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Opis problemu
Danych jest N typów nośników o różnych polach pod-
stawy (np. europaleta 80×120 cm, paleta 100×120 cm,
paleta 120×120 cm). Dla każdego nośnika znamy jego
pole podstawy PPn, n = 1, . . . , N .

Nośniki zawierają nadstawki składające się z modu-
łów o wysokości WMn, n = 1, . . . , N oraz maksymal-
ną wysokość WMAXn, która dzieli się bez reszty przez
WMn.

Przykład nakładek modułowych na palety przedsta-
wiono poniżej.

Każdy nośnik ma określoną maksymalną masę to-
waru, jaki można na nim umieścić, MMn.

Danych jest P paczek o objętościach Vp i masach
Mp, p = 1, . . . , P . Dla każdej paczki podany jest pre-
ferowany typ nośnika.

Należy znaleźć zbiór nośników NSi, i = 1, . . . , I.
Dla każdego nośnika należy określić jego typ TNSi ∈

{1, . . . , N} oraz całkowitą liczbę modułów LMi, taką,
że wysokość nośnika nie przekracza maksymalnej wy-
sokości WMAXn. Dla każdego nośnika należy określić
zbiór paczek umieszczonych na tym nośniku. Każda
paczka musi być umieszczona na dokładnie jednym
nośniku.

Łączna objętość paczek umieszczonych na nośniku
musi być mniejsza lub równa objętości nośnika obli-
czonej jako pole podstawy razy wysokość wynikającą
z liczby modułów.

Łączna masa paczek umieszczonych na nośniku musi
być mniejsza lub równa dopuszczalnej masie paczek
tego nośnika.

Zbiór wszystkich paczek umieszczonych na jednym
nośniku, które posiadają taki sam preferowany typ no-
śnika nazywamy grupą paczek. Jeżeli na jednym no-
śniku znajduje się więcej niż jedna grupa paczek, no-
śnik ten musi być takiego samego typu jak preferowa-
ny typ nośnika grupy o największej sumarycznej ob-
jętości. Przykładowo, jeżeli na jednym nośniku umie-
ścimy 200 dm3 paczek z preferowanym typem nośnika
a, 150 dm3 paczek z preferowanym typem nośnika b i
100dm3 paczek z preferowanym typem nośnika c, to
wybrany zostanie nośnik typu a.

Jeżeli więcej niż jedna grupa ma objętość równą
maksymalnej, użyty typ nośnika może być taki jak
preferowany dowolnej z tych grup.

Kryterium optymalizacji
Minimalizuj leksykograficznie:

1. sumę pól podstawy użytych nośników,

2. objętość nośnika o najmniejszej objętości (obję-
tość policzoną z uwzględnieniem modułów).

Dane wejściowe
Dane wejściowe opisują instancję problemu do rozwią-
zania i mają formę pliku tekstowego.

Opis instancji składa się z sekcji. Każda sekcja to
jeden wiersz zawierający rozmiar sekcji X oraz X ko-
lejnych wierszy zawierających elementy sekcji. Każdy
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wiersz, także ostatni, musi być zakończony znakiem
końca linii (lf lub cr+lf).

Każdy element sekcji znajduje się w jednym wierszu
i jest opisany atrybutami, które znajdują się w kolej-
nych kolumnach rozdzielonych znakiem tabulacji.

Podstawową jednostką miary długości jest decymetr
(dm), a powierzchnia i objętość są wyrażone w dm2

oraz dm3. Masa wyrażona jest w kilogramach.
W pliku sekcje umieszczone są w następującej ko-

lejności:

• typy nośników; kolumny: unikalny identyfika-
tor, pole podstawy PPn, wysokość modułu nad-
stawki WMn, maksymalna wysokość nadstawki
WMAXn, maksymalna masa towaru MMn,

• paczki; kolumny: unikalny identyfikator, obję-
tość Vp, masa paczki Mp, preferowany typ nośni-
ka.

Wszystkie wartości są liczbami rzeczywistymi z co
najwyżej jedną cyfrą dziesiętną „po przecinku”. Mak-
symalne wartości danych:

• liczba typów nośników: 10,

• liczba paczek: 500,

• pole powierzchni nośnika: 1000,

• wysokość modułu: 10,

• wysokość nadstawki: 40,

• dopuszczalna masa: 2000,

• objętość paczki: 3000,

• masa paczki: 1000.

Przykład
3
epal 96 2.5 20 750
eur2 120 3.5 24.5 1000
eur6 48 2 20 600
4
p1 480 400 eur6
p2 820 700 eur2
p3 300 200 epal
p4 700 300 epal

Dane wyjściowe
Dane wyjściowe opisują dopuszczalne rozwiązanie pro-
blemu. Format pliku z rozwiązaniem ma strukturę ta-
ką, jak format z danymi instancji, a kolejne sekcje są
następujące:

• wartość funkcji celu; kolumny: łączne pole po-
wierzchni podstawy nośników, objętość nośnika o
najmniejszej objętości,

• nośniki; kolumny: unikalny identyfikator, iden-
tyfikator typu nośnika TNSi, liczba użytych mo-
dułów nadstawki LMi,

• rozmieszczenie paczek; kolumny: identyfikator
paczki, identyfikator nośnika.

Przykład
1
168 864
2
n1 eur6 9
n2 eur2 4
4
p1 n1
p2 n2
p3 n1
p4 n2
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