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Sessió 1: El Sistema Operatiu UNIX

Grup A: 5 d’octubre
Grup B: 19 d’Octubre
Grup C: 5 d’Octubre

Sessió 2: Procés de Desenvolupament de Programes

Grup A: 26 d’Octubre
Grup B: 2 de Novembre
Grup C: 26 d’Octubre

Sessió 3: Procés de Depuració

Grup A: 9 de Novembre
Grup B: 16 de Novembre
Grup C: 9 de Novembre

Sessions 4 i 5: Pràctica 1

Grup A: 30 de Novembre
21 de Desembre

Grup B: 14 de Desembre
11 de Gener

Grup C: 30 de Novembre
21 de Desembre

T́ıtol de la pràctica: Iteració
Objectiu:
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Comptar pics en un vector.

Sessions 5 i 6: Práctica 2

Grup A: 21 de Desembre
18 de Gener

Grup B: 11 de Gener
25 de Gener

Grup C: 21 de Desembre
18 de Gener

T́ıtol de la pràctica: Recursivitat
Objectiu: Cerca dicotòmica recursiva

Nota: A la sessió 5 es dedicarà una hora a cada pràctica.
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Pràctica 1
MTP (gestió) - Pràctiques Dirigides

Iteració

Es tracta d’implementar una acció que respongui a la següent capçalera:

void comptar_pics (const vector<int>& v, vector<int>& vpics,
int& npics);

v és un vector de naturals sense elements repetits i amb una marca de final
amb valor -1.
Aquesta acció haurà de col.locar a vpics els ı́ndexos de v que corresponguin
a pics i a npics el nombre de pics que contingui v.
Entenem per pic un valor del vector precedit per un altre valor més petit i
seguit per un valor també més petit.

Exemple:
Suposem que v té una capacitat de N = 16 elements.
Vector v:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10 3 5 2 78 20 11 12 13 14 15 -1

El resultat de la crida a comptar pics(v,vpics,n) seria:

• Vector vpics:

0 1 2 3 4 5 6 7
1 3 5

• npics=3

Notem que la marca de final (-1) de v no la prenem en consideració per tal
d’identificar un pic.

Hipòtesis addicionals:

• Un vector no tindrà mai més de MAX pics. A l’exemple anterior hem
suposat MAX=8.
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• La capacitat del vector v serà de N (a l’exemple N = 16) elements
(encara que és possible que no estiguin totes les posicions ocupades.
Recordem que el vector acaba amb una marca de final).

• v pot ser un vector buit (això és, pot tenir la marca de final (-1) al
primer ı́ndex).

Apartat opcional: En les mateixes hipòtesis que al cas anterior, dissenyar
l’acció:

void comptar_pics_i_valls (const vector<int>& v,
vector<int>& vpics, int& npics,
vector<int>& vvalls, int& nvalls);

que, a més d’obtenir els ı́ndexos i el nombre de pics de v, obtingui també els
ı́ndexos i el nombre de valls de v.
Entenem per vall un valor del vector precedit per un altre valor més gran i
seguit per un valor també més gran.
Per fer aquesta acció, el vector v només es pot llegir un cop.
Es demana (tant per la part obligatòria com per l’optativa):

1. Especificar l’acció comptar pics (i, si és el cas, comptar pics i valls).

2. Obtenir l’invariant i la fita dels bucles que hi apareguin.

3. Dissenyar i codificar en C++ l’acció esmentada.

Puntuació: Apartat obligatori: 7,5 punts. Apartat opcional: 2,5 punts.
A més a més, 1 punt addicional si es fa el lliurament dins les sessions de
pràctiques dirigides.

4



Pràctica 2
MTP - Pràctiques Dirigides

Recursivitat

Es tracta de dissenyar una acció recursiva que implementi l’algorisme de la
cerca dicotòmica ajustant-se a l’especificació presentada al caṕıtol 3.

P = {0 ≤ inf ≤ sup+ 1 ≤ N ∧ ordenat(v, inf, sup)}

void cerca_dicotomica (const vector<int>& v, int inf, int sup,
int x, int& d);

Q = {∀i : inf ≤ i ≤ d • v[i] ≤ x∧
∀i : d < i ≤ sup • v[i] > x ∧ inf − 1 ≤ d ≤ sup ∧ P}

És a dir, d és l’́ındex més gran entre els que contenen un valor més petit o
igual que x.
Exemple:
Vector v:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 5 6 8 10 10 10 11 12 13 14 15 15

• cerca dicotomica(v,0,12,10,d);

obtindria d=6

• cerca dicotomica(v,0,12,7,d)

obtindria d=2

• cerca dicotomica(v,0,12,0,d)

obtindria d=-1

Apartat opcional:
Dissenyar una acció recursiva que calculi el n-èsim número de Fibanacci amb
les caracteŕıstiques següents:

• Ha de tenir recursivitat simple (cada crida recursiva en genera com a
màxim una altra).
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• Ha de ser recursiva final (això és, després de la crida recursiva no s’ha
de fer cap altra operació).

Puntuació: Apartat obligatori: 8 punts. Apartat opcional: 2 punts. A més
a més, 1 punt addicional si es fa el lliurament dins les sessions de pràctiques
dirigides.
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