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Forgotten Tree 9 

 
N �নােডর একটা �েটড বাইনাির ি� রেয়েছ। �েত�ক দইু চাই� িবিশ� �নােডর জন�, এেদর              
একটােক �লফট চাই� এবং অপরটােক রাইট চাই� বলা হয়। যিদ একটা �নােডর �ক একটা              
চাই� থােক, তেব তাও এেক হয় �লফট চাই� অথবা রাইট চাই� বলা হয়। 
 
ি�র উপর ইনঅড� ার �াভাস�ােলর মাধ�েম �নাড�েলােক 1 �থেক N �লেবল �ারা িচি�ত করা             
হয়। অথ�াৎ, �লেবিলং এই সুডেকােডর মাধ�েম �জনােরট করা যােব: 
 
integer index = 1 
 
function dfs(node n): 
    if n has left_child: 
        dfs(n.left_child) 
    n.label = index 
    index += 1 
    if n has right_child: 
        dfs(n.right_child) 
 
run dfs(root) 
 
�েত�ক �নাড x এর জন�, এই �নােডর সাবি�েত �নাড x এবং তার িডেসে�� (িডের� বা               
ইি�ের�) থােক। �যেহতু �নাড�েলা ইনঅড� ার �াভাস�ােলর মাধ�েম �লেবল করা, �নাড x এর            
সাবি�েক দইুটা পূণ�সংখ�া ax এবং bx �ারা �কাশ করা যায় �যন �নাড ax, ax+1,…, bx এর                
সকেল �নাড  x এর সাবি�েত থােক এবং বািক �কান �নাড এই সাবি�র অংশ না হয়। 



 

তুিম ি�র �াকচার জােনা না। তুিম এেক িরকন�া� করেত পারেব "ax িক a এর সমান এবং bx                 
িক b এর সমান?" এধরেনর �� কের। তুিম এরকম সেব�া� 300 টা �� করেত পারেব।�ট খুেঁজ                 
�বর কেরা এবং �েত�ক নন-�ট �নােডর প�াের� খুেঁজ �বর কেরা। 
 
ই�ােরকশন: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              
�ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● এরপের তুিম �� িজে�স করেত পারেব। একটা �� িজে�স করেত �তামােক এক লাইেন             

একটা অ�র 'Q' এর পের একটা ��স এবং িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া x, a             
এবং b (1 ≤ x ≤ N, 1 ≤ a ≤ x ≤ b ≤ N) ি�� করেত হেব। এরপের, �তামােক এক                      
লাইেন একটা ি�ং ইনপুট িনেত হেব যা "Yes" হেব যিদ ax a এর সমান এবং bx b এর                  
সমান হয় অন�থায় তা  "No" হেব। 

● যখন তুিম উ�র �দওয়ার জন� ��ত, এক লাইেন একটা অ�র 'A' এর পের একটা              
��স এবং N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া p1, p2,…, pN ি�� করেত হেব।            
�েত�ক �েযাজ� i এর জন�, pi হেব i-তম �নােডর প�াের� অথবা যিদ i-তম �নাড �ট               
হয় তেব এটা হেব −1। �তামার উ�র স�ক িবেবিচত হেব যিদ এটা �কভােব �গাপন              
ি�েক বণ�না কের। 

 
�েত�ক লাইন ি�� করার পের আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যও না! 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 100 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  1 ≤  N ≤ 10 
- সাবটা� #2 (20 পেয়�) :  1 ≤  N ≤ 20 
- সাবটা� #3 (30 পেয়�) :  1 ≤  N ≤ 50 
- সাবটা� #4 (30 পেয়�) :  1 ≤  N ≤ 100 

 
 
 
 



 

নমনুা ই�ােরকশন: 
Grader  | You 
2       | 
2       | 
        | Q 1 1 2 
No      | 
        | A 2 -1 
5       | 
        | Q 4 1 5 
Yes     | 
        | Q 1 1 4 
No      | 
        | Q 3 1 3 
Yes     | 
        | Q 1 1 2 
Yes     | 
        | A 3 1 4 -1 4 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: ি�েত �ধু দইুটা �নাড �েয়েছ — �নাড 2 হল �ট এবং �নাড 1 তার �লফট চাই�। এই                   
�কেস a1 = 1, b1 = 1, a2 = 1 এবং b2 = 2। �থেম আমরা িজে�স কির �নাড 1 এর সাবি�েত                      
�নাড 1 ও 2 আেছ িকনা। এর উ�র "No", তাই আমরা জািন �নাড 2 হল �ট এবং �নাড 1 তার                    
চাই�। 
 
�কস 2: �থম �ে� আমরা িজে�স কির �নাড 1 �থেক 5 সবাই �নাড 4 এর সাবি�েত িকনা।                 
এে�ে� উ�র "Yes", তাই আমরা জািন �নাড 4 পুেরা ি�র �ট।আমােদর এখেনা �নাড 1, 2, 3                 
এবং 5 তার সােথ িকভােব সংযু� তা জানা বািক রেয়েছ। 


