
 

 

October Lunchtime 2019 
Problem Code: DDQUERY 

 
 

 
Double Distance Query 

 
�তামােক একটা N �নােডর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) আনওেয়েটড ি� �দওয়া হেব।              
�যেকান দইুটা �নাড  p এবং  q এর মধ�কার দরূ�েক  d(p, q) �ারা �কাশ কির। 
 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত, �তামােক a, da, b, db �দওয়া               
হেব এবং �তামােক একটা �নাড x খুেঁজ �বর করেত হেব �যন d(x, a) = da এবং d(x, b) = db                    
হয়, অথবা িনধ�ারণ কেরা �য এমন �কান �নাড �নই। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �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 দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং Q �দওয়া           
থােক। 

● এরপেরর N−1 লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া u এবং v           
�দওয়া থােক যা িনেদ�শ কের �নাড  u এবং  v একটা এজ �ারা সংযু�। 

● এরপেরর Q লাইেনর �েত�ক লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া a, da, b, db            
�দওয়া থােক যা একটা �েয়ির িনেদ�শ কের। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — এমন একটা �নাড যা               
�দ� শত� �েলা পূরণ কের অথবা  −1 যিদ এমন �কান �নােডর অি�� না থােক। 
 
যিদ একািধক সমাধান থােক, তেব তুিম �যেকােনাটা ি�� করেত পারেব। 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 1,000  
- 1 ≤ N, Q ≤ 106 

- 1 ≤ u, v ≤ N 
- ইনপুেট �দওয়া �াফ একটা ি� 
- 1 ≤ a, b ≤ N 
- 1 ≤ da, db < N 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) : 
- 1 ≤ N, Q ≤ 1,000  
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 1,000 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 1,000 পার করেব না 

- সাবটা� #2 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
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নমনুা আউটপুট : 
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