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1 .  I N T R O D U Ç Ã O  

 

O presente trabalho surge no sentido de conceber uma implementação formal, 

orientada a testes unitários de formar a cobrir todas as restrições no ambiente do jogo 

Marel, e da lógica a ele inerente, na linguagem VDM++.  

O relatório é composto por 8 secções distintas onde são feitas as especificações 

do sistema. Inicialmente é feita uma descrição do jogo e da lógica envolvente. De 

seguida são apresentadas as classes geradas e os respetivos testes feitos, seguidos da 

especificação da matriz de rastreabilidade. No final é apresentada a definição 

completa das classes incluindo as restrições aplicadas – pré e pós condições, bem 

como invariantes - e a respetiva cobertura dos testes. 

Inicialmente foram projetadas as classes a utilizar para representação do jogo, 

e de seguida foram implementadas as restrições possíveis, nomeadamente pré e pós-

condições e invariantes associadas. No final foi gerado o código Java correspondente, 

tendo sido complementado com código feito manualmente para suporte à execução 

do jogo e validação dos testes unitários implementados. 

 

  



2 .  D E S C R I Ç Ã O  D O  J O G O  

 

O Marel surge como uma espécie de jogo da velha, com características mais 

abrangentes, e pertence a uma família de jogos conhecidos como "Merels", da qual 

descende também o jogo de "trilha" ou "moinho", que Nigel Pennick, no seu "Jogos 

dos Deuses" chama de "Nine Men´s Morris". Em todos estes casos, o jogo conta com 

dois jogadores, cada um com um determinado número de peças e com uma cor 

atribuída. O objetivo consiste em colocar três peças em linha (na horizontal ou 

vertical), altura em que o jogador faz mill, podendo retirar uma peça do adversário que 

esteja no tabuleiro, terminando o jogo quando um dos jogadores fica sem peças. Num 

tabuleiro com linhas horizontais, verticais e diagonais, dependendo da versão em 

questão, os jogadores vão colocando uma peça de cada vez e alternadamente. O 

número de peças iniciais depende também da versão escolhida, sendo que cada 

jogador pode começar com 3, 6, 9 ou 12 peças no seu bolso, consoante o jogo for o 

Three, Six, Nine ou Twelve Men’s Morris respetivamente. 

 

 

 

 

 

No decorrer do jogo existem duas fases, que restringem os movimentos 

possíveis de cada jogador: inicialmente o jogo começa numa fase em que nenhum dos 

jogadores pode movimentar peças que estejam no tabuleiro, limitando-se assim a 

colocar peças do seu bolso. Numa segunda fase, em que nenhum dos dois tem peças 

no seu bolso, os seus movimentos incidem exclusivamente sobre peças que estejam no 

tabuleiro, movimentando-se apenas sobre as linhas desenhadas. 

 

FIG. 1 TABULEIRO DO NINE MEN’S MORRIS  E THREE MEN ’S MORRIS, RESPECTIVAMENTE. 



3 .  R E Q U I S I T O S  E  R E S T R I Ç Õ E S  

 

 Nesta secção são apresentados os requisitos relativos ao jogo para dois 

jogadores, e com os tabuleiros com dimensões de 3, 6, 9 e 12. São ainda apresentadas 

as restrições a aplicar a cada um. 

 

 Enumeram-se a seguir os requisitos para o jogo: 

 RQ1 - Estrutura para o tabuleiro deve ter a dimensão especificada; 

 RQ2 – Os dois jogadores criados devem ser diferentes, ter peças distintas e 

cores distintas; 

 RQ3 - Criar a estrutura de suporte para representação dos mills possíveis e 

verificar a sua presença no tabuleiro, em cada jogada;  

 RQ4 – O jogo deve alternar entre duas fases, ditando os movimentos 

possíveis; 

 RQ5 – Depois de fazer mill o jogador pode remover uma peça do 

adversário; 

 RQ6 – O jogador só pode colocar peças suas no tabuleiro; 

 RQ7 – O jogador só pode mover peças se o jogo estiver na segunda fase. 

 

Tendo em conta os requisitos anteriores, referem-se alguns exemplos de 

restrições e respetivo código em VDM++ para a sua validação (invariantes, pré e pós 

condições): 

 O jogo só pode ter dois jogadores, distintos entre si, e com cores diferentes 

um do outro: 

o post jogador1 <> jogador2; 

o inv cor in set {'b','p'}; 

 Cada jogador tem de ter no seu bolso, aquando do início do jogo, um 

número de peças correspondente à modalidade escolhida: 

o post len self.pecas in set {3, 6, 9, 12}; 



 A fase 1 termina quando os jogadores não têm peças no bolso, ou seja, 

quando só existem peças eliminadas ou no tabuleiro: 

o card {p | p in set elems (jogador1.pecas ^ jogador2.pecas) & 

p.estado = 0} > 0 



4 .  D I A G R A M A  D E  C L A S S E S  E  S C R I P T S  D E  
T E S T E  

Seguidamente encontra-se o diagrama UML concebido para a representação 
das estruturas envolvidas, seguido da sua descrição pormenorizada: 

 

 
FIG. 2 DIAGRAMA UML DA APLICAÇÃO 

A classe Jogador representa cada interveniente no jogo através de um 

identificador, uma cor atribuída por defeito (preto ou branco) e um conjunto de pecas 

e um número de pecas iniciais. O jogador que inicia o jogo tem o id 1 e as peças 

brancas. 

A classe Peca representa cada peça transacionada no jogo - o seu id, o seu 

estado e a sua cor. O estado de uma peça pode estar entre três valores – 0 para uma 

peça que esteja no bolso do jogador, 1 para uma peça que esteja no tabuleiro e -1 para 

uma peça que tenha sido eliminada pelo oponente. Por outro lado, a classe Celula 



representa cada ponto do tabuleiro onde são postas as peças, tendo como 

propriedades se está ocupada (por uma peca), um conjunto de células adjacentes e um 

segundo conjunto de identificadores que correspondem aos mills que são possíveis de 

fazer com a própria célula. Os mills possíveis, definidos à partida para cada 

modalidade, são então percorridos, e em cada conjunto onde esteja presente a própria 

célula são adicionados os identificadores das outras células. Desta forma cada célula 

tem nos seus atributos o identificador das células que devem estar ocupadas para que 

surja um mil. 

