
 

Table Covering 
Bạn của Chef, Aayan yêu Ghariyals (con cá sấu với cái mõm dài). Người bạn khác của Chef, 
Mr.KG, biết được về tình yêu của Aayan. Một ngày, anh cho Aayan một bài toán khá thú vị: 

Mr.KG cho Aayan một cái bảng A gồm N dòng và M cột chứa các số nguyên không âm. Các 
dòng và các cột được đánh số bắt đầu từ 1. A[i][j] là số nguyên thứ j ở hàng thứ i của bảng A. 

Xét dãy các ô (i1, j1), (i2, j2), ..., (iK, jK) với (1 ≤ K) của bảng. 

Một dãy các ô của bảng được gọi là đường đi Ghariyal hợp lệ nếu thỏa mãn các điều kiện 
sau: 

 (i1, j1) là (1, 1) – ô trái trên của bảng. 

 (iK, jK) là (N, M) – ô phải dưới của bảng. 

 it ≤ it + 1 với 1 ≤ t < K 

 jt ≤ jt + 1 với 1 ≤ t < K 

 |it + 1 - it| + |jt + 1 - jt| = 1 với 1 ≤ t < K 

Dễ dàng thấy rằng độ dài của một đường đi Ghariyal hợp lệ bất kỳ có đúng N + M – 1 ô. 
Thêm vào đó, một đường đi Ghariyal hợp lệ bất kỳ cũng chỉ chứa mỗi ô tối đa một lần. 

Mr.KG yêu câu Aayan bao phủ toàn bộ bảng với những đường đi Ghariyal hợp lệ. Chính xác 
hơn, nhiệm vụ của anh ta là tìm số lượng đường đi Gharihyal hợp lệ nhỏ nhất sao cho mỗi ô 
(i, j) thỏa mãn: có tối thiểu A[i][j] đường đi Ghariyall hợp lệ chứa ô (i, j). 

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

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên N và M. Mỗi dòng trong N dòng tiếp 
theo chứa M số nguyên không âm miêu tả bảng A. 

Dữ liệu ra 
Với mỗi bộ dữ liệu, xuất một dòng duy nhất chứa số lường đường đi Ghariyal hợp lệ nhỏ 
nhất bao phủ toàn bộ bảng như đã nói ở trên. 

Ràng buộc 
 1 ≤ T ≤ 10 

 0 ≤ A[i][j] ≤ 1000 

 Subtask 1(20 điểm): 1 ≤ N ≤ 20 

 Subtask 2(30 điểm): 1 ≤ N ≤ 100 

 Subtask 3(50 điểm): 1 ≤ N ≤ 1000 

Lưu ý: 
Dữ liệu vào đầu tiên của subtask đầu tiên sẽ là bộ dữ liệu ví dụ. Điều này sẽ giúp bạn đảm 
bảo rằng lời giải của bạn cho ra kết quả giống nhau trên lẫn hệ thống của bạn và của server. 

Giới hạn thời gian 
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Time limit for the first subtask is 2 s. Time limit for the second and the third subtasks is 3 s. 

Giới hạn thời gian cho subtask đầu tiên là 2 s. Giới hạn thời gian cho subtask thứ hai và ba là 
3 s. 

Ví dụ 
Input: 

2 

5 4 

1 1 1 1 

1 2 1 1 

1 1 3 1 

1 1 1 4 

1 1 1 1 

2 3 

1 2 3 

4 5 6 

Output: 

6 

8 

Giải thích 
Trong bộ dữ liệu đầu tiên, bộ những đường đi Ghariyal hợp lệ sau là một trong những đáp án 
tối ưu. 

 (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 4), (3, 4), (4, 4), (5, 4) 
 (1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 3), (4, 4), (5, 4) 
 (1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 3), (4, 4), (5, 4) 
 (1, 1), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 3), (4, 4), (5, 4) 
 (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (4, 2), (5, 2), (5, 3), (5, 4) 
 (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4) 

Trong bộ dữ liệu thứ hai, bộ những đường đi Ghariyal hợp lệ sau là một trong những đáp án 
tối ưu: 

 (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3) 
 (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3) 
 (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3) 
 (1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 3) 
 (1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 3) 
 (1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 3) 
 (1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 3) 
 (1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 3) 


