
Hội hoa
Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/v11hh 

Năm 2011, thành phố quyết định tổ chức một lễ hội hoa xuân. Trong lễ hội, có N giỏ hoa được
trưng bày tại các vị trí (x1,y1), (x2,y2), ..., (xn,yn). Để ngăn chặn tình trạng hái trộm hoa, một hàng
rào được dựng lên thỏa mãn 2 điều kiện sau:

Tất cả N giỏ hoa đều nằm trong hoặc trên biên của hàng rào.

Hàng rào có dạng hình chữ nhật với các cạnh song song với trục tọa độ và chu vi nhỏ nhất
có thể.

Ngoài ra, thành phố còn xét đến trường hợp các giỏ hoa bị lấy cắp. Do đã có sẵn hàng rào, chỉ
các trường hợp lấy cắp mà không làm ảnh hưởng đến hàng rào mới được tính đến. Ví dụ, nếu ta
có 4 giỏ hoa ở vị trí (1,1), (1,2), (2,2), (3,3), hàng rào sẽ là hình chữ nhật [(1,1)-(3,3)]. Lấy cắp giỏ
hoa thứ 2 và thứ 3 sẽ không làm thay đổi hàng rào. Tuy nhiên, nếu lấy cắp giỏ hoa thứ nhất và
thứ 3, hàng rào sẽ trở thành hình chữ nhật [(1,2)-(3,3)]. Có tất cả 3 khả năng lấy cắp trong ví dụ
này: lấy giỏ 2, lấy giỏ 3 hoặc lấy cả 2 giỏ 2 và 3.

Nhiệm vụ của bạn là phải đếm số trường hợp được tính đến. Hai trường hợp khác nhau nếu có
1 giỏ hoa bị lấy cắp ở trường hợp này nhưng không bị lấy cắp ở trường hợp kia.

Input

Dòng đầu ghi số N. (1 <= N <= 100)

N dòng sau, mỗi dòng ghi cặp số tự nhiên (xi,yi), không có 2 giỏ hoa cùng nằm ở một vị trí.
(1 <= xi, yi <= 10000)

Output

Gồm một số duy nhất là số trường hợp được tính đến. Do kết quả có thể rất lớn, bạn chỉ
cần in ra theo modulo 1000000007.

Giới hạn

50% số test có N <= 20.

Example

Input:
4
1 1
1 2
2 2

https://oj.vnoi.info/problem/v11hh


3 3
Output:
3
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