
 

 

GukiZ Has More Candies 
 

Sau sáu ngày, giáo sư GukiZ quyết định gửi đến các sinh viên thêm nhiều kẹo hơn. Như lần 
trước, ông ấy có N sinh viên (được đánh số từ 1 đến N). Gọi số kẹo mà GukiZ chia cho sinh viên 
thứ i là pi. Vì giáo sư có khá nhiều sinh viên nên ông ấy cũng không nhớ chia cho các sinh viên 
bao nhiêu kẹo. Ông ấy chỉ nhớ một số thuộc tính của dãy p sau đây:  

• Số kẹo giáo sư đưa cho K sinh viên đầu tiên (p1, p2,…, pK) đã được biết chính xác. 
• Tất cả các phần tử của dãy p khác nhau và là số nguyên dương. 
• GukiZ không chia nhiều hơn x cái kẹo cho bấy cứ sinh viên nào (tức là giá trị thuộc chuỗi 

p không lớn hơn x). 
• Với mỗi sinh viên i, có ít nhất một sinh viên j khác sao cho |pi − pj| ≤ D. 
• Giáo sư dành tối đa tổng đa số kẹo để chia các sinh viên (tức là S = p1+ p2 + p3 +…+ pN  

lớn nhất có thể). 
 
GukiZ muốn biết tổng số kẹo S mà ông ấy đã dành tặng cho các sinh viên khi bắt đầu. Giáo sư 
dạo này đang rất mệt nên có thể không có dãy p nào đáp ứng các ràng buộc. Hãy giúp giáo sư 
GukiZ tìm ra số kẹo ông ấy chia cho các sinh viên hoặc nói cho ông ấy rằng ông ấy đã phạm phải 
một sai lầm dẫn đến việc không có chuỗi p nào thỏa mãn?  

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa bốn số nguyên N, K, x và D. 

• Dòng thứ hai chứa K số nguyên p1, p2,…, pK. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số kẹo mà giáo sư có hoặc -1 nếu như 
không có chuỗi p nào thỏa mãn.  

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 50 
• 3 ≤ N ≤ 109 
• 1 ≤ K ≤ min (N, 2.104) 
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• 1 ≤ x ≤ 2.109 
• 1 ≤ D ≤ 109 
• 1 ≤ pi ≤ x với mọi i. 
• Tất cả các giá trị của pi đều khác nhau 

 

Subtasks 

• Subtask #1 (15 điểm): 1 ≤ x, N, D ≤ 15 
• Subtask #2 (35 điểm): 1 ≤ x, N, D ≤ 105 
• Subtask #3 (50 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 
4 3 5 3 
2 1 5 
3 2 8 2 
3 8 

Output 

12 
-1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Có bốn sinh viên. Chúng ta biết sinh viên thứ nhất được chia p1 = 2 cái kẹo, sinh viên 
thứ hai được p2 = 1 cái kẹo và sinh viên thứ ba được p3 = 5 cái kẹo. Tuy nhiên chúng ta chưa biết 
sinh viên cuối cùng được chia bao nhiêu cái kẹo. Số kẹo lớn nhất có thể đưa cho mỗi sinh viên là 
x = 5. Do đó lựa chọn tối ưu là p4 = 4 cho sinh viên cuối cùng. Do đó ràng buộc thứ tư (với D=3) 
thỏa mãn với tất cả các sinh viên. Chỉ có cặp sinh viên (2, 3) mà số kẹo được chia có hiệu số kẹo 
được chia nhiều hơn 3 nhưng với mỗi sinh viên trong trường hợp này, có ít nhất hai sinh viên 
khác có số kẹo đủ gần. 

Ví dụ 2: GukiZ đã có một vài sai lầm trong việc chia kẹo và không có dãy p nào thỏa mãn. Do 
đó đáp án là -1.  

 