A classe Tabuleiro representa a estrutura onde o jogo decorre e tem como 

atributos a dimensão (escolhida no início do jogo, de acordo com a modalidade) e um 

grafo representante das células onde podem ser feitas jogadas. A classe Grafo tem um 

conjunto de vértices do tipo Celula e as respetivas arestas que ligam vértices 

adjacentes no tabuleiro, i.e., para onde o jogador pode mover a peça a partir da 

mesma. 

Definem-se as seguir os métodos mais relevantes criados para as principais 

classes: 

Classe Jogo 

 movePeca – esta função tem por objetivo deslocar uma peça de uma 

célula para a outra e ao mesmo tempo garantir a integridade do jogo, 

assegurando-se que as células estão corretamente selecionadas, i.e., a 

célula origem tem de estar ocupada e ter uma peça do jogador que está 

a jogar (no estado correto: 1 – no tabuleiro); a célula destino tem de 

estar livre, e o jogo tem de estar na segunda fase. 

 verificaMill – esta função verifica, após cada jogada, se esta originou 

uma vantagem para o jogador (mill) e desbloqueia assim a possibilidade 

de remover uma peça do adversário. 

Classe Tabuleiro 

 buildPossibleMills – partindo de um conjunto predefinido de mills, de 

acordo com a dimensão do tabuleiro, esta função atribui a cada célula 



quais as posições que devem estar preenchidas para ser feito um mill. 

Um exemplo, para o caso do tabuleiro com dimensão 3, a célula dois 

terá como possibleMills as células 1 e 3. 

Adicionalmente, e por forma a cobrir todos os casos de teste, foram criadas 

classes adicionais para os testes unitários a cada classe do jogo, cujas principais 

funções se encontram descritas em baixo. Estas classes recorrem aos métodos 

assertTrue e assertFalse, assim como à instanciação de variáveis para fazer chamadas 

às operações definidas em cada classe acima mencionada, em vários cenários 

possíveis: 

 TestCase 

o assertTrue() e assertFalse() – correspondem aos testes para verificar 

uma determinada expressão passada como argumento e na forma de 

um booleano, servindo de base para os testes realizados nas restantes 

classes; 

 TestCelula 

o testVariables() – abrange o construtor da classe e verifica todas as 

restrições desta: a classe da variável gerada, o identificador atribuído e 

a peça criada por defeito; 

o testOperations() – cobre todas as funções definidas na classe célula, 

nomeadamente a ocupação (setOcupada) e a definição dos mills 

possíveis que envolvam a célula em questão.  

 TestJogador 

o testConstruct() – incide sobre a criação dos dois jogadores em jogo, com 

diferentes atributos, e valida a sua atribuição no final da execução; 

o testDistribui() – abrange a distribuição de peças que é feita no início do 

jogo, nomeadamente se o seu número corresponde ao esperado e se a 

sua cor corresponde à do seu proprietário. 

 TestPeca 

o testVariables() – dada a dimensão da classe, esta é a única função de 

teste, mas garante a cobertura da mesma de forma integral, 

nomeadamente o seu estado inicial (no tabuleiro) e a sua cor. 



 TestJogo 

o testConstruct – esta função recorre à instanciação de jogos de todas as 

dimensões possíveis e testa os seus parâmetros correspondentes: a 

dimensão atribuída, o identificador dos jogadores criados, a distinção 

entre os mesmos e a fase inicial atribuída; 

o testColocaPeca – este teste visa cobrir todas as possibilidades de 

entrada que envolvam a colocação de uma peça no tabuleiro, como por 

exemplo a mudança de estado da peça em questão ou a alteração da 

ocupação da célula selecionada; 

o testRemovePeca – tem como objetivo validar o estado da célula 

selecionada, bem como da peça que foi eliminada; 

o testMovePeca – este conjunto de testes tem como objetivo verificar 

quer as duas células envolvidas quer a peca escolhida, mantendo a sua 

integridade: a peca mantém o estado, mas a célula origem passa a estar 

desocupada e a célula destino passa a estar preenchida; 

o testAtualizaFase – este teste visa gerir como a fase do jogo é atualizada, 

nomeadamente aquando da alteração do estado de cada jogador, e que 

possa vir a permitir outro tipo de movimentos; 

o testMill – este teste procura verificar a existência de um mill depois da 

colocação de três peças nessa disposição. Da mesma forma, é verificada 

a não existência deste, antes dessa condição. 

 TestTabuleiro 

o testConstruct – verifica a construção dos diferentes tipos de tabuleiro e 

a sua correta integração, nomeadamente a especificação da dimensão e 

o número de células gerado; 

o testOcupa – verifica a correta ocupação de uma célula do tabuleiro, 

nomeadamente a mudança de estado da mesma e da peça inserida; 

o testDesocupa – ao contrário da função anterior, esta tem por objetivo 

testar a correta remoção de uma peça de uma célula; 

o testIsValidMov – verifica a incorreção de um movimento 

propositadamente forçado, como por exemplo a inserção de uma peca 

numa célula já ocupada. 



5 .  M A T R I Z  D E  R A S T R E A B I L I D A D E  

A seguir apresenta-se a matriz de rastreabilidade para os requisitos enunciados 
no início do presente relatório. 

 
TABELA 1. MATRIZ DE RASTREABILIDADE PARA OS REQUISITOS REFERIDOS. 

Teste RQ1 RQ2 RQ3 RQ4 RQ5 RQ6 RQ7 

testConstruct X X X X    

testVariables X X      

tabuleiro X       

colocaPeca      X  

removePeca     X   

distribuiPecas        

movePeca       X 

atualizaFase    X  X X 

verificaMill   X  X   

 

  



6 .  A N Á L I S E  D E  C O N S I S T Ê N C I A  D O  M O D E L O  

 

Na secção seguinte são apresentadas as conclusões da análise de consistência 

ao modelo concebido: 

Relativamente às restrições apresentadas, o relatório assume uma cobertura 

integral, contudo a verificação da integridade revela os seguintes aspetos: 

 State Invariants – estas irregularidades surgem da impossibilidade de testar 

dinamicamente a atribuição de valores a variáveis. Neste caso, e dadas as 

pré e pós-condições que incidem sobre as mesmas, é garantido que no 

decorrer do jogo não são atribuídos valores fora dos limites nelas 

estipulados; 

