
 

 

Persistent oak 
 

Chef có một cái cây to và đẹp trong vườn (một cây sồi, không phải là loài cây bạn nghĩ đâu). Anh 
ta hay ngồi bên cửa sổ và nhìn về phía cây sồi tuyệt đẹp này. 

Sau khi quan sát một thời gian dài, Chef nhận ra cây sồi cũng có một cuộc sống. Một chùm sồi 
xanh lá cây có thể mọc trên vài cành cây, đôi khi vài cành bị gãy bởi không thể nâng được trọng 
lượng của những chùm sồi. Một con chim có thể đậu xuống một cành làm cho tất cả chùm sồi ở 
cành cây đó bị rơi xuống. cả những chùm ở nhánh con của nó, và những chùm ở nhánh con của 
nhánh con của nó, cứ như thế … Nói cách khác, nó giống như cây sồi còn sống. 

Có một thân cây (ở đây muốn nói đến thân gỗ) và n cành. Các cành được mọc ra từ thân cây hoặc 
từ cành khác. Chúng ta nói cành B ở dưới cành A nếu tồn tại một dãy các cành C1, C2, ..., Ck sao 
cho C1 = A; Ck = B và Ci + 1 mọc ra từ cành Ci với mọi 1 ≤ i < k. Mỗi nhánh chỉ chịu được trong 
lượng tối đa là w – trong trường hợp một cành cộng với tất cả các cành bên dưới nó có nhiều hơn 
w quả sồi, cành cây đó (cùng với tất cả các cành cây bên dưới nó và những quả sồi ở đó) sẽ bị rơi 
xuống. Cành cây bị rơi là cành cây “sâu nhất”. Nghĩa là một khi các quả sồi mọc trên một cành 
cây, sau đó nếu cành cây không thể chịu được sức nặng, nó sẽ rơi. Ngược lại, nếu cành cây mọc 
ra cành cây đó không thể chịu được sức nặng, nó sẽ rơi, cứ như thế. Nó xảy ra tuần tự, nên mỗi 
khi một cành cây bị rơi, không có cành cây nào ở trên nó cùng rơi vào thời điểm ấy. Và có tối đa 
một cành cây bị rơi sau bất kỳ sự kiện đặc biệt nào. Và thân cây rất khỏe nên có thể gánh được cân 
nặng tùy thích. 

Ồ và còn một điều nữa – cái cây có cấu trúc Persistent nên rất khó để Chef có thể nhớ được tất cả 
trạng thái của cây sồi. Bạn có thể giúp anh ta không? Chef có thể nói cho bạn mọi thứ anh ta biết 
về cây, nhưng bạn cần trả lời chính xác kết quả cuối cùng. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. Các test được miêu tả như sau. 
• Với mỗi test, dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m – số lượng cành mà cây có và số 

lượng thông tin mà Chef bảo bạn. Các cành cây được đánh số từ 1 đến n. 
• Dòng thứ v trong n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên pv và wv. Nếu pv = 0, thì cành v mọc 

ra từ thân, ngược lại thì cành thứ v mọc ra từ cành pv. wv là trọng trọng tối đa mà cành cây 
v có thể chịu được. 

• Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo thể hiện thông tin Chef nói với bạn: 

o Số nguyên đầu tiên là state ― trạng thái của cây sồi khi chúng ta thêm sự kiện 
mới. state = 0 nghĩa là trạng thái ban đầu và không có cành nào bị rơi và chưa có 
quả sồi nào mọc ra. state > 0 là trạng thái sau khi xảy ra sự kiện thứ state 

o Dòng thứ hai chứa một số nguyên q – số lượng sự kiện 
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o Nếu q = 1, hai số nguyên u và x thể hiện x quả sồi mọc ra từ cành u. Sau sự kiện 
này, một số cành có thể rơi, nếu điều đó xả ra thì hãy in ra số lượng cành. Ngược 
lại in ra 0. 

