
 

 

Mighty Friend 
 
Motu và Tumo rất thân thiết và họ luôn tìm kiếm những trò chơi mới để chơi với nhau, ai cũng 
cố gắng để mình giành phần thắng. Hôm nay, họ quyết định chơi một trò chơi mới theo luật sau: 
 

• Trò chơi được chơi trên một dãy A0, A1, …, AN−1, A1, …, AN−1. 
• Mọi người luân phiên nhau chơi, Motu chơi trước bởi tên của anh ấy có thứ tự xuất hiện 

trong từ điển trước. 
• Mỗi người chơi có một số điểm, số điểm ban đầu của cả hai người chơi là 0.  
• Trong lượt chơi của mình, người chơi sẽ lấy một phần tử của A với chỉ số nhỏ nhất và 

thêm giá trị của nó vào số điểm của mình đồng thời xóa phần tử đó ra khỏi A.  
• Cuối trò chơi (khi chuỗi A rỗng) Tomu sẽ thắng nếu anh ấy có điểm số lớn hơn của Motu. 

Ngược lại, Motu sẽ thắng 
 
Nói cách khác, Motu bắt đầu bằng việc chọn A0, cộng thêm nó vào số điểm và xóa nó khỏi 
chuỗi, sau đó Tomu chọn A1 và cộng giá trị của nó vào điểm của anh ấy, xóa nó khỏi dãy và cứ 
thế… 
 
Motu và Tomu đã chọn dãy A để chơi trò chơi này. Tuy nhiên, vì Tomu chơi ở lượt thứ 2 nên 
anh ấy có một đặc quyền khác: trước khi chơi, anh ấy đươc phép thêm vào tối đa K lần hoán đổi 
trong A, sau đó, hai người sẽ chơi trên dãy đã được thay đổi.  
 
Bây giờ, Tomu muốn bạn xác định xem với K lần đổi vị trí thì anh ấy có thể thắng được không?  
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa 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 lần lượt là số phần tử trong dãy và 

số hoán đổi lớn nhất mà Tomu có thể thực hiện. 
• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A0, A1, …, AN−1. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một chuỗi “YES” nếu Tomu có thể thắng và “NO” nếu 
anh ấy thua. (không chứa ngoặc kép) 
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Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N ≤ 10,000 
• 1 ≤ K ≤ 10,000 
• 1 ≤ Ai ≤ 10,000 với mọi i 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ N ≤ 100 
Subtask #2 (80 điểm): các ràng buộc gốc.  
 

Ví dụ  

Input 

2 
6 0 
1 1 1 1 1 1 
5 1 
2 4 6 3 4 
 

Output 

NO 
YES 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Ở cuối trò chơi, cả Motu và Tumo đều có số điểm là 1+1+1=3. Tomu không thể thắng 
trò chơi này do đó đáp án là NO. 
Ví dụ 2: Nếu không hoán đổi, điểm số của Motu là 2+6+4=12 và điểm của Tomu là 4+3=7. Tuy 
nhiên, Tomu có thể đổi A2=6 và A3=3, nó sẽ làm cho điểm của Motu sau khi trò chơi kết thúc 
bằng 2+3+4=9 và điểm của Tomu bằng 4+6=10. Tomu đã làm cho điểm của mình cao hơn Motu, 
nên output là "YES".	

	


