
 

 

Encoding Message 
 
Chef vừa tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính ở trường đại học nên anh ta đang tìm một công việc. 
Anh ấy đã nộp hồ sơ vào vài chỗ và cuối cùng anh chọn làm kỹ sư phần mềm ở ShareChat. Anh 
ấy rất hứng thú với công việc mới và nhiệm vụ đầu tiên là cài đặt tính năng mã hóa tin nhắn để 
đảm bảo tính bảo mật. 
 
Chef có một tin nhắn là xâu S có độ dài N chỉ chứa các chữ cái tiếng Anh thường. Nó cần được 
mã hóa theo hai bước sau: 

• Đổi chỗ ký tự đầu tiên và ký tự thứ hai của S, rồi đổi chỗ ký tự thứ 3 và thứ 4, rồi thứ 5 và 
thứ 6, vân vân. Nếu độ dài của S lẻ, ký tự cuối cùng chữ không được đổi chỗ cho bất kỳ ký 
tự nào. 

• Sau bước 1, thay thế những ký tự ‘a’ thành ký tự ‘z’, những ký tự ‘b’ thành ‘y’, ký tự ‘c’ 
thành ‘x’, vân vân, và mỗi ký tự ‘z’ được thay thế bằng ‘a’. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên 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. 
• Dòng thứ hai chứa một xâu S. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một xâu – xâu đã được mã hóa. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 1,000  
• 1 ≤ N ≤ 100  
• |S| = N  
• S chỉ chứa các ký tự tiếng Anh thường. 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
9 
sharechat 
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4 
chef 
 
Output: 
shizxvzsg 
sxuv 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Tin nhắn gốc là “sharechat”. Trong bước đầu tiên, chúng ta đổi chỗ bốn cặp ký tự (chú 
ý rằng ký tự cuối cùng không được đổi chỗ), nên nó thành “hsraceaht”. Trong bước thứ hai, 
chúng ta thay thế ký tự đầu tiên (‘h’) thành ‘s’, ký tự thứ hai (‘s’) thành ‘h’, vân vân, nên tin 
nhắn được mã hóa là “shizxvzsg” 
 


