
 

D-Dart 

 
Tiến sỹ D gần đây tin rằng trò phi tiêu bình thường nhàm chán và dễ dàng, nên anh ta phát minh ra bản 
của riêng mình và đặt tên là D-phi tiêu 
 
Đầu tiên, tiến sỹ D chọn một điểm trên tường và ghim 3 vòng phi tiêu lên tường ở điểm đó (bởi tiến sỹ 
D chỉ có 1 cái đinh). Chỉ có thể ghim vòng phi tiêu ở một điểm nằm trên viền của nó. Vị trí chính xác 
của điểm này không quan trọng bởi bạn được cho vị trí rõ ràng của mỗi vòng, và không có gì đặc biệt 
về những vị trí của những chiếc vòng liên quan đến điểm này – nó chỉ được đảm bảo rằng điểm này 
nằm trên viền của mỗi vòng. Sau đó tiến sỹ D bắt đầu ném phi tiêu vào các vòng. Để làm cho trò chơi 
đầy thách thức, tiến sỹ D xem một cú ném là thành công khi và chỉ khi nó nằm trong hoặc trên viền của 
tất cả các vòng. 
 
Bởi tiến sỹ D cực kỳ đáng sợ, anh ta đôi khi cảm thấy trò chơi vẫn chưa đủ thách thức, nên anh ta ghim 
một vòng nữa vào tường ở cùng vị điểm với cùng cái đinh. Tất cả các luật ở trên vẫn được áp dụng – 
vị trí của chiếc vòng mới có quan hệ ngẫu nhiên với những điểm đã cho. Có thêm một vòng nữa trên 
tường và một cú ném thành công khi và chỉ khi nó nằm trong hoặc trên viền của tất cả các vòng. 
 
Bạn cần thực hiện Q truy vấn gồm 2 loại: 

 1 X Y C: tiến sỹ D thêm một vòng. Điểm chính giữa của vòng là điểm (X, Y) và bán kính của 

nó là � =  √� 

 2 X Y: tiến sỹ D ném phi tiêu vào điểm (X, Y) 

Chú ý rằng các truy vấn được mã hóa nên bạn phải thực hiện chúng online. Bạn có thể nói cho tiến sỹ 
D xem những lần ném nào của anh ta không thành công không? 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên Q 

 Q dòng tiếp theo thể hiện các truy vấn 

o Mỗi dòng bắt đầu bằng một số nguyên T thể hiện loại của truy vấn hiện tại 

o Nếu T = 1, theo sau nó là ba số nguyên A, B và C 

o Nếu T = 2, theo sau nó là hai số nguyên A và B 

o Giá trị của X và Y có thể được tính như sau: 

 Nếu chưa có cái phi tiêu nào được ném hoặc cái phi tiêu trước ném không thành 
công thì X = A và Y = B 

 Ngược lại, X = B và Y = A 

 

Dữ liệu ra 

November Challenge 2019 



 Với mỗi lần ném phi tiêu, in ra một dòng chứa một số nguyên 1 nếu thành công hoặc 0 nếu 
không thành công 

 

Ràng buộc 

 3 ≤ Q ≤ 106  

 T ∈ {1, 2}  

 |A|, |B| ≤ 109  

 1 ≤ C ≤ 1018  

 Không có hai vòng nào trùng nhau 

 3 truy vấn đầu tiên thuộc loại 1 

 Có ít nhất một điểm nằm trong hoặc trên viền của tất cả các vòng 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (30 điểm): Tất cả các truy vấn loại 1 xảy ra trước truy vấn loại 2 

 Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

5 
1 4 4 32 
1 6 0 36 
1 10 10 200 
2 2 1 
2 9 5 
 

Output 

1 
0 
 


