
 

 

Bear and House Queries 
 
Đây là một bài toán tương tác. Có nghĩa là khi bạn in ra cái gì đó, bạn phải kết thúc bằng ký tự 
xuống dòng và flush output. Ví dụ, trong C++ sử dụng hàm fflush(sdtout), trong Java gọi hàm 
System.out.flush(), trong Python là system.sdtout.flush() và trong Pascal là flush(output). Chỉ 
sau khi bạn đã flush output thì mới có thể đọc tiếp từ input. 
 
Limak là một chú gấu nhỏ. Anh ta đã vẽ ngôi nhà của mình cho bạn! Để lấy được nó bạn phải 
chơi một trò với anh ta (chú gấu nhỏ rất thích chơi game). 
 
Hình vẽ thể hiện một tòa nhà với mái ở bên trên. Tòa nhà được biểu diễn bằng một hình vuông 
và mái của nó là một tam giác cân và chúng được vẽ trên hệ tọa độ. Những điều kiện sau sẽ được 
đảm bảo: 

• Cả hình vuông và tam giác đều không bị thoái hóa, tức là diện tích của chúng là số dương 
chứ không phải 0. 

• Cạnh dưới của tam giác là đáy. 
• Cạnh dưới của hình vuông nằm trên trục x, còn cạnh trên là một phần của đáy tam giác. 
• Cạnh đáy của tam giác dài hơn cạnh của hình vuông. 
• Toàn bộ bản vẽ đối xứng qua trục y. 
• Tất cả các đỉnh của hình vuông đều có tọa độ nguyên và giá trị tuyệt đối không vượt quá 

1000. Tọa độ y không là số âm. 
 
Dưới đây là một bản vẽ hợp lệ: 
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Nhiệm vụ của bạn là tìm tổng diện tích của tòa nhà (tổng diện tích của hình vuông và hình tam 
giác). Để làm được điều đó, bạn được phép hỏi tối đa 100 truy vấn. Mỗi truy vấn bạn chọn một 
số điểm có tọa độ nguyên và hệ thống sẽ nói cho bạn biết điểm đó có thuộc ngôi nhà hay không 
(tính cả thuộc các cạnh). 

Tương tác 

Tối đa 100 lần, bạn có thể hỏi một truy vấn bằng việc in ra “? x y” (không chứa ngoặc kép) trong 
một dòng. Tọa độ x và y đều là số nguyên thỏa mãn -1000 ≤ x ≤ 1000 and 0 ≤ y ≤ 1000. Sauk hi 
flush output bạn cần đọc phản hồi là một xâu “YES” hoặc “NO” (không chứa ngoặc kép) trên 
một dòng. Phải hồi là “YES” tức là điểm (x, y) bên trong ngôi nhà hoặc nằm trên các cạnh, còn 
nếu là “NO” thì sẽ nằm bên ngoài nhà. 

Bạn kết thúc bằng việc trả lời theo mẫu “! S” (không chứa ngoặc kép) với S là một số nguyên thể 
hiện diện tích của ngôi nhà (nó được chứng minh rằng nó phải là số nguyên). Rồi kết thúc 
chương trình. 

Lưu ý 

• Với mỗi test, tòa nhà là cố định và nó không thay đổi sau các quy vấn. Bạn được phép 
đoán luôn diện tích và in ra “! S” mà không cần hỏi bất kỳ truy vấn nào. Nhưng có thể 
thấy hỏi trước sẽ hữu ích hơn. 

• Sau khi nộp bài, bạn có thể thấy test nào được đạt. Test đầu tiên (“task # 0”) tương ứng 
với test ví dụ và được vẽ như trên đề bài. 

• Hỏi nhiều hơn 100 truy vấn hoặc in ra tọa độ (không thuộc khoảng cho phép) kết quả sẽ 
là WA (wrong answer). 

• In ra kết quả không được tính là một truy vấn. Nói cách khác bạn có thể hỏi chính xác 
100 câu rồi mới in ra câu trả lời. 

• Bạn có thể hỏi những câu giống nhau nhiều lần. 

Subtasks 

• Subtask #1 (35 điểm) Giá trị tuyệt đối của các tọa độ không vượt quá 10. 
• Subtask #2 (65 điểm) Ràng buộc gốc (giá trị tuyệt đối của các tọa độ không vượt quá 

1000) 
Example 

you system 

? 1 0 
 

 
YES 



? 2 2 
 

 
YES 

? -3 0 
 

 
NO 

? -1 3 
 

 
YES 

? -1 4 
 

 
YES 

? 7 4 
 

 
NO 

? -3 6 
 

 
NO 

? 2 6 
 

 
YES 

! 34 
 

Giải thích 

Test ví dụ được vẽ như trong đề bài. Hình vuông có cạnh là 4, còn tam giác có đáy là 12 và chiều 
cao là 3. Đáp án là 4 * 4 + 12 * 3 / 2 = 16 + 18 = 34. 
 
Bạn có thể thấy việc trao đổi qua lại với hệ thống trong ví dụ trên. Ví dụ, truy vấn đầu tiên của 
bạn hỏi điểm (1, 0). Nó thuộc cạnh nên trả về là “YES”. Trong hình vẽ dưới đây, điểm xanh và 
điểm đỏ lần lượt tương ứng với các truy vấn mà phải hồi là “YES” và “NO”. 



 
 


