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Introdução

Clientes são a fonte da maioria dos problemas de qualquer instituição, e dos lucros também. O
atendimento a eles deve ser o mais justo posśıvel, mesmo sabendo que, quase sempre, ficarão
insatisfeitos com o tratamento recebido independente da qualidade.

Numa instituição RFB (hipotética), os atendentes possuem diferentes ńıveis de especial-
ização em cada serviço oferecido. Assim, ao escolher o próximo cliente, o atendente dá pri-
oridade seguindo suas especializações, mas não unicamente. Se não possuir especialização
nenhuma num serviço, o atendente não atende nenhum cliente desse serviço. Isso evita prob-
lemas relacionados ao baixo conhecimento do atendente sobre o serviço desejado.

Determinada por lei, a existência de caixas de atendimento exclusivo reserva caixas de
atendimento unicamente para as pessoas dos grupos com prioridade por necessidade f́ısica ou
recompensa social. Nestes caixas, somente são atendidas pessoas destes grupos.

Objetivos

Implementar um sistema de senhas e chamada de clientes para atendimento na instituição
hipotética RFB. Esta solução não deve evitar starvation, ou seja, o primeiro cliente pode ser
o último a ser atendido se o serviço solicitado não for a especialidade de nenhum atendente.

Mesmo com a posśıvel existência de caixas exclusivos, todos os caixas se comportam como
preferenciais.

Especificação

Entrada

O programa inicia recebendo a configuração do atendimento: serviços e caixas. Os atendentes
e clientes são configurados durante o atendimento, o que permite que o atendente de uma mesa
seja trocado durante o serviço.

Serviços

Primeiramente será lida a quantidade de serviços. Exemplo:
3
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Serão 3 tipos de serviços oferecidos aos clientes.

Caixas

Na configuração dos caixas será entrada a quantidade e o tipo(normal ou exclusivo) para cada
caixa. Exemplo:

5 e n n e n

Serão 5 caixas, onde os caixas 0 e 3 serão de atendimento exclusivo a pessoas prioritarias.

Atendentes

Um atendente indica qual caixa ocupará e qual sua especialização para cada serviço. Especial-
ização 0 indica que o atendente não atende clientes deste serviço. Exemplo:

atendente 2 0 10 5

O caixa 2, de atendimento normal, será ocupado por um atendente que possui especialização
0 para o serviço 0, 10 para o serviço 1 e de 5 para o serviço 2.

Clientes

Os clientes indicam sua categoria (prioritária ou normal) qual tipo de serviço pretendem, e
recebem um número crescente (iniciado em 0) pelo qual serão chamados pelo sistema. Exemplo:

cliente p 1

Um novo cliente prioritário chegou, e deseja o serviço 1.

Chamada

Quando um atendente está pronto para outro cliente, ele solicita um novo cliente para seu
caixa. Exemplo:

disponivel 4

O caixa 4 esta dispońıvel para atender um novo cliente.
Observe que o caixa pode ficar dispońıvel sem clientes no momento. Ao chegar um novo

cliente, se existir caixas dispońıveis, o cliente deve ser direcionado para um caixa dispońıvel
segundo a especialização dos atendentes de cada caixa. Se dois atendentes dispońıveis possuem
a mesma especialização, o cliente será direcionado para o primeiro que ficou dispońıvel.

Sáıda

A chamada do cliente deve ocorrer informando o número de cliente e o número do caixa:
544 3

O cliente 544 deve se dirigir ao caixa 3.
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Exemplos

Entrada

1 4

2 5

3 n n n n e

4 atendente 3 0 10 5 7

5 atendente 4 10 10 0 4

6 cliente n 3

7 cliente n 1

8 disponivel 3

9 cliente n 2

10 cliente p 2

11 cliente p 1

12 disponivel 4

13 disponivel 4

14 disponivel 3

15 disponivel 3

Sáıda

1 1 3

2 4 4

3 0 3

4 2 3

Observações

1. Use seu editor de textos favorito. Mas existe a sugestão ao Vim ou ao Emacs.

2. Os laboratórios devem ser compiláveis com o GCC 4, com a seguinte linha de execução:
gcc -lm -std=c99 -Wall -pedantic -Werror -o nome executavel codigo fonte.c

3. Para o desenvolvimento dos laboratórios será útil o conhecimento de ferramentas como
GDB e Valgrind.

4. Os testes de correção irá ocorrer com auxilio da ferramenta Diff com redirecionamento
de entrada e sáıda para arquivos. Exemplo:
./main < arquivo entrada &> arquivo saida

diff arquivo saida arquivo resposta
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5. A submissão será feita no sistema Susy: http://susy.ic.unicamp.br:9999/mc202ef

6. Liberar toda a memória alocada é obrigatório. Os programas que não liberem a memoria
alocada serão considerados errados, independente da sáıda correta nos testes.

7. Códigos ileǵıveis serão considerados errados. A legibilidade é obtida com endentação
correta e coerente, bons nomes de variáveis e funções, fragmentação do código em funções
etc.
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