 Function Application – na chamada de funções, a passagem de argumentos 

é verificada nas pré-condições definidas em cada uma. Desta forma, a 

chamada de uma função com argumentos inválidos irá gerar uma violação 

de pré-condições e por conseguinte não dará seguimento ao jogo (um 

exemplo disso é a chamada à função Ocupa(), que verifica antes da 

execução todas as pré-condições especificadas relativas à célula e peca 

escolhidas; 

 Sequence Application – decorrentes do acesso por índices aos elementos 

de uma sequência, este tipo de erros está coberto pela garantia de que os 

índices correspondem apenas a índices de células ou peças existentes no 

contexto do jogo, ou seja, o acesso a estes elementos é apenas feito com 

índices retirados de estruturas pré-existentes e por conseguinte, não há o 

risco de acesso a posições que não estejam definidas; 

 Subtype – à semelhança da sequence application, o subtype check é 

garantido sempre que se invoca uma função através das pre-condições 

existentes que verificam os argumentos recebidos.
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8 .  D E F I N I Ç Ã O  C O M P L E T A  D A S  C L A S S E S  E  

T E S T E S  D E  C O B E R T U R A  

 As páginas seguintes apresentam o documento gerado automaticamente pelo 

VDM Tools após a verificação dos testes feitos com as classes anteriormente criadas. 
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1 GlobalTest

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um teste global a todo o modelo --
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-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class GlobalTest

operations

public runTestSuite : () ==> ()
runTestSuite() ==
(
dcl testJogo : TestJogo := new TestJogo();
dcl testPeca : TestPeca := new TestPeca();
dcl testCelula : TestCelula := new TestCelula();
dcl testJogador : TestJogador := new TestJogador();
dcl testGrafo : TestGrafo := new TestGrafo();
dcl testTabuleiro : TestTabuleiro := new TestTabuleiro();

testGrafo.runTestSuite();
testJogo.runTestSuite();
testPeca.runTestSuite();
testCelula.runTestSuite();
testJogo.runTestSuite();
testTabuleiro.runTestSuite();
testJogador.runTestSuite();
);

end GlobalTest
� �
Function or operation Coverage Calls
runTestSuite 100.0% 1
GlobalTest.vdmpp 100.0% 1

2 TestCase

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um Jogador do jogo. --
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class TestCase

operations
public assertTrue : bool ==> ()
assertTrue(a) ==
return
pre a;

public assertFalse : bool ==> ()
assertFalse(a) ==

2



return
pre not a;

end TestCase
� �
Function or operation Coverage Calls
assertFalse 100.0% 21
assertTrue 100.0% 168
TestCase.vdmpp 100.0% 189

3 TestCelula

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um conjunto de testes classe clula --
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class TestCelula is subclass of TestCase

operations
public runTestSuite : () ==> ()
runTestSuite() ==
(
testVariables();
testOperations();
);

-- testar construtor e atribui o de valores por defeito
protected testVariables : () ==> ()
testVariables() ==
(
dcl cl : Celula := new Celula(1);
assertTrue(isofclass(Celula, cl));
assertTrue(cl.id = 1);
assertTrue(cl.ocupada = false);
assertTrue(cl.peca = nil);
assertTrue(card (cl.adjacentes) = 0);
);

protected testOperations : () ==> ()
testOperations() ==
(
dcl cl : Celula := new Celula(1);
dcl pc : Peca := new Peca(1, ’b’);

-- setOcupada()
cl.setOcupada(true);
assertTrue(cl.ocupada = true);
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-- setPeca
cl.setPeca(pc);
assertTrue(isofclass(Peca, cl.peca));
assertTrue(cl.peca = pc);

assertTrue(cl.cellMills = []);

cl.addMills([1,2,3]);
assertTrue(cl.cellMills = [1,2,3]);

);

end TestCelula
� �
Function or operation Coverage Calls
runTestSuite 100.0% 1
testOperations 100.0% 1
testVariables 100.0% 1
TestCelula.vdmpp 100.0% 3

4 TestGrafo

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um conjunto de testes classe grafo --
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class TestGrafo is subclass of TestCase

operations
public runTestSuite : () ==> ()
runTestSuite() ==
(
testVariables();
);

protected testVariables : () ==> ()
testVariables() ==
(
dcl gf : Grafo := new Grafo(3);
assertTrue(isofclass(Grafo, gf));
assertTrue(gf.numCelulas = 9);
assertTrue(len gf.Vertices = 9);
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gf := new Grafo(6);
assertTrue(isofclass(Grafo, gf));
assertTrue(gf.numCelulas = 16);
assertTrue(len gf.Vertices = 16);

gf := new Grafo(9);
assertTrue(isofclass(Grafo, gf));
assertTrue(gf.numCelulas = 24);
assertTrue(len gf.Vertices = 24);

gf := new Grafo(12);
assertTrue(isofclass(Grafo, gf));
assertTrue(gf.numCelulas = 24);
assertTrue(len gf.Vertices = 24);
);

end TestGrafo
� �
Function or operation Coverage Calls
runTestSuite 100.0% 1
testVariables 100.0% 1
TestGrafo.vdmpp 100.0% 2

5 TestJogador

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um conjunto de testes classe jogador --
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class TestJogador is subclass of TestCase

operations
public runTestSuite : () ==> ()
runTestSuite() ==
(
testConstruct();
testDistribui();
);

-- testar construtor e atribui o de valores por defeito
protected testConstruct : () ==> ()
testConstruct() ==
(
dcl j1 : Jogador := new Jogador(1, 6);
dcl j2 : Jogador := new Jogador(2, 6);
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assertTrue(isofclass(Jogador, j1));
assertTrue(isofclass(Jogador, j2));

assertTrue(j1.id = 1);
assertTrue(j2.id = 2);

assertTrue(j1.cor = ’b’);
assertTrue(j2.cor = ’p’);
);

-- testar distribuicao de pecas
protected testDistribui : () ==> ()
testDistribui() ==
(
dcl j1 : Jogador := new Jogador(1, 6);
dcl j2 : Jogador := new Jogador(2, 6);

j1.numPecasIni := 6;
j2.numPecasIni := 6;
j1.distribuiPecas();
j2.distribuiPecas();

assertTrue(len (j1.pecas) = 6);
assertTrue(len (j2.pecas) = 6);

