
 

 

Ada Rooks 

Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch cờ vua thế giới của mình, Ada nhận ra thằng cô ấy 
bị thiếu kinh nghiệm dùng quân xe để kết thúc trận đấu. 

Để cải thiện kỹ năng kết thúc trận đấu, Ada đặt K quân vua lên bàn cờ gồm N dòng và M cột. Giờ 
cô ấy đang tính số lượng quân xe ít nhất cô ấy cần đặt vào bàn cờ để thỏa mãn những điều kiện 
sau: 

 Không có quân vua nào bị tấn công bởi một quân xe 

 Các quân vua bị cô lập, tức là không có quân vua nào có thể tới được chỗ của quân vua 
khác mà không đi qua một hình vuông bị tấn công bởi một quân xe hoặc chứ một quân xe. 

Hãy giúp Ada kiểm tra những câu trả lời của cô ấy. 

 

Dữ liệu vào 

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

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

 N dòng tiếp theo miêu tả bàn cờ. Mỗi dòng chứa một xâu có độ dài M thể hiện một hàng, 
với ô vuông trống và ô vuông chứa một quân vua lần lượt được thể hiện bằng ‘.’ Và ‘K’. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lượng quân xe nhỏ nhất, hoặc -1 nếu 
không thể đặt các quân xe thỏa mãn tất cả các điều kiện đã cho. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,024  

 1 ≤ N, M ≤ 1,024  

 Mỗi xâu chỉ chứa các ký tự '.' và 'K'  

 Tổng của N⋅M trong tất cả các test không vượt quá 1,024 
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Ví dụ  

Input: 

1 
8 8 
........ 
........ 
..K..... 
......K. 
........ 
........ 
.K..K... 
........ 

Output: 

1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chỉ cần duy nhất một quân xe được đặt như hình vẽ 

 


