
Capítol 4 Taules

Es vol estudiar el TAD de les funcions que s'apliquen sobre un domini K i donen un resultat
sobre un abast V,  f : K → V; dels valors del domini en direm claus (ang., key ; també
anomenats índexs o identificadors) i dels valors de l'abast, informació o simplement valors
(ang., value); si f(k ) = v, direm que v és la informació associada o assignada a k. En el cas
general, el domini K tindrà una cardinalitat molt gran i les nostres implementacions hauran de
tractar correctament aquesta característica. Les funcions que considerem en aquest capítol
poden ser totals o parcials; en el segon cas, d'una clau que no és al domini de la funció en
direm clau indefinida. Atès aquest model matemàtic queda clar que, així com les estructures
lineals estan orientades a l'accés consecutiu a tots els seus elements (ja sigui ordenadament
o no), les taules estan orientades a l'accés individual: interessa definir la funció en un punt
del domini, deixar aquest punt indefinit i aplicar-hi la funció.

El TAD de les funcions és conegut a l'àmbit de les estructures de la informació amb el nom de
taula (ang., lookup table o symbol table, tot i que la notació no és totalment estàndard; alguns
textos també l'anomenen estructura funcional o diccionari ). Dins d'aquest context, és
freqüent considerar les taules com conjunts de parells de clau i de valor, amb la restricció que
no hi hagi dos parells amb la mateixa clau, de manera que la clau identifica unívocament el
parell; dels parells en direm elements definits o, simplement, elements de la taula.

L'aplicació del tipus en el camp de la programació és diversa; per exemple, s'empra per
implementar taules de símbols de compiladors o de sistemes operatius: la clau és
l'identificador dels símbols que s'emmagatzemen i les informacions poden ser molt diverses
(adreces de memòria, dimensió, etc.).

A la resta del capítol s'estudia l'especificació i la implementació del TAD; de manera especial,
se cerca una implementació amb l'objectiu que les operacions tinguin un cost temporal Θ(1),
la qual cosa assolirem amb les anomenades taules de dispersió.
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4.1 Especificació

Siguin K i V dos dominis de valors tals que V presenta un valor indefinit que notarem amb ⊥,
sigui  f : K → V una taula i siguin k ∈K una clau  i v ∈V un valor. Les operacions del TAD són:

- Crear la taula buida: crea, retorna la funció Ø definida com dom(Ø) = Ø.

- Associar informació a una clau: assigna(f, k, v), retorna la funció g definida com:
◊ dom(g) = dom(f) ∪ {k} ∧ g(k) = v.
◊ ∀k' : k'∈dom(f) - {k}: g(k') = f(k').

- Desassociar la informació corresponent a una clau: esborra(f, k) , retorna la funció g
definida com:

◊ dom(g) = dom(f) - {k}.
◊ ∀k' : k'∈dom(g): g(k') = f(k').

- Consultar el valor associat a una clau: consulta(f, k), retorna f(k ) si k ∈dom(f), i retorna ⊥
si k∉dom(f).

Notem que, en realitat, el model aquí presentat es correspon a les funcions totals, ja que el
resultat de consulta sempre està definit. Ara bé, en cas que el valor indefinit no es pugui
identificar dins V, es pot forçar que la funció consulta retorni un booleà addicional indicant si
la clau estava o no definida o bé es pot afegir una operació addicional, definida?, que ho
esbrini, de manera que consulta o esborra sobre una clau no definida doni error, i llavors el
model de les taules correspon a les funcions parcials.

A la fig. 4.1 es presenta una especificació parametritzada amb la signatura tot just introduïda.
Els paràmetres són: els gèneres per a les claus i els valors, les operacions d'igualtat i
desigualtat sobre les claus (indispensables en aquest TAD) i el valor indefinit. Per això, usem
els de caracterització ELEM_= (v. fig. 1.29) i ELEM_ESP : el primer defineix les claus i el
segon els valors; alguns d'aquests símbols es reanomenen, per motius de llegibilitat1. Pel
que fa a la resta de l'univers, notem la semblança amb l'especificació típica dels conjunts;
destaquem que la funció esborra deixa la taula inalterada en cas que la clau no existeixi, que
l'operació consulta retorna el valor indefinit si la clau cercada està indefinida i que l'operació
assigna, en cas que la clau ja estigués definida, li assigna un nou valor (una altra opció seria
deixar-la inalterada, o bé que la funció assigna retorni un segon valor tal que si la clau està
definida deixa la taula inalterada i retorna el valor associat a la clau); notem també l'equació
d'error que evita la inserció del valor indefinit com a parella d'una clau.

En una instància de les taules cal associar símbols a tots aquests paràmetres formals; per
exemple, si les claus són enters i la informació cadenes de caràcters, l'operació d'igualtat
seria la igualtat dels enters i el valor indefinit podria ser una cadena especial, no vàlida com a
informació normal (quelcom així com "*&%$#!", per exemple).
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1 Els reanomenaments dels paràmetres formals només tenen vigència en l'univers que els efectua (és
a dir, els nous símbols són implícitament privats).
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univers TAULA (ELEM_=, ELEM_ESP) és

reanomena ELEM_=.elem per clau
ELEM_ESP.elem per valor, ELEM_ESP.esp per indefinit

usa BOOL

tipus taula

ops
crea: → taula
assigna: taula clau valor → taula
esborra: taula clau → taula
consulta: taula clau → valor

error ∀k∈clau; ∀t∈taula: assigna(t, k, indefinit)

eqns ∀k,k1,k2∈clau; ∀v,v1,v2∈valor; ∀t∈taula

Equacions impurificadores:
1) assigna(assigna(t, k, v1), k, v2) = assigna(t, k, v2)
2) [k1 ≠ k2] ⇒ assigna(assigna(t, k1, v1), k2, v2) =

assigna(assigna(t, k2, v2), k1, v1)

