
Objectes i expressions 13

1 Objectes i expressions

\Per elaborar un plat s'han de tenir preparats pr�eviament els ingredients necessaris,

nets i tallats, perqu�e si s'ha de procedir alhora a la pesada i medici�o dels components

i a la seva cocci�o, �es molt possible que ens descuidem un detall o que alguna cosa

ens surti malament."

MONTSERRAT SEGU�I, Cuinar �es senzill (1989)

1.1 Decidiu quines d'aquestes s�on declaracions d'objectes correctes i quines no. Justi�queu-

ho.

a)

var

t ; p; q : enter

fvar

b)

var

l ; enter : real

fvar

c)

var

l : boolea

m; q ; l : real

fvar

d)

const

pi : enter = 3

fconst
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e)

const

cert : enter = 1

fconst

f )

var

mida : real = 3:2

fvar

g)

var

grandaria; factorQ : real

factorL : enter

fvar

h)

const

m2 : real = 4

fconst

i)

const

Revision : 1:24

fconst

1.2 Vegeu quines d'aquestes expressions s�on correctes sint�acticament i quines no. Interpreteu

tot identi�cador com a variable o constant segons convingui.

a) a + b + 4:0

b) 3=2 + f (a) � l
c) 3� (�j )
d) 4 � f (3 � (b i c))
e) no(a � 1 div (2 + q))

f ) (3� q(a; z ) � 6
g) � sqrt(32:0 + l('a') + 27mod 2)

h) 777:0012 � (div46)
i) 2 div �f ('m')
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j) 0������2 � � ����� 0

k) no fals o cert

l) no fals = m(cert) � fals

m) q(cert; cert; 3 � 6;m) � 3

1.3 Vegeu quines d'aquestes expressions s�on correctes sint�acticament i sem�antica. Avalueu-

ne les que ho siguin:

a)

const

pi : real = 3:1415

k : enter = 3

fconst

pi � (k + 1:05)

b)

const

epsilon : real = 4:0031

�ta : real = 3:56

fconst

cert o (epsilon � 2:0� �ta � 1:002)

c)

var

a; b : enter

z : real

fvar

�(a mod b + 2) div 4 � z

d)

var

q ; r ; t : boolea

mida; lloc : enter

fvar

q i no(r o r) i (mida + 5 � 7)

e)

const

pi : real = 3:141592

lletraA : caracter = 'A'

fconst
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var

x ; y ; z : real

fvar

pi � 2:36 > pi � pi o lletraA = 'A' o x + 3:0 � sin(y)

1.4 Escriviu les expressions seg�uents :

a) Donada una variable a : caracter trobeu una expressi�o que s'avalui a cert ssi a

�es una min�uscula.

b) Donada una variable z : real trobeu una expressi�o que s'avalui a cert ssi succeeix

que z 2 [1:0; 9:04].

c) Donada una variable v : boolea trobeu una expressi�o que s'avalui a cert ssi v

cont�e el valor cert.

d) Trobeu una expressi�o que calculi el mateix valor que l'expressi�o matem�atica
a1+log x

b�
. Cal declarar aquells objectes utilitzats.

e) Si q �es una variable de tipus caracter, quina expressi�o permetria classi�car q com

a car�acter alfab�etic?

f ) Si k �es una constant de tipus enter i r �es una variable de tipus real, quina

expressi�o s'avaluaria a un real que �es k vegades r?

1.5 Apliqueu el c�alcul de proposicions per simpli�car aquestes expressions booleanes:

a) no(no(a = 7 o 4 � l = l � 4))
b) (a = b) o no('A' < 'L')

c) no(a > 5 i a < 2)

d) b = no(b 6= b)

e) no(3 < a i no(4 = 6 o fals))

f ) b = q i (no r o 7 > 4)

1.6 Complementeu (aplicant la negaci�o) les expressions booleanes seg�uents i simpli�queu-les:

a) a = 7 i b > n

b) f (x ) � 2:9 o a mod q = 3

c) a = 8:9 i no(s (t) > 6:7)

d) b > 9:0 i l � 5:41 � q � t i t = pi
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1.7 Simpli�queu les proposicions seg�uents despr�es d'haver-les complementat:

a) P ^ (Q) P )

b) (P _Q) ^ (:Q _ R)
c) :(P _Q) ^Q
d) (Q ^R ^ P ) _ :(R _ S)
e) (P ) Q) ^ (Q) P )

f ) ((P ) Q)) R) _ P
g) (P _Q) ^ ((P ) R) _ (P ) Q))

1.8 Expresseu, usant un predicat i les funcions auxiliars necess�aries, els enunciats que hi ha

a continuaci�o:

a) L'exist�encia d'un enter parell que �es m�ultiple de 13.

b) El fet que, donats dos reals qualssevol, sempre n'existeix un tercer que rau entre

els dos primers.

c) El fet que la mitja de dos enters qualssevol sempre resta inclosa en l'interval tancat

de�nit per aquests.

d) L'exist�encia d'arrel quadrada per a tot real positiu.

e) La propietat enunciada com: \Si n �es un enter parell, llavors la seva darrera xifra

ha de ser parella".

1.9 Constru��u un predicat per a cada enunciat que expressi:

a) Donat un cert enter k, el fet que k sigui parell.

b) Donats dos naturals i i j, el fet que siguin primers entre si.

c) Donat un natural p, la propietat de ser primer.

d) Donats tres naturals a; b; c, el fet que mcd(a; b) = c en termes d'operacions ele-

mentals.

e) Donat un vector ~v = (a; b), el fet que ~v pertanyi al primer quadrant.

1.10 Suposeu l'exist�encia d'un vectorN -dimensional ~x = (x0; : : : ; xn�1). Aleshores, la notaci�o

xi denota la i-�esima component del vector ~x. En aquest entorn, escriviu un predicat que

expressi cada un dels enunciats seg�uents:
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a) r �es la suma dels elements de ~x.

b) m �es el m�axim valor de ~x.

c) les components de ~x es troben ordenades de manera creixent.

d) Si ~x cont�e un 1, llavors tamb�e cont�e un 0.

e) Totes les components de ~x s�on diferents.

f ) El m�axim de ~x solament ocorre una vegada.

g) r �es el producte dels elements positius de ~x.

h) r �es el m�axim de les sumes dels segments de ~x.

1.11 Aquestes expressions tenen un o m�es \forats" indicats pel s��mbol @. Completeu-les de

manera que esdevinguin correctes usant els objectes declarats en cada cas:

a)

var

a; b; c : real

fvar

(�a � log(c) > c=@)

b)

var

q ; s : boolea

x ; y : real

fvar

no q i (�x=3:0 > @) i @

c)

var

c : caracter

l : enter

fvar

@ = 'a' o l > 98002

1.12 Una expressi�o �es un algoritme? Raoneu la resposta.

1.13 Raoneu si l'a�rmaci�o seg�uent �es correcta: \Un algoritme pot ser modelat per un cam��

en un espai d'estats".

1.14 Per quina ra�o �es necessari declarar els objectes que intervenen en un algoritme?

1.15 Quina �es la difer�encia existent entre algoritme i programa?



Assignaci�o. Descomposici�o d'accions 19

2 Assignaci�o. Descomposici�o d'accions

\Assaisonner: action de saler �a point; action simple et cependant capitale pour

la cuisine qui exige du sens, le goût, une grande subtilit�e, doubl�ee de beaucoup

d'attention et de discernement."

PAUL BOCUSE, La Cuisine du March�e (1980)

2.1 Vegeu si les assignacions seg�uents s�on correctes i, en el seu cas, determineu-ne l'estat

�nal:

a)

var

a; b; c : enter

fvar

a := 4 + (enter(3:67))

b)

const

pi : real = 3:1415

total : enter = 7

fconst

var

result : real

fvar

result := 3:90 � pi + real(total)

c)

var

acum1 : real

fvar

acum1 := 7:01

acum1 := acum1 + 1:0
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d)

var

c1; c2; c3 : caracter

result : boolea

fvar

f c1 = 'a' ^ c2 = 'k' ^ c3 = 'c' g
result := no(c3 � c1 i c3 � c2)

2.2 Determineu quines assignacions satisfan els seg�uents estats inicials i �nals. Considereu

a tal efecte la declaraci�o d'objectes seg�uent:

var

a; i : enter

b : boolea

x ; y ; z : real

fvar

funcio arrodonit (ent r : real) retorna enter

f Retorna l'enter m�es proper a r g
funcio parell (ent k : enter) retorna boolea

f Retorna cert ssi k �es parell g

a)

f z = Z ^ z > 0 ^ a = A g
� � �
f a = bZ c ^ z = Z g

b)

f z = Z ^ z > 0 ^ a = A g
� � �
f a = arrodonit (Z ) ^ z = Z g

c)

f i = I ^ i � 0 g
� � �
f b = parell (i) g

2.3 Feu un algoritme que, donat un nombre enter que designa un per��ode de temps expressat

en segons, doni l'equivalent en dies, hores, minuts i segons.

