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Wst¦p

Manager uczelnianego bufetu musi na co dzie« rozwi¡zywa¢ ciekawy problem optymalizacyjny.
Z jednej strony ni»sze koszty przygotowania posiªków pozwalaj¡ na wi¦ksze mar»e i potencjalnie
wi¦kszy zysk, z drugiej mog¡ spowodowa¢, »e mniej osób b¦dzie korzysta¢ z usªug bufet (nie ka»dy
chce je±¢ na obiad kasz¦ ze skwarkami), co oznacza mniejszy zysk. W tym zadaniu opisujemy
bardzo prosty model takiej sytuacji. Twoim zadaniem b¦dzie zarz¡dzanie bufetem.1

Model

Ceny, koszty i zyski

Przyjmujemy, »e zestaw obiadowy ma staª¡ cen¦ C zª. Koszt przygotowania zestawu (w tym koszt
produktów) mo»e si¦ zmienia¢ z dnia na dzie«. Koszt przygotowania zestawu w dniu i b¦dziemy
oznacza¢ przez xi, 0 ≤ xi ≤ C. Je±li w dniu i-tym zestaw kupi ni osób, to zysk z dnia i-tego jest
równy ni(C − xi).

Klienci

Bufet ma N klientów. Ka»dego z klientów mo»na opisa¢ trójk¡ liczb rzeczywistych: (α, p−, p+).
Liczby te interpretujemy nast¦puj¡co:

• je±li koszt przygotowania obiadu byª < α, to klient kupi zestaw obiadowy tylko je±li nie ma
innego wyj±cia, t.j. z prawdopodobie«stwem p−,

• je±li koszt przygotowania obiadu byª ≥ α, to klient kupi zestaw obiadowy, o ile nie b¦dzie
miaª zaplanowanego obiadu w innym miejscu, t.j. z prawdopodobie«stwem p+.

Przyjmujemy oczywi±cie, »e p+ ≥ p−.
Liczby (α, p−, p+) odpowiadaj¡ce ró»nym klientom nie s¡ znane managerowi, mo»e on jednak

stara¢ si¦ je oceni¢ obserwuj¡c decyzje klientów.

Problem

Twoim zadaniem jest opracowanie strategii wyboru kosztu przygotowania obiadu tak, aby zmak-
symalizowa¢ ª¡czny zysk w okresie 1 ≤M ≤ 1 000 dni. Przyjmujemy nast¦puj¡ce zaªo»enia:

• Cena zestawu obiadowego wynosi 10 zª.

1Opisany tutaj bufet nie ma nic wspólnego z »adnym istniej¡cym bufetem. W szczególno±ci nie twierdzimy

nawet, »e osoby zarz¡dzaj¡ce bufetami uczelnianymi zastanawiaj¡ si¦ nad tego rodzaju problemami.
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• Istnieje nie wi¦cej ni» 1 ≤ k ≤ 5 grup/rodzajów klientów ró»ni¡cych si¦ parametrami
(α, p−, p+), klienci w tej samej grupie maj¡ te same parametry. Nie znasz podziaªu na
grupy, ale znasz liczb¦ grup k.

• Klientów jest N = 240 i wszystkie grupy s¡ równoliczne, tzn. rozmiaru N/k.

• Dla ka»dej z grup parametry (α, p−, p+) ustalane s¡ nast¦puj¡co: α jest wybierana losowo z
rozkªadem jednostajnym z przedziaªu [0, C], p− z przedziaªu [0, 0.5], p+ z przedziaªu [0.5, 1].

• Po ka»dym dniu otrzymujesz dla ka»dego klienta informacj¦ o tym, czy kupiª on zestaw
obiadowy.

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 szczegól-
no±ci zastanowiª si¦ nad sytuacjami, w których strategie te dziaªaj¡ najlepiej/najgorzej (w
zale»no±ci od M , k, warto±ci wylosowanych parametrów, itp),

3. opisaª wyniki swoich eksperymentów w postaci raportu, w szczególno±ci zilustrowaª je gra�cz-
nie; osobom poszukuj¡cym inspiracji polecamy stron¦ http://addictedtor.free.fr/graphiques/,
czyli �R Graph Gallery�, gdzie oprócz ilustracji ró»nych rodzajów wykresów mo»na znale¹¢
przykªady generuj¡cego je kodu.

Mile widziane s¡ równie» wszelkiego rodzaju rozwa»ania teoretyczne, jak równie» uogólnienia
modelu, np.:

• nieznane k, nieznane liczno±ci grup, ew. ka»dy klient z wªasnymi parametrami,

• bardziej skomplikowany model klienta,

• . . ..

Wskazówki i sugestie

Aby uªatwi¢ rozpocz¦cie pracy nad projektem, zamieszczamy poni»ej list¦ przykªadowych pyta«,
nad którymi by¢ mo»e warto si¦ zastanowi¢:

• Jak rozwi¡za¢ problem w przypadku, gdy znamy warto±ci parametrów wszystkich grup?

• Jak rozwi¡za¢ problem, gdy interesuje nas maksymalizacja zysku w bardzo dªugim okresie,
np. M = 10 000?

• Jak, maj¡c dane z dªugiego okresu, oceni¢ warto±ci parametrów?

• Jak rozwi¡za¢ problem, gdy interesuje nas maksymalizacja zysku w bardzo krótkim okresie,
np. M = 1, 2, 3, . . .?

• Kiedy twój algorytm dziaªa najlepiej/najgorzej?

• Czy mo»na go jako± poprawi¢ tak, aby w tej najgorszej sytuacji dziaªaª lepiej?
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