
 

Balsa For The Th  

Ada Farm 
 

Ada có một trang trại có hình dạng của một đa giác lồi. Để dễ hiểu hơn, ta đánh số các đỉnh của 
đa giác từ 1 đến  N theo chiều kim đồng hồ. 

Có rất nhiều con bò sống trong trang trại. Các con bò hay đánh nhau, do vậy Ada muốn chia 
trang trại thành các vùng riêng biệt bằng hàng rào để tránh các cuộc gây lộn. Mỗi hàng rào ta 
xem như một đoạn thẳng. 

Ada đang lo lắng về các khoảng không gian trống cho mỗi con bò, do đó thỉnh thoảng cô ấy cần 
phải biết diện tích của một khu vực có một con bò cụ thể sinh sống. Bạn trong vai người học việc 
của cô ấy, bạn được giao Q truy vấn. Các truy vấn thuộc một trong hai loại sau: 

 1 u v: Xây dựng một hàng rào giữa đỉnh u và đỉnh v. Dữ liệu đảm bảo rằng hàng rào này 
không giao nhau với bất cứ hàng rào nào được xây trước đó (tuy nhiên chúng có thể có 
chung đầu mút). 

 2 x y: Tìm diện tích khu vực sinh sống của con bò ở vị trí (x, y). Đôi khi điểm này có thể 
nằm trên hàng rào (có vẻ con bò đang cố băng qua hàng rào); điểm này cũng có thể bằm 
bên ngoài trang trại hoặc nằm trên đường biên giới (con bò đang chạy trốn). Trong những 
trường hợp này, diện tích là 0.  

 

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. 

 Ở N dòng tiếp theo, với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa hai số nguyên x và y thể hiện 
tọa độ của đỉnh thứ i.  

 Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa ba số nguyên thể hiện một truy vấn theo các dạng đã 
cho. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi truy vấn loại 2, in ra một dòng chứa một số thực với độ chính xác 1 chữ số hàng 
thập phân là diện tích của vùng đã cho.  
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Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 4 
 3 ≤ N ≤ 105 
 1 ≤ Q ≤ 105 
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 3 * 105 
 Tổng của Q trong tất cả các test không vượt quá 3 * 105 
 1 ≤ u, v ≤ N 
 0 ≤ x, y ≤ 2 * 109 
 Không có ba đỉnh cùng nằm trên một đường thẳng. 

 

Ví dụ  

Input 

1 
6 5 
5 0 
3 0 
0 3 
2 5 
6 5 
8 3 
2 3 1 
1 4 1 
2 3 1 
1 4 6 
2 6 4 

Output 

27.0 
11.0 
4.0 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: 



  

Trang trại là hình lục giác được mô tả trong hình trên. Các truy vấn như sau: 

 Truy vấn trên điểm G, đáp án là diện tích hình lục giác. 

 Thêm hàng rào AD, trang trai được chia thành hai khu vực. 

 Truy vấn một lần nữa trên điểm G, đáp án là diện tích của ABCD. 

 Thêm hàng rào DF, trang trại được chia thành 3 khu vực. 

 Truy vấn trên điểm H, đáp án là diện tích của DEF. 

 

 


