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Zadanie 5: Zadania grafowe
Rozwi zanie ka dego z wariantów zadania polega na:
• zaproponowaniu efektywnego czasowo i pami ciowo rozwi zaniu zdefiniowanego
problemu,
• implementacji rozwi zania,
• okre leniu pesymistycznej zło ono ci czasowej i pami ciowej rozwi zania.
Wariant A „Potop”
Na prostok tnej szachownicy składaj cej sie z n × m pól ustawiono n · m prostopadło cianów
- na ka dym polu jeden prostopadło cian. Podstawa ka dego prostopadło cianu pokrywa sie z
jednym polem szachownicy i ma powierzchni
jednego metra kwadratowego.
Prostopadło ciany na s siednich polach ci le przylegaj do siebie i nie tworz adnych
szczelin. Na t konstrukcj spadł ulewny deszcz. W niektórych miejscach utworzyły sie
zastoiska wody. Zaproponuje mo liwie najefektywniejszy algorytm, który:
• wczyta z pliku tekstowego rozmiary szachownicy oraz wysoko ci prostopadło cianów
ustawionych na poszczególnych polach,
• obliczy maksymalna obj to wody, która po deszczu mo e pozosta w zastoiskach,
• zapisze wyniki w pliku tekstowym.
Wej cie:
W pierwszym wierszu pliku wej ciowego Pot_in_grupa_nazwisko.txt s zapisane dwie
dodatnie liczby całkowite n i m, 1 n
100 , 1 m 100 . S to rozmiary szachownicy. W
ka dym z kolejnych n wierszy znajduje sie m liczb całkowitych z przedziału [ 1 ..10000] : i-ta
liczba w j-tym wierszu jest wyra on w metrach wysoko ci prostopadło cianu stoj cego na
przeci ciu i-tej kolumny i j-tego wiersza szachownicy.
Wyj cie:
Twój program powinien zapisa w pierwszym i jedynym wierszu pliku wyj ciowego
Pot_out_grupa_nazwisko.txt jedn liczb całkowit równ maksymalnej obj to ci wody
(wyra on w metrach sze ciennych), która mo e zebra si w zastoiskach konstrukcji.
Przykład
Pliku wej ciowy Pot_in_grupa_nazwisko.txt:
36
334442
313214
731641
Plik wyj ciowy Pot_out_grupa_nazwisko.txt:
5
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Poni szy rysunek przedstawia szachownice po deszczu.

Wariant B „Wycieczka”
Pewna agencja turystyczna chce wej na rynek oferuj c zwiedzanie miasta autobusem–
kabrioletem. Nale y zbudowa siedzib firmy, w której b dzie si zaczynało i ko czyło
zwiedzanie. Trasa zwiedzania musi przechodzi wszystkimi ulicami miasta, w przeciwnym
przypadku tury ci mogliby podejrzewa , e nie zobaczyli czego bardzo interesuj cego. Ulice
nie musz by proste i mog przebiega tunelami lub wiaduktami. Wszystkie ulice s
dwukierunkowe. Ka da ulica ł czy dwa skrzy owania. Z ka dego skrzy owania w czterech
kierunkach wychodz ulice. Mo e sie zdarzy , ze dwa skrzy owania s poł czone wi cej ni
jedn ulic . Na ulicach nie wolno zawraca , ale mo na to robi na skrzy owaniach. Ponadto
wiadomo, e z ka dego skrzy owania da si dojecha do ka dego innego. Przy ka dej ulicy,
dokładnie w połowie drogi pomi dzy skrzy owaniami, które ł czy ulica, znajduje si
szczególnie godna podziwu atrakcja turystyczna (np. pi kny widok, pomnik lub inny
zabytek), wywieraj ca na zwiedzaj cych „wra enie” okre lone nieujemna liczba całkowita.
