
 

 

Improve the Permutation 
 
Sergey nghĩ rằng một số hoán vị tốt hơn một số hoán vị khác. Anh ấy nghĩ rằng hoán vị có thứ tự 
từ điển nhỏ hơn sẽ đẹp hơn hoán vị có thứ tự từ điển lớn hơn. Do đó hoán vị có thứ tự từ điển 
càng nhỏ, thì nó càng đẹp. 
 
Sergey có một hoán vị A và muốn làm nó đẹp nhất có thể. Đây là một loại hoán vị đặc biệt bởi vì 
ban đầu không có vị trí i nào bằng Ai. Để làm nó đẹp hơn, anh ta có thể đổi chỗ hai phần tử cạnh 
nhau, nhưng chỉ được đổi chỗ khi cả hai số đều không bằng vị trí của nó (tức là bạn có thể đổi 
chỗ Ai và Ai+1 nếu Ai ≠ i và Ai+1 ≠ i+1). Anh ta muốn thực hiện thao tác đó nhiều lần để được 
hoán vị có thứ tự từ điển nhỏ nhất có thể. 

Để tạo ra hoán vị đẹp nhất có thể là một bài toán phức tạp, nên Sergey muốn bạn giúp tìm ra bất 
kỳ dãy nào thả mãn điều kiện trên để đưa anh ta tới hoán vị đẹp nhất. Bởi Sergey rất hăng hái 
muốn thấy con đường làm đẹp hoán vị của mình, anh ta muốn dãy không được dài quá 2 × 
N2. Có thể chứng minh rằng có thể tìm ra dãy đó với ràng buộc đổi chỗ. 

 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số N thể hiện số lượng số có trong hoán vị. 
• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN thể hiện hoán vị. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra câu trả lời theo dạng sau 

o Dòng đầu tiên là số nguyên C – số lượng phép đổi chỗ được thực hiện 

o Dòng tiếp theo in ra C số nguyên Dj thể hiện phép đổi chỗ giữa số thứ Dj và số thứ 
(Dj+1) trong hoán vị (đánh số ví trí từ 1). 

• Ràng buộc của output là  

o 1 ≤ C ≤ 2 × N2 
o 1 ≤ Dj < N 
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Ràng buộc 

• A là một hoán vị. 
• 1 ≤ Ai ≤ N 
• Ai ≠ i 
• Subtask 1 (23 điểm): 1 ≤ T ≤ 10, 1 ≤ N ≤ 5 
• Subtask 2 (77 điểm): 1 ≤ T ≤ 50, 1 ≤ N ≤ 50 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
4 
4 3 2 1 
 
Output: 
6 
1 3 2 3 1 2 
  

Giải thích 

Ví dụ 1. Hãy thực hiện các thao tác lần lượt. Ở các vị trí có Ai = i  sẽ được in đậm. 

• Ban đầu ta có A = (4, 3, 2, 1) 
• Sau đó đổi chỗ A1 và A2, được A = (3, 4, 2, 1) 
• Sau đó đổi chỗ A3 và A4, được A = (3, 4, 1, 2) 
• Sau đó đổi chỗ A2 và A3, được A = (3, 1, 4, 2) 
• Sau đó đổi chỗ A3 và A4, được A = (3, 1, 2, 4) 
• Sau đó đổi chỗ A1 và A2, được A = (1, 3, 2, 4) 
• Cuối cùng đổi chỗ A2 và A3, được A = (1, 2, 3, 4) 

 Bằng cách này ta có hoán vị với thứ tự từ điển là 0. Đây là hoán vị đẹp nhất có thể tạo ra trong 
trường hợp này 

 


