
 

 
Chef and Mover 
 

Chú chó Snuffles của Chef có rất nhiều đồ để chơi cùng! Trong lúc đi loanh quanh, Snuffles có 
một mảng A chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN. 

Tin xấu: Snuffles chỉ thích chơi với một mảng mà tất cả các phần tử của nó đều bằng nhau. 

Tin vui: Chúng ta có mover với kích thước D! 

Mover thước thước D là một công cụ dùng để thay đổi mảng. Chef có thể chọn ra hai phần tử Ai 
và Aj trong mảng, sao cho i + D = j và trừ 1 từ một trong những phần từ đó và cộng 1 vào phần 
tử còn lại. Trong một thao tác, nó chuyển một đơn vị từ một phần tử cho phần tử kia. 

Chef muốn tìm số lần nhỏ nhất cần sử dụng mover kích thước D để tất cả các phần tử trong 
mảng A đều bằng nhau. Hãy giúp cô ấy nhé.  

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T thể hiện số test. Các test được miêu 
tả như sau. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và D, thể hiện số phần tử trong mảng và 
kích thước của mover. 

• Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN thể hiện các phần tử ban đầu 
của mảng. 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa số lần sử dụng mover ít nhất hoặc in ra -1 nếu không 
thể làm được điều mà Snuffles muốn. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 2 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ D < N 
• 1 ≤ Ai ≤ 109 

Subtasks 

• Subtask 1 (30 điểm): N ≤ 103 
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• Subtask 2 (70 điểm): Ràng buộc gốc 

Ví dụ 

Input: 
3 
5 2 
1 6 5 0 3 
3 1 
0 3 0 
4 2 
3 4 3 5 
 
Output: 
5 
2 
-1 

 

Giải thích 

Test 1: 
Đây là một dãy thao tác sử dụng mover thỏa mãn: 

• Chuyển 1 đơn vị từ A3 sang A1 
• Chuyển 1 đơn vị từ A3 sang A1 
• Chuyển 1 đơn vị từ A2 sang A4 
• Chuyển 1 đơn vị từ A2 sang A4 
• Chuyển 1 đơn vị từ A2 sang A4 

Cuối cùng, mảng sẽ thành (3, 3, 3, 3, 3), là điều mà Snuffles muốn. Và bạn không thể làm được 
điều đó nếu sử dụng ít thao tác hơn. Do đó đáp án là 5. 
 
Test 2: 
Đây là một dãy thao tác sử dụng mover thỏa mãn: 

• Chuyển 1 đơn vị từ A2 sang A1 
• Chuyển 1 đơn vị từ A2 sang A3 

Cuối cùng, dãy trở thành (1, 1, 1), là điều mà Snuffles muốn. Và bạn không thể làm được điều đó 
nếu sử dụng ít thao tác hơn. Do đó đáp án là 2. 
 
Test 3: 
Không tồn tại cách nào để làm cho tất cả các phần tử trong mảng bằng nhau. Do đó đáp án là -1. 
 
 
 


