
 

 

Chef Restores a Matrix 
  
 

Chef định nghĩa một ma trận không giảm là ma trận thỏa mãn các điều kiện: 

• Với mỗi hàng trong ma trận, các phần tử trong hàng đó là một dãy không giảm. 

• Với mỗi cột trong ma trận, các phần tử trong cột đó là một dãy không giảm. 

 

Chef có ma trận A có kích thước N × M. Mỗi phần tử của ma trận là không biết (ký hiệu là -1) 

hoặc một số nguyên dương. 

 

Chef muốn thay thế các phần tử không biết trong ma trận bằng một số nguyên sao cho kết quả là 

ma trận không giảm. Tìm một kết quả thỏa mãn hoặc chỉ ra điều đó là không thể. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T – số lượng test. T test được miêu tả như sau 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M. 

• N dòng tiếp theo. Với mỗi i, dòng thứ i chứa M số nguyên Ai1, Ai2, ..., AiM thể hiện hàng 

thứ i trong ma trận A. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, nếu không có cách nào tạo ra ma trận giảm in ra một dòng chứa số nguyên -

1. 

• Ngược lại, in ra N dòng thể hiện ma trận được tạo ra bằng các thay thế những phần tử 

không biết. 

• Với mỗi i, dòng thứ i chứa M số nguyên thể hiện các phần tử trong hàng thứ i của ma 

trận. Các phần tử này phải nằm trong khoảng từ 1 tới 2,000,000,000 (gồm cả hai đầu 

mút). 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 

• 1 ≤ N, M ≤ 100 

• 1 ≤ Aij ≤ 109 hoặc Aij = -1 với mọi i, j 
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Ví dụ 

Input: 

2 

4 4 

1 2 2 3 

1 -1 7 -1 

6 -1 -1 -1 

-1 -1 -1 -1 

2 3 

1 4 -1 

1 -1 3 

 

Output: 

1 2 2 3 

1 7 7 100 

6 10 20 101 

7 11 21 20000 

-1 

 


