
Capítol 2 Implementació de tipus abstractes de dades

L'especificació d'un tipus abstracte és el pas previ a l'escriptura de qualsevol programa que el
manipuli perquè permet descriure inequívocament el seu comportament; un cop establerta,
es poden construir diverses implementacions usant un llenguatge de programació
convencional. En aquest capítol introduïm els mecanismes que la notació Merlí proporciona
per codificar els tipus de dades, que són els habituals en els llenguatges de programació
imperatius més utilitzats (llevat d'algun aspecte puntual com ara la genericitat, absent en els
llenguatges més antics), estudiem les relacions que es poden establir entre la implementació
i l'especificació d'un TAD i, per últim, definim diverses estratègies de mesura de l'eficiència de
les implementacions que permeten comparar-les i determinar sota quines circumstàncies es
pot considerar una implementació més adequada que una altra.

Al llarg del capítol se suposa que el lector coneix els constructors habituals que ofereixen els
llenguatges de programació imperatius més habituals, com ara Modula-2, Pascal, C i, en
general, tots aquells que es poden considerar derivats de l'Algol; per això, no s'explicaran en
detall els esquemes adoptats en Merlí sinó que tan sols es mostrarà la seva sintaxi, fàcilment
traduïble a qualsevol d'ells. Això sí, s'insistirà en els aspectes propis de la metodologia d'ús
de tipus abstractes, derivats bàsicament de la distribució en universos de les aplicacions.

2.1 El llenguatge d'implementació

En el primer capítol s'ha insistit en la diferenciació entre l'especificació i la implementació d'un
TAD, que dóna com a resultat la visió del tipus en dos nivells diferents; més precisament,
donada l'especificació (única) d'un tipus es poden construir diverses implementacions i així
escollir-ne la més adequada en un context donat. Cadascuna d'aquestes implementacions
es tanca dins d'un univers diferent, anomenat univers d'implementació, en contraposició als
universos d'especificació i de caracterització explicats detalladament en el capítol anterior.
Notem que un univers d'implementació no pot existir independentment, sinó que sempre es
referirà a una especificació ja feta; per establir clarament el lligam entre un univers
d'implementació i l'univers d'especificació corresponent, es consignarà sempre a la capçalera
del primer el nom del segon precedit per la paraula clau "implementa".
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La construcció d'un univers d'implementació consta de dues fases:

- Elecció d'una representació per als diferents gèneres definits a l'especificació. És
habitual l'ús de tipus auxiliars per estructurar el resultat, que són invisibles als usuaris de
l'univers1. També s'hi poden definir constants, implícitament privades.

- Codificació de totes i cada una de les diverses operacions visibles de l'especificació en
termes de la representació dels diversos tipus tot just escrita. Igualment, pot ser
necessari i, fins i tot, recomanable usar una o més operacions auxiliars que sorgeixen
de la implementació de les operacions usant la tècnica de disseny descendent1; les
operacions auxiliars de la implementació no han de ser forçosament, i en general no ho
són, les mateixes de l'especificació.

univers U_IMP implementa U

usa U1, ..., Un

const c1 val v1, ... fconst

tipus T1 és ... ftipus
...

tipus privat Taux1 és ... ftipus
...

funció F1 ...
...

funció / acció privada Faux1 ...
...

funivers

Fig. 2.1: esquema general dels universos d'implementació.

Tant a la representació com a la codificació de les operacions poden usar-se identificadors de
tipus i d'operacions visibles definits en d'altres universos; el seu nom s'escriu en una clàusula
d'usos tot just en començar l'univers. En principi, els noms es referiran a universos
d'especificació, atès que els programes depenen del comportament dels tipus que usen i no
de la seva implementació; ara bé, ja veurem al llarg del text que, en algunes situacions i per
raons d'eficiència, s'exigirà que algun tipus usat en un univers estigui implementat d'una
manera determinada2. A banda dels usos, en un univers d'implementació també poden
aparèixer reanomenaments, ocultacions i instàncies; pel que fa a les instàncies, poden servir
per implementar algun dels tipus definits a l'especificació, en el qual cas s'especifica la
implementació escollida de l'univers genèric mitjançant la clàusula "implementat amb". 
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1 Encara que no és estrictament necessari, s'usarà la paraula clau "privat" per etiquetar-los.
2 Fins i tot en aquest cas, la representació d'un tipus usat queda inaccessible en virtut del principi de la
transparència de la representació pròpia del disseny modular amb TAD.



Si l'univers d'especificació defineix un TAD parametritzat, els universos d'implementació
corresponents seran també genèrics; si més no, tots els paràmetres formals de
l'especificació apareixeran també a totes les seves implementacions i, eventualment, alguna
tècnica hàbil d'implementació pot requerir paràmetres formals addicionals que no apareixen a
l'especificació del tipus (les taules de dispersió del capítol 4 en seran un exemple).

2.1.1 Representació de tipus

Per representar un TAD, Merlí ofereix diversos tipus predefinits i també alguns constructors
de tipus que permeten a l'usuari construir les seves pròpies estructures. Els tipus predefinits
del llenguatge són els booleans, els naturals, els enters, els caràcters i els reals, tots ells amb
les operacions habituals. Pel que fa als constructors, es disposa dels següents:

- Escalars o per enumeració dels seus valors: s'escriuen tots els valors del tipus l'un
darrera de l'altre; es disposa d'operacions de comparació, = i ≠.

- Tuples: permeten la definició d'un tipus com a producte cartesià. Cada component o
camp (ang., field) de la tupla s'identifica mitjançant un nom i es declara d'un tipus
determinat; donat un objecte v de tipus tupla, la referència al seu camp c es fa
mitjançant v.c. El llenguatge suporta l'escriptura de literals tuples: donada una tupla de
n camps c1, ..., cn, el literal <v1, ..., vn> representa la tupla tal que el seu camp ci val vi,
1 ≤ i ≤ n; evidentment, els tipus dels vi han de concordar amb els tipus dels ci. Les
tuples poden ser tuples variants; és a dir, tuples tals que el nombre i el tipus de camps
components varia en funció del valor d'un d'ells, anomenat discriminant.

- Vectors (ang., array): permeten la definició de tipus com a funcions f: I → V; dels
elements de I se'n diu índexs i dels de V simplement valors. Gràficament, es pot
considerar un vector com una taula que mostra el valor associat a cada índex; de cada
cel.la se'n diu component o posició. Donat un objecte A de tipus vector, la referència al
valor associat a l'índex i es fa mitjançant A[i]. S'exigeix que el tipus dels índexs sigui
natural, enter, caràcter o bé un tipus escalar; generalment no s'usarà tot el tipus per
indexar el vector, sinó que s'especificarà una fita inferior i una fita superior de manera
que la referència a un índex fora de l'interval definit per aquestes fites dóna error. El
llenguatge suporta l'escriptura de literals vector: donat un vector de n components, el
literal [v1, ..., vn ] representa el vector tal que la seva posició i-èsima  val vi, 1 ≤ i ≤ n; de
vegades, dins de la constant vector es voldrà destacar el valor d'una posició i
determinada, 1 ≤ i ≤ n, i això ho podem fer o bé amb la notació [..., vi, ... ], o bé amb la
notació  [..., i → x, ... ], quan no sigui possible identificar el valor x amb un subíndex.
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tipus setmana és (dl, dt, dc, dj, dv, ds, dg) ftipus

(a) tipus per enumeració dels seus valors

tipus data és
tupla

dia_s és setmana
dia_m, mes, any són natural

ftupla
ftipus

(b.1) tipus tupla

tipus treballador és
tupla

nom, cognom són cadena
cas quina de tipus (cap, analista, programador) igual a

cap llavors #subordinats és natural
analista llavors #projectes, #programadors són natural
programador llavors #línies_de_codi és natural; senior? és bool

fcas
ftupla

ftipus

(b.2) tipus tupla amb parts variants (el camp quina és el discriminant)

tipus estadística és vector [setmana] de natural ftipus

(c.1) tipus vector; el seu índex és un tipus per enumeració

tipus cadena és vector [de 1 a màx_cadena] de caràcter ftipus

(c.2) tipus vector; el seu índex és un interval d'un tipus predefinit

tipus empresa és vector [de 1 a màx_empresa] de
tupla

tr és treballador
sou és real

ftupla
ftipus

(c.3) tipus vector; els seus valors usen d'un altre tipus definit per l'usuari

Fig. 2.2: exemples d'ús dels constructors de tipus de Merlí.
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2.1.2 Sentències

S'enumera a continuació el conjunt d'instruccions que ofereix Merlí; la seva sintaxi es pot
consultar a la fig. 2.3.

- Assignació: modificació del valor d'un objecte de qualsevol tipus.

- Seqüència: execució incondicional de les instruccions que la formen, l'una darrera de
l'altra.

- Sentències condicionals: d'una banda, es defineix la sentència condicional simple, que
especifica una instrucció que s'ha d'executar quan es compleix una condició booleana i
una altra, opcional, per al cas que no es compleixi. De l'altra, es disposa de la sentència
condicional composta, que generalitza l'anterior especificant un conjunt de condicions
i, per a cada una, una sentència per executar en cas que es compleixi. Les condicions
han de ser mútuament exclusives; es pot especificar una sentència per executar en cas
que cap condició es compleixi.

- Sentències iteratives o bucles: de diverses menes.
◊ Simple: s'especifica el nombre de vegades que cal repetir una sentència.
◊ Governada per una expressió booleana: es repeteix l'execució d'una sentència

mentre es compleixi una condició d'entrada al bucle o bé fins que es compleixi una
condició de sortida del bucle.

◊ Governada per una variable: es defineix una variable, anomenada variable de
control, que pren valors consecutius dins dels naturals, dels enters, d'un tipus
escalar o bé d'un subinterval de qualsevol d'ells; el nombre d'iteracions queda fixat
inicialment i no canvia. En el cas de tipus escalars, els valors que pren la variable
segueixen l'ordre d'escriptura dins la declaració del tipus.

De cada execució de les instruccions que apareixen dins la sentència iterativa se'n diu
volta o també iteració. 

En parlar de sentències iteratives són bàsics els conceptes d' invariant i de funció de
fitament, que abreujarem amb I i F, respectivament. L'invariant és un predicat que es
compleix tant abans com després de cada volta (en particular, abans de la primera i
després de l'última) i que descriu fidelment la missió del bucle; la funció de fitament
implementa el concepte de terminació del bucle i per això es defineix com una funció
estrictament decreixent que té com a abast els naturals positius i que, en el cas general,
és fàcilment formulable a partir de la condició del bucle. Tant l'un com l'altra s'escriuen
usant les variables que intervenen en la sentència iterativa. És convenient que tots dos
elements es determinin prèviament a l'escriptura del codi del bucle perquè defineixen
inequívocament el seu comportament; en aquest text, però, només es presentaran en
aquells algoritmes que, per la seva dificultat, es consideri que aporten informació
rellevant per a la seva comprensió (per això, pot ser preferible una explicació informal a
la formulació d'un predicat formal). Per aprofundir en el tema, v. per exemple [Bal93] o
[Peñ93], que proporcionen a més diverses fonts bibliogràfiques d'interès.
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El llenguatge no admet cap mena d'instrucció per trencar l'estructura donada per l'ús
d'aquestes construccions, és a dir, no apareixen sentències "goto", "skip", "break" o similars,
que a canvi de petites reduccions del codi resultant compliquen la comprensibilitat, la
depuració i el manteniment dels programes. Tampoc no es defineixen les instruccions
habituals d'entrada/sortida, ja que no es necessitaran en el text.

objecte := expressió

(a) assignació

sent1; sent2; ... ; sentn

(b) seqüència; en lloc de ';', es poden separar per salts de línia

si expressió booleana llavors sent1
si no sent2 {opcional}

fsi

(c.1) sentència alternativa simple

opció
cas expressió booleana1 fer sent1
...
cas expressió booleanan fer sentn
altrament sentn+1 {opcional}

ftipus

(c.2) sentència alternativa composta

repetir expressió natural vegades sent frepetir

(d.1) sentència iterativa simple

mentre expressió booleana fer sent fmentre
repetir sent fins que expressió booleana

(d.2) sentències iteratives governades per una expressió

per a tot variable dins de tipus fer sent fper a tot
per a tot variable des de fita inf fins a fita sup fer sent fper a tot
per a tot variable baixant des de fita sup fins a fita inf fer sent fper a tot

(d.3) sentències iteratives governades per una variable

Fig. 2.3: forma general de les sentències de Merlí.
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2.1.3 Funcions i accions

Són els dos mecanismes d'encapsulament de les instruccions que codifiquen les
operacions d'un tipus. Les funcions són la correspondència directe del concepte d'operació
d'un TAD dins del llenguatge: a partir d'uns paràmetres d'entrada es retorna un valor de
sortida; els paràmetres, que tenen un nom que els identifica i es declaren d'un tipus donat,
mantenen el mateix valor després de l'execució de la funció, fins i tot si s'hi modifiquen. En
cas que es retorni més d'un valor, es poden tancar entre '<' i '>' els noms dels tipus dels valors
que es retornen, i indicar així que en realitat s'està tornant una tupla de valors (v. fig. 2.4, b).
La funció només pot retornar el seu valor una sola vegada, al final del cos. La recursivitat és
permesa i, també, recomanada com a eina de disseny i implementació dels algoritmes.

