
 

 

Chef has a New Kitchen 
 

Chef mới mua một phòng bếp mới. Phòng bếp này rất to! Nó có dạng một hình chữ nhật với kích 

thước W x H, trong đó W là chiều rộng và H là chiều cao, tất cả được tính theo mét. Phòng bếp 

được chia thành một lưới W * H ô riêng biệt, mỗi ô có kích thước (1 mét) * (1 mét), và mỗi ô 

được xác định bởi 2 số nguyên (x, y) biểu thị cột và dòng (1 ≤ x ≤ W and 1 ≤ y ≤ H). 

  

Chef gần đây đã trở nên lười biếng, thay vì đi bộ trong phòng bếp để làm việc, anh ta chỉ ngồi 

mãi ở chiếc ghế có tọa độ (XC, YC). Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh ta cần xem xét một vài địa điểm 

đặc biệt (ví dụ, để kiểm tra xem nhân viên của mình có lười không). Thay vì đi về vị trí đó, anh 

ta chỉ sử dụng một loạt các robot rẻ tiền có gắn camera. Vì những con robot quá rẻ nên Chef có 

vô số robot. Tuy nhiên, bởi giá thành rẻ nên nó có một số hạn chế nghiêm trọng: 

- Mỗi robot chỉ có thể đi thẳng về phá trước, và hướng của nó phải song song với một 

trong các bức tưởng trong phòng bếp hình chữ nhật. 

- Mỗi robot chỉ có thể quay 90 độ. 

- Mỗi robot chỉ có thể quay nhiều nhất là một lần. 

Lưu ý rằng robot xuất phát từ vị trí của Chef. 

 

Ban đầu, chả có vấn đề gì xảy ra, bởi tất cả các ô đều có thể đến được từ vị trí của Chef              

(XC, YC). Tuy nhiên, khi các đồ vật được lắp đặt trong nhà bếp, một số ô không thể đến được 

bằng robot (bởi vì robot rẻ tiền không thể đi qua các đồ vật!).  

 

Ban đầu, phòng bếp trống rỗng, trừ chiếc ghế của anh ta. Có N đồ vật được lắp đặt. Mỗi đồ vật 

có kích thước (1 mét) * (1 mét) và chiếm đúng 1 ô. Đồ vật thứ i sẽ được đặt ở vị trí (Xi, Yi). Lúc 

này, sau khi bổ sung mỗi đồ vật, Chef muốn biết có bao nhiêu ô vẫn có thể đến được bằng robot. 

 

Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa 5 số nguyên W, H, XC, YC, N cách nhau bởi dấu 

cách, thể hiện kích thước của phòng bếp W * H, vị trí chiếc ghế của Chef (XC, YC), và số 

lượng đồ vật được lắp đặt. 

 N dòng tiếp theo chứ thông tin các đồ vật. Dòng thứ i ( sau dòng đầu ) chứa 2 số nguyên 

Xi, và Yi, với (Xi, Yi) là vị trí của đồ vật thứ i. 

 

Dữ liệu ra:                                                                                                                                          

 Gồm N dòng, dòng thứ i chứa số lượng vị trí có thể đến được sau khi thêm i đồ vật đầu 

tiên. 

 

Ràng buộc: 

 1 ≤ N ≤ 10
5
 

 1 ≤ W, H ≤ 10
5
 

 1 ≤ XC, Xi ≤ W 

 1 ≤ YC, Yi ≤ H 

Snackdown 15, Final Round 



 Không có 2 đồ vật nào có cùng vị trí, và không trùng với vị trí của Chef.  

 

Ví dụ: 

 

Input: 

20 10 4 3 5 

6 5 

7 4 

8 4 

9 3 

4 2 

 

 

Output: 

199 

197 

195 

159 

133 

 

Giải thích 

 

Hình ảnh bên dưới minh họa trạng thái của nhà bếp sau khi đã lắp đặt tất cả các đồ vật. 

 

 

 