Axiomes per a esborra:
1) esborra(crea, k) = crea
2) esborra(assigna(t, k, v), k) = esborra(t, k)
3) [k1 ≠ k2] ⇒ esborra(assigna(t, k1, v1), k2) =

assigna(esborra(t, k2), k1, v1)

Axiomes per a consulta:
1) consulta(crea, k) = indefinit
2) consulta(assigna(t, k, v), k) = v
3) [k1 ≠ k2] ⇒ consulta(assigna(t, k1, v1), k2) = consulta(t, k2)

funivers

univers ELEM_ESP caracteritza
tipus elem
ops esp: → elem

funivers

Fig. 4.1: especificació del TAD taula.

Una variant prou usada del TAD taula consisteix a considerar el model dels conjunts
d'elements de V, P(V ), amb operacions d'inserció i supressió individual d'elements i de
comprovació de pertinença, essent V un domini que presenta una funció id : V → K de
manera que cada element del conjunt està identificat per una clau que serveix per fer-li
referència. De vegades, l'identificador serà l'element sencer; llavors V i K són el mateix
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gènere i id és la funció identitat, essent el resultat equivalent a l'univers CJT_∈ de la fig. 1.29
amb l'afegitó de la supressió. La signatura proposada per a aquest model apareix a la fig. 4.2 i
la seva especificació queda com a exercici per al lector; les implementacions i els algoritmes
sobre taules que estudiarem a la resta del capítol s'hi poden adaptar amb molt poc esforç.

univers CONJUNT (ELEM_CJT) és univers ELEM_CJT caracteritza
usa BOOL usa ELEM_ESP
tipus conjunt tipus clau
ops ops

crea: → conjunt id: elem → clau
afegeix: conjunt elem → conjunt _=_, _≠_: clau clau → bool
esborra: conjunt clau → conjunt eqns
consulta: conjunt clau → elem ... {propietats de la igualtat}
hi_és?: conjunt clau → bool funivers

funivers

Fig. 4.2: una signatura  per al TAD dels conjunts.

4.2 Implementació

Estudiem en aquesta secció les diferents possibilitats per implementar el TAD de les taules;
començarem usant diverses variants de llistes fins a arribar a les taules de dispersió, que
permeten màxima rapidesa de les operacions del tipus. Al llarg de la secció usarem dues
mesures d'eficiència que permeten comparar les organitzacions:

- Sn(k ): nombre necessari de comparacions entre claus en una taula de n elements per
trobar-hi l'element de clau k (ang., successful search).

- Un(k ): nombre necessari de comparacions entre claus en una taula de n elements en
una cerca sense èxit de l'element de clau k (ang., unsuccessful search).

Notem que Sn(k ) és un factor important en el càlcul del cost de la modificació i la supressió
d'elements ja existents i en la consulta de claus definides, mentre que Un(k ) determina el
cost de la inserció de nous elements dins de la taula, de la supressió d'elements donant com
a referència una clau indefinida i de la consulta de claus indefinides. Generalment, a partir
dels valors de Sn(k ) i Un(k ) es pot determinar el cost de les operacions del TAD; ara bé, pot
haver-hi eventualment d'altres factors que influeixin en l'eficiència (per exemple, seguiment
d'encadenaments, moviment d'elements, etc.) i en aquest cas se'n farà esment.

De vegades, aquestes magnituds seran variables aleatòries, en el qual cas ε[Sn(k)] i ε[Un(k)]
seran les seves esperances2.
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2 Malgrat que seria interessant, no estudiarem d'altres mesures estadístiques més que a nivell molt
superficial en algun cas concret; per aprofundir aquest tema, consulteu [GoB91] i també [Knu73].
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4.2.1 Implementació per llistes desordenades

Consisteix a organitzar una llista no ordenada els elements de la qual siguin les claus
definides amb el seu valor associat. És clar que en aquesta organització es compleix que
ε[Sn(k )] = (n+1)/2 i Un(k ) = n. Així, el cost asimptòtic de les operacions del TAD taula és Θ(n),
davant d'altres esquemes logarítmics o constants que introduirem tot seguit. No obstant
això, la simplicitat de l'esquema fa que, amb n petita o si no hi ha restriccions d'eficiència
temporal, la seva elecció sigui possible.

És interessant conèixer un parell d'estratègies útils en determinades circumstàncies (malgrat
que no redueixen el cost asimptòtic):

- Si es disposa a priori de les probabilitats de consulta de cada clau i a partir d'un moment
determinat les actualitzacions són relativament irrellevants respecte de les consultes,
es poden mantenir ordenades les claus segons aquestes probabilitats dins de la llista, i
s'obté com a resultat ε[Sn(k )] = Σx : 1 ≤ x ≤ n : x .px, on px representa la probabilitat de
consulta de la x-èsima clau més probable.

- A les cerques amb èxit pot reorganitzar-se la llista per tal que els elements que es
consulten quedin a prop del començament, amb la suposició que les claus no són
equiprobablement consultades i que les més consultades fins al moment són les que
es consultaran més en el futur; podríem dir que es tendeix precisament a una llista
ordenada per probabilitats. Aquesta estratègia es coneix amb el nom de cerca
seqüencial autoorganitzativa (ang., self-organizing sequential search) i hi ha diverses
variants; en destaquen dues: l'anomenada cerca amb moviment al començament (ang.,
move to front ), a la qual l'element consultat es porta al començament de la llista, i
l'anomenada cerca per transposició (ang., transpose), on s'intercanvia l'element
consultat amb el seu predecessor. En general, el segon mètode dóna millors resultats
que el primer quan les probabilitats de consulta de les diverses claus no varien en el
temps (els salts dels elements dins la llista són més curts, amb la qual cosa la seva
distribució és més estable); per altra banda, si la distribució és molt esbiaixada el primer
mètode organitza els elements més ràpidament. Adonem-nos també que, en cas de
representar les llistes seqüencialment, els desplaçaments impliquen còpies d'elements
que presenten els problemes esmentats a l'apartat 3.3.2.a).

