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MC202 – Laboratório 04
A fila de uma gráfica

Instituto de Computação — UNICAMP

Prof.: Anderson Rocha
anderson.rocha@ic.unicamp.br

Objetivos

Implementar um sistema de controle de pedidos para uma gráfica utilizando o tipo de dados
abstrato fila.

Descrição do problema

Você deve implementar o software de controle de pedidos de uma gráfica. Esta gráfica possui
2 impressoras: uma que apenas imprime apenas pequenas demandas, em papel A4 ou menor,
e outra que, além disso, também pode imprimir cartazes. Ambas podem imprimir até 10
folhas por unidade de tempo, mas no máximo um pedido.

A impressora menor sempre é a preferida para imprimir pedidos em A4, mas a impressora
grande também deve ser usada para fazer a fila se mover mais rápido.

Os pedidos mais novos não devem em hipótese alguma atrasar a impressão de pedidos
mais antigos. A ordem de chegada deve ser respeitada (uma fila FIFO). Por outro lado, ne-
nhuma máquina deve ficar parada se há algum pedido em espera que possa ser impresso nela.
Assim, por exemplo, se na fila houver apenas pedidos de impressão de cartazes e aparecer
um novo pedido de impressão de A4, este novo pedido deve ser impresso imediatamente pela
impressora menor que estava parada.

Caso um pedido longo em papel A4 seja direcionado inicialmente para a impressora maior
e a impressora menor termine seu serviço e o próximo pedido a ser impresso for um cartaz,
você deve mover o pedido em papel menor para terminar de imprimir na impressora A4.

Especificação

1. Seu programa receberá como entrada os caracteres A, C, T e F, cada um em uma nova
linha. Após os caracteres A, C virá um espaço e um número inteiro indicando o número
de páginas. Não há limite pré-definido da quantidade de caracteres total a serem lidos,
nem quantos items podem ser enfileirados.

2. O caractere A significa um novo pedido tamanho A4, e o C um novo pedido de cartazes.
Após estes caracteres virá um número indicando quantas páginas devem ser impressas
no pedido. Cada pedido novo deve ser colocado no fim de sua fila, por ordem em que
foi feito.
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3. O caractere T indica que uma unidade de tempo se passou. Ambas as impressoras
podem imprimir até 10 folhas por unidade de tempo, mas são limitadas a um pedido.
Ou seja, dois pedidos de 1 página cada vão precisar de duas unidades de tempo para
serem impressos.

4. Imprima na tela marcadores de tempo antes de cada novo peŕıodo, começando a
contagem a partir do 0. printf("Tempo %d\n", quantas unidades de tempo se

passaram). Neste e nos próximos printf(), substitua as descrições pelos nomes das
suas variáveis.

5. Ao final de cada unidade de tempo, seu programa deve mostrar o que cada impressora
imprimiu neste intervalo. Primeiro da impressora pequena, depois da grande. O for-
mato deverá ser: printf("Impressora menor: pedido %d, folha %d de %d\n",
número do pedido, última folha impressa, total de folhas do pedido). A mesma
coisa para a impressora grande, só trocando o nome dela. Se a impressora não imprimiu
nada neste peŕıodo, não mostre nada em relação a ela.

6. O caractere F indica que uma unidade de tempo passou e o expediente acabou. Ou
seja, seu programa deve encerrar. Como passou uma unidade de tempo, faça o descrito
no item acima. Em adição a isso, imprima uma nova linha seguida das seguintes
informações:

(a) printf("Folhas A4 impressas: %d\n", número de cópias A4 impressas)

(b) printf("Cartazes impressos: %d\n", número de cartazes impressos)

(c) printf("Pedidos ainda na fila: %d\n", número de pedidos (n~ao cópias)

que ainda n~ao começaram a ser impressos).

Exemplo 1

Entrada:

A 10

A 1

T

C 10

C 10

T

T

C 5

A 10

F

Sáıda:
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Tempo 0

Impressora menor: pedido 1, folha 10 de 10

Impressora grande: pedido 2, folha 1 de 1

Tempo 1

Impressora grande: pedido 3, folha 10 de 10

Tempo 2

Impressora grande: pedido 4, folha 10 de 10

Tempo 3

Impressora menor: pedido 6, folha 10 de 10

Impressora grande: pedido 5, folha 5 de 5

Folhas A4 impressas: 21

Cartazes impressos: 25

Pedidos ainda na fila: 0

Exemplo 2

Entrada:

A 10

A 50

C 5

T

T

T

C 2

A 10

F

Sáıda:

Tempo 0

Impressora menor: pedido 1, folha 10 de 10

Impressora grande: pedido 2, folha 10 de 50

Tempo 1

Impressora menor: pedido 2, folha 20 de 50

Impressora grande: pedido 3, folha 5 de 5

Tempo 2

Impressora menor: pedido 2, folha 30 de 50

Tempo 3

Impressora menor: pedido 2, folha 40 de 50

Impressora grande: pedido 4, folha 2 de 2
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Folhas A4 impressas: 50

Cartazes impressos: 7

Pedidos ainda na fila: 1

Observações

1. Deve ser utilizado o tipo abstrato fila para a resolução do lab. Você deverá acessá-lo
apenas através de funções, como ”criar nova fila”, ”enfileirar item”, ”remover primeiro
da fila”, ”olhar primeiro da fila”, ”número de itens enfileirados”, ”desalocar fila”, etc.
Assim, seu código principal que trata das impressoras não deve precisar saber se a fila
é implementada como um vetor dinâmico ou uma lista ligada, por exemplo.

2. Utilize structs.

3. Os laboratórios devem ser compiláveis usando o GCC 4, com a seguinte linha de
execução: gcc -lm -std=c99 -Wall -pedantic -Werror -o main arquivo.c

4. É obrigatório liberar toda a memória alocada. Os programas que não liberarem a
memória alocada serão considerados errados, independentemente da sáıda correta nos
testes.

5. Códigos ileǵıveis serão considerados errados. A legibilidade é obtida com identação
correta e coerente, bons nomes de variáveis e funções, bem como boa subdivisão do
código em funções auxiliares.
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