A part dels paràmetres, dins la funció poden declarar-se diverses variables locals,
quantificades universalment; l'existència d'aquestes variables està limitada a l'àmbit de la
funció. Notem que, a diferència de la majoria dels llenguatges de programació imperatius
existents, en els programes Merlí no existeix el concepte de variable global: una funció
només té accés als seus paràmetres i pot usar variables locals per a càlculs intermedis.
Aquest resultat es deriva del fet que no poden imbricar-se funcions ni declarar-se objectes
compartits entre diferents mòduls3. També és interessant notar que no hi ha un programa
principal i unes funcions subordinades, sinó que una aplicació consisteix en un conjunt de
funcions de les quals l'usuari n'escollirà una que normalment invocarà les altres en un
moment de la seva execució; l'esquema resultant és altament simètric (no dóna preferència a
cap component) i afavoreix el desenvolupament independent de diferents parts de
l'aplicació, així com la seva integració posterior.

L'existència d'accions dins del llenguatge prové de la necessitat d'encapsular operacions
auxiliars que modifiquen diversos objectes; la definició d'aquestes operacions com a
funcions donaria com a resultat capçaleres i invocacions massa enrevessades. La
incorporació d'accions en el llenguatge obliga a definir diverses categories de paràmetres:
els paràmetres només d'entrada (precedits per la paraula clau "ent" a la capçalera) que es
comporten com els de les funcions; els paràmetres només de sortida (precedits per "sort")
corresponents a objectes que no tenen un valor significant a l'entrada i guarden un resultat a
la sortida; i els paràmetres d'entrada i de sortida (precedits per "ent/sort") que tenen un valor
significant a l'entrada que pot canviar a la sortida4. En el text, no ens preocuparem dels
possibles problemes d'eficiència en l'ús de funcions en comptes d'accions (v. secció 2.3),
sinó que usarem sempre la notació que aclareixi el codi al màxim; se suposa que el
programador podrà adaptar sense problemes la notació funcional a les característiques de la
seva instal.lació concreta.
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3 En realitat, el mecanisme de memòria dinàmica del llenguatge trenca aquesta regla general perquè
actua com una variable global implícita (v. apartat 3.3.3).
4 La majoria dels llenguatges imperatius comercials no distingeixen entre paràmetres només de sortida
i paràmetres d'entrada i de sortida, i parlen només de paràmetres per variable o per referència, mentre
que dels paràmetres només d'entrada en diuen paràmetres per valor.



A la fig. 2.4 apareixen tres implementacions possibles d'una operació per al càlcul del màxim
comú divisor de dos nombres seguint l'algoritme d'Euclides, les dues primeres com a funció,
en versions recursiva i iterativa, i la tercera com una acció que retorna el resultat en el primer
dels seus paràmetres. També es mostra una funció que, donat un vector de naturals i un
element, retorna una tupla de dos valors: un booleà que indica si l'element és dins del vector
o no i, en cas que hi sigui, l'índex a la primera aparició.

funció MCD (a, b són nat) retorna nat és
var res és nat fvar

si a = b llavors res := a
si no si a > b llavors res := MCD(a - b, b) si no res := MCD(a, b - a) fsi
fsi

retorna res

(a.1) funció recursiva per al càlcul del màxim comú divisor de dos naturals

funció MCD (a, b són nat) retorna nat és
mentre a ≠ b fer

si a > b llavors a := a - b si no b := b - a fsi
fmentre

retorna a

(a.2) funció no recursiva per al càlcul del màxim comú divisor de dos naturals

acció MCD (ent / sort a és nat; ent b és nat) és
mentre a ≠ b fer

si a > b llavors a := a - b si no b := b - a fsi
fmentre

facció

(a.3) acció no recursiva per al càlcul del màxim comú divisor de dos naturals

funció hi_és? (A és vector [de 1 a màx] de nat; x és nat) retorna <bool, nat> és
var i és nat; trobat és bool fvar

i := 1; trobat := fals
mentre (i ≤ màx) ∧ ¬trobat fer

si x = A[i] llavors trobat := cert si no i := i + 1 fsi
fmentre

retorna <trobat, i>

(b) funció per a la cerca d'un element dins d'un vector

Fig. 2.4: exemples de funcions i accions.
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Per últim, cal parlar dels conceptes de precondició i de postcondició d'una operació. La
pre-condició, abreujadament P, és un predicat que s'ha de complir en començar l'execució
d'una operació; la postcondició, abreujadament Q , és un altre predicat que s'ha de satisfer
en acabar l'execució d'una operació sempre que s'hagi complert prèviament la pre-condició
corresponent. Ambdós predicats depenen exclusivament dels paràmetres de l'operació. La
invocació d'una operació sense que es compleixi la seva pre-condició és incorrecta i dóna un
resultat aleatori. Així com l'especificació algebraica és un pas previ a la implementació d'un
tipus de dades, l'establiment de la pre-condició i la postcondició (anomenada especificació
pre-post ) ha de precedir, sens dubte, la codificació de qualsevol operació.

Cal distingir l'ús de les especificacions algebraiques dels TAD i de les especificacions
pre-post de les operacions: d'una banda, l'especificació algebraica dóna una visió global del
tipus de dades i defineix el comportament de les operacions per a tots els diversos valors; de
l'altra, l'especificació pre-post descriu individualment el comportament de cada operació,
generalment en termes de la representació escollida per al tipus, i és el punt de partida d'una
verificació posterior del codi de l'operació.

En aquest text, s'escriuen només les pre-condicions i postcondicions de les funcions i les
accions que no implementen operacions visibles dels TAD (és a dir, funcions auxiliars i
algoritmes que usen els TAD), que apareixen juntament amb el codi mateix, sovint en estil
informal per a major claredat en la seva lectura i comprensió o bé simplement com a comentari
si es considera que la missió de l'operació és prou clara; pel que fa a les funcions dels TAD,
prèviament a la seva especificació algebraica es formula el model matemàtic corresponent al
tipus i es descriu, si més no informalment, el comportament de les operacions en termes
d'aquest model, la qual cosa es pot considerar com una especificació pre-post d'alt nivell. Per
aprofundir el tema de les especificacions pre-post i el seu ús dins de la verificació de
programes, podeu consultar [Bal93] i [Peñ93].

2.1.4 Exemple: una implementació per als conjunts

Com a aplicació dels diversos mecanismes introduïts en aquesta secció es vol implementar el
TAD dels conjunts amb operació de pertinença i un nombre màxim d'elements, per als quals
s'ha presentat una especificació a la fig. 1.32. Les representacions eficients dels conjunts
seran estudiades al llarg del text com a aplicacions de diverses estructures de dades que s'hi
presenten; de moment, però, no ens preocupa que la implementació escollida sigui eficient
sinó que només es vol il .lustrar l'aplicació dels constructors del llenguatge; per això,
l'estratègia consisteix simplement a usar un vector dins del qual s'emmagatzemen els
elements en posicions consecutives i afegir un enter que apunta la posició que s'ocuparà
quan s'insereixi un nou element. D'aquest enter se'n diu apuntador o cursor i serà emprat
sota diverses variants en la pràctica totalitat de les estructures de dades estudiades al llibre;
en aquest cas, l'anomenem apuntador de lloc lliure, per raons òbvies.
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...v1 v2 vn-1 vn ...

C.sl

C.A

Fig. 2.5: representació del conjunt C = {v1, v2, ..., vn}.

L'univers parametritzat de la fig. 2.6 segueix aquesta estratègia. En primer lloc, s'estableix
quina és l'especificació que s'està implementant. A continuació, s'escriuen els universos
d'especificació que defineixen símbols usats a la implementació. La representació del tipus
no presenta cap problema. Per últim, es codifiquen les operacions; notem l'ús d'una
operació auxiliar, índex, que s'introdueix per simplificar l'escriptura de l'univers i que
s'especifica segons la tècnica pre-post tal com s'ha dit. Destaquem que els errors que
s'estableixen a l'especificació han de detectar-se a la implementació, ja sigui formant part de
la pre-condició o bé per la seva detecció dins del codi de la funció, com es fa a l'operació
d'afegir; en el segon cas no es detalla el comportament del programa i es deixa indicat
simplement per la paraula "error", perquè depèn del llenguatge de programació que
finalment implementarà el programa, que pot oferir o no un mecanisme de tractament
d'excepcions (ang., exception handling).

2.2 Correctesa d'una implementació

Els elements que ofereix el llenguatge per escriure universos d'implementació permeten
obtenir programes executables de la manera tradicional (mitjançant un compilador que generi
codi o bé a través d'un intèrpret); a més, el programador pot verificar si el codi de cada
operació individual satisfà la seva especificació pre-post. Ara bé, és necessari definir algun
mètode per comprovar si la implementació d'un TAD és correcta respecte a la seva
especificació equacional  formulada prèviament, i aquest és l'objectiu de la secció5.
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univers CJT_∈_FITAT_PER_VECT (ELEM_=, VAL_NAT)
implementa CJT_∈_FITAT (ELEM_=, VAL_NAT)

usa NAT, BOOL

tipus cjt és
tupla

A és vector [de 0 a val-1] de elem
sl és nat

ftupla
ftipus

funció Ø retorna cjt és
var C és cjt fvar

C.sl := 0
retorna C

funció _∪{_} (C és cjt; v és elem) retorna cjt és
si índex(C, v) = C.sl llavors {s'evita inserir repetits}

si C.sl = val llavors error   {conjunt ple}
si no C.A[C.sl] := v; C.sl := C.sl + 1
fsi

fsi
retorna C

funció _∈_ (v és elem; C és cjt) retorna bool és
retorna índex(C, v) <  C.sl

funció ple? (C és cjt) retorna bool és
retorna C.sl = val

{Funció auxiliar índex(C, v) → k : retorna la posició k que ocupa v dins
C.A; si v no apareix entre les posicions de la 0 a la C.sl-1, retorna C.sl.

P ≅ ß C.sl ≤ val ¿ ∧ ß ∀i,j: 0 ≤ i, j ≤  C.sl-1: i ≠ j ⇒ C.A[i] ≠ C.A[j] ¿
Q ≅ ß hi_és(C, v) ⇒ C.A[k] = v) ¿ ∧ ß ¬hi_és(C, v) ⇒ k = C.sl ¿ }

funció privada índex (C és cjt; v és elem) retorna nat és
var i és nat; trobat és bool fvar

i := 0; trobat := fals
mentre (i <  C.sl) ∧ ¬trobat fer

{I ≅ ∀j: 0 ≤ j ≤ i-1: v ≠ C.A[j] ∧ (trobat ⇒ C.A[i] = v)
F ≅ C.sl - i}

si C.A[i] = v llavors trobat := cert si no i := i + 1 fsi
fmentre

retorna i

funivers

Fig. 2.6: implementació per als conjunts amb pertinença.
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El punt clau consisteix a considerar les implementacions dels tipus abstractes també com a
àlgebres, i llavors es pot definir una implementació com una assignació dels valors i les
operacions del TAD en termes dels valors i les operacions d'altres TAD més simples. A
continuació, s'estableix l'anomenada funció d'abstracció d'una implementació (ang.,
abstraction function ; també coneguda com a funció de representació), que transforma un
valor v de la implementació del TAD a la classe corresponent de l'àlgebra quocient de termes
del mateix TAD; l'estudi d'aquesta funció permet demostrar la correctesa de la implementació.

