
Capítol 3 Seqüències

Donat un alfabet V, es defineix el conjunt de seqüències o cadenes d'elements de V (ang.,
sequence o string), notat amb V*, com:

- λ ∈V*.

- ∀s ∈V*. ∀v ∈V: v.s, s.v ∈V*.

λ representa la seqüència buida mentre que la resta de seqüències es poden considerar
com l'afegitó d'un element (per la dreta o per l'esquerra) a una seqüència ja existent.
D'aquesta manera, la seqüència s ∈V* es pot considerar com s = v0. ... .vn . λ, amb vi ∈V, o,
abreujadament, v0...vn; direm que v0 és el primer element de la seqüència i vn l'últim; també
podem dir que v0 és l'element de més a l'esquerra de la seqüència i vn el de més a la dreta;
direm també que vi+1 és el successor o següent de vi i que vi és el predecessor o anterior
de vi+1 o, equivalentment, que vi+1 és a la dreta de vi i que vi és a l'esquerra de vi+1.

Les operacions bàsiques que es defineixen sobre les seqüències són: crear la seqüència
buida, inserir un element de l'alfabet dins d'una seqüència, i esborrar-ne i obtenir-ne un
element; per definir clarament el comportament d'una seqüència cal determinar, doncs, a
quina posició s'insereix un element nou i quin element de la seqüència s'esborra o s'obté.
En funció de la resposta, obtenim diversos tipus abstractes diferents, entre els quals en
destaquen tres: piles, cues i llistes; la seva implementació dóna lloc a les anomenades
estructures de dades lineals (ang., linear data structures) o, simplement, estructures lineals ,
essent "lineal" el qualificatiu que indica la disposició dels elements en una única dimensió. 

3.1 Piles

El TAD de les piles (ang., stack) defineix les seqüències LIFO (abreviatura de l'anglès last-in,
first-out, o "l'últim que entra és el primer que surt"): els elements s'hi insereixen d'un en un i
es treuen, també d'un en un, en l'ordre invers al qual s'han inserit; l'únic element que es pot
obtenir de dins la seqüència és, doncs, l'últim inserit. Aquest comportament és habitual a la
vida quotidiana; per exemple, si apilem tots els plats d'un àpat l'un a sobre de l'altre, qualsevol
intent d'obtenir un plat del mig de la pila acaba irremediablement amb la ruptura de la vaixella.
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Fig. 3.1: representació pictòrica de les piles, atesa la seva gestió.

A la programació, les piles no només s'utilitzen en el disseny d'estructures de dades, sinó
també com a estructura auxiliar en diversos algoritmes i esquemes de programació; per
exemple, en la transformació d'algunes classes de funcions recursives a iteratives (v.
recorreguts d'arbres i grafs als capítols 5 i 6), o bé en l'avaluació d'expressions (v. secció 7.1).
Una altra situació típica (que possiblement és l'ús primigeni de les piles en el món dels
computadors) és la gestió de les adreces de retorn que fa el sistema operatiu en les crides a
procediments dins d'un programa imperatiu (v. [HoS94, pp. 97-99]): suposem un programa
P que conté tres accions A1, A2 i A3 que es criden tal com es mostra a la fig. 3.2 (on r, s i t
representen l'adreça de retorn de les crides als procediments); durant l'execució de A3 es
disposen els punts de retorn dels procediments dins d'una pila, tal com es mostra a la mateixa
figura (m representa l'adreça a la qual el programa ha de retornar el control en finalitzar la seva
execució), de manera que el sistema operatiu sempre sap on retornar el control del programa
en acabar l'execució del procediment en curs, obtenint l'element superior de la pila i
eliminant-lo seguidament.

programa P
…
 A1;
r:
…
fprograma

acció A1
…
 A2;
s:
…
facció

acció A2
…
 A3;
t:
…
facció

acció A3
…
…
…
…
facció

t
s
r
m

Fig. 3.2: un programa amb tres accions (a dalt) i amb les adreces de
retorn dins d'una pila (a baix).
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3.1.1 Especificació

Donada una pila corresponent a la seqüència p ∈V*, p=v0v1…vn, amb ∀i : 0 ≤ i ≤ n : vi ∈V, i
donat un element v ∈V, es poden definir diverses operacions d'interès:

- Crear la pila buida: crea (ang., create), retorna la pila λ.

- Inserir-hi un element: empila(p, v) (ang., push), retorna v0v1…vnv.

- Treure'n un element: desempila(p) (ang., pop), retorna v0v1…vn-1.

- Consultar-ne un element: cim(p) (ang., top), retorna vn.

- Decidir si la pila és buida: buida?(p) (ang., empty?), retorna cert si p = λ i fals altrament.

Donades aquestes operacions, a la fig. 3.3 es mostra una especificació per al tipus de les
piles infinites d'elements qualssevol; la signatura estableix clarament els paràmetres i els
resultats de les operacions, i les equacions reflecteixen el comportament de les diferents
operacions sobre tota pila, atès que una pila és o bé la pila buida representada per crea o bé
una pila no buida representada per empila(p, v) , on v és el darrer element afegit a la pila (n'hi
ha un, si més no) i p és la pila sense aquest darrer element (dit en altres paraules, el conjunt
de constructores generadores del tipus és {crea, empila}); destaquem la importància
d'identificar les condicions d'error resultat de treure o consultar un element de la pila buida.
L'identificador elem denota el tipus dels elements, especificat a l'univers de caracterització
ELEM (v. fig. 1.27).

univers PILA(ELEM) és

usa BOOL

tipus pila

ops
crea: → pila
empila: pila elem → pila
desempila: pila → pila
cim: pila → elem
buida?: pila → bool

errors desempila(crea); cim(crea)

eqns ∀p∈pila; ∀v∈elem
desempila(empila(p, v)) = p; cim(empila(p, v)) = v
buida?(crea) = cert; buida?(empila(p, v)) = fals

funivers

Fig. 3.3: especificació del TAD de les piles.
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3.1.2 Implementació

La representació més senzilla de les piles segueix un esquema similar a la implementació
dels conjunts presentada a l'apartat 2.1.4: els elements s'emmagatzemen dins d'un vector tal
que dos elements consecutius de la pila ocupen dues posicions consecutives dins del
vector i s'usa un apuntador de lloc lliure que identifica ràpidament la posició del vector
afectada per les operacions d'empilar, desempilar i consultar (v. fig. 3.4); és l'anomenada
representació seqüencial de les piles. Amb aquest apuntador ja no cal res més: el primer
element de la pila ocupa la primera posició del vector, el segon, la segona, etc., fins arribar a
l'apuntador de lloc lliure. El comportament de les operacions d'inserció i supressió de les
piles sobre aquesta implementació es mostra esquemàticament a la fig. 3.5.

...v1 v2 vn-1 vn

sl

A

Fig. 3.4: representació seqüencial de la pila v1v2... vn.

...v1 v2 vn-1 vn

sl

...v1 v2 vn-1

sl

v AA

Fig. 3.5: apilament d'un element  v (esq.) i desapilament (dreta) sobre la pila de la fig. 3.5.

A la fig. 3.6 apareix l'univers d'implementació del tipus. Com ja s'ha dit a la secció 1.6, la
implementació per vectors obliga a fixar el nombre d'elements que hi caben de manera que la
pila ja no és de dimensió infinita i per això l'especificació corresponent no és la de la fig. 3.3
sinó que caldria modificar-la aplicant els raonaments vistos a l'apartat 1.6.4 en el cas dels
conjunts; entre d'altres coses, el TAD ofereix una operació per comprovar si la pila és plena?
per tal que l'usuari pugui detectar aquesta situació i no provocar un error.

El cost temporal de les operacions és òptim, Θ(1), sempre i quan el cost de duplicar elements
sigui negligible1. El cost espacial és pobre, perquè una pila té un espai reservat Θ(val), sense
que influeixi en aquest cost el nombre concret d'elements que la formen en un moment
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1 Per simplificar l'estudi de l'eficiència, a la resta del llibre ens centrarem en el cost intrínsec de les
operacions dels TAD, sense considerar el cost de les duplicacions, comparacions i altres operacions
elementals dels paràmetres formals dels universos genèrics que els defineixen en la benentesa que, si
aquests costos no són negligibles, haurien de considerar-se per obtenir la veritable eficiència del TAD.



donat2 i també considerant negligible l'espai ocupat pels elements.

univers PILA_SEQ(ELEM, VAL_NAT) és
implementa PILA(ELEM, VAL_NAT)

usa NAT, BOOL

tipus pila és tupla
A és vector [de 0 a val-1] d'elem
sl és nat

ftupla
ftipus

invariant (p és pila): p.sl ≤ val

funció crea retorna pila és
var p és pila fvar

p.sl := 0
retorna p

funció empila (p és pila; v és elem) retorna pila és
si p.sl = val llavors error   {pila plena}
si no p.A[p.sl] := v; p.sl := p.sl+1
fsi

retorna p

funció desempila (p és pila) retorna pila és
si p.sl = 0 llavors error   {pila buida}
si no p.sl := p.sl-1
fsi

retorna p

funció cim (p és pila) retorna elem és
var v és elem fvar

si p.sl = 0 llavors error   {pila buida}
si no v := p.A[p.sl-1]
fsi

retorna v

funció buida? (p és pila) retorna bool és
retorna p.sl = 0

funció plena? (p és pila) retorna bool és
retorna p.sl = val

funivers

Fig. 3.6: univers d'implementació de les piles.

Seqüències       1 3 1__________________________________________________________________________________

2 Aquest fet no és especialment greu si la pila ha de créixer en algun moment fins a val ; tanmateix, el
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Atès que aquesta és la primera implementació vista en el text d'una estructura de dades, és
interessant demostrar la seva correcció, i ho farem seguint el mètode axiomàtic. Ens
restringirem a la demostració de la correcció d'una operació, empila, essent similar l'estratègia
per a la resta d'operacions de la signatura. L'especificació axiomàtica per a empila és:

{ sl1 ≤ val }
<A2, sl2> := empila(<A1, sl1>, v)

{ sl2 ≤ val ∧ abspila(<A2, sl2>) = empila(abspila(<A1, sl1>), v) }

Com que la demostració involucrarà operacions de vectors, definim a la fig. 3.7 una
especificació per als vectors indexats amb índexs naturals de zero a val-1 (l'extensió a vectors
més generals queda com a exercici per al lector). La crida ass(A, i, v) és igual a l'assignació
A[i] := v mentre que cons(A, i) representa la indexació A[i] en el context d'una expressió.

univers VECTOR(ELEM, VAL_NAT) és

usa NAT, BOOL

tipus vector

ops crea: → vector
ass: vector nat elem → vector
cons: vector nat → elem

errors ∀A∈vector; ∀i∈nat; ∀v∈elem

[i ≥ val] ⇒ ass(A, i, v), cons(A, i); cons(crea, i)

eqns ∀A∈vector; ∀i,j∈nat; ∀v,w∈elem
(E1) ass(ass(A, i, v), i, w) = ass(A, i, w)
(E2) [¬NAT.ig(i, j)] ⇒ ass(ass(A, i, v), j, w) = ass(ass(A, j, w), i, v)
(E3) cons(ass(A, i, v), i) = v
(E4) [¬NAT.ig(i, j)] ⇒ cons(ass(A, i, v), j) = cons(A, j)

funivers

Fig. 3.7: especificació d'un TAD per als vectors.

