
 

 

Hull Sum 
 
Chef chuẩn bị bài toán sau đâu cho cuộc thi lập trình: 
 
Bạn được cho N điểm với tọa độ là các số nguyên (-1000 ≤ xi, yi ≤ 1000). Không có hai điểm nào 
trùng nhau và không có 3 điểm nào thẳng hàng. Với mỗi 2N-1 tập con không rỗng của các điểm, 
hãy tìm ra kích cỡ (số lượng điểm) của bao lồi của nó. Hãy in ra tổng các kích thước đó.  
 
Chef vừa mới chuẩn bị một số test cho bài toán này, bao gồm một test với đáp án lớn nhất có thể. 
Anh ấy cần một test với đáp án nhỏ hơn (không cần thiết phải là đáp án nhỏ nhất). Cho N, nhiệm 
vụ của bạn là tìm ra giá trị của tập hợp N điểm mà đáp án không vượt quá 4 * 1015 

(4,000,000,000,000,000). 

 

Dữ liệu vào 

• Chỉ có một dòng ở dữ liệu vào, ở đó chứa một số nguyên N là số điểm 

 

Dữ liệu ra 

• In ra chính xác N dòng. Dòng thứ i chứa hai số nguyên xi và yi là tọa độ của điểm thứ i.  

• Tập hợp được in ra phải thỏa mãn tất cả các điều kiện trên. Tồn tại ít nhất một tập hợp 
với mọi N theo những ràng buộc được cho ở bên dưới.  

• Lưu ý: Hãy nhớ rằng bạn không in N trong dòng đầu tiên. 

 

Ràng buộc 

• 2 ≤ N ≤ 50 

 

Ví dụ 

Input: 
5 
 
Output: 
-150 150 
150 150 
-150 -150 
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150 -150 
11 13 

 

Giải thích 

Hãy phân tích kích thước của bao lồi với output được cho. Có 25-1 tập hợp các điểm không rỗng. 
• Có 5 tập hợp mà chứa một điểm duy nhất trong mỗi tập hợp. Bao lồi của mỗi tập hợp này 

có kích thước là 1. 
• Tương tự có 10 tập hợp mà chứa hai điểm trong mỗi tập hợp. Bao lồi của mỗi tập hợp 

này có kích thước là 2. 
• Tương tự có 10 tập hợp mà chứa ba điểm trong mỗi tập hợp. Bao lồi của mỗi tập hợp này 

có kích thước là 3. 
• Tập hợp với các điểm (-150, -150), (-150, 150), (150, 150), (11, 13) có một bao lồi kích 

thước là 3. Hãy nhớ rằng điểm (11, 13) nằm trong một tam giác được hình thành bởi ba 
điểm khác. 

• Tập hợp với các điểm (-150, 150), (150, 150), (150, -150), (11, 13) cũng có một bao lồi 
kích thước là 3 

• Có 3 tập hợp khác chứa 4 điểm, và bao lồi của mỗi tập hợp đều có kích cỡ là 4. 
• Cuối cùng, tập hợp gồm 5 điểm có kích thước của bao lồi là 4. 

 
Tổng kích cỡ các bao lồi là (5 * 1) + (10 * 2) + (10 * 3) + 3 + 3 + (3 * 4) + 4 = 5 + 20 + 30 + 
6 + 12 + 4 = 77, kết quả này không vượt quá 4 * 1015. 

 


