
 

 

Restore the Permutation 
 
Alex, Kostya, Andrew và Sergey vừa mới tham gia một cuộc thi trại hè lập trình rất nổi tiếng của 
Nga.  
 
Một ngày nọ, trong suốt chuyến du ngoạn, cả ba trở nên buồn chán, đặc biệt là Sergey. Do vậy 
anh ấy hỏi Alex về một bài toán mà họ có thể suy nghĩ cho xua tan sự nhàm chán. Và rồi Alex 
đưa ra bài toán sau: 
 
Có một hoán vị A gồm N số nguyên dương đầu tiên mà bạn chưa biết (được đánh chỉ số bắt đầu 
từ 1). 
Bạn có thể hỏi hai loại truy vấn sau đây: 

• 1 X Y D : Có đúng là |AX - AY| chia cho D mà không dư? 
• 2 X Y : Có đúng là AX < AY? 

 

Nhiệm vụ là khôi phục lại hoán vị A bằng cách hỏi các câu hỏi thuộc hai dạng trên. Mỗi loại câu 
hỏi sẽ bị giới hạn số lần được hỏi. 

Andrew và Kostya nảy ra lời giải rất nhanh. Nhưng Sergey thì vẫn thật sự lúng túng với bài toán 
này. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ vài điều, anh ấy cũng tự mình nghĩ ra giải pháp. 

Và sau đó, anh ấy đã nhận ra rằng anh ấy thực sự đã nghe nhầm bài toán ban đầu (nó thực sự dễ). 
 
Sergey ban đầu đã rất buồn vì làm nhầm một bài toán không tồn tại, nhưng mặt tích cực là anh 
ấy có thể đưa nó thành một bài toán cho một cuộc thi. 
 
Do đó, anh ấy muốn bạn giải quyết bài toán của chính anh ấy nghĩ ra J 
Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên (và cũng là duy nhất) của mỗi test chứa một số nguyên duy nhất N thể hiện 
số lượng các số trong hoán vị. 

Dữ liệu ra 

• Mỗi test in ra Q dòng. 

• Trong mỗi Q dòng này, số đầu tiên là loại của truy vấn, sau đó là các thông số. Có ba loại 
truy vấn: hai loại đầu tiên như miêu tả trong đề bài và thêm một loại như sau: 

o 3 A1 A2 ... AN thể hiện kết quả của sự hoán vị 
• Luôn luôn chỉ có một truy vấn loại ba cho mỗi test – cái cuối cùng. 
• Mỗi truy vấn (loại 1 và 2) mà bạn in ra, bạn sẽ nhận được phản hồi. Chương trình chấm 

sẽ in ra "Yes" hoặc"No" (cả hai đều không có dấu ngoặc kép), thể hiện câu trả lời cho 
truy vấn đó. 

• Trong  mỗi test, bạn có thể hỏi không quá 13 × N truy vấn loại 1 và không quá  N-1 truy 
vấn loại 2. Bảo đảm rằng nó sẽ có thể khôi phục lại sự hoán vị dưới những ràng buộc. 

• Hãy flush output buffer bất cứ lúc nào bạn in ra một truy vấn. 
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Ràng buộc 

• 1 ≤ tổng N ≤ 105 
• Subtask 1 (16 điểm): 1 ≤ N ≤ 3 
• Subtask 2 (25 điểm): 1 ≤ N ≤ 13 
• Subtask 3 (30 điểm): 1 ≤ N ≤ 100 
• Subtask 4 (29 điểm): 1 ≤ N ≤ 104 

Ví dụ 

Input: 
2 
2 
2 
 
Output: 
2 1 2 
> (FEEDBACK) No 
3 2 1 
2 1 2 
> (FEEDBACK) Yes 
3 1 2 
 


