
Problem solving IV
A flight reservation system must contain a register where 
flights are associated with the persons who have 
reservations and the persons who are on the waiting list for 
the flight.

The system must provide a command for the creation of a 
new flight with a given number of seats, and commands for 
making and cancelling a reservation for a given flight. A 
person who makes a reservation for a fully booked flight is 
placed on the waiting list for the flight.

Systemet skall vara interaktivt och arbeta i dialog med 
användaren.

Vi måste konstruera:

• Ett användargränssnitt
• En datamodell
• Ett program

Det gäller att finna en konstruktionsmetodik som ger ett 
överskådligt och lättmodifierat program.



Exempel på dialog:
> flightRes();
Flight reservation system
Enter command: create
Enter flight: SK234
Enter no of seats: 0
Illegal no of seats

Enter command: create
Enter flight: SK234
Enter no of seats: 1
OK

Enter command: reserve
Enter flight: SK234
Enter person: Peter
OK

Enter command: reserve
Enter flight: SK234
Enter person: Philip
On waiting list

Enter command: cancel
Enter flight: SK234
Enter person: Peter
OK

Enter command: list
FLIGHT:  SK234    NO OF SEATS: 1
RESERVATIONS:
Philip
WAITING LIST:

Enter command: exit
Exit
> val it = () : unit



Användargränssnittet – princip

Bokningsprogram Dialogprogram Användare

Abstrakt användargränssnitt

Konkret användargränssnitt

Genom att ha ett dialogen som ett separat program blir 
bokningsprogrammet oberoende av hur kommunikationen 
med användaren sker (abstraktion).

Abstrakt användargränssnitt:

eval: register*command -> register*result

Datatyper:
    command  (kommandon till bokningsprogrammet)
    register (bokningsinformationen)
    result (svar från bokningsprogrammet)

Dialogprogrammet gör följande:

1) läser ett konkret kommando från användaren och 
översätter det till ett abstrakt kommando cmd av typen 
command.

2) anropar eval.  val (reg’,res) = eval(reg,cmd)
Den gamla bokningsinformationen reg uppdateras till ny 
bokningsinformation reg’.

3) skriver ut resultatet res av kommandot till användaren.



Abstrakt användargränssnitt
Abstrakt syntax för kommandon:

  CmdCreate(f, s) – Skapa en flygning f med s platser.
  CmdReserve(f, p) – Boka en person p på flygningen f.
  CmdCancel(f, p) – Avboka en person p på flygningen f.
  CmdListAll – Tag fram all bokningsinformation.

Datatyper för parametrarna till kommandona:

type flight = string
type numberOfseats = int (* >0 *)
type person = string

Datatyp för kommandon:

datatype command =
    CmdCreate of flight * numberOfSeats
  | CmdReserve of flight * person
  | CmdCancel of flight * person
  | CmdListAll

Datatyp för svar:

datatype result =
    ResOK
  | ResIllegalNoOfSeats
  | ResFlightAlreadyExists
  | ResUnknownFlight
  | ResAlreadyReserved
  | ResOnWaitingList
  | ResAlreadyOnWaitingList
  | ResAllList of flightDescr list

(flightDescr måste egentligen deklareras före result, 
men eftersom den styrs av bokningsprogrammets 
datamodell kommer den på en följande sida.)



Datamodell för bokningsprogrammet
Bokningsprogrammet skall hantera en eller flera flygningar. 
För varje flygning skall man känna till

• Flightnummer
• Antal platser
• Bokade resenärer
• Resenärer på väntelista

All denna information för alla flygningar skall finnas i objekt 
av typ register.

type reservations =
      person set

type waitingList =
      person List (* inga dubletter *)

type flightData = 
      numberOfSeats*reservations*waitingList

type register =
      (flight,flightData) table

set och table är abstrakta datatyper som implementerar 
mängder och tabeller. Se läroboken samt labbarna och OH-
bilderna för Problem Solving III för detaljer.

Väntelistan kan inte vara en mängd eftersom det är viktigt i 
vilken ordning personer placeras på den.

Datatypen flightDescr behövs för användargränssnittet:

type flightDescr = 
      flight*flightData



Struktur hos reservationsprogrammet
fun eval(reg, cmd) =
  case cmd of
       CmdCreate(f,seats) => ......
     | CmdReserve(f,p) => ......
     | CmdCancel(f,p) => ......
     | CmdListAll => ......

eval returnerar en 2-tupel
           (reg’,res) : register*result.

val initialReg = ......

initialReg är startvärdet för bokningsinformationen 
(tomt).



Struktur hos dialogprogrammet
flightRes A

B

readCommandwriteResult

epilogue

prologue

Tillstånd: A, B

Aktioner:

  prologue:    unit -> unit
  readCommand: unit -> command option
  writeResult: result -> unit
  epilogue:    unit -> unit

fun flightRes() =
     (prologue();
      A(initialReg))

and A(reg) = B(reg, readCommand())

and B(reg,cmd) =
  case cmd of
    SOME cmd =>
        let
          val (reg’,res) = eval(reg,cmd)
        in
          writeResult(res);
          A(reg’)
        end
  | NONE => epilogue()



Struktur hos aktionsfunktionerna
fun inputLineCheck(is) =
  let
    val l = inputLine(is)
  in
    if l = ”\n” then
      (print(”Invalid entry, try again: ”);
       inputLineCheck(is))
    else
      String.substring(l, 1, size(l)-1)
  end

fun prologue() =
      print(”Flight reservation system\n”);

fun readCommand() =
      (print(”Enter command: ”);
       case inputLineCheck(stdIn) of
         ”exit” => NONE
       | ”list” => SOME (CmdListAll)
       | ”reserve” =>
             SOME (CmdReserve(
               (print(”Enter flight: ”);
                inputLineCheck(stdIn)),
               (print(”Enter person: ”);
                inputLineCheck(stdIn))))
       | ”create” => ...
       | ”cancel” => ...
       | _ => (print(”Invalid command\n”);
               readCommand()))

fun writeResult(ResOK) =
      print(”OK\n”)
  | writeResult(ResIllegalNoOfSeats) =
      print(”Illegal no of seats\n”)
  | .......


