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Problema 1 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

Dissenyar una acció (usant la tècnica de backtracking) que ompli un sudoku de 4 x 4 correcta-
ment.
Com s’hauria de modificar aquesta acció si el sudoku tingués ja algunes caselles amb un nombre
fixat. Per exemple:

1 4
3

1 3
1

Problema 2 Les parelles
Els responsables de l’agència matrimonial Bridget Jones & co. volen organitzar una gran festa
coincidint amb la diada de Sant Jordi. En concret, volen enviar una invitació a cada associat
i associada per a que hi assisteixin amb una parella determinada. Per exemple, al Joan se’l
convidarà per a que hi assisteixi amb l’Anna, al Pep per a que ho faci amb la Maria, etc.
Per a que els aparellaments no resultin catastròfics (això és, per a que no es formi la parella d’un
caçador compulsiu amb una sòcia de la protectora d’animals; o d’un vegetarià amb la Consellera
delegada de la Cooperativa agropecuària de Guissona) s’ha passat un test d’afinitats a tots els
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associats i associades. El resultat del test estableix les afinitats de la forma següent: El Joan i
l’Anna són afins, el Joan i la Teresa són afins, la Marta i el Pere són afins, la Marta i l’Enric
són afins.....
Com que l’agència té N=20 associats de cada sexe, elaborar les 20 parelles manualment resulta
una mica complex. Per aquest motiu ens han demanat un programa que ho faci automàticament
a partir de la informació de les afinitats entre associats.
Què heu de fer

1. Quina estructura de dades podria ser adient per tal de representar la informació sobre les
afinitats?

2. Especifica i implementa una acció que utilitzi l’estratègia del backtracking per tal de trobar
un aparellament entre cadascuna de les N noies amb cadascun dels N nois de manera que
respecti les afinitats detectades.

3. Ara suposem que la informació que tenim sobre les afinitats és més gran: no només sabem
que el Joan i l’Anna són afins sinó que també tenim el seu grau d’afinitat: són afins en
grau 6. Mentre que el Joan i la Pepa són afins en grau 9. Es tracta de modificar l’acció
anterior per tal d’obtenir un aparellament entre les N noies i els N nois que maximitzi
l’afinitat total entre ells.

Observacions:

• Evidentment, un soci pot ser af́ı amb moltes sòcies i viceversa.

• Les afinitats són simètriques: O sigui, si el Joan és af́ı amb l’Anna, l’Anna també ho serà
amb el Joan.

• És convenient que tant a les noies com als nois els numereu de l’1 al 20. No resulta tan
personal, però és més pràctic.

• Noteu que, com cada noia ha d’acabar aparellada, una solució parcial pot ser una llista de
parelles per les i primeres noies.

Problema 3 La motxil.la
El premi del concurs famós concurs televisiu Gran Marrano VIP consisteix al següent:
Es dóna al concursant guanyador una motxilla buida que pot suportar un pes màxim de k kgs
i se’l posa davant d’una taula on hi ha n objectes (n ≤ N). Cadascun d’aquests objectes té
un pes i un valor coneguts. Per exemple, l’objecte 1 pesa 4 kgs. i val 400 euros. Es tracta
de maximitzar el valor del contingut de la motxilla sense superar el pes màxim (k) que pot
suportar.
Què heu de fer

1. Quines estructures de dades són adients per representar els pesos dels diferents objectes,
els seus valors i el contingut de la motxilla.

2. Especifica (Pre-post) i implementa l’acció ompleMotxilla que obtingui un contingut de la
motxilla que no superi els k kgs. i que maximitzi el valor total dels objectes seleccionats.
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3. Proposa una implementació en C++

Ajut:
En aquest problema, l’elecció de la manera de representar la solució (i.e., el contingut de la
motxilla) és fonamental per obtenir una bona eficiència. Una manera especialment apropiada
és plantejar aquest contingut com un vector cont tal que: cont[i] =cert indica que l’objecte i de
la col.lecció d’objectes s’inclou a la motxilla. Mentre que cont[i] =fals indica que l’objecte i no
s’hi inclou.
Fent-ho d’aquesta manera, si iniciem una crida recursiva amb una solució parcial cont amb
j elements (cont[1]...cont[j]), aquesta ens indicaria quins dels objectes 1..j estan inclosos a la
motxilla. Aquella crida recursiva hauria de provar si s’obté la solució òptima primer incloent i
després no-incloent l’objecte j + 1 a la motxilla.
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