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Problem Code: MAXLIS 

 
 

 
(Challenge) Maximizing LIS 

 
�তামােক একটা পূণ�সংখ�া K এবং একটা random পারমেুটশন ― 1 �থেক N পূণ�সংখ�া�েলার             

একটা ধারা  A1, A2,…, AN �দওয়া হেব। �তামােক এই কাজ�েলা করেত হেব: 

1. পারমেুটশন A �ক K সংখ�ক অশনূ� ধারাবািহক উপধারা S1, S2,…, SK �ত ভাগ কেরা              

যােত  A এর �েত�ক উপাদান এেদর �ক একটােত উপি�ত থােক। 

2. 1 �থেক  K পূণ�সংখ�া�েলার একটা পারমেুটশন  P �তামার ই�ামত �বেছ নাও। 

3. এই �েম ধারা�েলা সংযু� (concatenate) কের একটা নতুন, , ..,SP 1
SP 2

. SP K
        

পারমেুটশন  B1, B2,…, BN �তির কেরা। 

তুিম পারমেুটশন A �ক �যেকান স�ক উপােয় K সংখ�ক ধারায় ভাগ করেত পারেব এবং              

�যেকান পারমেুটশন P �বেছ িনেত পারেব। �তামার উে�শ� হেব পারমেুটশন B এর দীঘ�তম             

�মবধ�মান উপধারার �দঘ�� যথাস�ব বড় করা। 

  

ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N এবং  K �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 

 
 
আউটপুট: 
এক লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  B1, B2, …, BN ি�� করেত হেব। 
 



 

শত� াবিল: 
- 5 ≤ N ≤ 5⋅105  
- 3 ≤ K ≤ N 
- 1 ≤ Ai ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- Ai ≠ Aj �েত�ক �েযাজ�  i, j (i ≠ j) এর জন� 

 
��ািরং: 
�েত�ক �ট�েকেস (�েত�ক �ট� ফাইেল), ধির LA এবং LB হল যথা�েম পারমেুটশন A এবং B               
এর দীঘ�তম ধারাবািহক উপধারার �দঘ��। যিদ LB ≤ LA হয়, �তামার সাবিমশন Wrong             
Answer verdict পােব। অন�থায়, এই �ট�েকেস �তামার ��ার হেব (LB − LA)⋅W, �যখােন W              
হল ��ডােরর একটা প�ারািমটার। সব �টে�র W এর মান �ট� �জনােরশেন বলা আেছ। একটা              
সাবিমশেনর ��ার হেব সব �ট�েকেস তার ��ােরর �যাগফল। �তামার উে�শ� হেব �তামার            
সাবিমশেনর ��ার সেব�া� করা। 
 
�মাট 18 টা �ট� �কস রেয়েছ। কে�� চলাকালীন সমেয় �য ��ার �দখােব �সটা পাঁচটা              
�ট�ফাইেলর (যারা �ট� �জনােরশেনর �প 1, 3, 5, 7, 9-�ত আেছ) অথ�াৎ �তামার ��ার              
�তামার সাবিমশেনর পারফরেমে�র �মাটাম�ু 28% (5/18) �ি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 13 টা �ট� ফাইেলর              
��ারও �যাগ হেয় যােব।  
 
নমনুা ইনপুট : 
7 3 
5 3 7 1 2 6 4 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 2 6 4 5 3 7 
 
ব�াখ�া: 
A = (5,3,7,1,2,6,4) হেত পারমেুটশন  B = (1,2,6,4,5,3,7) এভােব পাওয়া যায়:  

1. S1 = (5,3), S2 = (7), S3 = (1,2,6,4) উপধারা�েলা �বেছ নাও। 
2. P = (3,1,2) পারমেুটশন �বেছ নাও। 



 

3. = S3, S1, S2 = (1,2,6,4), (5,3), (7) সংযু� কেরা।, ,  SP 1
SP 2

SP 3
 

A এর দীঘ�তম ধারাবািহক উপধারা হল (1,2,6) এবং এর �দঘ�� LA = 3। B এর দীঘ�তম                
ধারাবািহক উপধারা হল (1,2,4,5,7) এবং এর �দঘ�� LB = 5। যিদ W = 1 হয়, এই �ট�েকেস এই                  
সমাধােনর ��ার হেব  LB − LA = 5 − 3 = 2। 
 
 
�ট� �জনােরশন �েসস: 
নয়টা �ট� �প আেছ। �েত�ক �ট� �েপ, দইুটা �ট�েকস আেছ; N, K এবং W এর মান িনেচর                 
�টিবেল �দওয়া আেছ। �েত�ক �ট� �কেস, পারমেুটশন A �ক 1, 2,…, N−1, N বােদ বািক               
N!−1 পারমেুটশেনর মধ� হেত uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়। 
 
Group N K W 
1 5·103 50 8284 
2 5·103 140 4745 
3 5·103 400 2124 
4 5·104 150 2676 
5 5·104 450 1484 
6 5·104 1500 580 
7 5·105 500 828 
8 5·105 1400 474 
9 5·105 5000 175 
 


