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1 Mòduls

L’objectiudelcursésproduirprogramesfiablesi fàcilsd’entendre,modificar, manteniri reusar. Totes
aquestespropietatsafectenmolt significativamentals costosassociatsal disseny i a la vida del pro-
grama.Perprogramesmolt petits(depoqueslínies) això espot aconseguir mitjançantl’ús d’una o
unespoquesfuncionso accionsde poqueslínies agrupadesen unamateixaunitat monolítica. Ara
bé,si el tamany delprogramacreixconsiderablementaquestaestructuramonolíticaenspot fer perdre
fàcilmenttotesles propietatsquevolem assolir. Perexemple,modificaro mantenirfiablementuna
unitatmonolíticade milersde línies pot resultarimpossible.A més,pensaren reusarpartsd’aque-
staunitatmonolíticano té ni sentit. Finalment,la fiabilitat i la legibilitat d’un programad’aquestes
dimensionsdifícilment podràsergarantida.

La formanaturald’evitar totsaquestproblemesésdividir el nostreprogramaenmòdulsquejunts
realitzinla mateixatascaqueel programamonolític.

És obvi quetrencarsimplementel nostreprogramaen troçosqualssevol de tamany petit, no és
una política molt raonableper assolirels nostresobjectius. És molt importantrealitzaruna bona
descomposicióafi degarantiral màximlespropietatsdelnostreproductefinal. Enaquestsentits’han
detenirencomptelessegüentsqüestions:

� Els mòdulshandeserindependentsentresi, demaneraqueespuguinfer canvis enun mòdul
sensequeaixòobligui amodificarelsaltresmòduls.Aquestaqüestióésmolt importantpera la
modificabilitati el manteniment,així comenel casdequehi hagimoltagentinvolucradaenel
disseny del programa.

� Els mòdulshande tenir unaentitatpròpia,com petitsprogramesquerealitzenunesdetermi-
nadestasques,i hand’interactuarambaltresmòdulsd’unaformasimplei bendefinida.Aque-
sta qüestióésespecialmentútil per aconseguir programesfàcils d’entendre,per potenciarla
reusabilitati perfacilitarel treballengrup.

La forma d’aconseguir bonesdescomposicionsmodularsqueconsideraremen aquestcursestà
basadaen l’ abstracció. Quanfem unaabstracciód’un problema,el quefem ésoblidar-nosdecerts
detallsqueenspermetintransformarel nostreproblemaenundeméssimple.

Un casja conegut d’abstracciós’obtémitjançantl’ús deparàmetresenfuncionsi accions.L’abs-
tracció per parametritzacióensabstreude les dadesparticularssubstituint-lesper paràmetres.Su-
posemquetenim un vectord’entersi volem saberquantscopsapareixal vectorl’enter queestàen
la posició j del mateixvector. En aquestcas,el veritableproblemaésveurequantscopsapareixun
determinatenterx enel vector, i el fet dequeestiguienla posiciój delvectorésirrellevant.Pertant,
enspodemabstreuredel fet quel’elementaconsiderarsigui delvector.

Un altrecasd’abstracciótambéemprata les funcionsi accionss’obtémitjançantl’especificació
Pre/Post.Perexemple,

funcio pot(a,b : nat ) ret p : nat;
{Pre: a>0 }
{Post: p= a^b }

L’abstracció per especificacióensabstreudelsdetallsd’implementació,i enspermetconeixer
simplementquè fa la funció o acció, sensenecessitatde sabercóm ho fa. D’aquestamanera,els
canvis en la implementacióno hand’afectarl’ús de la funció o acció. En l’exemple,esveuqueper
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usarla funcio pot no enscal sabercómestàdissenyada,nomésenscal saberquehandesatisferles
dadesqueli passemi quesatisfaranelsresultatsquanla funciós’hagiexecutat.

Mitjançant l’abstraccióper paràmetresi l’abstraccióper especificaciópodemrealitzardostipus
dedescomposicióo abstracció.

Abstracció funcional. Aquesttipusd’abstraccióésútil quanel problemaespot descomposaren
unitatsfuncionals(tambéanomenadesoperacions)independents,descritessimplementambelsseus
paràmetresi lessevesespecificacions(i deixantla seva implementaciópera futursrefinaments).En
aquestcas,l’abstracciós’assoleixcreanti afegint novesoperacionsal nostrellenguatgede progra-
macióqueenspermetinresoldreel nostreproblema. Aquesttipus de descomposiciója apareixen
problemesdetamany petit i ja s’hausatenel cursanteriorsensedonar-li capnom.

Abstracciódedades. En problemesdemésentitatresultanormalmentmésútil pensarencreari
afegir noustipusdedadesal nostrellenguatge.Cómpodemdescriureaquestsnoustipusdemanera
querepresentinrealmentunaampliaciódel lleguatge?En qualsevol delstipusde dadesconegutsel
quetenimes

� Un nompel tipus,quel’identifica.

� Unasèried’operacionsqueenspermetenconstruir, modificaro consultarelementsdel tipus.

