
 

Weapon Value 

 
Một cuộc thi gồm N thí sinh (đánh số từ 1 tới N) được tổ chức ở Chefland. Có N – 1 vòng thi; mỗi 
vòng, chọn hai thí sinh ngẫu nhiên đấu với nhau, ai thua sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. 
 
Có 10 loại vũ khí (đánh số từ 1 tới 10). Bạn được cho N xâu S1, S2, …, SN. Với mỗi i và j, ký tự thứ j 
của Si là ‘1’ nếu thí sinh thứ i có vũ khí loại j và là ‘0’ trong trường hợp ngược lại. Trong mỗi trận đấu, 
với mỗi loại j sao cho cả hai thí sinh trong trận đấu đó đều có vũ khí loại j, những vũ khí mà cả hai thí 
sinh đều có sẽ bị phá hủy. Sau trận đấu, người thắng sẽ lấy tất cả những vũ khí (chưa bị phá hủy) của 
người thua. Chú ý rằng mỗi thí sinh có thể thắng hoặc thua bất kể những vũ khí mà họ có. 
 
Chef đang cảm thấy chán khi xem thi đâu, nên anh ta muốn tìm số lượng vũ khí tối đa mà người vô 
địch cuộc thi có được sau khi vòng thi cuối cùng kết thúc bất kể ai là người tham gia thi đấu trong các 
vòng và kết quả của các vòng như thế nào. Bạn có thể giúp anh ấy không? 

 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N 

 N dòng tiếp theo. Với mỗi i, dòng thứ i chứa một xâu Si 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lượng vũ khí lớn nhất mà người vô địch 
có thể có 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10  

 1 ≤ N ≤ 105  

 |Si| = 10 với mọi i 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): 1 ≤ N ≤ 10 

Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 
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Ví dụ  

Input 

1 
3 
1110001101 
1010101011 
0000000011 

Output 

4 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Thí sinh đầu tiên đánh bại thí sinh thứ hai và những vũ khí 1, 3, 7 và 10 bị phá hủy. Sau đó 
nếu thí sinh thứ ba đánh bại thí sinh thứ nhất (người đang có vũ khí 2, 5, 8 và 9), vũ khí 9 sẽ bị phá hủy 
và người vô địch có vũ khí 2, 5, 8 và 10 


