
 

 

A-B Game 
 
Có hai người chơi (gọi là A và B) đang cùng chơi một trò chơi trên một hàng các ô. Một ô có thể 
chứa kí tự ‘A’, ‘B’ hoặc để trống. Mỗi kí tự chỉ có thể được di chuyển từ một ô ci đến một ô cf 
nếu ô cf và tất cả các ô giữa ô ci và ô cf hiện đang trống. Kí tự bên trái nhất (đầu tiên bên trái) chỉ 
có thể được di chuyển sang phải, ký tự thứ hai chỉ có thể di chuyển sang trái, ký tự tiếp theo 
chuyển tiếp sang bên phải và cứ thế… Mỗi ký tự có thể di chuyển bao nhiêu lần tùy ý, kể cả 
không di chuyển. 
 
Hai người chơi luân phiên nhau chơi, người chơi A bắt đầu trước. Ở mỗi lượt, người có lượt phải 
chọn một ô chứa kí tự của họ ('A' cho người chơi A, 'B' cho người chơi B) và di chuyển chúng 
đến một ô khác. Ô này có thể được chọn tùy ý miễn là thỏa mãn tất cả các quy tắc đã nêu ở trên. 
Người nào không thể di chuyển được nữa thì người đó thua. 

Lưu ý rằng mỗi kí tự luôn di chuyển theo cùng một hướng, vì vậy trò chơi là hữu hạn. Hãy xác 
định người chiến thắng của trò chơi nếu cả hai người chơi chơi tối ưu? 

 

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 và cũng là duy nhất của mỗi test chứa một xâu s thể hiện hàng ban đầu. 
Mỗi ký tự của s là 'A', 'B' hoặc '.' lần lượt biểu thị một ô có chứa 'A', ô có chứa 'B' hoặc ô 
trống  

 

Output 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu "A" nếu người chơi A thắng hoặc "B" nếu người 
chơi B thắng. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 105 

 1 ≤ |s| ≤ 105 

 Tổng của |s| trong mỗi test không vượt quá 106 
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Ví dụ  

Input 

3 
A.B 
A..B 
A..B.A..B 

Output 

A 
A 
B 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Người chơi A có thể di chuyển ký tự đầu tiên là 'A' sang một ô về bên phải. Bây 
giờ, người chơi B không thể di chuyển và sẽ bị thua. 

 Ví dụ 2: Người chơi A có thể di chuyển ký tự đầu tiên hai sang 2 ô về phía bên phải (đến 
ô bên cạnh 'B'). Một lần nữa, người chơi B không thể di chuyển và sẽ bị thua.  

 


