
 

 

Snakes and their coup against The mongoose 
 

Snakeland là một thành phố được tổ chức tốt. Các ngôi nhà của thành phố được sắp xếp vào một 
hình chữ nhật kích thước 2 * n tức là 2 hàng và m cột. Ngôi nhà ở hang thứ i và cột thứ j được thể 
hiện bằng tọa độ (i, j). Một số ngôi nhà đã bị chiếm bởi những con rắn và những ngôi nhà còn lại 
đều trống. Bạn được cho thông tin bởi một mảng ký tự s có kích thước 2 * n với s[i][j] = ‘*’ thể 
hiện có rắn ở ngôi nhà (i, j), ngược lại s[i][j] = ‘.’ thể hiện ngôi nhà rỗng. 

Các con rắn lên kế hoạch đảo chính chống lại con chồn đang cai quản thành phố của chúng. Do đó 
chúng cố gắng hết sức để gặp những con rắn khác và truyền thông tin về ngày đảo chính. Để truyền 
thông tin, chúng phát ra âm thanh “xì xì” từ ô của mình. Thông thường âm thanh chúng phát ra rất 
to nên có thể nghe được được mọi ô trừ khi có một bức tường cách âm chặn âm thanh đó lại. Chú 
ý rằng viền của Snakeland được làm bằng tường cách âm. Con chồn đã biết điều này. Nó muốn 
xây các bức tường cách âm ở viền của những ngôi nhà để bọn rắn không liên lạc được với nhau. 
Các bước tường có thể là dọc ngoặc ngang. Tìm số lượng tường nhỏ nhất chồn cần xây. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. Các test được miêu tả như sau. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên n. 
• Hai dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n ký tự lần lượt thể hiện hàng một và hàng hai của 

Snakeland. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một số nguyên tương ứng với số lượng tường nhỏ nhất chồn cần xây. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ n ≤ 105 

 

Ví dụ 
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Output: 
2 
3 
1 

 

Giải thích 

 

 
Tất cả các ví dụ được thể hiện trong hình trên. Các bức tường được vẽ bằng đoạn ngang hoặc dọc 
màu đỏ. Bạn có thể thấy sau khi xây các bức tường đó, không có con rắn nào có thể liên lạc được 
với con rắn khác. 


