
 

 

Chef and Number Game 
 
Gần đây, Chef đã tổ chức một cuộc thi kỳ lạ tại hội chợ thường niên Byteland. Có N thí sinh tham 
dự cuộc thi (được đánh số từ 1 đến N). Khi kết thúc cuộc thi, điểm số của họ sẽ là A1, A2, …, AN. 
Do nó là cuộc thi kỳ lạ nên các điểm số âm cũng được tính. 
 
Tổng điểm của cuộc thi được tính như sau: 

 Chia các thí sinh thành một hoặc nhiều các nhóm không rỗng (các tập con), nếu có K nhóm, 
gọi chúng là G1, G2, …, GK. Mỗi thí sinh chỉ được ở trong một nhóm duy nhất. 

 Tổng hợp điểm số của những người tham gia trong mỗi nhóm. Đối với mọi i, gọi tổng số 
điểm của những người tham gia trong nhóm i là Xi. 

 Tổng điểm của cuộc thi là tổng bình phương điểm của nhóm kể trên, tức là 
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Chef muốn chọn các nhóm sao cho tổng số điểm là tối đa có thể. Vì có thể có nhiều cách để tạo 
thành các nhóm cùng dẫn đến tổng số điểm tối đa, Chef muốn biết kích thước của nhóm lớn nhất 
và kích thước của nhóm nhỏ nhất mà vẫn có tổng điểm tối đa. Các kích thước này là độc lập – nói 
cách khác, nó là kích thước s lớn nhất và nhỏ nhất của một nhóm sao cho có một cách chia nhóm 
có số điểm tối đa và có một nhóm có kích thước s. 
 

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 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 hai số nguyên – kích thước nhóm lớn nhất và kích thước 
nhóm nhỏ nhất.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 20 

 1 ≤ N ≤ 105 

 1 ≤ |Ai| ≤ 109 với mọi i.  
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 Tổng của N không vượt quá 5 * 105 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc 

 
Ví dụ  

Input 

5 
5 2 4 6 7 

Output 

5 5 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Để tối đa hóa tổng điểm, mọi người phải thuộc cùng một nhóm với các điểm số như sau: 
[5, 2, 4, 6, 7]. Với nhóm này, X = 5 + 2 + 4 + 6 + 7 = 24 và tổng điểm là 242 = 576. Kích thước 
của nhóm lớn nhất cũng là kích thước nhóm nhỏ nhất là 5.  
 


