
 

 

Closest points queries 
  

Một tập hợp các điểm trong hệ tọa độ 2D (ban đầu chưa có điểm nào). Bạn cần thực hiện các 
truy vấn thêm và bỏ các điểm trong hệ tọa độ. 

Sau mỗi truy vấn, bạn cần in ra bình phương khoảng cách của hai điểm gần nhất trong tập hợp. 
Nếu có ít hơn 2 điểm trong tập hợp, in ra 0. 

Dữ liệu đảm bảo tất cả các truy vấn đề hợp lệ - không có truy vấn thêm một điểm đã có trong tập 
hợp hoặc bỏ một điểm chưa tồn tại. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên Q là số lượng truy vấn 

 Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn thuộc một trong hai loại sau: 

o + x y — thêm điểm (x, y) vào trong tập hợp. 

o – x y — bỏ điểm (x, y) ra khỏi tập hợp. 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa một số nguyên — bình phương khoảng cách giữa 
hai điểm gần nhất trong tập hợp 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ Q ≤ 75,000 
 1 ≤ x, y ≤ 500 

Subtask 

 Subtask #1 (10 điểm): 1 ≤ Q ≤ 100 
 Subtask #2 (30 điểm): 1 ≤ Q ≤ 2500 
 Subtask #3 (60 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
6 
+ 1 1 
+ 2 2 
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+ 3 3 
- 2 2 
+ 400 400 
- 1 1 
 
Output: 
0 
2 
2 
8 
8 
315218 
 
Giải thích 

Quy vấn 1. Chỉ có một điểm, đáp án là 0. 

Quy vấn 2. Chỉ có hai điểm (1, 1) và (2, 2) nên đáp án là (1 - 2)2 + (1 - 2)2 = 2 

Quy vấn 3. Điểm (1, 1) và (2, 2) là một trong những cặp gần nhất, và đáp án vẫn là 2 

Quy vấn 4. Chỉ còn 2 điểm (1, 1) và (3, 3) nên đáp án là (1 - 3)2 + (1 - 3)2 = 8 

Quy vấn 5. Điểm (1, 1) và (3, 3) vẫn gần nhau nhất nên đáp án là 8 

Quy vấn 6. Chỉ còn hai điểm (3, 3) và (400, 400) nên đáp án là (3 - 400)2 + (3 - 400)2 = 315218 

 

 


