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1 Dissenyde mòduls: metodologiade resoluciódeproblemes

El disseny modularesbasaenconstruirunasèriedemòdulsdedadeso funcionalsi combinar-
los perresoldreun problemadeterminat.La descomposicióenmòdulsquerealitzemestarà
principalmentbasadaenlesdades. Ésadir, perfer la descomposiciómodulardelproblema,
primeranalitzaremquinstipusdedadess’handemanegarpera resoldre-lo.Aquestesdades
seranabstractes,no seranen la majoriade casostipus de dadesexistents,com arapiles o
vectors,sinoqueintroduiremnoustipusdedades,comaraEstudiant , i lessevesoperacions
associadesquecreguemnecessàries.Posteriorment,treballaremla seva implementació,que
enmoltscasosestaràbasadaentipusdedades,arasi, coneguts,comarapiles,vectors,etc.
Peraconseguir unaveritablemodularitat,ésmolt importantmanteniraquestaideade tipus
abstractesdedades.

Perexemple,suposemquevolemtractarun text analitzant-loparaulaperparaula.Hom
podriapensarràpidamentenutilitzar elsvectorsdecaràcterscomatipusdedadespertractar
el text. Ara bé, depenentdel tractamentpot sermillor considerarpiles de caràcterso una
altraestructura.Ésa dir, nosaltressabemquenecessitem“Paraules”i quelespodemimple-
mentara posterioriambvectors,piles,etc.Aquestésel fet quehadeguiarel nostredisseny
modular. Hemdedetectarquinstipusdedadesnecessitem,comaraParaula , i dotar-los de
lesoperacionsqueconsideremnecessàriesperresoldreel nostreproblema.Persuposat,els
tipus nouspodenestarrelacionatsentreells: per exemplepodemnecessitarel tipus “Grup
deparaules”i el tipus“Paraula”,cadascunamblessevesoperacions.Tambééspossibleque
inicialmenthagimproposatalgunaoperacióquefinalmentno sigui necessària,o bé,queens
n’hagimdeixatalguna.Tot això hodetectaremamesuraqueavanciel disseny.

En aquestsentit,l’estratègiadedisseny espot veurecomunacontínua“negociació”en-
tre el queestemdissenyant i el que encarano hem dissenyat. Per exemple,si féssimun
dissenydescendent“pur”, proposaríeml’algorismedemésalt nivell sensehaver especificat
encaracapmòdul. Els mòdulsensapareixerien“a petició” de l’algorismequeestiguéssim
dissenyant (hi ha unadependènciaalgorisme� mòduls). Si féssimun dissenyascendent
“pur”, primerproposaríemunsmòdulsconcretsi desprésintentaríemusar-losenl’algorisme
(aquítendríemunadependènciamòduls � algorisme).En ambdóscasos,unamaladecisió
sobreel queestemdissenyantpodriaperjudicarel queencarano haestatdissenyat.

La solució passaper fer un procésiteratiu que incrementalment vagi refinant els
diferentsmòdulsde l’aplicació i queeviti certesdecisionsprematuresen el disseny.

Perexemple,primer podemtenir unacertaintuïció sobrequinescosesfaràl’algorisme
principal(femunamicadedisseny descendent).A continuacióproposemunsmòduls(prin-
cipalmentde dades)amboperacionsqueensajudin a refinaraquestaideaintuïtiva de l’al-
gorismequevolem dissenyar (fem unamicadedisseny ascendent).A continuaciórefinem
l’algorisme.Potpassarque:

1. Necessitemalgunaoperacióenalgunmòdulqueencaranohemdefinit. Capproblema,
l’afegim.

2. Hi haalgunaaltraoperacióquenonecessitem.Capproblema,la traiem.

3. Veiemquela descomposicióenmòdulsproposadano ésla mésadequada.Capprob-
lema,la canviem i tornemarefinarl’algorismeinicial.
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Ara repetiríemel procésper refinarelsmòduls. En general,ésmillor refinarprimerels
mòdulsquesónmésamuntenla jerarquiademòdulsquehemcreat(elsméspropersal pro-
gramaprincipal). Refinarun mòdul requereiximplementarel tipus i les sevesoperacions.
Perfer això,novamentestabliríemprimerdemaneraaproximadal’estratègiaderesolucióde
les operacions,a la vegadaquepensaríemla millor implementaciódel tipus queensajudi
a aconseguir la millor implementacióde lesoperacions.Novamentaquestprocésderefina-
mentensmostraràla necessitatdeafegir novesoperacionsa algunmòdulo la necessitatde
crearun noutipus. Tambéenspot permetredetectaroperacionsinnecessaries.En qualsevol
cas,comqueen tot momentestemusantelsnousmòdulsde forma independentde la seva
implementació,qualsevol canvi internen el refinamentd’un mòdul no tindrà capefecteen
l’ús d’aquestmòdulenaltrespartsdeldisseny. Pertant,noméshemderevisarla feinaja feta
enl’algorismeprincipalo enelsmòdulssi canviemelsparàmetreso l’especificaciòd’alguna
operacióvisible (ésadir, lesquehemposatenl’especificaciódelmòdul).

Finalment,teniu en compteque, per decidir quinsmòdulsde dadescal crear, hem de
pensaren quin tipus d’informació hemde manegar i, principalment,en quinesoperacions
ensinteressatenir. Noteuquel’essènciad’un tipusno ensla diu el seunom sino lesseves
operacions.Perexemple,lesdiferènciesentreunapila, unacuao un arbreenslesmostren
lessevesoperacions.El queno s’hadefer mai enel momentdeproposarelsnousmòduls
dedadeséspensarencomenmagatzemaremla informació(ésadir, comimplementaremels
tipus), ja queaixò comhemdit dependràmolt decomimplementaremlesoperacionsi, per
tant, en casqueensposéssima fer-ho, prendríemmoltesdecisionsarbitràries(basadesen
unaanàlisimolt poc acuradadel queenscal) queambaltaprobabilitathauríemde canviar
a posteriori. A més,com quevolem assolirla independènciade la implementació,decidir
aquestaenunmomenttanprematurnoensajudaràenres(i defet,éspossiblequeensdificulti
la feina).

2 Exemple: experimentsPSI

Un departamentdeParapsicologianecessitaun programaquecalculi la puntuacióPSI dels
experimentsqueduua terme.En cadaexperimentintervenenn subjectes.Cadascundelsn
subjectesestàaïllat, pensaunaparaulaqualsevol i prova de transmetreaquestaparaulaper
telepatiaalsaltres.Passatun certtemps,cadascundelsn subjectesescriuenunatargetauna
delesparaulesquepensaqueharebut telepàticament.

El resultatde l’experimentesrepresentaperunallista L de n>0 paraules.La puntuació
PSI de l’experiment,notadaamb ψ, es calculamolt senzillament. Sigui β el nombrede
vegadesqueapareixla paraulamésfreqüentde la llista L; si no hi haparaulesrepetidesa L
llavorsβ � 1. La puntuacióψ del’experimentrepresentatperL és:

ψ �
β
n

El programarebràunaseqüènciadecaràcterson noméshi ha lletresi blancs(seriamés
realistaconsiderartambésaltsdelínia i tabuladors,peronohofempersimplificar)i acabada
ambel caràcter’#’. Unaparaulaésunasubseqüènciadelletresi elsblancsfandeseparadors
entreparaules.
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Lesoperacionsdellegir un caràcteri compararcaràctersesconsiderenpredefinides.De
caraa la implementaciópodremsuposarquelesparaulestenenunalongitudmenoro igual
quela constantMAXLONGi queel nombredeparaulesdiferentsd’un experimentmai no serà
superiora la constantMAXNUMPAL(queseràel nombredesubjectesqueparticipenenl’exper-
iment).

