
 

 

October Challenge 2019 
Problem Code: BACREP 

 
 

 
Bacterial Reproduction 

 
�শেফর কােছ একটা N �নােডর (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) �েটড ি� আেছ; �নাড 1 হল                 
ি�র �ট। ��েত, এর �নাড�েলােত িকছু ব�াকেটিরয়া আেছ। �নাড v এর চাই� সংখ�ােক sv              
�ারা �কাশ কির; িলফ হল একটা �নাড যার �কান চাই� �নই। �েত�ক �সেকে� এই ঘটনা�েলা               
ঘেট: 

● �েত�ক নন-িলফ �নাড v এর জন�, যিদ এই �সেকে�র ��েত এই �নােড x সংখ�ক              
ব�াকেটিরয়া থােক, তারা sv⋅x ব�াকেটিরয়ােত ভাগ হেয় যায়। এই �সেকে�র �শেষ, তার            
�েত�ক চাইে� x সংখ�ক ব�াকেটিরয়া চেল যায় (�নাড v �ত আর �কান ব�াকেটিরয়া             
থােক না)। আিদ  x সংখ�ক ব�াকেটিরয়া আর জীিবত �নই। 

● একটা �নােড শনূ� বা একািধক ব�াকেটিরয়া উপি�ত হয়। এই ব�াকেটিরয়া�েলা এই           
�সেকে� ভাগ হয় না বা চাইে� চেল যায় না। 

 
��েত, আমরা �সেক� 0 এর ��েত আিছ। �তামােক Q সংখ�ক �েয়ির স�� করেত হেব ―               
0 �থেক  Q−1 �েত�ক �সেকে�র জন� একটা �েয়ির। দইু ধরেনর �েয়ির আেছ: 

● + v k: এই �সেকে�, �নাড  v �ত  k সংখ�ক  ব�াকেটিরয়া উপি�ত হয়। 
● ? v: এই �সেকে�র �শেষ �নাড v �ত ব�াকেটিরয়া সংখ�া খুেঁজ �বর কেরা ― ভাগ হওয়া                 

ব�াকেটিরয়া�েলা চেল যাওয়ার পের। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N এবং  Q �দওয়া থােক। 
● এরপেরর N−1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া x ও y            

থােক যা িনেদ�শ কের �নাড  x ও  y একটা এজ �ারা সংযু�। 
● এরপেরর লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া a1, a2, …, aN থােক যা �নাড          

1 �থেক  N এর ��েত থাকা ব�াকেটিরয়ার সংখ�া িনেদ�শ কের। 



 

● এরপের  Q সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক লাইেন একটা �েয়ির বিণ�ত ফরম�ােট থাকেব। 
আউটপুট: 
ি�তীয় ধরেনর �েত�ক �েয়িরর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — �দ�              
�নােড  ব�াকেটিরয়ার সংখ�া। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N, Q ≤ 5⋅105  
- 1 ≤ ai ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ x, y ≤ N 
- ইনপুেট �দওয়া �াফ একটা ি� 
- 1 ≤ v ≤ N 
- 1 ≤ k ≤ 109 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�) : 1 ≤  N, Q ≤ 5,000 
- সাবটা� #2 (30 পেয়�) : 1 ≤  N, Q ≤ 105 

- সাবটা� #3 (50 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
 
নমনুা ইনপুট : 
5 8 
4 3 
3 1 
5 2 
1 2 
1 10 4 9 4 
+ 1 6 
? 3 
+ 3 5 
? 3 
+ 2 2 
+ 5 10 
? 5 
? 4 



 

 
নমনুা আউটপুট : 
6 
0 
33 
25 
 
ব�াখ�া: 
�েত�ক �সেক� �শেষ সব �নােড ব�াকেটিরয়ার সংখ�া হল: 

● 0-তম �সেক�: 6,1,1,13,14 
● 1-তম �সেক�: 0,6,6,14,15 
● 2-তম �সেক�: 0,0,5,20,21 
● 3-তম �সেক�: 0,0,0,25,21 
● 4-তম �সেক�: 0,2,0,25,21 
● 5-তম �সেক�: 0,0,0,25,33 
● 6-তম �সেক�: 0,0,0,25,33 
● 7-তম �সেক�: 0,0,0,25,33 


