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1 Dissenyde mòduls: metodologiade resoluciódeproblemes

El disseny modularesbasaenconstruirunasèriedemòdulsdedadeso funcionalsi combinar-los per
resoldreun problemadeterminat.La descomposicióen mòdulsquerealitzemestaràprincipalment
basadaen les dades. És a dir, per fer la descomposiciómodulardel problema,primer analitzarem
quinstipusdedadess’handemanegarpera resoldre-lo.Aquestesdadesseranabstractes,noseranen
la majoriadecasostipusdedadesexistents,comarapilesovectors,sinoqueintroduiremnoustipusde
dades,comaraEstudiant , i lessevesoperacionsassociadesquecreguemnecessàries.Posteriorment,
treballaremla sevaimplementació,queenmoltscasosestaràbasadaentipusdedades,arasi,coneguts,
com ara piles, vectors,etc. Per aconseguir una veritablemodularitat,és molt importantmantenir
aquestaideadetipusabstractesdedades.

Perexemple,suposemquevolem tractarun text analitzant-loparaulaper paraula.Hom podria
pensarràpidamenten utilitzar els vectorsde caràcterscom a tipus de dadesper tractarel text. Ara
bé,depenentdel tractamentpot sermillor considerarpiles de caràcterso unaaltra estructura.És a
dir, nosaltressabemquenecessitem“Paraules”i quelespodemimplementaraposterioriambvectors,
piles, etc. Aquestésel fet queha de guiar el nostredisseny modular. Hem de detectarquinstipus
dedadesnecessitem,comaraParaula , i dotar-los delesoperacionsqueconsideremnecessàriesper
resoldreel nostreproblema.Persuposat,elstipusnouspodenestarrelacionatsentreells: perexemple
podemnecessitarel tipus“Grup deparaules”i el tipus“Paraula”,cadascunamblessevesoperacions.
Tambééspossiblequeinicialmenthagimproposatalgunaoperacióquefinalmentnosiguinecessària,
o bé,queensn’hagimdeixatalguna.Tot aixòho detectarema mesuraqueavanciel disseny.

En aquestsentit,l’estratègiadedisseny espot veurecomunacontínua“negociació”entreel que
estemdissenyant i el queencarano hemdissenyat. Perexemple,si féssimun dissenydescendent
“pur”, proposaríeml’algorismedemésalt nivell sensehaver especificatencaracapmòdul. Els mò-
duls ensapareixerien“a petició” de l’algorismequeestiguéssimdissenyant (hi ha unadependència
algorisme� mòduls).Si féssimundissenyascendent“pur”, primerproposaríemunsmòdulsconcrets
i desprésintentaríemusar-los en l’algorisme(aquítendríemunadependènciamòduls � algorisme).
En ambdóscasos,unamaladecisiósobreel queestemdissenyantpodriaperjudicarel queencarano
haestatdissenyat.

La soluciópassaper fer un procésiteratiu que incrementalmentvagi refinant elsdiferents
mòduls de l’aplicació i queeviti certesdecisionsprematuresen el disseny.

Perexemple,primerpodemtenir unacertaintuïció sobrequinescosesfaràl’algorismeprincipal
(femunamicadedisseny descendent).A continuacióproposemunsmòduls(principalmentdedades)
amboperacionsqueensajudin a refinaraquestaidea intuïtiva de l’algorismequevolem dissenyar
(femunamicadedisseny ascendent).A continuaciórefineml’algorisme.Potpassarque:

1. Necessitemalgunaoperacióenalgunmòdulqueencaranohemdefinit. Capproblema,l’afegim.

2. Hi haalgunaaltraoperacióquenonecessitem.Capproblema,la traiem.

3. Veiemquela descomposicióen mòdulsproposadano ésla mésadequada.Capproblema,la
canviem i tornemarefinarl’algorismeinicial.

Ara repetiríemel procésper refinarels mòduls. En general,ésmillor refinarprimerels mòduls
quesónmésamuntenla jerarquiademòdulsquehemcreat(elsméspropersal programaprincipal).
Refinarun mòdul requereiximplementarel tipus i les sevesoperacions.Perfer això, novamentes-
tabliríemprimer de maneraaproximadal’estratègiade resolucióde les operacions,a la vegadaque
pensaríemla millor implementaciódel tipusqueensajudiaaconseguir la millor implementaciódeles
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operacions.Novamentaquestprocésderefinamentensmostraràla necessitatdeafegir novesopera-
cionsaalgunmòdulo la necessitatdecrearunnoutipus.Tambéenspotpermetredetectaroperacions
innecessaries.En qualsevol cas,comqueentot momentestemusantelsnousmòdulsdeformainde-
pendentde la seva implementació,qualsevol canvi internenel refinamentd’un mòdulno tindràcap
efecteenl’ús d’aquestmòdulenaltrespartsdeldisseny. Pertant,noméshemderevisarla feinaja feta
enl’algorismeprincipalo enelsmòdulssi canviemelsparàmetreso l’especificaciòd’algunaoperació
visible (ésadir, lesquehemposatenl’especificaciódel mòdul).

Finalment,teniu en compteque,per decidir quinsmòdulsde dadescal crear, hemde pensaren
quin tipus d’informació hemde manegar i, principalment,en quinesoperacionsensinteressatenir.
Noteuquel’essènciad’un tipusno ensla diu el seunomsino lessevesoperacions.Perexemple,les
diferènciesentreunapila, unacuao un arbreensles mostrenles sevesoperacions.El queno s’ha
de fer mai enel momentde proposarels nousmòdulsdedadeséspensarencomenmagatzemarem
la informació(ésa dir, com implementaremels tipus), ja queaixò com hemdit dependràmolt de
com implementaremles operacionsi, per tant, en casqueensposéssima fer-ho, prendríemmoltes
decisionsarbitràries(basadesenunaanàlisimolt pocacuradadelqueenscal)queambaltaprobabilitat
hauríemdecanviar aposteriori.A més,comquevolemassolirla independènciadela implementació,
decidiraquestaenunmomenttanprematurnoensajudaràenres(i defet, éspossiblequeensdificulti
la feina).

2 Exemple: experimentsPSI

Un departamentde Parapsicologianecessitaun programaquecalculi la puntuacióPSI delsexperi-
mentsqueduua terme. En cadaexperimentintervenenn subjectes.Cadascundelsn subjectesestà
aïllat,pensaunaparaulaqualsevol i provadetransmetreaquestaparaulapertelepatiaalsaltres.Passat
un cert temps,cadascundelsn subjectesescriuenunatargetaunade les paraulesquepensaqueha
rebut telepàticament.

El resultatde l’experimentesrepresentaper unallista L de n>0 paraules.La puntuacióPSI de
l’experiment,notadaambψ, escalculamolt senzillament.Sigui β el nombredevegadesqueapareix
la paraulamésfreqüentdela llista L; si no hi haparaulesrepetidesa L llavorsβ � 1. La puntuacióψ
del’experimentrepresentatperL és:

ψ �
β
n

El programarebràunaseqüènciadecaràcterson noméshi ha lletresi blancs(seriamésrealista
considerartambésaltsdelínia i tabuladors,perono ho fempersimplificar)i acabadaambel caràcter
’#’. Unaparaulaésunasubseqüènciadelletresi elsblancsfandeseparadorsentreparaules.

Les operacionsde llegir un caràcteri compararcaràctersesconsiderenpredefinides.De caraa
la implementaciópodremsuposarquelesparaulestenenunalongitudmenoro igual quela constant
MAXLONGi queel nombrede paraulesdiferentsd’un experimentmai no seràsuperiora la constant
MAXNUMPAL(queseràel nombredesubjectesqueparticipenenl’experiment).

El programahauràd’imprimir la puntuacióψ de l’experimentrepresentatper la seqüènciad’en-
trada.

2.1 Descomposicióinicial

Peral problemaquevolem resoldre,ensinteressaafegir noustipus de dadesi operacionsqueens
permetinpensaraun nivell mésalt d’abstracciói ensfacinl’algorismeméssenzill.
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Comencemel procésiteratiu de refinamentambunacertaintuïció sobrecom treballarial’algo-
rismeprincipal:hemdellegir paraules,leshemdeguardar, hemdesabersi unaparaulaja haaparegut,
hemdesaberquantesvegadeshaaparegut cadaparaula,etc. Perconcretar, fem unaprimeraaproxi-
maciódel queseràel programaprincipal:

Esquema de programa principal:

llegir paraula
mentre no final fer

afegir paraula llista
llegir paraula

fmentre
calcular PSI

Basant-nosenaquestaintuïció,femunaprimerapropostadelsmòdulsqueensagradariatenir. Per
exemple:

� Ensagradariatractardirectamentambparaules i no pasambcaràctersi fer operacionscom
llegir paraules i comparar paraules.

� Ens agradariatenir una “basede dades”(llista de paraules) on poder-hi fer consultescom
sabersi una paraula hi ésa la llista o saberquantesvegadesha aparegut.

2.2 Especificaciódelsmòduls

Com a resultatde tot això, fem la propostade definir dos nousmòduls. Noteu que hem decidit
treballaramb“paraules”encaraqueno tenim unavisió completade quinesoperacionsnecessitem.
La necessitatd’algunadelesoperacionscomla de“compararparaules”ensapareixquanpensemen
buscarunaparaulaen una“llista de paraules”. Altres operacionsles introduïmcom a exemplede
constructores,encaraquenosónestrictamentnecessàriesperaaquestexemple.De totamanera,aquí
presentemlesespecificacionstotalsdelsdosmòduls.

Mòdul Paraula;

Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus paraula;

{ Descripció general: conté una paraula que és una sèrie de lletres }

Operacions

funció paraula_buida () retorna p: paraula
{Pre: - }
{Post: p es una paraula buida}

acció afegir_lletra (ent c: caràcter; e/s p: paraula);
{Pre: - }
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{Post: p s’ha modificat afegint-li el caràcter c al final }

funció llegir_paraula () retorna p: paraula
{Pre: encara no s’ha llegit el caràcter ’#’}
{Post: s’ha llegit la paraula p;

cas que l’única paraula restant fos ’#’, p es la paraula buida}

funció comparar_paraules (p1, p2: paraula) retorna igual: booleà
{Pre: - }
{Post: igual = "p1 i p2 son iguals"}

funció és_buida (p: paraula) retorna b: booleà
{Pre: - }
{Post: b = "p es la paraula buida"}

La funció és_buida potserqueno la consideremal principi i l’afegim comaunadelespossibles
opcionsperdetectarel final deseqüència.

No hem inclòs una operacióper copiarparaules,encaraqueen orientacióa objectessi la ne-
cessitariem.En elsdissenys sobrepaper, usaremsemprel’assignaciósi volemcopiarel valor d’una
variabledel tipusquesigui enunaaltravariable(del mateixtipus). En canvi, comesveuràa labora-
tori, endeterminatscasoshauremd’afegir a lesnostresespecificacionsunaoperaciódecòpia.De fet,
en llenguatgesno orientatsa objectes,segonscomimplementeuelsnoustipusquedissenyeu, també
pot caldreafegir unaoperaciódecòpia,peròaquestesqüestionsja esconsiderenenel següentcurs.

Mòdul Llista_paraules;

Especificació

Sobre Paraula;

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus llista_paraules;

{ Descripció general: es una estructura que ens permet enmagatzemar
paraules amb la seva freqüència, i saber el factor PSI de la llista}

Operacions

funció inicialitzar_llist a_para ule s () ret L: llista_paraules
{Pre: - }
{Post: L és buida}

acció afegir_paraula (e/s L: llista_paraules; ent p: paraula)
{Pre: - }
{Post: L conté una nova aparicio de p}

funció PSI (L: llista de paraules) retorna psi: real
{Pre: L conté almenys una paraula }
{Post: psi = factor PSI de L segons la definicio a l’enunciat del problema}

Podriemhaver donataltresoperacionsconsultoresdemaneraqueel càlculdel PSIésfesa partir
d’elles.En la secció2.4decomentarisesdiscutiràaquestpunt.

