
 

 

Chef Challenge 
 

Chefu là anh trai của Chef và là một lập trình viên thích thi đấu. Mỗi ngày, anh ta luyện tập cho 
ICPC (International Chefs' Programming Contest) bằng việc giải các bài tập. Hôm nay, Chef 
thách đố anh trai giảo một bài nào đó, hứa rằng sẽ làm bánh táo nếu anh trai làm được. Chefu đã 
giải thành công bài ấy, còn bạn thì sao?  

Bạn được cho một dãy A1, A2, …, AN. Trong một bước, bạn muốn chọn hai phần tử liền nhau 
trong dãy (tức là Ai và Ai+1 với mọi i) và đổi chỗ chúng. Gọi một dãy được sắp xếp nếu nó chứa 
những đoạn con liên tiếp có độ dài ít nhất bằng K sao cho tất cả các phần tử của nó có giá trị đôi 
một khác nhau. Tìm số thao tác nhỏ nhất cần thực hiện để có dãy được sắp xếp hoặc chỉ ra không 
thể làm được. 

 

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 K. 

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

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số bước nhỏ nhất cần thực hiện, hoặc 
-1 nếu không thể làm dãy được sắp xếp 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000  

 2 ≤ K ≤ N ≤ 300,000  

 1 ≤ Ai ≤ 300,000 với mọi i  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 
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Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): 
 N ≤ 100 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 

Subtask #2 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

2 
8 3 
1 2 2 1 3 3 2 1 
5 3 
1 1 2 2 3 

Output 

3 
-1 
 