o Nếu q = 2, một số nguyên u thể hiện một con chim đậu xuống cành u và tất cả 
quả sồi ở cành đó và những cành bên dưới nó sẽ bị rơi. Với sự kiện này Chef 
muốn bạn in ra tổng số lượng quả sồi bị rơi 

 
Dữ liệu ra 

• Với mỗi sự kiện, in ra câu trả lời trong một dòng  

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 1 ≤ n, m ≤ 105 
• 0 ≤ pv < v 
• 0 ≤ wv, x ≤ 107 
• 1 ≤ u ≤ n 
• 0 ≤ state < m 

 

Subtasks 

• Subtask #1: n, m ≤ 100 (13 điểm) 
• Subtask #2: Cây không phải persistent, tức là state cho sự kiện i bằng với i - 1 (29 điểm) 
• Subtask #3: Chỉ có sự kiện loại 1 (29 điểm) 
• Subtask #4: Ràng buộc gốc (29 điểm) 

 

Ví dụ 

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



Output: 
5 
0 
3 
1 
0 
1 
 

Giải thích 

Ví dụ 1. Cành 5 có thể chứa tối đa 4 quả sồi, nên sau khi 5 quả mọc ở đó, nó sẽ bị gãy ngay lập 
tức. Thông tin nói cành 3 không bị rơi (mặc dù nó không thể chứa 5 quả sồi), bởi cành 5 không 
mọc ra từ nó. Bạn in ra 5 bởi cành này rơi xuống và tạo ra một trạng thái của cây sồi với chỉ số là 
1 có cành 5 bị rơi và không có quả sồi nào trong 4 cành còn lại. 
 
Ví dụ 2. Bạn lấy trạng thái 0 làm gốc, nên bạn lại có cành 5 trên cây. Một quả sồi mọc ở cành 4. 
Không có cành nào bị rơi bởi tất cả bọn chúng có thể nâng được ít nhất một quả sồi. Do đó in ra 
0. Kết quả trạng thái của sự kiện này (chỉ số là 2) có 5 cành và một quả sồi ở cành 4. 
 
Ví dụ 3. Bạn lấy trạng thái 2 làm gốc - trạng thái ở ví dụ trước. Sau khi hai quả sồi mọc ở cành 
5, chúng ta có một quả sồi mọc ở cành 4 và hai quả ở cành 5. Cả hai cành này đều ở dưới cành 3 
– cành chỉ chứa được tối đa 2 quả sồi nên kết quả là cành 3 bị rơi xuống. Trạng thái kết quả (với 
chỉ số 3) có hai cành còn lại – 1 và 2 với 0 quả sồi trên đó. 
 
Ví dụ 4. Chúng ta lại lấy 2 làm trạng thái gốc, nhưng lần này bỏ mọi quả sồi ở cành 3 và tất cả 
những cành dưới nó (4 và 5). Cành 5 không có quả sồi và cành 4 có một quả sồi trên đó (nó được 
mọc từ sự kiện 2). Do đó ta in ra 1 là tổng số quả sồi bị rơi. Trạng thái kết quả (có chỉ số là 4) có 
đầy đủ cây (không có cành nào bị rơi) và không có quả sồi nào nên giống với trạng thái 0. 
 
Ví dụ 5. Sự kiện giống với sự kiện 3. Chỉ khác nhau là trạng thái gốc (4 cho sự kiện này) không 
chứa bất kỳ quả sồi nào. Nên cành 3 chỉ có hai quả sồi và sau sự kiện này không bị rơi xuống. 
 

Ví dụ 6. Chúng ta lấy trạng thái gốc là 3. Nó chỉ có hai cành – 1 và 2 và không có quả sồi nào. 
Bảy quả sồi mọc trên cành 1 nên cành này sẽ bị rơi (nó chỉ chứa được tới 5 quả sồi). Trạng thái 
kết quả sau sự kiện này chỉ ra thân cây không có cành nào (đó là hệ quả để không thể sử dụng 
trạng thái này làm gốc cho bất kỳ sự kiện nào tiếp theo). 

 


