
 

 

Make array great again 
 
Hãy tưởng tượng bạn là một công dân của Arrayland. Tổng thống nước bạn là (Mr. P) cho bạn 
một bài toán như sau: 
 
Cho một mảng a kích cỡ là N (chỉ số bắt đầu từ 1). Bạn được phép chọn một số tùy ý (gồm cả số 
0) các thao tác thuộc dạng sau: chọn một số nguyên i (1 ≤ i ≤ N) và hoán đổi ai với aN-i+1. 
 
Nhiệm vụ bạn được giao là tạo thành một mảng hoàn hảo a. Một mảng được cho là hoàn hảo nếu 
nó thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

• a1 > a2 < a3 > a4 < ... aN 
• a1 < a2 > a3 < a4 > ... aN 

 
Hãy tính ra số lượng tối thiểu các thao tác cần thiết để tạo ra một mảng a hoàn hảo như đã nêu 
hoặc xác định rằng không có cách nào để làm mảng đó hoàn hảo. 
 
Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N là kích thước của mảng a.  

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

 

Dữ liệu ra 

• In ra một dòng chứa một số nguyên - số thao tác tối thiểu để tạo ra mảng hoàn hảo. In ra -
1 nếu như không thể tạo ra mảng hoàn hảo. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ ai ≤ 109 cho mỗi giá trị i hợp lệ. 
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Ví dụ 

Input: 
1 
6 
1 2 3 4 5 6 
 
Output: 
1 
 
Giải thích 

Ví dụ 1: Mảng đã có KHÔNG hoàn hảo. Nếu bạn đổi chỗ phần tử thứ hai và thứ năm của mảng 
thì mảng sẽ trở thành hoàn hảo. 

 


