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Problema 3. Computer network
O reţea de calculatoare este compusă din N calculatoare, numerotate de la 0 la N-1. Fiecare calculator
după ce primeşte un mesaj, îl transmite altor calculatore cu care este conectat. Dacă un mesaj de la calculatorul X
poate ajunge la calculatorul Y nu înseamnă neapărat că şi un mesaj de la calculatorul Y poate ajunge la
calculatorul X. Administratorii de sistem doresc să determine numărul minim de calculatoare de la care trebuie
transmis un mesaj astfel încât mesajul să ajungă la toate calculatoarele din reţea.
Pentru o mai bună transmitere a mesajelor ei consideră că reţeaua trebuie sa fie extinsă prin adăugarea
de noi conexiuni între anumite calculatoare, astfel incât atunci cand se trimite un mesaj de la un calculator
oarecare acest mesaj va fi distribuit tuturor calculatoarelor din reţea. In acest scop, este necesar să se determine
numărul minim de conexiuni care trebuie adăugate astfel încât fiecare calculator să poată fi utilizat ca şi
calculator iniţial în distribuirea mesajelor.
Scrieţi un program cnet care calculează numărul minim de calculatoare de la care poate fi trimis un mesaj
astfel încât acesta să fie distribuit la toate calculatoarele din reţea şi care găseşte numărul minim de conexiuni ce
trebuie adăugate astfel încât un mesaj trimis de la un calculator arbitrar ales sa ajungă la toate celelalte
calculatoare din reţea.
Input
De pe prima linie a intrării standard se citesc doua numere întregi N şi M, reprezentând numărul de
calculatoare şi numărul de conexiuni dintre acestea. Fiecare din urmatoarele M linii descrie o conexiune – primul
numar reprezinta calculatorul care trimite mesajul iar al doilea numar reprezinta calculatorul care primeşte
mesajul.
Output
La ieşirea standard se vor afişa, pe o singură linie, două numere intregi – numărul minim de calculatoare
care pot fi folosite ca şi calculatoare iniţiale pentru distribuirea unui mesaj catre toate calculatoarele din reţea şi
numărul de conexiuni ce trebuie adăugate la reţea astfel incât fiecare calculator să poata fi utilizat ca si calculator
initial in distribuirea mesajelor.
Restrictii:
1 < N ≤ 1 600
0 ≤ M ≤ 120 000
Examplu
Input
6 12
0 1
0 2
1 0
1 2
2 0
2 1
3 4
3 5
4 3
4 5
5 3
5 4

Output
2 2
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