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Pami¦tam ten dzie«, jakby to byªo wczoraj. Huk granatów, smród kanaªów
i nieustaj¡cy jazgot automatów. . . 

 wspomnienia kapitana Szuki pseudonim Plumber
Zadanie B:

Dywersja

Dywersanci dostali si¦ do systemu kanalizacyjnego pod miastem wroga, ale niestety nie wiedz¡ w którym jego
punkcie si¦ znajduj¡. Dopóki nie ustal¡ swojej pozycji, nie mog¡ rozpocz¡¢ swoich dziaªa« dywersyjnych. Na
szcz¦±cie sprawny wywiad zaopatrzyª ich w schemat sieci kanaªów i kompas.
System skªada si¦ ze studzienek i kanaªów pomi¦dzy nimi. Z ka»dej studzienki wychodz¡ dokªadnie cztery
kanaªy - po jednym w ka»dym kierunku ±wiata. Ka»dy z nich prowadzi (niektóre w bardzo skomplikowany sposób)
równie» do studzienki. Mo»e zdarzy¢ si¦, »e jest to ta sama studzienka, lub »e kilka wychodz¡cych kanaªów prowadzi
do tego samego celu. Konstrukcja kanaªów pozwala na poruszanie si¦ tylko w jednym kierunku. Nikt przecie» nie
chciaªby brn¡¢ pod pr¡d, prawda?

Przykªadowa mapa.
Je»eli dywersanci udadz¡ si¦ na poªudnie, na zachód i jeszcze raz na poªudnie, to b¦d¡ pewni swojej pozycji.

Dywersanci zamierzaj¡ porusza¢ si¦ kanaªami korzystaj¡c z kompasu a» uzyskaj¡ pewno±¢ w której studzience
si¦ znajduj¡. Grupa dywersantów nie mo»e si¦ rozdzieli¢ i nie ma »adnego sposobu, »eby oznaczy¢ studzienki, z
których ka»da wygl¡da dokªadnie tak samo.
Wszystko byªoby stracone, gdyby nie genialny pomysª porucznika Szuki  by¢ mo»e istnieje taki ci¡g kierunków,
który doprowadzi dywersantów do pewnej ustalonej studzienki bez wzgl¦du na ich pozycj¦ pocz¡tkow¡? Sprawd¹
czy ten pomysª pozwoli dywersantom ustali¢ swoje poªo»enie, czy ju» na zawsze utkn¡ w kanaªach.
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Wej±cie
Pierwsza linia wej±cia zawiera maª¡ liczb¦ caªkowit¡ T  liczb¦ zestawów danych wyst¦puj¡cych kolejno po
sobie. Opis pojedynczego zestawu jest nast¦puj¡cy:
W pierwszym wierszu podana jest liczba 1 ≤ n ≤ 1000 studzienek. W nast¦pnych n wierszach znajduj¡ si¦ po
cztery liczby caªkowite. W i-tym wierszu s¡ podane numery studzienek do których mo»na si¦ dosta¢ udaj¡c si¦
odpowiednio na póªnoc, wschód, poªudnie i zachód ze studzienki i.

Wyj±cie
Dla ka»dego zestawu w jedynym wierszu wyj±cia powinno znale¹¢ si¦ `TAK´ , je»eli dywersanci potra¡ okre±li¢
swoj¡ pozycj¦ na mapie i `NIE´ w przeciwnym wypadku.
Dost¦pna pami¦¢:

128 MB

Przykªad
Przykªadowe wej±cie:

Przykªadowe wyj±cie:
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1 1 3
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1 1 2
2 2 1
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