
 

 

October Long Challenge 2018 
Problem Code: PRITREE 

 
 

 
Chef, Primes and Trees (Challenge) 

 
�শফ �মৗিলক সংখ�া এবং ি� পছ� কের। একিদন �শফ N �নােডর (1 �থেক N �ারা িচি�ত)                

একটা ি� উপহার পায়। তােদর মেধ� এখেনা �কান এজ নাই, তেব �েত�ক �নােড একটা মান               

রেয়েছ; �নাড i এর মানেক Vi �ারা �কাশ কির। �যেহতু �শফ ি� পছ� কের, �স এই                

�নাড�েলার মেধ�  N-1 টা এজ �যাগ কের একটা ি� গঠন করেত চায়।  

 

একটা এজ বাদ িদেল সৃ� কােনে�ড কে�ােন��েলােক �শফ সাবি� িহেসেব িবেবচনা কের।            

একটা N �নােডর ি�েত 2(N-1) সংখ�ক সাবি� রেয়েছ। �মৗিলক সাবি� হল একটা সাবি� �যন              

তার �নাড�েলােত থাকা মান�েলার �যাগফল একটা �মৗিলক সংখ�া হয়।  

 

�যেহতু �শফ �মৗিলক সংখ�া পছ� কের, �স গ�ত ি�েত �মৗিলক সাবি�র সংখ�া সেব�া� করেত              

চায়। তােক এই ক�ন সমস�া সমাধান করেত সাহায� কেরা! 

  

ইনপুটইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  V1, V2, …, VN থােক। 

 
আউটপুটআউটপুট: 
N-1 সংখ�ক লাইন ি�� কেরা। �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া u এবং v             
(1≤u,v≤N) থাকেব যা �নাড u এবং v এর মেধ� একটা এজ িনেদ�শ কের। এই এজ�েলা �ারা                
গ�ত �াফটা একটা ি� হেত হেব।  
 



 

শত� াবিলশত� াবিল: 
- 1 ≤ N ≤ 1,000 
- 1 ≤ Vi ≤ 20,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
4 
1 5 2 3 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
1 3 
3 2 
3 4 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
আমরা (1,3), (3,2) এবং (3,4) এই এজ�েলা �যাগ কের একটা ি� গঠন করেত পাির। এর               
সাবি��েলার �নাড�েলার মােনর �যাগফল হল 1, 3, 5, 6, 8, 10, তাই এখােন দইুটা �মৗিলক               
সাবি� রেয়েছ (যােদর �যাগফল 3 এবং 5)।  
 
��ািরং��ািরং: 
�েত�ক �ট�েকেসর ��ার হেব P/(N−1), �যখােন P �মৗিলক সাবি�র সংখ�া িনেদ�শ কের। একটা             
সাবিমশেনর ��ার হল এর সব �ট�ফাইেলর ��ােরর �যাগফল। নমনুা আউটপুেটর জন� ��ার            
হেব 2/3≐0.666666।  
 
যিদ �তামার সমাধােনর আউটপুট একটা ি� না হয়, তেব verdict হেব Wrong Answer।  
 
�ট��ট� �জনােরশন�জনােরশন �েসস�েসস: 
�মাট িবশটা �ট� �কস রেয়েছ। কে�� চলাকালীন সমেয় �য ��ার �দখােব �সটা চারটা             
�ট�ফাইেলর অথ�াৎ �তামার ��ার �তামার সাবিমশেনর পারফরেমে�র 20% (4/20)         
�িতিনিধ� কের। তেব, যিদ �তামার ��া�াম �কান �ট� �কেস non-AC verdict পায়, �তামার             
সাবিমশেনর verdict হেব non-AC। অন�ভােব বলেত �গেল, AC verdict িনেদ�শ কের �য            
�তামার ��া�াম সফলভােব সব �ট� ফাইেল রান কেরেছ। কে�� �শেষ �তামার ��ােরর সােথ             
বািক �ষালটা �ট� ফাইেলর ��ারও �যাগ হেয় যােব।  
 



 

িনেচর সুেডােকাড �ট� �জনােরট করার জন� ব�বহার করা হেয়িছল। ধের নাও �য rand(l, r)              
ফাংশন l �থেক r (both inclusive) এর মেধ� একটা uniformly random সংখ�া �জনােরট             
কের।  
 
N := rand(500, 1000) 
for i in 1..N: 
    V[i] := rand(1, 20000) 


