
 

 

October Lunchtime 2019 
Problem Code: RNG97 

 
 

 
Random Number Generator 

 
আলিমেরর কােছ একটা মাি�েসট S = {s1, s2,…, sN} আেছ; একটা মাি�েসেট একই উপাদান              
একািধকবার থাকেত পাের। সময় t = 0 �ত, আলিমর তার র �া�ম না�ার �জনােরটর চালু কের               
এবং এেত তার মাি�েসট ইনপুট িহেসেব �দয়। পরবত� �েত�ক �সেকে�, র �া�ম না�ার            
�জনােরটরটা মাি�েসটটােক িন��েপ পিরবত� ন করেব: 

● �েত�ক �েযাজ�  t এর জন�, ধির  t-তম �সেকে�র ��েত মাি�েসটটা িছল  St−1 (S0=S)। 
● �েত�ক উপাদান x ∈ St−1 এর জন�, t-তম �সেকে�, x �ক xrandom(1, K)%M �ত              

পিরবত� ন করা হয়, �যখােন random(1, K) হল 1 �থেক K (1 ও K সহ) এর মেধ�                
uniformly randomly generated একটা পূণ�সংখ�া। 

● t-তম �সেকে�র �শেষ,  St হেব পিরবিত� ত উপাদান�েলার মাি�েসট। 
 
এছাড়াও, আলিমর িকছু �সেকে�র �শেষ মাি�েসেট উপাদান �যাগ করেত পাের (�কান �পা�র            
�শষ হওয়া মা�)। �তামােক দইু ধরেনর  Q সংখ�ক �েয়ির স�� করেত হেব: 

● 1 t x: t-তম �সেক� �শেষ মাি�েসেটর (মাি�েসট St) expected কয়টা উপাদান x               
এর সমান হেব তা খুেঁজ �বর কেরা। 

● 2 t x: t-তম �সেক� �শেষ মাি�েসেট (মাি�েসট St) একটা নতুন উপাদান x �যাগ                
কেরা। 

 
�খয়াল কেরা �য �েয়ির�েলা সমেয়র ঊ���েম �দওয়া হেব এবং �কান �েয়ির বা �পা�েরর             
মেধ� �কান overlap নাই। 
 
�তামার কাজ হেব �থম ধরেনর সকল �েয়িরর উ�র খুেঁজ �বর করা। এটা �দখােনা যােব �য,               
�েত�ক �েয়িরেত, expected মানেক একটা irreducible ভ�াংশ আকাের �কাশ করা যােব,      Q

P     

�যখােন P ও Q হল অঋণা�ক পূণ�সংখ�া এবং Q ও 109+7 সহেমৗিলক। �তামােক P⋅Q−1              



 

modulo 109+7 খুেঁজ �বর করেত হেব, �যখােন Q−1 হল Q এর multiplicative inverse             
modulo 109+7। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, Q, K এবং M �দওয়া            
থােক। 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  s1, s2, …, sN থােক। 
● এরপেরর Q লাইেন �েয়ির�েলার বণ�না থােক। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর মেধ�             

i-তম লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া typei, ti এবং xi থােক যা i-তম �েয়ির             
িনেদ�শ কের। 

 
আউটপুট: 
�থম ধরেনর �েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া P⋅Q−1%(109+7) ি�� করেত            
হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N ≤ 105  
- 1 ≤ Q ≤ 106 

- 1 ≤ K ≤ 109 

- 1 ≤ M ≤ 100 
- M একটা �মৗিলক সংখ�া 
- 1 ≤ t1 < t2 < … < tQ ≤ 106 

- 1 ≤ si < M �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- typei ∈ {1, 2} �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ xi < M �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (15 পেয়�) : 1 ≤  Q ≤ 1000 
- সাবটা� #2 (35 পেয়�) : �থম ধরেনর একমা� �েয়িরটা হেব �শষ �েয়ির 
- সাবটা� #3 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
 
 



 

নমনুা ইনপুট 1: 
4 6 10 5 
1 2 3 4 
2 10 1 
2 15 2 
2 17 4 
2 20 2 
2 30 3 
1 40 4 
 
নমনুা আউটপুট 1: 
645425103 
 
নমনুা ইনপুট 2: 
4 6 10 5 
1 2 3 4 
2 10 1 
1 15 2 
2 17 4 
1 20 2 
2 30 3 
1 40 4 
 
নমনুা আউটপুট 2: 
970977790 
467843059 
655757002 
 


