
Chef and Robots Competition

Ở Chefland, cuộc thi robot được tổ chức hàng tháng. Trong cuộc thi, một bảng lưới gồm N dòng và 

M cột sẽ được dùng để chứa các con robot. Ô ở dòng i cột j trong bảng được gọi là ô (i, j). Để tham 

gia kỳ thi này, mỗi người chơi sẽ mang theo hai con robot để dự thi. Mỗi con robot sẽ được đặt 

trong một ô trên bảng. Cả hai con robot sẽ di chuyển cùng một lúc từ ô này sang ô khác cho tới khi 

chúng gặp nhau ở cùng một ô trên bảng. Dĩ nhiên là chúng không thể đi ra ngoài bảng. Mỗi con 

robot có một phạm vi di chuyển. Nếu một con robot có phạm vi di chuyển là K, thì mỗi bướt đi, nó 

có thể di chuyển từ ô (x, y) tới ô (i, j) với (|i-x| + |j-y| <= K). Tuy nhiên, sẽ có một số ô trên bảng 

mà các con robot không thể đứng trên đó và do vậy nên chúng cũng không thể đi vào đó. Hai con 

robot với số bước đi ít nhất để đi tới cùng một ô sẽ thắng. 

Chef dự định sẽ tham gia kì thi và mang theo hai con robot với phạm vi di chuyển lần lượt là K1 và 

K2. Chef không biết hai con robot sẽ được đặt ở ô nào trên bảng, nhưng anh ta biết rằng 2 ô (1, 1) 

và (1, M) luôn có thể đi vào. Vì vậy anh ta giả sử rằng, con robot đầu tiên sẽ được đặt ở ô (1, 1) và 

con còn lại sẽ được đặt ở ô (1, M). Chef nhờ bạn giúp anh ta tìm số lượng bước đi ít nhất để hai con

robot gặp nhau tại cùng một ô. Anh ta hứa sẽ tặng bạn một món quà nếu anh ta thắng kỳ thi.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng bộ test. Mô tả của T bộ test như 

sau.

• Dòng đầu tiên của mỗi bộ test chứa 4 số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng N M K1 K2 là 

số lượng dòng và cột trong bảng và phạm vi di chuyển của con robot thứ nhất và thứ hai.

• N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa M số 0 hoặc 1 cách nhau bởi khoảng trắng cho biết robot 

có thể đi vào ô này hay không (0 có nghĩa là robot có thể đi vào ô này, 1 thì ngược lại). Đảm bảo 

rằng giá trị ở ô (1, 1) và ô (1, M) bằng 0.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ test, xuất ra một dòng duy nhất chứa số lượng bước đi tối thiểu mà 2 con robot của Chef

cần để đi tới cùng một ô. Nếu chúng không thể đi tới cùng một ô, xuất ra -1.

Giới hạn

• 1 ≤ T ≤ 10
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• 1 ≤ N, M ≤ 100

• 0 ≤ K1, K2 ≤ 10

Ví dụ

Input:

2

4 4 1 1

0 1 1 0

0 1 1 0

0 1 1 0

0 0 0 0

4 4 1 1

0 1 1 0

0 1 1 0

0 1 1 0

1 0 0 1

Output:

5

-1

Giải thích

Ví dụ 1. Robot 1 có thể di chuyển như sau (1, 1) -> (2, 1) -> (3, 1) -> (4, 1) -> (4, 2) -> (4, 3) và 

robot 2 có thể di chuyển như sau (1, 4) -> (2, 4) -> (3, 4) -> (4, 4) -> (4, 3) -> (4, 3), chúng sẽ gặp 

nhạu ở ô (4, 3) sau 5 bước di chuyển.

Ví dụ 2. Vì phạm vi di chuyển của cả hai robot đều là 1, robot 1 không thể di chuyển từ (3, 1) sang 

(4, 2), và robot 2 không thể di chuyển từ (3, 4) sang (4, 3). Vì vậy, chúng không thể gặp nhau.
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