
 

 

Travel to all Points 
 
Có N điểm đặc biệt trong mặt phẳng 2D. Bạn có thể di chuyển từ một điểm đặc biệt (xi, yi) đến 
một điểm đặc biệt (xj, yj) khác khi và chỉ khi |xi - xj| + |yi - yj| ≥ D. 
Bạn cần tìm ra số nguyên lớn nhất D, sao cho chúng ta có thể bắt đầu từ một điểm đặc biệt và đi 
thăm những điểm đặc biệt khác trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các đỉnh đặc biệt khác. Chú ý 
rằng bạn có thể thăm các điểm đặc biệt nhiều hơn một lần.  

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vài chứa một số nguyên T – số test. Các test được miêu tả như 
sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N – số điểm đặc biệt. 

• Dòng thứ i sau N dòng chứa hai số nguyên xi và yi, thể hiện rằng (xi, yi) là một điểm đặc 
biệt. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa đáp án. 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 

• 2 ≤ N ≤ 103 
• 2 ≤ Tổng của N sau tất cả các test ≤ 103 

Subtask #2 (60 điểm): 

• 2 ≤ N ≤ 3 * 104 
• 2 ≤ Tổng của N sau tất cả các test ≤ 3 * 104 

Subtask #3 (20 điểm): 

• Ràng buộc gốc 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 50 
• 2 ≤ N ≤106 
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• 0 ≤ xi, yi ≤ 109 
• 2 ≤ Tổng của N sau tất cả các test ≤ 106 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
6 
1 7 
8 5  
6 3 
10 3 
5 2  
6 10 
 
Output: 
9 

 

Giải thích 

Chúng ta có thể bắt đầu ở một vài điểm và di chuyển đến tất cả các điểm khác nếu D ≤ 9, do đó 
giá trị lớn nhất của D là 9. 

Thử lấy một ví dụ nếu như D bằng 9. Bạn có thể bắt đầu từ (1, 7) và di chuyển đến (8, 5) bởi vì 
|1 - 8| + |7 - 5| = 9 ≥ 9. Từ (8, 5) bạn có thể trở về (1, 7) và sau đó đi đến (10, 3). Từ đây bạn có 
thể đi đến (6, 10) sau đó đi tới (5, 2). Tiếp theo đi đến (1, 7) và đi đến (6, 3). Như vậy, chúng ta 
đã ghé thăm tất cả các điểm đặc biệt. 

 