El programahauràd’imprimir la puntuacióψ del’experimentrepresentatperla seqüència
d’entrada.

2.1 Descomposicióinicial

Peral problemaquevolemresoldre,ensinteressaafegir noustipusdedadesi operacionsque
enspermetinpensaraunnivell mésalt d’abstracciói ensfacinl’algorismeméssenzill.

Comencemel procésiteratiuderefinamentambunacertaintuïció sobrecomtreballaria
l’algorismeprincipal:hemdellegir paraules,leshemdeguardar, hemdesabersi unaparaula
ja ha aparegut, hemde saberquantesvegadeshaaparegut cadaparaula,etc. Perconcretar,
fem unaprimeraaproximaciódel queseràel programaprincipal:

Esquema de programa principal:

llegir paraula
mentre no final fer

afegir paraula llista
llegir paraula

fmentre
calcular PSI

Basant-nosenaquestaintuïció, fem unaprimerapropostadelsmòdulsqueensagradaria
tenir. Perexemple:

� Ensagradariatractardirectamentambparaules i nopasambcaràctersi fer operacions
com llegir paraules i comparar paraules.

� Ensagradariatenir una“basededades”(llista de paraules) on poder-hi fer consultes
comsabersi una paraula hi ésa la llista o saberquantesvegadesha aparegut.

2.2 Especificaciódelsmòduls

Com a resultatde tot això, fem la propostade definir dos nousmòduls. Noteu quehem
decidittreballaramb“paraules”encaraquenotenimunavisió completadequinesoperacions
necessitem.La necessitatd’algunade les operacionscom la de “compararparaules”ens
apareixquanpensemenbuscarunaparaulaenuna“llista deparaules”.Altresoperacionsles
introduïmcoma exempledeconstructores,encaraqueno sónestrictamentnecessàriespera
aquestexemple.De totamanera,aquípresentemlesespecificacionstotalsdelsdosmòduls.

Mòdul Paraula;

Especificació
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{ 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: - }
{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 coma unadeles
possiblesopcionsperdetectarel final deseqüència.

No heminclòs unaoperacióper copiarparaules,encaraqueen orientacióa objectessi
la necessitariem.En elsdissenyssobrepaper, usaremsemprel’assignaciósi volemcopiarel
valord’unavariabledel tipusquesiguienunaaltravariable(delmateixtipus).Encanvi, com
esveuràa laboratori,endeterminatscasoshauremd’afegir a lesnostresespecificacionsuna
operaciódecòpia. De fet, en llenguatgesno orientatsa objectes,segonscomimplementeu
els noustipus quedissenyeu, tambépot caldreafegir unaoperacióde còpia,peròaquestes
qüestionsja esconsiderenenel següentcurs.

Mòdul Llista_paraules;

Especificació

Sobre Paraula;

{ Tipus de mòdul: dades }
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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_llista_ parau les () 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}

Podriemhaverdonataltresoperacionsconsultoresdemaneraqueel càlculdel PSIésfes
apartir d’elles.En la secció2.4decomentarisesdiscutiràaquestpunt.

L’a funció inicialitzar_llista_paraules podria ser una funció senseparàmetres
queretornaunallista (recordeula discussióentretenir funcionso accionsambparàmetres
d’entrada/sortidaquevemfer 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_lli sta _para ule s ();
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}
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escriure(PSI(L));
fi_algorisme;

2.4 Comentaris

En la presentacióde la soluciód’aquestexempleenshemsaltatunade les iteracionsen el
refinamentsuccessiu.En particular, a la discussióinicial haviem proposatunaoperacióper
calcularquantesvegadesapareixunaparaulaa 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}

en lloc de la funció PSI . Desprésensenvamadonarqueaixò no ajudava gairel’algorisme
principal degut a que si resolemel problemaa basede recórrerla llista tantesvegades
com a parauleshi sónper saberles sevesfrequències,ensquedaun algorismemolt inefi-
cent. Així doncsvempreferiramagaraquestrecorregut dinsd’unaoperacióPSI del mòdul
llista_paraules i buscarla maneradefer-lo eficientmentambdecisionsd’implementació.

Aquestésun exemplede la "negociació"entreel queestemdissenyant i el quehemde
dissenyar. Cadavegadaquerefinem(enaquestcas,l’algorismeprincipal),podemreconsid-
eraralgunesdecisionsquehempresanteriorment.

No s’hadeconsideraraquest“tirar enrera”comunerrordedisseny, sinocomunadecisió
natural enel procésdedisseny modular. De fet, engeneral,ésdifícil encertarcompletament
el disseny delsmòduls(tipusi operacions)“a la primera”.Pertant,encaraqueenla majoria
d’exemplespresentaremunasoluciócompletaa la primera,s’had’entendrequeenel procés
d’obtenir-la ésmésquepossiblequehagimrealitzatalgunesiteracionsmésal disseny.

2.5 Implementaciódelsmòduls

Enaquestaseccióesprendrandecisionsd’implementació.Aquestésunproblemasenzilli la
implementaciótriadaésentotselscasosbastantnatural.

Durant la implementacióinclouremcomentarissobreles decisionspreses,així com la
justificacióinformal delsalgorismesiteratius. Al final presentaremla implementaciócom-
pleta.

Començarempelsmòdulsqueestanmésamuntenla jerarquiademòdulsquehemcreat.
En aquestcasésLlista_paraules ja queusaParaula . Noteuquesi treballéssimengrup
espodriarealitzarel desenvolupamentdelsdosmòdulsenparal� lel.

2.5.1 El mòdul Llista_paraules

Mòdul Llista_paraules;

Implementació

Sobre Paraula;
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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’enun-
ciat) hemimposatun límit màxim en el nombrede paraulesdiferentsquepodenaparèixer
en el text. En aquestaimplementacióhem descrit la llista com una tupla amb un camp
(nparaules ), queensindica el nombrede paraulesa la llista, i un camp(paraules ), que
ésun vectordetuplesquecontenenla paraula(par ) i el nombredevegadesquehaaparegut
(freq ). A més,esconsideraqueunamateixaparaulatansolspotaparèixerun copal vector,
ambla freqüènciaquecalgui(quenopotserzero)i quetoteslesparaulesestrobenal principi
del vector, deixanttoteslesposicionslliuresal final.

Amb aquestaimplementacióde la llista aconseguim que,encaraquel’operaciód’afegir
seràunamica méscomplicada,l’operacióde càlcul del PSI seràmésfàcil i eficient. Una
implementacióalternativa haguésestatenmagatzemartotesles paraulesen unapila, unaa
una(ambrepeticions).Obviament,l’operaciód’afegir sesimplifica, peròla del càlcul del
PSIéscomplicaconsiderablement,demaneraques’obtéunpitjor resultatglobal.

Així, la implementaciódel’operaciód’inicialització dela llista deparaulesésmolt sen-
zilla, ja queperindicarqueno hi haparaulesa la llista noméscal posarel campnparaules
azero.

