
 

Trip and Palindromes 

Serega là một người thích du lịch. Anh ta vừa tham quan rất nhiều cảnh đẹp, và giờ anh ta muốn 

đi du thuyền tới Treeland. Ở Treeland có N thành phố mà Serega muốn tham quan. Các con 

đường được xây dựng nối N-1 cặp thành phố ở Treeland. Những con đường là hai chiều và tồn 

tại duy nhất một đường đi đơn giữa hai thành phố bất kỳ ở Treeland.  

Mỗi con đường có một chỉ số chất lượng là một số có một chữ số. Hành trình của Serega là một 

đường đi qua các thành phố thỏa mãn không đi qua một thành phố quá một lần. Nhưng Serega 

muốn chọn đường đi sao cho dãy các chỉ số chất lượng trên đường đi là dãy palindrome. Dĩ 

nhiên Serega muốn tham quan càng nhiều thành phố càng tốt. Xin hãy giúp anh ta. 

Dữ liệu vào 

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào gồm một số nguyên T là số lượng bộ test. Mô tả của T bộ test như 

sau. 

Dòng đầu tiền của mỗi bộ test chứa một số nguyên N. N-1 dòng tiếp theo chứa các con đường. 

Mỗi dòng chứa ba số nguyên v, u và c, có ý nghĩa là có một con đường với chỉ số chất lượng c 

nối hai thành phố thứ v và thứ u (biết rằng các thành phố được đánh số từ 1) của Treeland. 

Dữ liệu ra 

Mỗi bộ test in ra số lượng thành phố lớn nhất mà Serega có thể tham quan. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 3*105 

 1 ≤ N ≤ 105 

 Tổng của N trong tất cả các bộ test trong một file sẽ không vượt quá 3*105 

 0 ≤ c ≤ 9 

 1 ≤ u, v ≤ N 

 Các con đường tạo thành một cây. 

Subtasks 

 Subtask #1 (15 điểm): 1 ≤ N ≤ 102  

 Subtask #2: (85 điểm): 1 ≤ N ≤ 105  
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Ví dụ 

Input: 

1 

8 

1 2 1 

1 3 0 

3 4 1 

4 5 2 

1 6 0 

6 7 1 

7 8 2 

 

Output: 

7 

Giải thích 

Dãy các lớp nằm trên đường đi giữa thành phố 5 và 8 là 210012 
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