
 

 

Picnic with Chef 
 

Chef quyết định sẽ tổ chức một buổi dã ngoại hoành tráng. Anh ấy chọn một nơi rất đẹp để tổ 
chức sự kiện đặc biệt này. Sau đó Chef đặt N giỏ đựng đồ dã ngoại lên một số điểm trên mặt đất. 
Điều duy nhất còn phải làm là đặt một số thảm dã ngoại bên dưới các giỏ đựng đồ đã cho sao cho 
mỗi giỏ nằm ít nhất trên một tấm thảm (thảm được phép chồng lên nhau và mỗi giỏ có thể nằm 
trên nhiều tấm thảm). 

Mỗi thảm dã ngoại được biểu diễn bằng một hình vuông có cạnh song song với hai trục tọa độ. 
Chef có thể đặt số lượng thảm bất kỳ lên mặt đất, mỗi tấm thảm có độ dài độc lập với nhau và 
tùy ý lựa chọn. Tuy nhiên mỗi tấm thảm phải có ít nhất 3 giỏ dã ngoại trên đó.  

Nhiệm vụ của bạn là giúp Chef tối thiểu hóa kích thước của tấm thảm lớn nhất được sử dụng.  

 

Dữ liệu vào  

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test, T test được miêu tả như 
sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N thể hiện số giỏ. 

• N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên X và Y thể hiện tọa độ của một giỏ 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên – chiều dài cạnh nhỏ nhất của 
tấm thảm lớn nhất (in ra chiều dài cạnh tấm thảm lớn nhất). 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 3 ≤ N ≤ 104 
• 0 ≤ X, Y ≤ 109 

 

Ví dụ  

Input 
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2 
4  
1 1  
1 2  
2 2  
3 5 
3  
1 1  
11 1 
1 43 

 

Output 

3 
42 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chef có thể đặt 2 tấm thảm trên đất. Tấm đầu tiên có hai góc đối diện đặt tại các điểm 
(1, 1) và (2, 2). Tấm thứ hai có hai góc đối diện ở (1, 2) và (4, 5). Do đó tấm thảm lớn nhất (tấm 
thảm thứ 2) có chiều dài cạnh là 3. 

	