Operacions

funció inicialitzar_llista_ parau les () ret L: llista_paraules
{Pre: - }

L.nparaules := 0;

{Post: L es una llista buida}

La següentoperacióéspotserla méscomplicadade tot el disseny. Peraixò la descom-
posarem,usantunaoperacióocultaauxiliar percercarunaparaulaa la llista. Consideremla
següentespecificaciópera 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 }

Noteuquela funció estàbendefinidaperquèunamateixaparaulano pot estarmésquea
unaposiciódel vector.
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Ara, suposantquetenim aquestfunció de cerca,noméscal cridar-la ambcadaparaula
nova; 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].f req := L.paraules[pos].fr eq + 1;

sino
{paraula nova}
L.nparaules := L.nparaules + 1;
L.paraules[L.npar aul es] .p ar := p;
L.paraules[L.npar aul es] .f req := 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}

Noteuquehemafinatl’especificaciódela operaciódecaraa produirel seucodi, ja que
araconeixemla representaciódel tipus.Perexemple,la precondicióreflecteixleslimitacions
derivadesd’haver implementatla llista amb un vector. Això no comportaproblemesde
correcció,doncslescondicionsdel’enunciatpermetengarantirel seucompliment.

Implementemara l’operacióocultaquehaviem deixatpendent. Es tractad’una cerca.
Comainvariant,consideremquenohemtrobatla paraulaenlesposicionsanteriorsal’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",
1 <= i <= L.nparaules + 1 }

mentre !b /\ i <= L.nparaules fer
si comparar_paraules (p,L.paraules[i].p ar) 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 }
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Noteu que ésobligatori fer la comparacióentre paraulesamb l’operació correspo-
nent, ja que no tenim dret a accedir a les posicionsdels vectors que les representen
perquè estemfora del mòdul Paraula,

Donemalgunsdetallsdela justificació:

� Inicialitzacions. Posantun 1 a la i (queestàenel dominidevalorsfixat), satisfemque
p no apareixa lesposicionsanteriors.A més,posemb a fals , ja quellavorsno s’ha
desatisferresmés.

� Condicióde sortida. Hi ha duesposibilitatsper sortir del bucle. (1) Si b éscert , ja
quellavors sabemquela paraulaésa la posició i . A més,el booleàb ja té el valor
correcte(satisfàla postcondició).(2) Si b ésfals peròla i ésL.nparaules+1 , ja que
llavorssabemquela paraulano hi apareix.A més,novament,el booleàb ja té el valor
correcte.Pertant,la condiciódelbucleésla negaciódelsdoscasos,ésadir, !b i i <=
L.nparaules (noteuquei sempreésmenoro igualqueL.nparaules+1 ).

� Cosdel bucle. L’invariantquehemtriat estàinspiratenl’ús del booleàb coma marca
quantrobemla paraulacercada.Pertant,el primerquefem éspreguntarperla posició
i -èssima.Si coincideixambla paraulap, llavorsposantb a cert satisfemunaltrecop
l’invariant,ja quefinsa i-1 ja sabíemquenoapareixiai, amés,arasesatisfàquequan
b éscert la paraulaapareixa la posició i . En cascontrari,si p no coincideixambla
parauladela posiciói , llavorssabemquefins la posiciói noapareixp (i comqueb és
fals no cal satisferresmés).Pertant,podemincrementantla 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 funcióPSI . Perresoldre-la,primerobtenimla màximafreqüèn-
cia delesparaulesdela llista (β) i el total deparaules(comptantrepetides)quehemtractat
enla llista, ésadir, la sumadelesfreqüènciesdelesparaules(quecoincideixambel nombre
depersonesquehanintervinguta l’experiment).Peracabar, calculemel factorPSIa partir
d’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,
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 ;
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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 justificacióinformaldel’algorisme.

� Inicialitzacions. Consideremqueel conjuntbuit no té definit un màxim. Llavors, la
primerafreqüènciamàximaque es pot calcularcorresponal cas i=2 i seràla de la
primeraparaula,queassignarema beta . Així mateix,la sumadefreqüènciespel cas
i=2 estambéla dela primeraparaulai l’assignema n. Noteuqueaquestraonamentes
basaenquela llista no esbuida.

� Condiciódesortida. Comquevolemteniral final totala llista tractada,sortiremdelbu-
cle quani=L.nparaules+1 . Pertant,ensquedemmentrei <= L.nparaules (noteu
quel’invariantensasseguraquei <= L.nparaules+1 ).

� Cosdel bucle. Comquehemd’avançar, el mésnaturalésincrementarla i demanera
ques’acostial final delvector. Peròabansd’incrementarla i , hemdetractarla paraula
i -èssima,a fi de seguir garantintl’invariant. Necessitem,per tant, que n contingui
finalmentla sumade freqüènciesde les paraulesen [1..i] d’L i beta la freqüència
màximadelesparaules[1..i] d’L. Comqueactualmentn contéla sumade[1..i-1]
i beta el màximde [1..i-1] , un copguardata la variablenova f la freqüènciadela
paraulai -èssima,hemdesumarf an i mirarsi f ésel noumàximo no. Si f ésmésgran
quebeta llavors f ésel noumàxim ja queper transitivitat f ésmésgrano igual que
toteslesfreqüènciesdelesparaulesen [1..i] d’L. En cascontraribeta segueixsent
el màximen[1..i] . Un copquetenimla sumai el màximfinsa i , podemincrementar
la i pertornara tenir l’invariantfins i-1 .

� Acabament. A cadavoltadecreixla distànciaentreL.nparaules+1 i la i .

� Instruccionsfinals. Quansortim del bucle tenim a n la sumade les freqüències,que
coincideixambel nombredeparticipants,i a beta la màximafreqüència.Pertant,el
valordePSIs’obtédividint beta pern.

2.5.2 El mòdul Paraula

Mòdul Paraula;

Implementació

10



tipus paraula =
tupla

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

ftupla

Noteuquecomadecisiód’implementacióhemimposatun límit màximenel nombrede
caràctersd’unaparaula.Perprendreaquestadecisióhemd’estarsegursquemai sobrepas-
saremaquestlímit, si no la implementacióno escomportariacoml’especificaciója queen
aquestanohavíemimposatcaplímit. Enel nostrecasenshoasseguravenenl’enunciat,però
si no n’estemsegurshauremd’indicarel 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.Pera lessegüentscal fer
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(act ual (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’operacióauxiliar saltar_blancs queespecifiquemi implementema
continuació.
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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 }

Noteu que l’acció saltar_blancs és una operacióinternade la implementació,que
no es pot usar fora d’aquestmòdul. Si volguéssimfer-la pública l’hauríem d’incloure a
l’especificació.Ésmolt possiblequeal implementarun mòdulenscalginnovesoperacions
ocultes,ja queperqüestionsdellegibilitat s’had’evitar teniroperacionsimplementadesamb
algorismesmolt llargs.A més,ésimportantqueal implementarunaoperacióapliqueu,quan
calgui,l’abstracciófunciónal.Recordeuquel’abstracciófunciónalconsisteixbàsicamenten
considerarque,si en un cert momentenscal unaoperacióqueno tenim,p.e.unaquesalti
blancs,podemsuposarquela tenim (i li donemnom i unaespecificació)i després,un cop
hagimacabat,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 primer condicionalesbasaen el fet de quesi duesparaulessónigualshande tenir
la mateixalongitud. Pertant, si no tenenla mateixalongitud no podenseriguals. En cas
contrari,comencemel procésiteratiuperbuscarsi hi haalgunaposicióon lesduesparaules
tinguin lletresdiferents.Consideremcoma invariantquetoteslesposicionsfins a i-1 són
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igualsi quesi el booleàigual ésfals llavors la lletra i -èssimaésdiferent(noteuquesi el
booleàéscert llavorsno sabemresdela lletra). A més,afegim el domini devalorsquepot
prendrela i . Mostremla justificaciódelesinstruccionsdel bucle.

� Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueno hemcomparatcaplletra,això ho rep-
resentemposantun 1 a la i (queestàen el domini de valorsfixat), ja queaixí tenim
quetoteslesposicionsfins i-1 sónigualsja queno n’hi hacap.A més,posemigual
acert,ja quellavorsno s’hadesatisferresmés.

� Condiciódesortida. Hi hadosposibilitatspersortir.

1. Si igual ésfals.Llavorssabemquei<=p1.long i lesparaulestenenla posiciói
diferent,pertantlesparaulesno sóniguals.A més,el booleàigual ja té el valor
correcte(satisfàla postcondició).

2. Si igual éscert però la i és p1.long+1 . Llavors sabemque les paraulessón
iguals,ja quetenenla mateixalongitud i totesles lletresigualsfins p1.long . A
més,novament,el booleàigual ja té el valorcorrecte.

Així doncs,comquevolemsortirquanigual ésfalso la i ésp1.long+1 ensquedarem
encascontrari,ésa dir quanigual i i <= p1.long (noteuquei sempreésmenoro
igualquep1.long+1 ).

� Cosdel bucle. L’invariantquehemtriat estàinspiraten l’ús del booleàigual coma
marcaquantrobemdoselementsdiferents.Pertant,el primerquefeméspreguntarper
la posiciói -èssima.Si sóndiferents,llavorsposantigual a falssatisfemun altrecop
l’invariant,ja quefins a i-1 ja sabíemqueerenigualsi a mésaraessatisfàquequan
igual ésfals lesposicionsi -èssimessóndiferents(noteuquea continuaciósortirem
del bucle). En cascontrari,si la posició i ésigual en lesduesparaules,llavorssabem
quefins la posiciói totesleslletressóniguals(i comqueigual éscertno cal satisfer
resmés). Per tant, incrementantla i satisfeml’invariant i avancemen el tractament
delsvectors.

� Acabament. A cadavolta,o bé igual passadecerta fals(i sortimdel bucle),o igual
no canvia i llavorsdecreixla distànciaentrep1.long+1 i la i .

La implementacióde l’última funció esbasaen el fet de queunaparaulaésbuida si 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"}
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2.5.3 Dissenycomplet

Comqueestractadel primerexemple,mostraremtot el disseny. En la restad’exemplesno
ho farem.

Especificaciódelsmòduls

Mòdul Paraula;

Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus paraula;

{ 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
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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_llista_ parau les () 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}

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_lli sta _para ule s ();
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;
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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}

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(act ual (s) ,p );
avancar(s)

fmentre;

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

{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
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Sobre Paraula;

tipus llista_paraules =
tupla

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

tupla
par: paraula;
freq: enter

ftupla;
ftupla;

Operacions

funció inicialitzar_llista_ parau les () 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].fre q := L.paraules[i].fre q + 1;

sino
{paraula nova}
L.nparaules := L.nparaules + 1;
L.paraules[L.npar aul es] .p ar := p;
L.paraules[L.npar aul es] .f req := 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}

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

5 Exemple: Gestiórentadora

Consideremunarentadorai unacubetade robaper rentar. La seva operativa normalper-
met dipositarunapeçade robatant a l’una com a l’altra. Tambéexisteix la possibilitatde
completarla rentadoraambrobadela cubeta.

Unarentadorapot estarinicialitzadao no. Toteslesoperacions,tret de la inicialització,
nomésespodenaplicarsobrerentadoresinicialitzades.Lesdadesrellevantsper inicialitzar
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unarentadorasónel pesmàxim al qual esvol arribar(natural)i si ésde robablancao de
color (espot representarambvalorsbooleans,p.e.el blancésfals i el color éscert). Una
peçaderobatambété elsatributsdepesi color.

Percompletarunarentadora,estreudela cubetala màximaquantitatpossiblederobadel
tipuscorresponent(blanco color) queno espassidel pesmàxim, i traientprimer lespeces
derobaintroduïdesendarrerlloc.

Perúltim, hi hauràunaoperacióper fer el rentat.Espodràaplicartot i quela rentadora
noestiguiplena.El resultatd’aquestaoperacióésquela rentadoraquedanooperativai llesta
pertornara inicialitzar-seambnovesdades.

El programaprincipalcrearàla cubetai s’encarregaràd’anaraplicantlesoperacionsde-
scrites,oferint unmenúd’opcions:

Esquema de programa principal:

crear cubeta
llegir opció
mentre no final fer

llegir dades operació
realitzar operació
llegir opció

fmentre

Hi hauràcinc opcions: inicialitzar una rentadora,dipositaruna peçaen la rentadora,
dipositarunapeçaenla cubeta,completarla rentadorai fer un rentat.

Finalment,consideraremquedurantel procésespodenaplicaroperacionsd’escriptura
del contigutdela rentadorao la cubetapersupervisarel seufuncionament.De totamanera,
persimplificar, enel disseny presentatenaquestdocumentnos’inclouranaquestespossibles
consultes.

5.1 Especificaciódelsmòduls

Necessitaremels tipus de dadesCubeta,Rentadorai Peça.Les operacionsques’apliquen
sobreunaCubetaseran:crearunacubetabuida, afegir unapeçade roba i completaruna
rentadora.

Aquestaúltimaoperaciós’incloual mòdulCubetaperquèhemdeciditqueel nostretipus
“principal” ésCubeta,doncsésl’única estructuraon lespecesentreni surten.Si no fou així,
i consideréssimqueel tipus importantésRentadora,l’operaciódecompletarunarentadora
pertanyeriaal mòdulRentadora.Hi hamésraonsperprendreaquestadecisióqueexplicarem
mésendevant.

Mòdul Cubeta

Especificació

Sobre Peça, Rentadora;
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{ 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_rentador a (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}

Unarentadoratindràcoma atributsel seupesmàxim,el seupesactual,si ésdecolor o
no i si estàinicialitzada. Aquestsatributs intervindrana la inicialització i haurande poder
serconsultatsmitjançantoperacionspúbliques.En unarentadoraespodenafegir pecesdel
color donata la seva inicialització i semprequeno essuperil’esmentatmàxim. Quanesfa
el rentat,la rentadoradeixad’estarinicialitzada,i no espot tornara fer resambella fins que
no hagiestatinicialitzadadenou.

Ara podemdonarmésargumentsa favor d’inclourel’operaciódecompletarla rentadora
al mòdulCubeta . Enefecte,amblesactualsoperacionsdeRentadora ja podemimplemen-
tar aquestaoperació,peròsi volguéssimposar-la a Rentadora , necessitaríemunesquantes
operacionsaddicionalsdeCubeta (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 }
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Operacions

funció instal.lar_rentadora () dev r: Rentadora
{Pre: ---- }
{Post: r és una rentadora sense inicialitzar}

acció inicialitzar_renta dor a (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_rentad ora (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_rent adora (r: Rentadora) dev col: bool
{Pre: ---- }
{Post: "col" és el color d’ r}

funció consultar_pes_rentad or a (r: Rentadora) dev pes: nat
{Pre: ---- }
{Post: "pes" és el pes d’ r}

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

Consideremarael mòdulpera lespecesderoba. Els atributs importantsd’unapeça,en
el nostrecontext, sónel seupesi el seucolor. Aquestsatributs no hande canviar durant
el procés,demaneraquelesoperacionsdel mòdulcorresponentseranla creacióde la peça
i la consultadels seusatributs. Noteu quehem diferenciatles operacionsqueespodrien
confondreamblesdeRentadora . Això ho hemfet perclaretat,peròno ésobligatori.

