
 

 

 

Intervals and subarrays 

Chef Rahul tỏ ra hứng thú với những dãy số mà có thể sắp xếp lại để tạo thành một “đoạn các 

giá trị” – một dãy tăng dần thỏa mãn mỗi phần tử lớn hơn phần tử trước nó đúng một đơn vị. Ví 

dụ: 

 Rahul thích dãy [3, 6, 5, 4] vì nó có thể sắp xếp lại thành [3, 4, 5, 6]. 

 Rahul không thích [1, 2, 4, 5] vì không có một “đoạn” nào có thể xác định được từ những 

phần tử này. 

Cho một dãy số a với độ dài n, nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình để đếm số lượng 

những dãy con liên tiếp của a được ưa thích bởi Rahul mà có độ dài không nhỏ hơn w. 

Dữ liệu vào: 

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T, là số lượng bộ dữ liệu theo sau đó. Mỗi bộ dữ liệu gồm 

đúng 2 dòng. 

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên cách nhau bởi khoảng trẳng n và w. 

Dòng tiếp theo chứa đúng n số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng, biểu diễn dãy a. 

Dữ liệu ra: 

Bạn nên xuất ra đúng T dòng chứa kết quả tương ứng với mỗi bộ dữ liệu. 

Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 10
5
. 

 1 ≤ n ≤ 10
6
. 

 Tổng giá trị n của tất cả bộ dữ liệu không vượt quá 10
6
. 

 1 ≤ w ≤ n. 

 a là một hoán vị của các giá trị [1, 2, 3, …, n]. 

Ví dụ: 

Dữ liệu vào: 
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Dữ liệu ra: 

5 

5 

Giải thích: 

Bộ dữ liệu ví dụ #1: 

5 dãy con sau tạo thành một “đoạn”: 

 [2] 

 [3] 

 [1] 

 [2, 3] 

 [2, 3, 1] 

Bộ dữ liệu ví dụ #2: 

5 dãy con sau tạo thành một “đoạn”: 

 [6, 1, 5, 3, 4, 2] tạo thành [1..6] 

 [1, 5, 3, 4, 2] tạo thành [1..5] 

 [5, 3, 4] tạo thành [3..5] 

 [5, 3, 4, 2] tạo thành [2..5] 

 [3, 4, 2] tạo thành [2..4] 

Lưu ý rằng [3, 4] cũng tạo thành một “đoạn” nhưng không thể được đếm vào vì độ dài của nó 

nhỏ hơn w(=3). 