4.2.2 Implementació per llistes ordenades

Només aplicable quan les claus presenten una operació < de comparació que defineix un
ordre total, és una organització útil quan les consultes predominen sobre les actualitzacions,
perquè malgrat que aquestes últimes queden Θ(n) les primeres redueixen el seu cost.
També poden usar-se si la taula té dos estats ben diferenciats en el temps, un primer on
predominen les actualitzacions i el segon on predominen les consultes; llavors, es pot
mantenir la llista desordenada durant el primer estat i aplicar-hi un algoritme d'ordenació de

Taules 1 7 3__________________________________________________________________________________

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.



cost Θ(nlogn) abans de començar el segon. En tot cas, a part del cost temporal cal recordar
que si la implementació escollida per a les llistes és seqüencial, les actualitzacions exigeixen
moviment d'elements. A continuació, esmentem els tres esquemes de cerca habituals.

a) Lineal (seqüencial)
Ja presentada a la secció 3.3, consisteix a recórrer la llista des del principi fins a trobar
l'element cercat o arribar al final. La cerca sense èxit acaba abans que en el cas desordenat,
ε[Un(k )] = ε[Sn(k )] = (n+1)/23, malgrat que el cost asimptòtic segueix sent Θ(n).

b) Dicotòmica
També coneguda com a cerca binària (ang., dichotomic o binary search), és aplicable només
quan la llista es representa seqüencialment dins d'un vector i consisteix a descartar
successivament la meitat de les posicions del vector fins a trobar l'element cercat o bé acabar.
Per això, a cada pas es compara l'element cercat amb l'element contingut a la posició del mig
del tros de vector en examen; en cas de ser més petit es descarten tots els elements de la
dreta, si és més gran els de l'esquerra i si és igual ja s'ha trobat.

A la fig. 4.3 es dóna una versió iterativa de l'algoritme de cerca dicotòmica. Suposem que les
taules es representen per un vector A dimensionat d'u a un màxim predeterminat i un
apuntador sl de lloc lliure; suposem també que cada posició del vector és una tupla de clau i
valor. Els apuntadors esq i dret delimiten el tros del vector en examen, com estableix
l'invariant; cal remarcar, però, que per tal que l'invariant sigui correcte és necessari imaginar
que les posicions 0 i sl de la taula són ocupades per dos elements tals que les seves claus
són, respectivament, la clau més petita possible i la clau més gran possible dins del domini de
les claus. La variables booleana que hi apareix és innecessària i pot alentir la cerca, però la
deixem perquè creiem que fa més llegible el codi. L'anàlisi de l'algoritme revela que Sn(k ) i
Un(k ) són aproximadament log2n; el cost de la consulta és, doncs, Θ(logn).

c) Per interpolació
També per a llistes representades seqüencialment, la cerca per interpolació (ang.,
interpolation search, també coneguda com estimated entry search) segueix la mateixa
estratègia que l'anterior amb la diferència que, en lloc de consultar la posició del mig, es
consulta una posició que s'interpola a partir del valor de la clau que es vol cercar i dels valors
de la primera i la darrera clau del tros del vector en examen. Si suposem que les claus es
distribueixen uniformement entre els seus valors mínim i màxim, obtenim que tant ε[Sn(k )]
com ε[Un(k )] valen Θ(loglogn) amb la funció d'interpolació F :

F(A, k, i, j) =  ß (k-A[i])  /  (A[j]-A[i]) ¿ . ( j - i )  + i
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3 Hi ha un algoritme que assegura un cost O(√n) en el cas mitjà, però que queda Ω(n) en el cas pitjor,
que es basa en la inserció de nous encadenaments que permeten fer salts més llargs. A [BrB87, pp.
248-250] es presenta una versió probabilista d'aquest algoritme que redueix el cost del cas pitjor al
cas mitjà.
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funció consulta (t és taula; k és clau) retorna valor és
var esq, dret, mig són nat; trobat és bool; v és valor fvar

esq := 0; dret := t.sl; trobat := fals
mentre (dret - esq > 1) ∧ ¬ trobat fer

{I ≅ 0 ≤ esq ≤ dret ≤ t.sl ∧ t.A[esq].k < k < t.A[dret].k
∧ trobat ⇒ t.A[mig].k = k}

mig := (esq + dret) / 2
opció

cas k = t.A[mig].k fer trobat := cert
cas k < t.A[mig].k fer dret := mig
altrament esq := mig

fopció
fmentre
si trobat llavors v := t.A[mig] si no v := indefinit fsi

retorna v

Fig. 4.3: algoritme de cerca dicotòmica.

Si la distribució no és uniforme, malgrat que teòricament es podria corregir la desviació per
mantenir aquest cost baix (sabent a priori la distribució real de les claus) a la pràctica seria
complicat; per exemple, si ∀p : 1 ≤ p ≤ n-1: A[p].clau = p i A[n].clau = ∞, en cas de cercar
l'element de clau n-1 el cost resultant és lineal. Per evitar aquest risc, a [GoB91, pp. 42-43] es
proposa combinar un primer pas d'accés a la taula usant l'algoritme d'interpolació i, a
continuació, cercar seqüencialment en la direcció adequada.