Mòdul Peça;

Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }
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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: ---- }
{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_peça (p: Peça) ret col: bool
{Pre: ---- }
{Post: "col" és el tipus de la peça de roba p }

5.2 Programa principal

Ara podemrefinarel programaprincipal ambles operacionsespecificades.S’ha d’establir
algun conveni per a la gestió de les dadesi els resultats. Suposemque les operacions
que volem realitzarestancodificadesamb númerosentersnegatiusamb els següentsval-
ors: inicialitzar rentadora = -1 ; afegir peça a rentadora= -2 ; afegir peça
a cubeta= -3 ; completar rentadora= -4 ; fer rentat = -5 ; final = -6 . Suposem
tambéquehi haunaoperacióllegir quellegeixqualsevol 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_rentado ra( );
op:=llegir();
mentre op!=-6 fer

si op=-1 --> pes:=llegir(); col:=llegir();
inicialitzar_renta dor a( r, col, pes)

[] op=-2 --> pes:=llegir(); col:=llegir();
p:=crear_peça_roba (pe s, col);
afegir_peça_rentad ora (r , p);

[] op=-3 --> pes:=llegir(); col:=llegir();
p:=crear_peça_roba (pe s, col);
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afegir_peça_cubeta (c, p);
[] op=-4 --> completar_rentador a(c , r);
[] op=-5 --> rentat(r);
fsi;
op:=llegir();

fmentre

Noteuqueestemsuposantquelesdadesd’entradasóncorrectesperatoteslesoperacions.
Si nofou així, hauríemd’aplicarlesproteccionscorresponentsalesoperacionsabansd’usar-
les,pergarantirqueescompleixenlesprecondicions1.

5.3 Implementaciódelsmòduls

Implementaremel tipus Peçaamb una tupla de valors simplesi les sevesoperacionssón
immediates.

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_peça (p: Peça) ret col: bool

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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{Pre: ---- }

col:= p.col;

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

Respecteal tipusRentadora,si coneixéssimperendevantunmàximabsolutdela sevaca-
pacitatpodríemrepresentar-la ambunvectordepecesderoba.Comquenoésel cas,podem
usarsimplementunapila depecesderobamésel color, la informaciósobreinicialització i
elspessosactuali màxim.Encapmomentel pesactualpotsuperarel màxim.Lesoperacions
sónimmediates.

Mòdul Rentadora

Implementació

Sobre Peça;

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

ftupla

Operacions

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

r.ini:= fals

{Post: r és una rentadora sense inicialitzar}

acció inicialitzar_renta dor a (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_rentad ora (e/s r: Rentadora; ent p: Peça)
{Pre: r està inicialitzada, pes d’ r + pes de p <= pes màxim d’ r,
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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_rent adora (r: Rentadora) dev col: bool
{Pre: r està inicialitzada}

col:= r.col;

{Post: "col" és el color d’ r}

funció consultar_pes_rentad or a (r: Rentadora) dev pes: nat
{Pre: r està inicialitzada }

pes:= r.pes;

{Post: "pes" és el pes d’ r}

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

pmax:= r.pesmax;

{Post: pmax és el pes màxim d’ r}

Desenvolupemambmésdetallel mòdulCubeta . Podríemrepresentaraquesttipusamb
unapila de pecesde roba,de maneraque les operacionsd’instal� lar i afegir serienfàcils,
peròla decompletarhauriad’anarcomprovantel colordelespecesquevatractant.Peraixò,
consideraremuna implementaciódel tipus que faciliti aquestaoperació. La representació
escollidaésunatupla ambduespiles de peces,unaper la robablancai unaaltra per la de
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color.

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_nul a() ;
c.robablanca:=p_nu la( );

{Post: ens retorna a c una cubeta buida }

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

si consultar_color_pe ça( p) --> c.robacolor:= empilar(p,c.robacol or)
[] !consultar_color_p eça (p ) --> c.robablanca:=empil ar( p,c .r obabla nca )
fsi

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

L’operaciórestant,completar_rentadora , requereixavançaren la pila corresponent
mirant d’afegir a r les pecesde roba que esvan visitant fins quearribema una que faci
excedirel pesmàxim.Aquestprocésespot realitzardeformarecursivao iterativa.

Consideremenprimer lloc la versiórecursiva. D’entrada,seleccionemla pila correspo-
nental color de la rentadorai apliquemunaoperacióauxiliar privadaqueduguia termela
restade la feina. Aquestanova operaciópartiràd’unapila depecesderobai unarentadora
del mateixcolor i completaràla rentadoraadequadament.Especifiquem-la:

acció completar_rentador a_p il a(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:

27



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

si consultar_color_ren tad or a(r ) --> completar_rentador a_p il a(c .ro bac ol or, r)
[] !consultar_color_re nta dora( r) --> completar_rentador a_p il a(c .ro bab la nca , 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’operacióauxiliarprivadacompletar_rentadora_pila .

acció completar_rentador a_p il a(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_ pes_p eça (pe ça rob a);
pes:=consultar_pes _r ent adora( r) ;
pmax:=consultar_pe s_ maxim( r);
si pescim > pmax-pes --> continuar
[] pescim <= pmax-pes -->

afegir_peça_rentado ra (r, peç aro ba);
completar_rentadora _pila (de sempi lar (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 recursivahemseguit la següentderivacióinformal.

� Casossenzills. Si la pila ésbuidano espot treurecappeçaderobai pertantno cal fer
res.

Si la pila no ésbuidaperòla primerapeça(la del cim) fa superarel pesmàximde la
rentadora,tampocespot treuredela pila i pertantnovamentno cal fer res.Noteuque
perpreguntarpel cim dela pila primerhemdeposarel condicionalsobresi la pila és
buidao no.
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	 Casrecursiu. Si la pila no ésbuidai la peçaqueésal cim no fa superarel pesmàxim
dela rentadora,hemdeposarla peçaa la rentadorai eliminar-la dela pila.

La restadepecesquehemdeposara la rentadoraseranlesprimeres(desprésdetreure
la del cim ambdesempilar ) queméss’acostinal pesmàxim de la rentadora,sense
passar-se,comptantqueaaquestaja hemafegit la peçadelcim. Aquestespecestambé
s’hand’eliminar de la pila. Tot això ensho dónala crida recursiva per hipòtesid’in-
ducció,perquèelsnousparámetresja estanactualitzats.

La cridarecursivaéscorrecta:

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

2. Elsparàmetrescompleixenla precondició.La rentadorasegueixinicialitzadai no
hi hahagutcanvis decolor acapdelsparàmetres.

Finalment,noteuquela cridaa afegir_peça_rentadora éscorrectaja queel pesde
la novapeçano fa superarel pesmàximd’r , per la protecció,i lesrestantscondicions
sesatisfànperla precondició.

	 Acabament. A cadacridarecursivadecreixel tamany dela pila.

La versióiterativa esdissenya a partir de l’operacióauxiliar privada. Recordemla seva
especificació:

acció completar_rentador a_p il a(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 }

Prenemcoma invariantquelespeceseliminadesdela pila original s’hanposaten r i no
fan superarel seupesmàxim. A més,mantenima p les pecesqueno hemeliminat. Com
queel pesmàximd’r mai canvia, el guardema pmax perno haver defer la cridacadacop.
Finalment,afegim unanova variablebooleanab quesi té el valor cert llavors la primera
peçaquequedaper retirar fa superarel pesmàxim d’r (ésa dir, posaremb a cert quan
trobemunapeçaquefaci superaraquestpes).

