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Παξαδνηέν: Αλαθνξά κε ιύζεηο θαη παξαηεξήζεηο + Κώδηθαο. Οη Α θαη Β είλαη πξνγξακκαηηζηηθέο 

ελώ ε Γ θαη Γ είλαη ζεσξεηηθέο. 

 

A) (0.3) Να βξείηε ηα πξώηα πέληε δεθαδηθά ςεθία ηνπ π (3.14159) κε ηελ κέζνδν Monte Carlo πνπ 

είδακε ζηε δηάιεμε 11. Γείμηε πεηξακαηηθά όηη δελ είλαη ηόζν απνδνηηθή κέζνδνο γηα λα 

ππνινγίδνπκε ηα ςεθία ηνπ π. Αλ κπνξείηε, βξείηε (ή απνδείμηε κόλνη ζαο) ηηο εγγπήζεηο κίαο 

ηέηνηαο κεζόδνπ.  

 

B) (0.7) Τν ζπλνδεπηηθό αξρείν (MinCut.txt) πεξηέρεη ηελ αλαπαξάζηαζε κε ιίζηα γεηηλίαζεο ελόο 

απινύ κε θαηεπζπλόκελνπ γξαθήκαηνο. Υπάξρνπλ 200 θνξπθέο κε εηηθέηεο από ην 1 έσο ην 200. Η 

πξώηε ζηήιε ζην αξρείν αληηζηνηρεί ζηελ εηηθέηα κίαο θνξπθήο ελώ κία γξακκή αληηζηνηρεί ζε όιεο 

ηηο θνξπθέο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ν θόκβνο πνπ είλαη πξώηνο ζηε γξακκή (1
ε
 ζηήιε). Γηα 

παξάδεηγκα, ε 1
ε
 γξακκή αλαθέξεη: «1 37 79 164 155 32 …» ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ν θόκβνο 1 

ζπλδέεηαη κε ηνπο θόκβνπο 37, 79, θνθ.  

Θα πξέπεη λα γξάςεηε ζε C++ ηνλ ηπραηνπνηεκέλν αιγόξηζκν εύξεζεο θαζνιηθήο ειάρηζηεο 

απνθνπήο θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζην γξάθεκα ηνπ αξρείνπ πνπ ζαο δίλεηαη. Πξνζνρή ζηελ 

πινπνίεζε ηεο πξάμεο ζπξξίθλσζεο κίαο αθκήο. Αξρηθά, ζα κπνξνύζαηε λα ην θάλεηε απιά 

δεκηνπξγώληαο έλα θαηλνύξγην γξάθεκα θάζε θνξά πνπ κία αθκή ζπξξηθλώλεηαη. Απηό όκσο δελ 

είλαη απνδνηηθό θαη ζα πξέπεη λα ζθεθηείηε ηξόπνπο λα ην θάλεηε γξήγνξα. Όιεο νη ζρεδηαζηηθέο 

ζαο επηινγέο ζα πξέπεη λα γξαθνύλ ζηελ αλαθνξά.  

 

Γ) (0.5) Να δείμεηε όηη ην αθόινπζν πξόβιεκα δελ κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί κε ιόγν (1+ε) ζε 

πνιπσλπκηθό ρξόλν εθηόο θαη αλ P=NP: Γνζέληνο ελόο γξαθήκαηνο G(V,E) κε ζεηηθά βάξε ζηηο 

αθκέο θαη ελόο ζεηηθνύ αθεξαίνπ k, βξείηε έλα ππνζύλνιν S ησλ θνξπθώλ κε πιεζάξηζκν k, έηζη 

ώζηε ην ζπλνιηθό βάξνο (αζξνηζηηθά) ηνπ πξνθύπηνληνο ππνγξαθήκαηνο ηνπ S (πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο αθκέο κεηαμύ ησλ θόκβσλ ηνπ S θαη κόλν απηέο) λα είλαη ην ειάρηζην δπλαηό. 

 

Δ) (0.5) Έζησ ην εμήο πξόβιεκα: καο δίλνληαη αληηθείκελα ζπγθεθξηκέλνπ βάξνπο ην θαζέλα (δελ 

έρνπλ όια ην ίδην βάξνο) θαη ζαθηά πνπ κπνξνύλ λα ζεθώζνπλ βάξνο ην πνιύ Β (είλαη ίδην γηα όια 

ηα ζαθηά). Ο ζηόρνο καο είλαη λα ηνπνζεηήζνπκε όια ηα αληηθείκελα κέζα ζηα ζαθηά ώζηε θαλέλα 

ζαθί λα κελ έρεη βάξνο >Β θαη κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ζαθηώλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνύκε. Έζησ ν εμήο απιόο αιγόξηζκνο γηα απηό ην πξόβιεκα: Αλ έλα αληηθείκελν ρσξά 

ζην ζαθί πνπ άλνημε πην πξόζθαηα ηόηε ην ηνπνζεηνύκε εθεί. Γηαθνξεηηθά, αλνίγνπκε έλα 

θαηλνύξγην ζαθί. (i) Γείμηε όηη απηόο ν αιγόξηζκνο είλαη 2-πξνζεγγηζηηθόο. (ii) Γώζηε έλα 

παξάδεηγκα ρεηξόηεξεο πεξίπησζεο πνπ λα δίλεη κία 2 πξνζέγγηζε. 

 

  



(4 μονάδες) (Πξναηξεηηθά – όπνηνο ζέιεη – κπνξεί λα κεηαηξαπεί θαη ζε πηπρηαθή ) Λύζηε ην 

πξόβιεκα ηνπ Δπθιείδηνπ TSP (Travelling Salesman Problem) ρξεζηκνπνηώληαο ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο αιγόξηζκνπο (ν έλαο ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβήο ελώ νη ππόινηπνη 

πξνζεγγηζηηθνί/ηπραηνπνηεκέλνη/natural (ant colony) θηι.). Μία θαιή αξρή γηα ηελ απαξαίηεηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε πνπ πξέπεη λα πξνεγεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα ζα ήηαλ λα 

μεθηλήζεηε από ηελ Wikipedia. Δδώ κπνξείηε λα βξείηε έλα κηθξό ζηηγκηόηππν ηνπ πξνβιήκαηνο 

(ζπλνδεπόκελν αξρείν – tsp.txt). Η πξώηε γξακκή αλαθέξεηαη ζην πιήζνο ησλ πόιεσλ ελώ νη 

ππόινηπεο γξακκέο αλαθέξνληαη ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο (x θαη y ζπληεηαγκέλε).  

Έπεηηα λα ιύζεηε ην πξόβιεκα γηα ην αξρείν κε ηηο ειιεληθέο πόιεηο πνπ κπνξείηε λα βξείηε εδώ. 

Βεβαίσο ην λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ αθξηβή αιγόξηζκν κάιινλ είλαη αδύλαην. Γώζηε ηα 

απνηειέζκαηά ζαο ηόζν σο πξνο ηελ πνηόηεηα ηεο ιύζεο όζν θαη σο πξνο ην ρξόλν. Πεξηγξάςηε 

ηνπο αιγνξίζκνπο πνπ επηιέμαηε.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Travelling_salesman_problem
tsp.txt
http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/world/countries.html



