
Pròleg

L'estudi de les estructures de dades és gairebé tan antic com el naixement de la programació
i es va convertir en un tema cabdal dins d'aquest àmbit des de finals de la dècada dels 60.
Com és lògic, una de les conseqüències d'aquest estudi és l'aparició d'una sèrie de llibres de
gran interès sobre el tema, alguns d'ells certament excel.lents i que s'han convertit en
pedres angulars dins de la ciència de la programació (citem, per exemple, els textos de
D.E. Knuth; d'A.V. Aho, J. Hopcroft i J.D. Ullman; d'E. Horowitz i D. Sahni; de N. Wirth; i,
recentment, de T.H. Cormen, C.E. Leiserson i R.L. Rivest).

Ara bé, l'evolució en el camp de la programació ha donat com a resultat l'aparició de nous
conceptes, alguns dels quals no s'han consolidat fins a la segona meitat de la dècada dels
80. Molts d'aquests conceptes estan fortament interrelacionats amb l'àmbit de les
estructures de dades, i aquesta és la raó per la qual els llibres abans esmentats han quedat
actualment una mica desfasats pel que fa al mètode de desenvolupament de programes que
segueixen, àdhuc en les reedicions més recents.

En aquest context he confeccionat el llibre "Estructures de Dades. Especificació, Disseny i
Implementació", que tracta l'estudi de les estructures de dades dins del marc dels tipus
abstractes de dades. L'adopció d'aquest enfocament s'emmarca dins d'una metodologia de
desenvolupament modular de programes que abunda en diferents propietats especialment
interessants en la producció industrial d'aplicacions (correctesa, manteniment, etc.) i permet
emfasitzar diversos aspectes importants avui en dia: la necessitat d'especificar el software; la
separació entre l'especificació i la implementació; la construcció de biblioteques de
components; la reusabilitat d'aquests components, etc. Diversos autors han explorat
aquesta metodologia (sobretot, des de les aportacions de B. Liskov i J. Guttag) però sense
aplicar-la en el context de les estructures de dades.

Destinatari
El llibre s'ha concebut sobretot com un text de suport per a alumnes d'una assignatura típica
d'estructura de dades en un primer cicle d'enginyeria en informàtica; també es pot considerar
adient per a qualsevol altra titulació tècnica superior o mitjana amb contingut informàtic. A tal
efecte, cobreix el temari habitual d'aquesta assignatura en un to força autoexplicatiu il .lustrat
amb nombroses figures, especificacions i programes detallats. Segons els objectius de
l'assignatura, el formalisme associat a l'estudi d'aquests temes pot ser més o menys acusat;
sigui com sigui, el llibre es pot usar com a text bàsic de consulta.
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Ara bé, els temes que apareixen en el llibre s'han desenvolupat amb més profunditat de
l'estrictament necessària per a l'alumne i, per això, hi ha més destinataris possibles. D'una
banda, el mateix professor de l'assignatura, perquè pot trobar en un mateix volum els
aspectes d'especificació i de disseny que no acostumen a estar inclosos en els llibres
d'estructures de dades; a més, la inclusió d'especificacions i de programes allibera el docent
de la necessitat de detallar-los a les seves classes. De l'altra, qualsevol informàtic que vulgui
aprofundir l'estudi de les estructures de dades més enllà del seu aspecte purament de
programació pot trobar aquí una primera referència.

Contingut
En el primer capítol s'introdueix el concepte de tipus abstracte de dades. Després d'analitzar
les seves repercussions en el disseny de programes, ens centrem en l'estudi de la seva
especificació formal, que és la descripció exacta del seu comportament. D'entre les diferents
opcions existents d'especificació formal, se segueix l'anomenada especificació equacional
interpretada amb semàntica inicial. El capítol mostra un mètode general per construir
especificacions per als tipus, els proporciona un significat matemàtic (com a àlgebres
heterogènies) i també n'estudia la seva estructuració, i aquí destaca la possibilitat de definir
tipus genèrics, profusament utilitzats al llarg del llibre.

En el segon capítol s'estudien diversos aspectes sobre la implementació dels tipus de
dades. El procés d'implementació sempre ha de desenvolupar-se una vegada existeix una
especificació per al tipus; la segona secció insisteix precisament en la relació formal entre els
dos conceptes, especificació i implementació. També s'introdueix un punt clau en l'anàlisi
dels algoritmes i les estructures de dades que es desenvoluparan posteriorment: l'estudi de
la seva eficiència a través de les anomenades notacions asimptòtiques.

Les diverses famílies d'estructures de dades s'introdueixen en els quatre capítols següents:
s'estudien les seqüències; les taules i els conjunts; els arbres; i les relacions binàries i els
grafs. Per a totes elles, se segueix el mateix mètode: descripció informal, formulació d'un
model, especificació algebraica del tipus i les seves implementacions més habituals. Pel que
fa a aquestes últimes, es detalla la representació del tipus i la codificació de les operacions
(fins a l'últim detall i cercant la màxima llegibilitat possible, mitjançant l'ús de funcions auxiliars,
disseny descendent, comentaris, etc.), sempre en el cas d'implementació a la memòria
interna; a continuació, s'estudia la seva eficiència tant temporal com espacial i es proposen
diversos exercicis.

Per últim, el darrer capítol mostra la integració del concepte de tipus abstracte de dades dins
del desenvolupament modular de programes, i ho fa sota dos vessants: l'ús dels tipus
abstractes prèviament introduïts i el disseny de nous tipus de dades. L'estudi es fa a partir de
sis exemples elegits acuradament, que mostren la confrontació dels criteris de modularitat i
eficiència en el disseny de programes.
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Per llegir el text, són necessaris uns coneixements bàsics dels camps de les matemàtiques,
de la lògica i de la programació. De les matemàtiques, els conceptes bàsics de conjunt,
producte cartesià, relació, funció i d'altres similars. De la lògica, el concepte de predicat, els
operadors booleans (conjunció, disjunció, etc.) i les quantificacions universal i existencial. De
la programació, l'habilitat de codificar usant un llenguatge imperatiu qualsevol (Pascal, C,
Modula, Ada, o similars) que comporta el coneixement dels constructors de tipus de dades
(vectors i tuples), de les estructures de control de flux (assignacions, seqüències,
alternatives i bucles) i dels mecanismes d'encapsulament de codi (accions i funcions).

És important destacar alguns punts que el llibre no tracta, si bé per la seva temàtica es podria
haver considerat la possibilitat d'incloure'ls. Primer, no hi apareixen algunes estructures de
dades especialment eficients que, per la seva complexitat, superen el nivell d'una
assignatura de primer cicle d'enginyeria; per exemple, diverses variants de pilons i d'arbres
de cerca (Fibonnaci Heaps, Red-Black Trees, Splay Trees, etc.) i de dispersió (Perfect
Hashing, principalment). També s'exclouen algunes altres estructures que s'apliquen
principalment a la memòria secundària, com poden ser les diverses variants d'arbres B i també
els esquemes de dispersió incremental (Extendible Hashing , Linear Hashing , etc.). Tampoc
no es tracten en el llibre alguns temes característics de la programació, com poden ser
l'estudi de diverses famílies d'algoritmes (Greedy Algorithms , Dynamic Programming, etc.) de
les quals en surten alguns casos particulars al capítol de grafs; o com les tècniques de
derivació i de verificació formal de programes, si bé se n'usen alguns elements (invariants de
bucles, precondicions i postcondicions de funcions, etc.). Hi ha diversos llibres de gran
interès que sí que tracten en profunditat aquests temes, les referències dels quals apareixen
convenientment en aquest text. Per últim, no s'utilitzen els conceptes propis de la
programació orientada a objectes (bàsicament, herència i vinculació dinàmica) per estructurar
els diversos tipus abstractes de dades formant jerarquies; s'ha preferit l'enfocament
tradicional per simplificar el volum de la obra i no haver d'introduir la problemàtica inherent a
aquest paradigma de programació.

Bibliografia
Les referències bibliogràfiques del llibre es poden dividir en dos grans apartats. D'una banda,
tots aquells articles que són d'utilitat per a temes molt concrets; la seva referència apareix
integrada en el text en el mateix lloc en què s'usen. De l'altra, diversos textos d'interès
general que cobreixen un o més capítols del text i que apareixen dins l'apartat de bibliografia;
aquests llibres han de considerar-se com els més rellevants en la confecció d'aquesta obra i
no exclou que hi hagi d'altres, igualment bons, que no se citen, bé perquè la seva temàtica
és molt similar a algun dels que sí que hi apareixen, bé perquè el desenvolupament dels
temes no s'adiu amb la metodologia que se segueix aquí.

Llenguatge
En qualsevol text sobre programació, és fonamental l'elecció del llenguatge utilitzat com a
vehicle per codificar (i, en aquest llibre, també especificar) els diferents esquemes que s'hi
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introdueixen. En comptes d'especificar i programar amb algun llenguatge existent, he
preferit emprar la notació Merlí, desenvolupada per diversos membres del Departament de
Llenguatges i Sistemes Informàtics (antigament, Departament de Programació) de la
Universitat Politècnica de Catalunya; aquesta notació ha estat usada des de començaments
dels anys 80 pels professors del departament en la impartició de les diverses assignatures de
programació dels primers nivells de les titulacions en Informàtica i, al llarg d'aquest temps, ha
demostrat la seva validesa com a instrument d'ensenyament de la programació. Les raons
d'aquesta elecció són bàsicament dues: d'una banda, disposar d'una notació de molt alt
nivell que permeti expressar fàcilment els diferents conceptes que apareixen en el llibre,
sense cap mena de restricció imposada pel llenguatge; de l'altra, usar una sintaxi molt
semblant tant per especificar com per implementar els tipus de dades (el fet que el mateix
llenguatge es pugui usar des d'aquests dos nivells diferents enforteix la relació entre
l'especificació i la implementació dels tipus de dades, la qual cosa és un dels objectius del
text). L'inconvenient principal és la necessitat de traduir les especificacions i els programes
que hi apareixen als llenguatges que el lector tingui al seu abast; ara bé, aquest inconvenient
no sembla molt important, atès que Merlí és fàcilment traduïble a qualsevol llenguatge
comercial (a alguns millor que a d'altres, això sí) i, a més, aquest problema podria haver
aparegut fos quin fos el llenguatge de treball elegit.

Terminologia
Atès que, avui en dia, la llengua dominant en l'àmbit de la informàtica és l'anglès, he adjuntat
les accepcions angleses a aquells vocables que denoten conceptes bàsics i universalment
acceptats; d'aquesta manera, el lector pot relacionar ràpidament aquests conceptes amb el
seu coneixement sobre la matèria o, en cas que sigui el primer llibre que llegeix sobre
estructures de dades, adquirir el vocabulari bàsic per a l'examen posterior de textos
anglesos. Els termes anglesos s'escriuen sempre en singular independentment del gènere
amb el qual s'usen en català.

Pel mateix motiu, s'utilitzen de manera conscient diversos anglicismes usuals en l'àmbit de la
programació. Aquests anglicismes es limiten a allò estrictament imprescindible, però he
cregut convenient seguir la terminologia tècnica habitual en comptes d'introduir mots més
correctes des del punt de vista lingüístic. Així, apareixen els vocables "reusabilitat" en
comptes de "reutilització", "instància" en comptes de "concreció", etc.

Agraïments
Aquest llibre és el resultat d'una experiència personal de diversos anys de docència en les
assignatures d'estructures de dades en els plans de llicenciatura i enginyeria de la Facultat
d'Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i, per això, reflecteix
gran nombre de comentaris i d'aportacions de tots els professors que, al llarg d'aquest
període, han estat companys d'assignatura; potser l'exemple més paradigmàtic n'és la
col.lecció d'exercicis proposats en el text, molt d'ells provinents de les llistes de problemes i
exàmens de les assignatures esmentades. Per a ells el meu més sincer agraïment. En
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particular, vull citar el professor Ricardo Peña pel seu ajut durant el primer any que vaig
impartir l'assignatura "Estructures de la Informació"; els professors i professores M.T. Abad,
J.L. Balcázar, J. Larrosa, C. Martínez, P. Meseguer, T. Moreno, P. Nivela, R. Nieuwenhuis i
F. Orejas per la revisió de seccions, versions preliminars i capítols sencers del text i per la
detecció d'errors; i, sobretot, al professor Xavier Burgués pels molts anys de continus
intercanvis d'opinions, suggeriments i crítiques. A tots ells, gràcies.

Contacte
El lector interessat pot contactar amb l'autor a l'adreça electrònica franch@lsi.upc.es, o també
escrivint al departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat Politècnica
de Catalunya. Molt especialment, l'autor agrairà la notificació de qualsevol errata detectada en
el text, així com qualsevol suggerència o crítica a l'obra.

Barcelona, 10 de juny de 1996
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Capítol 1 Especificació de tipus abstractes de dades

El concepte de tipus abstracte de dades serà el marc d'estudi de les estructures de dades
que es presenten al llarg del llibre. Per això, dediquem el primer capítol a estudiar-ne el
significat a partir del que s'anomena una especificació algebraica, que és la descripció precisa
del seu comportament. També s'introdueixen en profunditat els mecanismes que la notació
Merlí ofereix per escriure-les i que seran usats al llarg del text en la descripció preliminar de
les diferents estructures de dades que s'hi presenten.

1.1 Introducció als tipus abstractes de dades

Amb l'aparició dels llenguatges de programació estructurats a la dècada dels 60, sorgeix el
concepte de tipus de dades (ang., data type), definit com un conjunt de valors que serveix
de domini de certes operacions. En aquests llenguatges (C, Pascal i similars, descendents
tots ells, de manera més o menys directa, d'Algol), els tipus de dades serveixen sobretot per
classificar els objectes dels programes (variables, paràmetres i constants) i determinar quins
valors poden prendre i quines operacions hi són aplicables.

Aquesta noció, però, es va revelar insuficient en el desenvolupament de software a gran
escala, atès que l'ús de les dades dins dels programes no coneixia cap més restriccions que
les imposades pel compilador, la qual cosa era molt inconvenient en els nous tipus de dades
definits per l'usuari, sobretot perquè no es restringia de cap manera el seu àmbit de
manipulació. Per solucionar aquesta mancança, resumida per J.B. Morris a "Types are not
Sets" (Proceedings ACM POPL , 1973), diversos investigadors (citem com a pioners
S.N. Zilles, J.V. Guttag i el grup ADJ, format per J.A. Goguen, J.W. Thatcher, E.G. Wagner i
J.B. Wright [ADJ78]) van introduir a mitjan dècada dels 70 el concepte de tipus abstracte de
dades (ang., abstract data type; abreujadament, TAD ), que considera un tipus de dades no
només com el conjunt de valors que el caracteritza sinó també com les operacions que s'hi
poden aplicar, juntament amb les propietats que determinen inequívocament el seu
comportament. Tots aquests autors van coincidir en la necessitat d'emprar una notació formal
per descriure el comportament de les operacions, no només per impedir qualsevol
interpretació ambigua sinó per identificar clarament el model matemàtic denotat pel TAD. 
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En realitat, el concepte de TAD ja existeix en els llenguatges de programació estructurats
sota la forma dels tipus pre-definits, que es poden considerar com tipus abstractes amb un
lleuger canvi d'enfocament. Per exemple, considerem el tipus de dades dels enters que
ofereix el llenguatge Pascal; la definició del TAD corresponent consisteix a determinar:

- Quins són els seus valors: tots aquells nombres enters dins l'interval [minint, maxint ].

- Quines són les seves operacions: la suma, la resta, el producte, i el quocient i el residu
de la divisió.

- Quines són les propietats que compleixen aquestes operacions: n'hi ha moltes; per
enumerar-ne algunes: a+b = b+a, a*0 = 0, etc.

Resumint, es pot definir un tipus abstracte de dades com un conjunt de valors sobre els
quals s'aplica un conjunt donat d'operacions que compleixen determinades propietats. Per
què "abstracte"? Aquest és un punt clau en la metodologia que es presentarà i s'aplicarà a tot
el llibre. El qualificatiu "abstracte" no significa "surrealista" sinó que prové d'"abstracció" i
respon al fet que els valors d'un tipus poden ser manipulats mitjançant les seves operacions
si se saben les propietats que aquestes compleixen, sense que sigui necessari cap més
coneixement sobre el tipus; en concret, la seva implementació a la màquina és absolutament
irrellevant. En el cas dels enters de Pascal, qualsevol programa escrit en aquest llenguatge
pot efectuar l'operació x+y (essent x i y dues variables enteres) amb la certesa que sempre
calcularà la suma dels objectes x i y, independentment de la representació interna dels
enters a la màquina que està executant el programa (complement a 2, signe i magnitud, etc.)
perquè, sigui quina sigui, la definició dels enters de Pascal assegura que la suma es
comporta d'una manera determinada. Dit en altres paraules, la manipulació dels objectes d'un
tipus només depèn del comportament descrit a la seva especificació (ang., specification) i és
independent de la seva implementació (ang., implementation):

- L'especificació d'un TAD consisteix a establir les propietats que el defineixen; per tal
que sigui útil, una especificació ha de ser precisa (només ha de dir allò realment
imprescindible), general (adaptable a diferents contextos), llegible (que serveixi com a
instrument de comunicació entre l'especificador i els usuaris del tipus, d'una banda, i
entre l'especificador i l'implementador, de l'altra) i no ambigua (que eviti posteriors
problemes d'interpretació). L'especificació del tipus, que és única, defineix totalment el
seu comportament a qualsevol usuari que el necessiti. Segons el seu grau de
formalisme, serà més o menys fàcil d'escriure i de llegir i més o menys propensa a
ambigüitats i incompleteses.

- La implementació d'un TAD consisteix a determinar una representació per als valors del
tipus i a codificar les seves operacions a partir d'aquesta representació, tot això usant
un llenguatge de programació convencional; per tal que sigui útil, una implementació
ha de ser estructurada (per facilitar-ne el desenvolupament), eficient (per optimitzar l'ús
de recursos del computador) i llegible (per facilitar-ne la modificació i el manteniment).
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Una implementació del TAD (n'hi pot haver moltes, cadascuna d'elles pensada per a un
context d'ús diferent) és totalment transparent als usuaris del tipus i no es pot escriure
fins haver determinat clarament la seva especificació; el canvi d'una implementació per
una altra que respecti el comportament desitjat del tipus no ha de canviar en absolut
l'especificació ni, per consegüent, la visió que tenen d'ell els seus usuaris, que es
limitaran a recompilar l'aplicació corresponent.

La veritable utilitat dels TAD apareix en el disseny de nous tipus de dades. Imaginem que es
vol construir un programa Pascal que calculi la suma d'una seqüència de nombres complexos
introduïda pel terminal, acabada pel valor complex 0 + 0i (per simplificar l'escriptura d'alguns
detalls irrellevants, suposarem que tant la part real com la part imaginària dels nombres
complexos són enters en comptes de reals), escrivint el resultat a la pantalla. Fidels a la
metodologia tot just esbossada, enfoquem el cas com un exercici resoluble a partir de
l'especificació d'un TAD per als nombres complexos, definible de la forma següent:

- Quins són els seus valors: tots aquells nombres complexos de parts real i imaginària
enteres i dins de l'inverval [minint, maxint ].

- Quines són les seves operacions: si més no, i atesa la funcionalitat del programa, es
necessita una operació per sumar complexos, una altra per crear un complex a partir
de dos enters i dues més per obtenir-ne les parts real i  imaginària.

- Quines són les propietats que compleixen les operacions: les típiques dels complexos.

Una vegada definit el TAD per als complexos és lícit fer-ne ús des d'un programa Pascal: se'n
poden declarar variables, usar-ne objectes com a paràmetres de funcions, utilitzar el tipus per
construir-ne d'altres més complicats, etc.; dit d'una altra manera, el (nou) TAD dels complexos
té les mateixes característiques d'ús que el TAD (pre-definit) dels enters i, des d'un programa
Pascal, les seves diferències són exclusivament notacionals. Com a conseqüència, es pot
escriure el programa principal que calcula la suma dels complexos sense implementar el TAD.

program suma_complexos;
var res: complex; a, b: integer;
begin

res := crear(0, 0); read(a, b);
while (a <> 0) or (b <> 0) do begin

res := sumar(res, crear(a, b)); read(a, b)
end;
writeln('El resultat és: ', real(res), ' + ', imaginària(res), 'i.')

end.

Fig. 1.1: programa Pascal per sumar una seqüència de nombres complexos.
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És a dir, el programa resultant és independent de la implementació del tipus dels complexos
en Pascal. Una vegada determinades les operacions, per completar l'aplicació s'escull una
representació per al TAD i s'implementa (a la fig. 1.2 es dóna una representació que manté
els complexos en forma binòmica).

type complex = record re, im: integer end;

function crear (a, b: integer): complex;
var c: complex;
begin

c.re := a; c.im := b;
crear := c

end;

function sumar (a, b: complex): complex;
begin

a.re := a.re + b.re; a.im := a.im + b.im;
sumar := a

end;

function real (c: complex): integer;
begin

real := c.re
end;

function imaginària (c: complex): integer;
begin

imaginària := c.im
end;

Fig. 1.2: codificació en Pascal d'una representació binòmica per als nombres complexos.

L'extrapolació d'aquesta tècnica a aplicacions de gran dimensió porta a l'anomenat disseny
modular de les aplicacions (ang., modular design, presentat per D.L. Parnas l'any 1972 a
l'article "On the Criteria to be Used when Decomposing Systems into Modules", CACM,
15(12); que també anomenarem disseny amb TAD ; v. [LiG86] per a un estudi en profunditat).
El disseny modular és una generalització del disseny descendent de programes (ang.,
stepwise design; anomenat també disseny per refinaments successius) introduït a finals dels
anys 60 per diversos autors entre els quals destaquen O.-J. Dahl, E.W. Dijkstra i C.A.R. Hoare
(v. Structured Programming , Academic Press Inc., 1972) i es caracteritza pel fet de dividir el
problema original en diversos subproblemes més petits, cadascun d'ells amb una missió ben
determinada dins el marc general del projecte, que interaccionen de manera clara i mínima i
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de tal forma que tots ells junts solucionen el problema inicial; si alguns subproblemes són
massa complicats, se'ls aplica el mateix procés, i així successivament fins arribar a l'estat en
què tots els subproblemes són prou senzills com per aturar el procés. El resultat és una
estructura jeràrquica que reflecteix les descomposicions efectuades; cada descomposició és
el resultat d'abstreure les característiques més rellevants del problema en tractament dels
detalls irrellevants en el nivell de raonament actual, els quals esdevenen rellevants en
descomposicions successives. Des del punt de vista de la seva gestió, cada subproblema és
un TAD que s'encapsula en el que se'n diu un mòdul 1 (ang., module); precisament, la millora
respecte del disseny descendent prové de l'ocultació de la representació de les dades i la
limitació de la seva manipulació a l'àmbit del mòdul que defineix el tipus.

A primera vista, pot semblar treballós i fins i tot absurd trencar una aplicació en mòduls i
escriure procediments i funcions per controlar l'accés a l'estructura que implementa un TAD;
és a dir, per què no escriure directament la fórmula de la suma de complexos allà on es
necessita en comptes d'encapsular el codi dins una funció? La resposta és que aquesta
metodologia abunda en diverses propietats interessants:

- Abstracció. Els usuaris d'un TAD no necessiten conèixer detalls d'implementació (tant
pel que fa a la representació del tipus com als algoritmes i a les tècniques de codificació
de les operacions) per la qual cosa treballen a un alt nivell d'abstracció. Com a resultat
d'això, la complexitat d'un programa queda diluïda entre els diversos components.

