
 

 

Tweedle-Dee and Tweedle-Dum 
 
Tweedle-Dee và Tweedle-Dum đang ở trong một trò chơi nim chẵn – lẻ gay cấn. Trò chơi mới lạ 
này được chơi trên N đống đá. Đống i bao gồm ai viên đá. Như trò chơi nim bình thường, 
Tweedle-Dee và Tweedle-Dum lân lượt lấy ra một số dương các viên đá từ một trong những 
đống đá, và người chơi  không thể lấy được viên đá nào nữa sẽ bị thua. Tuy nhiên, số viên đá 
Tweedle-Dee có thể lấy ra chỉ có thể là số chẵn, và số viên đá Tweedle-Dum lấy ra chỉ có thể là 
số lẻ. 
 
Alice không muốn chờ đợi đến cuối ván chơi nên cố ấy hỏi bạn ai là người chiến thắng của trò 
chơi. Hãy nhớ rằng Tweedle-Dee và Tweedle-Dum là kiện tướng xuất sắc của những trò chơi tổ 
hợp, cho nên họ luôn chơi theo những cách tối ưu nhất. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào bao gồm một số nguyên T – số lượng test. T test được 
miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test bao gồm một số nguyên N là số đống đá, và một xâu P thể 
hiện người đi đầu tiên. P bằng “Dee” nếu Tweedle-Dee bắt đầu trước, hoặc “Dum” nếu 
Tweedle-Dum bắt đầu trước. 

 Dòng thứ hai của mỗi test bao gồm N số nguyên, ai  là số viên đá trong đống thứ i. 
 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất là "Dee" nếu Twedle-Dee chiến thắng  hoặc "Dum" 
trong trường hợp ngược lại. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 50 
 1 ≤ N ≤ 50 

 1 ≤ ai ≤ 50 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
2 Dee 
2 2 
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Output: 
Dum 
 

Giải thích 

Tweedle-Dee lấy ra 2 viên đá từ một trong hai đống đá nên chỉ còn một đống có đá, tiếp theo 
Tweedle-Dum lấy 1 viên đá và trò chơi kết thúc. 
 

 


