
 

 

Sherlock and the Ugly Flower 
 

Watson gửi cho Sherlock hai chuỗi S1 và S2 chứa các chữ cái tiếng anh in hoa. Sau đó, anh ấy 
muốn Sherlock tạo một bông hoa theo cách sau:  

Anh ấy đặt cả hai chuỗi vuông góc với nhau để chúng trùng nhau ở một ký tự. Ví dụ, nếu anh ấy 
có hai xâu "ABCDEF" và "XXBCZQ", một trong những cách tạo ra bông hoa là: 

 
          A 
          B  
X X B C  Z  Q 
          D 
          E 
          F 
 
Chiều dài của cánh hoa ở bông hoa trên là 2, 2, 3 và 3. 
 
Sự xấu đi của một bông hoa là tổng chênh lệch tuyệt đối của độ dài cánh hoa liền kề, tức là nếu 
độ dài cánh hoa liền kề là  L1, L2, L3, L4  thì sự xấu đi của bông hoa đó là |L1 - L2| + |L2 - L3| + 
|L3 - L4| + |L4 - L1|. 
 
Sherlock muốn tìm ra giá trị nhỏ nhất của sự xấu đi của tất cả cấu hình của các bông hoa có thể 
tạo ra. Lưu ý rằng một cấu hình thoả mãn ngay cả khi độ dài cánh hoa bằng 0. 
 
Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa T – số test.  

• Mỗi test gồm một chuỗi S1 trong một dòng và chuỗi S2 ở trong dòng tiếp theo. Bảo đảm 
rằng tồn tại ít nhất một cách để tạo ra một bông hoa. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng chứa câu trả lời. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ độ dài(S1), độ dài (S2) ≤ 105 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
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ABCDE 
XXBCZQ 
BBB 
BBBBBB 
 
 
Output:  
2 
6 
 
Giải thích 

Test 1: 
Nếu chúng ta giữ cấu hình như đề bài, sự xấu đi là 2, đây là giá trị nhỏ nhất thỏa mãn. 
 
Test 2: 
Một trong những cấu trúc tốt nhất là  
       B  
B B B  B  B B 
       B 
với độ dài các cánh hoa là 1, 3, 1, 2 


