
 

 

Queen of Hearts 
 
Wonderland là một thế giới tuyệt vời, nơi sinh sống của N sinh vật lạ. để đơn giản, những sinh 
vật lạ được đánh số từ 1 đến N. Mỗi sinh vật có chính xác một bạn thân, ngoài ra còn có một mối 
quan hệ ngưỡng mộ phức tạp. Mỗi sinh vật chỉ ngưỡng mộ chính mình và tất cả những sinh vật 
ngưỡng mộ nó đều là bạn thân của nó.  

Wonderland được chia thành nhiều phường, một sinh vật chỉ ở một phường và mỗi phường bao 
gồm ít nhất một sinh vật. Mỗi phường được định nghĩa là tập hợp lớn nhất của sinh vật trong đó 
nếu như chúng ta lấy bất kì hai sinh vật i, j, thì có tồn tại một sinh vật k mà i ngưỡng mộ k và j 
ngưỡng mộ k. 

Nữ hoàng của trái tim rất giận dữ bởi vì một người nào đó đã đánh cắp những bánh kem trái cây 
của cô ấy, cho nên cô ấy sẽ thực hành việc hành quyết. Sau mỗi  lần hành quyết, sẽ có một số 
sinh vật mất đi bạn thân của chúng, nó cũng sẽ không còn được ngưỡng mộ bởi bạn thân của nó, 
hậu quả là số lượng các phường có thể thay đổi. 
 
Alice có Q truy vấn có dạng L, R, và cô ấy hỏi bạn số lượng phường sau việc hành quyết nếu chí 
có số người sống sót được đánh số tử L đến R. 
 

Dữ liệu vào 

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên N và Q. Trong dòng tiếp theo có N số nguyên, 
số nguyên thứ i là ai thể hiện bạn thân của sinh vật thứ i. Q dòng tiếp theo mỗi dòng có hai số 
nguyên L, R đại diện cho một truy vấn. 

Dữ liệu ra 

Ở mỗi truy vấn in ra số lượng phường sau việc hành quyết. 

Ràng buộc 

 1 ≤ N, Q ≤ 105 
 1 ≤ L ≤ R ≤ N 

 1 ≤ ai ≤ N 

Ví dụ 

Input: 
9 3 
2 8 4 3 9 9 8 3 3 
1 6 
7 9 
3 6 
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Output: 
4 
2 
3 

Giải thích 

Ban đầu chỉ có một phường. 

Sau việc hành quyết của truy vấn đầu tiên, các phường sẽ là { {1,2}, {3,4}, {5,6} }. 

Sau việc hành quyết của truy vấn thứ hai, các phường sẽ là { {7,8}, {9} }.  

Sau việc hành quyết của truy vấn thứ ba, các phường sẽ là { {3,4}, {5},{6} }. 
 


