
 

Best Maximum Product
 
Sau khi học cách giải bài dãy con có t
nhất. 
 
Bạn được cho một mảng gồm N 
 
Tích-K lớn nhất của mảng là tích l
lớn nhất của mảng [-5, 3, 4, -6]
khác có tích lớn hơn. 
 
Tích-K lớn nhất bạn có thể đạt đư
phần dư cho 109 + 7. 
 
Chú ý: Nhắc lại rằng kết của phép lấy phần d
 
Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của input ch
 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa 2 số nguy
 Dòng thứ hai chứa N số nguy

 
Dữ liệu ra: 

 Với mỗi test, in ra một dòng ch
 
Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 105 
 1 ≤ K ≤ N ≤ 105 
 -109 ≤ Ai ≤ 109 
 Tổng N của tất cả các test trong một file input ≤

 
Ví dụ: 
Input 
4 
4 2 
5 -3 -4 6 
4 2 
-5 3 4 -6 
3 2 
10000 100000 100000 
2 1 
-1 -2 

Best Maximum Product 

dãy con có tổng lớn nhất, đến lúc bạn giải bài dãy con có tích l

 số nguyên, và một số K. 

ng là tích lớn nhất của dãy con có độ dài K trong mả
6] là 30 bởi vì tất cả dãy con [-5, -6] là 30 và thể

t được là bao nhiêu? Bởi câu trả lời có thể rất l

ắc lại rằng kết của phép lấy phần dư là một số không âm. Ví dụ,  -8 mod 5 = 2
  

a input chứa một số tự nhiên T – số lượng test. 
ủa mỗi test chứa 2 số nguyên N và K. 

ố nguyên A1, A2, ..., AN là các phần tử trong mảng.

t dòng chứa tích-K lớn nhất của mảng 

ủa tất cả các test trong một file input ≤ 5×105 
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dãy con có tích lớn 

ảng. Ví dụ, tích-2 
ể lớn có dãy con 

t lớn, in ra nói với 

8 mod 5 = 2. 

ần tử trong mảng. 

Elimination Round B 



Output: 
30 
30 
999999937 
1000000006 
 
Giải thích: 

 Ví dụ 1. Tích-2 lớn nhất của mảng [5, -3, -4, 6] là 30 có thể đạt được bằng dãy con [5, 6]. 
 Ví dụ 2. Tích-2 lớn nhất của mảng [-5, 3, 4, -6] là 30 có thể đạt được bằng dãy con [-5, -

6]. 
 Ví dụ 3. Tích-2 lớn nhất của mảng [10000, 100000, 100000] là 10000000000 có thể đạt 

được bằng dãy con [100000,100000]. Lấy phần dư với 109 + 7 được 999999937. 
 Ví dụ 4. Tích-1 lớn nhất của mảng [-1, -2] là -1 có thể đạt được bằng dãy con [-1]. Lấy 

phần dư với  
109 + 7 được 1000000006. 

 Lý do -1 mod (109 + 7) = 1000000006 là với một số dương m, a mod m được định nghĩa 
là số không âm b sao cho a - b chia hết cho m. 

 