Notem que la cerca per interpolació dins d'una llista només funciona quan les claus són
numèriques (o es pot associar un número a cadascuna d'elles) i no n'hi ha de repetides, com
és el cas que aquí ens ocupa, en el qual la llista representa una taula.

4.2.3 Implementació per vectors d'accés directe

Una millora prou evident del cost de les operacions del TAD és implementar la taula sobre un
vector de manera que cada clau té associada una i només una posició del vector. En altres
paraules, donada una funció g : K → Zn, on Zn representa l'interval tancat [0, n-1] i essent n
la cardinalitat del conjunt de claus, la taula es pot representar amb un vector A tal que,
donada una clau k, a A[g(k )] hi ha el valor associat a k ; si la clau és indefinida, a A[g(k )] hi
haurà el valor indefinit o, si no existeix cap valor que pugui fer aquest paper, afegirem a cada
posició un camp booleà addicional que marqui la indefinició. Amb aquesta representació, és
obvi que totes les operacions s'implementen en ordre constant.
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La funció g ha de ser com a mínim injectiva; encara millor si és bijectiva, perquè si no ho és hi
haurà posicions del vector que sempre estaran sense usar. Fins i tot en l'últim cas, però,
l'esquema esdevé impracticable si n és molt gran i el percentatge de claus definides és molt
petit (la qual cosa implica que la majoria de les posicions del vector estaran sense usar), que
és el cas més habitual.

4.2.4 Implementació per taules de dispersió

Les taules de dispersió (ang., hashing table o també scatter table; "to hash" es tradueix
literalment per "esmicolar"), també conegudes com a taules d'adreçament calculat,
s'assemblen a l'esquema anterior perquè fan servir una funció h : K → Zr que assigna un
enter a una clau, però ara sense requerir que h sigui injectiva, la qual cosa particiona el
domini de les claus en r classes d'equivalència i queden dins de cada classe totes les claus
que, en aplicar h sobre elles, donen el mateix valor; de h se'n diu funció de dispersió (ang.,
hashing function) i dels valors de Zr se'n diu valors de dispersió (ang., hashing value); el
punt important és que, tot i la no-injectivitat de h (que permet aprofitar molt més l'espai
perquè només es guarden els elements definits de la taula), el cost de les operacions es pot
mantenir constant amb gran probabilitat.

Com abans, s'usa h(k ) per accedir a un vector on residiran les claus definides amb el seu valor
(més altra informació de gestió que ja introduirem). Com que no es requereix que h sigui
injectiva, es defineix el vector amb una dimensió més petita que a l'esquema anterior i
s'assigna cada classe d'equivalència a una posició del vector. De les posicions del vector
alguns autors en diuen galledes (ang., bucket ); aquesta terminologia s'usa sobretot en parlar
de dispersió sobre memòria secundària on en lloc de vectors s'usen fitxers.

Queden dues qüestions per resoldre:

- Quina forma pren la funció de dispersió? Ha de complir certes propietats, com ara
distribuir bé les claus i ser relativament ràpida de calcular.

- Què passa quan es volen inserir a la taula claus amb valor de dispersió idèntic? Si primer
s'insereix una clau k tal que h(k) = i i després una altra  k' tal que h(k' ) = i, es diu que es
produeix una col.lisió (ang., collision) perquè k' troba ocupada la posició del vector que
li correspon; de k i k' se'n diu sinònims (ang., synonym). El tractament de les col.lisions
dóna lloc a diverses estratègies d'implementació de les taules de dispersió.
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4.3 Funcions de dispersió

En aquesta secció es determinen alguns algoritmes que poden aplicar-se sobre una clau per
tal d'obtenir valors de dispersió. Comencem per establir les propietats que ha de complir una
bona funció de dispersió:

- Distribució uniforme: tots els valors de dispersió tenen aproximadament el mateix
nombre de claus associades dins K; és a dir, la partició induïda per la funció dóna lloc a
classes d'equivalència amb densitat semblant.

- Independència de l'aparença de la clau: petits canvis a la clau donen com a resultat un
canvi absolutament aleatori del valor de dispersió; a més, les variacions en una part de la
clau no es poden compensar amb variacions fàcilment calculables en una altra part.

- Exhaustivitat: tot valor de dispersió té com a mínim una clau associada de manera que
cap posició del vector quedi desaprofitada a priori.

- Rapidesa de càlcul: els algoritmes són senzills i programats directament si cal en
llenguatge de màquina o bé en llenguatges com ara C, que permeten manipulació
directa de bits; les operacions necessàries per executar els algoritmes són al més ràpid
possible (idealment, desplaçaments, operacions lògiques i similars).

Pel que fa a la darrera propietat, cal notar que la construcció de computadors més i més
potents fa que sigui un criteri cada vegada menys important en el disseny de la funció; ara bé,
sigui quina sigui la potència de càlcul del computador sembla segur que operacions com ara
la suma, els desplaçaments de bits i les lògiques seran sempre més ràpides que el producte i
la divisió, per exemple, i per això seguim considerant la rapidesa rellevant.

Per altra banda, i aquest és un fet fonamental per entendre l'estratègia de dispersió, notem
també que les dues primeres propietats es refereixen al domini potencial de claus K i no
asseguren el bon comportament d'una funció de dispersió per a un subconjunt A de claus,
A ∑ K, perquè pot passar que moltes de les claus de A tinguin el mateix valor de dispersió i
que alguns d'aquests valors, al contrari, no tinguin cap anti-imatge dins A . Precisament per
això, una funció de dispersió teòricament bona pot donar resultats dolents en un context
d'ús determinat; si es considera que aquest problema és greu, a les implementacions de
taules que s'introdueixen a la propera secció es pot afegir codi per controlar que el nombre
de col.lisions no ultrapassi una fita màxima. En tot cas, aquesta propietat negativa de la
dispersió sempre ha de ser considerada en el disseny de noves estructures de dades.

