
Universitat de Lleida. Esola Universit�aria Polit�eniaExamen parial de Metodologia i tenologia de la programai�o. Gesti�o. 27 de junyde 2003Problema 1 Llums apagadesEl jo de les llums apagades �es un solitari que onsisteix a aonseguir apagar totes les asellesd'un tauler de N*M posiions. Cada posii�o del tauler pot estar en estat en�es o apagat.A partir d'una on�gurai�o iniial del tauler (amb algunes aselles apagades i d'altres eneses),podem anviar l'estat d'una asella prement (fent 'lik') sobre ella. Si es fa 'lik' sobre unaasella apagada, s'en�en i si la asella estava enesa, s'apaga.A m�es a m�es, si es fa lik sobre una asella, tamb�e anvia l'estat de totes les seves asellesve��nes (la de dalt, la de baix, la de la dreta i la de l'esquerra).Es demana:1. (3,5 punts) Espei�ar la lasse TaulerLlums. Aquesta lasse representa un tauler perjugar al solitari de les llums apagades. Per fer l'espei�ai�o de la lasse al deidir quinesoperaions s�on neess�aries per tal de onstruir i modi�ar un tauler i tamb�e per onsultaraspetes del mateix. Cal onsiderar els errors que es puguin produir per la rida a lesoperaions.2. (3,5 punts) Representar la lasse TaulerLlums i implementar les seves operaions de maneraque respetin l'espei�ai�o proposada a l'apartat anterior.Ha de quedar lar quins s�on els �txers que intervenen en la de�nii�o d'aquesta lasse i quin�es el seu ontingut.3. (3 punts) Implementar una apliai�o usu�aria d'aquesta lasse. L'apliai�o haur�a de:(a) Llegir de l'entrada est�andar el nombre de �leres i el nombre de olumnes del tauler.(b) Llegir de l'entrada est�andar les oordenades de les aselles del tauler que iniialmentestaran eneses.() Llegir de l'entrada est�andar les aselles que s'aniran anviant d'estat onseutivament.(d) Esriure per la sortida est�andar el tauler que resulta d'apliar sobre el tauler iniial(llegit als apartats a i b) els anvis d'estat (llegits a l'apartat ). El tauler s'esriur�aindiant quines s�on les seves aselles eneses. Si el tauler no ont�e ap asella enesa,s'haur�a d'esriure (tamb�e per la sortida est�andar) la frase: \Feliitats, has guanyat".El format en qu�e es llegeixen els elements de l'entrada est�andar segueix sempre l'exemple que esmostra a ontinuai�o. Se suposa que l'entrada no ont�e ap error (per tal d'estalviar espai, elsdiferents elements s'han separat per espais, per�o podeu pensar que estan separats per anvis del��nia).Exemple:� Contingut de l'entrada est�andar:3 5 0 3 1 4 1 1 2 0 2 1 999 1 2 0 3 0 0 999Expliai�o de l'entrada: 1



{ 3 5India el nombre de �leres (3: numerades 0-2) i de olumnes (5: numerades 0-4).{ 0 3 1 4 1 1 2 0 2 1 1 0 999Les oordenades de les aselles que estan il.luminades iniialment. Aquestes s�on:(0,3), (1,4), (1,1), (2,0), (2,1), (1,0).999 �es la mara de �nal.Gr�a�ament, aquest tauler iniial es pot representar de la manera seg�uent (� indiaque la asella est�a il.luminada). 012 0 1 2 3 4�� � �� �{ 1 2 1 2 0 0 999Les oordenades de les aselles que premerem per anviar el seu estat (i, de pas, elde totes les seves ve��nes) de forma ordenada: (1,2), (1,2), (0,0). Novament, 999 �es lamara de �nal.� Sortida de l'apliai�o:El tauler �nal (despr�es de pr�emer les aselles indiades abans) queda om segueix:012 0 1 2 3 4� � �� �� �Noteu que prement (1,2) per segon op desfem el que hav��em fet amb el primer (1,2), pertant, l'�unia modi�ai�o al tauler iniial ve donada per la terera operai�o: pr�emer (0,0).Aquest tauler s'esriur�a per la sortida est�andar de la manera seg�uent:(0,0), (0,1), (0,3), (1,1), (1,4), (2,0), (2,1)
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