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Ở ChefLand, có một dãy núi gồm N đồi (được đánh số từ 1 tới N) trên một đường thẳng. Gọi độ 
cao của ngọn đồi thứ i từ trái sang là hi. 

Ada đang nghiên cứu hệ thống cấp nước của ChefLand. Trên một số ngọn đồi, cô ấy muốn đặt 
hồ chứa nước; sau đó, với mỗi hồ chứa nước, cô ấy sẽ quyết định hướng nước sẽ chảy – hoặc là 
trái hoặc là phải (nước không chảy theo cả hai chiều từ cùng một hồ chứa). Từ một hồ chứa trên 
ngọn đồi có độ cao hi, nước chảy theo hướng được chọn cho đến khi nó chạm tới ngọn đồi đầu 
tiên thực sự cao hơn hi; do đó tất cả các ngọn đồi ở trước ngọn đồi này (gồm cả ngọn đồi chứa hồ 
chứa nước) đều được cung cấp nước. 

Ví dụ, giả sử chúng ta có các ngọn đồi với độ cao [7, 2, 3, 5, 8]. Nếu chúng ta đặt một hồ chứa 
trên đỉnh đồi có độ cao 5 và nước chảy theo hướng bên trái, thì những ngọn đồi có độ cao 2, 3 và 
5 được cung cấp nước. 

Hãy giúp Ada tìm số lượng hồ chứa nước ít nhất để cung cấp nước cho toàn bộ các ngọn đồi khi 
chọn hướng tối ưu. 

 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên h1, h2, …, hN 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lượng hồ chứa nhỏ nhất. 

 

Ràng buộc 

 2 ≤ N ≤ 105  

 1 ≤ hi ≤ 109 với mọi i 

 hi ≠ hj với mọi i ≠ j  
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 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 5⋅105 

 

Ví dụ 

Input 

1 
6 
4 16 32 6 8 4 

Output 

2     
 
Giải thích 
Ví dụ 1: Chúng ta có thể đặt các hồ chứa ở ngọn đồi thứ 2 và thứ 3 và hướng nước lần lượt là 
trái và phải. 
 