{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_rentador a_p il a (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_p es_ maxim (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_ pes _peça (ci m(p)) ;
pes:=consultar_pes _re nt adora( r);
si pescim > pmax-pes --> b:= cert
[] pescim <= pmax-pes --> afegir_peça_rentado ra( 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 derivacióinformalquehemaplicata la implementacióhaestatla següent:


 Inicialitzacions. Consideremqueno hemeliminat cappeça,per tant si p té el valor
inicial i assignema pmax el valor corresponent,sesatisfantoteslescondicionsmenys
potserl’última, ja quenosabemel pesdela primerapeçaaeliminaro, fins i tot, si n’hi
ha.Persatisferfàcilmentl’última condicióposemb afals,ja quefalsimplicaqualsevol
cosa.


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


 Cosdel bucle. L’invariantquehemtriat estàinspiratenl’ús del booleab coma marca
quantrobemla primerapeçaquefaci superarel pesmàximd’r . Pertant,el primerque
fem éspreguntarsi la primerapeçaa eliminar(la del cim) fa superarel pes.Si ésaixí,
llavorsposantb acert satisfeml’última condiciódel’invarianti la restadecondicions
sesegueixensatisfent.En cascontrari,afegim la peçadel cim a la rentadora,ja quees
donentoteslescondicions,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.
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Perúltim, noteuquea l’invariantestemdient implícitamentquesi b éscert,llavorsp no
ésnula.Això ésnecessariperpoderparlardela següentpeça.

7 Exemple: Pseudo-tetris

Anema resoldreun tercerexemple.En aquestcasnomésmostraremla seva solució(sense
mostrarlesfasesquehempassatperaconseguir-lo) i lesjustificacionsdetotselsalgorismes
iteratiusi recursius.

Volem simularun joc similar al Tetris. Disposemd’una àread’N posicionsd’amplada
i senselimitació d’alçada.Lesposicionsde l’àreade joc estanocupadesper quadratsde4
colorsdiferents(querepresentaremambnúmerosdel 0 al 3). No hi hamai espaisbuits en
verticalentredosquadradets.La següentfiguraexemplificaun possibleestatdel joc amb10
posicionsd’amplada.
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Noteuquesí quepodenhavercolumnescompletamentbuides.
El joc esdesenvolupadela seguentmanera.Contínuamentvancaienttires(horitzontals)

dequadradetsambunaposiciód’inici (entre1 i N) i un tamany, tal quela tira senceracau
entre1 i N. Comaexemple,la següenttira cauenla posiciód’inici 4
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Quancauunatira hemd’intentareliminar-la del nostrejoc. Això éspossiblesi
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1. la tira apareixen el joc en horitzontal,al nivell superiori amb totes les casellesa
la mateixaalçada(no cal quecomencien la mateixaposició d’inici), com passaen
l’exempleanterior. Enaquestcasdesprésd’eliminar la tira ensqueda
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2. la tira apareixen el joc en vertical,començantper unacasellaal nivell superior, com
passaenl’exemplesegüent.
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En aquestcasdesprésd’eliminar la tira ensqueda
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Sempremiraremprimerd’eliminar la tira enhoritzontali, si no espot,desprésprovarem
envertical.Nomésespot eliminaruncoppertira. Si hi hamésd’unaopció,perexempleen
horitzontal,podemeliminarla quepreferim,peròsemprenomésuna.
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En casqueno poguemeliminarni enverticalni enhoritzontalllavors la tira esdeposita
en la superfíciedel joc (adaptant-seal contorn)a partir de la posiciód’inici. En el següent
exempleno 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 enalgun
momentel joc superaunaalçadamàximaques’hadefixar a l’inici del joc.

7.1 Especificaciódelsmòduls i programa principal

Presentemara la descomposiciómodular i el programaprincipal proposat. Basaten una
primeraaproximacióde la soluciódel problemadissenyaremtresmòdulsdedadesambels
noustipus joc , tira i columna . De fet, el tipus columna nomésesnecessitaa la imple-
mentaciódel mòdul del tipus joc . Malgrat això l’especificaremi l’usaremcom qualsevol
altremòdulmantenintla independènciadela implementació.

Noteuqueenaquestexemplenoméspresentaremunasoluciócompletaal problema,i per
tant,no mostraremlesdiferentsetapesderefinamentquehemnecessitatperobtenir-la. Per
exemple,malgratquela necessitatdel tipuscolumna no la veuriemfins a la implementació
del mòdulJoc_tetris , heminclòsla sevaespecificaciócompletadesdelprincipi.

Mòdul Joc_tetris;
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Especificació

Sobre Tira;

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus joc;

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

Operacions

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

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

acció simplificar_horitz ont al (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_vertic al( 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:joc ) 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"}
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FEspecificació

Tambéhemvist queenscal un mòduldedadespel nou tipus tira . En aquestmoment
no tenimunaideamassaclaradel quecal. Pertant,en un disseny real, en aquestmoment
nomésposariemalgunesoperacionsi, molt possiblement,despréscaldriaampliar-les. Com
queenaquestexemplenoméspretenemmostrarunasoluciócompletaal problemaposarem
desdelprincipi toteslesoperacionsnecessàries.

Mòdul Tira;

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,malgratqueenundisseny realencaranopodriempreveurela seva
necessitat,comqueaquíexposemla soluciófinal al problema,ja presenteml’especificació
del mòduldedadesquedefineixel tipuscolumna i queempraremen la implementaciódel
mòdulJoc_tetris .

Mòdul Columna;

Especificació

{ Tipus de mòdul: dades }

Tipus columna;
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{ 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}

acció elim_superior(e/s c:columna);
{Pre: c té algun element}
{Post: modifica c eliminant l’element superior}

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

acció elim_n_superior(en t 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 }
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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_horitz ont al( j , t , b);
Si !b --> simplificar_vertica l(j , t , b);

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

[] b -->
fSi

fMentre

Si joc_buit(j) --> escriure(’Hem guanyat el joc’)
[] !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 tipusambun vectordeN 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}

Noteuquepera la representaciód’aquestmòdultambéhaguésestatraonableno crearel
tipuscolumna i definirel campcolumnes del joc comunvectordetuplesambla informació
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necessàriai tenir totesles operacionsquearasónal mòdul Columna com a operacionsin-
ternes(privades)dela implementaciódeJoc_tetris . Detotamanera,malgratqueel criteri
no estàperfectamentdefinit, la ideaés:crearun tipussemprequetrobeminformacióqueté
entitatpròpiai querequereixunconjuntd’operacionsnovespertractar-la.

Finalment,tambécal resaltarquea l’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:

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

� Condicióde sortida. Com quevolem tenir al final totesles columnesdel joc inicial-
itzades,sortiremdelbuclequani=N+1 , pertantensquedemmentrei <= N (noteuque
l’invariantensasseguraquei <= N+1).

� Cosdel bucle. Comquehemd’avançar, el mésnaturalésincrementarla i demanera
ques’acostial final delvector. Peròabansd’incrementarla i , hemdesatisferl’invariant
canviant i per i+1 , ésa dir, hemde tenir columnesbuidesfins a la posició i . Com
que,segonsl’invariant,fins a i-1 ja hemposatcolumnesbuides,noméscal posaruna
columnabuidaenla i -èssimaposició.Un copfet, podemincrementarla i pertornara
tenir l’invariantfins i-1 .

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

� Instruccionsfinals. Quansortimdelbucletenimcolumnesbuidesa toteslesposicions.
Pertant,noméscalposarel paràmetrelim comaalçadamàximadel joc.
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7.2.2 Simplificació horitzontal

L’acciópersimplificarhoritzontalmentl’hem descomposatendosoperacions:(i) unafunció
queensdiu si hi ha unatira horitzontalal nivel superiordel joc i a quinaposicióestroba,
encasquehi sigui; (ii) unaaccióqueelimina la tira, assumintqueespot eliminar. De fet,
comaalternativaal nostredisseny, podríemhaverposataquestesduesoperacionsauxiliarsa
l’especificacióenlloc dela simplificar_horitzontal .

acció simplificar_horitz ont al (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 ,lo ng_ 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 }

Desenvolupemarala funció tira_horitzontal . Comaabstracciófuncionalsuposarem
quetenimla funció es_pot_hor quedonatun joc, unatira i unaposicióp, ensdiu si la tira
espoteliminarhoritzontalmentdel joc començantenla posicióp.

