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Dominik Żelazny, mgr inż.

1 OPIS ZADANIA

Zadanie dotyczy problemu jednomaszynowego RPQ z kryterium Cmax , który został już wcześniej
opisany w trakcie laboratoriów. Do zadania dostępne są materiały (dział Materiały) w for-
macie PDF oraz aplikacje dodatkowe (dział Zadania), pozwalające na przetestowanie pliku
wynikowego.

1.1 PODZIAŁ ZADANIA

Zadanie podzielone zostało na trzy części. W celu otrzymania maksymalnej liczby punk-
tów, należy wykonać wszystkie z poniższych. Wykonanie wyłącznie części pierwszej da co
najwyżej pięć punktów. Wykonanie dwóch pierwszych, pozwoli na uzyskanie masykamlnie
dziesięć punktów, natomiast wykonanie wszystkich trzech części pozwoli na uzyskanie maksy-
malnej liczby punktów.

1.1.1 CZĘŚĆ 1 - ALGORYTM SCHRAGE

Implementacja opisanego na pierwszych zajęciach laboratoryjnych z algorytmu Schrage dla
problemu jednomaszynowego RPQ. Algorytm musi zwracać poprawne permutacje i praw-
idłowo liczyć wartości funkcji celu, dla udostępnionych instancji problemu. Aby zdobyć maksy-
malną liczbę punktów dla części pierwszej, należy użyć struktury kopców do zmniejszenia
złożoności obliczeniowej algorytmu.
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1.1.2 CZĘŚĆ 2 - ALGORYTM SCHRAGE Z PRZERWANIAMI

Podczas drugich zajęć laboratoryjnych opisana zostanie modyfikacja algorytmu Schrage. Podob-
nie jak w przypadku części pierwszej, algorytm musi zwracać poprawne permutacje i praw-
idłowo liczyć wartości funkcji celu, dla udostępnionych instancji problemu.

1.1.3 CZĘŚĆ 3 - ALGORYTM CARLIERA

Na ostatnich zajęciach opisany zostanie algorytm Carliera, wykorzystujący do działania zarówno
algorytm Schrage jak i Schrage z przerwaniami. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów uwarunk-
owane będzie analizą strategii przeglądania oraz wykorzystania kopców w algorytmie Schrage.

2 PARAMETRY I FUNKCJE CELU

Funkcje celu związane są (nieraz nierozłącznie) z dostępnymi danymi. Podstawowym parame-
trem każdego z zadań jest jego czas wykonywania.

2.1 Cmax - KRYTERIUM MAKSYMALNEGO CZASU ZAKOŃCZENIA WYKONYWANIE (ANG.
makespan).

Każde j -te, j ∈ n, zadanie posiada trzy parametry:

• r j - czas przygotowania,

• p j - czas wykonywania,

• q j - czas dostarczenia.

Parametry te dotyczą zadań, jednak w trakcie rozwiązywania problemu odwoływać się będziemy
poprzez kolejne wartości zapisane w permutacjiπ, tzn.π1,π+2, ...,πn , gdzie n - liczba zadań.
Korzystając z powyższych parametrów możemy wyliczyć wartości zmiennej pomocniczej t
oraz funkcji celu Cmax zgodnie z poniższymi wzorami:

t = max(rπi , t )+pπi , (2.1)

Cmax = max(Cmax , t +qπi ). (2.2)

Wstępnie zakładamy, że Cmax = 0 oraz t = 0.

3 PLIKI WEJŚCIOWE I WYJŚCIOWE

Dane do zadań umieszczono na stronie.
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3.1 DANE WEJŚCIOWE

Format danych podobny do użytego w przypadku zadania pierwszego.

3.2 DANE WYJŚCIOWE

Pliki wyjściowe powinny zawierać wyłącznie uszeregowania, wygenerowanych przez algo-
rytmy. Zadania w uszeregowaniu oddzielić należy biały znakiem.
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