
 

 

Whats in a Name 
 
Nitika từng đọc một cuốn sách lịch sử và muốn phân tích nó. Cho nên cô ấy đòi anh trai tạo ra 
một danh sách các tên của những người nổi tiếng trong cuốn sách đó. Anh trai chiều Nitika nên 
làm cho cô ấy danh sách đó. Nitika rất chán nản khi cô ấy nhìn danh sách đó. Tên của những 
người chẳng sắp xếp theo một khuôn mẫu nào. Cô ấy không thích điều đó mà muốn định dạng 
nó. 
 
Một cái tên có thể chứa tối đa ba phần: Tên chính và tên đệm, cuối cùng là họ. Nhưng mỗi tên 
phải có ít nhất một phần. Họ thì bao giờ cũng xuất hiện. Định dạng các tên trong danh sách theo 
một cách rẩt đơn giản: 

• Chỉ có chữ cái đầu tiên của mỗi phần trong tên phải viết hoa. 
• Tất cả các phần của tên ngoại trừ phần cuối cùng đều chỉ được viết bằng hai kí tự. Kí tự 
đầu tiên là chữ cái đầu tiên của phần đó và nó phải được viết hoa, kí tự thứ hai là ".". 

Xem một vài ví dụ sau đây:  
• gandhi -> Gandhi 
• mahatma gandhI -> M. Gandhi 
• Mohndas KaramChand ganDhi -> M. K. Gandhi 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. 

• Mỗi test chỉ có một dòng chứa các phần của tên gọi. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra các tên đúng định dạng. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 2 ≤ Chiều dài mỗi phần của tên ≤ 10 

Subtasks 

Subtask #1 (40 điểm) 
• Tên gọi chỉ có chính xác một phần. 

Subtask #2 (60 điểm) 
• Ràng buộc gốc. 

Ví dụ 

Input: 
3 
gandhi 
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mahatma gandhI 
Mohndas KaramChand gandhi 
 
Output: 
Gandhi  
M. Gandhi  
M. K. Gandhi  

Giải thích 

Các ví dụ được giả thích theo cách mà đề bài đã nêu. 
 