La funció d'abstracció va ser definida per primera vegada per C.A.R. Hoare a "Proofs of
Correctness of Data Representation", Acta Informatica, 1(1), 1972. Presenta un seguit de
propietats que són fonamentals per entendre el seu significat:

- És parcial: pot haver-hi valors de la implementació que no corresponguin a cap valor del
TAD. La condició It que ha de complir una representació per denotar un valor vàlid del
tipus t s'anomena invariant de la representació (ang., representation invariant ) i ha de
ser preservat per totes les operacions del tipus.

- És exhaustiva: totes les classes d'equivalència de l'àlgebra quocient de termes (que,
recordem, denoten els diferents valors del TAD) es poden representar amb la
implementació escollida.

- No ha de ser forçosament injectiva: diversos valors diferents de la implementació poden
denotar el mateix valor del TAD. Conseqüentment, la funció d'abstracció defineix una
relació d'equivalència R t que anomenem relació d'igualtat (representation equivalence
a [Hoa72]), on s'agrupen en una classe tots els valors de la implementació que es
corresponen amb el mateix valor del TAD t.

- És un homomorfisme respecte a les operacions de la signatura del TAD; així, per a tota
operació op∈OPt1...tn→t es compleix abst(op(v1, ..., vn)) = opt(abst1

(v1), ... , abstn
(vn)), on

abst  és la funció d'abstracció del tipus t, op t la interpretació d'op dins l'àlgebra del tipus,
i la funció d'abstracció que s'aplica sobre cada vi és la corresponent al seu tipus.

A la fig. 2.7 es mostra la funció d'abstracció abscjt per als conjunts, abscjt : A cjt → Tcjt ,
essent A cjt l'àlgebra de la implementació dels conjunts i Tcjt l'àlgebra quocient de termes (en
realitat, la funció retorna un terme que identifica la classe resultat); es pot observar que
realment es compleixen les propietats enumerades a dalt. Així, es poden establir els
predicats que defineixen l'invariant de la representació Icjt i la relació d'igualtat R cjt ; Icjt afita
el nombre de posicions ocupades del vector i prohibeix l'aparició d'elements repetits, mentre
que R cjt defineix l'equivalència de dues estructures si els llocs lliures valen igual i hi ha els
mateixos elements a les posicions ocupades dels vectors:

Icjt (C éscjt) ≅ C.sl ≤ val  ∧ ∀i, j: 0 ≤ i, j ≤ C.sl-1: i ≠ j ⇒ C.A[i] ≠ C.A[j]

R cjt (C1,C2 són cjt) ≅ C1.sl = C2.sl  ∧ (∀i: 0 ≤ i ≤ C1.sl-1: ∃ j: 0 ≤ j ≤ C2.sl-1: C1.A[i] = C2.A[j])
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Fig. 2.7: funció d'abstracció aplicada sobre alguns valors de la representació dels conjunts
(les classes de l'àlgebra quocient s'han dibuixat directament com a conjunts).
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Notem que, en establir la relació d'igualtat sobre la representació, es treballa directament
sobre el domini de la funció d'abstracció (és a dir, només cal estudiar aquells valors de la
implementació que compleixen l'invariant de la representació); és per això que, en el cas dels
conjunts, a R cjt no es té en compte la possibilitat que hi hagi elements repetits perquè és
una situació prohibida per Icjt. Destaquem també que la relació exacta entre aquests dos
predicats i la funció d'abstracció és (a l'exemple dels conjunts):

Icjt (<A, sl>) ≡ <A, sl>∈dom(abscjt), i

R cjt (<A1, sl1>, <A2, sl2>) ≡ abscjt(<A1, sl1>) = abscjt(<A2, sl2>).

És a dir, la relació d'igualtat sobre la representació és el mateix que l'equivalència sintàctica
mitjançant deducció equacional en el marc de la semàntica inicial.

Un cop escrits els dos predicats It i R t , cal establir clarament quin és el mètode de verificació
d'una implementació respecte d'una especificació, i és aquí on apareixen diverses
alternatives propostes per diferents autors, de les quals en destaquem tres que s'estudien a
continuació. Els formalismes que es presenten també seran vàlids si l'especificació defineix
més d'un únic gènere, en el qual cas cadascun d'ells tindrà els seus propis predicats en els
universos d'implementació corresponents i, eventualment, algunes demostracions
implicaran invariants i relacions d'igualtat de diversos gèneres.

El primer enfocament proposat cronològicament es basa en l'ús de les pre- i postcondicions
de les operacions implementades, i per això es denomina comúnment mètode axiomàtic.
Aquest enfocament, formulat per C.A.R. Hoare a l'article ja esmentat, requereix l'escriptura
explícita de la funció d'abstracció, a més dels predicats R t i It ; tot seguit, es pot establir de
manera quasi automàtica l'especificació pre-post de les operacions mitjançant les regles
següents:

- Tota operació té com a pre-condició l'invariant de la representació, així com la negació
de totes aquelles condicions d'error que no es detectin en el cos de la pròpia funció; si
la operació és una constant, la pre-condició és cert.

- Les postcondicions consisteixen a igualar la funció d'abstracció aplicada sobre la
representació resultant amb l'aplicació de l'operació sobre els paràmetres d'entrada, a
més del propi invariant de la representació.

Així, per exemple, l'operació d'afegir un element queda amb l'especificació:

{Icjt(s1)}     s2 := s1∪{v}        {abscjt(s2) = abscjt(s1) ∪{v} ∧ Icjt(s2)}6

on abscjt es pot escriure recursivament com:

abscjt(<A, 0>)= Ø
abscjt(<A, x+1>) = abscjt(<A, x>)∪{A[x]}
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Una vegada es disposa de l'especificació pre-post, per acabar la prova de la correcció de la
implementació n'hi ha prou amb verificar una a una totes les operacions del tipus. En aquesta
verificació, pot ser necessari utilitzar la relació d'igualtat. Com exemple il .lustratiu, a l'apartat
3.1 es presenta la verificació de l'operació d'afegir un element a una pila.

El segon mètode, descrit per J.V. Guttag, E. Horowitz i D.R. Musser a "Abstract Data Types
and Software Validation", Communications ACM , 21(12), 1978, és un enfocament
bàsicament algebraic. Una vegada escrits els predicats It i R t , n'hi ha prou amb restringir els
valors de l'àlgebra de la implementació amb It , agrupar els valors resultants en classes
d'equivalència segons R t i, finalment, establir la isomorfia de l'àlgebra quocient resultant amb
l'àlgebra quocient de termes del TAD. És a dir, és precís efectuar quatre passos:

- Reescriure la implementació del tipus en forma d'equacions.

- Demostrar que R t és efectivament una relació d'equivalència i que es manté sota
transformacions idèntiques que involucren les operacions de la signatura.

- Demostrar que It és efectivament un invariant de la representació preservat per totes
les operacions constructores del tipus.

- Demostrar que les equacions de l'especificació se satisfan a la implementació.

Estudiem l'exemple dels conjunts. Com a resultat del primer pas, hi haurà un conjunt
d'equacions per a cada operació vissible i, en elles, tota variable de tipus cjt haurà estat
substituïda per l'aplicació de la funció d'abstracció sobre la representació del tipus. És
necessari controlar que l'invariant de la representació protegeix d'alguna manera les
equacions (ja sigui explícitament com a premissa d'una equació condicional, ja sigui
implícitament, per construcció). A la fig. 2.8 es mostra l'univers resultant, on s'observa l'ús
d'operacions sobre vectors, ass i cons, el significat de les quals és assignar un valor a una
posició i consultar-lo, respectivament, i que se suposen especificades a l'univers VECTOR ; a
més, s'instancien els parells per poder representar els conjunts mitjançant el vector i
l'apuntador. Notem que les condicions en el codi han estat traduïdes trivialment a equacions
condicionals, mentre que els bucles han estat transformats a equacions recursives. L'univers
resultant és usat a les tres fases següents de la verificació.

Per demostrar que la relació d'igualtat es manté, n'hi ha prou amb estudiar la igualtat de tots
els parells possibles de termes l'operació més externa dels quals sigui un símbol d'operació
de la signatura, aplicades sobre dues representacions iguals segons R cjt ; així, essent
abscjt(<A1, sl1>) = abscjt(<A2, sl2>) per la relació d'igualtat, ha de cumplir-se que
abscjt(<A1, sl1>) ∪ {v} = abscjt(<A2, sl2>) ∪ {v}, v ∈abscjt(<A1, sl1>) = v ∈abscjt(<A2, sl2>) i
ple?(abscjt(<A1, sl1>)) = ple?(abscjt(<A2, sl2>)). Pel que fa a la conservació de l'invariant, cal
demostrar que, per a tota operació constructora f, el resultat protegeix l'invariant, suposant
que els paràmetres de tipus cjt el compleixen inicialment. En el cas que f no tingui paràmetres
de tipus cjt, n'hi ha prou amb comprovar que l'estructura es crea complint l'nvariant. A l'últim
pas, es comprova la validesa de les equacions del tipus implementat, una per una, prèvia
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substitució de les operacions que hi apareixen per la seva implementació, usant durant la
demostració els predicats R cjt i Icjt, les equacions de la implementació i les equacions dels
tipus que apareixen a la implementació (vectors, tuples, i similars, incloent-hi possibles TAD
definits per l'usuari); així, per exemple, cal demostrar que s∪{v}∪{v} = s∪{v}, utilitzant, entre
d'altres, les equacions dels vectors tals com cons(ass(A, k, v), k) = v.

univers CJT_∈_FITAT_PER_VECT (ELEM_=, VAL_NAT)
implementa CJT_∈_FITAT (ELEM_=, VAL_NAT)

usa NAT, BOOL

instancia VECTOR(ÍNDEX és ELEM_=, VALOR és ELEM) on
ÍNDEX.elem és nat, ÍNDEX.= és NAT.ig, VALOR.elem és ELEM_=.elem

instancia PARELL(A, B són ELEM) on A.elem és vector, B.elem és nat

tipus cjt és parell

errors ∀A∈vector; ∀sl∈nat
[ple?(abscjt(<A, sl>)) ∧ ¬ v∈ abscjt(<A, sl>)] ⇒ abscjt(<A, sl>)∪{v}

eqns ∀A∈vector; ∀sl∈nat; ∀v∈elem
Ø = abscjt(<VECTOR.crea, 0>)
[v∈ abscjt(<A, sl>)] ⇒ abscjt(<A, sl>)∪{v} = abscjt(<A, sl>)
[¬ v∈ abscjt(<A, sl>)] ⇒ abscjt(<A, sl>)∪{v} = abscjt(<VECTOR.ass(A, sl, v), sl+1>)
v∈ abscjt(<A, 0>) = fals
[sl ≠ 0] ⇒ v ∈ abscjt(<A, sl>) = (v = VECTOR.cons(A, sl-1))  ∨ (v∈ abscjt(<A, sl-1>))
ple?(abscjt(<A, sl>)) = NAT.ig(sl, val)

funivers

Fig. 2.8: implementació per equacions per als conjunts usant vectors.

El tercer mètode va ser proposat per H. Ehrig, H.-J. Kreowski, B. Mahr i P. Padawitz a
"Algebraic Implementation of Abstract Data Types", Theoretical Computer Science, 20,
1982. Es basa en l'ús de l'especificació algebraica del tipus utilitzat per implementar.
Concretament, essent tspec el tipus que s'ha d'implementar definit en l'univers
SPEC = ({tspec}, OPspec , Espec ) i essent t impl el tipus implementador definit en l'univers
IMPL = ({t impl}, OPimpl, Eimpl), es tracta d'establir un isomorfisme entre l'àlgebra quocient de
termes TSPEC i un altre objecte algebraic construït a partir de la implementació de tspec per
timpl. Sigui ABS = (Sabs, OPabs, Eabs) l'univers que defineix aquesta nova àlgebra; la seva
construcció segueix les fases següents:

- Síntesi: inicialment, es defineix  ABS = ({tspec , timpl}, OPspec ∪ OPimpl, Eimpl). Tot seguit,
s'efectua la implementació de les operacions de OPspec en termes de les d'OPimpl ; per
escriure-les, es necessita a més una o més operacions per convertir un objecte de
gènere timpl a gènere tspec.
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- Restricció: en aquest pas, s'obliden tots aquells valors de la implementació que no són
abastables i, a més, s'amaguen els gèneres i les operacions d'OPimpl per tal que l'usuari
de la implementació no pugui utilitzar-les.

