
VOI 2016 - SEQ198
Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/seq198 

Con sô ́ 198 co ́ gợi cho ba ̣n điê ̀u gi ̀ không? Khi ho ̣c li ̣ch sử Viê ̣t Nam, Vinh biê ́t ră ̀ng nga ̀y 19-8-
1945 la ̀ nga ̀y Tô ̉ng khởi nghi ̃a, nga ̀y nhân dân ca ̉ nước ta nhâ ́t tê ̀ đứng lên la ̀m cuô ̣c Ca ́ch ma ̣ng
Tha ́ng Ta ́m vi ̃ đa ̣i. Hiê ̣n nay, 198 được đă ̣t tên cho nhiê ̀u bê ̣nh viê ̣n, công viên, đươǹg phô ́ trong
ca ̉ nước. Con sô ́ na ̀y đa ̃ gợi y ́ cho Vinh kha ̉o sa ́t da ̃y sô ́ SEQ98 sau đây: Da ̃y sô ́ nguyên không
âm a1, a2, ..., an được go ̣i la ̀ da ̃y SEQ198 nê ́u không tô ̀n ta ̣i hai chi ̉ sô ́ i va ̀ j (1 ≤ i,j ≤ n) ma ̀ ai-aj
hoă ̣c la ̀ bă ̀ng 1 hoă ̣c la ̀ bă ̀ng 8 hoă ̣c la ̀ bă ̀ng 9.

Vi ́ du ̣:

Da ̃y sô ́ nguyên 1, 3, 5, 7 la ̀ da ̃y SEQ198.

Da ̃y sô ́ nguyên 7, 3, 5, 1, 9, 21 không pha ̉i la ̀ da ̃y SEQ198 bởi vi ̀ co ́ hai phâ ̀n tử 1 va ̀ 9 co ́ hiê ̣u 9 -
1 = 8. Tuy nhiên, sau khi xo ́a bớt phâ ̀n tử 1, ta thu được da ̃y 7, 3, 5, 9, 21 la ̀ mô ̣t da ̃y SEQ198.

Vinh quan tâm tới ba ̀i toa ́n sau đây: Cho da ̃y sô ́ nguyên không âm b1, b2, ..., bm, ha ̃y ti ̀m ca ́ch
loa ̣i bo ̉ mô ̣t sô ́ i ́t nhâ ́t phâ ̀n tử cu ̉a da ̃y đê ̉ được da ̃y co ̀n la ̣i la ̀ SEQ198.

 

Yêu câ ̀u: Ha ̃y giu ́p Vinh gia ̉i quyê ́t ba ̀i toa ́n đă ̣t ra

 

Dư ̃liê ̣u:

Do ̀ng đâ ̀u chứa sô ́ nguyên dương m;

Do ̀ng thứ hai chứa m sô ́ nguyên không âm b1, b2, ..., bm (bi ≤ 10^9).

 

Kê ́t qua ̉: Ghi ra sô ́ nguyên k la ̀ sô ́ phâ ̀n tử bi ̣ loa ̣i bo ̉. Ghi sô ́ 0 nê ́u da ̃y đa ̃ cho la ̀ SEQ198.

 

 

Vi ́ du ̣:

 

Input

6
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7 3 1 9 21

 

Output

1

 

Ra ̀ng buô ̣c:

Co ́ 50% sô ́ test ứng với 50% sô ́ điê ̉m cu ̉a ba ̀i co ́ m ≤ 20.

Co ́ 50% sô ́ test co ̀n la ̣i ứng với 50% sô ́ điê ̉m cu ̉a ba ̀i co ́ m ≤ 2000.
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