Peraconseguir quel’ús delsnoustipussiguiel mateixqueambelstipusexistentshemd’assegurar
queaquestúsésindependentdelespossiblesimplementacionsparticularsdelesdadesi lesoperacions
queespuguin realitzar. Perexemple,fins arahemrealitzatunagranquantitatd’algorismessobre
els enters,sensenecessitatde saberni com es representaun enterdins la màquinani com estan
dissenyadeslesoperacionsdesuma,resta,multiplicació,etc.

Finalment,s’ha de tenir en compteque l’abstraccióde dadesrequereixtambéuna abstracció
funcionalperidentificarlesoperacions.

Així doncsenaquestcursconsideraremdostipusdemòduls:

� Mòdulsfuncionals. Sónaquellsobtingutsnomésperabstracciófuncionali quecontindranun
conjuntd’operacionsnovesnecessàriesperresoldrealgunproblemao subproblema.

� Mòdulsdedades. Sónaquellsobtingutsperabstracciódedadesi quecontindranun noutipusi
lessevesoperacions.Aquestseràel tipusdemòdulmésusatenelsnostresdissenys.

2 Especificaciódemòduls

Consideremaracom especificarmòdulsde dades(noteuqueels mòdulsfuncionalsen sónun cas
particular)demaneraquegarantimla independènciadela implementació.Perexemple,suposemque
per a gestionarles notesd’una assignaturavolem crearun nou tipus de dadesper enmagatzemarla
informaciódelsestudiants.Especificariemaquestmòduldedadesdela següentmanera:

Mòdul Estudiant;

Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus Estudiant;

2



{ Descripció general: Conte el DNI d’un estudiant, que és un enter positiu,
i pot tenir nota que és un real}

Operacions

funció crear_estudiant(dn i: enter) ret est:Estudiant;
{Pre: dni >= 0 }

{Post: ens retorna a est un estudiant amb DNI dni i sense nota}

funció afegir_nota(est:Es tud ian t; not:real) ret sest:Estudiant;
{Pre: est és un estudiant sense nota i not >= 0}

{Post: sest és un estudiant amb el DNI de est i amb la nota not}

funció consultar_dni(est: Est udi ant ) ret dni: enter;
{Pre: --- }

{Post: dni és el DNI de l’estudiant est }

funció consultar_nota(est :Es tud ian t) ret not: real;
{Pre: est és un estudiant amb nota}

{Post: not és la nota de l’estudiant est}

acció modificar_nota(e/s est: Estudiant; ent not:real)
{Pre: est és un estudiant amb nota i not >= 0}

{Post: la nota de est passa a ser not}

funció te_nota(est:Estudi ant ) ret b: bool;
{Pre: --- }

{Post: b ens diu si l’estudiant est té nota o no}

FEspecificació

Comentaris:

1. encaraqueno s’afegeixi a les precondicions,s’assumeixquetots els paràmetresde tipus Es-
tudiant contenenelementsdefinits, és a dir, obtingutsamb operacionssobreel resultatde
crear_estudiant .

2. la funció afegir_nota podriahaver-sedefinit comunaacció

acció afegir_nota(e/s est:Estudiant; ent not:real);
{Pre: est és un estudiant sense nota i not >= 0}
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{Post: modifica est posant-li com a nota not}

En la versióqueheminclòsanteriormentenl’especificació,esconsideraquela funció creaun
nou estudiantambel mateixDNI peròambla notadefinida. En canvi, en la versióquehem
presentatara,consideremqueel resultatde l’acció ésel mateixestudiantamblessevesdades
modificades(ambla nota).

La conveniènciad’una o altra versió és una decisiódel dissenyador, i, fins i tot, podria ser
raonabletenir lesduesversions.

3. analogament(peròal contrari)l’acció modificar_nota podriahaver-sedefinitcomunafunció.

4. La raóperdistingir afegir_nota demodificar_nota , ésconceptual:encaraquetenir només
modificar_nota podriasersuficient(si li relaxemla precondició),ésclarqueambduesopera-
cionsestanpensadesperrealitzartasquesdiferents,i per tantconsiderar-les diferentsaumenta
tantla fiabilitat enl’ús deltipuscomla legibilitat (i pertantla modificabilitati la mantenibilitat).

5. la necessitatdedefinir te_nota apareixpel fet dequehi haoperacionsquetenencomarequisit
quel’estudianttingui o no tingui nota.

6. Noteuque,perusarel mòdulEstudiant,nocalsaberni coms’haimplementatel tipusEstudiant
ni lessevesoperacions.Enparticular, noenscalsabercoms’hagestionatinternamentla questió
detenirnotao no(ambunbooleào usantnegatiusa la nota,....).

Un altre exemplemésabstracteésel de la definició del tipus pila, com a estructuraqueenma-
gatzemaelementsi quepermetobtenir i eliminar nomésl’últim elementafegit. Considerareml’e-
specificaciódelespilesd’enters.

