
 

Sticky Notes 
 
Cho một cây với N đỉnh (được đánh số từ 1 đến N). Các cạnh của nó được đánh số từ 1 đến N – 1. Với 
mọi i, có một số nguyên ai trên đỉnh thứ i. Tương tự như thế, với mọi i, có một số nguyên bi trên cạnh thứ 
i. 
 
Các điều kiện sau cần được thỏa mãn: với mỗi đỉnh v và mỗi cạnh e liền kề với v, av ≥ be. Để đạt được 
điều đó, bạn có thể thực hiện một số bước như hướng dẫn dưới đây số lần tùy ý (có thể không thực hiện 
lần nào). Trong một bước, bạn phải thực hiện các thao tác sau: 
 
1. Chọn hai đỉnh u và v khác nhau. Hoán đổi au và av. 
2. Chọn hai cạnh e và f khác nhau. Hoán đổi be và bf. 
3. Chọn một đỉnh v và một số nguyên x. Gán av thành x và trả phí 1 đồng. 
 
Tính số tiền (đồng) tối thiểu bạn cần để đạt được điều kiện mong ước. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

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

 N – 1 dòng tiếp theo: Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N − 1), dòng thứ i chứa ba số nguyên ui, vi và giá trị ban 
đầu được viết lên nó là bi. 

 Dòng cuối cùng chứa N số nguyên a1, a2, …, aN. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số tiền tối thiểu cần dùng. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 
 2 ≤ N ≤ 100,000 
 1 ≤ ui, vi ≤ N với mọi i 
 1 ≤ bi ≤ 109 với mọi i 
 1 ≤ ai ≤ 109 với mọi i 
 Đồ thị trong dữ liệu vào là một cây. 

 

Subtasks 

December Long Challenge 2019 



Subtask #1 (10 điểm): N ≤ 7 
Subtask #2 (10 điểm): N ≤ 10 
Subtask #3 (30 điểm): N ≤ 200 
Subtask #4 (50 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

1 
3 
1 2 4 
2 3 7 
1 5 10 

Output 

1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Không có cách nào đạt được yêu cầu đã cho nếu không trả bất cứ đồng tiền nào. Khi bạn có một 
đồng, bạn có thể thực hiện các thao tác sau: 

 Hoán đổi các số nguyên trên đỉnh 1 và đỉnh 2. 
 Trả một đồng và chuyển đổi số nguyên ở đỉnh 2 thành 7. 

 


