
 

 

Chef Rami and Inventions 
 

Trong nhà bếp của Chef Rami, có một cái quầy dài được chia thành n khu và đánh số từ 1 tới n, 
khu i có ai món được xếp ở trên.  

Chef Rami đã phát minh ra một thiết bị mới mà khi sử dụng nó ở một khu thì tất cả các món trên 
khu đó được nấu chin 

Chef Rami có thể thực hiện thao tác sau bao nhiêu lần tùy thích cho đến khi tất cả các món được 
nấu chin: 

 Sử dụng thiết bị cho một khu, nấu chín tất cả các món trên khu đó. Thao tác này có chi 
phí là X đơn vị năng lượng bất kể nó được sử dụng ở khu nào 

 Di chuyển tất cả các món ở khu i (i ≥ 2) sang khu i – 1, chi phí cho thao tác này là số 
lượng món đang ở khu i. 

 Di chuyển tất cả các món ở khu i (i < n) sang khu i + 1, chi phí cho thao tác này là số 
lượng món đang ở khu i. 

Bởi Chef Rami rất lười, anh ất muốn sử dụng lượng năng lượng nhỏ nhất có thể để nấu chín toàn 
bộ món ăn, giúp anh ấy tính giá trị đó nhé. 

 

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 hai số nguyên n và X thể hiện số khu và chi phí khi sử 
dụng thiết bị mỗi lần 

 Dòng thứ hai chứa n số nguyên ai, số lượng món ăn đang ở khu i 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa lượng năng lượng nhỏ nhất mà Chef Rami cần sử dụng 
để nấu chín tất cả các món ăn 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1000  
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 1 ≤ N ≤ 5000  

 1 ≤ X ≤ 109  

 0 ≤ ai ≤ 109 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 20,000.  

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm):  

 1 ≤ N ≤ 50 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 500.  

Subtask #2 (70 điểm): ràng buộc gốc 
 

 

Ví dụ  

Input 

1 
3 3 
5 2 4 

Output 

8 
 

Giải thích 

Một trong những đáp án tối ưu là di chuyển tất cả món ăn từ khu 2 sang khu 3 với chi phí là 2, 
sau đó áp dụng thiết bị ở khu 1 và 3 với chi phí là 3 đơn vị năng lượng, tổng năng lượng cần 
dùng là 2 + 3 + 3 = 8 
 


