
 

Coronavirus 

 

Arya là một đất nước gồm N thành phố (được đánh số từ 1 đến N). Chúng ta giả sử rằng bản đồ của Arya 
là một cây với N đỉnh tương ứng với các thành phố, gốc là thành phố số 1. Virus Corona đang lây lan 
nhanh trên toàn thế giới, và thật không may, Arya cũng có ca nhiễm. 
 
Chính phủ đang nỗ lực hết mình đánh bại virus này. Các nhà khoa học đã tạo ra một loại thuốc có thể 
được sử dụng để chữa trị ở nhiều nơi trên đất nước. Biết rằng có một số nguyên k với ý nghĩa như sau: 
đối với mỗi thành phố v, nếu ta cung cấp thuốc cho người dân trong thành phố này, thì thành phố này và 
tất cả các thành phố trong cây con của nó mà khoảng cách từ thành phố đó đến v tối đa là k sẽ được chữa 
khỏi. Khi một thành phố được chữa khỏi, nó không bao giờ bị tái nhiễm nữa. 
 
Rõ ràng, để chữa trị cho toàn bộ cây, các bước trên phải được lặp lại một hoặc nhiều lần; giả sử khi chúng 
ta cung cấp thuốc cho người dân trong một thành phố, chúng ta cần phải tiêu tốn một đơn vị thuốc. Bây 
giờ, với mọi k, chính phủ muốn biết số đơn vị thuốc tối thiểu cần được sản xuất để chữa trị cho tất cả các 
thành phố, và họ đã nói với Ủy ban Olympic Tin học Quốc gia để giải quyết vấn đề quan trọng này. 
 

Với mọi k (1 ≤ k ≤ N), gọi số đơn vị thuốc nhỏ nhất cần dùng là ak. Hãy tìm � = ∑ ��
�
���  ? 

 

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 mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v thể hiện thành phố u và v được nối với 
nhau bằng một cạnh. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên S. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 

 1 ≤ N ≤ 100,000 

 1 ≤ u, v ≤ N 

 Đồ thị mô tả ở input là một cây 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 100,000. 

 

Subtasks 

Subtask #1 (50 điểm): 
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 N ≤ 5,000 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 5,000 

Subtask #2 (50 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

2 
4 
1 2 
2 3 
2 4 
6 
1 2 
1 3 
1 4 
4 5 
4 6 

Output 

5 
7 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Với mọi k > 1, chúng ta có thể chữa trị tất cả các thành phố bằng cách đưa một đơn vị 
thuốc đến người dân ở thành phố 1, nhưng với k = 1, chúng ta cần ít nhất hai đơn vị thuốc (cho 
thành phố 1 và 4). 

 


