
 

 

Darts 
 
Alice và Bob đang chơi một trò.  

Đầu tiên, Alice ném N phi tiêu ngẫu nhiên vào bảng có kích thước 109 × 109. Mỗi phi tiêu trúng 
bảng ở một điểm (có thể một số điểm trùng nhau). Sau đó, Bob cần trả lời Q câu hỏi của Alice. 
Trong mỗi câu hỏi, Alice chọn hai số nguyên l và r; Bob chỉ nên nhìn tất cả các điểm trong lượt 
ném từ l đến r và tính khoảng cách xa nhất giữa các cặp điểm trong đó.  

Giúp Bob tìm ra câu trả lời với mọi truy vấn. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N thể hiện số điểm. 

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi và yi thể hiện tọa độ điểm của phi tiêu 
thứ i. 

• Dòng tiếp theo chứa một số nguyên Q thể hiện số truy vấn. 

• Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên l và r thể hiện một truy vấn 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa một số nguyên – bình phương khoảng cách lớn 
nhất (dữ liệu đảm bảo rằng đó là số nguyên). 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N, Q ≤ 50,000  

• 1 ≤ xi, yi ≤ 109 với mọi i 

• 1 ≤ l ≤ r ≤ N 

 

Subtasks 

• Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 200  
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• Subtask #2 (30 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 2000  

• Subtask #3 (50 điểm): ràng buộc gốc 

Ví dụ 

Input: 
2 
1 1 
2 2 
1 
1 2 
 
Output: 
2 
 
Sinh test 
Với mỗi test, các điểm (x1, y1), (x2, y2), …, (xN, yN) được sinh theo phân bố ngẫu nhiên đều từ 
bảng vuông 109×109. 
 
 
  


