
 
Chef and Gordon Ramsay 2 
 
Trong bài tập Chef and Gordon Ramsay trước đó, Chef muốn đóng cửa tất cả ngoại trừ ba nhà 
hàng, và vận dụng Công thức vị trí nhà hàng bí mật của đối thủ Gordon để quyết đinh đâu là ba 
nhà hàng sẽ mang lại thành công cho anh ấy. 
 
Chef đang tìm cách để mở rộng các chuỗi nhà hàng tới thị trấn mới và, bạn có biết không, Gordon 
đã thiết lập một chuỗi nhà hàng của mình ở đó! Một lần nữa, Chef đã bí mật cử (gián điệp ), à 
nhầm, cử nghiên cứu thị trường và phát hiện ra Công thức vị trí nhà hàng bí mật của Gordon đã 
bị thay đổi trong thị trấn mới này: cách tối ưu vẫn là xây dựng và sắp xếp ba nhà hàng, nhưng lần 
này, các nhà hàng trong bất kì bộ ba tối ưu phải cách đều nhau. Giống như trước đây, Chef muốn 
biết có bao nhiêu cách xây dựng một bộ ba nhà hàng tối ưu trong thị trấn mới 
 
Cụ thể, thị trấn mới có N công trường (đánh số từ 1 đến N) kết nối bởi N – 1 đường hai chiều 
(chiều dài của mỗi con đường là 1 dặm) theo cách mà công trường v bất kỳ đều có thể được tiếp 
cận bởi công trường u khác bằng cách sử dụng các con đường hai chiều. Với bất cứ hai căp công 
trường u và v, gọi dist(u, v) là độ dài tính theo dặm của chuỗi các con đường ngắn nhất nối u và 
v. 
 
Một vài công trường được cho rằng thích hợp để xây nhà hàng, các công trường khác thì không 
thích hợp. Hãy giúp Chef tìm ra số cách để chọn ra bộ ba công trường theo thứ tự (p, q, r) là thứ 
tự sắp xếp để xây nhà hàng mang lại hiệu quả tối đa, tức là: 

1. p, q và r khác nhau từng đôi một 
2. p, q và r là các công trường phù hợp. 
3. p, q và r cách đều nhau. Tức là: dist(p, q) = dist(q, r) = dist(r, p). 

 
 
Dữ liệu vào 
 

• Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn 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 mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v thể hiện có hai công trường u và 

v được kết nối với nhau bằng một con đường. 
• Dòng cuối cùng chứa N số nguyên s1, s2, …, sN trong đó Si = 1 thể hiện rằng công trường 

i là phù hợp để xây nhà hàng và si = 0 thể hiện công trình đó không phù hợp.  
 
Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lượng các bộ ba công trường là thứ 
tự sắp xếp để xây nhà hàng mang lại hiểu quả tối đa. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 1,000 
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• 1 ≤ N ≤ 200,000 
• 1 ≤ u, v ≤ N 
• si ∈ {0,1} với mọi i 
• Tổng của N trong tất các test không vượt quá 200,000 

 

Subtasks 

Subtask #1 (5 điểm): 
• T ≤ 100 
• N ≤ 100 

Subtask #2 (10 điểm): 
• T ≤ 100 
• N ≤ 1,000 

Subtask #3 (85 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

4 
4  
3 2 
4 3 
1 3 
1 1 0 0 
5 
3 1 
2 3 
4 3 
5 3 
1 1 0 1 1 
5 
1 3 
4 3 
2 1 
1 5 
0 1 0 1 1 
9 
2 6 
1 2 
7 2 
5 8 
3 9 
8 4 
5 9 



2 5 
1 0 1 1 1 0 1 0 0 

Output 

0 
24 
0 
18 

 

Giải thích 

Thực chất, chúng ta chỉ cần quan tâm đến các công trường thích hợp, bởi vì ngoài ra, không có 
công trường nào có thể nằm trong bộ ba tối ưu. 
 
Ví dụ 1: Chỉ có hai công trường thích hợp (công trường 1 và 2) và không có cách nào ghép thành 
một bộ ba phù hợp. 
 
Ví dụ 2: Các công trường thích hợp là 1, 2, 4 và 5 và khoảng cách giữa hai công trường bất kỳ kể 
trên luôn là 2 dặm, do đó bất cứ bộ ba nào chứa ba trong số các công trường kể trên đều thỏa mãn 
yêu cầu. 
 
Ví dụ 3: Chỉ có ba công trường thích hợp (là 2, 4 và 5), trong đó dist(2, 4) = dist(4, 5) = 3 nhưng 
dist(5, 2) = 2. Do đó bộ ba công trường trên không cách đều nhau. 
 
Ví dụ 4: Các công trình thích hợp là 1, 3, 4, 5 và 7. 

• Do dist(1, 5) = dist(5, 7) = dist(7, 1) = 2 dặm, bộ ba (1, 5, 7) là một bộ ba có thể chọn, 
những cách sắp xếp khác là (1, 7, 5), (5, 1, 7), (5, 7, 1), (7, 1, 5) và (7, 5, 1).  

• Đồng thời, do dist(1, 3) = dist(3, 4) = dist(4, 1) = 4 nên bộ ba (1, 3, 4) cũng là một bộ 
ba có thể chọn, những cách sắp xếp khác là (1, 4, 3) , (3, 1, 4), (3, 4, 1), (4, 1, 3) và  
(4, 3, 1). 

• Cuối cùng, ta thấy rằng, dist(3, 4) = dist(4, 7) = dist(7, 3) = 4 nên bộ ba (3, 4, 7) cũng 
là một bộ ba có thể chọn, những cách sắp xếp khác là (3, 7, 4), (4, 3, 7), (4, 7, 3),  
(7, 3, 4) và (7, 4, 3) 

 
Như vậy, có tổng số 18 bộ ba số thỏa mãn tương ứng với các cách sắp xếp tối ưu. 

 


