
 

 

February Long Challenge 2019 
Problem Code: XDCOMP 

 
 

 
Xor Decomposition 

 
�শেফর কােছ একটা N �নােডর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) ি� এবং একটা অঋণা�ক পূণ�সংখ�া x                
আেছ। ি�র �নাড�েলার অঋণা�ক পূণ�সাংিখ�ক ওেয়ট রেয়েছ; �নাড i এর ওেয়টেক ai �ারা             
�কাশ কির। 
 
একটা ি�র XOR ভ�ালেুক সং�ািয়ত কির তার সব �নােডর ওেয়েটর bitwise XOR িহেসেব।             
�শফ তার ি� হেত শনূ� বা তার অিধক সংখ�ক এজ বাদ িদেত চায় যােত সৃ� ফেরে�র �েত�কটা                 
ি�র XOR ভ�ালু x হয়। এই শত� �মেন চেল কতভােব এক �সট এজ বাদ �দওয়া যায় তার সংখ�া                  
�বর কের তােক সাহায� কেরা। �যেহতু এই সংখ�া িবশাল হেয় �যেত পাের, এেক modulo 109+7               
�ত গণনা কেরা। 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  x �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  a1, a2, …, aN থােক। 
● এরপেরর N-1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া u এবং v �দওয়া থােক যা              

�শেফর ি�েত �নাড  u এবং  v এর মেধ� একটা এজ িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুট: 
এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� কেরা - এজ বাদ �দওয়ার উপায় সংখ�া,  modulo 109+7। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N ≤ 105 

- 0 ≤ x ≤ 109 

- 0 ≤ ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ u, v ≤ N 



 

সাবটা�: 
- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :   N ≤ 100 
- সাবটা� #2 (20 পেয়�) :   N ≤ 5,000 
- সাবটা� #3 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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নমনুা আউটপুট : 
5 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: এজ বাদ �দওয়ার পাঁচটা উপায় রেয়েছ: 

● (3-7) এজ বাদ িদেয় [1, 2, 3, 4, 5, 6] এবং [7]  
● (3-6) এজ বাদ িদেয় [1, 2, 3, 4, 6, 7] এবং [5]  
● (1-2) এজ বাদ িদেয় [2, 4, 5] এবং [1, 3, 6, 7] 
● (1-2), (1-3) এবং (3-7) এজ বাদ িদেয় [2, 4, 5], [1], [3,6] এবং [7] 
● (2-5), (1-3) এবং (3-7) এজ বাদ িদেয় [1, 2, 4], [1], [3,6] এবং [7] 


