
 

 

Chef and Cycled Cycles 
 
Gần đây Chef tìm hiểu về việc tìm ra đường đi ngắn nhất trong một đồ thị hai chiều. Ông có các 
loại đồ thị sau đây và muốn tìm đường đi ngắn nhất giữa cặp đỉnh được cho. 
 
Có N chu trình trong đồ thị được đánh số từ 1 đến N. Chu trình thứ i chứa Ai điểm được đánh số 
từ 1 đến Ai.  
 
Các điểm của một chu trình được kết nối với nhau trong một cách rất đặc biệt. Nghĩa là điểm đầu 
tiên được nối với điểm thứ 2, điểm thứ 2 nối với điểm thứ 3 và cứ thế cho đến điểm cuối cùng thì 
nối với điểm đầu tiên. Tất cả các cạnh này đều có trọng số.  
 
Các chu trình cũng được kết nối với nhau thông qua một điểm trong một thứ tự chu trình tương 
tự. Chu trình thứ i được kết nối với chu trình thứ i % N + 1 qua một điểm. Điểm này nằm giữa 
véctơ v1 của chu trình thứ i và véctơ v2 của chu trình i % N + 1.  
 
Bạn được cho Q truy vấn, mỗi truy vấn chứa 4 số nguyên v1, c1, v2, c2. Hãy tìm ra trọng số của 
đường đi ngắn nhất giữa véctơ thứ v1 của chu trình thứ c1 và véctơ thứ v2 của chu trình thứ c2.   
 
Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vài chứa một số nguyên T thể hiện số test. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N, Q lần lượt là số chu trình trong đồ thị 

và số truy vấn. 
• N dòng tiếp theo miêu tả các chu trình. 
• Dòng thứ i miêu tả chu trình thứ i. Đầu tiên, nó chứa một số nguyên Ai thể hiện số điểm 

trong chu trình thứ i và tiếp theo là Ai số nguyên thể hiện chiều dài của các cạnh trong đồ 
thị. 

• Số nguyên đầu tiên thể hiện độ dài của cạnh từ điểm 1 đến điểm 2 và tương tự từ điểm 2 
đến điểm 3, ... 

• Số nguyên cuối cùng thể hiện trọng số của cạnh từ điểm Ai đến điểm 1. 
• N dòng tiếp theo miêu tả sự kết nối giữa các chu trình liền kề nhau. Dòng thứ i chứa 3 số 

nguyên v1, v2, w thể hiện rằng có một cạnh với trọng số là w giữa điểm thứ v1 của chu 
trình thứ i và điểm thứ v2 của chu trình i % N + 1.  

• Q dòng tiếp theo miêu tả các truy vấn, in ra một số nguyên tương ứng với khoảng cách 
nhỏ nhất giữ các số nguyên v1, c1, v2, c2. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi truy vấn, in ra một số nguyên duy nhất là trọng số của con đường ngắn nhất. 
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Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 1 ≤ N, Q ≤ 105 
• 1 ≤ Ai ≤ 105 
• 1 ≤ A1 + A2 + ... + AN ≤ 105 
• 1 ≤ trọng số của các cạnh  ≤ 103 
• Với mỗi truy vấn, c1 != c2 

 

Subtasks 

• Subtask #1 (10 điểm): 1 ≤ A1 + A2 + ... + AN ≤ 103, 1 ≤ Q ≤ 103. 
• Subtask #2 (15 điểm): Mọi cạnh đều có trọng số = 1. 
• Subtask #3 (20 điểm): c1 = 1 với mọi truy vấn. 
• Subtask #4 (55 điểm): Ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
3 3 
3 1 2 2 
2 1 2 
3 1 4 1 
2 1 2 
2 1 5 
3 1 3 
2 1 1 2 
1 1 1 2 
3 1 3 3 
 
Output: 
2 
3 
5 
 

Giải thích 

Ví dụ 1. 
Dưới đây là sự miêu tả của đồ thị: 
Có 3 chu trình. 
Chu trình 1: 3 điểm. Các cạnh: (1, 2) = 1, (2, 3) = 2, (3, 1) = 2. 
Chu trình 2: 2 điểm. Các cạnh: (1, 2) = 1, (2, 1) = 2. 
Chu trình 3: 3 điểm. Các cạnh: (1, 2) = 1, (2, 3) = 4, (3, 1) = 1. 



Sự kết nối giữa các cạnh liền kề: 
Chu trình 1 điểm 2 được kết nối đến điểm 1 chu trình 2 với trọng số của cạnh là 2.  
Chu trình 2 điểm 2 được kết nối đến điểm 1 chu trình 3 với trọng số của cạnh là 5. 
Chu trình 3 điểm 3 được kết nối đến điểm 1 chu trình 1 với trọng số của cạnh là 3. 
 
Truy vấn 
Con đường ngắn nhất từ điểm 2 chu trình 1 đến điểm 1 chu trình 1 là: cạnh (1,2) của chu trình 1. 
Con đường ngắn nhất từ điểm 1 chu trình 1 đến điểm 1 chu trình 2 là: cạnh (1,2) của chu trình 1 
+ cạnh (2,1)  giữa chu trình 1 và 2. 
Con đường ngắn nhất từ điểm 3 chu trình 3 đến điểm 3 chu trình 2 là: cạnh (3,1) của chu trình 1 
+ cạnh (3,1)  giữa chu trình 3 và 1. 
 


