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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.
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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;
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{ 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;
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{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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