
3
ν
 Φξνληηζηήξην 

Υπνινγηζηηθή Ννεκνζύλε 2 

 

Άσκηση 1: 

(α) (5/20) Γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο λα ζεκεηώζεηε αλ είλαη ζσζηέο (Σ) ή ιάζνο (Λ). 

 Σε έλα ΓΑ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν δηαζηαύξσζε. 

 Τν κηθξό κέγεζνο πιεζπζκνύ νδεγεί πάληα ζε γξήγνξε ζύγθιηζε ηνπ ΓΑ. 

 Υπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηεο ρξεζηκόηεηαο ηεο δηαζηαύξσζεο. 

 Ζ ζπλάξηεζε θαηαιιειόηεηαο δελ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ρώξν ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Ζ αύμεζε ηεο Pm έρεη πάληα ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ ζύγθιηζεο ηνπ ΓΑ. 

Λύζε: Σ, Λ, Σ, Λ, Λ 
 

(β) (10/20) Θεσξνύκε ηε γεληθή γελεηηθή δεμακελή ηεζζάξσλ βαζηιόζαπξσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηόλ ην 

θόζκν. Θα ζεσξήζνπκε ηα ρξσκνζώκαηα πνπ θσδηθνπνηνύλ ην κήθνο ησλ πξνγόλσλ ηνπο. Τν κήθνο ηνπ 

πέικαηνο θαη ην κήθνο ησλ δαθηύισλ θσδηθνπνηείηαη από ηέζζεξα γνλίδηα: ηα δύν πξώηα θσδηθνπνηνύλ 

ην πέικα θαη ηα άιια δύν ηα δάθηπια. Σηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ γνλόηππνπ, ην Ο δείρλεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ θαη ην Φ ηελ απελεξγνπνίεζε ελόο γνληδίνπ. Ο ηδεαηόο γνλόηππνο 

(θνληά πέικαηα θαη καθξηά δάθηπια) είλαη: ΧΧΟΟ.  

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη ε γελεηηθή δεμακελή (αξρηθόο πιεζπζκόο) ηνπ πιεζπζκνύ καο. 

Μπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη κεξηθά άηνκα (Α, Β) είλαη αξθεηά θνληά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνγόλσλ ηνπο θαη ην D είλαη ην πιεζηέζηεξν. Σηνλ θόζκν ησλ βαζηιόζαπξσλ ε ηθαλόηεηα ηεο θίλεζεο 

είλαη ην θύξην θξηηήξην επηβίσζεο θαη αλαπαξαγσγήο. Έηζη, θαλέλα ζειπθό δελ ζα επηζπκνύζε λα 

παληξεπηεί έλα βαζηιόζαπξν ηνπ νπνίνπ ηα πέικαηα ζα ήηαλ ζαλ ηνπ Α, αιιά όια ζα νλεηξεπόληνπζαλ 

λα ζπλαληήζνπλ ην D θάπνηα κέξα. 

1. Να εμειίμεηε ηνλ παξαθάησ πιεζπζκό θαηά κία γεληά, κε ηνλ ηξνπνπνηεκέλν ΓΑ πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο. 

 Φξεζηκνπνηείηαη επηινγή εμαλαγθαζκέλεο ξνπιέηαο. 

 Τν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ παξακέλεη ζηαζεξό.  

 Δπηηξέπεηαη κόλν δηαζηαύξσζε ( κε PC=1). 

 Καηά ηε δηαζηαύξσζε επηβηώλεη κόλν ην πξώην παηδί, άξα ρξεηάδνληαη ηέζζεξα δεύγε. 

 Τα άηνκα δεπγαξώλνπλ κε ηε ζεηξά πνπ επηιέγνληαη από ηε ξνπιέηα (δελ ρξεηάδεηαη άιινο 

έιεγρνο). 



 

Αλ ρξεηαζηείηε ηπραίνπο αξηζκνύο, ρξεζηκνπνηείζηε ηνπο παξαθάησ, κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη:  

0.12, 0.86, 0.21, 0.67, 0.64, 0.34, 0.30, 0.85, 0.56, 0.63, 0.47, 0.19, 0.80, 0.98, 0.58, 0.03, 0.57, 0.49, 0.92  

Δπαλαιάβεηε από ηελ αξρή, αλ ρξεηαζηείηε πεξηζζόηεξνπο. Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ρξεζηκνπνηείζηε 

αθξίβεηα δύν δεθαδηθώλ ςεθίσλ. 

