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Problema 1 (MTP: 2,5 punts/PROMET: NO S’HA DE FER)
Especifica i implementa una funció recursiva que retorni el nombre de uns (1) que hi ha en un
vector de naturals que acaba en 0. La funció ha de ser recursiva final.

Problema 2 Miscel.lània. (MTP: 2,5 punts/PROMET:4 punts)

1. Indica, raonant-ho amb una sola ĺınia, quin és el cost dels algorismes següents:

(a) Algorisme que escriu per la sortida estàndar els 10 primers elements d’un vector que
conté n elements.

(b) Algorisme de suma de dues matrius quadrades d’ordre n.

(c) Algorisme de producte de dues matrius quadrades d’ordre n.

(d) Algorisme quicksort explicat a classe aplicat a un vector de n elements ordenats.

(e) Algorisme d’ordenació per selecció directa, aplicat a un vector de n elements ordenats.

(f) Algorisme d’ordenació per inserció directa d’un vector de n elements ordenats.

2. Escriu el pseudocodi de l’algorisme d’ordenació per selecció directa. Indica quins són els
invariants dels bucles que hi intervenen.

Problema 3 POO (MTP: 5 punts/PROMET:6 punts)
AL joc del Master mind un primer jugador (l’anomenarem director) s’inventa una combinació
de quatre colors (nosaltres jugarem amb els caràcters a, b, c, d), que poden ser repetits, i un
segon jugador l’ha d’encertar.
La mecànica del joc és la següent:

1. El director s’inventa una combinació de quatre caràcters (ex: a, a, d, c). Aquesta combi-
nació no li diu al segon jugador.

2. El segon jugador proposa al director una combinació de quatre caràcters per tal d’endevinar
la que ha pensat el director (ex: a, b, c, d)

3. El director enregistra la combinació proposada pel segon jugador i indica:

• Quants caràcters de la combinació del segon jugador eren encertats i en la posició
correcta (els anomenarem encert de posició)

• Quants caràcters de la combinació del segon jugador eren encertats però en una
posició incorrecta (els anomenarem encert de caràcter)

4. El segon jugador va proposant combinacions fins que encerta la que ha pensat el director.

1



El segon jugador pot veure totes les combinacions que ha proposat i el nombre d’encerts (de
posició i de caràcter) que han tingut.
Exemple:

1. El director s’inventa una combinació: (d, c, c, a)

2. El segon jugador proposa: (a, b, c, d)

3. El director respon: (1, 2)

Que vol dir: 1 encert de posició (el caràcter c) i 2 encerts de caràcters (els caràcters a, d).
Noteu que l’encert de posició no es torna a comptar com a encert de caràcter.

4. El segon jugador proposa: (b, b, c, b)

5. El director respon: (1, 0)

Que vol dir: 1 encert de posició (el caràcter c) i 0 encerts de caràcters.

6. El segon jugador proposa: (b, b, a, d)

7. El director respon: (0, 2)

Que vol dir: 0 encerts de posició i 2 encerts de caràcters (els caràcters a, d).

8. El segon jugador proposa: (d, c, c, a)

9. El director respon: (4, 0)

Que vol dir: 4 encerts de posició (tots) i 0 encerts de caràcters.

El joc acaba aqúı.

Es demana:

1. Representa i implementa la classe Combinació (no te la cal especificar). Recorda’t d’afegir
operacions per crear una combinació, i també per consultar el caràcter que ocupa una
posició determinada a la combinació. A quin(s) fitxer(s) posaries aquesta implementació?

2. Especifica la classe DirectorMasterMind. Aqúı és molt important que pensis bé quines
operacions ha de tenir la classe. Recorda que hi ha d’haver almenys operacions per oferir
les funcionalitats següents:

• Inici de joc (el director tria a l’atzar una combinació)

• El segon jugador proposa una combinació al director i aquest li respon amb el nombre
d’encerts de posició i de caràcter.

• El segon jugador vol recordar quina va ser la i-èsima combinació que li va proposar
al director i quins van ser els encerts d’aquella.

A quin fitxer posaries aquesta especificació?

3. Representa i implementa la classe DirectorMasterMind. Només et cal implementar l’operació
amb la qual el segon jugador proposa una combinació i el director li respon amb el nombre
d’encerts.

A quin(s) fitxer(s) posaries aquesta representació/implementació?

2



4. Implementa un programa usuari que crei un DirectorMasterMind, inic̈ıi el joc i proposi
UNA combinació qualsevol.

A quin fitxer la posaries?
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