Mòdul Pilaent;

Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus pilaent;

{ Descripció general: és una estructura que conté enters
que permet consultar i eliminar nomes l’últim element afegit}

Operacions

funció pila_buida() ret p: pilaent;
{Pre: --- }

{Post: p és una pila sense elements (buida)}

funció empilar(x: enter; p: pilaent) ret q: pilaent;
{Pre: --- }

{Post: q és una pila com p però amb x afegit com a últim element}

4



funció desempilar(p: pilaent) ret q: pilaent;
{Pre: p no és buida }

{Post: q és una pila com p però sense l’últim element
que se li havia afegit}

funció cim (p: pilaent) ret x : enter;
{Pre: p no és buida }

{Post: x és l’últim element que s’ha afegit a p}

funció es_buida (p: pilaent) ret b: bool;
{Pre: --- }

{Post: b ens diu si p és buida o no}

FEspecificació

En aquestaespecificaciós’apliquentambéelscomentarisfetsenl’exempleanteriorsobrela con-
veniènciad’usarfunciónso accionsambparàmetresd’entrada/sortidaen les operacionsempilar i
desempilar .

2.1 Especificacionsgenèriques

En l’últim exemplehemintroduït les pilesd’enters.Ara bé,si ensfixem en l’especificacióde totes
les operacions,el fet de que la pila sigui d’enterso de caràctersés irrellevant. De fet, si fessim
l’especificacióde les piles de caràctersl’unic quehauriemde canviar (a part del nom del tipus) és
el tipus enterper caràcteren les operacionsempilar i cim . En general,podemveurequepodem
abstreure’nsdel fet desi la pila contéenters,caràcterso booleans,i considerarqueengeneraltenim
elementsdetipuselem , on elem funciónaperl’especificaciócomun paràmetreformal (enel mateix
sentitqueels paràmetresen les accionsi funcións). Així, quanvolguemdefinir unapila hauremde
dir quinésel paràmetrereal,perexemplepila de nat , o pila de car , etc.

Aquestesespecificacionsparametritzades,s’anomenengenèriqueso polimòrfiques. Encaraque
en aquestcursno s’haurande dissenyar mòdulsde dadesgenèric,si quese’n faraús. S’ha de tenir
encomptequel’ús de tipusparametritzatsno ésnoud’aquestcurs,ja que,perexemple,enel tipus
vector (o taula ) tambétenimparametritzatel tipusd’elementsqueconté(i l’hem departicularitzar
encadaús).

2.1.1 Pilesgenèriques

Un copparametritzadal’especificaciódepilesensquedadela següentmanera.

Mòdul Pila;

Especificació
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{ Tipus de mòdul: dades }

Parametre formal elem;

Tipus pila;

{ Descripció general: és una estructura que conté elements de tipus elem
i que permet consultar i eliminar nomes l’últim element afegit}

Operacions

funció pila_buida() ret p: pila;
{Pre: --- }

{Post: p és una pila sense elements (buida)}

funció empilar(x: elem; p: pila) ret q: pila;
{Pre: --- }

{Post: q és una pila com p però amb x afegit com a últim element}

funció desempilar(p: pila) ret q: pila;
{Pre: p no és buida }

{Post: q és una pila com p però sense l’últim element que se li havia afegit}

funció cim (p: pila) ret x : elem;
{Pre: p no és buida }

{Post: x és l’últim element que s’ha afegit a p}

funció es_buida (p: pila) ret b: bool;
{Pre: --- }

{Post: b ens diu si p és buida o no}

FEspecificació

Noteu que gràciesa la genèricitatara podemdefinir piles de qualsevol tipus de elements,en
particulapodemdefinirpilesdevectors,pilesdepilesd’enters,etc.

2.1.2 Arbr esbinaris genèrics

Perampliarel repertoride tipus de dadesgenèrics(quepodremusarper enmagatzemarles nostres
dadesi quepodremcombinarambtotselsaltrestipusconeguts)presentaremelsarbresbinaris. Grà-
ficament,l’estructuraquevolemrepresentarseriacomunarbreinvertit ambl’arrel adalt i lesfulles a
baix. El següentexemplemostraun arbredenúmerosnaturals.
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La propietatprincipald’un arbrenobuit ésquepodemvisitar la sevaarrel i elsdossubarbresque
hi tenimpenjatsi queanomenaremfills. Noteuquetotsdossubarbresd’un arbresóntambéarbresi
quetot arbrenobuit tédossubarbres,encaraquealgunpotserbuit. Enparticular, lesfullessónarbres
nobuits quetenendossubarbresbuits. Peraltrabanda,perafegir elementss’hand’ajuntardosarbres
ambunanovaarrel.Aquestaoperaciól’anomenaremplantar . Perexemple,l’arbrequeconténomés
el número9 ésel resultatdeplantar9 sobredosarbresbuits. Elselementsd’un arbreelsanomenarem
nodes.

Finalment,noteuque,dela mateixamaneraqueamblespiles,el tractamentquefem d’un arbre,
ésindependentdel tipusd’elementsquecontingui,i pertantpodempresentar-lo enunaespecificació
parametritzada.

