
 

 

Cutting Plants 
 
Daniil là người làm vườn trong hoàng gia. Anh ta chăm sóc khu vườn gồm N cây được đánh số 
từ 1 tới N. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), chiều cao ban đầu của cây thứ i là Ai. Không may là nữ hoàng 
không thích khu vườn, nên bà ta yêu cầu Daniil chặt một số cây — để thỏa mãn yêu cầu của nữ 
hoàng, cây thứ i phải có độ cao Bi (với mọi 1 ≤ i ≤ N). 
 
Daniil được cho phép thực hiện các hành động sau số lần tùy ý (có thể là không lần): 

• Gọi chiều cao hiện tại của các cây là H1, H2, …, HN. 
• Chọn hai chỉ số L và R (1 ≤ L ≤ R ≤ N) và một độ cao mới h sao cho h ≤ Hi với mọi i 

nằm giữa L và R (gồm cả hai đầu mút). 
• Chặt các cây từ L đến R xuống độ cao h, tức là thay đổi độ cao của cây i thành h với mọi 

L ≤ i ≤ R. 
 
Một thời gian sau, Daniil là một trong những lập trình viên xuất sắc nhất. Do đó, anh ta muốn 
tìm ra số thao tác ít nhất để thực hiện yêu cầu của nữ hoàng. Bạn có thể giúp anh ấy không? 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T là số test. Các test được miêu tả như sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N thể hiện số cây. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN thể hiện độ cao ban đầu của các cây. 

• Dòng thứ ba chứa N số nguyên B1, B2, …, BN thể hiện độ cao cuối cùng của các cây. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên — số thao tác ít nhất cần dùng để có 
được chiều cao mong muốn hoặc in ra −1 nếu không thể. 

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ Ai, Bi ≤109 với mọi i 
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Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm):  

• 1 ≤ N ≤ 1,000  

• Ban đầu tất cả các cây có độ cao như nhau 

Subtask #2 (30 điểm): 1 ≤ N ≤ 1,000  

Subtask #3 (40 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
4 
3 
3 1 3 
2 1 2 
7 
1 3 4 5 1 2 3 
1 2 1 2 1 1 1 
3 
2 3 9 
2 3 9 
2 
1 2 
2 1 
 
Output: 
2 
3 
0 
-1 

 

Giải thích  

Ví dụ 1: Daniil có thể thực hiện hai thao tác: giảm chiều cao của cây đầu tiên xuống thành 2 và 
giảm chiều cao của cây thứ ba xuống thành 2. Chú ý rằng không thể giảm chiều cao của tất cả 
các cây xuống thành 2 trong một thao tác bởi cây thư hai có độ cao thấp hơn 2. Chúng ta cần hai 
thao tác nên đáp án là 2.  

Ví dụ 2: Trong thao tác đầu tiên, chặt các cây trong đoạn [2,4] xuống thành 2. Sau đó, chặt cây 
thứ ba xuống thành 1. Cuối cùng, chặt cây trong đoạn [6,7].  

Ví dụ 3: Tất cả các cây đã có độ cao mong muốn nên đáp án là 0.  



Ví dụ 4: Không thể đạt được dãy độ cao mong muốn. 


