
 

 

JosephLand 
 
Nick sống ở một đất nước có tên là JosephLand. JosephLand bao gồm N thành phố. Thành phố 1 
là thủ đô của đất nước Có N – 1 đường đi có hướng. Nó được bảo đảm rằng có thể đi tới thủ đô 
từ bất cứ thành phố nào, và trên thực tế là chỉ có một con đường duy nhất từ bất cứ thành phố 
nào đi tới thủ đô. 
 
Bên cạnh đó, bạn không thể đi qua đường một cách miễn phí. Để được thông hành trên đường, 
bạn phải có vé. Có tất cả M vé. Bạn không thể có nhiều hơn một vé trong một thời điểm! Mỗi vé 
được đại diện bởi ba số nguyên: 

 v k w: bạn có thể mua một vé với giá w ở thành phố v. Vé này có thể sử dụng nhiều nhất 
k lần. Có nghĩa là, sau khi sử dụng vé để đi k con đường thì nó không còn giá trị sử dụng 
nữa! 

 
Mặt khác, bạn có thể xé vé của bạn bất cứ lúc nào và mua một cái mới. Nhưng bạn không thể 
mua một vé nếu như bạn vẫn còn một chiếc vé khác bên mình! 
 
Nhà của Nick ở thủ đô. Anh ấy có Q người bạn, và anh ấy muốn mời tất cả bạn bè anh ấy đến 
thăm thành phố của mình! Bạn bè anh ấy khá thông minh và luôn chọn một đường để đến thủ đô 
mà tiết kiệm nhất. Nick vừa chuẩn bị bữa tối cho nên anh ấy chẳng có thời gian để tìm ra. Hãy 
giúp anh ấy nhé! 
 
Lưu ý rằng bạn có thể đến thủ đô từ bất cứ thành phố nào khi sử dụng vé. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào gồm hai số nguyên N và M lần lượt là số thành phố ở 
JosephLand và số vé. 

 N- 1 dòng tiếp theo bao gồm hai số nguyên ai, bi, thể hiện rằng có một đường từ thành 
phố  ai đến bi. 

 M dòng tiếp theo bao gồm ba số nguyên vi, ki, wi thể hiện chiếc vé được miêu tả như 
trên. 

 Dòng tiếp theo bao gồm một số nguyên Q duy nhất chỉ số lượng bạn bè của Nick. 
 Q dòng tiếp theo mỗi dòng bao gồm một số nguyên, hi biểu thị cho thành phố, nơi mà 

bạn thứ i của Nick sinh sống. 
 
Dữ liệu ra 

 In ra Q dòng: câu trả lời cho mỗi người bạn. 
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Ràng buộc 

 1 ≤ N, M, Q ≤ 105 
 1 ≤ vi, ki ≤ N 
 1 ≤ wi ≤ 109 
 1 ≤ hi ≤ N 

 

Ví dụ 

Input: 
7 7 
3 1 
2 1 
7 6 
6 3 
5 3 
4 3 
7 2 3 
7 1 1 
2 3 5 
3 6 2 
4 2 4 
5 3 10 
6 1 20 
3 
5 
6 
7 
 
Output: 
10 
22 
5 

Subtasks 

 Subtask #1 (10 điểm) : N, M, Q ≤ 102, wi ≤ 105 
 Subtask #2 (15 điểm) : N, M, Q ≤ 103, wi ≤ 108 
 Subtask #3 (25 điểm) : N, M, Q ≤ 5*104, wi ≤ 109 
 Subtask #4 (50 điểm) : Ràng buộc gốc 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: 
Truy vấn 1. Có duy nhất một vé mà một người bạn của Nick có thể mua ở thanh phố 5 và có thể 
sử dụng 3 lần. Nó đủ để đi đến thành phố thủ đô, do đó tổng chi phí là 10 



Truy vấn 2. Có  duy nhất một vé mà một người bạn của Nick có thể mua ở thanh phố 6 và có thể 
sử dụng duy nhất 1 lần.Vì vậy, anh/ cô ấy phải mua thêm một vé ở thành phố 3 với chi phí là 2. 
Do đó tổng chi phí là 22. 
Truy vấn 3. Có 2 vé mà bạn của Nick có thể mua ở thành phố 7. Một người có thể mua hoặc vé 
thứ 2 hoặc vé thứ 1. Anh/ cô ấy có thể mua vé đầu tiên và di chuyển, và mua vé thêm một lần ở 
thành phố 3 đồng thời phải trả chi phí là 2. Tất cả chi phí của lần mua kết hợp là 5. Với những 
cách mua kết hợp khác, cô/ anh ấy phải mất ít nhất chi phí là 5. 
 


