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Δώστε πλήρεις εξηγήσεις και απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις για να λάβετε πλήρη βαθµό.
Ανεπαρκείς εξηγήσεις θα λάβουν µειωµένο βαθµό. Επιτρέπονται οι σηµειώσεις και τα
πάσης φύσεως γραπτά βοηθήµατα. Η συνεργασία απαγορεύεται.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (35 µοναδες)
Η Υπηρεσια Διωξης Λαθρεµποριου (ΥΔΛ) σταµαταει φορτηγο µε την υποψια οτι
µεταφερει λαθραια τσιγαρα. Η αρχικη εκτιµηση της πιθανοτητας να µεταφερει λαθραια
ειναι 50%. Αν µεταφερει λαθραια, ειναι γνωστο απο προηγουµενα περιστατικα οτι το
µιγµα φορτιου ειναι 40% Marlboro, 35% Gauloises και 25% Dunhill, ενω αν το φορτιο
δεν ειναι λαθραιο τα ποσοστα ειναι 30%, 20% και 50% αντιστοιχα.
(α) (15 µονάδες) Σταµαταει λοιπον η ΥΔΛ το φορτηγο και ανοιγει τυχαια ενα κιβωτιο
τσιγαρα. Τα τσιγαρα ειναι Marlboro. Ποια ειναι η πιθανοτητα τα τσιγαρα αυτα να ειναι
λαθραια;
(β) (20 µονάδες) Ξαναβάζουν το κιβώτιο στο φορτηγό και το αφήνουν να φύγει. Λίγο πιό
κάτω κάνει µπλόκο η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛΑ) και κάνει δεύτερο έλεγχο, ανοίγοντας
πάλι τυχαία ένα κιβώτιο. Η ΕΛΑ ξέρει ότι ο έλεγχος της ΥΔΛ έβγαλε Marlboro, αλλά
δεν ξέρει ποιό κιβώτιο ανοίχθηκε. Τα τσιγάρα είναι Gauloises. Ποια ειναι τώρα η
πιθανοτητα τα τσιγαρα αυτα να ειναι λαθραια;
ΛΥΣΗ
Εστω
L: το φορτιο ειναι λαθραιο.
M: τα τσιγαρα ειναι Marlboro
G: τα τσιγαρα ειναι Gauloises
D: τα τσιγαρα ειναι Dunhill
(α)
p(LM)=0,5*0,4=0,2
p(M)=0,5*0,4+0,5*0,3=0,35
p(L|Μ)= p(LM)/p(M)=0,571
(β)
p(LMG)= 0,5*0,4*0,35= 0,07

p(MG)= 0,5*0,4*0,35+0,5*0,3*0,2=0,1
p(L|MG)=p(LMG)/p(MG)=0,7
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (35 µονάδες)
Πλοιοκτήτης µπορεί να διαθέσει το πλοίο του το επόµενο έτος είτε στη στιγµιαία
ναυλαγορά, όπου θα έχει κέρδος 10 εκ $ µε πιθανότητα 30%, κέρδος 0 µε πιθανότητα
40%, η ζηµιά 3 εκ $ µε πιθανότητα 30%, είτε στη χρονοναύλωση, όπου θα έχει σίγουρο
κέρδος 2 εκ. $.
(α) (5 µοναδες) Ποια ειναι η βελτιστη επιλογη αν ο πλοιοκτητης εχει ουδετερη
αντιµετωπιση του ρισκου;
(β) (5 µοναδες) Ποια ειναι η προσδοκωµενη τιµη της τελειας πληροφορησης;
(γ) (10 µονάδες) Υποθεστε τωρα οτι ο πλοιοκτητης έχει την εξης συνάρτηση
χρησιµότητας: U(x) = x+y, όπου x είναι η καθαρή µεταβολή της περιουσιακής του
κατάστασης (σε εκ. $) και y=x αν x<0, και 0 διαφορετικα. Ποια επιλογή είναι η
καλύτερη, και ποια είναι τότε η µέγιστη προσδοκώµενη χρησιµότητα Umax;
(δ) (15 µονάδες) Ναυλοµεσίτης προσφέρεται να δώσει στον πλοιοκτήτη την ‘τέλεια
πληροφόρηση’ για την κατάσταση της στιγµιαίας ναυλαγοράς το επόµενο έτος, έναντι
τιµήµατος Τ. Ποια είναι η µέγιστη τιµή του Τ που θα πρέπει να ζητήσει ο µεσιτης, ώστε
ο πλοιοκτήτης να θέλει να αγοράσει την τέλεια αυτή πληροφόρηση, έχοντας
προσδοκώµενη χρησιµότητα τουλάχιστον ίση µε Umax;
ΛΥΣΗ
(α)
Προσδοκωµενο κερδος απο στιγµιαια ναυλωση: 0,3*10+0,4*0+0,3*(-3)=2,1
Προσδοκωµενο κερδος απο χρονοναυλωση: 2
Αρα προτιµαται η στιγµιαια.
(β)
Προσδοκωµενο κερδος κατω απο τελεια πληροφορηση= 0,3*10+0,4*2+0,3*2=4,4
Αρα ΠΤΤΠ=4,4-2,1=2,3.
(γ)
Προσδοκωµενη χρησιµοτητα απο στιγµιαια ναυλωση: 0,3*10+0,4*0+0,3*(-6)=1,2
Προσδοκωµενη χρησιµοτητα απο χρονοναυλωση: 2
Αρα προτιµαται η χρονοναυλωση.
Umax= 2
(δ)
Υποθετοντας οτι Τ>2 (κατι που θα ελεγξουµε) λυνουµε ως προς Τ την εξισωση
0,3*(10-Τ)+0,4*(4-2Τ)+0,3*(4-2Τ)=2

απο οπου Τ=2,235.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3 (30 µονάδες)
Για το εικονιζόµενο δίκτυο, χρησιµοποιείστε δυναµικό προγραµµατισµό για να βρείτε
όλες τις συντοµότερες διαδροµές από όλους τους κόµβους µέχρι τον κόµβο A. Οι
αριθµοί είναι χρόνοι σε ώρες, και η κίνηση επιτρέπεται µόνο από δεξιά προς αριστερά.
Εξηγείστε όλα τα βήµατα.
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