2.4 Trobeu un algoritme que, donada una quantitat en pessetes, la descompongui en quanti-

tats de moneda fraccion�aria. Aix�o �es, pessetes, duros, vint-i-cinc pessetes,: : :de manera

que minimitzi el nombre de peces.
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2.5 Usant la composici�o seq�uencial d'accions, dissenyeu un algoritme que intercanv��i el valor

de a amb el de b. Considereu que a i b s�on objectes variables amb tipus a; b : enter.

2.6 Aquestes accions constru��des per composici�o alternativa tenen errors. Esbrineu quins s�on

comprovant si compleixen totes les condicions establertes per a la construcci�o. Corregiu-

los.

a) Donades dues variables de tipus enter, de nom a i b, calculeu-ne el m�axim:

si

a > b �! maxim := a

a < b �! maxim := b

fsi

b) Calculeu el valor absolut de la variable z : real i l'assigneu a la variable absolut :

real

absolut := z

si

z < 0 �! absolut := �z
fsi

2.7 Usant la composici�o seq�uencial i alternativa d'accions, constru��u una acci�o que assigni a

la variable result : enter el valor menor dels continguts en les variables a; b; c : enter.

2.8 Escriviu un algoritme que permeti esbrinar quin tipus d'arrels t�e una equaci�o de segon

grau. Suposeu que les variables a; b; c : real contenen els coe�cients de l'equaci�o. El

resultat cal emmagatzemar-lo a la variable r : caracter. Aquesta contindr�a una 'd' si

l'arrel �es doble, una 'r' si hi ha dues arrels reals i una 'e' si hi ha arrels complexes.

2.9 L'estructura alternativa �es m�es complicada quan �es factible que m�es d'una condici�o sigui

certa alhora. Per quina ra�o?

2.10 Dissenyeu un algoritme, usant estructures alternatives i seq�uencials, tal que donats

x ; y ; z : real variables amb un cert valor inicial diferent, obtingui una permutaci�o dels

mateixos valors sobre les variables a1; a2; a3 : real que compleixi a1 � a2 � a3.

2.11 [Algoritme d'Euclides] Aquest algoritme iteratiu calcula el m�axim com�u divisor pel

m�etode d'Euclides. Simuleu-ne una execuci�o. Feu-ne un gr�a�c a l'espai d'estats i iden-

ti�queu:

a) L'estat inicial.

b) L'estat �nal.

c) La propietat invariant.

Com es determinaria l'estat �nal a partir de la propietat invariant i de la condici�o de la



22 Programaci�o fonamental: problemes

iteraci�o?

f A > 0 ^A > 0 ^ a = A ^ b = B g
mentre a 6= b fer

si

a > b �! a := a � b

b > a �! b := b � a

fsi

fmentre

f a = b = mcd (A;B) g

2.12 Aquestes construccions iteratives s�on incorrectes. Esbrineu per quina ra�o. Suposeu, per a

les deduccions, que tots els objectes usats s�on del tipus adequat i han estat correctament

inicialitzats.

a)

mentre valor < inf + 0:6 fer

i := i + j

fmentre

b)

mentre suma � 0:0 fer

l := f + suma + l

fmentre

c)

mentre residuQ � 6 o l = l fer

h := k + 1

s := log(residuQ)

residuQ = residuQ + 1

fmentre

d)

mentre q � 6 fer

q := q + 1

m := r i (s = t)

fmentre

fPost: m 2 fcert; falsg ^ q = 3 g

e)

fPrec: i = 1 g
mentre i mod 2 = 1 fer

i := i + 2

fmentre
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2.13 Dissenyeu un algoritme iteratiu que permeti dividir dos enters usant �unicament sumes i

productes. Aix�o �es, una acci�o que satisfaci l'especi�caci�o:

f a = A ^ b = B ^ a > 0 ^ b > 0 g
� � �
f r = A div B g

Veri�queu el seu funcionament fent una simulaci�o. Preneu nota de totes les di�cultats

amb qu�e ens trobem en fer aquest exercici.

2.14 [El problema del pot de caf�e] Aquest problema s'atribueix originalment a Carel Scholten

i fou explicat per E. W. Dijkstra a D. Gries com a exemple de la pot�encia que comporta

raonar usant el concepte d'invariant.

Suposeu que es t�e un pot de caf�e amb grans negres i grans blancs. Repetiu el proc�es

seg�uent mentre sigui possible:

\Seleccioneu aleat�oriament dos grans del pot. Si s�on del mateix color, llenceu-los i afegiu

un gra negre al pot. Si s�on de colors diferents, torneu el gra blanc al pot i llenceu el

negre."

Trobeu una expressi�o que permeti saber el color de l'�unic gra que resta al pot despr�es

d'haver repetit el proc�es. Aquesta expressi�o �es funci�o del nombre de grans blancs i negres

que inicialment hi havia al pot.
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3 Subprogrames

\Si en una recepta no s'explica detingudament una salsa, arranjament de verdures,

preparaci�o d'una crema, bescuit, etc. s'ha de buscar a la secci�o corresponent."

MONTSERRAT SEGU�I, Cuinar �es senzill (1989)

3.1 Donades les seg�uents especi�cacions de subprogrames, escriviu-ne les cap�caleres. Ana-

litzeu amb atenci�o els mecanismes de pas de par�ametre i els tipus d'aquests mecanismes.

Noteu que per escriure les cap�caleres d'aquests subprogrames no �es necessari saber com

s'implementen.

a) Un subprograma tal que, donats dos enters, diu si s�on primers entre si.

b) Un subprograma tal que, donades tres variables reals, obt�e el m��nim interval

tancat que les cont�e totes tres.

c) Un subprograma tal que, donats dos car�acters i un tercer, calcula si el darrer est�a

dins l'interval que va del primer al segon.

d) Un subprograma tal que, donat un car�acter, ens calcula si el car�acter en q�uesti�o

�es una lletra maj�uscula o no.

e) Un subprograma tal que, donat un enter, calcula el signe de l'enter i ens torna

�1; 0; 1 segons si l'enter �es negatiu, zero o positiu.

f ) Un subprograma tal que, donat un real r, obt�e l'�area de la cua de la funci�o normal

centrada i redu��da de�nida per l'interval (�1; r].

3.2 Tot seguit es troba un conjunt d'especi�cacions de subprogrames i un algoritme que les

utilitza. Es demana que esbrineu l'estat �nal de l'algoritme. Noteu que no cal saber com

estan implementats els subprogrames per resoldre l'exercici.
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a)

funcio f (ent x : real) retorna real

f f(x) =
R x
0 e

� sin ydy g
accio inc (ent x : real; entsor y : real)

f incrementa en x el valor de y g
algoritme test1 es

var

m;n : real

fvar

m := 3:984

n := 1:0e � 2

inc(8:0;m)

n := f (m)

falgoritme

b)

f Donat un valor x, retorna el seu factorial g
funcio fact (ent x : enter) retorna enter

f a = A ^ b = B ^ c = C g
accio max3 (ent a; b; c : enter; sorm : enter)

f m = maxim (A;B ;C ) g
algoritme test2 es

var

q ;n;m : enter

s ; t : real

fvar

s := 3:087

q := enter(s)

n := 7;m := 2

si

q = 3 �!
max3 (q ;n;m;m);

n := fact (m)

q 6= 3 �! n := �3
fsi

falgoritme

c)

f Donat el n�umero de dia a partir d'1/1/90, calcula la temperatura

m�axima que s'enregistrar�a a Par��s g
funcio maxima (ent ndia : enter) retorna real
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algoritme BonTemps es

var

bontemps : boolea

fvar

si

maxima (4022) � 18:0 �! bontemps := cert

maxima (4022) < 18:0 �! bontemps := fals

fsi

falgoritme

3.3 Seguidament hi ha uns algoritmes dels quals �unicament interessen els objectes que hi

participen. Per a cada un, escriviu-ne el diagrama de temps de vida. En una segona

passada pel problema, esbrineu-ne l'estat �nal.

a)

algoritme cas1 es

const

v : enter = 1

fconst

var

a; b; c : enter

fvar

c := 67

b := �9
A (a)