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

p:= 1; l:= long_tira(t);
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 }
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La derivacióinformal té elssegüentspassos.

� Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueel troç tractatésbuit posantun 1 a la p i,
pertant,long_tira(t) ala l . Així, escumpleixquenoespoteliminarhorizontalment
començantenalgunpuntdel’interval [1..p-1] . A més,posemfals ab, pernohaver
desatisferresmés.

� Condicióde sortida. Comquevolem tenir al final la posició,si n’hi ha,on la tira es
poteliminarhoritzontalmentsortiremsi la b éscert , ja quesabemqueespoteliminar
començantenp. Peraltrabanda,si la b ésfals peròla l ésN+1 llavorssabemquela
tira noespoteliminar, ja quenoespodiafinsap-1 i apartirdep ja nocap.Enambdós
casosja tenimel resultatfinal i, pertant,ensquedemmentreb sigui falsi l <= N.

� Cosdel bucle. Si espot eliminar t a partir de p llavors posemb a cert i satisfem
l’invariant(i sortiremdel mentre).Si no espot eliminarhoritzontalmenta partir dep
llavors,comqueja sabíemperl’invariantqueno espodiaen [1..p-1] , tenimqueno
espot eliminarhoritzontalmentcomençanten [1..p] . Pertant,podemincrementarp
(i la l per mantenirla relacióambp) i garantireml’invariant(noteuque l <= N ens
garanteixl+1 <= N+1).

� Acabament. A cadavolta,o béb passadefalsa cert(i sortimdel bucle),o b no canvia
i llavorsdecreixla distànciaentreN+1 i la l .

Resolemarala funcióes_pot_hor . Noteuquela cridaquen’hemfet satisfàla precondi-
ció.

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.c olu mnes[ 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.c olu mnes[ n]) = 0 --> b:= fals
[] altura_columna(j.c olu mnes[ 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 }
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La precondicióensaseguraque la longitud de la tira és menoro igual queel nombrede
columnesquequedencomençantenp. La derivacióinformalhaestatla següent.

 Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueel troç tractatdela tira t ésbuit. Peraixò
posemun 1 a la i i, per tant, posemel valor de p a la n i cert a la b (ja queespot
eliminarun troç buit començantenp).

 Condiciódesortida. Comquevolemsaberal final si la tira espot eliminarhoritzon-
talmentcomençantenp, si ja hemdetectatqueno espot (b ésfals)o beja hemtractat
totala tira, ja tenima b el resultat.Pertant,ensquedemmentreb sigui cert i la i sigui
menoro igual quelong_tira(t) .

 Cosdelbucle. Volemincrementarla i peravançarenel tractamentdela tira. Així, ens
cal satisferl’invariantcanviant i per i+1 . Comqueperla condiciódel bucleja sabem
quefins araéspodiaeliminarhoritzontalment,perdeterminarel valor deb, cal tractar
la posició i de la tira i la columnan=p+i-1 . Pertant,primermiremsi la columnaté
elements.Si noenté,vol dir quenopodemeliminarl’elementdela posiciói dela tira
i pertantb ésfals. Si té elements,comprovemsi l’elementsuperiordela columnaco-
incideixambla posiciódela tira i si l’alçadadela columnacoincideixambl’alçadade
la columnainicial p (queensasseguraqueté la mateixaalçadaquetoteslescolumnes
desdep). Noteuqueestemenel casqueN+1-p >= long_tira(t) i queperla condi-
ció del bucle i l’invarianttenim 1<= i <= long_tira(t) , la qual cosaensassegura
que1<= p <= n <= N. Així, ja tenimab si "espoteliminarhoritzontalmentt[1..i]
començantenp". Pertant,incrementantla i (i la n) tornemasatisferl’invariant.

 Acabament. A cadavoltadecreixla distànciaentrelong_tira(t)+1 i la i .

Femaral’operacióqueenshavia quedatpendentpereliminar les tireshoritzontalment.
Persimplificar(i perfomentarla possiblereutilitzaciód’operacionsja dissenyadesenfuturs
dissenys), la precondicióquehemposatésla mésfeble queenscal per podereliminar els
elementsquesónal cim delescolumnes.Aquestacondicióésquelescolumnesimplicades
no siguinbuides. Noteuque,quancridema la funció, el quesabemésqueespot eliminar
horitzontalmentla tira, la qualcosaensgaranteixquelescolumnesno 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
les columnes p i k-1, p<=k<=n }

Mentre k <= n fer
elim_superior(j.co lum nes [p ]);
k:=k+1;

fMentre;

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

41



Presentemacontinuacióla derivacióinformalqueenshaportata l’anterior algorisme.

� Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueno hemeliminat capelement.Per tant,
posemel valordep a la k , demaneraqueentrep i k-1 no hi hacapcolumna.

� Condiciódesortida. Quank=n+1 , l’invariantensasseguraqueja hemeliminattotsels
elementsquecalia.Pertant,ensquedemmentrek <= n (ja quel’invariantensdiu que
k <= n+1).

� Cosdelbucle. Volemincrementarla k peravançarenel tractamentdelescolumnesdel
joc. Així, enscal satisferl’invariantcanviant k perk+1 . Comquetenimtractadesles
columnesfins ak-1 , calquetractemla columnak , quesatisfà1 <= k <= N. Peraixò,
elimineml’elementsuperiordela columna.

� Acabament. A cadavoltadecreixla distànciaentren i k .

7.2.3 Simplificació vertical

Comencemaraa desenvoluparlesoperacionsquecalenpel tractamentdelestiresverticals.
Peraixò,descomposemfuncionalmentaquestaoperaciódemaneraqueprimercridemauna
funció queensdiu si la tira espot eliminarverticalmenti, encasqueespugui,ensdigui en
quinacolumna.Després,encasafirmatiu,cridema unafunció queenselimini elselements
dela columnacorresponent(compassavaambla simplificacióhoritzontal,comalternativaal
nostredisseny, podríemhaverposata l’especificaciódel mòdullesduesoperacionsdecerca
i eliminacióenlloc dela desimplificacióverticalqueinclouambdues).

acció simplificar_vertic al( 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. col umnes[ 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 }

Desenvolupemarala funciódecerca,ambunesquemadiferent.Peraresoldre-la,usarem
l’operaciótira_sup delmòdulColumna , quedonadaunacolumnai unatira ensdiu si la tira
ésadalt dela columna.
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funció tira_vertical(j:joc; 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.columnes[ 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 funció anteriorhaestatobtingudaambla següentderivacióinformal.

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

� Condicióde sortida. Com quevolem saberal final si t espot eliminar verticalment,
si ja hemdetectatqueespot (b éscert),o béja hemtractattoteslescolumnes,podem
sortir delbucleja quel’invariantensasseguraquetenimab el resultat(i noméscaldrà,
potser, fer algunapetitamodificacióa la p). Pertant,ensquedemmentreb sigui fals i
la p sigui menoro igualqueN.

