
Functia main()  begin  
Int n, I, j; 
Float c[5] , g[g], x[5]   
/*vector pt utilizate, vector pt greutate, si vectorul pentru solutii – unitatea cu cat este introdus un 
obiect */ 
Float gg, ggr, aux; 
Int a[5] //vectorul unde retin indexul fiecarui obiect, pe care apoi il ordonez dupa greutate 
Int aux2 
Cititi nr de obiecte -> n 
Pentru i=1 pana la n   begin 
 Citesc c[i] 
 Citesct g[i] 
 a[i]=i 
end 
citesc greutatea maxima a rucsacului - > gg 
pentru i=1 pana la n-1 
 pentru j=i+1 pana la n  
  daca c[j]/g[j] > c[i]/g[i] 
  begin 
   aux=c[j]; c[j]=c[i]; c[i]=aux; 
   aux=g[j]; g[j]=g[i]; g[i]=aux; 
   aux2=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=aux2;   

//Ordonez in paralel si vectorul a cu indexii obiectelor 
  end 
//avem obiectele ordonate    
Pentru i=1 pana la n  
 //afisez fiecare obiect cu greutatea si raportul sau 
  cout<<"c["<<a[i]<<"]= "<<c[i]<<" g["<<a[i]<<"]= "<<g[i]<<" -> "<<c[i]/g[i]<<endl; 
 // cum nu am pus inca niciun obiect in rucsac ggr (greutatea ramasa) este gg (greutatea maxima) 

//obiectele fiind deja ordonate primul obiect este cel cu raportul el mai bun si se incearca 
introducerea lui In intregime 

ggr=gg , i=1   
 

 cat timp i <=n 
 begin 
  // greutatea ramasa este mai mare decat greutatea obiectului de introdus   

daca ggr > g[i]   
begin 
 x[i]=1; //primul obiect este introduce in intregime, unitatea fiind 1 
 //actualizam greutatea ramasa, scazand greutatea obiectului introdus 
ggr=ggr – g[i]  
//afisam obiectul introdus cu greutatea lui 
cout<<" Aleg c[" <<a[i]<<"]  cu greutatea "<<g[i]<<endl; 
i++ 

  end //end daca 
  altfel  //obiectul are o greutate mai mare decat greutatea ramasa disponibila in rucsac 
  begin 
   x[i]=ggr/g[i] //se calculeaza procentual cat este “taiat” obiectul  



ggr=ggr-g[i]*x[i] 
//afisam obiectul introdus si greutatea 
cout<<" Aleg din c[" <<a[i]<<"] cu greutatea "<<g[i]<<" doar "<<x[i]<<"-a parte"<<endl; 
//trebuie sa parcurgem lista cu celelalte obiecte care nu vor fi introduce 
Pentru j= i+1 pana la n begin 
 X[j] = 0 //unitatea este 0 , adica obiectul nu e introdus 
 cout<<"Obiectul c[" <<a[j] <<"] cu greutatea "<<g[i]<<" nu este selectat"<<endl; 
end // end pentru 
i= n+1; 

  end // end altfel 
 cout<<" Greutatea ramasa este "<<ggr<<endl;  
 end // end cat timp 
pentru i=1 pana la n  begin 
 cout<<"x["<<a[i]<<"]= "<<x[i]<<endl;     

// afisam pentru fiecare obiect unitatea  cu cat a fost introdus  
End // end pentru 
 
End // end main 

 
 

 
 


