
 

Box of Chocolates 

 

Chef vừa nhận được một món quà sinh nhật là một hộp sô cô la. Hộp chứa N thanh sô cô la nằm trên một 
hàng (đánh số từ 1 tới N), với N là chẵn. Với mỗi i, thanh sô cô la thứ i có độ ngọt là Wi. 
 
Chef muốn ăn tất cả các thanh sô cô la ở nửa đầu của hộp và bỏ lại tất cả các thanh sô cô la ở nửa sau. Bởi 
anh ấy không thích sô cô la quá ngọt, anh ấy sẽ không vui nếu có ít nhất một thanh sô cô la anh ấy ăn có 
độ ngọt lớn nhất trong tất cả các thanh trong hộp. 
 
Một phép dịch chuyển vòng tròn k thanh sô cô la (0 ≤ k < N) là di chuyển k thanh sô cô la cuối hàng lên 
đầu hàng và vẫn giữ nguyên thứ tự và di chuyển N – k thanh sô cô la còn lại sang bên phải k vị trí. Trước 
khi ăn nửa đầu hộp sô cô la, Chef muốn thực hiện một phép dịch chuyển vòng tròn sao cho anh ta sẽ không 
bị không vui sau khi ăn chúng. Tìm số lượng cách để làm điều này, tức là số giá trị k hợp lệ mà khi Chef 
thực hiện dịch chuyển vòng tròn k thanh sô cô la và ăn nửa đầu họp thì sẽ không bị không vui. 
 

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 W1, W2, …, WN 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số phép dịch chuyển vòng tròn để Chef không 
bị không vui. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5  

 1 ≤ N ≤ 105  

 N là số chẵn 

 1 ≤ Wi ≤ 5⋅105 với mọi i 
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Giải thích 

Ví dụ 1: Có ba phép dịch phải hợp lệ và hộp sô cô la sau khi dịch sẽ là:  
 Dịch k = 1, (1,1,1,2,1,1) 

 Dịch k = 2, (1,1,1,1,2,1) 

 Dịch k = 3, (1,1,1,1,1,2) 

 


