
 

Balsa For The Th  

Chef and Card Trick 
 

Chef đang học ảo thuật bằng cách sử dụng dãy các lá bài. Mỗi lá bài trong dãy có một số nguyên 
viết trong đó. Bây giờ, Chef đang học cách làm cho dãy được sắp xếp theo thứ tự không giảm (từ 
trên xuống dưới) của các số trên lá bài bằng cách sử dụng tối đa một lần tráo bài. 
 
Một lần tráo bài là chọn một số lá bài bất kỳ ở đầu của dãy và chuyển chúng xuống cuối dãy theo 
thứ tự không đổi. 
 
Ví dụ, nếu chúng ta có một dãy các lá bài với các số là (5, 7, 3, 3, 8, 2), chúng ta lấy 3 lá bài trên 
cùng (5, 7, 3) và chuyển nó xuống dưới; kết quả là (3, 8, 2, 5, 7, 3). 

 

Bạn đang cố thuyết phục Chef rằng đôi khi không thể sắp xếp dãy theo thứ tự không giảm bằng 
cách sử dụng tối đa một lần tráo bài. Đó là lý do bạn viết một chương trình xác định xem có thể 
sắp xếp lại dãy đã cho hay không. 

 

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 thể hiện các lá bài trong dãy từ đầu xuống 
dưới. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “YES” nếu có thể sắp xếp dãy hoặc “NO” nếu 
không thể. 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 100 
 2 ≤ N ≤ 105 
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 
 1 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i 
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Substask 

Subtask #1 (50 điểm):  

 2 ≤ N ≤ 1,000  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 10,000 

Subtask #2 (50 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

2 
5 
1 5 2 4 3 
5 
3 4 5 1 2 

 

Output 

NO 
YES 
 


