
 

 

Product of Diameters 
 
Chef có một cây T với các đỉnh có trọng số. 
 
Một ngày nọ anh ấy quyết định rằng mình muốn có hai cây thay vì một. Cho nên anh ấy đã bỏ đi 
một trong các cạnh của T. 
 
Ngày tiếp theo, anh ấy muốn có ba cây thay vì hai. Do đó, anh ấy bỏ đi một cạnh nữa từ một 
trong các cây mà anh ấy có. 
 
Và cứ như vậy. Mỗi ngày, Chef lại bỏ đi một cạnh chưa được xóa đi trước đó, cho đến khi nào 
có một khi rừng, bao gồm N cây chỉ có một nốt đơn. 
 
Chef nghĩ rằng đặc điểm chính của cây là đường kính của nó. Cho nên anh ấy nhờ bạn tính tích 
các đường kính của tập hợp các cây.  
 
Bởi vì tích có thể rất lớn nên chỉ cần in ra phần dư của nó với 109+7. 
 
Chú ý: 
Trong bài tập này, chúng ta coi đường kính của một cây là tổng lớn nhất của các trọng số của các 
đỉnh trong một đường đi trên cây. 
 
Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào bao gồm một số N thể hiện số nốt trong cây T. 
 Dòng tiếp theo chứa N số nguyên Wi, thể hiện trọng số của các nốt. 
 (N-1) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên Xi Yi 
 (N-1) dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên Kj, thể hiện số hiệu của cạnh bị xóa 

vào ngày thứ j. 
 
Dữ liệu ra: 

 In ra N dòng. 
 Dòng thứ i, in ra tích các đường kính của tất cả các cây sau (i-1) ngày lấy phần dư cho 

109+7. Nếu i > 1, in ra tích các đường kính của các cây thu được sau khi loại bỏ các cạnh 
K1, K2, ..., Ki – 1 lấy phần dư cho 109+7, ngược lại, in ra đường kính của các cây lúc đầu. 

 
Ràng buộc: 

 1 ≤ N ≤ 105 
 1 ≤ Wi ≤ 104 
 1 ≤ Xi, Yi ≤ N 
 K là tập các hoán vị của các số trong đoạn [1; N-1]. 
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Subtasks: 
 Subtask #1 (16 điểm): 1 ≤ N ≤ 100 
 Subtask #2 (24 điểm): 1 ≤ N ≤ 5000 
 Subtask #3 (60 điểm): không có thêm ràng buộc 

 
Ví dụ: 
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Giải thích: 
Đường kính của cây ban đầu là 6 (nốt 2 tới nốt 1 rồi tới nốt 3).  
 
Sau ngày đầu tiên ( xóa bỏ cạnh thứ 2 tức là cạnh nối 1 3), chúng ta có hai cây, cả hai cây đều có 
đường kính là 3. 
 
Sau ngày thứ hai ( xóa bỏ cạnh thứ 1, tức là cạnh nối 1 2), chúng ta có ba cây với đường kính là 
1, 2, 3, và tích của chúng bằng 6. 


