
 

 

Knight Covering 

Cho một bảng N hàng và M cột, đặt số lượng tối thiểu của quân mã để mỗi ô có chứa một quân 
mã hoặc có thể bị tấn công bởi ít nhất một quân mã.  

Giống như cờ vua tiêu chuẩn, một quân mã (knight) tấn công mỗi ô ở vị trí cách hai ô vuông theo 
chiều ngang và  một ô vuông theo chiều dọc, hoặc hai ô vuông theo chiều dọc và một ô vuông 
theo chiều ngang. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu đầu vào chứa một số T, Các test được miêu tả như sau: Mỗi 
test chứa hai số nguyên N và M, thể hiện kích thước của bảng. 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, in ra số lượng nhỏ nhất các quân mã để phủ kín mỗi ô của bảng. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 150 

 1 ≤ N ≤ 3 

 1 ≤ M ≤ 50 

Ví dụ 

Input: 
1 
2 4 
 
Output: 
4 

Giải thích 

Một phương án tối ưu như sau: 

 

Các ô (1, 1), (1, 2), (4, 1) và (4, 2) chứa các quân mã. Ô (2, 1) bị tấn công bởi một quân mã ở ô 
(4, 2). Ô (2, 2) bị tấn công bởi một quân  mã tại  ô (4, 1). Ô (3, 1) bị tấn công bởi một quân mã 
tại ô (1, 2). Và ô (3, 2) bị tấn công bởi quân m ã tại ô (1, 1). 
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Vì vậy, mỗi ô có chứa một quân mã hoặc có thể bị ấn công bởi ít nhất một quân mã, do đó đây là 
một bảng hợp lệ. Không có bảng nào hợp lệ với ít quân mã hơn, do đó câu trả lời là 4. 
 
 


