
 

 
Sereja and Progressions 
 
Sereja rất thích cấp số cộng. Một cấp số cộng dài vô hạn (a, r) được xác định bởi phần tử đầu 
tiên và hiệu giữa hai phần tử kề nhau, lần lượt được thể hiện bằng a và r. 
 
Anh ta định nghĩa độ hấp dẫn lẫn nhau giữa mảng A kích thước N và một cấp số cộng dài vô hạn 
(a, r) là |A1 - a| + |A2 - (a + r)| + .. + |Ai - (a + r * (i - 1)| + .. + |AN - (a + r * (N - 1)|, với |x| là 
giá trị tuyệt đối của x. 
 
Đã có mảng A với kích thước N, anh ta muốn tìm một cấp số cộng dài vô hạn sao cho độ hấp 
dẫn lẫn nhau giữa chúng là bé nhất. Ngoài ra, anh ta được cho phép thực hiện các thao tác sau 
trên mảng A. 

• Thao tác đổi chỗ: chọn bất kỳ hai chỉ số i, j của mảng A và đổi chỗ Ai, Aj  
• Thao tác xoá: Xoá một phần tử của mảng A. Chú ý rằng sau khi xoá, các chỉ số khác của 

mảng sẽ không bị đánh số thứ tự lại. 
 
Do đó, bạn cần giúp Sereja xem nên thực hiện các thao tác trên mảng A thế nào và tìm cấp số 
cộng dài vô hạn (a, r). Chú ý rằng Sereja có thể thực hiện tối đa K thao tác đổi chỗ và D thao tác 
xoá. 
 
Chấm điểm 

• Với mỗi file input, chỉ có một test.  
• Điểm số của bạn cho một file input là độ hấp dẫn lẫn nhau của mảng A sau khi đã được 

thay đổi và cấp số cộng dài vô hạn mà bạn chọn, chia cho kích thước ban đầu của mảng 
là N. Nhiệm vụ của bạn là đạt điểm càng thấp càng tốt. 

• Với mỗi test, số điểm của bạn sẽ bị trừ đi (109 / 2) * ((N - 2 * K - D) / N). 
  
Dữ liệu vào: 

• Chỉ có một test. 
• Dòng đầu tiên của input chứa ba số nguyên N, K, D. 
• Dòng tiếp theo chứa N số nguyên thể hiện mảng A. 

 
Dữ liệu ra: 

• Bạn có thể in ra tối đa K + D + 2 dòng. 
• Dòng đầu tiên, in ra hai số nguyên a, r thoả mãn ràng buộc phần dưới. 
• Sau đó, bạn có thể in ra tối đa K + D dòng, mỗi dòng thuộc một trong hai định dạng sau: 

o Thao tác đổi chỗ = 1 i j: theo sau số 1 là hai chỉ số bạn muốn đổi chỗ 
o Thao tác xoá = 2 i: theo sau số 2 là chỉ số bạn muốn xoá 

• Kết thúc bởi một dòng chứa số -1. 
• Chú ý rằng bạn cần đảm bảo chỉ số đổi chỗ hoặc xoá phải tồn tại, nếu không bạn sẽ bị 

nhận kết quả WA. Chỉ số được bắt đầu từ 1. Cũng chú ý rằng sau khi xoá, chỉ số các phần 
tử vẫn giữ nguyên. Hãy xem ví dụ input/output để hiểu rỡ hơn. Ngoài ra phải chú ý rằng 
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bạn không được thực hiện nhiều hơn K thao tác đổi chỗ hoặc nhiều hơn D thao tác xoá 
nếu không kết quả sẽ là WA. 

 
Ràng buộc: 

• -109 ≤ Ai ≤ 109 
• -1010 ≤ a, r ≤ 1010 

 
Ví dụ: 
 
Input: 
3 1 1 
1 2 3 
 
Output: 
0 1 
2 1 
1 2 3 
-1 
 
Giải thích: 

• Trong test này, mảng A là [1, 2, 3]. Sereja có thể thực hiện tối đa 1 thao tác đổi chỗ và 1 
thao tác xoá.  

• Đầu tiên, anh ta xoá phần tử ở vị trí 1, mảng trở thành [1, 2, 3] và phần tử 1 đã bị xoá.  
• Sau đó, anh ta đổi chỗ hai vị trí 2 và 3 để được [1, 3, 2] và phần tử 1 đã bị xoá.  
• Cuối cùng, mảng không chứa những phần tử đã bị xoá là [3, 2]. Độ hấp dẫn lẫn nhau của 

mảng này và cấp số cộng dài vô hạn (0, 1) là |3 - 0| + |2 - 1| = 4. Vì vậy, anh ta đạt số 
điểm là 4 / 3 = 1.3333. Cuối cùng, nó sẽ bị trừ đi (109 / 2) * ((N - 2 * K - D) / N) = (109 / 
2) * ((0 / N) = 0, tức là sẽ thành 1.3333 

 
Sinh test: 
Có tất cả 20 file input và chia ra thành 4 nhóm ( tức là 5 file mỗi nhóm ). Trong khi kỳ thi diễn 
ra, bạn sẽ chỉ được chấm 20% số test, tức là 4 file, mỗi file thuộc một nhóm. Tuy nhiên, điểm số 
cuối cùng sẽ được chấm với tất cả các file input, để được AC, bạn phải làm đúng tất cả các file 
input. 

• Nhóm 1: N = 100, K = 20, D = 10 
• Nhóm 2: N = 103, K = 300, D = 100 
• Nhóm 3: N = 104, K = D = 2000 
• Nhóm 4: N = 105, K = D = 30000 

Mảng A được sinh theo hàm phân phối ngẫu nhiên 