4



L’a funció inicialitzar_llist a_para ul es podriaserunafunciósenseparàmetresqueretorna
unallista (recordeula discussióentretenir funcionso accionsambparàmetresd’entrada/sortidaque
vemfer enla secció2 dela primerapartdel document).

2.3 Programa principal

Unavegadadefinitselsmòdulsqueutilitzarem,podemrefinarl’algorismeprincipal.

algorisme
var

L: llista_paraules; {La base de dades de paraules}
p: paraula; {Paraula actual llegida de la sequencia}
psi: real; {Resultat de l’experiment}

L:=inicialitzar_llis ta_ par aul es ();
p:=llegir_paraula ();

{Inv: L conté les freqüències de totes les paraules llegides de S,
excepte de la darrera paraula emmagatzemada a p}

mentre no és_buida (p) fer
afegir_paraula (L,p);
p:=llegir_paraula ();

fmentre;

{L conté totes les paraules llegides de S amb la seva freqüència}
escriure(PSI(L));

fi_algorisme;

2.4 Comentaris

En la presentaciódela soluciód’aquestexempleenshemsaltatunadelesiteracionsenel refinament
successiu.En particular, a la discussióinicial haviem proposatuna operacióper calcularquantes
vegadesapareixunaparaulaa la llista, quetindriael següentaspecte

funció freq_paraula (L: llista_paraules; p: paraula) retorna f: enter
{Pre: - }
{Post: f es la freqüència de la paraula p a la llista L}

enlloc dela funció PSI . Desprésensenvamadonarqueaixò no ajudava gairel’algorismeprincipal
degutaquesi resolemel problemaabasederecórrerla llista tantesvegadescomaparauleshi sónper
saberlessevesfrequències,ensquedaun algorismemolt ineficent.Així doncsvempreferiramagar
aquestrecorregut dinsd’unaoperacióPSI del mòdul llista_paraules i buscarla maneradefer-lo
eficientmentambdecisionsd’implementació.

Aquestésun exempledela "negociació"entreel queestemdissenyant i el quehemdedissenyar.
Cadavegadaquerefinem(enaquestcas,l’algorismeprincipal),podemreconsideraralgunesdecisions
quehempresanteriorment.

No s’hadeconsideraraquest“tirar enrera”comunerrordedisseny, sinocomunadecisiónatural
enel procésdedisseny modular. De fet, engeneral,ésdifícil encertarcompletamentel disseny dels
mòduls(tipusi operacions)“a la primera”.Pertant,encaraqueenla majoriad’exemplespresentarem
unasoluciócompletaa la primera,s’had’entendrequeenel procésd’obtenir-la ésmésquepossible
quehagimrealitzatalgunesiteracionsmésal disseny.
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2.5 Implementaciódelsmòduls

En aquestaseccióesprendrandecisionsd’implementació.Aquestésun problemasenzill i la imple-
mentaciótriadaésentotselscasosbastantnatural.

Durantla implementacióinclouremcomentarissobrelesdecisionspreses,així comla justificació
informal delsalgorismesiteratius.Al final presentaremla implementaciócompleta.

Començarempels mòdulsque estanmésamunten la jerarquiade mòdulsque hem creat. En
aquestcasésLlista_paraules ja queusaParaula . Noteuquesi treballéssimen grup espodria
realitzarel desenvolupamentdelsdosmòdulsenparal� lel.

2.5.1 El mòdul Llista_paraules

Mòdul Llista_paraules;

Implementació

Sobre Paraula;

tipus llista_paraules =
tupla

nparaules: enter;
paraules : vector [1..MAXNUMPAL] de

tupla
par: paraula;
freq: enter {freqüència d’aparició de la paraula}

ftupla;
ftupla;

Noteu que, novament,com a decisiód’implementació(seguint l’indicació de l’enunciat) hem
imposatun límit màximenel nombredeparaulesdiferentsquepodenaparèixer enel text. Enaquesta
implementacióhem descrit la llista com una tupla amb un camp(nparaules ), que ens indica el
nombrede paraulesa la llista, i un camp(paraules ), queésun vectorde tuplesquecontenenla
paraula(par ) i el nombredevegadesquehaaparegut (freq ). A més,esconsideraqueunamateixa
paraulatansolspot aparèixer un copal vector, ambla freqüènciaquecalgui (queno pot serzero)i
quetoteslesparaulesestrobenal principi del vector, deixanttoteslesposicionslliuresal final.

Amb aquestaimplementaciódela llista aconseguim que,encaraquel’operaciód’afegir seràuna
mica méscomplicada,l’operació de càlcul del PSI seràmésfàcil i eficient. Una implementació
alternativa haguésestatenmagatzemartotesles paraulesen unapila, unaa una(ambrepeticions).
Obviament,l’operaciód’afegir sesimplifica,peròla delcàlculdelPSIéscomplicaconsiderablement,
demaneraques’obtéunpitjor resultatglobal.

Així, la implementacióde l’operaciód’inicialització de la llista de paraulesésmolt senzilla,ja
queperindicarqueno hi haparaulesa la llista noméscal posarel campnparaules azero.

Operacions

funció inicialitzar_llist a_para ule s () ret L: llista_paraules
{Pre: - }

L.nparaules := 0;
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{Post: L es una llista buida}

La següentoperacióéspotserla méscomplicadadetot el disseny. Peraixòla descomposarem,us-
antunaoperacióocultaauxiliarpercercarunaparaulaa la llista. Consideremla següentespecificació
pera l’operaciódecercaqueja implementaremdesprés.

funció cerca_paraula (L: llista de paraules; p: paraula) ret b: booleà; i: nat;
{Pre: - }

{Post: b = "p apareix a L" , b => i conté la posició del vector on està p }

Noteuque la funció estàbendefinidaperquèunamateixaparaulano pot estarmésquea una
posiciódel vector.

Ara, suposantquetenimaquestfunció decerca,noméscal cridar-la ambcadaparaulanova; si la
troba,incrementemel nombredevegadesqueapareixla paraula,si no la troba,l’afegim.

acció afegir_paraula (e/s L: llista de paraules; ent p: paraula)
{Pre: L.nparaules < MAXNUMPALo (L.nparaules = MAXNUMPALi p està a L) }

var pos: enter;
trobat: booleà;

<trobat,pos> := cerca_paraula(L,p);

si trobat llavors
{La paraula ja està al vector, cal incrementar la freqüència}
L.paraules[pos].fr eq := L.paraules[pos].freq + 1;

sino
{paraula nova}
L.nparaules := L.nparaules + 1;
L.paraules[L.npara ule s]. par := p;
L.paraules[L.npara ule s]. fre q := 1;

fsi
{Post: L conté una nova aparicio de p:

Si p no existia a L, s’ha afegit amb freqüència = 1;
Si p existia a L, s’ha incrementat la seva freqüència en una unitat}

Noteu que hem afinat l’especificacióde la operacióde caraa produir el seucodi, ja que ara
coneixem la representaciódel tipus. Perexemple,la precondicióreflecteixles limitacionsderivades
d’haver implementatla llista ambun vector. Això no comportaproblemesde correcció,doncsles
condicionsdel’enunciatpermetengarantirel seucompliment.

Implementemara l’operacióocultaquehaviem deixatpendent. Es tractad’una cerca. Com a
invariant, consideremqueno hemtrobat la paraulaen les posicionsanteriorsa l’actual i quesi el
booleàb éscertllavorsésquea la posicióactualhi ésla paraulaquebusquem.

funció cerca_paraula (L: llista de paraules; p: paraula) ret b: booleà; i: nat;
{Pre: - }

i := 1; b := fals;
{Inv: "p no apareix a L a les posicions [1..i-1]" ,

b => "i conté la posició del vector on es troba p",
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1 <= i <= L.nparaules + 1 }
mentre !b /\ i <= L.nparaules fer

si comparar_paraules (p,L.paraules[i].par) llavors b := cert
sino i := i+1;
fsi;

fmentre;

{Post: b = "p apareix a L" , b => i conté la posició del vector on està p }

Noteu que ésobligatori fer la comparació entre paraules amb l’operació corresponent,ja
que no tenim dret a accedir a les posicionsdelsvectors que les representenperquè estemfora
del mòdul Paraula,

Donemalgunsdetallsdela justificació:

� Inicialitzacions. Posantun 1 a la i (queestàen el domini de valorsfixat), satisfemquep no
apareixa lesposicionsanteriors.A més,posemb a fals , ja quellavorsno s’hadesatisferres
més.

� Condició de sortida. Hi ha duesposibilitatsper sortir del bucle. (1) Si b és cert , ja que
llavorssabemquela paraulaésa la posiciói . A més,el booleàb ja téel valor correcte(satisfà
la postcondició).(2) Si b és fals però la i ésL.nparaules+1 , ja quellavors sabemquela
paraulanohi apareix.A més,novament,el booleàb ja téel valorcorrecte.Pertant,la condició
delbucleésla negaciódelsdoscasos,ésadir, !b i i <= L.nparaules (noteuquei sempreés
menoro igual queL.nparaules+1 ).

� Cosdel bucle. L’invariantquehemtriat estàinspiraten l’ús del booleàb com a marcaquan
trobemla paraulacercada.Pertant,el primerquefem éspreguntarper la posiciói -èssima.Si
coincideixambla paraulap, llavorsposantb acert satisfemunaltrecopl’invariant,ja quefins
a i-1 ja sabíemqueno apareixiai, a més,arasesatisfàquequanb éscert la paraulaapareix
a la posiciói . En cascontrari,si p no coincideixambla parauladela posiciói , llavorssabem
quefins la posiciói noapareixp (i comqueb ésfals nocalsatisferresmés).Pertant,podem
incrementantla i satisfentl’invariant.

� Acabament. A cadavolta, o béb passade fals a cert (i sortimdel bucle),o béb no canvia i
llavorsdecreixla distànciaentreL.nparaules+1 i la i .

Finalment,consideremla funció PSI . Perresoldre-la,primer obtenimla màximafreqüènciade
lesparaulesde la llista (β) i el total deparaules(comptantrepetides)quehemtractaten la llista, és
a dir, la sumadelesfreqüènciesdelesparaules(quecoincideixambel nombredepersonesquehan
intervinguta l’experiment).Peracabar, calculemel factorPSIapartird’aquestsdosresultatsparcials.

funció PSI (L: llista de paraules) retorna psi: real
{Pre: L.nparaules > 0 }

var beta, n, i: enter;
i := 2;
beta := L.paraules[1].freq;
n := beta;

{Inv: n conté la suma de freqüències de les paraules [1..i-1] d’L,
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beta conté la freqüència màxima de les paraules [1..i-1] d’L,
1 <= i <= L.nparaules+1}

mentre i <= L.nparaules fer
var f: enter;
f := L.paraules[i].freq;
n := n + f;
si f > beta llavors beta := f; fsi;
i := i+1;

fmentre;
{ n conté la suma de freqüències de les paraules d’L,

beta conté la freqüència màxima de les paraules d’L}

psi:= beta/n;

{Post: psi = factor PSI de L}

Mostremla justificacióinformal del’algorisme.

� Inicialitzacions. Consideremqueel conjuntbuit no té definit un màxim. Llavors, la primera
freqüènciamàximaqueespot calcularcorresponal casi=2 i seràla dela primeraparaula,que
assignarema beta . Així mateix,la sumadefreqüènciespel casi=2 estambéla dela primera
paraulai l’assignema n. Noteuqueaquestraonamentesbasaenquela llista no esbuida.

� Condiciódesortida. Comquevolemteniral final totala llista tractada,sortiremdelbuclequan
i=L.nparaules+1 . Per tant, ensquedemmentrei <= L.nparaules (noteuque l’invariant
ensasseguraquei <= L.nparaules+1 ).

