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1. OBJECTIUS
L'objectiu de l'assignatura és fer una primera aproximació molt bàsica, però al mateix temps forca
rigorosa, al món de la programació i de l'algorísmica. La idea és crear hàbits de programació que siguin
sans des del primer moment.
L'assignatura consta de dues parts perfectament diferenciades:
1. Introducció a l'algorísmica.
En aquesta part es presentarà un llenguatge algorísmic (o pseudocodi) , el qual s'utilitzarà per introduir
les tècniques algorísmiques més bàsiques sobre les quals es fonamenta l'edifici de la programació de
computadors. En particular, es mostraran les tècniques del disseny iteratiu, recursiu i diversos
esquemes algorísmics. Aquestes tècniques s'il.lustraran presentant alguns dels algorismes més
coneguts de recorregut, cerca i ordenació.
Aquesta primera part ocupa aproximadament dues terceres parts del curs.
2. Introducció a la Programació orientada a objectes.
En aquesta part es presentaran els aspectes més introductoris d'aquest paradigma de programació que
s'ha convertit en estàndar en la construcció de software. En particular, es presenten els concepte de
abstracció de dades, classes, objectes, operacions...
Aquesta segona part ocupa aproximadament la darrera part del curs.
En aquesta assignatura s'iniciarà l'aprenentatge del llenguatge de programació C++. Aquest llenguatge
s'utilitzarà per fer les pràctiques, tant de la part algorísmica com de la de programació orientada a
objectes.

2. ESTRUCTURA
Assignatura anual

3. PROGRAMA
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0 Introducció (Per què un llenguatge algorísmic?)
1 Especificació d'algorismes.
1.1 Definicions inicials:
1.2 Tipus predefinits
1.3 Especificació d'algorismes.
1.4 Exemples.
1.5 El llenguatge de programació C++. Primers rudiments.
2 Disseny d'algorismes iteratius.
2.1 L'assignació.
2.2 La composició seqüencial.
2.3 La composició alternativa.
2.4 La composició iterativa i els invariants.
2.5 Crida a accions i funcions.
3 Exemples d'algorismes iteratius
3.1 Recorregut d'un vector.
3.2 Cerca seqüencial en un vector
3.3 Cerca dicotòmica
3.4 Bipartició d'un vector
3.5 Inserció ordenada en un vector
3.6 Fusió de dos vectors
4 Disseny d'algorismes recursius
4.1 Els fonaments.
4.2 Raonament sobre la correctesa d'una acció recursiva.
4.3 Exemples.
4.4 La recursivitat m\'ultiple.
4.5 La immersió en el disseny de algoritmes recursius.
4.6 Algunes consideracions sobre la recursivitat (recopilació de dificultats.)
4.7 Transformació d'algoritmes recursius a iteratius.
5 Mesures d'eficiència dels algoritmes iteratius.
5.1 Motivació.
5.2 Notació O. Propietats.
5.3 Escala de costos. Exemples.
5.4 Algunes idees sobre el càlcul de costos d'algorismes recursius.
6 Esquemes algorísmics
6.1 Dividir i véncer.
6.2 Tornada enrera (backtracking).
7. Algoritmes d'ordenació.
7.1 Intercanvi directe (bombolla).
7.2 Inserció directa.
7.3 Selecció directa.
7.4 Quicksort (aplicació de dividir-i-véncer).
7.5 Ordenació per fusió (aplicació de dividir-i-véncer).
8. Introducció a la programació orientada a objectes
8.1 Abstracció de dades. Tipus abstractes de dades. Encapsulament. Reusabilitat. Contracte.
La POO.
8.2 Classes i objectes.
8.3 Exemples de classes
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8.4 Disseny de programes.

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA I PROGRAMARI
Compilador de C++ GNU C
Introducció a l'algorísmica (Quaderns EUP)
Material del campus virtual
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6. AVALUACIÓ
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30% de la nota final de l'assignatura correspon a les pràctiques que es lliuren durant el curs.
L'altre 70% correspon a la nota de teoria.
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