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«CRITERIS DE PURESA»
• Establim 9+1 punts d'avaluació on:
# Els nou primers punts seran establerts per la Ventadora amb criteris
tècnics.
# El darrer punt serà establert per l'autor o d'altres persones, amb
criteris subjectius (valor literari, enginy, etc.)
• Penalització d'impureses:
# El Pangrama tindrà 9 punts inicials i d'aquí se li restaran les
impureses.
• Filtrat d'impureses:
# Cada repetició de vocal es penalitzarà amb una dècima de punt (0,1).
# Cada repetició de consonant es penalitzarà amb un punt (1).
# La manca de l'apòstrof es penalitzarà amb una dècima de punt (0,1).
# La manca del parell [ny] es penalitzarà amb una dècima de punt (0,1)
a Català28.
«ON SOM AL WWW» http://www2.ub.edu/cursusductus/femfum/pangrames |

«EL DARRER PUNT»
El punt que fa deu, el deixem fora de l'abast de la màquina i
l'humanitzem amb criteris de sentit comú, i tot allò de poètic que no
poden expressar els freds algorismes.
«UN BON MÈTODE PER COMENÇAR»
Un bon mètode per fer Pangrames consisteix a tenir totes les peces
del joc de caràcters sobre la taula per assajar les frases. D'aquesta
manera ens obliguem de forma segura a no deixar-nos caràcters i a
controlar l'ús de les vocals i consonants al mínim de repeticions.

retallable

«COM ESCRIURE ALGUNS CARÀCTERS»
# L'apòstrof cal escriure'l amb el caràcter correcte d'apòstrof
(codi ascii 39). Si l'escriviu amb l'accent [´] o cometa simple
l'aplicació no el llegirà.
# L'Ela Geminada cal escriure-la correctament amb el punt volat
(codi ascii 183). Si l'escriviu amb el punt normal [.] el guionet
o un topo [•] l'aplicació no la llegirà.
# Teniu fins a 90 caràcters i no s'admeten retorns de carro.

«MOTIUS DE REBUIG»
# La manca de qualsevol dels caràcters dels jocs Català28 o Català26.
# La manca del parell [ny] a Català26.
# Tenir una puntuació d'impureses per sota de zero punts.
# La manca de sentit (criteri subjectiu avaluable en el darrer punt
i fora de l'abast de la Ventadora).
# Incorrecció ortogràfica injustificada (criteri fora de l'abast de
la Ventadora i avaluable en el darrer punt).

retallable

«CRITERIS DE LA MÀQUINA DE VENTAR»
Establim l'ús de dos possibles jocs de caràcters per compondre el
Pangrama:
• El Català28 (5vocals+23consonants)...
[a] [b] [c] [ç] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [l·l] [m] [n] [o]
[p] [q] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [x] [y] [z]
• El Català26 (5vocals+21consonants)...
[a] [b] [c] [ç] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [l] [l·l] [m] [n] [o] [p]
[q] [r] [s] [t] [u] [v] [x] [y] [z]
...suprimides les forasteres [k] i [w].
• La Ventadora ignorarà:
# Tots els signes de puntuació, numèrics i caràcters fora dels jocs
Català28 o Català26, tret de l'apòstrof.
# L'accentuaciò de les vocals.
# La caixa dels caràcters (majúscules/minúscules).

# Cada caràcter de diferència amb la mida del Pangrama perfecte,
Català28 (28 caràcters) o Català26 (26 caràcters), es penalitzarà
amb una dècima de punt (0,1).

repetides

«QUÈ ÉS UN PANGRAMA?»
Segons l'Oracle de Verbàlia, un Pangrama és una frase o fragment de
text que conté totes les lletres de l'alfabet, com ara «Haikú ximplet:
Zya fal·laç, diu que a Josa, Wagner beu cava» (44 lletres i 5.6 punts
de puresa segons aquesta màquina de ventar). En sentit lax, la majoria
de textos llargs són Pangrames, però el seu interès és inversament
proporcional a la seva longitud.

ABC
L·L M N
XZ'
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L L·L M
WXY
AAA
EII

ÇDEFGHIJL
YOPQRSTUV
Català26
ÇDEFGHIJK
NOPQRSTUV
Z'
Català28
AAAAEEEEE
IIOOOOUUU

http://www2.ub.edu/cursusductus/femfum/pangrames/info/GuiaxFerPangrames.pdf

