
 

 

The Counties 
	

Bản đồ của Ancient ChefLand có thể được định nghĩa như một đồ thị với N điểm thể hiện các 
thành phố và N-1 cạnh thể hiện cho các con đường nối các thành phố đó. Có thể đi từ bất cứ 
thành phố nào của Ancient ChefLand đến một thành phố khác chỉ bằng cách sử dụng các con 
đường kia, thông qua một số thành phố trung gian. Do đó, nói cách khác thì cấu trúc đường của 
thành phố trong đất nước này có thể được miêu tả như một đồ thị dạng cây. 

Có M vùng đất trong Chefland, được đánh số từ 1 đến M. Mỗi vùng đất là một đất nước, bao 
gồm ít nhất một thành phố. Bởi vì những cuộc chiến tranh liên tục giữa các đất nước nên không 
đảm bảo rằng có thể đi từ một thành phố đến một thành phố khác của đất nước ấy mà chỉ thông 
qua các thành phố thuộc chính đất nước đó. 

Thỉnh thoảng, các nước chiến đấu chống lại nhau. Trận chiến ấy có thể định nghĩa bởi hai số 
nguyên (Vi và Ci), thể hiện rằng đất nước Ci tấn công thành phố Vi. Và đôi khi, vì những sai lầm, 
một đất nước có thể tấn công chính thành phố của nó. 
 
Sergey nghiên cứu lịch sử của Ancient ChefLand. Giờ đây, anh ấy đọc về sự tấn công của các 
thành phố và cực kì hứng thú muốn biết khoảng cách gần nhất từ một thành phố (thuộc đất nước 
tấn công) đến thành phố bị tấn công. Nói cách khác, ở mỗi truy vấn anh ấy muốn tìm ra khoảng 
cách nhỏ nhất tới bất cứ thành phố nào của đất nước Ci từ thành phố Vi. Hãy giúp anh ấy tìm ra 
giá trị này! 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên N và  M – thể hiện số thành phố và số 
đất nước. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên Oi, thể hiện đất nước sở hữu thành phố thứ i. 

• N-1 dòng tiếp theo mỗi dòng gồm hai số nguyên Xj Yj , thể hiện một con đường nối thành 
phố Xj và Yj. 

• Dòng tiếp theo chứa một số nguyên Q, thể hiện số cuộc tấn công. 
• Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên thể hiện một cuộc tấn công. Với mỗi cặp 

số nguyên này bạn sẽ cần tìm ra khoảng cách nhỏ nhất từ bất cứ thành phố nào thuộc đất 
nước Ci tới thành phố Vi. 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi truy vấn in ra khoảng cách tối thiểu cần tìm ở một dòng riêng biệt. 
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Ràng buộc 

• 1 ≤ M ≤ N 
• 1 ≤ Oi ≤ M 
• 1 ≤ Ci ≤ M 
• 1 ≤ Vi ≤ N 
• 1 ≤ Xi, Yi ≤ N 
• Với mỗi đất nước, có ít nhất một thành phố thuộc đất nước đó. 
• Subtask 1 (15 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 10 
• Subtask 2 (26 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 4000 
• Subtask 3 (25 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 105 
• Subtask 4 (34 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 5 × 105. Thời gian cho subtask này là 5 giây. 
• Thời gian cho substask từ 1 đến 3 là 2 giây. 

Ví dụ 
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