
 

 

Create Permutation 
 

Xét một danh sách L hoán vị, với một hoán vị có độ dài x là một hoán vị các số nguyên từ 1 tới x 
và những phần tử ở trong danh sách này được đánh số bắt đầu từ 1. Ban đầu, danh sách chứa một 
hoán vị có độ dài 1 (tức là L1 = (1)).  

Bạn có thể tạo ra một hoán vị mới và thêm nó vào L sử dụng các thao tác theo mẫu sau:  

 Chọn hai (không nhất thiết phải khác nhau) chỉ số i và j.  

 Gọi các hoán vị Li và Lj lần lượt là (A1, A2, …, AS) và (B1, B2, …, BR).  

 Tạo một hoán vị mới theo một trong những cách sau (chú ý rằng các hoán vị Li và Lj 
trong danh sách L không bị thay đổi):  

1. Thêm S vào mọi phần tử của Lj, sau đó nối Li và Lj, tức là kết quả là hoán vị  
C = (A1, A2, …, AS, B1 + S, B2 + S, …, BR + S). Ví dụ, nếu Li = (1, 4, 2, 3) và  
Lj = (2, 1), thì C = (1, 4, 2, 3, 6, 5).  

2. Thêm R vào mọi phần tử của Li, sau đó nối Li và Lj, tức là kết quả là hoán vị  
C = (A1 + R, A2 + R, …, AS + R, B1, B2, …, BR). Ví dụ, nếu Li = (1, 4, 2, 3) và  
Lj = (2, 1), thì C = (3, 6, 4, 5, 2, 1).  

 Thêm C vào L, tức là nếu L đã chứa p hoán bị trước thao tác này, thì C trở thành hoán vị 
Lp+1.  

Bạn được cho một hoán vị P = (P1, P2, …, PN). Bạn cần tạo ra hoán vị này sử dụng tối đa 2N 
thao tác (thao tác cuối cùng phải là thêm P vào L) hoặc chỉ ra không thể làm được. Không bắt 
buộc phải sử dụng số thao tác ít nhất. 

 

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. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên P1, P2, …, PN. 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, nếu không thể tạo ra được hoán vị đã cho, in ra một dòng chứa xâu “NO” 
(không có ngoặc kép). Ngược lại: 
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 In ra một dòng chứa xâu “YES” (không chứa ngoặc kép). Sau đó, in ra một dòng chứa 
một số nguyên K — số lượng thao tác bạn muốn thực hiện (1 ≤ K ≤ 2N). Sau đó, in ra K 
dòng. Mỗi dòng chứa ba số nguyên i, j và w thể hiện một thao tác (1 ≤ w ≤ 2), với w = 1 
hoặc w = 2 thể hiện bạn muốn tạo một hoán vị mới theo cách đầu tiên hoặc cách thứ hai 
(được miêu tả bên trên). 

 Lời giải của bạn được cho là không đúng nếu có i hoặc j không hợp lệ trong bất kỳ thao 
tác nào hoặc đến khi kết thúc, hoán vị cuối cùng trong danh sách không bằng P. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000  

 2 ≤ N ≤ 106  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Subtasks 

Subtask #1 (50 điểm): 

 N ≤ 1000 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 5,000 

Subtask #2 (50 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

2 
3 
3 1 2 
4 
3 1 4 2 

Output 

YES 
2 
1 1 1 
1 2 2 
NO 
 


