
 

 

Balanced Array 

  
Hussain thực sự rất thích các mảng. Ngày hôm nay anh ấy thử thánh người bạn của mình là 
Farah chiến thắng trò chơi mà anh ấy tự nghĩ ra. 
 
Hussain cho Farah một mảng gồm N số nguyên dương. Farah được phép làm nhiều lần như sau: 
 
Farah có thể chọn ra ba số nguyên (i, j, k) sao cho k là một số nguyên dương, 1 ≤ i, j ≤ N, và 
A[i] chia hết cho k. Sau đó có thể làm như sau: 
A[i] = A[i] / k 
A[j] = A[j] * k 
 
Ở đây, cô ấy lấy A[j] nhân với k và lấy A[i] chia cho k. 
 
Farah phải làm cho tất cả các phần tử của mảng bằng nhau, bằng cách thực hiện các thao tác trên 
nhiều lần tùy ý.  
 
Gần như các lần thực hiện như trên sẽ không thể đạt được một mảng các phần tử bằng nhau. Vì 
vậy, Farah được phép chèn thêm nhiều nhất một phần tử. Bạn hoàn toàn có thể chứng minh rằng 
cô ấy có thể chèn thêm một phần tử để sau đó cô ấy có một mảng gồm các phần tử bằng nhau 
(bao gồm cả phần tử được chèn vào) sau khi thực hiện các thao tác như đã nêu. 
 
Bạn phải giúp Farah tìm số nguyên dương nhỏ nhất mà cô ấy phải chèn vào mảng sao cho nó có 
thể cho tất cả các phần tử bằng sau khi chèn số này hoặc hãy nói với cô ấy rằng không cần chèn 
một số bổ sung. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N – số phần tử trong mảng. 
 Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương. 

Dữ liệu ra 

 Trong trường hợp không cần phải thêm số nào, hãy in ra “justdoit” (không có dấu ngoặc 
kép). Ngược lại, in ra số nguyên dương nhỏ nhất theo yêu cầu đề bài. Bởi kết quả có thể 
rất lớn nên bạn chỉ cần in ra phần dư của nó với 109+7 

Ràng buộc 

 1 ≤ N ≤ 5000 
 1 ≤ A[i] < 109 
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Ví dụ 

Input: 
3 
4 6 14 
 
Output: 
9261 

Ví dụ 2 

Input: 
4 
25 15 5 27 
 
Output: 
justdoit 
 

Giải thích 

Ở ví dụ 1, sau khi chèn thêm 9261, mảng sẽ trở thành {4, 6, 14, 9261}. Chúng ta sẽ làm một loạt 
các thao tác để Farah có thể tạo ra các các phần tử bằng nhau trong mảng. Mảng được đánh chỉ 
số bắt đầu từ 1. 

 (1, 4, 2). Mảng trở thành {4/2, 6, 14, 9261*2} = {2, 6, 14, 18522} 
 (4, 1, 14). Mảng trở thành {2*21, 6, 14, 18522/21} = {42, 6, 14, 882} 
 (4, 3, 3). Mảng trở thành {42, 6, 14*3, 882/3} = {42, 6, 42, 294} 
 (4, 2, 7). Mảng trở thành {42, 6*7, 42, 294/7} = {42, 42, 42, 42} 

 
Không có số nguyên dương nhỏ nhất nào nhỏ hơn có thể được chèn vào để tạo ra các phần tử 
bằng nhau. Do đó câu trả lời là 9261. 

 


