
 

Army of Me 
	
Gần đây bác sĩ D đang suy nghĩ về cụm từ “Cuộc sống hữu hạn”. Anh quyết định bắt đầu làm tất cả những 
thứ kỳ lạ mà anh luôn muốn làm. Nhưng vì cuộc sống rất ngắn ngủi, anh ấy không có thời gian để tự mình 
làm tất cả, vì vậy anh ta đã tạo ra Cỗ máy nhân bản và sử dụng nó để tạo ra N bản sao của chính mình 
(được đánh số từ 1 đến N) để giúp anh ấy làm tất cả danh mục công việc cần làm. Bác sĩ D xếp các bản 
sao thành một hàng; với mọi i (1 ≤ i ≤ N), bản sao thứ i trong hàng là bản sao thứ Pi được tạo bởi máy 
nhân bản. 
 
Có Q hạng mục công việc trong danh sách công việc cần làm của bác sĩ D. Do đó bạn cần thực hiện Q 
truy vấn. Với mỗi truy vấn, bác sĩ D muốn chọn ra hai tham số L và R sao cho 1 ≤ L ≤ R ≤ N và để cho 
các bản sao PL, PL + 1, …, PR thực hiện một công việc. Bác sĩ D chờ cho tới khi các bản sao này thực hiện 
xong và trở lại trước khi bắt đầu hạng mục công việc tiếp theo của mình (truy vấn tiếp theo). Do vậy, một 
bản sao có thể được chọn nhiều lần trong các truy vấn khác nhau. 
 
Sức mạnh của một nhóm bản sao là số lượng bản sao tối đa trong nhóm đó sao cho vị trí của chúng trong 
hàng là liên tiếp nhau và chúng có thể được sắp xếp lại sao cho Pi cũng liên tiếp (chúng là các bản sao 
được tạo ra liên tiếp). Bác sĩ D đang tự hỏi liệu các nhóm bản sao mà anh chọn có đủ mạnh cho nhiệm vụ 
của chúng không. Đối với mỗi truy vấn, hãy tính toán sức mạnh của nhóm bản sao mà bác sĩ D chọn để 
thực hiện một công việc. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên N và Q. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên P1, P2, …, PN. 

• Q dòng tiếp theo miêu tả các truy vấn. Mỗi dòng chứa hai số nguyên X và Y, các giá trị của L và 
R cho truy vấn này được tính như sau: 

o Gọi last là đáp án của truy vấn trước đó, hoặc 0 nếu như đó là truy vấn đầu tiên. 

o Gán L = (X + last − 1) % N) + 1. 

o Gán R = ((Y + last − 1) % N) + 1. 

o Nếu L > R thì đổi L và R với nhau. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi truy vấn, in ra một số nguyên – sức mạnh của nhóm đã chọn. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N, Q ≤ 5 * 105 
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• P1, P2, …, PN tạo thành một hoán vị của 1, 2, …, N 
• 1 ≤ X, Y ≤ N 

 

Subtasks 

• Subtask #1 (21 điểm): N, Q ≤ 5,000 
• Subtask #2 (79 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

7 5 
2 5 4 6 3 7 1 
2 4 
5 2 
1 7 
7 6 
3 2 

Output 

3 
5 
1 
7 
2 
 


