
 

 

Bear and Shuffled Points 
	

Bear Limak thích thú chuẩn bị đề bài cho một cuộc thi về thuật toán. Trong khi phần yêu thích 
của anh ấy là nghĩ ra một câu chuyện và viết đề bài, anh ấy thực sự không thích tạo ra dữ liệu 
test. Không chỉ bởi nó rất khó mà còn những lỗi sai có thể làm lộ cách làm, gần như là làm bài 
toán trở nên dễ hơn. 

Limak đã chuẩn bị bài toán sau cho bạn. Bạn hãy bắt đầu với một tập rỗng các điểm trên một mặt 
phẳng hai chiều. Có N truy vấn, mỗi truy vấn sẽ thêm một điểm (xi, yi) vào tập hợp. Sau mỗi truy 
vấn, tìm ra đường kính của tập hợp. Đó là: khoảng cách dài nhất giữa hai điểm trong tập hợp. Để 
tránh in ra số thực, sau mỗi truy vấn in ra bình phương của đường kính. 

Ở rất nhiều bài toán, trong phần test, tác giả có thể tạo ra một vài dữ liệu (có thể phải dùng mẹo), 
và sau đó trộn lẫn trước khi in. Limak làm điều tương tự trong bài toán này mà không nhận thấy 
nó quan trọng như thế nào. Bạn cần phải giả định rằng trong mỗi test N điểm có thể trộn lẫn ngẫu 
nhiên. Nói cách khác, các chương trình sinh test đểu có một dòng "trộn_ngẫu_nhiên(mảng các 
điểm)" trước khi in. Không đảm bảo rằng bài toán có thể giải trong thời gian cho phép nếu 
không có thêm ràng buộc. 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào gồm một số nguyên N thể hiện số điểm. 

• Dòng thứ i của N dòng tiếp theo bao gồm hai số nguyên thể hiện xi và yi thể hiện tọa độ 
của điểm thứ i được thêm vào. 

Dữ liệu ra 

• In ra N dòng. Dòng thứ i có thể chứa bình phương đường kính của tập hợp với các điểm 
(x1, y1), ..., (xi, yi). 

 

Ràng buộc 

• 2 ≤ N ≤ 750, 000 
• -109 ≤ xi, yi ≤ 109 
• Các điểm đôi một khác nhau. 
• Các điểm được trộn lẫn vào nhau. 

 

Subtask 

• Subtask #1 (20 điểm) 2 ≤ N ≤ 1000 
• Subtask #2 (30 điểm) Các điểm được sinh theo hàm phân bố ngẫu nhiên. Chi tiết hơn, với 

mỗi test tác giả sẽ chọn hai số N và K sau đó sinh ra N điểm với toạ độ ngẫu nhiên trong 
đoạn [-K, K]. Các ràng buộc gốc vẫn được thoả mãn. 

• Subtask #3 (50 điểm) ràng buộc gốc 
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Ví dụ  

Input: 
5 
20 20 
40 30 
35 35 
0 10 
-170 1000000000 
 
Output: 
0 
500 
500 
2000 
999999980000029000 
  
Giải thích 

• Sau truy vấn đầu tiên, tập hợp chỉ chứa một điểm (20, 20). Bạn sẽ in ra 0 bởi không có 
hai điểm khác nhau để có khoảng cách dương. 

• Sau truy vấn thứ hai, tập hợp gồm có điểm (20, 20) và (30, 40). Khoảng cách giữa 
chúng là sqrt((30-20)^2+(40-20)^2) = sqrt(500) nên bình phương khoảng cách sẽ 
là 500. 

• Sau truy vấn thứ ba, tập hợp là {(20,20), (30,40), (35,35)}. Khoảng cách xa nhất là 
sqrt(500). 

• Sau truy vấn thứ tư, khoảng cách xa nhất thuộc về hai điểm (0, 10) và (40, 30). Chú ý 
rằng các điểm có thể thẳng hàng với nhau. 

• Sau truy vấn thứ năm, tập hợp chứa tất cả 5 điểm thuộc input. Cẩn thận bị tràn số bởi kết 
quả có thể rất lớn. 

	


