
 

 

Snake Procession  

Lễ hội rắn hàng năm là dịp mà tất cả những con rắn của vương quốc đã tập hợp và tham gia diễu 
hành. Chef được giao nhiệm vụ là đón các con rắn, chính vì vậy anh quyết định theo dõi tất cả 
những con rắn này. Khi anh ấy thấy một con rắn lần đầu tiên, đó sẽ là đầu con rắn và sẽ được 
đánh dấu “H”. Những con rắn khá dài và khi anh ấy nhìn thấy một con rắn lần cuối anh ấy kí 
hiệu là ‘T’ – là đuôi của con rắn đó. Khi con rắn đang chuyển động qua Chef, hoặc giữa một con 
rắn và con rắn sau, anh ta đánh những dấu ‘.’. 
 
Do các con rắn chỉ đi theo một thứ tự nên báo cáo của Chef có thể là: "..H..T...HTH....T.", hoặc 
"...", hoặc "HT", còn đây là những báo cáo sai "T...H..H.T", "H..T..H", "H..H..T..T" (xem thêm 
phần giải thích phía dưới). 
 
Một con rắn sẽ được biểu thị bằng một chữ ‘H’ theo sau đó là một vài (có thể không có) kí tự ‘.’ 
và sau đó là một chữ ‘T’. Một báo cáp hợp lệ khi bắt đầu với một chuỗi các ký tự ‘.’ (chiều dài 
có thể bằng 0) và sau đó là các con rắn (có thể là không có con rắn nào) mà giữa chúng có một 
vài dấu ‘.’, báo cáo kết thúc bằng một vài dấu ‘.’ (có thể là không có) 
 
Lúc này, Chef đang sau xỉn sau bữa liên hoan và rất buồn ngủ. Do đó báo cáo có thể sai sót. Hãy 
giúp anh ấy chỉ ra xem báo cáo của mình có hợp lệ không. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên R – số báo cáo cần kiểm tra. Mỗi báo 
cáo được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi báo cáo chứa một số nguyên L – chiều dài của báo cáo. 
 Dòng thứ hai của mỗi báo cáo chứa một chuỗi có độ dài L. Chuỗi này chỉ chứa các kí tự 

'.', 'H' và  'T'. 

 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi báo cáo, in ra "Valid" hoặc "Invalid" tương ứng khi báo cáo hợp lệ hoặc báo cáo 
không hợp lệ. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ R ≤ 500 
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 1 ≤ độ dài mỗi báo cáo ≤ 500 

  

Vı́ du ̣

Input: 
6 
18 
..H..T...HTH....T. 
3 
... 
10 
H..H..T..T 
2 
HT 
11 
.T...H..H.T 
7 
H..T..H 
 
Output: 
Valid 
Valid 
Invalid 
Valid 
Invalid 
Invalid 
 
Giải thích 
 
"H..H..T..T" là không hợp lệ vì con rắn thứ hai bắt đầu trước khi con rắn thứ nhất di chuyển 
xong, điều này trái quy luật 
 
".T...H..H.T" là không phù hợp vì ta có 'T' trước 'H'. 
 
"H..T..H" là không phù hợp vì kí hiệu ‘H’ cuối cùng lại không có một ‘T’ tương ứng kèm theo 
sau. (nghĩa là ‘H’ không được đứng cuối). 


