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Υπνινγηζηηθή Ννεκνζύλε 2 

 

Γίιιεκα ηνπ θξαηνπκέλνπ: Γύν ζπλέλνρνη νδεγνύληαη ζε ρσξηζηά θειηά θαη 

αλαθξίλνληαη από ηελ αζηπλνκία. Ο θαζέλαο ηνπο έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλα 

δίιεκκα. Δάλ θαη νη δύν νκνινγήζνπλ, ζα πάλε θαη νη δύν ζηε θπιαθή γηα ηξία 

ρξόληα. Δάλ θαη νη δύν κείλνπλ ζησπεινί, ζα πάλε ζηε θπιαθή γηα έλα κόλν ρξόλν, 

γηα θάπνην κηθξόηεξν παξάπησκα ην νπνίν κπνξεί λα απνδείμεη ε αζηπλνκία. Αιιά 

εάλ ν έλαο νκνινγήζεη θαη ν άιινο δελ κηιήζεη, ν πξνδόηεο ζα αθεζεί ειεύζεξνο 

θαηόπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ αζηπλνκία, ελώ απηόο πνπ έκεηλε πηζηόο ζηελ ζπλεξγαζία 

ηνπο ζα πάεη θπιαθή γηα πέληε ρξόληα. 

Έζησ όηη έρνπκε 2 αληίπαινπο παίθηεο πνπ ζα παίμνπλ ην παηρλίδη πνπ πξνθύπηεη από 

ην δίιιεκα ηνπ θξαηνπκέλνπ γηα 4 γύξνπο. Οη θηλήζεηο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ζε 

θάζε γύξν ν θάζε είλαη είηε λα ζπλεξγαζηνύλ (Σ) είηε λα πξνδώζνπλ (Π). Θέινπκε λα 

βξνύκε ηελ βέιηηζηε ζηξαηεγηθή ηνπ πξώηνπ παίθηε αλ γλσξίδνπκε όηη ν δεύηεξνο 

παίθηεο ζα πξνδώζεη ηηο 3 πξώηεο θνξέο θαη ζα ζπλεξγαζηεί ηελ ηειεπηαία. 

Πξνηείλεηε κηα θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δεκηνπξγείζηε κε ρξήζε 

ησλ ηπραίσλ αξηζκώλ έλα αξρηθό πιεζπζκό 4 αηόκσλ, πξνηείλεηαη κία θαηάιιειε 

ζπλάξηεζε αμηνιόγεζεο θαη εθαξκόζηε γηα 1 επαλάιεςε ηνπο ηειεζηέο ηεο επηινγήο 

εμαλαγθαζκέλεο ξνπιέηαο, δηαζηαύξσζεο ελόο ζεκείνπ (ηα άηνκα λα 

δηαζηαπξώλνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ επηιέγνληαη) θαη κεηάιιαμεο κε πηζαλόηεηα 0.05. 

Τπραίνη αξηζκνί:  

 

Λύζε: 

Α. Κσδηθνπνίεζε: αθνύ νη επηηξεπόκελεο θηλήζεηο είλαη κόλν δύν, ζπλεξγαζία ή 

πξνδνζία, έλα ρξσκόζσκα ζα απνηειείηαη από «Σ» θαη «Π» αλάινγα κε ηελ ελέξγεηα 

ηνπ παίθηε (ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη άζζνπο θαη κεδεληθά). Αθνύ 

κηιάκε γηα 4 γύξνπο ην ρξσκόζσκα ζα απνηειείηαη από 4 γνλίδηα. 



Β. Σπλάξηεζε Αμηνιόγεζεο: γηα ηελ αμηνιόγεζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα 

ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ηα ζπλνιηθά ρξόληα θπιάθηζεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ παίθηε. Σπγθεθξηκέλα, ηζρύεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

Παίκτης 1 Παίκτης 2 Ποινή Παίκτη 1 Ποινή Παίκτη 2 

Πξνδνζία Πξνδνζία 3 ρξόληα  3 ρξόληα 

Πξνδνζία Σπλεξγαζία ειεύζεξνο 5 ρξόληα 

Σπλεξγαζία Πξνδνζία 5 ρξόληα ειεύζεξνο 

Σπλεξγαζία Σπλεξγαζία 1 ρξόλν 1 ρξόλν 

 

Ζ ζπλάξηεζε αμηνιόγεζεο ζα είλαη πξνθαλώο ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ θπιάθηζεο 

πνπ ζα ππνζηεί ν παίθηεο. Παξαηεξνύκε πσο ηα ρξόληα θπιάθηζεο ζα ζπλάξηεζε 

αμηνιόγεζεο έρνπλ αξλεηηθή ινγηθή, δειαδή έλαο παίθηε κε πεξηζζόηεξα ρξόληα 

θπιάθηζεο είλαη ζε ρεηξόηεξε κνίξα από θάπνηνλ πνπ έρεη ιηγόηεξα ρξόληα 

θπιάθηζεο. Δπνκέλσο, ε ζπλάξηεζε αμηνιόγεζεο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί 

