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ЗАДАЧА A4. АВИОЛИНИИ 

Императорът на планетата X е решил да съедини всичките N града на империята 

с въздушен транспорт. На придворния програмист е заповядано да напише програма 

xair, която подпомага създаването на карта на полетите. Програмата трябва да 

изпълнява операции от два типа, като всяка операция зависи от три параметъра A, B и 

C: 

1. Създаване на нов полет от град A до град B, като продължителността на 

полета е C минути; 

2. Анализ на всички полети, които започват от град A. Нека полет с номер i от 

тях завършва в град vi и продължава ti минути. За всеки такъв полет да се 

създаде полет от град B до град vi , който продължава ti+C минути. 

След изпълнението на всички операции, програмата трябва за всеки град да 

намери най-краткото време за достигане от столицата до него по въздушен път, като 

може да се налага да се сменят полети в други градове. Счита се, че времената за 

качване и слизане от самолетите, както и чакане по летищата са равни на 0. 

Между два града може да има повече от един полет, като различните полети 

могат да продължават различно време. Възможно е да има полети, които започват и 

завършват в един и същи град. Всички полети са еднопосочни, т.е. наличието на полет 

от A до B не гарантира наличието на полет от B до A. 

Напишете програма xair, която, след изпълнението на последователност от M 

операции от описаните по-горе два типа, за всеки град, освен столицата, намира най-

краткото време за достигане от столицата до него по въздушен път. 

 Вход: 

 От първия ред на стандартния вход се въвеждат две цяли положителни числа, 

разделени с един интервал: N – брой на градовете на планетата X и M – брой на 

операциите. 

 От всеки от следващите M  реда се въвеждат данни за поредната операция. 

Първото число в реда задава типа на операцията – 1 или 2. Следват три цели числа A, B 

и C, чийто смисъл зависи от типа на операцията и е описан по-горе. Градовете се 

номерират с числата от 1 до N, като столицата има номер 1. Гарантирано е, че 

продължителността на всеки полет е строго положително число. 

 Изход: 

 На стандартния изход трябва да се изведат N-1 реда – на ред с номер i се 

извежда най-краткото време в минути, необходимо за да се достигне от столицата до 

град с номер i+1 по въздушен път. Ако не може да се достигне по въздушен път от 

столицата до някой от градовете, то на съответния ред трябва да се изведе -1. 

 

 Ограничения:  

2≤N≤100000; 1≤M ≤100000; 1≤A,B ≤N; -10
8
≤C≤10

8
 

  

 Пример:  

Вход Изход 

4 3 

1 1 2 10 

2 1 3 -9 

1 1 3 8 

9 

8 

-1 
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Оценяване: 

  Подзадача 1 (15 т.) : N≤2000, M≤4000 

 Подзадача 2 (10 т.) : изпълняват се операции само от тип 1 

 Подзадача 3 (15 т.) : C ≥ 0 и, ако даден град се е срещнал в ролята на параметър 

A в операция от тип 2 в потока от входни данни, то той повече не се среща в потока от 

входни данни нито като параметър A, нито като параметър B в някоя операция. 

 Подзадача 4 (15 т.) : същото като в подзадача 3, но C може да бъде и 

отрицателно. 

 Подзадача 5 (15 т.) : C ≥ 0 

 Подзадача 6 (30 т.) : няма допълнителни ограничения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


