
Defend the Recipe

Chef giữ tất cả các công thức nấu ăn bí mật trong nhà của anh ta. Vì lý do này, nhà của Chef  được 

bao quanh bởi các bức tường, vì vậy nó rất an toàn. Bạn có thể xem những bức tường như một hình 

đa giác không tự cắt trên mặt phẳng 2D và độ dày của bức tường là không đáng kể, tất là gần như 

bằng 0.

Thật không may là một vài kẻ xấu có ý định đánh cắp công thức của anh ta. Để làm vậy họ lên kế 

hoạch gửi một điệp vụ nhảy dù xuống một chỗ được chọn ngẫu nhiên trong vùng [-105,105] × [-

105,105]. (Điểm này không cần phải là một điểm nguyên). Một khi anh ta đáp xuống tại điểm đó, 

anh sẽ khai triển tại điểm đó một vũ khí đặc biệt được gọi là pulverizer. Nó được thiết kế để phá 

hủy các bức tường. Pulverizer sẽ bắn một tia la-ze và quay 360 độ theo chiều kim đồng hồ. Ban đầu

nòng súng chỉ về phía bắc. Tia la-ze này sẽ làm nóng chảy hoàn toàn phần tường mà nó chiếu vào.

Một khi những bức tường bị phá hủy, những kẻ xấu sẽ tấn công ngôi nhà dễ dàng hơn. Thật không 

may, pulverizer không chắc chắn sẽ có thể phá hủy hết các bức tường. Lý do là la-ze chỉ có thể 

chiếu (và phá hủy) bức tường đầu tiên mà nó chiếu vào, vậy nên nếu có một bức tường khác nằm 

đằng sau nó thì phần đó sẽ không bị phá hủy.

Kế hoạch sẽ được coi là thành công khi tất cả các phần của bức tường bị phá hủy. Hình ảnh dưới 

đây sẽ minh họa rõ hơn:

TODO image (I already have it. will update really soon)

Trong ví dụ dưới đây, chỉ có hình ảnh đầu tiên là mô tả môt kế hoạch thành công.

Với vị trí là trưởng đội an ninh cho ngồi nhà của Chef, bạn có thể xác định xác xuất để một kế 

hoach thành công không?.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng bộ test. Mô tả của T bộ test như 

sau.

Dòng đầu tiền của mỗi bộ test chứa môt số nguyên N. N dòng tiếp theo sẽ mô tả những bức tường. 

Chi tiết như sau, dòng thứ i chứa hai số nguyên  xi và yi có nghĩa là tọa độ (xi, yi) là tọa độ của đỉnh 

thứ i của đa giác. Những điểm này được cho theo chiều kim đồng hồ quay quanh đường viền của đa
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giác.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ test, xuất ra môt số thực mô tả xác xuất để kế hoạch của những kẻ xấu thành công. Câu 

trả lời của bạn sẽ được coi là đúng nếu như sai số không quá 10-6.

Ràng buộc

• 1 ≤ T ≤ 105 

• |xi|, |yi| ≤ 105 

• Tổng của tất cả N trong một tập tin dữ liệu ≤ 5×105 

• Các đỉnh sẽ được cho theo chiều kim đồng hồ.

• Đa giác không là không tự cắt và các đỉnh của nó không trùng nhau.

Những phần nhỏ

Phần #1: (30 điểm) 

• 3 ≤ N ≤ 12 

Phần #2: (70 điểm) 

• 3 ≤ N ≤ 105 

Ví dụ

Input:

2

5

100000 -100000

-100000 -100000

-100000 100000

100000 100000

0 0

6

7000 4000

3000 0

7000 -4000

-7000 -4000

-3000 0

-7000 4000

Output:



0.25

0.00045

Giải thích

Ví dụ thứ hai mô tả hình ảnh ở trên.
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