
 

 

Chef and Hamming Distance of arrays 
 

Chef rất thích làm việc với các mảng. Hôm nay anh ấy có một mảng A có chiều dài là N chứa 
các số nguyên dương. Em trai của Chef thích bắt chước Chef nên cậu ta cũng suy nghĩ để tạo ra 
một mảng B có chiều dài N. Cậu ta còn quá nhỏ để nghĩ ra các số mới cho mình. Do đó em trai 
Chef quyết định sử dụng tất cả phần tử của mảng A để tạo ra mảng B. Nói cách khác, mảng B 
được thu thập bằng cách xáo trộn toàn bộ phần tử của mảng A. 

Em trai Chef không muốn Chef biết rằng mình ăn cắp các phần tử từ mảng A của Chef. Do đó 
cậu ta muốn tạo ra mảng B theo một cách nào đó mà khoảng cách Hamming giữa hai mảng A và 
B là lớn nhất. Khoảng cách Hamming giữa hai mảng A và B đều có chiều dài là N là số các chỉ 
số 1 ≤ i ≤ N, sao cho Ai ≠ Bi. 
 
Em trai Chef cần giúp đỡ để tìm ra bất cứ mảng B nào. Hãy giúp anh ấy tìm ra một mảng như 
yêu cầu? 

Lưu ý rằng chắc chắn không có phần tử nào trong mảng A xuất hiện nhiều hơn hai lần tức là số 
lần xuất hiện của mỗi phần tử tối đa là 2. 
 

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 test chứa số nguyên N là chiều dài của mảng A. 

• Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên thể hiện nội dung của mảng A, tức là số 
nguyên thứ i thể hiện giá trị của Ai 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra hai dòng. 

• Dòng đầu tiên chứa khoảng cách hamming lớn nhất có thể đạt được giữa mảng B và A. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên thể hiện nội dung của mảng B. tức là số nguyên thứ i thể 
hiện giá trị của Bi. Lưu ý là B chỉ là bản xáo trộn từ mảng A. 

 

 

December	Challenge	2017	



Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ Ai ≤ 105 
• Tần suất xuất hiện của các số nguyên trong mảng A lớn nhất là 2. 

 

Subtasks 

• Subtask #1 (30 điểm): Các phần tử trong A đôi một khác nhau 
• Subtask #2 (30 điểm): 5 ≤ N ≤ 105 
• Subtask #3 (40 điểm): Các ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 
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