
 

 

Maximize It 
 
Cho một dãy N lũy thừa của số nguyên k. Gọi quyền năng thứ i là KAi. Bạn phải chia dãy này 
thành hai đoạn con liên tiếp không rỗng, mỗi phần tử của dãy gốc phải xuất hiện chính xác một 
lần ở một trong số các đoạn con. Thêm vào đó, tích của (tổng các phần tử ở đoạn con bên trái) và 
(tổng của các phần tử ở đoạn con bên phải) là lớn nhất có thể. 
 
Hãy tìm ra vị trí nhỏ nhất mà bạn có thể tách dãy đã cho để tích cần tìm là lớn nhất. 

 

Dữ liễu 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 hai số nguyên N và k.  

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – kích thước của đoạn con bên trái. Nếu 
có nhiều hơn một đáp án, hãy in ra một trong số chúng. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 2 ≤ N ≤ 105 

 2 ≤ k ≤ 109 

 0 ≤ Ai ≤ 105 với mọi i.  

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): 
 2 ≤ N ≤ 1,000 

 0 ≤ Ai ≤ 1,000 với mọi i. 

Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ  

Input 

1 
5 2 
1 1 3 3 5 

Output 

4 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Dãy các lũy thừa thực tế là [21, 21, 23, 23, 25] = [2, 2, 8, 8, 32]  
Tích lớn nhất cần tìm là 20 * 32 = 640. Theo cách tối ưu, phân chia dãy đã cho thành [2, 2, 8, 
8] và [32]. 
 