B (c; b)

falgoritme

accio A (sor c : enter) es

var

m; p : real

fvar

C (m)

c := 4

faccio

accio C (sorm : real) es

m := real(v + 1)

faccio

accio B (ent l ; k : enter) es

var

x : real
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z : caracter

fvar

x := 1:05

z := caracter(l)

faccio

b)

accio A (ent a; b : enter; sor c : enter) es

var

m : enter

fvar

c := a

faccio

accio B (ent b; a : enter; entsor q : enter) es

var

m : enter

fvar

m := 34

q := enter(3:98)

faccio

accio AB (ent a; b : enter) es

var

m;n : enter

fvar

n := b

A (a; b;m)

B (a; b;n)

faccio

funcio F (ent a : enter) retorna enter es

retorna a + 2

�uncio

accio AA (ent a; b : enter; sor c : enter) es

var

r : enter

fvar

A (a; b; r)

A (a + b; b; r)

c := r

faccio
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algoritme cas2 es

var

a; b; c; d : enter

fvar

a := 3

b := 45

c := 2

B (a; b; c)

AA (a;F (b); d)

AB (a; b)

falgoritme

3.4 Tot seguit es de�neixen un conjunt d'objectes i subprogrames. En base a aquests, decidiu

si les crides que es troben a cada subapartat s�on correctes o no i digueu per qu�e.

const

a : real = �0:098
b : real = 0:8901

k : enter = 8

c : caracter = 'p'

fconst

var

va; vb : real

vk : enter

vc : caracter

fvar

funcio fun2 (ent a; b : enter) retorna enter

a)

f Acci�o que volem cridar g
accio acc1 (ent a; b : enter; sor s : real)

� � �
f Crida a l'acci�o g
acc1 (k ; enter(a); b)

b)

f Acci�o que volem cridar g
accio acc2 (entmax : enter; sor l : real)

� � �
f Crida a l'acci�o g
acc2 (va; vb)
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c)

f Acci�o que volem cridar g
accio acc3 (ent a; b : enter; sorw : real)

� � �
f Crida a l'acci�o g
acc3 (3; enter(a); vb)

d)

f Acci�o que volem cridar g
accio acc4 (ent a; b : real; entsor y : caracter)

� � �
f Crida a l'acci�o g
acc4 (real(k); a; 'Q')

e)

f Acci�o que volem cridar g
accio acc5 (ent a; b : enter; sor t : real)

� � �
f Crida a l'acci�o g
acc5 (k + fun2 (2; 7); enter(va); va)

3.5 Sovint es de�neix una funci�o com aquell subprograma que no modi�ca l'estat de l'algo-

ritme. En aquest cas, qu�e podr��eu dir d'aquest subprograma?

f a = A ^ b = B g
accio suma (ent a; b : enter; sor r : enter)

f a = A ^ b = B ^ r = A+ B g

3.6 Dissenyeu una funci�o tal que, donats dos intervals [a; b] i [c; d] en els reals, retorni

l'interval intersecci�o.

3.7 Dissenyeu una funci�o tal que, donats tres punts del pla, indiqui si aquests estan sobre

una mateixa recta o no.
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4 Cerca i recorregut de seq�u�encies elementals

\Sauf quelques petites exceptions, toutes les formules indiqu�ees aux aubergines sont

applicables aux courgettes."

AUGUSTE ESCOFFIER, Ma Cuisine (1934)

4.1 Un operador introdueix pel teclat d'un computador una frase que acaba sempre en punt.

Dissenyeu un algoritme que calculi quants car�acters t�e la frase. El resultat cal escriure'l

pel canal de sortida est�andard.

4.2 Un operador introdueix pel teclat d'un computador una seq�u�encia d'enters que acaba

amb zero. Es vol un algoritme que calculi la suma dels enters que formen la seq�u�encia.

Escriviu el resultat pel canal est�andard de sortida.

4.3 Un operador introdueix una frase acabada en un punt. Dissenyeu un algoritme que

reconegui la pres�encia del car�acter 'Z'.

4.4 Aig�ues avall d'Asc�o, a la riba de l'Ebre, existeix un aparell que mesura la intensitat de

radiaci�o emesa per les aig�ues del riu. Aquest aparell envia el valor mesurat cada � minuts

cap a un computador dedicat i �nalitza la seq�u�encia amb una mesura especial de valor

�1:0. El computador imprimeix a cada interval de temps � les dades seg�uents:

� El valor de la mesura,

� El valor de la mitjana de totes les dades rebudes �ns al moment.

� El car�acter '*', com a indicatiu de perill, si la dist�ancia entre la mesura i la mitjana

supera un llindar pre�xat 	.

Es vol l'algoritme que de�neix el comportament d'aquest computador. Per dissenyar-lo

suposeu que existeix el subprograma seg�uent:

f Obt�e la mesura seg�uent g
accio ObteMesura (sorm : real)
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4.5 Dissenyeu un algoritme capa�c de calcular el primer nombre enter m�ultiple de 13 i cap-i-

cua.

4.6 Escriviu un algoritme per determinar, donat un N , el k m�es petit que compleix l'equaci�o

k � 0 ^ 2k � N .

4.7 En una planta qu��mica es disposa d'un dispositiu sensor que mesura la concentraci�o

d'anh��drid sulfur�os d'un reactor. Aquest dispositiu envia informaci�o cap a un computa-

dor peri�odicament: cada � d�ecimes de seg�on, envia la concetraci�o en ppm. La seq�u�encia

de concentracions sempre acaba amb el valor �1:0. El computador disposa de l'acci�o

LlegirConcentracio que permet rebre la informaci�o provinent del sensor. Aquesta acci�o

t�e com a especi�caci�o:

f Obt�e la seg�uent mesura del sensor g
accio LlegirConcentracio (sor c : real)

Constru��u un algoritme que escrigui la mitjana de les tres darreres mesures cada vegada

que una nova mesura arriba.

4.8 Un operador introdueix una frase acabada en punt en un computador. Dissenyeu un

algoritme que esbrini si es repeteix la primera lletra de la frase.

4.9 Es desitja obtenir un algoritme que tabuli totes les pot�encies de 2 inferiors a 2048 tals

que la seva darrera xifra pertanyi a l'interval [0; 5].

4.10 Donada una seq�u�encia d'enters que arriba pel canal est�andard d'entrada i essent 0 el

sentinella, es demana que dissenyeu un algoritme per calcular el m�axim.

4.11 Dissenyeu un algoritme tal que, donada una seq�u�encia d'enters acabada en zero, pugui

esbrinar si s�on tots positius. Obteniu la seq�u�encia del canal est�andard d'entrada.

4.12 Es vol saber si en el conjunt [127; 4592] hi ha algun element que sigui m�ultiple de 13.

Dissenyeu un algoritme que pugui prendre aquesta decisi�o.

4.13 Donat un pol��gon com una seq�u�encia de v�ertex acabada amb el v�ertex inicial, constru��u

un algorisme que pugui esbrinar si �es un pol��gon regular o no. Els v�ertexs v�enen donats

per una seq�u�encia de parelles de reals que l'usuari introdueix pel teclat. El resultat cal

escriure'l per la sortida est�andard. Considereu que com a m��nim hi ha tres v�ertexs.

4.14 En una comunitat de ve��ns cal contractar el servei de neteja. La presidenta de l'escala

ha obtingut les caracter��stiques de la planta del rebedor calculant les coordenades de la

poligonal que la de�neix. L'empresa de neteja necessita saber la superf��cie del rebedor

per pressupostar el servei. Es demana que constru��u un algorisme capa�c de calcular-la.

Considereu la mateixa t�ecnica per obtenir les dades que en el problema anterior.

4.15 Un natural x es diu que �es quadrat perfecte si existeix algun y natural tal que y2 = x.

Constru��u un algoritme que determini si, donat un interval [a; b], aquest compr�en algun

quadrat perfecte.
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4.16 En un computador primitiu constru��t a principi dels 80 cal fer el c�alcul de la funci�o

f(x) = ex per alguns valors de x. A tal efecte cal usar el desenvolupament en s�erie

ex = 1 +
x

1!
+
x2

2!
+
x3

3!
+ � � �+ xn

n!

aturant el c�acul quan dues aproximacions successives xi i xi+1 difereixen en menys d'un

cert par�ametre k de l'algoritme. Dissenyeu un algoritme que efectu�� aquest c�alcul.

4.17 Un operador introdueix una frase acabada en el car�acter '.'. Dissenyeu un algorisme

capa�c de saber si hi ha m�es car�acters 'a' o b�e n'hi ha m�es de 'b'.