Λύση: 

Ζ θαηαιιειόηεηα είλαη εύθνιν λα ππνινγηζηεί. Απιά, δίλνπκε έλα βαζκό ζε θάζε γνλίδην πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ηδεαηό (βέιηηζην). Έηζη, ν ηδεαηόο γνλόηππνο έρεη θαηαιιειόηεηα 4.  Σηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαίλνληαη νη θαηαιιειόηεηεο,  νη πηζαλόηεηεο επηινγήο θαη νη αζξνηζηηθέο πηζαλόηεηεο. 

Άηνκν Καηαιιειόηεηα Πηζαλόηεηα 

Δπηινγήο 

Αζξνηζηηθή Πηζαλόηεηα 

A 1 1/7=0.14 0.14 

B 1 1/7=0.14 0.28 

C 2 2/7=0.29 0.57 

D 3 3/7=0.43 1.00 

Σύλνιν: 7   

Δπηιέγνπκε ηα άηνκα πνπ ζα πεξάζνπλ ζηελ επόκελε γεληά, κε ηε βνήζεηα ησλ ηπραίσλ αξηζκώλ. Δπεηδή 

επηβηώλεη κόλν έλα παηδί, γηα λα κείλεη ζηαζεξόο ν πιεζπζκόο, ζα επηιέμνπκε 4 δεύγε. Άξα ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο παξαθάησ 8 ηπραίνπο αξηζκνύο: 0.12, 0.86, 0.21, 0.67, 0.64, 0.34, 0.30, 0.85. 

Έρνπκε: 

0.00 < 0.12 < 0.14, άξα επηιέγεηαη ην A. 

0.57 < 0.86 < 1.00, άξα επηιέγεηαη ην D. 

0.14 < 0.21 < 0.28, άξα επηιέγεηαη ην B. 

0.57 < 0.67 < 1.00, άξα επηιέγεηαη ην D. 

0.57 < 0.64 < 1.00, άξα επηιέγεηαη ην D. 

0.28 < 0.34 < 0.57, άξα επηιέγεηαη ην C. 

0.28 < 0.30 < 0.57, άξα επηιέγεηαη ην C. 

0.57 < 0.85 < 1.00, άξα επηιέγεηαη ην D. 

 



Οπόηε, ζύκθσλα κε ηελ εθθώλεζε ηα δεύγε γηα δηαζηαύξσζε, ζα είλαη (κε ηε ζεηξά επηινγήο): 

(A, D), (B, D), (D, C) θαη (C, D). 

Πξέπεη ηώξα λα επηιέμνπκε ηα ζεκεία δηαζηαύξσζεο. Έρνπκε κήθνο=4, άξα έρνπκε 3 πηζαλέο ζέζεηο ζηα 

δηαζηήκαηα: 0.0, - 0.33, 0.33 – 0.66 θαη 0.66 – 1.00.  

Παίξλνπκε ηνπο επόκελνπο 4 ηπραίνπο αξηζκνύο: 0.56, 0.63, 0.47, 0.19. 

Δίλαη: 0.33 < 0.56, 0.63, ν.47 < 0.66 θαη 0.0 < 0.19 < 0.33, άξα ηα 3 πξώηα δεύγε ζα δηαζηαπξσζνύλ ζηελ 

2
ε
 ζέζε θαη ην 4

ν
 ζηελ 1

ε
 ζέζε.  

Ο ηειηθόο πιεζπζκόο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. 

 

 

 (γ) (5/20) Σηε λέα γεληά ηνπ πιεζπζκνύ, πνην είλαη ην θαηαιιειόηεξν άηνκν; Δίλαη ην ηδεαηό; Αλ όρη, 

πσο κπνξείηε κε κηα θίλεζε λα βξείηε ην ηδεαηό άηνκν, αλ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όινη νη 

γελεηηθνί ηειεζηέο. 

Τν θαηαιιειόηεξν άηνκν είλαη ην C’ θαη ην D’ κε θαηαιιειόηεηα 3, άξα δελ βξέζεθε ην ηδεαηό άηνκν. 

Απηό κπνξεί λα πξνθύςεη κε κία κεηάιιαμε ζην 3
ν
 ηνπ C θαη ζην 4ν ηνπ D’. 

