
 

Pizza or Broccoli 
 
Vào mỗi ngày trong N ngày (đánh số từu 1 đến N). Chef lên kế hoạch nấu pizza hoặc broccoli. 
Anh viết một xâu A độ dài N, với mỗi i, nếu kí tự Ai là ‘1’, thì anh sẽ nấu pizza vào ngày thứ i, 
trong khi nếu Ai là ‘0’ thì anh sẽ nấu broccoli vào ngày này 
  
Chefu, con trai anh yêu pizza nhưng ghét broccoli – giống như bao đứa trẻ khác. Anh muốn chọn 
một xâu con trong A với độ dài K và thay đổi mỗi kí tự ‘0’ trong xâu này thành ‘1’. Sau đó, hãy 
tìm pizza time với số ngày liên tiếp dài nhất Chef nấu pizza. Tìm số pizza time lớn nhất Chefu có 
thể đạt được.  
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên bao gồm một số nguyên T biểu thị số test. T test được thể hiện như sau. 
 Dòng đầu tiên mỗi test gồm hai số nguyên N và K 
 Dòng thứ hai gồm một xâu A có độ dài N 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra trên một dòng duy nhất gồm một số - số pizza time lớn nhất 
 
Ràng buộc 
 

 1 ≤ T ≤ 1,000  
 1 ≤ K ≤ N ≤ 105  
 A chỉ gồm kí tự '0' và '1'  
 Tổng của N trong tất cả các test không quá 106 

 
Subtasks 
 
Subtask #1 (50 điểm):  

 
 N ≤ 103 
 Tổng của N trong tất cả các test không quá 104 

 

Subtask #2 (50 điểm): Ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
 
Input 
2  
13 2  
0101110000101  
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6 3  
100001 
 
Output  
5 
4 
 
Giải thích 
 
Ví dụ 1: Chef cần chọn xâu con A[2, 3] = “10” và thay đổi kí tự thứ ba trong A thành ‘1’ và 
pizza time là 5 ngày: từ ngày 2 đến ngày 6 
 
Ví dụ 2: Chef cần chọn xâu con A[2, 4] = “000” và pizza time là 4 ngày: từ ngày 1 đến ngày 4 


