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1 Mòduls

L’objectiu del cursésproduir programesfiablesi fàcils d’entendre,modificar,
manteniri reusar. Totesaquestespropietatsafectenmolt significativamentals
costosassociatsal disseny i a la vida del programa.Perprogramesmolt petits
(de poqueslínies) això espot aconseguir mitjançantl’ús d’una o unespoques
funcionso accionsdepoqueslíniesagrupadesenunamateixaunitatmonolítica.
Ara bé, si el tamany del programacreix considerablementaquestaestructura
monolíticaenspot fer perdrefàcilment totesles propietatsquevolem assolir.
Perexemple,modificaro mantenirfiablementunaunitat monolíticade milers
delíniespot resultarimpossible.A més,pensarenreusarpartsd’aquestaunitat
monolíticano té ni sentit. Finalment,la fiabilitat i la legibilitat d’un programa
d’aquestesdimensionsdifícilment podràsergarantida.

La formanaturald’evitar totsaquestproblemesésdividir el nostreprograma
enmòdulsquejuntsrealitzinla mateixatascaqueel programamonolític.

És obvi quetrencarsimplementel nostreprogramaen troçosqualssevol de
tamany petit, no ésunapolítica molt raonableper assolirels nostresobjectius.
Ésmolt importantrealitzarunabonadescomposicióafi degarantiral màximles
propietatsdelnostreproductefinal. Enaquestsentits’handetenirencompteles
següentsqüestions:

� Els mòdulshandeserindependentsentresi, demaneraqueespuguinfer
canvis en un mòdul sensequeaixò obligui a modificarels altresmòduls.
Aquestaqüestióésmolt importantpera la modificabilitati el manteniment,
així comenel casdequehi hagimoltagentinvolucradaenel disseny del
programa.

� Els mòdulshande tenir unaentitatpròpia,com petitsprogramesquere-
alitzenunesdeterminadestasques,i hand’interactuarambaltresmòduls
d’unaformasimplei bendefinida.Aquestaqüestióésespecialmentútil per
aconseguir programesfàcils d’entendre,per potenciarla reusabilitati per
facilitarel treballengrup.

La forma d’aconseguir bonesdescomposicionsmodularsqueconsiderarem
enaquestcursestàbasadaenl’ abstracció. Quanfem unaabstracciód’un prob-
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lema,el quefem ésoblidar-nosdecertsdetallsqueenspermetintransformarel
nostreproblemaenun deméssimple.

Un casja conegut d’abstracciós’obtémitjançantl’ús deparàmetresen fun-
cionsi accions.L’abstraccióper parametritzacióensabstreude lesdadespar-
ticularssubstituint-lesperparàmetres.Suposemquetenimun vectord’entersi
volem saberquantscopsapareixal vector l’enter queestàen la posició j del
mateixvector. Enaquestcas,el veritableproblemaésveurequantscopsapareix
undeterminatenterx enel vector, i el fet dequeestiguienla posiciój delvector
ésirrellevant. Pertant,enspodemabstreuredel fet quel’elementa considerar
siguidel vector.

Un altre casd’abstracciótambéemprata les funcionsi accionss’obtémit-
jançantl’especificacióPre/Post.Perexemple,

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

L’abstraccióperespecificacióensabstreudelsdetallsd’implementació,i ens
permetconeixer simplementquèfa la funció o acció,sensenecessitatde saber
cómho fa. D’aquestamanera,elscanvis en la implementacióno hand’afectar
l’ús dela funcióo acció.En l’exemple,esveuqueperusarla funcio pot no ens
cal sabercómestàdissenyada,nomésenscal saberquehandesatisferlesdades
queli passemi quesatisfaranelsresultatsquanla funciós’hagiexecutat.

Mitjançantl’abstraccióperparàmetresi l’abstraccióperespecificaciópodem
realitzardostipusdedescomposicióo abstracció.