 

 

 

 

 

Άηνκν Καηαιιειόηεηα Εεύγε γηα 

Εεπγάξσκα  

 

Νένο Πιεζπζκόο 

A = OXXX 1 A, D  A’ = OXOX 

B = XOXX 1 B, D  B’ = XOOX 

C = XOXO 2 D, C  C’ = XXXO 

D = XXOX 3 C, D  D’ = XXOX 

Σπλνιηθή 

Καηαι/ηα: 

7 



Άσκηση 2: 

 

 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε θσδηθνπνίεζε ραξαθηήξσλ, όπνπ θάζε ρξσκόζσκα απνηειείηαη από έλα 

δηάλπζκα έμη γξακκάησλ (από Α έσο Ε), δηαθνξεηηθώλ κεηαμύ ηνπο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ  

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αξρηθνύ πιεζπζκνύ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπιάρηζηνλ ηνπο πξώηνπο 20 ηπραίνπο 

αξηζκνύο (5 γηα θάζε ρξσκόζσκα αθνύ γηα ηελ 6
ε
 πόιε δε ρξεηάδεηαη λα γίλεη επηινγή). Θεσξνύκε ηελ 

θάζε πόιε ηζνπίζαλε, νπόηε ρσξίδσ ην δηάζηεκα (0, 1) ζε 6 ίζα ηκήκαηα: 

(0 - 0.1666),   (0.1666 - 0.3333),   (0.3333-0.5),    (0.5-0.6666),   (0.6666-0.8333),    (0.8333-1) 

θαη αλάινγα κε ην ζε πνηό δηάζηεκα αλήθεη ν εθάζηνηε ηπραίνο αξηζόο, επηιέγσ ην αληίζηνηρν γξάκκα 

(πόιε). Δάλ ην γξάκκα απηό έρε ήδε εηζαρζεί ζην ρξσκόζσκα, ρξεζηκνπνηείηαη ν επόκελνο ηπραίνο 

αξηζκόο. Ο αξρηθόο πιεζπζκόο καο είλαη ινηπόλ: 

 

 



 

Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζρεκαηίζνπκε 2 δεπγάξηα ρξσκνζσκάησλ. Τν άζξνηζκα ησλ θαηαιιεινηήησλ 

είλαη 215. Υπνινγίδνπκε ηελ πηζαλόηεηα επηινγήο θαζώο θαη ηελ αζξνηζηηθή πηζαλόηεηα γηα θάζε 

ρξσκόζσκα. Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  

 

Σηε ζπλέρεηα ρσξίδνπκε ην δηάζηεκα (0,1) ζε 4 ηκήκαηα αλάινγα κε ηηο αζξνηζηηθέο πηζαλόηεηεο θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο 4 επόκελνπο ηπραίνπο αξηζκνύο, επηιέγνπκε ηα άηνκα πξνο δηαζηαύξσζε. Τα 

ηκήκαηα δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 

(0 - 0,219),    (0,219 - 0,47),    (0,47 - 0,749)    (0,749 - 1) 

0,384417, επηιέγεηαη ην 2
ν
  

0,485948, επηιέγεηαη ην 3
ν
  

0,940825, επηιέγεηαη ην 4
ν
 

0,134495, επηιέγεηαη ην 1
ν
  

θαη ηα δεπγάξηα ρξσκνζσκάησλ πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη ηα (2,3) θαη (4,1). 

Δπεηδή ε άζθεζε δελ καο κηιάεη γηα πηζαλόηεηα δηαζηαύξσζεο, ζεσξνύκε όηη ε δηαζηαύξσζε ζα γίλεηαη 

πάληα. 

 

# Φξσκόζσκα Καηαιιειόηεηα Πηζαλόηεηα Δπηινγήο  Αζξνηζηηθή Πηζαλόηεηα 

1 ΓΒΔΕΓΑ 47 47/215=0,219 0,219 

2 ΔΑΕΓΒΓ 54 54/215=0,251 0,47 

3 ΒΕΔΓΓΑ 60 60/215=0,279 0,749 

4 ΔΓΑΓΒΕ 54 54/215=0,251 1 

 Σύλνιν 215 



Πξέπεη ηώξα λα επηιέμνπκε ηα 2 ζεκεία δηαζηαύξσζεο γηα θάζε δεύγνο. Έρνπκε κήθνο = 6, άξα 5 

πηζαλέο ζέζεηο δηαζηάζηαπζσξεο. Φσξίδνπκε ην δηάζηεκα (0,1) ζε 5 ίζα ηκήκαηα: 

(0 – 0,2)   (0,2 – 0,4)   (0,4 – 0,6)   (0,6 – 0,8)   (0,8 - 1)  

θαη αλάινγα κε ην δηάζηεκα ζην νπνίν «πέθηεη» ν ηπραίνο αξηζκόο επηιέγσ ηελ αληίζηνηρε ζέζε 

δηαζηαύξσζεο. 

