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Sticky Notes 

 
�তামােক একটা N �নােডর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) ি� �দওয়া হেব। এর এজ�েলা 1 �থেক                 
N−1 ন�র িদেয় িচি�ত করা হেয়েছ। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম �নােড একটা পূণ�সংখ�া               
ai �লখা আেছ। এছাড়া, �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�,  i-তম এেজ একটা পূণ�সংখ�া  bi �লখা আেছ। 
 
তুিম এই শত� পূরণ করেত চাও: �েত�ক �নাড v এবং তার সােথ যু� �েত�ক এজ e এর জন�, av                   
≥ be হয়। এটা অজ� ন করেত তুিম �যেকান সংখ�ক (শনূ� সহ) ধাপ স�� করেত পারেব। এক                
ধােপ, তুিম িনেচর �কান একটা অপােরশন স�� করেত পারেব: 

● দইুটা িভ� �নাড  u এবং  v �বেছ নাও।  au এবং  av অদলবদল (swap) কের দাও। 
● দইুটা িভ� এজ  e এবং  f �বেছ নাও।  be এবং  bf অদলবদল কের দাও। 
● একটা �নাড v এবং একটা পূণ�সংখ�া x �বেছ নাও। av �ক বদেল x কের দাও এবং একটা                 

ম�ুা পিরেশাধ কেরা। 
 
�দ� শত�  পূরণ করেত �তামােক সব�িন� কয়টা ম�ুা পিরেশাধ করেত হেব তা গণনা কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● এরপের N−1 সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N−1) এর জন�, এেদর মেধ�                

i-তম লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ui, vi এবং bi থােক যা িনেদ�শ কের             
i-তম এজ �নাড  ui ও  vi �ক সংযু� কের এবং এেত �লখা পূণ�সংখ�া  bi। 

● �শষ লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  a1, a2, …, aN থােক। 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সব�িন� �েয়াজনীয়               
ম�ুা সংখ�া । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10  
- 2 ≤ N ≤ 100,000 
- 1 ≤ ui, vi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ bi ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- ইনপুেট �দওয়া �াফ একটা ি� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  N ≤ 7 
- সাবটা� #2 (10 পেয়�) :  N ≤ 10 
- সাবটা� #3 (30 পেয়�) :  N ≤ 200 
- সাবটা� #4 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 
1 2 4 
2 3 7 
1 5 10 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �কান ম�ুা পিরেশাধ না কের শত� পূরণ করা স�ব নয়। একটা ম�ুা িনেয় আমরা এই                 
অপােরশন�েলা স�� করেত পাির: 

● �নাড 1 এবং 2 �ত �লখা পূণ�সংখ�া�য় অদলবদল করেবা। 
● একটা ম�ুা পিরেশাধ কের �নাড 2 �ত �লখা পূণ�সংখ�ােক 7 বানােবা। 


