
 

 

Rupsa and Number army 

Công chúa Rupsa biết một trò chơi khá thú vị. Trong trò chơi, bạn phải đối mặt với một binh 

đoàn số nguyên gồm N số nguyên khác nhau A1, A2, …, AN. Trong một bước, bạn có thể bắn 

một viên đạn ma thuật nhắm vào một số đối địch còn sống, gọi là X. Viên đạn ma thuật sẽ giết X 

và giết luôn X+1 và X-1 nếu chúng còn sống khi viên đạn được bắn ra. Trò chơi kết thúc khi 

toàn bộ binh đoàn số nguyên bị giết. 

Công chúa Rupsa muốn tìm ra số bước nhiều nhất và ít nhất để có thể hoàn thành trò chơi. 

Nhưng từ khi cô tìm được tình yêu của đời mình và nôn nóng để gặp anh ta, bạn bắt buộc phải 

giúp cô ấy giải bài toán nhanh nhất có thể. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng bộ dữ liệu. 

 Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa một số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng từ A1 tới AN. 

Dữ liệu ra 

 Ứng với mỗi bộ dữ liệu, kết quả ghi trên một dòng chứa 2 số nguyên cách nhau bởi 

khoảng trắng lần lượt là số bước ít nhất và nhiều nhất được yêu cầu. 

Giới hạn 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ N ≤ 105 

 1 ≤ Ai ≤ 106 

Ví dụ 

Dữ liệu vào: 

1 

3 

1 2 3 

Dữ liệu ra: 

1 2 

Snackdown 15, Round 1 B 



Giải thích 

Đối với số bước ít nhất, bạn có thể nhắm vào 2, giết 1, 2 và 3 trong một bước đi. 

Đối với số bước nhiều nhất, bạn có thể nhắm vào 1, giết 1 và 2 trong bước đầu tiên và tiếp đến 

nhắm vào 3 trong bước thứ hai. 


