
Gửi thư
Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/nkletter 

Vi ̣ Gia ́m đô ́c công ty XYZ câ ̀n gửi mô ̣t văn ba ̉n quan tro ̣ng tới mô ̣t đô ́i ta ́c cu ̉a mi ̀nh. Văn ba ̉n la ̀
mô ̣t xâu S ca ́c chư ̃ca ́i la tinh in thươǹg. Đê ̉ ba ̉o mật nô ̣i dung văn ba ̉n, ông Gia ́m đô ́c gửi 2 bức
thư. Bức thư thứ nhâ ́t la ̀ phâ ̀n đâ ̀u Sb cu ̉a xâu S, bức thư thứ 2 la ̀ phâ ̀n cuô ́i Se cu ̉a S. Hai bức
thư Sb va ̀ Se đa ̉m ba ̉o đâ ̀y đu ̉ nô ̣i dung cu ̉a S, tuy nhiên co ́ thê ̉ mô ̣t phâ ̀n cuô ́i cu ̉a Sb có thể
được viê ́t lă ̣p la ̣i trong phâ ̀n đâ ̀u cu ̉a Se, song sô ́ kí tự được viê ́t lă ̣p la ̣i không biê ́t trước.

Ví dụ: với văn bản S=’truongnguyenduquannhat’ tạo ra hai bức thư:

Sb=truongngueNdu
         ngueNduquanNhat=Se=

Sb=’truongnguyendu’ và Se=’nguyenduquannhat’

Yêu câ ̀u: Cho hai xâu Sb va ̀ Se, ha ̃y xa ́c đi ̣nh mô ̣t xâu S co ́ thê ̉ la ̀ nô ̣i dung cu ̉a bức thư sao cho
đô ̣ da ̀i cu ̉a xâu S la ̀ ngắn nhâ ́t.

Dữ liê ̣u

Do ̀ng đâ ̀u chứa xâu Sb, do ̀ng thứ hai chứa xâu Se. Mô ̃i xâu co ́ đô ̣ da ̀i không qua ́ 250.

Kê ́t qua ̉

Ghi ra đô ̣ da ̀i cu ̉a xâu S ti ̀m được.

Ví du ̣
Dữ liệu
truongnguyendu
nguyenduquannhat

Kết quả
22
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