
ROUND 3A - Chứng chỉ hạng A
Anna là một học sinh của một trường trung học nổi tiếng. Trước khi ra trường cô ấy phải nhận
được một chứng chỉ hạng A để xin vào một trường đại học uy tín.

Trong trường học, nơi mà Anna đang học, giáo viên sẽ ghi lại các điểm của Anna - đó là các số
nguyên từ 1 đến k. Điểm tồi tệ nhất là 1, tốt nhất là k. điểm số được tính là một trung bình của
tất cả các điểm, làm tròn đến số nguyên gần nhất. 

 Ví dụ, nếu Anna có dấu hiệu [8, 9] thì đánh dấu chứng chỉ là 9, bởi vì mức trung bình
bằng 8,5 và được làm tròn là 9, nhưng nếu các dấu hiệu là [8, 8, 9], Anna sẽ có điểm sau khi làm
tròn là 8.

Để có được chứng chỉ hạng A thì Anna phải có điểm k.

Anna có n môn trong năm nay. Tuy nhiên, cô ấy sợ rằng điểm của cô ấy không đủ để có được
điểm cuối cùng k. Anna đã quyết định yêu cầu hacker Cườngđz giúp đỡ và ngay lập tức nhận
được trả lời của Cườngđz. Anh ta đã sẵn sàng để hack lớp đăng ký cho Anna và để thêm Anna
bất kỳ số lượng các điểm bổ sung từ 1 đến k. Để khó bị phát hiện thì Cườngđz muốn điểm số
thay đổi là ít nhất nhưng vẫn phải đảm bảo cho Anna qua được với điểm k.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k (1 ≤ n ≤ 100, 1 ≤ k ≤ 100) biểu thị số lượng điểm số và
số điểm cao nhất có thể.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên a1, a2, ..., an (1≤ ai ≤ k) là điểm số của Anna trước khi hack.

Output

In một số nguyên duy nhất là số điểm mà Cườngđz phải bổ sung để thay đổi điểm cuối cùng
của Anna.

Example

Input:
2 10
8 9

Output:
4
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