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• Feu bona lletra.

• Lliureu tots tres problemes (en full separats, encara que siguin en blanc).

Problema 1 (5 punts)

Considerem arbres binaris que a cada node tenen una llista ordenada de nombres enters sense elements repetits.
Volem dissenyar una funció que indiqui si en un arbre d'aquests hi ha un nombre comú a tots els nodes. La funció té
l'especi�cació següent:

int comuns(Arbre<list<int> > &a);

/* Pre: a = A, A no és buit, totes les llistes dels nodes d'A

estan ordenades creixentment i no contenen elements repetits */

/* Post: el resultat és el nombre d'elements que apareixen

en totes les llistes presents a A */
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Per exemple, en l'arbre de l'esquerra l'element 8 és present a totes les llistes i la funció hauria de retornar 1. En l'arbre
de la dreta, cap element apareix en totes les llistes, i per tant la funció hauria de retornar 0. Fixeu-vos que si algun
node de l'arbre conté la llista buida, el resultat necessàriament haurà de ser 0. També �xeu-vos que a no te perquè
contenir A necessàriament al �nal de l'execució.

Problema 1.1 (1 punt)

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

Rumieu els Problemes 1.2 i 1.3 conjuntament

Problema 1.2 (0.5 punt)

Proposeu i especi�queu una funció (o acció) auxiliar, que seria cridada per i_comuns i que treballi només amb llistes
d'enters i no usi arbres per res.

Problema 1.3 (2 punts)

Doneu una implementació de i_comuns cridant la funció (o acció) auxiliar especi�cada al Problema 1.2.



Problema 1.4 (1.5 punts)

Doneu una implementació iterativa per a l'operació auxiliar especi�cada al Problema 1.2.

• En aquest problema (Problema 1 i els seus apartats) no cal que justi�queu la correctesa del codi.

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

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

list(); list(const list & original);

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

/* Post: El resultat és una llista buida */ /* Post: El resultat és una còpia d'original */

void clear();

/* Pre: cert */

/* Post: El paràmetre implícit és una llista buida */

void insert(iterator it, const T& x);

/* Pre: it referencia algun element existent al paràmetre implícit o

és igual al end() d'aquest */

/* Post: El paràmetre implícit és com el paràmetre implícit original amb x

davant de l'element referenciat per it al paràmetre implícit original */

iterator erase(iterator it);

/* Pre: it referencia algun element existent al paràmetre implícit,

que no és buit */

/* Post: El paràmetre implícit és com el paràmetre implícit original sense

l'element referenciat per l'it original; el resultat referencia l'element

següent al que referenciava it al paràmetre implícit original */

void splice(iterator it, list& l);

/* Pre: l=L, it referencia algun element del paràmetre implícit o

és igual a l'end() d'aquest */

/* Post: El paràmetre implícit té els seus elements originals i els

d'l inserits davant l'element referenciar per it; l està buida */

bool empty() const;

/* Pre: cert */

/* Post: El resultat indica si el paràmetre implícit te elements o no */

int size() const;

/* Pre: cert */

/* Post: El resultat és el nombre d'elements del paràmetre implícit */



• 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: El paràmetre implícit és buit, a1 = A1, a2 = 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 */

/* 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 (3.5 punts)

Usem v[i..j] per referir-nos a la subseqüència d'elements d'un vector v compresos entre la posició i i la j. Si i > j

aleshores v[i..j] indica una seqüència buida. Volem dissenyar una acció que permeti ordenar un vector de cadenes
de caràcters amb l'especi�cació següent:

void ordenar(vector<string> &v);

/* Pre: v = V, v.size() > 0 */

/* Post: v està ordenat alfabèticament

i consisteix en una permutació de V */

Suposem una implementació recursiva de ordenar basada en una acció d'immersió i_ordenar tal que la seva
especi�cació i implementació és:

1. void i_ordenar(vector<string> &v, int i) {

2. /* Pre: v = V; v.size() > 0; 0 <= i <= v.size();

3. v[0..i-1] conté els i elements més petits de v,

4. i a més, està ordenat alfabèticament */

5. if (i < v.size() - 1) {

6. int j = posicio_cadena_mes_petita(v, i);

7. swap(v[i], v[j]);

8. i_ordenar(v, i + 1);

9. }

10. /* Post: v está ordenat alfabèticament

11. i consisteix en una permutació de V */

12. }

Suposem que cadena_mes_petita té l'especi�cació següent



int posicio_cadena_mes_petita(const vector<string> &v, int i);

/* Pre: 0 <= i < v.size() */

/* Post: retorna una posició de la cadena de caràcters

més petita alfabèticament de v[i..v.size()-1] */

Problema 2.1 (3 punts)

Justi�ca la correctesa de la implementació de i_ordenar suposant que

• no cal implementar ni justi�car posicio_cadena_mes_petita.

• posicio_cadena_mes_petita acaba.

Problema 2.2 (0.5 punts)

És correcta la implementació de ordenar següent?

1. void ordenar(vector<string> &v) {

2. i_ordenar(v, 1);

3. }

Raona la teva resposta.

Problema 3 (1.5 punts)

Suposem la següent implementació iterativa de l'acció ordenar:

1. void ordenar(vector<string> &v) {

2. /* Pre: v = V; v.size() > 0 */

3. int n = v.size() - 1;

4. int i = 0;

5. while (i < n) {

6. int j = posicio_cadena_mes_petita(v, i);

7. ...

8. ++i;

9. }

10. /* Post: v està ordenat alfabèticament

11. i consisteix en una permutació de V */

12. }

Suposem la mateixa especi�cació de posicio_cadena_mes_petita del Problema 2.

• Indica quina instrucció manca a la línia 7.

• Proposa un invariant per al bucle (no cal justi�car-lo).

• Justi�ca que el bucle acaba (suposant que posicio_cadena_mes_petita acaba).


