
 

 

Beautiful Bricks 
 

Appy thích bóng bay! Cô ấy muốn bạn cho cô ấy những quả bóng bay trong N ngày liên tiếp 
(được đánh số từ 1 tới N); gọi số lượng bóng bay Appy muốn vào ngày thứ i là Ai. Vấn đề là bạn 
chỉ có M bóng bay. May mắn thay, bạn có thể cho cô ấy kẹo thay vì bóng bay. Vào ngày thứ i, 
Appy chấp nhận Bi viên kẹo cho một quả bóng bay bạn không tặng cô ấy — nói cách khác, nếu 
bạn cho Appy Xi quả bóng bay vào ngày thứ i, thì bạn phải đưa cô ấy Ci = max(0, Ai−Xi) ⋅	Bi 
viên kẹo.  

Nhiệm vụ của bạn là tối thiểu hóa số kẹo lớn nhất cần đưa cho Appy trong một ngày — tìm giá 
trị nhỏ nhất có thể của max(C1, C2, C3, ..., CN). 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N và M. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN 

• Dòng thứ ba chứa N số nguyên B1, B2, ..., BN 

 

Dữ liệu ra 

• In ra một dòng chứa một số nguyên – giá trị nhỏ nhất của max(C1, C2, C3, ..., CN). 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N ≤ 105  

• 0 ≤ M ≤ 1018  

• 0 ≤ Ai ≤ 109 

• 0 ≤ Bi ≤ 109 

 

Subtasks 

Subtask #1 (27 điểm):  

• 0 ≤ Ai ≤ 10 
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• 0 ≤ Bi ≤ 10 

Subtask #2 (73 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

5 3  
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 

Output 

15 

 

Giải thích 

Nếu bạn cho Apply 0, 0, 0, 1, 2 bóng bay từ ngày 1 đến ngày 5, thì số kẹo cần cho mỗi ngày là 1, 
4, 9, 12, 15. Số kẹo lớn nhất là 15 ở ngày thứ 5. 
 


