
 

 

Chef And The Patents 
	

Chef quyết định bắt đầu làm một bộ phim tên là PatentChef. Tuy nhiên anh ấy gặp phải một số 
vấn đề lớn về pháp lý. Bộ phim của anh ấy nhận được rất nhiều lời mời chào từ nhiều công ty do 
đó Chef hỏi bạn của mình là Junior Chef xem xét một số vấn đề về bằng sáng chế và giải quyết 
nó nhanh nhất có thể.  
 
Junior Chef rất thông minh và không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Anh ấy nhanh chóng tìm ra 
cách giải quyết vấn đề. Vấn đề về bằng sáng chế như sau: 
 
Có N bằng sáng chế cần được cấp cho một công ty. Bộ phim của Chef có M tháng đầu tiên của 
năm 2018 để kết thúc nhiệm vụ này. (Các tháng trong năm được đánh số từ 1 đến 12). Dự án 
phim của Chef có K người làm việc (gồm cả Junior Chef) và tất cả đều tham gia vào nhiệm vụ 
này. Mỗi người có thể đảm nhiệm một bằng sáng chế mỗi tháng. 
 
Ban đầu, Junior Chef phân công các nhân viên khác bắt đầu từ tháng thứ nhất của năm. Anh ấy 
có thể chọn bất cứ nhân viên nào trong bất cứ tháng nào miễn là họ được chọn theo các điều kiện 
sau: 

• Mỗi nhân viên chỉ có thể làm trong vụ việc này tối đa 1 tháng. 
• Mỗi nhân viên có thể làm hoặc trong tháng chẵn, hoặc trong tháng lẻ của năm. Cho một 

chuỗi S có độ dài là K: với mỗi giá trị i hợp lệ, nếu như kí tự thứ i của S là E thì nhân 
viên i phải làm việc trong tháng chẵn; nếu nó là O thì nhân viên đó phải làm trong tháng 
lẻ. 

• Tối đa X nhân viên có thể làm trong vụ này mỗi tháng. 
 
Hãy xác định xem liệu rằng bộ phim của Chef có thể hoàn thành các vấn đề về sáng chế đúng 
hạn không? 
 
Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau:  

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa bố số nguyên N, M, X và K. 

• Dòng thứ hai chứa một chuỗi S. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng chứa “yes” nếu có thể hoàn thành đúng hạn hoặc “no” trong 
trường hợp ngược lại (không có dấu ngoặc kép). 
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Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 1000 
• 0 ≤ X ≤ 106 
• 1 ≤ N, K ≤ 106 
• 0 ≤ M ≤ 12 
• 1 ≤ Tổng của K trong tất cả các test ≤ 107 
• |S| = K 
• Mỗi kí tự của S hoặc là E hoặc là O. 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ N ≤ M ≤ 12 
Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 
 

Ví dụ 

Input: 
2 
4 4 2 4 
EEOO 
4 3 1 4 
EEOO 
 
Output: 
yes 
no 
 
Giải thích 

Ví dụ 1: Bộ phim có thể chuẩn bị 2 bằng sáng chế mỗi tháng, do đó trong tháng đầu tiên (lẻ) thì 
nhân viên 3 và 4 cần làm 2 bằng sáng chế và trong tháng thứ 2 (tháng chẵn) thì nhân viên 1 và 2 
làm nốt 2 bằng còn lại. 
 
Ví dụ 2: Chẳng có cách nào để nhiều nhân viên có thể làm cùng nhau (trong tháng chẵn hoặc 
tháng lẻ). Do đó không thể hoàn thành 4 bằng sáng chế trong 3 tháng. 


