
 

Balsa For The Th  

Art of Balance 
 

"Everything in the universe is balanced. Every disappointment you face in life will be balanced 
by something good for you! Keep going, never give up." 

Gọi một xâu cân bằng nếu tất cả các ký tự trong xâu xuất hiện với số lần bằng nhau. 

Bạn được cho một xâu S; xâu này có thể chỉ chứa chữ cái tiếng Anh in hoa. Bạn có thể thực hiện 
thao tác sau số lần tùy ý (có thể là không lần): chọn một ký tự trong S và thay thế nó bởi một ký 
tự tiếng Anh in hoa khác. Chú ý rằng kể cả nếu ký tự được thay thế xuất hiện nhiều lần trong xâu 
S, chỉ có vị trí được chọn mới được thay thế 

Tìm số thao tác nhỏ nhất để chuyển xâu đã cho về xâu cân bằng.  

 

Dữ liệu vào  

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng test 

 Dòng đầu tiên cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa một xâu S. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lượng thao tác ít nhất 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10,000  

 1 ≤ |S| ≤ 1,000,000  

 Tổng của |S| trong tất cả các test không vượt quá 5,000,000  

 S chỉ chứa các ký tự tiếng Anh in hoa 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 
 T ≤ 10 
 |S| ≤ 18 

Subtask #2 (80 điểm): ràng buộc gốc 

 

February Long Challenge 2019 



Ví dụ 

Input 

2 
ABCB 
BBC 

Output 

1 
1 
 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Chúng ta có thể đổi 'C' thành 'A'. Xâu kết quả là "ABAB", đây là xâu cân bằng vì số lần 
xuất hiện của 'A' bằng số lần xuất hiện của 'B'. 

Ví dụ 2: chúng ta có thể thay 'C' thành 'B' để tạo ra xâu "BBB", là một xâu cân bằng. 

 


