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Treeversion 

 
�তামােক N �নােডর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) একটা �েটড ি� �দওয়া হেব; �নাড 1 হল                 
�ট। �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�, �নাড  i এর ওেয়ট  wi, যা হয় 0 অথবা 1। 
 
আমরা ি�টােক depth first search িদেয় traverse করেত চাই। �নাড�েলােক �য �েম visit             
করা হেব তা সং�ািয়ত নয়, �যেহতু আমরা �েত�ক �নােডর চাই��েলােত �যেকান �েম �যেত             
পাির।  DFS-traversal এর সুেডােকাড হল: 
 
function DFS(node n): 
    node n is visited 
    for each node s (s is a son of n) in some order: 
        call DFS(s) 
    return 
call DFS(root) 
 
এই ি�র �েত�ক স�াব� DFS-traversal এর জন�, �নাড�েলােক �য �েম visit করা হয় �স              
�েম তােদর ওেয়েটর ধারা িবেবচনা কেরা; �েত�ক �নাড �ক একবার visit করা হয়, তাই এই               
ধারার �দঘ�� N। এরকম �েত�ক ধারার inversion সংখ�া িনণ�য় কেরা। এই সংখ�া�েলার মেধ�             
সব�িন�টা হল আমােদর ি�র treeversion। �দ� ি�র treeversion খুেঁজ �বর 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। 



 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  w1, w2, …, wN থােক। 
● এরপেরর N−1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া x ও y            

থােক যা িনেদ�শ কের �নাড  x ও  y একটা এজ �ারা সংযু�। 
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �দ� ি�র               
treeversion। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N ≤ 105 

- 0 ≤ wi ≤ 1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ x, y ≤ N 
- ইনপুেট �দওয়া �াফ একটা ি� হেব 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) :  
- 1 ≤ N ≤ 1,000 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10,000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 
1 0 1 
1 2 
1 3 
 
নমনুা আউটপুট : 
1 
 


