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Robots Again 
 

Bạn được cho một xâu s có độ dài N thể hiện bằng một hàng các ô được đánh số từ 1 tới N. Mỗi 
ký tự của xâu là một số (từ ‘0’ đến ‘9’) hoặc một dấu chấm (‘.’). Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), nếu ký tự 
thứ i của xâu s là ‘.’ thì ô thứ i là ô rỗng; nếu ký tự đó là một số d, ô thứ i chứa một robot có thể 
di chuyển trong một đoạn cố định — giữa các ô max(1, i − d) và min(N, i + d). 

Khi bạn khởi động một robot và cho nó một hướng đi (trái hoặc phải), nó sẽ bắt đầu di chuyển 
theo hướng đó. Trong một bước, một robot có thể di chuyển một ô sang trái hoặc sang phải. 
Robot tiếp tục di chuyển theo hướng đã cho, cho tới khi nó đến được ô cuối cùng trong đoạn đi 
được, ở điểm đó nó sẽ bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại (điều này có thể xảy ra trước 
bước đầu tiên của robot, trong trường hợp đó nó ngay lập tức di chuyển theo hướng đối diện) cho 
tới khi nó đến được ô cuối cùng còn lại trong đoạn đi được, rồi nó lại tiếp tục quay đầu và đi theo 
hướng ngược lại, vân vân. Bằng cách này, một robot có thể di chuyển mãi mãi. Giả sử rằng robot 
có thể quay đầu ngay lập tức.  

Bạn là một nhà điều hành robot. Bạn muốn xác định hướng đầu tiên cho mỗi robot (tức là bên 
trái hoặc bên phải, không nhất thiết phải giống nhau với mọi robot) sao cho sau khi bọn chúng 
khởi động cùng một lúc, không bao giờ xảy ra va chạm giữa hai robot, không quan tâm đến thời 
gian chúng di chuyển là bao lâu. Một va chạm giữa hai robot xảy ra khi chúng ở cùng trong một 
ô ở cùng một bước. Chú ý rằng robot được phép đi qua nhau, tức là một va chạm không xảy ra 
nếu có hai robot ở ô x và x + 1 trong một bước, nhưng ở bước tiếp theo, robot từ ô x di chuyển 
tới ô x + 1 và robot từ ô x + 1 di chuyển tới ô x. 

 

Chỉ ra xem có cách nào gán hướng ban đầu cho các robot hay không. 

 

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 cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa một xâu s. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “safe” nếu tồn tại cách gán hướng hợp lệ hoặc 
“unsafe” trong trường hợp ngược lại (không chứa ngoặc kép). 
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Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 ∗ 104  

 1 ≤ N ≤ 5 ∗ 104  

 s chỉ chứa ký tự ‘.’ và ‘0’ tới ‘9’  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 3 ∗ 105 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm):  

 1 ≤ T ≤ 102  

 1 ≤ N ≤ 102  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 3 ∗ 102 

Subtask #2 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

3 
1.1 
2..1. 
1..2 

Output 

unsafe 
safe 
safe 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Dù bạn có cho các robot đi theo hướng nào, chúng đều đi vào ô 2 trong bước đầu tiên. 
Ví dụ 2: Nếu cả hai robot đi theo hướng bên phải, chúng sẽ không bao giờ va chạm vào nhau. 
Ví dụ 3: Dù hướng bạn chọn cho các robot là gì, chúng sẽ đi qua nhau nhưng không bao giờ va 
chạm. 
 