Siedziba agencji powinna znajdowa si przy jednej z takich atrakcji. Przy doborze trasy
zwiedzania nale y bra pod uwag zainteresowanie turystów, które mo e sie zmienia w
trakcie zwiedzania. Przejechanie autobusem jednego kilometra powoduje spadek
zainteresowania o jeden. Przejechanie po raz pierwszy obok danej atrakcji turystycznej
zwi ksza zainteresowanie turystów, o liczb okre laj ca wra enie, jakie robi atrakcja.
Pocz tkowo poziom zainteresowania turystów jest równy wra eniu, jakie robi atrakcja, przy
której znajduje si siedziba agencji. Zainteresowanie turystów nie mo e w trakcie wycieczki
nigdy spa poni ej zera. Zaproponuje mo liwie najefektywniejszy algorytm, który:
• wczyta opis miasta z pliku tekstowego,
• znajdzie tras spełniaj ca podane wymagania lub stwierdzi, e taka trasa nie istnieje,
• zapisze wynik do pliku tekstowego
Wej cie:
W pierwszym wierszu pliku tekstowego Wyc_in_grupa_nazwisko.txt znajduje si jedna
liczba całkowita n okre laj ca liczb skrzy owa , 1 < n
10000. Skrzy owania s
ponumerowane od 1 do n, a ulice s ponumerowane od 1 do 2n. Kolejnych 2n wierszy opisuje
ulice - ( i+1)-szy wiersz w pliku opisuje ulice o numerze i. W ka dym wierszu znajduj si
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cztery liczby całkowite a, b, l, s oddzielone pojedynczymi odst
skrzy owa , które ł czy dana ulica, 1
a, b
n, a ≠ b.
całkowit b d c długo ci ulicy w kilometrach, 2
l
poło ona przy danej ulicy robi wra enie okre lone liczb s, 0

pami. Liczby a i b to numery
Liczba l jest parzyst liczb
1 000. Atrakcja turystyczna
s 1 000.

Wyj cie:
Pierwszy wiersz pliku tekstowego Wyc_out_grupa_nazwisko.txt powinien zawiera jedno
słowo TAK, je eli istnieje taka trasa, lub NIE, w przeciwnym przypadku. Je li odpowied jest
pozytywna to kolejne wiersze powinny opisywa przykładow tras . Drugi wiersz powinien
zawiera dokładnie jedn liczb całkowit k równ liczbie skrzy owa wyst puj cych na
trasie zwiedzania. (Pamietaj, e ulica, przy której ma znajdowa si siedziba agencji ł czy
pierwsze i ostatnie skrzy owanie). Oznaczmy przez si (dla i = 1, 2 , . . . , k) numer ulicy, która
podczas zwiedzania doje d a si do i-tego (w kolejno ci zwiedzania) skrzy owania. Kolejny
wiersz powinien zawiera dwie liczby całkowite s1 i d równe odpowiednio numerowi ulicy,
przy której nale y zbudowa siedzib agencji oraz numerowi pierwszego skrzy owania, przez
które prowadzi trasa zwiedzania. Kolejne k−1 wierszy powinno zawiera po jednej liczbie
całkowitej, odpowiednio s2, s3, . . ., sk.
