
 

 

Ada Pawns 
 
Ada đang chơi cờ tốt với Suzumo. 
 
Trò chơi này được chơi trong một bảng dài với N ô vuông trong một hàng. Ban đầu, một vài ô 
vuông chứa các quân tốt. 
 
Lưu ý rằng màu sắc của các ô vuông và của các quân tốt không quan trọng trong trò chơi này, 
nhưng một số luật cơ bản được áp dụng như sau: 

 Không có hai quân tốt nào cùng chiếm một ô vuông ở tại một thời điểm 

 Một quân tốt không thể nhảy qua một quân tốt khác (chúng không phải quân mã!), tức là 
nếu như có một quân tốt ở ô vuông i thì nó chỉ có thể di chuyển tới ô i – 2 nếu như ô i – 1 
và i - 2 trống.   

 Các quân tốt không thể di chuyển ra ngoài bảng đấu (ra ngoài các đường biên).  

Người chơi chơi luân phiên, như thường lệ, Ada chơi trước. Trong mỗi lượt, người chơi của lượt 
đó phải chọn một quân tốt và di chuyển nó hoặc là một hoặc là hai ô vuông về phía tay trái của vị 
trí hiện tại của nó. Người chơi nào không thể di chuyển trước thì sẽ thua.  
 
Ada liệu có thắng được Suzumo? Đừng quên Ada là một người chơi cờ rất cừ, do đó cô ấy luôn 
chơi theo cách tối ưu.  

 

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 và cũng là duy nhất của mỗi test chứa một xâu S độ dài N thể hiện bảng ban 
đầu từ trái sang phải. Một ô vuông trống và một ô vuông chứa một quân tốt được thể hiện 
lần lượt bằng kí tự ‘.’ và ‘P’. 

 

Dữ liệu ra 

 Dòng đầu tiên của mỗi test, in ra một xâu “Yes” nếu Ada thắng hoặc “No” trong trường 
hợp ngược lại (không cần in ra dấu ngoặc kép).  

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 500 

 2 ≤ N ≤ 128 
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 S chỉ chứa các kí tự ‘.’ và ‘P’ 

 

Ví dụ  

Input 

1 
..P.P 

Output 

Yes 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Ada có thể di chuyển quân tốt thứ nhất 2 ô vuông về phía bên trái, bàn cờ sau khi di 
chuyển có dạng:  
P...P 
Và bây giờ, Suzumo có chỉ có thể di chuyển quân tốt thứ hai. Nếu như anh ấy di chuyển nó một ô 
về phía bên trái, Ada sẽ di chuyển nó hai ô về phía trái trong lượt đi thứ hai của cô ấy. Nếu như 
anh ấy di chuyển hai ô về phía bên trái, Ada sẽ di chuyển nó một ô về phía trái và bảng đấu trở 
thành:  
PP... 
Suzumo giờ đây không thể di chuyển được nữa.  


