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Chef Ada thích cây cối, cô nghĩ rằng vẻ đẹp của cây được xác định bởi khoảng cách giữa trung 
tâm và trọng tâm. Nếu cây có nhiều trung tâm hoặc trọng tâm, thì vẻ đẹp là giá trị lớn nhất trong 
mọi cặp. 

Để khen ngợi các món ăn ngon (và kỹ năng code tuyệt vời), CodeChef sẽ tặng một món quà cho 
Chef Ada, và đương nhiên đó phải là một cái cây! Nhưng không phải tặng bất kỳ cây nào, chúng 
tôi muốn tặng cô ấy một cây có n đỉnh và vẻ đẹp là b. Hãy giúp chúng tôi tìm ra một cây như 
thế. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu ra chứa một số T – số test. 

 Mỗi test chứa hai số nguyên n và b lần lượt là số đỉnh và vẻ đẹp của cây. 

Dữ liệu ra 

 Đối với mỗi test, nếu không có cây đáp ứng các điều kiện in "NO" trong một dòng mới. 

 Ngược lại, in "YES" trong một dòng mới và mô tả bất kỳ cây hợp lệ. In thêm n-1 dòng, 
mỗi dòng chứa hai số nguyên ui, vi (1 ≤ ui, vi ≤ n) biểu thị các chỉ số của các đỉnh kết nối 
bởi một cạnh trong cây. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 104 

 2 ≤ n ≤ 100 

 0 ≤ b ≤ n-1 

Lưu ý 

Một đỉnh u là trọng tâm nếu như sau khi loại bỏ u khỏi cây, kích thước của bất cứ thành phần 
liên thông nào cũng chỉ tối đa là n/2 
Gọi f(x) là khoảng cách lớn nhất từ đỉnh u tới những đỉnh khác của cây. Một đỉnh u là trung tâm 
nếu f(u) ≤ f(v) với mọi đỉnh v 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
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4 0 
 
Output: 
YES 
1 2 
1 3 
1 4 

Giải thích 

Đỉnh 1 là chính giữa và trọng tâm của cây. 

 


