
 

 

Save Jewels 

 
Nhiều người cho rằng, một khi giàu có, bạn sẽ luôn bị kẻ gian rình rập. Khaled là một trong những 
người giàu nhất trên thế giới. Anh ấy có N viên ngọc quý (được đánh số từ 1 đến N). Với mọi i, viên 
ngọc thứ i có giá trị là Pi. Giá trị của các viên ngọc khác nhau từng đôi một. Không may cho Khaled, 
một trong số những tên trộm nổi tiếng – Ghoda đang muốn ăn trộm những viên ngọc quý đó.  
 
Khaled biết rằng Ghoda muốn trộm được những viên ngọc trong M ngày (được đánh số từ 1 đến M). 
Với mỗi i, trong ngày thứ i, xét tất cả các viên ngọc có chỉ số trong đoạn giữa Li và Ri mà chưa bị 
Ghoda trộm mất. Nếu có ít nhất một viên ngọc như vậy, Ghoda quyết định đánh cắp một trong những 
viên ngọc đó – viên ngọc có giá trị lớn nhất. Khaled chỉ có thể chọn một ngày để ngăn Ghoda đánh cắp 
bất kỳ viên ngọc nào vào ngày đó; Ghoda có thể đánh cắp viên ngọc vào những ngày tiếp theo theo 
cách tương tự. 
 
Khaled muốn tối đa hóa giá trị của các viên ngọc không bị kẻ gian Ghoda trộm mất trong vòng M ngày. 
Hãy giúp anh ấy thực hiện được điều đó. 

 

Dữ liệu vào 

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

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

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên P1, P2, …, PN.  

 M dòng tiếp theo. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ M), dòng thứ i chứa hai số nguyên Li và Ri. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – tổng giá trị lớn nhất của những viên ngọc 
còn lại.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ M ≤ N ≤ 105 

 1 ≤ Pi ≤ 109 với mọi i 

 P1, P2, …, PN khác nhau từng đôi một 

 1 ≤ Li, Ri ≤ N với mọi i 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 2*105 
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Ví dụ 

Input 

1 
4 4 
1 2 4 3 
1 3 
3 4 
1 2 
2 3 

 

Output 

4 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Khaled có thể ngăn Ghoda trộm vào ngày 2. Khi đó, Ghoda ăn trộm được viên ngọc thứ 3 vào 
ngày thứ nhất và viên ngọc thứ 2 vào ngày thứ ba. Hắn không thể trộm được bất cứ viên ngọc nào trong 
ngày thứ tư. Viên ngọc còn lại là viên số 1 và viên số 4 với giá trị lần lượt là 1 và 3.  

 


