
 

 

Professor on a Trip 

 
Giáo sư sẽ đi du lịch với gia đình vào cuối tuần này. Quốc gia nơi họ sinh sống là một liên bang gồm 
N tiểu bang (được đánh số từ 1 đến N) với R con đường hai chiều nối liền các tiểu bang đó. Đối với 
mỗi con đường, chúng ta sẽ biết lượng nhiên liệu mà Giáo sư cần để đi qua nó; đi du lịch trong một 
tiểu bang không tiêu tốn nhiên liệu. Đối với mỗi i, giá nhiên liệu ở tiểu bang i được cố định là Fi đơn 
vị tiền cho mỗi lít. 
 
Mặc dù Giáo sư có tài năng xuất chúng và năng lực khoa học tuyệt vời, nhưng ông cũng có một số thói 
quen xấu: ông ấy quá khôn ngoan, vì vậy ông mang những chiếc thùng lớn trong xe để lưu trữ thêm 
xăng dầu và tránh mua xăng ở những tiểu bang có giá thành đắt đỏ. Do đó, ông có thể mang theo lượng 
nhiên liệu tùy ý mình muốn vào bất cứ thời điểm nào trong chuyến đi, và ông ấy cũng được phép đến 
thăm một tiểu bang nhiều hơn một lần trong chuyến đi nếu điều đó giúp ông tiết kiệm tiền. Giáo sư bắt 
đầu chuyến đi với số nhiên liệu bằng 0. 
 
Hãy giúp Giáo sư tìm ra số tiền nhỏ nhất để mua nguyên liệu cho chuyến đi từ bang P đến bang Q. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và R. 

 R dòng tiếp theo mỗi dòng chứa ba số nguyên u, v và w thể hiện rằng bang u và v được nối với 
nhau bằng một con đường cần w lít nhiên liệu để di chuyển trên nó. 

 Dòng tiếp theo chứa N số nguyên F1, F2, …, FN. 

 Dòng tiếp theo chứa hai số nguyên P và Q.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – chi phí tối thiểu cần để mua nhiên liệu phục 
vụ cho chuyến đi của Giáo sư. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 

 1 ≤ N ≤ 300 

 1 ≤ R ≤ N * (N−1)/2 

 1 ≤ u, v, P, Q ≤ N 

 Mỗi con đường sẽ kết nối hai bang với nhau. 
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 Không có hai còn đường nào cùng kết nối cùng hai bang.  

 1 ≤ w ≤ 106 

 1 ≤ Fi ≤ 109 với mọi i 

Subtasks 

 Subtask #1 (40 điểm): N ≤ 50 

 Subtask #2 (60 điểm): Các ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

1 
4 3 
1 2 3 
2 3 1 
2 4 7 
3 6 2 2 
1 4 

Output 

28 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Giáo sư có thể mua 10 lít xăng ở bang 1, đi đến bang 2 và sau đó đến bang 4. Bằng cách này, 
ông tiêu 30 đơn vị tiền. Tuy nhiên, giải pháp tối ưu là mua 4 lít xăng ở bang 1, đi đến bang 2, sau đó 
đến bang 3, mua 8 lít xăng ở bang 3 và sau đó đi đến bang 4, vì chi phí này chỉ tốn 28 đơn vị tiền. 
 


