
 
Compress the List 

 
Bạn được cho một dãy số nguyên luôn tăng A1, A2, …, AN. Nhiệm vụ của bạn là nén dãy này 
 
Dạng nén của dãy này là một dãy các đoạn được phân tách bởi dấu phẩy (kí tự ‘,’). Một đoạn là 
một số nguyên hoặc một cặp số nguyên cách nhau bởi ba dấu chấm (xâu “…”). Khi mỗi đoạn  
a … b ở dạng nén được giải nén thành dãy con (a, a + 1, …, b), ta có thể đạt được (được ngăn 
cách bởi dấu phẩy) dãy A ban đầu 
 
Với mỗi dãy con liên tiếp dài nhất (a, a + 1, …, b) của A sao cho b ≥ a + 2, dạng nén của A phải 
chứa đoạn a … b; nếu b ≤ a + 1 thì không thể nén vào một đoạn. Một dãy liên tiếp là dài nhất nếu 
nó không thể mở rộng bởi ít nhất một phần tử của A bên cạnh nó. Nó có thể chứng minh rằng dạng 
nén của bất kì dãy nào là duy nhất (nghĩa là được định rõ) 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số truy vấn. Mỗi truy vấn có dạng sau 
 Dòng đầu tiên của mỗi test gồm một số nguyên N 
 Dòng thứ hai gồm N số nguyên A1, A2, …, AN 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra trên một dòng gồm một xâu – dạng nén của dãy được cho 

 
Ràng buộc 
 

 1 ≤ T ≤ 100  
 1 ≤ N ≤ 100  
 1 ≤ Ai ≤ 1,000 với mọi i  
 A1 < A2 < … < AN 

  
Subtasks  
 
Subtask #1 (100 points): ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
 
Input 
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4 5 7 8  
1  
4 
 
Output  
 
1...3,5,6,8...12,15,17 
4,5,7,8 
4 
 
Giải Thích 
 
Ví dụ 1:  

 (1, 2, 3) là một dãy liên tiếp độ dài 3 nên nó được thay thế bởi xâu “1…3” 
 (5, 6) là một dãy liên tiếp nhưng độ dài 2 nên nó không được nén thành một đoạn 
 (8, 9, 10, 11, 12) là một dãy liên tiếp độ dài 5 nên nó được thay thể bởi “8…12” 
 Phần tử 15, 17 không bị ảnh hưởng 


