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4 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.

4.1 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}

4.2 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.

4.2.1 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:

7



� 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.

4.2.2 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.

4.2.3 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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4.2.4 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.

4.3 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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4.4 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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