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لنبحث عن الطرٌق
"تودي" هو اسم أرض ثنائٌة البعد بشكل شبكة من المربعات ،تشبه اإلحداثٌات الدٌكارتٌة
المعروفة ،فً هذه األرض تعٌش مخلوقات لطٌفة اسمها "دي" وهً عبارة عن مخلوقات
صغٌرة تشبه النحل إال أنها ثنائٌة البعد ،وتحب الحٌاة المدنٌة ،لهذه المخلوقات بٌوت أٌضا ً مثل
النحل إال أنها تختلف عنها بأنها بٌوت مستطٌلة الشكل وحوافها موازٌة لمحاور اإلحداثٌات،
الجغرافٌة لـ "تودي" ،إما من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب.
وألن الـ "دي" هً مخلوقات متقدمة فائقة ،فإنها تملك مسارات طٌران ثابتة فً العالم ،والتً
ٌمكن اعتبارها خطوطا ً تصل النقاط ذات اإلحداثٌات الصحٌحة ،أي أنها موازٌة للمحاور إما
أفقٌا ً أو شاقولٌاً ،إن قواعد الطٌران فً "تودي" ٌلتزم بها كل الـ "دي" وهً كالتالً (تذكر أن
كل النقاط فً عالم "تودي" هً نقاط ذات إحداثٌات صحٌحة):





إذا كنت فً نقطة ما ٌ X,Yمكنك الطٌران فقط إلى واحدة من مجاوراتها األربعة أي
).(X-1,Y) (X,Y-1) (X+1,Y) (X,Y+1
ال ٌمكنك الدخول إلى بٌوت الـ "دي"
ٌمكنك فقط تغٌٌر جهة طٌرانك فقط إذا كنت تقف على حافة بٌت "دي" أو على زاوٌة
بٌت "دي" فقط.
ٌمكنك أن تبدأ طٌرانك بأي جهة ترٌدها.

اللٌلة هً عٌد مٌالد ابنتها لـ "دٌفٌسٌر" (وهً مسؤولة وزارة الصحة العامة فً عالم "دي") ،
وترٌد الذهاب إلى البٌت بأسرع وقت ممكن ،بافتراض أنها تستطٌع الطٌران بسرعة تساوي
وحدة طول واحدة فً الثانٌة ،ساعدها بحساب عدد الثوانً التً تحتاجها للوصول إلى المنزل،
بحٌث تطٌر بأفضل طرٌق ممكن ولكن باحترام قواعد الطٌران فً عالم "تودي".

الدخل
السطر األول من الدخل ٌحوي عدد صحٌح وحٌد  ،Tعدد حاالت االختبار ،حٌث =< 1<=T
 ،20فً األسطر التالٌة من الدخل ٌوجد توصٌف لحاالت االختبار التً عددها  ،Tمن المؤكد
وجود سطر فارغ قبل توصٌف أي حالة اختبار.
فً كل حالة اختبار ،السطر األول ٌحوي إحداثٌات مكتب "دٌفٌسر" (نقطة االنطالق)،
وإحداثٌات منزلها (الهدف) ،كل من هذه اإلحداثٌات ممثل برقمٌن  Xو  ،Yالسطر الثانً من
الحالة ٌحوي عدد صحٌح واحد  Nعدد البٌوت الموجودة فً عالم "دي"  ،فً األسطر  Nالتالٌة
كل سطر ٌحوي وصف بٌت من بٌوت عالم "دي" حٌث التوصٌف لكل بٌت هو إحداثٌات
زاوٌتٌن متقابلتٌن لهذا البٌت ٌ ،مكنك االفتراض أنه ال ٌوجد أي بٌتٌن متقاطعٌن وال متالمسٌن
حتى بالزواٌا ،كما ٌمكنك افتراض أن المنزل والمكتب هما نقطتان متماٌزتان تماماً ،مساحة كل
بٌت هً على األقل وحدة مربعة واحدة.
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الخرج
من أجل كل حالة اكتب عدد الثوانً التً تحتاجها "دٌفٌسر" لتصل من المكتب إلى المنزل
بأقصر طرٌق ممكن ،إذا كان من غٌر الممكن الوصول من المكتب إلى البٌت اطبع عبارة “ No
 ”Pathكما هً هنا.

القٌود
 فً كل حاالت االختبار وكل الحاالت أي إحداثٌة هً أعداد صحٌحة ضمن المجال
المغلق ] [-109,109كما أن .1<=N<=1000
 فً  %02من الحاالت N<=10 ،فً كل الحاالت وكل اإلحداثٌات موجبة وأقل من
.122
 فً  %62من الحاالت ،كل اإلحداثٌات هً أصغر من  1222بالقٌمة المطلقة و
.0<=N<=100

مثال الدخل والخرج
مثال دخل

مثال خرج
9
No Path

7 7 8
5 3 8
10 6 7
1 5 4
1 4 3
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2
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2
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