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Problem Code: FUZZYCON 

 
 

 
Fuzzy Conversions 

 
রাজ একজন গিণতে�মী এবং না�ার িথওির এ�পাট� । একিদন �স তার পুরােনা ব�ু �শেফর সােথ              
�দখা কের। �শফ দাবী করল �স না�ার িথওিরেত রােজর �চেয় ভােলা, তাই রাজ তােক িকছু               
সমস�া সমাধান করেত �দয়। এরকম একটা সমস�ায় �স �শফেক একটা 3-tuple �দয় (a0, b0, c0)               
এবং �শফেক অন� একটা tuple ( x, y, z)-এ পিরবত� ন করেত বেল। 
 
�শফ তার বত� মান tuple (a, b, c) এর উপের িনেচর অপােরশন�েলা �যেকােনা �েম �যেকােনা              
সংখ�কবার (শনূ� সহ) স�াদন করেত পারেব: 

● এই tuple এর �যেকােনা একটা উপাদান (অথ�াৎ a, b অথবা c) �বেছ নাও। এই              
উপাদােনর সােথ 1 �যাগ কেরা অথবা তা হেত 1 িবেয়াগ কেরা। এই অপারশেনর খরচ 1। 

● Merge: এেক (a−1, b−1, c+1), (a−1, b+1, c−1) অথবা (a+1, b−1, c−1) �ত             
পিরবত� ন কেরা, অথ�াৎ একটা উপাদােনর সােথ 1 �যাগ কেরা এবং অপর দইুটা হেত 1              
িবেয়াগ কেরা। এই অপােরশেনর খরচ 0। 

● Split: এেক (a−1, b+1, c+1), (a+1, b−1, c+1) অথবা (a+1, b+1, c−1) �ত             
পিরবত� ন কেরা, অথ�াৎ একটা উপাদান হেত 1 িবেয়াগ কেরা এবং অপর দইুটার সােথ 1              
�যাগ কেরা। এই অপােরশেনর খরচ 0। 

 
�েত�ক অপােরশেনর পের �শেফর tuple এর সকল উপাদান অঋণা�ক হেত হেব। এমন �কান             
অপােরশন স�াদন করা যােব না যা এক বা একািধক উপাদানেক ঋণা�ক কের িদেব। 
 
তুিম িক �শফেক tuple (a0, b0, c0) হেত tuple (x, y, z)-এ পিরবত� ন করার সব�িন� খরচ বেল                 
িদেত পারেব? এটা সহেজই �মাণ করা যায় �য অঋণা�ক পূণ�সংখ�ার �যেকােনা tuple হেত অন�              
�যেকােনাটােত পিরবত� ন করা স�ব। 
 



 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             

এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন ছয়টা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া a0,           

b0, c0, x, y এবং  z �দওয়া থােক। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব —  সব�িন� খরচ । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 105  
- 0 ≤ a0, b0, c0, x, y, z ≤ 1018 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) : 0 ≤  a0, b0, c0, x, y, z ≤ 100 
- সাবটা� #2 (80 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
2 
1 1 1 2 2 2 
1 2 3 2 4 2 
 
নমনুা আউটপুট : 
0 
1 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: মা� িতনটা Split অপােরশেন 0 খরেচ করা স�ব: (1,1,1)→(2,0,2)→(1,1,3)→           
(2,2,2)। 
�কস 2: আমরা একটা �যাগ অপােরশন এবং একটা Split অপােরশন স�াদন করেত পাির:             
(1,2,3)→(1,3,3)→(2,4,2)। 


