
 

 

Palindromic Queries 

Mark gần đây bắt đầu học các thuật toán về chuỗi. Để đánh giá kiến thức của anh ta, Lucy thử 

thách anh ta với một yêu cầu. 

“Cho một chuỗi s, trả lời một vài lần một truy vấn kiểm tra xem chuỗi con s[i, j] có phải chuỗi 

đối xứng hay không.”, Lucy nói với một giọng tự tin.! 

Thông minh như Mark, anh ta có thể tìm ra ngay lời giải! 

Bây giờ, Mark muốn thử thách Lucy một chút với yêu cầu giống vậy bên cạnh việc đảo một 

chuỗi con bất kỳ trước đó. Vì Lucy vẫn chỉ là người mới học, cô ấy yêu cầu sự giúp đỡ của bạn. 

Bạn phải viết một chương trình trả lời Q truy vấn trên chuỗi S. 

Mỗi truy gồm bốn số nguyên (i, j, k, l). Với mỗi truy vấn, đầu tiên đảo ngược chuỗi con s[i, j] và 

sau đó báo cáo nếu chuỗi con s[k, l] là một chuỗi đối xứng. 

Lưu ý rằng: truy vấn đảo chỉ trong một truy vấn cụ thể và không ảnh hưởng tới những truy vấn 

sau đó. Hãy xem phần giải thích cho hiểu rõ hơn. 

Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa chuỗi S. Dòng tiếp theo một số nguyên Q. 

 Mỗi dòng trong Q dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng i, j, k 

và l. 

Dữ liệu ra:                                                                                                                                          

 Xuất ra đúng Q dòng, mỗi dòng chứa kết quả của truy vấn tương ứng là “Yes” hoặc 

“No”. 

Ràng buộc: 

 1 ≤ |S| ≤ 10
5
 

 1 ≤ Q ≤ 333333 

 1 ≤ i ≤ j ≤ |S| 

 1 ≤ k ≤ l ≤ |S| 

 

Ví dụ: 

 

Input: 

ababa 

4 

2 3 3 4 

1 2 3 4 

1 3 3 5 
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2 4 1 5 

 

Output: 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

Giải thích: 

Truy vấn 1: Chuỗi trở thành aabba. Chuỗi con được hỏi là bb, là một chuỗi đối xứng. 

 

Truy vấn 2: Chuỗi trở thành baaba. Chuỗi con được hỏi là ab, không là một chuỗi đối xứng. 

 

Truy vấn 3: Chuỗi trở thành ababa. Chuỗi con được hỏi là aba, là một chuỗi đối xứng. 

 

Truy vấn 4: Chuỗi trở thành ababa. Chuỗi con được hỏi là ababa, là một chuỗi đối xứng. 

 

Lưu ý: 

 Ở đây, một chuỗi con [i, j] được định nghĩa là một chuỗi tạo bởi các ký tự s[i], s[i+1],…, 

s[j]. 

 Một chuỗi đối xứng là một dãy các ký tự đọc giống nhau từ sau ra trước hay từ trước ra 

sau. Ví dụ, aba, abba là các chuỗi đối xứng, trong khi abab và abcd không phải là các 

chuỗi đối xứng. 

 

 

 

 

 


