
 

 

Chef and cakes 
 
Chef đã mua N robot để vận chuyển bánh tới một đám cưới cộng đồng lớn. Anh ta sẽ giao các 
chỉ số khác nhau ( từ 1 tới N ) cho mỗi robot. Cách thực hiện thế nào ? 
 
Chef sắp xếp N robot thành một hàng, theo thứ tự tăng dần chỉ số. Sau đó, anh ta chọn M robot 
đầu tiên và chuyển chúng xuống cuối hàng. Lúc này, Chef đến robot ở vị trí đầu tiên trong hàng 
và đưa cho nó một chiếc bánh. Anh ta sẽ lưu lại chỉ số của con robot (là k) vào quyển sổ, và đi 
đến vị trí thứ k trong hàng. Nếu robot ở vị trí đó chưa có bánh, anh ta sẽ đưa nó một chiếc bánh, 
lưu lại chỉ số vào sổ và tiếp tục thực hiện như vậy. Nếu một robot đã được thăm bởi Chef đã có 
bánh, anh ta sẽ dừng di chuyển và quá trình giao bánh kết thúc. 
 
Chef sẽ hài lòng nếu cuối cùng tất cả robot đều có một chiếc bánh. Để chuẩn bị các nhân viên 
nhà bếp cho cơn giận ( hoặc niềm vui  ) của Chef, bạn phải chỉ ra anh ta có hài lòng hay không. 
Nếu không, bạn phải chỉ ra số lượng robot có bánh, để các nhân viên nhà bếp chuẩn bị cho phù 
hợp. 
 
Dữ liệu vào: 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng test. 
• Ở mỗi test, chỉ gồm một dòng chứa 2 số nguyên N và M 

 
Dữ liệu ra:                                                                                                                                          
Với mỗi test, in ra trên một dòng 

• Nếu tất cả N robot có bánh, in ra “Yes” ( không có ngoặc kép ) 
• Ngược lại, in ra “No” ( không có ngoặc kép ), theo sau bởi số lượng robot có bánh 

 
Ràng buộc: 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 0 ≤ M < N 

Subtask 1: 25 points 
• 1 ≤ N ≤ 10^5 

Subtask 3: 75 points 
• 1 ≤ N ≤ 10^9 

 
Ví dụ: 
 
Input: 
3 
2 0 
2 1 
4 2 
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Output: 
No 1 
Yes 
No 2 
 
Giải thích 

• Ở test 1, chúng ta có hai robot chỉ số 1 và 2. Chúng được sắp xếp thành (1,2). Chef đi tới 
robot đầu tiên, đưa cho nó một chiếc bánh và di chuyển tới vị trí 1.Bước tiếp theo, anh ta 
thấy robot ở vị trí này đã có bánh rồi. Do đó Chef dừng việc di chuyển và câu trả lời là 
“No 1” 

• Ở test 2, ta lại có 2 robot được đánh số 1 và 2. Ban đầu, họ sắp xếp là (1,2). Sau đó, Chef 
chuyển robot#1 xuống cuối hàng, do đó sắp xếp lại thành (2,1).  Chef tới robot ở vị trí 
đầu tiên, là robot#2. Chef đưa nó một cái bánh và chuyển đến vị trí 2. Sau đó, anh ta đặt 
một bánh vào robot#1 ở vị trí 2 và chuyển sang vị trí đầu tiên. Do robot#2 ở vị trí đầu đã 
có bánh, Chef dừng việc di chuyển. Tất cả N robot đầu có bánh, nên Chef hài lòng và câu 
trả lời là “Yes” 

• Ở test 3, ta sắp xếp robot thành (3 4 1 2). Chỉ có robot chỉ số là 3 và 1 có bánh. Vì vậy, 
câu trả lời là “No 2” 


