
 

 

Snakes, Mongooses and the Ultimate Election 
 

Ở Snakeland, có tất cả n con rắn và con chồn. Chúng được xếp thành một hàng. Thông tin về hàng 
đó được cho bởi một xâu với độ dài n. Nếu ký tự thứ i của xâu là ‘s’ nghĩa là có một con rắn ở vị 
trí thứ i, ngược lại ký tự ‘m’ thể hiện một con chồn. 

Bạn có thể đã nghe về câu chuyện ganh đua giữa rùa và thỏ, nhưng ở Snakeland, chuyện ganh đua 
giữa rắn và chồn còn nổi tiếng hơn. Các con rắn và con chồn muốn tổ chức cuộc bầu cử cuối cùng 
để xác định người chiến thằng cho cuộc ganh đua này. Nếu số lượng rắn có nhiều phiếu hơn số 
lượng chồn, chúng sẽ là người chiến thắng. Tương tự, nếu số lượng chồn có nhiều phiếu hơn số 
lượng rắn chúng sẽ chiến thắng. Có thể thấy rằng, các con vật rất trung thành với loài của mình, 
tức là mỗi con rắn sẽ bỏ phiếu cho loài rắn để chiến thắng còn mỗi con chồn sẽ bỏ phiếu cho loài 
chồn. 

Mai là ngày bầu cử. Trước khi bầu cử, các con chồn quyết định chơi bẩn với loài rắn. Chúng lên 
kế hoạch mỗi con chồn sẽ ăn tối đa một con rắn cạnh nó. Hai con vật được coi là cạnh nhau nếu 
chúng liên tiếp nhau trong trong hàng. Sau đó, cuộc bầu cử sẽ diễn ra. Các con chồn lên kế hoạch 
sao cho ăn được nhiều rắn nhất có thể. Bạn có thể chỉ ra ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử 
cuối cùng này không? In ra tương ứng snakes", "mongooses" or "tie". 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. Các test được miêu tả như sau. 
• Mỗi test chỉ gồm một dòng chứa một xâu ký tự chỉ gồm ‘s’ và ‘m’. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa snakes", "mongooses" hoặc "tie" 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ |s| ≤ 100 

 

Ví dụ 

Input: 
4 

Snackdown	Pre	Elimination	Round	B	



sm 
ssm 
sms 
ssmmmssss 
 
Output: 
mongooses 
tie 
tie 
snakes 

 

Giải thích 

Ví dụ 1. Con chồn sẽ ăn con rắn. Chỉ có một con chồn còn lại. Do đó trong ngày bầu cử, có một 
con chồn và 0 con rắn nên chồn sẽ chiến thắng. 
 
Ví dụ 2. Con chồn sẽ ăn con rắn ở vị trí 2 (chỉ số tính từ 1). Còn lại một con chồn và một con rắn 
nên kết quả là hòa. 
 
Ví dụ 3. Con chồn sẽ ăn con rắn bên trái hoặc bên phải nó. Trong trường hợp nào thì nó cũng chỉ 
ăn được một con. Sau đó sẽ còn một con rắn và một con chồn nên kết quả là hòa. 
 
Ví dụ 4. Các con chồn có thể ăn nhiều nhất là 2 con rắn. Ví dụ s*mmm*sss với * thể hiện con 
rắn bị con chồn ăn. Sau đó, ta sẽ có 4 con rắn và 3 con chồn. Nên rắn chiến thắng. 
 


