
ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΔΞΔΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΓΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» - 15/9/2016 

Γηάξθεηα Δμέηαζεο: 2 ώξεο θαη 30 ιεπηά 

 

1. (30 μονάδες)  

α) (13) Έζησ G έλα δηκεξέο γξάθεκα ζην νπνίν όιεο νη θνξπθέο έρνπλ ηνλ ίδην βαζκό k ≥ 2. 

1. (5) Γείμηε όηη ηα δύν ζύλνια θνξπθώλ ηνπ G έρνπλ ίδην πιεζάξηζκν (θάζε ζύλνιν νξίδεηαη από όιεο ηηο 

θνξπθέο κεηαμύ ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη θακία αθκή). 

2. (8) Γείμηε όηη ζην G δελ κπνξεί λα ππάξρεη γέθπξα. Γέθπξα είλαη κία αθκή ηεο νπνίαο ε δηαγξαθή από ην 

ζπλεθηηθό ππνγξάθεκα κεηαηξέπεη ην γξάθεκα ζε κε-ζπλεθηηθό δηαρσξίδνληάο ην ζε δύν ζπλεθηηθέο 

ζπληζηώζεο. 

β) (7) Γείμηε όηη αλ ζε έλα δέλδξν κε ηνπιάρηζηνλ 4 θνξπθέο πξνζζέζνπκε 3 νπνηεζδήπνηε αθκέο, ην 

πξνθύπηνλ γξάθεκα είλαη επίπεδν. Γείμηε όηη ην ίδην δελ ηζρύεη αλ πξνζζέζνπκε 4 αθκέο (δώζηε έλα 

αληηπαξάδεηγκα ζε απηή ηε πεξίπησζε). 

γ) (10) Να δείμεηε όηη ε ζπλδεζηκόηεηα κεηαμύ δύν θνξπθώλ x θαη y ελόο απινύ κε-θαηεπζπλόκελνπ 

γξαθήκαηνο G=(V,E) είλαη ζρέζε ηζνδπλακίαο. Γειαδή, αλ αλαπαξαζηήζνπκε ηε ζρέζε ηεο 

ζπλδεζηκόηεηαο κε C, ηόηε γξάθνπκε (x, y)  C αλ ππάξρεη κνλνπάηη από ηνλ x ζηνλ θόκβν y. Να 

ραξαθηεξίζεηε ηηο θιάζεηο ηζνδπλακίαο. 

 

2. (20 μονάδες)  

α) (10) Μαο δίλνληαη ηξία θνπηηά. Τν έλα θνπηί πεξηέρεη ρξπζό ελώ ηα άιια δύν είλαη άδεηα. Κάζε θνπηί 

έρεη κία επηγξαθή πάλσ ηνπ πνπ δίλεη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηα πεξηερόκελά ηνπ. Οη επηγξαθέο απηέο είλαη: 

Κνπηί 1: «Ο ρξπζόο δελ είλαη εδώ» 

Κνπηί 2: «Ο ρξπζόο δελ είλαη εδώ» 

Κνπηί 3: «Ο ρξπζόο είλαη ζην θνπηί 2» 

Ξέξνπκε όηη κόλν κία επηγξαθή είλαη αιεζήο ελώ νη άιιεο δύν είλαη ςεπδείο (απιά δελ μέξνπκε πνηεο είλαη 

απηέο). Πνην θνπηί έρεη ην ρξπζό; 

Δθθξάζηε ην πξόβιεκα κε ηε ρξήζε πξνηαζηαθνύ ινγηζκνύ θαη βξείηε ηε ιύζε κε ηε ρξήζε πίλαθα 

αιεζείαο. (Υπόδεημε: Έζησ όηη      *     + είλαη ε ινγηθή πξόηαζε «ν ρξπζόο είλαη ζην θνπηί i». 

Δθθξάζηε ηελ πιεξνθνξία πνπ έρεηε γηα ην πξόβιεκα ζε ζρέζε κε ηα   ) 

β) (10) Μεηαηξέςηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο ζε ινγηθέο πξνηάζεηο θαη ρξεζηκνπνηήζηε θαλόλεο εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ γηα λα παξάγεηε ην ζπκπέξαζκα. Να αλαγξάθεηε πνηνλ θαλόλα ρξεζηκνπνηείηε θάζε θνξά.  

