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Tym razem ju» nic nie mo»e nas uratowa¢. Jeste±my zgubieni!
 anonimowy przechodzie«

Zadanie C:

Inwazja

Wygl¡da na to, »e nasza cywilizacja nie rozwijaªa si¦ tak dobrze jak w innych rejonach Galaktyki i przyjdzie
nam teraz za to sªono zapªaci¢. Czeka nas inwazja obcych, a nawet gorzej  nie jedna, a dwie rasy przybyszów
chc¡ najecha¢ nasz¡ planet¦!
Wªa±nie w tej chwili ustalaj¡, jak podzieli¢ nasz ±wiat mi¦dzy siebie. Zamierzaj¡ napisa¢ program, który uªatwi
im negocjacje. Gdyby±my potrali napisa¢ ten program przed nimi, mogªoby to ich skªoni¢ do najazdu na inn¡
planet¦. Jest przecie» tyle ±wiatów do podbicia, a pisanie programów nie jest wcale proste.
Dla potrzeb programu zaªo»ymy, »e caªa powierzchnia kulistej planety jest podzielona na pa«stwa. Nie maj¡
one co prawda znaczenia dla naje¹d¹ców, ale uªatwi¡ im negocjacje. Ka»de pa«stwo jest obszarem o spójnym
wn¦trzu i spójnej granicy, a »adna z granic nie ma samoprzeci¦¢. Przez dowolny punkt przechodz¡ co najwy»ej
3 granice. Po podbiciu caªego ±wiata obszar zajmowany przez ka»dego z naje¹d¹ców musi równie» mie¢ spójne
wn¦trze i spójn¡ granic¦ bez samoprzeci¦¢.

Przykªadowa mapa z zaznaczonym podziaªem

Kryteria, wedªug jakich obcy dokonuj¡ podziaªu pa«stw pomi¦dzy siebie, s¡ trudne do zrozumienia. Wiadomo,
»e bardzo wa»nym czynnikiem jest liczba pa«stw, które przypadn¡ ka»demu z naje¹d¹ców. Przywódcy obcych
b¦d¡ potrzebowa¢ w trakcie negocjacji programu, który dla zadanego przebiegu granicy podziaªu, obliczy warto±¢
bezwzgl¦dn¡ ró»nicy liczby pa«stw, które otrzyma ka»dy z naje¹d¹ców.
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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:
Pierwsz¡ cz¦±¢ stanowi opis mapy politycznej ±wiata, a drug¡ pewna liczba propozycji podziaªu, o które pytaj¡
przywódcy obcych.
Przez punkty szczególne b¦dziemy rozumie¢ miejsca, w których przecinaj¡ si¦ granice dokªadnie trzech

4 ≤ n ≤ 100000 punktów szczególxi , yi , zi , si,1 , si,2 , si,3 (1 ≤ i ≤ n)
opisuj¡cych punkty szczególne. Liczby xi , yi oraz zi to liczby rzeczywiste oznaczaj¡ce wspóªrz¦dne i-tego punktu
szczególnego. Wiadomo, »e wszystkie punkty szczególne le»¡ na jednej sferze o ±rodku w punkcie (0, 0, 0) i pro−6
mieniu 1 ≤ r ≤ 1000. Wspóªrz¦dne xi , yi i zi s¡ podane z dokªadno±ci¡ do 10
. Mo»esz zaªo»y¢, »e podane
przybli»enia s¡ wystarczaj¡ce do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Liczby si,1 , si,2 oraz si,3 to numery tych
trzech punktów szczególnych, które s¡ poª¡czone granic¡ bezpo±rednio z punktem o numerze i. Wiadomo, »e dla
pa«stw. Opis mapy politycznej skªada si¦ z wiersza zawieraj¡cego liczb¦
nych, po którym nast¦puje

n

wierszy, z których ka»dy zawiera szóstk¦ liczb

ka»dej pary punktów poª¡czonych bezpo±rednio granic¡, granica ta jest odcinkiem wielkiego okr¦gu na sferze i jest
krótsza ni» poªowa dªugo±ci caªego wielkiego okr¦gu.

1 ≤ m ≤ 200000 propozycji przebiegu
m wierszy z opisami tych propozycji.
kj ≥ 2, po której jest kj numerów punktów

Po opisie mapy politycznej, w osobnym wierszu, znajduje si¦ liczba

granicy podziaªu, o które pytaj¡ przywódcy obcych. Po tej liczbie znajduje si¦
Opis

j -tej

granicy podziaªu (1

≤ j ≤ m)

zaczyna si¦ liczb¡ caªkowit¡

szczególnych le»¡cych w podanej kolejno±ci na granicy podziaªu. aden inny punkt szczególny nie le»y na granicy
podziaªu i granica speªnia przedstawione powy»ej warunki.

Wyj±cie
Dla ka»dego przypadku testowego wyniki musz¡ zosta¢ wypisane w oddzielnej linii. Nale»y w niej umie±ci¢
po jednej liczbie dla ka»dej propozycji, odpowiadaj¡c¡ warto±ci bezwzgl¦dnej ró»nicy liczby pa«stw przypisanych
naje¹d¹com.
Dost¦pna pami¦¢: 128 MB

Przykªad
Przykªadowe wej±cie:

Przykªadowe wyj±cie:
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