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Zadanie 3: wiczenia w stosowaniu technik programistycznych: technika
zachłanna i programowanie dynamiczne
Rozwi zanie ka dego z wariantów zadania polega na:
• sprawdzeniu, czy problem opisany w tre ci zadania ma spełnion
własno optymalnej podstruktury i wyboru zachłannego,
• zaproponowaniu rozwi zania opartego na technice zachłannej, je eli nie
zachodzi własno wyboru zachłannego a zachodzi własno optymalnej
podstruktury,
• zaproponowaniu
rozwi zania
opartego
na
programowaniu
dynamicznym, je eli spełnione s obydwie własno ci,
• okre leniu pesymistycznej zło ono ci czasowej rozwi zania.

Wariant A -„Kradzione nie tuczy”
Robotnicy budowlani pracuj cy na placu przy hurtowni piwa zauwa yli, e magazyn
hurtowni jest bardzo słabo pilnowany i bez problemu mo na z niego wynie puszki piwa.
Tylko jak? Wpadli na genialny pomysł. Zauwa yli, e rury sanitarne, które mogli bez
problemu przewozi przez bram hurtowni maj rednic niewiele wi ksz od rednic puszek
piwa. Postanowili upakowa ka d z rur puszkami, a nast pnie wywie tak „obci one” rury
z hurtowni.
Ka da z puszek piwa miała znan cen , wi c fachowcy dbali te o to, aby w rurach znalazły
si najcenniejsze z nich. Dla niepoznaki ka da rura miała nało one obustronne za lepki, aby
stra nik nie zauwa ył jej wn trza. Spryt fachowców nie znał granic, wi c zadbali te o to, aby
ka da z rur była maksymalnie upakowana, czyli suma wysoko ci puszek w rurze była równa
wysoko ci całej rury. Wysoko puszek, które mogły by wło one do rury oraz wysoko rur
jest z zało enia pewn całkowit pot g dwójki (2i, gdzie 1 i 1000).
Nie jest to moralnie poprawne, ale napisz program, który:
• po podaniu danych okre laj cych wysoko ci rur wyra onych wykładnikami pot g
dwójki oraz danym asortymencie puszek, okre laj cym ich wysoko ci (równie w
postaci wykładników pot g dwójki) oraz warto ci,
• sprawdzi, czy mo liwe jest upakowanie wszystkich rur puszkami. Je eli sposobów
upakowania b dzie kilka, to nale y wybra taki, który ma najwi ksz warto ł czn
puszek.
Wej cie
W pierwszej linii pliku tekstowego KT_in_grupa_nazwisko.txt zapisana jest jedna liczba n liczba puszek w magazynie n, która spełnia nierówno : 1 n 1000000. W nast pnych n
liniach znajduj si dwójki liczb całkowitych nieujemnych i oraz w oddzielone spacj : i wysoko puszki, w - warto puszki. Wiadomo, e wysoko jest pot g dwójki, zatem i jest
wykładnikiem tej pot gi. Warto puszki w spełnia warunek w 10000. W kolejnej linii pliku
znajduje si dodatnia liczba całkowita t okre laj ca, ile ró nych wysoko ci maj rury, którymi
dysponuj fachowcy. W nast pnych t liniach zapisane s pary dodatnich liczb całkowitych
oddzielonych pojedynczym odst pem. Pierwsza z tych liczb l jest wysoko ci rury (wła ciwie
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wykładnikiem pot gi dwójki), natomiast druga liczba d oznacza liczb dost pnych rur tej
wysoko ci. Zakładamy, e t 5000, a l 1000.
Wyj cie
W pliku KT_out_grupa_nazwisko.txt nale y wypisa napis NIE, je eli nie istnieje mo liwo
upakowania wszystkich rur puszkami albo liczba całkowita równa maksymalnej, ł cznej
warto ci puszek z wszystkich rur, o ile mo na nimi szczelnie wypełni wszystkie rury z
podanego zestawu.
