
 
The Biggest Restaurant 
 
Chef Ada đang xây một nhà hàng mới theo cách sau: 
 

 Đầu tiên, N điểm X1, X2, …, XN được chọn trên trục x 
 Sau đó, N cột (từ 1 đến N) được tạo ra. Để đơn giản, các cột được biểu diễn bởi các đoạn 

thẳng dọc; với mỗi i, độ cao của đoạn thứ i là Hi 
 Ada gán các cột với mỗi điểm X1, X2, …, XN một cách ngẫu nhiên (mỗi cột phải có chính 

xác 1 điểm) 
 Cuối cùng, Ada xây mái của nhà hàng, biểu diễn bởi một polyline với N đỉnh. Gọi cột 

được gán với điểm thứ i là Pi. Với mỗi i, đỉnh thứ i là (Xi, 𝑯𝑷𝒊
), tức là polyline nối các 

đỉnh của các cột từ trái qua phải 
 

Ada muốn nhà hàng lớn nhất có thể. Hãy giúp cô ấy chọn vị trí các cột sao cho diện tích mái là 
lớn nhất. Nói cách khác, cô muốn tối đa diện tích của đa giác có chu vi được hình thành bởi đỉnh 
của các cột và các đoạn thẳng (XN, 𝑯𝑷𝑵

)  – (XN, 0) – (X1, 0) – (X1, 𝑯 ). Gọi S là diện tích lớn 
nhất; bạn phải tính  2 * S (đảm bảo rằng 2 * S là số nguyên) 
 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số truy vấn. Mỗi truy vấn có dạng sau 
 Dòng đầu tiên của mỗi test gồm một số nguyên N 
 N dòng tiếp theo. Với mỗi i, dòng thứ i gồm hai số Xi và Hi 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra trên một dòng gồm một số nguyên 2 * S 

 
Ràng buộc 
 

 1 ≤ T  ≤ 3*105  
 2 ≤ N ≤ 105  
 0 ≤ X1 < X2 < … <XN ≤ 2 * 109  
 1 ≤ Hi ≤ 109 với mọi i 
 Tổng của N trong tất cả các test không quá 106 

 
Ví dụ  
 
Input 
 

November Cook-Off 2019 



1  
5  
1 1  
2 2  
3 3  
4 4  
5 5 
 
Output  
 
27 
 
Giải Thích 
 

  


