
 

Balsa For The Th  

Chef and Periodic Sequence 
 

Gọi một dãy chu kỳ vô hạn S (chỉ số được đánh bắt đầu từ 0) có chu kỳ K sử dụng công thức Si 
= (i % K) + 1. 
 
Chef đã tìm được một dãy nguyên dương A gồn N phần tử được chôn ở dưới đất. Anh ta nghi 
rằng nó là một dãy con liên tiếp của một dãy chu kỳ. Không may, một số phần tử của A không 
thể đọc được. Bạn có thể nói cho Chef chu kỳ K dài nhất có thể của một dãy chu kỳ vô hạn chứa 
A (sau khi điền đầy đủ các phần tử không đọc được một cách phù hợp) là một dãy con liên tục.  

 

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. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. Những phần tử không đọc được là -1. 

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test, in ra một dòng 

 Nếu chu kỳ có thể lớn tùy ý, dòng này chứa một xâu là “inf” 

 Ngược lại, nếu A không thể là dãy con liên tục của một dãy chu kỳ, dòng này chứa một 
xâu “impossible”. 

 Ngược lại, in ra một số nguyên – chu kỳ lớn nhất có thể. 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 100 
 2 ≤ N ≤ 105 
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 
 Với mỗi i, 1 ≤ Ai ≤ 106 hoặc Ai = -1  
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Substask 

Subtask #1 (50 điểm):  

 2 ≤ N ≤ 1,000 
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 10,000 

Subtask #2 (50 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

3 
3 
-1 -1 -1 
5 
1 -1 -1 4 1 
4 
4 6 7 -1 

 

Output 

inf 
4 
impossible 
 