� Cos del bucle. Com que hem d’avançar, el mésnaturalés incrementarla i de maneraque
s’acostial final del vector. Peròabansd’incrementarla i , hemde tractarla paraulai -èssima,
a fi deseguir garantintl’invariant. Necessitem,per tant,quen continguifinalmentla sumade
freqüènciesdelesparaulesen [1..i] d’L i beta la freqüènciamàximadelesparaules[1..i]
d’L. Comqueactualmentn contéla sumade [1..i-1] i beta el màximde [1..i-1] , un cop
guardata la variablenova f la freqüènciade la paraulai -èssima,hemdesumarf a n i mirar
si f ésel nou màxim o no. Si f ésmésgranquebeta llavors f ésel nou màxim ja queper
transitivitat f ésmésgrano igual quetotesles freqüènciesde lesparaulesen [1..i] d’L. En
cascontraribeta segueixsentel màximen [1..i] . Un copquetenimla sumai el màximfins
a i , podemincrementarla i pertornara tenir l’invariantfins i-1 .

� Acabament. A cadavolta decreixla distànciaentreL.nparaules+1 i la i .

� Instruccionsfinals. Quansortimdel bucletenima n la sumadelesfreqüències,quecoincideix
ambel nombredeparticipants,i a beta la màximafreqüència.Pertant,el valor dePSIs’obté
dividint beta pern.

2.5.2 El mòdul Paraula

Mòdul Paraula;

Implementació
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tipus paraula =
tupla

cars: vector [1..MAXLONG] de caràcter;
long: enter;

ftupla

Noteuquecomadecisiód’implementacióhemimposatun límit màximenel nombredecaràcters
d’unaparaula.Perprendreaquestadecisióhemd’estarsegursquemaisobrepassaremaquestlímit, si
no la implementacióno escomportariacoml’especificaciója queenaquestano havíemimposatcap
límit. En el nostrecasensho asseguraven enl’enunciat,peròsi no n’estemsegurshauremd’indicar
el límit a l’especificacióinicial.

Operacions

funció paraula_buida () retorna p: paraula
{Pre: - }

p.long:=0

{Post: ens retorna a p una paraula buida}

acció afegir_lletra (ent c: caràcter; e/s p: paraula);
{Pre: p.long < MAXLONG}

p.long:= p.long + 1;
p.cars[p.long]:= c

{Post: p s’ha modificat afegint-li el caràcter c al final }

La implementaciód’aquestesduesoperacionsésprousenzilla.Peralessegüentscalfer iteracions.

funció llegir_paraula () retorna p: paraula
{Pre: encara no s’ha llegit el caràcter ’#’}

saltar_blancs();
p:=paraula_buida();
{Inv: p conté les lletres ja llegides }
mentre actual(s) =/= ‘ ’ /\ actual(s) =/= ‘#’ fer

afegir_lletra(actu al( s), p);
avancar(s)

fmentre;

{Post: s’ha llegit la paraula p;
cas que l’única paraula restant fos ’#’, p es la paraula buida}

Hem fet servir l’operació auxiliar saltar_blancs que especifiquemi implementema contin-
uació.

acció saltar_blancs ();
{Pre: encara no s’ha llegit el caràcter ’#’}
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{Inv: tots els caràcters des de l’inicial fins l’anterior a l’actual
són blancs}

mentre (actual(s) = ‘ ’) fer
avancar (s);

fmentre;

{Post: el caràcter actual de la seqüència d’entrada és el primer
caràcter diferent de blanc a partir de l’inicial }

Noteuquel’acció saltar_blancs ésunaoperacióinternade la implementació,queno espot
usarfora d’aquestmòdul. Si volguéssimfer-la pública l’hauríem d’incloure a l’especificació. És
molt possiblequeal implementarun mòdulenscalginnovesoperacionsocultes,ja queperqüestions
de llegibilitat s’ha d’evitar tenir operacionsimplementadesambalgorismesmolt llargs. A més,és
importantqueal implementarunaoperacióapliqueu,quancalgui, l’abstracciófunciónal. Recordeu
quel’abstracciófunciónalconsisteixbàsicamentenconsiderarque,si enun certmomentenscal una
operacióqueno tenim,p.e.unaquesalti blancs,podemsuposarquela tenim(i li donemnomi una
especificació)i després,uncophagimacabat,la implementem.

Passema l’operaciócomparar_paraules

funció comparar_paraules (p1, p2: paraula) retorna igual: booleà
{Pre: - }

var i: enter;

si p1.long != p2.long --> igual := fals
[] p1.long = p2.long -->

{ p1.long = p2.long }
igual := cert; i := 1;
{ Inv: p1.cars[1..i-1] = p2.cars[1..i-1],

!igual => p1.cars[i] != p2.cars[i],
1 <= i <= p1.long+1}

mentre igual /\ i <= p1.long fer
si p1.cars[i] != p2.cars[i] llavors igual := fals;
sino i := i+1;
fsi;

fmentre;
fsi;

{Post: igual = "p1 i p2 son iguals"}

El primercondicionalesbasaenel fet dequesi duesparaulessónigualshandetenir la mateixa
longitud. Pertant, si no tenenla mateixalongitud no podenseriguals. En cascontrari,comencem
el procésiteratiu per buscarsi hi ha algunaposició on les duesparaulestinguin lletres diferents.
Consideremcoma invariantquetoteslesposicionsfins a i-1 sónigualsi quesi el booleàigual és
fals llavors la lletra i -èssimaésdiferent(noteuquesi el booleàéscert llavors no sabemresde
la lletra). A més,afegim el domini de valorsquepot prendrela i . Mostremla justificacióde les
instruccionsdel bucle.

� Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueno hemcomparatcaplletra, això ho representem
posantun1 ala i (queestàenel dominidevalorsfixat), ja queaixí tenimquetoteslesposicions
fins i-1 sónigualsja queno n’hi hacap.A més,posemigual acert,ja quellavorsno s’hade
satisferresmés.
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� Condiciódesortida. Hi hadosposibilitatspersortir.

1. Si igual ésfals.Llavorssabemquei<=p1.long i lesparaulestenenla posiciói diferent,
per tant lesparaulesno sóniguals.A més,el booleàigual ja té el valor correcte(satisfà
la postcondició).

2. Si igual éscert peròla i ésp1.long+1 . Llavors sabemqueles paraulessóniguals,ja
quetenenla mateixalongitudi totesleslletresigualsfins p1.long . A més,novament,el
booleàigual ja té el valor correcte.

Així doncs,com quevolem sortir quanigual ésfals o la i ésp1.long+1 ensquedaremen
cascontrari,ésa dir quanigual i i <= p1.long (noteuque i sempreésmenoro igual que
p1.long+1 ).

� Cosdelbucle. L’invariantquehemtriat estàinspiratenl’ús delbooleàigual comamarcaquan
trobemdoselementsdiferents.Pertant,el primerquefeméspreguntarperla posiciói -èssima.
Si sóndiferents,llavorsposantigual afalssatisfemunaltrecopl’invariant,ja quefinsa i-1 ja
sabíemqueerenigualsi amésaraessatisfàquequanigual ésfalslesposicionsi -èssimessón
diferents(noteuquea continuaciósortiremdel bucle). En cascontrari,si la posició i ésigual
en lesduesparaules,llavors sabemquefins la posició i totesles lletressóniguals(i comque
igual éscertnocalsatisferresmés).Pertant,incrementantla i satisfeml’invarianti avancem
enel tractamentdelsvectors.

� Acabament. A cadavolta,o béigual passadecertafals(i sortimdelbucle),o igual nocanvia
i llavorsdecreixla distànciaentrep1.long+1 i la i .

La implementaciódel’última funció esbasaenel fet dequeunaparaulaésbuidasi i noméssi la
seva longitudészero.

funció és_buida (p: paraula) retorna b: booleà
{Pre: - }

b:= (p.long = 0)

{Post: b = "p es la paraula buida"}

2.5.3 Dissenycomplet

Comqueestractadelprimerexemple,mostraremtot el disseny. En la restad’exemplesnoho farem.

Especificaciódelsmòduls

Mòdul Paraula;

Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus paraula;

12



{ Descripció general: conté una paraula que es una serie de lletres }

Operacions

funció paraula_buida () retorna p: paraula
{Pre: - }
{Post: p es una paraula buida}

acció afegir_lletra (ent c: caràcter; e/s p: paraula);
{Pre: - }
{Post: p s’ha modificat afegint-li el caràcter c al final }

funció llegir_paraula () retorna p: paraula
{Pre: encara no s’ha llegit el caràcter ’#’}
{Post: s’ha llegit la paraula p;

cas que l’única paraula restant fos ’#’, p es la paraula buida}

funció comparar_paraules (p1, p2: paraula) retorna igual: booleà
{Pre: - }
{Post: igual = "p1 i p2 son iguals"}

funció és_buida (p: paraula) retorna b: booleà
{Pre: - }
{Post: b = "p es la paraula buida"}

Mòdul Llista_paraules;

Especificació

Sobre Paraula;

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus llista_paraules;

{ Descripció general: es una estructura que ens permet enmagatzemar
paraules amb la seva freqüència, i saber el factor PSI de la llista}

Operacions

funció inicialitzar_llist a_para ule s () ret L: llista_paraules
{Pre: - }
{Post: L està buida}

acció afegir_paraula (e/s L: llista de paraules; ent p: paraula)
{Pre: - }
{Post: L conté una nova aparicio de p}

funció PSI (L: llista de paraules) retorna psi: real
{Pre: L conté almenys una paraula }
{Post: psi = factor PSI de L segons definit a l’enunciat del problema}
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Algorisme

var
L: llista_paraules; {La base de dades de paraules}

p: paraula; {Paraula actual llegida de la sequencia}
psi: real; {Resultat de l’experiment}

fvar

L:=inicialitzar_llis ta_ par aul es ();
p:=llegir_paraula ();

{Inv: L conté les freqüències de totes les paraules llegides fins al
moment, excepte de la darrera paraula emmagatzemada a p}

mentre no és_buida (p) fer
afegir_paraula (L,p);
p:=llegir_paraula ();

fmentre;

{L conté totes les paraules llegides amb la seva freqüència}

escriure (PSI(L));
fi_algorisme;

Implementaciódelsmòduls

Mòdul Paraula;

Implementació

tipus paraula =
tupla

cars: vector [1..MAXLONG] de caràcter;
long: enter;

ftupla

Operacions

funció paraula_buida () retorna p: paraula
{Pre: - }

p.long:=0

{Post: ens retorna a p una paraula buida}

acció afegir_lletra (ent c: caràcter; e/s p: paraula);
{Pre: p.long < MAXLONG}
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p.long:= p.long + 1;
p.cars[p.long]:= c

{Post: p s’ha modificat afegint-li el caràcter c al final }

funció llegir_paraula () retorna p: paraula
{Pre: encara no s’ha llegit el caràcter ’#’}

saltar_blancs();
p:=paraula_buida();
{Inv: p conté els caràcters ja llegits, que són tots lletres}
mentre actual(s) =/= ‘ ’ /\ actual(s) =/= ‘#’ fer

afegir_lletra(actu al( s), p);
avancar(s)

fmentre;

{Post: s’ha llegit la paraula p;
cas que l’única paraula restant fos ’#’, p es la paraula buida}

acció saltar_blancs ();
{Pre: encara no s’ha llegit el caràcter ’#’}

{Inv: tots els caràcters des de l’inicial fins l’anterior a l’actual
són blancs}

mentre (actual(s) = ‘ ’) fer
avancar (s);

fmentre;

{Post: el caràcter actual de la seqüència d’entrada és el primer
caràcter diferent de blanc a partir de l’inicial }

funció comparar_paraules (p1, p2: paraula) retorna igual: booleà
{Pre: - }

var i: enter;

si p1.long != p2.long --> igual := fals
[] p1.long = p2.long -->

{ p1.long = p2.long }
igual := cert; i := 1;
{ Inv: p1.cars[1..i-1] = p2.cars[1..i-1],

