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Folding Paper 

 
�শেফর কােছ একটা আয়তাকার কাগেজর টুকরা আেছ। �স একটা বড় �বােড� এটা রােখ �যন              
কাগেজর দইুটা পাশ অনভূুিমক এবং দইুটা পাশ উল� হয়, এরপের �স N সংখ�ক অপােরশেনর              
একটা ধারা স�� কের। �তামােক একটা N �দেঘ��র ি�ং S �দওয়া হেব; �েত�ক �েযাজ� i এর                
জন�,  S এর  i-তম অ�র  i-তম অপােরশেনর ধরন িনধ�ারণ কের �দয়: 

● 'R': কাগজটার ডানপােশ ধের বামপােশর িদেক �টেন ভাঁজ কেরা। 
● 'L': কাগজটার বামপােশ ধের ডানপােশর িদেক �টেন ভাঁজ কেরা। 
● 'U': কাগজটার উপেরর িদেক ধের িনেচর িদেক �টেন ভাঁজ কেরা। 
● 'D': কাগজটার িনেচর িদেক ধের উপেরর িদেক �টেন ভাঁজ কেরা। 

 
কাগজটােক এমনভােব ভাঁজ করেত থাকা হয় �যন �েত�ক অপােরশেনর পের �টিবেলর উপের            
একটা সমতল আয়তাকার কাগেজর টুকরা পেড় থােক, তেব �সটা িবিভ� �ের ভাগ করা থােক।              
এই N সংখ�ক অপােরশন স�� করার পের �া� টুকরার অনভূুিমক এবং উল� পােশর �দঘ��              
যথা�েম W এবং H। কাগেজ একটা ইউি�ডীয় �ানাংক ব�ব�া �াপন কির, �যখােন (0, 0)              
িনেচর বাম পােশর �কাণা এবং ( W, H) উপেরর ডান পােশর �কাণা িনেদ�শ কের। 
 
এরপের �শফ এই ভাঁজ করা কাগেজ M সংখ�ক িব�ু আঁেক। এ�েলা আঁকেত �য কািল ব�ব�ত               
হয় তা কাগেজ �শািষত হেয় িভতের চেল যায়, ফেল �েত�ক িব�ু কাগেজর সকল �ের আঁকা হেয়                
যায় (�েত�ক �েরর উভয় পােশও)। 
 
সবেশেষ, �শফ কাগজটােক পুেরাপুির �মেল (unfold) ধের। �স �তামার কােছ সবেচেয় কােছর            
একেজাড়া িব�রু মধ�কার দরূ� জানেত চায়। 
 
 



 

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 লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N, M, W এবং H            

�দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন একটা ি�ং  S থােক। 
● এরপেরর M সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া X এবং Y            

থােক যা একটা িব�রু �ানাংক িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� বা�ব সংখ�া ি�� করেত হেব — সব�িন� দরূ� ।              
�তামার উ�র স�ক িবেবিচত হেব যিদ তার absolute or relative error এর মান 10−6 পার               
কের না যায়। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 50  
- 2 ≤ M ≤ 1,000 
- 1 ≤ N ≤ 1,000 
- 3 ≤ W, H ≤ 109 

- 1 ≤ X ≤ W−1 
- 1 ≤ Y ≤ H−1 
- িব��ুেলা এেক অপর হেত িভ� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) :  S এর সকল অ�র ' U' 
- সাবটা� #2 (50 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
 
 
 
 
 
 



 

নমনুা ইনপুট : 
2 
6 2 10 10 
ULRDDL 
4 4 
5 5 
4 2 10 10 
RUDL 
1 1 
9 9 
 
নমনুা আউটপুট : 
1.41421356237 
2.00000000000 
 


