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W zwi¡zku z nadchodz¡cymi wy. . . przepraszam Pa«stwa najmocniej. W
zwi¡zku z konieczno±ci¡ zapewnienia taniego i szeroko dost¦pnego transportu publicznego rozpoczynamy budow¦ sieci tramwajowej w naszym mie±cie.

 Wasz Burmistrz
Zadanie K:

Tramwaje

Wychodz¡c naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu lokalnej spoªeczno±ci, Wasz Burmistrz postanowiª wybudowa¢ sie¢ tramwajow¡ w Waszym Mie±cie. Lokalizacja przystanków zostaªa ju» zaprojektowana tak, aby zapewni¢
ka»demu obywatelowi dost¦p do taniego transportu publicznego. In»ynierowie ustalili, pomi¦dzy którymi przystankami jest mo»liwe poprowadzenie dwukierunkowych torów oraz dokªadnie obliczyli, ile czasu zajmie tramwajowi
przejechanie w jedn¡ i w drug¡ stron¦. Nale»y zwróci¢ uwag¦, »e czasy przejazdu w przeciwnych kierunkach mog¡
by¢ ró»ne, na przykªad ze wzgl¦du na ró»nice wysoko±ci terenu.
Niestety okazaªo si¦, »e stan miejskiej kasy pod koniec kadencji nie pozwala na peªn¡ realizacj¦ projektu.
Pieni¦dzy nie wystarczy na wybudowanie wszystkich poª¡cze« i z poprowadzenia niektórych torów trzeba b¦dzie zrezygnowa¢. Burmistrz jednak naciska, aby najkrótszy czas przejazdu z przystanku numer 1 do dowolnego
innego i z powrotem nie ulegª zmianie (zakªadaj¡c, »e przesiadki s¡ natychmiastowe  trwaj¡ prace nad odpowiednim skonstruowaniem rozkªadu jazdy). Czasy przejazdów pomi¦dzy innymi parami przystanków nie maj¡ ju» dla
Burmistrza »adnego znaczenia.
Twoim zadaniem, jako nowego urz¦dnika magistratu, jest ustalenie, jak¡ najmniejsz¡ liczb¦ torów miasto musi
wybudowa¢, aby speªni¢ wymagania Burmistrza. Dano Ci do zrozumienia, »e Twoje wynagrodzenie b¦dzie zale»e¢
od Twojej efektywno±ci.

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:
W pierwszej linii znajduje si¦ liczba 1 ≤ n ≤ 1000 przystanków i liczba 1 ≤ m ≤ 500000 torów, które miasto
mo»e wybudowa¢. Planowana sie¢ torów zapewniªaby komunikacj¦ pomi¦dzy ka»d¡ par¡ przystanków.
W kolejnych m liniach znajduj¡ si¦ po 4 liczby caªkowite oddzielone pojedynczymi spacjami a, b, d1 i d2
(1 ≤ a 6= b ≤ n, 1 ≤ d1 , d2 ≤ 106 ) oznaczaj¡ce, »e miasto mo»e wybudowa¢ tory pomi¦dzy przystankami a i b,
oraz »e tramwaj jechaªby po tych torach d1 minut z przystanku a do b, oraz d2 w przeciwnym kierunku. W planie
s¡ co najwy»ej jedne tory pomi¦dzy ka»d¡ par¡ przystanków.

Wyj±cie
Dla ka»dego zestawu danych w osobnej linii nale»y wypisa¢ minimaln¡ liczb¦ torów, które miasto musi wybudowa¢, aby speªni¢ wymagania Burmistrza.
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Zadanie K: Tramwaje
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