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Problem Code: ROBAGAIN 

 
 

 
Robots Again 

 
�তামােক N �দেঘ��র একটা ি�ং s �দওয়া আেছ যা 1 �থেক N িচি�ত �সল�েলার সাির িনেদ�শ                
কের। এই ি�ং এর �েত�ক ক�াের�ার হয় একটা অংক ('0' �থেক '9') অথবা একটা ডট ('.')।                
�েত�ক i এর জন� (1≤i≤N), যিদ ি�ং এর i তম ক�াের�ার '.' হয় তেব i তম �সল� খািল; যিদ                   
এই ক�াের�ার একটা অংক d হয়, তেব i তম �সেল একটা �রাবট রেয়েছ যা একটা িনধ�ািরত                
ব�াি�র মেধ� নড়াচড়া করেত পাের — max(1, i−d) এবং min( N,i+d) এর মেধ� (অ�ভু� �)।  
 
যখন তুিম একটা �রাবট চালু কেরা এবং তােক একটা িদক (বাম অথবা ডান) িদেয় দাও, এটা                
�সই িদক বরাবর চলেত �� কের। এক ধােপ একটা �রাবট এক �সল বােম অথবা ডােন �যেত                
পাের। �রাবটটা িনধ�ািরত িদেক চলেত থােক যত�ণ না এটা তার ব�াি�র �শষ �সেল �পৗঁছায়,              
�সই ম�ুেত� এটা িবপরীত িদেক চলেত �� কের (এটা �রাবেটর �থম ধােপর আেগও হেত পাের,               
�সে�ে� এটা িবপরীত িদেক চলেত �� কের) যত�ণ না ব�াি�র অন� �াে� �পৗঁছায়, তখন �স�               
আবার িদক উলটায় এবং চলেত থােক এভােব। এভােব একটা �রাবট িচরকাল চলেত থাকেব।             
ধের নাও �য একটা �রাবট তাৎ�িনক ভােব ঘুরেত পাের।  
 
তুিম একজন �রাবট অপােরটর। তুিম এমনভােব �েত�ক �রাবেটর �াথিমক িদেক িনধ�ারণ           
করেত চাও (হয় বাম িদেক অথবা ডান িদেক, �েত�ক �রাবেটর জন� একই হেত হেব এমন �কান                
কথা �নই) যােত তারা সকেল যিদ একই সমেয় চলেত �� কের, তারা যত�ণ ধের চলকু না                
�কন দইুটা �রাবেটর মেধ� কখেনাই সংঘষ� হেবনা। দইুটা �রাবেটর মেধ� সংঘষ� হেব যিদ তারা              
�কান ধােপ একই �সেল অব�ান কের। �খয়াল কেরা, দইুটা �রাবট এেক অপরেক সামনাসামিন             
পাশ কাটােত পাের, অথ�াৎ যিদ �কান ধােপ x এবং x+1 তম �সেল দইুটা �রাবট থােক, িক�                
পেরর ধােপ x �সেলর �রাবট x+1 �সেল যায় এবং x+1 �সেলর �রাবট x �সেল যায় তেব তােদর                 
মেধ� �কান সংঘষ� হেবনা। 
 



 

�রাবট�েলােক এভােব �াথিমক িদক িনধ�ারণ কের �দওয়া যায় িকনা তা িনণ�য় কেরা।  
ইনপুটইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              
�ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন একটা ি�ং s �দয়া থােক। 
 
আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� ি�ং "safe" ি�� িদেত হেব যিদ �কান সমাধান                
পাওয়া যায় অন�থায় "unsafe" ি�� িদেত হেব।  
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5∗104 

- 1 ≤ N ≤ 5∗104 
- s এ �ধুমা� '.' এবং '0' �থেক '9' ক�াের�ার�েলা রেয়েছ  
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 3∗10 5 পার করেব না  

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  
- 1 ≤ T ≤ 102 

- 1 ≤ N ≤ 102 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 3∗10 2 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
3 
1.1 
2..1. 
1..2 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
unsafe 
safe 
safe 



 

 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
�কস 1: তুিম �রাবট দইুটােক �য িদকই িনধ�ারণ কের দাও না �কন, তারা দজুেনই �থম ধােপ                
�সল 2 �ত যােব।  
�কস 2: যিদ দইুটা �রাবটেকই ডান িদেক �যেত বলা হয়, তেব তারা কখেনা এেক অপেরর সােথ                
সংঘেষ� জড়ােব না।  
�কস 3: তুিম �রাবট দইুটােক �য িদকই িনধ�ারণ কের দাও না �কন, তারা এেক অপেরর পেথ পাশ                 
কাটােত থাকেব িক� কখেনা সংঘেষ� জড়ােব না।  