És natural preguntar-se, abans de començar a estudiar estratègies concretes, quines
possibilitats existeixen de trobar bones funcions. Notem que, si es vol emmagatzemar n
claus dins una taula de dimensió r, hi ha r n possibles configuracions, cadascuna d'elles
obtinguda mitjançant una hipotètica funció de dispersió; si n < r , només r ! / (r - n)! d'aquestes
funcions no provoquen cap col .lisió. Com a exemple, D.E. Knuth presenta la "paradoxa de
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l'aniversari": si hi ha vint-i-tres persones en una festa, és més probable que n'hi hagi dues
que celebrin el seu aniversari el mateix dia que no pas el contrari [Knu73, pp. 506-507].
Atesos aquests resultats, no es pretén cercar funcions que no provoquin cap col.lisió sinó
funcions que, en el cas mitjà, no en provoquin moltes4. Cal tenir en compte, a més, que és
teòricament impossible generar dades aleatòries a partir de claus no aleatòries, però el que
se cerca aquí és una bona simulació, la qual cosa sí que és possible; fins i tot, una funció de
dispersió pot provocar menys col.lisions que una autèntica funció aleatòria.

Analitzarem les funcions de dispersió segons dos enfocaments diferents:

- Considerant directament les funcions h : K → Zr .

- Considerant les funcions h : K → Zr com a la composició de dues funcions, f : K → Z i
g : Z → Zr i estudiant aquestes dues per separat.

Així mateix, a partir d'ara considerarem que les claus són o bé enters dins d'un interval
qualsevol o bé cadenes de caràcters (les cadenes de caràcters les notarem C*, essent C el
conjunt dels caràcters de la màquina), perquè és el cas usual; de vegades, però, ens trobem
que les claus han de considerar-se com la unió o composició de diversos camps, el qual cas
es tracta amb extensions simples dels conceptes introduïts aquí. Quan les claus siguin
numèriques, la funció h serà directament igual a g.

4.3.1 Funcions de traducció de cadenes a enters

Normalment, les funcions f : C * → Z interpreten cada caràcter de la cadena com un nombre,
combinant-se tots els nombres obtinguts segons cert algoritme; usualment, aquests
nombres són naturals entre 0 i 127 o 255, segons el codi concret de la màquina.

El primer problema que cal considerar és que segurament les claus no usaran tots els
caràcters del codi. Per exemple, imaginem el cas habitual que les cadenes de caràcters
representen noms (de persones, de llocs, etc.); és evident que hi ha alguns caràcters vàlids
del codi de la màquina que no hi apareixeran mai (com ara '&', '%', etc.), per la qual cosa la
seva codificació numèrica mai no s'usarà. Per exemple, si el codi de la màquina és ASCII
estàndard (que té valors dins l'interval [0, 127]) i en els noms només apareixen lletres i alguns
caràcters especials més (com ara '.' i '-'), les cadenes estan formades només per un conjunt
de 54 caràcters del codi (suposant que es distingeixen majúscules de minúscules); és a dir,
més de la meitat del codi estarà desaprofitat i per això els valors generats no seran
equiprobables (és més, pot haver-hi diversos valors inabastables). Per evitar una primera
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4 Si la taula és estàtica i les claus es coneixen a priori , hi ha tècniques que permeten cercar funcions
que efectivament no generin sinònims; són les anomenades tècniques de dispersió perfecta (ang.,
perfect hashing) que no estudiem aquí. Podeu consultar l'article de T.G. Lewis i C.R. Cook "Hashing for
Dynamic and Static Internal Tables" (publicat al Computer IEEE , 21(10), 1988, és un resum de la
tècnica de dispersió en general) per a una introducció al tema i [Meh84] per a un estudi en profunditat.
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pèrdua d'uniformitat és convenient dur a terme una traducció de codis mitjançant una funció
φ: C → [1, b], essent b el nombre diferent de caràcters que poden formar part de les claus,
de manera que la funció de conversió f es defineix finalment com a f(k ) = f' (Φ(k )), essent Φ
l'extensió de φ a tots els caràcters de la clau i f' una funció f ' : [1, b]* → Z. Aquesta conversió
serà més o menys laboriosa segons la distribució dels caràcters dins del codi usat per la
màquina.

A continuació, es defineixen algunes funcions f aplicables sobre una clau k = cn...c1 :

- Suma de tots els dígits: f(k ) = Σ i:1 ≤ i ≤ n: φ(ci ). Empíricament es pot observar que els
resultats d'aquesta funció són poc satisfactoris, fonamentalment perquè el valor d'un
caràcter és el mateix independentment de la posició on aparegui.

- Suma ponderada de tots els dígits: modifica l'anterior considerant que els caràcters
tenen un pes que depèn de la posició on apareixen: f(k) = Σ i : 1 ≤ i ≤ n: φ(ci ).b i-1. Els
resultats són espectacularment millors que en el mètode anterior i per això aquesta
funció és molt usada, però presenta dos problemes que cal solucionar:

◊ És més ineficient, a causa del càlcul d'una potència i del posterior producte a cada
pas del sumatori; la potència es pot estalviar si introduïm una taula T auxiliar  tal que
T[i] = b i-1 que s'inicialitzaria una única vegada a l'inici del programa que usa la taula i
que generalment serà prou petita dins del context de les dades del programa com
per negligir l'espai que ocupa. Una altra opció consisteix a elevar no b sinó la menor
potència de 2 més gran que b, de manera que els productes i les potències són en
realitat operacions de desplaçament de bits; els resultats d'aquesta variant no són
tan dolents com es podria témer (depenen de la diferència entre b i la potència de
2). Cal vigilar, però, que els desplaçaments no provoquin aparicions reiterades de
zeros dins dels sumands parcials ni aparicions cícliques de la mateixa seqüència de
números.

