
 

 

Summary Power 
 
Bạn là một kỹ sư. Bạn được cho một bảng trống với K ô liên tiếp; tại bất cứ thời điểm nào, mỗi ô 
có thể hiển thị một ký tự.  
 
Bây giờ bạn muốn bảng hiện thị một chuỗi S có độ dài N > K. Do bảng không đủ lớn nên bạn 
muốn hiển thị các chuỗi đó trong N – K + 1 bước. Trong bước thứ i (1 ≤ i ≤ N−K+1), bạn sẽ có 
được bảng hiển thị các ký tự Si, Si+1, …, Si+K−1. 
 
Năng lượng cần thiết để có thể chuyển đổi bẳng từ bước i sang bưới i+1 (với 1 ≤ i ≤ N−K) bằng 
với số ký tự được hiển thị trên bảng phải thay đổi giữa hai bước. Bạn hãy tìm ra tổng năng lượng 
cần thiết cho toàn bộ quá trình hiển thị được chuỗi đã cho, tức là tổng số năng lượng dùng để 
chuyển đổi giữa tất cả các cặp bước liền kề nhau.   
 

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 2 số nguyên N và K. 
• Dòng thứ hai chứa một chuỗi S với độ dài N.  

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – tổng số năng lượng cần thiết trong quá 
trình chuyển đổi. 

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 1,000 
• 2 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ K < N 
• Mỗi ký tự của chuỗi S là một chữ cái thường tiếng Anh. 
• Tổng của N sau mỗi test không vượt quá 106 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 
• 1 ≤ T ≤ 100 
• 2 ≤ N ≤ 50 

June Lunchtime 2018 



Subtask #2 (80 điểm): các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 
6 3 
aabbcc 
5 2 
abccc 

 

Output 

4 
3 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: 
• Trong bước 1, bảng đang hiển thị "aab". 
• Trong bước 2, bảng đang hiển thị "abb". 
• Trong bước 3, bảng đang hiển thị "bbc". 
• Trong bước 4, bảng đang hiển thị "bcc". 

Năng lượng cần thiết cho quá trình chuyển đổi từ bước số 1 sang bước số 2 là 1 bởi vì ô 1 
chuyển từ ‘a’ sang ‘a’ (năng lượng cần là 0), ô 2 chuyển từ ‘a ‘sang ‘b’ (năng lượng cần là 1) và 
ô 3 chuyển từ ‘b’ sang ‘b’ ( năng lượng cần là 0). Do đó tổng số năng lượng cần dùng cho quá 
trình này là: 0+1+0= 1 
Năng lượng cần dùng giữa bước 2 và bước 3 là 2 và từ bước 3 sang bước 4 là 1. 
Do đó dáp án là 1+2+1= 4 
 


