
Akhil Recovers The Lost Array

Akhil có một mảng gồm các N số nguyên dương. Như đã biết ta có (N*(N+1))/2 mảng con liên tiếp 

không rỗng trong một mảng có ký thước N. Akhil phát hiện ra rằng đúng E mảng con có tổng chẵn 

và O =  (N*(N+1))/2 - E mảng con có tổng lẻ.

Ngày tiếp theo, anh ta mất mảng ban đầu. Nhưng anh ta vẫn nhớ chính xác giá trị của E và O. Giờ, 

anh ta muốn tự tạo một mảng bất kỳ với đúng E mảng con liên tiếp có tổng chẵn và O mảng con 

liên tiếp có tổng lẻ. Nếu như có nhiều mảng thỏa mãn, xuất ra một mảng bất kỳ trong số đó sẽ làm 

anh ta vui.  

Dữ liệu vào

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng bộ test. Mô tả của T bộ test

như sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi bộ test chứa một số nguyên N là độ dài của mảng bị mất. 

• Dòng thứ hai của mỗi bộ test chứa hai số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng E và O lần 

lượt là số lượng mảng con liên tiếp có tổng chẵn và tổng lẻ.

Dữ liệu ra

• Với mỗi bộ test, xuất ra một dòng chứa tất cả các số trong dãy được phân tách bởi một 

khoảng trắng. 

• Mỗi số nguyên nằm giữa số 0 và 100 (kể cả hai số 0 và 100).

• Nếu không thể có mảng nào như vậy, in ra -1 trên một dòng. 

Ràng buộc

• 0 ≤ E, O ≤ N*(N+1)/2 

• E + O = N*(N+1)/2 

Giới hạn

• Subtask #1 (20 điểm) : 1 ≤ tổng của các giá trị N trong tất các bộ test ≤ 15 

• Subtask #2 (20 điểm) : 1 ≤ tổng của các giá trị N trong tất các bộ test ≤ 2 * 103 

• Subtask #3 (60 điểm) : 1 ≤ tổng của các giá trị N trong tất các bộ test ≤ 106 
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Giải thích

Ví dụ 1. Có tất cả 6 mảng con: {2}, {1}, {2}, {2, 1}, {1, 2}, {2, 1, 2}. Tổng của chúng là lần lượt là

{2, 1, 2, 3, 3, 5}. Vì 2 trong số đó có tổng chắn và 4 trong số đó có tổng lẻ. Vì vậy nên đây là một 

trong câu trả lời thỏa mãn yêu cầu của Akhil 

Ví dụ 3. Không có mảng có độ dài 3 nào mà các mảng con đều có tổng lẻ.Akhil có thể nhớ gì đó 

không đúng. Vì vậy bạn nên in ra -1.
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