θαηάιιεια: ζα πξέπεη λα βξνύκε έλα αξηζκό από ηνλ νπνίν ζα αθαηξνύκε ηα ρξόληα 

θπιάθηζεο, έηζη ώζηε ε ζπλάξηεζε αμηνιόγεζεο λα έρεη ζεηηθή ινγηθή. Δπηιέγνπκε 

ηνλ αξηζκό 20 (20 ρξόληα είλαη ε κέγηζηε πνηλή γηα έλα παίθηε ζε 4 γύξνπο). 

Γ. Αξρηθνπνίεζε: Γηα ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο 

ηπραίνπο αξηζκνύο. Σπγθεθξηκέλα, αθνύ νη πηζαλέο ηηκέο ελόο γνληδίνπ είλαη 2 («Σ» ή 

«Π»), ρσξίδνπκε ην δηάζηεκα (0, 1) ζε δύν ίζα ηκήκαηα, έηζη όηαλ ν ηπραίνο αξηζκόο 

είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 0,5 επηιέγνπκε Σπλεξγαζία «Σ» θαη όηαλ είλαη κεγαιύηεξνο 

επηιέγνπκε Πξνδνζία «Π» (ή ην αλάπνδν, δειαδή όηαλ ν ηπραίνο αξηζκόο είλαη 

κεγαιύηεξνο ηνπ 0,5 επηιέγνπκε Σπλεξγαζία «Σ» θαη όηαλ είλαη κηθξόηεξνο 

επηιέγνπκε Πξνδνζία «Π»). Δπνκέλσο, ν αξρηθόο πιεζπζκόο είλαη ν: 

# Χρωμόσωμα 

1 ΣΣΣΠ 

2 ΠΣΠΠ 

3 ΠΣΠΠ 

4 ΣΣΠΠ 

 

Γ. Αμηνιόγεζε: όπσο είπακε παξαπάλσ, ε αμηνιόγεζε ελόο αηόκνπ πξνθύπηεη 

αθαηξώληαο από ην 20 ηα ρξόληα θπιάθηζεο πνπ πξνθύπηνπλ από θάζε ζηξαηεγηθή, 

όηαλ γλσξίδνπκε πσο νη θηλήζεηο ηνπ αληίπαινπ παίθηε είλαη ΠΠΠΣ. Έηζη ινηπόλ 

δηακνξθώλεηαη ην αθόινπζν πηλαθάθη: 

# Χρωμόσωμα Ποινή υσλάκισης Καταλληλότητα 

1 ΣΣΣΠ 15 20 – 15 = 5 

2 ΠΣΠΠ 11 20 – 11 = 9 

3 ΠΣΠΠ 11 20 – 11 = 9 

4 ΣΣΠΠ 13 20 – 13 = 7 

 



Αο δνύκε πην αλαιπηηθά ηελ πεξίπησζε ηνπ πξώηνπ ρξσκνζώκαηνο: ζεσξνύκε πσο ν 

παίθηεο καο είλαη ν παίθηεο 1 ελώ ν αληίπαινο είλαη ν παίθηεο 2, νη ζηξαηεγηθέο ηνπο 

είλαη ΣΣΣΠ θαη ΠΠΠΣ αληίζηνηρα. Έηζη ινηπόλ, γηα ηνλ πξώην γύξν ν παίθηεο καο 

ζπλεξγάδεηαη ελώ ν αληίπαινο πξνδίδεη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν παίθηεο καο 

πεγαίλεη θπιαθή γηα 5 ρξόληα. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ 2
ν
 θαη ζηνλ 3

ν
 γύξν, 

επνκέλσο κέρξη ζηηγκήο έρνπκε ζπλνιηθά 15 ρξόληα θπιάθηζεο. Σηνλ 4
ν
 γύξν ν 

παίθηεο καο πξνδίδεη θαη αθήλεηαη ειεύζεξνο αθνύ ν αληίπαινο ζπλεξγάδεηαη. 

Σπλνιηθά πξνθύπηνπλ 15 ρξόληα θπιάθηζεο. Αθαηξνύκε ην 15 από ην 20, γηαηί 

ζέινπκε ε ζπλάξηεζε αμηνιόγεζεο λα έρεη ζεηηθή ινγηθή, θαη βξίζθνπκε ηελ 

θαηαιιειόηεηα ηνπ 1
νπ

 αηόκνπ. Οκνίσο εξγαδόκαζηε γηα ηα ππόινηπα άηνκα. 