--todas as pecas do j1 sao brancas
--todas as pecas do j2 sao pretas

);

end TestJogador
� �
Function or operation Coverage Calls
runTestSuite 100.0% 1
testConstruct 100.0% 1
testDistribui 100.0% 1
TestJogador.vdmpp 100.0% 3

6 TestJogo

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um conjunto de testes classe jogo --
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class TestJogo is subclass of TestCase

6



operations
public runTestSuite : () ==> ()
runTestSuite() ==
(
testConstruct();
testColocaPeca();
testMovePeca();
testRemovePeca();
testAtualizaFase();
testMill();
);

-- testar construtor e atribui o de valores por defeito
protected testConstruct : () ==> ()
testConstruct() ==
(
--criar todos os tipos de jogo possiveis
dcl j1 : Jogo := new Jogo(3);
dcl j2 : Jogo := new Jogo(6);
dcl j3 : Jogo := new Jogo(9);
dcl j4 : Jogo := new Jogo(12);
--verificar classe
assertTrue(isofclass(Jogo, j1));
assertTrue(isofclass(Jogo, j2));
assertTrue(isofclass(Jogo, j3));
assertTrue(isofclass(Jogo, j4));
--verificar dimensao (linhas x colunas)
assertTrue(j1.tabuleiro.dimensao = 3);
assertTrue(j2.tabuleiro.dimensao = 6);
assertTrue(j3.tabuleiro.dimensao = 9);
assertTrue(j4.tabuleiro.dimensao = 12);
--verificar ids dos jogadores criados
assertTrue(j1.jogador1.id = 1);
assertTrue(j1.jogador2.id = 2);
assertTrue(j2.jogador1.id = 1);
assertTrue(j2.jogador2.id = 2);
assertTrue(j3.jogador1.id = 1);
assertTrue(j3.jogador2.id = 2);
assertTrue(j4.jogador1.id = 1);
assertTrue(j4.jogador2.id = 2);
--verificar jogadores distintos
assertTrue(j1.jogador1 <> j1.jogador2);
assertTrue(j2.jogador1 <> j2.jogador2);
assertTrue(j3.jogador1 <> j3.jogador2);
assertTrue(j4.jogador1 <> j4.jogador2);
--verificar tabuleiros inicializados a nil
assertTrue(j1.fase = 1);
assertFalse(j1.tabuleiro = nil);
assertTrue(j2.fase = 1);
assertFalse(j2.tabuleiro = nil);
assertTrue(j3.fase = 1);
assertFalse(j3.tabuleiro = nil);
assertTrue(j4.fase = 1);
assertFalse(j4.tabuleiro = nil);
);

--teste para colocar uma peca numa posicao
protected testColocaPeca : () ==> ()
testColocaPeca() ==
(
dcl j1 : Jogo := new Jogo(3);
--colocar uma peca com id 1 no na celula com id 1
dcl idCelulaDestino : nat1 := 1;
dcl idPeca : nat1 := 1;
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-- a peca do jogador tem de estar no bolso (estado = 0)
assertTrue(j1.jogador1.pecas(idPeca).estado = 0);
--a cor da peca tem de ser do jogador respectivo
assertTrue(j1.jogador1.pecas(idPeca).cor = j1.jogador1.cor);
--a celula selecionada nao pode estar ocupada
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).ocupada = false);
--jogo tem de estar na fase 1
assertTrue(j1.fase = 1);

-- < COLOCAR PECA >
j1.colocaPeca(j1.jogador1, idCelulaDestino, idPeca);
-- < COLOCAR PECA >

--id da peca esta correto
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).peca.id = idPeca);
--cor da peca e a cor do jogador que a colocou la
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).peca.cor = j1.jogador1.cor);
--celula passa a estar ocupada
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).ocupada = true);
);

-- testar a remo o de uma peca do tabuleiro( passa de estado 1 a estado -1)
protected testRemovePeca : () ==> ()
testRemovePeca() ==
(
dcl j1 : Jogo := new Jogo(6);
dcl idCelulaDestino : nat1 := 1;
dcl idPeca : nat1 := 1;

--colocar peca a remover
j1.colocaPeca(j1.jogador1, idCelulaDestino, idPeca);

--peca colocada tem de passar ao estado 1 (no tabuleiro)
assertTrue(j1.jogador1.pecas(idPeca).estado = 1);
--celula origem tem de estar ocupada
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).ocupada = true);
--peca na celula origem tem de estar no tabuleiro (estado = 1)
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).peca.estado = 1);
-- o jogador so pode mover as suas proprias pecas
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).peca in set elems j1.jogador1.pecas);
--id da peca celula destino tem de coincidir com a anteriormente posta
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).peca.id = j1.jogador1.pecas(idPeca).id);
--celula esta ocupada
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).ocupada = true);
--id da peca celula destino tem de coincidir com a anteriormente posta
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).peca.id = j1.jogador1.pecas(idPeca).id);

-- < REMOVE PECA >
j1.removePeca(idCelulaDestino);
-- < REMOVE PECA >

--peca removida esta eliminada (estado = -1)
assertTrue(j1.jogador1.pecas(idPeca).estado = -1);
--celula esta desocupada
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).ocupada = false);
--celula nao tem peca
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).peca = nil);
);

--teste para mover uma peca
protected testMovePeca : () ==> ()
testMovePeca() ==
(
dcl j1 : Jogo := new Jogo(3);
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dcl peca : Peca := j1.jogador1.pecas(1);
-- mover da celula 2 para a celula 1
dcl idCelulaOrigem : nat1 := 3;
dcl idCelulaDestino : nat1 := 9;

j1.jogador1.pecas(1).estado := 0;
j1.jogador1.pecas(2).estado := 1;
j1.jogador1.pecas(3).estado := 1;

--colocar peca a mover
j1.colocaPeca(j1.jogador1, idCelulaOrigem, peca.id);
j1.fase := 2;

--celula origem esta ocupada
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).ocupada = true);
--celular destino tem de estar livre
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).ocupada = false);
--celular origem tem de ter uma peca
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).peca <> nil);
--peca na celula de origem tem de estar no estado 1
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).peca.estado = 1);
-- o jogador move uma das suas pecas
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).peca.id in set inds (j1.jogador1.pecas));

-- < MOVE PECA > | 1 | <------- | 0 |
j1.movePeca(j1.jogador1, idCelulaDestino, idCelulaOrigem);
-- < MOVE PECA >