4.18 Constru��u una funci�o tal com:

f n > 0;EsPrimer (n) () n �es un primer g
funcio EsPrimer (entn : enter) retorna boolea

4.19 Un operador introdueix en un computador una seq�u�encia de dades provinents d'un re-

llotge de control de pres�encia. Les dades estan agrupades de tres en tres enters. Cada

triplet d'enters indica hores, minuts i segons. L'operador introdueix triplets un darrere

l'altre �ns arribar al triplet (0; 0; 0) que es considera la marca de �nal. La seq�u�encia de

triplets cal considerar-la com la hist�oria d'hores d'entrada (HE) i sortida de (HS) d'un

cert operari d'una empresa:

HE1; HS1; HE2; HS2; HE3; HS3; : : : ; HEi; HSi; : : :

Dissenyeu un algoritme que calculi el nombre d'hores que aquest operari ha treballat.

4.20 Constru��u una funci�o que, donat un natural, esbrini quants 1 t�e en la seva represen-

taci�o decimal. Sabr��eu modi�car-lo perqu�e compt�es el nombre de 1 que hi ha en la

representaci�o en una base qualsevol k?

4.21 Constru��u una funci�o que calculi
p
a per a qualsevol a real mitjan�cant el desenvolupament

en s�erie
x1 =a

xn+1 =
1

2
(xn +

a

xn
)

que aturi el c�alcul quan dues aproximacions successives difereixin en menys d'�.

4.22 Donats dos enters a i b no negatius, dissenyeu un algoritme que calculi el valor ab. Useu

�unicament la suma d'enters com a primitiva.

4.23 [Algoritme del comerciant rus] Constru��u un algoritme per calcular la divisi�o entre dos

enters no negatius usant �unicament sumes, restes, productes, m�oduls i divisions per dos.

4.24 Sigui a un enter positiu, dissenyeu una funci�o que calculi la part entera de
p
a usant

solament aritm�etica entera.

4.25 [Regla de Ru�ni] Constru��u un algoritme que us permeti efectuar la divisi�o d'un poli-

nomi a0 + a1x + : : : + anx
n pel polinomi m�onic de primer grau x � b usant la regla de

Ru�ni. De�niu un mecanisme per obtenir les dades pel canal est�andard d'entrada i per

comunicar els resultats a trav�es del canal standard de sortida.
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4.26 Donat un enter positiu n, dissenyeu una acci�o que escrigui per la sortida est�andard els

seus divisors.

4.27 Constru��u una funci�o que calculi n! donat n.

4.28 Constru��u una funci�o que calculi, donats m i n, el valor
�
m
n

�
. No oblideu l'e�ci�encia.

4.29 [Factoritzaci�o de H�orner] Dissenyeu un algoritme per avaluar un polinomi en un punt.

Utilitzeu a tal efecte el m�etode de H�orner. Aquest m�etode t�e com a principi la factorit-

zaci�o seg�uent:
P (x) =

= a0 + a1x+ a2x
2 + � � �+ anx

n

= a0 + (a1 + (a2 + (� � � (an)x � � �)x)x)x
En dissenyar l'algoritme, suposeu que les dades arriben pel canal d'entrada i decidiu

vosaltres mateixos el format d'entrada m�es adequat per al problema. Aquest m�etode �es

m�es e�cient que l'avaluaci�o d'un polinomi usant l'expressi�o habitual (a0 + a1x + � � � +
anx

n). Raoneu per qu�e.

4.30 Dissenyeu un algoritme tal que, donat un enter positiu, n'escrigui una representaci�o en

base 3 pel canal est�andard de sortida.

4.31 Dissenyeu un algoritme tal que, donada una seq�u�encia de car�acters acabada en punt que

s'obt�e del canal d'entrada, escriu en el canal de sortida la mateixa seq�u�encia per�o sense

espais.

4.32 [Nombres perfectes] Es diu que un cert natural n �es perfecte si i nom�es si aquest �es

igual a la suma de tots els seus divisors llevat d'ell mateix. Per exemple,

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

Dissenyeu una funci�o tal que, donat un natural, esbrina si �es perfecte.

4.33 [Arrel digital] Donat un nombre natural n, es de�neix la seva arrel digital com el

resultat de sumar els d��gits que el componen tot iterant el proc�es amb el nou nombre

�ns arribar a un nombre d'un sol d��git. Aquest darrer �es l'arrel digital del primer. Per

exemple,

374) 3 + 4 + 7 = 14) 1 + 4 = 5) ArrelDig(374) = 5

Dissenyeu una funci�o tal que, donat un natural, en calculi l'arrel digital.

4.34 A la botiga dels germans Pastafullada �es tradici�o presentar les llaunes de conserva api-

lades triangularment. En el primer pis n'hi ha una, en el segon dues, en el tercer tres i

aix�� successivament. Per exemple, sis llaunes es posen aix��:

?

? ?

? ? ?
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Els germans tenen grans problemes per fer les comandes de llaunes. Fixeu-vos que no

tot nombre de llaunes pot apilar-se triangularment: per exemple, 8 llaunes no poden

apilar-se. Dissenyeu un algoritme tal que, donat un natural, comprova si �es un nombre

adequat per muntar piles.

4.35 Els germans Pastafullada estan encantats del seu algoritme. Ara volen perfeccionar-

lo i volen saber quins s�on els nombres adequats per fer piles triangulars i quadrades

indistintament. El 36, per exemple, n'�es un:

?

? ?

? ? ?

? ? ? ?

? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

Dissenyeu un algoritme que indiqui si un cert natural �es v�alid o no per fer piles triangulars

i quadrades indistintament.

4.36 Dissenyeu un algoritme tal que, donada una expressi�o que un operador introdueix, indiqui

si �es una expressi�o ben parentitzada |els par�entesis estan ben posats. L'expressi�o acaba

en un '.'. Per exemple, s�on expressions inv�alides:

((x+ 2)(4 ? 8)

(f(x)))(3 � a ? 7)
)a(

4.37 Donada un seq�u�encia d'enters acabada en �1, determineu si �es una seq�u�encia creixent

estrictament.

4.38 Constru��u un algoritme que permeti determinar quin �es el primer nombre natural n que

compleix 25n+ 3 � n2.
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5 Estructures de dades

\Los postres deben ser, pues, un plato complementario del resto del men�u; esto es,

escogido en funci�on de los platos que hemos comido."

ANTONIO ROCHE, El libro de los postres (1990)

5.1 Dissenyeu un tipus de dades per representar cada una de les entitats seg�uents:

a) Un interval a la recta real.

b) Un vector de R3.

c) Una matriu de 3� 3 quadrada en els reals.

d) Un polinomi de grau tres a Z[x].

e) Una matriu de polinomis c�ubics amb coe�cients enters.

f ) Un complex.

g) Un cub amb el centre de la base situat en un cert punt de l'espai.

h) Un segment de R3.

5.2 Donades les seg�uents especi�cacions informals d'objectes coneguts per tothom, de�niu

un conjunt d'operacions per a cada un d'ells i escolliu-ne una representaci�o adequada:

a) Un conjunt d'enters.

b) Una llista de noms de persones.

c) Una llista de noms de persones i els seus DNI de manera que, donat el DNI,

poguem con�eixer el nom de la persona.

5.3 Considereu els tipus de dades seg�uents i obteniu-ne m�es d'una representaci�o:
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a) El tipus de dades que representa un complex.

b) El tipus de dades que representa un polinomi de coe�cients reals.

c) El tipus de dades que representa una matriu d'enters.

Discutiu, cas a cas, quins s�on els avantatges i inconvenients de cada representaci�o.

5.4 [Organitzaci�o territorial] Donada l'estructura de dades seg�uent

tipus

pais = tupla

r : regions

president : nom

ftupla

regions = taula [1::40] de regio

regio = tupla

capital : ciutat

n : nom

c : comarques

ftupla

comarques = taula [1::50] de comarca

comarca = tupla

n : nom

capital : ciutat

hab : enter

ftupla

ciutat = tupla

n : nom

hab : enter

ftupla

nom = taula [1::100] de caracter

ftipus

Escriviu l'expressi�o d'acc�es o el petit algoritme indicat a continuaci�o:

a) El nom de la tercera regi�o.

b) El nombre d'habitants de la capital de la setena comarca de la regi�o quarta.

c) La tercera lletra del nom de la primera comarca de la dissetena regi�o.

d) El nombre d'habitants que viuen en capitals de regi�o.

e) Per a una regi�o donada r, el nombre d'habitants que no viuen en capitals de

comarca.
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f ) Quantes regions tenen una capital que comen�ca amb 'A'.

