
 

 

Multiple Choice Exam 

Chef đang làm một bài kiểm tra trình độ nấu ăn. Bài kiểm tra này gồm N câu hỏi trắc nghiệm này 
được đánh số từ 1 đến N. Ở mỗi câu hỏi, Chef phải chọn một trong bốn đáp án: A, B, C và D hoặc 
bỏ qua mà không chọn đáp án. 
 
Với mỗi câu trả lời đúng, Chef có 1 điểm. Nếu trả lời sai hoặc không trả lời thì Chef được 0 điểm. 
Tuy nhiên, có một hình phạt khi Chef trả lời sai. Cụ thể, các câu hỏi được chấm điểm từng câu 
một từ câu thứ 1 đến câu thứ N. Với mọi i (1 ≤ i ≤ N – 1), nếu Chef trả lời được câu hỏi thứ i không 
chính xác thì đáp án cho câu hỏi tiếp theo (câu thứ i + 1) sẽ không được chấm điểm. Nếu như một 
câu hỏi không được chấm điểm, Chef tự động nhận 0 điểm và kể cả Chef trả lời sai câu đó thì câu 
tiếp theo cũng sẽ không bị bỏ qua. Không có hình phạt cho câu hỏi cuối cùng nếu như Chef trả lời 
sai hoặc không trả lời một số câu hỏi.  
 
Cho đáp án đúng của N câu hỏi và các câu trả lời của Chef. Hãy tính tổng số điểm Chef có được 
từ bài thi này.  

 

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. 

 Dòng thứ hai chứa một xâu S với độ dài N. Với mỗi giá trị i, kí tự thứ i của xâu này thể 
hiện đáp án đúng của câu hỏi thứ i. 

 Dòng thứ ba chứa một xâu U độ dài N. Với mọi i, kí tự thứ i của xâu này là ‘N’ nếu Chef 
không thể trả lời câu hỏi thứ i hoặc ngược lại, nó thể hiện đáp án của Chef cho câu hỏi này.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – điểm của Chef. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ N ≤ 100 

 S chỉ chứa các kí tự 'A', 'B', 'C', 'D' 

 U chỉ chứa các kí tự 'A', 'B', 'C', 'D', 'N' 
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Ví dụ  

Input 

3 
6 
ABCDAB 
ABCDAB 
8 
DDCABCCA 
DNCBBBBA 
3 
CDD 
NDC 

Output 

6 
3 
1 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Chef trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Anh ấy được tối đa số điểm. 

 Ví dụ 2: Chef không trả lời câu hỏi 2 và anh ấy trả lời các câu 4 và 6 không chính xác, điều 
đó dẫn đến việc câu hỏi 5 và 7 bị loại bỏ. Lưu ý rằng kể cả Chef trả lời câu hỏi 7 sai thì nó 
vẫn đã bị loại bỏ, do đó câu số 8 sẽ không bị loại nữa. 

 Ví dụ 3: Chef không trả lời câu hỏi đầu tiên và anh ấy trả lời sai câu cuối cùng, nhưng sẽ 
không có hình phạt nào. 

 


