
 

 

Chef Judges a Competition 
  

Chef là giám khảo của một cuộc thi. Có hai người chơi tham gia cuộc thi này là Alice và Bob. 

 

Cuộc thi gồm có N cuộc đua. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), Alice đã kết thúc vòng thứ i trong Ai phút, 

còn Bob hoàn thành nó trong Bi phút. Người chơi nào có tổng thời gian hoàn thành thấp nhất sẽ 

giành chiến thằng. Nếu tổng thời gian bằng nhau thì Alice và Bob hòa. 

 

Luật của cuộc thi cho phép mỗi người chơi chọn một vòng và nó sẽ không được tính vào tổng 

thời gian. Nghĩa là, Alice có thể chọn chỉ số x và thời gian anh ấy hoàn thành vòng đó là 0; 

tương tự, Bob có thể chọn chỉ số y và anh ta kết thúc nó với thời gian là 0. Chú ý rằng x có thể 

khác y; chỉ số được chọn bởi Alice không ảnh hưởng tới tổng thời gian của Bob và ngược lại. 

 

Chef là giám khảo, cần phải thông báo kết quả của cuộc thi. Anh ta biết rằng Alice và Bob chơi 

với chiến thuật tối ưu và sẽ luôn chọn phương án tốt nhất. Hãy giúp Chef xác định kết quả! 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T – số lượng test. T test được miêu tả như sau 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN. 

• Dòng thứ ba chứa N số nguyên B1, B2, ..., BN. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu "Alice" nếu Alice thắng, "Bob" nếu Bob thắng 

hoặc "Draw" nếu kết quả hòa (không chứa ngoặc kép). 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 

• 2 ≤ N ≤ 100 

• 1 ≤ Ai ≤ 1000 với mọi i 

• 1 ≤ Bi ≤ 1000 với mọi i 
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Ví dụ 
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Output: 

Alice 

Bob 

Draw 

 

Giải thích 

 

Ví dụ 1: Alice sẽ chọn vòng cuối để tính là 0, tổng thời gian là 3 + 1 + 3 + 3 + 0 = 10, còn Bob 

sẽ chọn vòng thứ hai để tính là 0, nên tổng thời gian là 1 + 0 + 2 + 5 + 3 = 11. Do Alice có tổng 

nhỏ hơn nên anh ta là người chiến thắng. 

 

Ví dụ 2: Nó giống với ví dụ 1, nhưng thời gian của hai người chơi bị tráo đổi, nên Bob là người 

thắng. 

 

Ví dụ 3: Alice sẽ chọn vòng đua đầu tiên để tính là 0, nên tổng thời gian của anh ấy là 0 + 1 + 3 

= 4, còn Bob sẽ chọn vòng cuối để tính là 0 nên tổng thời gian sẽ là 2 + 2 + 0 = 4. Trò chơi kết 

thúc với kết quả hòa bởi tổng thời gian của hai người là như nhau. 

 


