
 

 

Chef and Secret Password 
 

Chef đang chuẩn bị những món ăn đặc biệt. Có một nguyên liệu đặc biệt Chef cần cho món ăn 
này. Do vậy, anh ấy quyết định tìm kiếm nó trong mọi ngóc ngách của ChefLand. Sau một vài 
nghiên cứu, anh ấy khám phá ra nguyên liệu cần tìm nằm trong một hang động bí mật. Tuy nhiên, 
anh ấy chỉ có thể vào hang khi có mật khẩu. May mắn thay, một xâu S thể hiện gợi ý cho mật khẩu 
cần tìm được ghi ngay bên cạnh hang động.  
 
Chef biết rằng mật khẩu bí mật này là một tiền tố không rỗng của xâu S. Ngoài ra, anh ấy cũng 
biết rằng:  
 

 Nếu như một tiền tố của S càng xuất hiện nhiều lần là một xâu con thì xác suất tiền tố 
này là mật khẩu bí mật cao hơn (xác suất tiền tố được chọn là mật khẩu bí mật là một 
hàm tăng dần số lần xuất hiện của nó trong S) 

 Nếu hai tiền tố có cùng số lần xuất hiện trong S, thì tiền tố dài hơn có xác suất là mật 
khẩu bí mật cao hơn.  

Chef muốn đoán mật khẩu bí mật với khả năng đúng cao nhất. Hãy giúp Chef tìm ra tiền tố có khả 
năng là mật khẩu bí mật cao nhất.  
 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa một xâu S với độ dài N.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một xâu – tiền tố với xác suất là mật khẩu bí mật cao 
nhất 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤100 

 1 ≤ N ≤ 100,000 

 S chỉ chứa các chữ cái thường tiếng Anh. 
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Ví dụ 

Input 

3 
3 
abc 
5 
thyth 
5 
abcbc 

 

Output 

abc 
th 
abcbc 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Mỗi tiền tố trong S có cùng số lần (một lần) xuất hiện và tiền tố có độ dài lớn nhất 
là “abc”, do đó mật khẩu bí mật khả năng cao nhất là “abc”. 


