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Fireworks
Bắn pháo hoa là một trong những sự kiện thú vị nhất trong một lễ hội. Điều quan trọng khi bắn
pháo hoa là tất cả các chất nổ được nối bởi các dây dẫn nổ tới một thiết bị kích nổ phải nổ đồng
thời tại cùng một thời điểm định sẵn. Do các chất nổ sử dụng trong pháo hoa rất nguy hiểm, nên
chúng được đặt cách xa thiết bị kích nổ và được nối đến thiết bị kích nổ bởi một số dây dẫn nổ.
Để kết nối các chất nổ đến thiết bị kích nổ, các dây dẫn nổ được kết nối giống như các cạnh
được nối trên một cây, xem minh họa trong [Hình 1]. Tia lửa bắt đầu từ thiết bị kích nổ và di
chuyển dọc theo các dây dẫn nổ. Khi tia lửa chạm đến một đỉnh khớp, nó sẽ lan tỏa ra theo tất
cả các dây dẫn nổ nối với đỉnh khớp đó. Tốc độ di chuyển của tia lửa là hằng số. [Hình 1] chỉ ra
cách kết nối sáu chất nổ {
} và chiều dài mỗi dây dẫn nổ. Hình cũng chỉ ra thời
điểm nổ với giả thiết thời điểm bắt đầu của tia lửa tại thiết bị kích nổ là .

[Hình 1] Sơ đồ kết nối

Hyunmin là người tham gia chuẩn bị việc bắn pháo hoa đã tạo ra một sơ đồ kết nối. Tuy nhiên
theo sơ đồ đó các chất nổ có thể không nổ tại cùng một thời điểm. Chúng ta muốn tất cả các
chất nổ phải nổ tại cùng một thời điểm bằng cách điều chỉnh chiều dài của một số dây dẫn nổ.
Ví dụ, để tất cả các chất nổ trong [Hình 1] nổ đồng thời tại thời điểm
thì chiều dài của các
dây dẫn nổ có thể được điều chỉnh như hình bên trái trong [Hình 2] . Tương tự như vậy, để tất
cả các chất nổ trong [Hình 1] nổ đồng thời tại thời điểm
thì chiều dài của các dây dẫn nổ có
thể được điều chỉnh như hình bên phải trong [Hình 2].
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[Hình 2] Ví dụ về điều chỉnh chiều dài các dây dẫn nổ để tất cả các chất nổ phát nổ cùng một lúc

Chi phí của việc điều chỉnh chiều dài một dây dẫn nổ bằng giá trị tuyệt đối của độ chênh lệch
chiều dài dây dẫn nổ đó. Ví dụ, nếu sơ đồ trong [Hình 1] được điều chỉnh thành sơ đồ bên trái
trong [Hình 2], thì chi phí tổng cộng là . Nếu sơ đồ trong [Hình 1] được điều chỉnh thành sơ đồ
bên phải trong [Hình 2], thì chi phí tổng cộng là .
Chiều dài của một dây dẫn nổ có thể giảm hoàn toàn về
đỉnh khớp.

mà vẫn giữ được sự kết nối giữa các

Cho một sơ đồ kết nối, bạn hãy viết chương trình điều chỉnh chiều dài các dây dẫn nổ sao cho tất
cả các chất nổ phát nổ cùng một lúc với chi phí là nhỏ nhất.

Input
Tất cả các giá trị đầu vào đều là số nguyên dương. Gọi là số lượng đỉnh khớp,
là số lượng
chất nổ. Mỗi đỉnh khớp được đánh số bởi một số từ đến . Đỉnh khớp số là nơi đặt thiết bị
kích nổ. Mỗi đỉnh đặt chất nổ được đánh số bởi một số từ
đến
.
Định dạng dữ liệu vào như sau:

,
, là chỉ số của đỉnh khớp được nối với hoặc đỉnh khớp hoặc đỉnh đặt chất nổ có
chỉ số .
là chiều dài của dây dẫn nổ được sử dụng để nối chúng. (
). Số lượng
các dây dẫn nổ nối đến một đỉnh khớp ngoại trừ đỉnh đặt thiết bị kích nổ là lớn hơn , còn số
lượng dây dẫn nổ nối đến một đỉnh đặt chất nổ luôn bằng .

Output
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Ghi ra chi phí nhỏ nhất để điều chỉnh chiều dài các dây dẫn nổ sao cho tất cả các chất nổ phải nổ
cùng lúc.

Ví dụ
Input Output
46
15
25
28
33
5
32
33
29
44
43

Hạn chế
Subtask 1 (7 điểm):

,

.

Subtask 2 (19 điểm):
và khoảng cách lớn nhất giữa đỉnh đặt thiết bị kích
nổ đến một đỉnh đặt chất nổ nhỏ hơn hoặc bằng 300
Subtask 3 (29 điểm):
Subtask 4 (45 điểm):

.
.
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