
Square in numbers

Leha là một nhà toán học xuất sắc. Anh ta đang nghiên cứu cách kiểm tra một số có chia hết cho 

một số chính phương nào đó hay không.

He has a positive integer X represented as a product of N integers a1, a2, .... aN. He has somehow 

figured out that there exists some integer P such that the number X is divisible by P2, but he is not 

able to find such P himself. Can you find it for him? If there are more than one possible values of P 

possible, you can print any one of them.

Anh ta có một số nguyên dương X được biểu diễn bằng tích của N số nguyên a1, a2, .... aN. Anh ta 

bằng cách nào đó đã khám phá ra được sự tồn tại của một vài số nguyên P mà X chia hết cho P2, 

nhưng anh ta không thể tìm ra số P đó. Bạn có thể tìm số này giúp anh ta? Nếu có nhiều hơn một 

giá trị P thỏa mãn, bạn chỉ cần in ra một trong số chúng.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng bộ test. T bộ test như sau.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ test chứa một số nguyên N là số lượng số nguyên trong biểu diễn của số 

X.

Dòng thứ hai chứa N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng  a1, a2, .... aN.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ test, xuất ra một số nguyên P là câu trả lời cho bộ test này. Lưu ý rằng P phải nằm trong

khoảng từ 2 tới 1018 . Đảm bảo rằng sẽ tồn tại ít nhất một đáp án. Nếu có nhiều hơn một đáp an, 

xuất ra một cái bất kỳ.

Ràng buộc

• 1 ≤ T ≤ 5 

• 1 ≤ N ≤ 100 

• 1 ≤ ai ≤ 1018 

Giới hạn

• Subtask 1[19 điểm]: 1 ≤ a1*a2*...*aN ≤ 106 

• Subtask 2[22 điểm]: 1 ≤ a1*a2*...*aN ≤ 1012 

• Subtask 3[23 điểm]: 1 ≤ ai ≤ 1012 
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• Subtask 4[36 điểm]: không có ràng buộc nào thêm. 

Ví dụ

Input:

1

3

21 11 6

Output:

3

Giải thích

Ví dụ 1. X = 21 * 11 * 6 = 1386. Số này chia hết cho 9, một số chính phương, 9 = 32. Vì vậy P = 3.
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