
 

Problemas 

Algorismes voraços 

Problema 35 Una operadora de telecomunicacions disposa de 8 nodes connectats tots 

entre s per una tupida xarxa de connexions punt a punt de fibra ptica. Cada connexi 

c(i,j) entre els nodes i i j, sent i,j ∈{1…8}, t un cost definit de la forma segent: c(i,j) = (i 

* j) mod 6.  

L’operadora necessita reduir despeses de manera que ha decidit anul.lar determinades 

connexions. Es demana que dissenyeu un algorisme eficient que determini les 

connexions que s’han de mantenir de manera que es garanteixi la completa connectivitat 

de la xarxa (tota parella de nodes i i j han d’estar connectats amb un cam) amb un cost 

mnim.  

Problema 36 Una empresa de missatgeria urgent ha de lliurar un paquet a un destinatari 

i vol parar el menor nombre de cops possible a repostar en una benzinera. Suposem que 

de l’origen al dest trobarem G benzineres numerades i = 0,…,n, on G0 est en origen i Gn 

est en dest . Suposem que comencem l’itinerari amb el dipsit ple (sempre omplim el 

dipsit a G0) i que Di s la distncia en quilmetres que separen la benzinera i - 1 de la 

benzinera i. Finalment suposem que A s l’autonomia del vehicle expressada en 

quilmetres i que Di ≤ A per a tot i = 1,…n. Es demana que dissenyeu un algorisme 

eficient que determini les benzineres on hem de repostar.  

Problema 37  

Una empresa de software ha d’atendre les incidncies dels seus clients amb la mxima 

rapidesa possible. A cada jornada laboral es planifiquen n sortides numerades i = 1,…n, 

i per a cada sortida es coneix el temps de servei si. Es demana que dissenyeu un 

algorisme eficient que determini en quin ordre hem d’atendre les sortides.  

Problema 38  

Un pags t n cultius diferents numerats i = 1,…,n. La recol.lecci de cada cultiu dura 1 

dia, genera un benefici bi i triga un temps ti en podrir. Es demana  

 Proposar una estratgia eficient que determini l’ordre de recol.lecci per tal de 

maximitzar el benefici. Evidentment recollir cultius malmesos no reporta cap 

benefici, ans al contrari.  

 Determineu si l’estratgia anterior es vlida quan els cultius requereixen diferents 

periodes de recol.lecci. Considereu que quan es comena una recol.lecci s’ha de 

completar (no es pot deixar a mitges). 

 


