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Ηµεροµηνία Παράδοσης 12/3/04 
 
 

Θεωρήστε το πρόβληµα της εκτύπωσης µιας παραγράφου κειµένου σε ένα εκτυπωτή µε 
χαρακτήρες προκαθορισµένου πλάτους. Το κείµενο εισόδου είναι µια ακολουθία από n 
λέξεις w1, w2, …, wn µε l1, l2, …, ln χαρακτήρες, αντίστοιχα. Κάθε γραµµή που παράγει ο 
εκτυπωτής µπορεί να περιέχει µέχρι Μ χαρακτήρες. Αν µια γραµµή περιέχει τις λέξεις wi 
µέχρι wj, τότε ο αριθµός των κενών θέσεων που παραµένει στο τέλος της γραµµής, 
δεδοµένου ότι αφήνεται ακριβώς ένα κενό ανάµεσα σε κάθε ζεύγος λέξεων, είναι: 
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Για την εκτύπωση παραγράφων θέτουµε τα πιο κάτω κριτήρια: 
 
Κριτήριο 1: Η εκτύπωση να ελαχιστοποιεί τον αριθµό των γραµµών. 
 
Κριτήριο 2: Η εκτύπωση να ελαχιστοποιεί το άθροισµα του αριθµού των κενών θέσεων 
που παραµένουν στο τέλος κάθε γραµµής εκτός από την τελευταία. (Για παράδειγµα, αν 
η εκτύπωση της παραγράφου περιέχει k γραµµές µε b1, b2, …, bk κενά στο τέλος της κάθε 
γραµµής, αντίστοιχα, θέλουµε να ελαχιστοποιήσουµε την τιµή b1² + b2² + …+ bk-1².) 
 
Στόχος αυτής της άσκησης είναι η υλοποίηση και η αξιολόγηση αλγορίθµων για τα πιο 
πάνω προβλήµατα. Συγκεκριµένα, να υλοποιήσετε δύο αλγορίθµους οι οποίοι µε 
δεδοµένα εισόδου (1) ένα αρχείο που περιέχει ένα κείµενο και (2) το µέγιστο αριθµό Μ 
χαρακτήρων που µπορούν να εµφανιστούν σε µια γραµµή του εκτυπωτή, να 
αποφασίζουν και να δείχνουν στην οθόνη εκτύπωση του κειµένου που να ικανοποιεί το 
κριτήριο 1 (πρώτος αλγόριθµος) και το κριτήριο 2 (δεύτερος αλγόριθµος). 
 
Να µελετήσετε πολυπλοκότητα χρόνου και χώρου των αλγορίθµων σας θεωρητικά και 
εµπειρικά. 
 
Για την άσκηση αυτή θα πρέπει να παραδώσετε τα εξής: 
 
1. Μια έκθεση που να περιγράφει τους αλγόριθµους που προτείνετε, ανάλυση της 

πολυπλοκότητας χρόνου και χώρου των αλγορίθµων σας, σύγκριση ανάµεσα στους 
δύο αλγόριθµους, και οποιαδήποτε επιπλέον σχόλια κρίνετε σκόπιµα. 

 
2. Τον κώδικα που λύνει το πρόβληµα, γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατισµού της 

επιλογής σας. 
 
3. Παραδείγµατα εκτέλεσης του προγράµµατός σας. 
 
 
Καλή Επιτυχία! 


