
 

Asteroids 

Hành tinh của bạn là một khối cầu hoàn hảo với bán kính R và có tâm tại (0, 0, 0). Xung quanh 

hình tinh, có N hành tinh nhỏ. Nhiệm vụ của bạn là tìm số lượng hành tinh nhỏ ít nhất mà bạn 

có thể quan sát được từ một điểm nào đó trên bề mặt hành tinh của bạn. Một hành tinh nhỏ có thể 

được quan sát nếu nó ở trên đường thẳng nằm ngang so với vị trí quan sát tối thiểu là 10-3.   

Dữ liệu vào 

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T, là số lượng bộ dữ liệu. 

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng, N và R. 

N dòng tiếp theo chứa 3 số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng: tọa độ xi, yi, zi của hành tinh nhỏ 

tương ứng. 

Dữ liệu ra 

Với mỗi bộ dữ liệu, xuất ra một số nguyên trong một dòng mới: kết quả của bộ dữ liệu đó. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ R ≤ 10 

 R - 1 ≤ |xi|, |yi|, |zi| ≤ 50 

 Subtask 1 [11 điểm]: 1 ≤ N ≤ 2 

 Subtask 2 [89 điểm]: 1 ≤ N ≤ 150 
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Giải thích: 

Một trong những lời giản có thể là: vì tất cả các hành tinh nhỏ có tọa độ dương, chúng ta có thể 

chọn một vài điểm trên bề mặt ở phần tọa độ âm của hình cầu (thông tin về phần tám thứ VII của 

hình cầu ở đây), và không có hành tinh nhỏ nào có thể được nhìn thấy. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Octant_%28solid_geometry%29