Abstracció funcional. Aquesttipus d’abstraccióésútil quanel problemaes
potdescomposarenunitatsfuncionals(tambéanomenadesoperacions)indepen-
dents,descritessimplementambelsseusparàmetresi lessevesespecificacions
(i deixantla seva implementaciópera futurs refinaments).En aquestcas,l’ab-
stracciós’assoleixcreanti afegint novesoperacionsal nostrellenguatgedepro-
gramacióqueenspermetinresoldreel nostreproblema.Aquesttipusdedescom-
posiciója apareixenproblemesdetamany petit i ja s’hausatenel cursanterior
sensedonar-li capnom.

Abstracció de dades. En problemesde mésentitat resultanormalmentmés
útil pensarencreari afegir noustipusdedadesal nostrellenguatge.Cómpodem
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descriureaquestsnoustipusdemaneraquerepresentinrealmentunaampliació
del lleguatge?Enqualsevol delstipusdedadesconegutsel quetenimes

� Un nompel tipus,quel’identifica.

� Una sèried’operacionsqueenspermetenconstruir, modificaro consultar
elementsdel tipus.

Per aconseguir que l’ús dels noustipus sigui el mateix que amb els tipus
existentshemd’assegurarqueaquestúsés independentde lespossiblesimple-
mentacionsparticularsdelesdadesi lesoperacionsqueespuguinrealitzar. Per
exemple,fins arahemrealitzatunagranquantitatd’algorismessobreelsenters,
sensenecessitatdesaberni comesrepresentaun enterdins la màquinani com
estandissenyadeslesoperacionsdesuma,resta,multiplicació,etc.

Finalment,s’hadetenirencomptequel’abstracciódedadesrequereixtambé
unaabstracciófuncionalperidentificarlesoperacions.

Així doncsenaquestcursconsideraremdostipusdemòduls:

� Mòdulsfuncionals. Sónaquellsobtingutsnomésper abstracciófuncional
i que contindranun conjunt d’operacionsnoves necessàriesper resoldre
algunproblemao subproblema.

� Mòdulsdedades. Sónaquellsobtingutsperabstracciódedadesi quecon-
tindranun nou tipus i lessevesoperacions.Aquestseràel tipusdemòdul
mésusatenelsnostresdissenys.

2 Especificaciódemòduls

Consideremara com especificarmòdulsde dades(noteuque els mòdulsfun-
cionalsensónun casparticular)demaneraquegarantimla independènciadela
implementació.Perexemple,suposemqueperagestionarlesnotesd’unaassig-
naturavolemcrearun nou tipusdedadesperenmagatzemarla informaciódels
estudiants.Especificariemaquestmòduldedadesdela següentmanera:

Mòdul Estudiant;

Especificació
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{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus Estudiant;

{ 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(dni: enter) ret est:Estudiant;
{Pre: dni >= 0 }

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

funció afegir_nota(est:Estudiant; 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:Estudiant) ret dni: enter;
{Pre: --- }

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

funció consultar_nota(est:Estudiant) 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:Estudiant) ret b: bool;
{Pre: --- }
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{Post: b ens diu si l’estudiant est té nota o no}

FEspecificació

Comentaris:

1. encaraquenos’afegeixialesprecondicions,s’assumeixquetotselsparàme-
tresde tipusEstudiantcontenenelementsdefinits,ésa dir, obtingutsamb
operacionssobreel resultatdecrear_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}

{Post: modifica est posant-li com a nota not}

En la versióqueheminclòs anteriormenten l’especificació,esconsidera
quela funció creaun nou estudiantambel mateixDNI peròambla nota
definida. En canvi, en la versióquehempresentatara,consideremqueel
resultatde l’acció ésel mateixestudiantamblessevesdadesmodificades
(ambla nota).

La conveniènciad’unao altraversióésunadecisiódeldissenyador, i, fins i
tot, podriaserraonabletenir lesduesversions.

3. analogament(però al contrari) l’acció modificar_nota podria haver-se
definit comunafunció.

4. La raóperdistingir afegir_nota demodificar_nota , ésconceptual:en-
caraquetenir nomésmodificar_nota podriasersuficient(si li relaxem
la precondició),ésclar queambduesoperacionsestanpensadesper real-
itzar tasquesdiferents,i per tant considerar-les diferentsaumentatant la
fiabilitat enl’ús del tipuscomla legibilitat (i pertant la modificabilitati la
mantenibilitat).