- Correctesa. Un TAD pot servir com a unitat indivisible en les proves de programes, de
manera que en una aplicació que consti de diversos tipus abstractes no s'han de provar
tots alhora sinó que és factible i recomanable provar-los per separat i integrar-los més
endavant. Evidentment, és molt més fàcil detectar els errors d'aquesta segona manera
perquè les entitats que s'han de provar són més petites i les proves poden ser més
exhaustives. Per altra banda, l'adopció d'una tècnica formal d'especificació com la que
s'explica a la resta del capítol possibilita la verificació formal de l'aplicació de manera que,
eventualment, es pot demostrar la correctesa d'un programa; aquest és un guany
considerable, perquè la prova empírica mostra l'absència d'errors en determinats
contextos però no n'assegura la correctesa absoluta. Cal dir, però, que la complexitat
intrínseca dels mètodes formals conjuntament amb la inexistència d'eines totalment
automàtiques de verificació, dificulten (i, avui en dia, gairebé impossibiliten) la verificació
d'aplicacions senceres.

- Eficiència. La separació clara entre un programa que usa un TAD i el TAD mateix
afavoreix l'eficiència perquè la implementació d'un tipus s'endarrereix fins a conèixer les
seves operacions i les restriccions d'eficiència sobre elles, de manera que es poden
escollir els algoritmes òptims2.
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1 En realitat, el disseny modular identifica no només TAD (encapsulats en els mòduls de dades ) sinó
també els anomenats mòduls funcionals , que es poden catalogar com a algoritmes no trivials que
operen sobre diversos TAD (v. [LiG86] per a més detalls).
2 Tot i que, com veurem al llarg del text, la inaccessibilitat de la implementació fora dels mòduls de
definició dels TAD comporta sovint problemes d'eficiència.



- Llegibilitat. Per una banda, l'estructuració de la informació en diversos TAD permet
estudiar els programes com un conjunt de subprogrames amb significat propi i de més
fàcil comprensió perquè, per a cada TAD, la seva especificació és suficient per
entendre el seu significat. Pel que fa a la implementació, els programes que usen els
diferents TAD resulten més entenedors, atès que no manipulen directament diverses
estructures de dades sinó que criden les operacions definides per al tipus, que ja
s'encarregaran de gestionar les estructures subjacents de manera transparent3.

- Modificabilitat i manteniment. Qualsevol modificació que s'hagi d'efectuar sobre un
programa provocada per canvis en el seus requeriments, per ampliacions si es
desenvolupen versions successives (prototipus) o per mal-funcionaments, no
requereix normalment examinar i modificar el programa sencer sinó només algunes
parts. La identificació d'aquestes parts queda facilitada per l'estructuració lògica en
TAD. Una vegada més, és important destacar que els canvis en la codificació d'un TAD
no afecten la implementació dels seus usadors sempre que el comportament extern de
les operacions no canviï.

- Organització. La visió d'una aplicació com un conjunt de TAD amb significat propi
permet un repartiment de feina òptim entre els diferents components d'un equip de
treball, que poden desenvolupar cada TAD independentment i comunicar-se només
en aquells punts en què necessiten interaccionar; aquesta comunicació, a més, és
senzilla ja que consisteix simplement a saber quines operacions ofereixen els TAD
corresponents i quines propietats tenen (és a dir, a conèixer la seva especificació).

- Reusabilitat. Els TAD dissenyats en una aplicació poden ser reutilitzats en d'altres
situacions similars amb pocs canvis (l'ideal és que no n'hi hagi cap). En aquest sentit és
important, d'una banda, disposar d'un suport per accedir ràpidament als TAD (mitjançant
biblioteques de mòduls reusables) i, de l'altra, escollir les operacions adients per al
tipus quan es defineix, àdhuc afegint algunes operacions sense utilitat immediata però
que puguin ser usades en altres contextos futurs.

- Seguretat. La impossibilitat de manipular directament la representació evita el mal ús
dels objectes del tipus i, en particular, la generació de valors incorrectes. Idealment, els
llenguatges de programació haurien de suportar aquesta prohibició limitant l'àmbit de
manipulació de la representació; malgrat que alguns d'ells ho fan (Ada, Modula-2 i la
família de llenguatges orientats a objectes, incloent-hi C++, Eiffel i algunes versions no
estàndards de Pascal) n'hi ha molts que no, en el qual cas és necessari un sobre-esforç
i auto-disciplina per part del programador per adaptar els conceptes del disseny amb
TAD a les mancances del llenguatge de programació.
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3 Evidentment, sense oblidar l'adopció de tècniques clàssiques per a la llegibilitat, com ara l'ús de
disseny descendent, la inserció de comentaris i l'asserció de predicats que especifiquin la missió de
les funcions, bucles, etc.



Una vegada vistos els conceptes de tipus de dades i tipus abstracte de dades, queda clar
que el primer d'ells és una limitació respecte del segon i per això el rebutgem; a la resta del
text, qualsevol referència al terme "tipus de dades" s'ha d'interpretar com una abreviatura de
"tipus abstracte de dades". Per altra banda, notem que encara no ha estat definida la noció
d'estructura de dades que dóna títol al llibre. Malgrat que no es pot dir que hi hagi una
definició estàndard, d'aquí en endavant considerem que una estructura de dades (ang.,
data structure) és la representació d'un tipus abstracte de dades que combina els
constructors de tipus i els tipus pre-definits habituals en els llenguatges de programació
imperatius (pel que fa als primers, tuples, vectors i apuntadors, principalment; pel que fa als
segons, booleans, enters, reals i caràcters, normalment). Determinades combinacions
presenten propietats que les fan interessants per implementar certs TAD i donen lloc a unes
famílies ja clàssiques en el camp de la programació: estructures lineals per implementar
seqüències, taules de dispersió per implementar funcions i conjunts, arbres per implementar
jerarquies i multillistes per implementar relacions binàries. La distinció entre el model d'un
TAD i la seva implementació mitjançant una estructura de dades és fonamental i es reflecteix
al llarg del text en l'especificació del TAD prèvia a l'estudi de la implementació.

1.2 Model d'un tipus abstracte de dades

Per descriure el comportament d'un TAD, és obvi que el llenguatge natural no és una bona
opció atesa la seva manca de precisió. Es requereix, doncs, una notació formal que permeti
expressar sense cap mena d'ambigüitat les propietats que compleixen les operacions d'un
tipus. Des que va aparèixer aquesta necessitat han estat desenvolupats diversos estils
d'especificació formal, cadascun d'ells amb les seves peculiaritats que determinen el seu
context d'ús. Al llarg del text seguirem l'anomenada especificació algebraica (també dita
equacional) que estableix les propietats del TAD mitjançant equacions que involucren
variables quantificades universalment, de manera que les propietats donades es compleixen
per a qualsevol valor que prenguin les variables.

L'estudi del significat d'aquestes especificacions es farà dins de l'àmbit d'uns objectes
matemàtics anomenats àlgebres. El grup ADJ va ser el pioner i màxim impulsor en la recerca
del model matemàtic d'un tipus abstracte (ja des de [ADJ78], que recull els resultats
obtinguts a la primera meitat de la dècada dels 70, la majoria d'ells publicats com a reports de
recerca dels laboratoris IBM Watson Research Center), i són incomptables les aportacions
posteriors d'altres autors. L'any 1985 es va publicar el text [EhM85], que constitueix una
compilació de tots els conceptes formals sobre el tema i que cal considerar com la referència
principal d'aquesta secció; en ell es formulen i es demostren una sèrie de teoremes i
propietats de gran interès, que aquí s'introdueixen sense entrar en detalls. Posteriorment,
els mateixos autors van presentar la segona part [EhM90], que estudia el comportament
formal dels TAD respectant la seva estructuració jeràrquica interna, aspecte que no es
considera en aquest text.
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1.2.1 Signatures i termes

El primer pas en especificar un TAD consisteix a identificar clarament els seus objectes i
operacions. En Merlí s'encapsula l'especificació dins d'una estructura anomenada univers
(aproximadament equivalent al concepte tradicional de mòdul) on, per començar, s'escriu el
nom del TAD en definició darrera de la paraula clau "tipus" i s'estableixen les operacions
darrera de la paraula clau "ops"; per a cada operació es dóna el seu nom, el nombre i el tipus
dels seus paràmetres i el tipus del seu resultat; és el que s'anomena la signatura (ang.,
signature) de l'operació. A l'univers se li dóna un nom que s'usarà per referenciar-lo.

A la fig. 1.3 es mostra un univers per al TAD dels booleans. Per defecte, les operacions d'una
signatura s'invocaran amb els paràmetres (si n'hi ha) separats per comes i tancats per
parèntesis; per indicar una sintaxi diferent, s'usa el caràcter de subratllat per determinar la
ubicació de tots els paràmetres (com ara ¬_, _∨_ i _∧_). D'altra banda, diversos operadors
amb la mateixa signatura es poden introduir a la mateixa línia (com ara cert i  fals, o _∨_ i _∧_).

univers BOOL és
tipus bool
ops

cert, fals: → bool
¬_: bool → bool
_∨_, _∧_: bool bool → bool

funivers

Fig. 1.3: signatura d'un TAD per als booleans.

A la fig. 1.4 s'ofereix un TAD per als naturals; és necessari, però, introduir també el tipus dels
booleans perquè, malgrat que l'objectiu principal és especificar el tipus nat, hi ha un símbol
d'operació, ig, que involucra bool 4; les operacions sobre bool que s'hi posen seran les
estrictament imprescindibles per especificar més endavant els naturals. La signatura es pot
presentar gràficament encerclant els noms dels tipus i representant les operacions com a
fletxes que surten dels tipus dels paràmetres i van a parar al tipus del resultat (v. fig. 1.5)

Resumint, en un univers s'estableix, per començar, quins objectes i quines operacions
intervenen en la definició del TAD; és el que es coneix com a signatura d'un tipus abstracte
de dades 5. En escriure la signatura, encara no es dóna cap propietat sobre els símbols
d'operació; a més, tampoc no se'ls proporciona cap significat, a part de la informació
purament subjectiva dels seus noms (que són totalment arbitraris).
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5 És a dir, el mot "signatura" pot usar-se referit a operacions individuals o a tot un TAD.



univers NAT és
tipus nat, bool
ops

zero: → nat
succ: nat → nat
suma: nat nat → nat
ig: nat nat → bool
cert, fals: → bool

funivers

Fig. 1.4: signatura d'un TAD per als naturals.

nat bool

zero

succ

suma

ig

cert

fals

Fig. 1.5: representació pictòrica de la signatura de la fig. 1.4.

A continuació, es vol formalitzar el concepte de signatura com a primer pas envers la recerca
del model associat a una especificació. Cal introduir prèviament una definició auxiliar: donat
un conjunt S, diem que A és un S-conjunt si és una família de conjunts indexada pels
elements de S, A = (As)s∈S; el qualificatiu "indexada" significa que cadascun dels elements
de S serveix de mitjà de referència per a un conjunt d'A. Definim el S-conjunt buit Ø com
aquell S-conjunt tal que ∀s: s∈S: Øs = Ø. Sobre els S-conjunts es defineixen operacions
d'intersecció, unió, pertinença i inclusió, la definició de les quals és, per a dos S-conjunts
A = (As)s∈S i B = (Bs)s∈S:

- A ∪ B = (As ∪ Bs)s∈S, A ∩ B = (As ∩ Bs)s∈S

- A ∑ B ≡ ∀s: s∈S: As ∑ Bs

- v ∈ A ≡ ∃s: s∈S: v∈As

Ara, es pot definir una signatura SIG com a un parell SIG = (SSIG, OPSIG) o, per minimitzar
subíndexos, SIG = (S, OP ), on:

- S és un conjunt de gèneres (ang., sort); cada gènere representa el conjunt de valors
que caracteritza el tipus.

Especificació de tipus abstractes de dades                  2 7__________________________________________________________________________________



- OP és un conjunt de símbols d'operacions (ang., operation symbol ) o, més
precisament, una família de conjunts indexada per la signatura de les operacions, és a
dir, un <S* x S>-conjunt6, OP = (OPw→s)w∈S*,s∈S; cadascun d'aquests conjunts agrupa
els símbols d'operacions que tenen la mateixa signatura (llevat del nom, és clar). De la
longitud de w, notada amb ||w ||, en direm l'aritat (ang., arity) de l'operació; dels símbols
d'operació d'aritat 0 en direm símbols de constants (ang., constant symbol ); el seu
tractament no difereix del que es dóna a la resta de símbols (de vegades, però, caldrà
distingir-los en formular certes definicions recursives).

Per exemple, la signatura NAT = (S, OP) de la fig. 1.4 queda:

S = {nat, bool }
OP→nat = {zero} OPnat→nat = {succ} OPnat nat→nat = {suma}
OP→bool = {cert, fals} OPnat nat→bool = {ig}

i la resta de conjunts OPw→s són buits.

Per l'aplicació successiva i correcta de símbols d'operacions d'una signatura es poden
construir termes (ang., term) sobre ella; per exemple, succ(succ(succ(zero))) és un terme
sobre la signatura NAT. El conjunt de termes (generalment infinit) que es pot construir sobre
una signatura SIG = (S, OP) és un S-conjunt notat amb TSIG, TSIG = (TSIG,s)s∈S, definit
recursivament com a:

- ∀c : c ∈OP→s: c ∈TSIG,s

- ∀op : op ∈OP s1…sn → s ∧ n > 0: ∀t1: t1∈TSIG,s1
: ... : ∀tn: tn∈TSIG,sn

: op(t1, …, tn )∈TSIG,s

- Res més és a TSIG

És a dir, el conjunt de termes conté totes les combinacions possibles d'aplicacions
d'operacions respectant aritats i tipus. Dels termes que pertanyen a TSIG,s en diem termes
sobre SIG de gènere s. Per exemple, uns quants termes correctes per al conjunt de termes
TNAT = (TNAT,nat , TNAT,bool) són zero, succ(zero) i suma(succ(zero), suma(zero, zero)) , que són
dins TNAT,nat i també fals i ig(succ(zero), zero), que són dins TNAT,bool ; en canvi, no són termes
les expressions succ(cert) i succ(zero, zero), perquè violen les regles de formació donades.
L'estructura dels termes queda molt clara amb una representació gràfica com a la fig. 1.6.

La definició de terme aquí donada no considera l'existència d'operacions d'invocació no
funcional, com ara ¬_ o _∨_.  Aquest fet és irrellevant perquè la diferència és purament
sintàctica; si s'hi volen incorporar, també cal incloure-hi un mecanisme de parentització.

2 8 Estructures de dades. Especificació, disseny i implementació __________________________________________________________________________________

6 S* representa el monoide lliure sobre S, és a dir, seqüències d'elements de S (v. secció 1.5 per a una
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suma

succ suma

zero zero zero

Fig. 1.6: representació pictòrica del terme suma(succ(zero), suma(zero, zero)).

El pas següent consisteix a incorporar variables (ang., variable) en els termes. Les variables
són símbols d'aritat 0 (com les constants) que poden prendre qualsevol valor i, per això,
permeten expressar propietats universals que han de complir tots els elements d'un tipus.
Donada la signatura SIG = (S, OP), el S-conjunt V serà un conjunt de variables sobre SIG si
no hi ha variables repetides ni cap variable amb el mateix nom que una constant; llavors, el
S-conjunt TSIG(V ) de tots els termes sobre SIG amb variables de V, TSIG(V ) = (TSIG,s(V ))s∈S,
es defineix com a:

- ∀c' : c ∈OP→s: c ∈TSIG,s(V )
- ∀v : v ∈Vs: v ∈TSIG,s(V )

- ∀op : op ∈OP s1…sn → s ∧ n > 0:

∀t1: t1∈TSIG,s1
(V ): ... ∀tn: tn∈TSIG,sn

(V ): op(t1, …, tn)∈TSIG,s(V )

- Res més és a TSIG(V )

Notarem amb VarsSIG tots els possibles conjunts de variables sobre SIG. Per exemple, donat
V ∈VarsNAT tal que Vnat = {x, y } i Vbool = {z }, alguns termes vàlids són zero, succ(x) i
suma(succ(zero), x) que són dins TNAT,nat(V ) i també ig(y, x) que és dins TNAT,bool(V ); en canvi,
les expressions succ(z) i ig(x, z) no són termes.

1.2.2 Models associats a una signatura

Fins ara, els TAD han estat tractats a nivell purament sintàctic. El pas següent consisteix a fer
la traducció dels símbols d'un univers als objectes que es vol modelitzar; així, si es vol que la
signatura NAT = (S, OP), S = {nat, bool }, OP = {zero, succ, suma, ig, cert, fals}, tingui el
significat esperat atesos els noms dels gèneres i de les operacions, cal associar els naturals
N a nat, l'àlgebra de Bool B de valors C i F (cert i fals) a bool, el valor 0 dels naturals a zero,
l'operació de sumar l'u a un natural a succ, l'operació + de sumar naturals a suma, la igualtat =
dels naturals a ig, el valor C a cert i el valor F a fals. Per establir més clarament aquesta
correspondència, es poden estructurar els naturals i els booleans per associar un a un els
símbols de la signatura:
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NAT = (SNAT , OPNAT ), 

SNAT = {natNAT , boolNAT }, on natNAT ≅ N , boolNAT ≅ B 7

OPNAT = {zeroNAT , succNAT , sumaNAT , igNAT , certNAT , falsNAT}, on

zeroNAT ≅ 0, succNAT ≅ +1, igNAT ≅ =, sumaNAT ≅ +, certNAT ≅ C, falsNAT ≅ F

Aquesta estructura s'anomena àlgebra respecte de la signatura SIG o, abreujadament,
SIG-àlgebra (ang., SIG-algebra), i es caracteritza perquè dóna una interpretació de cadascun
dels símbols de la signatura; en l'exemple anterior, N A T és una NAT-àlgebra i el subíndex
"NAT"  es pot llegir com "interpretació dins del model N A T ".

Més formalment, donada una signatura SIG = (S, OP ), una SIG-àlgebra A és un parell
ordenat, A = (SA, OPA), essent SA un S-conjunt i OPA un <S* x S>-conjunt, definida com a:

- ∀s : s ∈S: sA ∈SA; sA són els conjunts de base (ang., carrier set) de A .

- ∀c : c ∈OP→s: cA: → sA ∈OPA;  cA són les constants de A .

- ∀op : op ∈OPs1…sn→s ∧ n > 0: opA: s1A 
x...x snA

→ sA ∈OPA; opA són les operacions de A .

Així, doncs, una àlgebra és un conjunt de valors sobre el qual s'apliquen operacions;
aquesta definició és idèntica a la de TAD i és per això que habitualment s'estudia els TAD dins
el marc de les àlgebres heterogènies, és a dir, àlgebres que involucren diversos gèneres.

D'altres vegades, les associacions a efectuar amb els símbols de la signatura no són tan
òbvies. Per exemple, considerem la signatura de la fig. 1.7; suposem que els símbols nat,
bool, zero, succ, ig, cert i fals tenen el significat esperat atès el seu nom i plantegem-nos
què significa el gènere x i què signifiquen les operacions crea, converteix, fusiona i hi_és?.
Una primera solució consisteix a pensar que x representa els conjunts de naturals i que les
operacions signifiquen:

crea ≅ Ø, el conjunt buit.
converteix(m) ≅ {m}, el conjunt que només conté l'element m.
fusiona ≅ ∪, la unió de conjunts.
hi_és? ≅ ∈, l'operació de pertinença d'un element a un conjunt.

Tot quadra. Ara bé, és igualment lícit conjecturar que x és el monoide lliure sobre els naturals
(seqüències de naturals, v. secció 1.5) i que les operacions signifiquen:

crea ≅ λ, la seqüència buida.
converteix(m) ≅ m, la seqüència que només conté l'element m.
fusiona(r, s) ≅ r.s, la concatenació de dues seqüències.
hi_és? ≅ ∈, l'operació de pertinença d'un element a una seqüència.
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univers X és
tipus x, nat, bool
ops

crea: → x
converteix: nat → x
fusiona: x x → x
hi_és?: nat x → bool
zero, succ, ig, cert i fals: v. fig. 1.4

funivers

Fig. 1.7: una signatura misteriosa.

Fins i tot es pot interpretar alguna operació de manera atípica respecte al seu nom; en el
primer model donat és vàlid associar a fusiona la diferència entre conjunts perquè també es
respecta la signatura de l'operació.

Amb la informació disponible fins al moment no es pot decidir quin és el model associat a la
signatura perquè enlloc no s'ha especificat les propietats dels seus símbols; és a dir,
existeixen infinites SIG-àlgebres associades a una signatura SIG, totes igualment vàlides,
que poden variar en els conjunts de base o, a conjunts de base iguals, en la interpretació
dels símbols de les operacions; el conjunt de totes les SIG-àlgebres es nota amb AlgSIG. Des
d'aquest punt de vista, es pot considerar una signatura com una plantilla que defineix la forma
que han de tenir tots els possibles models.

Més endavant es donen certs criteris per elegir un model com a significat d'una especificació;
a tal efecte, es presenta a continuació una SIG-àlgebra particular, fàcil de construir: la
SIG-àlgebra associada al conjunt de termes. Donada SIG = (S, OP) una signatura i donat un
conjunt V de variables,V∈VarsSIG, l'àlgebra de termes (ang., term-algebra) sobre SIG i V,
notada amb TSIG(V ), és l'àlgebra TSIG(V ) = (ST, OPT)8, essent el S-conjunt ST, ST = (sT)s∈S, els
conjunts de base i el <S* x S>-conjunt OPT, OPT = ((opT)w→s)w∈S*,s∈S, les operacions,
definits com a:

- ∀s: s ∈S: sT ∈ST, definit com a: sT ≅ TSIG,s(V )
- ∀op: op ∈OPs1...sn → s: opT: TSIG,s1

(V ) x...x TSIG,sn
(V ) → TSIG,s(V )∈OPT, definida com a:

opT(t1, ..., tn) ≅ op(t1, ..., tn).

Resumint, els conjunts de base són tots els termes que es poden construir a partir dels
símbols d'operacions i de les variables, i les operacions són les regles de formació de termes
considerant la signatura concreta. De manera anàloga, es pot definir l'àlgebra de termes
sense variables. Com a exemple, a la fig. 1.8 es construeix TNAT.
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ST = (natT, boolT)

natT ≅ TNAT,nat = {zero} ∪ {succ(x) / x ∈TNAT,nat} ∪ {suma(x, y) / x,y ∈TNAT,nat}

boolT ≅ TNAT,bool = {cert} ∪ {fals} ∪ {ig(x, y) / x,y ∈TNAT,nat}

OPT:

zeroT: → TNAT,nat ; zeroT ≅ zero

succT: TNAT,nat → TNAT,nat ; succT(x) ≅ succ(x)

sumaT: TNAT,nat x TNAT,nat → TNAT,nat ; sumaT(x, y) ≅ suma(x, y)

igT:  TNAT,nat x TNAT,nat → TNAT,bool ; igT(x, y) ≅ ig(x, y)

certT, falsT: → TNAT,bool ; certT ≅ cert, falsT ≅ fals

Fig. 1.8: àlgebra de termes TNAT = (ST, OPT) per a la signatura NAT.

