
 

 

Binary Nim 
 
Tweedle-Dee và Tweedle-Dum đang chơi một trận đấu khốc liệt của phép Nim nhị phân. Trò 
chơi mới này được chơi với N stacks, mỗi stack chỉ chứa những số 1 và những số 0. 
 
Giống như Nim bình thường, Tweedle-Dee và Tweedle-Dum lần lượt chơi; trong lượt của mình, 
một người chơi phải chọn một stack không rỗng và bỏ đi một số nguyên dương trên đỉnh của 
stack. Tuy nhiên, Tweedle-Dee có thể chỉ chọn một stack với 0 ở đầu (và sau đó bỏ nó đi), và 
tương tự, Tweedle-Dum có thể chọn một stack với số 1 ở đầu. Người chơi không thể thực hiện 
được bước đi nào nữa sẽ thua. 
 
Suzumo không muốn đợi cho tới khi trò chơi kết thúc nên anh ta nhờ bạn tìm ra người chiến thắng, 
cho số lượng người chơi và thể loại trò chơi. Nhớ rằng Tweedle-Dee và Tweedle-Dum là những 
bậc thầy trong trờ chơi tổ hợp, nên cả hai sẽ chơi với chiến thuật tối ưu. 
 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N, một xâu S thể hiện số lượng stack, 
người chơi đầu tiên (bình thường hay đặc biệt). 

• N dòng tiếp theo. Mỗi dòng chứa một xâu B thể hiện stack; ký tự đầu tiên của B thể hiện 
phần tử ở đầu của stack và ký tự cuối cùng thể hiện phần tử ở đáy. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một xâu "Dee" nếu Tweedle-Dee thắng trò chơi hoặc 
"Dum" nếu Tweedle-Dum thắng. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 500 
• 1 ≤ N ≤ 50 
• 1 ≤ |B| ≤ 50 
• Mỗi ký tự của B hoặc là ‘0’ hoặc là ‘1’. 
• S là "Dee" hoặc "Dum" 
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Ví dụ 

Input: 
2 
2 Dee  
101 
010 
2 Dee  
101 
010 
 
Output: 
Dum 
Dee  
 


