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Normes per a l'examen: 

-La pàgina index.htm contindrà una llista amb els enllaços als exercicis (no cal un fitxer 
llegeix-me.txt, veure el següent punt). 
-En el fitxer htm de cada exercici posaràs l'enunciat, i també posaràs informació textual 
que pugui ser útil al professor (problemes que has tingut, èxits i fracassos, informació que 
pugui ser rellevant per a l'avaluació de la prova). 
-Dins del codi hi ha d'haver un complet joc de proves, idealment que contempli tots els 
casos possibles. Per exemple, si estàs avaluant la funció comprovar_mail (mirar que 
contingui @ i punt), hauràs d'avaluar com a correcte un mail tipus xxx@xxx.xx, i com a 
incorrecte diferents casos (xxx, xxx.xx, xxx.xxx@xx,...) Idealment s'hauria de fer per tots 
els casos. 
-Els fitxers htm hauran d'estar ben formatats segons les normes xhtml. De totes maneres, 
no cal enviar un comprovant de què no hi ha errors. 
-Ha d'haver-hi un full d'estils externs, fitxer .css, al qual faci referència tots els fitxers. 
Aquest full d'estils pot ser molt simple, en aquesta ocasió. 
-Comprimiràs la carpeta EXUF1_nom_cognoms/ de l'examen amb el nom 
EXUF1_nom_cognoms.zip (o tar, tar.gz,...) i la penjaràs al Moodle. El Moodle no permetrà 
entregues fora de termini. 

Realitza els següents exercicis: 

1. Definirem l'objecte ordinador, amb les propiestats marca, model, cpu, ram. Definim 
els mètodes ampliar_ram i fer_copia_seguretat. Al constructor li passem els valors de 
marca, model i cpu. La ram per defecte valdrà 4 (4GB). 
-Crea dues instàncies de l'objecte ordinador. 
-amplia la ram. Dos casos: ampliar a un valor superior a 4, i a un valor inferior a 4 
(prohibint l'acció i donant un avís). Mostra la informació de la nova ram. 
-executa fer_copia_seguretat (la única cosa que fa és mostrar un missatge per pantalla). 

2. Tenim una aplicació web per gestionar una galeria de fotos. Associat a cada fotografia 
podem obtenir les dades EXIFF de la foto. Cridem a la funcio get_exiff_data(foto) i 
obtenim les dades en format text, per exemple: 

IMG_0234.JPG*F16*100.0 mm*1/320 s*Canon*Canon EOS 550D 

Els diferents camps que obtenim representen el nom del fitxer, l'obertura, la distància 
focal, la velocitat, la marca, i el model. A partir de la sentència 

var str="IMG_0234.JPG*F16*100.0 mm*1/320 s*Canon*Canon EOS 550D"; 

mostra la informació per pantalla dels diferents camps de la fotografia. 

3. Cerca per Internet el primer paràgraf de El Quijote de la Mancha (des de 'En un lugar...' 
fins a '...verdad.'"). Troba amb Javascript quantes frases hi ha. Mostra per pantalla la 
tercera frase.
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4. Del text anterior, mostra per pantalla la frase que sigui certa: "en el text hem localitzat la  
paraula Mancha", o "en el text NO hem localitzat la paraula Mancha" 

5. Del text anterior, troba totes les paraules que comencen per Q (amb majúscula). I les 
paraules que comencen per q o Q? 

6. Programa i testeja funcions que avaluin una cadena i ens digui si té un format de DNI, 
NIF, CIF, mòbil, mail, data curta. Has d'avaluar les següents regles: 

-DNI: 8 números 
-NIF: 8 números i una lletra (no cal l'algorisme vist a classe de comprovar que el NIF és 
correcte) 
-CIF: lletra i 8 números 
-mòbil: 9 números. Possibles separadors: espai en blanc, guió i punt. No cal comprovar la 
posició dels separadors. 
-mail: trobar @ i punt. La @ ha d'estar abans que el punt. Després del punt que hi hagi 
dues o tres lletres. 
-data curta: que tingui el format XX-XX-XX o bé XX/XX/XX. 

Faràs crides a les funcions avalua_dni, avalua_nif,... 

7. Donada una data de naixement d'una persona, digues quants anys té amb decimals i 
sense decimals, i si falta menys d'un mes per l'aniversari mostra el següent missatge per 
pantalla: "Prepara't per bufar xx espelmes!". Si és el dia de l'aniversari mostra el missatge: 
"Felicitats!" 

8. Partint de l'exercici anterior, si és el dia de l'aniversari, mostra un pop-up que digui 
"Felicitats!" 
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