5. la necessitatdedefinir te_nota apareixpel fet dequehi haoperacionsque
tenencomarequisitquel’estudianttingui o no tingui nota.
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6. Noteuque,per usarel mòdul Estudiant,no cal saberni com s’ha imple-
mentatel tipusEstudiantni lessevesoperacions.En particular, no enscal
sabercoms’hagestionatinternamentla questiódetenir notao no (ambun
booleào usantnegatiusa la nota,....).

Un altreexemplemésabstracteésel de la definiciódel tipuspila, coma es-
tructuraqueenmagatzemaelementsi quepermetobteniri eliminarnomésl’últim
elementafegit. Considerareml’especificaciódelespilesd’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}

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 }
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{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’apliquentambéels comentarisfets en l’exemple
anteriorsobrela conveniènciad’usarfunciónso accionsambparàmetresd’en-
trada/sortidaenlesoperacionsempilar i desempilar .

2.1 Especificacionsgenèriques

En l’últim exemplehem introduït les piles d’enters. Ara bé, si ensfixem en
l’especificacióde totesles operacions,el fet de quela pila sigui d’enterso de
caràctersésirrellevant. De fet, si fessiml’especificaciódelespilesdecaràcters
l’unic quehauriemde canviar (a part del nom del tipus) és el tipus enterper
caràcterenlesoperacionsempilar i cim . En general,podemveurequepodem
abstreure’nsdel fet desi la pila contéenters,caràcterso booleans,i considerar
queen generaltenim elementsde tipus elem , on elem funciónaper l’especifi-
caciócom un paràmetreformal (en el mateixsentit queels paràmetresen les
accionsi funcións). Així, quanvolguemdefinir unapila hauremdedir quin és
el paràmetrereal,perexemplepila de nat , o pila de car , etc.

Aquestesespecificacionsparametritzades,s’anomenengenèriqueso polimòr-
fiques. Encaraque en aquestcurs no s’haurande dissenyar mòdulsde dades
genèric,siquese’nfaraús.S’hadetenirencomptequel’ús detipusparametritzats
noésnoud’aquestcurs,ja que,perexemple,enel tipusvector (o taula ) també
tenim parametritzatel tipusd’elementsqueconté(i l’hem departicularitzaren
cadaús).

2.1.1 Pilesgenèriques

Un copparametritzadal’especificaciódepilesensquedadela següentmanera.
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Mòdul Pila;

Especificació

{ 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}

8



FEspecificació

Noteuquegràciesa la genèricitatarapodemdefinir pilesdequalsevol tipus
deelements,enparticulapodemdefinir pilesdevectors,pilesdepilesd’enters,
etc.

2.1.2 Arbr esbinaris genèrics

Per ampliar el repertoride tipus de dadesgenèrics(que podremusarper en-
magatzemarles nostresdadesi quepodremcombinarambtots els altrestipus
coneguts)presentaremels arbresbinaris. Gràficament,l’estructuraquevolem
representarseriacom un arbreinvertit ambl’arrel a dalt i les fulles a baix. El
següentexemplemostraunarbredenúmerosnaturals.
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La propietatprincipald’un arbreno buit ésquepodemvisitar la seva arrel i
elsdossubarbresquehi tenimpenjatsi queanomenaremfills. Noteuquetotsdos
subarbresd’un arbresóntambéarbresi quetot arbreno buit té dossubarbres,
encaraquealgunpot serbuit. En particular, les fulles sónarbresno buits que
tenendossubarbresbuits. Peraltra banda,per afegir elementss’hand’ajuntar
dosarbresambunanova arrel. Aquestaoperaciól’anomenaremplantar . Per
exemple,l’arbre queconténomésel número9 ésel resultatde plantar9 sobre
dosarbresbuits. Els elementsd’un arbreelsanomenaremnodes.

Finalment,noteuque,dela mateixamaneraqueamblespiles,el tractament
quefemd’un arbre,ésindependentdel tipusd’elementsquecontingui,i pertant
podempresentar-lo enunaespecificacióparametritzada.
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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: --- }

{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;
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{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

Per assignara la variableb (declaradade tipus arbred’enters)l’arbre que
conténomésel número9 faríem

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

A continuaciópodriemfer

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

i aconseguiriemtenir a c l’arbre

���
���

���
���
� � �
9

21

Comhemdit tot arbreno buit té dosdescendents.En l’exemple,el fill esquerra
ésun arbrebuit (quegràficamentno apareix)i el fill dretésl’arbre quecontéel
número9 i téelsdosdescendentbuits.

