
Chefland and Electricity

Có n ngôi làng ở Chefland. Một vài ngôi làng có những nhà máy điện, số khác thì không. Những 

ngôi làng nằm trên một đường thẳng theo thứ tự từ 1 tới n, từ trái sang phải. Ngôi làng thứ i nằm ở 

vị trí xi.

Chef đưa ra quyết định phải cung cấp điện cho tất cả các ngôi làng. Vì vậy , anh ta mua một số dây 

điện để kết nối giữa các ngôi làng không có điện và những ngôi làng có điện. Vì Chef không muốn 

phúng phí tiền trên việc mua các đường dây nối. Bạn có thể tính xem độ dài tối thiểu mà Chef phải 

mua là bao nhiêu?

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng bộ test. T bộ test sẽ như sau.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ test chứa một số nguyên n là số lượng ngôi làng ở Chefland.

Dòng thứ hai sẽ chứa một chuỗi gồm n ký tự '0' hoặc '1'. Nếu ký tự thứ i của chuỗi là '1' có nghĩa là 

ngôi làng thứ i có điện.

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng là tọa độ x của các ngôi làng theo thứ 

tự từ 1 tới n.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ test, xuất ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên tương ứng với độ dài tối thiểu của 

đoạn dây nối mà Chef cần phải mua.

Ràng buộc

• 1 ≤ T ≤ 10

• Đảm bảo rằng sẽ có ít nhất một ngôi làng có điện.

• 1 ≤ x1 < x2 < ... < xn ≤ 109

Giới hạn

Subtask #1 : 30 điểm

• 1 ≤ N ≤ 1000

Subtask #2 : 70 điểm
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• 1 ≤ N ≤ 105

Ví dụ

Input

2

2

01

1 2

3

100

1 5 6

Output:

1

5

Giải thích

Trong ví dụ đầu tiên, ngôi làng đầu tiên không có điện. Nếu bạn để một dây nối giữa ngôi làng 1 

và 2 với độ dài là 1, thì sau đó cả hai ngồi làng đều sẽ có điện.

Trong ví dụ thứ hai, chúng ta có thể đưa vào một dây nối từ ngôi làng thứ nhất sang ngôi làng thứ 

3, đi qua ngôi làng thứ 2. Độ dài tổng cộng sẽ là 5. Giờ tất cả các ngôi làng đều có điện. Đây cũng 

là độ dài tối thiểu mà bạn cần.
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