
 

 

Fusing Weapons 
 

Dạo này Chef là một fan hâm mộ các trò chơi điện tử. Gần đây anh ấy có chơi một trò chơi mà 
trong game anh ấy điều khiển một chiến binh chống lại quái vật hiểm ác. 

Trước khi bắt đầu mỗi ván, N chiến binh xuất hiện trên màn hình theo một vòng tròn. Mỗi chiến 
binh có một số nguyên đi kèm và tương ứng với cấp độ chiến đấu của chiến binh đó. Chef có thể 
chọn ra hai chiến binh liền kề cùng cấp độ và gộp chúng thành một chiến binh có cấp độ là A+1, 
với A là cấp độ của các chiến binh trước khi bị gộp thành chiến binh mới. Cả hai chiến binh đó 
đều biến mất và chiến binh mới sẽ thay thế vị trí của hai chiến binh trước, vòng tròn sẽ bị thu hẹp 
lại.  

Chef có thể sử dụng việc gộp trên bao nhiêu lần tùy ý trong mỗi ván, anh ấy muốn tạo ra một 
chiến binh có cấp độ chiến đấu cao nhất có thể. Mỗi ván là độc lập với nhau. 

Hãy giúp anh ấy tìm ra cấp độ chiến đấu cao nhất của chiến binh mà anh ấy có thể đạt được 
trong mỗi ván. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên T – số ván. Mỗi ván được miêu tả như 
sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi ván chứa một số nguyên N – số chiến binh. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên L1, L2, ..., LN, với Li là cấp độ chiến đấu của chiến binh 
thứ i. Chiến binh thứ i và chiến binh thứ (i+1) là liền kề nhau với mọi i thỏa mãn 
1 ≤ i < N. Thêm vào đó, chiến binh đầu tiên và chiến binh thứ N là liền kề nhau. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi ván, in ra một số nguyên trong một dòng mới là cấp độ chiến đấu cao nhất của một 
chiến binh mà Chef có được. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N ≤ 200,000 
• 1 ≤ tổng của N trong mọi ván ≤ 200,000 
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• 1 ≤ Li ≤ 200,000 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
4 
3 3 1 4 
6 
2 3 3 3 1 1 
 
Output: 
5 
5 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Ván ban đầu có dạng các chiến binh sau: (3, 3, 1, 4). Sau đó anh ấy gộp chiến binh đầu 
tiên và chiến binh thứ hai để được (4, 1, 4). Tiếp đó anh ấy gộp chiến binh đầu tiên và chiến binh 
cuối cùng để được (5, 1). Bây giờ anh ấy không thể làm gì thêm nữa bởi không thể làm cấp độ 
của chiến binh tăng lên. Vậy đáp án là 5. 
 
Ví dụ 2: Ván ban đầu có dạng các chiến binh sau (2, 3, 3, 3, 1, 1). Sau đó anh ấy gộp hai chiến 
binh cuối cùng để được (2, 3, 3, 3, 2). Sau đó anh ấy gộp chiến binh đầu tiên và chiến binh thứ 
năm để được (3, 3, 3, 3). Bây giờ anh ấy có thể gộp chiến binh đầu tiên và chiến binh thứ hai để 
được (4, 3, 3). Sau đó gộp chiến binh thứ 2 và thứ 3 để được (4, 4). Cuối cùng gộp 2 chiến binh 
còn lại để thành (5). Đáp án ở đây là 5. 
 


