
 

 
 
Chef and Square Set 
 
Chef đang dạy học sinh của mình về tính chất các số nguyên. Hôm nay anh ta nói về những số là 
bình phương của một số khác, ví dụ như 4, 9, 16, 25... 
 
Anh giao bài tập về nhà cho các học sinh. Anh cho một mảng a gồm n số nguyên dương. Anh ta 
gọi một mảng là w0w nếu với mọi cặp i, j sao cho tích ai * aj là số chính phương. 
 

Chef muốn bạn tạo ra mảng w0w. Để làm được điều đó, bạn chọn một số ai và nhân nó với một 
số nguyên tố. Bạn có thể thực hiện thao tác đó nhiều lần, thậm chí là nhân nhiều lần với cùng 
một số. Tìm số lượng thao tác ít nhất bạn cần phải dùng. 

 

Dữ liệu vào  

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên n thể hiện số phần tử trong mảng a. 

• Dòng tiếp theo chứa n số nguyên thể hiện mảng a. 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một số nguyên là số lượng thao tác nhỏ nhất cần để tạo ra dãy w0w. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T, n, ai ≤ 106 
• 1 ≤ Tổng các số n trong các test của một file input ≤ 106 

 

Subtasks 

Subtask #1: (10 điểm) 
• 1 ≤ T, n, ai ≤ 105 
• ai là số nguyên tố. 
• 1 ≤ Tổng các số n trong các test của một file input ≤ 105 

Subtask #2: (20 điểm) 
• 1 ≤ T, n, ai ≤ 106 
• ai is prime. 
• 1 ≤ Tổng các số n trong các test của một file input ≤ 106 

Subtask #3: (30 điểm) 
• 1 ≤ T, n, ai ≤ 105 
• 1 ≤ Tổng các số n trong các test của một file input ≤ 105 
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Subtask #4: (40 điểm) 
• Ràng buộc gốc 

 
Ví dụ 

Input: 
3 
3 
2 2 2 
3 
1 2 2 
3 
2 4 6 
 
Output: 
0 
1 
2 
  
Giải thích 

Ví dụ 1, Bạn nhân bất kỳ hai số nào trong mảng đều được tích là 4, đó là số chính phương. Do 
đó, mảng ban đầu đã là w0w. 
 
Ví dụ 2: Bạn có thể nhân số đầu tiên với 2, khi đó mảng trở thành w0w. Do đó số lượng thao tác 
ít nhất là 1. 