- Identificació: s'incorporen a Eabs les equacions de l'especificació, per assegurar que
s'igualen totes aquelles representacions realment equivalents.

(Notem la similititud dels passos de restricció i d'identificació amb l'invariant de la
representació i la relació d'equivalència de l'enfocament anterior.) Finalment, es considera
que la implementació és correcta si l'àlgebra quocient de termes  TABS d'aquest univers és
isomorfa a TSPEC.

Si apliquem aquest mètode a l'exemple dels conjunts, es podria pensar en prendre com a
punt de partida la implementació per equacions de l'univers de la fig. 2.8. Ara bé, hi ha
diverses situacions anòmales; per exemple, donats dos elements v i w, les tuples resultants
d'afegir primer v i després w i viceversa són diferents i, en particionar l'àlgebra de la
implementació, van a parar a classes diferents i impideixen establir un isomorfisme amb
l'àlgebra quocient de termes de l'especificació dels conjunts. Aquests situacions eran
irrellevants en el mètode anterior, on no es necessitava definir cap isomorfisme, sinó que
simplement es comprovava que el comportament determinat per la implementació "simulava"
correctament el comportament establert a l'especificació. Aquests i d'altres inconvenients se
solucionen a la fig. 2.10, que sí segueix el mètode i que s'explica a continuació.

En el pas de síntesi, es defineix el nou gènere cjt i una operació, abs, que converteix un
valor de la implementació a l'especificació i que n'és la constructora generadora (una mena de
funció d'abstracció que es limita a "copiar" el valor de la implementació a l'especificació i que
és necessària per tal de no tenir problemes amb els tipus dels paràmetres i els resultats de les
operacions); a continuació, s'especifiquen (o, més ben dit, s'implementen amb equacions)
les operacions dels conjunts en termes de les tuples. A la fase de restricció, es prohibeixen
repeticions en els vectors, es limita el valor màxim permès del lloc lliure (en realitat, aquesta
condició no és estrictament necessària, tal com s'ha sintetitzat prèviament el tipus) i s'obliden
tots aquells símbols invisibles per a l'usuari del TAD. Per últim, s'apliquen les equacions dels
conjunts per assegurar l'equivalència dels valors. A la fig. 2.9 es mostra tot el procés aplicat
sobre diverses representacions que denoten el mateix valor del tipus.

Una vegada presentats aquests tres mètodes, és necessari preguntar-se en quin context
pot ser més adient l'un o l'altre. En el marc del desenvolupament d'aplicacions modulars, una
implementació pot constar de diverses etapes; per exemple, un conjunt es podria
representar per una seqüència i, al seu torn, una seqüència es podria representar per
l'esquema de vector i apuntador que acabem de veure. Aquesta situació s'hauria donat en
cas d'haver existit la implementació per a les seqüències i que s'hagués considerat que el
seu ús facilitava la implementació dels conjunts. Doncs bé, la correctesa d'aquesta
implementació es pot verificar usant l'enfocament de H. Ehrig et al. per a la primera etapa i
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l'enfocament de J.V. Guttag et al. o de Hoare per a la segona, atès que la implementació dels
conjunts es basa en l'especificació algebraica que defineixen les seqüències mentre que la
implementació de les seqüències es fa directament usant els constructors del llenguatge.

A partir de l'exemple dels conjunts, queda clar que les demostracions de correctesa de les
implementacions són certament enrevessades i que ultrapassen els objectius d'aquest text,
motiu pel qual no s'hi inclouen. Ara bé, per motius de llegibilitat hi escriurem sempre els
invariants de la representació en forma de predicats booleans que acompanyaran a les
representacions del tipus; la seva presència complementa les explicacions que hi apareixen.

1 2 1

1 2

2 1

1 2

Ø∪{1}∪{2}       Ø ∪{1}∪{2}∪{1}
Ø∪{1}∪{1}∪{2}  .....

2 1

Ø∪{2}∪{1}       Ø ∪{2}∪{2}∪{1}
Ø∪{2}∪{1}∪{2}  .....

Ø∪{2}∪{1}       Ø ∪{2}∪{2}∪{1}
Ø∪{2}∪{1}∪{2}  .....

Ø∪{1}∪{2}       Ø ∪{1}∪{2}∪{1}
Ø∪{1}∪{1}∪{2}  .....

Ø∪{2}∪{1}       Ø ∪{2}∪{2}∪{1}
Ø∪{2}∪{1}∪{2}  .....

Ø∪{1}∪{2}       Ø ∪{1}∪{2}∪{1}
Ø∪{1}∪{1}∪{2}  .....

(1)

(2)

(3)

1 2 1

Fig. 2.9: implementació dels conjunts: (1) síntesi; (2) restricció; (3) identificació.
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univers CJT_∈_FITAT_PER_VECT (ELEM_=, VAL_NAT) és

usa NAT, BOOL

instancia VECTOR(ÍNDEX és ELEM_=, VALOR és ELEM) on
ÍNDEX.elem és nat, VALOR.elem és ELEM_=.elem

instancia PARELL(A, B són ELEM) on A.elem és vector, B.elem és nat

{Pas 1: síntesi}

tipus cjt

ops
abs: parell → cjt
Ø: → cjt
_∪{_}: cjt ELEM_=.elem → cjt
_∈_: ELEM_=.elem cjt → bool
ple?: cjt → bool

errors [ple?(abs(<A, sl>)) ∧ ¬v ∈abs(<A, sl>)] ⇒ abs(<A, sl>)∪{v}

eqns
Ø = abs(<VECTOR.crea, NAT.0>)

[v∈abs(<A, sl>)] ⇒ abs(<A, sl>)∪{v} = abs(<A, sl>)
[¬v∈abs(<A, sl>)] ⇒ abs(<A, sl>)∪{v} = abs(<VECTOR.ass(A, sl, v), sl+1>) 

v∈abs(<A, NAT.0>) = fals
[¬NAT.ig(sl, NAT.0)] ⇒ v∈abs(<A, sl>) =

(v = VECTOR.cons(A, sl-1))  ∨ (v∈abs(<A, sl-1>))

ple?(abs(<A, sl>)) = NAT.ig(sl, val)

{Pas 2: restricció}

errors ass(ass(A, i, v), i, v); [sl > val] ⇒ <A, sl>

amaga VECTOR.vector, VECTOR.crea, VECTOR.ass, VECTOR.cons
PARELL.parell, PARELL.primer, PARELL.segon

{Pas 3: identificació}

errors [ple?(C) ∧ ¬v∈C] ⇒ C∪{v}

eqns
C∪{v}∪{v} = C∪{v}
C∪{v1}∪{v2} = C∪{v2}∪{v1}
...etc. {v. fig. 1.32}

funivers

Fig. 2.10:  aplicació de la tècnica de tres pasos: síntesi, restricció i identificació.
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2.3 Estudi de l'eficiència de les implementacions7

Com ja s'ha dit, un tipus de dades descrit mitjançant una especificació algebraica es pot
implementar de diverses maneres que diferiran en la representació del tipus i/o en els
algoritmes i els detalls de codificació d'algunes de les seves funcions. La raó per què
existeixin múltiples implementacions d'un únic TAD és l'aprofitament òptim dels recursos en
diversos contexts d'ús del tipus atès que, generalment, diverses aplicacions exigiran
diferents requisits d'eficiència i, per això, no es pot afirmar que una implementació concreta
és sempre "la millor implementació possible" d'un TAD (malgrat que moltes vegades sí que
es pot rebutjar completament una estratègia concreta d'implementació perquè en cap
context és la més adequada). En l'exemple dels conjunts, una aplicació amb poques
insercions i moltes consultes demanarà l'optimització de l'operació de pertinença per sobre
de l'operació d'inserció, però hi ha diversos algoritmes en aquest llibre que exigeixen que
ambdues operacions siguin igualment ràpides, i llavors és necessari aplicar estratègies que
consumeixen espai addicional. Idealment, el conjunt de totes les implementacions existents
d'un tipus de dades ha de ser prou versàtil com per oferir la màxima eficiència en integrar-lo
dins de qualsevol entorn8.

Per estudiar la integració correcta d'una implementació dins una aplicació és necessari primer
determinar els criteris que defineixen la seva eficiència i llavors formular-ne una estratègia de
mesura dels recursos consumits; d'aquesta manera, serà possible classificar els algoritmes i,
també, comparar-los quan són funcionalment equivalents. Pel que fa als criteris, els dos
factors més obvis ja han estat esmentats intuïtivament en el paràgraf anterior i són els que
usarem al llarg del text: el temps d'execució de les diverses funcions del tipus i l'espai
necessari per representar-ne els valors; són criteris normalment oposats (sempre caldrà
sacrificar la velocitat d'una o més operacions del tipus i/o espai per afavorir-ne d'altres o bé
estalviar espai) i per això el seu estudi haurà de ser acurat. Hi ha d'altres factors que poden
esdevenir igualment importants, sobretot en un entorn industrial de desenvolupament de
programes a gran escala, però que rarament esmentarem en aquest text a causa de la
dificultat de mesurar-los; en destaquen el temps de desenvolupament de les aplicacions
(que és un criteri profusament emprat a la indústria, mesurat en homes/any), els diners
emprats en escriure-les, el possible hardware addicional necessari per executar el programa,
la facilitat de manteniment, etc.
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7 Es podria argumentar que l'estudi de l'eficiència dels programes esdevé irrellevant des del moment
que la potència i la memòria dels computadors creix i creix sense fi. Ara bé, aquest creixement en
realitat anima a la resolució de problemes cada vegada més potents que exigeixen administrar
acuradament els recursos del computador, i per això l'estudi de l'eficiència segueix vigent. A més, cal
dir que existeix una classe de problemes (que aquí anomenarem "d'ordre de magnitud exponencial", v.
2.3.2) la complexitat dels quals no sembla que pugui ser solventada per les millores del hardware.
8 Ara bé, no cal construir a priori totes les implementacions que es cregui oportunes per a un tipus sinó
que s'escriuen a mida que es necessiten (a no ser que es vulgui construir una biblioteca d'interès
general).



Centrem-nos en l'elecció de l'estratègia de mesura de l'eficiència. Es podria considerar la
possibilitat de mesurar el temps d'execució del programa en segons (o fraccions de segons) i
l'espai que ocupa en bytes o similars9, però aquestes opcions provoquen un seguit de
problemes que les fan clarament impracticables:

- Són poc precises: un programa que ocupa 1Mbyte i triga 10 segons a executar-se, és
eficient o no? I, sobretot, comparat amb un altre programa que resol el mateix enunciat i
que ocupa 0.9Mbytes i triga 9 segons en executar-se, és significativament millor el
primer que el segon o la diferència és negligible i fàcilment reparable?

- Són a posteriori : fins que no s'executa el programa no se'n pot estudiar l'eficiència. 

- Depenen de paràmetres diversos:

◊ De baix nivell: del hardware de suport, del sistema operatiu de la màquina, del
compilador del llenguatge, etc. Aquesta dependència és nefasta, perquè evita
l'extrapolació dels resultats a d'altres entorns d'execució.

◊ De les dades d'entrada: el comportament del programa pot dependre i,
generalment, dependrà del volum de dades per processar i, possiblement, de la
seva configuració.

Per això, la mesura de l'eficiència dels programes en general i de les estructures de dades en
particular segueix un enfocament diferent que consisteix a centrar-se precisament en l'estudi
de les dades d'entrada del programa. Per aconseguir que aquest mètode sigui realment
previ al desenvolupament total del codi es caracteritzen les operacions del TAD per
l'algoritme subjacent i, a partir d'ell, es calcula una funció que dóna l'eficiència parametritzada
pel volum de les dades processades; pel que fa a l'espai, la mecànica és similar, caracteritzant
la representació del tipus per l'estructura de dades emprada. Per independitzar el mètode
dels paràmetres de baix nivell esmentats més amunt, l'eficiència es mesura amb les
anomenades notacions asimptòtiques introduïdes tot seguit.

