
 

 

Chef and Game with Sequence 
 

Chef có một chuỗi A gồm N số nguyên A1, A2, ..., AN.  

Bây giờ Chef đang chơi một trò chơi với dãy này. Trong game, anh ấy có thể thực hiện các thao 
tác sau số lần tùy ý (kể cả là không thực hiện): Chọn ra một cặp phần tử tùy ý từ chuỗi sao cho 
tổng của chúng là chẵn, sau đó xóa hai phần tử đó khỏi chuỗi và thêm tổng của hai số đó vào 
chuỗi. 

Mục tiêu của game là giảm thiểu số phần tử trong dãy. 

Hãy giúp Chef chơi game này và tìm ra số phần tử ít nhất trong dãy sau khi kết thúc trò chơi. 

 

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 chứ N số nguyên A1, A2, ..., AN. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số phần tử nhỏ nhất của dãy có thể đạt 
được sau trò chơi.  

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N ≤ 100 
• 1 ≤ Ai ≤ 1,000 với mỗi giá trị i hợp lệ 

 

Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ 

Input: 
2 
2 
1 2 
5 
7 4 3 2 6 
 
Output: 
2 
1 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Không có cặp phần tử nào cho tổng là chẵn. Do đó chuỗi vẫn còn số phần tử như ban 
đầu và đáp án là 2. 
 
Ví dụ 2: Chef có thể chọn 2 phần tử là 7 và 3 trong bước 1, loại bỏ chúng ra khỏi chuỗi và thêm 
tổng là 10 vào chuỗi. Bây giờ các phần tử đều chẵn, bạn có thể chọn bất cứ hai phần tử nào và 
thực hiện các thao tác tương tự. Cho đến bước cuối cùng chuỗi chỉ còn 1 phần tử.  
	


