
 

 

Not a Convex Hull (Challenge) 
 

Cẩn thận: Bạn chỉ được nộp bài này tối đa 99 lần!  

 

Chef có N điểm bất kì với các tọa độ là số nguyên (x1, y1), (x2, y2), …, (xN, yN). Anh ấy nhờ bạn 
thực hiện những thao tác sau: 

• Chọn tối đa K điểm trong những điểm ấy, tức là một dãy {(#$%, '$%)}*+,-  với 0 ≤ L ≤ K 

• Với mọi 1 ≤ i ≤ L, chọn một vector (.#*, .'*) với tọa độ nguyên sao cho .#*/ + .'*/ ≤
2/ 

• Thêm (.#*, .'*)  vào (#$%, '$%), tức là đổi	(#$%, '$%) thành (#$% + .#*, '$% + .'*) với mọi 
i thỏa mãn. 

Kết quả N điểm phải khác nhau từng đôi một. 

Sau đó, bạn phải tìm ra một hình bao chứa tất cả N điểm. Hình bao đó phải là một đa giác đơn 
giản và không có ba điểm liên tiếp nằm trên một đường thẳng, nhưng nó lại không nhất thiết là 
đa giác lồi. Hãy tối thiểu hóa diện tích của đa giác này.  

 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa 3 số nguyên N, K và R. 

• Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên xi và yi 

 

Dữ liệu ra 

Ở mỗi test, in ra N+2 dòng. 

Dòng đầu tiên chứa số nguyên M – số điểm của đa giác. Dòng thứ hai chứa M điểm b1, b2, …, 
bM. – chỉ số của các điểm trong đa giác theo thứ tự mà chúng xuất hiện trên biên của đa giác 
(theo một trong hai hướng). N dòng tiếp theo miêu tả tọa độ cuối cùng của tất cả các điểm. Với 
mỗi giá trị i hợp lệ, dòng thứ i chứa hai số nguyên là tọa độ của điểm thứ i.  

Đáp án của bạn phải thỏa mãn các điều kiện sau:  

• 3 ≤ M ≤ N 
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• Các chỉ số b1, b2, …, bM  khác nhau từng đôi một.  
• 1 ≤ bi ≤ N với mỗi giá trị i hợp lệ.  
• Không có ba điểm liên tiếp nhau trong đa giác nằm trên cùng một đường thẳng.  
• Không quá K điểm có vị trí ở output khác với vị trí ban đầu của chúng. 
• Với mỗi bộ giá trị i, j (i ≠ j), xi ≠ xj hoặc yi ≠ yj thì tất cả các điểm ở output khác nhau 

từng đôi một.  
• Tất cả N điểm đều nằm trên cạnh hoặc trong đa giác.  
• Đa giác phải là đa giác đơn giản – không có hai cạnh không liên tiếp cắt hoặc chạm nhau.  

 

Ràng buộc  

• T = 100 
• N � [50,100,200] 
• 1 ≤ K ≤ 10 
• 1 ≤ R ≤ 10,000 
• |xi|, |yi| ≤ 105 với mỗi giá trị i hợp lệ.  
• Tất cả các điểm trong output khác nhau từng đôi một.  

 

Ví dụ  

Input 

2 
6 1 4 
0 0 
2 0 
2 2 
0 2 
1 0 
1 1 
6 1 4 
0 0 
2 0 
2 2 
0 2 
1 0 
1 1 

 

Output 

6 
4 1 5 6 2 3 
0 1 
2 0 



2 2 
0 2 
1 0 
1 1 
4 
1 2 3 4 
0 0 
2 0 
2 2 
0 2 
1 0 
1 1 

 

Giải thích 

Lưu ý rằng T ≠ 100 trong ví dụ; trên thực tế trong mọi test file T=100 

Ví dụ 1: Chúng ta có N=6 điểm (0,0), (0,2), (1,1), (1,0), (2,0), (2,2). Chúng ta có thể chỉ thực 
hiện thao tác như đề bài với K=1 điểm. Nếu chúng ta có R ≥ 5, chúng ta sẽ thay đổi điểm (2,2) 
thành (2−2, 2−1) = (0, 1) và thu được tập hợp các điểm khác biệt là (0,0), (0,1), (0,2), (1,1), 
(1,0), (2,0). Tập hợp này có một đa giác bao có M = 3 điểm (0,0), (0,2), (2,0). Tuy nhiên, với 
R=4 chúng ta không thể chuyển (2, 2) thành (2−1, 2−1). Bởi vì điểm có một điểm (1, 1) nên các 
điểm khác sẽ không thể khác nhau theo yêu cầu.  

Do đó, chúng ta chuyển (0, 0) thành (0+0, 0+1) = (0, 1). Vậy thì chúng ta có thể tạo được một đa 
giác có chứa tất cả 6 điểm theo thứ tự: (0,2), (0,1), (1,0), (1,1), (2,0), (2,2). 

Diện tích của đa giác này và số điểm đạt được là 3. 

Ví dụ 2: Cùng input ví dụ 1, điểm đầu ra là 4.  

 

Tính điểm 

Điểm của bạn là diện tích của đa giác kết quả. Điểm mỗi file test là tổng số điểm của tất cả các 
test cộng lại. (Ví dụ ở trên thì số điểm của bạn là 3 + 4 = 7.) 

 

Quá trình sinh test 

Có 20 test. Tất cả các test được tạo theo cùng một cách. Trong suốt cuộc thi, điểm số được hiển 
thị sẽ được chấm chính xác hai test, tức là điểm của bạn phản ánh mức độ của bài nộp của bạn 
trên 10% (1/10) của các test. Tuy nhiên, nếu bị non-AC ở bất kỳ test nào, bài của bạn sẽ là non-
AC. Nói cách khác, AC biểu thị rằng chương trình của bạn chạy thành công trên tất cả các file 
test. Sau khi kết thúc cuộc thi, điểm số của bạn sẽ được thay đổi thành tổng số điểm của chương 
trình trên tất cả các file test. 



Mã giả được sử dụng để sinh test được cho như sau. Giả sử hàm rnd.next(l, r) sinh ra một 
số ngẫu nhiên theo phân bố đều trong đoạn từ l tới r và rnd.shuffle(p) là tráo đổi ngẫu nhiên 
các phần tử trong p. 
 
T := 100 
Ns := [] 
for i := 1 to 60: 
    Ns.append(50) 
for i := 1 to 30: 
    Ns.append(100) 
for i := 1 to 10: 
    Ns.append(200) 
rnd.shuffle(Ns) 
for i := 1 to 100: 
    N := Ns[i - 1] 
    K := rnd.next(1, 10) 
    R := rnd.next(1, 10000) 
    Points := [] 
    while size(Points) is less than N: 
        X := rnd.next(-100000, 100000) 
        Y := rnd.next(-100000, 100000) 
        if (X, Y) not in Points: 
            Points.append((X, Y)) 
 

	


