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3 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.

3.1 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
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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 }

3.2 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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3.3 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.

8



� 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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