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ثانیه ۲ مورد: هر برای مجاز زمان
مگابایت ۴۰۰ مجاز: مصرفی حافظهی

خ�ود ب�رای ش�رک�ت ه�ر م�یب�اش�د. خ�ص�وص�ی ش�رک�ته�ای دس�ت در م�ت�رو ال�م�پ�ی�ادیه�ا ش�ه�ر در
n دارای ش�ه�ر ای�ن دوط�رف�هان�د). م�ت�رو خ�ط�وط ش�ه�ر ای�ن در ک�ن�ی�د (دق�ت دارد م�ت�رو خ�ط ت�ع�دادی
قصد دانشپژوهان از یکی شدهاند. کشیده ایستگاهها این بین خطوط این که میباشد مترو ایستگاه
جا آن در جوان دانشپژوهان باشگاه که t ایستگاه به دارد قرار آنجا در او خانه که s ایستگاه از دارد
استفاده برای دارد. وجود شهر این متروی در که میباشد پیچیدگیای او مشکل برود. دارد قرار
ورودی عنوان به را مبلغی نظر مورد شرکت میشود: عمل صورت این به شرکت هر خطوط از
خ�ط�وط از ح�ی�ن ای�ن در ک�ه ش�رط�ی ب�ه ک�ن�ی�م اس�ت�ف�اده ش�رک�ت ای�ن خ�ط�وط از م�یت�وان�ی�م م�ا و م�یگ�ی�رد
از مجدد استفاده برای کنیم استفاده دیگری شرکت خطوط از اگر نکنیم. استفاده دیگری شرکت
مترو خط هر از استفاده ورود، از پس بپردازیم. را ورودی مبلغ دوباره باید اول شرکت خطوط
نیز را مبلغ این باید استفاده صورت در که دارد هزینهای میکند، متصل هم به را ایستگاه دو که
و ۲ و ۱ ایستگاه دو اول شرکت که شرکت دو و دارد ایستگاه ۴ ما شهر کنید فرض مثًال بپردازیم.
وصل هم به را ۳ و ۲ ایستگاه دو دوم شرکت و میکند وصل هم به را ۴ و ۳ ایستگاه دو همچنین
ب�پ�ردازد، را اول ش�رک�ت ورودی ه�زی�ن�ه ب�ای�د ب�رود ۴ ب�ه ۱ ای�س�ت�گ�اه از ب�خ�واه�د ف�رد ای�ن اگ�ر م�یک�ن�د.
را دوم ش�رک�ت ورودی س�پ�س ب�رود، ۲ ای�س�ت�گ�اه ب�ه م�ت�رو خ�ط از خ�ط�) ه�زی�ن�هی پ�رداخ�ت (ب�ا س�پ�س

برود. ۴ ایستگاه به و بپردازد را ۱ شرکت ورودی دوباره آخر در برود، ۳ ایستگاه به و بپردازد
بیاید. باشگاه به خانه از هزینه کمترین صرف با بتواند تا کنید کمک دانشپژوه این به

مسئله

که بنویسید برنامهای

بخواند؛ استانده ورودی از را شرکتها و مترو خطوط هزینههای و ساختار •

و کند محاسبه را مقصد به مبدٔا از رفتن برای روش کمهزینهترین •

بنویسد. استانده خروجی در را روش این •

ورودی

ت��ع��داد م��ت��رو، ای��س��ت��گ��اهه��ای ت��ع��داد ت��رت��ی��ب ب��ه ک��ه اس��ت آم��ده t و s ،k ،n ورودی، اول س��ط��ر در
هستند. مقصد ایستگاه و مبدٔا، ایستگاه خصوصی، شرکتهای

۱



میکند. مشخص را ام i شرکت ورودی هزینهی ام، i عدد که است آمده عدد k دوم، سطر در
است: زیر صورت به دسته هر که میشود تقسیم دسته k به ورودی سپس

آمده شرکت این خطوط تعداد ،ei ابتدا، در میکند. مشخص را ام i شرکت خطوط ام، i دستهی

u ایستگاه میکند مشخص که است آمده c و v و u عدد ۳ آن، از بعد سطر ei از یک هر در است.
پرداخته ام i شرکت به تومان c مبلغ باید خط این از استفاده صورت در و است شده وصل v به

باشد. داشته ایستگاه جفت یک بین خط چندین شرکت یک که است ممکن کنید دّقت شود.

خروجی

پ�ول م�ق�دار ک�مت�ری�ن o ک�ه ب�ن�وی�س�ی�د l و o ع�دد دو خ�روج�ی اوِل س�ط�ر در م�س�ی�ر، وج�ود ص�ورت در
میکند. مشخص را استفاده مورد خطوط تعداد l و است باشگاه به رسیدن برای نیاز مورد

y شرکت توسط x ایستگاه به که بنویسید معنی این به y و x عدد دو بعد، سطر l از یک هر در
میرویم.

بنویسید. −۱ یک تنها خروجی، سطر تنها در نداشت، وجود مقصد به مسیری که صورتی در

محدودیتها

۱ ≤ n ≤ ۲۵۰
۱ ≤ k ≤ ۲۵۰

شدهاند. شمارهگذاری k تا ۱ با نیز مترو شرکتهای و n تا ۱ با ایستگاهها
میباشند. ۱۰۰۰۰۰۰ از کمتر و نامنفی صحیح، ورودی، اعداد تمام

میباشد. k ≤ ۱۰۰ و n ≤ ۱۰۰ تستها درصد ۸۰ در

نمونه خروجی و ورودی
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