
 

Recipe recovery 

Trong kỳ nghỉ hè ở Egypt, Chef tìm ra công thức của môt món ăn cổ. Công thức này là một 
chuỗi các ký tự tượng hình được ghi trên một tờ giấy phép thuật – nó đã tồn tại cả ngàn năm! 
Dãy này được ghi trên một cuốn sách cuộn rất dài. Rất tiếc là cuộn sách này được chia ra làm 
các mảnh nhỏ và có thể một số mảnh đang bị thất lạc. Chef có tổng cộng N mảnh, được đánh 
số từ 1 tới N. Anh ta đưa các mảnh này cho bạn của anh ta người đang nghiên cứu về chữ 
tượng hình. Chef đã rất hạnh phúc khi nghe rằng có một số liên kết giữa các mảnh. Một số 
mảnh có thể phải theo sau những mảnh khác. 

Thông tin về các môi liên kết này được cho trong một danh sách gồm M cặp (Ai, Bi). Những 
cặp này có ý nghĩa là mảnh thứ Ai có thể được theo ngay sau bởi mảnh thứ Bi. 

Chef đang làm việc để hoàn thành công thức nấu ăn và chuẩn bị món ăn này cho các bạn Ai 
Cập của anh ta. Anh ta muốn xếp những mảnh này thành một hàng sao cho mỗi cặp của các 
mảnh liền kề (L, R) trong một hàng phải tuân theo một trong M điều kiện được miêu tả ở 
trên. Nói cách khác là với mỗi i (1 ≤ i ≤ M) thì (Ai, Bi) = (L, R). Vì vậy nên không phải tất 
các mảnh đều có thể được xếp trong một hàng mà vẫn thỏa mãn các điều kiện trên. Hãy giúp 
Chef tìm ra cách để xếp các mảnh này vào một số lượng dòng ít nhất mà vẫn thỏa mãn các 
điều kiện. 

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 các nhau bởi khoảng trắng N và M là số lượng 
mảnh và số lượng mối liên kết. M dòng tiếp theo chứa hai số nguyên cách nhau bởi khoảng 
trắng A và B chỉ ra rằng mảnh thứ A phải được theo ngay sau bởi mảnh thứ B, tất cả các cặp 
này được đảm bảo là khác nhau đôi một trong mỗi bộ dữ liệu. 

Dữ liệu ra 

Với mỗi bộ dữ liệu, xuất ra một dòng chứa ít số dòng ít nhất để xếp tất cả các mảnh theo các 
điều kiện trên. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 20 
• 1 ≤ N ≤ 100 
• 1 ≤ M ≤ N2 
• 1 ≤ Ai ≤ N 
• 1 ≤ Bi ≤ N 
• Không có dãy S1, S2, ..., Sk nào sao cho mảnh Si có thể được theo ngay sau sau bởi 

mảnh Si+1 với i từ 1 tới k-1, và Sk có thể được theo ngay sau bởi mảnh S1. 
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Ví dụ 

Input: 
3 
3 3 
1 2 
2 3 
1 3 
3 2 
1 2 
1 3 
5 4 
1 3 
2 3 
3 4 
2 5 
 
Output: 
1 
2 
2 
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