
 

 

Learning Dishes 
  
Ở Chefland, có N thành phố được đánh số từ 1 đến N, chúng được nối với nhau bằng N - 1 
đường hai chiều sao cho có thể đến bất cứ thành phố nào từ một thành phố khác. Mỗi thành phố 
có món ăn truyền thống riêng và những món ăn đó rất nổi tiếng. Gọi hương vị của món ăn đặc 
trưng của thành phố i là Ai.  
 
Chef đang học cách làm ra những món ăn ngon hơn. Tại bất cứ điểm nào, anh ấy chỉ có thể nhớ 
được cách nấu một món. Ban đầu hương vị của món ăn anh ấy có thể nấu là W. Chef đang di 
chuyển từ thành phố 1 đến thành phố v. Mỗi thành phố anh ấy đến thăm (bao gồm cả thành phố 1 
và thành phố v), nếu vị ngon của món ăn truyền thống của thành phố đó lớn hơn độ ngon của 
món ăn Chef đang nấu thì anh ấy sẽ quên món ăn đó và học cách nấu món ăn truyền thống của 
thành phố đó.  
 
Bây giờ, Chef muốn biết có bao nhiêu lần anh ấy sẽ học để làm món ăn mới trong suốt chuyến đi 
của mình. Bạn cần trả lời Q truy vấn độc lập. Ở mỗi truy vấn, bạn được cho vị ngon ban đầu W 
và điểm đến v cuối cùng của Chef. Hãy tính số lần mà Chef học cách làm món ăn mới. Lưu ý 
rằng dữ liệu vào được đưa ra ở định dạng đặc biệt, bạn phải trả lời các truy vấn online.  
  

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 của mỗi test chứa một số nguyên N.  

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. 

• Dòng thứ ba chứa N - 1 số nguyên P2, P3, …, PN thể hiện rằng có một cạnh giữa i và Pi.  

• Dòng thứ tư chứa một số nguyên Q. 

• Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên A và B miêu tả một truy vấn theo các định 
dạng sau: 

o Gọi đáp án của truy vấn trước đó là Pr (Pr = 0 nếu như nó là truy vấn đầu tiên) 
o Với truy vấn này v = A⊕Pr và W=B⊕Pr. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi truy vấn, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lần mà Chef học làm món 
mới. 
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Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 1000 
• 2 ≤ N ≤ 106 
• 1 ≤ Q ≤ 106 
• 1 ≤ Ai ≤ 108 với mọi giá trị i.  
• 1 ≤ Pi ≤ i−1 với mọi giá trị i.  
• 1 ≤ W ≤ 108 
• 1 ≤ v ≤ N 
• Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 106 
• Tổng của Q trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Ví dụ  

Input 

1 
5 
2 3 1 4 5 
1 2 2 3 
2 
2 1 
1 0 
 

Output 

2 
1 
 
 