1.2.3 Avaluació d'un terme dins d'una àlgebra

Una vegada determinada la interpretació de cada símbol d'una signatura SIG dins d'una
SIG-àlgebra A , és immediat definir un mecanisme per calcular el valor representat per un
terme de TSIG dins A . Prèviament, cal introduir el concepte d'homorfisme entre àlgebres.

Donats A  i B dos S-conjunts, definim una S-aplicació f : A → B com una família d'aplicacions
indexada pels elements de S,  f = (fs: As → Bs)s∈S. Classifiquem f com a injectiva, exhaustiva
o bijectiva si i només si totes les fs ho són a la vegada. Llavors, donades SIG = (S, OP) una
signatura i A 1 i A 2 dues SIG-àlgebres, un (S-)homomorfisme (ang., homomorphism) de A 1 a
A 2 és una S-aplicació f : A 1 → A 2 que compleix:

- ∀c : c ∈OP→s: fs(cA1
) = cA2

- ∀op : op ∈OPs1…sn→s ∧ n > 0: ∀t1: t1∈s1: ...∀tn: tn∈sn:

fs(opA1
(t1, …, tn )) = opA2

(fs1
(t1), …, fsn

(tn ))

Si l'homomorfisme és bijectiu s'anomena isomorfisme; si entre dues àlgebres A 1 i A 2 es pot
establir un isomorfisme9, llavors diem que A 1 i A 2 són isomorfes (ang., isomorphic) i ho
notem amb A 1 ≈ A 2. Remarquem que si A 1 ≈ A 2 i  A 2 ≈ A 3, llavors A 1 ≈ A 3.

Per exemple, siguin la signatura NAT i l'àlgebra N A T presentades a l'apartat anterior i sigui la
NAT-àlgebra NAT2 = (SNAT2, OPNAT2) dels naturals mòdul 2 definida com a:
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SNAT2 = (natNAT2, boolNAT2); natNAT2 ≅ {0, 1}, boolNAT2 ≅ B
OPNAT2 = {zeroNAT2, succNAT2, sumaNAT2, igNAT2, certNAT2, falsNAT2}

zeroNAT2 ≅ 0

succNAT2(0) ≅ 1, succNAT2(1) ≅ 0

sumaNAT2(0, 0) = sumaNAT2(1, 1) ≅ 0, sumaNAT2(1, 0) = sumaNAT2(0, 1) ≅ 1

igNAT2 ≅ =

certNAT2 ≅ C, falsNAT2 ≅ F

Llavors, l'aplicació f: N A T → NAT2,  definida per f (n) = 0 si n és parell, i f (n) = 1 si n és senar,
és un homomorfisme, atès que, per exemple:

f (zeroNAT) = f (0) = 0 = zeroNAT2

f (succNAT(2n)) = f (2n+1) = 1 = succNAT2(0) = succNAT2(f (2n))

f (succNAT(2n+1)) = f (2(n+1)) = 0 = succNAT2(1) = succNAT2(f (2n+1))

i així per a la resta d'operacions.

Una vegada introduït el concepte d'homomorfisme, pot definir-se l'avaluació de termes sobre
una signatura: donats SIG = (S, OP ) una signatura, A una SIG-àlgebra i V un conjunt de
variables sobre SIG, definim:

- La funció d'avaluació de termes sense variables dins A , avalA: TSIG → A , que és única
donada una interpretació dels símbols de SIG dins A , com un S-homomorfisme:

◊ ∀c : c ∈TSIG : avalA(c) ≅ cA

◊ ∀op(t1,..., tn): op(t1,..., tn)∈TSIG : avalA(op(t1,...,tn)) ≅ opA(avalA(t1),..., avalA(tn))

avalA dóna la interpretació dels termes sense variables dins una àlgebra A .

- Una funció d'assignació de V dins A , assV,A: V → A , com una S-aplicació. assV,A
dóna la interpretació d'un conjunt de variables dins l'àlgebra A .

- La funció d'avaluació de termes amb variables de V de A , avalassV,A
: TSIG(V) → A ,

com un homomorfisme:

◊ ∀v : v ∈V: avalassV,A
(v) ≅ assV,A(v)

◊ ∀c : c ∈TSIG: avalassV,A
(c) ≅ avalA(c)

◊ ∀op(t1,..., tn): op(t1,..., tn)∈TSIG(V ):

avalassV,A
(op(t1,..., tn)) ≅ opA(avalassV,A

(t1),..., avalassV,A
(tn))

Aquesta funció és única, donada una interpretació avalA dels símbols de la signatura
dins l'àlgebra i donada una assignació assV,A de variables de V dins l'àlgebra A .
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Per simplificar subíndexos, abreujarem avalassV,A  
per avalV,A.

Per exemple, donades la signatura NAT i la NAT-àlgebra N A T introduïdes anteriorment, la
funció d'avaluació corresponent és avalNAT : TNAT → N A T definida per:

avalNAT (zeroT) ≅ 0, avalNAT (succT(x)) ≅ avalNAT (x)+1

avalNAT (sumaT(x, y)) ≅ avalNAT (x) + avalNAT (y)

avalNAT (igT(x, y)) ≅ (avalNAT (x) = avalNAT (y))

avalNAT (certT) ≅ C, avalNAT (falsT) ≅ F

Ara es pot avaluar dins l'àlgebra N A T dels naturals el terme succ(suma(zero, succ(zero)))
construït a partir de la signatura NAT:

avalNAT (succ(suma(zero, succ(zero)))) =
avalNAT (suma(zero, succ(zero))) + 1 =
(avalNAT (zero) + avalNAT (succ(zero))) + 1 =
(0 + (avalNAT (zero) + 1)) + 1 = (0 + (0 + 1)) + 1 = 2

Donat el conjunt de variables (de gènere nat) V = {x, y}, definim una funció d'assignació dins
l'àlgebra N A T com assV,NAT (x) = 3 i assV,NAT (y) = 4. Donada aquesta funció i la funció
d'avaluació avalNAT , l'avaluació avalV,NAT dins NAT del terme succ(suma(x, succ(y))) queda:

avalV,NAT (succ(suma(x, succ(y)))) = avalV,NAT(suma(x, succ(y))) + 1 =
(avalV,NAT (x) + avalV,NAT(succ(y))) + 1 = 
(3 + (avalV,NAT (y) + 1)) + 1 = (3 + (4 + 1)) + 1 = 9

1.2.4 Equacions i especificacions algebraiques

Donats els gèneres i els símbols d'operació que formen la signatura d'un tipus, cal introduir a
continuació les propietats que compleixen, de manera que es pugui posteriorment
determinar el significat del TAD; per això, s'afegeixen a la signatura unes equacions o
axiomes (ang., equation o axiom) que formen l'anomenada especificació algebraica o
equacional del TAD (ang., algebraic o equational specification).

La utilitat de les especificacions formals és actualment incontestable dins dels mètodes
moderns de desenvolupament de software. Una especificació, ja sigui equacional o d'un
altre estil, no només proporciona un significat precís a un tipus de dades associant-li un
model matemàtic a partir de la seva descripció formal sinó que, com ja ha quedat dit a la
primera secció, respon a qualsevol qüestió sobre el comportament observable del tipus
sense necessitat de consultar-ne el codi i, per això, clarifica la missió d'un tipus dins una
aplicació. A més, les especificacions equacionals poden usar-se com un primer prototipus de
l'aplicació sempre que compleixin determinades condicions (v. secció 1.7).
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Una especificació algebraica SPEC = (SIGSPEC, ESPEC) es compon de:

- Una signatura SIGSPEC = (S, OP).

- Un conjunt ESPEC d'equacions que expressen relacions entre els símbols de la
signatura. Cada equació té la forma sintàctica t = t' , essent t i t' termes amb variables
sobre SIGSPEC; es diu que t és la part esquerra de l'equació i t' la part dreta (ang.,
left-hand side i right-hand side, respectivament); definim Varst=t ' com la unió de les
variables dels dos termes. L'equació t = t' representa la fórmula universal de primer
ordre ∀x1∀x2…∀xn: t = t', essent Varst=t ' = {x1, x2, …, xn}.

Per minimitzar subíndexos, d'ara en endavant abreugem SIGSPEC  per SIG i ESPEC  per E. Així
mateix, notarem SPEC = (SIG, E ) amb SPEC = (S, OP, E ) quan sigui més convenient.

Dins dels universos Merlí, les equacions són precedides per la paraula clau "eqns" i,
opcionalment, per la declaració de les variables quantificades universalment; quan sigui
necessari, a aquests universos els anomenarem universos d'especificació o també
universos de definició , per distingir-los d'altres menes d'universos. Normalment, cada
equació s'escriu en una línia diferent; sinó, se separaran amb el caràcter ';'.

univers BOOL és
tipus bool
ops cert, fals: → bool

¬_: bool → bool
_∨_, _∧_: bool bool → bool

eqns ∀b∈bool
¬ cert = fals; ¬ fals = cert
b ∨ cert = cert; b ∨ fals = b
b ∧ cert = b; b ∧ fals = fals

funivers

Fig. 1.9: especificació algebraica per al TAD dels booleans.

Les equacions defineixen el comportament de les operacions de la signatura; considerarem
que una operació està definida si les equacions determinen el seu comportament respecte
de totes les combinacions possibles de valors (dels gèneres correctes) que poden prendre
els seus paràmetres. Per exemple, a l'especificació dels naturals de la fig. 1.10, s'escriu el
comportament de la suma respecte qualsevol parell de naturals amb dues equacions: 1 tracta
el cas que el segon operand sigui el natural zero i 2 que sigui positiu; pel que fa a
l'especificació de la igualtat, s'estudia els quatre casos resultants de considerar totes les
possibles combinacions de dos naturals que poden ser o bé zero o bé positius. A la secció
següent es dóna un mètode d'escriptura d'especificacions basat en aquesta idea intuïtiva.
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univers NAT és
tipus nat, bool
ops

zero: → nat
succ: nat → nat
suma: nat nat → nat
ig: nat nat → bool
cert, fals: → bool

eqns ∀n,m∈nat
1) suma(n, zero) = n
2) suma(n, succ(m)) = succ(suma(n, m))
3) ig(zero, zero) = cert
4) ig(zero, succ(m)) = fals
5) ig(succ(n), zero) = fals
6) ig(succ(n), succ(m)) = ig(n, m)

funivers

Fig. 1.10: especificació algebraica per al TAD dels naturals.

També és possible demostrar formalment que la suma està correctament definida de la forma
següent. Atès que tot natural n pot representar-se com l'aplicació n vegades de succ sobre
zero, abreujadament succn(zero), n'hi ha prou amb demostrar l'enunciat: qualsevol terme de
tipus nat que contingui un número arbitrari de sumes pot reduir-se a un únic terme de la
forma succn(zero) que interpreti les operacions dins del model dels naturals. Prèviament,
introduïm un lema auxiliar.

Lema. Tot terme t de la forma t = succx(zero) + succy(zero) és equivalent (per les equacions
del tipus) a un altre de la forma succx+y(zero).

Demostració. Per inducció sobre y.

y = 0. El terme queda t = succx(zero) + zero, que és igual a succx(zero) aplicant 1.

y = k. Hipòtesi d'inducció: t = succx(zero) + succk(zero) es transforma en succx+k(zero).

y = k+1. Cal demostrar que t = succx(zero) + succk+1(zero) compleix el lema. t també pot
escriure's com t = succx(zero) + succ(succk(zero)), i aplicant 2 es transforma en
t = succ(succx(zero) + succk(zero)), que és igual a succ(succx+k(zero)) aplicant la
hipòtesi d'inducció, per la qual cosa t ha estat transformat finalment en el terme
succx+k+1(zero), que cumpleix l'enunciat del lema.
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Teorema. Tot terme de tipus nat que contingui r operacions de suma i s operacions succ és
equivalent per les equacions a un altre terme de la forma succs(zero).

Demostració. Per inducció sobre r.

r = 0. El terme és de la forma succs(zero) i compleix l'enunciat.

r = k. Hipòtesi d'inducció: el terme t de tipus nat amb k operacions de suma i s
operacions succ es transforma en succs(zero).

r = k+1. Sigui α =succx(zero) + succy(zero) un subterme de t que no conté cap suma
(sempre existirà com a mínim un ja que r = k + 1 > 0). Aplicant el lema sobre α s'obté un
altre terme β = succx+y(zero) que elimina la (única) suma i conserva el número de
aparicions de succ, i substituint α per β dins de t, resulta en un terme amb k operacions
de suma i s operacions succ, essent possible aplicar la hipòtesi d'inducció i així obtenir
el terme succs(zero).

A l'apartat següent s'estudia més detalladament el significat d'aquesta demostració.
Bàsicament, s'enuncia una bijecció entre els termes de la forma succn(zero) i els naturals,
definida per succn(zero) ↔ n i, a continuació, es generalitza la bijecció a isomorfisme
considerant no el conjunt de termes sinó l'àlgebra de termes. En el cas general, serà
necessària una manipulació addicional que donarà lloc a la denominada àlgebra quocient de
termes, que també es defineix més endavant.

Per últim, introduïm el concepte de satisfacció d'una equació. Sigui e l'equació t1 = t2, essent
t1 i t2 termes amb variables sobre una signatura SIG i sigui V = Varse; diem que e és vàlida
dins una SIG-àlgebra A (també es diu que A satisfà e) si, per a tota funció assV,A: V → A
d'assignació, es compleix avalV,A(t1) =A avalV,A(t2), essent =A la igualtat dins l'àlgebra A i
donada la funció avalA d'avaluació. Per extensió, una SIG-àlgebra A satisfà una especificació
SPEC = (SIG, E ) (també es diu que A és una SPEC-àlgebra) si A satisfà totes les equacions
d'E; el conjunt d'àlgebres que satisfan una especificació SPEC es nota amb AlgSPEC.

1.2.5 Model inicial d'una especificació

Donada una especificació equacional és imprescindible determinar amb exactitud quin o
quins són els models representats; donat l'univers NAT de la fig. 1.10, és clar que l'àlgebra
N A T compleix les seves equacions (donada la interpretació avalNAT dels símbols de la
signatura) però n'hi ha més: els enters, o les matrius de naturals de dues dimensions,
interpretant l'operació succ com sumar l'u a tots els seus elements. Així, cal establir certs
criteris que determinin clarament quina o quines d'aquestes àlgebres és el model associat a
l'especificació i ho farem amb un exemple: investiguem quina de les àlgebres següents:
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M1 = (N , 0, +1, +), naturals amb zero, increment en u i suma.
M2 = (Z, 0, +1, +), enters amb zero, increment en u i suma.
M3 = (M2x2(N ), (0, 0; 0, 0), (+1, +1; +1, +1), +), matrius 2x2 de naturals amb matriu

zero, increment en u de tots els components i suma matricial.
M4 = (N , 0, +1, .), naturals amb zero, increment en u i producte.
M5 = (N , 0, +1, +, -), naturals amb zero, increment en u, suma i resta.
M6 = (N , 0, +1, mod 2), naturals amb zero, increment en u, suma i residu de la

divisió per 2.
M7 = (N , Z, 0, +1, | |) naturals i enters amb zero, increment en u i valor absolut.
M8 = ({*}, f, g, h), model amb un únic element en el seu conjunt de base, amb les

operacions definides per f ≅ *, g(*) ≅ * i h(*, *) ≅ *.

és el model de l'especificació Y = (SY, EY):

univers Y és
tipus y
ops zero: → y

succ: y → y
op: y y → y

eqns ∀n,m∈y
1) op(n, zero) = n
2) op(n, succ(m)) = succ(op(n, m))

funivers

Com que cerquem el model associat a una especificació, és imprescindible que aquest
model presenti uns conjunts de base i unes operacions que responguin a la plantilla
determinada per la signatura. Així, es pot fer una primera garbellada de les àlgebres
introduïdes, perquè n'hi ha algunes que no són SY-àlgebres: M5 té quatre símbols
d'operació (hauríem d'oblidar la suma o la resta per obtenir una SY-àlgebra), M6 en té tres,
però les aritats no coincideixen (no hi ha cap operació que es pugui associar a op) i M7

defineix dos gèneres (hauríem d'oblidar-ne un per obtenir una SY-àlgebra). La resta
d'àlgebres són SY-àlgebres i la interpretació dels símbols de la signatura és immediata a cada
cas, com també la funció d'avaluació resultant (v. fig. 1.11).

Pel que fa a la satisfacció de les equacions en les SY-àlgebres, és fàcil veure que  M1, M2, M3

i M8 són Y-àlgebres però M4 no perquè Y no compleix la propietat m . 0 = 0. Per això, pot
descartar-se M4 com a possible model atès que ni tan sols compleix les equacions, i queden,
doncs, quatre candidats. Per determinar quin o quins són els bons, construïm una nova
SY-àlgebra a partir de l'àlgebra de termes, incorporant la informació que proporcionen les
equacions, i estudiarem la isomorfia entre ella i les àlgebres. Concretament, considerem que
dos termes són equivalents si i només si pot deduir-se la seva igualtat sintàctica
manipulant-los amb les equacions de l'especificació; el resultat és l'anomenada àlgebra
quocient de termes, que s'introdueix a continuació.
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M  = (N , 0, +1, +)

aval  : T     → M
     (exhaustiva)

1
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M  = (Z, 0, +1, +)

aval  : T     → M
  (no exhaustiva)

2

22 SY

M  = (N , 0, +1, .)

aval  : T     → M
     (exhaustiva)

4

44 SY

M  = ({*}, f, g, h)

aval  : T     → M
     (exhaustiva)

8

88 SY
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0 0
0 0( ) +1  +1

+1  +1( ), , +)

(no exhaustiva)

2x2(N )

...

tots

SY
T

...

...

...

Fig. 1.11: algunes SY-àlgebres i les funcions d'avaluació de TSY dins d'elles.

Donada l'especificació SPEC = (SIG, E ), essent SIG = (S, OP), es defineix la congruència ≡E

induïda per les equacions d'E com a:

- ≡E és una relació d'equivalència.

- Són dins una mateixa classe d'equivalència tots aquells termes que pot demostrar-se
per les equacions que són iguals:

∀e ≅t1 = t2: e ∈E : ∀assVarse,TSIG
: Varse → TSIG: avalVarse,TSIG

(t1) ≡E avalVarse,TSIG
(t2).
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-  Qualsevol operació aplicada sobre diverses parelles de termes congruents dóna com a
resultat dos termes igualment congruents:

∀op: op ∈OPs1…sn → s: ∀t1,t'1: t1,t'1∈TSIG,s1
... ∀tn,t'n: tn,t'n∈TSIG,sn

:

t1 ≡E t'1 ∧ … ∧ tn ≡E t'n ⇒ op(t1, …, tn) ≡E op(t'1, …, t'n).

Llavors es defineix l'àlgebra quocient de termes (ang., quotient-term algebra), notada amb
TSPEC, com el resultat de particionar TSIG usant la congruència ≡E, TSPEC ≅ TSIG / ≡E; és a dir,
TSPEC =  (SQ, OPQ), essent SQ  un S-conjunt i OPQ un <S* x S>-conjunt, definits com a:

- ∀s : s ∈S: sQ ≅ { [ t ] / t ∈TSIG,s }, essent [ t ] ≅ { t' ∈TSIG / t' ≡E t }

- ∀c: c ∈OP → s: cQ ∈ OPQ, on cQ ≅ [ c ]

- ∀op : op ∈OPs1…sn → s: opQ: s1Q
x...x snQ

→ sQ∈OPQ, on opQ ([t1], ..., [tn]) ≅ [ op(t1, ..., tn) ]

Els elements dels conjunts de base d'aquesta àlgebra són les classes d'equivalència
resultants de particionar TSPEC usant ≡E, que estan compostes de termes sense variables
demostrablement iguals per les equacions. A la fig. 1.12 es mostra l'àlgebra quocient de
termes TY per a l'especificació Y; per exemple, les correspondències (1), (2) i (3) es calculen:

(1) op(zero, zero) = zero, aplicant l'equació 1 amb n = zero.
(2) op(succ(zero), zero) = succ(zero), aplicant l'equació 1 amb n = succ(zero).
(3) op(zero, succ(zero)) = succ(op(zero, zero)) = succ(zero) , aplicant l'equació 2

amb m = n = zero i després l'equació 1 amb n = zero.

La importància de l'àlgebra quocient de termes és que, si considerem cadascuna de les
classes components com un objecte del TAD que es vol especificar, llavors TSPEC és el model
del tipus. Per ser més concrets, es pot agafar com a model qualsevol àlgebra isomorfa10 a
TSPEC; a l'exemple, M1 és isomorfa a TY, mentre que M2, M3 i M8 no (com queda clar a la fig.
1.12), i per això es pot dir que el model del TAD són els naturals amb operacions zero,
increment en u i suma. La isomorfia estableix la insensibilitat als canvis de nom dels símbols
de la signatura; és a dir, és el mateix escriure [zero] que 0, [succ(zero)] que 1, etc., mentre
les propietats que compleixen els símbols siguin les mateixes.

L'àlgebra quocient de termes associada a l'especificació SPEC compleix certes propietats:

- TSPEC és generada: tots els seus valors són generats per les operacions del tipus (no
conté dades inabastables des de les operacions).

- TSPEC és típica: dos termes són dins la mateixa classe d'equivalència si i només si per
les equacions es demostra la seva igualtat (es diu que TSPEC no confon els termes).

- TSPEC és inicial dins la classe de SPEC-àlgebres: per a tota SPEC-àlgebra A es pot
trobar un únic homomorfisme de TSPEC a A (v. fig. 1.13).
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10 Notem que la isomorfia és una S-isomorfia, essent S el conjunt de gèneres definits a l'especificació.
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Fig. 1.12: l'àlgebra quocient de termes TY per a l'especificació Y.

- Les diverses àlgebres isomorfes a l'àlgebra de termes també poden agafar-se com a
models; per això es diu que el model no és una àlgebra concreta, sinó una classe
d'isomorfia (la classe de totes les àlgebres isomorfes a TSPEC, v. fig. 1.13). En concret,
tota SPEC-àlgebra generada i típica és isomorfa a TSPEC.

- Els elements de TSPEC estan caracteritzats per un terme anomenat representant
canònic de la classe; a més, es poden escollir els representants canònics de manera
que, considerats com a termes, tots estan formats per combinacions d'un subconjunt
d'operacions de la signatura (v. secció següent).
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Fig. 1.13: classificació de totes les àlgebres del món respecte de l'especificació Y.

A la fig. 1.14 es mostra l'àlgebra quocient de termes TENTER associada a l'especificació
ENTER que hi apareix. Es pot demostrar que TENTER és isomorfa als enters  (Z, 0, +1, -1, +)
mitjançant les associacions enterQ ≈ Z, [succ n(zero)] ≈ n, [predn(zero)] ≈ -n, [zero] ≈ 0 i
l'associació lògica dels símbols d'operació d'ENTER amb les operacions de (Z, 0, +1, -1, +).

univers ENTER és TENTER = ((enterQ), {zeroQ, succQ, predQ, sumaQ})
tipo enter enterQ ≅ { [succn(zero)] / n ≥1}  ∪ { [zero] }  ∪
ops { [predn(zero)] / n ≥1}

zero: → enter zeroQ ≅ [zero]
succ, pred: enter → enter succQ([succn(zero)]) ≅ [succn+1(zero)], n ≥ 0
suma: enter enter → enter succQ([predn(zero)]) ≅ [predn-1(zero)], n ≥ 1

eqns ∀n,m∈enter predQ([succn(zero)]) ≅ [succn-1(zero)], n ≥ 1
succ(pred(m)) = m; pred(succ(m)) = m predQ([pred n(zero)]) ≅ [pred n+1(zero)], n ≥ 0
suma(n, zero) = n sumaQ([succn(zero)], [succm(zero)]) ≅
suma(n, succ(m)) = succ(suma(n, m)) ≅ [succn+m(zero)], n, m ≥ 0
suma(n, pred(m)) = pred(suma(n, m)) sumaQ([succn(zero)], [predm(zero)]) ≅

funivers ≅ [succn-m(zero)], n ≥ m ≥ 1 ...etc.

