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Feu captures de pantalla per a documentar l'examen.  És obligatori fer una captura del programa funcionant al vostre terminal. També
afegiu les captures dels trossos de codi clau per a la resolució.  Escolliu  els exercicis que vulgueu per a fer 10 punts de les  22 preguntes
plantejades (la majoria valen un punt, dues d’elles valen mig punt i altres dues valen dos punts).
Lliureu l’examen amb un arxiu  .tar.gz o .zip  (no .rar ni .7z) amb el nom  asix_cognom_nom_exOrdUf3 o  daw_cognom_nom_exOrdUf3
(l’arxiu comprimit ha de dur tots els codis fets exclusivament per vosaltres i el vostre document en format pdf, amb enunciats i respostes. No hi
afegiu material que no sigui vostre) i l’assumpte del correu també ha de ser asix_cognom_nom_exOrdUf3 o daw_cognom_nom_exOrdUf3,
canviant cognom pel vostre cognom i nom pel vostre nom.

Adjunt a aquest examen teniu els arxius ex01.c, ex02.py, ex03previ.py, ex04previ.py, vectorJson.csv, vectorJson.json i contrasenya01.c.

1-1)(0,5 punts) Compileu  ex01.c,  feu que el nom de l’arxiu binari executable sigui  ex01, i  executeu-lo.
Expliqueu breument com funciona la funció szQuinTipus().

2-1)(0,5 punts) Verifiqueu que el  funcionament  d’ex02.py és exactament igual  que a  ex01.  Expliqueu
breument com funciona la funció szQuinTipus().

1-2)(1 punt) Desenvolupeu  ex03.c,  a partir  d’ex03previ.c,  implementant  la funció  nGestionaPeticio().
Implementeu el cas que quan szTipus a la funció main() sigui camps es mostri la primera línia de l’arxiu
csv.

Suggeriment:
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2-2)(1 punt) Desenvolupeu ex04.py, a partir d’ex04previ.py, implementant la funció nGestionaPeticio().
Implementeu el cas que quan szTipus a la funció main() sigui camps es mostri la primera línia de l’arxiu
csv.

Suggeriment:

1-3)(1 punt) Desenvolupeu ex05.c, a partir d’ex03.c, implementant la funció vExtreuCamps() afegida a la
funció nGestionaPeticio() (àrea ombrejada en gris a la captura de codi). Implementeu vExtreuCamps()
per  a  que  el  primer  argument  passat  per  referència  sigui  la  línia  llegida  a  l’arxiu  i  els  altres  dos
arguments, també passats per referència, siguin el contingut abans de la coma (szCamp0) i el contingut
després de la coma (szCamp1).

Suggeriment:

2-3)(1 punt) Desenvolupeu  ex06.py,  a  partir  d’ex04.py,  implementant  la  funció  szszExtreuCamps()
afegida a la funció  nGestionaPeticio() (àrea ombrejada en gris a la captura de codi).  Implementeu
szszExtreuCamps() per a que l’argument passat sigui la línia llegida a l’arxiu i retorni dues cadenes, el
contingut abans de la coma (szC0) i el contingut després de la coma (szC1).

Suggeriment:

1-4)(1 punt) Desenvolupeu ex07.c, a partir d’ex05.c, implementant la funció vTreuCometes() afegida a la
funció nGestionaPeticio() (àrea ombrejada en gris a la captura de codi). Implementeu vTreuCometes()
per a que l’argument passat per referència sigui un camp (amb cometes a l’inici i el final) i el modifiqui
traint-ne les cometes.
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2-4)(1 punt) Desenvolupeu ex08.py, a partir d’ex06.py, implementant la funció szTreuCometes() afegida
a  la  funció  nGestionaPeticio() (àrea  ombrejada  en  gris  a  la  captura  de  codi).  Implementeu
szTreuCometes() per a que l’argument passat sigui un camp (amb cometes a l’inici i el final) i  retorni
una cadena idèntica a l’argument traint-ne les cometes.

1-5)(1 punt) Desenvolupeu ex09.c, a partir d’ex07.c, implementant la funció szTreuCometes() afegida a
la  funció  nGestionaPeticio() (àrea  ombrejada  en  gris  a  la  captura  de  codi).  Implementeu
szTreuCometes() per a que l’argument passat per referència sigui un camp (amb cometes a l’inici i el
final) i el modifiqui traint-ne les cometes, retornant l’adreça de l’argument passat per referència.