--celula origem ficou livre e nao tem nenhuma peca
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).ocupada = false

and j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).peca = nil);
--celula destino ficou ocupada
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).ocupada = true);
--o jogador nao tem pecas no bolso
assertTrue(card {p | p in set elems j1.jogador1.pecas & p.estado = 0} = 0);
--peca do jogador ainda tem de estar no tabuleiro
assertTrue(j1.tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).peca.estado = 1);

);

protected testAtualizaFase: () ==> ()
testAtualizaFase() ==
(
dcl j1 : Jogo := new Jogo(3);
j1.jogador1.pecas(1).estado := 1;
j1.jogador1.pecas(2).estado := 1;
j1.jogador1.pecas(3).estado := 1;
j1.atualizaFaseJogo();
assertTrue(j1.fase = 1);
j1.jogador2.pecas(1).estado := 1;
j1.jogador2.pecas(2).estado := 1;
j1.jogador2.pecas(3).estado := 1;
j1.atualizaFaseJogo();
assertTrue(j1.fase = 2);
);

protected testMill: () ==> ()
testMill() ==
(
--dimensao 3

dcl j1 : Jogo := new Jogo(3);
dcl idCelulaDestino : nat1 := 1;
dcl idPeca : nat1 := 1;
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dcl idPeca1 : nat1 := 2;
dcl idPeca2 : nat1 := 3;
j1.colocaPeca(j1.jogador1, 1, idPeca);
assertFalse(j1.verificaMill(idCelulaDestino));

j1.colocaPeca(j1.jogador1, 2, idPeca1);
j1.colocaPeca(j1.jogador1, 3, idPeca2);
assertTrue(j1.verificaMill(idCelulaDestino));

--dimensao 6
j1 := new Jogo(6);
j1.colocaPeca(j1.jogador1, 1, idPeca);
assertFalse(j1.verificaMill(idCelulaDestino));

j1.colocaPeca(j1.jogador1, 2, idPeca1);
j1.colocaPeca(j1.jogador1, 3, idPeca2);
assertTrue(j1.verificaMill(idCelulaDestino));

--dimensao 9
j1 := new Jogo(9);
j1.colocaPeca(j1.jogador1, 1, idPeca);
assertFalse(j1.verificaMill(idCelulaDestino));

j1.colocaPeca(j1.jogador1, 2, idPeca1);
j1.colocaPeca(j1.jogador1, 3, idPeca2);
assertTrue(j1.verificaMill(idCelulaDestino));

--dimensao 12
j1:= new Jogo(12);
j1.colocaPeca(j1.jogador1, 1, idPeca);
assertFalse(j1.verificaMill(idCelulaDestino));

j1.colocaPeca(j1.jogador1, 2, idPeca1);
j1.colocaPeca(j1.jogador1, 3, idPeca2);
assertTrue(j1.verificaMill(idCelulaDestino));
);

end TestJogo
� �
Function or operation Coverage Calls
runTestSuite 100.0% 2
testAtualizaFase 100.0% 2
testColocaPeca 100.0% 2
testConstruct 100.0% 2
testMill 100.0% 2
testMovePeca 99.2% 2
testRemovePeca 100.0% 2
TestJogo.vdmpp 99.8% 14

7 TestPeca

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
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-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um conjunto de testes classe Peca --
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class TestPeca is subclass of TestCase

operations
public runTestSuite : () ==> ()
runTestSuite() ==
(
testVariables();
);

protected testVariables : () ==> ()
testVariables() ==
(
dcl pc : Peca := new Peca(1,’b’);
assertTrue(isofclass(Peca, pc));
assertTrue(pc.cor = ’b’);
assertTrue(pc.estado = 0);
);

end TestPeca
� �
Function or operation Coverage Calls
runTestSuite 100.0% 1
testVariables 100.0% 1
TestPeca.vdmpp 100.0% 2

8 TestTabuleiro

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um conjunto de testes classe tabuleiro --
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class TestTabuleiro is subclass of TestCase

operations
public runTestSuite : () ==> ()
runTestSuite() ==
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(
testConstruct();
testOcupa();
testDesocupa();
testMillBuilder();
testIsValidMov();
);

-- testar construtor e atribui o de valores por defeito
protected testConstruct : () ==> ()
testConstruct() ==
(
dcl tab3 : Tabuleiro := new Tabuleiro(3); --9c
dcl tab6 : Tabuleiro := new Tabuleiro(6); --16c
dcl tab9 : Tabuleiro := new Tabuleiro(9); --24c
dcl tab12 : Tabuleiro := new Tabuleiro(12); -- 24c

--teste para tabuleiro de dim 3 -> 9c
assertTrue(isofclass(Tabuleiro, tab3));
assertTrue(tab3.dimensao = 3);
assertTrue(tab3.grafo_adj.numCelulas = 9);
assertFalse(tab3.grafo_adj.numCelulas <> 9);

--teste para tabuleiro de dim 6 -> 16c
assertTrue(isofclass(Tabuleiro, tab6));
assertTrue(tab6.dimensao = 6);
assertTrue(tab6.grafo_adj.numCelulas = 16);
assertFalse(tab6.grafo_adj.numCelulas <> 16);

--teste para tabuleiro de dim 9 -> 24c
assertTrue(isofclass(Tabuleiro, tab6));
assertTrue(tab9.dimensao = 9);
assertTrue(tab9.grafo_adj.numCelulas = 24);
assertFalse(tab9.grafo_adj.numCelulas <> 24);

--teste para tabuleiro de dim 12 -> 24c
assertTrue(isofclass(Tabuleiro, tab6));
assertTrue(tab12.dimensao = 12);
assertTrue(tab12.grafo_adj.numCelulas = 24);
assertFalse(tab12.grafo_adj.numCelulas <> 24);
);

protected testOcupa : () ==> ()
testOcupa() ==
(
dcl tab1 : Tabuleiro := new Tabuleiro(12);
dcl idCelula : nat1 := 1;
dcl pecinha : Peca := new Peca(1, ’b’);
tab1.Ocupa(idCelula, pecinha);

assertTrue(tab1.grafo_adj.Vertices(idCelula).id = idCelula);
assertTrue(tab1.grafo_adj.Vertices(idCelula).ocupada = true);
assertTrue(tab1.grafo_adj.Vertices(idCelula).peca.id = pecinha.id);
assertTrue(tab1.grafo_adj.Vertices(idCelula).peca.cor = pecinha.cor);
--estado 1-> no tabuleiro
assertTrue(tab1.grafo_adj.Vertices(idCelula).peca.estado = 1);
);

protected testDesocupa : () ==> ()
testDesocupa() ==
(
dcl tab1 : Tabuleiro := new Tabuleiro(12);
dcl idCelula : nat1 := 24;
dcl pecinha : Peca := new Peca(4, ’b’);

