
 

Minimum and Maximum 
 
Đây là bài tập tương tác. 
 
Có một dãy bị ẩn A1, A2, …, AN. Bạn cần tìm những chỉ số của hai số nhỏ nhất và hai số lớn nhất 
trong đó. Nói cách khác, bạn cần tìm bốn số nguyên a, b, c và d sao cho có một hoán vị P1, P2, …, 
PN của các số nguyên từ 1 đến N thỏa mãn tính chất: 

 Với mọi i (1 ≤ i < N), ��� ≤ ����� 

 P1 = a, P2 = b, PN−1 = c và PN = d 
 
Để tìm các chỉ số này, bạn có thể hỏi tối đa Q câu hỏi. Trong mỗi câu hỏi, bạn cần chọn hai chỉ số 
i và j (1 ≤ i, j ≤ N), máy chấm so sánh phần tử Ai và Aj và trả ra kết quả là i nếu Ai ≤ Aj, hoặc là j 
nếu Ai > Aj. 
 
Chú ý: Máy chấm thích nghi, không có dãy A cố định ban đầu, nhưng máy chấm chọn câu trả lời 
cho câu hỏi của bạn theo cách ở bất kỳ thời điểm nào, có ít nhất một dãy thỏa mãn tất cả các câu 
trả lời. Câu trả lời của bạn cần đúng với mọi câu trả lời của máy chấm. Dữ liệu đảm bảo máy chấm 
xác định. 
 
Tương tác 

 Đầu tiên, bạn cần đọc một dòng chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. Tương tác 
cho T test thể hiện như sau 

 Với mỗi test, đầu tiên, bạn cần đọc một dòng chứa một số nguyên N. Nếu N = -2, tức là 
câu trả lời cho test trước của bạn bị sai và chương trình của bạn sẽ bị dừng ngay lập tức. 

 Sau đó, bạn cần hỏi các câu hỏi 
o Để hỏi một câu, bạn cần in ra một dòng chứa ba số nguyên 1, i và j (1 ≤ i, j ≤ N). 
o Sau đó, bạn đọc một dòng chứa một số nguyên x 
o Nếu câu hỏi không thỏa mãn thì x = - 2. Ngược lại, x là câu trả lời cho câu hỏi của 

bạn, tức là i nếu Ai ≤ Aj hoặc j trong trường hợp ngược lại 
 Khi bạn đã xác định được đáp án của mình, bạn cần in ra một dòng chứa năm số nguyên 

2, a, b, c và d (1 ≤ a, b, c, d ≤ N) thỏa mãn các điều kiện ở trên. Nếu có nhiều đáp án, 
bạn cần tìm một trong số đó. Nếu đáp án của bạn không chính xác, máy chấm sẽ trả ra -2 
ngược lại nó sẽ in ra N cho test tiếp theo (nếu vẫn còn test nữa) 

 Khi bạn đọc được -2, chương trình của bạn sẽ bị dừng ngay lập tức và nhận được kết quả 
Wrong Answer. Ngược lại, bạn sẽ nhận được kết quả bất kỳ. 

Đừng quên flush output sau khi in ra mỗi dòng! 
 
Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 
 1 ≤ N ≤ 1,000  
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Subtask #1 (50 điểm): � = �
�

�
�� + �� 

Ví dụ  
 
Máy chấm              Bạn 
1 
4 
                      1 1 2 
1 
                      1 2 1 
2 
                      1 1 3 
3 
                      1 1 4 
4 
                      1 3 4 
4 
                      2 4 3 1 2 
 
Giải thích 
Ví dụ 1: Dãy bị ẩn là A = [3, 3, 2, 1]. Chú ý rằng có thể có đáp án khác là a = 4, b = 3, c = 2 và 
d = 1. 


