
Лицемерство

Напишете програма, която по зададени (не непременно различни) точки A, B, C и D в
равнината намира лицето на частта от нея, заградена от начупената линия ABCDA.

На всеки ред на стандартния вход се задават координати на A, B, C и D – за всяка
точка по две цели числа от интервала [0, 100). За всеки входен ред програмата трябва да
изведе на стандартния изход по един ред с намереното лице – число с десетична точка, с
четири знака след точката, закръглено с точност до последния знак.

Пример

Вход
0 0 1 1 2 1 2 0
0 0 2 0 0 2 2 2

Изход
1.5000
2.0000
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Решение

За кои да е два вектора u и v с u×v бележим ориентираното лице на успоредника, построен
по (представители на) u и v. За кои да е три точки P , Q и R полагаме [PQR] =PQ×PR,
т. е. [PQR] е удвоеното ориентирано лице на 4PQR.

Ще покажем как да намерим удвоеното лице на фигурата, заградена от начупената
ABCDA. Решението на задачата е половината от това число.

Нека a0= [DAB], a1= [ABC], a2= [BCD] и a3= [CDA]. (Тъй като a0+a2= a1+a3, доста-
тъчно е да са известни кои да е три от тези лица – четвъртото се определя от тях.) Нека
също ni= sign ai за i=1, 2, 3, 4. Не е трудно да установим, че н. д. у. за отсъствие на самоп-
ресичане на начупената ABCDA е

n0 n1 n2 n3 = 0 ∨ (n1=n0) + (n2=n0) + (n3=n0) 6= 1.

В този случай търсеното лице е S= |a0+a2|. Това е така дори да има съвпадане на
върхове, страни или части от тях.

Сега нека начупената има самопресичане и по-точно X =BC ∩DA. Понеже 4ABX и
4CDX имат обратна един на друг ориентация, лицето в този случай е S= |[ABX]−[CDX]|.
Бихме могли да намерим пресечницата X и чрез нея [ABX] и [CDX] – това не е трудно.
Още по-добре е обаче да изразим S непосредствено чрез вече намерените a0, a1, a2 и a3.

За целта правим следното. Предвид [ABX] = AB×AX и

[CDX] = CD×CX = CD×(CA+AX) = [CDA]+CD×AX = a3+CD×AX

вярно е S= |(AB−CD)×AX−a3|. За единствено неизвестното тук AX е изпълнено

AX =
a1

AD×BC
AD =

a1
a1 − a2

AD.

Като заместим това в израза за S окончателно получаваме

S =

∣∣∣∣ a1
a1 − a2

((AB−CD)×AD)− a3

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ a1
a1 − a2

(a0 + a3)− a3

∣∣∣∣ =
a0a1 + a2a3
|a1 − a2|

(произведенията в числителя са положителни, значи такъв е и той).
Накрая нека AB пресича CD – условие за това е n3=n0. Този случай се свежда до

предишния, като разменим местата на точките A и C. Размяната означава да вземем вместо
a0, a1, a2 и a3 съответно −a2, −a1, −a0 и −a3 и намерената формула за S следва да се
промени съответно. Но ако вместо да променяме формулата разменим a0 и a2 тя остава
приложима и в дадения случай.

Така стигаме до следната програма.



#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

struct Vec {int x,y;};

Vec operator- (const Vec & p, const Vec & q) {return {p.x-q.x,p.y-q.y};}
int operator^ (const Vec & p, const Vec & q) {return p.x*q.y-q.x*p.y;}

#define sign(x) ((x>0)-(x<0))

int main() {
Vec a, b, c, d;
while (cin >> a.x >> a.y >> b.x >> b.y >> c.x >> c.y >> d.x >> d.y) {

int a1 = (b-a)^(c-a), a2 = (c-b)^(d-b), a3 = (d-c)^(a-c), a0 = a1-a2+a3;
int n0 = sign(a0), n1 = sign(a1), n2 = sign(a2), n3 = sign(a3);
if (n3 == n0) swap(a0,a2);
double a = fabs(n0*n1*n2*n3 == 0 || (n1 == n0) + (n2 == n0) + (n3 == n0) != 1

? a0+a2 : (a0*a1+a2*a3)/(double)(a1-a2))/2.;
cout << fixed << setprecision(4) << a << endl;

}
}

Струва си да обърнем внимание на следното. Задачата може да бъде поставена така,
че да са дадени не точките A, B, C и D, а ориентираните лица например на 4ABC, 4BCD
и 4CDA. На пръв поглед така задачата е значително по-трудна, но направеният анализ и
изразяването на търсеното лице именно чрез дадените показва, че действителна трудност
няма. Всъщност програмата тогава би била още по-кратка.