◊ Es pot produir un sobreeiximent en el càlcul que cal detectar abans que realment
tingui lloc; per exemple, si b  val 26, en una màquina que usi 32 bits per representar
els enters pot produir-se sobreiximent a partir del vuitè caràcter. Una solució
consisteix a ignorar els bits que es van generant fora de la dimensió de la paraula
del computador, però aquesta estratègia ignora certa quantitat d'informació reduint
doncs l'aleatorietat de la clau; a més, no sempre és possible i/o eficient detectar i
ignorar aquest sobreiximent.

Una alternativa és partir la clau d'entrada en m trossos de dimensió k bits (llevat un
dels trossos, si la divisió m / k té residu) aplicant llavors la fórmula de la suma
ponderada sobre cadascun d'aquests trossos i combinant els resultats parcials
mitjançant sumes. La dimensió k ha d'assegurar que el càlcul de cada tros per
separat no provoca sobreiximent, i tampoc la seva suma final. És a dir, k és l'enter
més gran que compleix m.bk ≤ maxent, essent maxent l'enter més gran
representable en la màquina.
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- Qualsevol altra variant del mètode anterior feta a partir d'estudis empírics quan es pot
tenir una idea aproximada de les distribucions de les dades. Per exemple, l'article
"Selecting a Hashing Algorithm", de B.J. McKenzie, R. Harries i T. Bell, Software
Practice and Experience , 20(2), 1990, presenta algunes funcions de dispersió usades
en la construcció de compiladors que usen altres valors per ponderar els caràcters
(potències de dos, que són ràpides o nombres primers, que distribueixen millor).

4.3.2 Funcions de restricció d'un enter dins un interval

A la literatura es pot trobar una gran quantitat d'aquestes funcions; en destaquem tres:

- Divisió (ang., division): definida com g(z) = z mod r, és molt senzilla i ràpida de calcular.
Evidentment, el valor r esdevé vital per a una bona distribució. Així, per exemple, una
potència de 2 serà la més ràpida possible, però la distribució resultant és defectuosa
perquè simplement agafaria els log2r bits menys significants de la clau numèrica.
Tampoc no és bo que r sigui parell, perquè la paritat de z es conservaria en el resultat.
Ni que sigui un múltiple de 3, perquè dos valors z i z' que només es diferenciessin en
la posició de dos bytes tindrien el mateix valor. En general, cal evitar els r tals que
(bs± a) mod r = 0 , perquè un mòdul amb aquest valor tendeix a ser una superposició
dels bytes de z, i el que sembla millor és un r primer tal que b s mod r ≠ ±a, per a s i a
petits. A la pràctica, n'hi ha prou que r no tingui divisors més petits que 20. Podeu
trobar un exemple d'elecció de r a [Meh84, pp. 121-122].

- Desplegament-plegament (ang., folding-unfolding): es particiona la representació
binària de la clau numèrica z en m parts de la mateixa longitud k (llevat possiblement de
l'última), normalment un byte. A continuació, es combinen les parts d'una manera
determinada (per exemple, amb sumes o o-exclusius) obtenint un valor r = 2k+ε,
depenent ε del mètode concret de combinació (per exemple, si usem o-exclusius
llavors ε = 0).

- Quadrat: es defineix g(z) com la interpretació numèrica dels log2r bits centrals de z2.
Convé que r sigui potència de 2. Aquesta funció distribueix bé perquè els bits centrals
d'un quadrat no depenen de cap part concreta de la clau, sempre que no hi hagi zeros
de farciment a l'inici o al final del nombre. Cal controlar els problemes de desbordament
que pot provocar el quadrat. A [AHU83, p.131] es presenta una variant interessant.

El problema de tots aquests mètodes és que si funcionen malament per a una seqüència
donada de claus cal trobar una nova funció; però, amb quins criteris? I si torna a anar
malament? Un enfocament diferent consisteix a treballar no amb funcions individuals sinó
amb famílies de funcions tals que si una d'aquestes funcions es comporta malament per a
una distribució donada de l'entrada se n'agafa aleatòriament una altra de la mateixa família;
són les anomenades famílies universals (ang., universal class) de funcions de dispersió,
definides per J.L. Carter i M.N. Wegman l'any 1979 a "Universal Classes of Hash Functions",

1 8 0  Estructures de dades. Especificació, disseny i implementació __________________________________________________________________________________

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.



Journal of Computer and System Sciences , 18. Formalment, donada una família de funcions
H, H ∑ {g : Za → Zr }, essent a el valor més gran abastable després d'aplicar f a la clau
original, diem que H és una família 2-universal si: ∀x,y : x,y∈Za: ||{h ∈H / h(x) = h(y)}|| ≤ ||H|| / r
o, en altres paraules, si cap parell de claus col.lisiona en excés sobre el conjunt de totes les
funcions de H (precisament, el prefix "2" de la definició posa èmfasi en l'estudi del
comportament sobre parells d'elements), de manera que si s'agafa aleatòriament una funció
de H i s'aplica sobre un conjunt qualsevol de dades A , A ∑ K, és altament probable que
aquesta funció sigui aproximadament tan bona (és a dir, que distribueixi tan bé) com una altra
funció dissenyada específicament per a K. Informalment, s'està afirmant que dins H hi ha un
nombre suficient de "bones" funcions per esperar que aleatòriament n'escollirem alguna.