!igual => p1.cars[i] != p2.cars[i],
1 <= i <= p1.long+1}

mentre igual /\ i <= p1.long fer
si p1.cars[i] != p2.cars[i] llavors igual := fals;
sino i := i+1;
fsi;

fmentre;
fsi;

15



{Post: igual = "p1 i p2 son iguals"}

funció és_buida (p: paraula) retorna b: booleà
{Pre: - }

b:= (p.long = 0)

{Post: b = "p es la paraula buida"}

Mòdul Llista_paraules;

Implementació

Sobre Paraula;

tipus llista_paraules =
tupla

nparaules: enter;
paraules : vector [1..MAXNUMPAL] de

tupla
par: paraula;
freq: enter

ftupla;
ftupla;

Operacions

funció inicialitzar_llist a_para ule s () ret L: llista_paraules
{Pre: - }

L.nparaules := 0;

{Post: L està buida}

acció afegir_paraula (e/s L: llista de paraules; ent p: paraula)
{Pre: L.nparaules < MAXNUMPALo (L.nparaules = MAXNUMPALi p està a L) }

var i: enter;
trobat: booleà;

<trobat,i> := cerca_paraula(L,p) ;

si trobat llavors
{La paraula ja està al vector, cal incrementar la freqüència}
L.paraules[i].freq := L.paraules[i].freq + 1;

sino
{paraula nova}
L.nparaules := L.nparaules + 1;
L.paraules[L.npara ule s]. par := p;
L.paraules[L.npara ule s]. fre q := 1;
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fsi

{Post: L conté una nova aparicio de p,
Si p no existia a L, s’ha afegit amb freqüència = 1;
Si p existia a L, s’ha incrementat la seva freqüència en una unitat}

funció cerca_paraula (L: llista de paraules; p: paraula) ret b: booleà; i: nat;
{Pre: - }

i := 1; b := fals;
{Inv: "p no apareix a L a les posicions [1..i-1]" ,

b => "i conté la posició del vector on està p" ,
1 <= i <= L.nparaules + 1 }

mentre !b /\ i <= L.nparaules fer
si comparar_paraules (p,L.paraules[i].par) llavors b := cert
sino i := i+1;
fsi;

fmentre;

{Post: b = "p apareix a L" , b => i conté la posició del vector on està p }

funció PSI (L: llista de paraules) retorna psi: real
{Pre: L.paraules > 0 }

var beta, n, i: enter;
i := 2;
beta := L.paraules[1].freq ;
n := beta;

{Inv: n conté la suma de freqüències de les paraules [1..i-1] d’L,
beta conté la freqüència màxima de les paraules [1..i-1] d’L,
1 <= i <= L.nparaules+1}

mentre i <= L.nparaules fer
var f: enter;
f := L.paraules[i].freq;
n := n + f;
si f > beta llavors beta := f; fsi;
i := i+1;

fmentre;
{ n conté la suma de freqüències de les paraules d’L,

beta conté la freqüència màxima de les paraules d’L}

psi:= beta/n;

{Post: psi = factor PSI de L}
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5 Exemple: Gestiórentadora

Consideremunarentadorai unacubetaderobaperrentar. La seva operativa normalpermetdipositar
unapeçaderobatanta l’una coma l’altra. Tambéexisteix la possibilitatdecompletarla rentadora
ambrobadela cubeta.

Unarentadorapotestarinicialitzadao no. Toteslesoperacions,tret dela inicialització,noméses
podenaplicarsobrerentadoresinicialitzades.Lesdadesrellevantsper inicialitzar unarentadorasón
el pesmàximal qualesvol arribar(natural)i si ésderobablancao decolor (espot representaramb
valorsbooleans,p.e.el blancésfalsi el coloréscert).Unapeçaderobatambétéelsatributsdepesi
color.

Percompletaruna rentadora,es treu de la cubetala màximaquantitatpossiblede roba del ti-
puscorresponent(blanco color) queno espassidel pesmàxim, i traientprimer les pecesde roba
introduïdesendarrerlloc.

Per últim, hi hauràuna operacióper fer el rentat. Es podràaplicar tot i que la rentadorano
estiguiplena.El resultatd’aquestaoperacióésquela rentadoraquedano operativa i llestapertornar
a inicialitzar-seambnovesdades.

El programaprincipal crearàla cubetai s’encarregaràd’anaraplicantles operacionsdescrites,
oferintun menúd’opcions:

Esquema de programa principal:

crear cubeta
llegir opció
mentre no final fer

llegir dades operació
realitzar operació
llegir opció

fmentre

Hi hauràcincopcions:inicialitzarunarentadora,dipositarunapeçaenla rentadora,dipositaruna
peçaenla cubeta,completarla rentadorai fer un rentat.

Finalment,consideraremquedurantel procésespodenaplicaroperacionsd’escripturadel con-
tigut dela rentadorao la cubetapersupervisarel seufuncionament.De totamanera,persimplificar,
enel disseny presentatenaquestdocumentnos’inclouranaquestespossiblesconsultes.

5.1 Especificaciódelsmòduls

Necessitaremels tipusdedadesCubeta,Rentadorai Peça.Lesoperacionsques’apliquensobreuna
Cubetaseran:crearunacubetabuida,afegir unapeçaderobai completarunarentadora.

Aquestaúltimaoperaciós’incloual mòdulCubetaperquèhemdeciditqueel nostretipus“princi-
pal” ésCubeta,doncsésl’única estructuraon lespecesentreni surten.Si no fou així, i considerés-
sim queel tipus importantésRentadora,l’operaciódecompletarunarentadorapertanyeriaal mòdul
Rentadora.Hi hamésraonsperprendreaquestadecisióqueexplicaremmésendevant.

Mòdul Cubeta

Especificació

18



Sobre Peça, Rentadora;

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus Cubeta;

{ Descripció general: conte peces de roba i permet completar rentadores }

Operacions

funció instal.lar_cubeta () ret c: Cubeta
{Pre: ---- }
{Post: c és una cubeta buida }

acció afegir_peça_cubeta (e/s c: Cubeta; ent p: Peça)
{Pre: ---- }
{Post: hem afegit p a dalt de tot de c }

acció completar_rentadora (e/s c: Cubeta; e/s r: Rentadora)
{Pre: r està inicialitzada }
{Post: s’han eliminat de c i s’han afegit a r les peces de c del color

adequat que més s’acosten entre totes al pes màxim d’r, sense
passar-se, i començant per les que es van introduir en últim lloc}

Una rentadoratindrà com a atributs el seupesmàxim, el seupesactual,si ésde color o no i
si estàinicialitzada. Aquestsatributs intervindrana la inicialització i haurandepoderserconsultats
mitjançantoperacionspúbliques.En unarentadoraespodenafegir pecesdel color donata la seva
inicialització i semprequeno essuperil’esmentatmàxim. Quanesfa el rentat,la rentadoradeixa
d’estarinicialitzada,i no espot tornara fer resambellafins quenohagiestatinicialitzadadenou.

Ara podemdonarmésargumentsa favor d’inclourel’operaciódecompletarla rentadoraal mòdul
Cubeta . En efecte,amb les actualsoperacionsde Rentadora ja podemimplementaraquestaop-
eració,peròsi volguéssimposar-la a Rentadora , necessitaríemunesquantesoperacionsaddicionals
deCubeta (perexemple,es_nula_cubeta , treure_peça_cubeta , etc),senseguanyar resacanvi.

Mòdul Rentadora

Especificació

Sobre Peça;

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus Rentadora;

{ Descripció general: conté peces de roba, totes blanques o totes de
color, fins un cert pes màxim }

Operacions

funció instal.lar_rentado ra () dev r: Rentadora
{Pre: ---- }
{Post: r és una rentadora sense inicialitzar}
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acció inicialitzar_rentad ora (e/s r: Rentadora, e col: bool, e p: nat)
{Pre: r no està inicialitzada }
{Post: r és una rentadora buida, inicialitzada per omplir amb roba

del tipus "col", sense passar-se d’un pes "p" }

acció afegir_peça_rentado ra (e/s r: Rentadora; e p: Peça)
{Pre: r està inicialitzada; pes d’ r + pes de p <= pes màxim d’ r;

color d’ r = color de p }
{Post: hem afegit p a la carrega d’ r }

acció rentat (e/s r: Rentadora)
{Pre: r està inicialitzada }
{Post: r no està inicialitzada}

funció esta_inicialitzada (r: Rentadora) dev b: bool
{Pre: ---- }
{Post: b indica si r està inicialitzada}

funció consultar_color_re nta dor a (r: Rentadora) dev col: bool
{Pre: ---- }
{Post: "col" és el color d’ r}

funció consultar_pes_rent ado ra (r: Rentadora) dev pes: nat
{Pre: ---- }
{Post: "pes" és el pes d’ r}

funció consultar_pes_maxi m (r: Rentadora) dev pes: nat
{Pre: ---- }
{Post: pmax és el pes màxim d’ r}

Consideremarael mòdulpera lespecesderoba.Els atributs importantsd’unapeça,enel nostre
context, sónel seupesi el seucolor. Aquestsatributsno handecanviar durantel procés,demanera
quelesoperacionsdel mòdulcorresponentseranla creaciódela peçai la consultadelsseusatributs.
NoteuquehemdiferenciatlesoperacionsqueespodrienconfondreamblesdeRentadora . Això ho
hemfet perclaretat,peròno ésobligatori.

Mòdul Peça;

Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus Peça;

{ Descripció general: representa una peça de roba de color o blanca
i amb un pes determinat}

Operacions

funció crear_peça (pes: nat; col: bool) ret p: Peça
{Pre: ---- }
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{Post: p és una peça de roba amb pes "pes" i tipus "col" }

funció consultar_pes_peça (p: Peça) ret pes: nat
{Pre: ---- }
{Post: "pes" és el pes de la peça de roba p }

funció consultar_color_pe ça (p: Peça) ret col: bool
{Pre: ---- }
{Post: "col" és el tipus de la peça de roba p }

5.2 Programa principal

Ara podemrefinar el programaprincipal amb les operacionsespecificades.S’ha d’establir algun
conveni pera la gestióde les dadesi els resultats.Suposemqueles operacionsquevolem realitzar
estancodificadesambnúmerosentersnegatiusambelssegüentsvalors: inicialitzar rentadora
= -1 ; afegir peça a rentadora= -2 ; afegir peça a cubeta= -3 ; completar rentadora=
-4 ; fer rentat = -5 ; final = -6 . Suposemtambéquehi ha unaoperacióllegir que llegeix
qualsevol valordetipussimple.

Programa principal

Sobre Cubeta, Rentadora, Peça;

var c: Cubeta; p: Peça; r: Rentadora;
op: ent; pes: nat; col: bool;

c:= instal.lar_cubeta() ;
r:= instal.lar_rentador a() ;
op:=llegir();
mentre op!=-6 fer

si op=-1 --> pes:=llegir(); col:=llegir();
inicialitzar_rentado ra( r, col, pes)

[] op=-2 --> pes:=llegir(); col:=llegir();
p:=crear_peça_roba(p es, col);
afegir_peça_rentador a(r , p);

[] op=-3 --> pes:=llegir(); col:=llegir();
p:=crear_peça_roba(p es, col);
afegir_peça_cubeta(c , p);

[] op=-4 --> completar_rentadora( c, r);
[] op=-5 --> rentat(r);
fsi;
op:=llegir();

fmentre

Noteuqueestemsuposantque les dadesd’entradasóncorrectesper a totesles operacions.Si
no fou així, hauríemd’aplicar les proteccionscorresponentsa les operacionsabansd’usar-les, per
garantirqueescompleixenlesprecondicions1.

1En un context mésrealista,hauríemde preveurequè fer si unapeçade robano espot posara la rentadoraperquè
aquestano haestatinicialitzada,s’excedeixel seupeso la peçano ésdel color demanat.Unasolucióraonableseriaposar
la peçaa la cubeta.
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5.3 Implementaciódelsmòduls

Implementaremel tipusPeçaambunatupladevalorssimplesi lessevesoperacionssónimmediates.

