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Opis problemu
Dana jest sekwencja Z zbiorów paczek Pi,j , i =
1, . . . , Z, j = 1, . . . , zi, gdzie zi to liczba paczek w
i-tym zbiorze. Każda paczka jest prostopadłościanem
zbudowanym na bazie nośnika Nk, k = 1, . . . ,K o
podstawie opisanej szerokością Wk i długością Dk.
Każda paczka posiada wysokość Hi,j . Paczki muszą
być załadowane od tyłu na pojazd o szerokości VW
i wysokości VH tak, aby zajmowała jak najmniejszą
długość pojazdu VD i spełniała ograniczenia związane
z rozmieszczeniem paczek.

Wszystkie powyższe rozmiary są liczbami natural-
nymi dodatnimi.

Każda paczka Pi,j z sekwencji może być na pojeź-
dzie umieszczona dopiero po rozmieszczeniu wszyst-
kich paczek Pk,l, k < i, l = 1, . . . , zk. Paczka może
być umieszczona na podłodze pojazdu przed innymi
paczkami (tj. bliżej tyłu), albo na innej (dokładnie jed-
nej) paczce przed którą nie stoi żadna inna paczka w
„korytarzu” o szerokości i miejscu wstawiania paczki
na górę (tzn. jest do niej dostęp od tyłu pojazdu na
wprost, patrz rysunek). Umieszczenia paczki na innej
paczce oznacza, że jej obrys nie może „wystawać” poza
obrys paczki poniżej oraz że paczka wraz z wszystkimi
paczkami poniżej nie może być wyższa niż VH.

Na paczce, która jest umieszczona na innej paczce
może być umieszczona kolejna paczka, jeżeli ograni-
czenia na to pozwalają.

Podczas umieszczenia paczki może być ona obróco-
na o kąt 90◦, czyli wartości Wk i Dk mogą być „za-
mieniane miejscami” dla dowolnej paczki.

W ramach jednego zbioru z sekwencji paczki mogą
być rozmieszczone w dowolnej kolejności. Odpowiada
to sytuacji, kiedy sekwencja opisuje kolejność odwie-
dzania klientów przez samochód, a zbiór to wszystkie
paczki, które są załadowane u dokładnie jednego klien-
ta.

Każda paczka posiada atrybuty logiczne opisujące
możliwość umieszczenia jej na innej paczce (Ai,j) oraz
możliwość umieszczania innych paczek na niej (Bi,j).
Jeżeli przesyłka nie może być umieszczona na innej
przesyłce, musi być umieszczona na podłodze.

Należy znaleźć kolejność i dopuszczalne rozmiesz-

czenie wszystkich paczek. Dla każdej paczki Pi,j nale-
ży określić pozycję (xi,j , yi,j) w której będzie umiesz-
czona oraz wartość logiczną Oi,j określającą, czy jest
ona obrócona o 90◦. Pozycja xi,j ∈ N określa odle-
głość lewej krawędzi paczki od lewego brzegu pojazdu,
a yi,j ∈ N określa odległość przodu pojazdu od bliższej
przodowi krawędzi paczki („przód paczki”).

Kryterium optymalizacji
Minimalizuj leksykograficznie:

1. odległość tylnej krawędzi paczki od przodu pojaz-
du dla paczki o największej tej odległości,

2. łączne pole powierzchni podstawy paczek umiesz-
czonych na podłodze pojazdu.

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
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.

W pliku sekcje umieszczone są w następującej ko-
lejności:

• opis samochodu; kolumny: szerokość VW, wy-
sokość VH,

• nośniki; kolumny: unikalny identyfikator, dłu-
gość Dk, szerokość Wk,

• paczki; kolumny: unikalny identyfikator, numer
sekwencyjny i zbioru, do którego należy paczka,
identyfikator nośnika paczki, wysokość Hi,j , moż-
liwość umieszczenia na innej paczce Ai,j ∈ {0, 1},
możliwość umieszczenia pod inną paczką Bi,j ∈
{0, 1}.
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Maksymalne wartości danych:

• szerokość i wysokość pojazdu: 40,

• liczba sekwencji: 20,

• całkowita liczba paczek: 50,

• liczba nośników: 10,

• długość i szerokość nośnika: 20,

• wysokość paczki: 40.

Formalnie nie jest ograniczeniem problemu liczba
paczek stojących bezpośrednio na innej paczce. Ozna-
cza to, że mogłoby być istotne dla jakości rozwiąza-
nia nie tylko postawienie paczki na innej paczce, ale
też ich rozmieszczenie. Jednak we wszystkich instan-
cjach problemu wszystkie nośniki będą pozwalały na
umieszczenie tylko jednej paczki bezpośrednio na innej
paczce (rysunek 1).

Rysunek 1: Optymalizowanie ułożenie wielu paczek na
jednej (nie ma zastosowania w na-
szych instancjach)

Przykład
1
24 26
3
epal 8 12
eur2 12 10
eur6 8 6
4
p1 3 epal 10 1 1
p2 3 epal 10 1 1
p3 1 eur2 12 0 1
p4 2 eur6 8 1 1

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: odległość tylnej
krawędzi paczki od przodu pojazdu dla najbar-
dziej wysuniętej paczki, łączne pole powierzchni
podstawy paczek umieszczonych na podłodze po-
jazdu,

• rozmieszczenie paczek, w kolejności ich
umieszczania na pojeździe; kolumny: identyfika-
tor paczki, flaga opisująca obrócenie paczki o 90◦,
odległość lewej krawędzi paczki od lewej krawędzi
pojazdu xi,j , odległość przedniej krawędzi paczki
od przodu pojazdu yi,j .

Przykład
1
12 264
4
p3 0 8 0
p4 0 18 0
p1 1 0 0
p2 1 0 0

Rzuty powyższego rozmieszczenia paczek przedsta-
wiono na rysunku 2.

Rysunek 2: Przykładowe upakowanie pojazdu
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