Fig. 1.14: una àlgebra quocient de termes per als enters.
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1.2.6 Altres models possibles

A l'apartat anterior s'ha associat com a model (semàntica) d'un TAD la classe isomorfa a
l'àlgebra quocient de termes; és el que es coneix com a semàntica inicial (ang., initial
semantics) d'un TAD (anomenada així perquè hi ha un homomorfisme únic de TSPEC a tota
altra àlgebra de AlgSPEC), caracteritzada perquè tots els valors són abastables a partir de les
operacions i perquè dos termes són iguals si i només si pot deduir-se de les equacions. A la
resta d'aquest llibre s'interpretarà l'especificació d'un TAD amb aquest significat; no obstant
això, convé saber que l'enfocament inicial no és l'únic i en aquest apartat n'introduïm d'altres.

Una crítica que rep freqüentment el model inicial és el seu poc grau d'abstracció. Per
exemple, considerem l'especificació de la fig. 1.15 que es vol que representi els conjunts de
naturals i considerem els termes t1 =  afegeix(afegeix(Ø, zero), zero) i  t2 = afegeix(Ø, zero).

univers CJT_NATS és
tipus cjt, nat, bool
ops

Ø: → cjt
afegeix: cjt nat → cjt
_∈_: nat cjt → bool
zero: → nat
succ: nat → nat
ig: nat nat → bool
cert, fals: → bool
_∨_: bool bool → bool

eqns
… { espec. de ∨ i ig }
n∈Ø = fals
n2∈afegeix(s, n1) = ig(n1, n2)  ∨ n2∈s

funivers

Fig. 1.15: una especificació per als conjunts?

Segons l'enfocament inicial, t1 i t2 denoten valors diferents perquè no pot deduir-se per les
equacions que són iguals; ara bé, ambdós termes es comporten exactament igual perquè tot
natural que pertany al conjunt representat per t1 també pertany al conjunt representat per t2.
Podríem, doncs, interpretar que t1 i t2 són el mateix valor si rebutgem el principi de tipicitat
del model i afirmem que dos termes són iguals llevat que es pugui deduir per les equacions
que són diferents. Aquesta és la semàntica final (ang., final semantics) d'un TAD (anomenada
així perquè hi ha un homomorfisme únic des de tota altra àlgebra de AlgSPEC cap al model),
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que és igualment una classe d'isomorfia i que també és generada, com la semàntica inicial.

Notem que la semàntica inicial de l'especificació de la fig. 1.15 és N * (seqüències de
naturals) i la semàntica final és P(N ) (conjunts de naturals). Per tal de fer que P(N ) sigui el
model inicial, cal afegir les equacions:

afegeix(afegeix(s, n1), n2) = afegeix(afegeix(s, n2), n1)
afegeix(afegeix(s, n), n) = afegeix(s, n)

És a dir, la semàntica inicial, de vegades, obliga a sobreespecificar els universos introduint
equacions que no són rellevants de cara a l'ús de l'univers dins un programa.

Per considerar la igualtat dins la semàntica final (és a dir, la congruència induïda per les
equacions) es fan experiments sobre uns gèneres especials anomenants els gèneres
observables; a tal efecte, es canvia la definició d'una especificació SPEC i es defineix
SPEC = (V, S, OP, E), essent V (subconjunt de S ) els gèneres observables; per això, els
termes que són d'un gènere V-S se'ls anomena termes no observables. Intuïtivament, dos
termes d'un gènere no observable són iguals si, en aplicar-los qualsevol operació que
retorna un valor observable, el resultat és el mateix. A l'exemple dels conjunts, si definim
bool i nat com els gèneres observables, llavors l'única operació sobre termes no observables
que dóna resultat observable és la de pertinença, per la qual cosa dos termes no
observables t1 i t2 són iguals dins la semàntica final si ∀n : n ∈nat: n ∈t1 = n ∈t2.

Una tercera opció és la semàntica de comportament (ang., behavioural semantics), que té un
principi de funcionament semblant a la semàntica final amb l'alliberació de restricció
d'isomorfia de la classe de models. Per exemple, en el cas de l'especificació CJT_NAT,
s'agafen com a model N * i P(N ) a la vegada i, a més, totes les àlgebres amb el mateix
comportament observable, com els conjunts amb repeticions i les seqüències sense
repeticions. Tots aquests models formen part de l'àlgebra de comportament per CJT_NAT,
malgrat que els seus conjunts de base no són isomorfs entre si.

Finalment, també es pot considerar tota la classe AlgSPEC com la classe de models; és
l'anomenada semàntica laxa (ang., loose semantics). En aquest cas, el model s'agafa com a
punt de partida i es va restringint a poc a poc (hi ha diversos tipus de restriccions) fins a arribar
a un model ja acceptable com a resultat. L'avantatge sobre altres tipus de semàntiques és
que s'adapta millor al concepte de desenvolupament d'aplicacions. Per exemple, suposem
que s'afegeix a l'especificació dels conjunts una operació per elegir un element qualsevol del
conjunt, elegeix: cjt → nat; si no importa quin és l'element concret elegit, es pot afegir
l'equació elegeix(s)∈s = cert que no imposa cap estratègia; en algun moment, però, caldrà
restringir el model prenent una decisió determinista per obtenir un tipus de comportament
conegut, per exemple elegeix?(s) = mínim(s).
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1.3 Construcció sistemàtica d'especificacions

A la secció anterior hem estudiat les característiques d'una especificació donada i hem trobat
a posteriori quin és el seu model. Ara bé, en el procés de desenvolupament de software la
situació acostuma a ser la inversa: a partir d'un TAD que ha de formar part d'un programa, del
qual es coneix el seu comportament (potser del tot, potser només se'n té una idea intuïtiva),
el problema consisteix a trobar una especificació que el representi i és per això que en
aquesta secció s'estudia un mètode general per a la construcció d'especificacions, basat en
una classificació prèvia de les operacions del TAD. Abans, però, introduïm al primer apartat un
concepte útil per escriure més còmodament especificacions i que s'estudiarà en profunditat
a la secció 1.6.

1.3.1 Introducció a l'ús d'especificacions

Fins ara, en especificar un TAD no hi havia manera d'aprofitar l'especificació d'un altre tipus
que es pogués necessitar, encara que ja existís dins un altre univers; n'és un exemple
conegut l'especificació dels naturals amb operació d'igualtat que precisa repetir
l'especificació dels booleans. Clarament es necessita un mitjà per evitar aquesta
redundància; per això, s'inclou una nova clàusula en el llenguatge que permet usar
especificacions ja existents des d'un univers qualsevol. A la fig. 1.16 es mostra una nova
especificació dels naturals que "usa" l'univers BOOL dels booleans i, conseqüentment, pot
utilitzar tots els símbols definits en ell.

univers NAT és
usa BOOL
tipus nat
ops zero: → nat

succ: nat → nat
suma: nat nat → nat
ig: nat nat → bool

eqns ∀n,m∈nat
1) suma(n, zero) = n
2) suma(n, succ(m)) = succ(suma(n, m))
3) ig(zero, zero) = cert
4) ig(zero, succ(m)) = fals
5) ig(succ(n), zero) = fals
6) ig(succ(n), succ(m)) = ig(n, m)

funivers

Fig. 1.16: un univers per als naturals amb igualtat usant els booleans.
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1.3.2 Classificació de les operacions d'una especificació

Com a pas previ a la formulació d'un mètode general de construcció d'especificacions, es
precisa classificar les operacions de la signatura d'una especificació respecte a cada gènere
que hi apareix: donada una especificació SPEC = (S, OP, E) i un gènere s ∈S, es defineix el
conjunt d'operacions constructores d'OP respecte s, constrOPs

, com el conjunt
d'operacions d'OP que retornen un valor de gènere s; i el conjunt d'operacions consultores
d'OP respecte s, consulOPs

, com el conjunt d'operacions d'OP que retornen un valor de
gènere diferent de s:

constrOPs
≅ {op ∈OPw→s}

consulOPs
≅ {op ∈OPs1…sn → s' / s ≠ s' ∧ ∃i : 1 ≤ i ≤ n: si = s}

Dins de les operacions constructores, destaca especialment el conjunt d'operacions
constructores generadores, que és un subconjunt mínim de les operacions constructores
que permet generar, per aplicacions successives, els representants canònics de les classes
de TSPEC (és a dir, tots els valors del TAD que volem especificar); en el cas general, pot
haver-hi més d'un subconjunt de constructores generadores, dels quals cal escollir-ne un.
Les constructores que no formen part del conjunt de constructores generadores escollides
s'anomenen (constructores) modificadores; notarem els dos conjunts amb genOPs

i
modifOPs

. El conjunt genOPs
és pur si no hi ha relacions entre les operacions que el formen

(dit d'altra manera, tot parell de termes diferents formats només per constructores
generadores denota valors diferents) o impur si n'hi ha, de relacions; en el darrer cas, les
equacions que expressen les relacions entre les operacions constructores generadores les
anomenem impurificadores.

Per exemple, donat l'univers BOOL de la fig. 1.9 el conjunt de consultores és buit perquè
totes són constructores; pel que fa a aquestes, sembla lògic elegir com a representants
canònics els termes cert i fals i llavors queden els conjunts genOPbool

= {cert, fals} i
modifOPbool

= {¬_, _∨_, _∧_}. Ara bé, també és lícit agafar com a representants canònics els
termes cert i ¬cert, essent llavors genOPbool

= {cert, ¬_}; la propietat ¬¬x = x determina la
impuresa d'aquest conjunt de constructores generadores.

No és habitual que hi hagi un únic gènere en l'univers; per exemple, a l'especificació dels
naturals amb igualtat de la fig. 1.16 n'hi ha nat i bool. Ara bé, donada una especificació i amb
vista a la formulació d'un mètode general a l'apartat següent, només interessa classificar les
operacions respecte als nous gèneres que s'introdueixen i no respecte als que s'usen; si
només s'hi defineix un nou gènere, com és usual, es parlarà d'operacions constructores o
consultores sense explicitar respecte a quin gènere. Tornant a l'especificació dels naturals
NAT = (S, OP, E ) de la fig. 1.16 i prenent com a representants canònics els termes (de
gènere nat ) succn(zero), n ≥ 0, la classificació de les operacions és: genOP = {zero, succ},
modifOP = {suma} i consulOP = {ig}.
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1.3.3 Mètode general de construcció d'especificacions

Per escriure l'especificació d'un tipus de dades no es disposa d'un mètode exacte, sinó que
cal refiar-se en parts iguals de l'experiència i la intuïció; de vegades, una especificació no
acaba de sortir si no es té una idea feliç. Tot seguit s'exposa un mètode que, amb petites
variacions, dóna resultats satisfactoris en un elevat nombre de casos i que consta de tres
passos.

- Elecció d'un conjunt d'operacions com a constructores generadores: se cerquen les
operacions que són suficients per generar tots els valors de l'àlgebra quocient de
termes del tipus (és a dir, per formar els representants canònics de les classes). Com ja
s'ha dit, pot haver-n'hi més d'un; en aquest cas, es pot escollir el conjunt menys impur o
bé el més petit (criteris que molt freqüentment porten al mateix conjunt).

- Establiment de les relacions entre les constructores generadores: escriptura de les
equacions impurificadores del tipus. Una manera fàcil per tal que surtin aquestes
equacions consisteix a pensar en la forma que ha de prendre el representant canònic
de la classe i de quina manera s'hi pot arribar.

- Especificació de la resta d'operacions, una a una, respecte a les constructores
generadores (és a dir, definició dels efectes d'aplicar les operacions sobre termes
formats exclusivament per constructores generadores, però sense suposar que
aquests termes són representants canònics). Recordem que l'objectiu final és
especificar cada operació respecte a totes les combinacions possibles de valors als
qual es pot aplicar, i notem que una manera senzilla d'assolir aquest objectiu consisteix
a estudiar els efectes de l'aplicació de l'operació sobre les constructores generadores,
que permeten generar per aplicacions successives tots els valors del gènere.

En aquest darrer pas cal ser especialment acurat en especificar les operacions consultores
per assegurar dues propietats anomenades consistència i completesa suficient : si s'hi
posen equacions de més, es poden igualar termes que han d'estar a classes d'equivalència
diferents del gènere corresponent, mentre que si se n'hi posen de menys, es pot generar
un nombre indeterminat de termes (potencialment infinit) incongruents amb els
representants de les classes existents fins aquell moment i que donen lloc a noves classes
d'equivalència; en qualsevol dels dos casos, s'està modificant incorrectament la semàntica
del tipus afectat.

Com a exemple, construïm una especificació per al tipus cjt dels conjunts de naturals amb
operacions Ø: → cjt, afegeix: cjt nat → cjt, _∪_: cjt cjt → cjt i  _∈_: nat cjt → bool. {Ø, afegeix}
juga el paper de conjunt de constructores generadores perquè és el conjunt mínim
d'operacions que permet construir tots els valors possibles del tipus (en particular, _∪_ no és
necessària). La forma general del representant canònic de les classes és
afegeix(afegeix(...(afegeix(Ø, n1), …, nk), prenent per exemple n1 < …< nk.
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Per modelitzar realment els conjunts, cal afegir dues equacions impurificadores que
expressin que l'ordre d'afegir els naturals al conjunt és irrellevant i que dins el conjunt no hi
ha elements repetits:

afegeix(afegeix(s, n1), n2) = afegeix(afegeix(s, n2), n1)
afegeix(afegeix(s, n), n) = afegeix(s, n)

És fàcil veure que no hi ha cap altre tipus de relació entre les constructores generadores i
que mitjançant aquestes dues equacions tot terme format exclusivament per constructores
generadores pot convertir-se, eventualment, en el seu representant canònic.

Pel que fa la resta d'operacions, l'aplicació del mètode dóna com a resultat:

n ∈ Ø = fals; n1 ∈ afegeix(s, n2) = ig(n1, n2) ∨ (n1 ∈ s)
Ø ∪ s = s; afegeix(s1, n) ∪ s2 = afegeix(s1 ∪ s2, n)

Notem que, de vegades, en comptes de descompondre un paràmetre en les diverses
formes que pot prendre s'usa una variable, quantificada universalment, per la qual cosa el
paràmetre pren igualment tots els valors possibles del gènere.

Des d'aquest enfocament, es pot dir que especificar és donar unes regles per passar d'un
terme qualsevol al seu representant canònic i així avaluar qualsevol expressió sobre un
objecte del TAD corresponent; a la secció 1.7 s'insisteix en aquesta vissió.

1.4 Equacions condicionals, símbols auxiliars i errors

Introduïm en aquesta secció tres conceptes addicionals necessaris per poder construir
especificacions per resoldre problemes no trivials: les equacions condicionals, els tipus i les
operacions auxiliars i el mecanisme de tractament d'errors. Aquests nous elements
modifiquen el model associat al TAD, si bé aquest aspecte no es desenvoluparà en
profunditat en el text.

1.4.1 Equacions condicionals

Fins ara, les equacions expressen propietats que es compleixen incondicionalment; de
vegades, però, un axioma es compleix només en determinades condicions. Això passa, per
exemple, en afegir l'operació treu: cjt nat → cjt a l'especificació dels conjunts de la secció
anterior; la seva especificació seguint el mètode dóna com a resultat:

treu(Ø, n) = Ø
treu(afegeix(s, n1), n2) = ??
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on la part dreta de la segona equació depèn de si n1 és igual a n2. Usant els mecanismes de
què fins ara es disposa per escriure especificacions, cal escriure'n infinites:

treu(afegeix(s, zero), zero) = treu(s, zero)
treu(afegeix(s, succ(zero)), zero) = afegeix(succ(zero), treu(s, zero))
treu(afegeix(s, succ(zero)), succ(zero)) = treu(s, succ(zero))
etc.

El problema es pot solucionar introduint equacions condicionals (ang., conditional equation):

1) treu(Ø, n) = Ø
2) [ig(n1, n2) = cert] ⇒ treu(afegeix(s, n1), n2) = treu(s, n2)  
3) [ig(n1, n2) = fals] ⇒ treu(afegeix(s, n1), n2) = afegeix(treu(s, n2), n1)

(Notem que la part dreta de l'equació 2 no pot ser simplement s, perquè no es pot assegurar
que dins s no hi ha més aparicions de n2 -és a dir, no es pot assegurar que el terme és
canònic. És més, aquesta equació incorrecta provocaria inconsistències, perquè es podrien
deduir igualtats que no ho són; això passaria, per exemple, a la demostració
afegeix(Ø, 1) = treu(afegeix(afegeix(Ø, 1), 1), 1) = treu(afegeix(Ø, 1), 1) = Ø.)

Podem dir, doncs, que una equació condicional és equivalent a un nombre infinit
d'equacions no condicionals, de la mateixa manera que una equació amb variables és
equivalent a un nombre infinit d'equacions sense variables. La sintaxi Merlí tanca la condició
entre claudàtors a l'esquerra de l'equació, també en forma d'equació11: [t0 = t0'] ⇒ t1 = t1'. La
equació t0 = t0' s'anomena premissa i de t1 = t1' se'n diu conclusió. Per abreujar, una condició
de la forma [ t = cert ] o [ t = fals] l'escriurem simplement [ t ] o [¬ t ], respectivament; també per
abreujar, diverses equacions condicionals amb idèntica premissa es poden agrupar en una
de sola, separant les conclusions per comes. Donada una SPEC-àlgebra A amb les
corresponents funció d'avaluació avalA i igualtat =A  i essent V la unió de les variables de les
premisses, diem que  A satisfà una equació condicional si:

∀assV,A: V → A : ß avalV,A(t0) =A avalV,A(t0' ) ¿ ⇒ avalV,A(t1) =A avalV,A(t1' ).

És necessari destacar un parell de qüestions importants referents a les equacions
condicionals. Primer, en especificar una operació no constructora generadora usant
equacions condicionals, cal assegurar-se que, per a una mateixa part esquerra, es cobreixen
tots els casos possibles; en altres paraules, per a tota assignació de variables de l'equació ha
d'haver-hi, si més no, una condició que es compleixi. Segon, notem que l'operació d'igualtat
sobre els valors dels tipus és necessària per comprovar la desigualtat i no pas per comprovar
la igualtat; així, les tres equacions següents són equivalents:
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2a) [ig(n1, n2)] ⇒ treu(afegeix(s, n1), n2) = treu(s, n2)
2b) [n1 = n2] ⇒ treu(afegeix(s, n1), n2) = treu(s, n2)
2c) treu(afegeix(s, n), n) = treu(s, n)

Això passa pel mecanisme propi de les especificacions algebraiques (en concret, per la
deducció equacional, introduïda a la secció 1.7). El que mai no es pot suposar és que dues
variables diferents n1 i n2 denoten forçosament dos valors diferents, perquè sempre pot
passar que n1 i  n2 valguin el mateix (recordem que la interpretació d'una equació quantifica
universalment les seves variables).

És interessant veure com varia la definició de la congruència ≡E amb equacions condicionals:

- Es defineix ≡0 com aquella congruència tal que tot terme de l'àlgebra de termes forma
una classe d'equivalència per si mateix.

- Donada ≡ i, es defineix ≡ i+1 de la manera següent:

t ≡ i+1 t' ⇔ t ≡ i t' ∨ ∃e∈E, e = [t0 = t0'] ⇒ t1 = t1' ∧ ∃assVarse,TSIG
: Varse → TSIG tal que:

1) avalVarse,TSIG
(t0)  ≡ i avalVarse,TSIG

(t0' ), i

2) (avalVarse,TSIG
(t1) = t ∧ avalVarse,TSIG

(t1') = t' ) ∨

(avalVarse,TSIG
(t1) = t' ∧ avalVarse,TSIG

(t1') = t ).

- Finalment, es defineix ≡E com ≡∞.

Veiem que a cada nova congruència es fusionen aquelles classes d'equivalència que poden
identificar-se com la part dreta i la part esquerra de la conclusió d'una equació condicional,
sempre que per a l'assignació de variables a què indueix aquesta identificació ambdues
premisses es compleixin (és a dir, les dues parts de cada premissa són a una mateixa classe
d'equivalència, donada la substitució de variables).

1.4.2 Tipus i operacions auxiliars

Els tipus i les operacions auxiliars s'introdueixen dins una especificació per facilitar-ne
l'escriptura i la llegibilitat; fins i tot, existeixen especificacions irresolubles sense la seva
utilització. Els símbols auxiliars són invisibles als usuaris del TAD (el seu àmbit és
exclusivament l'especificació on es defineixen), per la qual cosa també són coneguts amb el
nom de símbols ocults o privats (ang., hidden o private).

Per exemple, suposem una signatura per al TAD dels naturals amb operacions zero,
successor i producte, però sense operació de suma. Pel que fa a l'especificació del
producte, cal determinar els valors de prod(zero, n) i de prod(succ(m), n) ; el segon terme és
fàcil d'igualar aplicant la propietat distributiva:
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prod(succ(m), n) = suma(prod(m, n), n)

Cal introduir, doncs, una funció auxiliar suma que no apareix a la signatura inicial; suma es
declara a la clàusula "ops" de la manera habitual però precedint-la amb la paraula clau
"privada" per establir la seva ocultació als universos que usin els naturals:

privada suma: nat nat → nat

El darrer pas consisteix a especificar suma com qualsevol altra operació de la signatura; per
això, en definir un símbol privat sempre és bo plantejar-se si pot ser d'interès general per
deixar-lo públic i que d'altres universos puguin utilitzar-lo lliurement.

L'efecte de la declaració de símbols auxiliars en el model associat a una especificació ESP és
el següent. Es considera la signatura SIG' ∑ SIG que conté tots els símbols no auxiliars de
l'especificació, i es defineix la restricció d'ESP amb SIG', notada amb <<TESP>>SIG', com el
resultat d'oblidar totes les classes de l'àlgebra quocient TESP el tipus de les quals és auxiliar a
SIG i totes les operacions de TESP associades a operacions auxiliars de SIG. Llavors, el model
és la classe de totes les àlgebres isomorfes a <<TESP>>SIG'. La construcció detallada d'aquest
nou model la podeu trobar a [EhM85, pp. 145-151].

1.4.3 Tractament dels errors

Fins ara, s'ha considerat que les operacions d'una signatura sempre són ben definides per a
qualsevol combinació possible de valors sobre la qual s'apliquin. Normalment, però, una o
diverses operacions d'una especificació seran funcions parcials, és a dir, que no es podran
aplicar sobre determinats valors dels dominis de les dades. Anem a veure en aquest apartat
un tractament possible d'aquesta situació.

