
 

 

Weak in the middle 
 
Bạn được cho một mảng A có độ dài N. Mỗi ngày, quá trình sau được thực hiện:  

• Một mảng R mới được tạo ra; mảng này chứa tất cả các phần tử Ai sao cho i=1, i=N hoặc 
min(Ai−1, Ai+1) ≤ Ai (2 ≤ i < N), theo thứ tự ban đầu 

• A được thay thế bởi R và N được thay thế bằng độ dài của R  

Nói cách khác, tất cả các phần tử của A ở giữa hai phần thử lớn hơn sẽ bị biến mất.  

Với mỗi phần tử của mảng gốc, tính số ngày để nó biến mất (quá trình bắt đầu vào ngày 1), hoặc 
chỉ ra nó không bao giờ biến mất. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. T test được miêu tả như sau.  

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N.  

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN.  

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa N số nguyên. Với mọi i, số nguyên thứ i là số ngày để 
phần thử thứ i trong mảng gốc bị biến mất hoặc 0 nếu nó không bao giờ biến mất. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 1,000  

• 1 ≤ N ≤ 105  

• Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 105  

• 1 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i 

Subtasks 

• Subtask #1 (20 điểm): Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 1,000 
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• Subtask #3 (80 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
6 
3 2 5 4 1 7 
 
Output: 
0 1 0 2 1 0 
 
 


