
 

 

Dummy Palindromic Strings 

 

Một xâu đối xứng giả mạo (dummy palindromic string – DPS) là một xâu có thể được bằng việc 
chuyển đổi từ một xâu xuôi ngược giống nhau bằng một trong các thao tác sau đây nhưng mỗi thao 
tác chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất: 
 

 Hoán đổi các kí tự của xâu này theo một cách bất kì.  

 Chọn ra một chỉ số i và thay đổi kí tự thứ i của xâu kết quả thành một kí tự khác (kí tự 
khác đó không nhất thiết phải xuất hiện trong xâu ban đầu).  

  Cho xâu S. Hãy xác định xem liệu nó có phải là một DPS hay không?  
 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên và cũng là duy nhất của mỗi test chứa một xâu S. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một xâu “DPS” nếu như xâu đã cho là xâu DPS thật sự 
hoặc “!DPS” trong trường hợp ngược lại (không in dấu ngoặc kép).  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 102 

 1 ≤ |S| ≤ 104 

 S chỉ chứa các chữ cái thường tiếng Anh. 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (30 điểm): S chỉ chứa chữ cái “a” 

 Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc.  

 

Ví dụ 

Input 

4 
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code 
xyxyxy 
sad 
baab 

Output 

!DPS 
DPS 
DPS 
!DPS 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Không thể chuyển đổi xâu “code” thành một xâu đối xứng bằng cách chuyển đổi 
duy nhất một kí tự. 

 Ví dụ 2: Chúng ta có thể chuyển đổi xâu thành "xyxyyx" và sau đó thay kí tự thứ 3 bằng 
kí tự “y”, đó là một xâu đối xứng.  

 Ví dụ 3: Trong thao tác đầu tiên, chúng ta giữ nguyên xâu này (“sad”) sau đó thay kí tự 
đầu tiên bằng “d”, ta được một xâu đối xứng là “dad”. 

 Ví dụ 4: Mặc dù xâu này đã là xâu đối xứng, nhưng không thể biến nó thành một xâu đối 
xứng nữa bằng cách chuyển đổi các kí tự trong nó và thay đổi một ký tự.  

 


