
 

Balsa For The Th  

Graph on an Array 
 

Cho một dãy các số nguyên A1, A2, …, AN. Bạn có thể đổi bất cứ phần tử nào trong đó (có thể 
không đổi phần tử nào) để có được dãy số nguyên dương B1, B2, …, BN. Mỗi phần tử của B phải 
là một số nguyên nằm trong đoạn từ 2 đến 50. 

Cho một đồ thị G vô hướng gồm N đỉnh (được đánh số từ 1 đến N). Với mỗi cặp đỉnh i, j khác 
nhau thì có một cạnh giữa i và j khi và chỉ khi Bi và Bj  nguyên tố cùng nhau.  

Bạn hãy chọn dãy B sao cho G là một đồ thị liên thông. Số các phần tử cần thay đổi để thu được 
B từ A phải là nhỏ nhất. Hãy tìm ra một dãy B và số lần thay đổi nhỏ nhất cần thực hiện. 

Có thể chứng minh rằng luôn có một giải pháp tồn tại để thay đổi dãy A sao cho G là một đồ thị 
liên thông. 

 

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 đàu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra hai dòng.  

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên – số lần thay đổi.  

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên B1, B2, …, BN là dãy có được sau thay đổi. 

 Nếu có nhiều đáp án, hãy in ra một trong số chúng. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 3 * 104 
 1 ≤ N ≤ 50 
 2 ≤ Ai ≤ 50 với mọi i. 
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Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

2 
2 
2 3 
2 
2 4 

Output 

0 
2 3 
1 
2 3 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Có một cạnh trong G giữa hai đỉnh 1 và 2. Đây là đồ thị liên thông, do đó không cần 
thay đổi phần tử nào. 

Ví dụ 2: Không có cạnh giữa hai đỉnh 1 và 2 bởi vì gcd (2, 4) ≠ 1. Đây chưa phải đồ thị liên 
thông. Chúng ta cần thay đổi phần tử A2 = 4 thành 3 để tạo nên một đồ thị liên thông. 

 


