
 

 

Best Triangle 
  

Cho N điểm trên măṭ phẳng 2D và môṭ số nguyên K, choṇ 3 điểm phân biêṭ sao cho diêṇ tı́ch của 
tam giác đươc̣ taọ thành từ ba điểm đó không vươṭ quá K/2. Nếu có nhiều tam giác thỏa mañ, 
trong tất cả tam giác đó choṇ ra môṭ tam giác có diêṇ tı́ch lớn nhất. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và K. 

 N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên Xi và Yi thể hiêṇ điểm thứ i trong hê ̣toạ 
đô.̣ 

Dữ liệu ra 

 In ra môṭ số nguyên, 2 lần diêṇ tıćh lớn nhất của tam giác mà không vươṭ quá K/2. Nếu 
không có tam giác nào thỏa mañ in ra -1. 

 

Ràng buộc 

 3 ≤ N ≤ 3000 

 1 ≤ K ≤ 1018 

 1 ≤ Xi,Yi ≤ 109 

 Không có hai điểm nào trùng nhau 

 Không có ba điểm nào thẳng hàng 

  

Vı́ du ̣1 

Input: 
4 7 
1 1 
5 1 
3 3 
3 2 
 
 
Output: 
4 
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Vı́ du ̣2 

Input: 
3 7 
1 1 
4 1 
1 4 
 
 
Output: 
-1 

 

Vı́ du ̣3 

Input: 
7 1234567890123 
1234567 7654321 
1111111 2222222 
1212121 2323232 
3333333 1122334 
9292929 2929292 
1234456 5654645 
5435733 2342134 
 
 
Output: 
755024295480 
 

Giải thích 

Vı́ du ̣1. Có 4 tam giác tất cả, diêṇ tı́ch của chúng là: 1, 1, 2 và 4. Những tam giác mà diêṇ tı́ch 
không vươṭ quá 7/2 là 1, 1 và 2 nên diêṇ tı́ch lớn nhất là 2, do chúng ta đươc̣ yêu cầu nhân diêṇ 
tı́ch với hai trước khi in ra nên nó trở thành 4. 

Vı́ du ̣2. Chı̉ có môṭ tam giác có diêṇ tı́ch là 9/2 lớn hơn 7/2 nên đáp án là -1. 

 


