
Programação II – 2010

O programa incompleto abaixo implementa o tradicional quebra-cabeças de 15 peças. Ele é jogado 
num tabuleiro de 4x4 casas com peças retangulares, numeradas de 1 a 15. Cada peça ocupa uma casa, 
sendo que sempre existe uma casa desocupada. Peças vizinhas a esta casa vazia podem ser deslizadas 
de maneira a ocupá-la. O jogo termina quando as casas forem ocupadas por peças numeradas 
consecutivamente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. 
Pede-se: escreva os métodos marcados com reticências, de maneira a completar a implementação, que 
deve ser coerente com o exemplo de utilização mostrado abaixo.

from random import choice
import sys

class QuebraCabeca:
    "Quebra-cabeca tradicional de 15 pecas."
    def __init__(self):
        "Construtor. Monta um tabuleiro 4x4 aleatoriamente."
        pecas = range(16)
        pecas [0] = " "
        self.tabuleiro = []
        while pecas!=[]:
            x = choice(pecas) # escolhe aleatoriamente uma peça
            self.tabuleiro += [x]
            del pecas[pecas.index(x)]

    def __repr__(self):
        "Retorna uma string que representa o tabuleiro."
        ...........................
    def ganhou (self):
        "Retorna True se as 15 primeiras casas contêm os números de 1 a 15"
        ...........................
    def validas (self):
        """Retorna uma lista com os números das peças livres 
          (que podem ser movidas)"""
        ...........................
    def joga (self,peca):
        """Movimenta a peça dada. Levanta exceção ValueError caso peça não
        seja válida"""
        ...........................

qc = QuebraCabeca()
while not qc.ganhou():
    print qc
    try:
        qc.joga(input ("Entre com o numero da peca:"))
    except ValueError,e:
        print "Erro:",e
    except SyntaxError:
        sys.exit (“Fim”)
    except:
        print "Nao entendi"
print qc



Exemplo de utilização:

+--+--+--+--+
|10| 3| 5| 7|
+--+--+--+--+
|14| 4| 8| 6|
+--+--+--+--+
|13| 1|  | 9|
+--+--+--+--+
|12|11|15| 2|
+--+--+--+--+

Entre com o numero da peca:x
Nao entendi
+--+--+--+--+
|10| 3| 5| 7|
+--+--+--+--+
|14| 4| 8| 6|
+--+--+--+--+
|13| 1|  | 9|
+--+--+--+--+
|12|11|15| 2|
+--+--+--+--+

Entre com o numero da peca:10
Erro: Escolha uma das seguintes 
pecas:15,8,1,9
+--+--+--+--+
|10| 3| 5| 7|
+--+--+--+--+
|14| 4| 8| 6|
+--+--+--+--+
|13| 1|  | 9|
+--+--+--+--+
|12|11|15| 2|
+--+--+--+--+

Entre com o numero da peca:8
+--+--+--+--+
|10| 3| 5| 7|
+--+--+--+--+
|14| 4|  | 6|
+--+--+--+--+
|13| 1| 8| 9|
+--+--+--+--+
|12|11|15| 2|
+--+--+--+--+

Entre com o numero da peca:4
+--+--+--+--+
|10| 3| 5| 7|
+--+--+--+--+
|14|  | 4| 6|
+--+--+--+--+
|13| 1| 8| 9|
+--+--+--+--+
|12|11|15| 2|
+--+--+--+--+

. . . etc . . . 

+--+--+--+--+
| 1| 2| 3| 4|
+--+--+--+--+
| 5| 6| 7| 8|
+--+--+--+--+
| 9|10|11|12|
+--+--+--+--+
|13|14|  |15|
+--+--+--+--+

Entre com o numero da peca:15
+--+--+--+--+
| 1| 2| 3| 4|
+--+--+--+--+
| 5| 6| 7| 8|
+--+--+--+--+
| 9|10|11|12|
+--+--+--+--+
|13|14|15|  |
+--+--+--+--+
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