
 

 

Digits Cannot Separate 
 

Mr. Wilson đã lên kế hoạch thu âm album âm nhạc Progressive Rock mới với tên gọi “Digits. 
Cannot. Separate”. Xenny và PowerShell, lý thuyết giả số phổ biến đến từ vùng đất của Lazarus 
đã gọi anh ta đến để phát minh ra một chiến lược nhằm đảm bảo sự thành công của album mới 
này. Xenny và Powershell thấy lớp học Piano và đi đến Studio bằng chuyến tàu khác nhau. 

Mr. Wilson bình thường vẫn rất sang tạo, đã tao ra một bài hát dài là S. Gồm có N nốt nhạc và 
mỗi nốt nhạc có độ đẹp được biểu diễn bằng một số tập phân từ 0 đến 9. 

Mr. Wilson nói với họ rằng anh ta muốn tạo ra nhiều bản âm nhạc từ bài hát dài này. Bởi vì 
Xenny và Powershell có nhiều thành phần lý thuyết trong âm nhạc, họ không biết nhiều về công 
việc thực sự của họ. Mr. Wilson bảo họ chia giữa 2 số. Anh ta cũng muốn đảm bảo rằng không 
có số nào được chứa nhiều hơn M chữ số. 

Mr. Wilson có Y phân chia. Anh ta muốn Xenny và PowerShell sử dụng ít nhất X trong số các 
phân chia đó, nếu không anh ta sẽ yêu cầu họ trở về nhà. 

Xenny và PowerShell biết chiến thuật, họ đặc các ví trí phân chia sao cho Ước chung lớn nhất 
(GCD) của giá trị chất lượng sau cùng sẽ xác định sự thành công của album mới này. Do đó, họ 
tìm ra một chiến thuật để GCD đạt giá trị cực đại. 

Nếu bạn tìm ra giá trị cực đại của GCD, Xenny và PowerShell sẽ tặng bạn một cây thông.  

Chú ý: 

• Bạn có thể đọc thêm về GCD ở đây. 

• Ước chung lớn nhất của 0 và 0 là 0. 

 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N – độ dài của bản nhạc. 

• Dòng thứ hai chứa một xâu số S. 

• Dòng thứ ba chứa 3 số nguyên M, X và Y lần lượt là số chữ số tối đa trong một số, số 
phân chia ít nhất phải dùng, số phân chia tối đa được dùng. 
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Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một số nguyên trên dòng mới – giá trị GCD lớn nhất có thể sau khi đặc 
các phân chia. 

Ràng buộc 

Subtask 1: 
• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 18 
• 1 ≤ M ≤ 2 
• 1 ≤ X ≤ Y ≤ (N - 1) 

Subtask 2: 
• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 300 
• 1 ≤ M ≤ 10 
• 1 ≤ X ≤ Y ≤ (N - 1) 

Cho cả Subtask 1 và Subtask 2: 
• 1 ≤ X ≤ Y ≤ (N - 1) 
• M*(Y+1) ≥ N 
• S có thế bắt đầu bằng nhiều số 0. 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
3 
474 
2 1 1 
34 
6311861109697810998905373107116111 
10 4 25 
 
Output: 
2 
1 
 
Giải thích 
 
Test 1. 
Chỉ có 1 phân chia có thể đặt vào, chúng ta có hai cách: 
a. 4 | 74 
GCD trong trường hợp này là 2. 
b. 47 | 4 
GCD trong trường hợp này là 1. 
Do đó giá trị GCD cực đại là 2. 
 



 
Test 2. 
Một cách phân chia tối ưu là: 63|118|61|109|69|78|109|98|90|53|73|107|116|111 

Tặng thêm: Giải mã cách phân chia bên trên để thấy được một bí ẩn 


