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Ada Rooks 2 

 
�শফ অ�াডা তার গণনার দ�তা উ�ত করেছ যােত আলফা িজেরােক হারােত পাের। 
 
আজ অ�াডা একটা N সািরর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) এবং N কলােমর (1 �থেক N �ারা                 
িচি�ত) বড় দাবার �বাড� িনেয়েছ। দাবার �বােড� r সাির এবং c কলােমর বগ�েক (r, c) �ারা                
�কাশ কির। অ�াডা দাবার �বােড� িকছু �নৗকার �� এমনভােব বসােত চায় যােত এই শত� �েলা              
�মেন চেল: 

● �বােড� র �েত�ক বেগ� সেব�া� একটা �নৗকা থােক।  
● �কান চারটা �নৗকা িমেল একটা আয়তে�� �তির কের না। অথ�াৎ, এমন চারটা পূণ�সংখ�া             

r1, c1, r2, c2 (r1 ≠ r2, c1 ≠ c2) থাকা যােব না �যখােন (r1, c1), (r1, c2), (r2, c1) এবং                     
(r2, c2) বগ��েলােত �নৗকা থােক। 

● �মাট �নৗকার সংখ�া অ�ত 8 N। 
 
অ�াডােক �নৗকা বসােনার একটা উপায় বণ�না কেরা। যিদ একািধক সমাধান থােক, তেব তুিম             
�যেকােনাটা খুেঁজ িদেল হেব। এটা িনি�ত �য �দ� শত� াবিলর মেধ�, একটা সমাধান সবসময়             
পাওয়া যােব। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �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 পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
 
 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� N সংখ�ক লাইন ি�� কেরা। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম                
লাইেন একটা N �দেঘ��র ি�ং থাকেব যা দাবার �বােড� র সাির i বণ�না কের; �েত�ক �েযাজ� j এর                 
জন�, এই ি�ং এর j-তম অ�র 'O' হেব যিদ (i, j) বেগ� একটা �নৗকা থােক অথবা '.' হেব যিদ                   
বগ� শনূ� হয়। 
 
শত� াবিল: 

- 100 ≤ N ≤ 1,000 
- সব �ট�েকেসর  N2 এর �যাগফল 5⋅10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  N ≤ 200 
- সাবটা� #2 (80 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
100 
 
নমনুা আউটপুট : 
OO.O [96 characters follow] 
O... [96 characters follow] 
..O. [96 characters follow] 
O... [96 characters follow] 
[96 lines follow] 
 
ব�াখ�া: 
আউটপুেট �বােড� র উপের বামপােশর 4×4 বগ� �দখােনা হেয়েছ। �বােড� র বািক অংশ �দখােনা            
হয়িন। 


