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Có một đất nước có một hệ thống sông lớn. Các thành phố trong đất nước được đánh số từ 1 tới 
N; thành phố 1 là thủ đô. Hệ thống sông có dạng một cây có gốc với gốc là thủ đô. Mỗi con sông 
kết nối hai thành phố và chảy về phía gốc. Với mỗi thành phố i từ 2 tới N, có một con sông chảy 
từ thành phố i tới thành phố pi. Có một cảng ở mỗi thành phố.  

Trong đất nước, chỉ có hai cách để đi giữa các thành phố: bằng thuyền và bằng phà. Một thuyền 
chỉ có thể di chuyển về hạ lưu (tức là hướng về thủ đô), trong khi phà có thể di chuyển theo cả hai 
chiều. Có các tuyến phà trực tiếp từ cảng này đến cảng khác.  

Ban đầu, tất cả các cảng đều mở. Đôi khi, một số cảng đóng cửa rồi lại mở lại (có thể diễn ra nhiều 
lần); cảng ở thủ đô luôn luôn mở. Không thể di chuyển bằng phà từ một cảng đang đóng cửa, 
nhưng di chuyển tới một cảng đang đóng cửa thì vẫn có thể. Đi bằng thuyền thì luôn luôn được, 
kể cả từ một cảng đang đóng cửa.  

Đôi khi, Chef muốn đi một chuyến. Anh ta đã chọn một thành phố v nơi xuất phát chuyến đi. Tuy 
nhiên, anh ta chỉ có đủ tiền cho tối đa một chuyến đi phà. Do đó anh ta muốn thực hiện chuyến đi 
như sau: 

 Chọn một thành phố b và đi đến đó bằng thuyền. Phải có đường đi từ v tới b bằng thuyền 
(trường hợp đặc biệt là v = b được chấp nhận). 

 Quyết định hoặc tiếp tục đi từ b bằng phà hoặc dừng lại chuyến đi ở thành phố này. 

 Nếu anh ấy quyết định tiếp tục đi bằng phà, chọn một thành phố f và đi từ b tới f bằng phà. 
Phải có đường đi từ b tới f bằng phà. 

 Không được phép đo trên một dòng sông hai lần (bất kể là hướng nào). Tức là khi Chef 
quyết định tiếp tục đi bằng phà, đường đi ngắn nhất giữa (v, b) và (b, f) không được có 
chung dòng sông nào 

 

Chef thích đi phà, nên càng nhiều con sông được đi qua bằng phà thì anh ấy càng vui. Đặc biệt, 
mỗi thành phố có một vẻ đẹp cố định; gọi vẻ đẹp của thành phố i là ai. Với một chuyến đi có giá 
trị T, độ hạnh phúc mà Chef nhận được là ab + D⋅T, với D là độ dài chuyến đi bằng phà (số lượng 
con sông được đi qua bằng phà).  

Bạn cần thực hiện Q truy vấn. Có ba loại truy vấn:  

 - v: đóng cảng ở thành phố v. Dữ liệu đảm bảo rằng cảng ở thành phố v được mở trước 
truy vấn này.  

 + v: mở cảng ở thành phố v. Dữ liệu đảm bảo rằng cảng ở thành phố v đã đóng trước truy 
vấn này.  
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 ? v T: Chef muốn thực hiện một chuyến đi với giá trị T bắt đầu từ thành phố v.  

Với mỗi truy vấn loại ba, tìm độ hạnh phúc lớn nhất mà Chef có thể nhận được từ chuyến đi. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và Q. 

 Dòng thứ hai chứa N – 1 số nguyên p1, p2, …, pN 

 Dòng thứ ba chứa N số nguyên a1, a2, …, aN 

 Q dòng tiếp theo thể hiện các truy vấn. Mỗi dòng bắt đầu bằng một cứ tự c thể hiện loại 
truy vấn, một dấu cách rồi tới ột số nguyên v. Nếu c là ‘?’ thì theo sau có thêm một dấu 
cách và một số nguyên T. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi truy vấn loại ba, in ra một dòng chứa một số nguyên – độ hạnh phúc lớn nhất 

 

Ràng buộc 

 2 ≤ N ≤ 3⋅105  

 1 ≤ Q ≤ 3⋅105  

 1 ≤ pi < i với mọi i  

 1 ≤ ai ≤ 109 với mọi i  

 1 ≤ v ≤ N với mọi truy vấn loại một và loại hai, v ≠ 1  

 1 ≤ T ≤ 109  

 c ∈ {'+', '-', '?'} 

 

Ví dụ  

Input 

10 9 
1 2 3 2 2 6 3 8 8 
30 20 6 13 8 40 7 9 13 1 
? 4 11 
- 4 
? 4 11 
- 7 
? 10 6 



+ 7 
- 6 
- 2 
? 7 4 

 

Output 

57 
42 
33 
30 
 
Giải thích 
Trong truy vấn đầu tiên, Chef đi bằng phà từ thành phố 4 tới thành phố 7. 
Trong truy vấn thứ hai, Chef không thể đi bằng phà từ thành phố 4, nên anh ta phải dùng đường 
đi tốt thứ nhì, là từ thành phố 2 tới thành phố 7. 
Trong truy vấn thứ ba, Chef đi tới thành phố 8 bằng thuyền và rồi tới thành phố 7 bằng phà. 
Trong truy vấn thứ tư, Chef đi tới thủ đô (thành phố được đánh số 1) bằng thuyền và không đi 
phà. 
 


