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Tree Query 

 
�তামােক একটা N �নােডর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) ি� �দওয়া হেব; �নাড 1 হল �ট।                 
��েত, �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম �নােডর ওজন wi। �তামােক Q সংখ�ক অপােরশন              
স�� করেত হেব যারা িনেচর দইু ধরেনর: 

1. �নাড  v এর ওজেন  x �যাগ কেরা। 
2. �নাড  v এর সাবি�র �েত�ক �নােডর ( v সহ) ওজেন  x �যাগ কেরা। 

একটা ফাংশন সং�ািয়ত কির , �যখােন d(i, u) �ারা �নাড i এবং u এর    (u) ⋅d(i, )f = ∑
N

i=1
wi u           

মধ�কার দরূ� বঝুায়। �েত�ক অপােরশেনর পের, একটা পূণ�সংখ�া u খুেঁজ �বর কেরা �যন f(1),              
f(2),…, f(N) এর মেধ� f(u) সব�িন� হয়, যিদ u এর একািধক মান থাকেত পাের তেব সবেচেয়                
�ছাটটা খুেঁজ �বর কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N এবং  Q �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  w1, w2, …, wN থােক। 
● এরপের N−1 সংখ�ক লাইন রেয়েছ। এেদর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড          

পূণ�সংখ�া  u এবং  v আেছ যা িনেদ�শ কের �নাড  u এবং  v একটা এজ �ারা সংযু�। 
● এরপেরর Q লাইেনর �েত�ক লাইেন িতনটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া t, v এবং x থােক             

যা একটা অপােরশন িনেদ�শ কের, �যখােন  t �ারা অপােরশেনর ধরন বঝুায়। 
 
আউটপুট: 
Q সংখ�ক লাইন ি�� কেরা। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর মেধ� i-তম লাইেন একটা               
পূণ�সংখ�া u থাকেব �যন i-তম অপােরশেনর পের f(1), f(2),…, f(N) এর মেধ� f(u) সব�িন�              
হয়। যিদ  u এর একািধক মান থােক তেব সবেচেয় �ছাটটা খুেঁজ �বর কেরা। 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ N, Q ≤ 105 

- 1 ≤ wi ≤ 107 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- |x| ≤ 107 

- �েত�ক অপােরশেনর পের সকল �নােডর ওজন ধনা�ক থােক 
 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (50 পেয়�) :  N, Q ≤ 103 

- সাবটা� #2 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
5 2 
5 5 5 5 10 
1 2 
2 3 
3 4 
3 5 
1 5 -5 
2 4 50 
 
নমনুা আউটপুট : 
3 
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