641 Ειςαγωγι ςτθ Θεωρία και Ανάλυςθ Αλγορίκμων
1ο Σετ Αςκιςεων - 15/03/2013
Ημερομηνία Παράδοςησ: Παραςκευι 29/03/2013, ϊρα 22:00
Τρόποσ Παράδοςησ: Χειρόγραφα ςτο γραφείο 207δ (ςε περίπτωςθ απουςίασ αφιςτε τα κάτω από τθν
πόρτα, μζςα ςε φάκελο/διαφάνεια , για να μθν φκαροφν) ι θλεκτρονικά (μζςω email ι ecourse)
Σημειώςτε τα ονοματεπϊνυμα και τουσ Α.Μ. κάκε φοιτθτι τθσ ομάδασ (ζωσ 2 φοιτθτζσ)
Αντίτυπα Εκφωνήςεων του ςετ αςκιςεων υπάρχουν ςτο γραφείο 207δ
Απορίεσ: ςτο γραφείο 207δ (καλφτερα ςτείλτε πρϊτα ζνα email για επιβεβαίωςθ τθσ ϊρασ) ι
θλεκτρονικά μζςω email ι ecourse.

Ερώτημα 1. Για κάκε μια από τισ ακόλουκεσ ςχζςεισ δείξτε αν ιςχφει αιτιολογϊντασ τθν απάντθςι ςασ:
a)
b)
c)
d)
e)

(

)

*Απάντθςθ: ζωσ 1 ςελίδα+

Ερώτημα 2. Να ταξινομθκοφν ςε αφξουςα ςειρά τάξθσ μεγζκουσ οι ακόλουκεσ ςυναρτιςεισ:
√
*Απάντθςθ: ζωσ 1 ½ ςελίδα+

Ερώτημα 3. Υποκζτουμε ότι για τθν επίλυςθ ενόσ υπολογιςτικοφ προβλιματοσ Π ζχουμε να
επιλζξουμε μεταξφ των ακόλουκων αλγορίκμων:
1. Ο αλγόρικμοσ Α1 λφνει προβλιματα μεγζκουσ n με το να επιλφει 16 υποπροβλιματα μεγζκουσ
n/8 και ςυνδυάηει τισ λφςεισ τουσ ςε χρόνο n2/3.
2. Ο αλγόρικμοσ A2 λφνει προβλιματα μεγζκουσ n με το να επιλφει 4 υποπροβλιματα μεγζκουσ
n/3 και ςυνδυάηει τισ λφςεισ τουσ ςε χρόνο n/3.
3. Ο αλγόρικμοσ A3 λφνει προβλιματα μεγζκουσ n με το να επιλφει 9 υποπροβλιματα μεγζκουσ
n/27 και ςυνδυάηει τισ λφςεισ τουσ ςε χρόνο 3n2/3.
4. Ο αλγόρικμοσ A4 λφνει προβλιματα μεγζκουσ n με το να επιλφει 2 υποπροβλιματα μεγζκουσ
n/2 και ςυνδυάηει τισ λφςεισ τουσ ςε χρόνο log2 n.
5. Ο αλγόρικμοσ A5 λφνει προβλιματα μεγζκουσ n με το να επιλφει 1 υποπρόβλθμα μεγζκουσ n/3,
άλλο 1 υποπρόβλθμα μεγζκουσ n/4 και άλλο 1 υποπρόβλθμα μεγζκουσ n/5 και ςυνδυάηει τισ
λφςεισ τουσ ςε χρόνο n.
i. Βρείτε τισ αναδρομικζσ ςχζςεισ για τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ των παραπάνω αλγορίκμων και ςτθ
ςυνζχεια βρείτε τουσ αντίςτοιχουσ αςυμπτωτικοφσ χρόνουσ εκτζλεςθσ.
ii. Ποιον αλγόρικμο κα επιλζγατε για το πρόβλθμα Π με βάςθ τθν ταχφτθτά τουσ και γιατί;
*Απάντθςθ: ζωσ 1 ½ ςελίδα+
Σελίδα 1 από 2

Ερώτημα 4. Θεωροφμε το πρόβλθμα τθσ εφρεςθσ του αρικμοφ αντιςτροφϊν. Η κλαςικι περίπτωςθ
ορίηει ωσ αντιςτροφι ζνα ηεφγοσ ai, aj με i < j για το οποίο ιςχφει ai > aj. Θα μποροφςε κανείσ να
κεωριςει ότι ζνα τζτοιο μζτρο είναι αρκετά ευαίςκθτο. Ασ ονομάςουμε ςημαντική αντιςτροφή τθν
περίπτωςθ i < j και ai > 2 aj.
Δϊςτε αλγόρικμο χρόνου Ο(n log n) που μετρά τον αρικμό των ςθμαντικϊν αντιςτροφϊν μεταξφ δυο
διατάξεων.
Σημείωςη: Όταν ηθτάμε να ςχεδιάςετε αλγόρικμο κα πρζπει να είςτε ςε κζςθ να περιγράψετε οριςμζνα
ςθμαντικά ςτοιχεία του αλγορίκμου ςασ (π.χ. πρϊτα ςκεφτείτε τθν είςοδο και ζξοδο) όπωσ:




