
 

 

Recover the Sequence 

 

Istiak đang học toán cao cấp. Hôm nay, anh ấy viết một dãy số lên một mảnh giấy. Istiak đã rất 
vui và ra ngoài ăn trưa. 

Bạn của Istiak là Rafsan thích khiêu khích anh ta bằng việc chơi khăm. Lúc đó, anh ta có thể chọn 
một phần tử trong dãy và thay đổi nó. Khi Istiak quay lại, anh ta bực bội khi thấy dãy của mình bị 
phá – nó trở thành dãy a1, a2, …, aN (có thể là giống với dãy cũ, nếu Rafsan không thay đổi gì). 
Hãy giúp anh ta khôi phục lại dãy gốc nhé. 

Nói cách khác, bạn phải tìm một dãy b1, b2, …, bN khác dãy a tối đa một vị trí. Dãy b là một dãy 
cấp số cộng thức là tồn tại một số thực d sao cho bi – bi-1 = d với mọi i (2 ≤ i ≤ N). Nếu có nhiều 
đáp án thỏa mãn, in ra một trong số chúng. 

 

Dữ liệu 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên a1, a2, …, aN. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa N số nguyên b1, b2, …, bN. Dữ liệu đảm bảo luôn tồn tại 
đáp án. 

 

Ràng buộc 

 4 ≤ N ≤ 105  

 |ai| ≤ 109 với mọi i  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 5⋅105 

 

Ví dụ  

Input 

3 

May Cook-Off 2019 



4 
1 3 10 7 
5 
-10 -5 0 5 10 
4 
2 2 2 10 

Output 

1 3 5 7 
-10 -5 0 5 10 
2 2 2 2 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Rafsan thay phần tử thứ ba từ 5 thành 10 
Ví dụ 2: Không có phần tử nào bị thay đổi 
Ví dụ 3: Rafsan đổi phần tử thứ tư từ 2 thành 10 

 


