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21. Tenim un conjunt S de n-claus desordenades a una taula A[1, . . . , n].
Utilitzarem l’algorisme explicat a classe de Quick-select per a trobar la
i-èsima clau més gran (a l’ordre lexicogràfic) sense haver d’ordenar la
taula d’entrada. Demostreu que si T (n) és una variable aleatòria so-
bre l’espai de probabilitat definit per les n! permutacións de S, aleshores
E[T (n)] = O(n). Per tant, el nombre esperat de passos de Quick-select
sobre una entrada de grandària n és lineal. (Ajut: Assumiu que si la
funció Ran-partition divideix el vector de manera que el pivot és a la po-
sició k, aleshores el valor de l’i-èsim element està a la part més gran de
la partició (fixeu-vos que, computacionalment aquest cas donarà el ma-
jor nombre de crides). La probabilitat de que el pivot de Rand-partition
sigui a una posició concreta k és 1/n. Definiu una variable indicadora
Xk per a cada 1 ≤ k ≤ n que indiqui la posició del pivot, de fet indi-
ca la grandària de la partició feta per Rand-partition. Demostreu que la
recurrència és E[T (n)] ≤ E [

∑n
k=1XkT (max{k − 1, n− k})] + O(n) i que

aquesta recurrència té valor O(n)).

22. Un k-multi conjunt de grandària n és un multi conjunt amb k elements
cadascun dels quals apareix exactament n/k cops. Per exemple, per k = 2,
{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5} és un k-multi conjunt (ordenat) amb grandària
n = 10. Doneu un algorisme Θ(n lg k) per a ordenar un k-multi conjunt
amb grandària n. Podeu considerar que n = 2i i k = 2j per i ≥ j.

23. Sigui A una taula de grandària n que conté n claus (no necessàriament
enters), de les quals com a màxim k claus són diferents, on k = lg n.
Volem ordenar la taula en temps més ràpid que n lg n. Ho farem en dues
fases. A la primera fase ordenarem una taula auxiliar B que conté les
claus diferents. A la segona fase, ordenarem A utilitzant els resultats
de la primera fase. El temps s’expressa com a funció de k i n. Heu de
dissenyar algorismes (el més eficient que pugueu) per a les dues fases.

Un exemple és A = [3, 1010, π, 12/27, π, 3, 1010, 3, 1010, π, 12/27].
Aleshores n = 11, k = 4, B = [12/27, 3, π, 1010]
A = [12/27, 12/27, 3, 3, 3, π, π, π, 1010, 1010, 1010].

24. Donats n elements no ordenats = {x1, x2, . . . , xn} amb pesos positius
w1, . . . wn. Sigui tals que W =

∑n
i=1 wi = W . Definim la 3-mediana

com l’element xk tal que∑
xi<xk

wi ≤
W

3
i

∑
xi>xk

wi ≤
2W

3
.

Dissenyeu un algorisme per computar la 3-mediana en temps pitjor O(n).



25. Mediana combinada de dues taules, distribüıda. Maria té una taula
M [1 . . . n] i Josep té una taula J [1 . . . n]. Tots els elements a J i a M són
claus diferents. Josep i Maria viuen a ciutats distants i estan interessats
a trobar la mediana dels elements a les dues taules, és a dir, volen trobar
l’element m tal que

|{i ∈ [1, n] |M [i] ≤ m}|+ |{i ∈ [1, n] | J [i] ≤ m}| = n

(per tant, hi han n elements a J i a M que són ≤ m; a més, m pot ser
un element a J o a M). Maria i Josep es comuniquen per un canal privat
que, cada cop que un dels dos envia informació, únicament permet que
s’envie com a màxim un enter e, on o bé e ∈ {0, . . . , n} o bé e és un
element a M o a J (Maria o Josep podem enviar k enters consecutius,
amb cost k). Cada transmissió es compta com 1 unitat de comunicació.
Un dels objectius d’aquest problema és minimitzar el nombre d’unitats de
comunicació necessàries per a calcular la mediana.

(a) Doneu un algorisme determinista per a computar la mediana combi-
nada de M i J amb complexitat n lg n passos i que utilitze O(lg n)
unitats de comunicació.

(b) Doneu un algorisme aleatori per a computar el mateix problema, però
que funcione en temps esperat O(n) i utilitze un nombre esperat de
O(lg n) unitats de comunicació.

26. Sigui h(x) = x mod m una funció de dispersió on m = 2p − 1. Sigui S
una cadena de caràcters corresponent a la representació en base 2p d’un
natural. Demostreu que si la cadena S′ es pot derivar de S permutant
caràcters, aleshores h(S) = h(S′).

27. Existeixen diferents operacions que volem realitzar sobre conjunts d’enters.
Sigui A[n] i B[n] taules que representen dos conjunts amb n elements.

