
 

Equality 
 
 
Chef Aditi đang tiếp tục đổi mới hương vị các món ăn của cô ấy và cô ấy muốn phân tích phản hồi từ các 
khách hàng để cải thiện kỹ năng và trình độ của mình. Các khách hàng đến nhà hàng của Aditi có thể đánh 
giá các món ăn bằng phương thức trực tuyến và Aditi có được một đánh giá tổng hợp cho mỗi ngày. Bởi 
vì cô ấy rất bận việc nấu ăn, nên bạn hãy giúp cô ấy thực hiện việc phân tích dữ liệu. 
 
Cho một dãy A1, A2, …, AN gồm các số nguyên khác nhau thể hiện phản hồi của các vị khách trong suốt 
N ngày. Bạn cần thực hiện Q truy vấn. Trong mỗi truy vấn, bạn được cho hai số nguyên L và R. Xét một 
dãy con liên tiếp Ap, Ap + 1, …, Aq, trong đó L ≤ p < q ≤ R. Gọi dãy con đó là một dãy con tăng dài nhất 
nếu thỏa mãn được các điều kiện sau: 

• Ap < Ap + 1 < … < Aq 
• Nếu p > L, thì Ap < Ap − 1 
• Nếu q < R, thì Aq > Aq + 1 

Dùng phương pháp tương tự để định nghĩa một dãy con giảm dài nhất. Bạn hãy tìm hiểu xem số lượng 
dãy con tăng dài nhất và số lượng dãy con giảm dài nhất có bằng nhau không (với L ≤ p ≤ q ≤ R).  
Ví dụ: nếu như A = (10, 20, 30, 5), chúng ta có thể thấy rằng chỉ có một dãy con tăng dài nhất (với L = 1 
và R = N) là (10, 20, 30) bởi vì (10, 20) và (20, 30) không thỏa mãn điều kiện thứ ba. Và chỉ có một dãy 
con giảm dần dài nhất là (30, 5).   

 

Dữ liệu vào 

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

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

• Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên L và R thể hiện một truy vấn. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi truy vấn, in ra một dòng có xâu “YES” nếu như số dãy con tăng dài nhất bằng với số dãy 
con giảm dài nhất hoặc in ra “NO” trong trường hợp ngược lại. 

 

Ràng buộc 

• 2 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ Q ≤ 105 
• 1 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i 
• 1 ≤ L < R ≤ N 
• A1, A2, …, AN khác nhau từng đôi một. 
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Subtasks 

• Subtasks #1 (20 điểm): Q ≤ 50. 
• Subtasks #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

4 3 
1 3 2 4 
1 4 
2 3 
2 4 

Output 

NO 
NO 
YES 

 

Giải thích 

• Với truy vấn đầu tiên, có hai dãy con tăng dài nhất là (1, 3) và (2, 4) nhưng chỉ có một dãy con 
giảm dài nhất là (3, 2). 

 