Εεπγάξη (2,3) 

 1
νο

  ηπραίνο: 0,381887, δειαδή αλάκεζα από ην 2
ν
 θαη 3

ν
 γνλίδην 

 2
νο

  ηπραίνο: 0,004923, δειαδή αλάκεζα από ην 1
ν
 θαη 2

ν
 γνλίδην 

 Άξα: Δ|Α|ΕΓΒΓ       ΑΕΓΒΓΔ      (1) 

          Β|Ε|ΔΓΓΑ            ΕΑΔΓΓΒ      (2) 

 

Εεπγάξη (4,1) 

 1
νο

  ηπραίνο: 0,62178, δειαδή αλάκεζα από ην 4
ν
 θαη 5

ν
 γνλίδην 

 2
νο

  ηπραίνο: 0,357079, δειαδή αλάκεζα από ην 2
ν
 θαη 3

ν
 γνλίδην 

 Άξα: ΔΓ|ΑΓ|ΒΕ       ΑΓΔΕΒΓ      (3) 

          ΓΒ|ΔΕ|ΓΑ            ΔΕΑΓΓΒ      (4) 

 

Ζ ινγηθή ηεο δηαζηαύξσζεο είλαη ε εμήο: αξρηθά αληαιάζζεηαη ην πιηθό ησλ δύν γνλέσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη ππόινηπεο ζέζεηο ζπκπιεξώλνληαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά κε πόιεηο ηνπ γνλέα πνπ όκσο 

δελ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί. Αλ κηα πόιε ππάξρεη ήδε ζην ρξσκόζσκα, ηελ αγλννύκε θαη πάκε ζηελ 

επόκελε. Όηαλ θηάζνπκε ζην ηέινο ηνπ ρξσκνζώκαηνο επηζηξέθνπκε ζηελ αξρή κέρξηο όηνπ 

ζπκπιεξώζνπκε όιεο ηηο ζέζεηο ηνπ ρξσκνζώκαηνο. 

 

 

Ζ ινγηθή ηεο κεηάιαμεο είλαη ε εμήο: γηα θάζε ζέζε ηνπ θάζε ρξσκνζώκαηνο παίξλσ θαη έλαλ ηπραίν 

αξηζκό. Αλ ην ηπραίνο αξηζκόο είλαη κηθξόηεξνο από 0.001 (πηζαλόηεηα κεηάιιαμεο) ηόηε ζα γίλεη 

κεηάιιαμε. Ζ κεηάιιαμε ζε κηα ζέζε πξαγκαηνπνηείηαη κε αληαιιαγή ηνπ γξάκκαηνο ηεο επόκελεο 

ζέζεο. Αλ ε ζέζε ζηελ νπνία γίλεηαη κεηάιιαμε είλαη ε ηειεπηαία ηόηε ε αληαιιαγή γίλεηαη κε ηελ 

πξώηε ζέζε. 

 

Δμεηάδνληαο ηνπο επόκελνοπ 4*6 = 24 ηπραίνπο αξηζκνύο παξαηεξνύκε πσο θαλέλαο αξηζκόο δελ είλαη 

κηθξόηεξνο ηνπ 0,001. Άξα δε ζα γίλεη κεηάιιαμε. 

 

Γηα λα δνύκε όκσο έλα παξάδεηγκα, έζησ όηη ζηελ 5
ε
 ζέζε ηνπ 2

νπ
 ρξσκνζώκαηνο ( (2) ) γίλεηαη 

κεηάιιαμε. 

Τόηε ζα έρνπκε   ΕΑΔΓΓΒ     ΕΑΔΓΒΓ. 

 



Σπλεπώο ν λένο πιεζπζκόο πνπ πξνθύπηεη (ρσξίο ην παξάδεηγκα ηεο κεηάιιαμεο), είλαη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Φξσκόζσκα Μήθνο Γηαδξνκήο Καηαιιειόηεηα 

1 ΑΕΓΒΓΔ 46 54 

2 ΕΑΔΓΓΒ 41 59 

3 ΑΓΔΕΒΓ 51 49 

4 ΔΕΑΓΓΒ 42 58 