Mòdul Arbre;

Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }

Parametre formal elem;

Tipus arbre;

{ Descripció general: és una estructura que conté elements de tipus
elem i que permet estructurar la informació de forma
arborescent (amb dos i nomes dos descendents) i consultar
nomes l’últim element afegit i un dels dos descendents }

Operacions

funció arbre_buit() ret a: arbre;
{Pre: --- }

{Post: a és un arbre sense elements (buit)}

funció plantar(x: elem; a,b: arbre) ret c: arbre;
{Pre: --- }
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{Post: c és un arbre que té x com a últim element afegit,
a com a descendent (fill) esquerra i b com a fill dret}

funció fill_esq(a: arbre) ret b: arbre;
{Pre: a no és buit }

{Post: b és l’arbre descendent (fill) de l’esquerra de a }

funció fill_dre(a: arbre) ret b: arbre;
{Pre: a no és buit }

{Post: b és l’arbre descendent (fill) de la dreta de a }

funció arrel (a: arbre) ret x : elem;
{Pre: a no és buit }

{Post: x és l’últim element que s’ha afegit a a }

funció es_buit (a: arbre) ret b: bool;
{Pre: --- }

{Post: b ens diu si a és buit o no}

FEspecificació

Perassignara la variableb (declaradadetipusarbred’enters)l’arbrequeconténomésel número
9 faríem

b := plantar( 9 , arbre_buit(), arbre_buit() );

A continuaciópodriemfer

c := plantar( 21 , arbre_buit(), b );

i aconseguiriemtenira c l’arbre

���
���

���
���
� � �
9

21

Comhemdit tot arbreno buit té dosdescendents.En l’exemple,el fill esquerraésun arbrebuit (que
gràficamentno apareix)i el fill dretésl’arbrequecontéel número9 i té elsdosdescendentbuits.
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2.1.3 Cuesgenèriques

L’últim exemplede tipusgenèricqueintroduiremsónlescues. A unacuaespodenemmagatzemar
elementsd’un en un i l’únic queespot consultaro treureen un momentdonatésel primer queva
entrardelsquehi sónenaquellmoment.Comaconseqüenciad’això,unelementques’emmagatzema
a unacuano espot treurefins ques’hagintret tots els quevan entrar-hi abansqueell. Com podeu
veure,un elementd’aquesttipusrepresentafidelmentunacuade la vida real,perexemple,la d’una
finestretao la d’unataquilla.

Mòdul Cua;

Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }

Parametre formal elem;

Tipus cua;

{ Descripció general: és una estructura que conté elements de tipus elem
i que permet consultar i eliminar nomes el primer element afegit}

Operacions

funció cua_buida() ret c: cua;
{Pre: --- }

{Post: c és una cua sense elements (buida)}

funció demanar_torn(x: elem; c: cua) ret q: cua;
{Pre: --- }

{Post: q és una cua com c però amb x afegit com a últim element}

funció avançar(c: cua) ret q: cua;
{Pre: c no és buida }

{Post: q és una cua com c però sense el primer element
que se li havia afegit}

funció primer (c: cua) ret x : elem;
{Pre: c no és buida }

{Post: x és el primer element que s’ha afegit a c}

funció es_buida (c: cua) ret b: bool;
{Pre: --- }

{Post: b ens diu si c és buida o no}
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FEspecificació

Comal casdelespiles, lesoperacionsdemanar_torn i avançar podenserdeclaradesalternati-
vamentcomaccions.

3 Jerarquia demòduls

Els nousmòdulsfunciónalso dedadesesdefineixensobretipusdedadesja existents,ja siguinpre-
definitso incorporatsal llenguatgevia mòdulsde dades.Igualment,quanimplementemles especi-
ficacionsdels mòdulspodemnecessitaraltresmòdulsfunciónalso de dadesja disponibles(o que
suposemqueexisteixen i queposteriormenthauremde crear). Això ensdefineixuna jerarquiade
mòdulsquereflecteixles dependènciesentreels mòduls. En aquestcursconsideraremun tipus de
dependènciamolt bàsic.

S’hadedistingirentrelesdependènciesvisiblesenl’especificaciói lesocultesqueapareixenenla
implementació.Consideraremaranoméslesdependènciesd’especificacióquandefinimun noutipus
sobreunpreviamentdefinit.

Suposeuquevolemteniroperacionsdelecturad’estudiants.Peraxiò,consideremunnoutipusde
dades“sequènciad’estudiants”.A continuacióteniuunapossibleespecificació.

Mòdul Seq_Estudiant;

Especificació

Sobre Estudiant;
{ Aquest mòdul està definit sobre el mòdul Estudiant}

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus seq_estudiant;

{ Descripció general: és una estructura de lectura sequencial
que conté estudiants }

Operacions

acció obrir_seq_estudiant ( e/s s: seq_estudiant );
{ Pre: s està tancada }
{ Post: s està oberta i preparada per llegir el primer estudiant }

acció llegir_estudiant( e/s s: seq_estudiant; sort e: Estudiant );
{ Pre: s està oberta i queden estudiants per llegir }
{ Post: Ha llegit l’estudiant e i

s està preparada per llegir el seguent estudiant }

funció final_seq_estudian t( s: seq_estudiant ) ret b: bool;
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{ Pre: s està oberta }
{ Post: b = ‘‘queden estudiants per llegir’’ }

acció tancar_seq_estudian t( e/s s: seq_estudiant );
{ Pre: s està oberta }
{ Post: s està tancada }

FEspecificació

Comhempogutveureel mòdulSeq_Estudiant depèndel mòdulEstudiant .

