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Exercici 1. Respongueu les petites preguntes que trobareu a continuació.

1. Quina peculiaritat té una variable local qualificada amb static en una funció?.

2. Considereu les següents declaracions:

int t[10];
int ∗p;

Una i altra permeten escriure expressions com t[3] o p[3]. Això no obstant, hi ha diferències
substancials entre p i t. Anota quines són aquestes diferències.

3. Considereu la següent expressió i indiqueu-ne el tipus i el valor

023 | 2 << 1 & 1

4. Assumiu que t és la taula definida int t[10] i que s’implementa una cerca sobre t d’una cel.la
amb contingut de valor parell aix́ı:

int i=0; while (t[i] % 2 == 1 && i < 10) i++;
if (i < 10) {printf("ok: s’ha trobat valor parell");}



Aquest fragment no té errors sintàctics. Tot i això, la implementació és correcta? Per què?

Exercici 2. Es demana que definiu i implementeu un mòdul en C —tant els headers com la
part privada— que exporti el tipus vector2 t i certes operacions sobre el tipus. Aquest tipus ha de
representar un vector a R2 i les operacions que cal implementar són la suma, la resta, el producte
per un escalar i el producte escalar.
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Exercici 3. Una operació clàssica pels arbres binaris és l’operació �arrela� que donats els
atributs d’un node N i dos arbres binaris qualssevol A i B en construeix un tercer en què l’arrel
té atributs N , A és el fill esquerra i B el fill dret.

En aquest exercici es demana que definiu i implementeu en C aquesta operació per a arbres binaris
Morse, emprant com a representació pels arbres binaris la representació usada a la pràctica 3
sobre el codi Morse. Es recomana que delegueu en funcions auxiliars quan sigui convenient.


