
 

 

Secret Recipe 
 

Chef và đối thủ của mình là Kefa mỗi người có một nhà hàng nằm cùng ở một con đường thẳng. 
Vị trí nhà hàng của Chef là X1, vị trí nhà hàng của Kefa là X2. 

Chef và Kefa cùng lúc tìm ra một chai nước với công thức bí mật nằm trên con đường giữa hai 
nhà hàng. Vị trí của chiếc chai là X3. 

Cả hai ngay lập tức chạy đến chiếm lấy chiếc chai. Chef chạy với tốc độ V1, Kefa chạy với tốc 
độ V2.  

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra ai là người tiếp cận cái chai đầu tiên và nhận được công thức bí mật 
(tất nhiên, cả hai người có thể đến cùng một lúc).  

 

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 năm số nguyên X1, X2, X3, V1, V2.  

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng chứa “Chef” nếu Chef tiếp cận cái chai trước, ngược lại là 
“Kefa” nếu Kefa tiếp cận cái chai trước; nếu cả hai đến cùng lúc thì in ra “Draw” (in ra 
không chứa dấu ngoặc kép). 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 105 
• |X1|, |X2|, |X3| ≤ 105 
• X1 < X3 < X2 
• 1 ≤ V1 ≤ 105 
• 1 ≤ V2 ≤ 105 

 

Ví dụ  

Input 
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3 
1 3 2 1 2 
1 5 2 1 2 
1 5 3 2 2 

Output 

Kefa 
Chef 
Draw 

 

Giả thích 

Ví dụ 1. Chef và Kefa có cùng khoảng cách đến chiếc chai, tuy nhiên Kefa có tốc dộ là 2, trong 
khi đó tốc độ của Chef là 1. 

	