12



tab1.Ocupa(idCelula, pecinha);
tab1.Desocupa(idCelula);

assertTrue(tab1.grafo_adj.Vertices(idCelula).ocupada = false);
assertTrue(tab1.grafo_adj.Vertices(idCelula).peca = nil);
);

protected testMillBuilder : () ==> ()
testMillBuilder() ==
(
dcl tab1 : Tabuleiro := new Tabuleiro(12);
assertTrue(tab1.grafo_adj.Vertices(1).cellMills = [10,22,2,3]);
assertTrue(tab1.grafo_adj.Vertices(24).cellMills = [3,15,22,23]);
assertTrue(tab1.grafo_adj.Vertices(12).cellMills = [10,11,7,16]);
);

--testar verifica o de movimento vlido
protected testIsValidMov : () ==> ()
testIsValidMov() ==
(
dcl tab1 : Tabuleiro := new Tabuleiro(12);
dcl idCelula : nat1 := 11;
dcl pecinha : Peca := new Peca(4, ’b’);

tab1.Ocupa(idCelula, pecinha);
assertTrue(tab1.isMovimentoValido(idCelula, 10) = true);
assertFalse(tab1.isMovimentoValido(idCelula, 1));
);

end TestTabuleiro
� �
Function or operation Coverage Calls
runTestSuite 100.0% 1
testConstruct 100.0% 1
testDesocupa 100.0% 1
testIsValidMov 100.0% 1
testMillBuilder 100.0% 1
testOcupa 100.0% 1
TestTabuleiro.vdmpp 100.0% 6

9 celula

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa uma Celula do tabuleiro (corresponde a um vertice do grafo). --
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-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class Celula

instance variables
public id : nat1 := 1;
public ocupada : bool := false;
public peca : [Peca] := nil;
public adjacentes : set of nat1 := {}; -- conj com as celula adjacentes para

-- onde e’ possivel mover a peca a partir desta celula
public cellMills : seq of nat1 := [];
operations

-- Construtor
public Celula : nat1 ==> Celula
Celula(ID) ==
(
peca := nil;
id := ID
);

public setOcupada : bool ==> ()
setOcupada(estado) ==
ocupada := estado;

public setPeca : Peca ==> ()
setPeca(pecinha) ==
peca := pecinha;

public addMills : seq of nat1 ==> ()
addMills(adjs) ==
(
cellMills := adjs;
);

end Celula
� �
Function or operation Coverage Calls
Celula 100.0% 622
addMills 100.0% 548
setOcupada 100.0% 1
setPeca 100.0% 1
celula.vdmpp 100.0% 1172

10 grafo

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
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-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um grafo com arestas e vrtices --
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class Grafo

instance variables

public Vertices : seq of Celula := []; --celulas

public Arestas : seq of set of nat1 := [{}]; --ligacoes entre celulas

public numCelulas : nat1 := 9;

inv numCelulas in set {9, 16, 24};

--inv1 Uma aresta s pode ligar vrtices do grafo a que pertence.
--inv ((dom Arestas) union (dunion(rng Arestas))) subset Vertices;

-- cria o conjunto com as celulas adjacentes para cada celula,
-- constroi grafo de adjacencias (dependentes da dimensao do tabuleiro)

operations

public Grafo : (nat1) ==> Grafo
Grafo (dim) ==
(
if dim = 3
then numCelulas := 9
else if dim = 6
then numCelulas := 16
else
numCelulas := 24;

-- cria as celulas de acordo com a dimensao do tabuleiro
(for i = 1 to numCelulas by 1 do
Vertices := (self.Vertices ˆ ([new Celula(i)]));

);

-- constroi as ligacoes entre celulas (arestas) de acordo com
-- as adjacencias existentes no tipo de jogo seleccionado
if dim = 3 then
(
-- cria sequencia com os conjutos de arestas possiveis
Arestas := [ {2, 4, 5}, --celula 1

{1, 3, 5}, --celula 2
{2, 5, 6}, --3
{1, 5, 7}, --4
{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9}, --5
{3, 5, 9}, --6
{4, 5, 8}, --7
{5, 7, 9}, --8
{5, 6, 8} ] --9

)
--SIX MEN’S MORRIS -> 16 CELLS
else if dim = 6 then
(
Arestas := [ {2, 7}, --1

{1, 3, 5},--2
{2, 10}, --3
{5, 8},
{2, 4, 6},
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{5, 9},
{1, 8, 14},
{4, 7, 11},
{6, 10, 13},
{3, 9, 16},
{8, 12},
{11, 13, 15},
{9, 12},
{7, 15},
{12, 14, 16},
{10, 15} ]

)
-- NINE MEN’S MORRIS -> 24 Cells
else if dim = 9 then
(
Arestas := [ {2, 10},

{1, 3, 5},
{2, 15},
{5, 11},
{2, 4, 6, 8},
{5, 14},
{8, 12},
{5, 7, 9},
{8, 13},
{1, 11, 22},
{4, 10, 12, 19},
{7, 11, 16},
{9, 18, 14},
{6, 13, 15, 21},
{13, 14, 24},
{12, 17},
{16, 18, 20},
{13, 17},
{11, 20},
{17, 19, 21},
{14, 20},
{10, 23},
{20, 22, 24},
{15, 23} ]

)
--TWELVE MEN’S MORRIS -> 24 CELLS
else
( Arestas := [ {2, 4, 10},

{1, 3, 5},
{2, 6, 15},
{1, 5, 7, 11 },
{2, 4, 6, 8},
{3, 5, 9, 14},
{4, 8, 12 },
{5, 7, 9},
{6, 8, 13},
{1, 11, 22},
{4, 10, 12, 19},
{7, 11, 16},
{9, 14, 18},
{6, 13, 15, 21},
{3, 14, 24},
{12, 17, 19},
{16, 18, 20},
{13, 17, 21},
{11, 16, 20, 22},
{17, 19, 21, 23},
{14, 18, 20, 24},
{10, 19, 23},
{20, 22, 24},
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{15, 21, 23} ]
); --fim if

