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Zadanie 6: Strategia powrotów i algorytmy przybli one

Rozwi zanie ka dego z wariantów zadania polega na:
•
•
•

zaproponowaniu i zaimplantowaniu efektywnego czasowo i pami ciowo
rozwi zania dokładnego zdefiniowanego problemu,
zaproponowaniu i zaimplantowaniu efektywnego czasowo i pami ciowo
rozwi zania przybli onego zdefiniowanego problemu,
ustaleniu przypadków danych, dla których rozwi zanie przybli one obarczone jest
mo liwie najwi kszym bł dem.

Wariant A ("Sesja = Egzaminy")
Dany jest zbiór przedmiotów, które mog wybiera studenci. Planuj c terminy
egzaminów z tych przedmiotów, nale y pami ta , aby nie zaplanowa jednocze nie
dwóch egzaminów, je eli istnieje student, który wybrał oba egzaminowane przedmioty.
Chocia zawsze istnieje niekonfliktowe rozwi zanie, w którym ka dy egzamin odbywa
si w innym terminie, to jednak d ymy do tego, aby harmonogram egzaminów zawierał
mo liwie najmniejsz liczb terminów. Zaproponuj algorytm, który na podstawie
informacji na temat przedmiotów zadawanych przez studentów wybierze mo liwie
najmniejsz
liczb
terminów egzaminów zapewniaj cych brak konfliktów w
harmonogramie sesji ( aden student nie ma zaplanowanych dwóch ró nych egzaminów w
tym samym terminie).
Plik wej ciowy: Plik tekstowy o nazwie Sesja_nazwisko_grupa_in.txt. Plik ma
nast puj cy format: W pierwszej linii pliku znajduj si dwie liczby całkowite n i m
oddzielone pojedyncza spacj (1<n, m 200). Liczba n oznacza liczb przedmiotów, które
ko cz si egzaminem, m liczb studentów, którzy przyst puj do egzaminów. W
kolejnych m linijkach znajduje si informacja opisuj ca numery przedmiotów, z których
poszczególni studenci zdaj egzaminy. i - ta linijka (1 i m) zawiera co najwy ej n liczb
okre laj cych numery przedmiotów zdawane przez studenta o numerze i, oddzielone
pojedyncz spacj .
Plik wyj ciowy: Plik tekstowy o nazwie Sesja_nazwisko_grupa_out.txt ma nast puj cy
format: W pierwszej linii pliku znajduje si liczba min - minimalna terminów
egzaminów, które mog by okre lone tak, e ka dy student mo e zda wybrane przez
siebie egzaminy w niekonfliktowych terminach. W kolejnych min linijkach znajduje
informacja opisuj ca numery przedmiotów, które mog by zdawane w poszczególnych
terminach. i -ta linijka zawiera co najwy ej n liczb całkowitych oddzielonych pojedyncz
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spacj i oznaczaj cych numery przedmiotów, które mog by zdawane w terminie o
numerze i.

Przykład
Sesja_nazwisko_grupa_in.txt:
53
134
2 5
45
Sesja_nazwisko_grupa_out.txt
3
15
24
3

Wariant B ("Kasia zna Wojtka=Wojtek zna Kasi ")
W pewnej grupie studentów znane s wszystkie relacje znajomo ci, które s oczywi cie
obustronne (tzn. je eli student A zna studenta B to student B przyznaje si do znajomo ci
ze studentem A). Zaproponuj algorytm, który okre la skład jednej, maksymalnej co do
liczby studentów podgrupy, w której wszyscy studenci znaj si wzajemnie.
Plik wej ciowy: Plik tekstowy o nazwie Kasia_nazwisko_grupa_in.txt ma nast puj cy
format: W pierwszej linijce pliku znajduje si liczba całkowita n (0<n 200) okre laj ca
iliczb studentów w grupie. W kolejnych n linijkach pliku znajduje si co najwy ej n-1
liczb oddzielonych pojedyncz spacj i oznaczaj cych znajomo ci danego studenta. W i tej linijce znajduj si numery studentów, który zna (oprócz siebie oczywi cie) student o
numerze i.
Plik wyj ciowy: Plik tekstowy o nazwie Kasia_nazwisko_grupa_out.txt ma nast puj cy
format: W pierwszej linijce pliku znajduje si jedna liczba całkowita max oznaczaj ca
rozmiar najwi kszej podgrupy wzajemnie znaj cych si studentów. W drugiej linijce
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znajduje si max liczb całkowitych oddzielonych pojedyncza spacj i oznaczaj cych
numery studentów, którzy nale do ustalonej maksymalnej podgrupy.
Przykład
Plik Kasia_nazwisko_grupa_in.txt:
5
234
1345
1245
123 5
234
Plik Kasia_nazwisko_grupa_out.txt:
4
2345

