
 

Problemas 

Algorismes per retrocès 

Problema 39  

Sigui A un conjunt de n valors enters diferents (positius i negatius). Donats dos valors 

enters m i C, sent m < n, dissenyeu un algorisme per retrocs (versi recursiva i versi 

iterativa) que trobi tots els subconjunts de A composats exactament per m elements i tal 

que la suma dels valors d’aquests m elements sigui C.  

Problema 40  

En aquest problema volem ajudar a dos socis que formen una societat comercial a 

disoldre-la. La societat comercial t n actius i cada actiu t associat un valor positiu 

(benefici). Els socis volen repartir els n actius entre tots dos de manera que a cada soci li 

correspongui exactament la meitat del valor (benefici) de la societat. Dissenyeu un 

algorisme per retrocs (versi recursiva i versi iterativa) que trobi tots els possibles 

repartiments d’actius. Determineu si existeix una estratgia vora per trobar un 

repartiment. Per exemple considereu els actius segents:  

           
Actiu 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
Valor  10 9 5 3 3 2 2 2 2 5  

           
           

Problema 41  

En una nova escola s’han d’impartir n cursos. Es disposa de n aules i de n professors. 

Dissenyeu un algorisme per retrocs (versi recursiva i versi iterativa) que trobi una 

assignaci d’aula i professor per a cada curs. Suposeu que cada curs t diferent nombre 

d’alumnes, que cada aula t una capacitat limitada i que cada professor t una especialitat 

que determina la seva idonetat per impartir un curs. Aix doncs, suposeu que disposeu de 

dues funcions que retornen un valor boolean:  

 la funci valida(aula, curs) retorna cert si l’aula s adequada per impartir el curs.  

 la funci especialitat(professor, curs) retorna cert si el professor s especialista en 

els continguts del curs a impartir.  

Problema 42  

Considerem n lletres diferents. Dissenyeu un algorisme per retrocs (versi recursiva i 

versi iterativa) que trobi totes les paraules de llargada m, amb m < n, sense repetir 

lletres.  

 



 

Problema 43  

Considerem n tipus diferents de segells amb 3 segells per a cada tipus. Considerem que 

cada carta ha de portar exactament m segells sent m ≤ n * 3. Dissenyeu un algorisme per 

retrocs (versi recursiva i versi iterativa) que trobi totes les possibles formes de 

franquejar una carta si l’ordre dels segells no importa.  

Problema 44  

Considerem un tauler de n*n posicions i un conjunt de n colors. Un quadrat llat de n * n 

s un tauler tal que un mateix color no es repeteix ni en una filera ni en una columna. 

Dissenyeu un algorisme per retrocs (versi recursiva i versi iterativa) que mostri tots els 

quadats llatins de n * n que es poden obtenir amb n colors diferents.  

 