Przykład
Plik wej ciowy Wyc_in_grupa_nazwisko.txt:
4
1246
2424
3242
4 3 10 8
2187
4321
1426
3145
Plik wyj ciowy Wyc_out_grupa_nazwisko.txt
TAK
8
52
2
6
3
1
8
4
7
Wariant C „Złoto”
ASD-Landia słynie z bogatych złó złota, dlatego przez długie lata kwitła sprzeda tego
kruszcu do s siedniego królestwa, GRAF-Landii. Niestety powi kszaj ca si ostatnio dziura
bud etowa zmusiła króla GRAF-Landii do wprowadzenia zaporowych ceł na metale i
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minerały. Handlarze przekraczaj cy granic musz zapłaci 50% warto ci przewo onego
ładunku. ASD-Landzkim kupcom grozi bankructwo. Na szcz cie alchemicy z tego kraju
opracowali sposoby pozwalaj ce zamienia pewne metale w inne. Pomysł kupców polega na
tym, aby z pomoc alchemików zamienia złoto w pewien tani metal, a nast pnie, po
przewiezieniu go przez granic i zapłaceniu niewielkiego cła, znowu otrzymywa z niego
złoto. Niestety alchemicy nie znale li sposobu na zamian dowolnego metalu w dowolny
inny. Mo e si wi c zdarzy , e proces otrzymania danego metalu ze złota musi przebiega
wielostopniowo i e na ka dym etapie uzyskiwany b dzie inny metal. Alchemicy ka sobie
słono płaci za swoje usługi i dla ka dego znanego sobie procesu zamiany metalu A w metal
B wyznaczyli cen za przemian 1 kg surowca. Handlarze zastanawiaj si , w jakiej postaci
nale y przewozi złoto przez granic oraz jaki ci g procesów alchemicznych nale y
zastosowa , aby zyski były mo liwie najwi ksze. Zaproponuje mo liwie najefektywniejszy
algorytm, który:
• na podstawie cen wszystkich metali, a tak e ceny przemian oferowanych przez
alchemików,
• wyznaczy taki ci g metali m0, m1, . . . , mk, e:
o m0 = mk to złoto
o dla ka dego i = 1.. k alchemicy potrafi otrzyma metal mi z metalu mi-1 oraz
o koszt wykonania całego ci gu procesów alchemicznych dla 1 kg złota
powi kszony o płacone na granicy cło (50% ceny 1 kg najta szego z metali mi,
dla i= 0 …k) jest najmniejszy z mo liwych.
Zakładamy, e podczas procesów alchemicznych waga metali nie zmienia si .
• wypisze koszt wykonania wyznaczonego ci gu procesów alchemicznych powi kszony
o płacone na granicy cło.
Wej cie
W pierwszym wierszu pliku ZL_in_grupa_nazwisko.txt znajduje si jedna dodatnia liczba
całkowita n oznaczaj ca liczb rodzajów metali, 1 n 5000 . W wierszu o numerze k+1 ,
dla 1
k
n, znajduje si nieujemna parzysta liczba całkowita pk - cena 1 kg metalu
oznaczonego numerem k, 0 pk 109. Przyjmujemy, e złoto ma numer 1. W wierszu o
numerze n+ 2 znajduje si jedna nieujemna liczba całkowita m równa liczbie procesów
przemiany znanych alchemikom, 0 m 100000. W ka dym z kolejnych m wierszy znajduj
si po trzy liczby naturalne, pooddzielane pojedynczymi odst pami, opisuj ce kolejne procesy
przemiany. Trójka liczb a; b; c oznacza, e alchemicy potrafi z metalu o numerze a
otrzymywa metal o numerze b i za zamian 1 kg surowca ka sobie płaci c asdolów, 1 a,
b
n; 0 c 10 000 . Uporz dkowana para liczb a i b mo e si pojawi w danych co
najwy ej jeden raz.
Wyj cie:
W pierwszym wierszu pliku wyj ciowego ZL_out_grupa_nazwisko.txt powinna zosta
wypisana jedna liczba całkowita – koszt wykonania wyznaczonego ci gu procesów
alchemicznych powi kszony o płacone na granicy cło.
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Przykład
Plik wej ciowy ZL_in_grupa_nazwisko.txt:
4
200
100
40
2
6
1 2 10
135
2 1 25
3 2 10
345
4 1 50
Plik wyj ciowy ZL_out_grupa_nazwisko.txt
60
Wariant D „Ksi niczka”
Król ASD-Landii zamierza wyda za m sw urodziw córk , ksi niczk ASDell . Zapytał
j , jakiego m a chciałaby mie . Ksi niczka odpowiedziała, e jej przyszły mał onek
powinien by m dry, a tak e ani sk py, ani rozrzutny. Zamy lił si król nad tym, jakim to
próbom powinni by poddani kandydaci na m a, aby mógł wybra dla swej córki
najlepszego z nich. Po długich dumaniach stwierdził, e najlepiej posłu y do tego zamek,
który kazał był wybudowa ku uciesze mieszka ców ASD-Landii. Zamek składa si z du ej
liczby komnat, w których zgromadzono bogactwa królestwa. Komnaty te, poł czone
korytarzami, mog by zwiedzane przez poddanych w celu podziwiania wystawionych w nich
wspaniało ci. Za zwiedzenie komnaty trzeba ui ci pewn liczb asdolów (asdol jest
jednostk pieni n ASD-Landii). Zwiedzanie zamku rozpoczyna si od komnaty wej ciowej.