2.1.3 Cuesgenèriques

L’últim exemplede tipus genèricque introduiremsón les cues. A unacuaes
podenemmagatzemarelementsd’un enun i l’únic queespot consultaro treure
enunmomentdonatésel primerquevaentrardelsquehi sónenaquellmoment.
Comaconseqüenciad’això, unelementques’emmagatzemaaunacuanoespot
treurefins ques’hagintret totselsquevanentrar-hi abansqueell. Compodeu
veure,unelementd’aquesttipusrepresentafidelmentunacuadela vidareal,per
exemple,la d’unafinestretao la d’unataquilla.
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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 casde lespiles, lesoperacionsdemanar_torn i avançar podenser
declaradesalternativamentcomaccions.

3 Jerarquia demòduls

Els nousmòdulsfunciónalso de dadeses defineixen sobretipus de dadesja
existents,ja siguinpredefinitso incorporatsal llenguatgevia mòdulsdedades.
Igualment,quanimplementemlesespecificacionsdelsmòdulspodemnecessitar
altresmòdulsfunciónalso dedadesja disponibles(o quesuposemqueexisteixen
i queposteriormenthauremdecrear).Això ensdefineixunajerarquiademòduls
quereflecteixles dependènciesentreels mòduls. En aquestcursconsiderarem
un tipusdedependènciamolt bàsic.

S’hadedistingirentrelesdependènciesvisiblesenl’especificaciói lesocultes
queapareixenen la implementació.Consideraremaranoméslesdependències
d’especificacióquandefinimun noutipussobreun previamentdefinit.

Suposeuquevolemteniroperacionsdelecturad’estudiants.Peraxiò,consid-
eremun nou tipusde dades“sequènciad’estudiants”.A continuacióteniu una
possibleespecificació.

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 }
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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_estudiant( s: seq_estudiant ) ret b: bool;
{ Pre: s està oberta }
{ Post: b = ‘‘queden estudiants per llegir’’ }

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

FEspecificació

ComhempogutveureelmòdulSeq_Estudiant depèndelmòdulEstudiant .

3.1 Enriquiments

Els enriquimentsserienmòdulsfunciónalsqueextenenun mòduldedadeso un
tipuspredefinitambnovesoperacions.Enaquestcastenimtambéunadependèn-
cia,perònodefinimcaptipusnou.

Perexemplesuposeuquevolemafegir a lespilesdenaturalsunaoperacióper
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 }
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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 mòdul opsPila depèndel mòdul Pila encaraqueno defineixcaptipus
nou.

4 Úsde mòduls

Perusarun mòdulnoméshadecaldremirar la seva especificació.Suposeuque
volemfer un programaquedonatun vectord’estudiantsensdiu el percentatge
depresentats.

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:
Per aconseguir el percentatgede presentatsnecessitemsaberel nombrede

presentats,ésadir, el nombred’estudiantsambnota.
L’estratègiaper resoldreaquestproblemaésanarcomptantel nombred’es-

tudiantsambnotaa midaquerecorremel vector. Pertant,consideremquehem
comptatelsestudiantsambnotafins a un punt “i” (senseincloure’l) i avançem
considerantel seguent(l’i-essim). Així l’invariantés
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{I: i<= N, n = ‘‘nombre d’estudiants amb nota en vest[1..i-1]’’}

Anemaraonarlesinstruccionsdelbucle.

� Inicialitzacions. Incialmentconsideremquenohi hacapestudiantdel vec-
tor tractat,això ho representemposantun 1 a la i , la qualcosaensobligaa
posarun 0 a la n, ja quenohi hacapestudiantfins a i-1 ambnota.

� Condició de sortida. Com que volem tenir al final tot el vector tractat,
sortiremdel buclequani=N+1 , pertantensquedemmentrei =< N (noteu
quehemdemanata l’invariantquei =< N+1).

