
 

 

Robots in Chefland 
 
Chefland là một thành phố lớn gồm vô số các điểm giao trong mặt phẳng 2D. Các điểm giao được mô tả 
như hình dưới đây và chúng tạo ra một lưới lục giác thỏa mãn các điều kiện sau: 

 Hai trong số các điểm giao có tọa độ (0 ,0) và (1, 0). 
 Mỗi điểm giao J nằm trên các đoạn thẳng với sáu điểm giao khác. Những điểm giao này là các 

đỉnh của một lục giác đều với độ dài cạnh bằng 1 và khoảng cách từ chúng đến J cũng bằng 1.  

 
 
Chef đã tạo ra một robot có thể đi qua các điểm giao. Ban đầu, nó nằm trong một số điểm giao và hướng 
đến một điểm giao khác nằm trên cùng một đường thẳng. Robot chấp nhận thực hiện một xâu các chỉ dẫn 
– là các chữ số thập phân từ 0 đến 5. Nó thực hiện từng lệnh một và dừng lại sau khi thực hiện lệnh cuối 
cùng. Khi robot thực hiện một lệnh được ký hiệu bằng một chữ số d, đầu tiên nó sẽ quay 60*d độ ngược 
chiều kim đồng hồ và sau đó di chuyển 1 đơn vị về phía trước, đến điểm giao mà nó hướng đến. 
 
Chef muốn kiểm tra robot, vì vậy ông đã viết một xâu S của N chỉ dẫn. Bạn phải trả lời Q truy vấn. Trong 
mỗi truy vấn, Chef muốn cung cấp một xâu con các hướng dẫn SL, SL + 1, …, SR. Robot bắt đầu ở điểm 
giao (0, 0) và nó hướng tới điểm (1, 0). Bạn hãy tìm ra vị trí cuối cùng (tọa độ x, y) của robot.  
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và Q. 

 Dòng thứ hai chứa một xâu S độ dài N. 
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 Q dòng tiếp theo: Mỗi dòng chứa hai số nguyên L và R miêu tả một truy vấn. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa hai số thực – tọa độ của Robot. Đáp án của bạn là chính 
xác nếu như sai số tuyệt đối và sai số tương đối của mỗi tọa độ không vượt quá 10-6. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 
 1 ≤ N, Q ≤ 2*105 
 1 ≤ L ≤ R ≤ N 
 S chỉ chứa các kí tự '0', '1', '2', '3', '4' và '5' 
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106. 
 Tổng của Q trong tất cả các test không vượt quá 106. 

 

Ví dụ 

Input 

1 
3 3 
012 
1 1 
1 2 
2 2 

Output 

1.00000000 0.00000000 
1.50000000 0.86602540 
0.50000000 0.86602540 
 


