
 

 

Police and Thieves 
 

Có N cảnh sát được đánh số từ 1 đến N và M tên trộm được đánh số từ 1 đến M. Tất cả họ (kể cả trộm 
và cảnh sát) đều thuộc các điểm trên hệ trục tọa độ. Gọi tọa độ của cảnh sát thứ i là (Xpi, Ypi) và tọa 
độ của tên trộm thứ i là (Xti, Yti). 
 
Một tên trộm bị bắt nếu có một tập hợp cảnh sát tạo thành một đa giác lồi sao cho tên trộm nằm bên 
trong đa giác đó. 
 
Sở cảnh sát muốn gửi quân tiếp viện - 0 hoặc nhiều cảnh sát để đảm bảo tất cả những tên trộm đều bị 
bắt. Tọa độ của các cảnh sát bổ sung này được chọn tùy ý (chúng có thể là bất kỳ số thực nào); không 
được phép di chuyển các cảnh sát ban đầu. Hãy tính số lượng tối thiểu cảnh sát cần được gửi làm quân 
tiếp viện để bắt giữ tất cả những tên trộm. 

 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M. 

 N dòng tiếp theo: Với mọi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa hai số nguyên Xpi và Ypi. 

 M dòng tiếp theo: với mọi i (1 ≤ i ≤ M), dòng thứ i chứa hai số nguyên Xti và Yti. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số cảnh sát tối thiểu phải bổ sung. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 0 ≤ N ≤ 105 

 1 ≤ M ≤ 105 

 |Xpi|, |Ypi| ≤ 108 với mọi i 

 |Xti|, |Yti| ≤ 108 với mọi i 

 Không có hai người nào (cảnh sát hoặc trộm) ở cùng một vị trí 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (40 điểm): N, M ≤ 1,000 
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 Subtask #2 (60 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

1 
1 1 
10 10 
20 20 

Output 

2 
 


