
 

Magic Array 
 

Sonya thích những bài tập về dãy số, nên cô ấy có một bộ sưu tập đồ sộ những dãy số khác nhau 
ở nhà. Một vài dãy trong đó là dãy ma thuật.  

Một dãy ma thuật có độ dài N là một dãy các số nguyên s1, s2, …, sN có những tính chất sau đây: 

 Có ít nhất một phần tử bằng 0.  

 Với mọi i, si là khoảng cách của phần tử si tới phần tử bằng 0 gần nhất. Nói cách khác, si 
là giá trị nhỏ nhất của |j − i| trong tất cả những chỉ số j mà sj = 0. Chú ý rằng định nghĩa 
này tự đúng: nếu chúng ta cố định các vị trí của các số 0 trong dãy, các phần tử đó không 
yêu cầu phải khác 0 và những phần tử khác không yêu cầu phải bằng 0.  

Ví dụ, [0, 1, 2, 1, 0], [2, 1, 0, 1, 0, 0] và [2, 1, 0, 1, 2] là những dãy ma thuật, nhưng [1, 1, 0], [1] 
và [1, 2, 0, 2] thì không.  

Danya quyết định xác định xem Sonya hiểu về những dãy số ma thuật thế nào, do đó anh ta đã hỏi 
một câu hỏi. Trong câu hỏi này, Danya đưa Sonya một dãy a1, a2, …, aN. Sonya phải xác định xem 
nó có thể sắp xếp lại (hoán vị) các phần tử trong dãy sao cho dãy kết quả là dãy ma thuật hay 
không. Nếu có thể, cô ấy cần tìm ra một dãy kết quả.  

Bởi Sonya cần chăm sóc những dãy số của mình, cô ấy nhờ bạn trả lời câu hỏi của Danya. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên a1, a2, …, aN 

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test: 

 Nếu không có cách nào, in ra một dòng chứa xâu “No” (không chứa ngoặc kép) 

 Ngược lại, in ra hai dòng. Dòng đầu tiên chứa một xâu “Yes” (không chứa ngoặc kép). 
Dòng thứ hai chứa N số nguyên – hoán vị của a1, a2, …, aN là một dãy ma thuật. Nếu có 
nhiều đáp án, in ra một đáp án bất kỳ 

 

 

SnackDown finals 2019 



Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 3  

 1 ≤ N ≤ 104  

 0 ≤ ai ≤ N với mọi i  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 104 

 

Ví dụ  

Input 

3 
4 
1 2 1 1 
8 
5 0 4 1 0 2 3 1 
11 
0 1 1 2 0 3 1 2 0 2 1 
 
Output 
No 
Yes 
0 1 0 1 2 3 4 5 
Yes 
0 1 2 3 2 1 0 1 2 1 0 
 