Per començar, cal determinar la funció d'abstracció i la relació d'igualtat, a més de l'invariant de
la representació, ja establert. La funció d'abstracció és similar al cas dels conjunts, la qual cosa
és raonable atès que l'estratègia de representació és idèntica:

(A1) abspila(<A, 0>) = crea
(A2) abspila(<A, x+1>) = empila(abspila(<A, x>), A[x])

Pel que fa a la relació d'igualtat, és fins i tot més simple ja que, donades les representacions
de dues piles, els elements a la part ocupada dels vectors corresponents han ser els
mateixos i en el mateix ordre:
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(R) R pila(<A1, sl1>, <A2, sl2>) = (sl1 = sl2) ∧ (∀k: 0 ≤ k ≤ sl1-1: A1[k] = A2[k])

Suposem que el codi de empila que es proposa inicialment per complir aquesta especificació
consisteix simplement en l'assignació de tuples <A2, sl2> := <ass(A1, sl1, v), sl1+1>. És a dir, la
demostració que queda per fer és:

sl1 ≤ val  ⇒ ( sl1 +1 ≤ val ∧ abspila(<ass(A1, sl1, v), sl1+1>) = empila(abspila(<A1, sl1>), v) )

Estudiem primer la satisfacció de la segona fórmula de la conclusió. La igualtat es pot
demostrar de la manera següent:

abspila(<ass(A1, sl1, v), sl1+1>) =    { aplicant (A2) }

empila(abspila(<ass(A1, sl1, v), sl1>), cons(ass(A1, sl1, v), sl1)) =    { aplicant (E3)}

empila(abspila(<ass(A1, sl1, v), sl1>), v) =   { conjectura }

empila(abspila(<A1, sl1>), v)

La conjectura que apareix, que es podria formular com a lema, estableix que una assignació
en una posició lliure del vector no afecta el resultat de la funció d'abstracció. La demostració
és òbvia aplicant (R), ja que el predicat R pila(<ass(A1, sl1, v), sl1>, <A1, sl1>) efectivament
avalua a cert.

Cal veure, però, que la crida ass(A1, sl1, v) provoca un error si sl1 = val, el valor màxim del
vector que és un valor possible segons la pre-condició; per això, el codi per empila ha de
protegir l'assignació amb una condició, tal com apareix a la fig. 3.6. De pas, aquesta protecció
assegura que també es compleix la primera conjunció de la postcondició, és a dir, l'invariant
de la representació de la pila resultat, i així queda definitivament verificada la implementació
d'empila. Una altra alternativa vàlida hagués estat la modificació de la pre-condició d'empila
per evitar aquest valor màxim per a l'apuntador de lloc lliure.
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3.2 Cues

En aquesta secció apareix el segon model clàssic de seqüència: el tipus de les cues (ang.,
queue). La diferència entre les piles i les cues és que en aquestes últimes els elements de
base s'insereixen per un extrem de la seqüència i s'extreuen per l'altre (política FIFO : first-in,
first-out, o "el primer que entra és el primer que surt"); l'element que s'hi pot consultar en tot
moment és el primer inserit.

Les cues apareixen en diversos àmbits de l'activitat humana: la gent fem cua als cinemes, a
les fleques, a les llibreries per comprar aquest llibre, etc. També tenen aplicació a la
informàtica; una situació ben coneguda és l'assignació d'una CPU a processos d'usuaris pel
sistema operatiu amb una política round-robin sense prioritats: els processos que demanen
el processador s'encuen de manera que, quan el que s'està executant actualment acaba o
exhaureix el temps assignat de CPU, passa a executar-se el que porta més temps esperant.

Fig. 3.8: representació pictòrica de les cues, atesa la seva gestió.

3.2.1 Especificació

Donada una cua corresponent a la seqüència c∈V*, c=v0v1…vn, con ∀i: 0 ≤ i ≤ n : vi ∈V, i
donat un element v ∈V, hi definim les operacions següents:

- Crear la cua buida: crea, retorna la cua λ.

- Inserir-hi un element: encua(c, v) (ang., put o enqueue), retorna v0v1…vnv.

- Treure'n un element: desencua(c) (ang., tail o dequeue), retorna v1…vn.

- Consultar-ne un element: cap(c) (ang., head o first), retorna v0.

- Decidir si la cua és buida o no: buida?(c), retorna cert si c = λ i fals altrament.

Com és habitual, el tipus abstracte cua s'encapsula dins un univers parametritzat pel tipus
dels elements base, tal com es mostra a la fig. 3.9. A l'especificació de desencua i cap es
distingeix el comportament de les operacions sobre la cua buida, la cua amb un únic element
i la cua amb més d'un element i així es cobreixen tots els casos: es diu que és un error
intentar desencuar un element o consultar el primer element de la cua buida, que desencuar
un element d'una cua amb un únic element dóna com a resultat la cua buida, que el cap d'una
cua amb un únic element és aquest element i que desencuar o preguntar pel cap d'una cua
amb més d'un element es defineix recursivament sobre una cua que té un element menys.
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univers CUA(ELEM) és

usa BOOL

tipus cua

ops
crea: → cua
encua: cua elem → cua
desencua: cua → cua
cap: cua → elem
buida?: cua → bool

errors desencua(crea); cap(crea)

eqns ∀c∈cua; ∀v∈elem
desencua(encua(crea, v)) = crea
[¬buida?(c)] ⇒ desencua(encua(c, v)) =

= encua(desencua(c), v)
cap(encua(crea, v)) = v
[¬buida?(c)] ⇒ cap(encua(c, v)) = cap(c)
buida?(crea) = cert
buida?(encua(c, v)) = fals

funivers

Fig. 3.9: especificació del TAD de les cues.

3.2.2 Implementació

Com en el cas de les piles, es distribueixen els elements seqüencialment dins d'un vector; a
més, es necessiten:

- Un apuntador de lloc lliure, sl, a la posició on inserir l'element següent.

- Un apuntador al primer element de la cua, prim : com que l'operació destructora de les
cues elimina el primer element, si aquest resideix sempre a la primera posició caldria
moure tots els elements una posició a l'esquerra a cada supressió, solució
extremadament ineficient, o bé marcar els elements esborrats, amb la qual cosa es
malbarataria espai i caldria fer regeneracions periòdiques. La solució d'aquests
problemes consisteix a tenir un apuntador al primer element, que es mogui cada
vegada que es desencua un element. Una conseqüència d'aquesta estratègia és que
un dels apuntadors (o ambdós) pot arribar al final del vector sense que totes les
posicions del vector estiguin ocupades (és a dir, sense tenir una cua totalment plena);
per reaprofitar les posicions inicials sense moure tots els elements, el vector es
considera com una estructura circular (és a dir, sense principi ni fi), on després del darrer
element va el primer (v. fig. 3.10).
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- Un indicador de si és plena o buida: la política d'implementació circular no dóna prou
informació per decidir si una cua és buida o no, perquè la condició de cua buida és la
mateixa de cua plena, prim = sl ; per això, es pot afegir a la representació un booleà o bé
un comptador d'elements; la segona opció és especialment útil si es vol implementar
dins l'univers de definició de les cues una operació que compti el nombre d'elements.

prim

sl
1

0

val-1

2

creixement
de la cua

...

...

ZONA
LLIURE

ZONA
OCUPADA

val-2

Fig. 3.10: implementació d'una cua dins un vector circular de val posicions.

A la fig. 3.11 es presenta una implementació Merlí de les cues afitades que segueix totes
aquestes consideracions, establint acuradament l'invariant de la representació que afita els
valors vàlids dels apuntadors i del comptador i, a més, els relaciona. Notem l'ús de mod
(l'operació que retorna el residu de la divisió de dos nombres naturals) per gestionar el vector
circularment. El cost temporal de les operacions és Θ(1) i el cost espacial de l'estructura
Θ(val), com era d'esperar.

A la literatura sobre el tema es troben algunes petites variants d'aquest esquema; en
destaquem dues:

- Es pot evitar el booleà o comptador addicional desaprofitant una posició del vector, de
manera que la condició de cua plena passa a ser que sl apunti a la posició anterior
(mòdul val ) a la qual apunta prim, mentre que la condició de cua buida continua essent
la mateixa.

- Es pot eliminar l'apuntador sl substituint-ne qualsevol referència per l'expressió
(c.prim + c.cnt) mod val, tal com queda clar a partir de l'invariant.
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univers CUA_CIRCULAR(ELEM, VAL_NAT) és
implementa CUA(ELEM, VAL_NAT)

usa NAT, BOOL

tipus cua és
tupla

A és vector [de 0 a val-1] d'elem
prim, sl, cnt són nat

ftupla
ftipus

invariant (c és cua):
c.prim < val  ∧ c.cnt ≤ val  ∧ c.sl = (c.prim+c.cnt) mod val

funció crea retorna cua és
var c és cua fvar

c.prim := 0; c.sl := 0; c.cnt := 0
retorna c

funció encua (c és cua; v és elem) retorna cua és
si c.cnt = val llavors error  {cua plena}
si no c.A[c.sl] := v; c.sl := (c.sl+1) mod val; c.cnt := c.cnt+1
fsi

retorna c

funció desencua (c és cua) retorna cua és
si c.cnt = 0 llavors error {cua buida}
si no c.prim := (c.prim+1) mod val; c.cnt := c.cnt-1
fsi

retorna c

funció cap (c és cua) retorna elem és
var v és elem fvar

si c.cnt = 0 llavors error {cua buida}
si no v := c.A[c.prim]
fsi

retorna v

funció buida? (c és cua) retorna bool és
retorna c.cnt = 0

funció plena? (c és cua) retorna bool és
retorna c.cnt = val

funivers

Fig. 3.11: implementació de les cues amb vectors circulars.
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3.3 Llistes

Les llistes (ang., list) són la generalització dels dos tipus abstractes anteriors: mentre que en
una pila i en una cua les operacions només afecten un extrem de la seqüència, en una llista
es pot inserir un element en qualsevol posició i esborrar-ne i consultar-ne qualsevol.

L'ús de llistes a la informàtica és tan antic com l'existència mateixa dels computadors i ha
donat lloc a diversos models dels tipus. Un dels més habituals i que estudiarem aquí són les
anomenades llistes amb punt d'interès 3; així mateix, veurem algunes variants en el seu ús i la
seva implementació. Cal remarcar, però, que molt freqüentment es poden combinar
característiques d'aquest i d'altres models per formar-ne de nous, sempre que el resultat
s'adapti millor a un context donat; de fet, una bona biblioteca de components reusables
hauria d'oferir un repertori variat d'operacions sobre les llistes.

3.3.1 Especificació de les llistes amb punt d'interès

A les llistes amb punt d'interès es defineix l'existència d'un element distingit dins la
seqüència, que és el que serveix de referència per a les operacions, i aquest rol de distinció
pot canviar-se d'element a element amb l'aplicació d'altres funcions del tipus; diem llavors
que el punt d'interès de la llista està sobre l'element distingit. També pot passar, però, que
estigui més enllà del darrer element de la llista; en aquest cas diem que el punt d'interès està
a la dreta de tot ; en canvi, el punt d'interès no pot estar mai a l'esquerra del primer element.

Un exemple immediat d'aquest model és la línia actual de text en un terminal; el cursor
representa el punt d'interès i serveix de referència per a les operacions d'inserir i esborrar
caràcters mentre que les fletxes i, usualment, algunes tecles o combinacions de tecles
serveixen per moure el cursor per la línia de manera que el punt d'interès pot arribar a
posicionar-se sobre qualsevol caràcter de la línia.

L'existència del punt d'interès porta a un model de seqüència diferent als vistos fins ara: es
distingeix el tros de seqüència a l'esquerra del punt d'interès i el tros que va de l'element
distingit al de la dreta de tot, i per això el model és realment V*x V*; notem que qualsevol de
les dues parts pot ser λ segons la situació del punt d'interès.  Llavors, donada una llista l,
l = <s, t>∈V*x V*, s=s0s1…sn, t=t0t1…tm, amb ∀i, j: 0 ≤ i ≤ n ∧ 0 ≤ j ≤ m : si,tj ∈V, i donat un
element v ∈V, es defineixen les operacions següents:

- Crear la llista buida: crea, retorna la llista <λ, λ>; és a dir, retorna una llista sense
elements i el punt d'interès queda a la dreta de tot.