� Cosdel bucle. Comquehemd’avançar, el mésnaturalésincrementarla i
de maneraques’acostial final del vector. Peròabansd’incrementarla i ,
hemdesatisferl’invariantcanviant i per i+1 (aplicantl’axiomadel’assig-
nació). Necessitem,per tant,quen contingi finalmentel “nombred’estu-
diantsambnotaen vest[1..i] ”. Com queactualmentn contéel “nom-
bred’estudiantsambnotaen vest[1..i-1] ”, nomésenscal preguntarsi
vest[i] ténota(l’accéséscorrecteja que1 =< i =< N). Encasafirmatiu
el nombred’estudiantsambnotaésn+1 , queésel quehemd’assignara n.
Encanvi, si noténotael nombred’estudiantsambnotasegueixsentn, i per
tantno cal fer res.

Un cop que n contéel “nombred’estudiantsambnotaen vest[1..i] ”,
ja podemincrementarla i assegurantquesatisfeml’invariant. A mésla
condiciódelbucleensasseguraquei+1 =< N+1.

� Acabament. A cadavoltadecreixla distànciaentreN+1 i la i .

� Instruccionsfinals. Quansortimdelbucleteniman el “nombred’estudiants
ambnotaenvest ”, pertantnoméscalmultiplicar-lo per100 i dividir-lo per
N, 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 altre exempleés fer un programaque, donatun vector d’estudiants,el
modificaarrodonint-nelesnotesa la dècimaméspropera(espot fer comaacció
o 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:
Per simplificar el disseny hemsuposatper abstracciófunciónal, que tenim

unafunció queensarrodoneixun real. Aquestafunció la dissenyaremal final,
i d’aquestamanerahemseparatel problematècnicde com fer l’arrodoniment
d’un real, del nostreproblemageneralque és arrodonir les notesd’un vector
d’estudiants.

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

Anema justificarinformalmentel programa.

� Inicialitzacions. Incialmentconsideremquenohi hacapestudiantdel vec-
tor tractat,aixòhorepresentemposantun1 ala i . No cal fer resmésja que
nohi hacapestudiantfins a i-1 .

� Condició de sortida. Com que volem tenir al final tot el vector tractat,
sortiremdelbuclequani=N+1 , pertantensquedemmentrei =< N.

� Cosdel bucle. Com quehemd’avançar, el mésnaturalésincrementarla
i de maneraques’acostial final del vector. Peròabansd’incrementarla
i , hemdesatisferl’invariantcanviant i per i+1 . Necessitem,pertant,que
vest estiguimodificaten[1..i] . Comqueactualmentvest estàmodificat
en[1..i-1] , nomésenscalpreguntarsi vest[i] ténotai encasafirmatiu
modificar-li la nota,uncoparrodonida.Si no ténotanocal fer res.

Un cop que tenim vest modificat arrodonintla nota dels estudiantsen
[1..i] , ja podemincrementarla i assegurantquesatisfeml’invariant (a
mésla condiciódelbucleensasseguraquei+1 =< N+1).

� Acabament. A cadavoltadecreixla 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
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{ obtenim la nota de vest[i] arrodonida}
aux:=arrodonir(consultar_nota(vest[ 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 peraumentarla legibilitat. Noteuquehemd’usar
modificar_nota perquel’estudiantja ténota.Finalment,implementemla fun-
ció arrodonir , considerantqueenel 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)}

5 Implementacióde mòduls

Implementarun mòdul de dadesesdescomposaen duesfases:implementarel
tipus, ésa dir, donarunarepresentaciódeterminadaen termesdels tipus exis-
tents,i implementarles operacions,ésa dir, codificar les sevesoperacionsen
termesd’instruccions.De fet, en la seccióanterioracabemd’implementarunes
operacions,peròara,enaquestasecció,ho faremenel context d’un mòdul. Te-
niu encomptequeaixò no ésel queentenemperdisseny modular, ja queaquí
l’especificaciódelmòdulja ensvedonada.