(a) Donat x ∈ N i A, escriviu un algorisme que digui si existeixen dos
enters y, z ∈ A tal que x = y + z, i ho facin en temps Θ(n log n) i en
temps esperat O(n) respectivament, on n és la mida del conjunt A.

(b) Siguin A i B dos conjunts d’enters de mida n. Doneu algorismes que
ens diguin si A = B , amb temps O(n log n) i temps esperat O(n),
respectivament.

Tingueu en compte que a un conjunt tots els elements són diferents.

28. Tenim dos conjunts S, T ⊆ U on |S| < |T |. Dissenyeu algorismes eficients
(en mitjana) per determinar si

(a) S ⊆ T .

(b) S ∩ T 6= ∅.



Justifiqueu la vostra solució.

29. Sigui G = (V,E) un graf espars no dirigit, amb V = {1, 2, . . . , n}. Per
v ∈ V i i = 1, 2, . . . , d(v), definim el i-èsim véı de v com l’i-èsim vèrtex u
amb etiqueta més petita, tal que (u, v) ∈ E. Dissenyeu una estructura de
dades per a G que done suport a les operacions:

• Grau(v): retorna d(v),

• Connectats(u, v): retorna 1 si (u, v) ∈ E i 0 altrament,

• Véı(v, i): retorna l’i-èsim véı de v.

Asimptòticament, la vostra ED hauria d’utilitzar el mı́nim d’espai, i im-
plementar les operacions amb el mı́nim de temps.

30. Es diu que un vèrtex d’un graf connex és un punt d’articulació del mateix
si, en suprimir aquest vèrtex i totes les arestes que hi incideixen, el graf
resultant deixa de ser connex. Per exemple, un graf en forma d’anell no té
cap punt d’articulació mentre que tot node que no sigui fulla d’un arbre és
punt d’articulació. Dissenyeu un algorisme que, donat un graf connex no
dirigit G = (V,E), indiqui quins vèrtexs del graf són punts d’articulació.
Calculeu el seu cost. Indiqueu quina implementació del graf és la què
proporciona un algorisme més eficient.

31. Un graf dirigit és fortament connex quan, per cada parell de vèrtexs u, v,
hi ha un camı́ de u a v. Doneu un algorisme per determinar si un graf
dirigit és fortament connex.

32. Un graf dirigit G = (V,E) és semiconnex si, per qualsevol parell de vèrtexs
u, v ∈ V , tenim un camı́ dirigit de u a v o de v a u. Doneu un algorisme
eficient per determinar si un graf dirigit G és semiconnex. Demostreu la
correctesa del vostre algorisme i analitzeu-ne el cost.

33. Sopa de lletres. L’entrada al problema de la sopa de lletres és una graella
n× n, on cada quadrat conté una lletra i una base de dades amb m < n2

mots, cada mot amb ` lletres. Noteu que la mida total de l’entrada és
(n2 + m`). Cadascun dels m mots a la base de dades està amagat a la
graella, ja sigui horitzontalment o verticalment. En aquest problema no
s’admeten mots en diagonal o amb intersecció no buida, però els mots śı
que poden estar amagats en sentit invers. La taula de sota presenta un
exemple amb n = 8,m = 7, ` = 4 i amb la base de dades (VUIT, HASH,
ROCA, TRES, TRET, CLAU, KILO).



L A S B A R C A
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Constrüıu un algorisme que trobe a la graella tots els mots de la base de
dades (és a dir, que retorni les coordenades de la primera lletra de cada
paraula) i analitzeu-ne el temps d’execució com a funció de n, m i `.

34. Suposeu que Pepet té un conjunt X amb les seves n cançons favorites i
Ramonet té un altre conjunt Y amb les seves n cançons favorites. Volem
dissenyar un algorisme per a determinar si Pepet i Ramonet tenen gustos
musicals semblants. Per fer això, cadascun d’ells construeix un filtre de
Bloom amb k taules de grandària m, i k funcions de Hash.

(a) Calculeu, com a funció de m,n, k i de |X ∩ Y |, el nombre esperat
de bits on les k taules són diferents (que correspondran a diferències
entre les llistes X i Y ).

(b) Utilitzant el filtre de Bloom descrit, doneu un algorisme per a trobar
les diferències entre les llistes X i Y , i compareu-lo amb l’algorisme
obvi d’ordenar X i Y i comparar element a element. (nota: és millor
fer-ho amb una taula i una funció de hash).

35. Suposeu que volem emmagatzemar en un filtre de Bloom de grandària
100 i k funcions de hash, un conjunt S de n = 20 elements, agafats d’un
univers U amb 10000 claus. A més, únicament ens interessa la precisió
del filtre de Bloom (no la rapidesa). Per a la mida de l’entrada en aquest
problema, quin és el valor de k que dóna la probabilitat més petita que
una clau no a S sigui fals positiu?

