
 

 

Chef and Chefcoin 
 
Mọi người đều được nghe về Chefland – đất nước kỹ thuật số, nơi mà các mơ ước trở thành hiện 
thực, nơi mà không hề có tội ác và là nơi mọi người có thể đạt Accepted mà không cần phải nộp 
lời giải. Đương nhiên, Chefland có dạng một  cây — có N máy chủ và  N-1 đường nối hai chiều 
giữa các cặp máy chủ thỏa mãn có đúng một đường đi giữa hai máy chủ. 
 
Các công dân của Chefland đang sống online; ở mỗi thời điểm, mỗi công dân chỉ sống ở đúng 
một máy chủ. Đừng ngạc nhiên, đó là một viễn cảnh tương lai! Mỗi một đường nối giữa hai máy 
chủ có một giá trị gọi là  ping. Mỗi công dân có thể di chuyển tới máy chủ khác thông qua các 
đường nối; đi qua một đường nối có ping  2w sẽ mất  w giây. Ban đầu, có  ci công dân sống ở máy 
chủ thứ  i (với mọi 1 ≤  i ≤ N). 
 
Gần đây, Chef đã tạo  ICO cho Chefcoin — đồng tiền mã hóa trong tương lai của Chefland. Mọi 
người ở Chefland cần nhận chính xác 1 Chefcoin. Làm thế nào để tổ chức quá trình này? 
Chefcoin chỉ có thể được nhận ở các máy chủ trao đổi tiền mã hóa. Không may là Chef chỉ có 
thể tạo chỗ trao đổi tiền mã hóa ở hai máy chủ, bởi họ sử dụng rất nhiều năng lượng điện. Các 
công dân muốn nhận được Chefcoin nhanh nhất có thể; do đó, mỗi công dân chọn máy chủ ở gần 
mình nhất mà có thể trao đổi tiền mã hóa và đi đến máy chủ đó. Nhận Chefcoin ở điểm trao đổi 
không mất thời gian. 
 
Chef muốn giảm thiểu tổng thời gian cần dùng để di chuyển tới nơi nhận Chefcoin của các công 
dân. Hai máy chủ được dùng để đặt nơi trao đổi tiền mã hóa được chọn tùy ý. Tính tổng thời gian 
tối thiểu mà các công dân của Chefland cần dùng để nhận được Chefcoin! 
 
 

Dữ liệu vào 

● Dòng đầu tiên chứa một số nguyên  T thể hiện số lượng test. Miêu tả của  T test như sau. 
● Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên  N. 
● Dòng thứ hai chứa  N số nguyên  c1, c2, ..., cN. 
● N-1 dòng tiêp theo. Mỗi dòng chứa ba số nguyên  u, v và w thể hiện đường nối có ping 

2w nano giây giữa hai máy chủ  u và v. 

 

Dữ liệu ra 

● Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên — tổng thời gian ít nhất của các công 
dân cần dùng để nhận Chefcoin nếu hai địa điểm trao đổi tiền mã hóa được đặt ở vị trí tối 
ưu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_(graph_theory)
https://en.wikipedia.org/wiki/Initial_coin_offering


 

Ràng buộc 

● 2 ≤ N ≤ 50000 
● 1 ≤ ci ≤ 50000 với mọi  i 
● 1 ≤ w ≤ 50000 
● 1 ≤ u, v ≤ N 
● Các đường nối như một cây 
● 1 ≤ tổng của  N trong tất cả các test ≤ 250000 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
4 
10 25 15 40 
1 2 1 
2 3 3 
1 4 4 
7 
24786 24640 17641 19735 8667 15790 5948 
3 7 17108 
7 6 4875 
7 1 9317 
1 2 8597 
3 4 28200 
1 5 22026 
 
Output: 
55 
1148402043 

 

Giải thích 

Ví dụ 1:  Chef có thể đặt địa điểm trao đổi tiền mã hóa ở máy chủ 2 và 4. Các công dân ở hai 
máy chủ đó sẽ nhận được Chefcoins ngay lập tức. Tổng thời gian của những công dân còn lại 
của Chefland là thời gian cho 15 công dân đi từ máy chủ 3 sang máy chủ 2 (3 * 15 = 45) cộng 
với thời gian để 10 công dân đi từ máy chủ 1 sang máy chủ 2 (1 * 10 = 10), do đó thời gian tối 
ưu là 55. 
 
 


