
 

 

Multiple of 3 
 
Cho một số N rất dài được tạo từ K chữ số d0, d1, ..., dK-1 (trong ký hiệu thập phân, d0 là có ý 
nghĩa nhất và dK-1 là chữ số ít ý nghĩa nhất). Số đã cho rất lớn do đó chúng tôi không thể đưa cho 
bạn một cách rõ ràng trong input. Thay vào đó, bạn chỉ được cho chữ số bắt đầu của nó và cách 
thiết lập phần còn lại của số đó. 
 
Đặc biệt, bạn được cho d0 và d1; với mỗi i ≥ 2, di là tổng của của tất cả các số ở trước (những số 
có ý nghĩa hơn) lấy phần dư cho 10, cụ thể theo công thức sau: 

 
 
Xác định xem liệu N là bội số của 3 hay không? 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số T – số test. T test được miêu tả như sau: 

• Dòng đầu tiên và cũng là duy nhất của mỗi test chứa ba số nguyên K, d0 và d1. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng chứa chuỗi "YES" (không có dấu ngoặc kép) nếu như N là bội 
số của 3 hoặc “NO” (không có dấu ngoặc kép) trong trường hợp ngược lại. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 1000 
• 2 ≤ K ≤ 1012 
• 1 ≤ d0 ≤ 9 
• 0 ≤ d1 ≤ 9 
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Ví dụ 

Input: 
3 
5 3 4 
13 8 1 
760399384224 5 1 
 
Output: 
NO 
YES 
YES 
 
Giải thích 

Ví dụ 1: Số N hoàn chỉnh là 34748, số này không chia hết cho 3, do đó đáp án là NO. 
Ví dụ 2: Số N hoàn chỉnh là 8198624862486, số này chia hết cho 3, do đó đáp án là YES. 
 


