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(Challenge) Coloring Triangulations 

 
64×64×64 �িব� িকউব সমাধান করার পের, �শফ অ�াডা িশ�কলার িদেক নজর িদল। 

 

তার পরবত� িশ�কেম�র জন�, অ�াডা একটা ছিব এভােব আঁেক: 

 

একটা ি�মাি�ক ক�ানভােস N সংখ�ক িব�ু (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) আঁকা হল। এেদর               

মেধ� িকছু িব�ু লাল ('R'), িকছু নীল ('B') এবং বািক�েলা সবজু ('G')। �কান িতনটা িব�ু               

সমেরখ নয়। 

 

ক�ানভােস একটা �ায়া�েুলশন , অথ�াৎ �ছদ কের না এমন ি�ভুেজর সেব�া� আকােরর �সট �যন             

�েত�ক ি�ভুেজর শীষ��েলা পূব�বত� ধােপ আঁকা িতনটা িব�,ু আঁকা হল। ি�ভুেজর বা��েলা            

কােলা এবং িব��ুেলার রং অপিরবিত� ত আেছ। ি�ভুজ�েলার মেধ� সাধারণ বা� বা সাধারণ            

শীষ� থাকেত পাের, তেব ধনা�ক ���ফেলর �ছদাংশ (intersection) থাকেত পারেব না। 

 

অ�াডা তার আঁকা িনেয় স�� নয়, তাই �স এটােক িনেচর কাজ�েলার মাধ�েম পিরবত� ন করেত              

চায়: 

● একটা িব�রু রং পিরবত� ন করা। এই কােজর খরচ  X। 
● একটা বা�েক ি�প কের �দওয়া: যিদ এই বা� কণ� িহেসেব আেছ এমন �কান চতুভু� জ              

(convex quadrilateral) থােক তেব, এই বা� মেুছ �ফেলা এবং চতুভু� েজর অন� কণ�            

বরাবর আেরকটা বা� আঁেকা। (�খয়াল কেরা �য িকছু বা� এভােব বদলােনা যােব না।             

https://en.wikipedia.org/wiki/Point_set_triangulation


 

এটা �মাণ করা যােব �য যিদ এমন �কান চতুভু� েজর অি�� থােক, তেব �সটা অনন�              

(unique) হেব এবং ি�প করার পের �য ছিব পাওয়া যায় �সটাও একটা �ায়া�েুলশন             

হেব।) এই কােজর খরচ  Y। 

 

কাজ�েলা একািধক বার �যেকান �েম করা যােব। �থম ধরেনর কােজর সংখ�ােক C �ারা এবং              

ি�তীয় ধরেনর কােজর সংখ�ােক F �ারা �কাশ কির। �বিশ সংখ�ক কাজ করেল ছিব ন� হেয়               

�যেত পাের, তাই অ�াডা �থম ধরেনর সেব�া� P সংখ�ক কাজ করেত চায় (C ≤ P) এবং ি�তীয়                 

ধরেনর সেব�া�  Q ধরেনর কাজ করেত চায় ( F ≤ Q)। 
 

অ�াডা একটা ি�ভুজেক িব� মেন কের যিদ তার অ�ত দইুটা শীেষ�র রং একই হয়। ধির সব                

কাজ �শেষ িব� ি�ভুেজর সংখ�া U। অ�াডােক কাজ�েলা করেত সাহায� কেরা যােত G = X⋅C               

+ Y⋅F + U2 সব�িন� হয়, �যখােন  X এবং  Y �দ� মান। 

 

ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং M �দওয়া থােক,           
�যখােন  M �ারা ��র �ায়া�েুলশেনর ি�ভুেজর সংখ�া বঝুায়। 

● ি�তীয় লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  X, Y, P এবং  Q �দওয়া থােক। 
● তৃতীয় লাইেন একটা N �দেঘ��র ি�ং S থােক। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, S এর i-তম                

অ�র  i-তম িব�রু রং িনেদ�শ কের। 
● �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এরপেরর N লাইেনর i-তম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড            

পূণ�সংখ�া  xi এবং  yi থােক যা  i-তম িব�রু �ানাংক িনেদ�শ কের। 
● �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এরপেরর M লাইেনর i-তম লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড            

