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• Feu bona lletra.

• Lliureu els dos problemes (en full separats, encara que siguin en blanc).

Problema 1 (5 punts)

Considerem arbres binaris que a cada node tenen un double. Suposem que tots els valors són el rang [−1020, 1020].
Volem dissenyar una funció que indiqui si mirant les fulles d'esquerra a dreta obtenim una seqüència estrictament

creixent. La funció té l'especi�cació següent:

bool arbre_seq_crec(Arbre<double> &a);

/* Pre: a = A */

/* Post: el resultat retornat indica si les fulles de l'arbre A mirades

d'esquerra a dreta formen una seqüencia estrictament creixent. */
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Per exemple, en l'arbre de l'esquerra la seqüència de fulles −5, 6.2, 8.4, 35.4 és estrictament creixent, i la funció ha de
retornar true. En l'arbre de la dreta, 2.3, 4, 2.3, 9 no és creixent, i per tant la funció ha de retornar false. Amb l'arbre
buit cal retornar true.

Problema 1.1 (1.5 punts)

Proposeu i especi�queu la capçalera d'una nova funció (o acció) d'immersió de nom i_arbre_seq_crec que permeti
donar una solució recursiva e�cient per a arbre_seq_crec. Doneu el codi de arbre_seq_crec que fa la crida inicial
a i_arbre_seq_crec.

Problema 1.2 (3 punts)

Doneu una implementació e�cient de i_arbre_seq_crec.
Observació: Es poden usar estructures auxiliars com ara llistes o vectors si és com se us acut solucionar el problema,
però les solucions més senzilles i e�cients no les necessiten.



Problema 1.3 (0.5 punts)

Digueu (enuncieu i prou) quina és la hipòtesi d'inducció que faríeu servir per demostrar que la vostra implementació
a 1.2 és correcta.

• No cal que justi�queu la correctesa del codi dels apartats 1.1 i 1.2, excepte el que es demana a 1.3.

• Es valorarà molt l'e�ciència de les solucions.

• Us recordem l'especi�cació de les operacions que podríeu necessitar de la classe Arbre.

Arbre(); Arbre(const Arbre& original);

/* Pre: cert */ /* Pre: cert */

/* Post: El resultat és un arbre buit */ /* Post: El resultat és una còpia d'original */

void plantar(const T& x, Arbre& a1, Arbre& a2);

/* Pre: a1 = A1, a2 = A2 i el p.i. és buit però no és el mateix objecte

que a1 ni a2 */

/* Post: El paràmetre implícit té x com a arrel, A1 com a fill esquerre i A2

com a fill dret; a1 i a2 són buits */

void fills(Arbre& fe, Arbre& fd);

/* Pre: El paràmetre implícit no es buit i li diem A; fe i fd són buits

i no són el mateix objecte */

/* Post: fe és el fill esquerre d'A; fd és el fill dret d'A; el paràmetre

implícit és buit */

T arrel() const;

/* Pre: El paràmetre implícit no és buit */

/* Post: El resultat és l'arrel del paràmetre implícit */

bool es_buit() const;

/* Pre: cert */

/* Post: El resultat indica si el paràmetre implícit és buit o no */

Problema 2 (5 punts)

El problema de la bandera holandesa. Disposem d'un tipus T tal que, entre altres propietats, cada element del tipus
pot tenir un de tres colors: blau, blanc o vermell. Tenim operacions pròpies del tipus T::es_blau(), T::es_blanc()
i T::es_vermell() que retornen bool's indicant si el paràmetre implícit és del color corresponent. Tenim garantit que
per a cada valor, un i exactament un dels mètodes retornarà true.

Volem dissenyar un procediment que, donat un vector<T>, en mogui els elements de manera que primer vinguin
tots els vermells, després tots els blancs, i després tots els blaus. No hi ha la garantia que al menys hi hagi un element
de cada color.

La capçalera del programa desitjat és:

void bandera(vector<T>& v);

// Pre: v = V no és buit

// Post: els elements de v són els mateixos que a V però ordenats

// de manera que primer venen tots els vermells, després

// tots els blancs, i després tots els blaus



És important que en el resultat l'ordre relatiu dins de cada color pot ser qualsevol, és a dir, per exemple en els vermells
no cal respectar l'ordre relatiu que tenien en el vector original.

Per dissenyar el procediment proposem usar un bucle i tres variables i, j, k amb el següent invariant:

v conté els mateixos elements que V, -1 <= i <= j < k <= v.size()

v[0..i] són elements vermells, v[i+1..j] són elements blancs,

v[j+1..k-1] poden ser de qualsevol color (blaus, vermells o blancs), i

v[k..v.size()-1] són elements blaus

Grà�cament, l'estat del vector després d'algunes iteracions podria ser:

Problema 2.1 (3 punts)

Feu un algorisme iteratiu per al problema que respecti aquest invariant. El temps d'execució de l'algorisme hauria de
ser lineal en v.size().

Podeu fer servir, sense implementar-la, l'acció:

void swap(T& x, T& y);

// Pre: x = X i y = Y

// Post: x = Y i y = X

Problema 2.2 (2 punts)

Justi�queu que:

1. Les vostres inicialitzacions estableixen l'invariant.

2. El cos del vostre bucle manté l'invariant.

3. En acabar el bucle, per l'invariant, se satisfà la Post.

Si heu usat l'acció swap, no cal que la justi�queu, però si heu fet servir qualsevol altre procediment, l'haureu d'haver
especi�cat i en aquest apartat cal que en justi�queu la correctesa.