5.5 [Inversi�o de mots] Suposeu una taula t[0::N ] de car�acters que cont�e un mot. Constru��u

un algoritme que, sobre la mateixa taula i sense taules auxiliars, obtingui el mot invertit.

5.6 [Mots pal��ndroms] Un mot m �es pal��ndrom quan �es igual al seu invers: m = m�1.

Dissenyeu una funci�o booleana tal que donat un mot m retorna cert si i nom�es si m �es

pal��ndrom. Considereu que m s'emmagatzema en una taula de car�acters t [1::N ] i que la

longitud de m �es N .

5.7 [Mots palindromables] Un mot m = (m1; : : : ;mN ) es diu que �es palindromable ssi

existeix una permutaci�o s tal que en aplicar-la al mot m s'obt�e un nou mot ms =

(ms(1); : : : ;ms(N)) que resulta ser pal��ndrom. Dissenyeu una funci�o tal que donat un

mot m amb jmj = N retorni cert si i nom�es si m �es un mot palindromable.

5.8 [C�alcul matricial] De�niu un tipus matriu real de 4�4 i dissenyeu subprogrames per:

a) Calcular el determinant d'una matriu.

b) Donades dues matrius, obtenir-ne el producte sobre una tercera.

c) Donada una matriu, transposar-la sense usar espai auxiliar.

5.9 De�niu el tipus vector d'enters de 20 dimensions i dissenyeu subprogrames per:

a) Sumar dos vectors.

b) Fer el producte escalar.

5.10 t �es una taula d'enters amb ��ndexs en el rang [1::10].

a) Dissenyeu un algoritme que calculi el m�axim valor contingut.

b) Dissenyeu un algoritme que calculi el segon valor m�es gran.

c) Dissenyeu un algoritme que indiqui si cont�e el valor 10.

5.11 [Representaci�o lineal de matrius] t �es una taula de 15 enters sobre la qual volem simular

una matriu de 3�5. Indiqueu quina �es l'expressi�o tal que, donats f i c��ndexs d'un element

de la matriu, obt�e l'��ndex de l'element corresponent a t.

5.12 Considereu la taula d'enters amb valors:

�1; 4; 2;�2; 3; 7; 5
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a) Ordeneu-la usant el m�etode d'inserci�o directa i compteu quantes assignacions cal

fer-hi.

b) Ordeneu-la usant el m�etode d'intercanvi i compteu quantes assignacions s�on ne-

cess�aries.

5.13 Considereu el tipus de dades que permet representar un ciutad�a amb el seu nom i el seu

DNI. Dissenyeu un algoritme tal que, donada una taula de ciutadans on el ciutad�a de

nom \XXX'' actua de sentinella, obtingui una taula d'enters que apunten a la taula de

ciutadans de forma que resultin ordenats per nom.

5.14 [C�alcul de la mediana] Donada una taula d'enters t[1::100], constru��u un algoritme que

en calculi la mediana.

5.15 Constru��u un algoritme d'ordenaci�o rudimentari per a taules de 4 elements usant com-

paracions element-element.

5.16 Considereu el tipus de dades

tipus

taupers = taula [1::100] de pers

pers = tupla

edat ; dni : enter

ftupla

ftipus

i suposeu que t �es un objecte de tipus taupers amb totes les seves components inicialitza-

des. Dissenyeu un algoritme d'ordenaci�o que obtingui una ordenaci�o de menor a major

pel camp edat i que, per edats iguals, ordeni de major a menor usant el camp dni.

5.17 [Join de taules] El problema del join de taules consisteix en el seg�uent: suposeu de�nits

els tipus de dades

tipus

taupers = taula [1::100] de pers

pers = tupla

edat ; dni : enter

ftupla

taunom = taula [1::100] de nompers

nompers = tupla

nom : cadena

dni : enter

ftupla

ftipus

i tamb�e el objectes tp de tipus taupers i tm de tipus taunom inicialitzats correctament.

Sabent que tots els DNI de tp existeixen a tm, constru��u un algoritme que obtingui una

taula amb elements de tipus
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tipus

resul = tupla

nom : cadena

edat : enter

ftupla

ftipus

creuant la informaci�o de tp i tm.

5.18 [Dist�ancia entre seq�u�encies] Siguin F iG taules d'enters tals que contenen una seq�u�encia

creixent acabada en �1. Dissenyeu una funci�o que en calculi la dist�ancia. A tal efecte,

es de�neix la dist�ancia com

d(F;G) = minfjf � gj t.q. f 2 F ^ g 2 Gg

5.19 Siguin F i G taules d'enters tals que contenen una seq�u�encia creixent acabada en �1.
Dissenyeu una funci�o que determini si existeixen f 2 F i g 2 G tals que jf � gj < 9.

5.20 [M��nim element com�u] Siguin F , G i H taules d'enters tals que contenen una seq�u�encia

creixent acabada en �1. Dissenyeu una funci�o que calculi el m��nim element com�u a les

tres considerant que sempre hi ha un o m�es elements comuns.

5.21 [Elements redundants] Donada una taula A d'enters indexada en [1 : : :N ], dissenyeu un

algoritme que escrigui en el canal de sortida els elements de A suprimint els redundants

i sense usar taules auxiliars. Un element �es redundant si �es igual a un element anterior

de la taula.

Feu aquest disseny suposant:

a) Que A no est�a ordenada.

b) Que A est�a ordenada de manera creixent.

5.22 [Operacions amb conjunts] Siguin a i b dues taules d'enters que contenen elements

positius no repetits acabats amb el sentinella �1. Aquestes taules representen conjunts.

Dissenyeu un algoritme que emmagatzemi sobre una tercera taula la intersecci�o dels

elements de a i b. Feu dues hip�otesis:

a) Que a i b no estan ordenades.

b) Que a i b estan ordenades de manera creixent.

5.23 Siguin A[1 : : : n] i B[1 : : :m] dues taules ordenades de manera creixent els elements de

les quals s�on enters. Dissenyeu un algoritme que computi el nombre de parelles (i; j)

existents que satisfan la relaci�o A[i] +B[j] > 0.
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5.24 Escriviu una funci�o que sigui capa�c de determinar, per a una matriu A d'enters amb

n �les i m columnes, el nombre de components no negatives. Suposeu que A[i; j] �es

decreixent en funci�o de i per�o creixent en funci�o de j.

5.25 Donada una taula A[1 : : : n] d'enters ordenada creixent i un enter k > 0, dissenyeu una

funci�o que calculi el nombre de parelles (i; j) que compleixen:

1 � i � j � n ^ A[i]�A[j] � k

5.26 Dissenyeu una funci�o que decideixi si una certa taula d'enters A[1 : : : 2n] amb n � 2 t�e

les components parells ordenades de manera creixent i les senars de manera decreixent.

5.27 Dissenyeu una funci�o tal que, donada una taula d'enters amb el primer element diferent

de zero, compti el nombre dels seus canvis de signe. Considereu que un canvi de signe

�es l'aparici�o de dos enters amb signes diferents separats com a molt per zeros.

5.28 [Quadrats m�agics] Dissenyeu una funci�o que comprovi que una matriu quadrada d'ordre

n �es un quadrat m�agic. Una matriu �es quadrat m�agic si i nom�es si compleix:

� La suma dels elements d'una �la �es id�entica per a tota �la i val S.

� La suma dels elements de qualsevol columna �es id�entica i val S.

� La suma dels elements de qualsevol de les diagonals principals �es S.

5.29 [L'erola] Donada una taula T [0 : : :N � 1] d'enters amb b > 0 i N constant, es de�neix

una erola com una subseq�u�encia de la taula d'elements amb id�entic valor. Dissenyeu

una funci�o tal que, donada una taula com l'anomenada, calculi la longitud de l'erola m�es

llarga.

5.30 [El fet diferencial extremeny] Sigui la taula B[1 : : : n], on n > 0 �es �xat i els elements

de la qual s�on car�acters 'V' o 'B' o 'N' en qualsevol ordre. Escriviu un algoritme que

permuti els elements de manera que passin a formar la bandera extremenya. �Es a dir,

quelcom de la forma

V V V V V V BBBBBBNNNNNN

Solament pot operar-se sobre la taula permutant dos elements qualssevol i l'algoritme

ha de fer com a molt n intercanvis.
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6 Problemes de mitjana envergadura

\La grande cuisine, �ca ne veut pas dire cuisine compliqu�ee: : : la grande cuisine ce

peut être une dinde bouillie, une langouste cuite au dernier moment, une salade

cueillie dans le jardin et assaisonn�ee a la derni�ere minute."

