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Universitat de Lleida. Escola Universitària Politècnica
Examen de Programació Metòdica Gestió. Febrer-04. 2n parcial

Problema 1 Bingo!!

Definim un cartró de bingo com una graella de NLINIES*NCOLS, de manera que a cada ĺınia
(filera) hi ha exactament NNUMLIN números disposats de la manera següent:

• ĺınia 0: números des de 0 a NCOLS − 1

• ĺınia 1: números des de NCOLS a 2 ∗NCOLS − 1

• ĺınia 2: números des de 2 ∗NCOLS a 3 ∗NCOLS − 1

• ĺınia i: números des de i ∗NCOLS a (i + 1) ∗NCOLS − 1

Per resoldre aquest problema prendrem NCOLS=7, NLINIES=4, NNUMLIN=4.

Veiem dos exemples de cartrons:

0 1 3 6
7 8 9 11

16 18 19 20
23 24 25 26

1 2 3 4
10 11 12 13

14 15 17 19
21 22 23 26

Ens arriba un objecte de classe Text amb el format següent:

• 1er. paràgraf: Conté una frase de només una paraula que indica el nombre de jugadors
(njug).

• Paràgrafs des del 2on al njug + 1. Conté la descripció del cartró de cada jugador.

La descripció del cartró d’un jugador qualsevol consta d’una frase per cada ĺınia del cartró
(en aquest cas, 4). Cada frase constarà d’una paraula per cada número que apareix en
aquella ĺınia del cartró (en aquest cas, apareixeran 4 paraules per frase).

• Paràgraf njug + 2. Conté una sola frase amb 28 paraules (cadascuna representa un
número des del 0 al 27). Aquest paràgraf conté els números que es van extraient en
l’ordre d’extracció.

Tot seguit posem com a exemple la descripció dels dos cartrons presentats anteriorment (s’ha
usat ’ ’ per indicar final de paraula, ’.’ per indicar final de frase , ’doble-canvi-de-ĺinia’ per
indicar final de paràgraf. Els canvis de ĺınia simples només s’han inserit per fer més legible el
text):

2.

0 1 3 6.7 8 9 11.16 18 19 20.23 24 25 26.



2

1 2 3 4.10 11 12 13.14 15 17 19.21 22 23 26.

20 12 2 3 10 11 21 17 14 1 0 4 13 5 6 7 9 8 15 16 18 19
22 23 24 25 26 27.

Es demana:

1. Especificar i implementar la classe Cartró. Aqúı és fonamental que proposis un conjunt
d’operacions escaient per la classe.

2. Implementar una acció (que serà usuària de la classe Cartró) amb la capcelera següent:

void jugarBingo(Text& t, int& guanyadorL, int& guanyadorB);

Aquesta acció haurà de llegir un text amb el format explicat anteriorment, haurà de
col.locar estructuradament els cartrons a la memòria (segurament amb l’ajut de la classe
Cartró) i haurà d’obtenir el número de jugador (0..njug − 1) que fa ĺınia en primer lloc
(guanyadorL) i el que fa bingo en primer lloc (guanyadorB). Quan un jugador fa bingo, el
joc acaba.

Consideracions importants:

• Es pot suposar que no hi ha errors al text d’entrada.

• Cada número de bola apareix un cop i apareixen totes 28.

• Es podrà aturar el programa tan bon punt com s’hagi trobat un guanyador.

• No hi ha dos cartrons amb dues ĺınies iguals.

• Aquesta acció s’ha d’implementar seguint un disseny descendent.

• Recordeu que les paraules del text són objectes de la classe Cadena (la paraula “23” no és
directament el natural 23). És convenient que transformis les cadenes que vas llegint del
text a natural. Per això hauràs de definir una funció.


