
 

 

Mathison and pangrams 
 

Mathison vừa kế thừa một mảnh giấy cói cổ chứa văn bản. Thật không may, văn bản không phải 
pangram. Lúc này, Mathison có một ý thích đặc biệt đối với những xâu holoalphabetic và đoạn 
văn bản kia. Tin mừng là Mathison có thể mua các chữ cái từ cửa hàng gần đó để cho đoạn văn 
bản kia về pangram. 

Tuy nhiên, mỗi chữ cái có một giá và Mathison thì không giàu. Bạn có thể giúp Mathison tìm ra 
cách rẻ nhất để tạo ra một pangram hay không? 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyen T – số test. 

• Mỗi test chứa hai dòng. Dòng đầu tiên chứa 26 số nguyên thể hiện cho giá của tất cả các 
chữ cái. Dòng thứ hai chứa văn bản đầu tiên của Mathison (một chuỗi với N chữ cái 
thường) 

 

Dữ liệu ra 

• Dữ liệu ra chứa T dòng, mỗi dòng là cho một test. Mỗi dòng chứa đáp án của test tương 
ứng. 

 

Ràng buộc và Lưu ý 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 50,000 
• Tất cả giá cả là số tự nhiên nằm giữa 1 và 1,000,000 (tức là 106). 
• Một xâu pangram là một xâu chứa mỗi chữ cái của bảng chữ cái Latinh ít nhất một lần. 
• Tất cả các chữ cái đã mua đều được thêm vào cuối cùng của dãy. 

 

Subtaks 

Subtask #1 (30 điểm): 
• N = 1 

Subtask #2 (70 điểm): 
• Ràng buộc gốc. 
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Ví dụ 

Input: 
2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
abcdefghijklmopqrstuvwz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
thequickbrownfoxjumpsoverthelazydog 
 
Output: 
63 
0 

Giải thích 

• Test đầu tiên: Có ba chữ cái bị thiếu từ chuỗi gốc: n (giá 14), x (giá 24), và y (giá 25). 

Do đó câu trả lời là 14 + 24 + 25 = 63. 

• Test thứ hai: Không có chữ cái nào bị thiếu do đó không phải mua thêm gì. Đáp án là 0. 
	


