
 
Planting Trees 

 
Kerim là một chàng trai thân thiện với môi trường. Hôm nay, anh chấp nhận thử thách của Samir 
trồng 20 triệu cây vào năm 2020. Hiện tại, có N cây (đánh số từ 1 đến N) đã được trồng ở các vị 
trí khác nhau trên một dòng; với mỗi i, vị trí của cây thứ i là Ai 
 
Một tập hợp cây là đẹp nếu với mỗi cây trong tập hợp này (hãy gọi vị trí nó là x), có một cái cây 
ở vị trí x – 1 và/hoặc một cái cây ở vị trí x + 1 
 
Nhiệm vụ của Kerim là trồng một vài (có thể là không) cây sao cho tập hợp kết quả các cây được 
trồng (N cây ban đầu và những cây được trồng bởi Kerim) là đẹp. Tìm số lượng cây nhỏ nhất anh 
ấy cần trồng để đạt điều đó 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số test. Mỗi test có dạng sau 
 Dòng đầu tiên của mỗi test gồm một số nguyên N 
 Dòng thứ hai gồm N số nguyên A1, A2, …, AN 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra trên một dòng – số lượng cây nhỏ nhất Kerim cần trồng 

 
Ràng buộc 
 

 1 ≤ T ≤ 1,000  
 1 ≤ N ≤ 105  
 1 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i  
 A1, A2, …, AN  đôi một khác nhau 
 Tổng của N trong tất cả các test không quá 106 

 
Subtasks  
 
Subtask #1 (50 points):  

 N ≤ 1,000  
 Ai ≤ 2,000 với mọi i  
 Tổng của N trong tất cả các test không quá 104 

 
Subtask #2 (50 points): ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
 
Input 
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Giải Thích 
 
Ví dụ 1: Kerim cần phải trồng cây ở vị trí 3 và 6 để tạo thành tập hợp đẹp, nên đáp án là 2 