- Inserir-hi un element: insereix(l, v) (ang., insert), retorna <s0s1…snv, t0t1…tm>; és a dir,
insereix davant del punt d'interès, que no canvia.
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- Treure'n un element: esborra(l) (ang., delete o remove), retorna <s0s1…sn, t1…tm>; és a
dir, esborra l'element distingit (en cas que el punt d'interès sigui a la dreta de tot, dóna
error) i el punt d'interès queda sobre l'element següent (o a la dreta de tot, si l'esborrat
és l'últim).

- Consultar-ne un element: actual(l) (ang., current o get ), retorna t0; és a dir, retorna
l'element distingit (o dóna error si el punt d'interès és a la dreta de tot).

- Decidir si la llista és buida o no: buida?(l), retorna cert si l = <λ, λ> i fals altrament.

- Posar-hi al començament el punt d'interès: principi(l) (ang., reset), retorna <λ, s . t >,
essent . la concatenació de cadenes; és a dir, el punt d'interès queda sobre el primer
element, si n'hi ha, o bé a la dreta de tot, si no n'hi ha cap.

- Avançar-ne el punt d'interès: avança(l) (ang., next), retorna <s0s1…snt0, t1…tm>; és a dir,
l'element distingit passa a ser el següent a l'actual (o dóna error si el punt d'interès és a
la dreta de tot).

- Mirar si el punt d'interès és a la dreta de tot: fi?(l) (ang., end? o eol?), retorna cert si t = λ i
fals altrament.

Aquesta signatura permet implementar de manera senzilla els dos esquemes de programació
més usuals sobre seqüències: l'esquema de recorregut i l'esquema de cerca (v. fig. 3.12). A
l'esquema de recorregut s'aplica un tractament T sobre tots els elements de la llista, mentre
que a l'esquema de cerca s'explora la llista fins a trobar un element que compleixi una
propietat A o bé fins a arribar al final; en cas de trobar-se, el punt d'interès hi queda
posicionat. Pel que fa a la cerca, la situació més habitual consisteix a comprovar si un element
particular és o no dins de la llista. En les pre- i postcondicions i també en els invariants
d'aquestes i d'altres funcions, usarem una operació _∈_ tal que, donat un element v i una
llista l, v ∈l comprova si v és dins l i també dues funcions pe i pd que, donada una llista
l = <s, t>, retornen s i t, respectivament.

Precisament l'esquema de recorregut serà un dels més usats en els algoritmes sobre les
llistes; és per això que a la resta del text seguirem una notació abreujada que en clarifica
l'escriptura (que s'usarà sobretot en el capítol 6); en general, essent l una llista amb punt
d'interès d'elements de tipus V i essent v una variable de tipus V, el bucle:

per a tot v dins de l fer tractar v fper a tot

és equivalent a la seqüència d'instruccions:

l := principi(l)
mentre ¬ fi?(l) fer

tractar actual(l); l := avança(l)
fmentre
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{l = <v0v1…vk-1, vk…vn} {l = <v0v1…vk-1, vk…vn}
l := principi(l) l := principi(l); trobat := fals
mentre ¬fi?(l) fer mentre ¬ fi?(l) ∧ ¬trobat fer

{ I ≅ ∀i: 0 ≤ i ≤ ||pi(l)||: T(vi) } { I ≅ (∀i: 0 ≤ i ≤ ||pi(l)||: ¬ A(vi))  ∧ trobat ⇒ A(actual(l)) }
{ F ≡ ||pd(l)|| } { F ≡ ||pd(l)|| }

T(actual(l)) si A(actual(l)) llavors trobat := cert
l := avança(l) si no l := avança(l)

fmentre fsi
{∀i: 0 ≤ i ≤ n: T(vi)} fmentre

{trobat ≡ ∃i: 0 ≤ i ≤ n: A(vi)  ∧ trobat ⇒ A(actual(l))}

Fig. 3.12: esquemes de seqüències sobre llistes amb punt d'interès
(esquerra, recorregut; dreta, cerca).

L'especificació algebraica d'aquesta mena de llistes es basa precisament en el model tot just
introduït4: es considera que una llista és un parell de seqüències, concretament piles ateses
les operacions que es necessiten; les dues piles estan confrontades, de manera que la pila
de l'esquerra té el cim tot just abans del punt d'interès, mentre que la pila de la dreta té com a
cim el punt d'interès, i els seus sentits de creixement són oposats. Sobre aquestes piles es
necessita un enriquiment, concatena, que passa tots els elements de la pila de l'esquerra
sobre la pila de la dreta; l'operació s'especifica convenientment en el mateix univers de les
llistes. L'univers genèric (v. fig. 3.13) queda finalment definit sobre les tuples de dues piles
(la seqüència de l'esquerra i la seqüència de la dreta) amb una operació privada que és la
constructora generadora del gènere; observem que les operacions del TAD llista han estat
especificades respecte de les constructores generadores del TAD pila allà on ha estat
necessari. En concret, es distingeix la pila buida (representada per crea) de la pila no buida
(representada per empila(p, v)) allà on ha convingut. El resultat és correcte perquè tota
operació ha quedat definida per a totes les llistes possibles. Destaquem també la instància
necessària de les piles fetes amb el paràmetre formal de les llistes; com que els dos
paràmetres es defineixen en el mateix univers de caracterització, és necessari batejar-los a la
capçalera dels universos genèrics per poder distingir el tipus elem en els dos contextos. La
instància és privada perquè l'usuari de les llistes no ha de tenir-hi accés.

Una modificació interessant de les llistes amb punt d'interès consisteix a fer que aquest punt
només sigui rellevant en les operacions de lectura i que no afecti ni la inserció ni la supressió
d'elements, esborrant sempre el primer element (o l'últim) i inserint sempre pel començament
(o pel final). Fins i tot, podríem tenir diversos tipus d'operacions d'inserció i supressió dins el
mateix univers. També es podria afegir una operació de modificar l'element distingit sense
canviar el punt d'interès. Aquestes variants i d'altres apareixen en diversos texts i la seva
especificació i posterior implementació queden com a exercici per al lector.
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univers LLISTA_INTERÈS (A és ELEM) és

usa BOOL

instancia privada PILA (B és ELEM) on B.elem és A.elem

ops privada concat: pila pila → pila

eqns ∀p,p1,p2∈pila; ∀v∈elem
concat(crea, p) = p
concat(empila(p1, v), p2) = concat(p1, empila(p2, v))

tipus llista

ops
privada <_, _>: pila pila → llista
crea: → llista
insereix: llista elem → llista
esborra, principi, avança: llista → llista
actual: llista → elem
fi?, buida?: llista → bool

errors ∀p∈pila
esborra(<p, PILA.crea>)
avança(<p, PILA.crea>)
actual(<p, PILA.crea>)

eqns ∀p,p1,p2∈pila; ∀v∈elem
crea = <PILA.crea, PILA.crea>
insereix(<p1, p2>, v) = <PILA.empila(p1, v), p2>
esborra(<p1, PILA.empila(p2, v)>) = <p1, p2>
principi(<p1, p2>) = <PILA.crea, concat(p1, p2)>
avança(<p1, PILA.empila(p2, v)>) = <PILA.empila(p1, v), p2>
actual(<p1, PILA.empila(p2, v)>) = v
fi?(<p1, p2>) = PILA.buida?(p2)
buida?(<p1, p2>) = PILA.buida?(p1) ∧ PILA.buida?(p2)

funivers

Fig. 3.13: especificació del TAD llista amb punt d'interès.

Seqüències       1 4 1__________________________________________________________________________________



3.3.2 Implementació de les llistes amb punt d'interès

Per implementar les llistes amb punt d'interès es pot optar entre dues estratègies:

- Representació seqüencial. Els elements s'emmagatzemen dins d'un vector i es
compleix que elements consecutius a la llista ocupen posicions consecutives al vector.

- Representació encadenada. Es trenca la propietat de la representació seqüencial i
s'introdueix el concepte d'encadenament: tot element del vector identifica
explícitament la posició que ocupa el seu successor en la llista.

a) Representació seqüencial
Mostrada a les figs. 3.14 i 3.15, la seva filosofia és idèntica a la representació de les piles i les
cues; només cal un apuntador addicional a l'element distingit, per poder aplicar les
operacions pròpies del model de llista. El problema principal d'aquesta implementació és
evident: una inserció o supressió a qualsevol posició del vector obliga a desplaçar alguns
elements per no tenir posicions desaprofitades i el resultat té un cost lineal inadmissible quan
aquestes operacions són freqüents o la dimensió dels elements és molt gran; a més, els
moviments d'elements propis d'una representació seqüencial són especialment
inconvenients en el context d'una estructura de dades complexa que té apuntadors des de
diferents components cap al vector: el moviment d'un element d'una posició a una altra
exigeix actualitzar el valor d'aquests apuntadors, la qual cosa pot no ser trivial. La resolució
d'aquests problemes porta a la representació encadenada.

univers LLISTA_INTERÈS_SEQ(ELEM, VAL_NAT) és
implementa LLISTA_INTERÈS(ELEM, VAL_NAT)

usa NAT, BOOL

tipus llista és
tupla

A és vector [de 0 a val-1] d'elem
act, sl són nat

ftupla
ftipus

invariant (l és llista): l.act ≤ l.sl ≤ val

funció crea retorna llista és
var l és llista fvar

l.act := 0; l.sl := 0
retorna l

Fig. 3.14: implementació seqüencial de les llistes.
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funció insereix (l és llista; v és elem) retorna llista és
var i és nat fvar

si l.sl = val llavors error  {llista plena}
si no {desplaçament dels elements a la dreta del punt d'interès una 

posició a la dreta, per fer lloc}
per a tot i des de l.sl baixant fins a l.act+1 fer l.A[i] := l.A[i-1] fper a tot
l.sl := l.sl+1; l.A[l.act] := v; l.act := l.act+1

fsi
retorna l

funció esborra (l és llista) retorna llista és
var i és nat fvar

si l.act = l.sl  llavors error  {fi de llista o llista buida}
si no {desplaçament dels elements a la dreta del punt d'interès una

posició a l'esquerra, per sobreescriure}
per a tot i des de l.act fins a l.sl-2 fer l.A[i] := l.A[i+1] fper a tot
l.sl := l.sl-1

fsi
retorna l

funció principi (l és llista) retorna llista és
l.act := 0

retorna l

funció actual (l és llista) retorna elem és
var v és elem fvar

si l.act = l.sl llavors error   {fi de llista}
si no v := l.A[l.act]
fsi

retorna v

funció avança (l és llista) retorna llista és
si l.act = l.sl llavors error si no l.act := l.act + 1 fsi

retorna l

funció fi? (l és llista) retorna bool és
retorna l.act = l.sl

funció buida? (l és llista) retorna bool és
retorna l.sl = 0

funció plena? (l és llista) retorna bool és
retorna l.sl = val

funivers

Fig. 3.14: implementació seqüencial de les llistes (cont.).
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slact

a b c d

slact

a b d

slact

a b v d

Fig. 3.15: operacions sobre llistes amb punt d'interès: a l'esquerra, la llista <ab, cd>; al mig,
supressió de l'element distingit; a la dreta, inserció de l'element v a la llista resultant.

