
 

 

Zombie and the Caves 

Có N hang động nằm trên một hàng được đánh số từ 1 tới N. Với mỗi i, năng lượng bức xạ của 
hang động thứ i là Ci. Ban đầu, cấp độ bức xạ của tất cả các hang động là 0. Sau đó, với mỗi giá 
trị i, năng lượng bức xạ của hang động i làm tăng cấp độ bức xạ của các hang động i – Ci, …,  
i + Ci (nếu tồn tại) lên 1, do đó bây giờ tất cả các hang động đều phóng xạ. 

Tuy nhiên sự bức xạ không phải vấn đề duy nhất. Có N quái vật với cấp độ máu là H1, H2, …, HN. 
Bạn muốn giết tất cả chúng bằng việc cho chúng vào những hang động sao cho mỗi quái vật chỉ 
vào duy nhất một hang. Quái vật sẽ bị chất trong hang nếu cấp độ phóng xạ của hang bằng với cấp 
độ máu của quái vật. Có thể giết hết các quái vật 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 của mỗi test chứa số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên C1, C2, …, CN.  

 Dòng thứ ba chứa N số nguyên H1, H2, …, HN 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “YES” nếu có thể giết tất cả các quái vật hoặc “NO” 
nếu không thể (không chứa ngoặc kép) 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100  

 1 ≤ N ≤ 105  

 1 ≤ Ci, Hi ≤ 109 với mọi i 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): 1 ≤ N ≤ 1,000  

Subtask #2 (70 điểm): ràng buộc gốc 
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Ví dụ  

Input 

2 
5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
5 
1 2 3 4 5 
5 4 3 4 5 

Output 

NO 
YES 

Giải thích 

Trong cả hai ví dụ, cấp độ bức xạ cuối cùng của các hang động là (5, 5, 4, 4, 3). Ví dụ, năng lượng 
bức xạ trong hang 1 làm tăng lên cấp độ bức xạ trong hang 1 và 2 (không có hang 0) lên 1, và năng 
lượng bức xạ của hang 4 tăng lên cấp độ bức xạ của tất cả các hang lên 1 


