
 
Binary XOR 
	
Bạn được cho hai xâu nhị phân A và B, mỗi xâu có độ dài N. Bạn có thể sắp xếp lại kí tự trong A 
một cách tùy ý và có thể sắp xếp lại kí tự trong B một các tùy ý (không bắt buộc phải giống 
nhau). Sau đó, bạn phải tính toán XOR của xâu kết quả. Tìm số giá trị khác nhau mà phép XOR 
có thể tạo được, lấy phần dư cho 1,000,000,007 (109 + 7) 
 
Dữ liệu vào 
 

• Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số truy vấn. Mỗi truy vấn có dạng sau 
• Dòng đầu tiên của mỗi test gồm một số nguyên N 
• Dòng thứ hai gồm một xâu A độ dài N 
• Dòng thứ ba gồm một xâu B độ dài N 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra trên một dòng gồm một số nguyên – số kết quả XOR khác nhau lấy phần dư 
cho 1,000,000,007 

 
Ràng buộc 
 

• 1 ≤ T ≤ 105 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• |A| = |B| = N 
• A và B chỉ gồm kí tự ‘0’ và ‘1’ 
• Tổng của tất cả N trong các test không quá 2 * 105 

 
Subtasks  
 
Subtask #1 (10 điểm): 

• N ≤ 5 
• Tổng của tất cả N trong các test không quá 10 

 
Subtask #2 (30 điểm):  

• N ≤ 1000 
• Tổng của tất cả N trong các test không quá 2 * 103 

 
Subtask #3 (60 điểm): ràng buộc gốc  

 
Ví dụ  
 
Input 
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1 
2 
00 
10 
 
Output  
 
2 
 
Giải Thích 
 
Ví dụ 1: Các kí tự của mỗi xâu có thể sắp xếp theo hai cách (đổi chỗ hoặc không làm gì), nên có 
bốn giá trị của XOR này 
 

• "00" XOR "10" là "10"  
• "00" XOR "01" là "01"  
• "00" XOR "10" là "10"  
• "00" XOR "01" là "01" 

 
Chỉ có hai giá trị khác nhau. 


