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Lasers Everywhere Alternative 

 
এটা একটা ই�ােরি�ভ সমস�া। 
 
িবেবক যখন LAZER সমস�াটা �তির করিছল, �স বঝুেত পাের �য এটােক একটা িভ�,             
ই�ােরি�ভ সমস�া �তিরেত ব�বহার করা যােব। তুিম িক এই সমস�াটাও সমাধান করেত            
পারেব? 
 
�তামােক পূণ�সংখ�া N, M, K এবং Q �দওয়া হেব। একটা ধারা A1, A2,…, AN িবেবচনা কেরা,                
�যখােন �েত�েক উপাদানেক �াধীনভােব এবং uniformly randomly 1 �থেক M (1 ও M সহ)              
এর মধ� হেত �তির করা হয়। LAZER সমস�ায় �যভােব বণ�না করা হেয়িছল �সভােব আমরা              
�েত�ক �েযাজ�  i এর জন�, িব� ু( i, Ai) এবং ( i, Ai+1) সংযু� কের �রখাংশ �তির কির। 
 
িব�ু (x1, y1) এবং (x2, y2) সংযু� কের এমন একটা �রখাংেশর উ�তা �ক |y1−y2| িহেসেব              
সং�ািয়ত করা হয়। �তামােক Q সংখ�ক �েয়ির �দওয়া হেব। �েত�ক �েয়িরেত, �তামােক            
পূণ�সংখ�া L এবং R �দওয়া হেব; �যসকল �রখাংেশর �শষিব��ুেলা L �থেক R এর মেধ� রেয়েছ               
(L ও  R সহ) তােদর মেধ� সেব�া� উ�তা �তামােক খুেঁজ �বর করেত হেব। 
 
�তামার কাজ হেব এই �েয়ির�েলার উ�র �দওয়া। তেব, ধারা A �গাপন রাখা হেব এবং তুিম               
সেব�া� K সংখ�ক �� িজে�স করেত পারেব (এ�েলা তুিম �যসব �েয়িরর উ�র িদেব �স�েলা              
হেত িভ� ধরেনর)। �তামার �েত�ক �ে�: 

● �তামােক পূণ�সংখ�া x1, x2 এবং y �বেছ িনেত হেব, �যখােন 1 ≤ x1 < x2 ≤ N এবং 1 ≤ y ≤                      
109। 

● একটা �লজার রি� িবেবচনা কেরা �যটা অনভূুিমকভােব ডানিদেক িব�ু (x1, y) হেত            
�ছাড়া হয় এবং িব� ু( x2, y)-�ত িগেয় �শষ হেয় এবং আর সামেন আগায় না। 



 

● রি�টা উপের বিণ�ত শনূ� বা একািধক �রখাংেশর সােথ িমিলত হয়। রি�টা একটা            
�রখাংেশর সােথ িমিলত হেয়েছ িবেবচনা করা হেব যিদ এটা এই �রখাংশেক �ছদ বা �শ�              
কের, তেব যিদ এই �রখাংেশর বামিদেকর �শষিব�ু (x2, y) অথবা ডানিদেকর �শষিব�ু            
(x1, y) হয় তারা িমিলত হেয়েছ বেল ধরা হেব না। 

● এই �ে�র উ�র হেব রি�টা �যসব �রখাংেশর সােথ িমিলত হয় তােদর মেধ� সেব�া�             
উ�তা অথবা এটা �কান �রখাংেশর সােথ িমিলত হয় না এই তথ�। 

 
ই�ােরকশন: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপের  T �ট�েকেসর ই�ােরকশেনর বণ�না থাকেব। 

● �েত�ক �ট�েকেসর ��েত এক লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, M, K           
এবং  Q পড়েত হেব। 

● এরপের, �তামােক Q সংখ�ক লাইন পড়েত হেব। এেদর মেধ� �েত�ক লাইেন দইুটা            
��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া L এবং R �দওয়া থােক যা িনেদ�শ কের �তামােক উ�র িদেত             
হেব এমন একটা �েয়ির। 

● এরপের, তুিম �� িজে�স করেত পারেব। 
○ একটা �� িজে�স করেত �তামােক এক লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড         

পূণ�সংখ�া 1,  x1, x2 এবং  y ি�� করেত হেব। 
○ এরপের, �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  H পড়েত হেব। 
○ যিদ ��টা ভুল হেয় থােক, অথবা যিদ তুিম �বিশ �� িজে�স কের �ফেলা, তেব              

H=−1। 
○ অন�থায়, যিদ এই �ে�র রি�টা �কান �রখাংেশর সােথ িমিলত না হয়, তেব            

H=−2। 
○ অন�থায়, H হেব রি�টা �যসব �রখাংেশর সােথ িমিলত হয় তােদর মেধ� সেব�া�            

উ�তা। 
● যখন তুিম উ�র খুেঁজ �পেয়েছা, �তামােক এক লাইেন Q+1 সংখ�ক ��স-�সপােরেটড           

পূণ�সংখ�া 2, ans1, ans2, …, ansQ ি�� করেত হেব, �যখােন �েত�ক �েযাজ� i এর জন�,               
ansi হেব  i-তম �েয়িরর উ�র। এটা একটা �� িহেসেব গণ� হেব না। 

● সবেশেষ, �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া পড়েত হেব: এটা হেব 1 যিদ �তামার             
উ�র স�ক হয় অথবা −1 হেব যিদ তা ভুল হয়। যিদ �তামার উ�র স�ক হেয় থােক,                
তেব �তামােক বািক �ট�েকস�েলা সমাধান কের �যেত হেব। 



 

�খয়াল কেরা �য, যখন তুিম −1 পােব (�তামার একটা �ে�র বা �তামার উ�েরর জবাব িহেসেব),               
�তামােক �তামার ��া�াম তৎ�ণাৎ �শষ কের িদেত হেব যােত এটা একটা Wrong Answer             
verdict পায়; অন�থায়, তুিম �যেকান verdict �পেত পােরা। 
�েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যওনা! 
 
শত� াবিল: 

- T = 10  
- Q = 10 
- 1 ≤ L < R ≤ N 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) : 
- N = 20,000  
- 2 ≤ M ≤ 10 
- R − L ≥ 1,000 
- K = 3 

- সাবটা� #2 (30 পেয়�) : 
- N = 2,000  
- M = 109 

- R − L ≥ 100 
- K = 100 

- সাবটা� #3 (40 পেয়�) : 
- N = 2,000  
- M = 109 

- R − L ≥ 100 
- K = 10 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
নমনুা ই�ােরকশন: 
 
Grader          You 
1 
4 2 2 3 
1 2 
3 4 
1 4 
                1 1 2 1 
0   
                1 3 4 2 
1 
                2 0 1 1 
1 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �গাপন ধারা A হল [1, 1, 1, 2]। �যেহতু x1 = 1, x2 = 2 এবং y = 1 িজে�স করার পের                        
আমরা উ�র 0 পাই, এর অথ� হল �থম �েয়িরর উ�র 0। একইভােব, �যেহতু আমরা x1 = 3, x2                  
= 4 এবং y = 2 িজে�স করার পের আমরা উ�র 1 পাই, �যটা এখােন একটা �রখাংেশর সেব�া�                  
স�াব� উ�তা, ি�তীয় �েয়িরর উ�র হেব 1। তৃতীয় �েয়িরর উ�র ি�তীয় �েয়িরর উ�েরর             
�চেয় �ছাট হেত পারেব না, তাই এটার উ�রও 1 হেব। 