-- adiciona o conjunto de celulas adjacentes a cada celula iterada
(for i = 1 to numCelulas by 1 do
Vertices(i).adjacentes := Arestas(i);
);

);
end Grafo
� �

Function or operation Coverage Calls
Grafo 100.0% 36
grafo.vdmpp 100.0% 36

11 jogador

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um Jogador do jogo. --
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class Jogador

types
public String = seq of char;

--values
-- TODO Define values here

instance variables

public id: nat1 := 1;
public cor: char := ’b’;
public pecas: seq of Peca := []; -- pecas do jogador
public numPecasIni : nat1 := 3; -- numero de pecas iniciais
inv numPecasIni in set {3, 6, 9, 12};
inv cor in set {’b’,’p’};

operations

-- Construtor
public Jogador : nat1 * nat1 ==> Jogador
Jogador(ID, numPecas) ==
(id := ID;

if id = 1 then cor := ’b’
else cor := ’p’;
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numPecasIni := numPecas;
)
post self.id = ID
and self.numPecasIni = numPecas;

-- distribui as pecas iniciais ao jogador, consoante a modalidade do jogo
public distribuiPecas : () ==> () --a modalidade se for global da par apor aqui?
distribuiPecas() ==
( for i = 1 to numPecasIni by 1 do
pecas := pecas ˆ [new Peca(i, cor)]

)
post len self.pecas in set {3, 6, 9, 12};

end Jogador
� �
Function or operation Coverage Calls
Jogador 100.0% 52
distribuiPecas 100.0% 50
jogador.vdmpp 100.0% 102

12 jogo

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um jogo --
-- Um jogo tem 2 fases
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class Jogo

instance variables

public jogador1 : [Jogador] := nil;
public jogador2 : [Jogador] := nil;
public tabuleiro : [Tabuleiro] := nil;
public fase : nat1 := 1; -- o jogo tem 3 fases
inv jogador1 <> jogador2;
inv fase in set {1, 2, 3};

operations

-- Inicia o jogo, criando os jogadores e distribuindo as pecas
public Jogo : (nat1) ==> Jogo
Jogo(dimensao) ==
(
--inicializa jogadores
jogador1 := new Jogador(1, dimensao);
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jogador2 := new Jogador(2, dimensao);

--criar tabuleiro
tabuleiro := new Tabuleiro(dimensao);

--distribui pecas
jogador1.distribuiPecas();
jogador2.distribuiPecas();

--atribuir primeira fase;
atualizaFaseJogo();
)
post jogador1 <> jogador2;

-- coloca a peca (de um jogador) cujo id e’ idPeca na celula idCelulaDestino
-- na fase 1
public colocaPeca : Jogador * nat1 * nat1 ==> ()
colocaPeca(jogador, idCelulaDestino, idPeca) ==
(
--tirar peca ao jogador
tabuleiro.Ocupa(idCelulaDestino, jogador.pecas(idPeca));
)
--peca tem de ser do bolso (nao pode jogar com pecas q foram eliminadas)

pre jogador.pecas(idPeca).estado = 0
--a cor da peca tem de ser do jogador respectivo
and jogador.pecas(idPeca).cor = jogador.cor
--celula nao pode estar ocupada
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).ocupada = false
-- jogo tem de estar na fase 1 (colocar pecas do bolso)
and fase = 1
-- a celula destino tem de estar ocupada
post tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).ocupada = true
-- a celula destino tem de ter uma peca do jogador
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).peca.cor = jogador.cor;

-- move a peca no tabuleiro na fase 2 do jogo, em que so’ se pode deslocar em
-- celulas adjacentes e que estejam vazias
public movePeca : Jogador * nat1 * nat1 ==> ()
movePeca(jogador, idCelulaDestino, idCelulaOrigem) ==
(
dcl idPeca : nat1 := tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).peca.id;
dcl peca : Peca := jogador.pecas(idPeca);
dcl celOri : Celula := tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem);
dcl celDest : Celula := tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino);

celOri.peca := nil;
celOri.ocupada := false;

celDest.peca := jogador.pecas(idPeca);
celDest.ocupada := true;
celDest.peca := peca;
celDest.peca.estado := 1;
)

--celula origem tem de estar ocupada
pre tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).ocupada = true

--peca do jogador tem de estar no tabuleiro
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).peca.estado = 1

--peca na celula origem tem de estar no tabuleiro (estado = 1)
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).peca.estado = 1

-- o jogador so pode mover as suas proprias pecas
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and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).peca.cor = jogador.cor
--jogador nao pode ter pecas no bolso

and card ({p | p in set elems jogador.pecas & p.estado = 0}) = 0
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).ocupada = false

-- a celula destino tem de estar ocupada
post tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).ocupada = true

-- celula origem tem de ficar vazia
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaOrigem).ocupada = false

--peca do jogador ainda tem de estar no tabuleiro
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelulaDestino).peca.estado = 1;

-- Remove a peca de um jogador numa determinada celula.
public removePeca : (nat1) ==> ()

removePeca(idCelula) ==
(
dcl celula : Celula := tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelula);

--celula deixa de estar ocupada
celula.ocupada := false;
--peca passa para estado apagada
celula.peca.estado := -1;
--peca passa a nil
celula.peca := nil;

)

--celula tem de estar ocupada
pre tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelula).ocupada = true
--celula tem de ter uma peca
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelula).peca <> nil

-- celula tem de ficar vazia
post tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelula).peca = nil
-- celula tem de ficar livre
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idCelula).ocupada = false;

-- Verifica em que fase do jogo esta’ e actualiza-a
public atualizaFaseJogo : () ==> ()
atualizaFaseJogo() ==
(
if (

card {p | p in set elems (jogador1.pecas ˆ jogador2.pecas) & p.estado = 0} > 0
)

then fase := 1

else fase := 2
);

