
Coins Game
English Vietnamese

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/mcoins 

Asen va ̀ Boyan cu ̀ng chơi tro ̀ chơi với ca ́c đô ̀ng xu sau. Chu ́ng cho ̣n 2 sô ́ nguyên dương K va ̀ L
kha ́c nhau va ̀ chơi tro ̀ chơi với 1 tha ́p gô ̀m N xu. Asen luôn chơi trước, tiê ́p theo la ̀ Boyan, sau đo ́
la ̣i la ̀ Asen ...

Mô ̃i lâ ̀n chơi, chu ́ng co ́ thê ̉ lâ ́y đi 1, K hoă ̣c L đô ̀ng xu. Ngươì thực hiê ̣n lượt đi cuô ́i cu ̀ng la ̀ ngươì
chiê ́n thă ́ng. Asen nhâ ̣n thâ ́y co ́ nhưñg trươǹg hợp no ́ luôn co ́ thê ̉ thă ́ng, va ̀ ca ́c trươǹg hợp ma ̀
Boyan co ́ thê ̉ thă ́ng bâ ́t kê ̉ no ́ chơi
như na ̀o. Do đo ́, trước khi bă ́t đâ ̀u chơi, Asen muô ́n biê ́t kê ́t qua ̉ co ́ thê ̉ cu ̉a lâ ̀n chơi. Ha ̃y viê ́t 1
chương tri ̀nh dự đoa ́n kê ́t qua ̉ với K, L va ̀ N cho trước.

INPUT

Dư ̃liê ̣u va ̀o mô ta ̉ m lâ ̀n chơi. Do ̀ng đâ ̀u tiên gô ̀m ca ́c sô ́ K, L va ̀ m, 1 < K < L < 10, 3 < m < 50.
Do ̀ng thứ hai gô ̀m m sô ́ nguyên N1, N2, …, Nm, 1 ≤ Ni ≤ 1000 000, i = 1, 2, …., m, la ̀ sô ́ đô ̀ng xu
trong tưǹg lâ ̀n chơi.

SAMPLE INPUT
2 3 5 
3 12 113 25714 88888

OUTPUT

Hiê ̉n thi ̣ mô ̣t xâu m ki ́ tự 'A' va ̀ 'B', 'A' nê ́u Asen thă ́ng va ̀ 'B' nê ́u ngược la ̣i trong lâ ̀n chơi thứ i.

SAMPLE OUTPUT
ABAAB

Problem for kid - Please, think like kid.
Cơ ba ̉n vê ̀ thuâ ̣t toa ́n tro ̀ chơi : Ba ̣n ở vị trí thă ́ng nê ́u co ́ 1 ca ́ch đi tư ̀vị trí na ̀y đê ́n vị trí

thua.
Lâ ̣p ba ̉ng phương a ́n ca ́c kha ̉ năng co ́ thê ̉ - sau đo ́ QHĐ hay duyê ̣t
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