
 

Doofish Matrix 

 

Bác sĩ D giờ đây rất thích các ma trận. Anh ấy đặc biệt thích các ma trận Doofish. Một ma trận Doofish 
bậc N là một ma trận với N hàng (được đánh số từ 1 đến N) và N cột (được đánh số từ 1 đến N) sao cho: 
 

 Mỗi phần tử của ma trận này là một số nguyên nằm trong đoạn từ 1 đến 2N – 1. 

 Với mỗi i và j (1 ≤ i ≤ N, 1 ≤ j ≤ 2N − 1), số nguyên thứ j xuất hiện ở hàng thứ i và/hoặc cột thứ 
i. 

Bây giờ, biết N, bác sĩ D tự hỏi liệu có thể có một ma trận Doofish bậc N không? Hãy tim ra một ma trận 
như vậy hoặc xác định nó không tồn tại. Nếu có nhiều đáp án, hãy in ra một trong số chúng.  
 

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 và cũng là duy nhất của mỗi test chứa một số nguyên N. 

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test: 

 Đầu tiên, in ra một dòng chứa xâu “Hooray” nếu như Ma trận Doofish bậc N tồn tại hoặc “Boo” 
nếu có ma trận thỏa mãn tồn tại. 

 Nếu như ma trận thỏa mãn tồn tại, in ra thêm N dòng thể hiện một ma trận cần tìm. Với mọi i, 
dòng thứ i chứa N số nguyên là các phần tử trong hàng thứ i. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 2,000 

 1 ≤ N ≤ 2,000 

 Tổng của N2 trong tất cả các test không vượt quá 4 * 106 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (29 điểm): N là lũy thừa của 2. 

 Subtask #2 (71 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  
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Hooray 
1 
Hooray 
3 1 
2 3 
 


