
 

 

Abdullah and Toll Discounts 

 

Abdullah vừa di chuyển tới Tolland. Ở Tolland, có N thành phố (đánh số từ 1 tới N) kết nối bằng 
N – 1 con đường hai chiều sao từ một thành phố có thể tới thăm bất kỳ thành phố nào khác. Với 
mỗi thành phố i, phí đi qua là TLi. 

Abdullah sống ở thành phố X. Anh ấy có kế hoạch về một chuyến đi ở Tolland kéo dài 2N ngày. 
Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), trong ngày thứ 2i – 1, anh ấy di chuyển từ thành phố X đến thành phố i, 
trong ngày thứ 2i, anh ấy di chuyển từ thành phố i ngược lại thành phố X. 

Ở Tolland, có mã khuyến mãi đặc biệt. Với mỗi thành phố c và số nguyên dương v, có một mã 
khuyến mãi cho thành phố c với giá trị v. Tất cả mã khuyến mãi có thể mua được ở bất kỳ đâu 
trong Tolland. Chi phí của mỗi mã khuyến mãi là hai lần giá trị của nó. 

Khi đi từ thành phố i bất kỳ tới thành phố j (không nhất thiết phải khác nhau), Abdullah phải trả 
phí ở mỗi thành phố trên đường đi giữa chúng (kể cả i và j), kể cả khi anh ta đã đi qua một số 
thành phố trước đó, anh ta vẫn phải trả phí ở những thành phố này. Với thành phố i bất kỳ, phí đi 
qua là TLi khi không sử dụng mã khuyến mãi. Tuy nhiên, nều Abdullah mua một số mã giảm giá 
cho thành phố i, anh ta có thể sử dụng một vài hoặc tất cả chúng để giảm tiền phí xuống còn 
max(0, TLi – V) với V là tổng giá trị của các mã khuyến mãi dành cho thành phố i mà Abdullah 
sử dụng. Mỗi mã khuyến mãi được sử dụng tối đa một lần một ngày, nhưng chúng không hết hạn 
khi được sử dụng và một mã giảm giá có thể sử dụng trong nhiều ngày. Mỗi ngày, Abdullah có 
thể sử dụng bao nhiêu mã giảm giá mà anh ấy muốn, nhưng mã giảm giá cho thành phố i chỉ 
được sử dụng để giảm tiền phí ở thành phố i. 

Abdullah có ngân sách cho chuyến đi. Trong mỗi ngày, anh ta không được sử dụng nhiều hơn K 
đơn vị tiền cho tiền phí. Trước khi bắt đầu hành trình, anh ta có thể chọn mua một số lượng mã 
khuyến mãi, với bất kỳ thành phố nào với bầy giá trị nào (những thành phố khác nhau có thể giá 
trị mua khác nhau). Chi phí của mã khuyến mãi không chứa trong ngân sách cho mỗi ngày của 
cuộc hành trình. Hãy giúp Abdullah tìm tổng lượng tiền nhỏ nhất anh ta phải dành ra để mua mã 
khuyến mãi để mỗi ngày trong hành trình, anh ta có thể đi được chỉ với ngân sách của mình bằng 
việc sử dụng các mã khuyến mãi. 

 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N, X và K 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên TL1, TL2, …, TLN 

 N – 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên U và V thể hiện thành phố U và V 
được nối với nhau bằng một đường hai chiều. 
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Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – tổng tiền nhỏ nhất Abdullah cần sử 
dụng để mua mã khuyến mãi 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100  

 1 ≤ N ≤ 104  

 1 ≤ K ≤ 1013  

 1 ≤ X, U, V ≤ N  

 1 ≤ TLi ≤ 109 với mọi i 

 

Subtasks 

Subtask #1 (40 điểm):  
 Mỗi thành phố nối trực tiếp với tối đa hai thành phố khác 

 Thành phố X nối trực tiếp với tối đa một thành phố khác 

Subtask #2 (60 điểm): Các ràng buộc gốc.  

 

Ví dụ  

Input 

2 
4 2 6 
4 7 6 2 
2 1 
2 3 
2 4 
3 1 8 
2 3 1 
1 2 
2 3 

Output 

14 
0 

 



Giải thích 

Ví dụ 1: Tổng chi phí trong mỗi ngày mà không mua mã giảm giá nào là [11, 11, 7, 7, 13, 13, 9, 
9].  

Ngân sách 6 không đủ cho mỗi ngày của hành trình. Tuy nhiên, Abdullah có thể mua một mã 
giảm giá với giá trị 5 cho thành phố 2 và một mã giảm giá có giá trị 2 cho thành phố 3. Tổng chi 
phí mua mã giảm giá là 5⋅2 + 2⋅2 = 14. Bây giờ, chi phí đi cho mỗi ngày sẽ là [6, 6, 2, 2, 6, 6, 4, 
4], và nó không bao giờ vượt quá ngân sách.  

Ví dụ 2: Chi phí trong mỗi ngày mà không mua mã giảm giá là [2, 2, 5, 5, 6, 6]. Bởi ngân sách 
đã đủ dùng nên không cần mua thêm mã khuyến mãi nào cả.  