Queda un problema per resoldre. Com ja s'ha dit, per a un mateix volum de dades d'entrada
el comportament del programa pot variar substancialment segons el domini concret que es
manipula; per exemple, la cerca d'un element dins d'un vector de n posicions exigeix un
nombre de comparacions que oscil .la entre 1 i n, segons on es troba l'element (si hi és). Per
aquest motiu, sembla adient formular un cas mitjà a partir de la freqüència d'aparició esperada
de les dades. Ara bé, normalment és impossible caracteritzar la distribució de probabilitat de
les dades d'entrada ja sigui perquè es desconeix, ja sigui perquè es coneix però la seva
anàlisi esdevé matemàticament impracticable. Per això, s'opta per estudiar el cas pitjor en la
distribució de les dades d'entrada, que ens  assegura que el comportament asimptòtic de
l'algoritme mai no ultrapassarà la fita obtinguda en l'anàlisi; eventualment, quan es cregui
convenient i sigui possible, es farà esment del cas mitjà (el cas millor és descartable per
il.lusori i només es referenciarà casualment com a anècdota).
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9 Per exemple, Knuth formula l'eficiència dels algoritmes a partir del nombre d'instruccions en un
computador idealitzat (v. [Knu68] i [Knu73]).



2.3.1 Notacions asimptòtiques

Les notacions asimptòtiques (ang., asymptotic notation) són les estratègies de mesura de
l'eficiència seguides en aquest text: a partir d'una funció de domini i abast els naturals
positius, f : N+ → N+, que caracteritza l'eficiència espacial de la representació d'un tipus o
bé l'eficiència temporal d'una operació en funció del volum de les dades involucrades, una
notació asimptòtica defineix un conjunt de funcions que fiten d'alguna manera el creixement
de f. El qualificatiu "asimptòtica" significa que l'eficiència s'estudia per a volums de dades
grans perquè aquest és el cas en què la ineficiència d'un programa esdevé realment crítica.
L'estudi del cas asimptòtic permet ignorar els factors de baix nivell esmentats al
començament d'aquesta secció; la independència de l'entorn d'execució es tradueix en un
estudi no tant dels valors de f com del seu ritme de creixement i dóna com a resultat unes
definicions de les notacions asimptòtiques que ignoren, d'una banda, els valors més baixos
del domini per poc significatius i, de l'altra, les constants multiplicatives i additives que poden
efectivament considerar-se irrellevants a mesura que el volum de dades augmenta.

Hi ha diverses notacions asimptòtiques, explicades en detall en diferents articles i llibres.
L'article pioner en l'aplicació d'aquestes notacions al camp de la programació va ser escrit per
D.E. Knuth l'any 1976 ("Big Omicron and Big Omega and Big Theta", SIGACT News , 8(2)),
que presenta, a més, una descripció històrica (ampliada per P.M.B. Vitányi i L.G.L.T.
Meertens a "Big Omega versus the Wild Functions", SIGACT News , 16(4), 1985).
G. Brassard va depurar la proposta de Knuth definint les notacions com a conjunts de
funcions (v. "Crusade for a Better Notation", SIGACT News, 17(1), 1985), que és
l'enfocament més usat actualment; a [BrB87], el mateix Brassard i P. Bratley aprofundeixen
l'estudi de les notacions asimptòtiques.

En aquest text introduïm les tres notacions asimptòtiques més habituals. Les dues primeres
defineixen fites superiors i inferiors dels programes: la notació O gran (ang., big Oh o big
Omicron) o, simplement, O per a la cerca de fites superiors i la notació omega gran (ang., big
Omega) o, simplement, Ω per a la cerca de fites inferiors. Concretament, donada una funció
f : N + → N +, la O de f, notada amb O(f), és el conjunt de funcions que creixen com a molt
igual de ràpides que f i la omega de f, notada amb Ω (f), és el conjunt de funcions que creixen
tan o més ràpides que f. Dit en altres paraules, f és una fita superior de totes les funcions dins
d'O(f) i una fita inferior de totes les funcions dins de Ω (f).

O(f) ≅ {g: N+ → N+ / ∃c0: c0∈R+:  ∃n0: n0∈N+: ∀n: n ≥ n0: g(n) ≤ c0f(n)}

Ω (f) ≅ {g: N+ → N+ / ∃c0: c0∈R+:  ∃n0: n0∈N+: ∀n: n ≥ n0: g(n) ≥ c0f(n)}10

1 1 0 Estructures de dades. Especificació, disseny i implementació __________________________________________________________________________________

10 Hi ha una definició diferent de la notació Ω (v. exercici 2.6) que amplia el conjunt de funcions que
pertanyen a Ω(f); però, aquestes funcions "especials" no sorgeixen massa sovint en l'anàlisi de
l'eficiència d'un programa i, per això i també per la seva simplicitat, preferim la definició donada aquí.



La constant n0 identifica el punt a partir del qual f és fita de g mentre que c0 és la constant
multiplicativa (v. fig. 2.11); n0 permet oblidar els primers valors de la funció per poc significatius
i c0 negligeix els canvis constants dins d'un mateix ordre deguts a variacions en els factors de
baix nivell i també a l'aparició en l'algoritme de múltiples construccions amb la mateixa
eficiència.

Per exemple, donades les funcions f(n) = 4n, g(n) = n+5 i h(n) = n2 es pot comprovar aplicant
la definició que f i g són dins d'O(f ), O(g) i O(h) i també dins de Ω (f ) i Ω (g) (en concret,
O(f ) = O(g) i Ω (f ) = Ω (g) perquè ambdues funcions presenten el mateix ritme de creixement
bo i ignorant la constant multiplicativa) mentre que h no és dins ni d'O( f ) ni d'O(g) però sí dins
de Ω (f ) i Ω (g). A partir de la definició i com il.lustra aquest exemple és obvi que les dues
notacions estan fortament relacionades segons la fórmula f ∈O(g) ⇔ g ∈Ω(f ), la demostració
de la qual queda com a exercici per al lector.

Pel que fa a la seva utilitat com a eina de mesura de l'eficiència dels programes, les notacions
O i Ω presenten diverses propietats especialment interessants que s'enumeren a
continuació, la demostració de les quals queda com a exercici per al lector. Així, el càlcul de
l'eficiència d'un algoritme es basarà en l'aplicació d'aquestes propietats i no directament de la
definició, la qual cosa dificultaria el procés. Per abreujar, es donen les propietats d'O, essent
idèntiques les de Ω .

1) La notació O és una relació reflexiva i transitiva però no simètrica:
∀f,g,h: N+ → N+: f∈O(f) ∧ ¬ (f∈O(g) ⇒ g∈O(f)) ∧ (f∈O(g) ∧ g∈O(h) ⇒ f∈O(h))

2) La notació O és resistent a les multiplicacions per i addicions de constants:
∀f,g: N+ → N+: ∀c∈R+: ß g∈O(f) ⇔ c.g∈O(f) ¿ ∧ ß g∈O(f) ⇔ c + g∈O(f) ¿

3) Regles de la notació O respecte de la suma i el producte de funcions:
∀f1,g1,f2,g2: N+ → N+: g1∈O(f1) ∧ g2∈O(f2):

3.a) g1+g2∈O(màx(f1, f2)), essent (g1+g2)(n) ≅ g1(n)+g2(n), i
màx(f1, f2)(n) ≅ màx ß f1(n), f2(n) ¿

3.b) g1.g2∈O(f1.f2)), on (g1.g2)(n) ≅ g1(n).g2(n)

Una altra manera d'enunciar aquestes regles és:
3.a) O(f1)+O(f2) = O(f1 + f2) = O(màx(f1, f2)) i
3.b) O(f1).O(f2) = O(f1.f2))

Podeu trobar la caracterització dels conjunts O(f1)+O(f2) i O(f1).O(f2) a [Peñ93, p.8].

Notem que la definició de les notacions asimptòtiques és independent de si es tracta el cas
pitjor o el cas mitjà; en el cas pitjor, però, es produeix una asimetria entre elles: si f ∈O(g),
llavors g és una fita superior del cas pitjor i per això no pot haver-hi cap valor de l'entrada que
es comporti pitjor que g, mentre que si f ∈Ω(g), llavors g és una fita inferior del cas pitjor però
pot haver-hi diversos valors de l'entrada, potencialment infinits, que es comportin millor que
g si l'algoritme treballa en un cas que no és el pitjor.
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Les dues notacions fins ara presentades permeten cercar fites superiors i inferiors de
programes; ara bé, la formulació d'una d'aquestes fites no proporciona prou informació com
per determinar l'eficiència exacta d'un programa. Per això, introduïm una darrera notació que
serà la més usada en aquest text, anomenada teta gran (ang., big Theta) o, simplement, Θ. La
Θ de f, notada amb Θ(f), és el conjunt de funcions que creixen exactament al mateix ritme que
f ; dit d'una altra manera, f ∈Θ(g) si i només si g és a la vegada fita inferior i superior de f ;
aquest conjunt és formulable a partir d'O( f ) i Ω (f ) com Θ(f ) = O( f ) ∩ Ω (f ) (v. fig. 2.11) i, així, la
seva definició queda:

Θ(f) ≅ {g: N+ → N+ / ∃c0,c1: c0,c1∈R+:  ∃n0: n0∈N+: ∀n: n ≥ n0: c1f(n) ≥ g(n) ≥ c0f(n)}

g(n)

g    O(f)∈

c  . f(n)0

0n 0n

g(n)
g(n)

0n

c  . f(n)0 c  . f(n)0

c  . f(n)1

g    Ω(f)∈ g    Θ(f)∈

O ΩΘ

Fig. 2.11: notacions O, Ω i Θ: el seu paper com a fites (a dalt)
i les seves interrelacions (a baix).

A l'exemple anterior es compleix que f∈Θ(g) ja que f∈O(g) i f∈Ω(g) i, simètricament, g ∈Θ(f ),
atès que g ∈O(f ) i g ∈Ω(f ). Precisament, la simetria de la notació Θ és un tret diferencial
respecte d'O i Ω perquè determina que Θ és una relació d'equivalència; la resta de propietats
abans introduïdes són, però, idèntiques. Hi destaca també una caracterització de Θ per
límits: limn→∞f(n)/g(n)∈R-{0} ⇒ f ∈Θ(g). Pel que fa a la nomenclatura, donades dues funcions
f,g : N +→ N + tals que f ∈Θ(g), diem que f és d'ordre (de magnitud ) g o, simplement, que f
és g (sempre en el context de l'estudi de l'eficiència, és clar); també es diu que f té (o és de)
cost (o complexitat; ang., cost o compleixity) g11.
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11 Alguns autors proposen la terminologia "ordre exacte"; en cas que f ∈O(g), diuen que f té "com a
molt" ordre g, i si f ∈Ω(g) en diuen que f té "com a mínim" ordre g.



Fins ara, les notacions asimptòtiques han estat introduïdes per a funcions d'una sola variable.
En el cas general, però, l'eficiència d'un algoritme pot dependre de diverses magnituds, que
representen cadascuna d'elles la dimensió d'un domini de dades determinat (per exemple,
en una biblioteca, número de llibres, de socis, d'exemplars per llibre, etc.). La definició d'O,
Ω i Θ en aquesta nova situació introdueix tantes constants com a variables tingui la funció per
determinar els valors a partir dels quals la fita donada és vàlida; per exemple, la definició de Θ
per a una funció f de k variables queda:

Θ(f)12 ≅ {g: N+≈ ...≈ N+→ N+ / ∃c0,c1: c0,c1∈R+:  ∃x1, ..., xk: x1, ..., xk ∈N+:
∀n1, ..., nk: n1 ≥ x1 ∧ ... ∧ nk ≥ xk: c1f(n1, ..., nk) ≥ g(n1, ..., nk) ≥ c0f(n1, ..., nk)}

L'existència de diverses variables que, en principi, no estan relacionades, pot generar ordres
de magnitud incomparables; així, Θ(a 2.n) Q Θ(a.n2) i Θ(a.n2) Q Θ(a2.n). Aquesta situació
dificulta l'anàlisi de l'eficiència i provoca que alguns resultats quedin pendents del context
d'utilització de l'algoritme, que serà el que determinarà totes les relacions entre els diferents
paràmetres de l'eficiència; concretament, per assegurar que tots els ordres es puguin
comparar, aquesta relació hauria de ser un ordre total que permetés expressar tots els
paràmetres en funció d'un de sol. També, la regla de la suma de les notacions asimptòtiques
es veu afectada, perquè pot ser impossible determinar el màxim de dues funcions tal com
exigeix la seva definició.

