
 

 

Offer for Chef 
 

 
Chef rất hạnh phúc vì hôm nay anh ấy đã được Gordon Ramsay mời làm việc tại London. Chef 
muốn chuẩn bị một chiếc bánh thật ngon dành tặng Gordon để tạo những ấn tượng tốt, nhưng anh 
ấy lại không biết rằng tạo ấn tượng với Gordon Ramsay không hề dễ một chút nào. 
 
Gordon cắt chiếc bánh của Chef thành N miếng nhỏ (được đánh số từ 1 đến N), xếp chúng thành 
một hàng ngang sao cho với mọi i, miếng bánh i và miếng i + 1 là liên tiếp nhau. Lưu ý rằng miếng 
N và 1 không liên tiếp nhau. Với mọi i, miếng thứ i có hương vị là Ai. Gordon muốn đặt thêm một 
lớp phủ đặc biệt lên một vài miếng bánh và sau đó yêu cầu Chef nhóm tất cả các miếng thành K 
nhóm sao cho các miếng bánh trong mỗi nhóm tạo thành một dãy liên tiếp và độ ngọt của cả chiếc 
bánh là lớn nhất có thể. 
 
Với mỗi i, gọi lớp phủ của miếng thứ i là ti (ti = 0 nếu như miếng bánh đó không có lớp phủ nào); 
độ ngọt của miếng đó là ti ⋅Ai. Do đó độ ngọt của miếng bánh mà không có lớp phủ nào là 0.  
  
Độ ngọt của một nhóm là tổng độ ngọt của các miếng bánh trong nhóm đó. Gọi độ ngọt của tất cả 
các nhóm là S1, S2, …, SK. 
Như vậy độ ngọt của cả chiếc bánh được tính bằng: S1 *S2 * … *SK, ở đây kí tự * được định nghĩa 
là: với bất cứ số nguyên x, y không âm mà x > y thì: 
 

Có thể chứng minh rằng thao tác này có tính kết hợp, tức là (x ∗ y) ∗ z = x ∗ (y ∗ z). 
 
Bạn phải trả lời Q truy vấn. Trong mỗi truy vấn, bạn được biết các lớp phủ trong tất cả các miếng 
bánh và số lượng nhóm là K. Hãy giúp Chef tìm ra độ ngọt lớn nhất có thể của cả chiếc bánh.  

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N.  

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

 Dòng tiếp theo chứa một số nguyên Q. 

 Với mỗi truy vấn, in ra hai dòng, dòng thứ nhất chứa một số nguyên K, dòng thứ hai chứa 
N số nguyên t1, t2, …, tN. 
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Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa một số nguyên – độ ngọt lớn nhất cần tìm.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ Q ≤ 10 

 1 ≤ N ≤ 105 

 1 ≤ K ≤ 105 

 1 ≤ Ai ≤ 1015 với mọi i 

 0 ≤ ti ≤ 10 với mọi i 

 Trong mỗi truy vấn, tổng các miếng bánh có lớp phủ không vượt quá 50. 

 

Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

10 
15 5 26 4 3 13 5 5 27 11 
2 
3 
2 3 1 4 7 1 5 1 1 1 
1 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Output 

33 
5 

 

Giải thích 

Với truy vấn thứ nhất, Chef có thể chọn các nhóm theo cách sau đây: 
Nhóm 1 chứa miếng 1 và 2, nhóm 2 chứa các miếng từ 3 đến 7, nhóm 3 chứa các miếng từ 8 đén 
10. Độ ngọt của chiếc bánh là (15⋅2 + 5⋅3) ∗ (26⋅1 + 4⋅4 + 3⋅7 + 13⋅1 + 5⋅5) ∗ (5⋅1 + 27⋅1 + 11⋅1) 
= 33 

 

 