3.1 Enriquiments

Els enriquimentsserienmòdulsfunciónalsqueextenenun mòduldedadeso un tipuspredefinitamb
novesoperacions.En aquestcastenimtambéunadependència,peròno definimcaptipusnou.

Perexemplesuposeuquevolem afegir a les piles de naturalsunaoperacióper calcularl’altura
d’unapila i unaoperaciód’igualtata lespiles.Fariemel següent

Mòdul opsPila;

Especificació

Sobre Pila;
{ Aquest mòdul està definit sobre el mòdul Pila}

{ Tipus de mòdul: funciónal }

Operacions

funció altura( p: Pila ) ret n: nat;
{ Pre: --- }

{ Post: n = ‘‘nombre d’elements que conté p’’ }

funció iguals( p, q: Pila ) ret b: bool;
{ Pre: --- }

{ Post: b = ‘‘p i q contenen els mateixos elements afegits
en el mateix ordre’’ }

FEspecificació

El mòdulopsPila depèndel mòdulPila encaraquenodefineixcaptipusnou.

4 Ús demòduls

Perusarunmòdulnoméshadecaldremirar la sevaespecificació.Suposeuquevolemfer unprograma
quedonatunvectord’estudiantsensdiu el percentatgedepresentats.
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Especificació:

funció presentats (vest: vector [1..N] d’Estudiant) ret p: real;
{Pre: --- }

{Post: p = ‘‘percentatge de presentats, és a dir,
d’estudiants amb nota, de vest’’}

Implementació:
Peraconseguir el percentatgedepresentatsnecessitemsaberel nombredepresentats,ésa dir, el

nombred’estudiantsambnota.
L’estratègiaper resoldreaquestproblemaésanarcomptantel nombred’estudiantsambnotaa

midaquerecorremel vector. Pertant,consideremquehemcomptatelsestudiantsambnotafinsa un
punt“i” (senseincloure’l) i avançemconsiderantel seguent(l’i-essim). Així l’invariantés

{I: i<= N, n = ‘‘nombre d’estudiants amb nota en vest[1..i-1]’’}

Anemaraonarlesinstruccionsdel bucle.

� Inicialitzacions. Incialmentconsideremqueno hi ha capestudiantdel vectortractat,això ho
representemposantun 1 a la i , la qualcosaensobligaa posarun 0 a la n, ja queno hi hacap
estudiantfinsa i-1 ambnota.

� Condiciódesortida. Comquevolemtenir al final tot el vectortractat,sortiremdel buclequan
i=N+1 , per tant ensquedemmentrei =< N (noteuquehemdemanata l’invariant que i =<
N+1).

� Cos del bucle. Com que hem d’avançar, el mésnaturalés incrementarla i de maneraque
s’acostial final del vector. Peròabansd’incrementarla i , hemdesatisferl’invariantcanviant
i per i+1 (aplicantl’axioma de l’assignació).Necessitem,per tant,quen contingi finalment
el “nombred’estudiantsambnotaen vest[1..i] ”. Comqueactualmentn contéel “nombre
d’estudiantsambnotaenvest[1..i-1] ”, nomésenscalpreguntarsi vest[i] ténota(l’accés
éscorrecteja que1 =< i =< N). Encasafirmatiuel nombred’estudiantsambnotaésn+1, que
ésel quehemd’assignara n. En canvi, si no té notael nombred’estudiantsambnotasegueix
sentn, i pertantno cal fer res.

Un copquen contéel “nombred’estudiantsambnotaenvest[1..i] ”, ja podemincrementar
la i assegurantquesatisfeml’invariant. A mésla condiciódel bucleensasseguraquei+1 =<
N+1.

� Acabament. A cadavolta decreixla distànciaentreN+1 i la i .

� Instruccionsfinals. Quansortimdelbucleteniman el “nombred’estudiantsambnotaenvest ”,
pertantnoméscal multiplicar-lo per100 i dividir-lo perN, i obtindremel percentatge.

El programaanotatquedadela següentmanera:

funció presentats (vest: vector [1..N] d’Estudiant) ret p: real;
{Pre: --- }
var n, i: nat fvar;
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i:= 1;
n:= 0;

{ 1 =< i <= N+1, n = ‘‘nombre d’estudiants amb nota en vest[1..i-1]’’}

Mentre i <= N fer

{ mirem si vest[i] té nota }
Si te_nota(vest[i]) llavors n:= n+1 fSi;
i:= i+1

fMentre;

{ n = ‘‘nombre d’estudiants amb nota de vest’’}

p:= n*100/N

{Post: p = ‘‘percentatge de presentats, és a dir,
d’estudiants amb nota, de vest’’}

Un altreexempleésfer un programaque,donatun vectord’estudiants,el modificaarrodonint-ne
lesnotesa la dècimaméspropera(espot fer comaaccióo coma funció).
Especificació:

acció arrodonir_notes (e/s vest: vector [1..N] d’Estudiant);
{Pre: --- }

{Post: vest té les notes dels estudiants arrodonides respecte
al seu valor inicial}

Implementació:
Persimplificarel disseny hemsuposatperabstracciófunciónal,quetenimunafuncióqueensar-

rodoneixun real.Aquestafunció la dissenyaremal final, i d’aquestamanerahemseparatel problema
tècnicde com fer l’arrodonimentd’un real, del nostreproblemageneralqueésarrodonirles notes
d’un vectord’estudiants.

