
September Cook-Off 2018 
Problem Code : UPDOTR 

 
Learning dishes 

 
Chefland �দেশ N সংখ�ক শহর (1 �থেক N পয�� িচি�ত করা) রেয়েছ যারা N-1 সংখ�ক               
উভমখুী রা�া �ারা এমনভােব সংযু� যােত �যেকান শহর �থেক অন� �যেকান শহের যাওয়া             
যায়। �েত�ক শহের একটা িনজ� ঐিতহ�বাহী খাবার আেছ যার জন� এটা িবখ�াত; ধির i শহেরর               
খাবােরর �াদ  Ai।  
 
�শফ বত� মােন সু�াদু খাবার রাঁধেত িশখেছ। �যেকান ম�ুেত� �স �ধুমা� একটা খাবার িকভােব             
রা�া করেত হয় �সটা মেন রাখেত পাের। ��েত �স �য খাবার রাঁধেত পাের তার �াদ W। �স                 
শহর 1 �থেক শহর v �ত �মণ করেব। �কান শহের যাওয়ার পর (1 ও v শহর সহ) যিদ এই                   
শহেরর ঐিতহ�বাহী খাবােরর �াদ �স বত� মােন �য খাবার রাঁধেত পাের তার �ােদর চাইেত �বিশ              
হয়, তেব �স �য খাবার রাঁধেত জােন �সটা ভুেল যােব এবং এই শহেরর ঐিতহ�বাহী খাবার               
রাঁধেত িশেখ িনেব।  
 
�শফ জানেত চায় এভােব �মণ করেত িগেয় �স কতবার নতুন খাবার রাঁধেত িশখেব। �তামােক              
Q সংখ�ক �াধীন �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত পারি�ক �াদ W এবং গ�ব� v               
�দওয়া হেব; �তামােক বলেত হেব �শফ কতবার নতুন খাবার রাঁধেত িশখেব। �খয়াল কেরা,             
ইনপুট এমনভােব �দওয়া যােত �তামােক �েত�কটা �েয়ির অনলাইেন উ�র িদেত হয়।  
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             
এরপের  T সংখ�ক �ট�েকেসর িববরণ রেয়েছ।  

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N থােক।  
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন N-1 সংখ�ক পূণ�সংখ�া P2, P3, …, PN থােক, যা িনেদ�শ কের i এবং Pi             

এর মেধ� একটা রা�া আেছ।  
● এরপেরর Q সংখ�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া A, B �দওয়া থােক যা একটা �েয়ির এভােব              

বণ�না কের:  
○ ধের �নই  Pr হল পূব�বত� �েয়িরর উ�র (�থম �েয়িরেত  Pr=0) 



○ এই �েয়িরেত  v=A⊕Pr এবং  W=B⊕Pr 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর �েত�ক �েয়িরর জন� �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া, �েয়িরর           
উ�র, ি�� করেত হেব।  
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 1000 
- 2 ≤ N ≤ 106  
- 1 ≤ Q ≤ 106 
- 1 ≤ Ai ≤ 108  
- 1 ≤ Pi ≤ i-1  
- 1 ≤ W ≤ 108  
- 1 ≤ v ≤ N 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 
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