Mòdul Peça;

Implementació

Tipus Peça = tupla
col: bool;
pes: nat

ftupla;

Operacions

funció crear_peça (pes: nat; col: bool) ret p: Peça
{Pre: ---- }

p.pes:= pes;
p.col:= col;

{Post: retorna una peça de roba amb pes "pes" i tups "col" }

funció consultar_pes_peça (p: Peça) ret pes: nat
{Pre: ---- }

pes:= p.pes;

{Post: "pes" és el pes de la peça de roba p }

funció consultar_color_pe ça (p: Peça) ret col: bool
{Pre: ---- }

col:= p.col;

{Post: "col" és el color de la peça de roba p }

Respecteal tipusRentadora,si coneixéssimperendevantun màximabsolutde la seva capacitat
podríemrepresentar-la ambunvectordepecesderoba.Comquenoésel cas,podemusarsimplement
unapila depecesderobamésel color, la informaciósobreinicialitzaciói elspessosactuali màxim.
En capmomentel pesactualpot superarel màxim.Lesoperacionssónimmediates.

Mòdul Rentadora

Implementació

Sobre Peça;

Tipus Rentadora = tupla
peces: Pila de Peça;
col, ini: bool;
pes, pesmax: nat;

ftupla
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Operacions

funció instal.lar_rentado ra () dev r: Rentadora
{Pre: --- }

r.ini:= fals

{Post: r és una rentadora sense inicialitzar}

acció inicialitzar_rentad ora (e/s r: Rentadora, ent col: bool, ent p: nat)
{Pre: r no està inicialitzada }

r.peces:= pila_buida();
r.ini:= cert:
r.col:= col;
r.pes:= 0;
r.pesmax:= p;

{Post: r és una rentadora buida, inicialitzada per omplir amb roba
del color "col", sense passar-se d’un pes "p" }

acció afegir_peça_rentado ra (e/s r: Rentadora; ent p: Peça)
{Pre: r està inicialitzada, pes d’ r + pes de p <= pes màxim d’ r,

color d’ r = color de p }

r:= empilar(p,r);
r.pes:= r.pes + consultar_pes_peça( p);

{Post: hem afegit p a la carrega d’ r }

acció rentat (e/s r: Rentadora)
{Pre: r està inicialitzada }

r.ini:=fals;

{Post: r no està inicialitzada }

funció esta_inicialitzada (r: Rentadora) dev b: bool
{Pre: ---- }

b:= r.ini;

{Post: b indica si r està inicialitzada}

funció consultar_color_re nta dor a (r: Rentadora) dev col: bool
{Pre: r està inicialitzada}

col:= r.col;

{Post: "col" és el color d’ r}

funció consultar_pes_rent ado ra (r: Rentadora) dev pes: nat
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{Pre: r està inicialitzada }

pes:= r.pes;

{Post: "pes" és el pes d’ r}

funció consultar_pes_maxi m (r: Rentadora) dev pmax: nat
{Pre: r està inicialitzada }

pmax:= r.pesmax;

{Post: pmax és el pes màxim d’ r}

Desenvolupemambmésdetallel mòdulCubeta . Podríemrepresentaraquesttipusambunapila
depecesderoba,demaneraquelesoperacionsd’instal� lar i afegir serienfàcils,peròla decompletar
hauriad’anarcomprovant el color de les pecesqueva tractant. Peraixò, consideraremunaimple-
mentaciódel tipus que faciliti aquestaoperació. La representacióescollidaésunatupla ambdues
pilesdepeces,unaperla robablancai unaaltraperla decolor.

Mòdul Cubeta;

Implementació

Sobre Peça, Rentadora;

Tipus Cubeta = tupla
robacolor: Pila de Peça;
robablanca: Pila de Peça;

ftupla

Operacions

funció instal.lar_cubeta () ret c: Cubeta
{Pre: ---- }

c.robacolor:=p_nula ();
c.robablanca:=p_nul a() ;

{Post: ens retorna a c una cubeta buida }

acció afegir_peça (e/s c: Cubeta; ent p: Peça)
{Pre: ---- }

si consultar_color_peç a(p ) --> c.robacolor:= empilar(p,c.robacolo r)
[] !consultar_color_pe ça( p) --> c.robablanca:=empila r(p ,c. rob ablan ca)
fsi

{Post: hem afegit p a dalt de tot de c }

L’operació restant,completar_rentadora , requereixavançaren la pila corresponentmirant
d’afegir a r les pecesde roba que es van visitant fins que arribema una que faci excedir el pes
màxim.Aquestprocésespot realitzardeformarecursiva o iterativa.
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Consideremen primer lloc la versió recursiva. D’entrada,seleccionemla pila corresponental
color de la rentadorai apliquemunaoperacióauxiliar privadaqueduguia termela restadela feina.
Aquestanovaoperaciópartiràd’unapiladepecesderobai unarentadoradelmateixcolori completarà
la rentadoraadequadament.Especifiquem-la:

acció completar_rentadora _pi la( e/s p: Pila de Peça; e/s r: Rentadora)
{Pre: r està inicialitzada, r i p son del mateix color }

{Post: s’han eliminat de p i s’han afegit a r les peces de p
que més s’acosten entre totes al pes màxim d’r, sense passar-se,
i començant per les que es van introduir en últim lloc }

Usantaquestaoperació,la implementaciódecompletar_rentadora ésla següent:

acció completar_rentadora (e/s c: Cubeta; e/s r: Rentadora)
{Pre: r està inicialitzada }

si consultar_color_rent ado ra( r) --> completar_rentadora _pi la( c. rob aco lor , r)
[] !consultar_color_ren tad ora (r) --> completar_rentadora _pi la( c. rob abl anc a, r)
fsi

{Post: s’han eliminat de c i s’han afegit a r les peces de c del color
adequat que més s’acosten entre totes al pes màxim d’r, sense
passar-se, i començant per les que es van introduir en últim lloc}

Passemaraal disseny del’operacióauxiliar privadacompletar_rentado ra_ pil a.

acció completar_rentadora _pi la( e/s p: Pila de Peça; e/s r: Rentadora)
{Pre: r està inicialitzada, r i p son del mateix color}

si es_nula(p) --> continuar
[] !es_nula(p) -->

peçaroba:=cim(p):
pescim:=consultar_p es_ peç a(p eça rob a);
pes:=consultar_pes_ ren tad ora (r) ;
pmax:=consultar_pes _maxim (r) ;
si pescim > pmax-pes --> continuar
[] pescim <= pmax-pes -->

afegir_peça_rentad ora (r, peç aro ba) ;
completar_rentador a_p ila (de sempil ar( p), r);

{HI: s’han eliminat de desempilar(p) i s’han afegit a r
les peces de desempilar(p) que més s’acosten entre
totes al pes màxim d’r, sense passar-se, i
començant per les que es van introduir en últim lloc}

fsi
fsi

{Post: s’han eliminat de p i s’han afegit a r les peces de p
que més s’acosten entre totes al pes màxim d’r, sense passar-se,
i començant per les que es van introduir en últim lloc}

Perobteniraquestafunció recursiva hemseguit la següentderivacióinformal.
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	 Casossenzills. Si la pila ésbuidano espot treurecappeçaderobai pertantno cal fer res.

Si la pila no ésbuidaperòla primerapeça(la del cim) fa superarel pesmàximdela rentadora,
tampocespot treurede la pila i per tantnovamentno cal fer res. Noteuqueperpreguntarpel
cim dela pila primerhemdeposarel condicionalsobresi la pila ésbuidao no.

	 Casrecursiu. Si la pila no ésbuida i la peçaqueésal cim no fa superarel pesmàxim de la
rentadora,hemdeposarla peçaa la rentadorai eliminar-la dela pila.

La restadepecesquehemdeposarala rentadoraseranlesprimeres(desprésdetreurela delcim
ambdesempilar ) queméss’acostinal pesmàximde la rentadora,sensepassar-se,comptant
quea aquestaja hemafegit la peçadel cim. Aquestespecestambés’hand’eliminar dela pila.
Tot això ensho dónala crida recursiva perhipòtesid’inducció,perquèelsnousparámetresja
estanactualitzats.

La cridarecursiva éscorrecta:

1. Elsparàmetressóncorrectes.A més,comquela pila noésbuida,desempilar(p) ésuna
pila vàlida.

2. Els paràmetrescompleixen la precondició.La rentadorasegueix inicialitzadai no hi ha
hagutcanvis decolora capdelsparàmetres.

Finalment,noteuquela cridaa afegir_peça_rentad ora éscorrectaja queel pesde la nova
peçanofasuperarel pesmàximd’r , perla protecció,i lesrestantscondicionssesatisfànperla
precondició.

	 Acabament. A cadacridarecursiva decreixel tamany dela pila.

La versióiterativa esdissenya a partir de l’operacióauxiliar privada.Recordemla seva especifi-
cació:

acció completar_rentadora _pi la( e/s p: Pila de Peça; e/s r: Rentadora)
{Pre: r està inicialitzada, r i p son del mateix color }

{Post: s’han eliminat de p i s’han afegit a r les peces de p
que més s’acosten entre totes al pes màxim d’r, sense passar-se,
i començant per les que es van introduir en últim lloc }

Prenemcom a invariant que les peceseliminadesde la pila original s’hanposaten r i no fan
superarel seupesmàxim. A més,mantenima p les pecesqueno hemeliminat. Com queel pes
màximd’r mai canvia, el guardema pmax perno haver defer la cridacadacop. Finalment,afegim
unanova variablebooleanab quesi té el valor cert llavors la primerapeçaquequedaper retirar fa
superarel pesmàximd’r (ésa dir, posaremb a cert quantrobemunapeçaquefaci superaraquest
pes).

{I: les peces eliminades de la pila original s’han posat en r i
no fan superar el pes màxim d’r,

p = peces no eliminades,
pmax = pes màxim d’r
si b llavors la primera peça a retirar fa superar el pes màxim d’r}

La implementaciódel’acció ésla següent:
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acció completar_rentadora _pi la (e/s p: Pila de Peça; e/s r: Rentadora)
{Pre: r està inicialitzada, r i p son del mateix color}

b:=fals;
pmax:=consultar_pe s_maxi m(r );

{I: les peces eliminades de la pila original s’han posat en r i
no fan superar el pes màxim d’r,

p = peces no eliminades,
pmax = pes màxim d’r,
si b llavors la primera peça a retirar fa superar el pes màxim d’r}

mentre !es_buida(p) /\ !b fer
pescim:=consultar_p es_ peç a(c im( p)) ;
pes:=consultar_pes_ ren tad ora (r) ;
si pescim > pmax-pes --> b:= cert
[] pescim <= pmax-pes --> afegir_peça_rentador a(r , cim(p));

p:=desempilar(p);
fsi

fmentre

{Post: s’han eliminat de p i s’han afegit a r les peces de p
que més s’acosten entre totes al pes màxim d’r, sense passar-se,
i començant per les que es van introduir en últim lloc }

La derivacióinformal quehemaplicata la implementacióhaestatla següent:


 Inicialitzacions. Consideremqueno hemeliminat cappeça,per tant si p té el valor inicial i
assignema pmax el valor corresponent,sesatisfan toteslescondicionsmenys pot serl’última,
ja quenosabemel pesdela primerapeçaaeliminaro, finsi tot, si n’hi ha.Persatisferfàcilment
l’última condicióposemb a fals,ja quefalsimplica qualsevol cosa.


 Condiciódesortida. Hi hadosposibilitatspersortir. (1) si no hi hacappeçaa la pila, ja hem
tret tot el quepodíemtreure;(2) Si b éscert , llavorssabemquela següentpeçaja fa superar
el pesmàxim, i, per tant ja hemafegit/eliminat toteslespecesquecalia. Així, la condiciódel
bucleésla negaciódelsdoscasos,ésadir, !es_buida(p) i !b .


