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MC202 – Laboratório 10 .:. Páıs das Águas
Instituto de Computação — UNICAMP

Prof.: Anderson Rocha anderson.rocha@ic.unicamp.br

PED: Tiago Falcão mc202_2010.2@tiagofalcao.com

Deadline: 27/11/2010, 10hs

Introdução

O páıs das Águas é uma grande nação dentro das 5 existentes: Fogo, Água, Terra, Trovão
e Vento, além de ser reconhecido geograficamente por sua estrutura composta por muitas
ilhas.

Cada ilha pode possuir mais de uma vila, e estas podem ser interligadas por estradas
terrestres. Vilas de ilhas distintas podem ser interligadas por meio de estradas com pontes,
que custam caro para o império e são utilizadas apenas quando as vilas são de ilhas separadas.

Por questões loǵısticas, o primeiro Imperador decidiu que todas as interligações entre as
vilas da sua nação deveriam ser de mão dupla e somente unir duas vilas, sem bifurcações.
Isto significa que, para transitar entre duas vilas sem comunicação direta, é preciso passar por
outras cidades do Império. A melhor alternativa para o translado entre vilas são os caminhos
terrestres, que costumam ser mais seguros e menos custosos, pois pontes são frágeis e de
passagem complicada para véıculos pesados.

Mizukage, ĺıder da importante vila Kirigakure, é um dos responsáveis pela segurança
da nação. Entretando, no páıs das Águas, como em outros grandes páıses, as tecnologias
avançadas não são dominadas e poderes hoĺısticos não resolvem muito bem problemas geo-
gráficos. Para tanto, Mizukage solicitou para você um programa que, dado a composição
de vilas e intercomunicações, seja posśıvel determinar se existe um caminho por interligações
oficiais do império, e se esse caminho pode ser totalmente terrestre.

Objetivos

Implementar algoritmos de busca simples em grafos.

Especificação

O programa receberá o número de vilas e as interligações oficiais do império. E irá retornar a
possibilidade de caminho oficial entre duas cidades, com ou sem pontes.
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Entrada

Na primeira linha da entrada padrão, o programa recebe o número V de vilas do império. Na
segunda, recebe o número I de interligações. Nas I seguintes linhas são entradas as interligações
no formato:

<id origem> <id destino> <tipo>

Onde o id identifica a cidade por um inteiro de 0 a V-1. E o tipo é Terrestre (T) ou Ponte (B).

Em seguida são realizadas as consultas no formato:
<id origem> <id destino>

O programa é encerrado com EOF.

Sáıda

Para cada consulta o programa deve imprimir uma linha que indica se não existe caminho
entre as vilas (I), se existe pelo menos um caminho totalmente terrestre (T) e se só existe
caminhos com pontes (B).

Exemplos

Entrada

1 9

2 7

3 0 1 T

4 1 2 T

5 1 3 B

6 3 4 T

7 4 5 B

8 2 7 B

9 7 8 T

10 0 1

11 3 7

12 1 2

13 3 5

14 6 8

15 5 8

16 0 5
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Sáıda

1 T

2 B

3 T

4 B

5 I

6 B

7 B

Observações

1. Use seu editor de textos favorito. Mas existe a sugestão ao Vim ou ao Emacs.

2. Os laboratórios devem ser compiláveis com o GCC 4, com a seguinte linha de execução:
gcc -lm -std=c99 -Wall -pedantic -Werror -o nome executavel codigo fonte.c

3. Para o desenvolvimento dos laboratórios será útil o conhecimento de ferramentas como
GDB e Valgrind.

4. Os testes de correção irá ocorrer com auxilio da ferramenta Diff com redirecionamento
de entrada e sáıda para arquivos. Exemplo:
./main < arquivo entrada &> arquivo saida

diff arquivo saida arquivo resposta

5. A submissão será feita no sistema Susy: http://susy.ic.unicamp.br:9999/mc202ef

6. Liberar toda a memória alocada é obrigatório. Os programas que não liberem a memoria
alocada serão considerados errados, independente da sáıda correta nos testes.

7. Códigos ileǵıveis serão considerados errados. A legibilidade é obtida com endentação
correta e coerente, bons nomes de variáveis e funções, fragmentação do código em funções
etc.
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