Król wr czył sakiewk ka demu kandydatowi na m a ksi niczki. W ka dej sakiewce była
taka sama liczba asdolów. Poprosił ka dego kandydata, aby ten wybrał tak drog , która
pozwoli, poczynaj c od komnaty wej ciowej, odwiedzi pewn liczb komnat zamku oraz
zako czy zwiedzanie w komnacie, w której przebywa ksi niczka, i wyda przy tym
dokładnie kwot , jaka była w sakiewce. Rozrzutni kandydaci, którzy wydawali po drodze
zbyt du o, nie docierali do komnaty ksi niczki, sk pi natomiast zjawiali si z niepust
sakiewk i ksi niczka wyprawiała ich w dalsz drog celem opró nienia sakiewki. Niestety
do dzi adnemu z kandydatów nie udało si sprosta zadaniu króla, a ksi niczka ASDella
wci z ut sknieniem czeka na swój ideał. Zaproponuj mo liwie najefektywniejszy algorytm,
który:
• wczyta z pliku tekstowego opis zamku, numer komnaty, w której znajduje si
ksi niczka i kwot w sakiewce,
• wyznaczy ci g komnat, przez które nale y kolejno przej , aby doj z komnaty
wej ciowej do komnaty, w której znajduje si ksi niczka i wyda dokładnie cał
zawarto sakiewki,
• zapisze znalezion drog w pliku tekstowym.
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Zakładamy, e droga zawsze istnieje. Je li istnieje wiele takich dróg, to Twój algorytm
powinien wyznaczy dowoln z nich.
Wej cie:
W pierwszym wierszu pliku tekstowego KS_in_grupa_nazwisko.txt zapisanych jest pi
dodatnich liczb całkowitych n, m, w, k, s, 1 n 100 , 1 m 64950 , 1 w, k n, 1 s
1000 , pooddzielanych pojedynczymi odst pami. Liczba n jest równa liczbie komnat, a m
liczbie korytarzy. Komnaty s ponumerowane od 1 do n. Liczba w jest numerem komnaty
wej ciowej, a k numerem komnaty, w której znajduje si ksi niczka. Liczba s okre la liczb
asdolów w sakiewce. W drugim wierszu zapisanych jest n dodatnich liczb całkowitych o1, o2,
. . . , on, 1 oi 1000, pooddzielanych pojedynczymi odst pami. Liczba oi jest równa opłacie
za (ka dorazowy) wst p do komnaty nr i. W kolejnych m wierszach zapisane s po dwie
dodatnie liczby całkowite x, y, x y, 1 x, y n, oddzielone pojedynczym odst pem. Ka da
taka para x, y okre la, e komnaty o numerach x i y s poł czone korytarzem.
Wyj cie:
Twój program powinien w pierwszym (i jedynym) wierszu pliku KS_out_grupa_nazwisko.txt
zapisa ci g dodatnich liczb całkowitych, pooddzielanych pojedynczymi odst pami,
okre laj cy numery kolejnych komnat, przez które nale y przej , aby doj z komnaty
wej ciowej do komnaty, w której znajduje si ksi niczka, i wyda dokładnie cał zawarto
sakiewki.
Przykład
Plik wej ciowego KS_in_grupa_nazwisko.txt:
56349
12345
24
54
15
12
23
31
Plik wyj ciowy KS_out_grupa_nazwisko.txt:
324
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