
 

Chef And Coloring 

Sau một thời gian dài, Chef cuối cùng cũng quyết định sửa sang lại căn nhà của anh ta. Nhà 
của Chef có N phòng được đánh số từ 1 tới N. Mỗi phòng được sơn một trong các màu như 
đỏ, xanh dương hoặc xanh lá cây. Bạn được cho biết chi tiết màu trong nhà của anh ta qua 
một chuỗi S chứa N ký tự. Trong chuỗi này, màu đỏ sẽ ký hiểu là ‘R’, xanh lá cây là ‘G’ và 
xanh dương là ‘B’. 

Chef không thích cách sơn hiện giờ và muốn sơn lại ngôi nhà sao cho các phòng có cùng một 
màu. Về việc sơn lại, Chef có sẵn các thùng sơn cho cả ba màu và việc sơn 2 màu khác nhau 
sẽ cho ra màu thứ ba như là 

 R + B = G 

 B + G = R 

 G + R = B 

 
Ví dụ sơn một căn phòng có màu đỏ trước đó với màu xanh lá cây sẽ cho ra căn phòng màu 
xanh dương. 

Chef cũng có nhiều thùng sơn cho mỗi màu. Có thể nói đơn giản là sơn mà anh ta dùng sẽ 
không bao giờ hết. 

Vì cực kỳ lười, Chef không muốn làm việc nhiều vì vậy, anh ta yêu cầu bạn tìm số lượng 
phòng it nhất phải sơn lại (có thể là 0) để tất cả các phòng có cùng môt màu. Bạn có thể giúp 
anh ta ? 

Dữ liệu vào 

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa môt số nguyên T là số lượng bộ test. Dòng đầu tiên của 
mỗi bộ test chứa một số nguyên N là số lượng phòng trong nhà của Chef. Dòng tiếp theo của 
mỗi bộ test chứa một chuỗi S cho biết chi tiết màu hiện giờ của các phòng. 

Dữ liệu ra 

Với mỗi bộ test, xuất ra số lượng phòng ít nhất cần phải sơn để tất cả các phòng có cùng một 
màu. 

Giới hạn 

April Long Challenge 2016 



 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ N ≤ 105 

 Si = {'R','G','B'} 

Chấm điểm 

 Subtask 1 (40 điểm) : 1 ≤ N ≤ 10 

 Subtask 2 (60 điểm) : như giới hạn gốc 

Ví dụ 

Input 

3 

3 

RGR 

3 

RRR 

3 

RGB 

Output 

1 

0 

2 

Giải thích 

 Test 1: Chef muốn sơn phòng 2 với màu xanh và cuối cùng ta sẽ có màu đỏ và tất cả 
các phòng có cùng một màu là màu đỏ. 

 Test 2: Trong chi tiết màu của các phòng đều được sơn màu đỏ và vị vậy Chef không 
cần phải làm gì cả. 

 Test 3: Một cách để sơn lại là sơn phòng 1 với màu xanh lá cây, phòng 2 với màu đỏ 
như vậy các phòng đều có cùng một màu là màu xanh dương. 
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