1. Όινη νη θνηηεηέο ζην Α.Π.Θ. δηαβάδνπλ πνιύ. 

2. Υπάξρεη έλαο θνηηεηήο ζην Α.Π.Θ. πνπ παίδεη pes. 

3. Αλ έλαο θνηηεηήο παίδεη pes, ηόηε ν θνηηεηήο πεξλάεη σξαία. 

4. Αλ έλαο θνηηεηήο δηαβάδεη πνιύ θαη πεξλάεη σξαία, ηόηε ν θνηηεηήο είλαη επηπρηζκέλνο. 

σμπέραζμα: Κάπνηνο θνηηεηήο ζην Α.Π.Θ. είλαη επηπρηζκέλνο. 

 

 

3. (40 μονάδες)  

α) (20) Μία πηηζαξία θάλεη ηελ εμήο δηαθήκηζε: 

Αγοπάζηε 2 μεγάλερ πίηζερ ζηην κανονική ηιμή και για κάθε πίηζα μποπείηε να βάλεηε μέσπι 10 επιπλέον ςλικά 

από 10 διαθοπεηικά δςναηά ςλικά ενηελώρ δωπεάν. Υπάπσοςν ζςνολικά 1,048,576 ηπόποι να θηιάξεηε ηην 

παπαγγελία ζαρ.  



Απηόο πνπ έθαλε ηε δηαθήκηζε ήηαλ απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Π.Θ. πνπ βξήθε όηη 

(2
10

)
2
=1,048,576. Βξήθε απηόλ ηνλ αξηζκό ζθεθηόκελνο όηη ην πιήζνο επηινγήο πιηθώλ γηα κία πίηζα είλαη 

όια ηα δπλαηά ππνζύλνια ησλ 10 πιηθώλ, πνπ είλαη 2
10

. Μηαο θαη είλαη 2 νη πίηζεο ην πιήζνο ησλ 

ζπλνιηθώλ ζπλδπαζκώλ πίηζαο είλαη (2
10

)
2
.  

Γπζηπρώο απηόο ν αξηζκόο είλαη ΛΑΘΟΣ. 

1. Δμεγήζηε πνην είλαη ην ιάζνο πνπ έθαλε ζηελ κέηξεζε ν απόθνηηνο. 

2. Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξεί θάπνηνο λα επηιέμεη πιηθά γηα 2 πίηζεο; 

3. Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξείηε λα επηιέμεηε πιηθά γηα n πίηζεο; 

(δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε αξηζκεηηθέο πξάμεηο) 

β) (5) Να δείμεηε όηη γηα νπνηεζδήπνηε 5 θνξπθέο ελόο θύβνπ, ε γξακκή δηακέζνπ δύν εμ απηώλ ηέκλεη ην 

θέληξν ηνπ θύβνπ. 

γ) (4) Πόζνη ηξόπνη ππάξρνπλ λα επηιέμνπκε 10 αλαςπθηηθά από ηξεηο ηύπνπο αλαςπθηηθώλ: ζόδα, 

πνξηνθαιάδα θαη ιεκνλάδα, όπνπ ηνπιάρηζηνλ 5 ζα πξέπεη λα είλαη ιεκνλάδεο; 

δ) (2,5) Πόζνη είλαη νη ηξόπνη επηινγήο 5 αηόκσλ από έλα δσκάηην 13 αηόκσλ όηαλ δελ καο ελδηαθέξεη ε 

ζεηξά αιιά θαζνξίδνπκε ζην ηέινο εκείο πνηνο από ηνπο 5 ζα είλαη ν αξρεγόο; 

ε) (2,5) Πνην είλαη ην πιήζνο δηεπζεηήζεσλ m δηαθνξεηηθώλ ζθαηξώλ ζε n δηαθνξεηηθνύο θάδνπο; 

ζη) (3) Πνην είλαη ην πιήζνο αθνινπζηώλ από j ίδηεο καύξεο ζθαίξεο θαη i-1 ίδηεο ιεπθέο ζθαίξεο; 

δ) (3) Πνηνο ν αξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ κνλνπαηηώλ πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη έλαο πύξγνο (θηλείηαη 

κόλν νξηδόληηα θαη θάζεηα) γηα λα θηλεζεί από ην βνξεηναλαηνιηθόηεξν ζην λνηηνδπηηθόηεξν ζεκείν κίαο 

ζθαθηέξαο 1010 (100 θειηά ζπλνιηθά) όηαλ επηηξέπνπκε λα θηλείηαη κόλν πξνο ηελ δύζε θαη ην λόην; 

 

 

4. (15 μονάδες) 

α) (10) Να ππνινγίζεηε ηνλ θιεηζηό ηύπν γηα ηo εμήο άζξνηζκα: 𝑆𝑛 = ∑ 𝑘2 𝑘𝑛
𝑘=0 , αλ ζαο δίλεηαη όηη 

∑    𝑛
 =0 = (𝑛 −  ) 𝑛+1 +  . 

