
 

 

Pawn Chess 
 
Sau khi thắng Candidates Tournament, Suzumo đang luyện tập hăng say cho trận đấu sắp tới với 
Magus Cartesian.  
 
Để tăng khả năng tính, Suzumo đã khám phá ra một trờ chơi mới có tên là PawnChess. 
PawnChess là một trò chơi hai người được chơi trên một hàng có N ô. Luật chơi như sau: 

• Ban đầu, một số quân tốt được đặt vào một số ô; Mỗi quân tốt có màu trắng hoặc đen. Tại 
mọi thời điểm, một ô có thể có nhiều nhất là 1 quân tốt. Với mỗi quân tốt trắng, tất cả 
những quân tốt ở bên trái quân ấy cũng đều có màu trắng.  

• Gọi hai người chơi là Trắng và Đen. Mỗi người chơi chỉ có thể di chuyển quân tốt cùng 
màu với tên của mình. Hai người chơi luân phiên; Trắng đi trước.  

• Trong lượt của Trắng, Trắng phải di chuyển một quân tốt sang phải một ô (nếu quân tốt 
đang ở ô i thì di chuyển nó sang ô i+1). Tương tự, trong lượt của Black, Black phải di 
chuyển một quân tốt sang trái một ô (từ ô i sang ô i−1). Không được di chuyển một quân 
tốt ra ngoài hàng hay vào một ô đã chứa một quân tốt khác cùng màu.  

• Nếu một quân tốt P đi vào một ô trống, không có chuyện gì xảy ra. Nếu nó di chuyển vào 
một ô chứa quân tốt R có màu khác, quân R sẽ bị ăn — bỏ ra khỏi trò chơi, và P được đặt 
vào ô trước đó chứa quân R.  

• Người chiến thắng trong trò chơi là người ăn được hết tất cả những quân của đối phương. 
Chú ý là nếu có ít nhất một quân đen và ít nhất một quân trắng, mỗi người chơi đều có 
thể thực hiện một bước di chuyển. 

 
Do dữ liệu ban đầu của trò chơi, giúp Suzumo tìm ra ai là người chiến thắng. Giả sử cả hai đều 
chơi 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 cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa một xâu S có độ dài N thể hiện 
bàn chơi. Mỗi ký tự của S là ‘.’, ‘W’, ‘B’ lần lượt thể hiện một ô trông, một quân tốt màu 
trắng và một quân tốt màu đen. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa “W” nếu Trắng thắng hoặc “B” nếu Đen thắng. 
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Ràng buộc 

• 2≤N≤128  
• Có ít nhất một quân tốt trắng và một quân tốt đen 
• Tất cả những quân tốt ở bên trái quân tốt trắng đều có màu trắng 
• Tổng của N trong tất cả các test tối đa là 5 * 105 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
W..B 
WW.B 
 
Output: 
W 
B 

 

Giải thích 

Ví dụ 2: Một dãy các bước di chuyển có thể như sau 
WW.B 
W.WB 
W.B. 
.WB. 
.B.. 
 
 


