
 

Misha and Geometry 

Misha là một chuyên gia ở lĩnh vực hình học, vì vậy anh ta biết rất nhiều về các loại hình 

trong lĩnh vực này. Gần đây, anh ta học về định nghĩa của đa giác lồi và nghĩ ra rất nhiều 

những vấn đề liên quá tới nó. Hãy giúp anh ta giải một trong những vấn đề này. 

Bạn được cho N truy vấn, những truy vấn thuộc một trong hai loại sau đây: 

 + x y – Thêm điểm (x, y) vào trong tập đa điểm. 

 - x y – Xóa đúng một điểm (x, y) từ tập đa điểm. đảm bảo rằng điểm (x, y) có trong 

tập đa điểm. 

Sau mỗi truy vấn, Misha sẽ tính diện tích của bao lồi chứa tất cả các điểm nằm trong tập đa 

điểm đó. Ban đầu, tập đa điểm là rỗng. Hãy giúp anh ta giải quyết vấn đề này. 

Dữ liệu vào 

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

sau. 

Với mỗi bộ test, dòng đầu tiên chứa một số nguyên N là số lượng truy vấn. 

Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo chứa một ký tự - loại của truy vấn, theo sau là 2 số nguyên 

cách nhau bởi khoảng trắng – x và y. 

Dữ liệu ra 

Sau mỗi truy vấn, xuất ra diện tích của bao lồi chứa những điểm nằm trong tập đa điểm. Câu 

trả lời của bạn phải chính xác đến một chữ số đằng sau dấu thập phân. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 105 

 1 ≤ N ≤ 105 

 0 ≤ |x|, |y| ≤ 107 

June Challenge 2016 



 Tổng của các giá trị N trong tất cả các bộ test trong một tập tin dữ liệu sẽ không vượt 

quá 105. 

Giới hạn 

 Subtask #1: (10 điểm) Tổng các giá trị của N trong tất cẩ các bộ test trong một tập 

tin dữ liệu sẽ không vượt quá 100. 

 Subtask #2: (20 điểm) Tổng các giá trị của N trong tất cẩ các bộ test trong một tập 

tin dữ liệu sẽ không vượt quá 5000. 

 Subtask #3: (70 điểm) Như ràng buộc gốc. 

Ví dụ 

Input: 

1 

6 

+ 0 0 

+ 0 4 

+ 4 0 

+ 2 2 

+ 4 4 

- 0 0 

Output: 

0.0 

0.0 

8.0 

8.0 

16.0 



8.0 
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