Περιγράψτε τα βιματα του αλγόρικμου (με ψευδοκϊδικα ι ςυνοπτικι περιγραφι).
Εξθγείςτε γιατί είναι ςωςτόσ ο αλγόρικμοσ που ςχεδιάςατε (ορκότθτα).
Δικαιολογιςτε τον χρόνο εκτζλεςθσ του αλγορίκμου.

Επιπλζον για λόγουσ παρουςίαςθσ του αλγορίκμου που προτείνετε, μπορείτε να εκτελζςετε ζνα μικρό
(n<10) παράδειγμα που κα φτιάξετε (δεν είναι απαραίτθτο, απλά βοθκάει ςτθν παρουςίαςθ).
*Απάντθςθ: ζωσ 1 ½ ςελίδα+

Ερώτημα 5. Μασ ενδιαφζρει μια παραλλαγι για το πρόβλθμα Ευςτακοφσ Ταιριάςματοσ. Υποκζτουμε
ότι κάκε άνδρασ και κάκε γυναίκα κατατάςςει τα μζλθ του αντίκετου φφλου, αλλά τϊρα επιτρζπουμε
ιςοβακμίεσ ςτθν κατάταξθ. Για παράδειγμα (για n=4) μια γυναίκα κατατάςςει ςτθν πρϊτθ κζςθ τον m1,
ςτθ δεφτερθ κζςθ ιςοβακμοφν οι m2 και m3 (δεν ζχει κάποια προτίμθςθ ανάμεςά τουσ) και ο m4 είναι
ςτθν τελευταία κζςθ. Θα λζμε ότι θ γυναίκα w (αντίςτοιχα και για τον άντρα m) προτιμά τον m από τον
m’ αν ο m κατατάςςεται ψθλότερα από τον m’ (δθλαδι δεν ιςοβακμοφν) ςτθ λίςτα προτιμιςεων τθσ
γυναίκασ w.
Με τισ ιςοβακμίεσ ςτθν κατάταξθ μασ ενδιαφζρουν δφο είδθ ςτακερότθτασ για τθν φπαρξθ ευςτακοφσ
ταιριάςματοσ.
a) Μια ιςχυρή αςτάθεια ςε ζνα τζλειο ταίριαςμα S αποτελείται από ζναν άνδρα m και μα γυναίκα
w τζτοιουσ ϊςτε και ο m και θ w να προτιμοφν τον άλλον από τουσ ςυντρόφουσ που τουσ
ανατζκθκαν ςτο S.
Δϊςτε ζνα παράδειγμα ςυνόλου ανδρϊν και γυναικϊν όπου κάκε τζλειο ταίριαςμα ζχει μια
ιςχυρι αςτάκεια

ή

δϊςτε ζναν αλγόρικμο ο οποίοσ εγγυάται τθν εφρεςθ ενόσ τζλειου

ταιριάςματοσ χωρίσ ιςχυρι αςτάκεια.
b) Μια αςθενήσ αςτάθεια ςε ζνα τζλειο ταίριαςμα S αποτελείται από ζναν άνδρα m και μα
γυναίκα w για τουσ οποίουσ οι ςφντροφοί τουσ ςτο S είναι οι w’ και m’ και ιςχφει ζνα από τα
εξισ:
 Ο m προτιμά τθν w από τθν w’ και θ w είτε προτιμά τον m από τον m’ ι είναι αδιάφορθ
μεταξφ των δφο αυτϊν επιλογϊν (δθλαδι ο m και ο m’ ιςοβακμοφν ςτθν λίςτα τθσ) ι
 Η w προτιμά τον m από τον m’ και o m είτε προτιμά τθν w από τθν w’ ι είναι αδιάφοροσ
μεταξφ των δφο αυτϊν επιλογϊν (δθλαδι θ w και θ w’ ιςοβακμοφν ςτθν λίςτα του).
Δϊςτε ζνα παράδειγμα ςυνόλου ανδρϊν και γυναικϊν για τουσ οποίουσ κάκε τζλειο ταίριαςμα
ζχει αςκενι αςτάκεια

ή

δϊςτε ζναν αλγόρικμο που εγγυάται τθν εφρεςθ ενόσ τζλειου

ταιριάςματοσ χωρίσ αςκενι αςτάκεια.
*Απάντθςθ: ζωσ 1 ςελίδα+

Σελίδα 2 από 2

