
 

Yet Another SubSegment Sum Problem
 
Bạn được cho hai mảng A và B, m
 
Ngoài ra bạn được cho M truy vấ
tổng của max{0, Ai × Cj - Bi × D
 
Đây là một bài xử lý online, nên b
hỏi hiện tại. 
 
Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguy
 Dòng thứ hai chứa N số nguy
 Dòng thứ ba chứa N số nguy
 Dòng thứ 4 chứa một số nguy
 Q dòng tiếp theo, mỗi dòng ch
 Đây là một bài tập tương tác

trả lời truy vấn trước đó. H
C++, bạn có thể làm nó b

 
Dữ liệu ra: 

 Với mỗi truy vấn, in ra câu tr
mỗi truy vấn. 

 
Ràng buộc: 

 1 ≤ N, Q ≤ 105 
 0 ≤ Ai, Bi ≤ 106 
 1 ≤ Lj ≤ Rj ≤ N 
 0 ≤ Cj, Dj ≤ 106 

 
 
Ví dụ: 
 
Input 
5 
1 2 3 4 5 
5 4 3 2 1 
3 
1 5 1 1 
1 5 1 2 
1 5 2 1 
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, mỗi mảng chứa N số nguyên. 

ấn có dạng Lj Rj Cj Dj. Với mỗi truy vấn, bạn đư
× Dj} với mọi i chạy từ Lj đến Rj. 

lý online, nên bạn không thể lấy truy vấn tiếp theo khi chưa tr

  

ột số nguyên N là độ dài mảng A và B. 
ố nguyên, thể hiện mảng A. 

ố nguyên, thể hiện mảng B. 
ứ 4 chứa một số nguyên Q là số lượng truy vấn. 

òng chứa 4 số nguyên Lj Rj Cj Dj thể hiện một truy vấn.
ương tác. Có nghĩa là bạn không được đọc Lj Rj Cj 

ớc đó. Hãy flush output buffer sau khi bạn trả lời mỗi truy vấn. Với 
àm nó bằng lệnh fflush(stdout). 

n, in ra câu trả lời trên một dòng. Hãy flush standard output sau khi tr
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n được yêu cầu tính 

p theo khi chưa trả lời xong câu 

ể hiện một truy vấn. 
 Dj trước khi bạn 

ạn trả lời mỗi truy vấn. Với 

standard output sau khi trả lời 

Elimination Round 



 
Output: 
6 
3 
18 
 
Giải thích: 
Ví dụ 1. Nếu ta viết ra max{0, Ai × Cj - Bi × Dj}, ta sẽ được: 

 Trong truy vấn đầu tiên: {0, 0, 0, 2, 4}. Tổng là 6. 
 Trong truy vấn thứ hai: {0, 0, 0, 0, 3}. Tổng là 3. 
 Trong truy vấn thứ ba:  {0, 0, 3, 6, 9}. Tổng là 18. 

 


