
 
No Change Required 
 
Chef sống ở một đất nước dùng tiền xu có N mệnh giá. Với mỗi i, một đồng xu mệnh giá thứ i có 
giá trị Di đồng. 
 
Một vé xe bus, khi mua từ tài xế, có giá P đồng và chỉ có thể thanh toán bằng tiền xu. Hơn nữa, để 
tiết kiệm thời gian, lái xe không bao giờ trả lại phần chênh lệch. 
 
Chef tự hỏi liệu ai đó có thể đủ tiền mua vé hay không, nhưng buộc phải trả nhiều hơn cho nó (trả 
nhiều hơn P đồng), hoặc nếu luôn có thể trả chính xác P đồng, bất kể giá trị của các đồng xu người 
mua vé có. 
 
Nếu bắt buộc phải trả nhiều hơn, hãy tìm một ví dụ bất kì – bất kì tập hợp đồng xu nào mà có giá 
trị cao hơn P đồng, nhưng nếu bất kì đồng xu nào bị xóa khỏi tập hợp, tổng giá trị của các đồng 
xu còn lại nhỏ hơn P 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số test. Mỗi test có dạng sau 
 Dòng đầu tiên của mỗi test gồm hai số nguyên N và P 
 Dòng thứ hai gồm N số nguyên D1, D2, …, DN 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test: 
 

 Nếu không thể buộc ai đó phải trả nhiều hơn, in ra trên một dòng gồm một xâu “NO” 
(không có dấu ngoặc kép) 

 Mặt khác, in ra trên một dòng gồm một xâu “YES”, phân tách bởi dấu cách và N số 
nguyên C1, C2, …, CN sao cho: 
o 0 ≤ Ci ≤ 109 với mọi i  
o P < S = ∑ �� ∗  ���

���   
o Với mỗi i, nếu Ci > 0, thì S − Di < P 
 
 

Ràng buộc 
 

 1 ≤ T ≤ 104 
 1 ≤ N ≤ 103 
 1 ≤ P ≤ 109 
 1 ≤ D1 < D2 < … < DN ≤ 109  
 Tổng N trong tất cả các test không quá 105 
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Subtasks  
 
Subtask #1 (8 điểm):  
 

 T ≤ 50  
 N ≤ 5  
 P ≤ 20  
 Di ≤ 20 với mọi i 

 
Subtask #2 (24 điểm):  
 

 P ≤ 103 
 Di ≤ 103 với mọi i 
 Tổng N trong tất cả các test không quá 105 

 
Subtask #3 (68 điểm): ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
 
Input 
 
3  
2 10  
1 5  
2 4  
1 5  
3 25  
3 5 10 
 
Output  
 
NO  
YES 0 1  
YES 2 0 2 
 
Giải thích 
 
Ví dụ 1: Không quan trọng một người có bao nhiêu xu 5 đồng và bao nhiêu xu 1 đồng, nếu tổng 
giá trị ít nhất là 10, họ có thể luôn trả chính xác 10 đồng mà không phải yêu cầu hoàn lại 
 
Ví dụ 2: Nếu một người chỉ có một xu 5 đồng và không có hơn, thì không thể trả chính xác 4 
đồng và buộc phải trả hơn bằng cách cho đi đồng tiền duy nhất 
 
Ví dụ 3: Nếu một người có hai xu 3 đồng, hai xu 10 đồng và không xu 5 đồng, thì cách duy nhất 
để trả 25 đồng là đưa toàn bộ tiền. Nó có tổng giá trị 26 đồng, nên người này buộc phải trả nhiều 
hơn 1 đồng 