b ) Representació encadenada
L'objectiu de l'estratègia encadenada (també dita enllaçada; ang., linked ) és evitar els
moviments d'elements del vector cada vegada que se n'hi esborra o insereix un. Per això, els
elements consecutius de la llista ja no ocuparan posicions consecutives dins del vector; és
més, la posició que ocupa un element dins del vector no té cap significat. Per enregistrar
quin element va a continuació d'un de donat es necessita introduir el concepte
d'encadenament (ang., link ): una posició del vector que conté l'element vk de la llista inclou
un camp addicional que enregistra la posició que ocupa l'element vk+1. A la fig. 3.16 es
mostra una primera versió de la representació del tipus, on queda clar que el preu que s'ha
de pagar per estalviar moviments d'elements és simplement afegir un camp enter a cada
posició del vector; sembla una opció recomanable, sobretot amb llistes molt volàtils, o bé
quan els elements de la llista són de dimensió prou gran com perquè l'espai dels
encadenaments sigui negligible, o bé quan el context d'ús no imposa requeriments
d'eficiència espacials massa estrictes. Notem que la disposició dels elements dins del vector
ha deixat de ser rellevant i depèn exclusivament de la història de l'estructura i de la
implementació concreta dels algoritmes; és més, per a una mateixa llista hi ha moltíssimes
configuracions del vector que la implementen, tal com es podrà deduir de la relació d'igualtat
del tipus. El concepte de representació encadenada és extensible a totes les estructures
lineals estudiades fins ara.

tipus llista és
tupla

A és vector [de 0 a val-1] de
tupla

v és elem; enc és enter
ftupla

act, prim són enter
ftupla

ftipus

Fig. 3.16: primera versió de la representació encadenada de les llistes amb punt d'interès.
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Així, doncs, els elements de la llista tenen un encadenament que els uneix, i amb un
apuntador al primer de la llista, un altre a l'element actual i una indicació de quin element és
l'últim (per exemple, donant al seu encadenament un valor nul, habitualment -1) ja la podem
recórrer, consultar i inserir-hi i esborrar-hi elements. A la fig. 3.17 es mostren dues
configuracions possibles de les moltes que existeixen per a una llista donada; a l'apartat (a),
cada posició del vector inclou el valor del seu encadenament mentre que a l'apartat (b) es
mostren aquests encadenaments gràficament apuntant cada element el seu successor,
llevat de l'últim que té un encadenament especial; aquesta notació és més clara i per això la
preferim a la primera.

a b cd

prim act

b acd

act prim

4 7 0-1 1 40-1
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Fig. 3.17(a): dues possibles representacions encadenades de la llista <ab, cd>.

a b cd

prim act

b acd

act prim

Fig. 3.17(b): ídem, però mostrant gràficament els encadenaments.

Encara queda per resoldre la gestió de l'espai lliure del vector, és a dir, cada vegada que s'hi
insereix un element cal obtenir una posició del vector on emmagatzemar-lo i, en esborrar-lo,
cal recuperar aquesta posició per re-utilitzar-la. Una primera solució consisteix a marcar les
posicions del vector com a ocupades o lliures i agafar espai del final del vector fins que
s'esgoti, i reorganitzar llavors el vector; precisament, el problema d'aquest esquema són les
reorganitzacions. Alternativament, els llocs lliures es poden organitzar també com una
estructura lineal amb operacions per obtenir un element, esborrar-ne i inserir-ne; com que no
importa la posició elegida, l'espai lliure s'organitza de la forma més senzilla possible: com una
pila, anomenada pila de llocs lliures, que compartirà el vector amb la llista, aprofitant el mateix
camp d'encadenament per enllaçar els elements i així no malbaratar espai (v. fig. 3.18).
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a b cd

prim actsl

Fig. 3.18: ídem fig. 3.17(b), a l'esquerra, amb gestió de l'espai lliure.

La representació resultant presenta encara un problema més: en inserir i esborrar l'element
d'interès cal modificar l'encadenament de l'element anterior a ell perquè n'apunti un altre;
actualment, l'única manera de trobar l'anterior a l'actual és recórrer la llista des del
començament fins arribar a l'element en qüestió; per això, la inserció i la supressió tindrien un
cost temporal lineal. La solució òbvia consisteix a no tenir un apuntador a l'element actual,
sinó a l'anterior a l'actual i així tant la inserció com la supressió queden de cost constant.
Tanmateix, aquesta modificació introdueix un nou problema: quin és l'element anterior al
primer? Aquest cas especial obliga a escriure uns algoritmes més complicats, que actuen en
funció de si la llista és o no és buida, de si l'element a suprimir és o no és el primer, etc. Per
resoldre'l existeix una tècnica senzilla però de gran utilitat: la inclusió dins de la llista d'un
element fantasma o sentinella (ang., sentinel ), és a dir, un element fictici que sempre és a
l'esquerra de la llista, des que es crea, de manera que l'element actual sempre té un
predecessor5. Dins del vector, aquest element pot ocupar per exemple la posició 0, i com
que els algoritmes no el mouran mai de lloc, no cal un apuntador al primer element de la llista.

a b cd

antsl

Fig. 3.19: ídem fig. 3.18, amb un element fantasma i apuntador a l'anterior.

A la fig. 3.20 es dóna un univers d'implementació de les llistes encadenades amb element
fantasma i apuntador a l'anterior de l'actual que deixa totes les operacions constants llevat
crea. A la fig. 3.21 es mostra la mecànica d'inserció i supressió d'elements en llistes
encadenades (per claredat dels esquemes, no es dibuixen els vectors ni l'element fantasma,
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sinó directament la seqüència d'elements i la pila de llocs lliures). Notem que l'invariant de la
representació és més complex que els que hem vist fins ara perquè cal establir certes
propietats que compleixen els encadenaments; en concret, a la primera línia de l'invariant es
donen els valors permesos per a ant i sl, i a la segona i tercera línies s'estableix que tota
posició del vector forma part o bé només de la llista d'elements o bé només de la pila de llocs
lliures. Per escriure còmodament aquest predicat es defineix una funció auxiliar definida
recursivament, cadena, que retorna el conjunt de posicions que penja d'una posició
determinada del vector seguint els encadenaments; així, cadena(l, 0) retorna el conjunt de
posicions ocupades dins l i cadena(l, l.sl) el conjunt de posicions que formen la pila de llocs
lliures dins l. La majoria d'aquestes propietats es repetiran a totes les representacions
encadenades que estudiarem al llarg del text, com també la funció cadena, en aquesta forma
o amb petites variacions.

3.3.3 Implementació d'estructures de dades amb punters

Les diferents tècniques d'implementació vistes fins ara tenen en comú l'ús de vectors per
emmagatzemar els elements de les seqüències. Aquesta política presenta diversos
problemes evidents:

- En un moment donat, es desaprofiten totes les posicions del vector que no contenen
cap element. Aquest fet és especialment greu quan hi ha diverses estructures lineals i
alguna d'elles s'omple mentre les altres encara tenen espai disponible, inabastable per
a l'estructura plena (v. exercici 3.20).

- Cal predeterminar la dimensió màxima de l'estructura de dades, àdhuc quan no es
disposa de prou informació per escollir una fita fiable o és un valor molt fluctuant durant
l'existència de l'estructura. Fins i  tot, a diferència de la notació emprada en aquest text,
molts dels llenguatges de programació imperatius existents al mercat no permeten
parametritzar la dimensió del vector, la qual cosa agreuja considerablement el problema i
pot obligar a definir diversos mòduls per a estructures idèntiques que només es
diferencïin en aquesta característica.

- Els algoritmes han d'ocupar-se de la gestió de l'espai lliure del vector.

Per això, els llenguatges imperatius comercials presenten un mecanisme incorporat de
gestió d'espai per alliberar el programador d'aquestes limitacions, que es concreta en
l'existència d'un nou tipus de dades (en realitat, un constructor de tipus) anomenat punter
(ang., pointer ): una variable de tipus punter a T , on T és un tipus de dades qualsevol,
representa un apuntador a un objecte de tipus T. En termes d'implementació, l'espai lliure és
gestionat pel sistema operatiu, que respon a les demandes del programa i un punter no és
més que una adreça de memòria que representa la posició d'inici de l'objecte de tipus T, amb
l'afegitó d'un mecanisme de control de tipus per impedir l'ús indegut dels objectes. L'espai
així gestionat es denomina memòria dinàmica (ang., dynamic storage) del programa.
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univers LLISTA_INTERÈS_ENC(ELEM, VAL_NAT) és
implementa LLISTA_INTERÈS(ELEM, VAL_NAT)

tipus llista és tupla
A és vector [de 0 a val] de

tupla v és elem; enc és enter ftupla
ant, sl són enter

ftupla
ftipus

invariant (l és llista): (1 ≤ l.sl ≤ val  ∨ l.sl = -1)  ∧ l.ant∈cadena(l, 0) - {-1}  ∧
cadena(l, 0)  ∩ cadena(l, l.sl) = {-1} ∧
cadena(l, 0)  ∪ cadena(l, l.sl) = [-1, val]

on es defineix cadena: llista nat → P(nat) com:
cadena(l, -1) = {-1}
n ≠ -1 ⇒ cadena(l, n) = {n} ∪ cadena(l, l.A[n].enc)

{A totes les operacions, cal recordar que el punt d'interès és
l.A[l.ant].enc i que a la posició 0 hi ha el fantasma}

funció crea retorna llista és
var l és llista; i és enter fvar

l.ant := 0; l.A[0].enc := -1  {s'insereix  l'element fantasma}
{es forma la pila de llocs lliures}

per a tot i des de 1 fins a val-1 fer l.A[i].enc := i+1 fper a tot
l.A[val].enc := -1; l.sl := 1

retorna l

funció insereix (l és llista; v és elem) retorna llista és
var temp és enter fvar

si l.sl = -1 llavors error  {llista plena}
si no {v. fig. 3.21, a baix, dreta}

temp := l.A[l.sl].enc; l.A[l.sl] := <v, l.A[l.ant].enc>
l.A[l.ant].enc := l.sl; l.ant := l.sl; l.sl := temp

fsi
retorna l

funció esborra (l és llista) retorna llista és
si l.A[l.ant].enc = -1 llavors error {llista buida o fi de llista}
si no {v. fig. 3.21, a baix, esquerra}

temp := l.A[l.ant].enc; l.A[l.ant].enc := l.A[temp].enc
l.A[temp].enc := l.sl; l.sl := temp

fsi
retorna l

Fig. 3.20: implementació encadenada de les llistes.
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funció principi (l és llista) retorna llista és funció avança (l és llista) retorna llista és
l.ant := 0 si l.A[l.ant].enc = -1 llavors error

retorna l si no l.ant := l.A[l.ant].enc
funció fi? (l és llista) retorna bool és fsi
retorna l.A[l.ant].enc = -1 retorna l

funció actual (l és llista) retorna elem és funció buida? (l és llista) retorna bool és
var v és elem fvar retorna l.A[0].enc = -1

si l.A[l.ant].enc = -1 llavors error funció plena? (l és llista) retorna bool és
si no v := l.A[l.A[l.ant].enc].v retorna l.sl = -1

fsi
retorna v

funivers

Fig. 3.20: implementació encadenada de les llistes (cont.).

ant

sl

a b c d

ant

sl

a b c d

sl

ant

a b v d

Fig. 3.21: representació encadenada de la llista <ab, cd> (a dalt), supressió  de l'element
distingit (a baix, a l'esquerra) i inserció de l'element v (a baix, a la dreta).

Usant punters, es pot obtenir espai per guardar objectes d'un tipus determinat i es pot
retornar aquest espai quan ja el programa no necessita més l'objecte; aquestes operacions
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es tradueixen en l'existència de dues primitives sobre el tipus:

- obté_espai : funció tal que, aplicada sobre una variable de tipus punter a T, obté l'espai
necessari per guardar un objecte de tipus T, i retorna com a resultat un apuntador que
és el camí d'accés a aquest objecte.

- allibera_espai : acció tal que, aplicada sobre una variable de tipus punter a T, "destrueix"
l'objecte apuntat per aquesta variable, de manera que es torna inaccessible des del
programa per sempre més. La invocació d'aquesta acció és l'únic mecanisme existent
per destruir un objecte creat mitjançant obté_espai.

