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Moving Rectangles (Challenge) 

 

তারান এবং বীজু� পাে� ভাল ব�ু। তােদর ব�ু� আেরা গাঢ় করেত, তারান বীজু� েক আেরকটা              

চ�ােল� �বেলম পাঠায় এবং তােক সেব�া�ম সমাধান খুেঁজ �বর করেত বেল। বীজু� গ� �লখা আর               

সমস�া সমাধান করা দইুটাই ভােলা পাের, তেব �স এই সমস�া সমাধান করেত পারিছল না। বীজু�               

িচি�ত কারণ �স যিদ সমস�াটা সমাধান করেত না পের, তারান তােদর ব�ু� ভুেল �যেত পাের               

এবং আেরকটা যু� �� করেত পাের, যা আেগরটার �চেয় ভয়াবহ হেব। তাই �স �তামার কােছ               

এই সমস�ায় সাহায� �চেয়েছ। 

 

এটা একটা ই�ােরি�ভ �বেলম। 

 

কােত� সীয় �ানা� x এবং y �ারা �কাশ করা যায় এমন একটা তেল N সংখ�ক (1 �থেক N �ারা                  

িচি�ত) আয়তে�� রেয়েছ। ��েত (সময় 0 �ত), �েত�ক আয়তে�� একটা অে�র সমা�রােল            

1 একক �িত �সেক� �ব �বেগ চলিছল। �তামােক �েত�কটা আয়তে�ে�র ��, উ�তা,            

অব�ান এবং ��েত চলার িদক �দওয়া হেব। 

 

�তামােক এই কাজ N সংখ�কবার পুনরাবিৃ� করেত হেব: 

 

 

 

https://www.codechef.com/problems/WARTARAN


 

● ��ডােরর �দওয়া একটা ি�ং S পড়েত হেব। এই ি�ং হয় "REVERSE" অথবা            

"ROTATE" এবং এটা িনেদ�শ কের একটা আয়তে�ে� �তামার �কান অপােরশন করা           

উিচত। এই অপােরশন�েলা �মা�েয় স�াদন করা হয় অথ�াৎ পূব�বত� সব অপােরশন           

�শেষ বত� মান অপােরশন স�াদন করা হেব। 

● একটা আয়তে�� �বেছ নাও যার উপর এই অপােরশন স�াদন করা হেব। এই            

আয়তে��েক  r �ারা �কাশ কির। 

● �সেক� s (1 �থেক N সহ এেদর মেধ�) �বেছ নাও �য সময়জেুড় এই অপােরশন স�াদন               

করা হেব। যিদ একটা অপােরশন s-তম �সেক�জেুড় �েয়াগ করা হয়, এর মােন হল এেক              

সময় s-1 এবং সময় s এর িভতের �েয়াগ করা হয়। �যেহতু এই অপােরশন�েলা �মা�েয়              

স�াদন করা হেব, তুিম s-তম �সেক� �বেছ িনেত পারেব যিদ পূব�বত� সব অপােরশন             

�থম �থেক  s-তম �সেকে�র ( s-তম �সেক� সহ) মেধ� �েয়াগ করা হেয় থােক। 

● যিদ S হয় "REVERSE" তেব s-তম �সেকে� �য িদেক r-তম আয়তে�� চলিছল তা             

উলেট যায় — এটা উ�র �থেক দি�ণ, দি�ণ �থেক উ�র, পি�ম �থেক পূব� অথবা পূব�               

�থেক পি�ম হেয় যায়। 

● যিদ S হয় "ROTATE" তেব s-তম �সেকে� �য িদেক r-তম আয়তে�� চলিছল তা 90∘              

ঘুের যায়। �তামােক আয়তে�ে�র নতুন িদক dir �বেছ িনেত হেব। উ�র বা দি�ণ �থেক              

তুিম িদক পিরবত� ন কের পূব� বা পি�েম িনেত পােরা (িক� উ�র বা দি�েণ নয়) এবং               

এর উে�াটাও সত�। 

আয়তে���েলা ধারাবািহকভােব চলােফরা করেছ না — �েত�ক �সেকে�র �শেষ (এই          

�সেকে�র সকল অপােরশন স�াদন করা �শেষ), �েত�ক আয়তে�� তােদর বত� মান চলার           

িদেক 1 একক পিরমাণ এিগেয় যায়। আয়তে���েলা সময় 0 �ত চেলনা, তেব তারা সময় N �ত                

চেল। 

 

িদক�েলােক ন�র িদেয় িচি�ত করা হল: 

● িদক 0 (উ�র) এর িদেক 1 একক এিগেয় �গেল  y-�ানাে�র মান 1 বােড় 

● িদক 1 (পূব�) এর িদেক 1 একক এিগেয় �গেল  x-�ানাে�র মান 1 বােড় 

● িদক 2 (দি�ণ) এর িদেক 1 একক এিগেয় �গেল  y-�ানাে�র মান 1 কেম 



 

