
 

 

Dilemma 

 

 
Chef không có việc phải làm trong bếp, vì vậy anh quyết định chơi một trò chơi với các lá bài cùng các 
quy tắc sau: 

 Ban đầu, có N quân bài được đặt liên tiếp trên bàn. Mỗi quân ngửa hoặc úp. 

 Mục tiêu của trò chơi là loại bỏ tất cả các quân bài khỏi bàn, từng quân một. 

 Các quân bài chỉ có thể bị loại bỏ nếu nó đang ngửa. 

 Khi một quân bài bị bỏ đi, các quân liền kề của nó (các quân liền kề ngay bên trái và bên phải 
của nó, nếu chúng tồn tại) được lật ngược chiều lại, tức là một quân bài đang ngửa sẽ úp xuống 
và ngược lại. 

 Tồn tại một khoảng trống còn lại phía sau mỗi quân bài bị bỏ đi, tức là các quân bài còn lại 
không được di chuyển để tạo một hàng bài liên tiếp nhau. Do đó, nếu trò chơi bắt đầu với ba 
quân bài và quân ở giữa bị loại bỏ, thì các quân bài ở hai bên được lật ngược lại, nhưng việc 
xóa một trong các quân bài này sau đó không làm cho các quân khác bị lật ngược, vì nó chỉ 
liền kề khoảng trống được tạo bằng cách bỏ đi quân bài ở giữa. 

Bạn hãy định xem Chef có thể thắng trò chơi này không. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test, T test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một xâu S miêu tả hàng bài ban đầu được đặt trên bàn. Mỗi kí 
tự trong xâu này hoặc là 1 nếu lá bài đó ngửa hoặc là 0 nếu như lá bài đó úp. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một xâu “WIN” nếu Chef thắng và “LOSE” nếu Chef không 
thể thắng (không cần in dấu ngoặc kép). 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 102 

 1 ≤ |S| ≤ 105 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): 
 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ |S| ≤ 100 
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Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

1 
10 

Output 

WIN 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Đầu tiên, Chef phải bỏ đi quân bài thứ nhất, nó là cho quân bài thứ hai ngửa. Sau đó anh ấy 
loại tiếp quân bài thứ hai. Bằng cách này, tất cả các quân bài được loại bỏ và Chef thắng.  
 


