
 

 
 
Sebi and the corrupt goverment 
 
Sebi sống ở Chefland - nơi mà chính phủ cực kỳ tham nhũng và thường lừa gạt người dân bằng 
việc đưa ra các thông báo vớ vẩn. Gần đây, có một động thái làm tăng lượng khách du lịch được 
ca ngợi rất cao. Sebi muốn kiểm tra xem động thái đó có khả quan hay chỉ là nói nhảm như bình 
thường. 
 
Chefland là một thành phố có cơ sở hạ tầng cực kỳ lạc hậu. Cả thành phố có N thắng cảnh. Tất 
cả các thắng cảnh đều có thể đến được từ những thắng cảnh khác. Các nhà quản lý tham nhũng 
đã xây dựng số đường ít nhất có thể, chỉ cần tất cả thắng cảnh đều đến được từ những thắng cảnh 
khác, và những con đường này đã quá cũ với rất nhiều ổ gà. Ngoài ra, đi qua mỗi con đường bạn 
phải mất một khoản thuế. Một khi bạn đã trả phí qua một con đường, bạn có thể đi lại qua nó bao 
nhiêu lần tuỳ ý. 
 
Các khách du lịch tới Chefland đều muốn thăm tất cả N thắng cảnh. Họ thằng di chuyển bằng 
chính xe của mình và ở lại vài ngày. Để phát triển du lịch, chỉnh phủ đã đưa ra một đề án. Đó là 
người dân có thể chọn bất kỳ hai thắng cảnh nào và chỉnh phủ sẽ xây dựng đường cao tốc giữa 
hai thắng cảnh đó mà không hề thu phí. Chú ý rằng, người dân có thể chọn hai thành phố đã 
được nối bằng một con đường cũ. 
 
Sebi rất hoài nghi về thông báo. Do vậy, anh ta muốn biết được giá trị kỳ vọng của khoản thuế 
bạn phải trả nếu người dân chọn hai thành phố với xác suất phân bố ngẫu nhiên. Bạn có thể giúp 
anh ta tìm ra giá trị đó chứ? 
 

Dữ liệu vào 

• Mỗi file chỉ chứa một test. 

• Dòng đầu tiên của input chứa số N - số lượng thắng cảnh của Chefland. 

• N - 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên u, v, c thể hiện một đường nối thắng 
cảnh u với thắng cảnh v và chi phí thuế đi qua là c Rs. 

Dữ liệu ra 

• In ra một dòng duy nhất chứa giá trị kỳ vọng của thuế mà du khách phải trả khi thăm tất 
cả N địa danh sau khi xây dựng một con đường mới. Đáp án của bạn được cho là đúng 
nếu chênh lệch không quá 1e-2. 

Ràng buộc 

• 2 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ u, v ≤ N 
• 0 ≤ c ≤ 106 
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Ví dụ 

Input: 
3 
1 2 3 
1 3 2 
 
Output: 
2.333333 
  
Giải thích 

Giả sử người dân xây dựng đường cao tốc mới giữa thắng cảnh 1 và 2. Một du khách có thể thăm 
hết các thắng cảnh mà thuế phải trả chỉ là 2 Rs. 
Nếu đường cao tốc nối thắng cảnh 1 và 3. Tất cả thắng cảnh có thể đến được chỉ với 3 Rs. 
Nếu đường cao tốc nối thắng cảnh 2 và 3. Tất cả thắng cảnh có thể đến được với phí là 2 Rs. 
Do đó giá trị kỳ vọng Rs mà một du khách phải trả là (2 + 3 + 2) / 3 = 7 / 3 = 2.333333 
 


