
 

Chef and Magical Path 

Chef bị kẹt trong môt mê cung hai chiều có N dòng và M cột. Anh ta cần phải thoát khỏi mê 
cung càng sớm càng tốt và tới bếp để phục vụ khách hàng của anh ta. Nhưng anh ta chỉ có thể 
thoát khỏi mê cung khi anh ta có thể tìm thấy được đường đi ma thuật trong mê cung được 
cho. 

Một đường đi được coi là ma thuật nếu nó bắt đầu từ một ô (a, b) nào đó của mê cung và kết 
thúc ở ô (c, d) sao cho thỏa mãn nhưng điều kiện sau: 

 |a - c| + |b - d| = 1 

 Tất cả những ô trong mê cung được đi qua đúng một lần. 

 Chỉ được phép đi theo bốn hướng – lên, xuống, sang trái và sang phải từ ô hiện tại. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng hoàn cảnh khác 
nhau. 

 Mỗi dòng trong T dòng tiếp theo chứa hai số nguyên N, M là các kích thước của mê 
cung. 

Dữ liệu ra 

Với mỗi hoàn cảnh trong T hoàn cảnh, xuất ra một dòng duy nhất chứa “Yes” hoặc “No” 
(không có dấu ngoặc kép) có ý nghĩa là Chef có thể thoát ra khỏi mê cung được hay không. 

Giới hạn 

 1 ≤ T ≤ 105 

 1 ≤ N, M ≤ 1018 

Ràng buộc 

Subtask #1 : (30 điểm) 

 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ N, M ≤ 10 
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Subtask #2 : (70 điểm)  

 Như giới hạn gốc 

Ví dụ 

Input: 

1 

2 2 

Output: 

Yes 

Giải thích 

Ví dụ 1. Chef có thể bắt đầu ở (1, 1) di chuyển xuống (2, 1) sau đó di chuyển sang phải (2, 2) 
và cuối cùng đi lên trên (1, 2). Vì anh ta có thể thăm mỗi ô đúng một lần và tổng của giá trị 
tuyệt đổi độ chênh lệch của hoành độ và tung độ là 1, nên ta có thể gọi đường đi này là đường 
đi ma thuật. 
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