
 

 

Matrix Sum 
 
Chúng ta gọi một ma trận N × M là hoàn hảo nếu như nó thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 
 

• Mỗi phần tử trong nó hoặc là một số 0 hoặc là một số 1. 
• Chúng ta định nghĩa hai ô trong ma trận là tiếp cận nhau nếu như chúng có chung một 

cạnh. Tất cả các ô chứa một số 1 phải tạo thành một thành phần liên thông. 
Cụ thể: Bạn có thể đi từ một ô chứa số 1 tới bất kỳ ô nào khác cũng chứa số 1 thông qua 
một dãy các bước với mỗi bước là một phép di chuyển từ một ô chứa số 1 tới một số 
chứa số 1 khác kề cạnh. 
 

Cho một ma trận A kích thước N × M và mỗi ô trong nó hoặc chứa một số 0 hoặc chứa một số 1. 
Bạn muốn phân tích A thành một số phần, mỗi phần là một dấu ( + hoặc - ) theo sau là ma trận. 
Hay nói cách khác, bạn muốn viết A bằng việc cộng và trừ những ma trận hoàn hảo. 
 
Ví dụ, bạn có thể viết A = + B1 + B2 - B3 + B4 - B5, với Bi là một ma trận hoàn hảo. Chú ý rằng 
kể cả mọi ma trận đơn Bi và tổng tất cả ma trận (bằng A) chỉ chứa các phần tử 0 và 1, nhưng một 
vài tổng tiền tố có thể có những phần tử khác. Ví dụ ma trận tương ứng với + B1 + B2 - B3 chứa 
những phần tử không phải là 0 và 1. 
 
Tìm số lượng ma trận hoàn hảo nhỏ nhất cần để tạo ra ma trận A theo cách bên trên và in ra 
chúng. Nếu có nhiều cách, bạn có thể in ra bất kỳ cách nào trong những cách tối ưu. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số test. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M – lân lượt là số hàng và số cột. 

• Trong N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa một chuỗi có độ dài là M thể hiện hàng thứ i của 
ma trận A.  

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, dòng đầu tiên in ra một số nguyên k là số lượng ma trận hoàn hảo nhỏ nhất 
cần để tạo ra mảng A. 

• Theo sau là k * (N + 1) dòng, thể hiện k phần. 

• Mỗi phần có N + 1 dòng, dòng đầu tiên chứa ‘+’ hoặc ‘-’ thể hiện ma trận hoàn hảo này 
được cộng hay bị trừ. Theo sau là N dòng thể hiện N hàng của ma trận hoàn hảo, mỗi 
dòng chứa một xâu độ dài M. 
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Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 103 
• 1 ≤ N, M ≤ 20 
• Có tối đa 100 test có N > 10 hoặc M > 10, hoặc cả hai. 
• Ma trận A được đảm bảo có ít nhất một phần tử khác 0. 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
3 4 
1010 
0101 
1010 
 
Output: 
3 
- 
0000 
0010 
0000 
+ 
1010 
1111 
1010 
- 
0000 
1000 
0000 
 
 


