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triunghi 100 puncte

În comuna Triunghi din România sunt nţărani codificaţi prin numerele 1, 2, .., n. Dupăanul 1990 a început
retrocedarea suprafeţelor de pământ deţinute înainte de colectivizare. Fiecare ţăran avea un document prin
care dovedea căeste proprietar pe o singurăsuprafaţăde teren în formătriunghiulară. Din păcate,
documentele dau bătaie de cap primarului (care se ocupăde retrocedarea suprafeţelor de pământ), pentru că
sunt porţiuni din suprafeţele de pământ care se regăsesc pe mai multe documente ale ţăranilor. În această
comunăexistăo fântânăcu apă, fiind posibil ca ea săfie revendicatăde mai mulţi ţărani. O suprafaţăde
pământ este datăprin coordonatele celor trei colţuri, iar fântâna este consideratăpunctiformăşi datăprin
coordonatele punctului.

Cerinţă
Săse scrie un program care sădetermine:

a) Codurile ţăranilor care au documente cu suprafeţe de pământ ce conţin în interior sau pe frontieră
fântâna.

b) Codul ţăranului ce deţine un document cu suprafaţa de teren, care include toate celelalte suprafeţe.

Date de intrare
Fişierul de intrare triunghi.in are pe prima linie numărul n de ţărani, pe următoarele n linii coordonatele
colţurilor suprafeţelor triunghiulare ale ţăranilor în formatul: x1 y1 x2 y2 x3 y3, cu un spaţiu între ele
(x1, x2, x3 abscise, iar y1, y2, y3 ordonate). Pe linia i+1 se aflăcoordonatele colţurilor suprafeţei
ţăranului i, i=1,2,…,n. Ultima linie a fişierului (linia n+2) va conţine coordonatele fântânii în formatul x
y, cu un spaţiu între ele (x abscisă, iar y ordonată).

Date de ieşire
Fişierul de ieşire triunghi.out va conţine pe prima linie răspunsul de la punctul a), adică: numărul de
ţărani care îndeplinesc condiţia din cerinţăşi apoi codurile lor (în ordine crescătoare), cu un spaţiu între ele.
Dacănu existăţărani cu condiţia din cerinţăse va scrie cifra 0. Pe linia a doua se va scrie răspunsul de la
punctul b), adică: codul ţăranului cu proprietatea cerută, sau cifra 0, dacănu existăun astfel de ţăran.

Restricţiişi precizări
 2≤n≤65
 coordonatele colţurilor suprafeţelor de pământşi ale fântânii sunt numere întregi din intervalul
[-3000, 3000]
 colţurile fiecărei suprafeţe de pământ sunt distincte şi necoliniare
 nu existădoiţărani care sădeţinăaceeaşi suprafaţăde pământ

Exemplu
triunghi.in triunghi.out Explicaţie
3
10 0 0 10 10 10
0 100 100 0 -100 0
0 0 10 0 0 10
10 5

2 1 2
2

La punctul a), sunt doi ţărani care deţin suprafeţe de pământ
ce au în interior sau pe frontierăfântâna, cu codurile 1 şi 2.
La punctul b),ţăranul cu codul 2 deţine o suprafaţăde teren
care include, suprafeţele de pământ deţinute de ceilalţi ţărani
(cu codurile 1 şi 3).

Timp maxim de execuţie/test: 0.1 secunde

Prof. Doru Popescu Anastasiu
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Solutie- triunghi

Notam cu T1, T2, ..., Tn triunghiurile corespunzatoare suprafetelor si cu I punctul unde se gaseste fantana.

Ti=AiBiCi, i=1,2,...,n

a)
nr=0
Pentru i=1,...,n verificam daca I este interior sau pe frontiera lui Ti, in caz afirmativ nr=nr+1 si sol[nr]=i.
Afisam nr si vectorul sol.

Pentru a verifica daca I este interior sau pe frontiera unui triunghi Ti este suficient sa verificam daca:

aria(AiBiCi)=aria(IAiBi)+aria(IAiCi)+aria(IBiCi)

O alta varianta ar fi sa folosim pozitia unui punct fata de o dreapta.

b)
Daca exista un asemenea triunghi atunci el este de arie maxima.
Vom determina in continuare triunghiul p de arie maxima.
Pentru acest triunghi verificam daca toate celelalte n-1 triunghiuri sunt interioare sau pe frontiera lui Tp
(adica daca au toate varfurile in interiorul sau pe frontiera lui Tp)
In caz afirmativ se afiseaza p.


