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Úloha £. 4 (online)
D¥lení £okolády

Tato úloha je vyhodnocována automaticky. Je tedy pot°eba, aby výstup programu p°esn¥ ko-

respondoval se speci�kací výstupu níºe. Jak odevzdávat tento typ úloh se lze do£íst na webových

stránkách FIKSu pod záloºkou �Jak °e²it FIKS�.

Zadání

Dva �ksí kamarádi s p°ezdívkami ϕ(Fí) a ξ(Ksí) narazili na problém p°i d¥lb¥ tabulky £okolády.
Tabulku si cht¥jí rozd¥lit co nejspravedliv¥j²ím zp·sobem � coº by za p°edpokladu, ºe je £okoláda
homogenní, bylo velmi jednoduché. �okoláda v²ak obsahuje v²emoºné p°ídatné pochutiny, které
po plo²e tabulky nejsou rozprost°eny rovnom¥rn¥. Není tak na první pohled v·bec jasné, jak
tabulku £okolády rozd¥lit. P°i neoptimální d¥lb¥ by totiº jedna z £ástí tabulky mohla obsahovat
výrazn¥ mén¥ bonusového obsahu. Lze se spolehnout pouze na to, ºe kaºdý dílek £okolády (tj.
nejmen²í rozpoznatelná £ást tabulky) obsahuje alespo¬ n¥jakou p°idanou laskominu.

Dal²ím problémem je fakt, ºe Fí vyºaduje, aby jemu p°id¥lená £ást tabulky byla v jednom
obdélníkovém kuse. Rád by si ji totiº zabalil na cestu. Ksí takovou v¥c nepovaºuje za d·leºitou,
a tak se jeho polovina m·ºe skládat i z více kousk· libovolných tvar·. Jediné, co je t°eba dodrºet
je fakt, ºe tabulku £okolády lze d¥lit pouze po hranicích dílk·.

Kamarádi si s problémem nev¥dí rady, dokonce p°i jeho °e²ení onu £okoládu málem spo°ádali.
Je jim tak t°eba pomoci ur£it, o kolik se, co do obsahu p°ídatných pochutin, budou li²it jejich
poloviny p°i optimální d¥lb¥ £okolády.

Vstup

Na prvním °ádku bude zadán po£et r·zných testovaných instancí problému T , 1 ≤ T ≤ 5. Jedno
zadání se bude skládat ze dvou £ástí. Jednak z °ádku obsahujícího dv¥ celá kladná £ísla N a M ,
která udávají velikost tabulky £okolády, a jednak z dal²ích N °ádk· obsahujících M celých
kladných £ísel dij , 0 < dij < 231, 1 ≤ i ≤ N, 1 ≤ j ≤ M (odd¥lených mezerami), která
reprezentují obsah p°idaných pochutin v konkrétním dílku tabulky. Maximální rozsah N a M
závisí na úrovni obtíºnosti této úlohy:

• Lehká varianta: 1 ≤ N,M ≤ 3

• St°ední varianta: 1 ≤ N,M ≤ 150

• T¥ºká varianta: 1 ≤ N,M ≤ 750

Výstup

Výstupem pro kaºdé ze zadání je jeden °ádek s jedním £íslem udávající nejmen²í moºný rozdíl
obsah· pochutin rozd¥lených £ástí tabulky £okolády p°i d¥lení popsaném vý²e.
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Ukázková data

Vstup
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