
 

 

Chef and Guard Towers 
 
Chef giữ tất cả công thức nấu ăn bí mật của bên trong ngôi nhà của anh ấy. Vì lí do này, Chef 
muốn bảo vệ cho ngôi nhà của mình. Để làm được điều đó, Chef muốn dựng lên tháp canh gác 
trong ngôi nhà của mình. 
 
Không may thay, vì giá thành quá cao, Chef chỉ có thể cho hoạt động 3 tháp canh gác mỗi đêm. 
Chef nhận ra ngôi nhà của anh ấy an toàn nếu tam giác tạo bởi 3 tháp canh gác thực sự chứa 
ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của Chef nằm ở (0, 0). 
 
Vào ngày thứ i, Chef có kế hoạch xây dựng một tháp canh gác ở (xi, yi). Chef muốn biết hiệu quả 
của tháp canh gác này. Đặc biệt, sau mỗi lần xây dựng, Chef muốn biết số tập con của 3 tháp 
canh gác có thể hoạt động để ngôi nhà được bảo đảm an toàn. Hãy giúp anh ấy tìm ra lời giải 
đáp! 
 
Đây là một bài toán xử lý online, cho nên bạn sẽ không nhận được các tọa độ tiếp theo nếu như 
không trả lời câu hỏi trước đó. Đừng quên flush output sau mỗi lần in kết quả. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào bao gồm một số nguyên N duy nhất. N dòng tiếp theo 
miêu tả các điểm 

 Dòng thứ i bao gồm hai số nguyên xi và yi  miêu tả vị trí của tòa tháp thứ i ở (xi, yi ). 

 

Dữ liệu ra 

 In ra N dòng. Dòng thứ i bắt buộc bao gồm một số nguyên duy nhất, trả lời câu hỏi của 
Chef sau lần xây dựng thứ i. 

 

Ràng buộc 

 |xi|, |yi| ≤ 106 
 Các tọa độ không trùng nhau. 
 (xi, yi) ≠ (0, 0) 

 

Subtasks 

 Subtask #1: (11 điểm) 3 ≤ N ≤ 1000 
 Subtask #2: (24 điểm) 3 ≤ N ≤ 12000 
 Subtask #3: (65 điểm) 3 ≤ N ≤ 400000 

August Long Challenge 2016 



Ví dụ 

Input: 
6 
2 3 
3 2 
-1 -1 
3 3 
4 1 
5 5 
 
Output: 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
 

Giải thích 

 Sau lần thiết lập thứ nhất và thứ hai, không có đủ tháp canh gác cho Chef lựa chọn. 
 Sau lần thiết lập thứ ba và thứ tư, chỉ có một tập các tháp canh gác khiến nhà của Chef an 

toàn: {(2, 3), (3, 2), (-1, -1)}. 
 Sau lần thiết lập thứ năm và thứ sáu, chỉ có hai tập các tháp canh gác khiến nhà của Chef 

an toàn:{(2, 3), (3, 2), (-1, -1)}  và {(2, 3), (4, 1), (-1, -1)}. 
 
Chú ý: 
Bạn có thể flush standard output trong C++ bằng lệnh fflush(stdout). Trong Java, bạn có thể làm 
điều đó bằng lệnh System.out.flush(). Hãy đọc tài liệu về ngôn ngữ bạn sử dụng để biết thêm chi 
tiết. 
 