পূণ�সংখ�া  ai, bi এবং  ci থােক যা  i-তম ি�ভুেজর শীষ��েলা িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুট: 

● �থেম, এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  C এবং  F ি�� কেরা। 
● এরপের, এক লাইেন একটা N �দেঘ��র ি�ং ি�� কেরা। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এই               

ি�ং এর i-তম অ�র িনেদ�শ করেব সব কাজ �শেষ i-তম িব�রু রং ('R', 'G' অথবা               
'B')। 



 

● এরপের, F সংখ�ক লাইন ি�� কেরা যা িদেয় বা� ি�প করার কাজ �কাশ পােব। �েত�ক               
লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া u এবং v থােক যা িনেদ�শ কের িব�ু u এবং v               
এর মেধ� থাকা বা�েক বদলােত হেব। 

 
শত� াবিল: 

- N = 512  
- M ≤ 210 

- X⋅Y ≤ 1,600 
- 1 ≤ P ≤ N 
- 1 ≤ Q ≤ 210 

- S-এ �ধু 'R', 'G' এবং 'B' অ�র�েলা আেছ 
- �দ� িব��ুেলার �কান িতন�ই সমেরখ নয় 
- 1 ≤ xi, yi ≤ 104 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ ai, bi, ci ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
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ব�াখ�া: 

 
 
অপােরশন�েলার পের, িব� ি�ভুজ�েলা হল △ABD, △ACG এবং △ACF। �খয়াল কেরা           
�য বা� AC �ক FB �ত ি�প করা যােব না কারণ চতুভু� জ AGCF convex নয়। 
 
��ািরং: 
�েত�ক �ট�েকেসর ��ার (�েত�ক �ট� ফাইেলর ��ার) হেব G = X⋅C + Y⋅F + U2। একটা                
সাবিমশেনর ��ার হেব সব �ট� �কেস এটার ��ােরর �যাগফেলর সমান। �তামার উে�শ� হেব             
�তামার সাবিমশেনর ��ার সব�িন� করা। 
 
�মাট দশটা �ট� �কস রেয়েছ। কে�� চলাকালীন সমেয় �য ��ার �দখােব �সটা �ক িতনটা              
�ট�ফাইেলর অথ�াৎ �তামার ��ার �তামার সাবিমশেনর পারফরেমে�র 30% (3/10)         
�িতিনিধ� কের। তেব, যিদ �তামার ��া�াম �কান �ট� �কেস non-AC verdict পায়, �তামার             
সাবিমশেনর verdict হেব non-AC। অন�ভােব বলেত �গেল, AC verdict িনেদ�শ কের �য            



 

�তামার ��া�াম সফলভােব সব �ট� ফাইেল রান কেরেছ। কে�� �শেষ �তামার ��ােরর সােথ             
বািক সাতটা �ট� ফাইেলর ��ারও �যাগ হেয় যােব। 
 
�ট� �জনােরশন �েসস: 
�েত�ক �ট� �কস এভােব �জনােরট করা হয়: 

● N সংখ�ক িব�ু uniformly randomly এমনভােব �বেছ �নওয়া হয় যােত তােদর �কান            
িতনটাই সমেরখ না হয়। 

● �েত�ক িব�েুক একটা random রং 'R', 'G' অথবা 'B' িদেয় �দওয়া হয়। 
● একটা Delaunay triangulation গণনা করা হয়। 
● একটা মান  K হােত �বেছ (manually) �নওয়া হয়। 
● K সংখ�ক বা� ি�প করার অপােরশন স�� করা হয়। �েত�ক ি�েপ, বত� মান            

�ায়া�েুলশেন �যসব বা�েক ি�প করা স�ব তােদর মধ� হেত একটা বা� uniformly            
randomly �বেছ �নওয়া হয়। 

 
িনেচর সব ধরেনর কি�েনশেনর জন� একটা কের �ট� ফাইল আেছ: 

● K = 16 অথবা  K = 256 
● P = N/2 
● Q = 210 

● (X, Y) = (10, 160), (X, Y) = (20, 80), (X, Y) = (40, 40), (X, Y) = (80, 20)                    
অথবা (X, Y) = (160, 10) 

 


