
 

 

November Long Challenge 2018 
Problem Code: HMAPPY1 

 
 

 
Appy Loves One 

 
�শেফর কােছ একটা ধারা A1, A2, …, AN রেয়েছ; এই ধারার �েত�েক উপাদান হয় 0 অথবা 1।                 
আি� তােক একটা Q �দেঘ��র ি�ং S �দয় যা �েয়ির�েলা িনেদ�শ কের। দইু ধরেনর �েয়ির               
রেয়েছ: 
 

● '!': ধারা A �ক ডানপােশ িশফট কেরা, অথ�াৎ A �ক অন� একটা ধারা B1, B2, …, BN                 
�ারা বদেল দাও �যন �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�  Bi+1 = Ai এবং  B1 = AN হয়।  

● '?': A এর দীঘ�তম ধারাবািহক উপধারার �দঘ�� খুেঁজ �বর কেরা যােত তার �দঘ�� ≤ K হয়                
এবং উপধারার �েত�ক উপাদান 1 হয়।  

 
সব ি�তীয় ধরেনর �েয়িরর উ�র িদেত হেব �তামােক।  
 
ইনপুটইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন িতনটা পূণ�সংখ�া  N, Q এবং  K �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন Q �দেঘ��র একটা ি�ং রেয়েছ যা �েয়ির�েলা বণ�না কের। এই �েয়িরর             

�েত�কটা ক�াের�ার হয় '?', যা ি�তীয় ধরেনর �েয়রই িনেদ�শ কের, অথবা '!', যা �থম              
ধরেনর �েয়ির িনেদ�শ কের।  

 
আউটপুটআউটপুট: 
ি�তীয় ধরেনর �েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — যা হেব               
দীঘ�তম ধারাবািহক উপধারার �দঘ��।  
 
 



 

 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ K ≤ N ≤ 105 

- 1 ≤ Q ≤ 3⋅105 

- 0 ≤ Ai ≤ 1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- S এ �ধুমা� '?' এবং '!' ক�াের�ার�েলা রেয়েছ  

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� 1 (30 পেয়�) :  
- 1 ≤ N ≤ 103 

- 1 ≤ Q ≤ 3⋅103 

- সাবটা� 2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
5 5 3 
1 1 0 1 1 
?!?!?  
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
2 
3 
3 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 

● �থম �েয়িরেত দইুটা দীঘ�তম ধারাবািহক উপধারা রেয়েছ A1, A2 এবং A4, A5। দইুটারই             
�দঘ�� 2।  

● ি�তীয় �েয়িরর পর, ধারা  A হেব [1,1,1,0,1]।  
● তৃতীয় �েয়িরেত দীঘ�তম ধারাবািহক উপধারা হল  A1, A2, A3। 
● চতুথ� �েয়িরর পর, ধারা  A হেব [1,1,1,1,0]।  
● প�ম �েয়িরেত দীঘ�তম ধারাবািহক উপধারা হল A1, A2, A3, A4 যার �দঘ�� 4। িক�              

আমরা �ধু এমন উপধারা চাই যার �দঘ�� ≤ K। এমন একটা দীঘ�তম ধারাবািহক             
উপধারা হল  A2, A3, A4 যার �দঘ�� 3।  

 


