
 

 

Floor Division Game 

 
Henry và Derek đang đợi trong một căn phòng, háo hứng để tham gia vòng loại SnackDown 

2016. Họ quyết định đốt thời gian bằng cách chơi một trò chơi. 

 

Trong thiết lập trò chơi, họ viết N số nguyên dương lên bảng đen. Sau đó cả hai lần lượt chơi, bắt 

đầu là Henry. Trong một lượt, một người chơi chọn một số nguyên, chia nó cho 2, 3, 4, 5 hoặc 6 

rồi làm tròn xuống để cho nó về lại số nguyên. Nếu một số về 0, nó bị xóa ra khỏi bảng. Người 

chiến thắng là người thực hiện lượt chơi cuối cùng. 

 

Henry và Derek rất háo chiến, nên bên cạnh việc muốn giành chiến thắng SnackDown, họ cũng 

muốn thằng cả trò chơi này. Giả sử họ chơi với chiến lược tối ưu, nhiệm vụ của bạn là dự đoán ai 

là người thắng cuộc. 

  

Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của input chứa số nguyên T là số lượng test. Các test được miêu tả như 

sau. 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N thể hiện số lượng số được viết lên trên 

bảng. Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN biểu diễn những số đó. 

 

Dữ liệu ra: 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa “Henry” hoặc “Derek” ( không có ngoặc kép ), thể 

hiện người thắng cuộc trong trò chơi. 

 

Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 1000 

 1 ≤ N ≤ 100 

 1 ≤ Ai ≤ 1018 

 

Ví dụ: 

 

Input 
2 

2 

3 4 

3 

1 3 5 

 

Output: 
Henry 

Derek 
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Giải thích: 

Ví dụ 1. Trong ví dụ này, những số được viết lên bảng là [3,4]. Henry có thể giành chiến thắng 

bằng việc chọn 4 và chia nó cho 2. Những số trên bảng bây giờ là [3,2]. Derek sẽ có những sự 

lựa chọn: 

 Derek có thể chia 2 cho 3, 4, 5, hoặc 6, biến nó về 0 và xóa nó. Lúc này chỉ còn một số 

trên bảng là 3, Henry chỉ cần chia nó cho 6 để kết thúc trò chơi và giành chiến thắng. 

 Derek có thể chia 3 cho 4, 5 hoặc 6, biến nó thành 0 và xóa đi. Lúc này chỉ còn một số 

trên bảng là 2, Henry chỉ cần chia nó cho 6 để kết thúc trò chơi và giành chiến thắng. 

 Derek có thể chia 2 cho 2. Lúc này các số là [1,3]. Herry có thể chia 3 cho 3. Những số 

bây giờ là [1,1]. Derek không có lựa chọn nào ngoài việc chia 1 cho 2, 3, 4, 5 hoặc 6 và 

bỏ nó đi ( bởi nó biến thành 0 ). Henry sẽ chia 1 cho 2 để kết thúc và giành chiến thắng. 

 Rerek có thể chia 3 cho 2 hoặc 3. Lúc này các số là [1,2]. Henry có thể chia 2 cho 2. 

Những số bây giờ là [1,1]. Nó giống trường hợp bên trên và Henry chiến thắng.  

 


