
 

Triangle Classification 
Phân loái tam giác là một bài toán quan trọng trong toán hiện đại. Các nhà toán học đã nghiên 
cứu ra rất nhiều tiêu chuẩn để phân loại một hình tam giác. Trong bài toán này, bạn sẽ được 
yêu cầu phải phân loại một số tam giác dựa vào các cạnh và các gốc của chúng. 

Dựa vào phân tích thì một góc có thể là 

 Acute — góc nhỏ hơn 90 độ 

 Right — góc 90 độ 

 Obtuse — góc lớn hơn 90 độ 

Dựa vào cạnh thì tam giác có thể là: 

 Scalene — các cạnh khác nhau. 

 Isosceles — có đúng hai cạnh bằng nhau: 

Dựa vào góc thì tam giác có thể là: 

 Acute — các góc đều acute 

 Right — có một gốc right 

 Obtuse —có một gốc obtuse 

Tam giác với ba cạnh bằng nhau (tam giác đều) sẽ không xuất hiện ở trong dữ liệu vào. 
Tam giác được tạo bởi ba điểm thẳng hàng không được tính trong bài toán này. Để phân loại 
một tam giác, bạn nên sử dụng duy nhất một tính từ từ đề bài. Không có tam giác nào có thể 
được miêu tả theo hai cách khác nhau dựa vào các đặc điểm nhận dạng trên. 

Dữ liệu vào 
Dòng đàu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên SUBTASK_ID cho biết dữ liệu vào này 
thuộc subtask nào. 

Dòng thứ hai của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng bộ dữ liệu. Mô tả của T bộ 
dữ liệu như sau. 

Dòng duy nhất của mội bộ dữ liệu chứa 6 số nguyên x1, y1, x2, y2, x3 và y3 là tọa độ 
Cartesian của các điểm tạo thành một tam giác cần được phân loại. 

Đảm bảo rằng các điểm không thẳng hàng với nhau. 

Dữ liệu ra 
Với mỗi bộ dữ liệu, xuất ra một dòng duy nhất chứa phân loại của tam giác đã cho. 

Nếu SUBTASK_ID bằng 1, thì phân loại sẽ theo định dạng như sau “<phân loại theo cạnh 
với chữ cái đầu viết hoa> triangle”. 

Nếu SUBTASK_ID bằng 2, thì phân loại sẽ theo định dạng sau “<phân loại theo cạnh với 
chữ cái đầu viết hao> <phân loại theo góc> triangle”. 

Xem mãu ở dưới để hiểu rõ hơn về định dạng của dữ liệu ra. 

Ràng buộc 
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 1 ≤ T ≤ 60 

 |xi|, |yi| ≤ 100 

 Subtask 1 (50 điểm): không ràng buộc thêm 

 Subtask 2 (50 điểm): không ràng buộc thêm. 

Lưu ý 
Bộ dữ liệu đầu tiên của subtask đầu tiên và bộ dữ liệu đầu tiên của subtask thứ hai sẽ có trong 
dữ liệu vào ví dụ. Điều này giúp cho bạn đảm bảo rằng lời giải của bạn cho ra cùng một kết 
trên cả máy của bạn lẫn trên server. 

Gợi ý 
Để ý sử dụng điều kiện sau để kiểm tra sẽ hai số float hoặc double A và B bằng nhau:  

   A == B: |A - B| < 10-6. 

Ví dụ 1 
Input: 

1 

2 

0 0 1 1 1 2 

3 0 0 4 4 7 

Output: 

Scalene triangle 

Isosceles triangle 

Ví dụ 2 
Input: 

2 

6 

0 0 4 1 1 3 

0 0 1 0 1 2 

0 0 1 1 1 2 

0 0 2 1 1 2 

3 0 0 4 4 7 

0 0 2 1 4 0 

Output: 

Scalene acute triangle 

Scalene right triangle 

Scalene obtuse triangle 

Isosceles acute triangle 

Isosceles right triangle 

Isosceles obtuse triangle 

 


