
 

 

Embedding A Tree (Challenge) 
 
Cho một cây có N đỉnh. Bạn muốn cho nó vào mặt phẳng hai chiều sao cho mỗi đỉnh của cây sẽ 
được đặt ở một vài tọa độ (x, y) trong mặt phẳng hai chiều. 
 
Nói cách khác, ánh xạ các đỉnh tới các tọa độ phải thỏa mãn các tính chất sau. Các cạnh của cây 
tương ứng với các đoạn thẳng trên mặt phẳng. Không có hai đoạn nào giao nhau (Tuy nhiên, một 
số đoạn có thể chạm nhau ở đầu mút nếu chung đỉnh). Ví dụ, coi N = 4, và cây là một đường. 
Đoạn đầu tiên nối đỉnh 1 và đỉnh 2, sẽ chạm vào đoạn nối đỉnh 2 và đỉnh 3 ở đỉnh 2. Đoạn nối 
đỉnh 1 và đỉnh hai không chạm vào đoạn nối đỉnh 3 và đỉnh 4. 
 
Ngoài ra, có ràng buộc với độ dài của cạnh. Với mỗi cạnh (u, v), bạn sẽ được cho một số nguyên 
Li. Bạn cần đảm bảo khoảng cách Euclid giữa hai điểm (x[u], y[u]) và (x[v], y[v]) ít nhất là Li. 
 
Nhiệm vụ của bạn là tìm cách cho cây vào mặt phẳng hai chiều sao cho tổng khoảng cách Euclid 
giữa tất cả các cặp đỉnh nhỏ nhất có thể. 
 
Tất cả các tọa độ x, y in ra phải là số nguyên nằm giữa -109 và 109. Ngoài ra, không có hai đỉnh 
nào có chung tọa độ (x, y). 
 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N. 

• N – 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên u, v và L, thể hiện cạnh nối giữa đỉnh 
u và v được thể hiện bằng đoạn thẳng có độ dài ít nhất là L. 

 

Dữ liệu ra 

• In ra N dòng, dòng thứ i chứa hai số nguyên x và y thể hiện tọa độ của đỉnh thứ i. 

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• N ≤ H ≤ 109 
• 1 ≤ Ai ≤ 109 
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Ví dụ 

Input 
5 
1 2 3 
2 3 4 
2 4 6 
3 5 5 
 
Output 
0 0 
4 0 
4 5 
10 -10 
10 10 

 

Giải thích  

 

Chấm điểm 

• Điểm số của bạn là tổng khoảng cách Euclid giữa các cặp đỉnh. 
• Với ví dụ trên, điểm số của bạn là 110.976947161586110724. 

 

Quá trình sinh test 

Có bốn loại test – mỗi loại có 3 testcase. Trong kỳ thi, điểm số của bạn sẽ chỉ được chấm với một 
testcase mỗi loại, tức là số điểm của bạn phản ánh 33.333% (1/3) trong các file test. Tuy nhiên, 
nếu chương trình của bạn bị non-AC bất cứ testcase nào, kết quả của bạn sẽ là non-AC. Nói cách 
khác, một kết quả AC thể hiện chương trình của bạn chạy thành công với tất cả các file test. Sau 
khi kỳ thi kết thúc, điểm số của bạn sẽ thay đổi thành điểm của tất cả các test file. 

• N = 1000 



• Tham số L được sinh ngẫu nhiên trong khoảng 1 tới 5000 với mỗi cạnh 
• 1 ≤ u, v ≤ N 
• Với đoạn dưới, coi hàm rnd.next(l, r) sinh ra một số ngẫu nhiên trong khoảng từ l đến r 

(chứa cả hai đầu mút). 

Loại 1: 

K = 10; 
for i = 2 to N: 
 if i <= K; 
  parent[i] = 1 
 else: 
  parent[i] = rnd.next(i - K, i - 1) 

Loại 2: 

K = 10 
for i = 2 to N: 
 parent[i] = rnd.next(1, min(i - 1, K)) 

Loại 3: 

K = int(N / 3) = 333 
for i = 2 to N: 
 if i >= K and i <= N - K: 
  parent[i] = i - 1; 
 else: 
  if i < K: 
   parent[i] = rnd.next(1, i - 1) 
  else: 
   Parent[i] = rnd.next(N - K, i - 1); 

Loại 4 

Cố định K = 25. 
 
Tạo ra K cây, mỗi cây có N / K đỉnh. 
 
for i = 2 to K: 
 Nối cây thứ i với cây thứ rnd.next(1, i - 1). 
Phép nối hai cây sẽ thêm một cạnh nối hai đỉnh ngẫu nhiên của mỗi cây.  
 
Chú ý rằng trong tất cả 4 loại, sau khi chạy hàm, các đỉnh cuối cùng sẽ được ánh xạ tới một hoán 
vị ngẫu nhiên của {1, 2, ..., N} được dùng để gán nhãn cho các đỉnh, và những nhãn này được 
cho vào input. Do đó, hàm bên trên sẽ không sinh ra chính xác cây trong input. Nhưng cây được 
sinh bởi hàm trên sẽ đẳng cấu với cây ở trong input. Do đó, chỉ có nhãn của các đỉnh bị thay đổi. 
Ngoài ra, việc sinh test theo đúng miêu tả bên trên. 

	


