
 

 

Sealing up 
 

Ở ChefLand, tháng một và tháng hai thường rất lạnh. Nhiệt đó có thể vào khoảng -20 độ C, thậm 
chí là -30 độ C. Chính vì vậy mà mọi người thường đóng chặt cửa sổ nhà mình lại. 
 
Sergey cũng sinh sống ở ChefLand. Anh ấy muốn bịt chặt cửa sổ của nhà mình lại. Cửa sổ này 
có hình của một đa giác lồi với N đỉnh. 
 
Để bịt chặt cửa sổ, có M loại băng dính, chúng được bán ở trong các cửa hiệu. Băng dính loại 
thứ i có chiều dài Li mi li mét và có giá là Ci  rúp. 
 
Quá trình bịt chặt như sau: bóc băng dính và dính nó vào viền của cửa sổ. Những dải băng dính 
không thể bị cắt (nó làm bằng nguyên liệu rất bền) và chỉ có thể kéo thẳng mà không thể gấp lại. 
Cửa sổ đã được niêm phong nếu như tất cả các điểm trên viền của cửa sổ đều được che phủ bởi ít 
nhất là 1 dải băng dính. 
 
Giờ đây, Chef đang băn khoăn về số dải băng dính mà anh ấy cần phải mua, làm sao cho số dải 
băng dính ít nhất để tiết kiệm chi phí, hãy giúp anh ấy! 
 

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 một số nguyên N duy nhất – số đỉnh của sổ hình đa giác 
lồi nhà Sergey. 

• N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một cặp số nguyên Xi Yi là tọa độ của điểm thứ i. 

• Dòng tiếp theo mỗi dòng gồm một số nguyên M duy nhất -  số loại băng dính được bán 
trong cửa hàng. 

• M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một cặp số nguyên Li Ci  lần lượt là chiều dài và giá của 
dải băng dính loại thứ i. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa giá tiền nhỏ nhất của việc bịt chặt cửa sổ. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• Các tọa độ của cửa sổ hoặc là được cho theo chiều kim đồng hồ hoặc là ngược chiều kim 
đồng hồ 
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• Không có ba đỉnh nào cùng chung một đường thẳng. 
• 0 ≤ Xi, Yi ≤ 106 
• 1 ≤ Li, Ci ≤ 106 
• Subtask 1 (17 điểm): 3 ≤ N ≤ 10, M = 1 
• Subtask 2 (24 điểm): 3 ≤ N ≤ 42, M ≤ 2 
• Subtask 3 (59 điểm): 3 ≤ N ≤ 2000, 1 ≤ M ≤ 10 

Ví dụ 

Input: 
1 
4 
0 0 
1000 0 
1000 2000 
0 2000 
2 
1000 10 
2000 15 
 
Output: 
50 
  

Giải thích 

Ví dụ 1. Trong tình huống này, cửa sổ nhà Sergey là một hình chữ nhật với chiều dài hai cạnh là 
1000 và 2000. 
Có hai loại băng dính trong cửa hàng. – một loại dài 1000 và giá là 10 rúp, một loại dài 2000 và 
giá là 15 rúp. Giải pháp tối ưu mà đề bài đặt ra sẽ là mua 2 băng dính loại 1 và 2 băng dinh loại 
2. Giá tổng cộng là 2 × 15 + 2 × 10 = 50 rúp. 
 


