
 

 

Curing Kingdom 
 

Bạn là người trị vì của một vương quốc. Một vài thành phố trong đất nước bạn đang phải hứng 
chịu dịch bệnh bí ẩn. 
 
Vương quốc có thể được biểu diễn dưới dạng đồ thị với N thành phố, được gắn nhãn từ 1 đến N 
và M đường hai chiều không có trọng số giữa chúng. Đồ thị này được đảm bảo là liên thông và nó 
không chứa cạnh nối một đỉnh với chính nó và nhiều cạnh cùng nối hai đỉnh. 
 
Bạn muốn thoát khỏi dịch bệnh. Ban đầu, có một phương pháp chữa trị, bạn có thể gửi nó đến một 
tập con các thành phố đã được lựa chọn. Các thành phố này sẽ lập tức được chữa trị. Gọi giá thành 
để gửi cách chữa trị đến thành phố i là wi. Giá thành để gửi cách chữa trị đến tập con các thành 
phố là tổng giá thành vận chuyển đến từng thành phố trong tập con đó. 
 
May mắn thay, bạn không phải gửi phương pháp chữa trị của mình đến tất cả các thành phố ngay 
lập tức, vì bạn cũng có thể lan truyền cách chữa trị theo quy trình sau: Trong khi còn ít nhất một 
thành phố bị bệnh (chưa được chữa khỏi), hãy chọn một thành phố bị bệnh sao cho có một con 
đường giữa thành phố này và một thành phố được chữa khỏi, và làm cho thành phố này cũng được 
chữa khỏi (không mất thêm chi phí). Quá trình này xảy ra ở một thành phố tại một thời điểm, cho 
đến khi tất cả các thành phố được chữa khỏi. 
 
Để đảm bảo bệnh dịch không biến đổi, cần phải thỏa mãn thêm một điều kiện: bệnh dịch phải được 
chứa trong một đồ thị con liên thông ở mỗi điểm trước và trong quá trình này. Tức là, bất cứ khi 
nào bạn chọn một thành phố để chữa bệnh, đồ thị con được tạo bằng cách xóa tất cả các thành phố 
đã được chữa khỏi (và các đường có ít nhất một điểm thuộc các thành phố đó) phải là đồ thị liên 
thông. 
 
Tìm chi phí tối thiểu để phân phối thuốc chữa bệnh cho các thành phố được chữa khỏi ban đầu mà 
có thể chữa khỏi tất cả các thành phố bằng cách lan truyền phương pháp chữa trị cho họ theo quy 
trình được mô tả ở trên. Ngoài ra, tìm một số chiến lược, tức là tập hợp con của các thành phố 
được chữa khỏi ban đầu và dãy các thành phố được chữa khỏi sau đó bằng cách sử dụng quy trình 
này, với chi phí tối thiểu trên. 
 

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 hai số nguyên N và M. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên w1, w2, …, wN.  
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 M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên a và b thể hiện có một con đường giữa hai 
thành phố a và b.  

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test, in ra hai dòng. 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên K thể hiện số thành phố mà bạn gửi cách điều trị đến 
ban đầu.  

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên p1, p2, …, pK với ý nghĩa sau đây: 
o p1, p2, …, pK thể hiện các nhãn dán của các thành phố mà bạn đã gửi cách điều 

trị đến ban đầu. 
o Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N – K) thì pK+i thể hiện thành phố thứ i được chữa trị bằng cách 

lan tỏa cách chữa đến đó. 

Output của bạn phải thỏa mãn các ràng buộc sau: 
 1 ≤ K ≤ N 

 p1, p2, …, pN là một hoán vị của 1, 2, …, N.  

 ∑ ���
�
���  là tối thiểu trong tất cả các cách bảo vệ toàn bộ các thành phố 

 Với mọi i > K, phải tồn tại một con đường giữa thành phố pi và một thành phố pj sao cho 

j < i 

 Với mọi i > K, các thành phố pi, pi+1, …, pN phải có dạng một đồ thị con liên thông. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 

 1 ≤ N, M ≤ 500,000 

 1 ≤ wi ≤ 109 với mọi i 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 500,000 

 Tổng của M trong tất cả các test không vượt quá 500,000 

 Đồ thị miêu tả ở Output là liên thông, không chứa cạnh nối một đỉnh với chính nó và 
nhiều cạnh cùng nối hai đỉnh 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (50 điểm): M = N − 1 (do đó đồ thị là một cây) 

 Subtask #2 (30 điểm): Tất cả các trọng số wi bằng 1 

 Subtask #3 (20 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  



Input 

2 
4 3 
1 5 7 3 
1 2 
1 3 
1 4 
4 4 
40 20 30 10 
1 2 
2 3 
3 4 
4 1 

Output 

2 
4 2 1 3 
1 
4 3 2 1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Đồ thi hình một ngôi sao với thành phố 1 ở trung tâm. Ban đầu, chúng ta đem cách chữa 
trị đến thành phố 4 và 2 với chi phí 3 + 5 = 8. Sau đó chúng ta có thể lan truyền cách điều trị dó 
đến thành phố 1 và sau nữa là thành phố 3. 
Ví dụ 2: Ban đầu, chúng ta đem cách chữa trị đến thành phố 4, với chi phí 10.  
 