Przykład
KT_in_grupa_nazwisko.txt:
5
14
26
13
22
15
2
11
22
KT_out_grupa_nazwisko.txt:
18

Wariant B – „Problem kasjera w wersji z ograniczeniami”
rodkiem płatniczym w pewnym kraju s banknoty o nominałach b1, b2, . . . , bn. Kasjer w
hipermarkecie ma zawsze nie lada stres gdy wydaje reszt – boi si , e zabraknie mu w
pewnym momencie banknotów którego z nominałów. W celu ograniczenia poziomu stresu
kasjer postanowił wydawa ka d reszt u ywaj c jak najmniejszej liczby banknotów.
Napisz program, który:
• wczyta opis zapasu banknotów, które posiada kasjer oraz kwot do wypłacenia,
• obliczy minimaln ł czn liczb banknotów, za pomoc jakiej kasjer mo e wypłaci
zadan kwot oraz znajdzie pewien sposób jej wypłacenia,
• wypisze wynik w pliku.
Wej cie:
W pierwszym wierszu pliku PKO_in_grupa_nazwisko.txt znajduje si liczba nominałów n,
1 n 200 . Drugi wiersz zawiera n liczb całkowitych b1, b2, . . . , bn, 1 b1 b2
...
bn
20000, pooddzielanych pojedynczymi odst pami. Trzeci wiersz zawiera n liczb
całkowitych c1, c2, . . . , cn, 1 ci
20000 , pooddzielanych pojedynczymi odst pami; ci jest
liczb banknotów o nominale bi znajduj cych si w bankomacie. W ostatnim, czwartym
wierszu wej cia znajduje si jedna liczba całkowita k — kwota, któr bankomat ma wypłaci ,
1
k
20000. Mo esz zało y , e kwot k mo na wypłaci za pomoc dost pnych
banknotów.
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Wyj cie:
Pierwszy wiersz pliku tekstowego PKO_out_grupa_nazwisko.txt powinien zawiera jedn
dodatni liczb całkowit równ minimalnej ł cznej liczbie banknotów, za pomoc których
bankomat mo e wypłaci kwot k. Drugi wiersz powinien zawiera n liczb całkowitych,
oddzielonych pojedynczymi odst pami i oznaczaj cych liczby sztuk poszczególnych
banknotów u ytych do wypłacenia kwoty k. W przypadku, gdy istnieje wi cej ni jedno
rozwi zanie, program powinien wypisa którekolwiek.
Przykład
PKO_in_nazwisko_grupa.txt:
3
235
221
10
PKO_out_nazwisko_grupa.txt:
3
111

Wariant C – „Studencka wycieczka”
Studenci II roku informatyki WI PB zaliczyli pomy lnie sesj zimow i wybieraj si na
wycieczk po Europie. Co prawda lotem bli ej, ale na pewno nie taniej, wi c jako rodek
transportu uwzgl dniaj wył cznie autokar. Sp dz w drodze wiele dni, zatem opłaty za
noclegi stanowi powa n cz
kosztów podró y. Ze wzgl du na bezpiecze stwo podró y
ka dy autokar jedzie tylko w ci gu dnia i nie mo e przejecha wi cej ni 800 km. Noc na
trasie (poza pocz tkiem i ko cem) studenci i kierowcy sp dzaj w hotelach. Oczywi cie
trzeba podró zaplanowa optymalnie, czyli tak, aby koszt noclegów w ci gu całej wycieczki
był jak najmniejszy. Przedsi biorstwo przewozowe znaj c potrzeb obni enia kosztów
wycieczki, postanowiło zbada , czy opłaci si układanie planów podró y tak, aby suma opłat
za noclegi była mo liwie najni sza, nawet wtedy gdyby to miało przedłu y podró . W
ka dej ofercie jest podana odległo hotelu od pocz tku trasy i cena jednostkowa noclegu.
