
 

 

Bear and Oveflow Points 
 

Trong những cuộc thi lập trình, một trong những lỗi rất phổ biến là sử dụng một kiểu biến mà 
chứa quá nhiều bits, điều này dẫn đến lỗi overflow và underflow. Chúng ta sẽ tập trung vào loại 
"unsigned int", loại này khiến mọi tính toán lấy phần dư cho 232 , luôn luôn đưa ra một kết quả 
không âm giữa 0 và 232 – 1. Ví dụ về phép tính theo kiểu này như sau: 

7 - 5 = 2,        5 - 7 = 4294967294,        5 * 1,000,000,000 = 705032704 
 

Limak muốn trở thành một lập trình viên kiệt xuất. Và giờ đây anh ấy đang tìm hiểu về việc tính 
toán trong hình học. Anh ấy biết rằng có ba điểm (ax, ay), (bx, by), (cx, cy) là thẳng hàng chỉ 
khi: (bx - ax) * (cy - ay) = (by - ay) * (cx - ax) 

Không suy nghĩ trước về việc sử dụng loại nào, Limak viết các lệnh C++ sau đây: 
 
 typedef unsigned int UI; 
 bool areCollinear(UI ax, UI ay, UI bx, UI by, UI cx, UI cy) { 
  return (bx - ax) * (cy - ay) == (by - ay) * (cx - ax); 
 } 
 

Nếu bạn đã quen thuộc hơn với Python, bạn có thể giả định rằng anh ấy đã viết: 
 
    M = 2 ** 32 
    def subtract(a, b): 
        ans = a - b 
        if ans < 0: 
            ans += M 
        return ans 
    def mul(a, b): 
        return a * b % M 
    def areCollinear(ax, ay, bx, by, cx, cy): 
        return mul(sub(bx, ax), sub(cy, ay)) == mul(sub(by, ay), sub(cx, ax)) 
 

Để chỉ cho Limak tầm quan trọng phát hiện tràn số, bạn phải tìm bất cứ bộ N điểm khác nhau 
mà: 

• Bất cứ ba điểm phân biệt sắp xếp theo bất cứ thứ tự nào cũng có thể được coi như 
thẳng hàng nếu dùng hàm mà Limak viết. 

• Không có ba điểm nào thẳng hàng (lưu ý rằng các điểm ở đây là khác biệt). 
• Tọa độ là các số nguyên đều không âm và không quá 106. 
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Nếu có nhiều đáp án (tập hợp các điểm thỏa mãn), bạn hãy in ra bất cứ một trong số chúng. Tồn 
tạo ít nhất 1 cách giải quyết với mọi N thuộc ràng buộc. 

Dữ liệu vào 

• Có một dòng của dữ liệu vào chứa số nguyên N là số lượng các điểm thỏa mãn. 

Dữ liệu ra 

• In ra N dòng. Dòng thứ i chứa hai số nguyên xi và yi, là tọa độ của điểm thứ i. Nếu có 
nhiều đáp án, in ra một trong số chúng. 

• Xin nhớ rằng một trong những yêu cầu là 0 ≤ xi, yi ≤ 106. 

Ràng buộc 

• 3 ≤ N ≤ 10 

Subtasks 

• Subtask #1 (50 điểm) 3 ≤ N ≤ 5 
• Subtask #2 (50 điểm) ràng buộc gốc 

Ví dụ 

Input1: 
3 
 
Output2: 
106732 139820 
210379 490375 
42 483426 
 
Input2: 
4 
 
Output2: 
580981 431795 
914958 554338 
518360 23016 
441824 483616 

 

Giải thích 

Test 1. Hàm areCollinear() đã cho sẽ trả về True với 3 điểm đã cho theo bất kỳ thứ tự nào (Có 3! 
= 6 cách sắp xếp 3 điểm). Giờ thì đánh giá areCollinear(42, 483426, 106732, 139820, 210379, 
490375): 
 
 
 



Khi không bị tràn số, các phép tính sẽ là 
(bx - ax) * (cy - ay) = (106732 - 42) * (490375 - 483426) = 741388810 
(by - ay) * (cx - ax) = (139820 - 483426) * (210379 - 42) = -72273055222 
 
Con số thực sự 741388810 và -72273055222 đều bằng nhau khi lấy dư với 232. Do vậy 
areCollinear nghĩ rằng chúng thẳng hàng. 
 


