August Long Challenge 2018
Spell Bob
Chef rất thích chơi bài. Hôm nay anh ấy chơi một trò chơi với ba lá bài. Mỗi lá bài có một chữ cái
được viết trên mặt trên và một chữ cái khác (có thể giống hệt) ở mặt dưới. Chef có thể tự ý sắp xếp
lại các lá bài và/hoặc lật bất cứ lá bài nào theo ý thích. Đặc biệt anh ấy có thể để nguyên các lá bài.
Chef muốn làm điều đó theo một cách để các chữ cái mặt trên của các lá bài đọc từ trái sang phải
sẽ ghép thành tên một người bạn rất thân của Chef là Bob.
Hãy xác định xem liệu rằng Chef có thể tạo thành chuỗi “bob” với các lá bài này không?
Dữ liệu vào
•

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau:

•

Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một xâu độ dài là 3 thể hiện các ký tự được viết ở mặt trên
lần lượt của lá bài thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

•

Dòng thứ hai chứa một xâu độ dài là 3 thể hiện các ký tự được viết ở mặt dưới lần lượt của
lá bài thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

Dữ liệu ra
•

Với mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa xâu “yes” (không dấu ngoặc kép) nếu Chef có
thể tạo ra “bob” hoặc “no” (không có ngoặc kép) trong trường hợp ngược lại.

Ràng buộc
•
•

1 ≤ T ≤ 20,000
Mỗi xâu chỉ chứa các chữ cái thường tiếng Anh in thường.

Subtasks
•

Ví dụ
Input
3

Subtask #1 (100 điểm): Ràng buộc gốc.

bob
rob
dbc
ocb
boc
obc
Output
yes
yes
no

Giải thích
Ví dụ 1: Mặt trước của lá bài đã sẵn có xâu “bob”.
Ví dụ 2: Chef cần sắp xếp lại các lá bài theo cách sau đây: không lật lá bài thứ hai, lá bài thứ nhất
và thứ 3 lật lại.
Ví dụ 3: Không có cách nào để tạo ra xâu “bob”.