Per acabar aquesta introducció a les notacions asimptòtiques, és convenient constatar que
l'anàlisi asimptòtica de l'eficiència dels programes de vegades amaga i, fins i tot, distorsiona
d'altres fets igualment importants i pot conduir a conclusions errònies. Destaquem els punts
següents:

- Com ja s'ha dit, el comportament asimptòtic es manifesta quan la quantitat de dades
d'entrada és considerable. Ocasionalment, però, el context d'utilització d'un programa
pot assegurar que el volum de dades és reduït i llavors l'anàlisi asimptòtica esdevé
enganyosa: una funció asimptòticament costosa pot arribar a ser més ràpida que una
altra d'ordre inferior si les diverses constants additives i, sobretot, multiplicatives
oblidades en el procés de càlcul de l'eficiència asimptòtica són molt més altes en el
segon cas que en el primer. Per exemple, hi ha diversos algoritmes de productes
d'enters o de matrius que són asimptòticament més eficients que els tradicionals, però
que no es comencen a comportar millor fins a grans volums de dades i no són pràctics
en el cas general. Cal dir, però, que les constants que sorgeixen a l'anàlisi de l'eficiència
tenen normalment un valor petit.

- Una versió molt eficient d'un programa pot donar com a resultat un tros de codi
excessivament complicat i rígid que vulneri els principis de la programació modular
enumerats a la secció 1.1, especialment pel que fa al seu manteniment i a la reusabilitat.
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12 En aquest cas, i per motius de claredat, pot ser convenient explicitar les variables a la mateixa
definició i així escriure Θ(f(n1, ..., nk)).



- En determinats contextos, és necessària una anàlisi més depurada del comportament
d'un algoritme si realment es vol extreure conclusions rellevants. Per exemple, a la
familía dels algoritmes d'ordenació (ang., sorting algorithms) n'hi ha diversos amb el
mateix cost asimptòtic i, per això, també es consideren les constants i s'estudia en
quines situacions és més apropiat l'un o l'altre.

- L'estudi asimptòtic mostra clarament que l'estalvi d'una variable o instrucció que
complica el codi resultant no aporta cap guany considerable i en redueix la llegibilitat;
per tant, aquest estalvi és clarament desaconsellable. No és justificable, però, la
ineficiència causada per la programació descurada per molt que no afecti el cost
asimptòtic del programa; un exemple habitual és recalcular un valor que es podria haver
guardat en una variable si aquest càlcul és costós.

- Si la vida d'un programa es preveu breu primen d'altres factors, essent especialment
rellevant el cost de desenvolupament i depuració. En el mateix sentit, si es té la certesa
que un tros de programa s'usarà només excepcionalment i sense que la seva eficiència
sigui realment important, l'estudi de l'eficiència del programa sencer pot prescindir
d'aquest tros i centrar-se en les parts realment determinants en el seu temps
d'execució. Qualsevol d'aquestes dues suposicions, però, ha de ser realment
fundada.

- Altres factors, com ara la precisió i l'estabilitat en els algoritmes de càlcul numèric, o bé el
nombre de processadors en els algoritmes paral.lels, poden ser tan importants (o més)
com l'eficiència en l'anàlisi dels programes.

2.3.2 Ordres de magnitud més habituals

Tota funció f : N+ → N+ cau dins d'una de les classes d'equivalència determinades per la
relació Θ; per poder parlar amb claredat de l'eficiència dels programes s'identifiquen a
continuació les classes més usuals que sorgeixen de la seva anàlisi, es caracteritzen totes
elles per un representant al més simple possible, se'ls dóna un nom per referenciar-les a la
resta del llibre i es mostren algunes funcions que en són congruents.

- Θ(1): constant. Dins d'aquesta classe es troben totes aquelles funcions independents
del volum de les dades, que es comporten sempre de la mateixa manera; per exemple,
seqüències d'instruccions sense iteracions ni crides a funcions o accions, i tuples de
camps no estructurats. Dins aquestes classes hi ha les funcions 4, 5.3, 8+log2, etc.

- Θ(logn): logarítmic 13. Apareixerà en algoritmes que descartin molts valors en un únic pas
(generalment, la meitat) durant un procés de cerca; les estructures de dades
arborescents del capítol 5 en són un exemple paradigmàtic. S'inclouen funcions com
ara logn+k, logn+k logn, etc., essent k una constant no negativa qualsevol.
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- Θ(nk), per a k constant: polinòmic; seran habituals els casos k = 1, 2 i 3 anomenats,
respectivament, lineal, quadràtic i cúbic. Notem que el cas k = 0 és el cost constant.
L'anàlisi d'una funció o estructura de dades que involucri vectors i/o l'aparició de bucles
comporta normalment un factor polinòmic dins del cost. Són funcions congruents
nk+logn, nk+7, nk+nk-1, etc.; consulteu també l'exercici 2.5. 

- Θ(n logn), Θ(n 2 logn): quasi-lineal i quasi-quadràtic. Generalment, apareix en bucles tals
que cada pas comporta un cost logarítmic o quasi-lineal, respectivament.

- Θ(k n), per a k constant: exponencial; és el cas pitjor de tots, associat generalment a
problemes que s'han de resoldre mitjançant l'assaig reiterat de solucions.

A la fig. 2.12, es mostra l'avaluació d'aquestes funcions per a alguns valors representatius de
n. Notem la similitud de comportament dels casos constant i logarítmic, lineal i quasi-lineal i
quadràtic i quasi-quadràtic, que en el cas de memòria interna es poden considerar
pràcticament igual de bons, sobretot tenint en compte que en el càlcul dels costos es
negligeixen constants i factors additius més petits que poden arribar a fer un algoritme
asimptòticament logarítmic millor que un altre constant, com ja s'ha dit en el punt anterior. 

n Θ(1) Θ(logn) Θ(n) Θ(nlogn) Θ(n2) Θ(n2logn) Θ(n3) Θ(2n)
1 1 114 1 1 1 1 1 2
10 1 2.3 10 23 100 230 1000 1024

100 1 4.6 100 460 10000 46000 106 1.26x1030

1000 1 6.9 1000 6900 106 6.9x106 109 → ∞
10000 1 9.2 10000 92000 108 9.2x108 1012 → ∞

100000 1 11.5 105 11.5x105 1010 11.5x1010 1015 → ∞

Fig. 2.12: alguns valors dels costos asimptòtics més freqüents.

En cas que l'eficiència depengui de més d'un paràmetre, caldrà explicitar-los en catalogar la
funció; freqüentment, però, per evitar ambigüitats, en comptes d'usar els noms que acabem
de donar, llegirem directament la funció representant de la classe; així, d'un programa que
tingui un cost 2a2.3logn en direm que és "a quadrat pel logaritme de n".

2.3.3 Anàlisi asimptòtica de l'eficiència temporal

Una vegada determinades les diferents notacions asimptòtiques d'interès i identificades les
seves propietats més rellevants, és indispensable determinar com es pot deduir l'eficiència
d'una funció o representació a partir de l'algoritme o l'estructura de dades corresponent.
Estudiem en aquest apartat l'eficiència temporal i en el següent l'eficiència espacial.
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El càlcul de l'eficiència temporal d'un programa es pot dur a terme aplicant les regles que
s'enumeren a continuació, on es mostra el tipus de construcció del llenguatge i també les
construccions Merlí concretes (amb la seva sintaxi) per així poder analitzar més fàcilment els
programes que surten en aquest text completament codificats; remarquem que la majoria de
les regles donen com a resultat sumatoris que, aplicant les propietats de les notacions
asimptòtiques, són equivalents a l'ordre de magnitud del sumand més costós. Notarem amb
T(S) l'eficiència temporal del tros S de codi; de vegades, quan l'objecte sigui una funció o
acció f, notarem amb Tf el seu cost15.

- Referència a valors i operadors pre-definits: es pren com a cost constant qualsevol
referència a un objecte així com l'aplicació d'operacions aritmètiques, relacionals i
lògiques sobre els tipus bàsics que ho permetin. També es consideren constants les
indexacions de vectors (sense incloure el càlcul de l'índex, que té el seu propi cost) i
les referències a tuples. Els vectors i les tuples poden comparar-se amb = i ≠; en el cas
dels vectors, el cost de la comparació és el producte de la dimensió del vector pel cost
de comparar un element; en el cas de les tuples, el resultat és igual al màxim del cost de
les comparacions dels camps individuals.

- Avaluació d'una expressió: suma dels costos de les subexpressions que la componen i
dels operadors que les combinen.

T(E1 op1 E2 op2...En opn En+1) ≅ [ Σ i: 1 ≤ i ≤ n+1: T(Ei) ]  +  [ Σ i: 1 ≤ i ≤ n: T(opi) ]

El cost dels T(opi) i dels T(Ei) ve donat per la regla anterior i, en cas que hi apareguin
invocacions a funcions, també per la regla següent.

- Invocació a una funció: suma del temps d'avaluar i, possiblement, duplicar els diversos
paràmetres reals més el temps d'executar la funció; si algun dels paràmetres és una
expressió, cal aplicar la regla anterior.

T(f (E1, ..., En)) ≅ [ Σ i: 1 ≤ i ≤ n: T(Ei) + T(duplicació Ei)]  + Tf

Per molt que els paràmetres de la funció siguin implícitament paràmetres només
d'entrada, es considera que el seu pas no exigeix fer-ne una còpia més que quan la
funció els modifica; és a dir, les categories dels paràmetres es consideren
exclusivament com informació referent a l'ús que d'aquests se'n fa, al contrari dels
llenguatges imperatius tradicionals, que les tracten també com a informació orientada a
la generació de codi. Com a resultat, el temps de duplicació d'un paràmetre serà
constant en molts casos. No considerem el possible temps de duplicar el resultat, ja
que suposarem que aquest resultat estarà implícitament disponible en l'àmbit de la
crida.

De moment, es pot considerar el temps de duplicació igual a l'espai asimptòtic que
ocupa el tipus corresponent, calculat segons les regles que es donen a l'apartat
següent. A l'apartat 3.3.4 introduïrem en els TAD, per altres motius, una funció
d'assignació de valors i llavors veurem que la duplicació dels paràmetres consistirà en
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cridar aquesta funció, la qual tindrà el seu propi cost.

Per últim, no considerem la formulació d'equacions de recurrència típiques del cas de
les funcions recursives (per exemple, consulteu [Peñ93]) atès que, en aquest text, el
càlcul d'eficiència d'aquesta mena de funcions es farà usant d'altres raonaments.

- Composició seqüencial d'instruccions: suma de cadascuna de les instruccions que
componen la seqüència.

T(S1; ...; Sn) ≅ Σ i: 1 ≤ i ≤ n: T(Si)  

- Assignació: suma dels temps d'avaluació de la part dreta i esquerra. Una vegada més,
l'assignació pot ser de vectors o de tuples sencers, en el qual cas ni la part esquerra ni
la part dreta presentaran expressions; a l'assignació de vectors, es multiplica el cost
d'una assignació de components per la dimensió, i a la de tuples, domina l'assignació
més costosa dels camps individuals.

T(E1 := E2) ≅ T(E1) + T(E2), si el tipus és predefinit o escalar

T(v1 := v2) ≅ n.T(v1[i] := v2[i]), per a vectors de n components

T(v1 := v2) ≅ Σ i: 1 ≤ i ≤ n: T(v1.ci := v2.ci), per a tuples de camps c1, ..., cn

- Sentències alternatives: suma de les diferents expressions condicionals i instruccions
associades. A causa del càlcul del cas pitjor, s'examina totes les branques possibles i
predomina el cost de la condició o l'expressió més costosa.

T(si E llavors S1 si no S2 fsi) ≅ T(E) + T(S1) + T(S2)16

T(opció cas E1 fer S1 ... cas En fer Sn altrament Sn+1 fopció) ≅
≅ [ Σ i: 1 ≤ i ≤ n+1: T(Si) ]  + [ Σ i: 1 ≤ i ≤ n: T(Ei) ]

- Sentències iteratives: suma de la condició del bucle i de les instruccions que formen el
cos multiplicades pel nombre de vegades n que s'executa el bucle; hi ha diverses
modalitats de bucle, però, que només avaluen la condició una única vegada, a l'inici.

