
 

Sweetest Candy 

 
Chef muốn mua kẹo cho bạn mình. Anh ấy đã đi đến cửa hàng bán các kẹo từ N lọ xếp thành một đường 
tròn và được đánh số từ 1 đến N sao cho với mọi i, lọ i và lọ i + 1 liền kề và lọ 1 với lọ N cũng liền kề. 
Với mọi i, lọ thứ i có độ ngọt là Ai. 
 
Rõ ràng, Chef muốn mua những viên kẹo ngọt nhất. Tuy nhiên, anh ta bị thu hút bởi một ưu đãi có giới 
hạn trong cửa hàng và muốn sử dụng nó. Ưu đãi đó như sau: Chef phải chọn một số nguyên  
k (1 ≤ k ≤ N), sau đó chọn k lọ liên tiếp trong đường tròn, và sau đó anh ấy có thể mua kẹo từ các lọ này 
với giá được giảm. Đối với một k cố định, Chef chọn ngẫu nhiên k lọ liên tiếp (trong tất cả các tập hợp k 
lọ liên tiếp có thể), nhưng một khi chọn chúng, anh chỉ mua kẹo có độ ngọt lớn nhất trong số các lọ được 
chọn. 
 
Như bạn có thể đoán, Chef bối rối không biết nên chọn giá trị k nào. Đối với mọi k, gọi giá trị kỳ vọng 
của độ ngọt của những viên kẹo mà Chef sẽ mua là Sk. Sau đó, biểu thị Fk = Sk * N. Có thể chứng minh 
rằng với mọi k, Fk là một số nguyên. Bạn hãy giúp Chef tìm các giá trị của F1, F2, …, FN. 

 

Dữ liệu vào 

 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 tets 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 F1, F2, …, FN. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ N ≤ 106 

 1 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i 

 Tổng của N trong mỗi test không vượt quá 106 
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