
 
Stupid Machine 
 
Như thường lệ, tôi đi làm vào buổi sáng. Không may, tôi phát hiện người quản lí của tôi đã mua 
một cái máy mới và tôi phải học cách sử dụng nó. 
 
Có N chiếc hộp trên một đường thẳng (đánh số từ 1 đến N). Ban đầu, chiếc hộp rỗng, và tôi phải 
sử dụng chiếc máy để thêm đồng xu vào nó. Với mỗi i, chiếc hộp thứ i có sức chứa tối đa Si đồng 
xu. Tôi có thể thực hiện hành động sau đây nhiều lần: chọn một số nguyên L (1 ≤ L ≤ N) và thêm 
một đồng xu vào mỗi chiếc hộp 1, 2, …, L 
 
Quản lí của tôi nói thôi phải thêm nhiều đồng xu nhất có thể (việc phân phối các đồng xu trong 
các hộp không phải vấn đề). Tất nhiên, nó không thể thực hiện thao tác làm số đồng xu vượt quá 
sức chứa của một hộp. Bạn có thể giúp tôi tính toán số lượng đồng xu lớn nhất có thể thêm vào 
hộp không? 
 
Dữ liệu vào 
 

• Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số test. Mỗi test có dạng sau 
• Dòng đầu tiên gồm một số nguyên N 
• Dòng thứ hai gồm N số nguyên S1, S2, …, SN 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra trên một dòng gồm một số - số đồng xu lớn nhất  

 
Ràng buộc 
 

• 1 ≤ T ≤ 100  
• 1 ≤ N ≤ 106  
• 1 ≤ Si ≤ 109 với mọi i 
• Tổng của tất cả các N trong tất cả các test không quá 5 * 106 

 
Subtasks  
 
Subtask #1 (50 điểm):  
 

• 1 ≤ N ≤ 1000 
• 1 ≤ Si ≤ 1000 với mọi i 
• Tổng của tất cả các N trong tất cả các test không quá 5000 

 
Subtask #2 (50 điểm): ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
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Input 
1 
2 1 3 
 
 
Output  
4 
 
 
Giải thích 
 
Ví dụ 1: Lựa chọn tối ưu là thực hiện các thao tác sau 

• Chọn L = 3 và dùng máy thêm một đồng xu vào mỗi hộp 
• Chọn L = 1 và dùng máy thêm một đồng xu nữa vào hộp đầu tiên 


