
 

(Challenge) Coloring Triangulations 
 

 
Sau khi giải khối rubik 64 * 64 * 64, Chef Ada đã chuyển sang nghệ thuật. 
 
Để cho kiệt tác tiếp theo của mình, Ada đã vẽ một bức tranh trừu trượng sau: 

 N điểm (đánh số từ 1 tới N) được vẽ trên mặt phẳng 2 chiều. Một số điểm có màu đỏ (‘R’), một số có 
màu xanh dương (‘B’) và số còn lại có màu xanh lá cây (‘G’). Không có ba điểm nào thẳng hàng. 

 Một vùng tam giác, là một tập hợp nhiều tam giác không giao nhau nhất sao cho các đỉnh của mỗi tam 
giác là ba điểm được vẽ ở bước trước. Các cạnh của tam giác có màu đen và màu của các điểm không 
bị ảnh hưởng bởi điều này. Các tam giác có thể chung các cạnh hoặc các đỉnh, chỉ có việc diện tích giao 
nhau là số dương thì không được phép. 

Ada không thỏa mãn với bức vẽ của mình, nên cô ấy muốn sửa nó một chút theo thao tác sau: 
 Thay đổi màu của một điểm. Chi phí cho thao tác này là X. 

 Lật một cạnh: nếu có một tứ giác lồi chứa cạnh là một đường chéo, xóa cạnh này đi và vẽ một cạnh mới 
là đường chéo còn lại của tứ giác. (Chú ý rằng một số cạnh không thể lật. Có thể chứng minh rằng nếu 
một tứ giác tồn tại, nó là duy nhất và kết quả vẽ vẫn cho ra một vùng tam giác tương ứng). Chi phí của 
thao tác này là Y. 

Các thao tác có thể được thực hiện nhiều lần theo thứ tự bất kỳ. Gọi số thao tác loại đầu là C và số thao 
tác loại hai là F. Thực hiện nhiều thao tác có thể làm hỏng bức tranh, do đó, Ada muốn thực hiện tối đa 
P thao tác loại đầu (C ≤ P) và tối đa Q thao tác loại hai (F ≤ Q). 

 

Ada nghĩ rằng một tam giác là xấu nếu ít nhất hai đỉnh của nó có cùng màu. Gọi U là số tam giác xấu 
sau khi thưc hiện các thao tác. Giúp Ada chọn các thao tác để làm G = X⋅C + Y⋅F + U2 nhỏ nhất có 
thể, với X và Y là tham số. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên N và M, với M thể hiện số lượng tam giác 
trong vùng tam giác. 

 Dòng thứ hai chứa bốn số nguyên X, Y, P và Q. 

 Dòng thứ ba chứa một xâu S có độ dài N. Với mỗi i, ký tự thứ i của S thể hiện màu của điểm 
thứ i. 

 N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi và yi thể hiện tọa độ điểm i 

 M dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên ai, bi, ci thể hiện các đỉnh của tam giác thứ i 

 

Dữ liệu ra 
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 Đầu tiên, in ra một dòng chứa hai số nguyên C và F 

 Sau đó, in ra một dòng chứa một số nguyên có độ dài N. Với mỗi i, ký tự thứ i của xâu chứa 
màu cuối cùng của điểm thứ i (‘R’, ‘G’ hoặc ‘B’) 

 Cuối cùng, in ra F dòng thể hiện các thao tác lật cạnh. Mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v thể 
hiện cạnh giữa đỉnh u và v sẽ bị lật. 

 

Giải thích 

 

 

Sau khi thực hiện các thao tác, các tham giác xấu là △ABD, △ACG và △ACF. Chú ý rằng cạnh AC 
không thể lật thành FG bởi vì tứ giác AGCF không lồi. 

 

Ràng buộc 

 N = 512  

 M ≤ 210  

 X⋅Y ≤ 1,600  

 1 ≤ P ≤ N  

 1 ≤ Q ≤ 210  

 S chỉ chứa ký tự 'R', 'G' và 'B'  

 Không có ba điểm nào thẳng hàng  

 1 ≤ xi, yi ≤ 104 với mọi i  

 1 ≤ ai, bi, ci ≤ N với mọi i 



Ví dụ  

Input 

7 7 
10 160 10 10 
BBBBBBB 
1 1 
2 4 
3 2 
5 5 
6 3 
4 1 
4 3 
1 2 7 
1 3 7 
1 3 6 
2 4 7 
4 5 7 
3 5 7 
3 5 6 

 

Output 

4 3 
BBBGBGR 
2 7 
3 5 

 

Chấm điểm 

Điểm số của mỗi test (cũng là mỗi file test) là G = X⋅C + Y⋅F + U2. Điểm số của bài nộp là tổng điểm 
của tất cả các file test. Nhiệm vụ của bạn là làm số điểm đó càng thấp càng tốt. 

Có 10 file test. Trong quá trình thi, điểm số sẽ được tính với chính xác ba file test. Tức là điểm số của 
bạn thể hiện chất lượng bài nộp của bạn với 30% (3/10) số file test. Tuy nhiên nếu chương trình của 
bạn bị không AC ở bất kỳ file test nào thì cả bài nộp sẽ bị không AC. Nói cách khác, một bài nộp AC 
khi nó chạy thành công tất cả các file test. Sau khi kỳ thi kết thúc, điểm số của bạn sẽ thay đổi và tính 
thêm tổng của 7 test còn lại. 

 

Sinh test 
Các test được sinh như sau 

 N điểm được chọn nhẫu nhiên sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng 

 Mỗi điểm được gán một ký tự nhẫu nhiên ‘R’, ‘G’ hoặc ‘B’. 

 Một vùng tam giác (Delaunay triangulation) được tính 

 Một tham số K được chọn bằng tay 

 Một dãy K cạnh bị lật. Trong mỗi phép lật, cạnh để lật được chọn nhẫu nhiên từ tất cả các cạnh có thể 
bị lật trong vùng tam giác hiện tại 

Có một file test cho mỗi phép kết hợp các tham số: 
 K = 16 hoặc K = 256  



 P = N / 2  

 Q = 210  

 (X, Y) = (10, 160), (X, Y) = (20, 80), (X, Y) = (40, 40), (X, Y) = (80, 20) hoặc (X, Y) = (160, 10) 


