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Problema 1 (Parcial novembre i febrer: Disseny iteratiu)
La conjectura de Goldbach estableix que tot nombre parell a partir de 4 es pot escriure com la
suma de dos primers (exemple: 4=2+2; 6=3+3; 8=5+3; 10=5+5=7+3; 12=7+5; 14=7+7=11+3.....).
Aquesta conjectura no està demostrada.
Especifica i implementa una acció que escrigui per la sortida estàndar els dos primers que sumats
donen cadascun dels parells menors que un cert n o que indiqui quin és el primer nombre parell
(menor o igual que n) que no es pot descomposar com a suma de dos primers.
Pots suposar que tenim una funció esPrimer(k) que retorna cert si k és primer i fals en cas
contrari.
Utilitza disseny descendent per fer aquesta implementació.

Problema 2 (Parcial abril: Backtracking, costos, ordenació)

1. Considerem n caràcters diferents. Es tracta d’especificar i implementar una acció que
escrigui per la sortida estàndar totes les paraules diferents de m lletres (m ≤ n) que es
poden fer amb els n caràcters donats sense repetir-ne cap.

Si pots, intenta que el procés per saber si un determinat caràcter candidat a incorporar-se
a la solució ja s’hi troba tingui cost O(1).

2. Escriu el pseudocodi de l’acció que fa una ordenació pel mètode de la inserció directa d’un
vector de n elements.

Problema 3 (Parcial Juny: POO)
Un joc conegut joc solitari es juga en un tauler que podem imaginar-nos com una matriu de 4
x 4 caselles. A l’inici, a cada casella hi ha un número llevat de la casella que ocupa la posició
(4,4). L’ordre en què els números es posen a les caselles pot ser qualsevol.

15 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 1

El solitari consisteix a desplaçar un dels números vëıns de la casella buida a aquesta casella.
Aquest desplaçament, lògicament deixarà buida la casella de la qual provenia el número de-
splaçat.
L’objectiu del joc és iterar aquests desplaçaments fins que els números de les caselles estiguin
ordenats de l’1 al 15 (o fins que ens cansem, doncs no sempre té solució).
Es demana:

1. Especifica la classe TaulerSolitari. Pensa molt bé en quines operacions necessites per
construir, per modificar i per consultar un tauler.

2. Representa i implementa la classe TaulerSolitari. Indica clarament quins fitxers utilitzes
i quina informació va a cada fitxer.
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3. Implementa un programa usuari de la classe TaulerSolitari que:

• Inicialitzi el tauler amb nombres de l’1 al 15 triats a l’atzar (pots suposar que tenim
una funció anomenada random(n) que em retorna un nombre pseudoaleatori entre 0
i n).

• Demani successivament a l’usuari quin moviment vol fer o li permeti acabar el joc.

• Informi a l’usuari de que ha guanyat (si aconsegueix ordenar el tauler)
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