
 

 

Xor Decomposition 
 
Chef có một cây với N đỉnh (được đánh số từ 1 đến N) và có một số nguyên không âm x. Các đỉnh 
trên cây có các trọng số là số nguyên không âm. Gọi trọng số của đỉnh i là ai. 
 
Tiếp theo, gọi giá trị XOR của một cây là phép XOR bit các trọng số của tất cả các đỉnh. 
 
Chef muốn loại bỏ 0 hoặc nhiều cạnh từ cây của anh ấy để mỗi cây đơn lẻ trong rừng được hình 
thành bằng cách xóa các cạnh có giá trị XOR là x. 
  
Hãy giúp anh ấy tính số cách để loại bỏ tập hợp các cạnh sao cho các điều kiện trên thỏa mãn. Do 
đáp án có thể lớn, hãy in ra kết quả với phần dư cho 109 + 7.  

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên N và x. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên a1, a2, …, aN. 

 N – 1 dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v thể hiện một cạnh giữa hai đỉnh 
u và v trong cây của Chef.  

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa một số nguyên – số các cách để loại bỏ các cạch với phần dư cho 109 
+ 7.  

 

Ràng buộc  

 1 ≤ N ≤ 105 

 0 ≤ x ≤ 109 

 0 ≤ ai ≤ 109 với mọi i 

 1 ≤ u, v ≤ N 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): N ≤ 100 
Subtask #2 (20 điểm): N ≤ 5,000 
Subtask #3 (70 điểm): Các ràng buộc gốc 
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Ví dụ  

Input 

7 1 
1 0 1 0 1 0 1  
1 2 
1 3 
2 4 
2 5 
3 6 
3 7 

Output 

5 

 

Giải thích 

Có năm cách hợp lệ để loại bỏ các cạnh, tách cây thành các cây con trên các nút:  
 [1, 2, 3, 4, 5, 6] và [7] bằng cách loại bỏ cạnh (3-7) 

 [1, 2, 3, 4, 6, 7] và [5] bằng cách loại bỏ cạnh (3-6) 

 [2, 4, 5] and [1, 3, 6, 7] bằng cách loại bỏ cạnh (1-2) 

 [2, 4, 5], [1], [3,6] và [7] bằng cách loại bỏ cạnh (1-2), (1-3) và (3-7) 

 [1, 2, 4], [5], [3, 6] và [7] bằng cách loại bỏ cạnh (2-5), (1-3) và (3-7) 

 