β) (5) Να ππνινγίζεηε ηνλ θιεηζηό ηύπν γηα ην γηλόκελν 𝑃𝑛 = ∏  ∙ 4 𝑛
 =1 .  

 

 

5. (10 μονάδες) Να απνδεηρζεί όηη αλ ν n είλαη αθέξαηνο θαη ν n
3
+5 είλαη πεξηηηόο, ηόηε ν n είλαη άξηηνο 

ρξεζηκνπνηώληαο θαη ηνπο δύν ηξόπνπο απόδεημεο: α) έκκεζε απόδεημε (αληηζεηναληίζηξνθν) θαη β) 

απόδεημε κε αληίθαζε. 

 

6. (10 μονάδες) Να απνδείμεηε όηη ππάξρνπλ άπεηξνη πξώηνη αξηζκνί. 

 

 

 

 

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 

  



Λύζεηο 

(Οη ιύζεηο είλαη ελδεηθηηθέο) 

1. 

α) 1. Έζησ X θαη Y ηα δύν ζύλνια θνξπθώλ ηνπ G. Ο αξηζκόο ησλ αθκώλ πνπ πξνζπίπηνπλ ζην X είλαη 

𝑘|𝑋| θαη αληηζηνίρσο γηα ην Y είλαη 𝑘|𝛶|. Θα πξέπεη 𝑘|𝑋| = 𝑘|𝑌| από όπνπ πξνθύπηεη όηη |𝑋| = |𝑌|. 

2. Έζησ όηη ππάξρεη κία γέθπξα e ζε θάπνηα ζπληζηώζα H ηνπ γξαθήκαηνο (πξνζέμηε όηη ην δηκεξέο 

γξάθεκα κπνξεί λα έρεη παξαπάλσ από κία ζπληζηώζεο κηαο θαη δελ αλαθέξνπκε όηη είλαη ζπλεθηηθό). 

Αθαηξώληαο ηελ e παίξλνπκε δύν ζπλεθηηθέο ζπληζηώζεο Η1 θαη Η2 από ηελ H αθνύ ε e είλαη γέθπξα. Κάζε 

κία από απηέο ηηο ζπλεθηηθέο ζπληζηώζεο είλαη κε ηε ζεηξά ηεο δηκεξέο γξάθεκα. Αο εμεηάζνπκε ηελ H1. 

Έζησ όηη ηα δύν ζύλνια θνξπθώλ γηα ηελ Η1 ζα είλαη ηα Α θαη Β. Όιεο νη θνξπθέο ηεο H1 ζα έρνπλ βαζκό k 

εθηόο από ηε κία θνξπθή (έζησ όηη αλήθεη ζην ζύλνιν Α) πνπ απνηεινύζε άθξν ηεο e (ε άιιε ζα αλήθεη 

ζηελ Η2) θαη ζα έρεη βαζκό k-1 κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο e. Άξα αθνινπζώληαο ην ζθεπηηθό ηνπ 

ππνεξσηήκαηνο (α) έρνπκε όηη: 𝑘|𝛢| −  = 𝑘|𝛣| ⇒ 𝑘(|𝐴| − | |) =  , όπνπ ζεκαίλεη όηη νη πνζόηεηεο k θαη 
|𝐴| − | | ζα πξέπεη λα είλαη αλαγθαζηηθά 1 αθνύ είλαη θπζηθνί αξηζκνί. Όκσο k ≥ 2, θαη άξα πξνέθπςε 

άηνπν. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα ππάξρεη γέθπξα e ζε ηέηνην γξάθεκα. 

