
 

 

Maximize the NOSS 
 

Bạn được cho một dãy các số nguyên dương a1, a2, …, aN. Bạn có thể đổi tối đa 2 phần tử trong 
dãy, mỗi phần tử thành một số nguyên bất kỳ (không nhất thiết 2 phần tử phải giống nhau). Gọi 
mảng kết quả là b1, b2, …, bN. 
 
Xem tất cả 2N dãy b1, b2, …, bN. Với mỗi dãy con, tính tổng tất cả các phần tử của nó (dãy rỗng 
có tổng bằng 0). Gọi tập tập các tổng là S, chú ý rằng mỗi số nguyên xuất hiện trong tập hợp tối 
đa 1 lần. Cuối cùng, NOSS là kích thước của tập hợp S. Ví dụ, nếu [b1, b2, b3] = [17, 23, 40] thì S 
= {0, 17, 23, 40, 57, 63, 80} và NOSS bằng 7. 
 
Tìm giá trị lớn nhất có thể của NOSS. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng 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 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – giá trị lớn nhất có thể của NOSS. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 3  

 2 ≤ N ≤ 10,000  

 1 ≤ ai ≤ 10,000 với mọi i  

 1≤ ∑ ��
�
���  ≤10,000 

Subtasks 

 Subtask #1 (20 điểm): 1≤ ∑ ��
�
���  ≤ 100 

 Subtask #2 (20 điểm): 1≤ ∑ ��
�
���  ≤ 1000 

 Subtask #3 (60 điểm): Ràng buộc gốc. 

 

December Lunchtime 2018 



Ví dụ  

Input 

3 
5  
1 2 3 4 5 
6 
1 1 1 1 1 1 
3 
1 5 7  

Output 

32 
20 
8 
 
Giải thích 
Ví dụ 1: Có một cách là đổi 3 thành 10 và 5 thành 20. Thì S = {0…7, 10…17, 20…27, 30…37} 
(a…b thể hiện tất cả các số nguyên từ a tới b) và NOSS bằng 32. 
 
Ví dụ 2: Có một cách là đổi một phần tử trong mảng ban đầu từ 1 thành 10 và phần tử khác từ 1 
thành 20. 
 
Ví dụ 3: Giá trị tối đa của NOSS có thể đạt được mà không cần thay đổi gì. 