Des del moment que s'ha obtingut espai per a un objecte fins que s'allibera, aquest objecte
es referencia mitjançant el seu punter associat escrivint el símbol '^' darrera del nom del
punter. Quan una variable de tipus punter no apunta a res (abans d'associar-li un objecte,
després de desassociar-l'en, o quan ho forcem explícitament mitjançant una assignació), té
un valor especial que anomenem NUL6. Aquest valor també és retornat per obté_espai quan
no queda memòria dinàmica disponible7; aplicar allibera_espai sobre un punter igual a NUL
provoca un error. També és convenient remarcar que els objectes creats amb obté_espai no
es destrueixen automàticament en finalitzar l'execució del procediment on s'han creat (amb
l'única excepció del bloc corresponent al programa principal); aquesta és una diferència
fonamental amb els objectes "estàtics" habituals. A la fig. 3.22 es mostra un exemple
introductori d'ús dels punters.

A la fig. 3.23 es desenvolupa una implementació per a les llistes mitjançant punters. D'acord
amb l'esquema donat, el tipus auxiliar dels elements de la cadena es defineix recursivament.
Fixem-nos que el canvi de vector per punters no afecta els algoritmes de les funcions sinó
només la notació. L'invariant és similar al cas dels vectors, adaptant la notació i sabent que el
lloc lliure no és referenciable des de la representació. Per últim, notem que no hi ha cap
paràmetre formal que defineixi la dimensió màxima de l'estructura; ara bé, a la inserció cal
controlar que no s'exhaureixi l'espai de la memòria. Precisament aquest fet provoca que les
especificacions de TAD estudiades fins ara, infinites o amb fita coneguda, no siguin vàlides
per a la idea d'implementacions per punters; caldria una especificació que, d'alguna manera,
incorporés la noció de memòria dinàmica que es pot exhaurir en qualsevol moment, la qual
cosa no és trivial i, per això, no s'estudia aquí.

De cara al càlcul de l'eficiència temporal, considerem que un apuntador ocupa un espai Θ(1);
cal tenir sempre present, però, que si té un valor no nul hi haurà un objecte apuntat, que
tindrà la seva pròpia dimensió. En cas de calcular l'espai real d'una estructura de dades, la
dimensió exacta d'un apuntador serà una dada necessària. Per altra banda, la indirecció
pròpia de l'operador '^' es considera també Θ(1) pel que fa a l'eficiència temporal.
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tipus T és tupla
c és nat
...

ftupla
ftipus

tipus pT és T̂ ftipus {declaració d'un tipus d'apuntadors a objectes de tipus T }
var p, q són pT fvar {declaració de variables per apuntar a objectes de tipus T;

inicialment, p = q = NUL}
p := obté_espai {p apunta a un objecte de tipus T (o val NUL, si no hi havia prou

memòria)}
p^.c := 5 {assignació d'un valor a un component de la tupla apuntada per p}
q := obté_espai
si p = q llavors … {comparació de punters (no dels objectes associats), dóna cert si p i

q apunten el mateix objecte, la qual cosa serà mentida llevat d'una
assignació explícita p := q ; també pot comprovar-se p ≠ q , però el
que no té cap sentit és fer una comparació com ara p < q}

q^.c := p^.c {notem que les referències a objectes apuntats poden aparèixer
tant a la part dreta com a la part esquerra d'una assignació}

allibera_espai(p) {l'objecte p esdevé inaccessible; a partir d'aquí i fins que no es torni
a obtenir espai usant aquest punter, p = NUL i qualsevol referència
a p̂ provoca error}

Fig. 3.22: exemple d'ús del mecanisme de punters.

La codificació amb punters del tipus llista mostra els diversos avantatges de la representació
per punters sobre els vectors: no cal predeterminar un nombre màxim d'elements a
l'estructura, no cal gestionar l'espai lliure i, a cada moment, l'espai ocupat per l'estructura és
estrictament el necessari llevat de l'espai requerit pels encadenaments8. Tanmateix, l'ús de
punters també presenta alguns desavantatges:

- No és veritat que la memòria sigui infinita: en qualsevol moment durant l'execució del
programa es pot exhaurir l'espai, amb l'agreujant de no conèixer a priori la capacitat
màxima de l'estructura.

- Els punters són referències directes a la memòria, per la qual cosa és possible que es
modifiquin insospitadament dades (i fins i tot el codi, si el sistema operatiu i/o el
compilador no ho controlen) en d'altres punts del programa a causa d'errors algorítmics.

- La depuració del programa és més complicada, perquè és necessari estudiar l'ocupació
de la memòria.
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univers LLISTA_INTERÈS_ENC_PUNT(ELEM) implementa LLISTA_INTERÈS(ELEM)

tipus llista és tupla prim, ant són ^node ftupla ftipus

tipus privat node és tupla v és elem; enc és ^node ftupla ftipus

invariant (l és llista): l.prim ≠ NUL  ∧  NUL∈cadena(l.prim)  ∧ l.ant∈cadena(l.prim)-{NUL}

on es defineix cadena: ^node → P(^node) com:
cadena(NUL) = {NUL}
p ≠ NUL ⇒ cadena(p) = {p} ∪ cadena(p^.enc)

funció crea retorna llista és
var l és llista fvar

l.prim := obté_espai  {per a l'element fantasma}
si l.prim = NUL llavors error  {no hi ha espai lliure}
si no l.ant := l.prim; l.ant^.enc := NUL
fsi

retorna l

funció insereix (l és llista; v és elem) retorna llista és
var p és ^node fvar

p := obté_espai
si p = NUL llavors error  {no hi ha espai lliure}
si no p^.v := v; p^.enc := l.ant^.enc; l.ant^.enc := p; l.ant := p
fsi

retorna l

funció esborra (l és llista) retorna llista és
var temp és ^node fvar

si l.ant^.enc = NUL llavors error {llista buida o fi de llista}
si no temp := l.ant^.enc; l.ant^.enc := temp^.enc; allibera_espai(temp)
fsi

retorna l

funció principi (l és llista) retorna llista és
retorna <l.prim, l.prim>

funció actual (l és llista) retorna elem és funció avança (l és llista) retorna llista és
si l.ant^.enc = NUL llavors error si l.ant^.enc = NUL llavors error
si no v := l.ant^.enc^.v si no l.ant := l.ant^.enc
fsi fsi

retorna v retorna l

funció fi? (l és llista) retorna bool és funció buida? (l és llista) retorna bool és
retorna l.ant^.enc = NUL retorna l.prim^.enc = NUL

funivers

Fig. 3.23: implementació encadenada per punters de les llistes.
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- Que el sistema operatiu gestioni els llocs lliures és còmode, però de vegades ineficient
(v. exercici 3.17).

- Algunes construccions típiques dels llenguatges imperatius (per exemple, el pas de
paràmetres, l'assignació i l'entrada/sortida) no funcionen de la manera esperada: donats
els punters p i  q a objectes de tipus T, donat el fitxer f d'enregistraments de tipus T i
donada la funció crida amb un paràmetre d'entrada de tipus T, destaquem:

◊ escriu(f, p) no escriu l'objecte designat per p, sinó el valor del punter, que és una
adreça de memòria; cal invocar escriu(f, p^). Ara bé, aquesta crida també gravarà en
el fitxer aquells camps de T que siguin punters (si n'hi ha), que seran adreces de
memòria particulars de l'execució actual del programa; si en una altra execució
posterior es llegeixen les dades del fitxer, els punters obtinguts no tindran cap
valor i s'haurà perdut l'estructuració lògica de les dades.

◊ p := q no assigna el valor de l'objecte apuntat per q a l'objecte apuntat per p, sinó
que assigna l'adreça q a  p.

◊ crida(p) protegeix el valor del punter p però no el valor de l'objecte apuntat per p,
que pot modificar-se per molt que el paràmetre s'hagi declarat només d'entrada
(per valor, en la terminologia habitual d'aquests llenguatges).

- Diversos punters poden designar un mateix objecte; en aquest cas, la modificació de
l'objecte usant un punter determinat té com a efecte lateral la modificació de l'objecte
apuntat per la resta de punters.

- Una particularització del problema anterior són les anomenades referències penjades
(ang., dangling reference): per exemple, donat el tros de codi:

var p, q són ^node fvar
p := obté_espai; q := p; allibera_espai(p)

es diu que q queda "penjat", en el sentit que el seu valor és diferent de NUL, però no
apunta cap objecte vàlid. Una referència a q^  té efectes impredictibles.

- El problema simètric a l'anterior és la creació de retalls (ang., garbage); donat:

var p, q són ^node fvar
p := obté_espai; q := obté_espai; p := q

observem que l'objecte inicialment associat a p queda inaccessible després de
l'assignació posterior, malgrat que existeix perquè no ha estat explícitament destruït.
Eventualment, els retalls poden provocar errors d'execució o, com a mínim, dificultar la
depuració del programa. Molts sistemes operatius tenen incorporat un procés de
recuperació d'aquests objectes inaccessibles anomenat recollida de retalls (ang.,
garbage collection) la programació del qual ha donat lloc a diversos algoritmes clàssics
dins l'àmbit de les estructures de dades (v., per exemple, [AHU83, cap. 12]).

Alguns d'aquests problemes no són exclusius dels punters sinó del mal ús de les estructures
encadenades, però és treballant amb punters que apareixen amb més freqüència.
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3.3.4 Transparència de la representació usant punters

L'ús indiscriminat del mecanisme de punters pot presentar els problemes tot just esmentats,
els quals tenen algunes conseqüències pernicioses sobre el mètode de desenvolupament
de programes seguit en aquest text, destancant-ne la pèrdua de la transparència de la
representació en diversos contextos. En aquest apartat es detallen quins són exactament
els problemes i com es poden solucionar, i es donen algunes convencions per tal de no
complicar amb detalls irrellevants la codificació dels tipus i dels algoritmes a la resta del llibre.

a) El problema de l'assignació
Consisteix en el comportament diferent de l'assignació entre estructures segons s'usi
vectors o punters per implementar-les. Així, donades dues variables p i q declarades de
tipus llista, l'assignació p := q dóna com a resultat: a) dos objectes diferents que tenen el
mateix valor, un identificat per p i l'altre per q, en cas que les llistes estiguin implementades
amb vectors; b) un únic objecte identificat a la vegada per p i q, en cas que les llistes estiguin
implementades amb punters. És a dir, el funcionament d'un algoritme on aparegui aquesta
assignació depèn de la implementació concreta del TAD llista, la qual cosa és inacceptable.

Per solucionar aquest problema, tot TAD T ha d'oferir una operació duplica que, donat un
objecte de tipus T, simplement en fa una rèplica exacta; llavors, un usuari del TAD emprarà
duplica per copiar un objecte en comptes de l'assignació estàndard. Això sí, dins del TAD
que implementa T sí que es pot usar l'assignació normal amb el seu comportament habitual.

b) El problema de la comparació
D'igual manera que en el cas anterior, la comparació p = q entre dos objectes de tipus T es
comporta diferent segons com estigui implementat el tipus; és més, en aquest cas i sigui
quina sigui la representació, l'operador = segurament no implementarà la igualtat autèntica
del tipus, la qual es basa en la relació d'equivalència vista a la secció 2.2.

Així, tot TAD T ha d'oferir una operació ig que, donats dos objectes de tipus T, els compara
(és a dir, comprova si són a la mateixa classe d'equivalència segons la relació d'igualtat del
tipus). Igualment, dins del TAD que implementa T sí que pot usar-se la comparació normal
amb el seu comportament tradicional.

c) El problema dels paràmetres d'entrada
Donat el TAD T i donada una funció que declara un objecte t de tipus T com a paràmetre
d'entrada, ja s'ha esmentat que si T està implementat amb punters qualsevol canvi en
l'estructura es reflecteix a la sortida de la funció; això passa perquè el valor duplicat en el pas
de paràmetres és el punter mateix però no l'objecte, que no es pot protegir de cap manera.
Per exemple, a la fig. 3.24 es mostra una funció per concatenar dues llistes d'elements
(deixant el punt d'interès a la dreta de tot; l'especificació queda com a exercici per al lector)
que s'implementa fora de l'univers de definició de les llistes, per la qual cosa no pot accedir a
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la representació; doncs bé, si les llistes estan implementades per punters, el paràmetre real
associat a l1 es modifica, malgrat que l1 ha estat declarat com a paràmetre d'entrada.

funció concatena (l1, l2 són llista) retorna llista és
mentre ¬ fi?(l1) fer l1 := avança(l1) fmentre
l2 := principi(l2)
mentre ¬ fi?(l2) fer l1 := insereix(l1, actual(l2)); l2 := avança(l2) fmentre

retorna l1

Fig. 3.24: una funció que concatena dues llistes.

