
 

Balsa For The Th  

Chef and Typing 
 

Chef đang luyện kỹ năng đánh máy của anh ấy vì tốc độ của anh ấy hiện tại là không tốt. Chef sử 
dụng một ứng dụng mà nó hiện ra từng từ để Chef gõ. 

Khi gõ, Chef mất 0.2 giây để nhập kí tự đầu tiên, với mỗi kí tự khác của một từ, anh ấy mất 0.2 
giây cho kí tự đó nếu nó được nhập bằng tay khác với tay đã nhập kí tự trước đó, và mất 0.4 giây 
nếu như nhập cùng một bên tay. Thời gian để nhập một từ bằng tổng thời gian nhập tất cả kí tự 
của từ đó. Tuy nhiên, nếu một từ đã xuất hiện trong quá trình luyện tập thì thời gian cần thiết để 
nhập từ này bằng một nửa thời gian nhập đầu tiên.  

Bây giờ, Chef đang luyện level dễ, mỗi từ chỉ chứa các ký tự ‘d’, ‘f’, ‘j’ và ‘k’. Các kí tự ‘d’ và 
‘f’ được nhập bằng tay trái, còn ký tự ‘j’ và ‘k’ được nhập bằng tay phải. 

Cho các từ xuất hiện trong suốt quá trình luyện tập của Chef, hãy tính tổng số thời gian mà Chef 
có thể gõ hết các từ. 

 

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 một số nguyên N – số từ mà Chef phải gõ. 

 N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một xâu – một từ mà Chef gõ. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – thời gian để Chef gõ hết các từ, đơn 
vị là phần mười giây.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 
 1 ≤ N ≤ 100 
 Mỗi từ chỉ chứa các kí tự ‘d’, ‘f’, ‘j’ và ‘k’ 
 Độ dài của mỗi từ không vượt quá 20 

 

Snackdown 2019 Round 1-A 



Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

1 
5 
fdjkd 
dfjdk 
dfd 
fdjkd 
kkjjk 

Output 

61 


