
 

 

Finding the matrix 
 

Bạn được cho một ma trận  B có kích thước  N × N. Mỗi phần tử của ma trận là một số nguyên 
thuộc tập hợp  {-1, 0, 1}. Xác định xem có thể biểu diễn  B dưới dạng  A · AT hay không, với  A là 
ma trận các số nguyên có kích thước  N × N. (AT là ma trận chuyển vị của  A; xem định nghĩa ở 
bên dưới). Nếu có thể, hãy tìm mảng  A có thứ tự từ điển nhỏ nhất sao cho  B = A · AT. 
 
Ma trận chuyển vị được tạo ra bằng cách quay ma trận xung quanh đường chéo chính — nói 
cách khác, các phần tử thuộc hàng  i và cột  j của ma trận  AT bằng với phần tử ở hàng  j và cột  i 
của ma trận  A, với mọi  i, j. Để hiểu rõ hơn hãy xem  Wikipedia. 
 
Hai ma trận C và D có cùng kích thước là  N × N, chúng ta nói C có thứ tự từ điển nhỏ hơn  D nếu 
dãy c = C1,1, C1,2, ..., C1,N, C2,1, C2,2, ..., C2,N, ..., CN,1, ..., CN,N có thứ tự từ điển nhỏ hơn  d= D1,1, 
D1,2, ..., D1,N, D2,1, D2,2, ..., D2,N, ..., DN,1, ..., DN,N. Tức là, phải có một chỉ số  i sao cho ci và di khác 
nhau, và chỉ số nhỏ nhất đó phải thỏa mãn  ci < di. 

 

Dữ liệu vào 

● Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứ  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 thể hiện ma trận B. Mỗi dòng chứa N số nguyên. Số nguyên thứ j ở trên                    
hàng thứ  i biểu diễn  Bi,j, là phần tử ở hàng  i và cột  j của ma trận  B. 

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test: 

● Nếu không tồn tại ma trận  A thỏa mãn, in ra -1 trên một dòng. 

● Ngược lại, in ra  N dòng, mỗi dòng chứa  N số nguyên. 

● Số nguyên thứ  j trên dòng thứ  i thể hiện phần tử ở dòng thứ  i và cột thứ  j của ma trận  A. 

 

Ràng buộc 

● 1 ≤ T ≤ 10 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transpose


● 2 ≤ N ≤ 1000 
● -1 ≤ Bi,j ≤ 1 với mọi  i, j 
● Tổng của  N trong tất cả các test ≤ 1000 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
2 
1 -1 
-1 1 
 
Output: 
-1 0 
1 0 
 
Giải thích: 
Ví dụ 1: Bạn có thể kiểm tra bằng cách duyệt trâu và thấy đây là ma trận A thỏa mãn có thứ tự                        
từ điển nhỏ nhất. 


