
 

 

Mock Turtle 
 
Mock Turtle tới trường học đại dương để trở thành một chú rùa thực sự! Tuy nhiên thay vì luyện 
tập bình thường các kỹ năng được giáo viên dạy thì cô ấy lại luôn chơi với dãy ngoặc 
 

Một dãy ngoặc được định nghĩa như sau: 

 Một xâu rỗng là một dãy ngoặc. 
 Nếu X là một dãy ngoặc thì (X) cũng là một dãy ngoặc  
 Nếu X và Y là dãy ngoặc thì XY cũng là dãy ngoặc  
 Mọi dãy ngoặc đều có thể được tạo ra từ những định nghĩa trước. 

Một dãy ngoặc chứa k khối nếu có có thể biểu diễn bởi k dãy ngoặc con không rỗng, nhưng 
không thể biểu diễn bởi nhiều hơn k dãy ngoặc con. Ví dụ “()(())” chứa 2 khối và “(()())” chỉ 
chứa một khối. Mỗi lần Alice gặp Moke Turtle, họ viết ra 2 mảng số a và b đều có độ dài là N, 
và chơi trò sau T lần: Đầu tiên Alice nghĩ ra 2 số L và R rồi Mock Turtle chọn 2 số i, j sao cho 
 L≤ i, j ≤ R và tạo ra tất cả các dãy ngoặc độ dài ai và chứa bj khối.  

Bởi vì Mock Turtle thích tạo ra những dãy ngoặc, cô ta hỏi bạn với mỗi trò chơi, số dãy ngoặc 
lớn nhất có thể tạo ra là bao nhiêu. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N, T. Theo sau là hai dòng, mỗi dòng chứa N số 
nguyên biểu diễn những phần tử của mảng a và b. 

 Tiếp theo là T dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên L và R thể hiện một trò chơi  
 

Dữ liệu ra  

 Với mỗi trò chơi, in ra một dòng chứa đáp án của bài toán, bởi đáp án có thể rất lớn nên 
chỉ cần in ra phần dư của nó cho 109+7 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ N, T ≤ 105 
 1 ≤ ai, bi ≤ 2·105, ai là số chẵn 
 1 ≤ L ≤ R ≤ N 

 

Ví dụ 

Input: 
5 2 
4 6 2 4 8 
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3 3 3 3 3 
2 4 
1 5 
 
Output: 
1 
3 
 
Giải thích 
Trong truy vấn đầu tiên, Mock Turtle chỉ có thể xây dãy ngoặc ()()() 
Trong truy vấn thứ hai, ba dãy ngoặc có thể tạo ra là 

 ()()(()) 
 ()(())() 
 (())()() 

 

 