T(fer E vegades S ffer) ≅ T(E) + (n.T(S))

T(mentre E fer S fmentre), T(repetir S fins que E) ≅ n.(T(E) + T(S))

T(per a tot v des de E1 fins a E2 fer S fper a tot) ≅ T(E1) +T(E2) + (n.T(S))

T(per a tot v dins de T fer S fper a tot) ≅ T(E) + (n.T(S))

En els dos darrers casos, la referència a v no afecta el cost perquè la variable ha de ser
de tipus natural, enter o escalar i la seva assignació, doncs, constant.
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Cal remarcar que, de vegades, n és una magnitud desconeguda i llavors s'assumeix el
valor més gran que pot prendre (hipòtesi de cas pitjor) malgrat que també es pot
conjecturar un valor fix si es pretén comparar diversos algoritmes més que formular una
eficiència concreta. També és freqüent que el cost d'execució d'un bucle no sigui
sempre el mateix; si es donen els dos casos, es pot multiplicar el nombre màxim de
voltes pel cost més gran d'un bucle i s'obté una fita superior O. Per últim, remarcar que
en certs contextos l'anàlisi d'un bucle pot no seguir les regles semiautomàtiques
donades aquí sinó que s'empra una estratègia diferent que exigeix una anàlisi més
profunda del significat del codi; així ho farem en aquest mateix capítol en analitzar
l'algoritme d'ordenació pel mètode de la inserció, i també al capítol 6 en estudiar
diversos algoritmes sobre grafs.

- Invocació a una acció: pels mateixos raonaments que en la invocació a funcions:

T(P(E1, ..., En)) ≅ [ Σ i: 1 ≤ i ≤ n: T(Ei) + T(duplicació Ei)] + TP

Com a les funcions, només es duplicaran els paràmetres d'entrada que s'hi modifiquin.

- Retorn de valor: és igual al temps d'avaluar l'expressió: 

T(retorna E ) ≅ T(E )

- Errors: suposarem que el tractament d'errors és de temps constant.

2.3.4 Anàlisi asimptòtica de l'eficiència espacial

També l'espai que ocupa una estructura de dades es pot calcular automàticament a partir
d'unes regles formulades sobre els diferents constructors de tipus del llenguatge i prenent
com a cost Θ(1) l'espai que ocupa un objecte de tipus predefinit o escalar. Concretament, si
T és un tipus de dades representat en Merlí dins d'un univers d'implementació, l'espai E(T)
que ocupa un objecte de tipus T es pot calcular segons les regles:

- Vectors: producte de l'espai que ocupa cada component per la dimensió n.

E(vector [índex] de t ) = n.E(t)

- Tuples: suma de l'espai dels camps; les tuples variants no afecten el cost asimptòtic.

E(tupla c1 és t1; ...; cn és tn ftupla) = Σ i: 1 ≤ i ≤ n: E(ti)

Freqüentment, però, en estudiar l'espai d'una estructura de dades no només interessa el
cost asimptòtic sinó també el seu cost "real" sense negligir les constants multiplicatives ni els
factors additius d'ordre inferior. La raó és que no serà habitual que dues estratègies de
representació d'un tipus de dades siguin tan radicalment diferents com per resultar-ne
costos asimptòtics desiguals, sinó que la diferència raurà en la informació addicional emprada
per a la seva gestió eficient; aquestes diferències no influeixen en el cost asimptòtic però
poden ser prou significatives com per considerar-les importants en l'elecció de la
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representació concreta. Per al càlcul correcte d'aquest cost "real" cal determinar l'espai que
ocupa un objecte de cadascun dels tipus predefinits, un objecte de tipus escalar i un objecte
de tipus punter (v. apartat 3.3.3) i aplicar les mateixes regles en els vectors i en les tuples,
cuidant el cas de les tuples variants: donada una part variant de n conjunts de camps {c1}, ...,
{cn}, l'espai que ocupa és la suma del camp discriminant més el màxim de l'espai dels {ci}.
L'espai es pot donar en termes absoluts o bé relativament, elegint l'espai d'algun dels tipus
de dades com a unitat i expressant la resta en funció seva.

Per últim, cal remarcar que l'estudi de l'eficiència espacial s'aplica no només a les
representacions d'estructures de dades sinó també a les variables auxiliars que declara una
funció o acció. És a dir, es considera que tota funció o acció, a part dels seus paràmetres (que
necessitaran un espai independent de l'algoritme usat dins de la funció o acció), empra un
espai addicional que pot dependre de l'estratègia concreta i que, eventualment, pot arribar a
fites lineals o quadràtiques; en aquest llibre, l'espai addicional es remarcarà quan sigui
especialment voluminós o quan sigui un criteri d'elecció o optimització d'un procediment.

Per il.lustrar les regles definides en aquests dos darrers apartats, es determina l'eficiència de
la implementació dels conjunts de la fig. 2.6. L'eficiència espacial és fàcil d'establir:

- Asimptòtica: la representació dels conjunts és una tupla i per això l'espai E(cjt) queda
E(cjt) = val.E(elem) + Θ(1) = Θ(val.n), essent E(elem) ≅ Θ(n) i Θ(1) el cost del camp sl.

- Real: sigui x l'espai que ocupa un natural i sigui n l'espai que ocupa un objecte de tipus
elem, llavors l'espai resultant és val.n + x, molt semblant en aquest cas a l'espai
asimptòtic, atès que la representació és molt simple.

És a dir, el cost espacial depèn del que ocupa un objecte de tipus elem; aquesta serà la
situació habitual dels tipus parametritzats. Per altra banda, notem que totes les funcions són
al més òptimes possible, atès que requereixen només un espai addicional constant, fins i tot
l'operació auxiliar17. Per últim, destaquem que l'eficiència espacial d'un conjunt és
independent del nombre d'elements que hi pertanyen.

Pel que fa al cost temporal, comencem per calcular l'eficiència d'índex, que serveix de base
per a la resta. El cos de la funció és una seqüència de quatre instruccions (dues
assignacions, un bucle i el retorn) i el cost total serà la seva suma. Les assignacions i la
instrucció de retorn tenen un cost òbviament constant perquè són valors o referències a
variables de tipus predefinits. Pel que fa al bucle, el cost es calcula de la manera següent:

- L'avaluació de la condició d'entrada queda constant perquè consisteix a aplicar una
operació booleana (per definició, Θ(1)) sobre dos operands, cadascun dels quals
consistint també en una operació de cost constant aplicada sobre uns operands que
són valors o bé referències a variables de tipus predefinits.
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- El cos consisteix en una sentència condicional i la seva eficiència és la suma de tres
factors: l'avaluació de la condició i dues assignacions de cost constant igual que les
examinades anteriorment. El cost de l'avaluació de la condició és igual al cost T= del
paràmetre formal =, que és desconegut.

- El nombre d'iteracions és desconegut a priori. En el cas pitjor, l'element que se cerca no
és dins de la part ocupada del vector i llavors el nombre d'iteracions, per a un conjunt de
k elements, és igual a k.

Considerant tots aquests factors, el cost total del bucle per a un conjunt de k elements és
k.(Θ(1)+T=) = Θ(k.T=). El cost total d'índex és, doncs, Θ(1)+Θ(1)+Θ(k.T=)+Θ(1) = Θ(k.T=). El
cost de la resta de funcions es calcula aplicant raonaments semblants i queden Θ(k.T=)
igualment, llevat de crea, que no invoca índex i és constant.

Per tancar l'estudi de l'eficiència asimptòtica de les implementacions, considerem un
algoritme una mica més complicat com és l'algoritme d'ordenació d'un vector A usant el
mètode d'inserció (ang., insertion sorting). Aquest mètode d'inserció (v. fig. 2.13) situa els
seus elements un a un en el seu lloc començant per la posició u fins al màxim: a l'inici del pas
i-èsim del bucle principal, les posicions entre la A[1] i la A[i -1] contenen les mateixes
posicions que en començar però ordenades (com estableix l'invariant) i llavors l'element A[i ]
s'intercanvia reiteradament amb elements d'aquest tros ordenat fins a situar-lo en el seu lloc.
Per facilitar la codificació, se suposa l'existència d'una posició 0 addicional que s'empra per
emmagatzemar-hi l'element més petit possible del tipus (valor que seria un paràmetre formal
de l'univers) i que simplifica l'algoritme; així mateix, suposarem que els elements presenten
dues operacions de comparació, _<_ i _≤_, amb el significat habitual.

Estudiem el cost temporal de l'algoritme (òbviament, el cost espacial addicional és Θ(1)), que
abreugem amb Tord, i que és igual al cost del bucle principal, que s'executa màx-1 vegades.
Dins d'aquest bucle es troben les expressions que determinen els valors que pren la variable
de control, una assignació de naturals (ambdues construccions de cost constant) i un segon
bucle que s'executa un nombre indeterminat de vegades i que és funció del valor i i de la
sort que tinguem pel que fa a la distribució inicial dels elements; precisament és aquesta
indeterminació el que dificulta l'anàlisi de l'eficiència de l'algoritme i que condueix a un canvi
d'enfocament: en lloc d'aplicar les regles de càlcul de l'eficiència donades, es calcula el
nombre N de vegades que s'executen les instruccions del cos del bucle intern al llarg de tot
l'algoritme, se suma el resultat al cost Θ(màx) d'executar l'assignació j := i exactament màx-1
vegades i així s'obté el cost total del bucle principal.

El valor N és la resolució de dos sumatoris imbricats; el més intern sorgeix de la suposició del
cas pitjor que porta a i iteracions del bucle de dins:

Σ  Σ
i = 2

màx

j = i

1

Σ
i = 2

màx

1  = i  =
2

màx(màx+1)N = - 1
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{Acció ordena_inserció: donat un vector A, l'ordena pel mètode de la inserció.
P  ≅ A = A0 (es fixa un valor d'inici per fer-ne referència a la postcondició)
Q ≅ elems(A, 1, màx) = elems(A0, 1, màx) ∧ ordenat(A, 1, màx), on

elems(A, i, j) ≅ {A[i], A[i+1], ..., A[j]}, com a multiconjunt18, i
ordenat(A, i, j) ≅ ∀k: i ≤ k ≤ j-1: A[k] ≤ A[k+1] }

acció ordena_inserció (ent/sort A és vector [de 0 a màx] d'elem) és
var i, j són nat; temp és elem fvar

A[0] := el_més_petit_de_tots
per a tot i des de 2 fins a màx fer

{ I ≅ elems(A, 1, i-1) = elems(A0, 1, i-1) ∧ ordenat(A, 1, i-1) ∧
∧ ∀i: 1 ≤ i ≤ màx: A[i] ≥ A[0]

F ≅ màx - i }
j := i
mentre A[j] < A[j-1] fer

{ I ≅ 1 ≤ j ≤  i ∧ ordenat(A, j, i) ∧ ∀i: 1 ≤ i ≤ màx: A[i] ≥ A[0]. F ≅ j }
temp := A[j]; A[j] := A[j-1]; A[j-1] := temp; j := j-1

fmentre
fper a tot

facció

Fig. 2.13: algoritme d'ordenació d'un vector pel mètode d'inserció.

Ara es pot determinar el cost total del bucle principal que queda parametritzat pels costos de
comparar i d'assignar elements, T< i Tass respectivament, i dóna com a resultat:

Θ( ß màx(màx+1) / 2 - 1 ¿ .T< .Tass ) + Θ(màx - 1) = Θ(màx2.T< .Tass ),

quadràtic sobre el nombre d'elements. No és un cost massa bo, atès que hi ha algoritmes
d'ordenació de cost quasi-lineal (al capítol 5 n'apareix un d'ells, conegut com a heapsort ).

Precisament, el desconeixement del cost Tass amaga una possible ineficiència de l'algoritme
donat a la fig. 2.13, perquè el posicionament de l'element A[i ] exigeix tres assignacions a
cada pas del bucle més intern per implementar l'intercanvi. Òbviament, en lloc d'intercanviar
físicament els elements es pot simplement guardar A[i ] en una variable auxiliar temp, fer lloc
desplaçant elements dins del vector i copiar temp directament a la posició que li correspon.
El resultant és una nova versió asimptòticament equivalent a l'anterior, però que simplifica les
constants multiplicatives amb poc esforç i sense complicar-ne el codi, i que per això
considerem preferible.
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2.3.5 Eficiència i modularitat

La tècnica de disseny modular de programes emprada en aquest text presenta un seguit
d'avantatges ja comentats a la secció 1.1, però pot donar com a resultat aplicacions en algun
moment ineficients a causa del principi de transparència de la implementació que impedeix la
manipulació de la representació d'un tipus des de fora dels seus universos d'implementació.
Ho comprovarem amb un exemple.

