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Where to Build the Roads 

 
�শফ �বশ বড় (অসীম ধের �নওয়া যায়) একটা সমতলীয় �ীপ িকেন িনেয়েছ এবং তােত N               
সংখ�ক (1 �থেক N �ারা িচি�ত) �রে�ারাঁ িনম�াণ কেরেছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম               
�রে�ারাঁর কােত� সীয় �ানা�  (Xi, Yi)। 
 
এখন, �শফ এই �ীেপ N-1 সংখ�ক �সাজা রা�া (সরল �রখাংশ) িনম�াণ করেত চায়। রা�া�েলার              
�দঘ�� ই�ামত হেত পাের; রা�া�েলােত �রে�ারাঁ থাকা আবশ�ক নয়। �েত�ক রা�ার ঢাল হয় 1              
অথবা −1 হেব, অথ�াৎ �কান রা�ার উপেরর দইুটা িব�ু (x1, y1) এবং (x2, y2) এর জন�, |x1−x2|                 
= |y1−y2| �মেন চলেত হেব।  
 
�রে�ারাঁ i হেত �কান একটা রা�ায় �পৗঁছােনার সব�িন� �য দরূ� �শফেক হাঁটেত হেব তােক Di               
�ারা �কাশ কির। এরপের, ধির a = max(D1, D2,…, DN); �শফ চায় এই মান যথাস�ব               
সব�িন� �হাক।  
 
�শফ �বশ ব�� একজন মানষু, তাই �স রা�া িনম�ােণর দািয়� �তামােক িদল। �তামােক এ�েলা              
িনম�ােণর এমন একটা উপায় খুেঁজ �বর করেত হেব যােত a সব�িন� হয় এবং এর মান             ⋅a √2    
বলেত হেব। 
 
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 লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম লাইেন দইুটা             

পূণ�সংখ�া  Xi এবং  Yi রেয়েছ। 



 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� বা�ব সংখ�া ি�� করেত হেব — সব�িন� দরূ� a                 
ও এর �ণফল। �তামার উ�র স�ক ধের �নওয়া হেব যিদ এর absolute or relative error√2               
10−6 পার না কের। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100 
- 2 ≤ N ≤ 104 

- |Xi|, |Yi| ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�):  
- 1 ≤ T ≤ 10 
- 2 ≤ N ≤ 5 
- |Xi|, |Yi| ≤ 10 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- একটা পূণ�সংখ�া⋅a √2  

- সাবটা� #2 (90 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
2 
3 
0 0 
0 1 
0 -1 
3 
0 1 
1 0 
-1 0 
 
নমনুা আউটপুট : 
0.5 
0 



 

 
ব�াখ�া: 
�কস 1: y−x+0.5 = 0 এবং y−x−0.5 = 0 �ারা িনেদ� িশত সরলেরখায় আমরা রা�া িনম�াণ               
করেবা। 
�কস 2: y−x−1 = 0 এবং y+x−1 = 0 �ারা িনেদ� িশত সরলেরখায় আমরা রা�া িনম�াণ করেবা। 