Studenci podró uj tylko w jedn stron . Trasa nie ma rozgał zie . Przez ka dy punkt trasy
autokar przeje d a tylko raz. Nie ma dwóch hoteli w jednym punkcie, wi c ka dy hotel mo e
by zidentyfikowany przez jego odległo od pocz tku trasy. Nie planuje si noclegu ani na
pocz tku ani na ko cu trasy. Liczba osób w autokarze nie zmienia si i wszyscy razem z
kierowc płac tak sam cen jednostkow za nocleg w tym samym hotelu. Pojemno hoteli
jest na tyle du a, e wszyscy mog w nim zanocowa . Na ka dym odcinku trasy o długo ci
800 km jest przynajmniej jeden hotel.
Pomó przedsi biorstwu, pisz c program, który:
• po wczytaniu długo ci trasy, liczby hoteli oraz oferty hoteli (cena jednego noclegu za
jedn osob )
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• znajduje plan najta szej podró y, tzn. takiej, której suma opłat za hotele była
najmniejsza, a je li takich rozwi za jest wiele, wybiera jedno z najmniejsz liczb
noclegów.
Wej cie:
W pliku wej ciowym SW_in_grupa_nazwisko.txt zapisane s dwie liczby całkowite dodatnie
d i h oznaczaj ce odpowiednio długo trasy i liczb hoteli na trasie. Zakładamy, e długo
trasy jest liczb całkowit d 16000, a liczba hoteli h 1000. Zakładamy te , e podane pary
s posortowane rosn co wzgl dem warto ci d.
Wyj cie:
W pierwszej linii pliku wynikowego SW_out_nazwisko.txt zapisana jest liczba całkowita w
oznaczaj ca liczb wybranych hoteli. W kolejnych h liniach pliku znajduj si liczby
całkowite dodatnie oznaczaj ce odległo wybranych hoteli od pocz tku trasy.
Przykład
SW_in_grupa_nazwisko.txt:
2000 7
100 54
120 70
400 17
700 38
1000 25
1200 18
1440 40
SW_out_grupa_nazwisko.txt:
2
400 1200

Wariant D - " Remonty, remonty …"
Wszystkie sale WI b d remontowane przez cały semestr zimowy. Wszystkie, oprócz jednej
auli. W tej jednej auli b d si odbywały wszystkie wykłady. Oczywi cie nie jest to mo liwe,
zwłaszcza, e wszyscy wykładowcy chc mie swoje wykłady tego samego dnia. Mało tego,
wykładowcy, którzy chc korzysta z sali, składaj zamówienia okre laj c czas rozpocz cia i
zako czenia wykładu. Biedny Pan Tomek, który ma si zaj jak zwykle rozkładem, ma
uło y plan wykorzystania auli akceptuj c pewne wykłady i odrzucaj c inne, tak, aby czas
wykorzystania sali był jak najdłu szy. Zakładamy, e w momencie zako czenia jednego
wykładu mo e si rozpocz nast pny wykład.
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Pomó Panu Tomkowi i napisz program, który:
• na podstawie ycze wykładowców,
• wybiera takie wykłady, których ł czny czas trwania b dzie najdłu szy.
Wej cie:
W pierwszej linii pliku wej ciowego RR_in_grupa_nazwisko.txt zapisana jest liczba ycze
wykładowców n (1 n 1000000). W nast pnych n liniach pliku zapisane s pary liczb
całkowitych dodatnich p i k oddzielone pojedyncza spacj oznaczaj ce odpowiednio pocz tek
zaj i koniec zaj (0 p k 30000).
Wyj cie:
W pierwszej i jedynej linii pliku wynikowego RR_out_grupa_nazwisko.txt zapisana jest
liczba całkowita nieujemna oznaczaj ca maksymalny czas ł czny trwania wybranych
wykładów
Przykład
RR_in_grupa_nazwisko.txt:
12
12
35
04
68
7 13
46
9 10
9 12
11 14
15 19
14 16
18 20
RR_out_grupa_nazwisko.txt:
16
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