2-5)(1 punt) Desenvolupeu ex10.py, a partir d’ex08.py, canviant la funció nGestionaPeticio() per a que
també  gestioni  el  tipus  valors (el  tipus  camps ha  de  seguir  funcionant).  El  tipus  valors obvia  el
contingut la primera línia de l’arxiu csv (que descriu el nom dels valors de la columna). Han de sortir tots
els valors de l’arxiu csv, tal i com es mostra a la captura de pantalla:

Suggeriment: Feu servir una variable boolena que us indiqui si esteu llegint la primera línia o no.

2-6)(1 punt) Desenvolupeu  ex11.c,  a partir  d’ex09.c,  canviant la funció  nGestionaPeticio() per a que
també  gestioni  el  tipus  valors (el  tipus  camps ha  de  seguir  funcionant).  El  tipus  valors obvia  el
contingut la primera línia de l’arxiu csv (que descriu el nom dels valors de la columna). Han de sortir tots
els valors de l’arxiu csv, tal i com es mostra a la captura de pantalla:

Suggeriment: Feu servir una variable boolena que us indiqui si esteu llegint la primera línia o no.
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3-1)(1 punt) Desenvolupeu ex12.py, a partir d’ex04previ.py, implementant la funció nGestionaPeticio().
Implementeu nGestionaPeticio() per a que amb qualsevol szTipus es presentin les línies de l’arxiu csv
com a llista de cadenes:

Suggeriment: 

3-2)(1 punt) Desenvolupeu ex13.py, a partir d’ex12.py, modificant la funció nGestionaPeticio() per a que
presenti el nom dels dos  camps, presents a la primera línia del fitxer  csv,  tal i com es mostra a la
captura de pantalla:

3-3)(1 punt) Desenvolupeu ex14.py, a partir d’ex13.py, modificant la funció nGestionaPeticio() per a que
mostri els camps o els valors, presents a l fitxer csv, tal i com es mostra a la captura de pantalla:

4-1)(1 punt) Desenvolupeu ex15.py, a partir d’ex04previ.py, implementant la funció nGestionaPeticio().
Implementeu  nGestionaPeticio() per a  que amb qualsevol szTipus es presentin les línies de l’arxiu
json com a diccionaris:

Suggeriment:
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4-2)(1 punt) Desenvolupeu ex16.py, a partir d’ex15.py, modificant la funció nGestionaPeticio() per a que
presenti els  camps i  valors dels diccionaris llegits  al fitxer  json,  tal i com es mostra a la captura de
pantalla:

4-3)(1 punt) Desenvolupeu ex17.py, a partir d’ex16.py, modificant la funció nGestionaPeticio() per a que
presenti els  camps i  valors dels diccionaris llegits  al fitxer  json,  tal i com es mostra a la captura de
pantalla:

4-4)(1 punt) Desenvolupeu ex18.py, a partir d’ex17.py, modificant la funció nGestionaPeticio() per a que
presenti els  camps i  valors dels diccionaris llegits  al fitxer  json,  tal i com es mostra a la captura de
pantalla:

4-5)(1 punt) Desenvolupeu ex19.py, a partir d’ex18.py,  per a que les dades llegides al fitxer  json (amb
dades formatades en json)  s’enregistrin a un  nou arxiu csv (amb dades formatades en csv) amb el
mateix nom que l’arxiu json (però amb l’extensió canviada).
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5-1)(2  punts) Desenvolupeu  contrasenya02.c,  basat  en  contrasenya01.c,  reservant  dinàmicament
l’espai  de memòria  necessari  per  a  encabir  tots els  usuaris  demanats. Heu de substituir  el  vector
d’estructures (usPwd[N]) per un nou espai dinàmic de memòria. Feu servir malloc().

5-2)(1 punt) Desenvolupeu contrasenya03.c, basat en contrasenya02.c, reservant dinàmicament l’espai
de memòria necessari per a encabir tots els usuaris demanats. Feu servir calloc()

5-3)(2 punts) Desenvolupeu contrasenya04.c, basat en contrasenya03.c, que pregunta el nom de l’arxiu
a escriure en format    csv  ,  després de preguntar el  número d’usuaris i  el número de caràcters de la
contrasenya. Mentre es generen les contrasenyes aleatòries s’han d’escriure a l’arxiu csv.  La primera
línia   de l’arxiu ha de tenir els camps   usuari   i   contrasenya  .

Molta sort a totes i tots !!!!
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