
 

 

March Long Challenge 2019 
Problem Code: PTREE 

 
 

 
Perfect Tree Problem 

 
একটা পারেফ� ি� হল এমন একটা �েটড ি� যােত তার সব িলফ �ট হেত একই দরূে� অব�ান                 
কের।  x সমেয়  n �নােডর একটা পারেফ� ি�র মান হল  

(x) ax ( ist(p )⋅x )W = m p ∑
n

i=1
d i

i−1  

�যখােন ি�র �নাড�লা 1 �থেক n �ারা িচি�ত, সেব�া� মানটা 1 �থেক n পূণ�সংখ�া�েলার সকল               
পারমেুটশন  p এর উপের �নওয়া হয়, এবং  dist(u) িনেদ�শ কের �ট হেত  u �নােডর দরূ�। 
 
আমােদর �শেফর কােছ একটা N �নােডর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) পারেফ� ি� আেছ, যার �ট                
হল �নাড 1। এই ি�র �যেকান �নাড v এর জন�, v �ত �েটড সাবি�র (উে�খ� �য এটাও                 
পারেফ� ি� হেব) মানও উপেরর মত সং�ািয়ত, �যখােন এই সাবি�র �নাড�েলার পারমেুটশন            
হেব এবং  dist() িনেদ�শ করেব �নাড  v হেত দরূ�। 
 
�তামােক Q সংখ�ক �েয়িরর উ�র িদেত হেব। �েত�ক �েয়িরেত, �শেফর কােছ দইুটা সংখ�া v              
এবং y থােক এবং �শফ সময় y �ত �নাড v �ত �েটড সাবি�র মান জানেত চায়। �েয়ির�েলা                 
এমনভােব এনেকাড করা হেয়েছ যােত এ�েলা অনলাইেন উ�র �দওয়া লােগ। �যেহতু মান�েলা            
অেনক বড় হেয় �যেত পাের, এেদরেক modulo 1000000007 (10 9+7) �ত গণনা কেরা। 
 
ইনপুট: 

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

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  Q �দওয়া থােক। 
● এরপেরর N-1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া u এবং v �দওয়া থােক যা              

�নাড  u এবং  v এর মেধ� একটা এজ িনেদ�শ কের। 



 

● এরপেরর Q সংখ�ক লাইেন �েয়ির�েলার বণ�না থােক। এেদর �েত�ক লাইেন দইুটা           
পূণ�সংখ�া a এবং b থােক। v এবং y এভােব গণনা করা হেব: পূব�বত� �েয়িরর উ�র ans                
হেল (�থম �েয়িরর জন�  ans = 0), v = a ⊕ ans এবং  y = b ⊕ ans। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব - �দ� সাবি�র মান              
modulo 109+7। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5  
- 1 ≤ N ≤ 200,000 
- 1 ≤ Q ≤ 100,000 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- 1 ≤ y < 109+7 
- ইনপুেট �দওয়া �াফ একটা পারেফ� ি� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 200,000 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল 100,000 পার করেব না  

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) :  
- 1 ≤ সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল ≤ 10000 
- 1 ≤ সব �ট�েকেসর  Q এর �যাগফল ≤ 8000 

- সাবটা� #2 (80 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
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1 2 
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নমনুা আউটপুট : 
8 
6 
3 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �থম �েয়িরেত পারমেুটশেনর উপের উ�র িনভ� র কের না। উ�র হল 0+1+1+2+2+2             
= 8। 
ি�তীয় �েয়িরেত,  v = 2 এবং  y = 2। 
তৃতীয় �েয়িরেত,  v = 3 এবং  y = 3। 
 


