
 

 

Distances 
 
Arya và Aryan đang sống ở đất nước Nadaca. Nadaca là đất nước với N thành phố được đánh số 
từ 1 đến N. Các thành phố được kết nối với nhau bởi các đường hai chiều. Mỗi con đường có độ 
dài là một số dương (không nhất thiết phải là số nguyên). Arya sống ở thành phố 1 và Aryan sống 
ở thành phố N. 
 
Arya tuyên bố rằng đối với mỗi thành phố v, con đường ngắn nhất từ thành phố 1 đến thành phố v 
có chiều dài av. Aryan không đồng ý, và tuyên bố rằng đối với mỗi thành phố v, con đường ngắn 
nhất từ thành phố N đến thành phố v có chiều dài bv. Trong vai một người bạn sáng suốt nhất của 
họ, họ nhờ bạn xác định xem tuyên bố của họ là đúng hay sai, tức là liệu một mạng lưới đường 
đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cả hai người có tồn tại hay không? Hãy giúp họ! 
  

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. 

 Dòng thứ ba chứa N số nguyên b1, b2, …, bN. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một xâu “Yes” nếu tuyên bố của Arya và Aryan là chính 
xác hoặc “No” trong trường hợp ngược lại. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 103 

 2 ≤ N ≤ 106 

 0 ≤ ai, bi ≤ 109 với mọi i 

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

 

Subtasks 

 Subtask #1 (50 điểm): Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 103 

 Subtask #2 (50 điểm): các ràng buộc gốc.  
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Ví dụ  

Input 

2 
3 
0 1 1 
1 1 0 
3 
0 1 5 
5 1 0 

Output 

Yes 
No 

 


