
 

 

Swimming Pool 
 

Mùa hè đang tới và Chef thì muốn đổ đầy nước vào hồ bơi của anh ấy để thỏa mãn sở thích bơi 
lội suốt mùa hè nắng nóng. 

Bể bơi có chiều dài là N mét và chiều rộng là 1 mét. Nó được chia thành N phần bằng nhau 
nhưng lại có độ sâu khác nhau. Với mỗi giá trị i, phần thứ i có độ sâu là Di mét.  

Cho N truy vấn. Có hai loại truy vấn như sau: 

• 1 x v – đổ v mét khối nước vào phần thứ x của bể bơi. 
• 2 x – tìm độ sâu của phần thứ x của bể bơi (từ đáy đến mặt nước), hoặc xác định phần đó 

không chứa ít nước nào cả. 
 

Mực nước tuân theo các quy tắc sau. Miễn là mực nước ở một số phần của bể cao hơn ít nhất 
một trong hai phần bên cạnh thì nước sẽ di chuyển sang phần bên cạnh cho tới khi các mực nước 
đều bằng nhau hoặc không còn nước ở phần đó nữa. Nếu cả hai ô bên cạnh (cả trái và phải) có 
mực nước thấp hơn thì một nửa lượng nước từ phần hiện tại sẽ chuyển sang trái và một nửa sang 
phải. Nước ở phần trái nhất không đi sang trái, nước ở phần phải nhất không đi sang phải. 

Khi mực nước chạm đến bề mặt của bể bơi (tức là độ sâu của nó là 0), nước sẽ bị tràn và mực 
nước sẽ không tăng lên được nữa. 

Đọc ví dụ để hiểu rõ hơn. 

 

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  N số nguyên D1, D2, …, DN. 

• Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một truy vấn dưới dạng 1 x v hoặc 2 x 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi truy vấn thuộc loại 2, in ra một dòng chứa một số thực - độ sâu của mặt nước 
của phần thứ x trong hồ bơi (nếu nó chứa nước) hoặc Dx nếu không có nước. Đáp án của 
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bạn có thể được cho là đúng nếu sai số tương đối hoặc tuyệt đối của đáp án không vượt 
quá 10−6. 

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N, Q ≤ 105 
• Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 105 
• Tổng của Q trong tất cả các không vượt quá 105 
• 1 ≤ Di ≤ 109 với mỗi i 
• 1 ≤ v ≤ 1014 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): Có tối đa một truy vấn thuộc loại 1.  

Subtask #2 (30 điểm): tất cả các truy vấn thuộc loại 1 xuất hiện trước truy vấn loại 2. 

Subtask #3 (40 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

4 
5 6 
3 5 2 1 6 
1 4 2 
2 2 
1 2 3 
2 2 
2 5 
2 3 
6 8 
5 5 1 1 2 2 
1 4 1 
1 1 1 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
7 8 



8 3 5 1 5 3 8 
1 4 7 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
3 4 
1 2 1 
1 1 10 
2 1 
2 2 
2 3 

Output 

4.0000000000 
2.0000000000 
5.0000000000 
2.0000000000 
4.2500000000 
4.2500000000 
1.0000000000 
1.0000000000 
1.7500000000 
1.7500000000 
6.5000000000 
3.0000000000 
3.0000000000 
1.0000000000 
3.0000000000 
3.0000000000 
6.5000000000 
0.0000000000 
0.0000000000 
0.0000000000 
 
Giải thích 
Ví dụ 1. Bể bơi được chia thành 5 phần, độ cao của các phần là 3 5 2 1 6. Trong truy vấn đầu 
tiên, chúng ta đổ 2 mét khối nước vào phần thứ 4, bởi phần thứ 3 và thứ 5 sâu hơn phần thứ 4 
nên nước không thể ở phần thứ 4, 1 mét khối sẽ sang trái và 1 mét khối sẽ sang phải. 1 mét khối 
sang phải sẽ ở phần thứ 5 và làm độ sâu của nó thành 5. 1 mét khối sang bên trái không ở phần 
thứ 3 bởi phần thứ 2 xâu hơn nên nó sẽ đi sang phần thứ 2 và làm độ sâu của nó thành 4. 



Trong truy vấn thứ ba, chúng ta đổ 3 mét khối vào phần thứ 2, ban đầu phần thứ hai xâu hơn 
phần thứ 1 và phần thứ 3 nên nước sẽ ở lại phần thứ 2 cho tới khi độ sâu của nó thành 3, nó sẽ có 
cùng độ sâu với phần thứ nhất nên phần nước còn lại sẽ phân bố đều vào phần thứ 1 và phần thứ 
2. 

Ví dụ 2. Trong truy vấn đầu tiên, chúng ta đổ 1 mét khối nước vào phần thứ 4, bởi nó có độ sâu 
bằng phần thứ 3, phần thứ 2 và phần thứ 5 đều có độ sâu hơn phần thứ 4 nên 0.5 mét khối nước 
sẽ sang phần thứ 5 (và sẽ chia đều cho phần thứ 5 và thứ 6) và 0.5 mét khối sẽ sang phần thứ 2 
(và sẽ phân phối đều cho phần thứ 1 và thứ 2). Do đó, sau truy vấn đầu tiên, độ sâu của tất cả các 
phần là 4.75 4.75 1.00 1.00 1.75 1.75). 

Ví dụ 4. Bể tràn nước bởi tất cả các phần có độ sâu bằng 0. 


