
ROUND 5B - Haru-chan và kỹ thuật thống
kê
Haru-chan hiện đang chuẩn bị học một khóa đầy đủ về Trí tuệ Nhân tạo, và để sẵn sàng cho
khóa học này, cô quyết tâm luyện tập nghiêm túc về bộ môn thống kê.

Để giúp đỡ, Aki-kun đã gửi một dãy số A[] có kích thước N, và một phần mềm sẽ tự động gửi
truy vấn. Mỗi 15 phút, phần mềm sẽ gửi một truy vấn, dưới dạng 2 số nguyên L, R (1 <= L <= R
<= N); và nhiệm vụ của Haru-chan trong mỗi 15 phút đó là tìm ra các giá trị trung bình cộng
(mean), trung vị (median), phương sai (variance) và độ lệch chuẩn (standard deviation) của dãy
con gồm các phần tử có số thứ tự từ L tới R trên mảng A[].

Tất nhiên, dữ liệu lớn cũng cần phải có một công cụ tốt để xử lý, và chỉ trí tuệ lượng tử của
Haru-chan là không đủ. Bạn có thể giúp cô được không? <3

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và Q, lần lượt là kích thước của dãy A[] và số truy vấn cần
thực hiện trong bài toán (1 ≤ N ≤ 4000, 1 ≤ Q ≤ 10^5).

Dòng thứ hai chứa N số nguyên, là các phần tử A_i của A[] (1 ≤ A_i ≤ 4000).

Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên L, R đại diện cho một truy vấn (1 ≤ L ≤ R ≤ N).

Output

Với mỗi truy vấn bất kỳ, in ra 4 số thực, lần lượt là trung bình cộng, trung vị, phương sai và độ
lệch chuẩn của dãy con trên truy vấn tương ứng. Kết quả sẽ được chấp nhận với sai số không
vượt quá 10^-6.

Example

Input:
5 2
1 6 9 2 5
1 4
3 5

Output:
4.500000000000 4.000000000000 10.250000000000 3.201562118716
5.333333333333 5.000000000000 8.222222222222 2.867441755681

Ghi chú:

Để tham khảo các khái niệm thống kê, ta có thể xem các trang sau:

https://en.wikipedia.org/wiki/Mean

https://en.wikipedia.org/wiki/Median

https://en.wikipedia.org/wiki/Mean
https://en.wikipedia.org/wiki/Median


https://en.wikipedia.org/wiki/Variance

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation

https://en.wikipedia.org/wiki/Variance
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation
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