
 

(Challenge) 300 IQ Ants 
 

Có N con kiến (được đánh số từ 1 đến N) trong một mặt phẳng. Để đơn giản hơn, ta biểu thị những con 
kiến bằng các điểm. Với mọi i, ban đầu vị trí của con kiến thứ i là (Xi, Yi). 
 
Ada muốn gộp tất cả kiến vào một điểm. Để làm được điều đó, cô ấy muốn đưa chỉ dẫn cho những con 
kiến. Chỉ dẫn đó như sau: 
 

 Đầu tiên, Ada chọn một đa giác lồi với M đỉnh (được đánh số từ 1 đến M theo chiều kim đồng hồ) 
sao cho có ít nhất một con kiến trong mỗi đỉnh đó và không có ba đỉnh nào thẳng hàng. Đa giác có 
thể có diện tích bằng 0 trong trường hợp nó là một đoạn thẳng nối hai đỉnh. 

 Sau đó, với mọi i nằm trong đoạn từ 1 đến M – 1 thì thực hiện theo thứ tự sau: 
o Gọi tập hợp những con kiến đang có mặt tại đỉnh thứ i là Ai. Và gọi Bi là tập con chứa tất 

cả những con kiến đang có mặt tại điểm này khi Ada chọn đa giác này.  
o Ada chọn một con kiến từ tập Bi (gọi con kiến đó là ci) và nói với con kiến này, cùng với 

tất cả các con kiến khác từ tập Ai cùng di chuyển đến điểm P có tọa độ nguyên gần nhất 
(khác với đỉnh i) thuộc cạnh của đa giác giữa các đỉnh i và i + 1. 

o Nếu điểm P đã có một số con kiến khác, thì những con kiến này và kiến thuộc tập hợp Ai 
sẽ không bao giờ tách ra và từ đó về sau chúng sẽ di chuyển cùng nhau. Nói cách khác, bất 
cứ khi nào hai con kiến a và b ở cùng một vị trí và Ada bảo con kiến a di chuyển, thì con 
kiến b sẽ di chuyển cùng với con kiến a. 

Kiến là sinh vật rất thông minh (có IQ khoảng 300), vì vậy chúng có thể dễ dàng thực hiện theo hướng 
dẫn. Tuy nhiên, kiến rất lười biếng, vì vậy tổng M trong tất cả các chỉ dẫn không được vượt quá 5 * 105. 
Giúp Ada giảm thiểu số chỉ dẫn mà cô ấy cần đưa ra để tất cả kiến tụ họp về 1 điểm. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N. 

 N dòng tiếp theo: Với mỗi i, dòng thứ i chứa hai số nguyên Xi và Yi thể hiện vị trí của con kiến 
thứ i. 

 

Dữ liệu ra 

 Đầu tiên, in ra một dòng chứa một số nguyên Q – số chỉ dẫn. 

 Sau đó, in ra Q dòng, mỗi dòng chứa mô tả của một chỉ dẫn theo dạng M c_1 c_2 ... c_M. 

 

Ví dụ  

Input 
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5 
0 0 
2 4 
4 3 
5 1 
3 0 

Output 

2 
4 1 2 3 4 
3 1 3 5 

 

Giải thích 

 Trong chỉ dẫn đầu tiên, con kiến A di chuyển tới điểm (1, 2), sau đó con kiến B đi đến chỗ kiến C, 
và chúng cùng đi đến chỗ của kiến D. 

 
 Sau chỉ dẫn thứ hai, ba con kiến cùng có mặt tại điểm (3, 0). 



 

Test Generation và Ràng buộc: 

Có 5 file test. 
 Trong file test 1, các con kiến được đặt trong một mô hình giống như bàn cờ, tức là ở tất cả các 

điểm (x, y) sao cho 0 ≤ x, y ≤ 500 và x + y là số chẵn. 

 Trong file test 2, các vị trí của những con kiến được tạo theo cách sau: 
o Xét một ô vuông S có góc dưới bên trái là (0, 0) và góc trên bên phải là (210, 210). 
o Lặp lại các bước sau: Chọn hai điểm P và Q nằm trên chu vi S một cách ngẫu nhiên. Xét tất 

cả các điểm trên đoạn thẳng PQ với tọa độ nguyên chưa chứa con kiến nào. Sắp xếp các 
điểm này theo hoành độ tăng dần trước, những hoành độ bằng nhau thì sắp xếp tung độ tăng 
dần. Cho con kiến vào mỗi điểm trên, theo thứ tự trên. 

o Tiếp tục quá trình cho tới khi chúng ta có N = 217 các điểm khác nhau chứa kiến. 

 Ở file test 3, vị trí của những con kiến được tạo ra giống như test 2, nhưng điểm P và Q luôn 
được chọn một cách ngẫu nhiên trong tất cả các điểm nằm trên hoặc trong chu vi hình vuông S.  

 Ở file test 4 và 5, vị trí của những con kiến là N = 217 điểm khác nhau với tọa độ được chọn độc 
lập và ngẫu nhiên giữa đoạn từ 0 đến 210. 

 

Tính điểm: 

Nếu bất kỳ hướng dẫn nào của bạn không hợp lệ, tổng M trong tất các các hướng dẫn vượt quá 5 * 105 
hoặc tất cả kiến không được tập hợp tại một điểm sau khi thực hiện tất cả các hướng dẫn, bạn sẽ nhận 
được kết quả Wrong Answer. Nếu không, điểm của một test là tổng số chỉ dẫn được thực hiện. Điểm của 
một bài nộp là tổng điểm của tất cả các test. Mục tiêu của bạn là để giảm thiểu số điểm bài nộp của mình. 

Có năm file test. Trong cuộc thi, điểm số được hiển thị là điểm của 3 file test, tức là điểm số của bạn phản 
ánh hiệu suất ghi điểm của 60% các test. Tuy nhiên, nếu chương trình của bạn nhận được kết quả Non-



AC trên bất kỳ test nào, thì bạn cũng nhận được Non-AC. Nói cách khác, một bài AC biểu thị rằng chương 
trình của bạn chạy thành công trên tất cả test. Sau khi kết thúc cuộc thi, điểm của bạn sẽ được thay đổi để 
thành tổng điểm sau khi đã cộng cả điểm của 2 file test còn lại. 

 
 

 


