
 

 

Chef goes Left Right Left 
 
Chef đang ở Code Expo – nơi tập hợp được rất nhiều coder tham gia thảo luận, giải đáp hay chia 
sẻ hay đây còn là một cơ hội để mọi người “nghe lỏm” lời giải của nhau :P 
 
Gần đây Chef biết được tin một cựu nhân viên của HackerPlant là Reziba – người mà giờ đây 
đang làm cho KodeKarma đã đánh cắp một số câu hỏi cho công ty mới của anh ta là 
KoolKontest. Chef muốn tìm thấy Reziba nhưng dữ liệu duy nhất về anh ta cũng như của tất cả 
những người khác là xếp hạng CodeXP của họ và các xếp hạng này là khác nhau. 
 
Chef quyết định tìm Reziba thông qua xếp hạng của anh ta và hỏi những người khác có mặt ở 
Expo. Mỗi người có mặt sẽ được sắp xếp theo một cách để mà: giả sử một người với xếp hạng X, 
những người xếp hạng cao hơn X thì sẽ ở bên phải người đó và những người xếp hạng thấp hơn 
X sẽ đứng bên trái người đó. 
 
Tất cả mọi người có mặt đều biết xếp hạng của Reziba, trừ Chef, do đó Chef phải hỏi họ nếu 
muốn tìm ra Reziba. 
 
Ban đầu Chef hỏi một người bất kỳ, và người đó sẽ trả lời hoặc “sang trái” hoặc “sang phải” phụ 
thuộc vào xếp hạng của người này cao hơn hay thấp hơn xếp hạng của Reziba. Sau đó Chef sẽ đi 
theo chỉ đẫn đó đến một khoảng cách tùy ý và lặp lại quá trình tương tự như lần đầu. Tuy nhiên, 
Chef sẽ không bao giờ đi qua một người mà Chef đã hỏi trước đó. Ví dụ nếu Chef đang đi về bên 
trái mà anh ấy tìm được một người đã bảo mình đi về hướng phải thì anh ấy sẽ không tiếp tục 
sang trái nữa. Bất cứ khi nào Chef hỏi một người và nhận ra đó là Reziba thì Chef ngưng tìm 
kiếm. 
 
Trong khi Chef đang tìm Reziba thì anh ấy đã viết một dãy các số nguyên nối tiếp nhau lần lượt 
là xếp hạng các cá nhân mà Chef đã hỏi trong theo thứ tự, bao gồm cả xếp hạng của Reziba – là 
số cuối cùng trong dãy các số. Bây giờ Chef đang nghi ngờ anh ấy có thể mắc lỗi nào đó trong 
khi viết dãy trên.  
 
Cho dãy số mà Chef viết và xếp hạng của Reziba, hãy tìm xem liệu rằng có lỗi nào trong dãy 
Chef viết hay không? 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên T – số test. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa số người mà Chef gặp là N và xếp hạng của Reziba là R. 
• Dòng thứ 2 của mỗi test chứa N số từ A1 đến AN là các xếp hạng và trong đó số AN luôn 

bằng R.  
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Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng duy nhất với chữ "YES" nếu dãy số đã đúng, hoặc "NO" nếu 
dãy có lỗi (không có dấu ngoặc kép). 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 50 
• 1 ≤ N ≤ 106 
• 1 ≤ Tổng của N trong tất cả các test ≤ 1.5*106 
• 1 ≤ Ai ≤ 109 
• Các số nguyên trong A là khác nhau. 
• Các số nguyên trong AN = R 

  

Subtasks 

• Subtask #1: N ≤ 20 
• Subtask #2: Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
5 200 
600 300 100 350 200 
5 890 
5123 3300 783 1111 890 
 
Output: 
NO 
YES 
  

Giải thích 

Ví dụ 1. Người đầu tiên Chef hỏi có xếp hạng 600, lớn hơn 200 nên bảo Chef đi về bên trái, sau 
đó người thứ hai nói xếp hạng là 300 nên bảo Chef đi về bên trái, người thứ 3 có xếp hạng 100 
nên bảo Chef đi về bên phải, sau đó Chef hỏi người có xếp hạng 350 và có nghĩa là Chef đi qua 
người có hạng 300 mà điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Do vậy Chef chắc chắn mắc sai lầm 
trong khi viết dãy đó. 
	


