
 

 

Superheroes and villains 
 
 
Trong thế giới của các vị siêu anh hùng, mỗi người hoặc là một siêu anh hùng, hoặc là một nhân 
vật phản diện. Bất cứ một siêu anh hùng nào cũng có một điểm chung rất phố biến là kết thúc tên 
của họ thường là “man” hoặc “woman”, chẳng hạn “chefman” và “prettywoman” là những vị 
siêu anh hùng. Những cái tên không theo quy luật trên sẽ là nhân vật phản diện, chẳng hạn như: 
“hacker”, “unclejonh”.  
 
Hiện tại, có một cuộc đại chiến giữa siêu anh hùng và các thế lực phản diện đang diễn ra. Ban 
đầu chỉ có một siêu anh hùng chiến đấu với một nhân vật phản diện. Nhưng sau đó thì có thêm 
tổng cộng là N người tham gia cuộc chiến lần lượt. Nếu ở bất cứ thời điểm nào số siêu anh hùng 
nhiều hơn số nhân vật phản diện 2 người, phe siêu anh hùng sẽ chiến thắng ngay lập tức, bởi vì 
họ có thể áp đảo phe phản diện bằng sức mạnh của mình, Mặt khác, nếu số nhân vật phải diện 
nhiều hơn 3 so với bên siêu anh hùng thì bên phản diên thắng, bởi họ cũng có thể dùng số đông 
chiến thắng lại siêu anh hùng. Nếu như không có trường hợp nào như trên xảy ra, thì trận chiến 
này được coi như hòa. Danh sách những người tham gia trận chiến được sắp xếp theo thứ tự nhất 
định, danh sách này quyết định nhóm thắng cuộc hoặc nếu cuộc chiến là hòa. 
 

Dữ liệu vào 

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

• Mỗi test bắt đầu bằng một dòng chứa một số nguyên N duy nhất thể hiện số người tham 
gia cuộc chiến. 

• Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa tên của người tham gia cuộc chiến ở thời điểm i. 

Dữ liệu ra 

• Mỗi test in ra hoặc là “superheroes” nếu siêu anh hùng thắng, “villains” nếu bên phản 
diện thắng hoặc “draw” nếu trận chiến hòa. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• Tên của mỗi người chỉ chứa các chữ cái thường trong tiếng anh (tức là từ ‘a’ đến ‘z’) và 

nó không dài hơn 15 kí tự. 
§ Không có hai người nào tên trùng nhau. 

Subtasks 

Subtask #1: (30 điểm) 
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• 1 ≤ N ≤ 500 
Subtask #2: (70 điểm) 

• 1 ≤ N ≤ 105 

Ví dụ 

Input: 
3   
2    
kittywoman   
wingman   
6   
hacker   
beautywoman   
blackjack   
noname   
watersnake   
strongman   
4   
famousman   
redsnake   
tallwoman   
tinythief   
 
Output: 
superheroes 
villains 
draw 
  

Giải thích 

Ví dụ 1. Như bạn đã biết, ban đầu có một siêu nhân và một nhân vật phản diện tham gia cuộc 
chiến. Sau đó, siêu nhân “kittywoman” tham gia. Vào thời điểm đó, có hai siêu anh hùng và một 
nhân vật phản diện. Sau đó “wingman” cũng tham gia trận chiến. Ở thời điểm đó, có ba siêu anh 
hùng và một nhân vật phản diện, nên siêu anh hùng thắng cuộc. 
 
Ví dụ 2. Ngoài 2 người ban đầu, có 6 người khác tham gia chiến đấu. Thời điểm mà trận đấu 
được định đoạt là sau khi watersnake tham gia, bởi vì lúc đó sẽ có 2 siêu anh hùng chiến đấu 
với 5 nhân vật phản diện, như vậy bên phản diện chiến thắng. 
 
Ví dụ 3. Ngoài 2 người ban đầu, có 4 người tham gia trận chiến và không có thời điểm nào trận 
chiến được quyết định thắng thua nên trận đấu này hòa. 
 