Ésimportantremarcarenaquestpuntla independènciaentrel’ús delsmòduls
i la seva implementació.Defet, enaquestaseccióimplementaremunmòdulque
ja hemusat,la qualcosamostraqueno caliaconeixer la seva implementació.
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Perimplementarelsnoustipuspodremusarqualsevol combinaciódelstipus
conegutsdequedisponem:vectors,arbres,piles,enters,... A més,utilitzarem
molt sovint un tipusdedadesqueenspermetraagruparelementsdetipusdifer-
entsen unamateixaunitat. Aquesttipus és la tupla. Una tupla estàformada
percampsalsquehemdedonarnom. Perexemple,el tipusestudiantl’imple-
mentaremmitjançantunatupla ambtrescampsDNI, NOTA i DEF (queésun
campbooleaperindicarsi l’estudiantténotao no).

Peraccediral contingutdelscampsd’unavariablede tipus tupla,usaremel
nom de la variableseguit d’un punt (“.”) i del nom del camp. Perexemple,si
est ésunavariabledel tipustuplaquehemesmentatanteriorment,est.DNI ens
donariael contingutdel campDNI dela tuplaest .

La tuplaéstambéuntipusgenèric,ja quepodemtriar el tipusdelsseuscamps
d’entre tots els tipus coneguts. D’aquestamanerapodemtenir combinacions,
com ara tuplesambun enteri un vectorde piles de tuplesambun arbrei un
boolea.

Anem a presentarla implementaciódel tipus Estudiant queexemplificarà
amplementl’ús de tuples. No inclouremjustificacionsja queno hi ha capal-
gorismeiteratiu ni recursiu. Ara bé, inclouremmolts comentarisqueajudin a
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(dni: enter) ret est:Estudiant;
{Pre: dni >= 0 }

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

{Post: est és un estudiant amb DNI dni i sense nota}

funció afegir_nota(est:Estudiant; 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:Estudiant) ret dni: enter;
{Pre: --- }

dni:= est.DNI

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

funció consultar_nota(est:Estudiant) 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:Estudiant) ret b: bool;
{Pre: --- }

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

FImplementació

Coma exercici, i perconstatarla independènciadela implementació,podeu
fer unaimplementacióalternativa del tipus Estudiant , en queen lloc de tenir
trescampsa la tupla, eliminemel campbooleái usemel campNOTA també
per identificarquanl’estudiantno té notaposant-lialgunnúmeronegatiu (per
exempleel -1.0 ). Així, si el campéspositiuvol dir queténotai si ésnegatiués
quenoenté.

Ésmolt importantnotarque,si canviem la implementaciótriada,encapcas
hemderevisarelsalgorismesdecàlculdepresentatsi d’arrodonimentquehem
fet en la seccióanterior. Noméshem de revisar els algorismesque usenun
mòdul si fem algun canvi en la seva especificació.

5.1 Enriquiment sobrepiles

Ara implementareml’enriquiment sobrepiles, que hem presentaten la sec-
ció 3.1. Noteu que no coneixem la implementaciódel mòdul Pila , així que
l’enriquimentha d’estarbasatnomésen l’especificació. Com queen aquesta
implementacióusaremiteracionsi recursivitat, desprésde la implementacióde
cadafunció iterativa o recursiva inclouremla seva justificacióinformal. En tota
la restadeldocumentseguiremaquestmateixpatró.

Mòdul opsPila;

Implementació

Sobre Pila;

Operacions

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

n:=0;
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{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" }

Com que modifiquemel valor del paràmetrep hem hagutde modificar la
especificació(mantenitel mateix significat), de maneraque a la postcondició
parlemdel valor inicial de la p. Noteuqueen el nostrellenguatgealgorísmic
consideremque els canvis fets als paràmetresd’entradadins de la funció no
tenenefectesfora. L’alternativa ésno modificarla p i usarunavariableauxiliar
a la queli assignemp al principi.

Pera la funció altura la justificacióinformalhaestatla següent:

� Inicialitzacions. Incialmentconsideremquenohi hacapelementdeP trac-
tat (p contétotselselements),pertanthemdeposarun 0 a n.

� Condicióde sortida. Com quevolem tenir al final tota la pila P tractada,
sortiremquanp no tingui capelement,ésa dir sigui unapila buida. Per
tant,ensquedemmentre!es_buida(p) .

