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D-Dart 

 
Dr. D স�িত বঝুেত �পেরেছ �য সাধারণ ডাট� �খলা খুবই সহজ এবং এেত �কান উে�জনা �নই,                
তাই �স তার নতুন সং�রণ উ�াবন কেরেছ এবং এেক  D-Dart নাম িদেয়েছ। 
 
�থেম Dr. D �দওয়ােল একটা িব�ু �বেছ �নয় এবং �দওয়ােলর এই িব�েুত িতনটা ডাট� িরং িপন                
কের �দয় (�যেহতু Dr. D এর কােছ �ধু একটা �পেরক আেছ); একটা ডাট� িরংেক �ধুমা� এমন                
িব�েুত িপন করা যায় �যটা তার পিরিধর উপের অবি�ত। এই িব�রু অব�ান ���পূণ� নয়,              
কারণ �তামােক �েত�কটা িরং এর অব�ান ��ভােব বেল �দওয়া হেব, এবং এই িব�রু সােপে�              
িরং�েলার অব�ান ���পূণ� নয় ― �ধু এটা িনি�ত �য এই িব�ু �েত�ক িরং এর পিরিধর               
উপের অবি�ত। এরপের, Dr. D �দওয়ােলর িদেক ডাট� িনে�প �� কের। �খলাটােক �বশ             
ক�ন করার জন�, Dr. D একটা িনে�পেক সফল বলেব �ধুমা� যিদ এটা সব িরং এর িভতের                
বা পিরিধর উপের �ািপত হয়। 
 
মােঝমেধ� Dr. D এর মেন হেয় �খলাটা যেথ� ক�ন হে� না, তাই �স একই িব�েুত অন� একটা                 
িরং একই �পেরক িদেয় িপন কের �দয়। উপের বিণ�ত সকল িনয়ম এখেনা �মেন চলা হয় ― ঐ                 
িব�রু সােপে� নতুন িরং এর অব�ান ���পূণ� নয়, �দওয়ােল আেরা একটা ডাট� িরং আেছ এবং               
একটা িনে�প সফল হেব �ধুমা� যিদ এটা সব িরং এর িভতের বা পিরিধর উপের �ািপত হয়। 
 
�তামােক দইু ধরেনর  Q সংখ�ক �েয়ির স�� করেত হেব: 

● 1 X Y C: Dr. D একটা িরং �যাগ কের। এই িরং এর �ক� হল িব�ু (X, Y) এবং এর                       
ব�াসাধ�  R = ।√C  

● 2 X Y: Dr. D িব� ু( X, Y) �ত একটা ডাট�  িনে�প কের। 
 



 

�খয়াল কেরা �য �েয়ির�েলা এনেকােডড অব�ায় আেছ তাই �তামার এ�েলােক অনলাইেন           
স�� করেত হেব। তুিম িক Dr. D �ক বলেত পারেব তার িনে�প�েলা সফল হেয়িছল? 
ইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  Q থােক। 
● এরপের  Q সংখ�ক লাইেন �েয়ির�েলার বণ�না থােক। 

○ �েত�ক লাইেনর ��েত একটা পূণ�সংখ�া T থােক যা বত� মান �েয়িরর ধরন           
িনেদ�শ কের। 

○ যিদ T = 1 হয়, তেব এর পের একটা ��স এবং িতনটা ��স-�সপােরেটড             
পূণ�সংখ�া  A, B এবং  C �দওয়া থােক। 

○ যিদ T = 2 হয়, তেব এর পের একটা ��স এবং দইুটা ��স-�সপােরেটড             
পূণ�সংখ�া  A এবং  B �দওয়া থােক। 

○ X এবং  Y এর মান এভােব �বর করা যায়: 
■ যিদ এর মেধ� �কান ডাট� িনে�প করা না হয় অথবা পূব�বত� িনে�প সফল             

না হয়, তেব  X = A এবং  Y = B।  
■ অন�থায়,  X = B এবং  Y = A। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক ডাট� িনে�েপর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — যা 1 হেব যিদ                
সফল হয় অথবা 0 হেব যিদ সফল না হয় । 
 
শত� াবিল: 

- 3 ≤ Q ≤ 106  
- T ∈ {1, 2} 
- |A|, |B| ≤ 109 

- 1 ≤ C ≤ 1018 

- �কান দইুটা িরং একই রকম হেব না 
- �থম িতনটা �েয়ির �থম ধরেনর হেব 
- অ�ত একটা িব� ুথাকেব যা সব িরং এর িভতের বা পিরিধর উপের অবি�ত 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) : �থম ধরেনর সকল �েয়ির ি�তীয় ধরেনর সকল            
�েয়িরর আেগ থাকেব 

- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 



 

 
নমনুা ইনপুট : 
5 
1 4 4 32 
1 6 0 36 
1 10 10 200 
2 2 1 
2 9 5 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 
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