
 

 

October Long Challenge 2018 
Problem Code: ADANTS 

 
 

 
(Challenge) 300 IQ Ants 

 
একটা তেল N সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) িপপঁড়া রেয়েছ। আমরা িপপঁড়া�েলােক              

িব�ু িদেয় �কাশ করব। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, ��েত i-তম িপপঁড়ার অব�ান হেব (Xi,               

Yi)।  
 

অ�াডা সকল িপপঁড়ােক একটা িব�েুত জেড়া করেত চায়। এটা করার উে�েশ� �স িপপঁড়া�েলােক             

িনেদ�শ িদেত চায়। �েত�ক িনেদ� েশ: 

● �থেম, অ�াডা M �নােডর (ঘিড়র কাটার িদেক 1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত) একটা              

িস�ল কনেভ� ব�ভুজ এমনভােব �বেছ �নয় যােত এটার শীষ��েলােত অ�ত একটা           

িপপঁড়া থােক এবং �কান িতনটা শীষ� সমেরখ না হয়। ব�ভুেজর ���ফল 0 হেত পাের,              

�সে�ে� এটা �ধু দইু শীেষ�র একটা �রখাংশ হেব। 

● এরপের, 1 �থেক  M−1 এর মেধ� (inclusive) �েত�ক  i এর জন� একই �েম: 

○ i-তম শীেষ� বত� মােন দাঁিড়েয় থাকা সকল িপপঁড়ার �সটেক Ai �ারা �কাশ কির।            

তাছাড়া, এটার �য সাবেসেট অ�াডা ব�ভুজ �বেছ �নওয়ার সময় এই শীেষ�           

�যসকল িপপঁড়া িছল �ধু �সই িপপঁড়া�েলা থােক তােক  Bi �ারা �কাশ কির। 

○ অ�াডা �সট Bi হেত একটা িপপঁড়া �বেছ �নয় (এেক ci �ারা �কাশ কির) এবং Ai               

এর বািক সকল িপপঁড়াসহ এই িপপঁড়ােক বেল, ব�ভুেজর শীষ� i ও i+1 িনেয়             

গ�ত বা�র উপর অবি�ত পূণ�সাংিখ�ক �ানাংকিবিশ� িনকটতম িব�ু P (i-তম          

শীষ� হেত িভ�) �ত �যেত বেল। 



 

○ যিদ িব�ু P �ত ইিতমেধ� িকছু িপপঁড়া থােক, তেব এই িপপঁড়া�েলা ও Ai এর              

িপপঁড়া�েলা আর কখেনা আলাদা হেব না এবং তারা এরপর �থেক একসােথ           

চলােফরা করেব। অন�ভােব বলেত �গেল, যখনই দইুটা িপপঁড়া a ও b একই            

অব�ােন থােক এবং অ�াডা িপপঁড়া a �ক �কাথাও �যেত বেল, িপপঁড়া a এর সােথ              

িপপঁড়া  b-ও যােব। 

 

িপপঁড়ারা অেনক বিু�মান �াণী (তােদর IQ 300 এর কাছাকািছ), তাই তারা �বশ সহেজ এসব               

িনেদ�শ পালন করেত পারেব। তেব, িপপঁড়া�েলা �বশ অলস, তাই সকল িনেদ� েশর M এর �যাগফল              

5⋅105 পার করা যােব না। িপপঁড়া�েলােক একটা িব�েুত জেড়া করেত অ�াডােক যত সংখ�ক             

িনেদ�শ িদেত হেব তা সব�িন� করেত সাহায� কেরা। 

 

ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর মেধ� i-তম লাইেন              

দইুটা ��স-�সপােরেটড  Xi এবং  Yi থােক যা  i-তম িপপঁড়ার অব�ান িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুট: 
�থেম, এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া Q ি�� করেত হেব ― িনেদ� েশর সংখ�া। এরপের, Q সংখ�ক               
লাইন ি�� করেত হেব; �েত�ক লাইেন একটা িনেদ�শ  M c1 c2 … cM এই ফরম�ােট থাকেব। 
 
নমনুা ইনপুট : 
5 
0 0 
2 4 
4 3 
5 1 
3 0 
 
 
 



 

