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Sở thích mới có Chef là vẽ, nhưng anh ta đ
một bức tranh 2D, sau khi tốn rấ
định sẽ chỉ vẽ những bức tranh 1D.
 
Tranh của Chef dài N milimet và ban đ
biểu diễn bởi một số nguyên từ 0
dài N milimet và milimet thứ i 
milimet. Bút vẽ có chiều rộng là 3 milimet và nó ch
màu. Vẽ đè lên cùng một vị trí sẽ
rất nhiều lọ cho mỗi màu, nên anh ta không bao gi
 
Chef cũng không muốn làm hỏng các c
vẽ ra bên ngoài của bức tranh. Chef không th
milimet cuối, ... 
 
Giúp Chef bằng việc nói cho anh ta bi
 
Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của input ch
 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguy
 Dòng thứ hai gồm N số nguy

 
Dữ liệu ra: 

 Với mỗi test, in ra một dòng ch
Chef có hoàn thành được b

 
Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 105 
 3 ≤ N ≤ 105 
 Tổng của N của tất cả các test trong một fie ≤
 1 ≤ Ci ≤ 105 

 
Ví dụ: 
 
Input 
3 
4 
1 5 5 5 
4 

, nhưng anh ta đã học được một sự thật là không hề 
ất nhiều giấy vải, sơn và cả thời gian. Từ bây gi

c tranh 1D. 

milimet và ban đầu tất cả đều trắng tinh. Để đơn giản, màu s
0 đến 105. 0 để chỉ màu trắng. Bức tranh mà anh ta hình dung ra 
 chỉ có màu Ci. Không may, bút vẽ lại không v

ng là 3 milimet và nó chỉ có thể vẽ 3 milimet một lúc v
ẽ thay thế hoàn toàn màu cũ bởi màu mới. Đương nhiên, Chef có 

u, nên anh ta không bao giờ phải vẽ lệch màu. 

ng các cạnh của tranh nên anh ta không muốn có b
Chef không thể chỉ vẽ mỗi milimet thứ nhất của tranh ho

c nói cho anh ta biết rằng anh ta có thể vẽ được hay không vớ
  

a input chứa một số tự nhiên T – số lượng test. 
ủa mỗi test chứa một số nguyên N. 

ố nguyên C1, C2, ..., CN thể hiện những màu của bức tranh

t dòng chứa “Yes” hoặc “No” ( không có ngoặc kép ), th
c bức vẽ hay không. 

  

ủa tất cả các test trong một fie ≤ 5×105 
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 dễ dàng vẽ được 
bây giờ, anh ta quyết 

n, màu sắc có thể được 
c tranh mà anh ta hình dung ra 

i không vừa để vẽ từng 
t lúc với cùng một 

Đương nhiên, Chef có 

n có bất kỳ phần nào 
a tranh hoặc chỉ hai 

ới ràng buộc đó.  

ủa bức tranh. 

c kép ), thể hiện 
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1 1 1 5 
3 
5 5 2 
 
 
Output: 
Yes 
Yes 
No 
 
Giải thích: 
Ví dụ 1. Tranh ban đầu có màu [0,0,0,0]. Chef có thể hoàn thành bức tranh bằng việc vẽ 3 
milimet đầu tiên với màu 1, mảng màu sẽ thành [1,1,1,0], và vẽ 3 milimet cuối cùng bằng màu 5 
được [1,5,5,5]. 
Ví dụ 2. Tranh ban đầu có màu [0,0,0,0]. Chef có thể hoàn thành bức vẽ bằng việc vẽ 3 milimet 
cuối với màu 5, mảng màu sẽ thành [0,5,5,5], và vẽ 3 milimet đầu bằng màu 1 được [1,1,1,5]. 
Ví dụ 3. Trong test này, Chef chỉ có thể vẽ toàn bộ bức tranh cùng một màu, hoàn thành bức 
tranh là không thể. 
 


