
 

Разстояние 

 

Класът на Елеонора е адски Шумен (дори Големият Взрив е като слабо 

припукване в сравнение с това)! Ели е забелязала, че главната причина за това е 

фактът, че всеки се опитва да говори с хора, които в повечето случаи са в 

другата част на стаята. А както е широко известно – когато два събеседника си 

говорят, шумът нараства квадратично спрямо разстоянието между тях! 

 

Един ден Ели се запитала каква е максималната олелия, която може да се 

постигне в нейния клас. На нея й е достатъчно да знае само какви са 

разстоянията на квадрат между всеки двама събеседника за да определи какъв 

шум се вдига; по-точно в случая нея я интересува сборът на всички такива 

разстояния. Тъй като тя е в нормално българско училище, веднага ви става ясно, 

че абсолютно всички ученици си говорят по време на часовете. Нейният клас се 

състои от 22 човека, като понякога някои отсъстват, но се получава така, че 

винаги са четен брой N хора в клас! Всеки ученик води точно по един разговор с 

някой от останалите N-1, като двамата си говорят помежду си и с никой друг.  

Ели е дете на прецизността, за това тя мери разстоянията в милиметри. Нейната 

класна стая е 10 на 10 метра, тоест 10000 на 10000 милиметра. Тя може да 

определи къде стои някой нейн съученик спрямо единия ъгъл на стаята, който за 

по-удобно тя определя като (0, 0) (00 – мястото на учителя =)). 

 

По дадено разположение на N-те човека в класната стая, определете какво е 

най-голямото сумарно разстояние на разговори, което може да се постигне. 

На първия ред от входния файл distance.in ще намерите броя на учениците – N 

(2 <= N <= 22, N – четно). На следващите N реда ще намерите по две цели числа 

– x и y (0 <= x, y <= 10000) координатите на всеки ученик. Възможно е да има 

ученици с еднакви координати – примерно Пет’р (така е според него звучи по-

гангстерско, не за друго) много обича да седи на главата на Брус Веселия, 

защото вторият има лаптоп. 

На единствения ред на изходния файл distance.out отпечатайте максималния 

сбор на квадрати на разстояния с точност от 3 знака след десетичната точка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕР: 

 

distance.in 4 

1 1 

9 2 

10 7 

2 6 

 

 

distance.out 182.000 

  

 

 

 
 

Обяснение: Най-голям сбор се получава, когато човекът в точка (1, 1) си говори с 

този в точка (10, 7) с квадрат от разстоянието 117.00, и този в точка (2, 6) си говори 

с този в точка (9, 2) с квадрат от разстоянието 65.00. Общият сбор е 117.00 + 65.00 

= 182.00. 
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