
 

 

Four Friends 
 
Paavini, Nupur, Anchal và Ishita là bốn người bạn cùng phòng. Hằng ngày họ chỉ học mà không 
làm gì khác. Nhưng kỳ thi đã kết thúc, họ muốn khám phá thị trấn nên họ tới hội chợ thương mại 
để ăn. 
	

Hội chợ thương mại có N hội trường và nó được biểu diễn bằng một cây có N đỉnh và N-1 cạnh. 
Mỗi cạnh chứa đúng một nhà hàng và nó chỉ có một món được cố định giá. 
 
Bởi Bhavya và Kaushal không đi cùng, họ đã hỏi Q truy vấn. Mỗi truy vấn có dạng sau: những 
người bạn đi từ hội trường U tới hội trường V bằng đường đi ngắn nhất. Mỗi cửa hàng họ gặp 
trên đường đi, họ sẽ mua một món nếu giá tiền C của món đó thỏa mãn: 

• Nếu C chia hết cho 2, C phải nằm giữa X1 và Y1 gồm cả hai đầu mút. 
• Nếu C chia hết cho 3, C phải nằm giữa X2 và Y2 gồm cả hai đầu mút. 
• Nếu C chia hết cho 5, C phải nằm giữa X3 và Y3 gồm cả hai đầu mút. 
• C phải chia hết cho 2, 3 hoặc 5. 

 
Với mỗi truy vấn, tính tổng số tiền họ mua thức ăn khi đi từ U tới V. Bạn phải trả lời các truy 
vấn theo kiểu online. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên N và Q thể hiện số hội trường và số 
lượng truy vấn. 

• N-1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên U, V và C thể hiện có một cạnh nối 
giữa U và V và một nhà hàng bán một đĩa đồ ăn với giá C. 

• Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa các số nguyên in1, in2, in3, in4, in5, in6, in7 và in8 thể 
hiện một truy vấn. Gọi last là câu trả lời cho truy vấn trước theo phần dư với 
100,000 (nếu đó là truy vấn đầu tiên thì last = 0), các tham số của truy vấn được tính bởi: 

 
o U = in1 + last 
o V = in2 + last 
o X1 = in3 + last 
o Y1 = in4 + last 
o X2 = in5 + last 
o Y2 = in6 + last 
o X3 = in7 + last 
o Y3 = in8 + last 
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Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra đáp án trên một dòng 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N, Q ≤ 50,000 
• 1 ≤ U, V ≤ N 
• 1 ≤ C ≤ 40,000 
• 1 ≤ Xi ≤ Yi ≤ 40,000 với mọi 1 ≤ i ≤ 3 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 1000 
Subtask #2 (80 điểm): Ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
3 2 
1 2 6 
1 3 11 
2 3 2 20 3 20 2 4 
-4 -3 -4 14 -3 -1 -4 -2 
 
Output: 
6 
0 
 

Giải thích 

Với truy vấn đầu tiên, họ ăn tại nhà hàng ở giữa hội trường 1 và 2, giá của nó là 6. 
 
Với truy vấn thứ hai, 6 chia hết cho 3 nhưng với điều kiện thứ hai, giá không thuộc đoạn 3 đến 5. 
Do đó họ không ăn ở nhà hàng nào. 

	