PAUL BOCUSE, La Cuisine du March�e (1980)

6.1 Donada una seq�u�encia de car�acters acabada amb el car�acter '.' que arriba pel canal

d'entrada est�andard, escriviu pel canal de sortida una taula amb la freq�u�encia d'aparici�o

de cada una de les vocals.

6.2 Constru��u un algoritme que calculi quantes vegades es repeteix la primera paraula d'una

frase acabada en '.'. Considereu que la frase arriba pel canal d'entrada i el resultat cal

escriure'l pel canal de sortida.

6.3 [Divisors primers] Donat un enter positiu n, dissenyeu una acci�o que escrigui per la

sortida est�andard els seus divisors.

6.4 [Segments nuls] Considereu la seq�u�encia num�erica s1; : : : ; sn. Direm que un segment

si; si+1; : : : ; sj �es nul si compleix si + si+1 + � � � + sj = 0. De�nim la longitud d'un

segment si; si+1; : : : ; sj com j � i + 1. Considereu A una taula que cont�e N enters

ordenats creixentment i amb totes les components diferents de zero. Dissenyeu una

funci�o que calculi la longitud del segment nul m�es llarg.

6.5 Constru��u un algoritme que calculi la longitud mitjana de les paraules que hi ha en una

seq�u�encia de car�acters acabada en '.'. Considereu que la seq�u�encia pot obtenir-se del

canal d'entrada est�andard.

6.6 [Telegrames] Donat un text que acaba amb la paraula \stop'', constru��u un algoritme

que calculi el cost d'enviar-lo. Per calcular el cost, considereu les regles seg�uents:

� Totes les paraules tenen cost 1 excepte els monos��l.labs, que tenen cost 0.

� Un monos��l.lab �es una paraula que cont�e una vocal com a m�axim.
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� Les paraules amb m�es de 8 lletres s�on penalitzades amb un cost de 2.

Considereu que la seq�u�encia pot obtenir-se del canal d'entrada.

6.7 Constru��u un algoritme que calculi quantes paraules d'una seq�u�encia de car�acters aca-

bada amb un punt s�on pal��ndroms |�es a dir cap-i-cues|. Considereu que la seq�u�encia

pot obtenir-se del canal d'entrada.

6.8 Considereu el conjunt de nombres naturals M de�nit com:

� 1 2M
� Si x 2M llavors 2x+ 1 i 3x+ 1 s�on de M

� Cap altre element no pot pert�anyer a M

Suposeu que es disposa d'una taula del tipus

tipus

Tau = taula [1::100] de enter

ftipus

Dissenyeu un algoritme que generi sobre una taula m d'aquest tipus els 100 elements

menors de M . �Obviament, m no pot contenir elements repetits.

6.9 Considereu el tipus Tau de�nit al problema anterior. Considereu que existeixen dues

taules a; b : Tau cada una d'elles plena amb valors signi�catius i que compleixen el

seg�uent: el valor de a[i] indica la cel.la de la taula b que ocuparia la posici�o i-�esima en

cas que b fos una taula ordenada. Dissenyeu una funci�o tal que, donades les dues taules

i un enter x, obtingui de la manera m�es e�cient possible la posici�o de x dins la taula b.

6.10 [Matrius quasi nul.les] Quan hi ha un percentatge elevat d'elements d'una matriu amb

valor zero, es diu que la matriu �es quasi nul.la. En tasques on sovint cal treballar amb

matrius quasi nul.les, aquestes es representen d'una manera especial: s'usa una taula de

triplets on cada triplet cont�e un dels elements distints de zero juntament amb la �la i la

columna que ocupava a la matriu original. Per exemple,

0
BBB@
0 0 3 0 0
4 0 0 0 0
0 6 1 0 0
0 0 0 3 0
0 0 0 0 1

1
CCCA esdev�e

f c v
1 3 3
2 1 4
3 2 6
3 3 1
4 4 3
5 5 1

Es demana que constru��u un algoritme tal que a partir de dues matrius de mida il.limitada

per�o amb un m�axim de MAX elements no nuls obtingui la suma i el producte d'aquestes

matrius. Els resultats s'han d'escriure en el canal de sortida usant la notaci�o tradicional

de matrius. Les dades s'obtenen del canal d'entrada usant un format que cal dissenyar.

Com a restricci�o, s'imposa que en cap moment les matrius no poden existir a la mem�oria

en una altra forma que la representaci�o comprimida explicada abans.
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6.11 [Vocals fantasmes] Siguin u i v paraules formades amb lletres min�uscules. Direm que

u i v estan associades per vocals fantasmes si i nom�es si u pot obtenir-se a partir de v

permutant els seus car�acters per�o sense modi�car l'ordre relatiu de les consonants.

Per exemple: si u = \perla'' llavors \parle'', \pearl'' i \paerl'' estan associades a u per

vocals fantasmes. No podem dir el mateix de \lepra'' ja que les consonants han canviat

d'ordre.

Considereu una seq�u�encia formada per lletres min�uscules, blancs i un punt �nal. Suposeu

que la paraula m�es gran de la seq�u�encia t�e 10 car�acters. Dissenyeu un algoritme que

calculi el nombre de paraules de la seq�u�encia que estan associades per vocals fantasmes

a la primera paraula. Podeu suposar que la seq�u�encia sempre tindr�a una paraula o m�es.

6.12 [Muntanyes i valls] Es diu que una successi�o de nombres enters a1; : : : ; an te forma de

muntanya si 9h : 1 < h < n : a1 � � � � ah�1 � ah � ah+1 � � � � � an. Es de�neix

la forma de vall de la mateixa manera que la muntanya per�o canviant el signe de les

desigualtats. Per exemple: la successi�o �7;�1; 6; 21; 15 �es una muntanya. La successi�o

12; 5; 0; 12 t�e forma de vall.

Dissenyeu un algoritme que, donada una seq�u�encia de nombres enters, calculi la longitud

de la subseq�u�encia m�es llarga que forma una vall o una muntanya. Podeu suposar les

propietats seg�uents sobre la seq�u�encia:

� La seq�u�encia no �es mon�otona. Per tant, sempre hi haur�a alguna muntanya o vall.

� Mai dos elements ai i ai+1 de la seq�u�encia no seran iguals.

6.13 [Anagrames] Una paraula w �es un anagrama de v, si w pot obtenir-se a partir de v

permutant les lletres. Per exemple, \RAPE'' �es un anagrama de \PARE''. Considerant

que pel canal d'entrada arriba una seq�u�encia de car�acters |min�uscules, espais i un

punt �nal|, dissenyeu un algoritme que calculi quantes paraules s�on un anagrama de

la primera. A tal efecte, suposeu que cap paraula t�e m�es de 10 car�acters i que sempre

hi haur�a com a m��nim una paraula.

6.14 [El nombre misteri�os] Sigui n un nombre enter de quatre xifres no iguals. Es de�neix:

� la funci�o gran (n) com el nombre m�es gran que podem formar amb les xifres de

n.

� la funci�o petit (n) com el nombre m�es petit que podem formar amb les xifres de

n.

� de�nim dif (n) = gran (n)� petit (n)

Per exemple, si n = 1984, llavors gran (n) = 9841, petit (n) = 1489 i dif (n) = 8352.

Escriviu un algoritme que llegeixi un enter n, comprovi que compleix les condicions

demanades i calculi, tot escrivint els valors, els termes de la successi�o

dif (n); dif (dif (n)); dif (dif (dif (n))); : : :
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�ns que trobi un nombre k tal que dif (k) = k . Es pot demostrar que aquest punt �x

sempre existeix i que, a m�es, sempre �es k = 6174.

6.15 [Un de romans] De�niu i dissenyeu dues funcions:

� Aquella tal que, donat un enter n > 0 expressat en notaci�o decimal, en calcula la

representaci�o usant xifres romanes.

� Aquella tal que, donat un enter n > 0 expressat en xifres romanes, en calcula la

representaci�o decimal.

6.16 [Triangle de Tartaglia] Dissenyeu un algoritme que escrigui les n primeres �les del

triangle de Tartaglia. Recordeu que el triangle t�e l'aspecte seg�uent:

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

� � �

6.17 Donades les coordenades de 10 punts del pla R2, dissenyeu un algoritme que:

� Calculi la matriu de dist�ancies. �Es a dir, ompli una estructura de dades amb les

dist�ancies entre dos punts qualssevol i i j de les dades.