β) Έζησ όηη ππάξρεη δέλδξν Τ κε 4 θνξπθέο όπνπ αλ ζπλδέζνπκε ηξία δεύγε θνξπθώλ κεηαμύ ηνπο ηόηε ην 

γξάθεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη κε επίπεδν. Από ην ζεώξεκα Kuratowski απηό ζεκαίλεη όηη ην γξάθεκα απηό 

πεξηέρεη ππνγξάθεκα νκνκνξθηθό ηνπ K5 ή ηνπ K3,3. Αλ όκσο αθαηξέζνπκε ηηο ηξεηο αθκέο πνπ πξνζζέζακε 

ηόηε πξνθύπηεη ην αξρηθό δέλδξν. Δίλαη αδύλαην όκσο λα θαηαζηξαθνύλ όινη νη θύθινη ηνπ K5 ή ηνπ K3,3 

κε ηξεηο αθαηξέζεηο αθκώλ. Άξα ην γξάθεκα δελ πεξηέρεη ππνγξάθεκα νκνκνξθηθό ηνπ K5 ή ηνπ K3,3 θαη 

άξα δελ κπνξεί λα είλαη κε-επίπεδν.  

Αλ πξνζζέζνπκε 4 αθκέο ηόηε ην γξάθεκα πνπ πξνθύπηεη κπνξεί λα είλαη κε-επίπεδν. Έζησ ην κνλνπάηη 6 

θνξπθώλ όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα (είλαη δέλδξν).  

 

 

Αλ πξνζζέζνπκε 4 αθκέο κπνξνύκε λα πάξνπκε ην K3,3 (ν πξώηνο κε ηνλ ηέηαξην θαη ηνλ έθην, ν ηξίηνο κε 

ηνλ έθην θαη ν πέκπηνο κε ηνλ δεύηεξν). 

γ. Αξθεί λα δείμνπκε ηηο ηξεηο ηδηόηεηεο. 

Αλαθιαζηηθή: Ιζρύεη (x,x)  C αθνύ ν θόκβνο x ζπλδέεηαη κε ηνλ εαπηό ηνπ κε έλα ηεηξηκκέλν ηξόπν. 

Σπκκεηξηθή: Δίλαη αθνύ αλ (x,y)  C θαη κε δεδνκέλν όηη ην γξάθεκα είλαη κε θαηεπζπλόκελν ζα ηζρύεη 

(y,x)  C απιά ζαξώλνληαο ην κνλνπάηη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε. 

Μεηαβαηηθή: Έζησ (x,y)  C θαη (y,z)  C. Τόηε, ζα ππάξρεη κνλνπάηη από ηνλ x ζηνλ y θαη από ηνλ y ζηνλ 

z. Σπλδένληαο απηά ηα δύν κνλνπάηηα βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη κνλνπάηη από ηνλ x ζηνλ z θαη 

άξα (x,z)  C. 

Δπνκέλσο ε ζπλδεζηκόηεηα είλαη ζρέζε ηζνδπλακίαο. Οη θιάζεηο ηζνδπλακίαο αληηζηνηρνύλ ζηηο 

ζπλδεδεκέλεο ζπληζηώζεο ηνπ γξαθήκαηνο. 

2.  

α) Έρνπκε δύν βαζηθέο πξνηάζεηο πνπ κπνξνύκε λα αλαπαξαζηήζνπκε θάλνληαο ρξήζε ησλ Bi.  

«Έλα θνπηί πεξηέρεη ην ρξπζό θαη ηα άιια δύν θνπηηά είλαη άδεηα» 

 = (𝛣1   𝛣2   𝛣3)  ( 𝛣1  𝛣2   𝛣3)  ( 𝛣1   𝛣2  𝛣3) 

 



«Μόλν κία επηγξαθή είλαη αιεζήο ελώ νη άιιεο δπν είλαη ςεπδείο» 

 = ( 𝛣1    𝛣2   𝛣2)  (  𝛣1   𝛣2   𝛣2)  (  𝛣1    𝛣2  𝛣2)  (𝛣1   𝛣2)  (𝛣1  𝛣2) 

Φηηάρλνπκε ηνλ πίλαθα αιεζείαο γηα ηα C θαη D 

𝛣1 𝛣2 𝛣3     

T T T Ψ Τ 

T T Ψ Ψ Τ 

T Ψ T Ψ Τ 

T Ψ Ψ Τ Τ 

Ψ T T Ψ Ψ 

Ψ T Ψ Τ Ψ 

Ψ Ψ T Τ Ψ 

Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ 

 

Η κόλε πεξίπησζε όπνπ θαη νη δύν πξνηάζεηο είλαη αιεζείο είλαη όηαλ 𝛣1 =   𝛣2 =   𝛣3 =  . Απηό 

ζεκαίλεη όηη ην πξώην θνπηί πεξηέρεη ην ρξπζό. 

