
ACM PTIT 2015 C - Xếp lịch thi đấu
Để chuẩn bị cho giải ngoại hạng, có n đội bóng đá đến nhờ Liên đoàn bóng đá tổ chức giúp các
trận đấu giao hữu. Các đội bóng được đánh số từ 1 đến n. Đội bóng i dự định sẽ đá giao hữu ci
(ci < n) trận đấu. Với mỗi đội, một trận đấu có thể được tổ chức thi đấu trên sân của mình (sân
nhà) hoặc thi đấu trên sân của đối phương (sân khách). Liên đoàn cần lên kế hoạch thi đấu cho
tất cả các đội. Cụ thể, Liên đoàn cần xác định mỗi đội sẽ thi đấu với những đội nào và mỗi trận
đấu sẽ diễn ra trên sân nhà hay sân khách để cho mỗi đội thi đấu đúng số trận như dự kiến và
chênh lệch số trận đấu trên sân nhà với số trận đấu trên sân khách của mỗi đội là không quá 1.
Để tăng cường sự giao lưu học hỏi giữa các đội bóng, lịch thi đấu phải đảm bảo hai đội bất kỳ
thi đấu với nhau không quá một trận.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n và n số nguyên c1, c2,..., cn, hãy cho biết có thể xây dựng
được kế hoạch thi đấu thỏa mãn điều kiện đề bài hay không?

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa số nguyên K
(K≤100), là số bộ dữ liệu. Tiếp theo là K dòng, mỗi dòng là một bộ dữ liệu có cấu trúc như sau:

Dòng đầu của nhóm chứa một số nguyên dương n (n ≤ 1000);
Dòng thứ hai chứa n số c1, c2,..., cn.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu ghi ra trên một dòng, mỗi dòng ghi ra câu trả lời tương ứng với bộ dữ liệu
trong dữ liệu vào, ghi YES nếu bộ dữ liệu tồn tại kế hoạch thi đấu thỏa mãn điều kiện đề bài,
ghi NO trong trường hợp ngược lại.

Example

Input:
2
3
1 2 2
3
1 2 1

Output:
NO
YES
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