� Construeixi un pol��gon usant el procediment seg�uent: la primera aresta a1 es crea

unint els dos v�ertexs m�es propers; les arestes successives es calculen unint un dels

dos extrems de la poligonal a1; : : : ; ak amb el v�ertex m�es proper; �nalment, la

darrera aresta uneix els dos extrems de la poligonal.

� Escrigui pel canal de sortida les coordenades dels v�ertexs del pol��gon ordenada-

ment.

Podeu suposar que les dades inicials s'obtenen del canal d'entrada amb el format

x1y1x2y2 : : : x10y10

.

6.18 [Substituci�o polialfab�etica] La substituci�o polialfab�etica �es una t�ecnica d'encriptat per

a textos molt senzilla d'implementar. Es fonamenta en una paraula clau k de mida km a

partir de la qual es genera una matriu d'encriptaci�o m. Per exemple, si k = \TRIPOLI''
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llavors la matriu m f�ora:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
T U V X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

R S T U V X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z A B C D E F G H

P Q R S T U V X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

O P Q R S T U V X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

L M N O P Q R S T U V X Y Z A B C D E F G H I J K

I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z A B C D E F G H

Observeu que m t�e dimensions km � 26 en el cas que l'alfabet per encriptar consti de

26 car�acters. L'encriptat del text es duu a terme mot a mot. Cada mot s'encripta

fent correspondre a cada car�acter el corresponent encriptat segons la matriu usant �les

succesives de manera c��clica. Per exemple, el text

\TANT DE BO FOS SEMPRE PRIMAVERA''

resulta �esser despr�es d'encriptar

\NRVJ RP JI XXI HPUJJM FGTUTNMHO''

Es demana que dissenyeu un algoritme tal que, donada una seq�u�encia formada per una

paraula clau una estrelleta, i un text acabat amb una estrelleta obtenible pel canal

d'entrada, escrigui pel canal de sortida el text encriptat. En dissenyar aquest algoritme,

intenteu minimitzar l'�us d'espai de mem�oria. Com a complement, podeu dissenyar tamb�e

l'algoritme que fa la desencriptaci�o.

6.19 [Pastachoux SA] L'empresa Pastachoux SA es dedica a la venda d'un conjunt de pro-

ductes. L'empresa ha de�nit una seq�u�encia que representa les vendes que ha fet als seus

clients durant un cert per��ode de temps. Aquesta seq�u�encia t�e l'estructura seg�uent:

per cada client:

codi de client [enter]

per cada venda al client

codi del producte [enter]

quantitat venuda [enter]

�nal vendes client [0]

�nal seq�u�encia [0]

Per exemple, la seq�u�encia

124 39 10 44 8 39 15 0 112 44 34 22 67 44 78 23 75 0 0

representaria les vendes a dos clients (el 124 i el 112), el primer amb tres vendes (prod.

39, quant. 10, : : : ) i el segon amb quatre vendes. Noteu que:

a) Totes les vendes fetes a un client estan agrupades en el mateix bloc.
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b) Dins un client, les vendes no estan ordenades.

c) Dins un client, el mateix producte pot apar�eixer diverses vegades.

d) El nombre de vendes no est�a limitat i pot ser, circumstancialment, zero.

L'import d'una venda s'obt�e multiplicant la quantitat venuda pel preu. Els preus dels

productes estan disponibles en una taula t que cont�e els codis de producte i el seu preu.

Si es d�ona el cas excepcional de trobar un producte no existent a t, se li assignar�a preu

zero.

Se sap que hi ha MAX codis de producte diferents com a molt i que la taula constant t

pot consultar-se mitjan�cant les operacions

fPrec: p 2 t g
funcio PreuProducte (p : enter; t : TauProd ) retorna enter

fPost: retorna el preu de p g
funcio ProducteExistent (p : enter; t : TauProd ) retorna boolea

fPost: cert () p 2 t g
Considerant les condicions explicades, es demana que dissenyeu un algoritme que, llegint

una seq�u�encia de dades del canal d'entrada, escrigui en el canal de sortida un llistat amb

la informaci�o seg�uent:

a) El volum de les vendes realitzades a cada client.

b) La quantitat total venuda de cada article.

c) El codi de producte de l'article m�es venut.

6.20 [Salt del cavall] Dissenyeu un algoritme que sigui capa�c de produir la seq�u�encia de

posicions per les quals passa un cavall d'escacs pel tauler de manera que, iniciant el

recorregut per qualsevol casella, passi per totes les caselles una i solament una vegada.

Com a pista, es proposa la soluci�o donada per J. C. Warndor� l'any 1823. Aquesta

consisteix a moure el cavall sempre a la posici�o tal que, des d'ella, el nombre possible de

moviments del cavall �es m��nim.

6.21 [Combinacions] Dissenyeu un algoritme per generar totes les combinacions d'elements

del conjunt [1; : : : ;m] agafats d'n en n. Recordeu que les combinacions ens indiquen

les extraccions possibles d'elements del conjunt i que, per tant, l'extracci�o f1; 2; 3g �es
equivalent a l'extracci�o f2; 1; 3g.

6.22 Donada una taula a es desitja reordenar els seus components segons una permutaci�o. La

permutaci�o es representa com una taula d'enters p[1]; : : : ; p[n]. Per exemple, suposem

a = (A;B;C;D;E) i la permutaci�o p = (4; 1; 5; 2; 3), llavors el resultat de permutar a

segons p f�ora a = (D;A;E;B;C).
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Constru��u una acci�o que dugui a terme la modi�caci�o de a segons p i sense usar estruc-

tures auxiliars. Se suggereix que penseu en la descomposici�o de p com a producte de

cicles. Per exemple: p = (4; 5; 1; 3; 2; 8; 6; 7) = (1; 4; 3)(2; 5)(6; 8; 7).

6.23 [El poema] Donat un poema, es demana que contru��u un algoritme que compprovi si

est�a format per estrofes amb rima Ak; Ak; Bk; Ck ; Ck; Bk.

En aquest poema s�on separadors els car�acters: blanc, coma, punt i ap�ostrof. Els versos

es troben separats per barres i el poema acaba amb un vers virtual que no cont�e cap

mot. �Es a dir, dues barres entre les quals solament hi ha zero o m�es separadors.

Es considera que dos versos rimen si les seves darreres paraules tenen lletres id�entiques

a partir de la vocal t�onica |aquesta inclosa. Per poder recon�eixer-les, aquestes vo-

cals s'han escrit en maj�uscules, al contrari que la resta de lletres, que s'han escrit en

min�uscules.

Es considera incorrecte aquell poema que cont�e alguna estrofa amb un nombre de versos

diferent de sis.

Com a exemple d'un poema que rima correctament i t�e l'estructura explicada a l'enun-

ciat, podeu considerar:

lA nOia somniOsa, recolzAda /

Al finestrAl, nO pEr sA rIca estAda /

A lA vOra dEl rIu m'hA vIst captIu /

sinO perquE trobAnt-se tOta sOla, /

havIa deixAt cAure Una fullOla /

dE sAlze sObre El rIu. /

nI l'Aura dE llevAnt m'Es exquisIda /

perquE Em dUgui perfUms dE lA florIda /

dEls presseguErs dEl pUig orientAl /

sinO perquE lA tImida fullOla /

pEr Ella Al cAire dE mA bArca vOla /

En tImid caminAl //

Txan-Tiu-Lin (trad. per Josep Carner)

6.24 [Els peri�odics] Constru��u un algoritme que tabuli el valor de 1
n
per n = 2; : : : ; 100. El

resultat ha de ser una taula de valors de n i 1
n
on, en aquest darrer, es deixa un espai en

blanc just abans del per��ode (o primer zero, en cas de decimal exacte), i aquest nom�es

s'escriu una vegada. Per exemple, podeu considerar:

2 0.5 0

3 0. 3

4 0.25 0

5 0.2 0

6 0.1 6

7 0. 142857

8 0.125 0

9 0. 1
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10 0.1 0

11 0. 09

12 0.08 3

13 0. 076923

: : :

6.25 [Reconeixement d'imatges] Construiu un algoritme que permeti recon�eixer una subi-

matge d'una imatge donada. Aquests algoritmes sovint s'anomenen algoritmes de pattern

matching i tenen molta import�ancia en el camp de la visi�o per computador.

Les imatges per tractar estan formades per p��xels de color blanc o negre. �Es a dir, la

imatge o fotogra�a es parteix amb una malla quadrada de punts, i s'analitza el color de

cada punt assignant-li blanc o negre segons la seva intensitat. A l'algoritme, les imatges

li arriben pel canal d'entrada codi�cades de la manera seg�uent:

7 5

.....

.xxx.

..x..

..x..

..x..