Una conseqüència de la definició de 2-universal és que, donat A un conjunt qualsevol de
claus i donada k ∈K una clau qualsevol tal que k ∉A , el nombre esperat a de col.lisions de k
amb les claus de A usant una funció f dins de 2-universal és fitat per ||A || / r, que és una
magnitud que assegura un bon comportament esperat de la funció. Encara més, la variància
d'aquest valor està fitada per a cada consulta individual, la qual cosa permet forçar que les
consultes individuals compleixin restriccions de temps (v. "Analysis of a universal class of
functions", per G. Markowsky, J.L. Carter i M.N. Wegman, publicat als Proceedings 7th
Workshop of Mathematical Foundations of Computer Science, LNCS 64, Springer-Verlag).

Carter i Wegman presenten tres menes de famílies 2-universal, adoptades també per altres
autors (sobretot les dues primeres, possiblement amb petites variacions), que exhibeixen el
mateix comportament i que poden avaluar-se de manera eficient:

- H1: sigui p un nombre primer tal que p ≥ a, sigui g1: Zp → Zr una funció uniforme
qualsevol (per exemple, g1(z) = z mod r ), sigui g2m,n : Za → Zp una família de funcions
tals que m,n∈Za, m ≠ 0, definida com: g2 m,n(z) = (m.z + n) mod p i, finalment, sigui
gm,n: Za → Zr una família de funcions definida com gm,n(z) = g1(g2m,n(z)). Llavors es
compleix que la classe H1 = {gm,n / m,n ∈Za amb m ≠ 0} és 2-universal. L'article original
de Carter i Wegman dóna una propietat sobre p que, si es compleix, redueix el
nombre de divisions de l'algoritme.

- H3: en aquest cas, és necessari que r sigui potència de 2, r = 2s. Sigui j = log2a (és a
dir, j és el nombre més petit de bits necessaris per codificar qualsevol valor de Za),
sigui Ψ el conjunt de matrius Mjxs de components zeros o uns, sigui gM: Za → Zr una
família de funcions definida com gM(z) = [z j⊗s(mj1...mjs)] ⊕s...⊕s [z1⊗s(m11...m1s)] on
zj...z1 és la representació binària de z, M és una matriu de Ψ tal que les seves files són
de la forma (mi1...mis), ⊕s és l'operació o-exclusiu sobre operands de s bits i
zi⊗s(mi1...mis) és igual a s zeros si zi = 0 o a (mi1...mis) si zi = 1. Llavors es compleix que
la classe H3 = {gM / M ∈Ψ} és 2-universal.

- H2: variació de H3 que permet guanyar temps a costa d'espai i que consisteix a
interpretar el nombre z = z j...z1 com un nombre en base α que es pot expandir a un
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altre nombre binari z' = zjαz(jα)-1...z1 on hi haurà exactament r / α uns; si aquesta
magnitud no és massa alta, el càlcul exigeix menys o-exclusius.

4.3.3 Funcions de traducció de cadenes a enters dins un interval

Quan es volen tenir funcions que directament transformen la clau en un nombre entre 0 i
r -1, la majoria de les vegades es defineixen combinacions dels mètodes vistos en els
apartats anteriors que acostumen a donar bons resultats: el més usual és aplicar a la cadena
de caràcters que forma la clau la funció de suma ponderada i a partir d'aquí una família
universal o un mètode particular, generalment el mòdul; en aquest darrer cas, es pot alternar
el mòdul amb la suma ponderada per minimitzar el problema del sobreeiximent.

No obstant això, es poden pensar diferents mètodes més directes que manipulin
directament la representació binària de la clau. Si la clau és petita, pot interpretar-se la seva
representació directament com un nombre binari; altrament, cal combinar els seus bytes amb
certes operacions (usualment, sumes i o-exclusius) de manera semblant al mètode de
desplegament-plegament ja estudiat. Presentem aquí un d'aquests mètodes proposat per
P.K. Pearson a "Fast Hashing of Variable-Length Text Strings", Communications ACM, 33(6),
1990, i que té un funcionament semblant a la família H3 de funcions universals.

Sigui r = 2s la mínima potència de 2 més gran que la base b dels caràcters i sigui T [de 0 a r -1]
un vector que conté una permutació aleatòria sense repeticions dels elements de Zr (i.e., els
seus elements es representen amb s bits); la funció de dispersió h : C * → Zr aplicada sobre
la clau k = cn...c1 es defineix (⊕s és l'operació o-exclusiu sobre operands de s bits):

A0(k) = 0
Ai(k) = T[Ai-1(k) ⊕s φ(ci)]
h(k) = An(k)

Aquest esquema s'adapta perfectament al cas habitual de claus de longitud variable o no
coneguda a priori ; és més, no imposa cap restricció sobre la seva longitud i tampoc cal
preocupar-se de possibles sobreiximents en el càlcul. Ara bé, la funció tal com s'ha definit
presenta un inconvenient: la dimensió de la taula ve determinada per s, la qual cosa
normalment resulta en un valor molt petit. Si suposem el cas invers, en què s'elegeix la funció
de dispersió a partir de r, cal retocar la definició donada. Sigui t l'enter més petit tal que
r -  1 < 2 t, essent t el nombre de bits necessari per representar valors dins de Zr ; llavors, cal
aplicar la funció An un total de p = t /s vegades sobre k de la forma següent:

- Definim Ani(k) = An(k i ), on k i = cn...c1 i, essent c i el caràcter tal que φ(c i ) = (φ(c)+i ) mod r.