A la fig. 1.17 es presenta una especificació per als naturals amb igualtat i predecessor.
L'especificació no defineix completament el comportament de l'operació pred, perquè no
determina el resultat de pred(zero), que és un error. Atesa la construcció del model d'un TAD
presentada a la secció 1.2, es pot introduir una nova classe d'equivalència dins l'àlgebra
quocient de termes que representi el valor d'error; per facilitar la seva descripció i l'evolució
posterior de l'especificació s'afegeix una constant a la signatura, errornat: → nat, que
modelitza un valor d'error dins el conjunt base de nat, que representarem amb [errornat].
Llavors, es pot completar l'especificació de pred amb l'equació pred(zero) = errornat.

Notem que el representant canònic de la classe [errornat] no és un terme format íntegrament
per aplicacions de zero i succ ; per això, cal modificar el conjunt de constructores
generadores incloent-hi errornat. Aquest canvi és important, perquè la definició del mètode
general obliga a determinar el comportament de la resta d'operacions de la signatura
respecte errornat. Entre diverses opcions possibles adoptarem l'estratègia de propagació
dels errors: sempre que un dels operands d'una operació és un error, el resultat també ho és.
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univers NAT és
usa BOOL
tipus nat
ops zero: → nat

succ, pred: nat → nat
suma, mult: nat nat → nat
ig: nat nat → bool

eqns ∀n,m∈nat
Axiomes per a suma :

1) suma(zero, n) = n
2) suma(succ(m), n) = succ(suma(m, n))

Axiomes per a mult :
3) mult(zero, n) = zero
4) mult(succ(m), n) = suma(mult(m, n), n)

Axiomes per a ig :
5) ig(zero, zero) = cert
6) ig(succ(m), zero) = fals
7) ig(zero, succ(n)) = fals
8) ig(succ(m), succ(n)) = ig(m, n)

Axiomes per a pred :
9) pred(succ(m)) = m

funivers

Fig. 1.17: un univers per als naturals amb predecessor.

Així, cal afegir algunes equacions a l'especificació, entre d'elles:

E1) succ(errornat) = errornat E2) pred(errornat) = errornat

E3) suma(errornat, n) = errornat E4) suma(n, errornat) = errornat

E5) mult(errornat, n) = errornat E6) mult(n, errornat) = errornat

Hi ha diversos problemes en aquesta solució. Per començar, les equacions han introduït
inconsistències: per exemple, donat el terme mult(zero, errornat), s'hi poden aplicar dues
equacions, 3 i E6; aplicant-hi E6, amb n = zero , s'obté com a resultat errornat, mentre que
aplicant-hi 3, amb n = errornat, s'obté com a resultat zero. És a dir, que el mateix terme porta a
dos valors diferents dins de l'àlgebra en funció de l'equació que s'hi aplica. Per evitar aquest
problema intolerable, cal protegir les equacions normals amb una comprovació que els
termes involucrats no són erronis; a tall d'exemple, en l'especificació del producte es canvia
les equacions 3 i 4 per:

[correctenat(n)]  ⇒ mult(zero, n) = zero
[correctenat(mult(m, n)) ∧ correctenat(succ(m))] ⇒

⇒ mult(succ(m), n) = suma(mult(m, n), n)

5 2 Estructures de dades. Especificació, disseny i implementació __________________________________________________________________________________



L'operació correctenat: nat → bool, que assegura que un terme no representa errornat, es pot
especificar en termes de les constructores generadores:

E7) correctenat(zero) = cert
E8) correctenat(errornat) = fals
E9) correctenat(succ(m)) = correctenat(m)

Un segon problema sorgeix en modificar l'especificació de la igualtat:

E10) ig(errornat, n) = errorbool E11) ig(m, errornat) = errorbool

El valor errorbool és un error de tipus diferent perquè l'operació ig retorna un booleà; és a dir,
especificant un nou univers cal modificar-ne un altre que ja existia, introduint-hi una nova
generadora que obliga a repetir el procés (i, eventualment, a modificar d'altres universos).

Queda clar, doncs, que el tractament dels errors expandeix el nombre d'equacions d'un
univers per solucionar tots els problemes esmentats; per exemple, l'especificació dels
naturals amb predecessor (que queda com a exercici per al lector) passa de 9 equacions a
21! Aquest resultat és inevitable amb l'esquema de treball adoptat; ara bé, en Merlí es
prenen unes convencions que simplifiquen l'escriptura de l'especificació, però sense que
variï el resultat final (v. [ADJ78] per a una explicació detallada):

- Tot gènere introduït a l'especificació ofereix implícitament dues operacions visibles, la
constant d'error i el predicat de correctesa, que se suposarà convenientment
especificat; a l'exemple dels naturals, errornat: → nat i correctenat: nat → bool.

- Totes les equacions d'error que no siguin de propagació s'escriuran en una clàusula a
part i sense explicitar la part dreta. En Merlí s'escriuen els errors abans que les altres
equacions, les quals anomenem equacions correctes o normals, per contraposició.

- Durant l'avaluació de termes, els errors es propaguen automàticament; així no cal
introduir les equacions de propagació d'errors de l'estil succ(errornat ) = errornat.

- A la resta d'equacions, tant la part esquerra com la part dreta estan lliures d'error (és a dir,
les condicions de correctesa hi són implícites); per això, l'equació mult(zero, n) = zero
en realitat significa [correctenat(n)] ⇒ mult(zero, n) = zero. Amb aquesta suposició, en
escriure les equacions que descriuen el comportament d'una operació no cal
comprovar explícitament que els valors sobre els quals s'aplica són lliures d'error.

Com a resultat d'això, per completar l'especificació només cal escriure la clàusula errors
pred(zero) amb la certesa que les convencions donades l'expandeixen correctament.
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1.5 Estudi de casos

En aquest apartat, es presenten alguns exemples que permeten exercitar el mètode general
d'especificació introduït a l'apartat 1.3.3. i que, sobretot, en mostren algunes excepcions
bastant habituals. La metodologia de desenvolupament que se segueix en aquesta secció
és la base de l'especificació dels diversos TAD que s'introduiran a la resta del text. Els
exemples han estat escollits per mostrar l'especificació de: a) un parell de models matemàtics
clàssics; b) un mòdul auxiliar per a la construcció d'una aplicació; c) una aplicació sencera, de
dimensió reduïda. En podeu trobar més exemples resolts en el treball "Especificació
Algebraica de Tipus Abstractes de Dades: Estudi de Casos", escrit per l'autor d'aquest llibre i
publicat l'any 1991 com a report LSI-91-5 del Departament de Llenguatges i Sistemes
Informàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya.

1.5.1 Especificació d'alguns tipus de dades clàssics

a) Polinomis
Es vol especificar els polinomis Z[X] d'una variable amb coeficients enters, de la forma
p(x) = a0 + a1x + ... + an-1xn-1 + anxn, n∈N ,∀i : 0 ≤ i ≤  n: ai ∈Z, amb operacions: zero: → poli,
que representa el polinomi p(x) = 0; afegir: poli enter nat → poli, que afegeix una parella
coeficient-exponent (abreujadament, monomi ) a un terme que representa un polinomi i
l'operació avaluar: poli enter → enter, que calcula el valor del polinomi en un punt. És clar que
les constructores generadores són zero i afegir, perquè qualsevol polinomi es pot expressar
com un terme compost íntegrament per elles; així, el polinomi p(x) té com a representant
canònic afegir(afegir(…(afegir(zero, ak0, k0), ak1 , k1), …), akr , kr ), on només apareixen els
termes de coeficient diferent de zero i on es compleix, per exemple, que ki < ki+1.

És obvi que les operacions constructores generadores presenten certes interrelacions; així,
el polinomi p(x) = 8x pot representar-se, entre d'altres, pels termes afegir(zero, 8, 1),
afegir(afegir(zero, 8, 1), 0, 5), afegir(afegir(zero, 3, 1), 5, 1) i afegir(afegir(zero, 5, 1), 3, 1),
malgrat que aquests termes estan construïts amb monomis diferents, tenen els monomis en
diferent ordre o presenten monomis amb coeficient zero. La traducció d'aquestes propietats
a equacions porta a:

1) afegir(afegir(p, a1, n1), a2, n2) = afegir(afegir(p,  a2, n2), a1, n1)
2) afegir(afegir(p, a1, n), a2, n) = afegir(p, ENTER.suma(a1, a2), n)12,13

3) afegir(p, ENTER.zero, n) = p

Per demostrar la correctesa d'aquestes equacions, es podria establir una bijecció entre Z[X] i
el subconjunt de l'àlgebra quocient de termes resultat d'agrupar els termes de gènere poli
construïts sobre la signatura dels polinomis.
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Per últim, s'especifica l'operació avaluar respecte de les constructores generadores, la qual
cosa és relativament senzilla: s'avalua cada monomi sobre el punt donat (és a dir, s'eleva a la
potència donada i el resultat es multiplica pel coeficient) sumant els resultats parcials:

4) avaluar(zero, b) = ENTER.zero
5) avaluar(afegir(p, a, n), b) =

ENTER.suma(avaluar(p, b), ENTER.mult(ENTER.eleva(b, n)))

on eleva(b, n) calcula la potència bn.

Per seguir amb l'exercici, s'enriqueix l'especificació amb unes quantes operacions més:

coeficient: poli nat → enter
suma, mult: poli poli → poli

on l'operació coeficient retorna el coeficient associat a un terme d'exponent donat dins un
polinomi, i suma  i mult operen segons indica el seu nom.

Una primera versió de l'especificació de coeficient podria ser:

6) coeficient(zero, n) = ENTER.zero
7) coeficient(afegir(p, a, n), n) = a
8) [¬NAT.ig(n1, n2)] ⇒ coeficient(afegir(p, a, n1), n2) = coeficient(p, n2)

És a dir, s'examinen els monomis que formen el terme fins a trobar el que té l'exponent
donat, retornant el coeficient associat; en cas que no hi aparegui, l'operació acaba aplicant-se
sobre el terme zero, i donarà 0. Aquesta versió, però, presenta una equivocació que és de
les més freqüents en la construcció d'especificacions: l'equació està pensada per aplicar-se
sobre representants canònics tal com han estat definits, però no funciona bé en aplicar-se
sobre qualsevol altre terme; així, el coeficient associat al terme d'exponent 1 en els polinomis
afegir(afegir(zero, 3, 1), 5, 1) i afegir(zero, 8, 1) (que són demostrablement equivalents) pot
ser diferent en funció de l'ordre en aplicar les equacions. La conclusió és que, en especificar
qualsevol operació d'una signatura, mai no es pot suposar que els termes involucrats a les
equacions són canònics; dit d'una altra manera, mai no es pot suposar que les equacions
d'una signatura s'aplicaran en un ordre determinat (llevat de les equacions d'error). En aquest
cas, cal cercar per tot el terme els diversos afegir que involucren l'exponent donat i sumar-los:

7) coeficient(afegir(p, a, n), n) = ENTER.suma(a, coeficient(p, n))

L'especificació de la suma de polinomis és:

9) suma(zero, p) = p
10) suma(afegir(q, a, n), p) = afegir(suma(q, p), a, n)

És a dir, s'afegeixen els monomis del primer polinomi sobre el segon; les qüestions d'ordre
d'escriptura, d'existència de diversos monomis per a un mateix exponent i de monomis de
coeficient zero són irrellevants, perquè les equacions impurificadores ja les tracten. Notem
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que no cal descompondre el segon paràmetre en funció de les constructores generadores,
perquè l'ús d'una variable permet especificar el mateix amb menys equacions.

Finalment, l'especificació de la multiplicació pot fer-se de diverses maneres; potser la més
senzilla consisteix a introduir una operació auxiliar mult_un: poli enter nat → poli que calcula
el producte d'un monomi amb un polinomi, de manera que la multiplicació de polinomis
consisteix a aplicar mult_un reiteradament sobre tots els monomis d'un dels dos polinomis,
sumant la seqüència de polinomis resultants:

11) mult(zero, p) = zero
12) mult(afegir(q, a, n), p) = POLI.suma(mult(q, p), mult_un(p, a, n)

13) mult_un(zero, a, n) = zero
14) mult_un(afegir(p, a1, n1), a2, n2) =

afegir(mult_un(p, a2, n2), ENTER.mult(a1, a2), NAT.suma(n1, n2))

Una segona possibilitat no necessita l'operació privada, però a canvi exigeix descompondre
una mica més els paràmetres:

11) mult(zero, p) = zero
12) mult(afegir(zero, a, n), zero) = zero  (també mult(p, zero) = zero )
13) mult(afegir(zero, a1, n1), afegir(q, a2, n2) =

afegir(mult(afegir(zero, a1, n1), q), mult(a1, a2), suma(n1, n2))
14) mult(afegir(afegir(q, a1, n1), a2, n2), p) =

suma(mult(afegir(q, a1, n1), p), mult(afegir(zero, a2, n2), p))

En realitat, és la mateixa estratègia que abans, però en comptes de l'operació auxiliar
s'explicita el cas afegir(zero, a, n) , de manera que s'especifica mult respecte a termes sense
cap monomi, termes amb un únic monomi i termes amb dos o més monomis. Notem que el
resultat és més recargolat que l'anterior, cosa que confirma que l'ús d'operacions auxiliars
adequades sovint simplifica l'especificació resultant.

b) Seqüències
Es proposa l'especificació del TAD de les seqüències o cadenes d'elements provinents d'un
alfabet. Donat un alfabet V, V = {a1, ..., an}, les seqüències V* es defineixen:

- λ∈V*.
- ∀s: s ∈V*: ∀v: v ∈V: v.s, s.v  ∈V*.

λ representa la seqüència buida mentre que la resta de cadenes es poden considerar com
l'afegitó d'un element (per la dreta o per l'esquerra) a una cadena ja existent.

A la fig. 1.18 es dóna una especificació per a l'alfabet; com que no hi ha cap equació
impurificadora, totes les constants denoten diferents valors del conjunt de base del model
inicial; es requereix una operació d'igualtat per comparar els elements. Pel que fa a les
cadenes, es proposa una signatura de partida amb les operacions següents: λ, la cadena
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buida; [v], que donat un element v el transforma en una cadena que només consta de v ; v.c,
que afegeix per l'esquerra l'element v a una cadena c ; c1.c2, que concatena dues cadenes
c1 i c2 (és a dir, col .loca els elements de c2 a continuació dels elements de c1); || c ||, que
retorna el nombre d'elements de la cadena c ; i v∈c, que comprova si l'element v apareix o no
a la cadena c. Amb aquesta signatura, queda clar que hi ha dos conjunts possibles de
constructores generadores, {λ, _._} i {λ, [_], _._}; la fig. 1.19 mostra les especificacions
resultants en cada cas que indiquen clarament la conveniència de seleccionar-ne el primer.
Com aquest conjunt és pur, el representant canònic és sempre de la forma v1. … .vn.λ, que
podem abreujar per v1…vn quan convingui.

univers ALFABET és
usa BOOL
tipus alf
ops a1, …, an: → alf

_=_: alf alf → bool
eqns (a1 = a1) = cert; (a1 = a2) = fals; ...

funivers

Fig. 1.18: especificació de l'alfabet.

univers CADENA és
usa ALFABET, NAT, BOOL
tipus cadena
ops λ: → cadena

[_]: alf → cadena
_._: alf cadena → cadena 
_._: cadena cadena → cadena
||_||: cadena → nat
_∈_: alf cadena → bool

funivers

1) [v] = v.λ 1) λ.c = c
2) λ.c = c 2) c.λ = c
3) (v.c1) . c2 = v. (c1 . c2) 3) (c1 . c2) . c3 =  c1 . (c2 . c3)
4) ||λ|| = zero 4) v.c = [v].c
5) ||v.c|| = succ(||c||) 5) ||λ|| = 0
6) v∈λ = fals 6) || [v] || = succ(zero)
7) v1∈(v2.c) = (v1 = v2) ∨ v1∈c 7) ||c1 . c2|| = suma(||c1||, ||c2||)

8) v∈λ = fals
9) v1∈[v2] = (v1 = v2)

10) v∈(c1 . c2) = v∈c1 ∨ v∈c2

Fig. 1.19: signatura (a dalt) i especificació (a baix) de les cadenes amb els dos conjunts
possibles de constructores generadores: {λ, _._} (esq.) i  {λ, [_], _ . _} (dreta).
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Seguidament, s'incorporen diverses operacions a la signatura de partida. Per començar,
s'afegeix una operació de comparació de cadenes, _=_: cadena cadena → bool,
l'especificació de la qual respecte al conjunt de constructores generadores és senzilla (no ho
seria tant respecte al conjunt que ha estat descartat prèviament):

8) (λ = λ) = cert 9) (v.c = λ) = fals
10) (λ = v.c) = fals 11) (v1.c1 = v2.c2) = (v1 = v2) ∧ (c1 = c2)

Una operació interessant sobre les cadenes és i_èsim: cadena nat → alf, que n'obté
l'element i-èsim, i_èsim(v1…vi-1 vi vi+1...vn, i) = vi. Primer, es controlen els errors de demanar
l'element que ocupa o la posició 0 o una posició més gran que la longitud de la cadena:

12) error [(||c|| <  i) ∨ (NAT.ig(i, zero))] ⇒ i_èsim(c, i)14

Per a la resta d'equacions, notem que l'element i -èsim no és el que s'ha inserit en i -èsima
posició a la cadena, sinó que l'ordre d'inserció és l'invers a la numeració assignada als
caràcters dins la cadena; per això, les equacions que surten són:

13) i_èsim(v.c, succ(zero)) = v
14) i_èsim(v.c, succ(succ(i))) = i_èsim(c, succ(i))

(L'equació 14 es podria haver escrit com una equació condicional.) Remarquem que
l'operació ha estat especificada no només respecte de les constructores generadores de
cadena, sinó també respecte de les constructores generadores de nat distingint el
comportament per al zero, l'u i la resta de naturals.

Introduïm ara l'operació rotar_dr: cadena → cadena per rotar els elements una posició a la
dreta, rotar_dr(v1...vn-1vn) = vnv1...vn-1; en comptes d'especificar-la respecte a λ i _._,
s'incorpora una nova operació privada per afegir elements per la dreta, de signatura
_._: cadena alf → cadena (la sobrecàrrega de _._ no causa cap problema), que defineix un
nou conjunt de generadores; l'especificació de rotar_dr respecte d'aquest nou conjunt és:

15) rotar_dr(λ) = λ
16) rotar_dr(c.v) = v.c

És a dir, i aquest és un fet realment important, no és obligat especificar totes les operacions
del tipus respecte al mateix conjunt de constructores generadores. És més, en realitat no és
obligat especificar les operacions respecte d'un conjunt de constructores generadores, sinó
que només cal assegurar-se que cada operació s'especifica respecte d'absolutament tots els
termes possibles de l'àlgebra de termes; ara bé, com que l'especificació usant les
constructores generadores és una manera senzilla i clara d'assolir aquest objectiu, se
segueix aquesta estratègia sempre que sigui possible.
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L'especificació de l'operació privada queda:

17) λ.v = v.λ 18) (v1.c).v2 = v1.(c.v2)

Considerem a continuació la funció mig: cadena → alf, que retorna l'element central d'una
cadena. Aplicant el raonament anterior, en comptes d'especificar-la respecte a les
contructores generadores, es fa un estudi per casos segons la longitud de la cadena (0, 1, 2
o més gran que 2) i el darrer cas s'expressa de la manera més convenient; l'especificació del
comportament de l'operació respecte de tots aquests casos assegura que el comportament
de mig està definit per a qualsevol cadena:

19) error mig(λ) 21) mig(v1.λ.v2) = v2

20) mig([v]) = v 22) [||c|| > zero] ⇒ mig(v1.c.v2) = mig(c)

A la darrera equació és necessari protegir l'equació amb la condició; altrament, per una
cadena de dos elements es podria aplicar tant 21) com 22) i en el darrer cas es provoca error.

A les operacions que, com ara rotar_dr i mig, han estat especificades sense seguir el mètode
general, pot ser especialment convenient demostrar la correctesa de la seva definició. A tal
efecte, apliquem la tècnica ja emprada a l'apartat 1.2.4 per verificar la correcció de la suma,
segons s'explica tot seguit. Sigui {λ, _._} el conjunt d'operacions constructores
generadores, essent _._ l'operació d'afegir un caràcter per l'esquerra. Ja s'ha comentat que
els representants canònics de l'àlgebra quocient de termes són de la forma vn . vn-1 .  ...  . v1 .
λ, essent possible establir una bijecció entre el conjunt de base de les cadenes en aquesta
àlgebra i el model matemàtic de les cadenes. Per demostrar la correcció de rotar_dr i mig, cal
comprovar que:

rotar_drQ([vn . vn-1 .  ...  . v2 . v1 . λ]) = [v1 . vn . vn-1 .  ...  . v2 . λ],

migQ([ λ]) = [erroralf], i
migQ([vn . vn-1 .  ...  . v1 . λ]) =[ v(n+1)/ 2], n > 0

on el subíndex "Q" denota la interpretació de l'operació a l'àlgebra quocient. Ambdues
demostracions es desenvolupen amb l'ajut d'un lema que demostra l'equivalència de
l'afegitó de caràcters per la dreta i per l'esquerra si s'apliquen en l'ordre correcte.

Lema. Tot terme que representi una cadena no buida de la forma vn . vn-1 .  ...  . v2 . v1 . λ,
n > 0, és equivalent per les equacions al terme vn . vn-1 .  ...  . v2 . λ . v1.

Demostració. Per inducció sobre n.
n = 1. Queda el terme v1 . λ, que és igual a λ . v1 aplicant l'equació 17.

n = k. Hipòtesi d'inducció: vk . vk-1 .  ...  . v2 . v1 . λ es transforma en vk . vk-1 .  ...  . v2 . λ . v1.

n = k+1. Ha de demostrar-se que t = vk+1 . vk .  ...  . v1 . λ compleix el lema. La qual cosa és
immediata, atès que pot aplicar-se la hipòtesi d'inducció sobre el subterme
t0 = vk .  ...  . v1 . λ, obtenint t1 = vk . vk-1 .  ...  . λ . v1. Si se substitueix t0 per t1 dins de t
s'obté el terme vk+1 . vk . vk-1 .  ...  . v2 . λ . v1, que compleix l'enunciat del lema.
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Teorema. Tot terme de la forma rotar_dr(vn . vn-1 .  ...  . v2 . v1 . λ) és equivalent per les
equacions al terme v1 . vn . vn-1 .  ...  . v2 . λ.

Demostració. Per anàlisi de casos sobre n.

n = 0. El terme és rotar_dr(λ), que es transforma en λ aplicant 15.

n > 0. Sigui t = rotar_dr(vn . vn-1 .  ...  . v2 . v1 . λ). Com n > 0, s'aplica el lema i t queda igual
a rotar_dr(vn . vn-1 .  ...  . v2 . λ . v1). A continuació, s'aplica l'equació 16 amb
c = vn . vn-1 .  ...  . v2 . λ i resulta t = v1 . vn . vn-1 .  ...  . v2 . λ, com es volia demostrar.

Teorema. Tot terme de la forma mig(vn . vn-1 .  ...  . v1 . λ) és equivalent per les equacions al
terme v(n+1)/ 2 si n > 0, o bé és un error si n = 0.

