
 

Chocalates for Everyone
 
Cuộc đấu trí giữa Chef và đồ ng
tặng socola tới N học sinh đang ng
điểm số nhận được từ kỳ thi cuối cùng.
 
Chef muốn tặng những học sinh có đi
hạn chế. Đây là tất cả các hạn ch

 Mỗi học sinh phải nhận đư
 Nếu i < j, thì học sinh thứ
 Hiệu số thanh socola ở bấ

 
Chef có chính xác C thanh socola, và anh ta mu
cho các học sinh.  Liệu Chef có th
 
Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của input ch
 Mỗi test gồm một dòng ch

 
Dữ liệu ra: 

 Với mỗi test, in ra một dòng ch
Chef có thể hoàn thành nhi

 
Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 105 
 1 ≤ N ≤ 109 
 1 ≤ C ≤ 1018 

 
Ví dụ: 
 
Input 
2 
4 24 
2 2 
 
Output: 
Yes 
No 
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ngọt tiếp tục xuất hiện trong bài tập này! Lần này, anh ta mu
c sinh đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Các học sinh đư

i cùng. 

c sinh có điểm số cao nhiều socola hơn. Tuy nhiên anh c
n chế: 

n được ít nhất một thanh socola. 
ứ i phải có ít thanh socola hơn học sinh thứ j. 
ất cứ hai học sinh nào ngồi cạnh nhau đều giống

thanh socola, và anh ta muốn thừa nên mọi thanh socola đề
u Chef có thể hoàn thành nhiệm vụ này? 

  

a input chứa một số tự nhiên T – số lượng test. 
òng chứa hai số nguyên N và C. 

t dòng chứa “Yes” hoặc “No” ( không có ngoặc kép ), th
hoàn thành nhiệm vụ hay không. 
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n này, anh ta muốn 
c sinh được sắp xếp theo  

u socola hơn. Tuy nhiên anh cũng có một số 

ng nhau. 

ều phải được tặng 

c kép ), thể hiện 
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Giải thích: 
Ví dụ 1. Trong trường hợp này, Chef có thể hoàn thành nhiệm vụ bằng việc tặng 3, 5, 7 và 9 
thanh socola tới các học sinh. 
Ví dụ 2. Có 2 học sinh. Học sinh thứ nhất phải nhận ít nhất 1 thanh socola. Học sinh thứ hai phải 
nhận được nhiều hơn, nên anh/cô ấy phải được ít nhất 2 thanh socola. Chef cần ít nhất 3 thanh 
socola. Nhưng anh ta lại chỉ có 2, do đó nhiệm vụ bất khả thi. 
 