 Cosdel bucle. L’invariantquehemtriat estàinspiraten l’ús del booleab com a marcaquan
trobemla primerapeçaque faci superarel pesmàxim d’r . Per tant, el primer que fem és
preguntarsi la primerapeçaaeliminar(la delcim) fasuperarel pes.Si ésaixí, llavorsposantb
a cert satisfeml’última condiciódel’invarianti la restadecondicionssesegueixensatisfent.
En cascontrari,afegim la peçadel cim a la rentadora,ja queesdonentotesles condicions,i
l’eliminem dela pila.


 Acabament. A cadavolta, o béb passade fals a cert (i sortimdel bucle),o béb no canvia i
llavorsdecreixel tamany dela pila.

Perúltim, noteuquea l’invariantestemdient implícitamentquesi b éscert,llavorsp no ésnula.
Això ésnecessariperpoderparlardela següentpeça.
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7 Exemple: Pseudo-tetris

Anemaresoldreuntercerexemple.Enaquestcasnomésmostraremla sevasolució(sensemostrarles
fasesquehempassatperaconseguir-lo) i lesjustificacionsdetotselsalgorismesiteratiusi recursius.

Volem simularun joc similar al Tetris. Disposemd’una àread’N posicionsd’ampladai sense
limitació d’alçada.Lesposicionsde l’àrea de joc estanocupadesperquadratsde 4 colorsdiferents
(querepresentaremambnúmerosdel0al3). No hi hamaiespaisbuitsenverticalentredosquadradets.
La següentfiguraexemplificaunpossibleestatdel joc amb10 posicionsd’amplada.
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Noteuquesíquepodenhaver columnescompletamentbuides.
El joc es desenvolupa de la seguentmanera. Contínuamentvan caient tires (horitzontals)de

quadradetsamb unaposició d’inici (entre1 i N) i un tamany, tal que la tira senceracauentre1 i
N. Comaexemple,la següenttira cauenla posiciód’inici 4
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Quancauunatira hemd’intentareliminar-la del nostrejoc. Això éspossiblesi

1. la tira apareixen el joc en horitzontal,al nivell superiori ambtotesles casellesa la mateixa
alçada(nocal quecomencienla mateixaposiciód’inici), compassaenl’exempleanterior. En
aquestcasdesprésd’eliminar la tira ensqueda
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2. la tira apareixenel joc envertical,començantperunacasellaal nivell superior, compassaen
l’exemplesegüent.
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En aquestcasdesprésd’eliminar la tira ensqueda
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Sempremiraremprimer d’eliminar la tira en horitzontal i, si no es pot, desprésprovaremen
vertical.Nomésespoteliminarun coppertira. Si hi hamésd’unaopció,perexempleenhoritzontal,
podemeliminarla quepreferim,peròsemprenomésuna.

En casqueno poguemeliminar ni en vertical ni en horitzontalllavors la tira esdepositaen la
superfíciedel joc (adaptant-seal contorn)a partir de la posiciód’inici. En el següentexempleno
podemeliminarla tira.
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En aquestcasdesprésdedepositar-la tira el joc ensqueda
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El joc acabaambvictòria si aconseguim deixarel joc buit i acabaenderrotasi enalgunmoment
el joc superaunaalçadamàximaques’hadefixar a l’inici del joc.

7.1 Especificaciódelsmòduls i programa principal

Presentemara la descomposiciómodular i el programaprincipal proposat. Basaten una primera
aproximacióde la soluciódel problemadissenyaremtresmòdulsde dadesambels noustipus joc ,
tira i columna . De fet, el tipuscolumna nomésesnecessitaa la implementaciódel mòduldel tipus
joc . Malgrataixò l’especificaremi l’usaremcomqualsevol altremòdulmantenintla independència
dela implementació.

Noteuqueenaquestexemplenoméspresentaremunasoluciócompletaal problema,i pertant,no
mostraremlesdiferentsetapesderefinamentquehemnecessitatperobtenir-la. Perexemple,malgrat
quela necessitatdel tipus columna no la veuriemfins a la implementaciódel mòdul Joc_tetris ,
heminclòsla sevaespecificaciócompletadesdel principi.

Mòdul Joc_tetris;

Especificació

Sobre Tira;

{ Tipus de mòdul: dades }
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Tipus joc;

{ Descripció general: conté N columnes amb números, limitades en alçada}

Operacions

funció crear_joc(limit:na t) ret j:joc;
{Pre: --- }

{Post: j és un joc buit amb N columes i amb "límit" com a màxima alçada }

acció simplificar_horitzo nta l(e /s j:joc; ent t:tira; sort b:bool);
{Pre: --- }

{Post: b = "t es pot eliminar horitzontalment", si es pot, modifica j
eliminant un grup d’elements consecutius que coincideix amb t,
tenen la mateixa alçada i són al nivell superior de j }

acció simplificar_vertica l(e /s j:joc; ent t:tira; sort b:bool);
{Pre: --- }

{Post: b = "t es pot eliminar verticalment de j",
si es pot, modifica j eliminant d’una de les seves columnes un grup
d’elements consecutius iguals a t començant al nivell superior }

acció afegir_tira(e/s j:joc; ent pos:nat; t:tira);
{Pre: 1<= pos <= N; pos + long(t) - 1 <= N}

{Post: modifica j afegint la tira t a partir de la posició pos
posant cada element de la tira sobre la columna corresponent }

funció joc_sota_limit(j:j oc) ret b:bool;
{Pre: --- }

{Post: b = "j té una alçada per sota estrictament del límit"}

funció joc_buit(j:joc) ret b:bool;
{Pre: --- }

{Post: b = "j té totes les columnes buides"}

FEspecificació

Tambéhemvist queenscal un mòduldedadespel noutipus tira . En aquestmomentno tenim
unaideamassaclaradel quecal. Per tant, en un disseny real, en aquestmomentnomésposariem
algunesoperacionsi, molt possiblement,despréscaldriaampliar-les. Com queen aquestexemple
noméspretenemmostrarunasoluciócompletaal problemaposaremdesdel principi toteslesopera-
cionsnecessàries.

Mòdul Tira;
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Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus tira;

{ Descripció general: conté numeros en [0..3], té acces a les posicions i té
tamany en [0..N]}

Operacions

acció llegir_tira(sort t:tira);
{Pre: --- }
{Post: t és un tira de numeros en [0..3] de longitut <= N, llegida de l’entrada}

funció long_tira(t:tira) ret l:nat;
{Pre: --- }
{Post: l és la longitud de t }

funció valor(i:nat; t:tira) ret c:nat;
{Pre: 1 <= i <= longitud t }
{Post: c és el valor de la tira t en la posició i }

FEspecificació

Comja hemesmentat,malgratqueenun disseny realencarano podriempreveurela seva neces-
sitat,com queaquíexposemla soluciófinal al problema,ja presenteml’especificaciódel mòdulde
dadesquedefineixel tipuscolumna i queempraremenla implementaciódel mòdulJoc_tetris .

Mòdul Columna;

Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus columna;

{ Descripció general: enmagatzema elements en [0..3] sense límit
i permet afegir, consultar i eliminar un o més elements dels últims afegits}

Operacions

funció columna_buida() ret c:columna;
{Pre: ---}
{Post: c és una columna sense elements}

funció superior(c:columna ) ret n:nat;
{Pre: c té algun element}
{Post: n és l’element superior de c}

acció afegir_elem(ent n: nat; e/s c:columna);
{Pre: n pertany a [0..3]}
{Post: modifica c afegint n com a element superior}
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acció elim_superior(e/s c:columna);
{Pre: c té algun element}
{Post: modifica c eliminant l’element superior}

funció altura_columna(c:c olu mna) ret a:nat;
{Pre: ---}
{Post: a és el nombre d’elements de la columna c}

acció elim_n_superior(ent n:nat; e/s c:columna);
{Pre: altura de c >= n }
{Post: modifica c eliminant els n elements superiors}

funció tira_sup(t:tira; c:columna) ret b:bool;
{Pre: ---}
{Post: b = "els elements de t coincideixen amb els elements superiors de c}

FEspecificació

Proposemarael programaprincipal:

Programa Principal;

Sobre Joc_tetris, Tira;

{Pre: totes les tires de l’entrada caben entre 1 y N }

var j:joc; b:bool; t:tira; n:nat fvar;

llegir_nat(n); { obtenim l’alçada límit }

j:=crear_joc(n);

llegir_nat(pos); { obtenim la primera tira }
llegir_tira(t);
afegir_tira(j,pos,t) ;

{I: hem tractat totes les tires rebudes (una o mes)}

Mentre no joc_buit(j) i joc_sota_limit(j) fer

llegir_nat(pos);
llegir_tira(t);
simplificar_horitzon ta l(j , t , b);
Si !b --> simplificar_vertic al( j , t , b);

Si !b --> afegir_tira(j,pos,t) ;
[] b -->

[] b -->
fSi

fMentre

Si joc_buit(j) --> escriure(’Hem guanyat el joc’)
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[] !joc_buit(j) --> escriure(’Hem perdut el joc’)
fSi

{Post: hem tractat totes les tires rebudes fins el final del joc,
hem notificat si el joc ha acabat amb éxit o no}

7.2 Implementaciódel mòdul Joc_tetris

Representemel tipusambunvectordeN columnesi el límit superior.

Mòdul Joc_tetris;

Implementació

Sobre Tira, Columna;

Tipus joc = tupla
columnes : vector [1..N] de columna;
limit : nat

ftupla;

{ Descripció general: conté N columnes amb un límit d’alçada}

Noteuqueper a la representaciód’aquestmòdul tambéhaguésestatraonableno crearel tipus
columna i definir el campcolumnes del joc comun vectorde tuplesambla informaciónecessària
i tenir toteslesoperacionsquearasónal mòdulColumna coma operacionsinternes(privades)dela
implementaciódeJoc_tetris . De totamanera,malgratqueel criteri noestàperfectamentdefinit, la
ideaés:crearun tipussemprequetrobeminformacióqueté entitatpròpiai querequereixun conjunt
d’operacionsnovespertractar-la.

Finalment,tambécal resaltarqueal’especificació,noméshemposatSobre Tira; ja quel’ús del
mòdulColumna ésestrictamentenla implementació.

7.2.1 Creaciódel joc

Simplementnecessitemposaral vectorN columnesbuidesi inicialitzarel límit.

funció crear_joc(lim:nat) ret j:joc;
{Pre: --- }

i:= 1;
{I: j té les i-1 primeres columnes buides, 1<= i <= N+1}
Mentre i<= N fer

j.columnes[i]:= columna_buida();
i:=i+1

fMentre;
{j té N columnes buides}

j.limit:=lim {posem lim com a alçada màxima}

{Post: j és un joc amb N columes buides i amb lim com a màxima alçada }

Mostremla derivacióinformal:
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� Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueno hemtractatcapcolumnai, per tant,posemun
1 a la i .

� Condicióde sortida. Com quevolem tenir al final totesles columnesdel joc inicialitzades,
sortiremdel buclequani=N+1 , per tantensquedemmentrei <= N (noteuquel’invariantens
asseguraquei <= 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 , ésadir, hemdetenircolumnesbuidesfinsa la posiciói . Comque,segonsl’invariant,
fins a i-1 ja hemposatcolumnesbuides,noméscal posarunacolumnabuida en la i -èssima
posició.Un copfet, podemincrementarla i pertornara tenir l’invariantfins i-1 .

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

� Instruccionsfinals. Quansortimdelbucletenimcolumnesbuidesatoteslesposicions.Pertant,
noméscal posarel paràmetrelim comaalçadamàximadel joc.