Demostració. Per anàlisi de casos sobre n.
n = 0. El terme és de la forma mig( λ), que és igual a l'error de tipus alf aplicant 19.

n > 0. Per inducció sobre n.
n = 1. Queda el terme mig(v1 . λ) , que és igual a v1 aplicant 20. Com que l'expressió
(n+1)  /  2 val 1 si n = 1, es compleix l'enunciat.

n = k. Hipòtesi d'inducció: mig(vk . vk-1 .  ...  . v1 . λ) es transforma en v(k+1)/ 2.

n = k+1. Cal demostrar que t = mig(vk+1 . vk .  ...  . v1 . λ)  compleix el teorema. És
necessari primer aplicar el lema sobre el subterme vk+1 . vk .  ...  . v2 . v1 . λ (la qual
cosa és possible atès que k +1 > 0), resultant en vk+1 . vk .  ...  . v2 . λ . v1. Si es
reescriu t amb aquesta substitució i amb el canvi wi = vi+1, i > 0, s'obté el terme
t = mig(wk . wk-1 .  ...  . w1 . λ . v1). A continuació, cal distingir dos casos:

k = 1: queda t = mig(w1 . λ . v1) i s'obté v1 si s'aplica l'equació 21, que compleix
l'enunciat ja que (n+1)  /  2 = (k + 1 + 1)  /  2 = 1.

k > 1: s'aplica l'equació 22 sobre el terme t mitjançant l'assignació
c =  wk-1 .  ...  . w1 . λ, que compleix ||c || > 0 (per la qual cosa la premissa de la
equació se satisfà), resultant en t = mig(wk-1 .  ...  . w1 . λ). Tot seguit, s'aplica la
hipòtesi d'inducció i s'obté w k / 2, que en desfer el canvi esdevé  v k / 2  + 1 =
= v(k+2)/ 2 = v(k+1)+1/ 2, i es compleix l'enunciat del teorema.

1.5.2 Especificació d'una taula de símbols

Durant la compilació d'un programa és necessari construir una estructura que associa a cada
objecte que hi apareix, identificat amb un nom, un cert nombre de característiques com ara el
tipus, la direcció física a memòria, etc. Aquesta estructura s'anomena taula de símbols (ang.,
symbol table) i es construeix a mesura que s'examina el text font; el seu estudi és interessant
tant des del punt de vista clàssic de la implementació com des del vessant equacional.
Diversos tipus de llenguatges poden exigir taules que presentin característiques
lleugerament diferent; ens adrecem en aquest apartat a un cas concret: l'especificació d'una
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taula de símbols per a un llenguatge de blocs.

Els llenguatges de blocs, com ara Pascal o C, defineixen àmbits d'existència per als objectes
que corresponen als diferents blocs que formen el programa principal i que normalment
s'associen a la idea de subprograma; com que els blocs poden aniuar-se, el llenguatge ha de
definir exactament les regles de visibilitat dels identificadors dels objectes de manera que el
compilador sàpiga resoldre possibles ambigüitats durant la traducció del bloc en tractament,
que anomenarem bloc en curs. Normalment, les dues regles principals són: a) no poden
declarar-se dos objectes amb el mateix nom dins del mateix bloc, i b) una referència a un
identificador denota l'objecte més proper amb aquest nom, consultant els blocs de dintre cap
a fora a partir del bloc en curs. Sota aquestes regles, es proposa la signatura següent per al
tipus ts de les taules de símbols, on cadena representa el gènere de les cadenes de
caràcters (amb l'especificació que hem definit al punt anterior) i caracts representa les
característiques dels objectes:

crea: → ts, crea la taula buida, essent el programa principal el bloc en curs
entra: ts → ts, enregistra que el compilador entra en un nou bloc
surt: ts → ts, enregistra que el compilador abandona el bloc en curs; el nou bloc en curs

passa a ser el que l'englobava 
declara: ts cadena caracts → ts, declara dins el bloc en curs un objecte identificat per la

cadena i amb les característiques donades
consulta: ts cadena → caracts, retorna les característiques de l'objecte identificat per la

cadena donada, corresponents a la seva declaració dins el bloc més proper que envolti
el bloc en curs

declarat?: ts cadena → bool,  indica si la cadena identifica un objecte que ha estat declarat
dins el bloc en curs

A la fig. 1.20 es presenta un programa Pascal i la taula de símbols T associada just en el
moment en què el compilador està en el punt writeln(c); com a característiques, es donen la
categoria de l'identificador, el seu tipus (si escau) i la seva dimensió; la ratlla gruixuda delimita
els dos blocs existents: el programa principal i el bloc corresponent al procediment Q en
curs. En aquesta situació, consulta(T, a) retorna la descripció de la variable local a  que oculta
la variable global a, mentre que consulta(T, b) retorna la descripció de la variable global b. La
variable global a tornarà a ser consultable quan el compilador surti del bloc Q.

Aplicant el mètode, s'elegeixen primer les operacions constructores generadores. A banda
de l'operació crea, és clar que declara també és constructora generadora, ja que és l'única
operació que permet declarar identificadors dins la taula. A més, la taula de símbols necessita
incorporar la noció de bloc i, per això, és necessari agafar com a constructora generadora
l'operació entra. Amb aquest conjunt mínim de tres operacions es pot generar qualsevol
taula de símbols; això sí, hi ha dues interrelacions clares que cal explicitar: dins un mateix bloc
és un error repetir la declaració d'un identificador i, a més, no importa l'ordre en la declaració
d'identificadors en un mateix bloc:
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program P;

 var  a, b: integer;

       procedure Q (c: integer);

       var a, d: real;

       begin

           writeln(c)

       end;

  begin

       Q(a)

  end.

P program

a var int 1024

b var int 1026

Q proc 10500

c param int 1028

a var 1030

d var 1032

10230

real

real

Fig. 1.20: un programa Pascal i la seva taula de símbols associada.

1) error [declarat?(t, id)] ⇒ declara(t, id, c)
2) declara(declara(t, id1, c1), id2, c2) = declara(declara(t, id2, c2), id1, c1)

L'operació surt ha d'eliminar totes les declaracions fetes en el bloc en curs, i per això
s'obtenen tres equacions per aplicació directa del mètode:

3) error surt(crea)
4) surt(entra(t)) = t
5) surt(declara(t, id, c)) = surt(t)

S'ha considerat un error intentar sortir del programa principal; notem que 4 realment es
correspon amb la idea de sortida del bloc mentre que 5 elimina tots els possibles
identificadors declarats en el bloc en curs.

Pel que fa a consulta, l'esquema és idèntic; la cerca aprofita que l'estructura en blocs del
programa està reflectida dins del terme de manera que s'atura en trobar la primera declaració:

6) error consulta(crea, id)
7) consulta(entra(t), id) = consulta(t, id)
8) consulta(declara(t, id, c), id) = c
9) [¬ id1 = id2] ⇒ consulta(declara(t, id1, c1), id2) = consulta(t, id2)

Per últim, declarat? no presenta més dificultats:

10) declarat?(crea, id) = fals
11) declarat?(entra(t), id) = fals
12) declarat?(declara(t, id1, c1), id2) = (id1 = id2) ∨ declarat?(t, id2)
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1.5.3 Especificació d'un sistema de reserves de vols

Es vol especificar el sistema de reserves de vols de la companyia "Avèria". Es proposa una
signatura que permeti afegir i cancel.lar vols dins de l'oferta de la companyia, fer reserves de
seients i consultar informació diversa; en concret, les operacions són:

crea: → avèria, retorna un sistema de reserves sense informació
afegeix: avèria vol → avèria, afegeix un nou vol al sistema de reserves
reserva: avèria vol passatger → avèria, enregistra una reserva feta per un passatger dins

un vol determinat; no pot haver-hi més d'una reserva a nom d'un passatger en un mateix
vol

cancel.la: avèria vol → avèria, anul.la un vol del sistema de reserves; totes les reserves de
passatgers per a aquest vol, si n'hi ha, han de ser eliminades

seient?: avèria vol passatger → nat, determina el número de seient assignat a un
passatger dins un vol; se suposa que aquesta assignació es realitza per ordre de
reserva i que els seients es numeren en ordre ascendent a partir d'u; retorna 0 si el
passatger no té cap reserva

llista: avèria → cadena_vols, obté tots els vols en ordre creixent d'hora de sortida
a_suspendre:  avèria aeroport → cadena_vols, donat un aeroport, proporciona la llista de

tots els vols que es dirigien a aquest aeroport

Suposarem que els tipus vol, aeroport, hora, passatger i nat, especificats dins dels universos
VOL, AEROPORT, HORA, PASSATGER i NAT, respectivament, disposen d'operacions de
comparació ig ; a més, l'univers VOL presenta aquestes operacions:

origen?, destinació?: vol → aeroport, dóna els aeroports involucrats en el vol
hora_sortida?: vol → hora, diu l'hora de sortida del vol
capacitat?: vol → nat, dóna el nombre màxim de reserves que admet el vol

Les cadenes de vols tindran les operacions sobre cadenes vistes al punt 1.5.1.

El sistema de vols necessita informació tant sobre vols com sobre reserves; per això, són
constructores generadores les operacions afegeix i reserva, i també la típica crea. Cal ser
especialment acurats en establir els errors que presenten aquestes operacions: afegir un vol
repetit, reservar dins un vol que no existeix, reservar un passatger més d'un seient en el
mateix vol i reservar en un vol ple; hi ha també diverses relacions commutatives:

1) error [existeix?(s, v)] ⇒ afegeix(s, v)
2) error [¬ existeix?(s, v) ∨ ple?(s, v) ∨ ¬ ig(seient(s, v, p), 0)] ⇒ reserva(s, v, p)
3) afegeix(afegeix(s, v1), v2) = afegeix(afegeix(s, v2), v1)
4) [¬VOL.ig(v1, v2)] ⇒ reserva(reserva(s, v1, p1), v2, p2) =

= reserva(reserva(s, v2, p2), v1, p1)
5) [¬VOL.ig(v1, v2)] ⇒ afegeix(reserva(s, v1, p), v2) = reserva(afegeix(s, v2), v1, p)
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Per expressar aquestes relacions hem introduït dues operacions auxiliars d'especificació:

privada ple?: avèria vol → bool, comprova si el vol no admet més reserves
6) ple?(s, v) = NAT.ig(compta(s, v), VOL.capacitat(v))

privada existeix?: avèria vol → bool, comprova si el vol ja existia
7) existeix?(crea, v) = fals
8) existeix?(afegeix(s, v1), v2) = VOL.ig(v1, v2) ∨ existeix?(s, v2)
9) existeix?(reserva(s, v1, p), v2) = existeix?(s, v2)

L'operació compta: avèria vol → nat dóna el nombre de reserves fetes en el vol i s'especifica
més endavant, com també la resta d'operacions.

a) cancel. la
A part de l'error de cancel.lar en un vol no existent, el comportament de cancel.la depèn de si
el vol que s'anul .la és el mateix que s'està examinant o no; en el primer cas, desapareix la
informació sobre el vol i en el segon cas cal conservar-la:

10) error cancel.la(crea, v)
11) cancel.la(afegeix(s, v), v) = s
12) [¬VOL.ig(v1, v2)] ⇒ cancel.la(afegeix(s, v1), v2) = afegeix(cancel.la(s, v2), v1)
13) cancel.la(reserva(s, v, p), v) = cancel.la(s, v)
14) [¬VOL.ig(v1, v2)] ⇒ cancel.la(reserva(s, v1, p), v2) = reserva(cancel.la(s, v2), v1, p)

Notem que la segona equació no precisa controlar possibles repeticions del vol dins el
terme, perquè en aquest cas haurien actuat les equacions d'error.

b) seient?
Per especificar aquesta operació, notem que l'ordre de numeració dels seients és el contrari
de l'ordre d'exploració del terme; el que cal fer, doncs, és saltar-se totes les reserves fetes
posteriorment i llavors comptar les reserves del mateix vol que encara queden.

crea

afegeix

reserva

reserva

reserva

v

v

seient?

p1

p3

p1

v p2

v
ordre

d'
exploració

ordre
de

numeració

v

Fig. 1.21: relació entre la numeració i l'exploració de les reserves.
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És a dir, l'operació ha de canviar de comportament en trobar la reserva; per això, usem
l'operació privada compta ja coneguda i, aplicant el mètode, només cal comparar si els vols i
els passatgers que es van trobant en el terme són els involucrats en l'operació controlant
l'existència del vol i del passatger:

15) error seient?(crea, v, p)
16) [VOL.ig(v1, v2)] ⇒ seient?(afegeix(s, v1), v2, p) = zero
17) [¬VOL.ig(v1, v2)] ⇒ seient?(afegeix(s, v1), v2, p) = seient?(s, v2, p)
18) seient?(reserva(s, v, p), v, p) = succ(compta(s, v))
19) [¬(VOL.ig(v1, v2)  ∧ PASSATGER.ig(p1, p2))] ⇒

seient?(reserva(s, v1, p1), v2, p2) = seient?(s, v2, p2)

L'especificació de compta és realment senzilla: simplement, s'incrementa en u el resultat de
la funció sempre que es trobi una reserva en el vol en qüestió:

20)  error compta?(crea, v)
21) compta(afegeix(s, v), v) = zero
22) [¬VOL.ig(v1, v2)] ⇒ compta(afegeix(s,v1), v2) = compta(s, v2)
23) compta(reserva(s, v, p), v) = succ(compta(s, v))
24) [¬VOL.ig(v1, v2)] ⇒ compta(reserva(s, v1, p), v2) = compta(s, v2)

c) llista
La resolució presenta diverses alternatives; per exemple, es pot considerar l'existència d'una
operació d'ordenació sobre les cadenes, ordena (que queda com a exercici per al lector), i
llavors escriure l'especificació de llista:

llista(s) = ordena(enumera(s))

on enumera és una operació auxiliar del sistema de vols que enumera tots els vols:

privada enumera: avèria → cadena_vols

25) enumera(crea) = λ
26) enumera(reserva(s, v, p)) = enumera(s)
27) enumera(afegeix(s, v)) = v . enumera(s)

d) a_suspendre
No hi ha cap situació especial; si el sistema de reserves és buit retorna la cadena buida i el
resultat només es modifica quan es troba un vol amb el mateix aeroport destí:

28) a_suspendre(crea, a) = λ
29) [AEROPORT.ig(a, VOL.destinació?(v))] ⇒

a_suspendre(afegeix(s, v), a) = v . a_suspendre(s, a)
30) [¬AEROPORT.ig(a, VOL.destinació?(v))] ⇒

a_suspendre(afegeix(s, v), a) = a_suspendre(s, a)
31) a_suspendre(reserva(s, v, p), a) = a_suspendre(s, a)
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1.6 Estructuració d'especificacions

Fins ara, ens hem centrat en la construcció d'especificacions simples, universos dins els
quals es defineixen tots els gèneres que formen part de l'especificació; és obvi que calen
mecanismes que permetin estructurar els universos per poder especificar aplicacions
senceres com a la composició d'especificacions més simples.

Hi ha diversos llenguatges d'especificació que defineixen mecanismes d'estructuració; les
primeres idees les van formular R.M. Burstall i J.A. Goguen a "Putting Theories together to
make Specifications" (Proceedings of 5th International Joint Conference on Artificial
Intelligence, Cambridge M.A., 1977), i van donar com a resultat en el llenguatge CLEAR,
desenvolupat per ells. N'hi ha d'altres igualment coneguts: OBJ (inicialment definit pel mateix
J.A. Goguen), ACT ONE (desenvolupat a la Universitat de Berlín i descrit a [EhM85]), etc. A
Merlí s'incorporen les característiques més interessants d'aquests llenguatges, si bé en
aquest text només es defineixen les construccions que són estrictament necessàries per
especificar els TAD que hi apareixen. Cal destacar l'absència de construccions relatives a
l'orientació a objectes (bàsicament un mecanisme per declarar subtipus), perquè la seva
inclusió incrementaria la complexitat d'aquest text i no és imprescindible per a l'exposició.

1.6.1 Ús d'especificacions

L'ús és un mecanisme necessari per incloure en una especificació els gèneres, les
operacions i les equacions escrits en una altra. Es pot considerar com una simple còpia literal
de l'especificació usada: si l'especificació SPEC1 = (S1, OP1, E1) usa l'especificació
SPEC2 = (S2, OP2, E2), es pot dir que SPEC1 = (S1∪S2, OP1∪OP2, E1∪E2) (considerant la
unió d'un A-conjunt i un B-conjunt com un A∪B-conjunt). La relació d'ús és transitiva per
defecte: si A usa B i  B usa C, A està usant C implícitament; ara bé, aquesta dependència es
pot establir explícitament per qüestions de llegibilitat i modificabilitat. Alternativament, es pot
precedir el nom de l'univers usat per la paraula "privat", que evita la transitivitat (dit d'altra
manera, deixa els símbols de SPEC2  com a privats de SPEC1, el qual no els exporta).

A l'apartat 1.3.1 ja es va introduir aquest mecanisme com una eina per a la definició de nous
TAD que necessitin operacions i gèneres ja existents; per exemple, per definir el TAD dels
naturals amb igualtat s'usa el TAD dels booleans que introdueix el gènere bool i diverses
operacions. Normalment, un univers declara un únic tipus públic nou, que s'anomena tipus
d'interès.

Una altra situació comuna que requereix l'ús d'especificacions és l'enriquiment (ang.,
enrichment ) d'un o diversos tipus, afegint-hi noves operacions. Un escenari habitual és
l'existència d'una biblioteca d'universos on es defineixen alguns TAD d'interès general que,
com seran manipulats per diversos usuaris amb propòsits diferents, declaren només
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operacions d'interès general, no orientades a cap utilització particular. En una biblioteca
d'aquest estil es pot incloure, per exemple, un TAD per als conjunts amb algunes operacions
força habituals (v. fig. 1.22, esq.). En una aplicació particular, però, pot interessar definir
noves operacions sobre els tipus així definits; per exemple, una que elimini del conjunt tots
els elements superiors a certa fita. N'hi ha prou a definir un nou univers MEU_CJT_NAT que,
a més de les operacions sobre conjunts de la biblioteca, també ofereixi aquesta nova (v. fig.
1.22, dreta). Noteu que qualsevol univers que usi MEU_CJT_NAT està implícitament usant
CJT_NAT per la transitivitat dels usos.

univers CJT_NAT és univers MEU_CJT_NAT és
usa NAT, BOOL usa CJT_NAT, NAT, BOOL
tipus cjt_nat ops filtra: cjt_nat nat → cjt_nat
ops Ø: → cjt_nat eqns ...

{_}: nat → cjt_nat funivers
elegeix: cjt_nat → nat
_∪_, _∩_, _-_: cjt_nat cjt_nat → cjt_nat

eqns ...
funivers

Fig. 1.22: especificació per als conjunts de naturals (esq.) i un possible enriquiment (dreta).

1.6.2 Ocultació de símbols

Així com el mecanisme d'usos es caracteritza per fer visibles els símbols residents en una
especificació, és bo disposar d'una construcció complementària que s'ocupi d'amagar els
símbols d'una especificació a totes aquelles que la usin. D'aquesta manera, els
especificadors poden controlar l'àmbit d'existència dels diferents gèneres i símbols
d'operació a les diferents parts d'una aplicació i evitar-ne usos indiscriminats.

Hi ha diverses situacions on l'ocultació de símbols esdevé útil. Una d'elles és la redefinició de
símbols, que consisteix a canviar el comportament d'una operació en un context donat. A la
fig. 1.23 es redefineix l'operació elegeix introduïda a l'univers CJT_NAT de la fig. 1.22 per
una altra del mateix nom que escull l'element més gran del conjunt; per això, primer s'amaga
l'operació usada i, a continuació, s'introdueix l'operació com si fos nova. Qualsevol ús de
l'univers MEU_CJT_NAT considera la nova definició d'elegeix. Una altra situació consisteix a
restringir el conjunt d'operacions vàlides sobre un TAD. Al capítol 3 s'especifiquen
independentment els tipus de les piles i les cues, que són variants de les seqüències vistes
a la secció anterior; una alternativa, que queda com a exercici per al lector, consisteix a
especificar ambdós tipus a partir d'un TAD més general restringint les operacions que s'hi
poden aplicar: insercions, supressions i consultes sempre pel mateix extrem, a les piles i
insercions per un extrem i supressions i consultes per l'altre, a les cues.
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univers MEU_CJT_NAT és
usa CJT_NAT, NAT, BOOL
amaga elegeix
ops elegeix: cjt_nat → nat
error & eqns ...

funivers

Fig. 1.23: redefinició de l'operació elegeix dels conjunts.

Pel que fa al model, els símbols ocultats es poden considerar com a part de la signatura
privada usada per restringir l'àlgebra quocient de termes segons s'explica a l'apartat 1.4.2.

1.6.3 Reanomenament de símbols

El reanomenament (ang., renaming) de símbols consisteix a canviar el nom de gèneres i
d'operacions d'un univers sense canviar la seva semàntica inicial (perquè l'àlgebra inicial
d'una especificació és una classe d'àlgebres isomorfes, insensible als canvis de nom).
S'utilitza per obtenir universos més llegibles i per evitar conflictes de tipus en instanciar
universos genèrics (v. apartat següent).

Per exemple, suposem l'existència d'un univers que especifica les tuples de dos enters (v.
fig. 1.24). Si en una nova aplicació es necessita introduir el TAD dels racionals hi ha dues
opcions: d'una banda, definir tot el tipus partint del no-res; de l'altra, aprofitar l'existència de
l'univers DOS_ENTERS considerant els racionals com a parelles d'enters numerador-
denominador. A la fig. 1.25 (esq.) es mostra la segona opció: primer, es reanomena el gènere
i les operacions de les parelles d'enters dins de l'univers RAC_DEF i, tot seguit,
s'introdueixen les operacions de l'àlgebra dels racionals que semblin necessàries, amb les
equacions corresponents, dins  l'univers RACIONALS.

univers DOS_ENTERS és
usa ENTER
tipus 2enters
ops

<_ , _>: enter enter → 2enters
_.c1, _.c2: 2enters → enter

eqns ∀ z1,z2 ∈enter
<z1, z2>.c1 = z1; <z1, z2>.c2 = z2

funivers

Fig. 1.24: especificació per a les tuples de dos enters.
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El procés es pot repetir en d'altres contextos; així, a la fig. 1.25 (dreta) es mostra la definició
de les coordenades d'un espai bi-dimensional on es reanomena el gènere però no les
operacions sobre les parelles d'enters, per la qual cosa les operacions de construcció i
consulta de coordenades tenen el mateix nom que les operacions corresponents de les
parelles d'enters.

univers RAC_DEF és univers COORD_DEF és
usa DOS_ENTERS usa DOS_ENTERS
reanomena reanomena

2enters per raq 2enters per coord
<_ , _> per _/_ funivers
_.c1 per num, _.c2 per den

funivers

univers RACIONALS és univers COORDENADES és
usa RAC_DEF usa COORD_DEF
ops ops

(_)-1, -_: raq → raq dist: coord coord → coord
_+_, _-_, _*_: raq raq → raq eqns …

eqns … funivers
funivers

Fig. 1.25: especificació dels racionals (esq.) i de les coordenades (dreta).

1.6.4 Parametrització i instanciació

La parametrització permet formular una descripció genèrica que pot donar lloc a diverses
especificacions concretes mitjançant les associacions de símbols adequades. La seva utilitat
queda clara a l'exemple de la fig. 1.26, on es mostren dues especificacions simples per als
conjunts de naturals i d'enters. Es pot observar que els universos resultants són
pràcticament idèntics, llevat d'alguns noms que apareixen en contextos similars (nat per
enter, cjt_nat per cjt_ent ); dit d'una altra manera, el comportament de les operacions dels
conjunts és independent del tipus dels seus elements. 