Lesjustificacionssónsimilarsal programaanterior. Consideremcominvariant

{ vest[1..i-1] té les notes dels estudiants arrodonides respecte
al seu valor inicial, 1 =< i <= N+1}

Anema justificarinformalmentel programa.

� Inicialitzacions. Incialmentconsideremqueno hi ha capestudiantdel vectortractat,això ho
representemposantun 1 a la i . No cal fer resmésja queno hi hacapestudiantfinsa i-1 .

� Condiciódesortida. Comquevolemtenir al final tot el vectortractat,sortiremdel buclequan
i=N+1 , pertantensquedemmentrei =< N.
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� Cos del bucle. Com que hem d’avançar, el mésnaturalés incrementarla i de maneraque
s’acostial final del vector. Peròabansd’incrementarla i , hemdesatisferl’invariantcanviant
i per i+1 . Necessitem,per tant,quevest estiguimodificaten [1..i] . Comqueactualment
vest estàmodificaten[1..i-1] , nomésenscalpreguntarsi vest[i] ténotai encasafirmatiu
modificar-li la nota,uncoparrodonida.Si no té notano cal fer res.

Un copquetenim vest modificatarrodonintla notadelsestudiantsen [1..i] , ja podemin-
crementarla i assegurantquesatisfeml’invariant(amésla condiciódelbucleensasseguraque
i+1 =< N+1).

� Acabament. A cadavolta decreixla distànciaentreN+1 i la i .

El programaanotatqueda:

acció arrodonir_notes (e/s vest: vector [1..N] d’Estudiant);
{Pre: --- }
var i: nat aux:real fvar;

i:= 1;

{ I: vest[1..i-1] té les notes dels estudiants arrodonides
respecte al seu valor inicial, 1 =< i <= N+1}

Mentre i <= N fer

{ mirem si vest[i] té nota }
Si te_nota(vest[i]) llavors

{ obtenim la nota de vest[i] arrodonida}
aux:=arrodonir(consu lta r_n ota (ve st[ i]) );
{ modifiquem la nota de vest[i] amb la nota arrodonida }
modificar_nota(vest[ i], aux ) { arrodonim la nota de vest[i] }

fSi;
i:= i+1

fMentre

{Post: vest té les notes dels estudiants arrodonides respecte
al seu valor inicial }

Hem usatla variableaux per aumentarla legibilitat. Noteuquehemd’usarmodificar_nota
perquel’estudiantja té nota. Finalment,implementemla funció arrodonir , considerantqueen el
lleguatgehi haunafunció trunc queagafa la partenterad’un real.

funció arrodonir(r: real) ret a:real;
{Pre: --- }

a:=trunc(10.*(r + 0.05)) / 10.0;

{Post: a és r arrodonit a la dècima més propera (i mes gran si hi ha empat)}
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5 Implementaciódemòduls

Implementarun mòdulde dadesesdescomposaenduesfases:implementarel tipus,ésa dir, donar
unarepresentaciódeterminadaen termesdelstipusexistents,i implementarlesoperacions,ésa dir,
codificar les sevesoperacionsen termesd’instruccions.De fet, en la seccióanterioracabemd’im-
plementarunesoperacions,peròara,enaquestasecció,ho faremenel context d’un mòdul. Teniuen
comptequeaixò no ésel queentenemperdisseny modular, ja queaquíl’especificaciódel mòdul ja
ensvedonada.

És importantremarcaren aquestpunt la independènciaentrel’ús delsmòdulsi la seva imple-
mentació.De fet, en aquestaseccióimplementaremun mòdulqueja hemusat,la qual cosamostra
queno caliaconeixer la seva implementació.

Per implementarels noustipus podremusarqualsevol combinaciódels tipus coneguts de que
disponem:vectors,arbres,piles, enters,... A més,utilitzarem molt sovint un tipus de dadesque
enspermetraagruparelementsde tipus diferentsen unamateixaunitat. Aquesttipus és la tupla.
Unatuplaestàformadapercampsalsquehemdedonarnom.Perexemple,el tipusestudiantl’imple-
mentaremmitjançantunatuplaambtrescampsDNI, NOTA i DEF(queésuncampbooleaperindicar
si l’estudiantténotao no).

Peraccediral contingutdelscampsd’una variablede tipus tupla,usaremel nom de la variable
seguit d’un punt(“.”) i delnomdelcamp.Perexemple,si est ésunavariabledel tipustuplaquehem
esmentatanteriorment,est.DNI ensdonariael contingutdel campDNI dela tuplaest .

La tupla éstambéun tipus genèric,ja quepodemtriar el tipus delsseuscampsd’entretots els
tipusconeguts.D’aquestamanerapodemtenircombinacions,comaratuplesambunenteri unvector
depilesdetuplesambunarbrei unboolea.

Anemapresentarla implementaciódel tipusEstudiant queexemplificaràamplementl’ús detu-
ples.No inclouremjustificacionsja quenohi hacapalgorismeiteratiuni recursiu.Ara bé,inclourem
moltscomentarisqueajudina entendrelesinstruccions.

