Hanna és Panna pala sintázót üzemeltet. Szeretnének mindenkit friss pala sintával kiszolgálni, ezért a hozzávalókat
egész napra el®re elkészítik, és a pala sintát magát akkor sütik, ha valaki éppen kér. A vev® belép az üzletbe, rendel,
és rendelését  a többiek rendelésének teljesítése után  azonnal elkészítik.
Feladatunk, hogy ezt a folyamatot táblázatkezel®vel modellezzük. Ehhez egy munkafüzet négy munkalapját használjuk. A Vásárlás munkalap tartalmazza a vev® érkezési idejét, a rendelés adatait, a zetett összeget és a kiszolgálás
id®pontját. A Pala sinták munkalapon a pala sinták ízesítése, ára és az a darabszám szerepel, amennyihez elegend®
töltelék áll rendelkezésre. Az Üzleti adatok munkalap tartalmazza a nyitás és zárás id®pontját, valamint a Vásárlás
munkalap kap sán lentebb említett T , Db, t értékeket. A Segéd munkalapon a feladat megoldásához szükséges segédszámításokat végezhetjük.
A Vásárlás munkalap kitöltését az alábbiak szerint készítsük, legfeljebb 1000 vásárlóra számítva:
1. Az érkezés oszlopban a vev®k belépési id®pontja szerepel. Az id®pontokat véletlenszer¶en állítsuk el®. A vev®k
nyitástól zárásig legfeljebb másodper nyi s¶r¶séggel követhetik egymást, de feltételezhetjük, hogy T per nél
tovább nem marad új vásárló nélkül az üzlet.
2. A darabszám oszlop a vev® által rendelt mennyiséget tartalmazza. Egy vev® sak egyfajta pala sintát kérhet,
abból is legfeljebb Db darabot. Értékét véletlenszer¶en kell el®állítanunk.
3. Az ízesítés oszlopban jelenjen meg, hogy milyen ízesítés¶t választott. Értékét véletlenszer¶en állítsuk el® úgy,
hogy a Pala sinta munkalapon szerepl® minden ízesítésnek azonos valószín¶sége legyen.
4. A zetés oszlopban a rendelt darabszámtól és ízesítést®l függ® értéket kell megjelenítenünk. Figyelembe kell
vennünk azonban, hogy ha az adott ízesítés¶ pala sintához már nem áll rendelkezésre elegend® töltelék, akkor
sak az elkészített pala sinták után zet a vev®.
5. A kiszolgálás oszlopban a kiszolgálás id®pontját kell meghatároznunk az alábbiak ismeretében. A pala sintákat
egyesével, egymás után sütik. Egy pala sinta elkészítéséhez szükséges id® t másodper . Sütése akkor kezd®dik
el, ha minden korábbi vev® kiszolgálása megtörtént. A betér® vásárló biztosan kivárja a sorát, valamint ha zárás
el®tt lépett az üzletbe, biztosan kiszolgálják. A rendelés, zetés id®igényét®l eltekintünk.
6. A Vásárlás munkalapon sak a zárás el®tt érkez® vásárlók sorainak adatai jelenjenek meg. Annak a vásárlónak
a sora, aki utoljára kapott a választott ízesítésb®l, sárga, akit pedig egyáltalán nem tudtak kiszolgálni, szürke
háttérrel látszódjon.
A számítások során egész másodper ekkel dolgozzunk, a számot tartalmazó ellákban egész értékek szerepeljenek.
Beküldend® egy i461.zip tömörített állományban a megoldást tartalmazó i461 munkafüzet és a dokumentá iót
magában foglaló i461.pdf fájl. A dokumentá ió tartalmazza a használt táblázatkezel® nevét és verziószámát.

