
 

 

Alice 
 
Sau khi làm việc rất nhiều về giáo thức mã hóa, Alice đã nghỉ hưu và hiện tại sống rất hạnh phúc 
ở Wonderland. Tuy vậy, Alice vẫn bị cuốn hút với an ninh. Cô ấy đã từng có một sáng kiến để 
cài đặt mật khẩu. Cho một bảng chứa n hàng và n cột chứa các ô vuông đơn vị, Alice tạo một 
mật khẩu bằng việc vẽ chính xác n+1 đường kẻ với các đỉnh là các điểm nguyên trên biên của 
bảng. 
 

  
 
Một ngày nọ, Alice quên mất mật khẩu CodeChef của cô ấy. Tuy nhiên cô ấy nhớ rằng không có 
hai đoạn thẳng nào song song và mỗi ô của bảng bị cắt bởi ít nhất một đoạn thẳng. Một ô vuông 
bị cắt bởi một đoạn thẳng khi phải tồn tại một điểm nằm bên trong mà điểm đó thuộc đoạn thẳng. 
 
Hãy giúp Alice tìm ra một mật khẩu đúng với những thông tin mà cô ấy nhớ được. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào bao gồm một số nguyên T – số lượng test. 

 Mỗi test được biểu thị bởi một dòng bao gồm một số nguyên n – kích thước của bảng. 
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Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, in ra n+1 dòng, mỗi dòng chứa bốn số nguyên x1 y1 x2 y2 với x1≠x2 và 
y1≠y2, biểu thị một đoạn thẳng từ (x1,y1) đến (x2,y2). 

 Nếu có nhiều mật khẩu thỏa mãn thông tin đề bài cho, in bất kì mật khẩu nào trong số đó. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 
 1 ≤ n ≤ 103 

 

Ví dụ 

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

Giải thích 

Một trong những mật khẩu được miêu tả được thể hiện bằng hình vẽ bên trên. 

Mỗi ô được cắt bởi một đoạn thẳng, ví dụ ô màu xanh lá cây bị cắt bởi đoạn màu xanh da trời và 
màu tím, không bị cắt bởi đoạn màu vàng. Điểm nguyên trên biên của bảng được đánh dấu bằng 
một điểm tròn màu đen. 

 


