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1 OPIS ZADANIA

Zadanie zostało podzielone na trzy stopnie trudności. W zależności od zadeklarowanego na
laboratorium problemu, można ubiegać się o 15 lub 20 punktów. W przypadku częściowego
powodzenia liczba punktów będzie odpowiednio pomniejszona. Dodatkowo, za modyfikacje
i pomysły w przygotowaniu GUI, można uzyskać do 5 punktów (suma nie może przekroczyć
20). Należy omówić dodatki i modyfikacje z prowadzącym przed przystąpieniem do realizacji.
W szczególnych przypadkach implementacji, autorzy interesujących pomysłów będą mogli
uzyskać do 5 dodatkowych punktów i przekroczyć limit 20 punktów.

1.1 PODZIAŁ ZADANIA

Wymagania dotyczące uzyskania maksymalnej liczby punktów, dla każdego stopnia trud-
ności, będą przedstawione podczas laboratorium. Konkretna heurystyka będzie uzależniona
od grupy laboratoryjnej i zostanie ustalona w ramach zajęć laboratoryjnych.

1.1.1 ZADANIE 1 - HEURYSTYKA DLA PROBLEMU PRZEPŁYWOWEGO

Algorytm dla problemu przepływowego (podobnie jak algorytm NEH). Grupy będą miały do
zrealizowania projekt z jedną z dwóch funkcji celu: Cmax lub C . Aby uzyskać maksymalnie 15
punktów, algorytm musi dawać wyniki lepsze od algorytmu NEH dla przynajmniej połowy
instancji. W przypadku od 10 do 59 poprawionych instancji, algorytm oceniony będzie na
maksymalnie 10 punktów. Jeśli algorytm da lepsze wyniki w mniej niż 10 przypadkach, maksy-
malna liczba punktów wynosić będzie zaledwie 5.
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1.1.2 ZADANIE 2 - HEURYSTYKA DLA PROBLEMU GNIAZDOWEGO

Problem gniazdowy, dla grup decydujących się na zadanie o najwyższym stopniu trudności,
będzie opisywany w trakcie zajęć laboratoryjnych. Dodatkowe materiały udostępnione będą
na stronie. Wyniki uzyskiwane przez algorytm muszą być nie gorsze niż wyniki uzyskiwane
przez algorytm INSA.

MODYFIKACJE I DODATKI

Za odpowiednio przygotowane modyfikacje można uzyskać do 5 punktów (suma za zadanie
i dodatki nie może przekroczyć 20). W szczególnych przypadkach, będzie można uzyskać do-
datkowe 5 punktów i przekroczyć limit 20 punktów za zadanie. Należy zgłaszać dodatkowe
pomysły prowadzącemu i omówić ich teoretyczną wartość, przed przystąpieniem do realiza-
cji.

2 PLIKI WEJŚCIOWE I WYJŚCIOWE

Dane do zadań zostaną umieszczone na stronie. W zależności od problemu, należy pobrać
pliki oraz dodatkowe dane z odpowiednimi modyfikacjami.

2.1 DANE WEJŚCIOWE

Format zależny będzie od wybranego zadania. Wszystkie niezbędne informacje zostaną przed-
stawione podczas laboratorium.

2.2 DANE WYJŚCIOWE

Pliki wyjściowe powinny zawierać wyłącznie uszeregowania, wygenerowane przez zaimple-
mentowane algorytmy. Zadania w uszeregowaniu oddzielić należy biały znakiem, nowe usz-
eregowanie należy oddzielić znakiem nowej linii.
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