
 

 

Gii and His Club 
Ở một vùng đất xa xôi, có một người đàn ông tên Gii, người thường được coi là người tuyệt vời 
nhất còn sống. Một tối thứ bảy, anh quyết định đến một câu lạc bộ ở phía bên kia thị trấn của 
mình. 

Thị trấn có dạng một cái lưới với N hàng (đánh số từ 1 tới N) và N cột (đánh số từ 1 tới N), với 
mỗi ô thể hiện một khu vực lân cận trong thành phố. Gọi một ô ở hàng r và cột c là (r, c). Gii 
sống ở ô (1, 1) và câu lạc bộ ở ô (N, N). Gii có một số người bạn sống ở thành phố, gọi số người 
bạn của Gii ở ô (i, j) là Ai,j 

Đương nhiên, nếu Gii đang ở ô nào đó, anh ta có thể di chuyển ngay sang một ô kề cạnh với ô 
anh ta đang đứng. Anh ta đang khá vội, nên anh ta sẽ không bao giờ tăng độ dài đường đi đến 
câu lạc bộ. Nói cách khác, từ một ô (i, j) anh ta chỉ có thể di chuyển đến ô (i + 1, j) hoặc  
(i, j + 1), di chuyển ra ngoài lưới không được phép. 

Mỗi khi Gii đi qua một ô (tính cả ô anh ta ở và ô của câu lạc bộ), tất cả các bạn từ ô đó quyết 
định đi tới câu lạc bộ cùng anh ta bởi anh ta rất thú vị. Tuy nhiên, có một vấn đề: sức chứa tối đa 
của câu lạc bộ là X + 1 người, nên Gii chỉ có thể đi cùng tối đa X người bạn của mình. Chef rất 
nghiêm khắc trong việc áp đặt quy định này (vì lý do an toàn), và Gii không muốn để bất kỳ 
người bạn nào ở ngoài nên anh ta muốn chọn đường đi sao cho số người bạn đi tới câu lạc bộ với 
mình không vượt quá X. 

Giờ Gii tự hỏi: số lượng đường anh ta có thể đi tới câu lạc bộ sao cho không mang theo quá X 
người cùng mình? Đương nhiên, anh ta có thể tính ra ngay, nhưng anh ta có một số thứ cần làm, 
nên anh ta nhờ bạn trả lời hộ. 

 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và X 

 N dòng tiếp theo. Với mọi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa N số nguyên Ai,1, Ai,2,…, Ai,N 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số con đường để Gii đi tới câu lạc bộ 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5  

June Lunchtime 2019 



 1 ≤ N ≤ 20  

 1 ≤ X ≤ 1015  

 1 ≤ Ai,j ≤ 1015 với mọi i, j 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): N ≤ 10  

Subtask #2 (30 điểm): X ≤ 105  

Subtask #3 (60 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

2 
3 10 
2 2 3 
2 11 1 
2 3 1 
5 50 
2 3 4 7 12 
4 5 6 3 5 
5 5 6 9 1 
1 2 9 6 7 
5 6 7 4 7 

Output 

2 
62 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Có đúng 4 đường để Gii đi tới câu lạc bộ. Anh ta phải tránh ô (2, 2), bởi tất cả bạn của 
anh ta ở ô này đã vượt quá giới hạn. Chỉ có hai đường tránh ô đó và đều thỏa mãn yêu cầu của 
Chef: 

 (1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(3,3), Gii mang theo 2+2+3+1+1=9 bạn 

 (1,1),(2,1),(3,1),(3,2),(3,3), Gii mang theo 2+2+2+3+1=10 bạn 