En conseqüència, en comptes d'especificar uns conjunts concrets es pot especificar els
conjunts de qualsevol tipus d'elements, tal com es mostra a la fig. 1.27. Aquesta
especificació s'anomena especificació parametritzada o genèrica (ang., parameterised o
generic) dels conjunts; els símbols que condicionen el comportament de l'univers genèric
s'anomenen paràmetres formals (ang., formal parameter) i es defineixen en uns universos
especials que anomenem universos de caracterització, el nom dels quals apareix a la
capçalera de l'univers genèric. En el cas dels conjunts, el paràmetre formal és el gènere
elem, que està definit dins l'univers de caracterització ELEM.
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univers CJT_NAT és univers CJT_ENT és
usa NAT usa ENTER
tipus cjt_nat tipus cjt_ent
ops Ø: → cjt_nat ops Ø: → cjt_ent

_∪{_}: cjt_nat nat → cjt_nat _∪{_}: cjt_ent enter → cjt_ent
eqns ∀s∈cjt_nat; ∀n,m∈nat eqns ∀s∈cjt_ent; ∀n,m∈enter

s∪{n}∪{n} = s∪{n} s∪{n}∪{n} = s∪{n}
s∪{n}∪{m} = s∪{m}∪{n} s∪{n}∪{m} = s∪{m}∪{n}

funivers funivers

Fig. 1.26: especificació dels conjunts de naturals i d'enters.

univers CJT (ELEM) és univers ELEM caracteritza
tipus cjt tipus elem
ops Ø: → cjt funivers

_∪{_}: cjt elem  → cjt
eqns ∀s∈cjt; ∀n,m∈elem

s∪{n}∪{n} = s∪{n}
s∪{n}∪{m} = s∪{m}∪{n}

funivers

Fig. 1.27: especificació dels conjunts genèrics (esq.) i caracterització dels elements (dreta).

Per crear un univers per als conjunts de naturals cal fer el que s'anomena una instància (ang.,
instantiation o actualisation) de l'univers genèric (v. fig. 1.28), que consisteix a associar uns
paràmetres reals (ang., actual parameter ) als formals; per aquest motiu, la instància també
s'anomena de vegades pas de paràmetres (ang., parameter passing). La clàusula "instancia"
indica que es crea un nou tipus a partir de la descripció general donada a CJT(ELEM) a través
de l'associació de nat a elem. A més, es reanomena el nom d'un símbol, concretament el
nom del gènere que s'havia definit, perquè si no tota instància de CJT(ELEM) definiria un
gènere amb el mateix nom; opcionalment, i per motius de llegibilitat, es podria reanomenar
qualsevol altre símbol. El resultat de la instància és idèntic a l'especificació dels conjunts de
naturals de la fig. 1.26; cal adonar-se, però, de la potència del mecanisme que permet establir
el comportament de més d'un TAD en un únic univers.

univers CJT_NAT és
usa NAT
instancia CJT(ELEM) on elem és nat
reanomena cjt per cjt_nat

funivers

Fig. 1.28: instància dels conjunts genèrics per obtenir conjunts de naturals.
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Aquest cas de genericitat és el més simple possible, perquè el paràmetre és un símbol que
no ha de complir cap condició; de fet, es podria haver simulat amb reanomenaments. No
obstant això, els paràmetres formals poden ser símbols d'operació als quals s'exigeixen
certes propietats. Per exemple, considerem els conjunts amb operació de pertinença de la
fig. 1.29; en aquest cas s'introdueix un nou paràmetre formal, l'operació d'igualtat _=_ sobre
els elements de gènere elem (no confondre amb el símbol '=' de les equacions). Cal, doncs,
construir un nou univers de caracterització, ELEM_=, que defineix el gènere dels elements
amb operació d'igualtat; notem que les equacions no defineixen el comportament precís
d'un símbol concret, sinó que estableixen les propietats que qualsevol paràmetre real
associat ha de complir (reflexivitat, simetria i transitivitat). Per a més comoditat en usos futurs
de l'univers, s'inclou també l'operació _≠_, definida com la negació de la igualtat. En efectuar
una instància de CJT_∈, només es pot agafar com a tipus base dels conjunts un gènere que
tingui una operació amb la signatura correcta i que compleixi les propietats esmentades; per
exemple, la definició dels enters de la fig. 1.14 no permet crear conjunts d'enters perquè no
hi ha cap operació que pugui jugar el paper de la igualtat, mentre que sí que ho permeten els
naturals de la fig. 1.10 (v. fig. 1.30). Notem que la instància pot associar expressions (que
representen operacions anònimes) als paràmetres formals que siguin operacions, sempre i
quan cada expressió compleixi les equacions corresponents.

univers CJT_∈ (ELEM_=) és univers ELEM_= caracteritza
usa BOOL usa BOOL
tipus cjt tipus elem
ops Ø: → cjt ops _=_, _≠_: elem elem → bool

_∪{_}: cjt elem  → cjt eqns ∀v,v1,v2,v3∈elem
_∈_: elem cjt → bool (v = v) = cert

eqns ∀s∈cjt; ∀n,m∈elem [(v1 = v2)] ⇒ (v2 = v1) = cert
s∪{n}∪{n} = s∪{n} [(v1 = v2) ∧ (v2 = v3)] ⇒ (v1 = v3) = cert
s∪{n}∪{m} = s∪{m}∪{n} (v1 ≠ v2) = ¬(v1 = v2)
n ∈ Ø = fals funivers
n ∈ s∪{m} = (n = m) ∨ (n ∈ s)

funivers

Fig. 1.29: especificació dels conjunts genèrics amb operació de pertinença (esquerra) i
caracterització dels seus elements amb l'operació d'igualtat (dreta).

univers CJT_∈_NAT és
usa NAT
instancia CJT_∈ (ELEM_=) on elem és nat, = és NAT.ig, ≠ és ¬NAT.ig
reanomena cjt per cjt_nat

funivers

Fig. 1.30: instància correcta dels conjunts genèrics amb operació de pertinença.
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Com a remarca, notem que tant CJT_∈ com ELEM_= es podrien haver creat com a
enriquiments de CJT i ELEM, respectivament, amb la clàusula "usa". Precisament, el
mecanisme d'ús es veu afectat per l'existència dels universos de caracterització:

- Si un univers A de caracterització usa un altre B de definició, tots els símbols de B són
inclosos dins A però no es consideren paràmetres. És el cas d'ELEM_= usant BOOL.

- Si un univers A de caracterització usa un altre B també de caracterització, tots els
símbols de B són inclosos dins A i a més es consideren paràmetres. Seria el cas
d'ELEM_= definit com a enriquiment d'ELEM.

- Un univers de definició no pot usar-ne un de caracterització.

La sintaxi tot just introduïda pot produir ambigüitats en alguns contextos. Per exemple,
suposem que es vol especificar els parells d'elements qualssevol dins un univers
parametritzat i demanem-nos com es pot caracteritzar els dos paràmetres formals resultants
(els tipus dels components dels parells). Una primera opció és definir un univers de
caracterització DOS_ELEMS que simplement inclogui els dos gèneres; una altra possibilitat
consisteix a aprofitar l'existència de l'univers ELEM i repetir-lo dues vegades a la capçalera,
indicant que es necessiten dues aparicions dels paràmetres que hi resideixen. Ara bé, en
aquest cas els dos paràmetres formals són indistingibles: com referenciar el tipus dels
primers elements si té el mateix nom que el dels segons? Per això, cal precedir el nom de
l'univers de caracterització amb un identificador que després es pot usar per desambiguar els
símbols, tal com es mostra a la fig. 1.31; notem que la instància per definir els parells d'enters
dóna com a resultat el mateix TAD especificat directament a la fig. 1.24. En general, sempre
es pot precedir el nom d'un univers de caracterització per un altre identificador encara que no
hi hagi ambigüitat, si es considera que l'especificació resultant queda més llegible.

univers PARELL (A, B són ELEM) és univers DOS_ENTERS és
tipus parell usa ENTER
ops <_ , _>: A.elem B.elem → parell instancia PARELL (A, B són ELEM) on

_.c1: parell → A.elem A.elem és enter, B.elem és enter
_.c2: parell → B.elem reanomena parell per 2enters

eqns ∀ v1∈A.elem; ∀ v2∈B.elem funivers
<v1, v2>.c1 = v1; <v1, v2>.c2 = v2

funivers

Fig. 1.31: especificació dels parells d'elements (esq.) i una instància possible (dreta).

De vegades, una instància es necessita només localment a l'univers que l'efectua; en aquest
cas, la paraula clau "instancia" ve seguida del qualificatiu "privada", indicant que els símbols
definits a l'univers parametritzat no són exportables usant l'associació de paràmetres donada.
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Estudiem ara el concepte d' instància parcial que generalitza el mecanisme de parametrització
presentat fins ara. Ho fem amb un exemple d'utilitat futura: els conjunts estudiats en aquesta
secció són conjunts infinits, sense cap restricció sobre el nombre d'elements que hi caben;
si posteriorment s'implementen usant un vector amb un número afitat de posicions i no
tractem equacionalment aquesta limitació sobre el model, obtenim una implementació que
no es comporta com l'especificació. Per explicitar els requeriments d'espai, s'incorpora un
nou paràmetre formal a l'univers que dóna el nombre màxim d'elements que pot tenir un
conjunt i que es defineix dins un nou univers de caracterització, VAL_NAT. El resultat apareix
a la fig. 1.32; hi destaca l'operació quants per comptar el nombre d'elements, que ha de
controlar sempre l'aparició de repetits (evidentment, un mateix element no es pot comptar
més d'una vegada). Malgrat que en un principi només s'han considerat com a operacions
visibles del tipus les habituals, sembla lògic que hi hagi un mecanisme per saber si un conjunt
és ple sense haver de provocar l'error; per això, es defineix una nova operació visible, ple?.

univers CJT_∈_FITAT (ELEM_=, VAL_NAT) és
usa NAT, BOOL
tipus cjt
ops Ø: → cjt

_∪{_}: cjt elem → cjt
_∈_: elem cjt → bool
ple?: cjt → bool
privada quants: cjt → nat

error ∀s∈cjt; ∀n∈elem: [ple?(s) ∧ ¬ n∈s] ⇒ s∪{n}

eqns ∀s∈cjt; ∀n,m∈elem_cjt
s∪{n}∪{n} = s∪{n}
s∪{n}∪{m} = s∪{m}∪{n}
n∈Ø = fals
n∈s∪{m} = (m = n) ∨ (n ∈ s)
ple?(s) = NAT.ig(quants(s), val)
quants(Ø) = zero
[n∈s] ⇒ quants(s∪{n}) = quants(s)
[¬ n∈s] ⇒ quants(s∪{n}) = succ(quants(s))

funivers

univers VAL_NAT caracteritza
usa NAT, BOOL
ops val: → nat
eqns val > zero = cert

funivers

Fig. 1.32: especificació dels conjunts afitats (a dalt) i del paràmetre formal val (a baix).
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Ara es poden realitzar instàncies parcials. Per exemple, es pot definir un univers per als
conjunts de naturals sense determinar-ne encara la grandària màxima, tal com es mostra a la
fig. 1.33; el resultat és un altre univers genèric que, al seu torn, pot ser instanciat amb un
valor determinat de màxim per obtenir finalment un conjunt concret.

univers CJT_∈_FITAT (ELEM_=, VAL_NAT) és ...

univers CJT_NAT_∈_FITAT (VAL_NAT) és
usa NAT
instancia CJT_∈_FITAT (ELEM_=, VAL_NAT) on

elem és nat, = és NAT.ig, ≠ és ¬NAT.ig
reanomena cjt per cjt_nat

funivers

univers CJT_50_NAT_∈ és
usa NAT
instancia CJT_NAT_∈_FITAT (VAL_NAT) on

val és succ(…succ(zero)…)   {50 vegades succ}
reanomena cjt_nat per cjt_50_nat

funivers

Fig. 1.33: capçalera dels conjunts fitats genèrics (a dalt), instància parcial per als conjunts
fitats de naturals (al mig) i instància totalment determinada a partir d'ella (a baix).

Per últim, comentem l'impacte de la parametrització en el significat d'una especificació. El
model dels universos genèrics deixa de ser una classe d'àlgebres per ser una funció entre
classes d'àlgebres; concretament, un morfisme que associa a les classes d'àlgebres
corresponents a l'especificació dels paràmetres formals (és a dir, totes aquelles àlgebres que
compleixen les propietats establertes sobre els paràmetres formals) les classes d'àlgebres
corresponents a tots els resultats possibles d'una instància. Així, el pas de paràmetres és
bàsicament un morfisme que té com a domini l'especificació corresponent als paràmetres
formals i com a abast l'especificació corresponent als paràmetres reals; aquest morfisme
indueix un altre de l'especificació parametritzada a l'especificació resultat de la instància. La
condició principal de correctesa de la instància és la protecció dels paràmetres reals, és a dir,
que la seva semàntica no es vegi afectada en l'univers resultat de la instància.

Tècnicament parlant, el model d'una especificació parametritzada no és una correspondència
entre classes d'àlgebres sinó entre categories (ang., category) d'àlgebres; la diferència
consisteix en què una categoria inclou no només àlgebres sinó també morfismes entre elles
(i alguna cosa més). El model passa a ser el que es denomina un funtor (ang., functor), que
associa classes a classes i morfismes a morfismes. Els conceptes teòrics dins del camp de les
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categories i els funtors són realment complexos i queden totalment fora de l'abast d'aquest
llibre; a [EhM85, caps. 7 i 8] en podeu trobar una recopilació de la teoria de categories
aplicada al camp de l'especificació algebraica, així com la construcció de l'àlgebra quocient de
termes per a especificacions parametritzades, que s'usa també per caracteritzar el model.

1.6.5 Combinació dels mecanismes

En els apartats anteriors ha sorgit la necessitat de combinar dins un mateix univers el
mecanisme d'instanciació i el de reanomenament. Es pot generalitzar aquesta situació i
permetre combinar dins un univers tots els mecanismes vistos, en l'ordre i el nombre que
sigui convenient per a la construcció d'un univers donat. Per exemple, a l'apartat 1.6.3 s'han
definit els racionals en dos passos: primer s'ha escrit RAC_DEF com a reanomenament de
DOS_ENTERS i després s'ha enriquit per formar l'univers definitiu, RACIONALS. Aquesta
solució presenta l'inconvenient de l'existència de l'univers RAC_DEF, que no serveix per a
res. A la fig. 1.34 es mostra una alternativa que combina el reanomenament i la definició de
les noves operacions directament sobre RACIONALS, sense cap univers intermedi.

univers RACIONALS és
usa DOS_ENTERS
reanomena 2enters per racional, <_ , _> per _/_

_.c1 per num, _.c2 per den
ops (_)-1, -_: racional → racional

_+_, _-_, _*_: racional racional → racional
eqns …

funivers

Fig. 1.34: definició dels naturals a partir de les tuples d'enters en un únic univers.

Més complexa és la situació següent: el mecanisme de parametrització ha de poder usar-se
imbricadament, de manera que un paràmetre formal dins un univers pugui ser, al seu torn,
paràmetre real d'un altre univers. Així, suposem una especificació parametritzada per a les
cadenes d'elements amb les operacions λ i _._ (v. l'apartat 1.5.1) i una de nova, més_petits,
que donada una cadena i un element retorna un conjunt de tots els elements de la cadena
més petits que l'element donat. L'univers genèric resultant (v. fig. 1.35) té dos paràmetres
formals, el gènere elem i una operació d'ordre, _<_, que  compara dos elements i diu quin és
més petit; els dos paràmetres s'encapsulen en l'univers de caracterització ELEM_< (v. fig.
1.36). Atès que l'operació més_petits retorna un conjunt d'elements del mateix tipus dels de
la cadena, caldrà fer una instància d'una especificació per als conjunts (per exemple, escollim
la fig. 1.29); notem que els paràmetres reals d'aquesta instància són els paràmetres formals
de les cadenes, per assegurar que els elements d'ambdós TAD són els mateixos. 
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univers CADENA (A és ELEM_<) és
tipus cad
instancia CJT(B és ELEM) on B.elem és A.elem
reanomena cjt per cjt_elem
ops λ: → cad

_._: A.elem cad → cad
més_petits: cad A.elem → cjt_elem

eqns ∀c∈cad; ∀n,m∈A.elem
més_petits(λ, m) = Ø
[m < n] ⇒ més_petits(m.c, n) = més_petits(c, n)∪{m}
[¬ m <  n] ⇒ més_petits(m.c, n) = més_petits(c, n)

funivers

Fig. 1.35: especificació de les cadenes amb operació més_petits.

univers ELEM_< caracteritza
usa BOOL
tipus elem
ops _<_: elem elem → bool
eqns ∀v,v1,v2,v3∈elem

v < v = fals
((v1 < v2) ⇒ ¬(v2 < v1)) = cert
(((v1 < v2) ∧ (v2 < v3)) ⇒ (v1 < v3)) = cert

funivers

Fig. 1.36: definició dels elements amb operació d'ordre.

1.7 Execució d'especificacions

A les seccions anteriors i en els capítols successius, es considera una especificació com una
eina de descripció de tipus de dades, que se suposa qué vindrà seguida per una
implementació posterior. Per acabar aquest capítol, s'estudia la possibilitat d'aprofitar la feina
d'especificar per obtenir un primer prototipus executable del programa (altament ineficient,
això sí) mitjançant un mecanisme anomenat reescriptura, que és una evolució d'unes regles
de càlcul conegudes amb el nom de deducció equacional.

1.7.1 La deducció equacional

Atès que l'especificació d'un TAD es pot considerar com l'establiment de propietats
elementals, sembla lògic plantejar-se la possibilitat de demostrar propietats sobre aquests
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TAD. Per exemple, donada l'especificació de la fig. 1.16, es pot demostrar la propietat dels
naturals suma(succ(succ(zero)), succ(zero)) = succ(succ(succ(zero))) aplicant-los les
equacions una a una prèvia assignació de les variables:

suma(succ(succ(zero)), succ(zero)) =    {aplicant 2 amb n = succ(succ(zero)) i m = zero}
= succ(suma(succ(succ(zero)), zero) =    {aplicant 1 amb n = succ(succ(zero))}
= succ(succ(succ(zero)))

Aquest procés s'anomena deducció equacional (ang., equational calculus). La deducció
equacional permet construir, mitjançant una manipulació sistemàtica dels termes,
l'anomenada teoria equacional d'una especificació SPEC, abreujadament TeoSPEC, que és el
conjunt de propietats vàlides en totes les àlgebres d'aquesta especificació; de cadascuna de
les propietats t1 = t2 que formen TeoSPEC en direm teorema equacional i ho notarem amb
SPEC  ¯ t1 = t2.

Sigui l'especificació SPEC = (SIG, E ), SIG = (S, OP) i siguin V i W dos conjunts de variables
sobre SIG, V,W ∈VarsSIG. La teoria equacional TeoSPEC es construeix segons les regles
següents:

- Totes les equacions bàsiques són dins TeoSPEC: ∀t=t'∈E: t=t'∈TeoSPEC.

- Els teoremes equacionals són reflexius, simètrics i transitius:

∀t,t1,t2,t3 : t,t1,t2,t3 ∈TSIG(V ):

◊ t=t ∈TeoSPEC.

◊ t1=t2 ∈TeoSPEC ⇒ t2=t1 ∈TeoSPEC.

◊ t1=t2 ∈TeoSPEC ∧ t2=t3 ∈TeoSPEC ⇒ t1=t3 ∈TeoSPEC.

- Tota assignació de termes a les variables d'un teorema equacional dóna com a resultat
un altre teorema equacional:

∀t1,t2 : t1,t2 ∈TSIG(V ). ∀assV: V → TSIG(W ):

t1=t2 ∈TeoSPEC ⇒ avalV,TSIG(W)(t1) = avalV,TSIG(W)(t2) ∈TeoSPEC.

-  Una operació aplicada sobre dos conjunts diferents de termes que, agafats per parells,
formen part de TeoSPEC, dóna com a resultat un nou teorema equacional:

∀op: op ∈OPs1…sn→s. ∀t1, t'1: t1, t'1∈TSIG,s1
(V )...∀tn, t'n: tn, t'n∈TSIG,sn

(V )

ß ∀i : 1 ≤ i ≤ n :  ti = t'i ∈TeoSPEC ¿ ⇒ op(t1, …, tn) = op(t'1, …, t'n)∈TeoSPEC

- Res més pertany a TeoSPEC.

La definició de TeoSPEC  recorda molt la de la congruència ≡E induïda per les equacions; la
diferència és que els teoremes són propietats universals que poden contenir encara
variables mentre que l'àlgebra quocient de termes involucra només termes sense variables.
El lligam queda clar amb la formulació del teorema de Birkhoff, que diu que SPEC ¯ t1 = t2
si i només si t1 = t2 és vàlida dins de totes les SPEC-àlgebres. En general, donada una
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especificació SPEC, no existeix un algoritme per demostrar que SPEC  ¯ t1 = t2 ; el motiu
principal és que les equacions es poden aplicar en qualsevol sentit i per això poden
formar-se bucles durant la demostració del teorema. El tractament d'aquest problema porta al
concepte de reescriptura de termes.

1.7.2 La reescriptura

La reescriptura de termes (ang., term-rewriting) o, simplement, reescriptura, és la derivació
lògica del mecanisme de deducció equacional que, en determinades condicions, permet
usar una especificació com a primer prototipus executable d'un TAD. Consisteix en la
manipulació d'un terme t usant les equacions de l'especificació fins a arribar a un altre terme,
al més simplificat possible, que sigui dins la mateixa classe d'equivalència en l'àlgebra
quocient (és a dir, que representi el mateix valor), anomenat forma normal de t i notat amb t↓;
usualment, la forma normal coincideix amb el representat canònic de la classe del terme.

Donada una especificació SPEC = (S, OP, E ), es pot construir un sistema de reescriptura
(ang., term-rewriting system) associat a SPEC orientant les equacions d'E per obtenir regles
de reescriptura (ang., term-rewriting rules), que indiquen el sentit de la substitució dels
termes; el punt clau és que aquesta orientació ha de preservar una ordenació en la
"dimensió" dels termes, de manera que la part esquerra de la regla sigui "més gran" que la
part dreta. Per exemple, donada l'especificació habitual de la suma de naturals:

E1) suma(zero, n) = n
E2) suma(succ(m), n) = succ(suma(m, n))

és necessari orientar les equacions d'esquerra a dreta per obtenir les regles:

R1) suma(zero, n) → n
R2) suma(succ(m), n) → succ(suma(m, n))

Aquest sistema de reescriptura permet executar el terme suma(succ(zero), succ(zero))
aplicant primer la regla 2 amb m = zero i n = succ(zero) i, a continuació, la regla 1 amb
n = succ(zero) per obtenir la forma normal succ(succ(zero)) que denota el valor 2 dels
naturals.

