
 

 

November Lunchtime 2019 
Problem Code: CMPRSS 

 
 

 
Compress the List 

 
�তামােক একটা �মবধ�মান পূণ�সংখ�ার ধারা A1, A2, …, AN �দওয়া আেছ। �তামার কাজ হেব              
এই ধারােক সংি�� করা। 
 
এই ধারার সংি�� �প হল কত�েলা ব�াি�র একটা ধারা যারা িনেজেদর মেধ� কমা (অ�র ',')               
�ারা আলাদা করা। একটা ব�াি� হল হয় একটা পূণ�সংখ�া অথবা িতনটা ডট িদেয় (ি�ং "...")               
আলাদা করা এক �জাড়া পূণ�সংখ�া। যখন সংি�� �েপর �েত�ক a...b ব�াি�েক (a, a+1,             
…, b) উপধারা িদেয় �িত�ািপত করা হয়, আমােদর ধারা  A িফের পাওয়া উিচত। 
 
A এর �েত�ক ম�াি�মাল ধারাবািহক উপধারা (a, a+1,…, b) এর জন� �যখােন b ≥ a+2, A                
এর সংি�� �েপ a...b ব�াি� থাকা উিচত; যিদ b ≤ a+1 হয়, তেব �স উপধারা একটা                
ব�াি�েত সংি�� করা যােব না। একটা ধারাবািহক উপধারা ম�াি�মাল হেব যিদ A �ত এটার              
আেশপােশর অ�ত একটা উপাদান িদেয় বাড়ােনা না যায়। এটা �মাণ করা যােব �য �যেকান              
ধারার সংি�� �প অনন� (অথ�াৎ স�কভােব সং�ািয়ত)। 
 
ইনপুট: 

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

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� ি�ং ি�� করেত হেব — �দ� ধারার সংি��                
�প । 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 100  
- 1 ≤ N ≤ 100 
- 1 ≤ Ai ≤ 1,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- A1 < A2 < … < AN 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (100 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
3 
12 
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4 
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1 
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নমনুা আউটপুট : 
1...3,5,6,8...12,15,17 
4,5,7,8 
4 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: 

● (1, 2, 3) হল 3 �দেঘ��র একটা ধারাবািহক উপধারা, তাই এেক ি�ং "1...3" িদেয়              
বদেল �দওয়া হেয়েছ। 

● (5, 6) একটা ধারাবািহক উপধারা, িক� এর �দঘ�� 2, তাই এেক একটা ব�াি�েত সংি��              
করা হয়িন। 

● (8, 9, 10, 11, 12) একটা 5 �দেঘ��র একটা ধারাবািহক উপধারা, তাই এেক ি�ং              
"8...12" িদেয় বদেল �দওয়া হেয়েছ। 

● উপাদান 15, 17 বদলায়িন 


