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Problema 2 wireless

100 puncte

Pe o platformăindustrialăcompusădin mai multe clă
diri, se doreş
te eliminarea cablurilor care fac legă
tura
între calculatoare. Pentru acest lucru se folosesc sisteme wireless de comunicare. Numă
rul acestor
echipamente ş
i puterea lor conduc la realizarea unei reţ
ele de n calculatoare cu proprietatea căorice
calculator poate comunica direct cu cel puţ
in jumă
tate din numă
rul de calculatoare. Calculatoarele sunt
codificate prin numerele 1, 2, ..., n. Dupăterminarea instală
rii sistemelor wireless se foloseş
te un sistem de
testare a reţ
elei. Pentru aceasta, se transmite un semnal de la un calculator pentru a vedea dacăajunge la
toate calculatoarele. Sistemul de testare furnizeazăun traseu care trece o singurădatăpe la fiecare calculator
ş
i se întoarce la calculatorul de unde s-a transmis semnalul.

Cerinţ
ă
Săse scrie un program care sădetermine un traseu furnizat de sistemul de testare.

Date de intrare
Fiş
ierul de intrare wireless.in are pe prima linie n, numă
rul de calculatoare ş
i m numă
rul de legă
turi
directe între perechi de calculatoare, valori separate printr-un spaţ
iu. Pe urmă
toarele m linii se aflăperechi
de calculatoare între care existăcomunicare directă
, separate prin câte un spaţ
iu.

Date de ieş
ire
Fiş
ierul de ieş
ire wireless.out va conţ
ine pe prima linie traseul cerut, reprezentat prin numerele de
codificare ale calculatoarele de pe traseu, valori separate prin câte un spaţ
iu.

Restricţ
ii ş
i precizări
2<n<101.
Soluţ
ia nu este unică
. Se cere o soluţ
ie corectă
.

Exemplu
wireless.in
4 5
1 4
4 2
3 1
2 3
1 2

wireless.out
3 1 4 2 3

Timp maxim de execuţ
ie/test: 1 secundă

Solutie
Problema se reduce la gasirea unui ciclu hamiltonian intr-un graf care are proprietatea ca orice nod
are gradul >=n/2.
Teorema lui Dirac ne asigura existenta acestui ciclu.
Se porneste cu un ciclu hamiltonian intr-un graf complet cu n noduri si apoi se inlocuiesc
muchiile care fac parte din graful initial cu muchii din acest graf.
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