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Eficiència d’un algorisme 

!   De vegades disposem de diversos 
algorismes per resoldre un determinat 
problema, quin haurem d’utilitzar? 

!  Un criteri per triar un algorisme o un altre és 
la seua eficiència 

!  L'eficiència d'un algorisme té a veure amb la 
quantitat de recursos que l'algorisme necessita: 

"  Temps d'execució 

"  Espai d'emmagatzematge 

En aquesta assignatura, només estudiarem l'eficiència dels algorismes des del punt de vista del 
temps d'execució 

Quin és el 
millor? 
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Temps d’execució d’un algorisme 

!  El temps d'execució d’un algorisme depèn de: 

1.   La grandària de les dades a processar 

2.   Velocitat del computador 

3.   Qualitat del codi generat pel compilador / intèrpret 
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Mètode empíric o a posteriori 

Desavantatges: 

! No permet la comparació d’algorismes 
sobre diversos suports. 

! Requereix l'esforç de programar 
cadascun dels algor ismes per 
determinar-ne el millor.  

! Només serà possible comparar els 
temps per a algunes grandàries del 
problema. 

Consisteix a programar els algorismes i provar-los en un 
ordinador, mesurant el temps que consumeixen i l'espai que 
ocupen. 
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Exemple del mètode empíric 

10.000 50.000 100.000 500.000 

Inserció 0,34 9,38 37,82 918 

Selecció 0,70 18,19 73,65 1740 

Bombolla 0,88 22,24 98,27 2068 

Shell Sort 0,01 0,04 0,06 0,32 

Quick Sort 0,01 0,02 0,04 0,23 

Heap Sort 0,01 0,02 0,05 0,27 

Mesurament empíric de l’eficiència temporal de diferents 
algorismes d'ordenació d'arrays 

Grandària 
de l’array 

Algorismes 
d’ordenació 

Temps 
d’execució en 

segons  
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Mètode analític o a priori 

Avantatges: 

! Analitza l'algorisme i no el programa 
concret ⇒ resultat independent de la 
màquina i del llenguatge.  

! L'expressió matemàtica que dóna el 
temps d'execució és dependent de la 
grandària del problema.  

! Ens evitem programar el o els 
algorismes.  

Tracta de calcular matemàticament la quantitat de recursos 
que consumeix l'algorisme en funció de la grandària del 
problema 
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Grandària d’un problema 

! La grandària d’un problema és qualsevol paràmetre en funció 
del qual es pot expressar la complexitat del problema 
!  Generalment té relació amb el volum de les dades d'entrada a tractar 

!  Exemples: 

Problema Grandària del problema 

Ordenació d’un array 

Cerca d’un element en un array 
bidimensional 

Càlcul del factorial d’un 
nombre 
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Com calculem la complexitat temporal d’un algorisme? 

!  T(n) : Funció de la grandària del problema que 
proporciona el temps d’execució que inverteix una 
implementació d’un algorisme per a un problema de 
grandària n 

!  T(n) es calcularà comptant el nombre d’operacions 
elementals o passos de programa que realitza l’algorisme 

!  Per tant, el resultat de T(n) és independent de la màquina 
concreta utilitzada 
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Exemple 

Quin algorisme és més eficient per a resoldre un mateix problema, un 
que tarde T(n) = 100n2 o un que tarde T(n) = 5n3 ? 

n 100n2 5n3 

1 100 5 
… … … 
10 10000 5000 
… … … 
20 40000 40000 
… … … 
30 90000 135000 
… … … 
40 160000 320000 
… … … 

Grandària del problema (n) 

Complexitat temporal de 2 algorismes 

N
om
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e 
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T(

n)
 

100n2 = 5n3 

100/5 = n3/ n2 

20 = n 
100n2 

5n3 
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Anàlisi asimptòtica  

! És l'estudi de la complexitat per a grandàries molt 
elevades del problema  

! Permet comparar el cost temporal dels algorismes segons 
l'ordre de magnitud de les seues complexitats  

! S'analitza la complexitat temporal independentment de la 
velocitat del computador en què s'executa una 
implementació de l’algorisme  

! Funcions de complexitat que difereixen en un factor 
constant es consideren idèntiques a l'efecte de mesures 
de cost temporal (criteri asimptòtic)  
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Ordre de complexitat d’un algorisme 

!  Un algorisme requereix un temps d’ordre de T(n), si existeix una 
constant positiva c i una implementació de l’algorisme capaç de resoldre 
tots els casos de grandària n en un temps no superior a cT(n)  

!  T(n) depèn de l’algorisme, c de la implementació 

Exemple: 
"  Siga un algorisme amb un temps d'execució que ha resultat ser 

 T(n) = 32n2 + 78n + 54 

"  Ja que (n ≤ n2)  i  (1 ≤ n2)  per a tot n ≥ 1, es compleix que 
T(n) = 32n2 + 78n + 54  ≤ 32n2 + 78n2 + 54n2 = 164n2 

"  Aquest algorisme té un temps d'execució quadràtic, és a dir, en 
l'ordre de n2 
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Ordres de complexitat segons l’eficiència 

Ordre T(n) 

logarítmic log(n) 
lineal n 

quasi-lineal n log(n) 
quadràtic n2 

multinominal (a > 2) na 

exponencial (a ≥ 2) an 

factorial n! 