Una vegada més cal evitar fer dependre el funcionament d'un algoritme de la representació
concreta dels tipus de treball i, per això, simplement es prohibeix la modificació dels
paràmetres d'entrada; en cas que, per qualsevol motiu, sigui necessari modificar un
paràmetre d'entrada, és obligat fer-ne prèviament una còpia amb duplica i treballar sobre la
còpia. Opcionalment i per motius d'eficiència, les funcions es poden passar a codificar com a
accions; així, es pot escollir un o diversos objectes com a paràmetres d'entrada i de sortida de
manera que el resultat de l'operació quedi sobre ells, i estalviar les còpies abans
esmentades. La presa d'una decisió d'aquest estil ha de documentar-se exhaustivament en
el codi de la funció. Tots aquests fets relatius a l'eficiència han de tractar-se acuradament
sobretot en considerar la traducció de les funcions escrites en Merlí a un llenguatge
imperatiu concret.

A la fig. 3.25 es presenta l'adaptació de la funció concatena a aquestes normes; notem que
la funció esdevé una acció on es declaren dos paràmetres: el primer, d'entrada i de sortida,
representa el resultat, i el segon, només d'entrada, que es duplica en començar l'acció
perquè es modifica (tot i que, en aquest exemple concret, no era necessari, atès que els
elements de l2 no canvien, sinó només el punt d'interès, el qual sí que haurà estat duplicat
pel mecanisme de crida a procediments propi dels llenguatges de programació imperatius).
Opcionalment, es podria haver respectat l'estructura de funció; llavors, caldria declarar una
llista auxiliar per generar-ne el resultat.

acció concatena (ent/sort l1 és llista; ent l2 és llista) és
var laux és llista fvar

duplica(l2, laux); laux := principi(laux)
mentre ¬ fi?(l1) fer l1 := avança(l1) fmentre
mentre ¬ fi?(laux) fer

l1 := insereix(l1, actual(laux)); laux := avança(laux)
fmentre

facció

Fig. 3.25: la funció de la fig. 3.24 convertida en acció.
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d) El problema de les variables auxiliars
Sigui una variable v de tipus T declarada dins d'una funció f que usa T; si al final de l'execució
de f la variable v conté informació i T està implementat amb punters aquesta informació
queda com a retalls. Per exemple, a la fig. 3.25 la llista auxiliar laux conté tots els elements de
l2 en acabar l'execució de concatena. L'existència d'aquests retalls és, com a poc,
estilísticament inacceptable i també pot causar posteriorment problemes d'execució.

Per evitar aquest malfuncionament, el TAD T ha d'oferir una funció destrueix que alliberi
l'espai ocupat per una variable de tipus T ; és necessari cridar aquesta operació abans de
sortir de la funció sobre tots els objectes que continguin retalls (v. fig. 3.26).

acció concatena (ent/sort l1, l2 són llista) és
var laux és llista fvar

duplica(l2, laux); laux := principi(laux)
mentre ¬ fi?(l1) fer l1 := avança(l1) fmentre
mentre ¬ fi?(laux) fer

l1 := insereix(l1, actual(laux)); laux := avança(laux)
fmentre
destrueix(laux)

facció

Fig. 3.26: l'acció de la fig. 3.25 alliberant espai.

e) El problema de la reinicialització
En començar a treballar amb un objecte v de tipus T, si el TAD està implementat amb punters
s'anirà reservant i alliberant espai segons convingui. Eventualment, el valor actual de v pot
esdevenir obsolet i llavors pot ser necessari reinicialitzar l'estructura; si, en aquesta situació,
s'aplica desacuradament l'operació de creació, l'espai ocupat per v abans de la nova creació
queda inaccessible; és necessari, doncs, invocar destrueix sobre v. En general, és una bona
pràctica cridar destrueix en el mateix moment en què el valor d'una variable deixa de ser
rellevant.

Un cas particular d'aquesta situació són els paràmetres només de sortida o d'entrada i de
sortida; en el cas de paràmetres d'entrada i de sortida és bàsic que el programador de l'acció
sigui conscient que el paràmetre real pot tenir memòria ocupada a l'entrada mentre que, en el
cas de paràmetres només de sortida, l'espai ocupat pel paràmetre real ha de ser alliberat
abans d'invocar l'acció per no perdre-hi accés. En els llenguatges que no distingeixen entre
paràmetres d'entrada i de sortida i només de sortida es pot donar als segons el mateix
tractament que als primers; ara bé, si el llenguatge no inicialitza sempre els punters a NUL pot
haver-hi ambigüitats perquè no se sap si un punter no nul està inicialitzat o no; en aquest cas,
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el que es pot fer és tractar-los tots com si fossin paràmetres només de sortida.

Resumint, a la resta del text convindrem que tot tipus abstracte presenta no només les
operacions que específicament apareixen a la signatura sinó també les introduïdes en
aquest apartat (orientades a la transparència total de la informació) i que les funcions i els
algoritmes que utilitzen els tipus segueixen les normes donades aquí per assegurar-ne el
funcionament correcte en tots els contextos conflictius esmentats en aquest apartat. Com a
exemple il.lustratiu, a la figura 3.27 es presenten les dues representacions encadenades de
les llistes amb punt d'interès, l'una amb vectors i l'altra amb punters, que segueixen totes les
convencions donades. Les operacions d'inserció i supressió es veuen modificades per
aquest esquema; a la inserció, cal duplicar l'element que s'emmagatzema al vector mitjançant
duplica, mentre que a la supressió cal alliberar l'espai que l'element esborrat pugui ocupar
mitjançant destrueix; com s'està prenent la convenció que tot TAD presenta aquestes
operacions, no és necessari requerir-les explícitament com a paràmetres formals. L'algoritme
de duplica assegura que no només els elements són els mateixos sinó que a més la seva
posició es conserva, així com la del punt d'interès. L'operació de comparació també usa la
igualtat dels elements, definida explícitament en els universos d'implementació existents per
a ells. Notem que els elements fantasma de les llistes involucrades no són comparats i que la
posició ocupada pel punt d'interès és significativa de cara al resultat. La destrucció de la llista
obliga a destruir l'espai individual que ocupa cada element i, a més, en el cas d'implementació
per punters, l'espai de cada cel .la de la llista. Finalment, cal veure que presentem dues
possibilitats pel que fa a la creació de les llistes: a la versió amb vectors, l'usuari és l'encarregat
de destruir l'estructura abans de crear, si ho considera necessari; a la versió amb punters, la
destrucció es realitza sempre en començar la creació, de manera transparent a l'usuari del
tipus. 

univers LLISTA_INTERÈS_ENC(ELEM, VAL_NAT)
implementa LLISTA_INTERÈS(ELEM, VAL_NAT)

... la representació del tipus no canvia

acció crea (sort l és llista) és
var i és enter fvar

l.ant := 0; l.A[0].enc := -1
per a tot i des de 1 fins a val-1 fer l.A[i].enc := i+1 fper a tot
l.A[val].enc := -1; l.sl := 1

facció

Fig. 3.27(a): implementació encadenada amb vectors de les llistes amb punt d'interès.
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acció insereix (ent/sort l és llista; ent v és elem) és
var temp és enter fvar

si l.sl = -1 llavors error
si no temp := l.A[l.sl].enc; ELEM.duplica(v, l.A[l.sl].v); l.A[l.sl].enc := l.A[l.ant].enc

l.A[l.ant].enc := l.sl; l.ant := l.sl; l.sl := temp
fsi

facció

accions esborra, principi i avança: segueixen els algoritmes de la fig. 3.20 però
adaptant les funcions a accions de manera similar a insereix

funcions actual i  fi?: idèntiques a la fig. 3.20

funció ig (l1, l2 són llista) retorna bool és
var i1, i2 són enters; iguals és booleà fvar

i1 := l1.A[0].enc; i2 := l2.A[0].enc; iguals := cert
mentre (i1 ≠ -1) ∧ (i2 ≠ -1) ∧ iguals fer

si ELEM.ig(l1.A[i1].v, l2.A[i2].v) ∧ ((i1 = l1.ant ∧ i2 = l2.ant) ∨ (i1 ≠ l1.ant ∧ i2 ≠ l2.ant))
llavors i1 := l1.A[i1].enc; i2 := l2.A[i2].enc
si no iguals := fals

fsi
fmentre

retorna (i1 = -1) ∧ (i2 = -1)

acció duplica (ent l1 és llista; sort l2 és llista) és
crea(l2)

{ es copien els elements a partir del punt d'interès }
i := l1.A[l1.ant].enc
mentre i ≠ -1 fer insereix(l2, l1.A[i].v); i := l1.A[i].enc fmentre

{ a continuació, es copien els elements anteriors al punt d'interès }
principi(l2); i := l1.A[0].enc
mentre i ≠ l1.A[l1.ant].enc fer insereix(l2, l1.A[i].v); i := l1.A[i].enc fmentre

facció

acció destrueix (ent/sort l és llista) és
i := l.A[0].enc
mentre i ≠ -1 fer

ELEM.destrueix(l.A[i].v); i := l.A[i].enc
fmentre

facció

funivers

Fig. 3.27(a): implementació encadenada amb vectors de les llistes amb punt d'interès (cont.).
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univers LLISTA_INTERÈS_ENC_PUNT(ELEM) implementa LLISTA_INTERÈS(ELEM)

... la representació del tipus no canvia

acció crea (sort l és llista) és
{s'obté espai pel fantasma, alliberant prèviament si cal; en aquest últim cas,

s'alliberen totes les cel.les menys una, precisament pel fantasma}
si l.prim ≠ NUL llavors allibera(l.prim^.enc) si no l.prim := obté_espai fsi
si l.prim = NUL llavors error si no l.prim^.enc := NUL; l.ant := l.prim fsi

retorna l

Les accions insereix, esborra, principi i avança: segueixen els algoritmes de la fig.
3.23 però adaptant les funcions a accions de manera similar a la funció insereix de
la fig. 3.27(a). Les funcions actual i fi? són idèntiques a la fig. 3.23

Funció ig i acció duplica : idèntiques a les operacions ig i duplica de la fig. 3.27(a),
adaptant la notació de vectors a punters

acció destrueix (ent/sort l és llista) és allibera(l.prim) facció

{Acció auxiliar allibera(p): retorna al sistema les cel.les que pengen a partir del punter
p seguint el camp d'encadenament (v. exercici 3.17 per a una variant)}

acció privada allibera (ent/sort p és ^node) és
var q és ^node fvar

mentre p ≠ NUL fer
ELEM.destrueix(p^.v)
q := p; p := p^.enc
allibera_espai(q)

fmentre
facció

funivers

Fig. 3.27(b): implementació amb punters de les llistes amb punt d'interès (cont.).
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Per evitar un sobrecarregament del codi dels TAD amb aquestes tasques mecàniques, a la
resta del text es prenen una sèrie de convencions que les duen a terme implícitament9;
concretament, donat un tipus abstracte T 10 es compleix: 

- Qualsevol implementació de T presenta les operacions duplica, ig i destrueix tot i que
no hi apareguin explícitament. Com que el seu esquema és sempre molt similar al que
apareix a la fig. 3.27, en aquest text no s'hi insistirà més, i se suposa que els
programadors del TAD les escriuran correctament en el moment de programar el tipus
en un llenguatge de programació concret. Pel que fa a ig, remarquem que ha de ser la
implementació de la relació d'igualtat del tipus.

