
 

Painter Problem 

 

Chef là một họa sỹ. Anh ấy thích vẽ hình học và đặc biệt là tam giác vuông cân. Cạnh dài nhất của tam 
giác vuông gọi là cạnh huyền. Chef vẽ N tam giác vuông cân (đánh số từ 1 tới N) trong một mảnh giấy vô 
hạn biểu diễn một nửa mặt phẳng Đề Các (chứa tất cả các điểm (x, y) mà y ≥ 0), sao cho cạnh huyền của 
mỗi tam giác nằm trên trục x (đường thẳng y = 0). Ví dụ, hình kết quả trông thế này 

 

Các cạnh của các tam giác và trục x chia giấy ra thành một hoặc nhiều vùng liên tục, Chef gọi đó là các 
khu. Chef thích thú với bức vẽ của mình, nên anh ấy muốn biết số khu trong mảnh giấy của mình. Với 
mỗi i, cạnh huyền của tam giác thứ i là đoạn thẳng nối hai điểm (li, 0) và (ri, 0). Chú ý rằng thông tin đó 
của các tam giác là phân biệt. 

 

Giúp Chef tính số lượng khu trong hình. 

 

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 một số nguyên N. 

 N dòng tiếp theo. Với mỗi i, dòng thứ i chứa hai số nguyên li và ri. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lượng khu. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10  

 1 ≤ N ≤ 105  
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 −109 ≤ li < ri ≤ 109 với mọi i  

 Các cặp (l1, r1), (l2, r2), …, (lN, rN) là phân biệt 

 

Subtasks 

Subtask #1 (50 điểm): N ≤ 103 
Subtask #2 (50 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

1 
4 
40 110 
100 140 
-100 100 
-100 60 

Output 

8 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Mảnh giấy với tất cả các tam giác tạo thành 8 khu được biểu diễn ở hình dưới 

 
 


