
 

 

November Long Challenge 2018 
Problem Code: MAXDTREE 

 
 

 
Max-digit Tree 

 
�তামার কােছ N �নােডর (1 �থেক N িচি�ত করা) একটা ি� আেছ যার �ট হল �নাড 1।                 
�েত�ক �নােড একটা দশিমক অংক রেয়েছ;  i-তম �নােডর অংকেক  di �ারা �কাশ কির।  
 
একটা সাবি� হল একটা অশনূ� সাব�াফ যা এই শত� �েলা �মেন চেল: �য �কান �নাড v এর জন�,                 
যিদ v সাবি� S এ থােক, তেব v এর প�াের�ও S এ থাকেব। �খয়াল কেরা, �েত�ক সাবি�েত �ট                  
রেয়েছ। �কান সাবি� S এর �নাড �েলা DFS-order এ সেট� ড থােক, অথ�াৎ এই এলেগািরদমটা              
ব�াবহার কের:  

● বত� মান �নাডেক  c �ারা �কাশ কির। ��েত, বত� মান �নাড হেব �ট। 
● �নাড  c �েসস করার সময়: 

○ c হল DFS-order এ পরবত� �নাড 
○ c এর �যসব চাই�  S এ রেয়েছ তােদরেক �মবধ�মান �েম িবেবচনা কর 
○ এই চাই��েলার �েত�েকর জন�, এই চাই�েক বত� মান �নাড c ধেরা এবং এেক            

িরকািস�ভিল �েসস কর  
 
k �নােডর �কান সাবি� S এর জন�, আমরা k �দেঘ��র িডিজট ি�ং D(S) �ক এভােব সং�ািয়ত                
কির: এই ি�ং এর i-তম ক�াের�ার হল S এর i-তম �নােড অবি�ত অংক (DFS-order এ)।               
D(S) �ক দশিমক সংখ�াব�ব�ায় একটা পূণ�সংখ�া িহেসেবও িবেবচনা করা যােব। 
 
maxDigit(x) হল ধনা�ক পূণ�সংখ�া x এর সবেচেয় বড় দশিমক অংক। এই অসীম ধারা a              
িবেবচনা কর:  

● a1 = 1 
● an = an−1 + maxDigit(an−1) for each n > 1 

এই ধারার �থম কেয়কটা উপাদান হল 1,2,4,8,16,22।  



 

একটা সাবি� S �ক ভােলা বলা হেব যিদ ধারা a �ত D(S) থােক। �তামােক �দ� ি�েত ভােলা                 
সাবি� সংখ�া গণনা করেত হেব। �যেহতু এই সংখ�া অেনক বড় হেব, এটা modulo 109+7 �ত               
গণনা কেরা।  
 
ইনপুটইনপুট: 

● �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 একটা পূণ�সংখ�া  N �দয়া থােক। 
● এরপেরর N-1 সংখ�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া u এবং v �দওয়া থােক যা �নাড u এবং v                

এর মেধ� একটা এজ িনেদ�শ কের।  
● �শেষর লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  d1, d2, …, dN থােক। 

 
আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — যা হেব ভােলা              
সাবি�র সংখ�া modulo 10 9+7।  
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 10 
- 1 ≤ N ≤ 500 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- ইনপুেট �দওয়া �াফটা একটা ি� হেব 
- 0 ≤ di ≤ 9 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- d1 ≠ 0 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 500 পার করেব না  

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� 1 (20 পেয়�) :   di = 2 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সাবটা� 2(80 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
 
 
 
 



 

নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
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নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
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ব�াখ�াব�াখ�া: 
�কস 1: সকল সাবি� ভােলা (তােদর িডিজট ি�ং হল 1, 16 এবং 164)। 


