
Bajaderki
Jak powszechnie wiadomo jedną z największych atrakcji turystycznych Bajtocji są produkowane 
tam od stuleci bajaderki. Ponieważ uważane są one za skarb narodowy, do ich wypiekanie upoważ-
niona jest wyłącznie jedna Ciastkarnia, w której skarbcu przechowywany jest kanoniczne Dzieło 
opisujące wszelkie aspekty produkcji bajaderek. Opis ten jest niezwykle obszerny i zapisany jest w 
księdze liczącej S stron.

Istnieje wiele Przepisów na wykonanie bajaderki i z czasem ich lista się poszerza. Ponadto  istnie-
jące przepisy są modyfikowane i uzupełniane.

Każdy z przepisów składa się z ciągu operacji, z których każda wymaga zajrzenia na określoną, jed-
ną stronę Dzieła. W jednym przepisie możliwe jest zaglądanie na tę sama stronę Dzieła wielokrot-
nie. 

Sam przepis zapisany jest w postaci ciągu stron Dzieła. Długość przepisu wynosi zawsze P.

Wypiekanie bajaderek realizowane jest przez Mistrza cukierniczego. 

Ponieważ zbiór istniejących przepisów nie jest stały, Mistrz nigdy nie wie z góry jaki przepis dosta-
nie w danym dniu do zastoswania.

Ponieważ samo Dzieło nie może opuszczać skarbca, dla ułatwienia pracy Mistrz dysponuje stałą 
liczbą kopii pojedynczych stron Dzieła. Są one umieszczane w ramkach zawieszonych nad blatem 
roboczym w pracowni Mistrza, kopia jednej strony w jednej ramce.

W sytuacji kiedy w Przepisie pojawi się numer strony, której kopii nie ma w pracowni, Mistrz usu-
wa jedną z kopii stron, które są w ramkach i umieszcza tam kopię właściwej strony dostarczonej ze 
skarbca. Usuwana kopia zwracana jest do skarbca do ewentualnego późniejszego wykorzystania.

Najczęściej, e względu na brak czasu, Mistrz wymienia stronę w losowo wybranej ramce. 

W chwili rozpoczęcia pracy przez Mistrza ramki są puste. Są one kolejno zapełniane przez potrzeb-
ne strony aż do wyczerpania wolnych miejsc. 

Ponieważ sytuacja w której konieczna jest wymiana jednej ze stron w istotny sposób spowalnia pro-
dukcję, wskazane jest aby  miała ona miejsce jak najrzadziej. W związku z tym niektórzy z Mi-
strzów, zamiast  losowej  wymiany stron,  starają  się  zastosować taką  strategię  wyboru ramki  do 
zwolnienie, aby zminimalizować liczbę koniecznych wymian.

Realizowane są różne strategie wyboru ramki.

• FIFO: wymieniana jest strona, która pojawiła się w pracowni najdawniej. 

• SC: ramki zaopatrzone są w znacznik, który określa, czy do strony zaglądano. W procesie 
wyboru ramki do wymiany,  ramki  przeglądane są cyklicznie  (począwszy od pierwszego 
miejsca po ostatnio wymienianej).  Jeśli znacznik zaglądań jest ustawiony, zerujemy go i 
idziemy dalej. Jeśli jest wyzerowany, wymieniamy stronę w tej ramce.

• WS: analogicznie jak w strategii SC, z tym, że wyzerowanie znacznika odwołań następuje 
tylko wtedy, gdy od czasu ostatniego odwołania minęło nie więcej niż T jednostek czasu 
(kroków przepisu).

• Możliwe są też inne strategie.



Zadanie polega na zaprojektowaniu klas, atrybutów i metod opisujących produkcję bajaderek i za-
implementowaniu  wszystkich  klas  niezbędnych  do  wykonania  zadanego  przepisu  na  bajaderkę 
przez Mistrza stosującego strategię Losową, oraz używającego strategii FIFO lub WS. 

Uwagi:

• Nie zapominamy o konstruktorach.

• Ewentualne stemple czasowe powinny być zrealizowane jako liczby całkowite, określane 
przez kolejny krok przepisu.

• Nie implementujemy szczegółów Skarbca. Do pobrania strony, używamy metody Skrabca: 
Strona dajStron (int numerStrony)ę .

• Do usunięcia strony z ramki używamy metody Skarbca:  void zabierzStron (intę  
numerRamki)..


