
 

 

Segment Queries 
 
Cho một lưới 1D với N điểm, được đánh số 1,2,… N từ trái sang phải. Các đoạn được biểu diễn 
bằng một cặp [L, R] và chứa tất cả các điểm có chỉ số nằm giữa L và R (tính cả hai biên). 
 
Một số điểm có thể được đánh dấu. Ban đầu tất cả các điểm đều không được đánh dấu, 
 
Sergey muốn thiết lập một cấu trúc dữ liệu có thể giúp anh ấy trả lời được hai loại truy vấn sau 
đây: 
 

• 0 L R : Thêm một đoạn, bắt đầu từ L và kết thúc ở R vào cấu trúc dữ liệu nếu nó có ít 
nhất một điểm không được đánnh dấu. Trong những truy vấn loại này, có thể có nhiều 
đoạn trùng hai điểm đầu mút. 

• 1 P : Đánh dấu điểm P và in ra số các đoạn đã kích hoạt. Đoạn được kích hoạt khi tất cả 
các điểm của nó được đánh dấu. 

 
Hãy giúp Sergey tạo ra cấu trúc dữ liệu phù hợp. Đây là một bài toán on-line. Có nghĩa là bạn 
không thể nhìn thấy truy vấn tiếp theo cho đến khi bạn trả lời được những truy vấn trước đó, nói 
cách khác thì bạn sẽ chỉ nhìn thấy một truy vấn tại một thời điểm. 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một cặp số nguyên N, Q lần lượt là số lượng điểm và 
số các truy vấn. 

• Sau đó bạn sẽ nhận được một truy vấn thuộc một trong hai loại trên. Hãy flush output sau 
khi bạn đưa ra đáp án để có thể đọc truy vấn tiếp theo.  

 

Dữ liệu ra 

• Sau mỗi truy vấn loại 1, in ra số các đoạn đã được kích hoạt. 

Ràng buộc 

• Không có điểm nào được đánh dấu hai lần hoặc nhiều hơn hai lần. 
• 1 ≤ P ≤ N 
• 1 ≤ L ≤ R ≤ N 
• Subtask 1 (18 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 104 
• Subtask 2 (41 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 105 
• Subtask 2 (41 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 106 

Ví dụ 

Input: 

January	Lunchtime	2017	



3 7 
0 1 2 
0 2 3 
1 2 
0 2 2 
0 3 3 
1 3 
1 1 
 
Output: 
0 
2 
1 
  

Giải thích 

Ví dụ 1. Lần đầu tiên chúng ta đánh dấu điểm 2, khi đó chỉ có một đoạn kích hoạt đó là [2, 2]. 
Nhưng bởi vì đoạn này chưa được thêm vào, không có gì bị xóa trong thời gian này. 
 
Sau đó, chúng tôi thêm đoạn [2, 2]. Hãy lưu ý rằng nó không thể được thêm vào bởi vì tất cả các 
điểm của nó đã được đánh dấu. Do đó không có gì xảy ra trong lần thêm này. 
 
Khi ta đánh dấu điểm 3, đoạn sau được kích hoạt: [2; 3] (được thêm vào theo truy vấn 2) và [3, 
3] (được thêm vào theo truy vấn 5). Câu trả lời sau truy vấn là 2. 
 
Trong truy vấn cuối cùng tất cả các điểm đều được đánh dấu và đoạn còn lại [1, 2] sẽ trở được 
kích hoạt. Vì vậy, câu trả lời là 1.  
 
Chú ý 

Bạn có thể flush output bằng cách sử dụng fflush(stdout) với C++, System.out.flush() với Java, 
sys.stdout.flush() với Python. Flush output tức là bạn in ra hết các ký tự trong buffer. 

	