Donat un sistema de reescriptura R, es plantegen dues qüestions fonamentals:

- Tot terme té alguna forma normal usant les regles de R ? En aquest cas, es diu que R és
de terminació finita o noetherià. Algunes situacions són especialment dolentes per la
terminació finita, com ara la commutativitat i l'associativitat; així, l'equació suma(m, n) =
suma(n, m) és difícilment orientable. Per això, existeixen algunes tècniques per a la
generació de sistemes de reescriptura que tracten aquestes situacions.
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- Tot terme té una única forma normal segons R ? En aquest cas, es diu que R és
confluent i compleix el lema del diamant: si un terme es pot reescriure en dos de
diferents usant les regles de R, la forma normal d'aquests dos és la mateixa.

Un sistema de reescriptura R associat a una especificació SPEC que sigui confluent i
noetherià s'anomena canònic (ang., canonical) i compleix dues propietats fonamentals: tot
terme té una única forma normal usant les regles de R i la demostració de teoremes
equacionals és decidible, essent SPEC ¯ t1 = t2 ⇔ t1↓ =t t2↓, on la igualtat de les formes
normals =t representa la igualtat sintàctica dels termes. Si una especificació pot convertir-se
en un sistema de reescriptura canònic, l'execució d'especificacions es redueix al càlcul de
formes normals: donat un terme t sobre una signatura, la seva manipulació per un sistema de
reescriptura canònic resulta en la seva forma normal (única i sempre existent) que és el seu
valor dins l'àlgebra quocient de termes. 

Cal tenir en compte que, generalment, la terminació finita és indecidible, malgrat que
existeixen condicions suficients sobre la forma de les equacions per garantir-la. A més, la
confluència també és normalment indecidible; ara bé, si un sistema de reescriptura és de
terminació finita llavors sí que és decidible. En aquest context, és important conèixer
l'existència d'un algoritme anomenat algoritme de compleció o de Knuth-Bendix, que intenta
convertir una especificació en un sistema canònic de reescriptura; l'aplicació d'aquest
algorisme pot o bé no acabar, en el qual cas no es pot afirmar res sobre la confluència o
noetherianitat (simplement el mètode ha fracassat en aquesta especificació concreta), o bé
acabar, de dues maneres possibles: correctament, obtenint-se el sistema de reescriptura
canònic resultat d'orientar correctament les regles, o bé sense èxit, perquè ha estat
impossible orientar alguna equació i llavors no es pot assegurar la terminació finita. En el cas
de finalització amb èxit, l'algoritme pot haver afegit més equacions per garantir la confluència
del sistema, les quals són deduïbles de les equacions inicials.

Hi ha diversos articles d'introducció al tema de la reescriptura; podeu consultar, per exemple,
la panoràmica donada per J.-P. Jouannaud i P. Lescanne a "Rewriting Systems" (Technique
et Science Informatiques , 6(3), 1987), o bé el capítol 6 del llibre Handbook of Theoretical
Computer Science, Vol. B: Formal Models and Semantics , editorial Elsevier, 1990, el qual
capítol ha estat escrit per N. Dershowitz i J.-P. Jouannaud.
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Exercicis

1.1 Donada la signatura:

univers Y és
tipus y, nat
ops crea: → y

modif: y nat nat → y
f: y y → nat
h: y y → y
zero: → nat
succ: nat → nat

funivers

a) Classifiqueu les operacions per la seva interfície (és a dir, construïu els conjunts OPw→s).

b ) Escriviu uns quants termes de gènere y.

c) Repetiu b) considerant un conjunt de variables X = (Xy , Xnat), Xy = {z}, Xnat = {x, y}.

d ) Escriviu almenys tres Y-àlgebres que responguin a models matemàtics o informàtics
coneguts, i doneu la interpretació dels gèneres i els símbols d'operació de Y.

e ) Descriviu l'àlgebra de termes TY.

f ) Avalueu el terme t = f(h(crea, modif(crea, succ(zero), succ(succ(zero)))), crea) dins totes les
àlgebres de d).

g ) Doneu una funció qualsevol d'assignació de les variables de c) dins les àlgebres de d).

h ) Avalueu el terme t' = f(h(z, modif(crea, x, succ(zero))), crea) dins les àlgebres de d), usant
les assignacions de g).

1.2 a) Donada la signatura:

univers Y és
tipus y, nat
ops crea: → y

af: y nat → y
f: y → nat
zero: → nat
succ: nat → nat

funivers
'

i) Classifiqueu les operacions per la seva interfície.
ii) Escriviu almenys cinc Y-àlgebres que responguin a models matemàtics o informàtics
coneguts, i doneu la interpretació dels gèneres i els símbols d'operació de Y.
iii) Escriviu l'àlgebra de termes TY, trobant una expressió general recursiva per als termes
dels conjunts de base.
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iv) Avalueu el terme t = f(af(af(af(crea, succ(zero)), succ(zero)), succ(succ(zero)))) dins
totes les àlgebres de ii).

b ) Donada l'especificació SY = (Y, EY), EY = {f(af(s, n)) = succ(f(s)), f(crea) = zero}, es demana:
i) Digueu si les equacions se satisfan o no a les àlgebres de a.ii).
ii) Trobeu l'àlgebra quocient de termes TSY, i escolliu representants canònics per a les
classes.
iii) Determineu si alguna o més d'una de les àlgebres de a.ii) és isomorfa a TSY (en cas
contrari, cerqueu una altra Y-àlgebra que ho sigui).
iv) Classifiqueu les àlgebres de a.ii) en: models inicials de SY, SY-àlgebres i Y-àlgebres.

1.3 Donada l'especificació:

univers MISTERI és
tipus misteri
ops z: → misteri

f: misteri → misteri
funivers

a) Quin és el seu model inicial?
b ) Quin és el model inicial de MISTERI si hi afegim l'equació f(z) = z ?
c) Quin és el model inicial de MISTERI si hi afegim l'equació f(f(z)) = z ?

1.4 Donada l'especificació QUI_LO_SA:

univers QUI_LO_SA és
tipus qui_lo_sa
ops z: → qui_lo_sa

f: qui_lo_sa → qui_lo_sa
h: qui_lo_sa qui_lo_sa → qui_lo_sa

eqns ∀r,s∈qui_lo_sa
h(r, z) = r
h(r, f(s)) = f(h(r, s))

funivers

justifiqueu breument si els models següents són o no són inicials.

a) Seqüències de zeros (0*, λ, af, conc) on af és afegir-ne un "0" i conc és la concatenació.

b ) Naturals amb operació de suma (N , 0, +1, +).

c) Matrius 2x2 de naturals (M2x2(N ), (0 0; 0 0), (+1 +1; +1 +1), +).

d ) Igual que c), amb la restricció que tots els elements de la matriu han de ser iguals.

1.5 Sigui l'especificació de la figura següent on se suposa que les especificacions BOOL i
NAT especifiquen l'àlgebra de Bool B i els naturals N , respectivament:
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univers QUÈ_SÓC_JO és
usa BOOL, NAT
tipus què_sóc_jo
ops λ: → què_sóc_jo

af: què_sóc_jo nat → què_sóc_jo
hi_és?: què_sóc_jo nat → bool

eqns ∀n,m∈nat; ∀r∈què_sóc_jo
hi_és?(λ, n) = fals
hi_és?(af(r, n), m) = (NAT.ig(n, m)) ∨ hi_és?(r, m)

funivers

a) Demostreu que les àlgebres següents són QUÈ_SÓC_JO-àlgebres i comproveu que no
són el model inicial.

i) Abool ≅ B, Anat ≅ N , Aquè_sóc_jo ≅ P(N )   {conjunts de naturals}
λA ≅ Ø   {conjunt buit}
afA: P(N ) × N → P(N )

(C, n) → afA(C, n) ≅ C ∪ {n}  
hi_és?A: P(N ) × N → B

(C, n) → hi_és?A(C, n) ≅ n∈C

ii) Bbool ≅ B, Bnat ≅ N , Bquè_sóc_jo ≅ N *
< {seqüències ordenades de naturals}

λB ≅ λ {seqüència buida}
afB: N *

< × N → N *
<

(l, n) → afB(l, n) ≅ afegir n a l de forma ordenada
hi_és?B: N *

< × N → B
(l, n) → hi_és?B(l, n) ≅ si n és dins l llavors cert si no fals

iii) Cbool ≅ B, Cnat ≅ N , Cquè_sóc_jo ≅ M(N )     {multiconjunts de naturals15}
λC ≅ Ø   {multiconjunt buit}
afC: M(N ) × N → M(N )

(M, n)  → afC(M, n) ≅ M ∪M {n}   {∪M és la unió multiconjuntista12}
hi_és?C: M(N ) × N → B

(M, n)  → hi_és?C(M, n) ≅ n∈C

b ) Comproveu que es pot establir una bijecció entre TQUÈ_SÓC_JO,què_sóc_jo i N * i que el model
inicial d'aquesta especificació és TQUÈ_SÓC_JO = (B, N , N *) amb les operacions adequades.

c) Determineu i justifiqueu quin és el model inicial de l'especificació QUÈ_SÓC_JO en
afegir-li l'equació af(af(r, x), y) = af(af(r, y), x).

d ) Determineu i justifiqueu quin és el model inicial de l'especificació QUÈ_SÓC_JO quan se
li afegeix l'equació af(af(r, x), x) =  af(r, x).

e ) Determineu i justifiqueu quin és el model inicial de l'especificació QUÈ_SÓC_JO quan se
li afegeixen les dues equacions de c) i d) a la vegada.
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1.6 Sigui l'especificació de la teoria de grups:

univers TEORIA_GRUPS és
tipus g
ops e: → g  {element neutre}

_+_: g g → g
i: g → g  {invers}

eqns ∀x,y,z∈g
x + e = x; x + i(x) = e; (x + y) + z = x + (y + z)

funivers

Usant deducció equacional, determineu si les equacions següents són teoremes
equacionals d’aquest model, mostrant clarament els passos de les demostracions.
a) (x + y) + i(y) = x. b ) x + i(e) = x. c) e + i(i(x)) = x. d ) x + i(i(y)) = x + y. e ) e + x = x. f ) i(e) = e.
g ) i(x) + x = e.

1.7 Especifiqueu els vectors d'índexs els naturals d'u a n que ofereixen els llenguatges de
programació imperatius (Pascal, C, etc.) amb operacions de: crear un vector amb totes les
posicions indefinides, modificar el valor del vector en una posició donada i consultar el valor
del vector en una posició donada; si es consulta el valor d'una posició encara indefinida,
doneu error. Expresseu el resultat dins d'un univers parametritzat. Feu-ne una instància.

1 . 8 Especifiqueu les matrius nxm de naturals amb les operacions que se us acudeixin.
Expresseu el resultat dins d'un univers parametritzat. Feu-ne una instància.

1.9 Donada l'especificació CONJUNT_∈_FITAT(ELEM_=, VAL_NAT) dels conjunts genèrics
amb operació de pertinença i un nombre màxim d'elements, escriviu un altre univers de
capçalera CONJUNT_2(ELEM_=, VAL_NAT) que usi CONJUNT_∈_FITAT i defineixi les
operacions _∩_ (intersecció de conjunts), _∪_ (unió de conjunts) i _⊃_ (inclusió de
conjunts). Feu-ne una instància per als conjunts de, com a molt, 50 naturals i una altra per als
conjunts de, com a molt, 30 conjunts de, com a molt, 20 naturals.

1.10 Especifiqueu una calculadora de polinomis que disposa de n memòries per guardar
resultats intermedis i d'un polinomi actual (que es veu pel visualitzador de la calculadora). Les
operacions de la calculadora són: crear la calculadora amb totes les memòries indefinides i de
polinomi actual zero, afegir un terme al polinomi actual, recuperar el contingut d'una memòria
sobre el polinomi actual, guardar el polinomi actual sobre una memòria, sumar, restar i
multiplicar els polinomis residents a dues memòries, derivar el polinomi resident a una
memòria (aquestes quatre últimes operacions deixant el resultat sobre el polinomi actual) i
avaluar el polinomi resident a una memòria en un punt donat. Les operacions han de
controlar convenientment els errors típics, bàsicament referències a memòries indefinides o
inexistents. Useu l'especificació dels polinomis de l'apartat 1.5.1, i enriquiu-la si és necessari.
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1 . 11 a) Enriquiu l'especificació de les cadenes donada a l'apartat 1.5.1, considerant-la
parametritzada pel tipus dels elements, amb les operacions:

elimina: cadena → cadena, elimina de la cadena totes les aparicions consecutives d'un
mateix element i en deixa només una

selecciona: cadena → cadena, forma una nova cadena amb els elements que apareixen a
una posició parell de la cadena donada; per exemple, selecciona(especificació) = seiiai

és_prefix?: cadena cadena → bool, diu si la primera cadena és prefix de la segona;
considereu que tota cadena és prefix de si mateixa

és_subcadena?: cadena cadena → bool, diu si la primera cadena és subcadena de la
segona; considereu que tota cadena és subcadena de si mateixa

especula: cadena → cadena, obté la imatge especular d'una cadena; així,
especula(especificació) = óicacificepse

b ) A continuació, feu una instància de l'univers de l'apartat anterior amb cadenes de
qualsevol cosa, de manera que el resultat sigui un gènere de nom cad_cad que representi
les cadenes de cadenes de qualsevol cosa.

c) Enriquiu l'univers de l'apartat b) amb les operacions següents:

aplanar: cad_cad → cadena, concatena els elements de la cadena de cadenes donada;
així, aplanar([hola, que, λ, tal]) = holaquetal , on els claudàtors denoten una cadena de
cadenes i λ denota la cadena buida

distr_esq: elem cad_cad → cad_cad, donat un element v i una cadena de cadenes L
afegeix v per l'esquerra a totes les cadenes de L; per exemple, distr_esq(x, [hola, que,
λ, tal]) = [xhola, xque, x, xtal]

subcadenes: cadena → cad_cad, donada una cadena l, retorna la cadena de totes les
subcadenes de l conservant l'ordre d'aparició dels elements; per exemple,
subcadenes(abc) = [abc, ab, ac, bc, a, b, c, λ]

inserir: elem cad_cad → cad_cad, donat un element v i una cadena de cadenes L, retorna
la cadena amb totes les cadenes resultants d'inserir v a totes les posicions possibles de
les cadenes de L; per exemple, inserir(x, [abc, d]) = [xabc, axbc, abxc, abcx, xd, dx]

1.12 a) Especifiqueu un univers que descrigui el comportament d'una urna que després
pugui ser utilitzada per diferents col .lectius (societats anònimes, partits polítics, assemblees
d'alumnes, etc.) per acceptar o rebutjar propostes a través de votació quan els falli la via del
consens o l'engany. Aquest univers ha de definir un TAD urna  amb operacions:

inic: col.lectiu → urna, prepara l'urna per ser usada per un col.lectiu
vot: urna membre bool → urna, un membre emet un vot favorable o desfavorable
maj_absoluta: urna → bool, diu si el nombre de vots favorables supera la meitat de la

totalitat de vots del col.lectiu
maj_simple: urna → bool, diu si el nombre de vots favorables supera la meitat de la totalitat

de vots emesos pel col.lectiu
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L'univers ha de poder ser instanciat amb qualsevol classe de membre i col.lectiu i ha de
preveure que hi ha col .lectius en què membres diferents poden disposar d'un nombre
diferent de vots. Tanmateix, per garantir un tarannà mínimament democràtic, l'urna només ha
de poder ser usada si no hi ha cap membre que tingui més del 50% dels vots totals del
col.lectiu. Especifiqueu l'urna en un univers genèric amb els paràmetres que considereu
oportuns.

b ) Construïu una especificació que serveixi per modelitzar una societat especuladora,
fundada per tres persones, regida per les directrius següents:

- Els membres de la societat (socis, entre els quals hi ha els fundadors) vénen identificats
per una cadena de caràcters.

- Els tres fundadors disposen de dos vots cadascun a l'hora de prendre decisions; la
resta de socis només disposa d'un vot per cap.

La societat estarà dotada d'un mecanisme de presa de decisions per majoria simple. 

L'univers on encapsuleu aquesta especificació ha de tenir les operacions:

fundació: soci soci soci → societat, crea la societat amb els tres socis fundadors
afegir: societat soci → societat, afegeix un nou soci; error si ja hi era
és_soci: societat soci → bool, diu si el soci és a la societat
inici_votació: societat → societat, prepara la futura votació
afeg_vot: societat soci bool → societat,  compta el vot del soci
prospera: societat → bool, contesta si la proposta s'accepta

Hi ha un univers SOCI que defineix el gènere soci  i la operació ident: soci → cadena (entre
d'altres). També podeu utilitzar el resultat de l'apartat a) i l'univers PARELL de la fig. 1.31.

1.13 Un full de càlcul pot considerar-se com una matriu rectangular de cel.les, les quals
s'identifiquen per la seva coordenada (parell de naturals que representen fila i columna). Dins
una cel .la pot no haver-hi res, pot haver-hi un valor enter o pot haver-hi una fórmula. De
moment, per simplificar l'especificació, suposarem que les fórmules són de la forma a+b, on
a i b són coordenades de cel.les. Definim l'avaluació d'una cel .la recursivament com a: si la
cel.la és buida, l'avaluació és 0; si no, si la cel.la conté l'enter n, l'avaluació és n; altrament, la
cel.la conté una fórmula c1+c2 i el resultat és l'avaluació de la cel .la de coordenada c1 sumat
amb l'avaluació de la cel.la de coordenada c2. La signatura d'aquest tipus és:

crea: nat nat → full, crea un full de càlcul amb les files i les columnes numerades de l'u als
naturals donats; inicialment, totes les cel.les són buides

ins_valor: full coordenada enter → full, insereix l'enter a la cel .la de coordenada donada,
sobreescrivint el contingut anterior de la cel.la

ins_fórmula: full coordenada coordenada coordenada → full, essent c1, c2 i c3 les
coordenades donades, insereix la fórmula c2+c3 a la cel.la de coordenada c1 del full,
sobreescrivint el contingut anterior

valor: full coordenada → enter, retorna l'avaluació de la cel.la donada
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Les coordenades es defineixen com a instància de l'univers PARELL (v. fig. 1.31), essent els
dos paràmetres formals el tipus dels naturals.

a) Especifiqueu el tipus full, controlant tots els errors possibles (referències a coordenades
fora de rang, cicles en les fórmules, etc.).

b ) Penseu l'extensió al cas de permetre fórmules arbitràries (potser podríeu definir el tipus
fórmula, amb algunes operacions escaients...).

1.14 Es vol especificar una taula de símbols per a llenguatges modulars (com ara Merlí) que
organitza els programes com a jerarquies de mòduls. Les operacions escollides són:

crea: → ts, crea la taula buida
declara: ts mòdul cadena caracts → ts, enregistra que l'identificador ha estat definit dins el

mòdul amb una descripció donada
usa: ts mòdul mòdul → ts, enregistra que el primer mòdul usa el segon; és a dir, dins el

mòdul usador poden usar-se els objectes declarats dins el mòdul usat
usa?: ts mòdul → cjt_mòduls, diu tots els mòduls que usa el mòdul donat. Cal considerar

que l'ús de mòduls és transitiu; és a dir, si m1 usa m2 i m2 usa m3, llavors m1 usa m3,
malgrat que no estigui explícitament declarat. Per simplificar, pot considerar-se que tot
mòdul s'usa a si mateix

consulta: ts mòdul cadena → cjt_caracts, retorna el conjunt de totes les descripcions per a
l'identificador que siguin vàlides dins el mòdul donat (és a dir, les descripcions
declarades en tots els mòduls usats pel mòdul donat)

(Noteu que no hi ha una operació explícita de declaració de mòduls; un mòdul existeix si hi
ha alguna declaració -d'ús o d'identificador- que l'involucra.)

Podeu suposar l'existència d'operacions de comparació de cadenes i de mòduls i de les
operacions necessàries sobre els conjunts.

1.15 Es vol especificar un diccionari de paraules compostes de com a molt n parts, n < 10.
Cada part és una cadena de caràcters. El diccionari ha de presentar operacions d'accés
individual a les paraules i de recorregut alfabètic; concretament:

crea: → dicc, crea el diccionari buit
insereix: dicc cadena ... cadena (10 cadenes)→ dicc, enregistra la inserció d'una paraula

composta de k parts, k ≤ n; totes les cadenes de la k+1 a la n són la cadena buida; dóna
error si la paraula ja era dins del diccionari

esborra: dicc cadena ... cadena (10 cadenes) → dicc, esborra una paraula de k parts,
k ≤ n; totes les cadenes de la k+1 a la n són la cadena buida; error si la paraula no és dins
del diccionari

hi_és?: dicc cadena ... cadena (10 cadenes) → bool, comprova si una paraula de k parts
és o no és al diccionari, k ≤ n; totes les cadenes de la k+1 a la n són la cadena buida

llista: dicc→ llista_cadenes, retorna la llista ordenada alfabèticament de totes les paraules
del diccionari sense considerar les parts que les componen
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És important definir correctament la igualtat de paraules: dues paraules són iguals si i només
si estan compostes de les mateixes parts; així, la paraula mèd/ic/ament és diferent de la
paraula mèdic/a/ment perquè, malgrat tenir els mateixos caràcters, la seva distribució en parts
no concorda (considerant '/' com a separador de parts).

Podeu suposar l'existència de les operacions necessàries sobre les cadenes i les llistes.

1.16 a) Al joc del mastermín participen dos jugadors A i B amb fitxes de colors. A imagina
una combinació "objectiu" de cinc fitxes (sense repetir colors) i B l'ha d'endevinar. El jugador
B va proposant jugades (combinacions de cinc fitxes de colors no repetits; cada fitxa es diu
que va a una posició determinada) i el jugador A respon amb el nombre d'encerts i
d'aproximacions que conté respecte de l'objectiu. Es produeix encert a cada posició de la
jugada proposada que conté una fitxa del mateix color que la que hi ha a la mateixa posició de
l'objectiu. Es produeix aproximació a les posicions de la jugada proposada, que no són
encerts, però que són del mateix color que alguna altra posició de l'objectiu. Per exemple:

Posicions 1 2 3 4 5
OBJECTIU:   Groc Verd Vermell   Blau       Fúcsia
PROPOSTA: Blau     Verd      Groc     Marró     Taronja       1 encert i 2 aproximacions.

La seqüència de jugades fetes fins a un moment donat proporciona una pista per a la
proposta següent del jugador B, de manera que, quan B proposa una jugada pot comprovar
prèviament que no es contradigui amb els resultats de les jugades anteriors. Una proposta
coherent a partir de l'exemple anterior (on B suposa que l'encert era el marró i les
aproximacions el groc i el verd) seria:

Posicions 1 2 3 4 5
PROPOSTA:      Groc    Púrpura     Gris       Marró    Verd 

Especifiqueu aquest joc amb la signatura següent:

crea: jugada → mm, diposita en el tauler la jugada objectiu
juga: mm jugada → mm, diposita en el tauler la jugada següent proposada
encerts, aproxs: mm → nat, dóna el nombre d'encerts i aproximacions de l'última jugada

proposada, respectivament
coherent: mm jugada → bool, mira si una jugada és coherent amb les anteriors

Podeu suposar que es disposa d'una constant per a cada color: blanc, groc, …: → color i
que, a més, disposeu d'una operació per comprovar-ne la igualtat, iguals: color color → bool.
Disposeu també de la definició del gènere jugada, juntament amb unes operacions bàsiques
que podeu suposar correctament especificades:

crea: color color color color color → jugada, constructora de jugades
quin_color: jugada nat → color, retorna el color de la fitxa que hi ha a la posició donada de

la jugada

b ) Modifiqueu l'especificació permetent la repetició de colors a les jugades.
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