
 
Check Algorithm 
 
Một ngày, Saeed đang dạy về một thuật toán nén xâu. Thuật toán này tìm tất cả xâu con dài nhất 
gồm chỉ một kí tự lặp lại một hoặc nhiều lần (một xâu con dài nhất nếu nó không thể thêm một kí 
tự vào trái hoặc phải của nó mà không phá vỡ tính chất) và thay thế từng xâu con bởi  xâu “cK”, 
với K là độ dài của xâu con và c là kí tự duy nhất nó chứa. Ví dụ, “aabaaa” được nén thành 
“a2b1a3” 
 
Saeed muốn kiểm tra nếu học sinh hiểu thuật toán, nên ông viết một xâu S trên bảng và hỏi học 
sinh thuật toán nén trên S có hiệu quả không tức là xâu được tạo bằng cách nén S ngắn hơn xâu S. 
Giúp họ trả lời câu hỏi này. 
 
Dữ liệu vào 
 

• Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số test. Mỗi test có dạng sau 
• Dòng đầu tiên và chỉ một dòng gồm một xâu S 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra trên một dòng gồm một xâu “YES” nếu xâu thuật toán có hiệu quả hoặc “NO” 
nếu không 

 
Ràng buộc 
 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ |S| ≤ 103 
• S chỉ gồm kí tự tiếng anh viết thường 

 
Subtasks  
Subtask #1 (100 điểm): ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
 
Input 
3 
bbbbbbbbbbaa 
c 
aaaaaaaaaabcdefgh 
 
Output  
YES 
NO 
NO 
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Giải thích 
 
Ví dụ 1:  
 

• Xâu được nén bởi xâu “bbbbbbbbbbaa” là “b10a2”, nó ngắn hơn 
• Xâu được nén bởi xâu “c” là “c1”, nó không ngắn hơn “c” 
• Xâu được nén bởi xâu “aaaaaaaaaabcdefgh” là “a10b1c1d1e1f1g1h1”, nó không ngắn 

hơn “aaaaaaaaaabcdefgh” (cả hai đều có độ dài 17) 


