
 

 

October Lunchtime 2019 
Problem Code: INVZCNT 

 
 

 
Counting Inversions Again! 

 
�তামােক অঋণা�ক পূণ�সংখ�ার একটা ধারা A1, A2,…, AN �দওয়া হেব। একটা �জাড়া (x, y),              
�যখােন 1 ≤  x < y ≤ N, �ক ইনভাস�ন বলা হেব যিদ  Ax > Ay হয়। 
 
�তামােক Q সংখ�ক (1 �থেক Q ন�র �ারা িচি�ত) �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েযাজ� i                
এর জন�,  i-তম �েয়িরেত, 

● �তামােক একটা  অঋণা�ক পূণ�সংখ�া  Ki �দওয়া হেব। 
● একটা ধারা B1, B2,…, BN িবেবচনা কেরা, �যখােন �েত�ক �েযাজ� j এর জন�, Bj = Aj                

⊕ K 
● �তামােক ধারা  B এর ইনভাস�ন সংখ�া খুেঁজ �বর করেত হেব। 

 
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। 

● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  A1, A2, …, AN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  K1, K2, …, KQ থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� Q সংখ�ক লাইন ি�� করেত হেব। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�,                
i-তম লাইেন একটা  পূণ�সংখ�া  থাকেব  — i-তম �েয়িরর উ�র । 
 
 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 10  
- 1 ≤ N, Q ≤ 106 

- 0 ≤ Ki < 231 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 0 ≤ Ai < 231 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 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 ≤ Q ≤ 5 
- 1 ≤ N ≤ 105 

- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 5 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 5 পার করেব না 

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