36. Recordeu que un conjunt dominador (DS) d’un graf G = (V,E) és un
subconjunt S ⊆ V on cada vèrtex que no és a S és adjacent a, com a
mı́nim, un dels vèrtexs en S. Se sap que el problema de calcular un
DS de mida mı́nima és NP-hard. Considereu grafs en què cada vèrtex
té exactament d vèrtexs adjacents on d = O(1). Considereu l’algorisme
aleatori que selecciona k vèrtexs a l’atzar sense memòria (és a dir, el mateix
vèrtex es pot seleccionar dues vegades) i retorna el conjunt obtingut com
un DS de grandària petita. Analitzeu l’elecció de k per tal que el nombre
de esperat de vertexs dominats sigui n.

37. Suposeu que n usuaris volen utilitzar un recurs o un servei Web, com ara el
temps en un supercomputador. El recurs s’ha d’utilitzar seqüencialment,
és a dir, un usuari a la vegada. Per descomptat, cada usuari vol fer ús



del recurs tan aviat com sigui possible. Expliqueu com podem obtenir
una assignació d’un identificador a {1, . . . , n} de manera que, amb alta
probabilitat, els usuaris rebin identificadors diferents. A més, si repetim
moltes vegades el procés, tots ells percebin que l’assignació és justa. Podeu
suposar que inicialment cada usuari té un identificador numèric llarg. Heu
de tenir en compte la llargada de l’identificador en el disseny i en l’anàlisi
de la vostra solució.

38. Es disposa d’una col·lecció de paraules que anomenarem diccionari. Una
paraula és una cadena formada per lletres majúscules (A a Z) de qualsevol
longitud. Un tauler està format per N × N caselles. A cada casella
s’emmagatzema una lletra majúscula (A a Z). Dues caselles en el tauler
són adjacents si són contigües horitzontal, vertical, o diagonalment.

Proporcioneu un algorisme eficient que, donats una seqüència de k de po-
sicions (on posicions consecutives són adjacents) i un diccionari, determini
quines paraules del diccionari són al tauler d’acord amb el patró.

39. El Professor JD ha corregit els exàmens finals del curs, de cara a tenir una
distribució maca de les notes finals decideix formar k grups, cada grup amb
el mateix nombre d’alumnes, i donar la mateixa nota a tots els alumnes
que són al mateix grup. La condició més important és que qualsevol dels
alumnes al grup i han de tenir nota d’examen superior a qualsevol alumne
d’un grup inferior (grups de 1 fins a i−1). L’ordre dintre de cadascun dels
grups es irrellevant. Dissenyeu un algorisme que donada una taula A no
ordenada, que a cada registre conté la identificació d’un estudiant amb la
seva notes d’examen, divideix A en els k grups, amb les propietat descrita
a dalt. El vostre algorisme ha de funcionar en temps O(n lg k). Al vostre
anàlisis podeu suposar que n és múltiple de k i k és una potencia de 2.

Una solució: Sigui AGRUPAR l’algorisme recursiu que, té com a en-
trada una taula de alumnes-notes N i dos enters ` i t, i fa el següent:

• Mentre ` 6= 1 troba la mediana de A i fa una partició al seu voltant
en temps O(|N |).

• Considerem la sub-taula Ne esquerra i la sub-taula dreta Nd.

• Cridem recursivament
AGRUPAR(Ne, `/2, 2t) i AGRUPAR(Nd, `/2, 2t+ 1).

• Quan ` = 1, la taula constitueix la partició t.

La crida inicial la farem amb N , ` = k i t = 0. La correctesa ve de com
particionem els elements. Sempre tenim dos meitats i els elements a Ne

són més petits que la mediana i els elements a Nd són més grans o iguals
que la mediana. Aconseguirem ` = 1 desprès de lg k iteracions, en aquell
moment la taula té n/k elements. La variable t comptabilitza l’ordre de las
crides. Al primer nivell tenim només una taula i t = 0. Al segon tindrem
dos taules, la de l’esquerra etiquetada amb 0 i la de la dreta amb 1. Al



següent nivell, tindrem 0,1,2,3 (e-e,e-d,d-e,d-d). Llavors t comptabilitza
l’ordre correcte de les particions per garantir la propietat requerida.

El cost de l’algorisme és T (n, k) = 2T (n/2, k/2) + Θ(n) amb T (n, 1) =
Θ(1), per a tot n. Desplegant la recursió tenim

T (n, k) = 2T (n/2, k/2) + cn = 4T (n/4, k/4) + 2c(n/2) + cn

= 4T (n/4, k/4) + 2cn = k + cn lg k.

llavors, T (n) = Θ(n lg k).

