
 

 

Finding Second Maximum 
 
Chef đang chơi với em trai. Chef có một dãu gồm N số nguyên khác nhau (đánh chỉ số bắt đầu từ 
1), mà anh ta giấu không cho em trai biết. Em trai Chef cần tìm chỉ số của số nguyên lớn nhất hai 
trong dãy. Để làm được điều đó, anh ta cần hỏi những câu hỏi kiểu: “Phần tử thứ i có lớn hơn phần 
tử thứ j hay không?”. Chef ngay lập tức trả lời “yes” hoặc “no” với mọi câu hỏi. 
 
Để giúp em trai, ban đầu Chef đưa cho em M mảnh thông tin. Chúng là các câu trả lời cho các câu 
hỏi: “Phần thử thứ A lớn hơn phần tử thứ B”. 
 
Chef đồng ý đưa em trai đi xem phim nếu nó có thể hỏi một số câu hỏi (có thể là không) sao cho 
tìm được chỉ số của phần tử lớn thứ hai. Tuy nhiên, nếu nó hỏi quá nhiều thì sẽ bị muộn giờ đi 
xem phim. Do em của Chef muốn đi xem phim nên nó muốn dùng ít câu hỏi nhất để trò chơi kết 
thúc nhanh chóng. Ngược lại, Chef thì rất lười đưa em đi xem phim nên anh ta muốn trò chơi kéo 
dài nhất có thể; đó là lý do tại sao mỗi lần em trai hỏi một câu, Chef có thể hoán đổi dãy số sao 
cho dãy kết quả vẫn đúng với tất cả thông tin mà em trai có được, rồi mới trả lời câu hỏi. 
 
Tìm số câu hỏi mà em trai Chef phải dùng để có thể xác định được số lớn thứ hai trong dãy nếu cả 
Chef và em trai đều chơi với chiến thuật tối ưu. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. Các test được miêu tả như 
sau 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M. 
• M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên A và B thể hiện phần tử thứ A lớn hơn 

phần thử thứ B. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số - số câu hỏi mà em của Chef cần dùng để biết 
phần thử lớn thứ hai. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 1,000  
• 2 ≤ N ≤ 300,000  
• 0 ≤ M ≤ 300,000  
• 1 ≤ A, B ≤ N  
• A ≠ B  
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• Có ít nhất một dãy thỏa mãn tất cả M điều kiện ban đầu  
• Không có hai mảnh thông tin nào cùng cặp phần tử  
• Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 300,000  
• Tổng của M trong tất cả các test không vượt quá 300,000 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
4 2 
1 2 
3 4 
 
Output: 
2 
 