!  Els ordres mes comuns ordenats de major a menor 
eficiència son: 
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Exercici 

T(n) n2 

100n 100 
5n2 45 

n3/2 27 
2n 12 

T(n) n1 

100n 10 
5n2 14 
n3/2 12 
2n 10 

Disposem d'un temps d'ús de 1.000 segons per a resoldre un determinat 
problema en el nostre ordinador. Podem executar 4 algorismes diferents 
amb uns temps d'execució (expressats en segons) que són T(n)=100n, 
T(n)=5n2, T(n) = n3/2 i T(n) = 2n 

Quina és la grandària màxima del 
problema que pot resoldre cadascun 
dels algorismes?  

Si s'incrementa la velocitat del 
computador 10 vegades més, quines 
serien les noves grandàries? 

En augmentar la velocitat del computador, com 
han augmentat les grandàries dels problemes 
que permetrien abordar els 4 algorismes? 

T(n) n2 / n1 

100n 10 
5n2 3,2 

n3/2 2,3 
2n 1,3 
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Cost temporal de diferents ordres de complexitat 

Grandària del problema (n) 
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2n n3 / 2 
5n2 

100n 

Complexitat temporal de 4 algorismes 
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Cas pitjor, cas millor i cas mitjà 

!  Pitjor cas: es produeix quan és necessari que s'efectue el major nombre d'operacions 
elementals  

! Millor cas: es produeix quan és necessari que s'efectue el menor nombre d'operacions 
elementals  

! Cas mitjà: determina el nombre d'operacions elementals esperat que s’han d'efectuar 
"  Requereix saber la distribució de probabilitat de les dades d'entrada 

Generalment, i en particular per a l'assignatura de P1, en el mètode analític de l'estudi de la 
complexitat d'un algorisme, interessa conèixer el pitjor cas, i utilitzar un criteri asimptòtic per a 
establir la complexitat temporal, expressant-la en termes de notació matemàtica O( ) 

Problema: buscar seqüencialment un element determinat en un array 
!  Millor cas: l’element està en la primera posició (una comparació) 
 

!  Pitjor cas: l’element està en l’última posició o no està (n comparacions) 

!  Cas mitjà: l’element està en una posició intermèdia (n/2 comparacions) 

X 

X 

X 
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Passos de programa 

!  Un pas de programa és una operació 
elemental que es duu a terme en un algorisme  

!  Per a analitzar el cost temporal d'un 
algorisme, hem de calcular la funció T(n) 
comptant el nombre de passos de programa 
que fa aquest algorisme 
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Operacions elementals 

!  Considerarem com a operacions elementals: 
"  una sentència d'assignació ‘S’ 

Cost(S) = 1 pas 
"  una sentència de lectura ‘S’ 

Cost(S) = 1 pas 
"  una sentència d’escriptura ‘S’ 

Cost(S) = 1 pas 
"  una sentència de retorn del valor d’una funció 

Cost(return) = 1 pas 

"  una expressió lògica (no inclosa en les operacions anteriors) 
Cost(condició) = 1 pas 

" una expressió aritmètica (no inclosa en les operacions anteriors) 
Cost(expressió) = 1 pas 
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Passos de programa de les sentencies de control 

"  seqüència d’instruccions:  { S1; S2 } 
 Cost(S1) + Cost(S2) 

"  sentència de selecció: if (condició) {S1} else {S2} 
Cost(condició) + MÀXIM{Cost(S1), Cost(S2)} 

"  bucle amb condició inicial: while (condició) { S } 
[Cost(condició) + Cost(S)] * nre. d’iteracions + Cost(Condició) 

"  bucle amb condició final: do { S } while (condició) 
[Cost(S) + Cost(condició)] * nre. d’iteracions 

"  bucle controlat per comptador: for(inicialitz; cond; incr) { S } 

Cost(inic) + [Cost(cond)+Cost(S)+Cost(incr)]* nre.  d’iteracions + Cost(cond) 

"  crida a un mòdul des d’una operació elemental:  nom_mòdul() 
Cost(mòdul) + 1 
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Exemple 1: Calcular cost temporal 

main() {  
   int  a, n, c; 
 
   cin >> n; 
   a = 1; 
   while (a <= n) { 

 c=calcula(n);       
 a = a+1; 

   } 
} 
 
int calcula(int n) { 
   int cal, i; 
 
   cal = 1; 
   for (i=1; i <= n; i++) { 
      cal := cal * n; 
   } 
   return(cal); 
} 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

