
 

 

January Cook-Off 2019 
Problem Code: ADAFUN 

 
 

 
Ada Function 

 
Ada’র কােছ একটা N সংখ�ক অঋনা�ক পূণ�সংখ�ার �সট S = {x1, x2, …, xN} আেছ। �স                
ফাংশন  W �ক এভােব সং�ািয়ত কের: 

● W({}) = 0 
● যিদ  S = {a} হয়, তেব  W(S) = a  
● যিদ  S={a,b} (তাহেল | S|=2) হয়, তেব  W(S)=(a⊕b)−1 
● যিদ |S| ≥ 3 হয়, তেব W(S) এভােব গণনা করা হয়, S এর এমন দইুটা উপাদান খুেঁজ �বর                  

কেরা যােদরেক 2 এর সেব�া� স�াব� ঘাত �ারা ভাগ করেল ভাগেশষ একই হয় (সেব�া�              
�সই ঘাত যার জন� এরকম একটা �জাড়া পাওয়া যােব)। এেদরেক a এবং b �ারা �কাশ               
কির। তাহেল  W(S) = W({a,b}) ⊕ W(S∖{a,b})।  

 
এটা িনি�ত �য W(S) well-defined, অথ�াৎ এর মান �কান দইুটা উপাদান �বেছ �নওয়া হে�              
তার উপের িনভ� র কের না। এখােন ⊕ বাইনাির XOR অপােরশন িনেদ�শ কের এবং A∖B �ারা               
set difference (�সট  A বাদ �সট  B) বঝুায়।  
 
�সট S এর �ক একটা উপাদান বাদ িদেল �য �সট�েলা পাওয়া যায় Ada তার �েত�েকর জন� W                 
ফাংশেনর মান জানেত চায়। অথ�াৎ, �েত�ক �েযাজ� i এর জন� �স W(S∖{xi}) জানেত চায়।              
তুিম িক তােক সাহায� করেত পারেব?  
 
ইনপুট: 

● �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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● এরপের লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  x1, x2, …, xN থােক। 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� করেত             
হেব। �েত�ক �েযাজ�  i এর জন�, এেদর মেধ�  i-তম পূণ�সংখ�া  W(S∖{xi}) �কাশ করেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 106 

- 1 ≤ N ≤ 105 

- 0 ≤ xi ≤ 1018 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- x1, x2, …, xN এর �েত�ক িভ� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  

 
নমনুা ইনপুট : 
1 
6 
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নমনুা আউটপুট : 
13 4 3 0 6 5 


