
 

 

Chairs 
 

Có N cái ghế được xếp theo một vòng tròn. Một số ghế còn trống và một số ghế có trẻ em đang 
ngồi. Bạn được yêu cầu chuyển vị trí của trẻ em sao cho tất cả chúng đều ngồi cạnh nhau (tức là 
chúng sẽ ngồi một đoạn liên tiếp). Bạn có thể dùng thao tác sau vài lần: 

Chọn một đứa trẻ và bảo bé đi quanh vòng tròn theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim 
đồng hồ cho tới khi tìm thấy chiếc ghế trống đầu tiên rồi bảo bé ngồi xuống. 

Số lần thực hiện thao tác tối thiểu là bao nhiêu để tất cả trẻ em đều ngồi cạnh nhau?  

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên T – số test. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa số nguyên N là số lượng ghế ngồi. 

• Dòng thứ hai chứa một xâu nhị phân độ dài N. Nếu ký tự thứ i là 1 thì ban đầu có một 
đứa trẻ đang ngồi ở ghế thứ i, ngược lại (tức là ký tự thứ i là 0) thì ban đầu ghế rỗng. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa một số là số lần thực hiện thao tác ít nhất. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5,000 
• 1 ≤ tổng của N trong các test của một file input ≤ 106 
• Có ít nhất một ghế đã được ngồi. 

Ví dụ 

Input: 
1 
8 
10001010 
 
Output: 
2 

 

Giải thích 

Ban đầu cấu hình là: 
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                 1 
              0    0 
           1          0 
              0    0 
                  1 
 
 
Chúng ta có thể bảo với đứa trẻ in đậm di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, và cấu hình thành: 
        
                 0 
              1    0 
           1          0 
              0    0 
                  1 
 

bởi vì bé di chuyển đến chiếc ghế đầu tiên còn trống. 

Bây giờ, bảo bé di chuyển ngược chiều kim đồng hồ và cấu hình sẽ thành  

                 0 
              0    0 
           1          0 
              1    0 
                  1 
bởi vì bé di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, thấy một chiếc ghế đã bị ngồi nên di chuyển tiếp 
tục. Chiếc ghế tiếp theo còn trống nên anh ta ngồi xuống đó. 

Chú ý rằng, trong ví dụ này, chúng ta di chuyển một bé hai lần, nhưng đây không phải cách duy 
nhất. Có thể di chuyển bé khác theo cách khác. 

Bạn có thể thấy 2 là số bước thực hiện tối thiểu. 


