
 

 

The Nights Watch 
 
Có N tháp canh được xây trên một hàng. Mỗi tháp canh chỉ có thể chứa một người. Một số tháp 
canh đã có người của Đồng Hồ Đêm. Bởi các thành viên của Đồng Hồ Đêm không hòa thuận, 
không có hai tháp nào liên tiếp cùng có người tại một thời điểm. 
 
Arya nghe nói rằng những con thú hoang đang lên kế hoạch tấn công. Cô ấy không hài lòng với 
tình hình an ninh hiện tại nên cô ấy lên kế hoạch đặt nhiều thành viên của Đồng Hồ Đêm hơn 
vào các tòa tháp trống. Số lượng người tối đa cô ấy có thể thêm vào sao cho không có hai tháp 
liên tiếp có người là bao nhiêu? Chú ý rằng Arya không thể bỏ bất kỳ ai đã ở trong tháp rồi. 
 

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 chứa một số nguyên N. 

 Dòng tiếp theo chứa một xâu S có độ dài N. Với mỗi i, ký tự thứ i của xâu là ‘1’ nếu tháp 
thứ i đã có người canh hoặc ‘0’ nếu tháp rỗng. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số người lớn nhất mà Arya có thể đặt 
vào các tòa tháp. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000  

 1 ≤ N ≤ 106  

 S chỉ chứa các ký tự ‘0’ và ‘1’ 

 Ban đầu, không có hai tòa tháp liên tiếp nào cùng có người 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 
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Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): ban đầu tất cả các tháp đều rỗng 
Subtask #2 (80 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

2 
6 
010001 
11 
00101010000 
 

Output 

1 
3 
 


