
 

 

Cats and Dogs 
 
Chef là một người nông dân và anh ấy rất yêu thú cưng. Anh ấy có niềm yêu thích đặc biệt với 
mèo và chó trong chuồng. Anh ấy không biết số chó mèo trong chuồng chính xác là bao nhiêu, 
nhưng anh ấy biết rằng có C con mèo và D con chó trong chuồng. Một ngày nọ anh ấy ra đồng 
và nhận ra rằng có L cái chân của động vật ở trên mặt đất. Chef biết là mèo rất thích cưỡi lên 
chó. Do đó chúng có thể ngồi lên những con chó và chân của chúng thì chẳng hề chạm đất. Dĩ 
nhiên, những cái chân của chúng khi đó sẽ không được Chef đếm. Con chó của Chef đủ khỏe để 
có thể cõng được nhiều nhất là 2 con mèo trên lưng.  
 
Hôm nay là một buổi sáng nhiều sương mù. Chef đang đếm lại các dấu chân và anh ây rất muốn 
biết mình đếm có chính xác hay không, hãy giúp anh ấy nhé! 
 

Dữ liệu vào 

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

• Mỗi test chỉ chứa một dòng gồm ba số nguyên C, D, L lần lượt là số mèo, số cho và số 
chân đồng vật Chef đếm được. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra mộ dòng duy nhất chứa một chuỗi "yes" hoặc "no" (không có ngoặc kép) 
tùy các trường hợp. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 105 
• 0 ≤ C, D, L ≤ 109 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm) 
• 1 ≤ T ≤ 104 
• 0 ≤ C, D ≤ 102 

Subtask #2 (30 điểm) 
• 1 ≤ T ≤ 105 
• 0 ≤ C, D ≤ 103 

Subtask #3 (50 điểm) 
• Ràng buộc gốc 
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Ví dụ 

Input: 
3 
1 1 8 
1 1 4 
1 1 2 
 
Output: 
yes 
yes 
no 

Giải thích 

Ví dụ 1. Có một con mèo và một con chó. Số lượng chân của chúng trên đất là 8, như thế là cả 
chó và mèo đều đi trên mặt đất. 
Example 2. Có một con mèo và một con chó. Số lượng chân của chúng trên đất là 4, có thể là 
mèo sẽ cưỡi lên con chó, do đó số chân của mèo sẽ không được Chef tính, chỉ có chân của chó 
trên mặt đất được Chef đếm mà thôi. 
Ví dụ 3. Có một con mèo và một con chó. Số lượng chân của chúng trên đất là 2, ở đây khả năng 
này là vô lí, Chef chắc hẳn đã có sai lầm nào đó. Do vậy câu trả lời là “no” 
 