40. Tenim un conjunt de robots que es mouen en un edifici, cadascun d’ells és
equipat amb un transmissor de ràdio. El robot pot utilitzar el transmissor
per comunicar-se amb una estació base. No obstant això, si els robots són
massa a prop un de l’altre hi ha problemes amb la interferència entre els
transmissors. Volem trobar un pla de moviment dels robots, de manera
que puguin procedir al seu dest́ı final, sense perdre mai el contacte amb
l’estació base.

Podem modelar aquest problema de la següent manera. Se’ns dóna un
graf G = (V,E) que representa el plànol d’un edifici, hi ha dos robots
que inicialment es troben en els nodes a i b. El robot en el node a voli
viatjar a la posició c, i el robot en el node b vol viatjar a la posició d.
Això s’aconsegueix per mitjà d’una planificació: a cada pas de temps, el
programa especifica que un dels robots es mou travessant una aresta. Al
final de la planificació, els dos robots han d’estar en les seves destinacions
finals.

Una planificació és lliure d’interferència si no hi ha un punt de temps en
el qual els dos robots ocupen nodes que es troben a distància menor de r,
per a un valor determinat del paràmetre r.

Doneu un algorisme de temps polinomial que decideixi si hi ha una pla-
nificació lliure donats, el graf, les posicions inicials i finals dels robots i el
valor de r.

Una solució. Per resoldre el problema considerarem l’espai de configu-
racions on els robots es poden moure. És a dir, el conjunt de parells de
posicions que estan a distància més gran o igual que r:

C = {(u, v) | u, v ∈ V i d(u, v) ≥ r}

Podem considerar la relació entre configuracions definida pels moviments
permesos. Aix́ı tenim

M = {((u, v), (u′, v′)) |(u, v), (u′, v′) ∈ C i

((u = u′ i (v, v′) ∈ E) o (v = v′ i (u, u′) ∈ E))}.

A l’espai de configuracions podem considerar el graf G = (C,M) on dos
configuracions son vëınes si i només si un del robots pot canviar de posició
sense interferir amb la posició de l’altre.



Els robots són inicialment a la configuració (a, b) i s’han de desplaçar amb
moviments vàlids fins a la configuració (c, d). Això serà possible únicament
si hi ha un camı́ de (a, b) a (c, d). D’acord amb el raonament anterior tenim
que comprovar hi ha un camı́ entre dos vèrtexs a G. Podem detectar-ho
amb un BFS en tems O(|C|+ |M |).
Per calcular el cost hem de tenir en compte la mida de l’entrada. Si
G = (V,E) i n = |V | i m = |E|, tenim |C| ≤ n2 i |M | ≤ 2m. Suposant
que ens donen G mitjançant llistes d’adjacència la mida de l’entrada és
n + m. Construir una descripció de G mitjançant llistes d’adjacència té
cost O(n2 +m). Fer un BSF sobre G té cost O(n2 +m). El cost total es
O(n2 +m) però m ≤ n2. Llavors l’algorisme proposat té cost O(n2).

41. La suma o-exclusiva ⊕ és un operador lògic on 0⊕1 = 1⊕0 = 1 i 0⊕0 =
1⊕1 = 0, per tant donades cadenes de bits B1 i B2, B1⊕B2 consisteix en
l’aplicació bit a bit de l’operador ⊕ (per exemple 10110⊕00111 = 10001).
Donat un missatge M (com a cadena de bits) definim la funció hc de la
manera següent:

• Fem una partició de M en k blocs M = B1||B2|| · · · ||Bk, (on || és
l’operador concatenació) i on cada bloc Bi conté exactament de 5
bits. Si la grandària de M no és múltiple de 5, afegim 0s la dreta,
fins a assolir la grandària desitjada.

• hc(M) = B1 ⊕B2 ⊕ · · · ⊕Bk.

(a) Quina és la sortida de hc(10101110)?.

(b) És hc una bona funció criptogràfica? (és a dir, té les propietats
següents: (1) Per a una entrada M amb grandària qualsevol, sempre
dóna una sortida amb la mateixa grandària; (2) hc(M) es pot calcular
fàcilment; (3); h−1c és dif́ıcil de calcular; (4) coneixent hc iM , és dif́ıcil
calcular una M ′ tal que hc(M

′) = hc(M); (5) si canviem un bit a M
aleshores hc(M) canvia molt.)

Una solució.

(a) Els dos blocs son 10101 i 11000, per tant hc(10101110) = 01101.

(b) (1) Cert. Sempre dona una sortida de grandària 5.

(2) Cert. Tenim k = θ(n/5) blocs i farem k − 1 ⊕ operacions sobre
cadenes de longitud 5, O(n).

(3) Cert. En general tenim 25 sortides mentre que hi han 2n entra-
des, llavors hem de tenir una sortida a la que van a parar 2n/25

entrades.

(4) Fals. Es suficient amb intercanviar dos blocs.

(5) Fals. Si canviem 1 bit de l’entrada,només canviarà un bit de la
sortida.


