
 

 

Capital Movement 
 

Chef đang chơi game. Trong game này, có một nền văn minh vô cùng tiến bộ mà ở đó có tổng 
cộng N hành tinh được kiểm soát. Tất cả những hành tinh này được kết nối với N-1 cổng không 
gian coi như là các con đường. Có thể di chuyển giữa bất cứ hai hành tinh nào bằng cách sử dụng 
các cổng không gian.  

Các hành tinh đang bị một vi khuẩn truyền nhiễm tấn công. Trong trường hợp này nó mất 24 
tiếng để hành tinh đó tìm ra vi khuẩn tấn công và ngăn không cho nó lan rộng. Suốt quãng thời 
gian lây nhiễm sử dụng cổng không gian và lây cho tất cả các hành tinh có thể đến trực tiếp 
thông qua một cổng không gian. Do đó, một khi vi khuẩn bị loại bỏ ở hành tinh V thì các nhà 
khoa học cũng thấy rằng tất cả các hành tinh kết nối với V thông qua một cổng không gian cũng 
đều bị lây nhiễm. Tất cả các cổng không gian đều cần phải được vô hiệu hóa ngay lập tức và các 
bác sĩ bắt đầu loại bỏ các vi khuẩn. 

Mỗi hành tinh đều có cư dân. Các hành tinh được đánh số từ 1 đến N và cư dân của họ là P1, P2, 
..., PN. Biết rằng tất cả các Pi là khác nhau. 
 
Có một hành tinh làm thủ đô, đó là hành tinh có số dân đông nhất. 
 
Một khi nhiễm khuẩn được phát hiện ở hành tinh V thì sau khi vô hiệu hóa các cổng không gian 
ở hành tinh V và tất cả các hành tinh khác kết nối với V, chính phủ đã thiết lập một thủ đô mới 
nếu cần thiết để duy trì các hành tinh không bị nhiễm khuẩn. Do đó, họ lên danh sách tất cả các 
hành tinh mà họ không kết nốt với V và không phải là V. Sau đó họ chọn hành tinh đông dân 
nhất. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra số lượng hành tinh đó với mọi V. 
  

Input 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứ 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 tiếp theo chứa N số nguyên P1, P2, ..., PN - số dân của mỗi hành tinh. 
• N-1 dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên V và U – có một cổng không gian giữa 

hành tinh V và U. 
Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN . Ở đây, Ai  thể hiện 
số hành tinh được chọn để làm thủ đô trong trường hợp nhiễm khuẩn đang lan rộng từ 
hành tinh i. Trong trường hợp vi khuẩn ảnh hưởng đến tất cả các hành tinh thì in ra 0. 
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Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 1 ≤ N ≤ 50000 
• 1 ≤ Pi ≤ 109 
• Tất cả Pi khác nhau. 
• 1 ≤ V ≤ N 
• 1 ≤ U ≤ N 

Subtasks 

• Subtask #1 (20 điểm): N ≤ 100 
• Subtask #2 (30 điểm): N ≤ 10000 
• Subtask #3 (50 điểm): Không có thêm ràng buộc 

Ví dụ 

Input: 
1 
6 
5 10 15 20 25 30 
1 3 
2 3 
3 4 
4 5 
4 6 
 
Output: 
6 6 6 2 6 5 
 


