
 

 

Washing Windows 
 
Đây là tòa nhà với N tầng (đánh số từ 1 đến N từ dưới lên trên); với mỗi tầng, có M cửa sổ (đánh 
số từ 1 đến M từ trái sang phải). Gọi cửa sổ thứ j trên tầng thứ i là (i, j) 
 
Tất cả cửa sổ trong tòa nhà cần làm sạch từng cái một theo thứ tự cụ thể. Bạn được đưa cho thứ tự 
như một ma trận A với N hàng M cột; với mỗi giá trị i và j, cửa sổ (i, j) phải được lau ở lượt thứ 
Ai, j 
 
Ngay khi ta lau cửa sổ (i, j), nó trở lên sạch sẽ nhưng nước bẩn để rửa chảy xuống cửa sổ  
(i – 1, j – 1), (i – 1, j) và (i – 1, j + 1) (chính xác hơn là tất cả cửa sổ hiện có), nên cửa sổ sẽ bẩn 
lại. Sau đó, nước lại chảy xuống với thứ tự như vậy: ngay khi cửa sổ (i, j) bị bẩn, cửa sổ  
(i – 1, j – 1), (i – 1, j), (i – 1, j + 1) sẽ trở nên bẩn. Ví dụ, lau cửa sổ (5, 3) sẽ làm cửa sổ (3, 2) bẩn. 
Cửa sổ tiếp theo được làm sạch chỉ khi nước đã chảy xuống hoàn toàn. Lưu ý rằng mỗi cửa sổ chỉ 
làm sạch một lần và có thể bẩn lúc cuối 
 
Với mỗi cửa sổ, xác định xem nó có sạch sau khi kết thúc không 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên bao gồm một số nguyên T biểu thị số test. T test được thể hiện như sau. 
 Dòng đầu tiên mỗi test gồm hai số nguyên N và M 
 N dòng tiếp theo. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i gồm M số nguyên Ai, 1, Ai, 2, …, Ai, M 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra trên N dòng; mỗi dòng một một xâu độ dài M. Với mỗi i và j, kí tự thứ j ở 
dòng i là ‘1’ nếu cửa sổ (i, j) sạch hoặc ‘0’ nếu bẩn 
 
Ràng buộc 
 

 1 ≤ T ≤ 1,000  
 1 ≤ N, M ≤ 103  
 1 ≤ Ai, j ≤ N * M với mọi i, j 
 Phần tử của mảng A đôi một phân biệt 
 Tổng của N * M trong tất cả các test không quá 106 

 
Subtasks 
 
Subtask #1 (50 điểm):  

 
 N, M ≤ 25 
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 Tổng của N * M trong tất cả các test không quá 625 
 

Subtask #2 (50 điểm): còn lại 
 
Ví dụ  
 
Input 
1  
3 4  
1 3 7 10  
9 2 4 11 
8 12 5 6 
 
Output  
1111 
1001 
0100 


