641 Ειςαγωγι ςτθ Θεωρία και Ανάλυςθ Αλγορίκμων
2ο Σετ Αςκιςεων - 26/04/2013
Ημερομηνία Παράδοςησ: Τρίτθ 14/05/2013, ϊρα 18:00
Τρόποσ Παράδοςησ: Χειρόγραφα ςτο γραφείο 207δ ι θλεκτρονικά (μζςω email ι ecourse)
Σημειώςτε τα ονοματεπϊνυμα και τουσ Α.Μ. κάκε φοιτθτι τθσ ομάδασ (ζωσ 2 φοιτθτζσ)
Απορίεσ: ςτο γραφείο ι θλεκτρονικά μζςω email ι ecourse.
Παρουςιάςεισ: Παραςκευι 17/05 (δθλϊνετε μζςω του ecourse τθν χρονικι περίοδο - κα ανακοινωκεί)

Ερώτημα 1. Σε μια βιοτεχνία υπάρχουν m εργαηόμενοι Ε1, Ε2, ..., Εm που παράγουν ζνα προϊόν Π με
ταχφτθτα ς1, ς2, ..., ςm (αρικμόσ προϊόντων τθν θμζρα) ο κακζνασ. Όταν εμφανίηεται μια παραγγελία για
το προϊόν Π που περιγράφεται από ζνα ι περιςςότερα τεμάχια του προϊόντοσ, πρζπει να ανατεκεί ςε
κάποιον εργαηόμενο. Θζλουμε να ανακζςουμε Κ παραγγελίεσ ςτουσ εργαηόμενουσ με τζτοιο τρόπο K1,
K2, ..., Km ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί ο ςυνολικόσ χρόνοσ παραγωγισ όλων των παραγγελιϊν
(δθλαδι, κζλουμε να ελαχιςτοποιιςουμε τον ςυνολικό χρόνο ςτον οποίο κα ζχουν τελειϊςει τισ
παραγγελίεσ όλοι οι εργαηόμενοι).
a) Υποκζςτε ότι όλεσ οι παραγγελίεσ τθσ ακολουκίασ παραγγελιϊν είναι για ζνα τεμάχιο του
προϊόντοσ Π. Αποδείξτε ότι ο άπλθςτοσ αλγόρικμοσ που εξετάηει με τθ ςειρά εμφάνιςθσ τισ
παραγγελίεσ και ανακζτει κάκε παραγγελία ςε εκείνον τον εργαηόμενο που κα τελειϊςει τισ
παραγγελίεσ που ζχουν ανατεκεί μζχρι ςτιγμισ ςε αυτόν – μαηί με τθ νζα – νωρίτερα (δθλ.
ταξινομθμζνα ωσ προσ τα ςj) , είναι βζλτιςτοσ.
Υπόδειξη: Χρθςιμοποιιςτε το επιχείρθμα ανταλλαγισ.
b) Τι ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ που θ ακολουκία παραγγελιϊν περιζχει παραγγελίεσ για ζνα ι
δφο τεμάχια του προϊόντοσ Π και κάκε παραγγελία πρζπει να ανατεκεί ςε ζναν εργαηόμενο;
Αποδείξτε ότι ο αλγόρικμοσ που αναφζρκθκε παραπάνω δεν είναι βζλτιςτοσ (δίνοντασ ζνα
αντιπαράδειγμα).
*Απάντθςθ: ζωσ 1 ςελίδα+

Ερώτημα 2. Διοργανϊνεται ζνασ ποδθλατικόσ αγϊνασ που ξεκινά από τα Ιωάννινα και τερματίηει ςτθν
Ακινα. Οι ποδθλάτεσ αναμζνεται να καλφπτουν περίπου 20 χιλιόμετρα θμερθςίωσ. Οι διοργανωτζσ
ζχουν κλείςει ξενοδοχεία ςε διάφορεσ πόλεισ ςτθν διαδρομι. Ζςτω α1 < α2 < ... < αn οι χιλιομετρικζσ
αποςτάςεισ των διαφόρων ξενοδοχείων από τα Ιωάννινα. Οι ποδθλάτεσ κα μείνουν ςίγουρα ςτο
ξενοδοχείο ςτο αn που είναι θ Ακινα. Στθν διαδρομι όμωσ μποροφν να επιλζξουν αυτοί ςε ποια πόλθ
κα ςταματοφν κάκε φορά. Λόγω των διαφορετικϊν αποςτάςεων των ξενοδοχείων μπορεί να μθν είναι
δυνατόν να καλφπτουν ακριβϊσ 20 χιλιόμετρα θμερθςίωσ. Τα ξενοδοχεία δεν απζχουν ςε καμιά
περίπτωςθ πάνω από 50 χιλιόμετρα που είναι και το ανϊτατο όριο που μπορεί να καλφψει ζνασ
ποδθλάτθσ θμερθςίωσ. Αν καλφψουν x χιλιόμετρα θμερθςίωσ παίρνουν (20 – x)2 βακμοφσ ποινισ.
Νικθτισ είναι αυτόσ που κα φκάςει ςτθν Ακινα με τουσ λιγότερουσ βακμοφσ ποινισ.
Διατυπϊςτε αλγόρικμο με πολυπλοκότθτα χρόνου O(n2) που κα υπολογίηει τθν ελάχιςτθ δυνατι
ςυνολικι ποινι για τουσ παίκτεσ.
Υπόδειξη: Ορίςτε P(i) τθν ελάχιςτθ ςυνολικι ποινι μζχρι το χιλιόμετρο αi ενόσ ποδθλάτθ που διαμζνει
ςτο ξενοδοχείο αi και χρθςιμοποιείςτε Δυναμικό Προγραμματιςμό για να υπολογίςετε το P(n).
*Απάντθςθ: ζωσ 1 ςελίδα+
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Ερώτημα 3. Υποκζςτε ότι ζνα μθ-κατευκυνόμενο γράφθμα G=(V,E) με n κορυφζσ περιζχει δφο
κορυφζσ s και t τζτοιεσ ϊςτε θ απόςταςθ μεταξφ των s και t να είναι αυςτθρά μεγαλφτερθ του n/2.
a) Δείξτε ότι πρζπει να υπάρχει κάποια κορυφι v τζτοια ϊςτε θ διαγραφι τθσ v από το G να
καταςτρζφει όλεσ τισ διαδρομζσ από το s ςτο t (δθλαδι, ςτο γράφθμα που λαμβάνουμε μετά τθ
διαγραφι τθσ v δεν περιζχει διαδρομι από s προσ t ).
b) Δϊςτε αλγόρικμο με χρόνο εκτζλεςθσ O(n+m) για τθν εφρεςθ μιασ τζτοιασ κορυφισ v.
*Απάντθςθ: ζωσ 1 ςελίδα+

