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Subsequence Equality
Chef Tobby đang chơi với Bhuvan. Anh ấy cho Bhuvan một chuỗi S và mỗi lần, Bhuvan phải
đoán xem liệu rằng có tồn tại 2 chuỗi con (subsequences) bằng nhau trong chuỗi hay không.
Bhuvan đạt được điểm tối đa trong khi chơi game với Chef Tobby. Tuy nhiên Chef Tobby muốn
Bhuvan viết một chương trình giải thể tự động khi được cho chuỗi S. Bhuvan là một người thông
minh nhưng không biết code thế nào trong trường hợp này. Hãy giúp anh ấy nhé?
Tìm hai chuỗi con khác nhau mà giá trị của chúng bằng nhau. Cụ thể, hãy tìm hai chuỗi con của
chỉ số (a1, a2, ..., ak-1, ak) và (b1, b2, ..., bk-1, bk) để mà:
• 1≤ ai, bi ≤ |S|
• ai < ai+1 với mọi giá trị i
• bi < bi+1 với mọi giá trị i
• Sai = Sbi với mọi giá trị i
• Tồn tại ít nhất một i để ai không bằng bi
Dữ liệu vào
•

Dòng đầu tiên chưa T – số test.

•

T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chuỗi S.

Dữ liệu ra
•

Ở mỗi test, in ra "yes" hoặc "no" (không dấu ngoặc kép) là đáp án của bài toán.

Ràng buộc
•
•
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Giải thích
Trong test 2, một trong chuỗi con bằng nhau là "vi" và "vi". (một ở vị trí {0, 4} và một ở {5, 8},
coi vị trí bắt đầu từ 0).
Trong test 4, một trong chuỗi con bằng nhau là "ce" và "ce". (một ở vị trí {0, 3} và một ở {4, 6},
coi vị trí bắt đầu từ 0).