- Essent u i v de tipus T, tota assignació u := v feta fora d'un univers que implementa T
s'interpreta com una crida a duplica(v, u); per altra banda, tota comparació u = v feta fora
d'un univers que implementa T s'interpreta com una crida a ig(u, v).

- Essent u un paràmetre d'entrada de tipus T d'una funció f qualsevol, el seu valor
després d'executar f no varia, fins i tot si canvia dins de la funció. En aquest darrer cas,
es pot suposar que f està manipulant una còpia de u obtinguda mitjançant duplica.

- Abans de sortir d'una funció, es cridarà implícitament el procediment destrueix sobre
tots aquells objectes declarats com a variables locals.

- Tota reinicialització d'un objecte v de tipus T va implícitament precedida d'una crida a
destrueix(v).

Amb aquestes convencions, els algoritmes i les implementacions de tipus de dades vistos
fins ara responen al principi de la transparència de la representació, com és desitjable. 

Evidentment, en calcular l'eficiència dels programes és necessari tenir presents aquestes
convencions; com ja ha queda dit, donat un paràmetre d'entrada cal veure si es modifica o no
el seu valor i quin és el context d'ús de l'operació per determinar el cost de la invocació a la
funció corresponent, i també han de ser considerades les destruccions de les estructures en
sortir de les funcions.

3.3.5 Algunes variants a la implementació de llistes

Per a alguns requeriments particulars, les implementacions vistes fins ara poden presentar
ineficiències, sobretot respecte al seu cost temporal. Anem a estudiar tres variants molt útils,
que permeten resoldre algunes situacions típiques; totes elles són majoritàriament usades
en estructures de dades complexes que estan formades per diverses sub-estructures
fortament interrelacionades, generalment via apuntadors (v. cap. 7).
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9 Òbviament, seria millor disposar d'un llenguatge que solucionés aquests problemes a la seva
definició, però com que aquest no és el cas habitual s'ha optat per donar aquí unes convencions
fàcilment aplicables als llenguatges imperatius més comuns.
10 Tret dels tipus pre-definits del llenguatge (booleans, naturals, etc.).



a) Llistes circulars
Ocasionalment pot no interessar la noció clàssica de llista, on existeixen dos elements
clarament distingits, el primer i l'últim, sinó que simplement es vol tenir els elements
encadenats, o fins i tot que el paper de primer element vagi canviant dinàmicament. Per
implementar aquesta idea, n'hi ha prou a encadenar l'últim element de la llista amb el primer;
aquest tipus de llista s'anomena diu llista circular (ang., circular list).

a b c d

Fig. 3.28: implementació circular d'una llista.

El concepte de circularitat és també útil en altres situacions:

- Alguns algoritmes poden quedar simplificats si no es distingeix l'últim element.

- Des de tot element pot accedir-se a qualsevol altre, la qual cosa és especialment útil si
hi ha un element de la cadena amb informació diferent.

- Permet que la representació de cues amb encadenaments només necessiti un
apuntador a l'últim element, perquè el primer sempre serà l'apuntat per l'últim.

ult

a b c d

Fig. 3.29: representació encadenada circular de la cua abcd, on a és el cap.

b ) Llistes doblement encadenades
Les llistes encadenades en un únic sentit vistes fins ara presenten un inconvenient ja
conegut: donat un element, l'única manera de saber quin és l'anterior consisteix a recórrer la
llista des del començament i en resulta un cost lineal. Hi ha dues situacions on és
imprescindible saber quin és l'anterior a un element donat:

- Quan la llista ha d'oferir recorreguts tant cap endavant com cap endarrera. Notem que
aquest model exigeix tenir més operacions en la signatura, simètriques a les de
recorregut vistes fins ara: una per situar-se al final de la llista, una altra per recular un
element i una última per saber si ja som a l'inici de la llista.

- Quan la llista forma part d'una estructura de dades complexa i els seus elements es
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poden suprimir mitjançant apuntadors des d'altres parts de l'estructura, sense conèixer
la posició que ocupa el seu predecessor. Aquest cas és especialment important
perquè apareix amb relativa freqüència.

Si el cost lineal d'aquestes operacions és inacceptable, cal modificar la representació per
obtenir llistes doblement encadenades (ang., doubly-linked list): llistes tals que tot element
té dos encadenaments, un al node anterior i un altre al següent. Així, les operacions tornen a
ser constants, a costa d'emprar més espai.

a b c d

Fig. 3.30: implementació d'una llista usant dobles encadenaments.

Una vegada més, per simplificar els algoritmes d'inserció i de supressió (v. fig. 3.31) s'afegeix
a l'inici un element fantasma, per tal que la llista no estigui mai buida; a més, és aconsellable
implementar la llista circularment. La codificació de l'univers queda com a exercici per al lector.

a b

v
p

temp

a b

v p

temp := obté_espai p^.enc_esq^.enc_dr := p^.enc_dr
temp^.enc_dr := p^.enc_dr; temp^.enc_esq := p p^.enc_dr^.enc_esq := p^.enc_esq
p^.enc_dr^.enc_esq := temp; p^.enc_dr := temp allibera_espai(p)
temp^.v := v

Fig. 3.31: inserció (a l'esquerra) i supressió (a la dreta) en una llista doblement encadenada.

c) Llistes ordenades
Un requeriment que sorgeix sovint en el processament d'una llista és l'ordenació dels seus
elements segons el valor d'un dels seus camps, anomenat clau (ang., key). Aquesta clau, a
més, és el mitjà d'accés individual als elements en esborrar i consultar, en lloc del punt
d'interès. És evident que, per tal que el recorregut ordenat no sigui excessivament lent, cal
prèviament que els elements de la llista estiguin ordenats segons la seva clau. Hi ha dues
possibilitats:

- Es pot tenir la llista desordenada mentre s'hi insereixen i esborren elements i ordenar-la
tot just abans de començar el recorregut. L'avantatge d'aquest esquema és que les
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insercions queden Θ(1) (s'insereix en qualsevol lloc -sempre que es permetin repetits-,
perquè després ja s'ordenarà), les supressions d'ordre lineal i l'única operació de
recorregut realment ineficient és principi, que ha d'ordenar els elements de la llista (amb
un bon algoritme d'ordenació, quedaria Θ(nlogn), essent n el nombre d'elements de
l'estructura).

- Alternativament, es pot mantenir la llista sempre ordenada; això implica que, per a cada
actualització, cal cercar seqüencialment la posició corresponent a l'element (o bé
desplaçar-los, si s'opta per una estratègia seqüencial) i llavors en resulta un ordre lineal,
però totes les operacions de recorregut queden d'ordre constant.

L'elecció d'una alternativa concreta depèn de la relació esperada entre modificacions i
recorreguts ordenats de la llista; per exemple, per poder aplicar el primer esquema és
aconsellable que la gestió de la llista presenti dues fases diferenciades, una primera
d'actualitzacions i una segona de consultes. També és important conèixer que, quan la llista
és ordenada i la seva representació és seqüencial, es pot cercar un element usant un
algoritme anomenat cerca dicotòmica, que té un cost logarítmic sobre el nombre d'elements i
que es presenta en el capítol següent.

El concepte de llista ordenada per una clau pot generalitzar-se al cas de tenir llistes
ordenades per diverses claus; és a dir, els elements que formen una llista poden tenir més
d'un camp d'ordenació. Hi ha dues situacions comunes:

- Les diverses claus han de permetre recorreguts ordenats independents. En aquest
cas, caldrà modificar la signatura del tipus, per saber sempre sota quin camp
d'ordenació es volen aplicar les operacions de recorregut.

- Les diverses claus tenen un ordre d'importància, de manera que els elements de la llista
s'ordenen per la clau més important i aquells elements que tenen el mateix valor
d'aquesta clau s'ordenen respecte del valor de la segona clau, etc.

Quant a la implementació d'aquestes estructures, en el primer cas cal incorporar als elements
tants encadenaments com camps d'ordenació hi hagi; a més, es necessiten tants apuntadors
a primers elements com camps d'encadenament, perquè el que en realitat tenim són
diverses llistes que comparteixen els elements. En el segon cas, la implementació habitual
no canvia.
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Exercicis

Nota preliminar: en els exercicis d'aquest capítol, per "implementar un tipus" s'entèn: dotar al
tipus d'una representació, escriure el seu invariant, codificar les operacions de la signatura en
base a la seva representació i estudiar l'eficiència espacial de la representació i temporal de
les operacions, esmentant també el possible cost espacial auxiliar que puguin necessitar les
operacions, en cas que no sigui constant.

3.1 Escriviu un algoritme iteratiu que generi les permutacions amb repeticions dels naturals
de 1 a n agafats de n en n, n ≥ 1. Per exemple, per a n = 2 cal generar 11, 12, 21, 22.

3.2 Una manera original de representar piles de naturals de 1 a n (proposada a [Mar86])
consisteix a imaginar que la pila és, en realitat, un número (natural) en base n que a cada
moment té tants dígits com elements hi ha a la pila, essent el dígit menys significatiu el cim de
la pila i tal que les xifres no van de 0 a n-1 sinó de 1 a n (per evitar algunes ambigüitats que
podrien aparèixer altrament). Implementeu el tipus segons aquesta estratègia, incloent a la
representació la funció d'abstracció. Repetiu la mateixa idea per implementar les cues.

3.3 a) Especifiqueu en un univers PILA_2(ELEM) un enriquiment de les piles consistent
en les operacions concatenar dues piles (l'element del fons de la segona pila passa a ser el
que hi ha a continuació del cim de la primera pila i la resta d'elements conserva la seva posició
relativa a aquests dos), capgirar els elements dins de la pila i obtenir l'element del fons de la
pila. Escriviu un univers IMPL_PILA_2(ELEM) que l'implementi usant funcions no recursives.

b ) Donat l'univers PILA(ELEM) que encapsula l'especificació habitual de les piles,
modifiqueu-lo per tal que inclogui totes les operacions esmentades a l'apartat a) (no cal que
les torneu a especificar). A continuació, modifiqueu l'univers que implementa PILA(ELEM)
per tal que també s'implementin aquestes noves operacions. Compareu aquest mètode de
treball amb l'usat a l'apartat anterior quant als criteris de correctesa, eficiència, modificabilitat i
reusabilitat dels programes.

3.4 Diem que una frase és palíndroma si es llegeix igual d'esquerra a dreta que de dreta a
esquerra ignorant els espais en blanc que hi hagi. Per exemple, la frase castellana: "dábale
arroz a la zorra el abad" (de dubtoses conseqüències) és palíndroma. Especifiqueu la funció
palíndroma? i implementeu-la usant els tipus pila i cua, determinant a més la seva eficiència.
Suposeu que la frase es representa per una cua de caràcters.

3.5 Una doble cua (ang., abreujadament, dequeue) és una cua a la qual els elements s'hi
poden inserir, eliminar i consultar en ambdós extrems. Determineu la signatura d'aquest tipus
de dades i especifiqueu-lo dins d'un univers parametritzat. Implementeu el tipus segons una
estratègia seqüencial amb gestió circular d'un vector. 

1 6 4 Estructures de dades. Especificació, disseny i implementació __________________________________________________________________________________



3.6 L'agent 0069 ha inventat un mètode de codificació de missatges secrets. Aquest
mètode es defineix amb dues regles bàsiques que s'apliquen l'una darrera de l'altra:

- Tota tira de caràcters no-vocals se substitueix per la seva imatge especular.
- Donada la transformació Y del missatge original X de longitud n obtinguda a partir de

l'aplicació del pas anterior, el missatge codificat Z es defineix com segueix:
Z = Y[1].Y[n].Y[2].Y[n-1]..., on Y[i] representa el caràcter i-èsim de Y.