.xxx.

.....
�Es a dir, nombre de �les, nombre de columnes i imatge, on la imatge est�a formada per

car�acters cada un dels quals representa un p��xel. La codi�caci�o �es '.' per indicar el color

blanc i 'x' per indicar el color negre.

L'algoritme rep com a entrada dues imatges i cal que indiqui en quin lloc de la primera

imatge fa matching la segona, en cas que aix�� sigui. Se sobrent�en que una imatge fa

matching amb una altra si els p��xels de la primera i de la segona coincideixen un a un.

Per exemple, la imatge

3 3

xxx

.x.

.x.

fa matching amb l'anterior a la posici�o (2; 2).

6.26 Constru��u una aplicaci�o per obtenir el valor propi m�es gran d'una certa matriu. La

matriu A(n � n) ser�a obtinguda pel canal d'entrada est�andard considerant el format

seg�uent:

< n >< fila1 > � � � < filan >

Per calcular el valor propi major s'usar�a la seq�u�encia seg�uent de Xk i Zk:

Zk =AXk

Xk+1 =Zk=jZkj

tal que si es pren X0 com qualsevol vector, llavors el valor jZkj=jXkj tendeix al valor
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propi m�es gran i Xk al vector propi corresponent. Considereu que el m�etode ha convergit

quan dues aproximacions successives del valor propi siguin su�cientment properes.

6.27 [Justi�caci�o de textos] Donat un text acabat en '.' que podeu llegir pel canal d'entrada,

dissenyeu un algoritme que l'escrigui pel canal de sortida per�o justi�cant-lo a 70 colum-

nes.

6.28 [El teatre] Per tal de facilitar la venda d'entrades, un teatre vol posar a disposici�o

del p�ublic un programa consistent en un men�u de dues opcions. La primera escriu la

llista de les representacions indicant el dia, el mes i l'hora en qu�e es duran a terme i,

si s'escau, el r�etol \ENTRADES ESGOTADES". La segona opci�o, de venda d'entrades,

ha de demanar el dia i el mes de la representaci�o i tamb�e el nombre d'entrades que es

desitja i la categoria.

El teatre, rectangular de 30 �les i 20 seients per �la, es considera dividit en tres zones:

les 7 primeres �les de seients de primera categoria (2500 PTA per entrada), les �les 8 a 20

de segona categoria (2000 PTA per entrada) i les �les 21 a 30 de tercera categoria (1500

PTA per entrada). Dins de cada categoria de seients, aquests es consideren ordenats

per �les i dins de cada �la per columnes. Les entrades s'han de vendre segons aquesta

ordenaci�o.

El programa ha de donar missatges d'error en el cas en qu�e, en el dia i el mes sol.licitats,

no hi hagi cap actuaci�o, o que les entrades estiguin esgotades o si no hi ha prou seients

de la categoria demanada. En cas contrari, ha d'escriure el n�umero de �la i seient de

cada entrada i ha de dir quin �es el total a pagar.

6.29 [Calendaris] La congru�encia de Zeller �es un c�alcul que permet obtenir el dia de la

setmana per a una data qualsevol. Donat un dia determinat pel triplet (d;m; a), on d �es

el dia del mes, m �es el mes de l'any i a �es l'any,

a) se li resten dues unitats al mes m i si d�ona zero o menys se li suma 12 al mes i se

li resta una unitat a l'any. El nou mes obtingut l'anomenem m0 i el nou any a0.

b) es calcula la cent�uria c (els dos primers d��gits de l'any) a partir de l'any a0.

c) es calcula l'any dins la cent�uria y (els dos darrers d��gits de l'any) a partir de l'any

a0.

d) es calcula

f = b2:6m0 � 0:2c+ d+ y +
jy
4

k
+
j c
4

k
� 2c

e) f m�odul 7 representa el dia de la setmana

0 = diumenge

1 = dilluns

: : :

Useu aquest m�etode per construir una aplicaci�o que llegeix del canal d'entrada un mes

i un any tot escrivint pel canal de sortida el calendari corresponent. Per exemple, si
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l'entrada �es:

2 1990

la sortida hauria de ser

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

6.30 [Envolupant convexa] Donada una seq�u�encia S de punts del pla

(x0; y0); (x1; y1); : : : ; (xn; yy); (�1;�1)
es pot de�nir l'envolupant convexa d'aquests punts com aquell pol��gon convex que cir-

cumscriu tots els punts. Evidentment, els v�ertexs d'aquest pol��gon han de pert�anyer a

S.

Per saber si un cert punt pk 2 S �es un v�ertex de l'envolupant, cal veure si existeix un

altre punt pj tal que tots els punts d'S s�on dins un dels semiespais de�nits per la recta

pkpj .

Dissenyeu un algoritme per obtenir la llista dels v�ertexs de l'envolupant convexa de la

seq�u�encia de punts obtinguda del canal d'entrada. Estudieu les maneres possibles de

millorar-ne l'e�ci�encia.

6.31 [Rotacions] Direm que una successi�o num�erica a1; a2; : : : ; an �es una rotaci�o de la tamb�e

successi�o b1; b2; : : : ; bn si:

9j : 0 � j < n :

aj+1 = b1;

aj+2 = b2;

: : : ;

an = bn�j ;

a1 = bn�j+1;

: : : ;

aj = bn

Per exemple, les successions 3; 6; 5; 4; 8; 7; 2 i 8; 7; 2; 3; 6; 5; 4 s�on rotacions de l'original

5; 4; 8; 7; 2; 3; 6.

Donada una taula T d'enters de�nida sobre [1::N ] amb tots els seus valors diferents,

dissenyeu una acci�o tal que, per una seq�u�encia d'enters, calculi el nombre de segments

d'S que s�on una rotaci�o de T . Aquesta acci�o no pot fer �us de taules auxiliars.

Per exemple, si suposeu que

S = 5; 3; 9; 6; 5; 3; 7; 7; 8; 4; 6; 5; 3; 7; 8; 2; 4; 7; 3; 7; 8

T = 6; 5; 3; 7; 8; 4
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llavors el nombre de rotacions de T trobades a S s�on 3 i es corresponen amb els segments

s1 = 7; 8; 4; 6; 5; 3

s2 = 8; 4; 6; 5; 3; 7

s3 = 4; 6; 5; 3; 7; 8

6.32 [Erosi�o] Podem representar un tall geogr�a�c usant una seq�u�encia d'enters, entenent que

cada enter representa l'al�cada en metres respecte del nivell del mar i que les mesures

s'han pres de metre en metre. Podem suposar que tots els meteors nom�es erosionen les

parts ascendents del tall |en el sentit de lectura de la seq�u�encia|, i ho fan de la manera

que mostra l'exemple seg�uent:

10; 9; 8; 10; 12; 14; 7; 8; 3!
10; 9; 9; 11; 11; 13; 8; 7; 3�
10; 9; 8+ 1; 10 + 1; 12� 1; 14� 1; 7 + 1; 8� 1; 3

�es a dir, incrementant l'al�cada de la meitat inferior de la seq�u�encia estrictament creixent,

i minvant l'al�cada de la meitat superior, ambdues en una unitat de mesura (noteu que

si la longitud de la seq�u�encia estrictament creixent �es senar l'element central roman

inalterat).

Dissenyeu un algoritme que llegeixi una seq�u�encia pel canal d'entrada i escrigui la cor-

responent erosionada pel canal de sortida.

6.33 [Cercle vici�os] Direm que un segment x1; : : : ; xi (amb i � 2) �es un segcercle si succeeix

x1 = xi

8j = 2 : : : i� 1 : x1 6= xj

�es a dir, comen�ca i acaba amb el mateix n�umero i aquest no apareix cap altra vegada en

el segment. De�nim el di�ametre del segcercle com la longitud menys un.

Una seq�u�encia �es segcercle divisible si la podem dividir en segcercles, de manera que

tot element de la seq�u�encia pertany a un i solament un segcercle. Per obtenir aquesta

divisi�o s'ha de procedir de la manera seg�uent: obtenir el primer element i cercar-ne una

nova aparici�o. Quan el trobem haurem tancat el primer segcercle. Aquest proc�es el

repetirem amb l'element seg�uent (que trobem despr�es del segcercle) �ns haver tractat

tots els elements. Noteu que l'�ultim element ha de tancar l'�ultim segcercle.

Constru��u una acci�o tal que donada una seq�u�encia segcercle divisible i sabent que no

cont�e dos segcercles del mateix di�ametre, doni com a resultat una altra seq�u�encia que

contingui els segcercles originals ordenats per di�ametre creixent.
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