
Subiectul concursului de programare CUNBM – 2022 

Timp de lucru: 52 ore. 

Figura de mai jos reprezintă o problemă de aprovizionare. Există p fabricanți, q depozite și r clienți. 

 

• Fabricantul i are o capacitate de producție limitată la Si unități 

• Clientul k comandă Dk unități. 

• Dacă se folosește linia de transport de la fabricantul i la depozitul j, trebuie plătită o taxă fixă Fij. 

• Dacă se folosește linia de transport de la depozitul j la clientul k, trebuie plătită o taxă fixă Fjk. 

• Transportul fiecărei unități de la fabricantul i la depozitul j, costă cij. 

• Transportul fiecărei unități de la depozitul j la clientul k, costă cjk. 

o Unitățile pot fi transportate în seturi de câte 100, la un cost de 2 ori mai mic. 

Determinați cantitățile ce trebuie transportate pe fiecare linie, astfel încât: 

• Să nu se depășească capacitatea de producție a fabricanților. 

• Comenzile tuturor clienților să fie satisfăcute 

• Costul total de transport să fie minim 

Exemplu fișier de intrare p7.txt: Interpretarea fișierului de intrare p7.txt:  

2 3 4 
1000 400 1150 
900 200 1300 
10 25 30 250 
5 35 14 350 
500 2250 400 
1200 1500 1800 
800 0 2300 
2000 2000 1000 
43 20 60 150 
25 5 32 80 
10 0 50 100 
50 30 40 270 

 p=2, q=3, r=4 
Fij: 
 100000   40000  115000  
  90000   20000  130000  
Cij: 
   1000    2500    3000  
    500    3500    1400  
Si:    250     350  
Fjk: 
  50000  120000   80000  200000  
 225000  150000       0  200000  
  40000  180000  230000  100000  
Dk:    150      80     100     270  
Cjk: 
   4300    2500    1000    5000  
   2000     500       0    3000  
   6000    3200    5000    4000 



Timpul de rulare este limitat la 5 minute (pentru cele mai complicate probleme).  

Programul va citi de la tastatură numele fișierului de intrare (de exemplu p7.txt) si va scrie rezultatul 

intr-un fisier care va avea același nume + sufixul „-sol” (de exemplu p7-sol.txt). 

 

Fișierul de ieșire va avea următorul format: 

*** Fabricanti-depozite 

x11, x12, ..., x1q 

x21, x22, ..., x2q 

... 

xp1, xp2, ..., xpq 

*** Depozite-clienti 

x11, x12, ..., x1r 

x21, x22, ..., x2r 

... 

xq1, xq2, ..., xqr 

*** Cost solutie 

z 

Trebuie să realizați și un program de verificare, care citește un fișierul de intrare și soluția, după care 

verifică respectarea tuturor condițiilor și calculează și verifică costul total. 

Primiți un set de probleme pentru încercarea programului. La evaluare se pot folosi alte probleme. 

 

 

 

 

 

 


