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Wst¦p

Poni»szy rysunek przedstawia (w du»ym uproszczeniu) sie¢ poª¡cze« drogowych mi¦dzy dwoma
polskimi metropoliami: Rzeszowem i Warszaw¡.

Wi¦kszo±¢ kierowców, chc¡c dojecha¢ z Rzeszowa do Warszawy wybiera albo tras¦ Rzeszów-
Radom-Warszawa albo Rzeszów-Lublin-Warszawa, inne opcje uwa»aj¡c, i sªusznie, za mniej ko-
rzystne. Wydarzenia ostatnich tygodni skªoniªy jednak wielu z nich do przemy±lenia swojej stra-
tegii. Ze wzgl¦du na ryzyko nieprzejezdno±ci drogi w wyniku ob�tych opadów ±niegu najlepsz¡
opcj¡ mo»e si¦ okaza¢ jazda tras¡ Rzeszów-Radom-Lublin-Warszawa lub Rzeszów-Lublin-Radom-
Warszawa.
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Model

Ka»dej z dróg r odpowiada pewien czas przejazdu t(r). Dla ka»dej z dróg istnieje te» pewne praw-
dopodobie«stwo p(r) nieprzejezdno±ci. Czasy przejazdu s¡ znane, natomiast prawdopodobie«stwa
p(r) nie. Wiadomo jednak, »e p(r) pochodzi z rozkªadu jednostajnego na pewnym przedziale
[a(r), b(r)], który jest znany.

Przyjmujemy, »e próba przejechania drog¡ nieprzejezdn¡ ko«czy podró» � wydostanie si¦ z
powstaªego na drodze korka zajmuje tak du»o czasu, »e nie zd¡»ymy do Warszawy na czas. Je±li
udaje nam si¦ dojecha¢ do Warszawy, to ª¡czny czas jazdy jest sum¡ czasów odpowiadaj¡cych
przejechanym drogom. Staramy si¦ zminimalizowa¢ ten czas, przy czym je±li nie dojedziemy do
celu, to zakªadamy, »e czas ten jest równy T (du»a liczba � kara czasowa).

Problem

Twoim zadaniem jest opracowanie strategii wyboru trasy. Poniewa» chcemy dosta¢ si¦ Rzeszowa
do Warszawy wiele razy (a konkretnie n > 0), twoja strategia powinna bra¢ pod uwag¦ wyniki
wcze±niejszych prób. Zwróc uwag¦, »e:

• to czy konkretna droga jest przejezdna, czy nie jest decydowane losowo raz w trakcie poje-
dynczej próby,

• prawdopodobie«stwo tego, czy konkretna droga jest nieprzejezdna jest losowane raz na caª¡
seri¦ n prób.

Sposób oceny rozwi¡zania

Zadanie ma charakter otwarty i nie jest istnieje �poprawne rozwi¡zanie�. Chcieliby±my jednak,
aby rozwi¡zuj¡cy:

1. zaproponowaª i zaprogramowaª w j¦zyku R mechanizm testowania i ró»nych strategii,

2. zaproponowaª kilka ró»nych nietrywialnych strategii i zbadaª ich zachowanie, w szczególno±ci
zastanowiª si¦ nad sytuacjami, w których strategie te dziaªaj¡ najlepiej/najgorzej,

3. opisaª wyniki swoich eksperymentów w postaci raportu.

W ramach realizacji celu (2) warto zastanowi¢ si¦ nad poni»szymi pytaniami:

1. Co je±li n jest bardzo maªe/du»e?

2. Co je±li przedziaªy [a(r), b(r)] s¡ bardzo w¡skie, a co za tym idzie prawdopodobie«stwa p(r)
s¡ (prawie) znane?

3. Dla jakich warto±ci parametrów n, [a(r), b(r)], t(r), T zadanie jest ªatwe, a dla jakich trudne?

itd...
Mile widziane s¡ równie» wszelkiego rodzaju rozwa»ania teoretyczne, jak równie» uogólnienia

modelu, np. niejednostajne rozkªady dla p(r), bardziej rozbudowana topologia sieci, losowe czasy
przejazdu, itp.
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