
 

 

March Cook-Off 2019 
Problem Code: TFB2DW 

 
 

 
The Frictionless Bisected 2-Dimensional World 

 
কেন�ল এবং ইরফান ঘষ�ণহীন ি�খি�ত ি�-মাি�ক িবে� হাঁটেছ এবং এই কে�ে�র সবেচেয় ক�ন             
সমস�া িনেয় কথা বলেছ। এই িব� একটা তল (যােত x, y অে�র কােত� সীয় �ানা� রেয়েছ) যা                
একটা অেভদ� অসীম �দওয়াল (সরলেরখা) �ারা িবভ�। এই �দওয়াল অসীম পিরমােণ স�,            
অটল এবং এর সােথ সকল সংঘষ� স�ুণ� ি�িত�াপক।  
 
কেন�ল এবং ইরফান ি�-মাি�ক �টিনস বল (�টিনস িড�) ধের আেছ। তারা িড��েলা �ছাড়ার             
িস�া� িনল, �কান িব�েুত সংঘষ� করেব িকনা জানেত। �ছাড়ার পের �েত�ক িড� ি�মাি�ক             
তেল একটা �ব �বেগ চেল। ব�াসাধ� r িবিশ� একটা িড� �দওয়ােলর সােথ সংঘষ� করেব যিদ               
তার �ক� হেত �দওয়ােলর দরূ� r হয়। �দওয়ােলর সােথ একটা ি�িত�াপক সংঘেষ�, �দওয়ােলর             
সােথ ল�িদেক িডে�র �বেগর উপাংেশর িচ� বদেল যায় এবং এই িড� এরপের �ব �বেগ চলেত               
থােক। 
 
�যেহতু �ধু িড��েলা সংঘষ� করেব িকনা জানেত চাওয়া �বািরং হেব, �ছাড়া িড��েলার মেধ�             
সেব�া� ওভারল�াপ এভােব সং�ািয়ত কির: ধের নাও �য িড��েলা এেক অপেরর চলার পথেক             
�ভািবত না কের এেক অপেরর মধ� িদেয় চেল �যেত পারেব। িড��েলা �ছাড়ার পের �েত�ক              
ম�ুেত� (পূণ�সংখ�া হেত হেব এমন �কান বাধ�বাধকতা �নই) তােদর �ছদাংেশর (intersection)           
���ফল গণনা কেরা; সেব�া� ওভারল�াপ হল এই ���ফেলর সেব�া� মান। (যিদ িড��েলা            
সংঘেষ� না জড়ায় বা �ধু �শ� কের, সেব�া� ওভারল�াপ শনূ� হেব।) ইরফান এবং কেন�লেক এই               
সেব�া� ওভারল�ােপর মান �তামার জানােত 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 দইুটা পূণ�সংখ�া s1,x এবং s1,y থােক যা �থম িডে�র             

আিদ �ানা� িনেদ�শ কের। 
● ি�তীয় লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া v1,x এবং v1,y থােক যা �থম িডে�র আিদ �বেগর x ও y                

অে�র উপাংশ িনেদ�শ কের। 
● তৃতীয় লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  r1 থােক যা �থম িডে�র ব�াসাধ� িনেদ�শ কের। 
● এরপেরর িতন লাইেন ি�তীয় িড� একই ফরম�ােট �দওয়া থাকেব ― �থম লাইেন দইুটা             

পূণ�সংখ�া s2,x এবং s2,y, ি�তীয় লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া v2,x এবং v2,y, এবং তৃতীয় লাইেন              
একটা  পূণ�সংখ�া  r2 থােক। 

● �শষ দইু লাইেন �দওয়ালটােক দইুটা িব�ু িদেয় যাওয়া একটা লাইন িহেসেব বণ�না করা             
হয়। �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া wx এবং wy থােক যা �দওয়ােলর উপের একটা িব�রু              
�ানা� িনেদ�শ কের। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা বা�ব সংখ�া ি�� কেরা ― িড��েলার মেধ�               
সেব�া� ওভারল�াপ। �তামার উ�র স�ক িবেবচনা করা হেব যিদ তার absolute error বা             
relative error 10−6 পার না কের। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100 
- |si,x|, |si,y|, |vi,x|, |vi,y| ≤ 104 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- |wx|,|wy| ≤ 104 

- 1 ≤ ri ≤ 104 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- �েত�ক িডে�র �বগ অশনূ� হেব 
- ��েত িড��েলা �দওয়ালেক বা এেক অপরেক �ছদ বা �শ� কের না 
- ��েত িড��েলা �দওয়ােলর একই পােশ অবি�ত 
- �দওয়ােলর উপের �দওয়া িব� ুদইুটা িভ� 
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নমনুা আউটপুট : 
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