March Lunchtime 2017

Bear and Ladder
Bearland có vô số thành phố , đươ ̣c đánh số bắ t đầ u từ 1. Mô ̣t số că ̣p thành phố đươ ̣c nố i với nhau
bằ ng đường hai chiề u:




Có các đường 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, và cứ tiế p tu ̣c như thế (tức là có đường nố i giữa thành phố
2*i+1 và 2*i+2 với mo ̣i số nguyên i không âm).
Có các đường 1-3, 3-5, 5-7, 7-9, ... (giữa các số lẻ liề n nhau).
Có các đường 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, ... (giữa các số chẵn liề n nhau).
Mô ̣t số thành phố và con đường đầ u tiên trông như hın
̀ h bên dưới

Ba ̣n đươ ̣c cho Q truy vấ n. Trong mỗi truy vấ n, với các că ̣p thành phố a và b khác nhau, ba ̣n cầ n
kiể m tra xem có đường nố i giữa chúng hay không. Với mỗi truy vấ n, in ra “YES” hoă ̣c “NO”
phù hơ ̣p
Dữ liệu vào


Dòng đầu tiên chứa một số nguyên Q - số lượng truy vấ n.



Q dòng tiế p theo, mỗi dòng thể hiê ̣n mô ̣t truy vấ n chứa hai số nguyên a và b khác nhau là
hai thành phố của truy vấ n đó.

Dữ liệu ra


Với mỗi truy vấ n, in ra mô ̣t dòng chứa câu trả lời – “YES” nế u có đường nố i giữa hai
thành phố a và b, ngươc̣ la ̣i in ra “NO” (không chứa ngoă ̣c kép).

Ràng buộc




1 ≤ Q ≤ 1000
1 ≤ a, b ≤ 109
a≠b

Ví dụ
Input:
7
14
43
54
10 12
13
999999999 1000000000
17 2384823
Output:
NO
YES
NO
YES
YES
YES
NO
Giải thích
Trong test vı́ du ̣, câu trả lời là “YES” với các că ̣p (4, 3), (10, 12), (1, 3) and (999999999,
1000000000). Đường 3-4 và 1-3 ba ̣n có thể thấ y trong hı̀nh ve.̃
Câu trả lời là “NO” vı́ du ̣ với că ̣p (1, 4), bởi không có đường nố i giữa thành phố 1 và 4.

