
 

Chef and his study plans
 
Chefland có một trường đại học r
một số ngày liên tiếp. Bạn đượ
starti và endi. 
 
Chef của chúng ta muốn tự mình ghi danh vào tr
chắn về khoảng thời gian anh ta mu
hoạch chứa ngày bắt đầu plan_start
 
Chef muốn bạn giúp anh ta tìm ra s
hoạch. Chú ý rằng, tại một thời đi
ta có thể có mặt ở nhiều nhất m
Chef có mặt ở lớp trong cả khóa.
 
Dữ liệu vào: 

 Chỉ chứa 1 test duy nhất. 
 Dòng đầu tiên của input chứa 2 số nguy

hoạch trong đầu của Chef.
 Dòng thứ i trong N dòng sau ch

thúc của khóa học thứ i. 
 Dòng thứ i trong Q dòng ti

bắt đầu và kết thúc trong kế hoạch của Chef.
 
Dữ liệu ra: 

 In ra Q dòng – mỗi dòng ch
có thể hoàn thành với kế 

Ràng buộc: 
 1 ≤ N, Q ≤ 105 
 1 ≤ starti ≤ endi ≤ 106 
 1 ≤ plan_startj ≤ plan_end

 
Ví dụ: 
 
Input 
3 3 
1 3 
5 6 
2 4 
1 6 
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c rất nổi tiếng. Đại học có N khóa học. Mỗi khóa s
ợc cho ngày bắt đầu và kết thúc của khóa học th

mình ghi danh vào trường đại học. Nhưng anh ta không bi
anh ta muốn học. Anh ta có Q kế hoạch dự kiến trong đ

plan_starti và ngày kết thúc plan_endi.  

n giúp anh ta tìm ra số khóa học lớn nhất anh ta có thể hoàn thành v
i điểm, Chef không thể cùng tham gia nhiều khóa h

t một khóa trong 1 ngày. Một khóa được coi là hoàn thành ch
khóa. 

  

 
ủa input chứa 2 số nguyên N và Q lần lượt là số lượng khóa học v

ạch trong đầu của Chef. 
dòng sau chứa 2 số nguyên starti và endi là ngày bắt đầu v

dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên plan_starti và plan_end
ết thúc trong kế hoạch của Chef. 

i dòng chứa một số nguyên tương ứng với số khóa h
 hoạc tương ứng. 

 

plan_endj ≤ 106 
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i khóa sẽ chạy trong 
c thứ i lần lượt là 

c. Nhưng anh ta không biết chắc 
n trong đầu. Mỗi kế 

hoàn thành với mỗi kế 
u khóa học, tức là anh 

c coi là hoàn thành chỉ khi 

ợng khóa học và số kế 

ắt đầu và ngày kết 

plan_endi, là ngày 

khóa học lớn nhất Chef 
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1 3 
2 3 
 
Output: 
2 
1 
0 
 
Giải thích: 
 
Kế hoạch #1. Chef ở trường từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 6. Trong thời gian đó, anh ta có thể 
tham gia nhiều nhất 2 khóa. Anh ta có thể hoàn thành khóa 1 và 2 hoặc khóa 2 và 3. 
 
Kế hoạch #2. Chef có thể hoàn thành không quá một khóa học là khóa học đó là khóa 1. 
 
Kế hoạch #3. Chef ở trường trong khoảng thời gian ngắn. Annh ta không thể hoàn thành được 
bất cứ khóa nào. 


