
 

 

April Challenge 2019 
Problem Code: XORMIN 

 
 

 
Mininum XOR over Tree 

 
�তামােক একটা N �নােডর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) �েটড ি� �দওয়া হেব; �ট হল �নাড 1।                 
�েত�ক �নােডর একটা ওজন রেয়েছ;  i-তম �নােডর ওজনেক  wi �ারা �কাশ কির। 
 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েয়ির�েলা অনলাইেন করেত হেব, অথ�াৎ            
�েত�ক �েয়ির �পেত হেল �তামােক তার পূব�বত� �েয়িরর উ�র জানা লাগেব। 
 
�েত�ক �েয়িরেত, �তামােক একটা �নাড v এবং একটা মান k �দওয়া হেব। v এর সাবি�েত               
�েত�ক �নাড u এর জন� (v সহ), wu⊕k এর মান িবেবচনা কেরা (⊕ �ারা bitwise XOR                
অপােরশন বঝুায়)। এই �েয়িরর উ�র হল এই মান�েলার মেধ� সেব�া� মান এবং সব�িন� u              
যােত �নাড  u �নাড  v এর সাবি�েত থােক এবং  wu⊕k এর মান সেব�া� হয়। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  Q �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  w1, w2, …, wN থােক। 
● এরপেরর N-1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া x এবং y থােক যা �নাড x               

এবং  y এর মেধ� একটা এজ িনেদ�শ কের। 
● এরপেরর Q সংখ�া লাইেন �েয়ির�েলার বণ�না রেয়েছ। �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া a            

এবং b রেয়েছ। v এবং k এর মান এভােব পাওয়া যােব: পূব�বত� �েয়িরর উ�েরর মান               
এবং �নাড যিদ যথা�েম  xl এবং  vl হয়: তেব,  v = a⊕vl এবং  k = b⊕xl। 

 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� িদেত হেব - এই             
�েয়িরর উ�র, অথ�াৎ �য �নােডর জন� সেব�া� মান পাওয়া যায় এবং সেব�া� মান। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N ≤ 2⋅105 

- 1 ≤ Q ≤ 106 

- 1 ≤ x, y, v ≤ N 
- 1 ≤ wi < 220 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ k < 220 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 2⋅10 5 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 5,000 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 5,000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (15 পেয়�) :  
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 2,000 পার করেব না 
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

- সাবটা� #3 (75 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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