
 

Balsa For The Th 

Chef and Two Queens 

Chef đang gặp vấn đề! Anh ta là vua của Chefland và Chessland. Có một hoàng hậu ở Chefland 
và một hoàng hậu ở Chessland và họ muốn hẹn hò với anh. Chef đang đứng trước lựa chọn khó 
khăn…  

Chessland có thể biểu diễn bằng một bàn cờ gồm N hàng (đánh số từ 1 tới N) và M cột (đánh số 
từ 1 tới M). Gọi ô vuông ở hàng r và cột c là (r, c). Chef sống ở ô (X, Y) của bàn cờ này.  

Hiện nay, cả hai hoàng hậu cũng đều sống ở Chessland. Mỗi hoàng hậu, khi đi một mình trên 
bàn cờ, có thể thấy tất cả các ô cùng hàng, cùng cột và cùng đường chéo. Một hoàng hậu ở (xq, 
yq) không thể thấy ô (r, c) nếu ô vuông (X, Y) nằm giữa chúng. Đương nhiên, nếu các hoàng hậu 
nhìn thấy nhau, vương quốc sẽ sớm hỗn loạn!  

Giúp Chef tính số lượng cấu hình có thể của các hoàng hậu sao cho vương quốc không bị hỗn 
loạn. Một cấu hình là một cặp không thứ tự cặp hình vuông khác nhau (xq1, yq1) và (xq2, yq2) sao 
cho không có ô này ở hình vuông (X, Y). Hai cấu hình khác nhau khi vị trí của hoàng hậu 1 khác 
nhau hoặc vị trí của hoàng hậu 2 khác nhau. 

 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa bốn số nguyên N, M, X, Y. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên - số lượng cấu hình mà đất nước không 
bị hỗn loạn. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1000  

 1 ≤ X ≤ N ≤ 102  

 1 ≤ Y ≤ M ≤ 102 

 

Ví dụ 

Input 

SnackDown 2019 Pre-Elimination 



2 
3 3 2 2 
4 4 2 3 
 

Output 

24 
94 
 
Giải thích 

Ví dụ 1: Một nửa các cấu hình là 

 (1,1), (3,3)  

 (1,1), (2,3)  

 (1,1), (3,2)  

 (1,2), (3,3)  

 (1,2), (3,2)  

 (1,2), (3,1)  

 (1,3), (3,1)  

 (1,3), (3,2)  

 (1,3), (2,1)  

 (2,1), (2,3)  

 (2,1), (1,3)  

 (2,1), (3,3) 


