
 

 

Chef at the River 
 
Chef và N con vật (được đánh số từ 1 tới N) phải băng qua một dòng sông. Tất cả đang ở bên bờ 
trái của con sông. Chef muốn tất cả các con vật và anh ấy sang được bờ bên phải của con sông. 
Một vài con vật không hòa thuận với nhau, do đó chúng phải được Chef giám sát khi chúng ở cùng 
một phía bờ sông tại bất cứ thời điểm nào. 
 
Những hạn chế này được miêu tả bằng một cây N đỉnh; một cạnh giữa đỉnh u và v thể hiện có các 
con vật u và v không hòa thuận nhau. 
 
Chỉ có một chiếc thuyền duy nhất mà Chef và các con vật có thể sang sông. Khi thuyền đi qua 
sông, Chef phải ở trên thuyền để lái nó, có thể không có hoặc gồm nhiều con vật. Trong khi đó, 
tất cả các động vật không có trên thuyền sẽ đương nhiên không được Chef giám sát. 
 
Sức chứa của thuyền là số lượng tối đa động vật có thể chứa được để sang sông cộng với 1 (Chef). 
 
Ban đầu, cây chỉ có đỉnh 1 (gốc); các đỉnh 2, 3, …, N lần lượt được thêm vào cây thứ tự. Bất cứ 
khi nào một đỉnh được thêm vào, nó đươc kết nối với chính xác một đỉnh đã có trong cây (cha của 
nó). Sau khi thêm từng đỉnh, bạn hãy tính sức chứa tối thiểu của thuyền sao cho Chef và động vật 
di chuyển được hết đến bờ phải của con sông. 

 

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 một số nguyên N 

• Dòng thứ hai chứa N-1 số nguyên p2, p3, …, pN với pi thể hiện cha của đỉnh i. 

Dữ liệu ra 

• In ra một dòng chứa N-1 số nguyên, với mọi i (1 ≤ i ≤ N−1), số nguyên thứ i thể hiện cho 
công suất nhỏ nhất của chiếc thuyền sau khi thêm đỉnh i+1. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 2⋅105 
• 2 ≤ N ≤ 106 
• 1 ≤ pi < i với mọi i.  
• Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 
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Subtasks 

Subtask #1 (29 điểm): Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 1,000 
Subtask #2 (12 điểm): đường kính của cây nhỏ hơn 40 
Subtask #3 (33 điểm): Tổng của N sau mỗi test không vượt quá  2⋅105  
Subtask #4 (26 điểm): Ràng buộc gốc.  

 

Ví dụ  

Input 

1 
7 
1 1 2 2 3 5 
 

Output 

2 2 3 3 3 4 

 

Giải thích 

Sau khi đỉnh 2 được thêm vào, chúng ta có 2 động vật và chúng không hòa thuận nhau. Nếu chiếc 
thuyền có sức chứa là 2, Chef chỉ có thể chở một trong hai con vật đó sang bở bên phải. Sau đó trở 
lại bờ trái và đón nốt con còn lại sang. 

Sau khi đỉnh 3 được thêm vào, chúng ta có 3 con. Cả con 1 và con 3 không thể ở lại bờ trái với 
con 2. Chiếc thuyền phải có sức chứa ít nhất là 2. Với sức chứa là 2, một cách có thể cho Chef là: 
đầu tiên, chuyển con 2 sang bờ bên phải và để nó ở đó. Sau đó quay lại bờ bên trái, lấy con thứ 3 
và đưa nó sang bờ bên phải. Lấy con 2 từ bờ bên phải cho sang bờ bên trái, rồi mang con 1 từ bờ 
bên trái sang bờ bên phải. Cuối cùng lấy con 2 từ bờ trái sang bờ phải. Cuối cùng, Chef cùng tất 
cả các con vật đều ở bên bờ phải. 

Sau khi con thứ 4 được thêm, chiếc thuyền cần sức chứa ít nhất là 3. Một cách có thể là: chuyển 
con 2 và 3 sang bờ bên phải, quay lại bờ trái rồi chuyển con 1 và 4 sang bờ phải.  


