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Chef and Gordon Ramsay 2 

 
মলূ Chef and Gordon Ramsay সমস�ায়, �শফ তার িতনটা �রে�ারাঁ �খালা �রেখ বািক�েলা             
ব� করেত �চেয়িছল, এবং �কান িতনটা �খালা রাখেব এই িস�া� িনেত তার �িত��ী গড� েনর              
িসে�ট �র�ুের� ��সেম� ফমু�লা ব�বহার কেরেছ। 
 

�শফ এখন তার �রে�ারাঁ ব�বসা একটা নতুন শহের স�সারণ করেত চায় এবং গড� ন ইিতমেধ�              

�সখােন তার �রে�ারাঁ ব�বসার স�সারণ কের �ফেলেছ।আেরকবার, �শফ একটা মােক� ট িরসাচ�            

কের এবং আিব�ার কের �য, এই নতুন শহেরর জন� গড� েনর িসে�ট �র�ুের� ��সেম� ফমু�লা              

িভ�: এখােনও িতনটা �রে�ারাঁ থাকেব, তেব এইবার �রে�ারাঁ িতনটা এেক অপর হেত সমান             

দরূে� থাকেব। আেগরবােরর মত, �শফ জানেত চায় এই নতুন শহের িতনটা �রে�ারাঁ �বেছ             

�নওয়ার উপায় সংখ�া কত। 

 

আেরা ��ভােব বলেত �গেল, নতুন শহের N সংখ�ক (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) জায়গা               

রেয়েছ যারা N−1 সংখ�ক উভমখুী রা�া �ারা এমনভােব সংযু� যােত �যেকান জায়গা u হেত              

এই রা�া�েলা ব�বহার কের অন� �যেকান জায়গা v �ত �পৗঁছােনা যায়। �যেকান জায়গা �জাড়া u               

ও  v এর জন�, ধির  dist(u, v) হল  u এবং  v এর মধ�কার সবেচেয় �ছাট রা�ার ধারার �দঘ��। 

 

িকছু জায়গা �রে�ারাঁ �তির করার জন� উপযু�; অন��েলা অনপুযু�। কতভােব জায়গার একটা            

ordered triple (p, q, r) �বেছ �নওয়া যায় �য�েলােত �স �রে�ারাঁ �তির করেব �যন �রে�ারাঁর               

এই িবন�াস সফল হয় অথ�াৎ: 

● p, q এবং  r এর �েত�েক এেক অপর হেত িভ�। 
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● p, q এবং  r এর �েত�েক উপযু� জায়গা। 

● p, q এবং r এর �েত�েক এেক অপর হেত সমান দরূে� অবি�ত, অথ�াৎ dist(p, q) =                

dist(q, r) = dist(r, p)। 

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। 
● এরপেরর N−1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া u ও v            

�দওয়া থােক যা িনেদ�শ কের জায়গা  u ও  v একটা রা�া �ারা সংযু�। 
● �শষ লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া s1, s2, …, sN থােক, �যখােন si = 1            

িনেদ�শ কের জায়গা  i উপযু�, আর  si = 0 িনেদ�শ কের এটা অনপুযু�। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — জায়গার ি�পেলর             
সংখ�া। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N ≤ 200,000 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- si ∈ {0, 1} �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 200,000 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (5 পেয়�) : 
- T ≤ 100 
- N ≤ 100 

- সাবটা� #2 (10 পেয়�) : 
- T ≤ 100 
- N ≤ 1,000 

- সাবটা� #3 (85 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 
 



 

নমনুা ইনপুট : 
4 
4  
3 2 
4 3 
1 3 
1 1 0 0 
5 
3 1 
2 3 
4 3 
5 3 
1 1 0 1 1 
5 
1 3 
4 3 
2 1 
1 5 
0 1 0 1 1 
9 
2 6 
1 2 
7 2 
5 8 
3 9 
8 4 
5 9 
2 5 
1 0 1 1 1 0 1 0 0 
 
 
 
 



 

নমনুা আউটপুট : 
0 
24 
0 
18 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �ধু দইুটা উপযু� জায়গা (জায়গা 1 এবং 2) আেছ, তাই �কান ি�পল �বেছ �নওয়ার                
�কান উপায় �নই। 
 
�কস 2: উপযু� জায়গা�েলা হল 1, 2, 4 এবং 5, এবং তােদর �যেকান দইুটার মেধ� দরূ� 2, তাই                  
এই চারটা উপযু� জায়গা হেত �বেছ �নওয়া �যেকান ি�পল সফল হেব। 
 
�কস 3: মা� িতনটা উপযু� জায়গা (জায়গা 2, 4 এবং 5) রেয়েছ, িক� dist(2, 4) = dist(4, 5)                  
= 3 হেলও  dist(5,2)=2, তাই উপযু� জায়গা িতনটা এেক অপর হেত সমান দরূে� �নই। 
 
�কস 4: উপযু� জায়গা�েলা হল 1, 3, 4, 5 এবং 7। 
 

● �যেহতু dist(1,5) = dist(5,7) = dist(7,1) = 2, ি�পল (1, 5, 7) সফল হেব, একইভােব               
(1,7,5), (5,1,7), (5,7,1), (7,1,5) এবং (7,5,1)। 

● �যেহতু dist(1,3) = dist(3,4) = dist(4,1) = 4, ি�পল (1, 3, 4) সফল হেব, একইভােব               
(1,4,3), (3,1,4), (3,4,1), (4,1,3) এবং (4,3,1)। 

● �যেহতু dist(3,4) = dist(4,7) = dist(7,3) = 4, ি�পল (1, 3, 4) সফল হেব, একইভােব               
(3,7,4), (4,3,7), (4,7,3), (7,3,4) এবং (7,4,3)। 

 
তাহেল �মাট 18 টা ি�পল সফল হেব। 
 


