
 

 

Teleports 

Teleport là một vật rất kì diệu. Nếu có một teleport nằm ở điểm (x, y) và có bán kính R, thì nó có 
thể vận chuyển một người từ bất kỳ điểm (a, b) nào sao cho | x-a | + | y-b | ≤ R đến bất kỳ điểm 
(c, d) nào sao cho | x-c | + | y-d | ≤ R. 

Ban đầu không có teleport. Bạn cần phải tiến hành các thao tác theo 2 loại sau: 

 Thêm một teleport mới ở vị trí (x, y) 
 Báo cáo xem liệu có thể tới được teleport j từ teleport i hay không, với teleport i là 

teleport được thêm vào trong thao tác thứ i. 
 
Lưu ý rằng bạn có thể di chuyển một teleport tới vị trí không chứa teleport nào cả. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên Q và R lần lượt là là tổng số thao tác 
và bán kính của mỗi teleport. 

 Dòng thứ i trong Q dòng tiếp theo chứa một thao tác, trong đó thuộc một trong hai loại 
thao tác sau đây” 

 + x y — Thêm một teleport tại vị trí (x, y). Teleport này được gọi là teleport i.  
 ? i j — Báo cáo xem liệu rằng có thể tới teleport j từ teleport i không. 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi thao tác, in ra một dòng chứa “DA” (không có ngoặc kép) nếu như có thể tới 
teleport j từ teleport i hoặc “NET” (không dấu ngoặc kép) trong trường hợp ngược lại. 

Ràng buộc 

 1 ≤ Q, R, x, y ≤ 100,000 
 Bảo đảm rằng tất cả các thao tác đều hợp lệ. Cụ thể, nếu có một thao tác theo loại ? i j thì 

dữ liệu đảm bảo thao tác thứ i và thứ j là thao tác thêm teleport. 

Subtasks 

 Subtask #1 (30 điểm): 1 ≤ Q ≤ 2000 
 Subtask #2 (70 điểm): Ràng buộc gốc 
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Ví dụ 

Input: 
5 1 
+ 2 2 
+ 3 3 
? 1 2 
+ 100 3 
? 2 4 
 
Output: 
DA  
NET 

 

Giải thích  

Hai thao tác đầu tiên cho chúng ta thêm teleport tại vị trí (2, 2) và (3, 3). 

Sau đó, chúng ta cần tìm hiểu xem teleport thứ 2 có tới được từ teleport thứ nhất hay không. Từ 
teleport tại (2, 2) chúng ta có thể tiếp cận đế điểm (2, 3) (vì | 2-2 | + | 2-3 | <= 1), và sau đó từ 
điểm (2, 3) chúng ta có thể đi đến (3, 3) bằng cách sử dụng teleport tại (3, 3) (vì | 2-3 | + | 3-3 | 
<= 1). Do đó, câu trả lời là DA. 

Sau đó, chúng ta thêm teleport 4 tại (100, 3). 

Trong thao tác cuối cùng, chúng ta được hỏi liệu chúng ta có thể đến được teleport tại (100, 3) từ 
teleport tại (3, 3) không. Chúng ta không thể, và do đó câu trả lời là NET. 
 