� Cosdel bucle. Volem incrementarla p peravançaren el tractamentde lescolumnes.
Així, enscal satisferl’invariantcanviant p perp+1 . Comqueperla condiciódel bucle
ja sabemquefinsaranos’hatrobatcapcolumnaenqueespuguieliminarverticalment,
per determinarel valor de b, cal quemirem la columnade la posicióp. Noteuque,
desprésd’incrementarp, la b tornaa tenir la comprovaciófins la columnap-1 i quesi
b éscertllavorsp-1 ésla columnaenla queespoteliminar.

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

� Instruccionsfinals. Quansortimdel bucletenimel resultata b peròencasqueb sigui
certla columnaonespoteliminarésla p-1 enlloc dela p, pertantcalquedecrementem
el valordela p.
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7.2.4 Restad’operacions

Consideremprimerl’acció queafegeixunatira quenohapogutsereliminada.

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. co lum nes [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 derivacióinformaldel’acció ésla següent.

� Inicialitzacions. Inicialmentconsideremqueel troç tractatdela tira t ésbuit. Peraixò
posemun 1 a la i i, per tant,posemp a la n i no cal fer resmés(ja quehemafegit el
troç buit).

� Condiciódesortida. Comquevolemqueal final s’hagiafegit totala tira, ésadir, quei
= long_tira(t)+1 , ensquedemmentrela i sigui menoro 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 , pertantnoméscal afegir l’elementqueésa la posiciói , enla
columnapos+i-1 . Un cop fet això, ja tenimque,incrementantla i (i la n), tornema
satisferl’invariant.

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

Les duesfuncionsque resten,joc_sota_limit i joc_buit , són pràcticamentiguals.
Nomésesdiferencienenquela primermirasi l’alçadadela columnaésmenorqueel límit i la
segonamirasi l’alçadaészero.Pertant,lesderivacionsdelesduesfuncionsobtingudessón
igualsi noméscanvia l’expressiólògicaques’had’assignara b. Peraixò,nomésinclourem
la derivaciódela segona.

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

Mentre b /\ i <= N fer
b := (altura_columna(j.co lu mnes[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.c ol umnes[ i]) = 0);
i := i+1

fMentre

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

FImplementació

La derivacióinformald’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 hemdetectatqueunacolumnano ésbuida (b ésfals),o bé ja hemtractattotesles
columnes(i = N+1), podemsortirdelbucleja quel’invariantensasseguraquetenima
b el resultat.Noteuquesi hemsortit perquèb ésfals,significaquehi haunacolumna
queno ésbuida i per tant,el resultatfinal b hadeseguir sentfals (ja queno totesles
columnessónbuides). Peraixò, ensquedemmentreb sigui fals i la p sigui menoro
igualqueN.

� Cosdel bucle. Volem incrementarla i peravançaren el tractamentde lescolumnes.
Així, enscal satisferl’invariantcanviant i per i+1 . Comqueperla condiciódel bucle
ja sabemque fins ara totes les columneserenbuides,per determinarel valor de b,
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cal quemirem si la columnade la posició i té alçadazeroo no. Noteuque,després
d’incrementarla i la b tornaa tenir la comprovaciófins la columnai-1 .

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

Respectea la derivacióde la funció joc_sota_limit , l’única diferènciaésqueen lloc
deparlardequelescolumnessónbuides,hauremdeparlardequel’alçadadelescolumnes
estàsotael límit.

7.3 Implementaciódel mòdul Tira

En aquestmòdulno donaremlesderivacionsinformalsja quela únicaoperacióno trivial és
la delectura.Pera lesoperacionsdelectura(semprequel’únic quefacinsigui posarel que
s’hallegit enunaestructurasensefer capaltretractament)nomésdonareml’invariant.

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}
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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

7.4 Implementaciódel módul Columna

Finalment,anemaimplementarel mòdulColumna . La implementaciódelesprimeresopera-
cionséssenzillai no requereixmésexplicacionsquelesanotacionsfetesenelsprogrames.
Perlesúltimesduesfuncions,queresoldremdeformarecursiva, inclouremlessevesderiva-
cionsinformals.

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}
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{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}

funció altura_columna(c:col umna) ret a:nat;
{Pre: ---}

a:= c.calt;

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

Ensrestenaranomésles duesúltimesoperacions.Per la primera,cridemunaauxiliar
privadaquenoméstreballasobrela pila.

acció elim_n_superior(en t 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’operacióauxiliaresresolaixí

acció elim_n_pila(ent n:nat; e/s p:pila);
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{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}

Peraobteniraquestaúltimaacciórecursivahemseguit la següentderivacióinformal.

� Cassenzill. Si n=0 llavorsno hemd’eliminar capelementdela pila. Pertant,deixem
p comestava.

� Cas recursiu. Si n>0 llavors hem de modificar p eliminant com a mínim el cim, i
despréseliminar-nen-1 elementsdela pila senseel cim. Pertant,perinducció,la pila
resultantl’obtenimsi cridemrecursivamentambp i n-1 uncophemdesempilatel cim.

La cridarecursivaéscorrecta:

1. Els paràmetressóncorrectes.n-1 ésun natural,ja quesabemquen>0 , i p ésuna
pila ja quedela precondiciói la condiciódel casrecursiutenimquela p abansde
desempilarno podiaserbuida.

2. Elsparàmetrescompleixenla precondició.Si l’altura dep abansdedesempilarés
menoro igual quen llavors l’altura dep desprésdedesempilarésmenoro igual
quen-1 .

� Acabament. A cadacridarecursivadecreixn.

Anemaraa resoldrela funció tira_sup . Perresoldre-la,enscal fer unageneralització
privadaintroduïntun nouparàmetrei . La nova funció no mira tota la tira, sinonomésdes
dela posiciói . A mésa aquestafunció generalitzadoranomésli passemla pila. Noteuque
quanli passemun 1 enel paràmetrei , la funciócomprova totala tira.

funció tira_sup(c:columna; t:tira) ret b:bool;
{Pre: --- }

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

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

Ara resoldremrecursivamentla funciógeneralitzada.Ésfàcil comprovarquela cridaque
hemfet a la funciósatisfàla precondició,ja quela longitutdela tira ésmésgrano igualque
zero.

funció i_tira_pila(p:pila de nat; t:tira; i:nat) ret b:bool;
{Pre: 1 <= i <= long_tira(t)+1 }
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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(desem pi lar (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 derivacióinformald’aquestafunció recursivaésla següent.

� Casossenzills.

1. Si el troç detira a considerarésbuit llavorsésclar queel troç ésa dalt dela pila.
Pertant,posemb acert.

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

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

� Casrecursiu. Si el troçdetira noésbuit ni la pila tampoc,i el cim dela pila coincideix
ambel primerelementdeltroç,ésadir el dela posiciói , llavorscalqueelselementsde
la restadela tira (desdela posiciói+1 ) siguinelselementssuperiorsdela pila senseel
cim (queobtenimdesempilant).Pertant,posemab el resultatdela cridarecursivaamb
desempilar(p) i ambi+1 , queperinduccióensdonaràel resultatquenecessitem.

La cridarecursivaéscorrecta:

1. Els paràmetressóncorrectes.Comquep no ésbuidatenimquedesempilar(p)
ésunapila. A més,t nocanvia i comquei ésunnaturalllavorsi+1 ésunnatural.

2. Elsparàmetrescompleixenla precondició.Comqueperla precondiciói lescondi-
cionspreviesal casrecursiusabemque1 <= i <= long_tira(t) llavorstenim
1 <= i+1 <= long_tira(t)+1 .

� Acabament. A cadacrida recursiva fem méspetita la pila. Alternativamenttambé
podemdir quedecreixla distànciaentrelong_tira(t)+1 i la i .

50


