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Sonya and Gifts 

 
�সািনয়া একটা যাদকুরী রােজ� থােক যােত N সংখ�ক শহর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) রেয়েছ               
এবং তােদরেক N-1 সংখ�ক রা�া সংযু� কের। অন�ভােব বলেত �গেল, �সািনয়া �য রােজ� বাস              
কের �সটা একটা ি�। 
 
রাজ�টা যাদকুরী কারণ এখােন অসীম ধরেনর �খলনা �তির করা হয়। �খলনার ধরণেক সকল             
পূণ�সংখ�া িদেয় �কাশ করা যায় এবং �েত�ক শহের একটা �খলনার �দাকান রেয়েছ �যটা �েত�ক              
ধরেনর �খলনার অসীম সংখ�ক �বেঁচ। 
 
িকছু �দাকান িকছু �খলনা অন� �দাকােনর �চেয় ভােলা �তির কের। �েত�ক �েযাজ� i এবং              
�েত�ক পূণ�সংখ�া j এর জন�, শহর i এর �দাকােন j ধরেনর �কান �খলনার মান হল Ki⋅j + Bi,                  
�যখােন  Ki এবং  Bi হল এই �দাকােনর জন� িনিদ�� িকছু মান। 
 
�সািনয়া তার ব�ুেদর জন� যাদকুরী রাজ� হেত �খলনা িকনেত ভােলাবােস। �স জােন তার ব�ুরা              
�কান ধরেনর �খলনা পছ� কের। তাই �স মােঝমেধ� িস�া� �নয় �স z ধরেনর �খলনা িকনেত               
চায়, এরপের �স শহর u এবং v এর মধ�কার সবেচেয় �ছাট পথ ধের আগায় এবং z ধরেনর                 
একটা �খলনা িকেন। �ভাবতই, �স চায় এই �খলনার মান পেথর �দাকান�েলােত (u এবং v শহের               
থাকা �দাকান সহ) পাওয়া সকল �খলনার মেধ� সেব�া� মানস�� �হাক, তাই �স এই সেব�া� মান               
জানেত চায়। 
 
এছাড়া যাদকুরী রােজ� মােঝমেধ� িকছু পিরবত� ন আেস। �েত�ক পিরবত� েন, দইুটা শহর u এবং v              
এর মধ�কার সবেচেয় �ছাট পথ �বেছ �নওয়া হয়, তার সােথ দইুটা মান x এবং y �দওয়া হয়।                 
এরপের এই পেথর সকল শহর c এর জন� (শহর u এবং v সহ), Kc এর মান x বাড়ােনা হয় এবং                    
Bc এর মান  y বাড়ােনা হয়। 



 

�তামােক  Q সংখ�ক দইু ধরেনর �েয়ির িনেয় কাজ করেত হেব: 
1. u, v, x, y: নতুন একটা পিরবত� ন 
2. u, v, z: �সািনয়া u এবং v শহেরর মধ�কার পেথর z ধরেনর �খলনা�েলার মেধ� সেব�া�               

মান জানেত চায়। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  Q �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  K1, K2, …, KN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  N সংখ�ক পূণ�সংখ�া  B1, B2, …, BN থােক। 
● এরপের N-1 সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া u এবং v থােক যা িনেদ�শ              

কের শহর  u এবং  v একটা রা�া �ারা সংযু�। 
● এরপেরর  Q সংখ�ক লাইেন �েয়ির�েলার বণ�না আেছ। 
● �েত�ক লাইেনর ��েত িতনটা পূণ�সংখ�া t, u এবং v থােক, �যখােন t বত� মান �েয়িরর              

ধরন িনেদ�শ কের। 
○ যিদ  t = 1 হয়, তেব এরপের একটা ��স এবং দইুটা পূণ�সংখ�া  x এবং y  থােক। 
○ যিদ  t = 2 হয়, তেব এরপের একটা ��স এবং একটা পূণ�সংখ�া  z থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক ি�তীয় ধরেনর �েয়িরর জন�, এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� কেরা — �সািনয়া             
সেব�া� যত মানস�� একটা �খলনা িকনেত পারেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N, Q ≤ 105  
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- |Ki| ≤ 108 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- |Bi| ≤ 1016 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- |x| ≤ 104 

- |y|, |z| ≤ 109 

- 1 ≤ t ≤ 2 
- ইনপুেট �দওয়া �াফ একটা ি� হেব 

 
 
 



 

সাবটা�: 
- সাবটা� #1 (11 পেয়�) : 1 ≤  N, Q ≤ 5,000 
- সাবটা� #2 (36 পেয়�) : �েত�ক শহর সেব�া� অন� দইুটা শহেরর সােথ সরাসির             

সংযু� থাকেব 
- সাবটা� #3 (53 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
6 6 
1 2 1 3 3 -1 
-1 -5 -4 6 8 -14 
3 4 
2 1 
2 3 
6 4 
3 5 
2 1 5 -20 
1 4 5 -7 4 
2 3 6 -5 
2 1 3 3 
1 2 4 -1 20 
2 6 2 8 
 
নমনুা আউটপুট : 
-21 
30 
2 
23 


