
 

 

Families of Chef Land 
 

Ở Chef Land, chỉ có một giới tính. Một chef có thể sinh ra nhiều chef trẻ hơn. Họ lại có thể sinh 
ra những chef trẻ hơn nữa, vân vân. Dễ dàng thấy rằng bắt đầu từ một chef, cấu trúc gia phả là 
một cây.  

Một cây gia phả hợp lệ là một cây mà tuối của tất cả các chef đều nhỏ hơn tuổi của cha mình. Độ 
tôn trọng của mộ gia đình là tuổi của chef già nhất. Độ tôn trọng của Chef Land là tổng độ tôn 
trọng của tất cả các gia đình ở Chef Land.  

Ngày xưa có nhiều gia đình ở Chef Land. Tất cả dữ liệu của họ được lưu trong Cook-Book. 
Những gia đình được thể hiện bằng một danh sách các cạnh trong cây gia phả. Đảm bảo rằng tất 
cả các cây gia phả đều hợp lệ nên luôn luôn có thể xác định chính xác quan hệ cha con.  

Sau nhiều năm, cuốn sách bị làm hỏng. Mọi người đã vẽ những cạnh ngẫu nhiên ở giữa hai chef 
bất kỳ.  

Giờ có N chef trong cuốn sách và M cạnh không có hướng nối chúng.  

Chef trẻ đang thắc mắc độ tôn trọng của Chef Land. Để giúp anh ta, với mọi K, bạn phải tìm 
tổng của tất cả những độ tôn trọng có thể có của Chef Land sao cho có chính xác K gia đình sau 
khi bỏ vài cạnh ra khỏi cuốn sách. 

 

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 hai số nguyên N và M thể hiện số lượng chef và số 
những cạnh trong cuốn sách. 

 Dòng thứ hai của mỗi test chứa N số nguyên thể hiện mảng A, với A[i] và tuổi của chef 
thứ i.  

 M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên U, V thể hiện một cạnh giữa chef có chỉ 
số U và chỉ số V.  

 Dữ liệu đảm bảo rằng có nhiều nhất một cạnh nối giữa hai chef và không có cạnh nào nối 
một chef với chính chef đó. 
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Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra N số nguyên, số nguyên thứ i thể hiện câu trả lời khi có đúng i gia 
đình. In ra giá trị với phần dư cho 109 + 7 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 50  

 2 ≤ N ≤ 5000  

 1 ≤ M ≤ 5∗105  

 1 ≤ A[i] ≤ 109  

 Tổng của N trong tất cả các test ≤ 5000  

 Tổng của M trong tất cả các test ≤ 5∗105 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): 

 Tổng của N trong tất cả các test ≤ 50  

 Tổng của M trong tất cả các test ≤ 18 

Subtask #2 (20 điểm): 
 Đồ thị là một cây tồn tại một đỉnh đặc biệt, nó là gốc, A[child] < A[Parent] được thỏa 

mãn. 

Subtask #3 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

2 
2 1 
1 2 
1 2 
3 2 
3 2 4 
1 2 
2 3 

 



Output 

2 3 
0 14 9 
 
Giải thích 
Chỉ có một cách để có đúng 1 gia đình và độ tôn trọng của gia đình đó là 2 
Chỉ có một cách để có 2 gia đình và độ tôn trọng lần lượt là 1 và 2, do đó độ tôn trọng của Chef 
Land = 1 + 2 = 3.  
 
Trong ví dụ thứ hai, không có cách nào để chỉ có duy nhất 1 gia đình.  
 
Có 2 cách để có 2 gia đình có độ tôn trọng là 3 và 4 cho cả hai. Do đó đáp án = 2 * (3 + 4) = 14  
 
Chỉ có một cách để có chính xác 3 gia đình có độ tôn trọng là 3, 2 và 4, do đó độ tôn trọng của 
Chef Land = 3 + 2 + 4 = 9. 


