
 

 

Bear and Digit Virus 
  

Có 10 loại virus – một loại có sức mạnh là 0, một loại có sức mạnh là 1, cứ như thế loại cuối 
cùng có sức mạnh là 9. 

Limak kiểm tra hoạt động của một hàng gồm N con virus, đánh số từ 1 đến N. Trạng thái ban 
đầu biểu diễn bởi một xâu S chứa N số thể hiện sức mạnh của các con virus. 

Những con virus mạnh hơn sẽ dần đánh bại những con yếu hơn và biến chúng về cùng loại với 
mình. Trong khi con virus rất mạnh có thể dễ dàng đánh bại con yếu thì khoảng cách giữa chúng 
lại là vấn đề trở ngại. Những con virus ở vị trí x ảnh hướng (cố gắng để tấn công) một con virus 
ở vị trí y (1 ≤ x, y ≤ N) khi và chỉ khi: 

sức mạnh(x) – sức mạnh(y) ≥ |x - y| 

Ví dụ, một con virus có sức mạnh là 8 ảnh hướng đến con virus có sức mạnh 5 khi và chỉ khi 
khoảng cách giữa chúng (giá trị tuyệt đối của hiệu hai chỉ số) tối đa là 3. Đương nhiên, một con 
virus luôn luôn ảnh hướng đến chính nó. Chú ý rằng một con virus không thể ảnh hướng đến 
những con virus khỏe hơn. 

Trong cùng một giây, mỗi con virus V được thay thế bằng một con virus mạnh nhất trong tất cả 
những con virus ảnh hướng đến con V tại thời điểm đó. 

Limak muốn biết khi nào quá trình này sẽ dừng lại, tức là khi tất cả N con virus đều có cùng một 
sức mạnh. Có thể chứng minh được trường hợp đó bắt buộc sẽ xảy ra. Bạn có thể giúp Limak 
tính số giây tới khi quá trình kết thúc không?  

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test. Các test được mô tả như sau: 

 Mỗi test chứa một dòng gồm một xâu S chứa các số từ ‘0’ đến ‘9’ và chúng ta gọi N là độ 
dài của xâu S. 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số giây để quá trình kết thúc (khi tất 
cả các con virus đều cùng loại) 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 3 
 1 ≤ N ≤ 150,000 
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Subtask 

 Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ N ≤ 50 
 Subtask #2 (30 điểm): dữ liệu đảm bảo kết quả không vượt quá 10 
 Subtask #3 (10 điểm): S chỉ chứa số ‘0’ hoặc ‘1’ 
 Subtask #4 (40 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
3 
555755555 
311110000000000 
07788000744 
 
Output: 
3 
6 
4 
 
Giải thích 

Test 1. Trong xâu 555755555, con virus ở vị trí 4 (con có sức mạnh bằng 7) ảnh hưởng đến hai 
con virus khác ở bên trái và hai con ở bên phải, tức là những con virus ở vị trí 2, 3, 5 và 6. Bốn 
con virus này sẽ biến thành con có sức mạnh là 7 trong giây đầu tiên. Xâu mới sẽ thành 
577777555. 

Trong giây tiếp theo, những con virus ở vị trí 1, 7 và 8 sẽ đều bị biển đổi, và xâu mới trở thành 
777777775. 

Cuối cùng, trong giây thứ ba, con virus cuối cùng cũng sẽ biển đổi sức mạnh thành 7. Quá trình 
sẽ dừng lại sau 3 giây tất cả. 

Test 2. Xâu sẽ thay đổi như sau: 

 311110000000000 ban đầu 
 333111000000000 sau 1 giây 
 333331100000000 sau 2 giây 
 333333330000000 sau 3 giây 
 333333333330000 sau 4 giây 
 333333333333330 sau 5 giây 
 333333333333333 sau 6 giây 

 

 



Test 3. Xâu sẽ thay đổi như sau: 

 07788000744 ban đầu 
 87888888777 sau 1 giây 
 88888888877 sau 2 giây 
 88888888887 sau 3 giây 
 88888888888 sau 4 giây 

 

 

 


