
 

 

Binary Board 
 

Chef thích những ô vuông một màu, nên anh ta lấy một bảng chữ nhật có kích thước N×M chỉ 
chứa các ô đen và các ô trắng. Anh ta tính chi phí của bảng theo cách sau:  

• Gọi số cách chọn k2 ô trắng tạo thành một hình vuông có cạnh bằng k (các cạnh song song 
với viền của bảng) là Wk. Ví dụ, một bảng 2×3 chứa 6 ô trắng và không có ô đen có W1=6, 
W2=2 và W3=0.  

• Tương tự, gọi số cách chọn k2 ô đen tạo thành hình vuông là Bk.  

• Chef chọn hai dãy các số nguyên không âm CW và CB, có độ dài là min(N,M). Chi phí của 
bảng được tính như sau 
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Tuy nhiên, Chef vô tình làm đổ nước sốt lên bảng trong khi nấu, nên một số ô không thể xác 
định được màu. Lúc này anh ta muốn vẽ lại các ô đó bằng màu trắng và đen. Chi phí lớn nhất của 
bảng kết quả là bao nhiêu? Chú ý rằng anh ta có thể vẽ các màu khác nhau lên các ô khác nhau. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. T test được miêu tả như sau.  

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M.  

• N dòng tiếp theo. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa một xâu có độ dài M thể hiện hàng 
thứ i của bảng — ký tự '0' thể hiện ô trắng, '1' thể hiện ô đen và '?' là ô chưa rõ màu.  

• Dòng tiếp theo chứa K=min(N,M) số nguyên CW,1, CW,2, …, CW,K.  

• Dòng cuối cùng chứa K=min(N,M) số nguyên CB,1, CB,2, …, CB,K. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng là chi phí lớn nhất 
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Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5  

• 1 ≤ N⋅M ≤ 500  

• Các xâu chỉ chứa ký tự '0', '1' và '?'  

• 0 ≤ CW,i ≤ 108 với mọi i  

• 0 ≤ CB,i ≤ 108 với mọi i  

 

Subtasks 

Subtask #1 (5 điểm): 1 ≤ N⋅M ≤ 10  

Subtask #2 (15 điểm): 1 ≤ N⋅M ≤ 40  

Subtask #3 (80 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
3 3 
10? 
01? 
??? 
1 1 1 
2 2 2 
 
Output: 
18 
 
Giải thích 
Ví dụ 1: Thay các dấu '?' bằng ký tự '1' để được lời giải tối ưu. 
 
 


