
Examen de PRAP

Enginyeria Informàtica

Examen de la pràctica, Desembre 2009

Temps estimat: 2h:45m.

Problema: Considereu l'enunciat de la pràctica amb els següents canvis:

1. Només hi ha tres opcions al programa principal: Ronda, Ranking i Evolució. En con-
seqüència, la qualitat i el preu dels tipus de cèl·lules mai canvien. El preu sempre serà
1000 per la qualitat.

2. S'han d'especi�car, però no s'han d'implementar, les operacions que tractin el Conjunt
d'Organismes i/o el Ranking.

3. S'han d'especi�car i implementar els tractaments d'organismes individuals, és a dir, la
lluita de dos organismes i l'evolució d'un organisme, juntament amb les corresponents
operacions auxiliars siguin del mòdul que siguin, excepte les del mòdul Tipus_Cel descrit
més endavant.

4. S'han d'especi�car, però no s'han d'implementar, les operacions que només llegeixen o
només escriuen tot o part d'un objecte de qualsevol tipus. Noteu que l'única opció del
principal que implica escriptura és Ranking.

5. Durant la lluita de dos organismes no es fa cap substitució de cèl·lules als suborganismes
implicats.

6. L'evolució d'un organisme només ofereix l'oportunitat de substituir-ne una cèl·lula com
a màxim. El concepte de rendiment d'un tipus de cèl·lula es de�neix ara com el nombre
de victòries obtingudes en enfrontaments guanyats pels organismes que el contenen (és
a dir, la mateixa de�nició que originalment donava lloc al bonus).

Es demana un disseny modular raonablement e�cient que resolgui la pràctica amb aquests
canvis. La vostra solució ha de ser autocontinguda i ha d'incloure:

* El nou programa principal, l'especi�cació (primer) i la implementació (després) de tots
els mòduls que us calguin, excepte Tipus_Cel, especi�cat al �nal de l'enunciat.

* Per a cada fase de la solució (programa principal, especi�cació de cada mòdul i imple-
mentació de cada mòdul), una explicació breu (màxim 5 línies) i precisa de com afecten
els canvis proposats a cada fase de la vostra solució original de la pràctica.

* La justi�cació informal de totes les operacions recursives o iteratives que heu d'imple-
mentar.

Important:

• Es valorarà molt el grau de modularitat del disseny i es considerarà un error greu el
fet de no treballar amb independència de la implementació.



• Es considerarà un error greu no tenir en compte les simpli�cacions implicades pels
canvis imposats sobre l'enunciat.

• Es considerarà un error greu no fer les justi�cacions de les operacions demanades.

• No es valorarà positivament cap funcionalitat del programa que no s'hagi demanat
en aquest enunciat i, de fet, podria valorar-se negativament.

Mòdul Tipus_Cel {dades}

Especificació

{ Descripció: representa un tipus de cèl.lula; permet llegir, consultar i

modificar els seus atributs: qualitat, lliures i rendiment (amb la nova

definició)}

Operacions

funcio llegir_tipus () retorna t: TipusCel;

{Pre: - }

{Post: t és un tipus nou, la seva qualitat i les seves cèl.lules lliures es

llegeixen de la seqüència de dades; el seu rendiment queda indefinit}

accio inicialitzar_tipus (e/s t: TipusCel)

{Pre: - }

{Post: t passa a tenir rendiment zero}

accio modificar_lliures (e/s t: TipusCel; ent l: nat)

{Pre: - }

{Post: t passa a tenir l cèl.lules lliures}

accio incrementar_rendiment (e/s t: TipusCel; ent r: nat)

{Pre: - }

{Post: el rendiment de t s'incrementa en r unitats}

funcio consultar_qualitat (t: TipusCel) ret q: nat

{Pre: - }

{Post: q és la qualitat de t}

funcio consultar_lliures (t: TipusCel) ret l: nat

{Pre: - }

{Post: l és el nombre de cèl.lules lliures de t}

funcio consultar_rendiment (t: TipusCel) ret r: nat

{Pre: - }

{Post: r és el rendiment de t}
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