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Bài 6: PHÂN PHỐI TẠP CHÍ 
Problem Proposer: Free Pascal 1.45 

Tên chương trình: INFO.???
Thời gian chạy: 5s/test

 
Tạp chí InfoWay được in tại 2 nhà in khác nhau, và được phân phối cho N thành 

phố. Mỗi tháng, hai nhà in đó sẽ chia nhau phân phối tạp chí cho các thành phố. Mỗi 
thành nhà in phân phối cho một nửa số thành phố trong N thành phố trên. Mỗi thành phố 
phải được cung cấp tạp chí từ 1 trong 2 nhà in. 

Giám đốc của InfoWay muốn tìm một cách xếp lịch phục vụ cho 2 nhà in sao cho 
tổng quãng đường phải di chuyển để phân phối tạp chí cho N thành phố là nhỏ nhất. Mỗi 
nhà in luôn chọn quãng đường ngắn nhất có thể để đi đến các thành phố. 

Các thành phố được nối với nhau bởi M con đường di chuyển được trên cả 2 
chiều. Độ dài mỗi con đường được cho trước. 

N thành phố được đánh số từ 1 đến N, hai nhà in được đặt tại thành phố 1 và 2. 
Khoảng cách từ 1 đến chính nó, và từ 2 đến chính nó đều bằng 0. 
 
Dữ liệu: Vào từ file văn bản INFO.IN trong đó 

• Dòng đầu tiên là 2 số nguyên dương N và M 
• M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 3 số x, y, L với ý nghĩa có con đường độ dài L 

nối 2 thành phố x và y. 
 
Kết quả: Ghi ra file văn bản INFO.OUT gồm 2 dòng: 

• Dòng thứ nhất gồm N / 2 số nguyên dương ghi chỉ số của các thành phố mà nhà in 
1 phục vụ 

• Dòng thứ hai gồm N / 2 số nguyên dương ghi chỉ số của các thành phố mà nhà in 
2 phục vụ 

Giới hạn: 
• 3 ≤ N ≤ 100 
• 2 ≤ M ≤ 5,000 
• Số lượng thành phố luôn là số chẵn 
• Giữa hai thành phố bất kỳ có nhiều nhất là một đường nối trực tiếp 
• Các con đường không cắt nhau 
• Nếu có nhiều lời giải thì chỉ cần in ra một lời giải bất kỳ 
• Luôn tồn tại ít nhất một đường đi từ các nhà in (1 trong 2, hoặc cả 2) đến mỗi 

thành phố. 
• Độ dài các con đường có giá trị trong khoảng từ 1 đến 1,000 

Ví dụ: 
INFO.IN 

6 8 
1 2 5 
1 4 8 
1 6 7 
2 3 6 
3 4 5 
3 6 2 
4 5 3 
5 6 2  

INFO.OUT 
1 4 5 
2 3 6  

 


