
B - Listrik 
Time Limit : 1 second 

Hari ini Akabil (adik dari Ababil, teman kita yang lucu dan menggemaskan itu) akan belajar 
mengenai listrik di Sekolah Dasar tempat ia bersekolah. Secara sederhana, ia belajar untuk 
menghubungkan terminal listrik ke lampu. Apabila terminal dialiri listrik, maka lampu yang 
terhubung dengan terminal tersebut akan menyala. Satu terminal dapat dihubungkan ke banyak 
lampu, namun satu lampu hanya bisa dihubungkan ke satu terminal dan listrik tidak bisa 
dialirkan langsung ke lampu. Selain hubungan antar terminal dan lampu, Akabil juga dapat 
menghubungkan terminal dengan terminal lainnya. Dengan hubungan ini, maka terminal dapat 
menyalurkan listrik satu sama lain. Sebagai contoh, apabila terminal A disambungkan ke 
terminal B, maka listrik yang dialirkan ke terminal A akan mengalir ke terminal B, dan 
sebaliknya. 

Karena Akabil adalah  siswa yang sangat bersemangat (seperti kakaknya), maka Akabil langsung 
menghubungkan N buah terminal dan sejumlah lampu yang ada di mejanya (1 <= N <= 10000, 
jumlah lampu per terminal dan jumlah semua lampu dijamin lebih kecil dari 10^10) menjadi 
sejumlah rangkaian. Celakanya, setelah Akabil menyelesaikan rangkaiannya, ia baru diketahui 
bahwa listrik hanya bisa  dialirkan ke satu terminal saja. Akabil, yang tentunya ingin menyalakan 
lampu sebanyak-banyaknya tanpa mengubah rangkaiannya. Oleh sebab itu Akabil meminta 
bantuan anda untuk mencari terminal manakah yang harus dialiri listrik sehingga jumlah lampu 
yang menyala maksimum. 

Format Input: 
Input akan diawali oleh satu bilangan T (1 <= T <= 5) yang menyatakan jumlah kasus. Setiap 
kasus berisi dua bilangan N dan P (1 <= P <= 20000) yang masing-masing menyatakan jumlah 
terminal dan jumlah hubungan antar terminal. Baris berikutnya akan berisi N buah bilangan B, 
dimana B menyatakan jumlah lampu yang disambungkan ke masing-masing terminal secara 
berurutan. Setelah itu, P baris berikutnya akan berisi 2 angka Q dan R yang menyatakan terminal 
Q tersambung ke terminal R. 

Format Output: 
Untuk setiap kasus output diawali dengan “Case #A: “ (tanpa tanda kutip), dimana A merupakan 
nomor kasus, diikuti satu bilangan yang menyatakan nomor terminal yang perlu dialiri listrik 
pada setiap kasus sehingga jumlah lampu yang menyala maksimum. Apabila ada lebih dari satu 
kemungkinan, outputkan nomor terminal yang terkecil. 

  

Contoh Input: 



1 

5 3 

1 1 0 3 0 

1 2 

2 3 

4 5 

  

Contoh Output: 
Case #1: 4 
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