
 

 

Adi and the Tree 
 

Thành phố của Adi có hình một cây vô hướng (tức là một đồ thị liên thông không có chu trình) 
với N đỉnh được đánh số từ 1 tới N. Có một nhà ở mỗi đỉnh. 

Ban đầu, tất cả các ngôi nhà đều tắt đèn. Qua thời gian, M sự kiện xảy ra. Với mỗi sự kiện, có 
hai đỉnh a và b (a ≠ b) sao cho trạng thái của các đèn ở đỉnh a và b sẽ bị đảo lại, tức là ở mỗi 
ngôi nhà, nếu đèn đang tắt thì nó sẽ sáng và ngược lại. 

Khoảng cách giữa hai đỉnh của cây là số cạnh trên đường đi nối giữa chúng. Đương nhiên, số 
ngôi nhà có đèn sáng luôn là số chẵn. Sau mỗi sự kiện, bạn cần ghép cặp các đỉnh mà đèn ở ngôi 
nhà tại đỉnh đó đang sáng (mỗi đỉnh xuất hiện ở đúng một cặp). Gọi chi phí để ghép cặp là tổng 
khoảng cách nhỏ nhất giữa các đỉnh trong mỗi cặp. Ví dụ, chỉ có hai ngôi nhà sáng đèn, chi phí 
ghép cặp bằng khoảng cách giữa hai đỉnh đó. Nếu không có ngôi nhà nào sáng đèn, chi phí bằng 
0. 

Sau mỗi sự kiện, Adi muốn biết chi phí ghép cặp ở thời điểm đó. Tính những chi phí đó! 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N. 

 N – 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên a và b thể hiện một cạnh của cây. 

 Dòng tiếp theo chứa một số nguyên M 

 M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên a và b thể hiện một sự kiện. 

 

Output 

 Với mỗi sự kiện, in ra một dòng chứa một số nguyên – chi phí ghép cặp ngay sau sự kiện 
đó. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ N, M ≤ 250,000  

 1 ≤ a, b ≤ N 
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Ví dụ  

Input 

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

Output 

3 
3 
4 
 
Giải thích 
Sau sự kiện đầu tiên, nhà số 3 và 6 sáng đèn. Khoảng cách giữa đỉnh 3 và 6 là 3. 
 
Sau sự kiện thứ hai, nhà số 2, 3, 5 và 6 sáng đèn. Chúng ta có thể ghép đỉnh 2 và 3 (khoảng cách 
là 1) và đỉnh 5 và 6 (khoảng cách là 2) và tổng bằng 1 + 2 = 3. 
 
Sau sự kiện thứ ba, ngôi nhà 1, 2, 3 và 5 sáng đèn. Chúng ta có thể ghép đỉnh 1 và 2 (khoảng 
cách là 1) và đỉnh 3 và 5 (khoảng cách là 3), nên tổng bằng 1 + 3 = 4. 