7.2.2 Simplificació horitzontal

L’acciópersimplificarhoritzontalmentl’hem descomposatendosoperacions:(i) unafunció queens
diu si hi ha una tira horitzontalal nivel superiordel joc i a quina posició es troba, en casque hi
sigui; (ii) unaaccióqueelimina la tira, assumintqueespot eliminar. De fet, com a alternativa al
nostredisseny, podríemhaver posataquestesduesoperacionsauxiliarsa l’especificacióenlloc dela
simplificar_horitz ont al .

acció simplificar_horitzo nta l(e /s j:joc; ent t:tira; sort b:bool);
{Pre: --- }

<b,p>:= tira_horitzontal(j, t);

{b = "t es pot eliminar horitzontalment", si es pot, hi ha un grup
d’elements consecutius que coincideix amb t, tenen la mateixa alçada,
són al nivell superior de j i comencen a la columna p }

Si b --> eliminar_tira_hor(j, p,l ong_ti ra( t)+ p-1 )
[] !b -->
fSi

{Post: b = "t es pot eliminar horitzontalment", si es pot, modifica j
eliminant un grup d’elements consecutius que coincideix amb t,
tenen la mateixa alçada i són al nivell superior de j }

Desenvolupemara la funció tira_horitzontal . Com a abstracciófuncional suposaremque
tenimla funcióes_pot_hor quedonatunjoc, unatira i unaposicióp, ensdiu si la tira espoteliminar
horitzontalmentdel joc començantenla posicióp.

funció tira_horitzontal(j :jo c; t:tira) ret b:bool, p:nat;
{Pre: --- }

p:= 1; l:= long_tira(t);
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b:= fals;

{I: No es pot eliminar t horitzontalment començant en [1..p-1],
1<= p, l = p+long_tira(t)-1 <= N+1,
b => t es pot eliminar horitzontalment començant en p }

Mentre !b /\ l <= N fer
Si es_pot_hor(j,t,p) --> b:= cert;
[] !es_pot_hor(j,t,p) --> p:=p+1; l:= l+1;
fSi

fMentre;

{Post: b = "t es pot eliminar horitzontalment", si es pot, hi ha un grup
d’elements consecutius que coincideix amb t, tenen la mateixa alçada,
són al nivell superior de j i comencen a la columna p }

La derivacióinformal téelssegüentspassos.

� Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueel troç tractatésbuit posantun 1 a la p i, pertant,
long_tira(t) a la l . Així, escumpleixqueno espot eliminarhorizontalmentcomençanten
algunpuntdel’interval [1..p-1] . A més,posemfals a b, pernohaver desatisferresmés.

� Condiciódesortida. Comquevolemteniral final la posició,si n’hi ha,onla tira espoteliminar
horitzontalmentsortiremsi la b éscert , ja quesabemqueespoteliminarcomençantenp. Per
altrabanda,si la b ésfals peròla l ésN+1 llavorssabemquela tira no espot eliminar, ja que
no espodiafins a p-1 i a partir dep ja no cap.En ambdóscasosja tenimel resultatfinal i, per
tant,ensquedemmentreb sigui falsi l <= N.

� Cosdel bucle. Si espot eliminar t a partir de p llavors posemb a cert i satisfeml’invariant
(i sortiremdel mentre).Si no espot eliminarhoritzontalmenta partir dep llavors,comqueja
sabíemper l’invariantqueno espodiaen [1..p-1] , tenimqueno espot eliminarhoritzontal-
mentcomençanten [1..p] . Pertant,podemincrementarp (i la l permantenirla relacióamb
p) i garantireml’invariant(noteuquel <= N ensgaranteixl+1 <= N+1).

� Acabament. A cadavolta,o béb passadefalsacert(i sortimdel bucle),o b no canvia i llavors
decreixla distànciaentreN+1 i la l .

Resolemarala funció es_pot_hor . Noteuquela cridaquen’hemfet satisfàla precondició.

funció es_pot_hor(j:joc; t:tira; p:nat) ret b:bool;
{Pre: 1 <= p, p+long_tira(t)-1<= N }

i:= 1;
n:= p;
b:= cert;
a:= altura_columna(j.co lum nes [p] ;

{I: b="t[1..i-1] es pot eliminar horitzontalment de j començant en p",
1<= i <= long_tira(t)+1, n= p+i-1 }

Mentre b /\ i <= long_tira(t) fer
Si altura_columna(j.co lum nes [n] ) = 0 --> b:= fals
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[] altura_columna(j.co lum nes [n] ) != 0 -->
b:= (valor(i,t)=superio r(j .co lum nes [n] )) /\

(a = (altura_columna(j.co lum nes [n] ));
fSi
n:=n+1;
i:=i+1;

fMentre;

{Post: b= "es pot eliminar horitzontalment t començant en la columna p }

La precondicióensaseguraquela longituddela tira ésmenoro igualqueel nombredecolumnesque
quedencomençantenp. La derivacióinformal haestatla següent.

 Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueel troç tractatdela tira t ésbuit. Peraixò posem
un 1 a la i i, pertant,posemel valor dep a la n i certa la b (ja queespot eliminarun troçbuit
començantenp).

 Condicióde sortida. Com quevolem saberal final si la tira espot eliminar horitzontalment
començanten p, si ja hemdetectatqueno espot (b ésfals)o be ja hemtractattota la tira, ja
tenim a b el resultat. Pertant, ensquedemmentreb sigui cert i la i sigui menoro igual que
long_tira(t) .

 Cosdel bucle. Volem incrementarla i per avançaren el tractamentde la tira. Així, enscal
satisferl’invariantcanviant i per i+1 . Com queper la condiciódel bucle ja sabemquefins
ara és podia eliminar horitzontalment,per determinarel valor de b, cal tractar la posició i
de la tira i la columnan=p+i-1 . Per tant, primer mirem si la columnaté elements. Si no
en té, vol dir queno podemeliminar l’elementde la posició i de la tira i per tant b ésfals.
Si té elements,comprovem si l’elementsuperiorde la columnacoincideixambla posicióde
la tira i si l’alçada de la columnacoincideix amb l’alçada de la columnainicial p (que ens
assegura que té la mateixaalçadaquetotesles columnesdesde p). Noteuqueestemen el
casqueN+1-p >= long_tira(t) i queperla condiciódel buclei l’invarianttenim1<= i <=
long_tira(t) , la qualcosaensasseguraque1<= p <= n <= N. Així, ja tenima b si "espot
eliminarhoritzontalmentt[1..i] començantenp". Pertant,incrementantla i (i la n) tornem
asatisferl’invariant.

 Acabament. A cadavolta decreixla distànciaentrelong_tira(t)+1 i la i .

Femaral’operacióqueenshavia quedatpendentpereliminar lestireshoritzontalment.Persim-
plificar (i per fomentarla possiblereutilitzaciód’operacionsja dissenyadesen futurs dissenys), la
precondicióquehemposatés la mésfeble queenscal per podereliminar els elementsquesónal
cim delescolumnes.Aquestacondicióésquelescolumnesimplicadesno siguinbuides.Noteuque,
quancridema la funció,el quesabemésqueespot eliminarhoritzontalmentla tira, la qualcosaens
garanteixquelescolumnesno sónbuides.

acció eliminar_tira_hor(e /s j:joc; ent p,n:nat);
{Pre: Cap columna entre la p i la n és buida, 1<=p<=k<=N}

k:= p;

{I: hem modificat j eliminant els elements al nivell superior entre
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les columnes p i k-1, p<=k<=n }

Mentre k <= n fer
elim_superior(j.col umnes[ p]) ;
k:=k+1;

fMentre;

{Post: modifica j eliminant els elements al nivell superior entre les columnes p i n}

Presentemacontinuacióla derivacióinformal queenshaportata l’anterioralgorisme.

� Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueno hemeliminatcapelement.Pertant,posemel
valor dep a la k, demaneraqueentrep i k-1 nohi hacapcolumna.

� Condiciódesortida. Quank=n+1 , l’invariantensasseguraqueja hemeliminattotselselements
quecalia.Pertant,ensquedemmentrek <= n (ja quel’invariantensdiu quek <= n+1).

� Cosdel bucle. Volem incrementarla k per avançaren el tractamentde les columnesdel joc.
Així, enscal satisferl’invariantcanviant k perk+1 . Comquetenimtractadeslescolumnesfins
a k-1 , cal quetractemla columnak, quesatisfà1 <= k <= N. Peraixò, elimineml’element
superiordela columna.

� Acabament. A cadavolta decreixla distànciaentren i k.

7.2.3 Simplificació vertical

Comencemaraadesenvoluparlesoperacionsquecalenpel tractamentdelestiresverticals.Peraixò,
descomposemfuncionalmentaquestaoperaciódemaneraqueprimercridemaunafuncióqueensdiu
si la tira espot eliminar verticalmenti, en casqueespugui, ensdigui en quinacolumna. Després,
encasafirmatiu,cridema unafunció queenselimini elselementsdela columnacorresponent(com
passava amb la simplificació horitzontal,com alternativa al nostredisseny, podríemhaver posata
l’especificaciódel mòdul les duesoperacionsde cercai eliminació en lloc de la de simplificació
verticalqueinclouambdues).

acció simplificar_vertica l(e /s j:joc; ent t:tira; sort b:bool);
{Pre: --- }

<b,p>:= tira_vertical(j,t);

{b= "t es pot eliminar verticalment de j",
si es pot, llavors hi ha un grup d’elements consecutius
iguals a t començant al nivell superior en la columna p }

Si b --> elim_n_superior(j.co lum nes [p] ,lo ng_ tir a(t ));
[] !b -->
fSi

{Post: b= "t es pot eliminar verticalment de j",
si es pot, modifica j eliminant d’una de les seves columnes
un grup d’elements consecutius iguals a t començant al nivell superior }
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Desenvolupemarala funció decerca,ambun esquemadiferent. Pera resoldre-la,usareml’op-
eraciótira_sup del mòdulColumna , quedonadaunacolumnai unatira ensdiu si la tira ésadalt de
la columna.

funció tira_vertical(j:jo c; t:tira) ret b:bool, p:nat;
{Pre: --- }

p:= 1;
b:= fals;

{I: b = "es pot eliminar verticalment en les columnes [1..p-1]",
b implica que es pot eliminar verticalment en la columna p-1,
1 <= p <= N+1 }

Mentre !b /\ p <= N fer

b:= tira_sup(j.columne s[p ],t ); {b = "la tira hi és a dalt de la columna"}
p:= p+1

fMentre;

p:=p-1;

{Post: b= "es pot eliminar verticalment",
si es pot, llavors hi ha un grup d’elements consecutius
iguals a t començant al nivell superior en la columna p }

La funcióanteriorhaestatobtingudaambla següentderivacióinformal.

� Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueel troç tractatdel joc ésbuit. Així, posemun 1 a
la p) i, comqueno hi hacapcolumna,posemb a fals. A més,comqueb ésfals ja satisfemla
segonapartdel’invariant.

� Condiciódesortida. Comquevolemsaberal final si t espot eliminarverticalment,si ja hem
detectatqueespot (b éscert),o béja hemtractattoteslescolumnes,podemsortir del bucleja
quel’invariantensasseguraquetenima b el resultat(i noméscaldrà,potser, fer algunapetita
modificacióa la p). Pertant,ensquedemmentreb sigui falsi la p siguimenoro igualqueN.

� Cosdel bucle. Volemincrementarla p peravançarenel tractamentdelescolumnes.Així, ens
cal satisferl’invariantcanviant p perp+1. Comqueperla condiciódel bucleja sabemquefins
arano s’ha trobatcapcolumnaenqueespuguieliminarverticalment,perdeterminarel valor
deb, cal quemiremla columnadela posicióp. Noteuque,desprésd’incrementarp, la b torna
a tenir la comprovaciófins la columnap-1 i quesi b éscertllavorsp-1 ésla columnaenla que
espoteliminar.

