
 

 

Four Points 

Bạn được cho 4 điểm trong mặt phẳng hai chiều. Bạn cần chỉ ra có một tam giác mà những cạnh 

của nó đi qua cả 4 điểm hay không, nếu có thì tìm một tam giác như thế. Tam giác được in ra có 

thể bị suy thoái (tức là cả 3 đỉnh của nó đều nằm trên một đường thẳng). 

 

Dữ liệu vào  

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T là số lượng test. Các test được miêu tả như sau 

 Mỗi test được miêu tả bởi một dòng chứa 8 số nguyên x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4 và y4 thể 

hiện bốn điểm được cho là (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) và (x4, y4). 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra câu trả lời trong một dòng. Nếu không có tam giác nào đi qua hoàn 

toàn cả 4 điểm thì in ra “NO”. Ngược lại in ra “YES”, theo sau là 6 số thực p1, q1, p2, q2, 

p3 và q3 trong cùng một dòng thể hiện các đỉnh của tam giác: (p1, q1), (p2, q2) và (p3, q3). 

Các điểm này có thể in ra theo bất kỳ thứ tự nào nhưng phải thỏa mãn (-10
6
 ≤ p1, q1, p2, 

q2, p3, q3 ≤ 10
6
). Dữ liệu đảm bảo rằng nếu đáp án là “YES” sẽ có một tam giác thỏa mãn 

những ràng buộc trên. 

 Tam giác sẽ được chấp nhận nếu với mọi điểm A = (xi, yi) trong input, Tồn tại một cạnh 

(hai đầu mút của nó là B = (pi, qi) và C = (pj, qj)) của tam giác sao cho trị tuyệt tối hiệu 

khoảng cách của dist(B, C) và dist(B, A) + dist(A, C) nhỏ hơn 10
-9

. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10,000 

 -100 ≤ x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 ≤ 100 

 Không có hai điểm nào trùng nhau. 

 

Ví dụ 

Input: 
2 

1 1 1 3 1 2 2 1 

1 1 2 2 2 0 1 0 
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Output: 
YES 1.000 1.000 1.000 4.000 3.000 1.000 

YES 0.000 0.000 3.000 3.000 3.000 0.000 

 

Giải thích 

Test đầu tiên tương ứng với hình 

 
 

Các đỉnh Ai (được tô màu đỏ) tương ứng với các đỉnh trong input và tam giác là cái được in ra 

trong output 

 

Test thứ hai tương ứng với hình 

 
 

 


