
Chia đa giác
Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/nkpoly 

Đức vua vương quốc XYZ tổ chức kén rể cho cô công chúa duy nhất của mình. Vì vậy, ông đặt
ra những yêu cầu rất cao cho con rể tương lai. Để có thể trở thành con rể của ngài, các chàng
trai thi nhau thể hiện mình. Sau khi vượt qua những phần thi đòi hỏi sức khoẻ, lòng dũng cảm,
… họ sẽ gặp phải một thử thách vô cùng khó khăn, đó là phần thi về sự nhanh nhạy và thông
minh. Đức vua sẽ cho mỗi người một miếng bìa hình đa giác lồi N đỉnh. Đức vua yêu cầu các
chàng trai vẽ N-3 đường chéo bất kì sao cho 2 đường chéo bất kì không có điểm chung khác các
đầu mút. Với cách vẽ như vậy, chúng ta sẽ thu được N-2 hình tam giác. Đức vua yêu cầu họ hãy
tìm 2 cách chia:

Một cách chia sao cho tam giác có diện tích lớn nhất trong N-2 tam giác là lớn nhất.
Một cách chia sao cho tam giác có diện tích lớn nhất trong N-2 tam giác là nhỏ nhất.

Sau khi nhà vua đưa ra hình dạng của đa giác lồi, họ sẽ chỉ có 1 giây để đưa ra đáp án của
mình. Người đưa ra đáp án đúng nhất và nhanh nhất sẽ được chọn làm phò mã. Bạn cũng là
một người đã lọt vào vòng thi này. Hãy chứng tỏ khả năng của mình đi!

Dữ liệu

Dòng đầu tiên ghi số nguyên N là số đỉnh của đa giác.
Trong n dòng sau, mỗi dòng ghi một cặp số nguyên là tọa độ các đỉnh của đa giác. Các
đỉnh được liệt kê theo chiều kim đồng hồ.

Kết qủa

Dòng thứ nhất ghi diện tích của tam giác lớn nhất trong trường hợp 1.
Dòng thứ hai ghi diện tích của tam giác lớn nhất trong trường hợp 2.

Các giá trị diện tích có độ chính xác 1 chữ số thập phân.

Giới hạn

4 ≤ N ≤ 200.
Các tọa độ là các số nguyên có trị tuyệt đối không quá 106.

Ví dụ
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