
 

 

Courses in an university 
 
Có n các khóa học được cung cấp trong một trường đại học. Các khóa học này được đánh số từ 1 
đến n theo thứ tư độ khó tăng dần. Ở mỗi khóa học, bạn cần phải đáp ứng điều kiện về các khóa 
học tiên quyết. Các khóa học tiên quyết có thể có mức dộ khó thấp hơn so với khóa học chính. 
Bạn được cho một mảng a kích cỡ là n, khi đó ai thể hiện rằng cần ít nhất ai khóa học tiên quyết 
cho khóa học thứ i.  
 
Một trường đại học muốn đánh giá hiệu quả của việc phân bổ điều kiện tiên quyết của các khóa 
học bằng cách tối đa hóa số lượng các khóa học mà không phải là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ 
khóa học khác. Nó đươc bảo đảm rằng ai < i, do đó chắc chắn rằng nó có thể phân bổ các điều 
kiện tiên quyết đối với từng khóa học. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa 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 của mỗi test chứa n số nguyên thể hiện cho mảng a. 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa số nguyên là giá trị lớn nhất của các khóa học 
mà không phải là điểu kiện tiên quyết cho bất cứ khóa học chính nào. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 
 1 ≤ n ≤ 105 
 0 ≤ ai < i 

Subtasks 

 Subtask #1 (40 điểm) : 1 ≤ n ≤ 100 
 Subtask #2 (60 điểm) : ràng buộc gốc 

Ví dụ 

Input: 
2 
3 
0 1 1 
3 
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0 1 2 
 
Output: 
2 
1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1. Cả khóa học 2 và 3 đều có khóa học 1 là khóa học tiên quyết. Tong trường hợp này, 
khóa học 2 và 3 không phải là khóa học tiên quyết cho bất cứ khóa học nào, do đó có 2 khóa hoc 
thỏa mãn. 
Khả năng khác có thể như sau: Khóa học 2 có khóa học 1 là điều kiện tiên quyết, và khóa học 3 
có khóa học 2 là điều kiện tiên quyết. Do đó chỉ có khóa học 3 không là điều kiện tiên quyết cho 
khóa học nào. 
Do vậy đáp án là 2. 
 


