
 

 

Chef and Chocolate 
 
Chef có một thỏi sô cô la gồm n*m mảnh. Chính thức hơn, sô cô la là một tấm hình chữ nhật bao 
gồm n hàng và m cột. 
 
Bạn có thể nhìn ví dụ dưới đây của một thỏi sô cô la 5*7. 

’ 

Anh ấy có hai người bạn và họ sẽ chơi với số sô cô la này. Người chơi đầu tiên lấy thỏi sô cô la 
và cắt nó thành hai phần theo đường dọc hoặc ngang. Tiếp theo, người chơi thứ hai lấy một trong 
hai tấm đó và lại chia nó ra thành 2 phần theo đường dọc hoặc ngang. Và tiếp đến người chơi thứ 
nhất và cứ tiếp tục như vậy. Trong một lượt, người chơi lấy một tấm sô cô la và bẻ nó theo 
đường chia giữa các mảnh theo hang dọc hoặc ngang.. Người chơi nào không thể thực hiện lượt 
chơi của mình sẽ thua cuộc. 
Bây giờ Chef đang rất háo hứng muốn tìm ra ai là người chiến thắng nếu cả hai chơi với chiến 
thuật tối ưu. In ra “Yes” nếu người chơi đầu tiên thắng, ngược lại in ra “No”. 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào bao gồm số nguyênT thể hiện số test. Miêu tả T test như 
sau. 

 Mỗi test chỉ có một dòng gồm hai số nguyên n và m - kích thước của thỏi sô cô la. 

 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, in ra dòng duy nhất chứa một từ “Yes”(không có dấu ngoặc kép) nếu có một 
trình tự di chuyển dẫn đến thắng cuộc cho người chơi đầu tiên và “No” (không có dấu 
ngoặc kép) trong trường hợp ngược lại. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 
 1 ≤ n, m ≤ 109 

 

Subtasks 

Subtask 1 (10 điểm): 
 n = 1 hoặc m = 1 
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Subtask 2 (30 điểm): 
 1 ≤ n, m ≤ 10 

Subtask 3 (60 điểm): Ràng buộc gốc 
 

Ví dụ 

 
Input: 
2 
1 2 
1 3 
 
Output: 
Yes 
No 
 

Giải thích 

Ví dụ 1. Chỉ có một lượt đi, do đó người chơi thứ hai thậm chí không có một cơ hội để thực hiện 
lượt đi nào 
 
Ví dụ 2.Chỉ có hai cách để người chơi số một thực hiện lượt đi đầu tiên, sau đó chỉ còn duy nhất 
một lượt nên người chơi đầu tiên không thể giành chiến thắng. 
 

 


