
 

 

Tree Balancing 
 

Cho một cây có N đỉnh, gốc của cây ở đỉnh 1. Cạnh thứ i có hai tham số liên quan đến nó: Ci  thể 
hiện chi phí của cạnh và tham số Di.  

Bạn muốn chi phí của tất cả của tất cả các đoạn đường từ gốc tới bất cứ lá nào là như nhau. Chi 
phí của một đoạn đường là tổng chi phí của tất cả các cạnh trên đường đó. Biết rằng, bạn có thể 
tăng hoặc giảm giá của bất cứ cạnh nào. Thời gian để thay đổi cạnh thứ i bằng X là Di × |X - Ci|. 

Tìm ra thời gian nhỏ nhất để làm cho chi phí của tất cả đoạn đường từ gốc tới các lá đều bằng 
nhau. Thêm nữa, bạn cũng cần in ra chi phí của cạnh mới. Nếu như có nhiều hơn một câu trả lời, 
in ra một trong số chúng. 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test gồm một số nguyên N là số lượng của đỉnh trong cây. 

• N - 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa bốn số nguyên ui, vi, Ci, Di thể hiện một cạnh nối 
giữa hai đỉnh ui và vi với tham số Ci và Di được miêu tả như trong đề bài 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra N dòng. 

• Dòng đầu tiên gồm một số nguyên tương ứng với thời gian tối thiểu cần thiết. 

• N – 1 dòng tiếp theo, dòng thứ i có thể chứa giá mới của cạnh thứ i. 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T, N ≤ 200000 
• Gọi tổng của N trong tất cả T test là S 
• S ≤ 200000 
• 1 ≤ ui, vi ≤ N 
• 1 ≤ Ci, Di ≤ 106 

Subtask 

• Subtask #1 (10 điểm) S ≤ 200, tất cả các đỉnh trừ đỉnh 1 đều là con trực tiếp của gốc 1 
• Subtask #2 (20 điểm) S ≤ 200 
• Subtask #3 (20 điểm) Di = 1 với mọi i 
• Subtask #4 (50 điểm) ràng buộc gốc 
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Ví dụ 

Input: 
1 
5 
1 2 5 4 
1 3 15 15 
2 4 3 2 
2 5 5 1 
 
Output:  
19 
5 
15 
10 
10 
 
 