-- Verifica se o jogador fez um mill (3 pecas suas em linha horizontal ou vertical)
-- condicao em que remove uma peca do adversario a escolha

public verificaMill : (nat1) ==> (bool)
verificaMill(idx) ==
(
-- celula para onde o jogador moveu a peca
dcl cel : Celula := tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idx);
-- mills possiveis com esta celula
dcl mills : seq of nat1 := cel.cellMills;
--cor da peca jogada
dcl cor : char := tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idx).peca.cor;
dcl n : nat1 := len mills;

for i = 1 to n by 1 do
(
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if (tabuleiro.grafo_adj.Vertices(mills(i)).ocupada = true
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(mills(i+1)).ocupada = true
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(mills(i)).peca.cor = cor
and tabuleiro.grafo_adj.Vertices(mills(i+1)).peca.cor = cor)
then
return true;

);
return false;
)
--tem de ser uma celula ocupada
pre tabuleiro.grafo_adj.Vertices(idx).ocupada = true;

end Jogo
� �
Function or operation Coverage Calls
Jogo 100.0% 24
atualizaFaseJogo 100.0% 28
colocaPeca 100.0% 30
movePeca 99.0% 10
removePeca 100.0% 6
verificaMill 100.0% 48
jogo.vdmpp 99.6% 146

13 peca

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa uma Peca do tabuleiro. --
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class Peca

types
public String = seq of char;

instance variables

public id : nat1 := 1;
public cor : char := ’b’;
inv cor in set {’b’, ’p’};
public estado : int := 0;
inv estado in set {-1, 0, 1}; -- -1 se foi eliminada, 0 se ainda n foi colocada no tabuleiro, 1 se esta no tabuleiro

operations
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-- Construtor (a peca e’ inicializada na mao do jogador, i.e., estado = 0)
public Peca : nat1 * char ==> Peca
Peca(ID, Cor) ==

(id := ID;
cor := Cor;
estado := 0;);

end Peca
� �
Function or operation Coverage Calls
Peca 100.0% 317
peca.vdmpp 100.0% 317

14 tabuleiro

�
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --
-- Nine Men’s Morris --
-- MFES 2012 --
-- MIEIC - FEUP --
-- --
-- Patricia Raquel de Jesus Araujo Alves (ei07051@fe.up.pt) --
-- Ricardo Filipe Carvalho Amorim (ei08103@fe.up.pt) --
-- --
-- --
-- Descricao: --
-- Classe que representa um tabuleiro com uma determinada dimenso --
-- ------------------------------------------------------------------------------------ --

class Tabuleiro

--types
-- TODO Define types here

--values
-- TODO Define values here

instance variables

public dimensao : nat1 := 9; -- o jogo por defeito e’ o nine men’s morris (9 pcs por jogador)
inv dimensao in set {3, 6, 9, 12};
public grafo_adj : [Grafo] := nil; -- grafo representante do jogo

operations

-- Construtor
public Tabuleiro : (nat1) ==> Tabuleiro
Tabuleiro (Dimensao) ==
(
dimensao := Dimensao;
grafo_adj := new Grafo(dimensao);
buildPossibleMills ();

);

--Mills builder
public buildPossibleMills : () ==> ()
buildPossibleMills () ==
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(
dcl mills : seq of set of nat1;

if(dimensao = 3) then
(
mills := [{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{1,4,7},{2,5,8},{3,6,9}];

)
else if (dimensao = 6) then
(
mills := [{1,2,3},{4,5,6},{11,12,13},{14,15,16}, {1,7,14},{3,10,16}, {4,8,11}, {6,9,13}];

)
else if(dimensao = 9) then
(
mills := [{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12},{13,14,15},{16,17,18},

{19,20,21},{22,23,24},{1,10,22},{4,11,19},{7,12,16},
{2,5,8},{17,20,23},{9,13,18},{6,14,21},{3,15,24}];

)
else if (dimensao = 12) then
(
mills := [{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12},{13,14,15},{16,17,18},

{19,20,21},{22,23,24},{1,10,22},{4,11,19},{7,12,16},
{2,5,8},{17,20,23},{9,13,18},{6,14,21},{3,15,24}];

);

-- para cada vertice
for all c in set elems grafo_adj.Vertices do
(
dcl mill : seq of nat1 := [];
-- para cada mill possivel
for all s in set elems mills do
(
--se o vertice estiver no mill, adicionar os outros dois vertices
if(c.id in set s)
then
--mill := mill ˆ (s\{c.id});
mill := mill ˆ [n | n in set s & n <> c.id];
);
c.addMills(mill);

);
);

-- Ocupa uma celula com uma peca
public Ocupa : nat1 * Peca ==> ()
Ocupa(idC, pecaX) ==
(
dcl c : Celula := grafo_adj.Vertices(idC);
c.ocupada := true;
c.peca := pecaX;
c.peca.estado := 1;
)
--pre pecaX in set (jogador1.pecas union jogador2.pecas); TODO meter no jogo
pre grafo_adj.Vertices(idC).ocupada = false and idC in set inds (grafo_adj.Vertices)
post grafo_adj.Vertices(idC).ocupada = true;

-- Desocupa uma clula
public Desocupa : nat1 ==> ()
Desocupa(idC) ==
(
--dcl c : Celula := grafo_adj.Vertices(idC);
grafo_adj.Vertices(idC).ocupada := false;
grafo_adj.Vertices(idC).peca := nil;
)
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-- Tem de estar previamente ocupada
-- Tem de existir uma clula com esse indice no tabuleiro
pre grafo_adj.Vertices(idC).ocupada = true and idC in set inds (grafo_adj.Vertices)
post grafo_adj.Vertices(idC).ocupada = false;

-- Verifica se o movimento da celula com id1 para a celula com id2 e’ valido, ou seja
-- se id2 e’ uma celula no conj de celulas adjacentes de id1 e se est livre
public isMovimentoValido : nat1 * nat1 ==> (bool)
isMovimentoValido(id1, id2) ==
(
if ( ( grafo_adj.Vertices(id2).id in set grafo_adj.Vertices(id1).adjacentes )
and grafo_adj.Vertices(id2).ocupada = false)
then
return true
else
return false;

);
--pre nat1 e nat2 in set elems indices

end Tabuleiro
� �
Function or operation Coverage Calls
Desocupa 100.0% 1
Ocupa 100.0% 66
Tabuleiro 100.0% 32
buildPossibleMills 100.0% 32
isMovimentoValido 100.0% 2
tabuleiro.vdmpp 100.0% 133
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