
Palindromic substrings

Chef rất thích các chuỗi ký tự đặc biệt là các chuỗi đối xứng. Hôm nay, Chef có hai chuỗi A và B, 
mỗi chuỗi chứa các ký tự alphabet in thường.

Chef muốn biết liệu có thể chọn ra các chuỗi không rỗng s1 và s2 trong đó s1 là chuỗi con của A, s2
là chuỗi con của chuỗi B sao cho s1 + s2 là một chuỗi đối xứng. Dấu '+' ở đây là phép nối các chuỗi
với nhau

Lưu ý:

Một chuỗi là đối xứng nếu nó có thể đọc giống nhau theo cả hai chiều từ trái sang phải và từ phải 
sang trái. Để biết thêm về chuỗi đối xứng click vào đây.

Dữ liệu vào

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng bộ test.

• Với mỗi bộ test:

◦ Dòng đầu tiên chứa chuỗi A

◦ Dòng thứ hai chứa chuỗi B.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ test, xuất ra “Yes” (không có dấu nháy kép) nếu có thể chọn được những chuỗi s1 & s2 
như trên. Ngược lại thì xuất ra “No” (không có dấu nháy kép).

Giới hạn

• 1 ≤ T ≤ 10 

• 1 ≤ |A|, |B| ≤ 1000 

Ràng buộc

• Subtask 1: 1 ≤ |A|, |B| ≤ 10 : ( 40 điểm ) 

• Subtask 2: 1 ≤ |A|, |B| ≤ 1000 : ( 60 điểm ) 

Ví dụ

Input 

3

abc
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abc

a

b

abba

baab

Output 

Yes

No

Yes

Giải thích

• Test 1: Một cách để chọn s1 & s2  là s1 = “ab”, s2 = “a” như vậy s1 + s2 là “aba” là một 
chuỗi đối xứng.

• Test 2:  Không có cách nào để chọn ra chuỗi s1 & s2 thỏa mãn s1 + s2  là một chuỗi đối 
xứng.

• Test 3: Bạn có thể tự tim ra được.
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