
 

 

Devu and his mouse Jerry 

Devu và người bạn Amit được chọn trong một chương trình truyền hình thực tế. Một nhiệm vụ 

cực kỳ thú vị trong chương trình mang tên là "sự sống còn". Trong nhiệm vụ này, mỗi người 

phải bình chọn cho 2 người. Một người không được bình chọn cho một người khác 2 lần. Và họ 

cũng không được bình chọn cho chính mình. Sau khi bình chọn, tất cả những người có số phiếu 

cao nhất hoặc thấp nhất đều bị loại ra khỏi chương trình. Thông thường, chỉ những người có số 

phiếu cao nhất sẽ bị loại ra khỏi chương trình, nhưng để duy trì sự hấp dẫn, chương trình cũng 

loại luôn cả những người có số phiếu bầu ít nhất. 

Đương nhiên là Devu và Amit đều không muốn mình bị loại ra khỏi chương trình. May mắn là 

tất cả những người khác đều đã bỏ phiếu nên bây giờ Devu và Amit đều biết sự lựa chọn của bọn 

họ. Giả sử rằng ban đầu có n người. Dữ liệu đảm bảo n lớn hơn hoặc bằng 3. Devu ở vị trí n-1 và 

Amit ở vị trí n. Tất cả bình chọn của những người khác được cho vào 2 mảng firstVote và 

secondVote, kích thước của mỗi mảng là n-2. Bây giờ Devu và Amit muốn đưa ra một chiến 

lược sau khi đã bàn bạc với nhau. Họ muốn ít người nhất trong 2 người họ bị loại ra khỏi cuộc 

chơi. Bạn phải nêu ra kịch bản tốt nhất, sẽ là cả hai, một hay chẳng ai trong 2 người có thể ở lại 

với chương trình? In ra một dòng chứa "both", "one" hoặc "none" trong trường hợp đó. Bạn cũng 

phải nói chi tiết những người mà Devu và Amit sẽ bỏ phiếu. Nếu có nhiều cách cho họ lựa chọn, 

in ra một cách bất kỳ. 

Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu chứa một số nguyên T thể hiện số bộ test. Mỗi bộ test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu của mỗi test chứa một số nguyên n là tổng số người trong chương trình. 

 Dòng 2 chứa n-2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách thể hiện mảng firstVote của tất cả 

mọi người trừ Devu và Amit. 

 Dòng 3 chứa n-2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách thể hiện mảng secondVote của tất cả 

mọi người trừ Devu và Amit. 

Dữ liệu ra: 

 Với mỗi bộ test, in ra 3 dòng: 

 Dòng đầu chứa "both", "one" hoặc "none" ( không chứa dấu nháy trên ) phụ thuộc vào số 

người trong bọn họ (Devu và Amit) ở lại với chương trình. 

 Dòng 2 chứa 2 số nguyên tương ứng với hai sự bình chọn của Devu. 

 Dòng 3 chứa 2 số nguyên tương ứng với hai sự bình chọn của Amit. 

Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 10
5
. 

 3 ≤ n ≤ 10
5
. 

 1 ≤ firstVote[i], secondVote[i] ≤ n. 
 Với mỗi i (1 ≤ i ≤ n-2), firstVote[i] != secondVote[i]. 
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 Với mỗi i (1 ≤ i ≤ n-2), firstVote[i] != i. 

 Với mỗi i (1 ≤ i ≤ n-2), secondVote[i] != i. 

 Tổng n trong tất cả các test ít hơn hoặc bẳng 10
6
. 

Ví dụ: 

Dữ liệu vào: 

2 

3 

2 

3 

5 

2 1 1 

4 5 2 

Dữ liệu ra: 

none 

3 1 

2 1 

both 

3 5 

2 4 

Giải thích: 

Trong ví dụ 1. Chỉ có duy nhất 1 cách bầu chọn cho Devu và Amit. Vì thế sau khi bình chọn, tất 

cả mọi người sẽ đều có số phiếu bằng nhau. Do đó, tất cả bọn họ đều bị loại ra khỏi chương 

trình. Cả Devu và Amit đều bị loại nên in ra “none” trong dòng đầu tiên. Dòng thứ hai là bình 

chọn của Devu (ở vị trí số 2) và dòng thứ ba là bình chọn của Amit. 

Trong ví dụ 2. Devu và Amit có kế hoạch an toàn cho cả hai. Devu sẽ bình chọn của người thứ 3 

và Amit. Amit sẽ bình chọn cho người thứ 2 và Devu. Với cách này, người thứ nhất sẽ có số 

phiếu cao nhất là 3 phiếu, người thứ hai sẽ có 2 phiếu, người thứ 3 thì chả có ai bình chọn cho cả. 

Devu và Amit đều có 2-2 phiếu bình chọn. Do đó, người thứ nhất và người thứ ba sẽ bị loại ra 

khỏi chương trình. Cả Devu và Amit đều sống sót :) 

 


