
 

 

Heavy-Light Decomposition 
  

Baṇ đươc̣ cho môṭ cây có gốc gồm N nút. Các nút đươc̣ đánh số từ 1 tới N và gốc đươc̣ đánh số 
1. Với mỗi nút X không phải lá, baṇ phải choṇ môṭ nút Y là con của nút X và đánh dấu caṇh nối 
giữa X và Y là heavy (màu đỏ trong hı̀nh ve ̃bên dưới). 

Môṭ khi viêc̣ đó đa ̃hoàn thành, chúng ta tı́nh chi phı́ của mỗi đường đi từ gốc đến lá. Để làm 
điều đó, chúng ta chia đường đi thành các đoaṇ, với mỗi đoaṇ có tất cả những caṇh heavy và 
caṇh light, và mỗi đoaṇ là lớn nhất (tức là mỗi đoaṇ dài nhất có thể). Nên môṭ đường đi bắt đầu 
với môṭ đoaṇ heavy hoăc̣ light nhưng các loaị đoaṇ se ̃luân phiên nhau giữa heavy và light. 

Đô ̣dài của đoaṇ là số lươṇg caṇh trên nó. Chi phı́ của môṭ đoaṇ light có đô ̣dài L là L, và chi phı́ 
của môṭ đoaṇ heavy với đô ̣dài L là (ceiling[log2L]+1). Chi phı́ của môṭ đoaṇ từ gốc tới lá là tổng 
chi phı́ của tất cả các đoaṇ, 

Phân chia thành các đoaṇ đươc̣ làm đôc̣ lâp̣ với từng đường đi. 

Vı́ du ̣

 

 Đường đi 1 → 9 chứa môṭ đoaṇ heavy (1 → 2) với đô ̣dài 1 và môṭ đoaṇ light (2 → 9) có 
đô ̣dài 2, nên chi phı́ là 1 + (ceiling[log22]+1) = 1 + (1 + 1) = 3. 

 Đường đi 1 → 17 chứa môṭ đoaṇ light (1 → 3) với đô ̣dài 1 và môṭ đoaṇ heavy (3 → 17) 
có đô ̣dài 5, nên chi phı́ là 1 + (ceiling[log25]+1) = 1 + (3 + 1) = 5. 

 Đường đi 1 → 15 có chi phı́ là 1 + (ceiling[log22]+1) + 1 = 1 + (1 + 1) + 1 = 4. 

Nhı̀n tất cả đường đi từ gốc đến các lá. Chi phı́ lớn nhất trong tất cả những đường đi đó đươc̣ 
điṇh nghıã là ‘chi phı́’ của cây. Các cách choṇ caṇh heavy khác nhau có thể dâñ thời ‘chi phı́’ 
của cây khác nhau. 
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Hãy tım̀ ‘chi phı́’ nhỏ nhất của cây có thể đaṭ đươc̣. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa môṭ số nguyên T, số lươṇg test. Các test đươc̣ miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa môṭ số nguyên N. 

 N – 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên a, b. Nó miêu tả có môṭ caṇh nối giữa 
nút a và nút b. 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test in ra môṭ số nguyên là ‘chi phı́’ nhỏ nhất có thể đaṭ đươc̣. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 
 2 ≤ N ≤ 105 

Subtasks 

 Subtask #1 (30 điển): 1 ≤ N ≤ 1000 
 Subtask #2 (70 điểm): Ràng buôc̣ gốc. 

  

Ví dụ 

Input: 
2 
12 
1 2 
2 4 
4 5 
5 6 
4 7 
1 3 
3 8 
8 9 
3 10 
10 11 
10 12 
2 
1 2 
 
Output: 
3 
1 



Giải thích 

Với test đầu tiên, môṭ cách để đánh dấu các caṇh heavy và những caṇh khác là light là: {1-2, 2-4, 
4-5, 5-6, 3-8, 8-9, 10-11} 


