Задача 1 от конкурса на PC Magazine & Musala Soft

МОЛЕКУЛИ

Световно известният молекулярен биолог Низю Стрингьов се сблъскал със следния проблем. Той изучава свойствата на белтъчните молекули в зависимост от срещането на известни или неизвестни до момента наредени комбинации от съставки. При тези изследвания му  се сторило, че свойствата много силно зависят от срещанията на неизследвана до момента комбинация, между две известни комбинации. Съставките на белтъчните молекули са означени с буквите на латинската азбука. Всяка белтъчна молекула можем да разглеждаме като като низ от съставки с дължина N. Например, низът  dabcccabc e описание на една възможна белтъчна молекула с дължина 9. В този смисъл, комбинациите от съставки също се представят с низове на латинската азбука.
Изследването на белтъчни молекули е трудна работа, като се има предвид, че съставките могат да са няколко десетки, а дължините на белтъчните молекули могат да достигнат няколко милиона. Помогнете на Низю Стрингьов в неговата сложна научно-изследователска работа. Напишете програма MOL.EXE, която по зададено описание на белтъчна молекула с дължина N и множеството от M известни комбинации от съставки, определя колкото може по-къс подниз от описанието на молекулата, който може да се разбие на три последователни части така, че лявата и дясната да са известни комбинации от съставки, а средната да е неизвестна.
Броят на буквите в азбуката няма да бъде по голям от 26, като за букви ще бъдат използвани малките латински букви. Дължината на молекулата N няма да бъде по-голяма от 5 000 000, а дължината на всяка известна комбинация ще бъде по-малка или равна на 10 000 и общата им дължина няма да надвишава 500 000.
В първия ред на входния файл MOL.INP са зададени числата M и N, разделени с един интервал. На втория ред, разделени една от друга с по един интервал са зададени известните комбинации от съставки, а на третия ред – описанието на молекулата.
В единствения ред на изходния файл MOL.OUT програмата трябва да изведе, разделени с по един интервал, четири цели числа L, F, S, T (1 F < S < T  N и T  L + F – 1 ) както следва: L  e дължината на намерения низ от три комбинации от съставки, F e началната позиция на първата комбинация, S – на втората, а T – на третата.   

Например, при входен файл
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Състезателят, чиято програма намери най-къс подниз с исканите свойства, ще получи максималния възможен брой точки за теста. Всеки друг състезател ще получи част от максималния брой, в зависимост от големината на намерения подниз. Затова, първият от показаните по-горе изходи е за предпочитане.