Mòdul Estudiant;

Implementació

Tipus Estudiant = tupla
DNI: enter;
NOTA: real;
DEF: bool

ftupla;

{ Descripció general : el camp DNI conté el DNI, el camp NOTA la nota i
el camp DEF ens diu si té nota o no}

Operacions

funció crear_estudiant(dn i: enter) ret est:Estudiant;
{Pre: dni >= 0 }

est.DNI := dni; { introduïm el DNI }
est.DEF := fals { indiquem que no té nota }

{Post: est és un estudiant amb DNI dni i sense nota}
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funció afegir_nota(est:Es tud ian t; not:real) ret sest:Estudiant;
{Pre: est és un estudiant sense nota i not >= 0}

sest.DNI := est.DNI; { li posem el mateix DNI }
sest.NOTA := not; { li posem la nota not }
sest.DEF := cert { indiquem que té nota }

{Post: sest és un estudiant amb el DNI de est i amb la nota not}

funció consultar_dni(est: Est udi ant ) ret dni: enter;
{Pre: --- }

dni:= est.DNI

{Post: dni és el DNI de l’estudiant est }

funció consultar_nota(est :Es tud ian t) ret not: real;
{Pre: est és un estudiant amb nota}

not:= est.NOTA

{Post: not és la nota de l’estudiant est}

acció modificar_nota(e/s est: Estudiant; ent not:real)
{Pre: est és un estudiant amb nota i not >= 0}

est.NOTA := not; {posem a NOTA la nova nota}

{Post: la nota de est passa a ser not}

funció te_nota(est:Estudi ant ) ret b: bool;
{Pre: --- }

b := est.DEF

{Post: b ens diu si l’estudiant est té nota o no}

FImplementació

Com a exercici, i per constatarla independènciade la implementació,podeufer una imple-
mentacióalternativa del tipus Estudiant , en queen lloc de tenir trescampsa la tupla, eliminem
el campbooleái usemel campNOTA tambéperidentificarquanl’estudiantnoténotaposant-lialgun
númeronegatiu(perexempleel -1.0 ). Així, si el campéspositiuvol dir queténotai si ésnegatiués
queno enté.
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És molt importantnotarque,si canviem la implementaciótriada,en capcashemde revisar els
algorismesdecàlculdepresentatsi d’arrodonimentquehemfet enla seccióanterior. Noméshemde
revisar elsalgorismesqueusenun mòdul si fem algun canvi en la seva especificació.

5.1 Enriquiment sobre piles

Ara implementareml’enriquiment sobrepiles, que hem presentaten la secció3.1. Noteu que no
coneixem la implementaciódel mòdul Pila , així que l’enriquimentha d’estarbasatnomésen l’e-
specificació.Comqueenaquestaimplementacióusaremiteracionsi recursivitat, desprésdela imple-
mentaciódecadafunció iterativa o recursiva inclouremla seva justificacióinformal. En totala resta
del documentseguiremaquestmateixpatró.

Mòdul opsPila;

Implementació

Sobre Pila;

Operacions

funció altura( p: Pila ) ret n: nat;
{ Pre: p = P }

n:=0;

{I: n = "nombre d’elements de la part tractada de P",
p = "elements de P que queden per tractar" }

Mentre !es_buida(p) fer
n:= n+1;
p:=desempilar(p)

fMentre

{ Post: n = "nombre d’elements que conté P" }

Comquemodifiquemel valor del paràmetrep hemhagutdemodificarla especificació(mantenit
el mateixsignificat),demaneraquea la postcondicióparlemdelvalor inicial dela p. Noteuqueenel
nostrellenguatgealgorísmicconsideremqueelscanvis fetsalsparàmetresd’entradadinsdela funció
notenenefectesfora. L’alternativaésnomodificarla p i usarunavariableauxiliarala queli assignem
p al principi.

Pera la funció altura la justificacióinformal haestatla següent:

� Inicialitzacions. Incialmentconsideremqueno hi hacapelementdeP tractat(p contétotsels
elements),pertanthemdeposarun 0 a n.

� Condicióde sortida. Com quevolem tenir al final tota la pila P tractada,sortiremquanp no
tingui capelement,ésadir siguiunapila buida.Pertant,ensquedemmentre!es_buida(p) .

� Cosdel bucle. Com quehemd’avançar, el mésnaturaléseliminar el cim de la pila p (per la
condiciósabemquenoésbuida).Peròabansd’eliminar-lo, hemdesatisferl’invariantcanviant
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p perdesempilar(p) . Necessitem,per tant,quen continguiel nombred’elementsde la part
tractadadesprésdedesempilar(ésa dir, elsqueno sóna desempilar(p) ). Comque,actual-
ment,n contéel nombred’elementsqueno sóna p, nomésenscal sumar-li 1 a n, per tenir el
nombred’elementsqueno sóna desempilar(p) . Un cop quetenim n modificat, ja podem
eliminarel cim dep assegurantquesatisfeml’invariant.

� Acabament. A cadavolta decreixel tamany dep.

