
 

 

Chef And Land Labeling 
 
Chefsland như một đồ thị gồm N thành phố và các đường hai chiều. Mỗi cặp thành phố được kết 
nối bằng một con đường. Gần đây, Chef nảy ra ý tưởng về một trò chơi để khiến môn Lý thuyết 
số ở các trường học thú vị hơn.  
 
Khi bắt đầu mỗi tiết học, Chef vẽ Chefsland thành một đồ thị N đỉnh tương ứng với số thành phố 
và N(N-1)/2 cạnh tương ứng với các con đường giữa các thành phố đó. Sau đó Chef dán nhãn 
cho các thành phố, mỗi thành phố được dán một nhãn khác nhau giữa 1 và N (bao gồm cả 1 và 
N). Tiếp theo, anh ấy dán nhãn cho mỗi cạnh – nhãn dán của cạnh giữa đỉnh u và v là số ước 
chung của lblu và lblv (số lượng số nguyên dương mà lblu và lblv đều chia hết cho nó) với lblu và 
lblv thể hiện nhãn trên đỉnh u và v. 
 
Bây giờ Chef xóa nhãn của các đỉnh, chỉ để lại nhãn dán của các cạnh trong đồ thị. Hãy tưởng 
tượng mình là học sinh của tiết học đó, hãy tìm ra một số nhãn dán của các đỉnh để tạo được 
nhãn dán cho các cạnh.  

 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa số nguyên N – số đỉnh của đồ thị. 

• N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N số nguyên Mi1, Mi2, ..., MiN với mỗi giá trị j ≠ i hợp 
lệ Mij thể hiện nhãn dán của cạnh nối giữa đỉnh i và đỉnh j.  

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra N dòng, với mỗi giá trị i hợp lệ, dòng thứ i chứa một số nguyên là nhãn 
dán của đỉnh thứ i.  

• Nếu có nhiều đáp án, hãy in ra một trong số chúng. 

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ N ≤ 1000 
• Với mỗi giá trị i hợp lệ, Mii = 0 
• Đảm bảo rằng với các số được viết trên các cạnh, có ít nhất một cách gán nhãn cho các 
đỉnh.  
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Subtasks 

Subtask #1 (15 điểm): tổng của N trong mỗi test ≤ 10 
Subtask #2 (85 điểm): tổng của N trong mỗi test ≤ 1000 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
4 
0 1 1 1 
1 0 1 1 
1 1 0 2 
1 1 2 0 
 
Output: 
3 
1 
2 
4 
 
 


