
 

 

Binary Movements 
 
“Trong số 6 tỷ người, những kẻ gây rối chỉ là một số ít” – Dailai Lama 
 
Nikitasha và Mansi là bạn thân. Họ có một dãy nhị phân A1, A2, ..., AN (các phần tử trong dãy chỉ 
có giá trị 0 hoặc 1). Người bạn của họ là Sakshi luôn luôn tìm cách gây rắc rối. Lúc này, Sakshi 
thay đổi dãy của họ bằng việc thực hiện thao tác sau Z lần: 

 Tạo ra một dãy B1, B2, ..., BN. Ban đầu Ai = Bi với mọi i 

 Với mỗi i sao cho Ai = 0 và Ai+1 = 1, đổi chỗ Bi và Bi+1. Tức là gán Bi = 1 và Bi+1 = 0. Chú 
ý rằng thứ tự đổi chỗ không quan trọng 

 Thay dãy A bằng dãy B 

Bây giờ, Sakshi thử thác Nikitasha và Mansi tìm ra dãy đã bị thay đổi (dãy kết quả A sau Z bước). 
Giúp Nikitasha và Mansi tìm ra dãy này. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. Các test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và Z 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa N số nguyên – dãy đã bị thay đổi 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1000  

 1 ≤ N, Z ≤ 106  

 0 ≤ Ai ≤ 1 với mọi i  

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

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm):  

May Long Challenge 2019 



 1 ≤ N, Z ≤ 3,000 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 2,000 

Subtask #2 (90 điểm): ràng buộc gốc 

  

Ví dụ 

Input: 

2 
6 2 
0 1 1 0 1 1 
4 4 
0 1 0 1 

Output: 

1 1 0 1 1 0   
1 1 0 0 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: sau thao tác đầu tiên, dãy trở thành (1, 0, 1, 1, 0, 1). Sau thao tác thứ hai, nó trở thành  
(1, 1, 0, 1, 1, 0).  
 
Ví dụ 2: sau thao tác đầu tiên, dãy trở thành (1, 0, 1, 0). Sau thao tác thứ hai, dãy trở thành  
(1, 1, 0, 0). Áp dụng thêm thao tác không còn ảnh hưởng đễn dãy nữa nên sau thao tác thứ ba và 
thứ tư, dãy vẫn là (1, 1, 0, 0). 