Dissenyemarala funció iguals , queresoldremrecursivament.

funció iguals( p, q: Pila ) ret b: bool;
{ Pre: --- }

Si es_buida(p) \/ es_buida(q) --> b:= (es_buida(p) /\ es_buida(q));
[] !es_buida(p) /\ !es_buida(q) -->

Si (cim(p) != cim(q)) --> b:= fals;
[] (cim(p) = cim(q)) --> b:= iguals(desempilar(p ),d es empila r(q ));

{ HI: b = "desempilar(p) i desempilar(q) contenen
els mateixos elements afegits en el mateix ordre" }

fSi;
fSi;

{ Post: b = "p i q contenen els mateixos elements afegits
en el mateix ordre" }

FImplementació

La justificacióinformal d’aquestafunció recursiva haestatla següent.

� Casossenzills.

1. Si algunadelesduespilesésbuida,llavorslespilessónigualssi lesduessónbuides.Per
tantassignema b l’expressió(es_buida(p) i es_buida(q)) .

2. Si lesduespilesnosónbuides,peròelselementsquehi haal cim sóndiferents,llavorsno
podenseriguals.Pertantposemb a fals.

� Cas recursiu. Si les piles no sónbuidesi els cims són iguals, llavors les piles són igualssi
coincideixen en la restad’elements.Això ho podemobtenir, per hipòtesid’inducció, cridant
recursivamentala funcióamblespilessensel’elementdelcim. Peraixòassignemab el resultat
dela cridarecursiva.

� Acabament. A cadacridarecursiva femméspetitala primerapila.

5.2 Un exempleamb arbresbinaris

Dissenyem araunafunció que,donatun arbrebinari, enscalculi el seutamany, ésa dir, el nombre
d’elementsqueconté.

funció tamany( a: arbre ) ret n: nat;
{ Pre: --- }
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Si es_buit(a) --> n:= 0;
[] !es_buit(a) -->

n1:= tamany( fill_esq(a));
n2:= tamany( fill_dret(a));
{ HI: n1 = "nombre d’elements de fill_esq(a)" /\

n2 = "nombre d’elements de fill_dret(a)" }
n:=1+n1+n2;

fSi;

{ Post: n = "nombre d’elements d’a" }

La justificacióinformal d’aquestafunció recursiva haestatla següent.

� Cassenzill.

Si l’arbreésbuit tézeroelementsi aquestésel valorques’had’assignara n.

� Cas recursiu. Si l’arbre no és buit, llavors existeixen els seussubarbresesquerrei dret. El
tamany del’arbre serà,doncs,la sumadelstamanys delsseussubarbresmés1 (la contribució
del’arrel).

Els tamanysdelssubarbress’obtenenperhipòtesid’inducció,cridantrecursivamentala funció.
Perúltim, fem la sumai el programaquedacomplet.

� Acabament. A cadacridarecursiva femméspetit l’arbre.

5.3 Un exempleamb cues

Escriguemunafuncióquebusquiun elementenunacua.

funció cerca_cua( c: cua; x: elem ) ret b: bool;
{ Pre: --- }

Si es_buida(c) --> b:= fals;
[] !es_buida(c) -->

Si primer(c) = x --> b:= cert
[] primer(c) != x -->

b:= cerca_cua( avançar(c), x );
{ HI: b = x és a avançar(c)}

fSi
fSi

{ Post: b = "x és a c" }

La justificacióinformal d’aquestafunció recursiva haestatla següent.

� Casossenzills.

1. Si la cuaésbuidano hi hacapelementi el resultathadeserfals.

2. Si la cuano ésbuida,esdescomposaenel seuprimerelementi la resta.Si el seuprimer
elementésel quebusquem,el resultatseràcert.
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� Casrecursiu. Si la cuanoésbuidai el seuprimerelementnoésel quebusquem,tot dependràde
si aquestéstrobaala restadela cua.Això s’obtéperhipòtesid’inducció,cridantrecursivament
a la funció.

� Acabament. A cadacridarecursiva femméspetit la cua.

Si volemla mateixafuncióambcodi iteratiu

funció cerca_cua( c: cua; x: elem ) ret b: bool;
{ Pre: c = C }

b:=fals;

{I: b = "x és a la part visitada de C",
c = "elements de C que queden per visitar" }

Mentre !es_buida(c) /\ !b fer
b:=(primer(c)=x);
c:=avançar(c);

fMentre

{ Post: b = "x és a C" }

Peraaquestaversióla justificacióinformal haestatla següent:

� Inicialitzacions. IncialmentconsideremquenohemvisitatcapelementdeC i pertantx noésa
la partvisitadai b hadeserfals.

� Condiciódesortida.

Sortiremsi hemvisitat totaC sensetrobarx (ésa dir, quanc sigui buida),o bési b éscert (per
l’invariant,això implicaquehemtrobatx).

Pertant,ensquedemmentre!es_buida(p) � !b .

� Cosdel bucle. A cadavolta visitemun nouelement(el primerdec). Pertantper tal dequees
mantinguil’invariant,s’had’afegir ab la informaciórelativaasi aquestelementésx. Comque
enentraral bucleb ésfals,noméshemd’asignar-li primer(c)=x .

� Acabament. A cadavolta decreixel tamany dec.
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