
 

 

Bear and Row 01 
 
Limak có một con gấu nhỏ. Anh ấy đang chơi game và anh ấy cần bạn giúp đỡ.  
 
Có một hàng với N ô, mỗi ô hoặc là trống hoặc là được canh gác bởi một người lính, được biểu 
thị tương ứng là “0” và “1”. Mục tiêu của trò chơi là di chuyển tất cả các chú lính về bên phải 
(ho ̣se ̃chiếm những ô bên phải nhất của hàng). 
 
Chỉ có một lệnh duy nhất có thể đó là lựa chọn các chú lính và nói với anh ta di chuyển về bên 
phải càng xa càng tốt. Lựa chọn 1 chú lính mất 1 giây, và một chú lính di chuyển với ở mỗi ô với 
tốc độ 1 giây/ 1 ô. Chú lính dừng lại nếu như chú lính đó ở ô cuối cùng của hàng hoặc ô kế tiếp 
đã chiếm xong. Limak không được phép chọn một chú lính không thể di chuyển (chú lính được 
lựa chọn phải di chuyển được ít nhất một ô về phía bên phải). 
 
Limak rất thích thú với game này và muốn chơi càng lâu càng tốt. Trên thực tế, anh ấy không thể 
bắt đầu một lệnh mới trong khi chú lính trước được chọn đang di chuyển. Bạn có thể giúp anh ấy 
biết anh ấy chơi được nhiều nhất bao nhiêu giây không? 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. Các test được miêu tả như 
sau: 

 Chỉ có một dòng ở mỗi test chứa một xâu S thể hiện hàng với N ô. Mỗi kí tự hoặc là “0” 
hoặc là “1” thể hiện lần lượt: hoặc ô đó trống hoặc ô đó có người lính. 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên – số giây nhiều nhất mà Limak 
chơi trong game này. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 
 1 ≤ N ≤ 105 (N là chiều dài của xâu S) 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (25 điểm): 1 ≤ N ≤ 10 
 Subtask #2 (25 điểm): 1 ≤ N ≤ 2000 
 Subtask #3 (50 điểm): Ràng buộc gốc. 
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Ví dụ 

Input: 
4 
10100 
1100001 
000000000111 
001110100011010 
 
Output: 
8 
10 
0 
48 

 

Giải thích 

Ví dụ 1. Chuỗi ban đầu là 10100. Có N=5 ô. Có một chú lính ở ô thứ nhất và một chú lính ở ô 
thứ ba. Trường hợp sau đây tối đa hóa thời gian chơi: 

 Limak chọn chú lính ở ô thứ nhất, chú lính chỉ có thể di chuyên 1 ô về bên phải. Nó mất 
1 giây để chọn và 1 giây di chuyển, tổng thời gian là 2 giây. Chuỗi bây giờ là 01100. 

 Limak chỉ có một lựa chọn. Anh ấy chọn chú lính ở ô thứ 3 vì lính ở những ô khác không 
thể di chuyển về bên phải (chú lính ở ô thứ hai không thể di chuyển về bên phải bởi vì ô 
tiếp theo đã bị chiếm). Chọn hết 1 giây. Di chuyển chú lính đến ô thứ năm, mất 2 giây. 
Tổng cộng: 1+2 = 3 giây. Chuỗi giờ đây trở thành 01001. 

 Limak cũng chỉ còn môṭ lựa chọn. Bởi lẽ chú lính ở cuối hàng không thể di chuyên thêm 
được nữa. Chọn chú lính ở ô thứ hai và di chuyên nó thêm 2 ô về bên phải. Tổng cộng 
cần 1+2= 3 giây. 

Thời gian cần cho toàn game là 2 + 3 + 3 = 8. 
 
Ví dụ 2. Chuỗi ban đầu là 100001. Chỉ có một trường hợp sau đây: 

 1100001 được chuyển thành 1000011 trong 5 giây (1 giây lựa chọn lính và 4 giây để chú 
lính di chuyển 4 ô về bên phải). 

 1000011được chuyển thành 0000111 trong 5 giây. 
Tổng thời gian là 5 + 5 = 10 giây 
 
Ví dụ 3. Game dừng lại bởi tất cả các chú lính đều đã chiếm về bên phải nhất có thể. Đáp án là 0. 
 


