
 

Chef and Minimum Colouring 
 

 
Chef đặt N hộp (đánh số từ 1 tới N) trên một đường thẳng. Với mỗi i, hộp thứ i chứa Ai viên bi. 
 
Sau đó, Chef dùng M màu sơn lên các hộp sao cho không có hai hộp nào trong M hộp liên tiếp có cùng 
màu. 
 
Giúp Chef chọn M hộp khác nhau (không nhất thiết phải liên tiếp) sao cho không có hai hộp nào có 
cùng màu và độ chênh lệch giữa hộp có nhiều bi nhất và hộp có ít bi nhất là nhỏ nhất có thể. 

 

Dữ liệu vào 

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

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

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – độ chênh lệch ít nhất giữa số bi của hộp có 
nhiều bi nhất và hộp có ít bi nhất trong những hộp được chọn 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5  

 2 ≤ M ≤ N ≤ 105  

 1 ≤ Ai ≤ 109, với mọi i 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): N ≤ 103  

Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  
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Giải thích 

Ví dụ 1: Gọi màu được cho là ‘R’ (đỏ’) và ‘G’ (xanh lá). Có hai các để in lên các hộp là: “RGRG” và 
“GRGR”. 
 
Có bốn cách chọn hai hộp (một đỏ và một xanh). Số lượng bi khác nhau là: 

 (10, 28) với độ lệch 28 – 10 = 18  

 (10, 20) với độ lệch 20 – 10 = 10  

 (15, 28) với độ lệch 28 – 15 = 13  

 (15, 20) với độ lệch 20 – 15 = 5, nhỏ nhất có thể 

 