β) Ο ηνκέαο αλαθνξάο είλαη ην ζύλνιν ησλ θνηηεηώλ ζην Α.Π.Θ. Έζησ νη παξαθάησ δειώζεηο: 

𝑃( ): «Ο x δηαβάδεη πνιύ» 

 ( ): «Ο x παίδεη pes» 

 ( ): «Ο x πεξλάεη σξαία» 

𝑆( ): «Ο x είλαη επηπρηζκέλνο» 

Οη πξνηάζεηο γίλνληαη σο εμήο: 

1.   𝑃( ) 
2.    ( ) 

3.   ( ( )   ( )) 

4.   ((𝑃( )   ( ))  𝑆( )) 

Τν ζπκπέξαζκα γξάθεηαη σο   𝑆( ) 

5.  ( ) Υπαξμηαθή ακεζόηεηα από (2) 
6.  ( ) από Καζνιηθό Modus Ponens (3) θαη (5) 

7. 𝑃( ) Καζνιηθή ακεζόηεηα από (1) 
8. 𝑆( ) Καζνιηθό Modus Ponens από (7),(6) θαη (4) 

9.   𝑆( ) Υπαξμηαθή Γελίθεπζε από (8) 
 

 

3.  

α) 1. Ο ηξόπνο επηινγήο πιηθώλ γηα κία πίηζα είλαη πξάγκαηη 2
10

. Όκσο, όηαλ ιέεη όηη ππάξρνπλ (2
10

)
2
 

δηαθνξεηηθνί ηξόπνη γηα 2 πίηζεο θάλεη ην ιάζνο λα ιακβάλεη ππόςε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη 

πίηζεο πνπ πξνθαλώο δελ έρεη θαλέλα λόεκα (κία κε έλα ηπξί θαη κία κε δύν ηπξηά δελ είλαη δηαθνξεηηθή 

παξαγγειία από κία κε δύν ηπξηά θαη κία κε έλα ηπξί). 

 

2. Η ζσζηή ιύζε είλαη: 

 10 + ( 
10

 
) = 5 4 800 

Γειαδή, νη ηξόπνη λα επηιέμνπκε ηα πιηθά γηα 2 ίδηεο πίηζεο ζπλ ην πιήζνο ησλ ηξόπσλ επηινγήο από 2 

πίηζεο κε δηαθνξεηηθά πιηθά. Πξνζνρή, δελ είλαη (2
10

)
2
/2 αθνύ ζε απηή ηε πεξίπησζε δηαηξνύκε θαη ηηο 2

10
 



πίηζεο κε ην 2 πνπ είλαη ίδηεο κεηαμύ ηνπο. Πην απιά είλαη κία επηινγή από 2 πίηζεο από ζπλνιηθά 2
10

. 

Γειαδή: 

 

( 
10 +  −  

 
) = ( 

10 +  
 

) 

Οη δύν παξαπάλσ ηύπνη είλαη ηζνδύλακνη κεηαμύ ηνπο. 

 

3. Σηελ νπζία είλαη κία n επηινγή από  10 ζπλνιηθά δηαθνξεηηθέ πίηζεο. Δπνκέλσο: 

( 
10 + 𝑛 −  

𝑛
) 

β) Φηηάρλνπκε ηέζζεξα δεύγε από αληίζεηεο θνξπθέο (από ηηο 8 ζπλνιηθά) ηνπ θύβνπ ώζηε νη γξακκέο πνπ πεξλνύλ 

από απηέο λα δηέξρνληαη από ην θέληξν ηνπ θύβνπ. Από ηελ αξρή ηνπ πεξηζηεξώλα, νπνηνδήπνηε ζύλνιν 5 θνξπθώλ 

ζα πεξηέρεη έλα ηέηνην δεύγνο. Απνδείρηεθε. 

γ) Απηό είλαη ηζνδύλακν κε ην λα επηιέμνπκε 5 αλαςπθηηθά από ηξεηο ηύπνπο αθνύ ηα ππόινηπα 5 ζα πξέπεη λα είλαη 

ιεκνλάδεο. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε (
7
5
) ηξόπνπο. 