● িদক 3 (পি�ম) এর িদেক 1 একক এিগেয় �গেল  x-�ানাে�র মান 1 বােড় 

N �সেক� পের (আয়তে���েলা সময় N �ত চলার �ক পের), �েত�ক িভ� িভ� আয়তে��              

�জাড়ার সাধারণ ���ফেলর �যাগফল িবেবচনা কেরা, অথ�াৎ �যখােন       rea(i, )A = ∑
N

i=1
∑
N

j=i+1
a j  

area(x, y) �ারা আয়তে��  x এবং  y �ছদাংেশর ���ফল বঝুায়। 

 

এই অপােরশন�েলা সেব�া�ম উপােয় �েয়াগ করেল আমরা A �ক সেব�া� কত করেত পাির? �ভ              

কামনা! 

ই�ােরকশন: 
 

● �থেম �তামার ��া�াম এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া পড়েব ― �ট�েকেসর সংখ�া T। T             
সংখ�ক �ট�েকেসর ই�ােরকশেনর বণ�না এর পের রেয়েছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর জন� তুিম �রেত এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N পড়েব। 
● এরপের �তামােক N সংখ�ক লাইন পড়েত হেব। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, i-তম                 

লাইেন পাঁচটা পূণ�সংখ�া vx, vy, dx, dy এবং dir থােক, যা একটা আয়তে�� িনেদ�শ কের               
যার �� dx, উ�তা dy এবং dir িদেক চলেব। এই আয়তে�ে�র শীষ��েলার আিদ �ানা�              
হল ( vx, vy), (vx+dx, vy), (vx, vy+dy) এবং ( vx+dx, vy+dy)। 

● এরপের �তামােক পব�রতী কাজ�েলা  N সংখ�কবার করা লাগেব: 
○ এক লাইেন একটা ি�ং  S পড়েত হেব 
○ যিদ S হয় "REVERSE", তেব এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া r           

এবং s ি�� কেরা যা িনেদ�শ কের বত� মান অপােরশন r-তম আয়তে�ে� s-তম            
�সেকে� �েয়াগ করা হেব। 

○ যিদ S হয় "ROTATE", তেব এক লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া r,           
dir এবং s ি�� কেরা যা িনেদ�শ কের বত� মান অপােরশন r-তম আয়তে�ে�            
s-তম �সেকে� �েয়াগ করা হেব এবং তার চলার নতুন িদক হেব  dir। 

 
�তামার আউটপুটেক এই শত� �েলা �মেন চলেত হেব: 

● 1 ≤ r, s ≤ N 
● 0 ≤ dir ≤ 3 

 



 

�েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যওনা! অন�থায়, ��ডার �তামার             
জন� অেপ�া করেত থাকেব এবং �তামার সাবিমশেনর verdict Accepted বােদ �যেকান িকছু            
হেত পাের। 
 
�ট� �জনােরশন �েসস: 
�েত�ক �ট�ফাইেল T = 3; পূণ�সংখ�া N এবং MX হােত �বেছ �নওয়া হয়। �েত�ক আয়তে�ে�র               
জন�:  

● 0 �থেক 10 4 (inclusive) এর মেধ� uniformly randomly  vx ও  vy �জনােরট করা হয় 
● 1 �থেক  MX (inclusive) এর মেধ� uniformly randomly  dx ও  dy �জনােরট করা হয় 
● 0 �থেক 3 (inclusive) এর মেধ� uniformly randomly  dir �জনােরট করা হয় 
● {"ROTATE", "REVERSE"} �সেটর মধ� হেত uniformly randomly S �জনােরট         

করা হয় 
 
িতন ধরেনর �ট� রেয়েছ: 

● টাইপ 1: পাঁচটা �ট� ফাইেল  N = 500 এবং  MX = 1000 
● টাইপ 2: পাঁচটা �ট� ফাইেল  N = 1000 এবং  MX = 100 
● টাইপ 3: দশটা �ট� ফাইেল  N = 1000 এবং  MX = 1000 

 
��ািরং: 
�েত�ক �ট�েকেসর ��ার হেব A⋅105/(N2MX2)। একটা �ট�ফাইেলর ��ার হল এই ফাইেলর           
সব �ট�েকেসর ��ােরর �যাগফল। একটা সাবিমশেনর ��ার হল এর সব �ট�ফাইেলর ��ােরর            
�যাগফল। 
 
�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।  
 
 
 
 



 

উদাহরণ: 
Grader                          You 
2 
3 
0 0 5 5 0 
1 1 3 4 2 
1 0 2 2 1 
REVERSE 
                                1 1 
ROTATE 
                                3 2 1 
ROTATE 
                                3 3 3 
3 
0 0 5 5 0 
1 1 3 4 2 
1 0 2 2 1 
REVERSE 
                                1 1 
ROTATE 
                                3 2 1 
ROTATE 
                                3 3 3 
 
 


