
 

 

Lighting Rectangle 
 

Bạn được cho một hình chữ nhật nằm trên mặt phẳng 2D có góc trái dưới ở (0, 0) và góc phải 
trên ở (N – 1, N – 1). Bạn cũng được cho K nguồn sáng nằm trong hoặc nằm trên hình chữ nhật.  

Với mỗi nguồn sáng, hãy chia nó ra thành bốn góc phần tư bằng một đường dọc và một đường 
ngang đi qua nguồn sáng đó. Nguồn sáng chỉ có thể chiếu sáng một trong bốn góc phần tư (bao 
gồm cả đường viền của nó, tức là những điểm chứa nguồn sáng và hai tia). Những nguồn sáng có 
thể chiếu sáng góc phần tư khác nhau. 

Bạn muốn gán cho mỗi nguồn sáng chiếu một góc phần tư sao cho sau khi chúng chiếu sáng 
những góc phần tư tương ứng thì toàn bộ hình chữ nhật được chiếu sáng. Chỉ ra có thể gán góc 
phần tư cho các nguồn sáng theo cách đó hay không. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. Các test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên K, N với K thể hiện số lượng nguồn sáng. 

 K dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên x và y thể hiện tọa độ của một nguồn 
sáng. 

 

Output 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa “yes” nếu có thể chiếu sáng toàn bộ hình chữ nhật hoặc 
“no” trong trường hợp ngược lại. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5000  

 1 ≤ K ≤ 100  

 1 ≤ N ≤ 109  

 0 ≤ xi, yi ≤ N−1  

 Không có hai nguồn sáng nào có cùng tọa độ. 
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Ví dụ  

Input 

2 
2 10 
0 0 
1 0 
2 10 
1 2 
1 1 

Output 

yes 
no 
 


