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Problema 1 (Parcial novembre i febrer)

1. Disseny recursiu

Representem un polinomi en forma de vector de tal manera que el coeficient de grau i del
polinomi es trobi emmagatzemat a l’́ındex i del vector. El vector començarà a l’́ındex 0, on
s’emmagatzemarà el terme independent. Disposarem també d’un natural que ens indicarà
el grau del polinomi.

Dissenyar una funció recursiva que avalui un polinomi representat d’aquesta manera per
a un cert valor x (que es passarà per paràmetre a la funció).

Nota: Pensa en quins paràmetres seran necessaris per la funció.

2. Disseny iteratiu

Volem cercar seqüencialment el valor x en un vector ordenat entre els seus ı́ndexos ini i
fi. Voldrem que quan trobem un valor més gran que x al vector ja abandonem la cerca.
Dissenya una acció iterativa que es comporti d’aquesta manera. Justifica com assegures
que l’acció mai no accedeix fora del rang del vector.

Nota que no es demana una cerca dicotòmica.

Problema 2 (Parcial abril: Backtracking: sudoku de 4 x 4)
Donada una matriu de 4 x 4 es tracta de completar-la amb nombres de l’1 al 4 de manera que:

• No hi hagi nombres repetits a cap filera

• No hi hagi nombres repetits a cap columna

• No hi hagi nombres repetits a cap de les 4 submatrius 2 x 2 que es troben marcades a la
figura següent

La figura mostra un sudoku de 4 x 4 ben format

1 2 3 4
3 4 1 2
2 1 4 3
4 3 2 1

Es demana:

1. Dissenyar una acció (usant la tècnica de backtracking) que ompli un sudoku de 4 x 4
correctament.

2. Com s’hauria de modificar aquesta acció si el sudoku tingués ja algunes caselles amb un
d́ıgit fixat. Per exemple:

1



1 4
3 1

1 3
1

L’acció haurà d’omplir la resta de les caselles sense modificar les que ja tenen el d́ıgit fixat.

Problema 3 (Parcial Juny: POO: Polinomis)
En una aplicació de càlcul numèric necessitem treballar amb polinomis. Per aquest motiu, et
proposo que especifiquis i implementis la classe Polinomi. Aquesta classe haurà de ser capaç de
generar i operar amb objectes de la forma:

p(x) = a0 + a1 ∗ x + a2 ∗ x2 + ... + an ∗ xn

Es demana:

1. Especifica la classe Polinomi

Pensa en les operacions que seran necessàries per generar un polinomi:

• Una constructora que generi un polinomi buit ( p(x) = 0 )

• Una modificadora que afegeixi un monomi a un determinat polinomi
Exemple: afegim el monomi 2 ∗x3 al polinomi 1+x+x2 +x4 i obtenim: 1+x+x2 +
2 ∗ x3 + x4

Exemple 2: afegim el monomi 2 ∗ x3 al polinomi 1 + x + x2 + x3 i obtenim: 1 + x +
x2 + 3 ∗ x3

• Modificadores per fer operacions sobre polinomis (per exemple, suma de dos poli-
nomis).

• Consultores per obtenir el coeficient del terme d’un cert grau d’un polinomi o per
avaluar un polinomi en un cert valor de x.

• ...

L’especificació d’aquesta classe la posaràs al fitxer polinomi.txt.

2. Proposa una representació per la classe Polinomi. Per fer això, dóna el codi del fitxer
polinomi.h

3. D’acord a l’especificació proposada a 1 i a la representació proposada a 2, implementa
l’operació constructora i la que afegeix un monomi al polinomi.

Aquesta implementació la posaràs al fitxer polinomi.cc.

4. Implementa un programa client de la classe Polinomi. Aquest programa li demanarà a
l’usuari que entri un polinomi per l’entrada estàndar i, posteriorment que li doni un valor
en el qual aquell polinomi s’ha d’avaluar. El resultat del programa serà l’avaluació del
polinomi entrat per l’usuari al valor que també haurà entrat aquest.

Aquest programa el posaràs al fitxer clientpoli.cc
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