
 

 

The Grux Permutation 

Chef nhận được một hoán vị P1, P2, …, PN và một số nguyên D từ người bạn tốt Grux, Grux sợ 
anh sẽ quên chúng ở đâu đó. Tuy nhiên, vì Grux chỉ chơi với hoán vị, tất cả đều bị xáo trộn và 
Chef chỉ thích các hoán vị đã được sắp xếp, nên anh quyết định sắp xếp nó bằng cách thực hiện 
một số thao tác hoán đổi. 
 
Chef muốn sử dụng số nguyên D mà anh ấy vừa nhận được, vì vậy Chef sẵn sàng đổi hai phần tử 
hoán vị bất kỳ nếu hiệu tuyệt đối của chúng là bằng D. Anh ấy bị giới hạn về thời gian, vì vậy bạn 
cần xác định số lần hoán đổi tối thiểu anh ta cần thực hiện để sắp xếp hoán vị, hoặc xác định với 
anh ấy rằng không thể sắp xếp theo cách của Chef. 

 

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 hai số nguyên N và D.  

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

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các hoán đổi tối thiểu, hoặc in ra -1 
nếu không thể sắp xếp hoán vị như yêu cầu.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 20 

 1 ≤ N ≤ 200,000 

 1 ≤ D ≤ N 

 1 ≤ Pi ≤ N với mọi i 

 P1, P2, …, PN khác nhau từng đôi một. 

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

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): D = 1 
Subtask #2 (30 điểm): 

 N ≤ 1,000 
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 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 10,000 

Subtask #3 (50 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

2 
5 2    
3 4 5 2 1 
5 2     
4 3 2 1 5   

Output 

3 
-1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chef có thể thực hiện các hoán đổi theo thứ tự sau đây:  
 Đổi chỗ phần tử đầu tiên và phần tử thứ năm 

 Đổi chỗ phần thứ ba tiên và phần tử thứ năm 

 Đổi chỗ phần tử thứ hai và phần tử thứ tư 

 