 

Δ. Δπηινγή: γηα ηε θάζε ηεο επηινγήο, ππνινγίδνπκε ηελ πηζαλόηεηα επηινγήο θάζε 

αηόκνπ θαη αθνινύζσο ηελ αζξνηζηηθή, ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ επόκελν 

πίλαθα: 

 

# Χρωμόσωμα Καταλληλότητα Πιθανότητα 

Επιλογής 

Αθροιστική 

Πιθανότητα 

1 ΣΣΣΠ 20 – 15 = 5 5 / 30 = 0,1666 0,1666 

2 ΠΣΠΠ 20 – 11 = 9 9 / 30 = 0,3 0,4666 

3 ΠΣΠΠ 20 – 11 = 9 9 / 30 = 0,3 0,7666 

4 ΣΣΠΠ 20 – 13 = 7 7 / 30 = 0,2333 1 

 Σύλνιν 30   

 

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

πηζαλόηεηεο, έηζη έρνπκε: 

(0 – 0,1666)   (0,1666 – 0,4666)   (0,4666 – 0,7666)   (0,7666 – 1) 

αλάινγα κε ην πνπ πέθηεη ν ηπραίνο αξηζκόο επηιέγνπκε θαη ην αληίζηνηρν άηνκν. 

Έηζη ζύκθσλα κε ηνπο επόκελνπο ηπραίνπο αξηζκνύο επηιέγνληαη ηα παξαθάησ 2 

δεπγάξηα πξνο δηαζηαύξσζε: 

(3 - 1) θαη (3, 4) 

Ε: Γηαζηαύξσζε: Δπεηδή ε άζθεζε δελ καο δίλεη θάπνηα πηζαλόηεηα δηαζηαύξσζεο, 

ζεσξνύκε όηη ε δηαζηαύξσζε γίλεηαη πάληα. Γηα λα βξνύκε ην ζεκείν δηαζηαύξσζεο 

ρσξίδνπκε ην δηάζηεκα (0, 1) ζε ηξία ίζα ηκήκαηα (4 γνλίδηα ην θάζε ρξσκόζσκα, 

άξα 3 ηζνπίζαλα ζεκεία δηαζηαύξσζεο) θαη αλάινγα κε ην πνπ ζα πέζεη ν ηπραίνο 

αξηζκόο, πξνθύπηεη ην ζεκείν. Έηζη ην πξώην δεπγάξη δηαζηαπξώλεηαη αλάκεζα από 

ην 2
ν
 θαη 3

ν
 γνλίδην, ελώ ην 2

ν
 δεπγάξη αλάκεζα από ην 1

ν
 θαη ην 2

ν
. 

Τα λέα ρξσκνζώκαηα πνπ πξνθύπηνπλ είλαη ηα εμήο: 



Εεπγάξη (3 - 1) 

ΠΣ|ΠΠ  ΠΣΣΠ 

ΣΣ|ΣΠ        ΣΣΠΠ 

   

Εεπγάξη (3 - 4) 

Π|ΣΠΠ  ΠΣΠΠ 

Σ|ΣΠΠ        ΣΣΠΠ 

 

ΣΤ: Μεηάιιαμε: γηα ην κνλνγνληδηαθό ηειεζηή ηεο κεηάιιαμεο ζα εμεηάζνπκε ηνπο 

επόκελνπο 4*4 = 16 ηπραίνπο αξηζκνύο ( από 0,04294 έσο 0,854376) θαη αλ θάπνηνο 

από απηνύο είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 0,05 ηόηε ζα γίλεη κεηάιιαμε. Αθνύ έλα γνλίδην 

κπνξεί λα πάξεη κόλν 2 ηηκέο («Σ» ή «Π») απηό ζεκαίλεη πσο αλ ην γνλίδην πνπ ζα 

ππνζηεί κεηάιιαμε είλαη «Σ» ζα γίλεη «Π» θαη ην αληίζηξνθν. Από ηνπο 16 ηπραίνπο 

αξηζκνύο κόλν ν 1
νο

 θαη ν 11
νο

 είλαη κηθξόηεξνη ηνπ 0,05, επνκέλσο κεηάιιαμε ζα 

ζπκβεί ζην 1
ν
 γνλίδην ηνπ πξώηνπ αηόκνπ θαη ζην 3

ν
 γνλίδην ηνπ 3

νπ
 αηόκνπ. Τα 

άηνκα 2 θαη 4 ζα πεξάζνπλ ζηελ επόκελε γεληά έηζη όπσο δηακνξθώζεθαλ από ηε 

κεηάιιαμε: 

ΠΣΣΠ  ΣΣΣΠ 
ΣΣΠΠ 

ΠΣΠΠ  ΠΣΣΠ 
ΣΣΠΠ 

 

Άξα ν λένο πιεζπζκόο είλαη ν: 

ΣΣΣΠ 

ΣΣΠΠ 

ΠΣΣΠ 
ΣΣΠΠ 

 


