
 
Chef and Pepperoni Pizza Again 
 
Chef thích pizza xúc xích hun khói, chúng ta có thể thấy ở đây. Một lần nữa, anh ấy có một chiếc 
bánh pizza có hình một lưới gồm N hàng (đánh số từ 1 tới N từ trên xuống dưới) và N cột (đánh 
số từ 1 tới N từ trái sang phải). Một số ô trong lưới chứa xúc xích hun khói, trong khi đó những ô 
còn lại thì không. 
 
Chef muốn cắt pizza dọc thành hai nửa bằng nhau và đưa chúng cho hai người bạn của mình. Nói 
cách khác, một bạn sẽ được mọi thứ trong cột từ 1 đến N/2 và bạn còn lại sẽ được mọi thứ trong 
cột từ N/2 + 1 đến N. 
 
Trước khi cắt bánh pizza, Chef muốn thực hiện thao tác sau số lần túy ý (có thể là không lần nào): 
chọn một số nguyên x (1 ≤ x ≤ N) và đảo ngược hàng thứ x trong lưới – nói cách khác, với mỗi i, 
ô ở cột thứ i và hàng thứ x sẽ chuyển đến cột N + 1 – i trong cùng hàng. 
 
Sau khi chiếc pizza được cắt, gọi số lượng ô chứa xúc xích hun khói trong nửa đầu và nửa sau lần 
lượt là p1 và p2. Chef muốn tối giản độ khác nhau |p1 – p2|, nhưng anh ấy lại lười, nên anh ấy chỉ 
muốn bạn thực hiện một dãy các thao tác để độ chênh lệch trong lưới cuối cùng là nhỏ nhất. 
 
Bạn cần tìm một lưới cuối cùng (lưới sau khi đã thực hiện toàn bộ các thao tác) sao cho |p1 – p2| 
trong lưới này nhỏ nhất có thể. Nếu có nhiều lưới cuối cùng có cùng giá trị |p1 – p2| nhỏ nhất, bạn 
cần tìm ra một cái bất kỳ. 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số test. Mỗi test có dạng sau 
 Dòng đầu tiên gồm một số nguyên N 
 N dòng tiếp theo. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa một xâu có độ dài N thể hiện 

dòng thứ i của lưới. Với mỗi j, ký tự thứ j trong xâu là ‘1’ nếu ô ở dòng thứ i và cột thứ j 
chứa xúc xích hun khói hoặc ‘0’ nếu không có gì. 
 

Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra N dòng. Với mỗi i, dòng thứ i chứa một xâu có độ dài N thể hiện dòng thứ i 
trong lưới sau khi thực hiện tất cả các thao tác, có dạng giống dữ liệu vào. Phải đảm bảo rằng có 
thể tạo ra lưới này từ lưới ban đầu bằng các sử dụng một dãy các thao tác. 

 
Ràng buộc 
 

 1 ≤ T ≤ 30  
 2 ≤ N ≤ 150  
 N là số chẵn  
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 300  
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Ví dụ  
 
Input 
 
2 
2 
01 
01 
4 
0111 
0001 
1010 
1010 
 
Output  
 
10 
01 
1110 
0001 
1010 
1010 
 
Giải thích 
Ví dụ 1: Chúng ta có thể đảo ngược một trong hai hàng để |p1 – p2| = 0. Cả hai lời giải đều được 
chấp chận. 
 
Ví dụ 2: Lời giải tối ưu là đảo ngược dòng đầu tiên, mỗi bên có đúng 4 ô chứa xúc xích (và  
|p1 – p2| = 0) 
 


