
 

 

Temple Land 
  

Các con rắn muốn xây một ngôi đền cho Lord Cobra. Có nhiều dải đất mà họ đang xem xét, tuy 
nhiên chưa thấy cái nào phù hợp. Họ cần dải đất giống với Cobra. Bạn cần tìm ra những dải đất 
nào thỏa mãn. 

Mỗi dải đất có một chiều dài xác định. Dải đất thứ i dài Ni và chiều cao của các ô đất tuần tự là 
Hi1, Hi2, .. HiNi. Có nghĩa là dải đất được chia thành Ni ô với chiều cao đã cho. Dải đất hợp lệ khi 
và chỉ khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

 Có một ô “trung tâm” khác biệt. Đó là nơi chiếc đền thực sự được xây. Ở trung tâm có 
nghĩa là số ô bên trái bằng với số ô bên phải. 

 Hi1 = 1 
 Các độ cao tăng dần đúng 1 đơn vị nếu bạn đi từ ô bên trái nhất tới ô trung tâm. 
 Các độ cao giảm dần đúng 1 đơn vị nếu bạn đi từ ô trung tâm tới ô phải nhất. Có nghĩa là 

ô HiNi sẽ bằng 1. 

Nhiệm vụ của bạn là quan sát tất cả các dải đất và xem chúng có thỏa mãn hay không. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên S là số lượng dải đất bạn cần quan sát. Mỗi dải đất 
được miêu tả như sau 

 Dòng đầu tiên trong miêu tả dải đất thứ i chứa một số nguyên Ni là độ dài và số ô mà dải 
đất đó chia ra. 

 Dòng tiếp theo chứa Ni số nguyên Hi1, Hi2, .., HiNi là độ cao các ô trong dải đất thứ i. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi dải đất, in ra một dòng là “yes” nếu dải đất hợp lệ và “no” nếu không thỏa mãn. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ S ≤ 100 
 3 ≤ Ni ≤ 100 
 1 ≤ Hij ≤ 100 
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Vı́ du ̣

Input: 
7 
5 
1 2 3 2 1 
7 
2 3 4 5 4 3 2 
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1 2 3 4 3 
5 
1 3 5 3 1 
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1 2 3 4 3 2 1 
4 
1 2 3 2 
4 
1 2 2 1 
 
Output: 
yes 
no 
no 
no 
yes 
no 
no 
 
Giải thích 
 
Dải đất đầu tiên hợp lệ vì tất cả điều kiện đều thỏa mãn. 
 
Dải đất thứ hai không hợp lệ vì không bắt đầu từ 1. 
 
Dải đất thứ ba không hợp lệ vì vẫn tăng sau khi đi qua trung tâm. 
 
Dải đất thứ tư không hợp lệ vì không tăng và giảm đúng 1 đơn vị. 
 
Dải đất thứ 5 hợp lệ vì thỏa mãn tất cả điều kiện. 
 
Dải đất thứ 6 và thứ 7 không có ô trung tâm. Bởi với mỗi ô, hoặc là có số ô bên phải nhiều hơn 
hoặc là có số ô bên trái nhiều hơn. Do đó cả hai dải đất đầu không phù hợp. 


