
 

 

Bins in a Circle 
 
Alice và Bob đang chơi một trò chơi. Trong trò chơi này, ban đầu có N thùng trong một vòng tròn, 
được gắn nhãn từ 1 đến N theo chiều kim đồng hồ. Với mỗi i, thùng i + 1 sẽ là thùng kế tiếp thùng 
i theo chiều kim đồng hồ và thùng 1 sẽ là thùng kế tiếp của thùng N theo chiều kim đồng hồ. Có 
một trái bóng trong thùng 1. 
 
Trò chơi được chơi với các thông số cố định R và K. Ban đầu, người chơi chỉ định một trong các 
thùng là thùng đặc biệt. Sau đó, họ thay phiên nhau chơi; Alice chơi đầu tiên. Các lượt được đánh 
số bắt đầu từ 1. Trong mỗi lượt những, điều dưới đây đây xảy ra: 

 Người chơi hiện tại phải chọn một số nguyên s trong khoảng từ 1 đến K và di chuyển 
quả bóng s bước theo chiều kim đồng hồ, tức là di chuyển nó sang thùng tiếp theo (chưa 
được gỡ bỏ) theo chiều kim đồng hồ s lần. 

 Sau đó, nếu số hiệu lượt hiện tại không chia hết cho R thì không có gì xảy ra. Ngược lại, 
hãy biểu thị thùng hiện đang chứa bóng là b. Người chơi hiện tại phải xóa thùng b khỏi 
vòng tròn. 

 Nếu thùng bị loại bỏ là thùng đặc biệt, người chơi hiện tại sẽ thắng trò chơi. 

 Mặt khác (chỉ khi số lượt hiện tại chia hết cho R), bóng được đặt vào thùng tiếp theo từ 
thùng b theo chiều kim đồng hồ mà chưa được gỡ bỏ. 

Rõ ràng rằng trò chơi này là hữu hạn và luôn có một người chiến thắng. Đối với mỗi lựa chọn 
thùng đặc biệt, hãy xác định người chiến thắng trong trò chơi. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên và duy nhất của dữ liệu vào chứa ba số nguyên N, K và R.  

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa một xâu độ dài N. Với mỗi i, kí tự thứ i trong xâu trên có thể là ‘A’ 
nếu Alice thắng hoặc là ‘B’ nếu Bob thắng khi thùng i là thùng đặc biệt. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ K ≤ N ≤ 10,000 

 1 ≤ R ≤ 109 − 1 

 R là số lẻ 

 

SnackDown finals 2019 



Ví dụ  

Input 1 

5 1 1 

Output 1 

AAABB 

Giải thích 

Hai người chơi không có lựa chọn. Mỗi người chỉ có thể di chuyển quả bóng một bước theo chiều 
kim đồng hồ, loại bỏ thùng có bóng và di chuyển trái bóng sang một bước theo chiều kim đồng 
hồ. Cụ thể là: 
  

 Alice di chuyển bóng từ thùng 1 đến thùng 2, lấy thùng 2 và đặt bóng vào thùng 3. 

 Bob di chuyển bóng từ thùng 3 đến thùng 4, lấy thùng 4 và đặt bóng vào thùng 5. 

 Alice di chuyển bóng từ thùng 5 đến thùng 1, lấy thùng 1 và đặt bóng vào thùng 3. 

 Bob di chuyển bóng từ thùng 3 đến thùng 5, lấy thùng 5 và đặt bóng vào thùng 3. 

 Alice di chuyển bóng từ thùng 3 đến thùng 3 và lấy bóng thùng 3. Tại đây, không có 
thùng nào nữa, do đo trò chơi phải kết thúc. 

Trò chơi có thể dừng sớm hơn trong quá trình này (khi người chơi hiện tại lấy thùng đặc biệt), 
nhưng chúng ta có thể thấy rằng các thùng 1, 2 và 3 luôn được Alice lấy và các thùng 4, 5 luôn lấy 
bởi Bob. 

 

Input 2 

5 5 1 

Output 2 

AAAAA 

Giải thích 

Trong lượt đầu tiên của mình, Alice có thể di chuyển quả bóng từ 1 đến 5 bước theo chiều kim 
đồng hồ. Bất kể thùng nào đặc biệt, cô ấy có thể chọn di chuyển quả bóng đến thùng đó và giành 
chiến thắng ngay lập tức. 

 

Input 3 

52 13 37 

Output 3 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 


