
 

Balsa For The Th  

Three Friends 
 

Có ba người bạn, gọi họ là A, B, C. Họ đã phát biểu như sau: 
 A: “Tôi có nhiều hơn B x đồng” 
 B: “Tôi có nhiều hơn C y đồng” 
 C: “Tôi có nhiều hơn A z đồng” 

 
Bạn không biết chính xác giá trị của x, y, z. Thay vào đó, bạn được cho giá trị tuyệt đối của 
chúng, tức là X = |x|, Y = |y| và Z = |z|. Chú ý rằng x, y, z có thể là số âm, “có nhiều hơn –r 
đồng” giống với “có ít hơn r đồng”. 
 
Chỉ ra có tồn tại cách gán số tiền cho A, B, C sao cho tất cả các phát biểu đầu đúng hay không. 

 

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 cũng là dòng duy nhất của mỗi test in ra ba số nguyên X, Y và Z. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “yes” nếu nó thể gán hoặc “no” trong trường hợp 
ngược lại (không chứa ngoặc kép). 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5,000  

 1 ≤ X, Y, Z ≤ 1,000 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm):  

 1 ≤ T ≤ 30  

 1 ≤ X, Y, Z ≤ 3  
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Subtask #2 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

2 
1 2 1 
1 1 1 

Output 

yes 
no 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Một cách thỏa mãn tất cả các điều kiện là: A có 10 đồng, B có 9 đồng và C có 11 đồng. 
Do đó ta có  x = 1, y = −2, z = 1. 
Ví dụ 2: Không có cách nào thỏa mãn tất cả các điều kiện. 
 


