
Thích hợp
Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/qmatch 

Như một phần của chiến dịch tiếp thị, một công ty lớn ở Gdynia muốn treo logo của mình ở một
số nơi trong thành phố. Công ty dành hẳn một khoản ngân sách trong năm để đầu tư tiếp thị vì
vậy logo tạo ra rất hoành tráng. Giám đốc tiếp thị quyết định dùng nguyên cả dãy các tòa nhà để
treo các phần của logo.

Logo bao gồm n băng treo dọc với độ dài khác nhau. Các băng được đánh số từ 1 đến n từ trái
sang phải. Logo được mô tả bởi hoán vị (s1, s2, . . ., sn) các số tự nhiên từ 1 đến n. Băng số s1 là
ngắn nhất, băng số s2 dài hơn hoặc bằng băng thứ s1 nhưng ngắn hơn các băng còn lại, . . .,

băng sn là dài nhất. Độ dài thực sự của các băng không phải là vấn đề đáng lưu ý.

Đường phố chính của Gdynia có m tòa nhà. Điều có thể làm cho bạn ngạc nhiên là các tòa nhà
có độ cao khác nhau. Vấn đề đặt ra là tìm tất cả các vị trí có thể để treo logo.

Công ty muốn tìm dãy n tòa nhà liên tiếp nhau để treo logo. Nhà s1 phải là thấp nhất, nhà s2 –
thấp thứ nhì, . . . Ví dụ dãy 3 nhà với các độ cao (5, 10, 4) thì dãy sắp xếp sẽ là (3, 1, 2).

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m (1 ≤ n ≤ m ≤ 2.105)
Dòng thứ 2 chứa n số nguyên s1, s2, . . ., sn
Dòng thứa 3 chứa m số nguyên hi, i = 1 ÷ m (1 ≤ hi ≤ 109) – độ cao của các tòa nhà

Output

Dòng đầu tiên chứa số nguyên k – số dãy tìm được
Dòng thứ 2 chứa k số nguyên theo thứ tự tăng dần – số nhà đầu tiên của mỗi dãy

https://oj.vnoi.info/problem/qmatch


Example

Input:

5 10
2 1 5 3 4
5 6 3 8 12 7 1 10 11 9

Output:

2
2 6
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