
 

 

Lasers Everywhere 
 

Vivek thích chơi với các tia laser, nhưng người bạn Divyansh nói rằng đọc về tiểu sử các doanh nhân thú 
vị hơn nhiều. Để chứng tỏ rằng laser cũng thú vị, Vivek đã đưa ra một nhiệm vụ liên quan đến chúng: 
 
Cho N điểm trong một mặt phẳng (được đánh số từ 1 đến N). Với mọi i, điểm thứ i là Pi = (i, Ai). Có  
N – 1 đoạn thẳng giữa chúng (được đánh số từ 1 đến N – 1). Với mọi i, đoạn thứ i được tạo ra bằng cách 
nối điểm Pi và Pi + 1. 
 
Bạn cần trả lời Q truy vấn. Với mỗi truy vấn, một chùm laser được bắn theo chiều ngang sang phải, từ 
một điểm (x1, y) đến điểm (x2, y) (vị trí nó dừng lại và không bắn ra thêm). Tìm số lượng các đoạn thẳng 
mà nó va chạm trên đường đi. 
 
Chùm tia được coi là va chạm với một đoạn thẳng nếu nó giao nhau hoặc đi qua điểm đầu mút của đoạn 
này, trừ khi điểm đầu mút bên trái của đoạn này là (x2, y) hoặc điểm đầu mút bên phải của nó là (x1, y). 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và Q. 

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

 Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa ba số nguyên x1, x2 và y thể hiện một truy vấn. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các đoạn đường mà chùm tia va chạm. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 

 2 ≤ N ≤ 100,000 

 1 ≤ Q ≤ 100,000 

 1 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i 

 1 ≤ x1 < x2 ≤ N 

 1 ≤ y ≤ 109 

 

Subtasks 

March Long Challenge 2020 



 Subtask #1 (30 điểm): N, Q ≤ 2,000 

 Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

1 
4 3 
1 3 5 1 
2 4 4 
1 2 3 
1 4 1 

Output 

2 
1 
2 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: 
 Với truy vấn đầu tiên, chùm tia va chạm với đoạn thẳng thứ 2 và đoạn thẳng thứ 3. 

 Với truy vấn thứ hai, chùm tia chỉ va chạm với đoạn thẳng thứ 1. Chúng ta không thể cho rằng 
nó va chạm với đoạn thẳng thứ 2 bởi vì nó có điểm đầu mút trái là (x2, y). 

 Với truy vấn thứ ba, chùm tia va chạm với đoạn thẳng thứ 1 và đoạn thẳng thứ 3. 

 

 


