
 

Treeversion 

 

Bạn được cho một cây có gốc gồm N đỉnh (đánh số từ 1 tới N). Gốc ở đỉnh 1. Với mỗi i, đỉnh thứ i có 
trọng số wi, nó chỉ có thể là 0 hoặc 1. 
 
Chúng ta muốn duyệt cây bằng việc dùng tìm kiếm theo chiều sâu. Với thứ tự các đỉnh được tới thăm 
không được cho duy nhất, bởi vì các đỉnh con được thăm theo thứ tự bất kỳ. Cụ thể hơn, mã giả của 
thuật toán duyệt DFS là: 
 
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) 
 
Với mỗi cách duyệt DFS trên cây, xem dãy trọng số của các đỉnh theo thứ tự được tới thăm, mỗi đỉnh 
được tới thăm một lần duy nhất, do đó dãy có độ dài N. Tính số lượng nghịch đảo trong mỗi dãy. Số 
nhỏ nhất trong những số đó gọi là treeversion của cây. 
 
Tìm treeversion của cây đã cho. 
 

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 chứa một số nguyên N 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên w1, w2, …, wN 

 N – 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên x và y thể hiện đỉnh x và y được nối với 
nhau bằng 1 cạnh. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – treeversion của cây. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000  

 1 ≤ N ≤ 105  

 0 ≤ wi ≤ 1 với mọi i  
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 1 ≤ x, y ≤ N  

 Đồ thị trong input là một cây 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Subtasks 

Subtask #1 (50 điểm):  

 1 ≤ N ≤ 1,000 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 10,000 

 

Subtask #2 (50 điểm): Các ràng buộc gốc. 

Ví dụ  

Input 

1 
3 
1 0 1 
1 2 
1 3 

Output 

1 
 


