
 

 

Chef Diet 
 
Chef quyết định ăn kiêng trong vòng N ngày (được đánh số từ 1 đến N). Một khẩu phần bữa ăn kiêng gồm 
K gram protein trong mỗi ngày. Với mọi i, Chef muốn mua Ai gram protein vào buổi sáng của ngày thứ i 
và sau đó ăn K gram protein cho bữa tối. Nếu anh ấy thừa bất cứ gram protein nào, anh ấy có thể cất nó 
và sử dụng trong các bữa tối tiếp theo. Ban đầu, Chef đang dự trữ 0 gram protein. 
Chef quyết định ăn kiêng trong suốt N ngày (được đánh số từ 1 đến N).  
Hãy xác định xem liệu Chef có đủ protein trong suốt thời gian ăn kiêng của anh ấy không. Trong trường 
hợp không đủ, hãy tìm ra ngày đầu tiên mà Chef sẽ không thể ăn đủ K gram protein. 
 

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 hai số nguyên N và K. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN.  

 

Dữ liệu ra 

Ở mỗi test: 

 Nếu Chef có đủ protein trong suốt quá trình ăn kiêng, in ra một dòng với xâu “YES”. 

 Ngược lại, in ra một dòng chứa xâu “NO”, sau đó là một số nguyên – là ngày đầu tiên mà Chef 
không thể ăn đủ K gram protein. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 200 
 1 ≤ N ≤ 100 
 1 ≤ K ≤ 106 
 1 ≤ Ai ≤ 106 với mọi i 

 

Ví dụ  

Input 

3 
4 5 
7 3 6 5 
3 4 
3 10 10 
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3 4 
8 1 1 

Output 

YES 
NO 1 
NO 3 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Trong ngày đầu tiên, Chef mua 7 gram, ăn 5 và cất đi 2 gram cho bữa sau. Trong ngày 
thứ hai, anh ấy mua 3 gram và có tổng cộng 5 gram. Ngày thứ ba, anh ấy mua 6 gram, ăn 5 và cất 
1. Và trong ngày thứ tư, anh ấy mua 5, do đó anh ấy có tổng cộng 6 gram – đủ cho bữa tối. Cuối 
cùng, anh đã đủ protein để sử dụng trong 4 bữa tối. 

 Ví dụ 2: Chef cần ăn 4 gram cho ngày đầu tiên, nhưng ấy lại chỉ mua 3 gram. Do đó, anh ất không 
đủ số lượng protein cần thiết cho bữa tối đầu tiên. 