Wariant C („Sie przewodowa=Sie transformatorów”)
W du ym nowym osiedlu planowane jest postawienie transformatorów obsługuj cych
osiedlow sie przesyłu energii elektrycznej. Ustalono ju mo liwe do zrealizowania
lokalizacje transformatorów i projekt linii przesyłu ł cz cych te transformatory. Nale y
jeszcze jednak, ze zbioru ustalonych lokalizacji, wybra te, które zapewni przesył energii
ka d lini sieci. Przy czym nale y zadba o to, aby wybranych lokalizacji
zapewniaj cych przesył na ka dym ł czu sieci było jak najmniej.
Zaproponuj algorytm, który na podstawie grafu sieci ustali najmniejszy podzbiór
lokalizacji transformatorów, zapewniaj cy przesył energii w ka dym ł czu sieci.
Plik wej ciowy: Plik tekstowy o nazwie Siec_nazwisko_grupa_in.txt ma nast puj cy
format: W pierwszej linijce pliku znajduje si liczba całkowita n (0<n 200) okre laj ca
liczb transformatorów. W kolejnych n linijkach pliku znajduje si co najwy ej n-1 liczb
oddzielonych pojedyncz spacj i oznaczaj cych linie przesyłu obsługiwane przez dany
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transformator. W i -tej linijce znajduj si numery transformatorów, z którymi jest
poł czony liniami przesyłu transformator o numerze i.
Plik wyj ciowy: Plik tekstowy o nazwie Siec_nazwisko_grupa_out.txt ma nast puj cy
format: W pierwszej linijce pliku znajduje si jedna liczba całkowita min oznaczaj ca
rozmiar podzbioru wybranych lokalizacji transformatorów. W drugiej linijce znajduje si
min liczb całkowitych oddzielonych pojedyncza spacj i oznaczaj cych numery
lokalizacji, które nale do tego minimalnego podzbioru.
Przykład
Siec_nazwisko_grupa_in.txt
7
34
457
1
127
27
7
2456
Siec_nazwisko_grupa_out.txt
3
247

Wariant D („Szybka sie =Multicast Routing”)
W pewnym mie cie powstanie nowa sie oparta o zbiór komputerów osobistych K i
routerów R. Znane s koszty przygotowania mo liwych poł cze mi dzy wierzchołkami
zbioru K∪R w projektowanej sieci. Poł czenia mog ł czy komputer z komputerem,
komputer z routerem albo dwa routery i s nieskierowane. Zaproponuj algorytm, który
wybiera taki podzbiór poł cze w sieci, który zapewni komunikacj pomi dzy ka d par
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komputerów ze zbioru K o mo liwie najmniejszej sumie kosztów wybranych poł cze .
Wybrane kraw dzie mog ł czy komputer z komputerem, komputer z routerem albo dwa
routery.
Plik wej ciowy: Plik tekstowy o nazwie MC_nazwisko_grupa_in.txt ma nast puj cy
format: W pierwszej linijce pliku znajduj si dwie liczba całkowite n i k (0<n, k 200)
okre laj ce odpowiednio n - liczb routerów i komputerów, k – liczb komputerów. W
kolejnej linijce znajduje si k liczb całkowitych z zakresu od 1 do n, oddzielonych spacj ,
oznaczaj cych numery komputerów. W kolejnych n liniach znajduj si wiersze tablicy
wag poł cze w sieci. Zakładamy, e wagi poł cze to liczby całkowite wij, 0 w 200;
wii=0; wij=300, gdy mi dzy wierzchołkami i oraz j nie ma mo liwo ci bezpo redniego
poł czenia.
Plik wyj ciowy: Plik tekstowy o nazwie MC_nazwisko_grupa_out.txt ma nast puj cy
format: W pierwszej linijce pliku znajduje si jedna liczba całkowita p oznaczaj ca liczb
wybranych poł cze . W kolejnych p linijkach zapisane s pary liczb oddzielone spacj
oznaczaj ce wybrane poł czenie – wierzchołki nale ce do poł czenia.
Przykład
MC_nazwisko_grupa_in.txt
94
1379
0 2 300 3 300 300 300 300 300
2 0 2 300 1 300 300 300 300
300 2 0 300 300 2 300 300 300
3 300 300 0 2 300 2 300 300
300 1 300 2 0 2 300 2 300
300 300 2 300 2 0 300 300 3
300 300 300 2 300 300 2 1 300
300 300 300 300 2 300 1 0 2
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300 300 300 300 300 3 300 2 0

MC_nazwisko_grupa_out.txt
8
12
23
25
45
56
58
78
89

