
  

 

Kirito in labyrinth 
 

Kirito đã phải đối mặt với mê cung rắc rối và nguy hiểm, và bây giờ anh ấy cầu cứu bạn! 

Anh ấy ở trong đường hầm, nó chứa N phòng khác nhau. Mỗi phòng chứa Ai con quy dữ trong 
đó. Anh ấy khởi đầu với phòng 1. Bất cứ lúc nào anh ấy ở cạnh phòng X, anh ấy có thể đi vào và 
giết sạch những con quái vật, hoặc là anh ấy khóa cửa rồi di chuyển đến phòng X+1. Tuy nhiên, 
nếu như anh ấy vượt qua một phòng với K con quái vật thì anh ấy có thể vượt qua phòng tiếp 
theo với L con quái vật, khi và chỉ khi ước chung lớn nhất của K và L là lớn hơn 1, ngược lại thì 
anh sẽ chết (lời nguyền khủng khiếp). Nói cách khác, thứ tự các phòng anh ấy thăm là i1, i2, , 
..., it thì gcd(Aij, Aij + 1) > 1 với mọi j < t. Hãy giúp anh ấy băng qua tất cả các phòng bằng cách 
tiêu diệt quái vật trong nhiều phòng nhất có thể. 

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 đâu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N – số các phần tử của mảng. 

• Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên khi đó thì số nguyên thứ i là số con quái vật 
trong phòng Ai 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra số lượng phòng lớn nhất anh ấy có thể vượt qua, trước anh ấy băng qua 
hết các phòng (Kirito nên bình an, còn sống và trở về nữa) 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ ai ≤ 107 

Subtasks 

• Subtask 1: 1 ≤ N ≤ 103 - 30 điểm 
• Subtask 2: ràng buộc gốc - 70 điểm 

Ví dụ 

Input: 
2 
7 
13 2 8 6 3 1 9 
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6 
1 2 2 3 3 1 
Output: 
5 
2 
 
Giải thích: 

Ví dụ 1: Kirito có thể tiêu diệt những con quái vật ở phòng 2, 3, 4, 5, 7 theo thứ tự đó. Các 
phòng chứa lần lượt 2, 8, 6, 3 và 9 quái vật. Bạn có thể thấy rằng gcd(2, 8), gcd(8, 6), gcd(6, 3) 
và gcd(3, 9) tất cả đều lớn hơn 1. 

Ví dụ 2: Kirito có thể tiêu diệt những con quáy vật ở phòng 2, 3. Mỗi phòng chứa hai con quái 
vật. Bạn có thể thấy rằng gcd(2, 2) = 2 > 1. 

Có một cách khác nữa: Kirito có thể tiêu diệt những con quáy vật ở phòng 4, 5. Mỗi phòng chứa 
ba con quái vật. Bạn có thể thấy rằng gcd(3, 3) = 3 > 1. 

	


