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Misie

Miasto Bezkres jest podzielone na kwadraty jednostkowe przez niesko«czenie wiele niesko«czo-

nych, dwukierunkowych ulic prowadz¡cych z poªudnia na póªnoc (tzw. poªudnikowych) i ze

wschodu na zachód (równole»nikowych). Jedn¡ z poªudnikowych ulic oznaczamy numerem 0,

za± numery pozostaªych rosn¡ na wschód i malej¡ na zachód. Podobnie jedn¡ z równole»niko-

wych ulic oznaczmy numerem 0, a numery pozostaªych rosn¡ na póªnoc i malej¡ na poªudnie.

Ka»de skrzy»owanie ulic oznaczone jest par¡ liczb, w której pierwsza jest numerem poªudnikowej

ulicy, a druga � równole»nikowej. Niektóre odcinki ulic maj¡ wi¦ksze znaczenie i nazywamy je

gªównymi.

Pewnego dnia komisarz Ryba (najbardziej »arliwy stró» prawa w Bezkresie) podczas patrolo-

wania ulic spostrzega na skrzy»owaniu (A, B) samochód z kilkoma czªonkami sªawnego gangu

o pseudonimie Misie. Ryba ma cynk, »e Misie planuj¡ wªama¢ si¦ do miejskiego Miodopoju

zlokalizowanego przy skrzy»owaniu (0, 0), wi¦c postanawia ich zatrzyma¢.

Jak do tej pory Misie nie popeªniªy »adnego wykroczenia i Ryba nie ma prawa ich aresztowa¢.

Mo»e za to zatrzyma¢ swój radiowóz na dowolnym skrzy»owaniu i zablokowa¢ nim wjazd w

dokªadnie jedn¡ z czterech ulic wychodz¡cych z tego z skrzy»owania, przy czym nie mo»e to by¢

wjazd w odcinek nale»¡cy do gªównej ulicy.

Zatem Ryba postanawia napsu¢ troch¦ krwi Misiom. Tu» przed tym jak dotr¡ oni do jakiego±

skrzy»owania, komisarz mo»e wyprzedzi¢ ich samochód i zablokowa¢ jeden wyjazd z tego skrzy-

»owania. W ten sposób gang Misi b¦dzie mógª wjecha¢ na to skrzy»owanie, ale nie b¦dzie mógª

go opu±ci¢ zablokowan¡ ulic¡.

Celem Ryby jest trzymanie gangu jak najdalej od Miodopoju. Znajd¹ najwi¦ksz¡ odlegªo±¢

D tak¡, »e ka»de skrzy»owanie (x, y), do którego Misie s¡ w stanie dotrze¢, speªnia warunek

max(|x|,|y|) ≥ D.

Wej±cie. Pierwszy wiersz pliku bears.in skªada si¦ z dwóch liczb caªkowitych A i B (|A| ≤ 106,

|B| ≤ 106) okre±laj¡cych punkt startowy Misiów. Drugi wiersz zawiera jedn¡ liczb¦ caªkowit¡

N (0 ≤ N ≤ 500) oznaczaj¡c¡ liczb¦ gªównych ulic. Ka»dy z kolejnych N wierszy zawiera

cztery liczby caªkowite X1, Y1, X2, Y2 (|Xi| ≤ 106, |Yi| ≤ 106), które mówi¡, »e odcinek pomi¦dzy

skrzy»owaniami (X1, Y1) i (X2, Y2) jest ulic¡ gªówn¡. Zachodzi równo±¢ X1 = X2 lub Y1 = Y2.

Wyj±cie. Jedyny wiersz pliku bears.out powinien zawiera¢ jedn¡ liczb¦ caªkowit¡ D � szukan¡

najwi¦ksz¡ odlegªo±¢ na jak¡ Ryba mo»e trzyma¢ Misie od Miodopoju.
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Przykªad. bears.in
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bears.out

1

Poni»szy rysunek obrazuje, jak Misie mog¡ dosta¢ si¦ na odlegªo±¢ 1 od Miodopoju:

Mimo, »e Misie mog¡ dalej próbowa¢ dosta¢ si¦ do Miodopoju, Ryba nie pozwoli im dotrze¢

bli»ej skrzy»owania (0,0).
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