T(n) = Cost(main) = 2 + Cost(while) = 2+3n2+7n+1 =3n2+9n
+3 ! O(n2) 

 

Cost(while) = [1+1+Cost(calcula)+1]*n+1 =  

[1+1+3n+4+1]*n + 1 = 3n2+7n+1 

 

Cost(calcula) = 2 + Cost(for) = 2+3n+2 = 3n+4 

 

Cost(for) = 1+[1+1+1]*n +1 = 3n+2 
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Exemple 2 : Calcular cost temporal 

int Cerca_Binaria(int nom_array[], int elem)  { 
   int      pos_inici, pos_fin, pos_mitjana; 
   bool  trobat;  

  
   pos_inici = 0; 
   pos_fin = TAM_MAX -1; 
   trobat = false; 
   while (pos_inici <= pos_fin   &&   ! trobat) { 
         pos_mitjana = (pos_inici + pos_fin) / 2;    
         if  (elem == nom_array[pos_mitjana])   
               trobat= true; 
         else if (elem > nom_array[pos_mitjana] )   
               pos_inici = pos_mitjana +1;    
         else     
               pos_fin = pos_mitjana -1;  
   }  
   if (! trobat) 
        pos_mitjana = -1;       
 
   return(pos_mitjana); 
} 

T(n) = Cost(Cerca) = 4 + Cost(while) + Cost(if) = 4+ 
5log(n)+1 +2 = 5log(n) +7 ! O(log(n)) 

 

Cost(while) = [1+(1+Cost(if-elseif)]*log(n)+1 = 
[1+1+3]*log(n)+1 = 5log(n) +1 

 

Cost(if-elseif) = 1+màxim(1,1+màxim(1,1)) = 3  

Cost(if) = 2 
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Exercici 1 : Calcular cost temporal 

main() {  
   int  n; 
 
   do { 
      cout << “Dóna’m un nombre:”; 
      cin >> n; 
      cout << “El resultat és “ << Provant(n); 
   } while (n > 0); 
} 
 
int Provant(int n) { 
   int i, acu; 
 
   acu = 0; 
   i = 1; 
   while (i <=n ) { 
      if (n % i = = 0) 
         acu = acu+1; 
      i = i+2; 
   } 
   return(acu); 
} 

i=i+2 " el bucle realitza 
n/2 iteracions 
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Exercici 2: Calcular cost temporal 

main() 
{ 
   int fil, col, n, m; 

   cout << "Introdueix nombre de files:"; 
   cin >> n; 
   cout << “Introdueix nombre de columnes:”; 
   cin >> m; 
   for (fil=1; fil<=n; fil++) { 
       for (col=0; col<m; col++) { 
           if (fil = = 1  ||  fil = = n  ||  col = = 0 ||  col = = m-1) 
              cout << “@”; 
           else 
              cout << “*”;  
       } 
       cout << endl;  
   } 
} 
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Exercici 3: Calcular cost temporal 

void Multiplicar_Matrius(int m1[N][N], int m2[N][N], int mres[N][N]) 
{ 
   int  i, j, k; 
    
   for (i=0; i < N; i++) { 
       for (j=0; j < N; j++) { 
          mres[i][j] = 0; 
          for (k=0; k < N; k++) { 
             mres[i][j] = mres[i][j] + (m1[i][k] * m2[k][j]); 
          } 
       } 
   } 
} 
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Exercici 4: Calcular cost temporal 

main() {  
   int  a, b, c; 
 
   cin >> c; 
   do { 
      c = c-1; 
      cin >> a; 
      b = Nd(a); 
      cout << “resposta = “, b; 
   } while (c > 0); 
} 
 
int Nd(int m) { 
   res = 0; 
   n = 0; 
   while (n <=m) { 
      n = n+1; 
      res = res + 10; 
   } 
   return(res); 
} 
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Exercici 5: Calcular nombre d’iteracions del bucle 

i = 1;  
do { 
      i = i+1; 
} while (i < n); 

Bucle_1 
i = 0;  
do { 
      i = i+1; 
} while (i < n); 

Bucle_2 
i = n;  
do { 
      i = i/2; 
} while (i > 0); 

Bucle_3 

i = 2;  
while (i <= 1) { 
      i = i-1; 
} 

Bucle_4 
i = n-1;  
while (i > 1) { 
      i = i-1; 
} 

Bucle_5 
i = n;  
while (i > 0) { 
      i = i-2; 
} 

Bucle_6 

for (i=0; i <= n; i++) { 
      cout << endl; 
} 

Bucle_7 
for (i=1; i < n; i++) { 
      cout << endl; 
} 

Bucle_8 
for (i=1; i <= n; i--) { 
      cout << endl; 
} 

Bucle_9 

Tenint en compte que n > 0 
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