
 

 

Distribute Apples 

 

 
Hôm qua, Chef đã tìm thấy K hộp rỗng trong ngăn mát tủ lạnh và quyết định để đầy táo vào đó. Anh 
ấy đặt mua N quả, trong đó N là bội số của K. Bây giờ, anh ấy chỉ cần thuê một người giúp anh ấy chia 
số táo đã đặt vào các hộp một cách chuyên nghiệp nhất. 
 
Chỉ có hai ứng viên vượt qua tất cả các cuộc phỏng vấn cho công việc trên. Trong một phút, mỗi ứng 
viên có thể đặt K quả vào các hộp, nhưng họ làm theo cách khác nhau: ứng viên thứ nhất đặt chính xác 
một quả táo vào mỗi hộp, trong khi người thứ hai chọn một hộp bất kì có số táo ít nhất và đặt K quả 
táo vào đó. 
 
Chef đang tự hỏi kết quả phân chia táo sẽ phụ thuộc vào ứng viên nào được chọn hay không. Bạn có 
thể trả lời câu hỏi đó không? 
 
Lưu ý: Các hộp có thể phân biệt (được dán nhãn), trong khi táo thì không. Do đó, hai sự phân chia táo 
là khác nhau nếu tồn tại một hộp sao cho số táo trong đó khi thuê ứng viên đầu tiên khác với số táo 
trong đó khi thuê ứng viên thứ hai. 

 

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 hai số nguyên N và K. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “YES” nếu những lần phân chia những quả táo cuối cùng 
là khác biệt hoặc “NO” nếu như nó giống trước đó (không ngoặc kép). 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 250 

 1 ≤ N, K ≤ 1018 

 N chia hết cho K 

Subtasks 

 Subtask #1 (30 điểm): 1 ≤ N, K ≤ 105 

 Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ  

Input 

3 
5 1 
4 2 
10 10 

Output 

NO 
NO 
YES 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Không cần biết ai được tuyển, tất cả táo đều được đặt vào một thùng duy nhất cho đến 
khi hết. 

 Ví dụ 2: Đến cuối, chỉ có 2 quả táo trong mỗi hộp. 

 Ví dụ 3: Nếu chúng ta thuê ứng viên thứ nhất, sẽ có một quả táo trong mỗi hộp. Tuy nhiên nếu 
chúng ta thuê ứng viên số hai thì sẽ có 10 quả táo trong một hộp và các hộp còn lại không có 
gì. 

 


