
 

 

Max Range Queries 
 
Cho C = 100,000 chiếc bánh được đánh số từ 1 đến C. Mỗi chiếc bánh có một độ cao là số nguyên. 
Ban đầu, chiều cao của mỗi chiếc bánh là 0.  
 
Có N thao tác. Trong mỗi thao tác, bạn được cho hai số nguyên L và R và bạn tăng thêm 1 vào 
chiều cao của mỗi chiếc bánh L, L + 1, …, R. Một trong N thao tác kể trên phải bị loại bỏ và bạn 
có thể giữ lại N – 1 thao tác để tiến hành.  
 
Chef muốn loại bỏ một thao tác để giữ lại N – 1 thao tác sao cho số lượng bánh có chiều cao bằng 
K là nhiều nhất có thể. Do Chef đang bận một số công việc cá nhân, anh ấy nhờ đến sự giúp sức 
từ bạn. Hãy giúp anh ây tìm ra số bánh lớn nhất có chiều cao bằng K có thể có được bằng việc loại 
bỏ một thao tác. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – só test. T test được miêu tả như 
sau: 

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

 N dòng tiếp theo chứa hai số nguyên L và R thể hiện một thao tác. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lượng bánh lớn nhất có chiều cao là 
K.  

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 100 

 2 ≤ N ≤ 105 

 1 ≤ K ≤ N 

 1 ≤ L ≤ R ≤ 105 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Ví dụ  

Input 
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1 
3 2 
2 6 
4 9 
1 4 

Output 

3 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Hãy xem điều gì xảy ra khi loại bỏ một thao tác: 
 

 Loại bỏ thao tác 1: Các bánh từ 4 đến 9 có chiều cao tăng thêm 1. Các bánh từ 1 đến 4 
có chiều cao tăng thêm 1. Do đó dãy chiều cao có được cho các bánh từ 1 đến 9 là: [1, 
1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1]. Số lượng bánh có chiều cao bằng 2 là 1.  

 Loại bỏ thao tác 2: Dãy chiều cao có được cho các bánh từ 1 đến 9 là [1, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 
0, 0]. Số lượng bánh có chiều cao bằng 2 là 3. 

 Loại bỏ thao tác 3: Dãy chiều cao có được cho các bánh từ 1 đến 9 là [0, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 
1, 1]. Số lượng bánh có chiều cao bằng 2 là 3. 

Vậy số bánh lớn nhất có chiều cao bằng 2 là 3.  