নমনুা আউটপুট : 
2 
4 1 2 3 4 
3 1 3 5 
 
ব�াখ�া: 
�থম িনেদ� েশ, িপপঁড়া A িব�ু (1, 2) �ত যায়, এরপের িপপঁড়া B িপপঁড়া C এর কােছ যায়, এবং                  
এরপের উভেয় একসােথ িপপঁড়া D এর কােছ যায়। 

 
ি�তীয় িনেদ� েশর পের, িপপঁড়া িতনটা (3, 0) িব�েুত এেস উপি�ত হয়। 
 

 
 



 

�ট� �জনােরশন �েসস: 
পাঁচটা �ট�ফাইল রেয়েছ। 

● �ট� ফাইল 1-এ, িপপঁড়া�েলােক একটা দাবােবােড� র মত প�াটােন� রাখা হেব, অথ�াৎ           
সকল ( x, y) িব� ুযােত 0 ≤  x, y ≤ 500 এবং  x+y �জাড় হয়। 

● �ট� ফাইল 2-�ত, িপপঁড়া�েলার অব�ান এভােব �জনােরট করা হয়: 
○ বগ� S িবেবচনা কেরা �যটার বােমর িনেচর �কাণা হল (0, 0) এবং উপেরর ডােনর              

�কাণা হল (2 10, 210)। 
○ এই কাজ বারবার করেত থােকা: S এর পিরিধেত দইুটা িব�ু P এবং Q             

uniformly randomly �বেছ নাও। �রখাংশ PQ এর উপের �কান িপপঁড়া �নই           
এমন পূণ�সাংিখ�ক সকল িব�ু িবেবচনা কেরা। এই িব��ুেলােক �থেম অ�াসমান          
�থম �ানাংক এবং এরপের অ�াসমান ি�তীয় �ানাংক অনসুাের সাজাও।         
এধরেনর �েত�ক িব�েুত এই �েম একটা কের িপপঁড়া �যাগ কেরা। 

○ এই কাজটা চলেত থাকেব যত�ণ না আমরা িপপঁড়া থাকা N = 217 সংখ�ক িভ�              
িভ� িব� ুপাই। 

● �ট� ফাইল 3-�ত, িপপঁড়ােদর অব�ান �ট� ফাইল 2 এর মতই �জনােরট করা হয়, তেব              
িব�ু P এবং Q সবসময় S এর িভতের বা পিরিধেত অবি�ত সকল িব�রু মধ� হেত               
independently এবং uniformly randomly �বেছ �নওয়া হয়।  

● �ট� ফাইল 4 ও 5-এ, িপপঁড়ােদর অব�ান হেব N = 217 িভ� িভ� িব�ু যােদর               
�ানাংক�েলা 0 �থেক 210 (inclusive) এর মেধ� independently এবং uniformly          
randomly �বেছ �নওয়া হয়। 

 
��ািরং: 
যিদ �তামার �কান িনেদ�শ ভুল হয়, সকল িনেদ� েশর M এর �যাগফল 5⋅105 পার কের যায় অথবা                
সকল িনেদ�শ পালন করার পের িপপঁড়া�েলা একটা িব�েুত এেস জেড়া না হয়, তেব তুিম Wrong               
Answer verdict পােব। অন�থায়, একটা �ট� ফাইেলর ��ার হেব পালন করা িনেদ� েশর সংখ�া।             
একটা সাবিমশেনর ��ার হেব সকল �ট� ফাইেলর ��ােরর �যাগফল। �তামার উে�শ� হেব            
�তামার সাবিমশেনর ��ার সব�িন� করা। 
 
�মাট পাঁচটা �ট� ফাইল রেয়েছ। কে�� চলাকালীন সমেয় �য ��ার �দখােব �সটা �ক 3 টা               
�ট�ফাইেলর অথ�াৎ �তামার ��ার �তামার সাবিমশেনর পারফরেমে�র 60% �িতিনিধ� কের।          
তেব, যিদ �তামার ��া�াম �কান �ট� ফাইেল non-AC verdict পায়, �তামার সাবিমশেনর            
verdict হেব non-AC। অন�ভােব বলেত �গেল, একটা AC verdict িনেদ�শ কের �য �তামার             



 

��া�াম সফলভােব সব �ট� ফাইেল রান কেরেছ। কে�� �শেষ �তামার ��ােরর সােথ বািক             
দইুটা �ট� ফাইেলর ��ারও �যাগ হেয় যােব। 


