
 

 

Cooking Schedule 
 
Chef là một đầu bếp nổi tiếng, và mọi người đều muốn nếm thử những món ăn của anh ta. 
 
Có thể bạn đã biết, nấu ăn không hề dễ dàng và nấu ăn hàng ngày sẽ làm cho các đầu bếp mệt 
mỏi. Nên Chef đã quyết định cho mình nghỉ vài hôm. 
 
Chef đã lên lịch trình gồm N ngày: vào ngày thứ i, nếu Ai bằng 1 thì Chef sẽ nấu một món ngon 
vào hôm đó, còn nếu Ai bằng 0 thì Chef sẽ nghỉ ngày đó. 
 
Sau khi Chef lên lịch, anh ta nhận ra đây không phải lịch trình tốt nhất, bởi vì có một số block 
những ngày liên tục mà Chef sẽ nấu ăn, điều đó có nghĩa là Chef vẫn sẽ bị mệt, và một số block 
những ngày liên tục mà Chef được nghỉ ngơi, điều đó sẽ khiến Chef buồn bã vì không làm gì cả. 
 
Đó là lý do vì sao Chef quyết định thay đổi lịch trình của mình, nhưng bởi vì anh ta không muốn 
thay đổi quá nhiều, anh ta sẽ thay đổi trạng thái của tối đa K ngày. Do đó những ngày được Chef 
chọn sẽ thay đổi thành 1 nếu ban đầu là 0 hoặc sẽ thành 0 nếu ban đầu là 1. 
 
Giúp Chef viết một chương trình thay đổi trạng thái của không quá K ngày để số ngày liên tục 
lớn nhất có trạng thái giống nhau là nhỏ nhất.  
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa số nguyên T - số test case. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên: N thể hiện số ngày và K thể hiện số ngày 

tối đa được phép thay đổi. 
• Dòng thứ hai của mỗi test chứa một xâu độ dài N, nếu kí tự thứ i là 0 thì Chef sẽ nghỉ 

ngơi, hoặc 1 nếu Chef làm việc hôm đó 
 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên là số nhỏ nhất có thể của block lớn nhất 
những ngày liên tục có cùng trạng thái. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 11*103 
• 1 ≤ N ≤ 106 
• Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106. 
• 0 ≤ K ≤ 1,000,000 
• 0 ≤ Ai ≤ 1 
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Subtasks 

• Subtask #1 (20 điểm): N ≤ 10 
• Subtask #2 (80 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
9 2 
110001111 
4 1 
1001 
 
Output: 
2 
2 
 

Giải thích 

Ví dụ 1. Đáp án là 2 bởi chúng ta có thể đổi xâu thành: 110101011 
 
Ví dụ 2. Nếu chúng ta không thay đổi xâu trong input, câu trả lời sẽ là 2. Đó là giá trị tốt nhất 
chúng ta có thể đạt được trong trường hợp này. 


