
 

 

A humongouse Query 
 

Một xâu 10-string là một xâu chỉ chứa các ký tự '1' và '0', bắt đầu bằng '1' và kết thúc bằng '0'. Ví 
dụ, "10101010", "100" hoặc"1010" đều là 10-string, còn "011", "11120" hay "10101" thì 
không. 
 
Một dãy con của 10-string được gọi là humongous nếu nó có dạng "1010...10" ("10" liên tục ít 
nhất 1 lần). 
 
Ví dụ, 10-string "110" chứa đúng 2 dãy con humongous và "1010" chứa đúng 4 dãy con 
humongous (các dãy con chứa các chỉ số là {1, 2}, {3, 4}, {1, 4}, {1, 2, 3, 4}). 
 
Bạn cần trả lời q truy vấn humongous. Mỗi truy vấn có dạng: 

• Bạn được cho 10-string S và một số nguyên X. 
• Bạn cần biến S thành một 10-string U bằng việc đảo một số bit (có thể không đảo bit nào; 

một phép đảo là biến từ '1' thành '0' hoặc '0' thành '1') của S. 
• Xâu U phải chứa đúng X dãy con humongous. 
• Đáp án cho mỗi truy vấn là số lần đảo bit ít nhất. Nếu không thể biến S thành xâu U thỏa 

mãn, thì đáp án không tồn tại. 
 
Chú ý rằng U phải là 10-string. 
 
Với mỗi truy vấn, tính số lần đảo bit nhỏ nhất có thể hoặc chỉ ra không có đáp án. 

 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chưa một xâu S. 

• Dòng thứ hai của mỗi test chứa một xâu X. 

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test: 

• Nếu không có đáp án, in ra một dòng chứa xâu "NO" (không chứa ngoặc kép). 
• Nếu tồn tại đáp án, in ra hai dòng. 
• Dòng đầu tiên chứa một xâu "YES" (không chứa ngoặc kép). 
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• Dòng thứ hai chứa một số nguyên là số lần đảo bit ít nhất cần dùng. 
 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 2 ≤ |S| ≤ 32 
• 1 ≤ X ≤ 106 
• S phải là 10-string 

 

Subtasks 

Subtask #1 (15 điểm): 
• |S| ≤ 20 
• X ≤ 103 

Subtask #2 (85 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
1110 
4 
110 
1 
 
Output: 
YES 
1 
NO 
 
Giải thích 

Ví dụ 1: Chúng ta có thể biến xâu 10-string ban đầu thành U = "1010" chỉ cần dùng một phép 
đảo bit; xâu này có đúng 4 dãy con humongous. Đây là số lần đảo bit ít nhất có thể. 
 
Ví dụ 2: Các xâu 10-strings có thể tạo ra sau khi đảo bit là "100" và "110". Mỗi xâu có đúng 2 
dãy con humongous, do đó không tồn tại đáp án. 

 


