
 

 

Sonya and Gifts 

Sonya sống trong một đất nước thần tiên gồm N thành phố (được đánh ố từ 1 đến N) và N – 1 con 
đường kết nối các thành phố. Nói cách khác, đất nước Sonya sống là một cây. 

Đất nước này thật kỳ diệu bởi vì đồ chơi với vô số chủng loại được tạo ra từ đây. Các loại đồ chơi 
đều được dán nhãn bằng các số nguyên và ở mỗi thành phố, có một cửa hàng đồ chơi bán vô số đồ 
chơi của từng loại. 

Một số cửa hàng làm đồ chơi của một số chủng loại tốt hơn so với các cửa hàng khác. Với mỗi i, 
chất lượng của bất kì đồ chơi loại j nào trong cửa hàng của thành phố i là Ki * j + Bi, trong đó Ki 

và Bi là thông số của cửa hàng này. 

Sonya thích mua đồ chơi từ đất nước kì diệu này làm quà tặng cho bạn bè. Cô ấy biết những loại 
đồ chơi mà bạn bè của cô ấy thích. Do đó, cô quyết định mua một món đồ chơi loại z, cô ấy đi dọc 
theo con đường ngắn nhất giữa một số thành phố u và v và mua một món đồ chơi với loại đã chọn 
là z. Rõ ràng, cô ấy muốn món đồ chơi này có chất lượng tốt nhất trong tất cả các đồ chơi cùng 
loại được tìm thấy trong các cửa hàng trên con đường này (bao gồm các cửa hàng ở thành phố u 
và v). Vì vậy cô ấy muốn biết chất lượng tốt nhất có thể tìm được. 

Ngoài ra, thỉnh thoảng có những cải cách mới trong đất nước làm thay đổi các thông số của một 
số cửa hàng. Trong mỗi cải cách, con đường ngắn nhất giữa hai thành phố u và v được chọn, cùng 
với hai tham số x và y. Sau đó, với mỗi thành phố c trên con đường này (bao gồm u và v, Kc được 
tăng thêm x và Bc được tăng thêm y.  

Bạn hãy thực hiện Q truy vấn thuộc hai loại sau đây: 

 1. u, v, x, y: có một cải cách.  
 2. u, v, z : Sonya muốn biết chất lượng tối đa của các đồ chơi loại z đã mua trong đường 

đi giữa thành phố u và v. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên N và Q. 
 Dòng thứ hai chứa N số nguyên – giá trị ban đầu của K1, K2, …, KN. 
 Dòng thứ ba chứa N số nguyên – giá trị ban đầu của B1, B2, …, BN. 
 N – 1 dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v thể hiện thành phố u và v được 

nối với nhau bằng một con đường. 
 Q dòng tiếp theo miêu tả các truy vấn: 

o Mỗi dòng bắt đầu bằng ba số nguyên t, u và v trong đó t thể hiện loại của truy vấn 
hiện tại. 

o Nếu t = 1 thì theo sau là hai số nguyên x và y 
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o Nếu t = 2 thì theo sau là một số nguyên z. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi truy vấn loại 2, in ra một dòng chứa một số nguyên – chất lượng tối đa của một 
món đồ chơi Sonya có thể mua được. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ N, Q ≤ 105 

 1 ≤ u, v ≤ N  

 |Ki| ≤ 108 với mọi i 

 |Bi| ≤ 1016 với mọi i 

 |x| ≤ 104 

 |y|, |z| ≤ 109 

 1 ≤ t ≤ 2 

 Đồ thị miêu tả trong Input là một cây. 

Subtasks 

 Subtask #1 (11 điểm): 1 ≤ N, Q ≤ 5,000 
 Subtask #2 (36 điểm): mỗi thành phố chỉ nối trực tiếp đến nhiều nhất hai thành phố khác. 
 Subtask #3 (53 điểm): Các ràng buộc gốc. 

Ví dụ  

Input 

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 

Output 

-21 
30 
2 
23 
 


