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Pràctica 1 Vectors en C++

Grup A: 28 de Febrer Grup B: 7 de Març
Grup C: 27 de Febrer

Objectiu de la pràctica: Manejar vectors en C++.
Sessions de lliurament i demostració: dies 28 de Febrer (grup A), 7 de Març
(grup B) i 27 de Febrer (grup C).

Pràctica 2 Backtracking

Grup A: 21 de Març Grup B: 4 d’Abril
11 d’Abril 25 d’Abril

Grup C: 20 de Març
10 d’Abril

Objectiu de la pràctica: Exercitar el disseny recursiu i l’esquema de Back-
tracking.
Sessions de lliurament i demostració: dies 11 d’Abril (grup A), 25 d’Abril
(grup B) i 10 d’Abril (grup C).

Pràctica 3 Programació Orientada a Objectes

Grup A: 2 de Maig Grup B: 9 de Maig
16 de Maig 23 de Maig
30 de Maig 6 de Juny

Grup C: 8 de Maig
15 de Maig
29 de Maig

Objectiu de la pràctica: Aplicar els conceptes d’abstracció de dades i encap-
sulament en C++.
Sessions de lliurament i demostració: dies 30 de Maig (grup A), 6 de Juny
(grup B) i 29 de Maig (grup C).
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Pràctica 1
MTP - Pràctiques Dirigides

Vectors en C++

Implementar les accions següents:

1. Igualtat:

bool iguals(char v[], char w[]);

P:{v i w són dues cadenes de caràcters acabades en ’\0’}
Q:{Retorna cert si v=w i fals altrament}

2. (opcional) Subcadena:

int subcadena(char v[], char w[]);

P:{v i w són dues cadenes de caràcters acabades en ’\0’}
Q:{Retorna el primer ı́ndex de la cadena w allà on es troba la
subcadena v. Si v no està inclosa dins de w retorna -1}

Avaluació:

• Apartat 1: 7 punts

• Apartat 2 (opcional): 3 punts.
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Pràctica 2
MTP - Pràctiques Dirigides

Backtracking

El ISBN és un codi que s’assigna als llibres amb l’objectiu d’identificar-
los de manera uńıvoca i universal. Aix́ı doncs, cada t́ıtol publicat
per una determinada editorial rep un identificador que consisteix en
exactament 10 d́ıgits precedits per les lletres ISBN. Es garanteix que
aquest identificador és diferent del que s’assigna a qualsevol altre llibre
publicat per aquella editorial o per qualsevol altra editorial d’arreu del
món.
L’estructura d’un codi ISBN és la següent:

• Les lletres “ISBN”

• Fins a 5 d́ıgits per identificar l’àrea lingǘısitica.

• Fins a 7 d́ıgits per identificar l’empresa editorial.

• Fins a 6 d́ıgits per identificar el t́ıtol del llibre.

• Un únic d́ıgit de control (que pot ser: 0, 1,.., 9, X).

Els tres primers elements (àrea, editorial, t́ıtol) han d’ocupar , tots
junts, exactament 9 d́ıgits, els quals es poden distribuir de formes
diferents. Per exemple: ISBN 90-70002-34-5 té dos d́ıgits d’àrea, 5
d’editorial i 2 de t́ıtol. ISBN 0-571-08989-5 té un d́ıgit d’àrea, 3
d’editorial i 5 de t́ıtol.
De tota manera, l’únic que a nosaltres ens interessarà per aquesta
pràctica és el d́ıgit de control.
El d́ıgit de control serveix per detectar possibles errors en un codi ISBN.
La manera de fer-ho és la següent: cadascun dels 9 primers d́ıgits del
codi té un pes assignat segons la taula següent:

d́ıgit pes
1 10
2 9
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
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Si considerem l’ISBN:
ISBN d1d2d3d4d5d6d7d8d9dc

El d́ıgit de control dc es tria de manera que∑10
i=1 di ∗ pes[i] + dc sigui un múltiple de 11.

Exemple:
ISBN 0-571-08989-5
0*10+5*9+7*8+1*7+0*6+8*5+9*4+8*3+9*2+5=231 (231=11*21)

És clar que el d́ıgit de control podrà variar entre el 0 i el 10. Si és 10,
el notarem com a ’X’.
L’objectiu de la pràctica és, a partir d’un codi ISBN incomplet, generar
totes les complecions d’aquest codi que donin lloc a codis ISBN cor-
rectes (segons el càlcul que acabem d’explicar).
Exemple:
El codi: ISBN ?-??36-1072-7 es pot completar de moltes maneres que
generen un ISBN correcte. Una d’aquestes maneres és 0-8436-1072-7
Notes:

• Les separacions entre àrea, editorial i t́ıtol no ens interessen en
aquesta pràctica.

• Suposarem que als nostres ISBNs sempren els manquen els 3
primers d́ıgits.

Es demana:

1. Especificar i implementar una acció corregir ISBN amb els paràmetres
escaients que, a partir d’un ISBN incomplet al que li faltin exac-
tament els tres primers d́ıgits, generi per la sortida estàndar tots
els ISBNs correctes que acabin amb 7 d́ıgits donats.

2. (Part optativa) Repetir l’apartat anterior però sota la hipòtesi
que el ISBN incomplet pot tenir des d’un fins a tres buits en
qualsevol posició, a excepció de la posició corresponent al d́ıgit de
control.

