
 

 

Skiing 
 

Chef và Hasan đã đi trượt tuyết trên một mảnh đất hình chữ nhât. Mảnh đất được biểu diễn bằng 
một lưới gồm N hàng và M cột. Các hàng được đánh số từ 1 tới N bắt đầu tử trên. Các cột được 
đánh số từ 1 tới M bắt đầu tử trái. Mỗi ô có một số thể hiện độ cao của tuyết trong ô đó. 
 
Sau khi trượt một lúc, họ quyết định chơi một trò, đầu tiên Hasan phải chọn một tập hợp các ô S 
không nhất thiết phải liền kề nhau và cho Chef xem tập hợp đó. 
 
Sau đó, Chef phải chọn chính xác một ô d không nhất thiết phải thuộc S và nói cho Hasan. 
 
Cuối cùng, Hasan phải chọn một ô từ tập S và bắt đầu trượt từ ô đó và cố gắng tới được ô d mà 
Chef đã chọn. Nếu anh ta không tới được thì Chef sẽ thắng, ngược lại Hasan sẽ thắng. 
 
Khi Hasan trượt, anh ta có thể đi từ một ô tới những ô kề cạnh và chiều cao của ô sắp đến không 
được cao hơn ô hiện tại. 
 
Có thể thấy nó khá đơn giản với Hasan để thắng trò này bởi anh ta có thể chọn tất cả các ô cho 
vào tập S. Nhưng ta anh muốn tập S có số lượng ô ít nhất để chứng minh rằng anh ta có kỹ năng 
tốt trong việc trượt tuyết. Biết rằng cả hai người đều chơi chiến thuật tối ưu, hãy giúp Hasan tìm 
ra số lượng ô nhỏ nhất cho vào tập S để đảm bảo anh ta chiến thắng. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chưa T – số test. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên n và m thể hiện số hàng và số cột. 

• n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa m số thể hiện độ cao các ô. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên thể hiện số ô nhỏ nhất phải cho vào tập 
S để Hasan chắc chắn chiến thắng. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
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• 1 ≤ N, M ≤ 1,000 
• 1 ≤ tổng của N ≤ 1,000 
• 1 ≤ tổng của M ≤ 1,000 
• 1 ≤ độ cao của tuyết ≤ 1,000,000,000 

 

Ví dụ  

Input: 
2 
3 3 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 1 
3 3 
3 2 2 
2 1 1 
2 1 1 
 
 
Output: 
2 
1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1. Hasan phải chọn ít nhất hai ô cho vào S để đảm bảo mình có thể tới tất cả các ô khác từ 
một trong hai ô đó. Ví dụ các ô cần chọn là (2, 1) và (1, 2). 
 
Ví dụ 2. Nếu Hasan chọn ô (1, 1) cho vào S thì anh ta có thể tới mọi ô khác nên nó đảm bảo rằng 
anh ta sẽ thắng. 
 