Així, per exemple, el missatge "Bond, James Bond " es transforma en "BoJ ,dnameB sodn"
després del primer pas i en "BnodJo s, dBneam" després del segon. Escriviu els algoritmes
de codificació i descodificació del missatge usant l'especificació de tipus coneguts i
determineu el seu cost. Suposeu que els missatges es representen per cues de caràcters.

3.7 Modifiqueu la representació encadenada sobre vector de les llistes amb punt d'interès
per tal que l'operació de crear la llista quedi de cost constant sense canviar el cost de la resta.

3.8 Penseu una estratègia d'implementació de les llistes amb punt d'interès que permeti
moure'l no només endavant (amb l'operació avança) sinó també endarrera (amb l'operació
recula) sense afegir als elements de la llista cap camp addicional d'encadenament i mantenint
totes les operacions en ordre constant llevat de principi. Codifiqueu les funcions adaptant la
idea tant a una representació encadenada com a una altra no encadenada.

3.9 Implementeu els TAD pila, cua i  doble cua usant el mecanisme de punters.

3.10 Implementeu els polinomis especificats a l'apartat 1.5.1 sota polítiques seqüencial i
encadenada i sense usar cap univers de definició de llistes (és a dir, directament sobre els
constructors de tipus de Merlí).

3 . 11 Una estructura doblement encadenada implementada sobre un vector pot no
necessitar més que un camp addicional si la dimensió del vector és prou petita com per
codificar el valor dels dos encadenaments amb un únic nombre enter que caigui dins de
l'abast de la màquina. Calculeu la relació que ha d'existir entre la dimensió del vector, N, i el
valor enter més gran de la màquina, maxent, representable amb k bits, i formuleu les funcions
de consulta i de modificació dels dos encadenaments codificats en aquest únic camp.

3.12 a) Escriviu en un univers parametritzat LLISTA_2 un enriquiment de les llistes amb
punt d'interès consistent en les operacions: comptar el nombre d'elements d'una llista,
eliminar totes les aparicions d'un element donat, invertir una llista, intercanviar l'element
distingit amb el seu successor (error si l'element distingit és l'últim o no existeix) i concatenar
dues llistes. A l'operació invertir, el nou element distingit és el que abans era l'anterior (si era
el primer, el punt d'interès queda ara a la dreta de tot); a l'operació eliminar, si s'elimina
l'element distingit, llavors el punt d'interès es desplaça fins a la primera posició a la dreta del
punt d'interès que no s'esborra (o fins a la dreta de tot si és el cas); a l'operació intercanviar,
l'element distingit no varia; a l'operació concatenar, l'element distingit passa a ser el primer.
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Determineu els paràmetres formals de l'univers. A continuació, escriviu un univers
IMPL_LLISTA_2 que implementi LLISTA_2.

b ) Donat l'univers LLISTA_INTERÈS(ELEM) que encapsula l'especificació habitual de les
llistes amb punt d'interès, modifiqueu-lo per tal que inclogui totes les operacions
esmentades a l'apartat a) (no cal que les torneu a especificar). A continuació, modifiqueu
l'univers d'implementació sota estratègia encadenada i amb punters per tal que també
apareguin aquestes operacions. Compareu aquest mètode de treball amb l'usat a l'apartat a)
quant als criteris de correctesa, eficiència, modificabilitat i reusabilitat dels programes.

3.13 Un altre model habitual de llista és l'anomenat llistes ordenades per posició (ang.,
ordered list,  v. [HoS94, pp. 58-59]). En aquest tipus, no hi ha punt d'interès sinó que les
operacions referencien l'ordinal de la posició afectada; els elements es numeren
consecutivament en ordre creixent a partir de l'u. En concret, es defineixen les operacions
següents:

crea: → llista, retorna la llista buida
insereix: llista nat elem → llista, insereix davant de l'element i-èsim o bé al final de tot si

s'especifica com a paràmetre la longitud de la llista més u; la numeració dels elements
canvia convenientment

modifica: llista nat elem → llista, substitueix l'element i-èsim pel valor donat
esborra: llista nat → llista, esborra l'element i-èsim; la numeració dels elements canvia

convenientment
consulta: llista nat → llista, consulta l'element i-èsim
longitud: llista → nat, retorna el nombre d'elements de la llista

Especifiqueu aquest TAD controlant les referències a posicions inexistents. A continuació,
estudieu la seva implementació.

3.14 Donada una especificació parametritzada per als conjunts amb les típiques operacions
de Ø, afegir, _∈_, _∩_,  _∪_ i  _⊃_ (v. exercici 1.9), implementeu el tipus segons dues
estratègies diferents: a partir de l'especificació per a algun tipus de llista, i escrivint
directament la representació en termes dels constructors de tipus de Merlí.

3.15 Especifiqueu el TAD cuapr de les cues amb prioritat (ang., priority queue ; s'estudien
detalladament a la secció 5.5) a les quals el primer element és sempre el que té una prioritat
més gran independentment de quan es va inserir; dos elements amb la mateixa prioritat
conserven l'ordre d'inserció dins la cua. Com a operacions, podeu considerar la cua buida,
inserir un element a la cua, obtenir l'element més_petit (que és el que té la prioritat més alta),
desencuar l'element més_petit i esbrinar si la cua és buida?. Determineu les possibles
implementacions per al tipus.

3.16 Volem implementar una estructura de dades anomenada pilot que emmagatzemi
cadenes de caràcters de longitud variable. Es vol, però, estalviar espai fent que aquestes
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cadenes estiguin disposades seqüencialment sobre un únic vector de caràcters dimensionat
d'u a màx_lletres. Caldrà, a més, una estructura addicional que indiqui a quina posició del
vector comença cada cadena i quina longitud té; aquesta estructura serà un vector d'u a
màx_par, on màx_par representa el nombre màxim de paraules diferents que es permeten a
l'estructura. Les operacions són:

buit: → pilot, crea el pilot sense paraules
insereix: pilot cadena → <pilot, nat>, afegeix una paraula nova a l'estructura i retorna, a

més, l'identificador amb el qual es pot referenciar la paraula
esborra: pilot nat → pilot, esborra la cadena identificada pel natural; aquesta funció no ha

d'intentar compactar l'espai del pilot
consulta: pilot nat → cadena, obté la cadena identificada pel natural
llistar: pilot → llista_cadenes, llista totes les paraules del pilot en ordre alfabètic

(Suposeu que les llistes i les cadenes ofereixen les operacions habituals.) Amb aquestes
operacions, en inserir una paraula pot passar que no hi hagi prou espai al final del vector de
lletres però que hagin quedat forats provocats per supressions. En aquest cas, cal regenerar
el pilot de manera que contingui les mateixes cadenes amb els mateixos identificadors, però
deixant totes les posicions ocupades del vector a l'esquerra i les lliures a la dreta.
Implementeu el tipus de manera que totes les operacions siguin al més ràpid possible llevat
de la inserció, que de totes maneres tampoc no ha de ser innecessàriament lenta.

3.17 Un problema molt concret de les representacions encadenades d'estructures lineals
definides sobre elements de tipus T implementades amb punters és la supressió de
l'estructura sencera. Per recuperar l'espai que ocupa aquesta estructura cal recórrer-la tota i
alliberar les cel.les individualment, la qual cosa representa un cost lineal. Una altra opció
consisteix a mantenir en el programa un pool de cel .les de tipus T que inicialment és buit
però que quan s'esborra tota l'estructura hi van a parar totes les seves cel.les; quan alguna
estructura sobre elements T necessita obtenir una cel .la per guardar nous elements primer
es consulta si hi ha espai en el pool i, si és el cas, s'hi agafa. Modifiqueu la representació
encadenada amb punters de les llistes amb punt d'interès per adaptar-la a aquest esquema,
sense oblidar l'operació de destruir l'estructura sencera.

3.18 a) Considereu un TAD per a les relacions d'equivalència sobre elements qualssevol
(que s'estudia detalladament a la secció 5.4) amb operacions: relació buida, afegir una nova
classe amb un únic element, fusionar dues classes identificades a partir de dos elements
que hi són, esbrinar quantes classes hi ha a la relació i si dos elements donats són
congruents? (és a dir, si són dins de la mateixa classe). Determineu clarament la signatura del
tipus, especifiqueu-lo i implementeu-lo segons dues estratègies: usant l'especificació
d'alguna estructura lineal i representant el tipus directament amb els constructors del
llenguatge.

b ) En alguns algoritmes pot ser útil que les classes diferents s'identifiquin mitjançant un
natural que pot ser assignat directament per l'usuari o bé per l'estructura. Modifiqueu l'apartat
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anterior per adaptar-lo a aquest nou requeriment. Concretament, l'operació afegir requereix
el nombre de la classe en el primer cas, l'operació fusionar els nombres que identifiquen les
dues classes i l'operació congruents? desapareix i dóna lloc a l'operació classe que retorna
el nombre de la classe on hi ha un element donat. A les fusions, considereu que la classe
resultant s'identifica mitjançant el nombre de la classe més gran de les dues que hi
intervenen mentre que la classe més petita desapareix. Especifiqueu el tipus i, a continuació,
implementeu-lo sota les dues estratègies de l'apartat anterior.

3.19 Considereu un TAD per a les matrius d'enters quadrades disperses (és a dir, amb la
majoria d'elements a zero) i amb operacions: matriu zero, definir el valor en una posició
donada, obtenir el valor d'una posició donada, sumar i multiplicar dues matrius i calcular la
matriu transposada. Implementeu el tipus per a totes les estratègies propostes a continuació:
a) Implementació amb un vector bi-dimensional. b ) Implementació amb una llista de 3-tuples
<fila, columna, valor> on només hi apareixen les posicions no nul.les. Discutiu la
conveniència d'ordenar la llista sota algun criteri. c) Considereu el cas de matrius triangulars
inferiors (és a dir, on tots els elements per sobre de la diagonal principal són nuls). En aquest
cas, el nombre d'elements del triangle és fàcilment calculable. Implementeu el tipus sense
operació transposada usant un vector unidimensional. d ) Repetiu l'apartat b) considerant
matrius tri-diagonals (on tots els elements són nuls llevat de la diagonal principal i les seves
dues diagonals adjacents) però sense multiplicar i amb transposada.

3.20 a) Ens enfrontem amb el problema d'implementar amb encadenaments n llistes amb
punt d'interès sobre elements d'un mateix tipus. En aquest cas, no podem simplement
assignar un vector diferent a cada llista perquè se'n podria omplir un i quedar espai en els
altres, de manera que el programa avortaria injustificadament. Per això, el que es fa és
disposar d'un únic vector on s'emmagatzemen tots els elements de la llista, que
s'encadenen adientment; a més, cal afegir alguns vectors més per tenir accés al primer
element, a l'últim i a l'element distingit de cada llista. Implementeu aquest esquema.

b ) Repetiu l'apartat anterior considerant les estructures implementades seqüencialment. A
tal efecte, dividiu inicialment l'espai del vector en n trossos de la mateixa dimensió.
Eventualment, algun d'aquests trossos pot arribar a omplir-se mentre que d'altres poden
estar molt buits, i en aquest cas cal redistribuir l'espai lliure del vector per tal que les n
estructures tornin a tenir espai lliure. Escriviu l'univers d'implementació sota dues estratègies
de redistribució de l'espai: i) Donant a cadascuna de les n estructures el mateix espai lliure.
ii) Donant a cadascuna de les n estructures un espai lliure proporcional a la seva dimensió
actual, considerant que probablement les estructures que han crescut més fins ara tendiran a
créixer més també en el futur. (Podeu consultar [Knu68, pp. 262-268].)

c) Implementeu el cas particular de representació seqüencial de dues piles.
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