
 

 

Two Circles 

 
Có hai hình tròn trong một mặt phẳng. Bán kính của hình tròn thứ nhất là R1, bán kính của hình tròn 
thứ hai là R2. Tọa độ của tâm của hình tròn thứ nhất là (X1, Y1), tọa độ tâm của hình thứ hai là (X2, Y2). 
Xét tất cả các điểm P có các thuộc tính sau đây: 

 P nằm trong hẳn hình tròn đầu tiên hoặc trên đường tròn của nó. 

 P nằm ngoài hẳn hình tròn thứ hai. 

 
Hãy xác định liệu có ít nhất một điểm với các thuộc tính trên tồn tại không. Nếu có, hãy tìm một điểm 
như vậy. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên và cũng là duy nhất của mỗi test chứa sáu số nguyên X1, Y1, R1, X2, Y2 và R2.   

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test, in ra một dòng chứa một xâu “YES” nếu có một điểm P = (X, Y) với những điều kiện đã 
cho hoặc “NO” nếu ngược lại. Nếu có một điểm, in ra dòng thứ hai chứa hai số thực X và Y. 

Các tọa độ X và Y sẽ được coi là chính xác nếu khoảng cách tới điểm (X, Y) từ tâm của hình tròn thứ 
nhất tối đa là R1 + 10−6 và khoảng cách đến tâm hình tròn thứ hai tối thiểu là là R2 − 10−6. Lưu ý rằng 
các điều kiện này không được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của các điểm theo thuộc tính đã cho hay 
không, mục đích duy nhất của chúng là kiểm tra tính chính xác của tọa độ X và Y với độ chính xác của 
dấu phẩy động. 
 
 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100,000 

 |X1|, |Y1|, |X2|, |Y2| ≤ 106 

 1 ≤ R1, R2 ≤ 106 

 

Ví dụ  

Input 

3 
0 0 2 0 0 3 
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5 5 1 0 0 1 
0 1 1 0 2 2 

Output 

NO 
YES 
5.0000000 5.0000000 
NO 
 

 