δ) 5 (
  
5

) θαλόλαο γηλνκέλνπ θαη ζπλδπαζκνί 

ε) Κάζε κία ζθαίξα κπνξεί λα κπεη ζε n δηαθνξεηηθνύο θάδνπο. Γηα m ζθαίξεο άξα έρνπκε nm. 

ζη) Τν πξόβιεκα κπνξνύκε λα ην δνύκε ζαλ i-1 άζζνπο θαη j 0 από ηα νπνία πξέπεη λα θηηάμνπκε κία δπαδηθή 

αθνινπζία. Απηό ηζνδπλακεί όκσο κε ην λα επηιέμνπκε ηηο ζέζεηο γηα ηα j 0 ζε ζύλνιν  −  + 𝑗 ζέζεσλ. Δπνκέλσο, 

ην πιήζνο είλαη  ( −  + 𝑗 𝑗). 

δ) Αο ζπκβνιίζνπκε κε 0 κία θίλεζε ηνπ πύξγνπ πξνο ηελ δύζε θαη κε 1 κία θίλεζε ηνπ πύξγνπ πξνο ην λόην. Τόηε ν 

αξηζκόο ησλ δεηνύκελσλ κνλνπαηηώλ είλαη ίζνο κε ηνλ πιήζνο ησλ ηξόπσλ ηνπνζέηεζεο 9 κεδεληθώλ θαη 9 κνλάδσλ 

ζε ζεηξά (εθόζνλ ν πύξγνο ζα θηλεζεί αλαγθαζηηθά 9 ηεηξάγσλα δπηηθά θαη 9 ηεηξάγσλα λόηηα). Ο αξηζκόο απηόο 

είλαη (
 8
9

). 

 

 

 

 

4. 

α. Από εμίζσζε αζξνίζκαηνο έρνπκε: 

𝑆𝑛 + (𝑛 +  )2 𝑛+1 = 0 + ∑( +  )2  +1

𝑛

 =0

⇒ 

𝑆𝑛 + (𝑛 +  )2 𝑛+1 =  ∑( 2 +   +  )  

𝑛

 =0

⇒ 

𝑆𝑛 + (𝑛 +  )2 𝑛+1 =  ∑ 2  

𝑛

 =0

+ 4∑   

𝑛

 =0

+  ∑  

𝑛

 =0

⇒ 

𝑆𝑛 + (𝑛 +  )2 𝑛+1 =  𝑆𝑛 + 4((𝑛 −  ) 𝑛+ +  ) +  ( 𝑛+1 −  ) ⇒ 

𝑆𝑛 = (𝑛 +  )2 𝑛+1 − 4 ((𝑛 −  ) 𝑛+ +  ) −  ( 𝑛+1 −  ) 

 

β.  



log2 𝑃𝑛 = log2 ∏ ∙ 4 

𝑛

 =1

= ∑log2( ∙ 4 )

𝑛

 =1

= ∑(log2  + log2 4 )

𝑛

 =1

= 

∑( +   )

𝑛

 =1

= 𝑛 + 𝑛(𝑛 +  ) = 𝑛(𝑛 +  ) 

Άξα: 𝑃𝑛 =  𝑛(𝑛+2) 

 

5.  

(έκκεζε απόδεημε) Έζησ n πεξηηηόο. Τόηε κπνξνύκε λα ηνλ γξάςνπκε ζαλ n=2k+1, γηα θάπνηνλ αθέξαην k. Άξα 

n3+5= (2k+1)3+5=8k3+12k2+6k+1+5=2(4k3+6k2+3k+3). Άξα ν n3+5 είλαη άξηηνο. 

(κε αληίθαζε) Έζησ n πεξηηηόο. Τόηε θαη ην n3 ζα είλαη πεξηηηόο αξηζκόο αθνύ ην γηλόκελν πεξηηηώλ αξηζκώλ δίλεη 

πεξηηηό αξηζκό. Όκσο ε δηαθνξά δύν πεξηηηώλ αξηζκώλ είλαη άξηηνο. Όκσο (n3+5)- n3=5 δελ είλαη άξηηνο αιιά 

πεξηηηόο. Άξα ε ππόζεζε πνπ θάλακε όηη ν n είλαη πεξηηηόο νδεγεί ζε αληίθαζε θαη άξα ν n είλαη άξηηνο.  

 

6.  

Rosen: Σει. 274, Απόδεημε ζεσξήκαηνο 4.  

 


