
 

 

Travelling Salechef 
 

Chef làm việc như thương lái – anh ta luôn đi tới những thành phố mới để bán những món ăn 
ngon của mình. 

Hôm nay, Chef đang có kế hoạch thăm N thành phố (được đánh số từ 1 tới N). Có một đường 
đường trực tiếp nối các cặp thành phố. Mỗi thành phố của một nhiệt độ nhất định; gọi nhiệt độ 
của thành phố thứ i là Ci. Chef có sức chịu đựng nhiệt độ là D có nghĩa là: với mọi cặp thành phố 
a và b, anh ấy có thể đi từ thành phố a đến thẳng thành phố b khi |Ca − Cb| ≤ D, ngược lại anh ấy 
sẽ bị cảm nặng bởi nhiệt độ thay đổi quá đột ngột. 

Chef bắt đầu từ thành phố 1. Anh ất có thể tới thăm tất cả N thành phố bằng cách thăm mỗi thành 
phố đúng một lần 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 hai số nguyên N và D 

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

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “YES” (không chứa ngoặc kép) nếu Chef có thể 
tới tất cả các thành phố hoặc “NO” (không chứa ngoặc kép) nếu không thể 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000  

 2 ≤ N ≤ 105  

 0 ≤ D ≤ 109  

 0 ≤ Ci ≤ 109 với mọi i  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 
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Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm):  

 N ≤ 1,000  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 10,000  

Subtask #2 (80 điểm): ràng buộc gốc  

 

Ví dụ 

Input 

2 
5 3 
3 2 1 4 5 
5 4 
10 1 3 2 9 

Output 

YES 
NO 
 