� Cosdelbucle. Comquehemd’avançar, el mésnaturaléseliminarel cim de
la pila p (perla condiciósabemquenoésbuida).Peròabansd’eliminar-lo,
hemdesatisferl’invariantcanviantp perdesempilar(p) . Necessitem,per
tant, quen continguiel nombred’elementsde la part tractadadesprésde
desempilar(ésa dir, elsqueno sóna desempilar(p) ). Comque,actual-
ment,n contéel nombred’elementsquenosóna p, nomésenscal sumar-li
1 a n, per tenir el nombred’elementsqueno sóna desempilar(p) . Un
cop quetenim n modificat, ja podemeliminar el cim de p assegurantque
satisfeml’invariant.

� Acabament. A cadavoltadecreixel tamany dep.

Dissenyemarala funció iguals , queresoldremrecursivament.
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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),desempilar(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 recursivahaestatla següent.

� Casossenzills.

1. Si algunade les duespiles ésbuida, llavors les pilessónigualssi les
duessónbuides. Pertant assignema b l’expressió(es_buida(p) i
es_buida(q)) .

2. Si lesduespilesno sónbuides,peròelselementsquehi haal cim són
diferents,llavorsno podenseriguals.Pertantposemb a fals.

� Casrecursiu. Si les piles no sónbuidesi els cims sóniguals, llavors les
piles són iguals si coincideixen en la restad’elements. Això ho podem
obtenir, perhipòtesid’inducció,cridantrecursivamenta la funció ambles
pilessensel’elementdel cim. Peraixò assignema b el resultatde la crida
recursiva.

� Acabament. A cadacridarecursiva fem méspetitala primerapila.

5.2 Un exempleamb arbr esbinaris

Dissenyemaraunafunció que,donatun arbrebinari, enscalculi el seutamany,
ésadir, el nombred’elementsqueconté.
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funció tamany( a: arbre ) ret n: nat;
{ Pre: --- }

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 recursivahaestatla següent.

� Cassenzill.

Si l’arbre ésbuit té zeroelementsi aquestésel valor ques’had’assignara
n.

� Cas recursiu. Si l’arbre no és buit, llavors existeixen els seussubarbres
esquerrei dret.El tamany del’arbreserà,doncs,la sumadelstamanysdels
seussubarbresmés1 (la contribuciódel’arrel).

Elstamanysdelssubarbress’obtenenperhipòtesid’inducció,cridantrecur-
sivamenta la funció. Perúltim, fem la sumai el programaquedacomplet.

� Acabament. A cadacridarecursiva fem méspetit l’arbre.

5.3 Un exempleamb cues

Escriguemunafuncióquebusquiunelementenunacua.

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 );

25



{ HI: b = x és a avançar(c)}
fSi

fSi

{ Post: b = "x és a c" }

La justificacióinformal d’aquestafunció recursivahaestatla següent.

� Casossenzills.

1. Si la cuaésbuidanohi hacapelementi el resultathadeserfals.

2. Si la cuanoésbuida,esdescomposaenel seuprimerelementi la resta.
Si el seuprimerelementésel quebusquem,el resultatseràcert.

� Casrecursiu. Si la cuano ésbuida i el seuprimer elementno ésel que
busquem,tot dependràdesi aquestéstrobaa la restadela cua.Això s’obté
perhipòtesid’inducció,cridantrecursivamenta la funció.

� Acabament. A cadacridarecursiva fem méspetit 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. Incialmentconsideremqueno hemvisitat capelementde
C i pertantx no ésa la partvisitadai b hadeserfals.
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� Condiciódesortida.

Sortiremsi hemvisitat totaC sensetrobarx (ésadir, quanc siguibuida),o
bési b éscert(perl’invariant,això implicaquehemtrobatx).

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

� Cosdel bucle. A cadavolta visitemun nouelement(el primerdec). Per
tantper tal dequeesmantinguil’invariant,s’had’afegir a b la informació
relativaasi aquestelementésx . Comqueenentraral bucleb ésfals,només
hemd’asignar-li primer(c)=x .

� Acabament. A cadavoltadecreixel tamany dec .
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