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Задача 8 – Пържолен комбинексоратор 

Автор: Георги Георгиев 

Жоро обича пържоли. Обаче никога не му стигат и затова решил да си направи машина, която по 

дадени пържоли, произвежда други пържоли. Даже измислим гениалното име "пържолен 

комбинексоратор" за своето гениално устройство. 

Устройството работи, като ползва целочислена координатна система, в която в първи квадрант 

Жоро разполага пържоли. Всяка пържола е във формата на триъгълник, като всеки ъгъл на 

триъгълника се намира в целочислена точка от координатната система. Първоначално всички 

пържоли се намират в първи квадрант, тоест имат неотрицателни координати. След това 

машината започва да работи, като за всяка пържола създава произволен нечетен брой нейни 

еднакви пържоли (еднакви триъгълници), които могат да се разполагат във всеки квадрант на 

координатната система. Всяка пържола в координатната система е в точно един квадрант, като 

евентуално някои нейни координати могат да се намират върху някоя координатна ос. 

Допълнително, пържолите които машината на Жоро генерира имат някои определени свойства: 

• Ако една генерирана пържола е в първи квадрант, то тя или има същите координати като 

първообраза си, или всичките ѝ координати са отместени еднакво от първообраза ѝ 

• Ако една генерирана пържола е квадрант различен от първи, то тя или е създадена 

симетрично на първообраза си спрямо координатните оси, или е създадена симетрично и 

след това всичките ѝ координати са отместени еднакво от симетричния образ 

С две думи, можем да си представим, че ако пържолите са триъгълници, то машината създава 

еднакви на тях триъгълници, като след това евентуално ги премества в някаква посока в първи 

квадрант, или ги слага симетрично на оригиналните триъгълници (спрямо една или две 

координатни оси) и допълнително евентуално ги премества в някаква посока в този квадрант, в 

който са попаднали… май не бяха две думи това. 

Машината на Жоро също запазва логове всеки път, когато свърши работата си – в логът стои 

информацията колко пържоли е имало накрая на генерирането върху координатната система, 

както и координатите на тези пържоли (отново, това включва оригиналните и генерираните 

пържоли). 

Един ден машината на Жоро почнала да функционира грешно – изяждала материала за точно 

една генерирана пържола. И понеже пържолите, които Жоро генерира са страшно много, той 

няма как да разбере колко материал точно е изгубен. 

Помогнете на Жоро да живее отново в блаженство, като напишете програма, която по дадени 

логове с брой общи пържоли на едно поле и целочислени координати на ъглите на пържолите 

(пържолите са триъгълници), намира площта на пържолата, която е била изядена 

Вход 

Входните данни се четат от стандартния вход (конзолата). 

На първия ред на стандартния вход стои едно число N – броят пържоли (триъгълници). 

На всеки един от следващите N реда стоят по 6 цели числа – съответно X и Y координатите на 

първия, втория и третия ъгъл от триъгълника.  

Входните данни ще са винаги валидни и в описания формат. 
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Изход 

Изходните данните трябва да се изведат на стандартния изход (конзолата). 

На единствения ред на стандартния изход изведете площта (лицето) на пържолата (фигурата) 

която машината е изяла. 

Ограничения 

• N е цяло число, 0 < n < 200 000. 

• Координатите на обелиските са цели числа в интервала [-2000; 2000]. 

• Числото на изхода трябва да бъде изведено с точност 6 цифри след десетичната запетая. 

• Разрешено време за работа на програмата: 0.28 секунди. 

• Разрешена памет: 1 MB. 

Примери 

Примерен вход 
Примерен 

изход 

Обяснение 

3 

1 1 10 0 5 5 

20 20 30 25 20 25 

40 40 50 45 40 45 

20.000000 Уникалният триъгълник е 

(1,1) (10,0) (5,5) и има 

площ 20 

3 

42 43 51 22 67 69 

10 2 11 3 12 4 

-10 -2 -11 -3 -12 -4 

379.500000 Уникалният триъгълник е 

(42,43) (51,22) (67,69), 

другите два триъгълника са 

подобни 

 