Sigui l'especificació habitual dels conjunts i sigui la implementació vista a l'apartat anterior;
com que els conjunts són un TAD que apareix a gairebé qualsevol aplicació, sembla una
decisió encertada incloure'ls dins una hipotètica biblioteca d'universos que contingui tipus i
algoritmes d'interès general en una instal.lació determinada. Notem, però, que l'estat actual
del tipus inclou molt poques operacions, i per tal que sigui realment útil cal afegir-ne de
noves; com a mínim, es necessita alguna operació per treure elements i segurament la unió,
la intersecció i similars; en concret, suposem que hi ha una operació treure_un_qualsevol
que, donat un conjunt, en selecciona i n'esborra un element qualsevol. Ara, sigui U un
univers que necessita una nova operació, quants, que compta el nombre d'elements que hi
ha dins d'un conjunt i que no apareix a l'especificació resident a la biblioteca. Usant els
mecanismes d'estructuració d'especificacions, es pot definir un enriquiment de l'univers
d'especificació dels conjunts amb aquesta nova operació, ja sigui en el mateix mòdul U o bé
en un univers a part (v. fig. 2.14); la seva codificació dins d'un univers d'implementació és
immediata, altament fiable i independent de la representació escollida, però presenta un
problema evident: el cost temporal de l'operació és lineal sobre el nombre d'elements, a
causa de la impossibilitat de manipular la representació del tipus.

univers CJT_∈_FITAT_AMB_QUANTS(ELEM_=, VAL_NAT) és
usa CJT_∈_FITAT(ELEM_=, VAL_NAT), NAT, BOOL
ops quants: cjt → nat
eqns quants(Ø) = 0...

funivers

univers IMPL_CJT_∈_FITAT_AMB_QUANTS(ELEM_=, VAL_NAT) és
implementa CJT_∈_FITAT_AMB_QUANTS(ELEM_=, VAL_NAT)
usa CJT_∈_FITAT(ELEM_=, VAL_NAT), NAT, BOOL

funció quants (c és conjunt) retorna nat és
var cnt és nat; v és elem fvar

cnt := 0
mentre ¬buit?(c) fer <c, v> := treure_un_qualsevol(c); cnt := cnt + 1 fmentre

retorna cnt
funivers

Fig. 2.14: especificació (a dalt) i implementació (a baix) d'un enriquiment per als conjunts.
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Notem que no hi ha cap alternativa que permeti reduir el cost de l'operació quants (com a
resultat del bucle que forçosament donarà n voltes) i que, a més, l'estratègia escollida és
l'òptima si no es viola el principi de transparència de la representació. Si es vol reduir el cost
de l'operació a ordre constant, no queda més remei que introduir la funció quants dins de
l'especificació bàsica dels conjunts (v. fig. 2.15) i així adquirir el dret de manipular la
representació del tipus.

univers CJT_∈_FITAT(ELEM_=, VAL_NAT) és
usa NAT, BOOL
ops

Ø, _∪{_}, ...
quants: cjt → nat

eqns
... les de Ø, _∪{_}, ...
quants(Ø) = 0 ...

funivers

univers CJT_∈_FITAT_PER_VECT(ELEM_=, VAL_NAT) és
implementa CJT_∈_FITAT(ELEM_=, VAL_NAT)

tipus cjt és ...{v. fig. 2.6}

funció quants (c és conjunt) retorna nat és
retorna c.sl

funivers

Fig. 2.15: especificació i implementació de l'operació per comptar els elements
d'un conjunt com a part del TAD bàsic.

Aquest enfocament, però, presenta diversos inconvenients:

- S'introdueix en la definició d'un tipus d'interès general (que residirà dins una biblioteca
d'universos) una operació que inicialment no estava prevista; si aquesta nova operació
no és emprada per cap altra aplicació per ser massa específica, s'haurà complicat la
definició i l'ús del tipus per afavorir només una aplicació particular.

- Si l'univers ja existia prèviament, cal modificar-lo i això és problemàtic:

◊ És necessari implementar la nova operació en totes les implementacions existents
per al tipus. A cada una d'elles, si l'implementador original (persona o equip de
treball) és disponible i pot encarregar-se de la tasca, ha de recordar-ne el
funcionament per poder programar la nova operació (i pot fer mesos que es va
escriure!); altrament, encara pitjor perquè algú altre ha d'entendre i modificar la
implementació, la qual tasca serà més o menys dificultosa depenent de la qualitat
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del codi (sobretot pel que fa a la llegibilitat); fins i tot, és possible que el codi font
sigui inabastable i aleshores és impossible modificar-lo.

◊ La substitució de la versió anterior de l'univers (resident en una biblioteca de
mòduls) per la nova pot provocar una catàstrofe si s'ha introduït inadvertidament
algun error; si, per prudència, es prefereix conservar les dues versions i així no
modificar les aplicacions ja existents, es duplicaran mòduls en la biblioteca.

Resumint, el desenvolupament modular d'aplicacions permet construir de manera clara,
ràpida, fiable i elegant qualsevol programa però, de vegades, entra en conflicte amb el criteri
d'eficiència; la política que cal seguir entra dins dels requeriments d'ús de l'aplicació i de les
preferències dels dissenyadors i programadors. Notem també la llibertat de definir els tipus
amb les operacions que més interessin: es pot afegir operacions per unir i intersecar
conjunts, per obtenir l'element més gran o més petit, etc., a discreció. Així, es poden seguir
dos enfocaments diferents en definir un tipus: pensar en els universos de definició com un
proveïment de les operacions indispensables per construir-ne de més complicades en
universos d'enriquiment, o bé posar a l'univers de definició de tipus totes aquelles
operacions que es puguin necessitar en el futur, cercant més eficiència a la implementació (al
capítol 7 s'insisteix sobre aquest tema).

Exercicis

2.1 Escriviu una implementació per als conjunts fitats amb pertinença usant el tipus V dels
elements com a índex d'un vector de booleans tal que S[v ] = cert ⇔ v∈S. Suposeu que la
cardinalitat de V és n i que disposeu d'una funció injectiva h: V → [1, n]. Escriviu
l'especificació pre-post de les diverses operacions. Verifiqueu la correctesa de la
implementació respecte de l'especificació usant les estratègies vistes a la secció 2.2.

2.2 a) Escriviu una implementació per als polinomis Z[X] especificats a l'apartat 1.5.1 tal que
s'emmagatzemin en un vector tots els monomis de coeficient diferent de zero sense requerir
cap condició addicional. Suposeu que, a cada moment, el nombre màxim de termes del
polinomi amb coeficient diferent de zero és n (si bé cal que la implementació ho comprovi).
Escriviu l'especificació pre-post de les diverses operacions, i també els invariants i les
funcions de fitament dels diferents bucles que hi apareguin. Verifiqueu la correctesa de la
implementació respecte de l'especificació usant les estratègies vistes a la secció 2.2.
Calculeu el cost asimptòtic de la implementació.

b) Repetiu l'apartat a) requerint que els parells del vector estiguin ordenats en ordre creixent
d'exponent.

2.3 Sigui el TAD dels multiconjunts d'elements provinents sobre un domini V (conjunts que
admeten elements repetits; és a dir, el multiconjunt {x, x} és vàlid i diferent del multiconjunt
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{x}) amb operacions de crear el multiconjunt buit i afegir un element al multiconjunt. Proposeu
una representació (que inclogui la funció d'abstracció, l'invariant de la representació i la
redefinició de la igualtat) per a les dues situacions següents:
a) El nombre total d'elements del multiconjunt és fitat per n.
b ) El nombre total d'elements del multiconjunt no és fitat però, en canvi, se sap que la
cardinalitat de V és n i es disposa d'una funció injectiva h: V → [1, n] 

2.4 Siguin les funcions f1(n) = n 3, f2(n) = 90000n 2+70000n, f3(n) = n 2logn, f4(n) = n 3logn i
f5(n) = n 3+logn. Estudieu, per a tot parell de valors diferents i, j entre 1 i 5, si fi ∈O(fj), si
fi ∈Ω(fj) i si fi ∈Θ(fj).

2.5 a) Sigui el polinomi p(n) = cknk + ck-1nk-1 + ... + c1n + c0, ∀i: 0 ≤ i ≤ k-1: ci ≥ 0, i ck > 0.
Demostreu que p(n)∈Θ(nk).

b ) Demostreu que Σ i : 1 ≤ i ≤ n: i k ∈Θ(nk
k+1), per a k > 0.

c) Demostreu que ∀a, b: a > 1 ∧ b > 1: logan ∈Θ(logbn).

2.6 Les notacions O i Ω en tenen dues altres d'associades, o petita (ang., small o) i ω petita
(ang., small omega) o, abreujadament, o i ω , que defineixen fites significativament més fortes
que les primeres i que es defineixen, per a f : N+ → N+:

o(f) = {g: N+ → N+ / ∀c0: c0∈R+: ∃n0: n0∈N+: ∀n: n ≥ n0 : g(n) ≤ c0f(n)}
ω (f) = {g: N+ → N+ / ∀c0: c0∈R+: ∃n0: n0∈N+: ∀n: n ≥ n0 : g(n) ≥ c0f(n)}

Estudieu la reflexivitat, simetria i transitivitat d'aquestes notacions i establiu les seves relacions
amb les notacions O i Ω . Mostreu-les gràficament amb un esquema com el de la fig. 2.11.

2.7 Donats els algoritmes següents, formuleu-ne l'especificació pre-post, establiu els
invariants i les funcions de fitament dels bucles i calculeu-ne el cost.
a) Producte de matrius.

acció producte (ent A, B són vectors [de 1 a n, de 1 a n] d'enters;
sort C és vector [de 1 a n, de 1 a n] d'enters) és

var fil, col, índex són enters fvar
per a tot fil des de 1 fins a n fer

per a tot col des de 1 fins a n fer
{càlcul de C[fil, col] }

C[fil, col] := 0
per a tot índex des de 1 fins a n fer

C[fil, col] := C[fil, col] + (A[fil, índex]*B[índex, col])
fper a tot

fper a tot
fper a tot

facció
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b ) Ordenació d'un vector pel mètode de la bombolla.

acció bombolla (ent/sort A és vector [de 1 a n] d'enters) és
var i, j, aux són enters fvar

per a tot i des de 1 fins a n-1 fer {cal localitzar l'i-èsim element més petit}
per a tot j baixant des de n fins a i+1 fer

{cal examinar la part del vector encara no ordenada}
si A[j-1] > A[j] llavors {intercanvi dels elements}

aux := A[j]; A[j] := A[j-1]; A[j-1] := aux
fsi

fper a tot
{l'i-èsim element més petit ja és a A[i] }

fper a tot
facció

c) Cerca dicotòmica en un vector.

funció cerca_dicot (A és vector [de 1 a n] d'enters; x és enter) retorna booleà és
var esq, dret, mig són enters; trobat és booleà fvar

{determinem els extrems de la porció del vector on pot ser x}
esq := 0; dret := n+1; trobat := fals

{se cerca mentre quedi vector per explorar}
mentre (esq < dret-1) ∧ ¬ trobat fer

mig := (esq+dret) / 2
opció

cas x = A[mig] fer trobat := cert
cas x < A[mig] fer dret := mig
cas x > A[mig] fer esq := mig

fopció
fmentre

retorna trobat

2.8 A l'article de Vitányi i Meertens citat al començament de la secció 2.3 es proposa una
definició alternativa de la notació Ω :

Ω '(f) = {g: N+ → N+ / ∃c0: c0∈R+: ∀n0: n0∈N+: ∃n: n ≥ n0 : g(n) ≥ c0f(n)}

Aquesta definició cobreix el cas que l'algoritme que es vol analitzar presenti oscil.lacions en
el seu comportament perquè no exigeix que g sigui una fita superior de f a partir d'un cert
punt sinó només que g ultrapassi o iguali f un nombre infinit de vegades. La utilitat d'aquest
cas sorgeix en algoritmes que tenen un cost per a algunes entrades i un altre de diferent per
a la resta. Estudieu la seva reflexivitat, simetria i transitivitat i establiu la relació d'aquesta
notació amb la definició de Ω donada a la secció 2.3. Imagineu una funció de cost que
estigui a dues classes diferents segons les dues definicions donades de Ω .
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