Ερώτημα 4. Θεωροφμε ότι ζνα γράφθμα G=(V,E) είναι σχεδόν-δζνδρο αν είναι ςυνεκτικό και ζχει το
πολφ n + 8 ακμζσ. Δϊςτε αλγόρικμο με χρόνο εκτζλεςθσ O(n) ο οποίοσ κα παίρνει ωσ είςοδο ζνα
ςχεδόν-δζνδρο G με κόςτθ ςτισ ακμζσ του και κα επιςτρζφει ζνα ελάχιςτο ςκελετικό δζνδρο. Μπορείτε
να υποκζςετε ότι όλα τα κόςτθ των ακμϊν είναι διαφορετικά.
*Απάντθςθ: ζωσ 1 ςελίδα+

Ερώτημα 5. Θζλουμε να βροφμε τθν ςυντομότερθ διαδρομι ςτο γράφθμα μεταξφ τθσ κορυφισ Α και Λ
εκτελϊντασ τον αλγόρικμο του Dijkstra. Θυμθκείτε ότι ο αλγόρικμοσ του Dijkstra εκτελείται μόνο όταν
το γράφθμα ζχει κετικά βάρθ. Βρείτε
ζναν τρόπο για να εξαλείψετε αρνθτικζσ
τιμζσ από το γράφθμα ζτςι ϊςτε να
εφαρμόςετε ςτθ ςυνζχεια τον αλγόρικμο
του Dijkstra. Θα πρζπει να τεκμθριϊςετε
τθν ορκότθτα τθσ μετατροπισ (δεν
χρειάζεται να παρουςιάςετε τθν
εκτζλεςθ του Dijkstra).
*Απάντθςθ: ζωσ 1 ςελίδα+

Ερώτημα 6. Οριςμζνοι ερευνθτζσ κζλουν να μελετιςουν τουσ λόγουσ μακροηωίασ που παρουςιάηουν
οι κάτοικοι τθσ Ικαρίασ. Ζχουν ςυλλζξει οριςμζνεσ πλθροφορίεσ για ζνα ςφνολο n ανκρϊπων που
ζηθςαν ςτθν Ικαρία πριν 300 χρόνια. Συμβολίηουμε τουσ n ανκρϊπουσ ωσ P1, P2, ..., Pn. Οι πλθροφορίεσ
που ζχουν ςυλλζξει παρουςιάηουν τισ ακόλουκεσ δυο μορφζσ:



Για κάποια i και j, το άτομο Pi πζκανε πριν γεννθκεί το άτομο Pj
Για κάποια i και j, οι διάρκειεσ ηωισ των Pi και Pj επικαλφπτονται τουλάχιςτον εν μζρει.

Δυςτυχϊσ για τισ πλθροφορίεσ που ζχουν δεν είναι ςίγουροι ότι ζχουν ςωςτά ςτοιχεία κακϊσ οι μνιμεσ
δεν είναι τόςο καλζσ. Θζλουν από εςάσ να προςδιορίςετε αν τα δεδομζνα που ζχουν ςυλλζξει είναι
εςωτερικϊσ ςυνεπι με τθν ζννοια αν μπορεί να υπάρξει τζτοιο ςφνολο ατόμων για το οποίο να ιςχφουν
ταυτόχρονα όλα τα ςτοιχεία που ζμακαν. Δϊςτε ζναν γραμμικό (ωσ προσ το μζγεκοσ του ςυνόλου των
ατόμων και το μζγεκοσ του ςυνόλου τθσ πλθροφορίασ) αλγόρικμο που είτε παράγει τισ προτεινόμενεσ
θμερομθνίεσ γζννθςθσ και κανάτου για κάκε άτομο, είτε αποφαςίηει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν
τζτοιεσ θμερομθνίεσ (δθλαδι, παρουςιάηουν εςωτερικι αςυνζπεια).
Υπόδειξη: Μοντελοποιιςτε το πρόβλθμα με μια «αγαπθμζνθ» ςασ δομι και παρατθριςτε πότε
μπορείτε να ζχετε αςυνζπειεσ ςτα δεδομζνα.
*Απάντθςθ: ζωσ 1 ςελίδα+
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