
 

 

Hussain Set 

  
Hussain đang thấy rất chán, anh ấy có rất nhiều bài kiểm tra vào tuần tới. Tuy nhiên anh ấy 
chẳng muốn ôn tập. Do đó, anh ấy quyết định có thể bị trượt, thay vào đó anh ấy sẽ chơi với 
Hasan (người cũng mới thi trượt). Hussain phát minh ra một trò chơi để chơi cùng Hasan. 
 
Hussain cho Hasan biết một tập hợp các số nguyên. (các phần tử có thể là các số giống nhau). 
Trong mỗi lượt chơi, Hussain sẽ loại bỏ một số lớn nhất từ tập hợp đã cho và chia nó cho 2 (nếu 
kết quả là số thập phân, hãy làm tròn xuống thành số nguyên). 
 
Nếu sau khi chia, số đó vẫn dương (lớn hơn 0) thì anh ấy sẽ chèn kết quả sau chia trở lại vào tập 
hợp.  
 
Trước khi bắt đầu trò chơi, Husain cho Hasan biết các con số trong tập hợp. 
 
Hussain hỏi Hasan M câu hỏi. Câu hỏi thứ i sẽ được thể hiện bởi Q[i], và Hasan phải tìm ra giá 
trị của số mà Hussain sẽ lấy ra để chia (trước khi ấy thực hiện việc chia) sau Q[i]-1 lượt chơi. Ở 
đây, giá trị của số nào được lấy ra trong lượt chia thứ Q[i]? 
 
Hãy giúp Hasan trả lời các truy vấn này. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N, M – lần lượt là kích cỡ ban đầu của tập hợp và số 
các câu hỏi. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên, là các phần tử ban đầu của tập hợp. 
 M dòng tiếp theo, dòng thứ i sẽ chứa Q[i]. 

Dữ liệu ra 

 In ra M dòng, dòng thứ i chứa câu trả lời cho truy vấn thứ i.  

Ràng buộc 

 1 ≤ N, M ≤ 106 
 Các truy vấn được cho theo thứ tự thời gian. Khi đó Q[i] > Q[i-1] 
 Mỗi phần tử của tập hợp sẽ là một số nguyên dương nhỏ hơn 263 
 Đảm bảo rằng tập hợp sẽ chứa ít nhất một phần tử trong mỗi truy vấn 
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Ví dụ 

Input: 
4 6 
8 5 3 1 
1 
2 
3 
4 
6 
8 
 
Output: 
8 
5 
4 
3 
2 
1 

Giải thích 

Để thuận tiện, chúng ta sắp xếp tập hợp từ lớn đến nhỏ trong từng lượt chơi: 

 Trước tiên, tập hợp là (8, 5, 3, 1). 
 Trong lần chơi đầu tiên, 8 được loại bỏ, chia nó cho 2 được 4, sau đó đưa nó trở lại dãy. 

Dãy ban đầu chuyển thành (5, 4, 3, 1). 
 Trong lần chơi thứ hai. 5 được loại bỏ và sau khi chia nó cho 2, ta được 2 (sau khi làm 

tròn xuống). Dãy ban đầu trở thành (4, 3, 2, 1). 
 Sau lần chơi thứ ba, dãy trở thành (3, 2, 2, 1). 
 Sau lần chơi thứ tư, dãy trở thành (2, 2, 1, 1). 
 Sau lần chơi thứ băm, dãy trở thành (2, 1, 1, 1). 
 Sau lần chơi thứ sáu, dãy trở thành (1, 1, 1, 1). 
 Trong lần chơi thứ bảy, 1 được loại bỏ, và nó không là số nguyên lớn hơn 0 sau khi chia 

cho 2 nên dãy sẽ trở thành (1, 1, 1). 
 Sau lần chơi thứ tám, dãy trở thành (1, 1). 

Giá trị được đem ra để chia trong lượt 1 là 8. Do đó in ra 8. 
Giá trị được đem ra để chia trong lượt 2 là 5. Do đó in ra 5. 
Giá trị được đem ra để chia trong lượt 8 là 1. Do đó in ra 1. 
 

 


