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Úloha £. 2 (online)
Vesmírná úloºi²t¥

Tato úloha je vyhodnocována automaticky. Je tak pot°eba, aby výstup programu p°esn¥ ko-

respondoval se speci�kací výstupu níºe. Jak odevzdávat tento typ úloh se lze do£íst na webových

stránkách FIKSu pod záloºkou "Jak °e²it FIKS".

Zadání

Nový FIKSí systém pro vyhodnocování úloh je, a£ se to na první pohled nemusí zdát, velmi
komplexní. Aby byl dostate£n¥ odolný v·£i náporu °e²itel·, je rozmíst¥n na n¥kolika serverech,
které jako druºice obíhají Zemi. Kaºdé odevzdané °e²ení je pak vyhodnocováno na serveru, který
je momentáln¥ nejblíºe pozemskému °e²iteli a který momentáln¥ není p°íli² zatíºen. Tak se d¥je
po celou dobu trvání jednoho kola úloh.

K vyhodnocení kola je t°eba v²echna nasbíraná data odeslat ze serverových druºic na hlavní
server, který se nachází ve dvanáctém pat°e budovy FITu. Pro minimalizování náklad· je moºné
tento p°enos dat provést pouze z jednoho místa na ob¥ºné dráze Zem¥. Zárove¬ je t°eba, aby
nedo²lo k promíchání nahraných °e²ení, a tak musí v²echny druºice svá data odeslat ve stejný £as.
V praxi to znamená, ºe k p°enosu m·ºe dojít práv¥ tehdy, kdyº jsou v²echny druºice vyrovnány
na onom odesílacím míst¥.

Na za£átku kola se v²echny druºice nacházejí na pozici pro odesílání dat (zrovna dokon£ily
odesílání dat z minulého kola). Pro kaºdou druºici je znám po£et �ksekund, po jejímº uplynutí
se daná druºice vrátí zp¥t na toto místo. Organizáto°i FIKSu nyní pot°ebují ur£it dobu trvání
p°í²tího kola. Konkrétn¥ je zajímá, za kolik nejmén¥ �ksekund mohou p°í²tí kolo ukon£it tak,
aby jej mohli okamºit¥ po ukon£ení vyhodnotit (nepo£ítaje po£áte£ní situaci, kdy kolo je²t¥
nebylo zahájeno). Vyhodnocení se samoz°ejm¥ poda°í jen tehdy, byla-li úsp¥²n¥ p°enesena data
na hlavní server.

Vstup

Na prvním °ádku bude zadán po£et r·zných testovaných instancí problému T , 1 ≤ T ≤ 100.
Na dal²ích 2T °ádcích bude zadání t¥chto instancí. Jedno zadání se bude skládat ze dvou °ádk·.
Jednak z °ádku obsahujícího £íslo N , které udává po£et druºic pro tuto instanci problému,
1 ≤ N ≤ 1000, a jednak z °ádku s N £ísly ai, 1 ≤ i ≤ N (odd¥lených mezerami). �íslo ai udává
po£et �ksekund, po jejichº uplynutí i-tá druºice ob¥hne Zemi a vrátí se na odesílací místo.

Výstup

Výstupem pro kaºdé ze zadání je jeden °ádek s jedním £íslem, které udává minimální moºný
po£et �ksekund, po kterém lze ukon£it a vyhodnotit p°í²tí kolo FIKSu. Lze p°edpokládat, ºe
ºádný z mezivýsledk· nebude v¥t²í neº 231 − 1.
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