
 

 

Opposite Cites 
 

Có N thành phố xếp thành hình tròn, được đánh số từ 1 tới N. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N−1), thành phố 
i và i+1 được kết nối vởi một con đường hai chiều có độ dài Ai, và thành phố N và 1 cũng được 
kết nối bởi một con đường hai chiều có độ dài AN. Tuy nhiên, chúng ta không biết độ dài của 
một số con đường.  

Với mỗi thành phố i, chúng ta biết rằng nó có một thành phố đối diện — tức là, có một thành phố 
j ≠ i sao cho khoảng cách theo chiều kim đồng hồ giữa i và j bằng với khoảng cách ngược chiều 
kim đồng hồ.  

Hãy tìm độ dài của tất cả con đường sao cho điều kiện trên được thỏa mãn và tổng độ dài của tất 
cả các con đường là nhỏ nhất. 

 

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 một số nguyên N. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. Với mỗi i, Ai = -1 thể hiện độ dài của con 
đường thứ i chưa được biết. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một xâu "NO" nếu không có lời giải hoặc "YES" trong 
trường hợp ngược lại. Nếu tồn tại lời giải, in ra dòng thứ hai chứa N số nguyên — độ dài 
của tất cả con đường trong đáp án của bạn. Các số nguyên ≤ 109. Nếu có nhiều đáp án, in 
ra một trong số đó. 

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 100  

• 3 ≤ N ≤ 105  

• 1 ≤ Ai ≤ 109 hoặc Ai = −1  

• Tổng của N trong mọi test không vượt quá 3�105 
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Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): N ≤ 4  

Subtask #2 (20 điểm): Ai = ±1 

Subtask #3 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

4 
4 
1 1 1 1 
4 
1 1 1 2 
4 
1 -1 -1 4 
4 
1 -1 2 -1 
 

Output 

YES 
1 1 1 1 
NO 
YES 
1 4 1 4 
NO 
 


