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Задача 9 – Интернет магазин 

Интернет магазинът „112“ поддържа на склад голямо количество продукти. Всеки продукт има 

име, цена и производител(name, price, producer). Задачата е да се направи модел на интернет 

магазина, в който да се подберат най-добрите структури от данни, в които ще се запазват 

продуктите. Да се напише програма, която изпълнява N на брой команди, подадени като вход, 

като всяка от командите е на отделен ред: 

• AddProduct name;price;producer – добавяне на продукт по име, цена и производител. Ако 

продукт със същото име, цена или производител вече съществува, новосъздаденият такъв 

не променя съществуващия (повторението на продукт с еднакви характеристики е 

разрешено). Като резултат командата отпечатва “Product added”. 

• DeleteProducts name;producer – изтрива продукт или няколко продукта по дадено име и 

производител. Като резултат командата отпечатва “X products deleted”, където X е броя на 

изтритите продукти или “No products found”, ако такива продукти не съществуват. 

• DeleteProducts producer – изтрива всички продукти, произведени от даден производител. 

Като резултат командата отпечатва “X products deleted”, където X е броя на изтритите 

продукти или “No products found”, ако такива продукти не съществуват. 

• FindProductsByName name – намира всички продукти по зададено име на продукт. Като 

резултат командата отпечатва лист с продукти във формата {name;producer;price}. 

Продуктите в листа трябва да са подредени по азбучен ред и всеки от тях да е на отделен 

ред. Ако продукти със зададеното име не съществуват, командата отпечатва  “No products 

found”. 

• FindProductsByPriceRange fromPrice;toPrice – Намира всички продукти, чиято цена е по-

малка или равна на fromPrice и по-малка или равна на toPrice. Като резултат командата 

отпечатва лист с продукти във формата {name;producer;price}. Продуктите в листа трябва 

да са подредени по азбучен ред и всеки от тях да е на отделен ред. Ако няма продукти в 

зададения ценови интервал командата отпечатва “No products found”. 

• FindProductsByProducer producer – намира всички продукти по зададен производител. Като 

резултат командата отпечатва лист с продукти във формата {name;producer;price}. 

Продуктите в листа трябва да са подредени по азбучен ред и всеки от тях да е на отделен 

ред. Ако продукти за зададения производител не съществуват, командата отпечатва  “No 

products found”. 

Разгледайте примерите: 

Вход 

Входът на програмата трябва да се прочита от конзолата. 

На първия ред ще бъде даден броя N на командите, които програмата ще трябва да изпълни.  

На всеки от следващите N реда ще бъде дадена команда в някой от форматите, описани в 

условието. 

Входните данни ще бъдат валидни и в описания формат. Няма нужда да бъдат проверявани 

изрично. 

Изход 
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Изходът от програмата трябва да бъде отпечатан на конзолата. 

Изходът на програмата трябва да съдържа(отпечатва) информацията от всяка команда, зададена 

на входа на програмата. 

Ограничения 

• N е число в интервала [1, 100050] 

• Всяка дума в командите (например: име на продукт или производител) се състои от букви, 

цифри и интервали. 

• Цените са дадени като реални числа с най-много две цифри зад десетичната запетая, 

(например: 133.58 или 320) 

• Символът ‘.’ се използва като десетичен разделител. 

• Цените трябва да бъдат отпечатани с точно две цифри зад десетичната запетая (например: 

320.30, а не 320.3 – този формат е грешен) 

• Разрешено време за изпълнение на програмта: 2.50 секунди. 

• Разрешена паметта: 256 MB. 

Пример 

Вход Изход 

14 

AddProduct IdeaPad Z560;1536.50;Lenovo 

AddProduct ThinkPad T410;3000;Lenovo 

AddProduct VAIO Z13;4099.99;Sony 

AddProduct CLS 63 AMG;200000;Mercedes 

FindProductsByName CLS 63 AMG 

FindProductsByName CLS 63 

FindProductsByName cls 63 amg 

AddProduct 320i;10000;BMW 

FindProductsByName 320i 

AddProduct G560;999;Lenovo 

FindProductsByProducer Lenovo 

DeleteProducts Lenovo 

FindProductsByProducer Lenovo 

FindProductsByPriceRange 100000;200000 

 

Product added 

Product added 

Product added 

Product added 

{CLS 63 AMG;Mercedes;200000.00} 

No products found 

No products found 

Product added 

{320i;BMW;10000.00} 

Product added 

{G560;Lenovo;999.00} 

{IdeaPad Z560;Lenovo;1536.50} 

{ThinkPad T410;Lenovo;3000.00} 

3 products deleted 

No products found 

{CLS 63 AMG;Mercedes;200000.00} 

 


