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1. ∆ίκτυα Ταξινόµησης: 

(α) Να αποδείξετε πως σε οποιοδήποτε δίκτυο ταξινόµησης µε n γραµµές εισόδου πρέπει 
να υπάρχει τουλάχιστον ένας συγκριτής ανάµεσα στις εισόδους i και i + 1, για κάθε 1 ≤ i 
≤ n. 
(β) Σας δίνονται 2n ακέραιοι, a1, a2, …, a2n, και θέλετε να ξεχωρίσετε τους n µικρότερους 
από τους n µεγαλύτερους (όχι κατ’ανάγκη σε ταξινοµηµένη σειρά). Να δείξετε πως αφού 
ταξινοµηθούν οι n πρώτοι (a1, a2, …, an) και οι n τελευταίοι αριθµοί (an+1, an+2, …, a2n) ο 
διαχωρισµός αυτός µπορεί να επιτευχθεί µέσω ενός δικτύου σύγκρισης βάθους 1. 
 

2. Σας δίνεται µια λίστα µε n στοιχεία η οποία περιέχει n/2 επαναλήψεις ενός ακεραίου και 
n/2 άλλους ακεραίους, διαφορετικούς µεταξύ τους. Να δώσετε τυχαιοποιηµένο αλγόριθµο 
τύπου Las Vegas ο οποίος να εντοπίζει το στοιχείο που επαναλαµβάνεται n/2 φορές. Ο 

αλγόριθµος σας θα πρέπει να τερµατίζει σε χρόνο c⋅α⋅log n µε πιθανότητα α−
n
11  για 

κάποια σταθερά c. 
 
3. Έστω n καταχωρητές Μ1,…, Μn. Στόχος της άσκησης αυτής είναι ο σχεδιασµός 

παράλληλων αλγορίθµων για το µοντέλο PRAM EREW οι οποίοι να αντιγράφουν την 
τιµή του καταχωρητή Μ1 σε κάθε ένα από τους καταχωρητές Μ2, …, Μn.  
(α) Να προτείνετε κατάλληλο αλγόριθµο ο οποίος να λύνει το πρόβληµα σε χρόνο Ο(log 
n)  χρησιµοποιώντας n επεξεργαστές. 
(β) Να προτείνετε κατάλληλο αλγόριθµο ο οποίος να λύνει το πρόβληµα σε χρόνο Ο(log 
n)  χρησιµοποιώντας n/ log n επεξεργαστές. 
 

4. Να προτείνετε αλγόριθµο για το µοντέλο CREW ο οποίος να πολλαπλασιάζει δύο πίνακες 
διαστάσεων n×n σε χρόνο Ο(log n) χρησιµοποιώντας 7lgn  επεξεργαστές. 

 
5. Σας δίνεται µια ακολουθία, a1, a2, …, an, η οποία είναι αρχικά µονοτονικά αύξουσα και 

στη συνέχεια µονοτονικά φθίνουσα. Θεωρήστε τη θέση Μ για την οποία ai< ai+1, 1≤ i < 
M, και ai > ai+1,  M ≤ i < n . Να προτείνετε αλγόριθµο ο οποίος να εντοπίζει τη θέση M 
του πίνακα σε χρόνο Ο(log n).  