Puntuació:
Part obligatòria: 7,5 punts. Part optativa: 2,5 punts.
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Pràctica 3
MTP - Pràctiques Dirigides

Programació orientada a objectes

L’objectiu d’aquesta pràctica és fer un tractament d’un text que repre-
senta una estrofa (això és, una seqüència de versos) per tal de determinar-
ne l’estil.
L’estil d’una estrofa ve donat pel nombre de versos que la composen
i per la seva rima. A la figura 1 es presenten els estils d’estrofes que
considerarem (els acabaments que composen les rimes apareixen en
negreta).
Per resoldre la pràctica considerarem les classes següents:

• Vers

Un vers conté almenys els atributs següents:

– Una Cadena que conté el vers.

– Una Cadena que conté la rima.

Si necessiteu afegir-hi algun atribut més, podeu fer-ho.

• Estrofa

Una estrofa conté almenys els atributs següents:

– Un vector de versos

– Un natural indicant el nombre de versos

– Una Cadena que indica la cadència de rima de l’estrofa (ex-
emple: la cadència “abba” indica que el primer vers rima
amb el quart, i el segon amb el tercer. Un exemple es pot
consultar en la figura 1, per al cas del quartet encreuat).

Si necessiteu afegir-hi algun atribut més, podeu fer-ho.

El format d’entrada d’una estrofa per l’entrada estàndar és el següent:

Purpureas rosas sobre GalatEA#la Alba entre lilios candidos de

shOJA:#duda el Amor cual mas su color sEA,#o purpura nevada, o

nieve rOJA.#De su frente la perla es, eritrEA,#emula vana. El

ciego dios se enOJA,#y, condenado su esplender, la dEJA#pender

en oro al nacar de su orEJA.
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Noteu que la rima de cada vers està marcada en majúscules i que els
versos, a l’entrada estàndar se separen pel caràcter #. No hi ha canvis
de ĺınia.

PART OBLIGATÒRIA:

• Enumerar les operacions adients per les classes Vers, Estrofa i
Estils. Especificar cadascuna d’aquestes classes.

• Implementar les tres classes anteriors amb les operacions especi-
ficades a l’apartat 1.

• Implementar un programa usuari d’aquestes classes que tingui el
comportament següent:

1. Llegir una estrofa de l’entrada estàndar vers a vers.

2. Calcular la cadència de l’estrofa i, un cop obtinguda, es-
criure l’estrofa per la sortida estàndar col.locant cada vers
en una ĺınia, i acompanyat de la lletra de la cadència que
indica la seva rima. A més, la rima no haurà d’aparèixer en
majúscules.

La sortida, per l’exemple anterior, seria:

Purpureas rosas sobre Galatea A

la Alba entre lilios candidos deshoja: B

duda el Amor cual mas su color sea, A

o purpura nevada, o nieve roja. B

De su frente la perla es, eritrea, A

emula vana. El ciego dios se enoja, B

y, condenado su esplender, la deja C

pender en oro al nacar de su oreja. C

PART OPTATIVA:
Considerar una tercera classe: la classe Estils següent:

• Estils

Un objecte de la classe Estils conté la informació relativa als estils
d’estrofa que considerem (i que podeu consultar a la figura 1).

La classe Estils es pot representar com un vector tal que, cada
posició conté informació sobre un dels estils de la figura 1.
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typedef struct{

Cadena nomEstil;

int numVersos;

Cadena cadencia;

} Estil;

class Estils{

Estil vestils[MAXESTILS];

//....

};

Es demana:

• Enumerar les operacions adients per la classe Estils. Especificar
la classe.

• Implementar la classe Estils amb les operacions especificades a
l’apartat 1.

• Implementar un programa usuari de totes aquestes classes que
tingui el comportament següent:

1. Llegir de l’entrada estàndar el conjunt d’estils a considerar i
una estrofa.

2. Per a l’estrofa llegida, escriure el seu estil, o bé cap estil si no
segueix cap dels estils definits. Aix́ı, per a l’exemple anterior,
l’estrofa pertany a l’estil Octava reial.

Puntuació:
Part obligatòria: 7 punts. Part optativa: 3 punts.
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Núm. Nom Rima Exemple
versos estrofa

2 Apariat aa En els meandres, grocs de lliris, verds de pau,
sento com si em segúıs el teu batec suau.

3 Tercet ABA Encarnen l’esperit que m’estalona
d’un món que ni s’habita ni s’evita
la gepa subnormal i faraona

4 Quartet
encreuat

abba Non es el rayo del Febo luziente,
nin los filos de Arabia más fermosos
que los vuestros cabellos luminosos,
nin gemma de topaza tan fulgente.

4 Quartet
encadenat

abab Campaneta daurada del meu carret de fira,
cavallet de cartró de mig pam, tot pintat;
hav́ıem caminat tant pels camins sense ira
que ara ens cal reposar i agrair nostre fat

5 Quinteta aabba Una nit de lluna plena
tramuntant vers la carena
lentament, sense dir re...
Si la lluna feia el ple
també el feu la nostra pena.

6 Sextet
encreuat

abbaab

6 Sextet
encadenat

ababab

8 Octava
reial

abababcc Purpúreas rosas sobre Galatea
la Alba entre lilios cándidos deshoja:
duda el Amor cuál más su color sea,
o púrpura nevada, o nieve roja.
De su frente la perla es, eritrea,
émula vana. El ciego dios se enoja,
y, condenado su esplender, la deja
pender en oro al nácar de su oreja.

Figure 1: Taula d’estils d’estrofa
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