
 

 

Urban Development 
 

Chef đang nỗ lực làm việc cho môi trường phát triển của thành phố Krewsko. Anh ấy và các 
hoạch định viên của thành phố khác đang thiết kế một hệ thống phương tiện vận chuyển của 
Krewsko. Họ đang sử dụng tọa độ Descartes và Krewsko sẽ chỉ có các con đường mà song song 
với trục x hoặc trục y. 

Rõ ràng là chúng ta cần thêm một bộ đèn giao thông ở mỗi ngã rẽ của các con đường, nơi mà 
mỗi người có ít nhất hai hướng khác nhau để tiếp tục hành trình của mình. Nhiệm vụ của bạn là 
tính xem có bao nhiêu bộ đèn giao thông cần được triển khai. Đặc biệt, với mỗi con đường bạn 
muốn biết xem có bao nhiêu bộ đèn giao thông sẽ xuất hiện. 

Con đường thứ i được xác định bằng điểm đầu và điểm cuối là Xi,1,Yi,1và Xi,2, Yi,2. Bảo đảm rằng  
mỗi đường hoặc là một đường thẳng đứng hoặc một đường ngang. Một ngã rẽ là là một điểm 
giao giữa hai đoạn đường: một ngang và một dọc. Thêm nữa, chắc chắn rằng không có hai đường 
thẳng đứng nào cắt nhau và không có hai đường ngang nào cắt nhau. 
Bạn phải đặt một bộ đèn giao thông vào mỗi vị trí cắt nhau của một đường ngang và một đường 
thẳng đứng mà điểm đó không phải là điểm đầu, cuối của hai con đường. 
 

Dữ liệu vào 

• Mỗi dòng chứa một số nguyên N – số con đường. 

• Với mỗi N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 4 số nguyên. Dòng thứ i chứa Xi,1, Yi,1 
và Xi,2, Yi,2. 

 

Dữ liệu ra 

• In ra hai dòng. 
• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên duy nhất -  số bộ đèn giao thông sẽ được triển khai ở 

Krewsko.  
• Dòng thứ hai chứa N số nguyên. Số thứ i có thể hiện số bộ đèn giao thông sẽ được triển 

khai ở con đường i.  
Ràng buộc 

• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ Xi,1 ≤ 105 
• 1 ≤ Yi,1 ≤ 105 
• 1 ≤ Xi,2 ≤ 105 
• 1 ≤ Yi,2 ≤ 105 

November	Challenge	2016	



• Độ dài của mỗi con đường là một số dương và mỗi đoạn đường sẽ hoặc là một đoạn 
thẳng nằm ngang hoặc là một đoạn đường thẳng đứng. 

Subtasks 

• Subtask #1 [40 điểm]: N ≤ 10000 
• Subtask #2 [60 điểm]: Không có ràng buộc thêm. 

Ví dụ 

Input: 
4 
2 1 2 6 
1 3 5 3 
4 1 4 4 
1 5 5 5 
Output: 
3 
2 2 1 1 
 


