
 

LCP Maximization 
Bạn được cho hai chuỗi S và T, mỗi chỗi chứa n ký tự. Mỗi ký tự trong cả hai chuỗi là một 
trong mười ký tự Latin đầu tiên và in thường (‘a’–‘j’). Các ký tự được đánh số từ 1 tới n 
trong cả hai chuỗi. Ký hiệu S[l..r] là một chuỗi con của S bắt đầu từ ký tự thứ l của chuỗi S 
và kết thúc tại ký tự thứ r của chuỗi S. 

Tiền tố chung dài nhất (LCP) của hai chuỗi là tiền tố dài nhất của chuỗi thứ nhất mà cũng là 
tiền tố của chuỗi thứ hai. 

Bạn được hỏi q truy vấn thuộc loại dưới đây: 

Bạn được cho hai số nguyên x và y (1 ≤ x, y ≤ n). Nhiệm vụ của bạn là tìm độ dài của LCP 
giữa hai chuỗi S[x..n] và T[y..n]. Bạn được cho phép áp dụng một hoán vị của các chữ cái 
khác nhau vào S trước khi tìm LCP. Nói cách khác, bạn nên làm một phép song ánh từ các ký 
tự ‘a’-‘j’ tới các ký tự của tập ‘a’-‘j’ khác, đổi mỗi ký tự của S với ký tự tương ứng trong 
song ánh và tìm LCP. Bạn nên chọn một phép song ánh sao cho LCP càng dài càng tốt. Nếu 
có nhiều song ánh như vậy, bạn nên chọn cái nào có ký tự được gán cho ‘a’ là nhỏ nhất, sau 
đó (nếu vẫn còn nhiều) thì chọn cái nào có ký tự được gán cho ‘b’ là nhỏ nhất và cứ tiếp tục 
như vậy. 

Lưu ý rằng thay đổi trong S không ảnh qua các truy vấn khác, nghĩa là tất cả sự thay đổi chỉ 
diễn ra trong một truy vấn và nên đổi ngược lại trước khi thực hiện truy vấn tiếp theo. 

Dữ liệu vào 

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

Dòng đầu tiên của bộ test chứa hai số nguyên n và q. Trong hai dòng tiếp theo lần lượt chứa 
S và T. Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo chứa hai số nguyên x, y mô tả một truy vấn. 

Dữ liệu ra 

Với mỗi truy vấn, xuất ra độ dài của LCP cùng với phép song ánh tối ưu nhất dưới định dạng 
“{ký tự được gán cho ‘a’}{ký tự được gán cho ‘b’}…{ký tự được gán cho ‘j’}”. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 

 1 ≤ n ≤ 125000 

 1 ≤ q ≤ 50000 

Ví dụ 
Input: 
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1 

5 3 

ababa 

babaa 

1 1 

1 3 

5 4 

 

Output: 

4 bacdefghij 

2 bacdefghij 

1 abcdefghij 

 