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

� Instruccionsfinals. Quansortimdel bucle tenimel resultata b peròencasqueb sigui cert la
columnaon espot eliminarésla p-1 en lloc dela p, per tantcal quedecrementemel valor de
la p.
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7.2.4 Restad’operacions

Consideremprimerl’acció queafegeix unatira queno hapogutsereliminada.

acció afegir_tira(e/s j:joc; ent pos:nat; t:tira);
{Pre: 1<= pos <= N; pos + longitud t - 1 <= N }

i:=1;
n:=pos;

{I: hem modificat j afegint la t[1..i-1] a partir de la posició pos
posant cada element sobre la columna coresponent,
1 <= i <= long_tira(t)+1, n=pos+i-1 }

Mentre i <= long_tira(t) fer
afegir_elem(valor(i, t), j.c olu mnes[n ]);
i := i+1;
n := n+1

fMentre

{Post: modifica j afegint la tira t a partir de la posició pos
posant cada element de la tira sobre la columna coresponent }

La derivacióinformal del’acció ésla següent.

� Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueel troç tractatdela tira t ésbuit. Peraixò posem
un 1 a la i i, pertant,posemp a la n i nocal fer resmés(ja quehemafegit el troçbuit).

� Condicióde sortida. Com quevolem queal final s’hagi afegit tota la tira, ésa dir, que i =
long_tira(t)+1 , ensquedemmentrela i siguimenoro igualquelong_tira(t) .

� Cosdel bucle. Volem incrementarla i per avançaren el tractamentde la tira. Així, enscal
satisferl’invariantcanviant i per i+1 . Perl’invariantsabemqueja hemafegit elselementsfins
a i-1 , pertantnoméscalafegir l’elementqueésa la posiciói , enla columnapos+i-1 . Un cop
fet això, ja tenimque,incrementantla i (i la n), tornemasatisferl’invariant.

� Acabament. A cadavolta decreixla distànciaentrelong_tira(t)+1 i la i .

Lesduesfuncionsqueresten,joc_sota_limit i joc_buit , sónpràcticamentiguals.Noméses
diferencienenquela primermira si l’alçadade la columnaésmenorqueel límit i la segonamira si
l’alçadaészero. Pertant, lesderivacionsdelesduesfuncionsobtingudessónigualsi noméscanvia
l’expressiólògicaques’had’assignara b. Peraixò,nomésinclouremla derivaciódela segona.

funció joc_sota_limit(j:j oc) ret b:bool;
{Pre: --- }

i:=1;
b:=cert;

{I: b = "j té una alçada per sota estrictament del límit en les columnes [1..i-1]",
1<=i<=N+1}
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Mentre b /\ i <= N fer
b := (altura_columna(j. col umnes[ i]) < j.limit);
i := i+1

fMentre

{Post: b = "j té una alçada per sota estrictament del limit"}

funció joc_buit(j:joc) ret b:bool;
{Pre: --- }

i:=1;
b:=cert;

{I: b = "j té totes les columnes buides en [1..i-1]", 1<=i<=N+1}

Mentre b /\ i <= N fer
b := ((altura_columna(j .co lum nes [i] ) = 0);
i := i+1

fMentre

{Post: b = "j té totes les columnes buides"}

FImplementació

La derivacióinformal d’aquestaúltima funcióésla següent.

� Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueel troç tractatdel joc ésbuit (posemun 1 a la i ) i
pertantposemb acertja quenohi hacapcolumna.

� Condiciódesortida. Comquevolemsaberal final si toteslescolumnessónbuides,si ja hem
detectatqueunacolumnano ésbuida (b ésfals), o bé ja hemtractattotesles columnes(i =
N+1), podemsortir delbucleja quel’invariantensasseguraquetenimab el resultat.Noteuque
si hemsortit per quèb ésfals, significaquehi ha unacolumnaqueno ésbuida i per tant, el
resultatfinal b ha de seguir sentfals (ja queno totesles columnessónbuides). Peraixò, ens
quedemmentreb sigui falsi la p sigui menoro igualqueN.

� Cosdel bucle. Volemincrementarla i peravançarenel tractamentdelescolumnes.Així, ens
cal satisferl’invariantcanviant i per i+1 . Comqueperla condiciódel bucleja sabemquefins
aratotesles columneserenbuides,perdeterminarel valor de b, cal quemiremsi la columna
de la posiciói té alçadazeroo no. Noteuque,desprésd’incrementarla i la b tornaa tenir la
comprovaciófins la columnai-1 .

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

Respectea la derivaciódela funció joc_sota_limit , l’única diferènciaésqueenlloc deparlar
dequelescolumnessónbuides,hauremdeparlardequel’alçadadelescolumnesestàsotael límit.

7.3 Implementaciódel mòdul Tira

En aquestmòdul no donaremles derivacionsinformals ja que la únicaoperacióno trivial és la de
lectura.Pera lesoperacionsde lectura(semprequel’únic quefacinsigui posarel ques’ha llegit en
unaestructurasensefer capaltretractament)nomésdonareml’invariant.
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Mòdul Tira;

Implementacio

Tipus tira =
tupla

valors : vector [1..N] de nat;
long : nat

ftupla;

{ Descripció general: conté numeros en [0..3], té acces a les posicions i té tamany <=N}

Operacions

acció llegir_tira(sort t:tira);
{Pre: --- }
var i,n: nat fvar;

llegir(n);
i:=0;
{I: hem enmagatzemat els i primers elements de la tira,

n conté el seguent element a tractar}
Mentre n != F fer {suposem que F és la marca de final}

Si n<= 3 --> i:=i+1;
t.valors[i]:=n

[] n > 3 -->
fSi;
llegir(n)

fMentre;
t.long:= i;

{Post: t és una tira de numeros en [0..3] de longitut <= N, llegida de l’entrada}

funció long_tira(t:tira) ret l:nat;
{Pre: --- }

l:=t.long;

{Post: l és la longitud de t }

funció valor(i:nat; t:tira) ret c:nat;
{Pre: 1 <= i <= longitud t }

c:=t.valors[i];

{Post: c és el valor de la tira en la posició i }

FImplementació
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7.4 Implementaciódel módul Columna

Finalment,anema implementarel mòdulColumna . La implementaciódelesprimeresoperacionsés
senzillai no requereixmésexplicacionsqueles anotacionsfetesen els programes.Per les últimes
duesfuncions,queresoldremdeformarecursiva, inclouremlessevesderivacionsinformals.

Mòdul Columna;

Implementació

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus columna = tupla
col: pila de nat;
calt: nat {mante l’alçada de la columna}

ftupla;

{ Descripció general: enmagatzema elements en [0..3] i permet
consultar i eliminar un o més elements de la part superior}

Operacions

funció columna_buida() ret c:columna;
{Pre: ---}

c.col:= pila_buida(); {posem una pila buida}
c.calt:= 0; {posem l’alçada a 0}

{Post: c és una columna sense elements}

funció superior(c:columna ) ret n:nat;
{Pre: c té algun element}

n:= cim(c.col);

{Post: n és l’element superior de c}

acció afegir_elem(ent n: nat; e/s c:columna);
{Pre: n pertany a [0..3]}

c.col:= empilar(n,c.col);
c.calt:= c.calt + 1;

{Post: modifica c afegint n com a element superior}

acció elim_superior(e/s c:columna);
{Pre: c té algun element}

c.col:= desempilar(c.col);
c.calt:= c.calt - 1;

{Post: modifica c eliminant l’element superior}
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funció altura_columna(c:c olu mna) ret a:nat;
{Pre: ---}

a:= c.calt;

{Post: a és el nombre d’elements de la columna c}

Ensrestenaranoméslesduesúltimesoperacions.Perla primera,cridemunaauxiliarprivadaque
noméstreballasobrela pila.

acció elim_n_superior(ent n:nat; e/s c:columna);
{Pre: altura de c >= n }

elim_n_pila(c.col, n); {eliminem els elements de la pila}
c.calt:= c.calt - n; {descontem el nombre d’elements eliminats}

{Post: modifica c eliminant els n elements superiors}

L’operacióauxiliar esresolaixí

acció elim_n_pila(ent n:nat; e/s p:pila);
{Pre: altura de p >= n }

Si n = 0 -->
[] n > 0 --> p:= desempilar(p);

elim_n_pila(n-1, p);
fSi

{Post: modifica p eliminant els n elements superiors}

Peraobteniraquestaúltimaacciórecursiva hemseguit la següentderivacióinformal.

� Cassenzill. Si n=0 llavors no hemd’eliminar capelementde la pila. Pertant,deixem p com
estava.

� Cas recursiu. Si n>0 llavors hem de modificar p eliminant com a mínim el cim, i després
eliminar-ne n-1 elementsde la pila senseel cim. Per tant, per inducció, la pila resultant
l’obtenim si cridemrecursivamentambp i n-1 un cophemdesempilatel cim.

La cridarecursiva éscorrecta:

1. Els paràmetressóncorrectes.n-1 ésun natural,ja quesabemquen>0, i p ésunapila ja
quedela precondiciói la condiciódel casrecursiutenimquela p abansdedesempilarno
podiaserbuida.

2. Els paràmetrescompleixen la precondició.Si l’altura dep abansdedesempilarésmenor
o igual quen llavors l’altura dep desprésdedesempilarésmenoro igualquen-1 .

� Acabament. A cadacridarecursiva decreixn.

Anemaraa resoldrela funció tira_sup . Perresoldre-la,enscal fer unageneralitzacióprivada
introduïntun nouparàmetrei . La nova funció no mira totala tira, sinonomésdesdela posiciói . A
mésa aquestafunció generalitzadoranomésli passemla pila. Noteuquequanli passemun 1 enel
paràmetrei , la funciócomprova totala tira.
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funció tira_sup(c:columna ; t:tira) ret b:bool;
{Pre: --- }

b:=i_tira_pila(c.co l, t,1 );

{Post: b = "els elements de t coincideixen amb els elements superiors de c’’}

Ara resoldremrecursivamentla funciógeneralitzada.Ésfàcil comprovar quela cridaquehemfet
a la funciósatisfàla precondició,ja quela longitut dela tira ésmésgrano igualquezero.

funció i_tira_pila(p:pila de nat; t:tira; i:nat) ret b:bool;
{Pre: 1 <= i <= long_tira(t)+1 }

Si i = long_tira(t)+1 --> b:=cert;
[] i <= long_tira(t) -->

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

Si cim(p) != valor(i,t) --> b:=fals
[] cim(p) = valor(i,t) --> b:=i_tira_pila(desemp ila r( p), t,i +1)
fSi

fSi
fSi

{Post: b = "els elements de t[i..long_tira(t)] coincideixen amb els elements superiors de p’’}

La derivacióinformal d’aquestafunció recursiva ésla següent.

� Casossenzills.

1. Si el troçdetira aconsiderarésbuit llavorsésclarqueel troçésadaltdela pila. Pertant,
posemb a cert.

2. Si el troç no ésbuit i la pila si ho és,llavorsésclar queel troç no ésa dalt dela pila. Per
tant,posemb a fals.

3. Si el troç detira no ésbuit ni la pila tampoc,peròel cim de la pila no coincideixambel
primerelementdel troç considerat,ésa dir, la posició i , elt troç de tira tampocésa dalt
dela pila. Pertant,posemb a fals.

� Casrecursiu. Si el troç detira no ésbuit ni la pila tampoc,i el cim de la pila coincideixamb
el primerelementdel troç,ésa dir el dela posiciói , llavorscal queelselementsdela restade
la tira (desdela posiciói+1 ) siguinelselementssuperiorsdela pila senseel cim (queobtenim
desempilant).Pertant,posema b el resultatde la cridarecursiva ambdesempilar(p) i amb
i+1 , queperinduccióensdonaràel resultatquenecessitem.

La cridarecursiva éscorrecta:

1. Els paràmetressóncorrectes.Comquep no ésbuida tenimquedesempilar(p) ésuna
pila. A més,t no canvia i comquei ésunnaturalllavors i+1 ésun natural.

2. Els paràmetrescompleixen la precondició.Com queper la precondiciói les condicions
previesal casrecursiusabemque1 <= i <= long_tira(t) llavorstenim1 <= i+1 <=
long_tira(t)+1 .
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� Acabament. A cadacrida recursiva fem méspetitala pila. Alternativamenttambépodemdir
quedecreixla distànciaentrelong_tira(t)+1 i la i .
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