
 

Perfection 

 
Cho một dãy các số nguyên dương A1, A2, …, AN. Bạn cần phải làm cho tất cả các phần tử bằng nhau với 
việc thực hiện một chuỗi thao như tác sau: 
 
Trong một thao tác, bạn phải chọn ra bất kỳ đoạn con liên tục Al, Al + 1, …, Ar sao cho với mỗi i  
(l + 1 ≤ i ≤ r) thì Ai = Al, tức là một dãy chứa các phần tử bằng nhau, sau đó chọn bất cứ số nguyên x nào 
sao cho x < Al và với mỗi i (l ≤ i ≤ r), thay giá trị Ai bằng x. Các số nguyên x được chọn trong các thao 
tác khác nhau có thể khác nhau. 
 
Hãy tìm ra số các thao tác tối thiểu để làm cho tất cả các phần tử của dãy được cho bằng nhau.  
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N. 

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

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa một số nguyên – số thao tác tối thiểu cần thực hiện. 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T≤ 100 
1 ≤ N ≤ 5 * 105 

 1 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 5 * 105 

 

Subtasks 

Subtask #1 (50 điểm): 
 Ai ≤ N với mọi i 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 5,000 

Subtask #2 (50 điểm): Các ràng buộc gốc 
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