- Definim la funció de dispersió com h(k) = An p-1(k) . ... . An0(k), essent . la concatenació
de bits. Notem que, efectivament, h(k) dóna valors dins de Zr.
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Es pot demostrar que les p seqüències de valors d'Ani(k) són independents entre si. Si r no
és potència de 2, la darrera vegada que s'apliqui la funció cal obtenir menys de s bits, per
exemple agafant el residu de la divisió mitjançant t mod s.

4.3.4 Caracterització i implementació de les funcions de dispersió

A la secció següent estudiarem diverses implementacions de les taules de dispersió. Totes
elles seran independents de la funció de dispersió escollida, que esdevindrà doncs un
paràmetre formal de la implementació. Per això, és necessari encapsular en un univers de
caracterització la definició de les funcions de dispersió.

a) Caracterització de les funcions f : CCCC * → ZZZZ
A l'univers de caracterització ELEM_DISP_CONV es defineix el gènere elem amb operació
d'igualtat que representa les claus tal com s'ha requerit a l'especificació; a més, per poder
aplicar-los una funció de dispersió, aquestes claus es consideren com una tirallonga
d'elements individuals de tipus ítem (que generalment seran caràcters, com ja s'ha dit)
presentant dues operacions, una per esbrinar el nombre d'ítems d'una clau i una altra per
obtenir l'ítem i-èsim. Per últim, cal definir també com a paràmetres formals la cardinalitat b del
domini dels ítems i la funció φ de conversió d'un ítem a un natural dins de l'interval adient,
que notem amb base i conv, respectivament. L'univers resultant conté, doncs, els
paràmetres formals necessaris per definir funcions de dispersió f.

univers ELEM_DISP_CONV caracteritza
usa ELEM_=, NAT, BOOL
tipus ítem
ops i_èsim: elem nat → ítem

nítems: elem → nat
conv: ítem → nat
base: → nat

errors ∀v∈elem; ∀i∈nat
[ig(i, 0) ∨ (i > nítems(v))] ⇒ i_èsim(v, i)

eqns ∀v∈ítem
(conv(v) > 0) ∧ (conv(v) ≤ base) = cert

funivers

Fig. 4.4: caracterització de les claus de les funcions de dispersió f.

Finalment, es pot enriquir aquest univers formant-ne un de nou, FUNCIONS_F, que afegeix
la definició de les funcions f : C* → Z. El resultat apareixerà a la capçalera de tots aquells
universos parametritzats per la funció de dispersió.

Taules 1 8 3__________________________________________________________________________________

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.



univers FUNCIONS_F caracteritza
usa ELEM_DISP_CONV, NAT
ops

f: elem → nat
funivers

Fig. 4.5: enriquiment de ELEM_DISP_CONV afegint-hi la funció f.

A continuació, es poden definir els diversos mètodes particulars dins d'universos
d'implementació convenient parametritzats per ELEM_DISP_CONV. Els algoritmes
resultants són potencials paràmetres reals en aquells contextos on es requereix una funció
f (és a dir, en aquells universos parametritzats per FUNCIONS_F). Per exemple, a la fig. 4.6
es mostra el mètode de la suma ponderada aplicant la regla de Horner5; se suposa que
mult_sobr(x, y, z) efectua x := x*y + z sense que s'arribi a produir realment sobreeiximent en
cap operació, menyspreant els bits no representatius si és necessari.

univers SUMA_POND (ELEM_DISP_CONV) és6

usa NAT

funció suma_pond (v és elem) retorna nat és
var acum, i són nat fvar

acum := 0
per a tot i des de nítems(v) baixant fins a 1 fer

acum := mult_sobr(acum, base, conv(i_èsim(v, i)))
fper a tot

retorna acum

funivers

Fig. 4.6: implementació del mètode de la suma ponderada.

b) Caracterització de les funcions g : Z → Z r

A l'univers de caracterització FUNCIONS_G es defineixen l'abast r i el mètode de dispersió
(v. fig. 4.7). A continuació, es poden implementar els diferents algoritmes de manera similar a
les funcions f, parametritzats només pel valor n (natural caracteritzat a VAL_NAT ); per
exemple, a la fig. 4.8 s'implementa el mètode de la divisió.
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5 Opcionalment, i per minimitzar el nombre d'universos de les biblioteques de mòduls d'interès general,
es podrien encapsular tots els mètodes de dispersió en un únic univers; l'estructuració presentada
aquí s'adapta fàcilment a aquest cas.
6 Aquest és un cas on no és útil definir l'especificació inicial de la funció, perquè de fet s'estaria donant
el seu algoritme i per això s'implementa la funció directament. En tot cas, es podria considerar la
possibilitat d'especificar-la dins d'un altre marc semàntic.
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univers FUNCIONS_G caracteritza
usa NAT, BOOL
ops r: → nat

g: nat → nat
eqns ∀z∈nat: g(z) < r = cert

funivers

Fig. 4.7: caracterització de les claus de les funcions de dispersió g.

univers DIVISIÓ (VAL_NAT) és
usa NAT

funció divisió (z és nat) retorna nat és
retorna z mod val

funivers

Fig. 4.8: implementació del mètode de la divisió.

c) Caracterització de les funcions h : C * → Zr

De manera similar, es defineix un univers de caracterització parametritzat tant pel tipus de les
claus com pel valor r ; aquest univers caracteritza tots els símbols que l'usuari d'una taula de
dispersió ha de determinar i per això és l'univers que finalment apareixerà a la capçalera de les
diverses implementacions de les taules.

univers CLAU_DISPERSIÓ caracteritza
usa ELEM_=, VAL_NAT, NAT, BOOL
ops h: elem → nat
eqns ∀v∈elem: h(v) < val = cert

funivers

Fig. 4.9: caracterització de les claus en el context de les funcions de dispersió h.

En aquest punt ja és possible definir funcions de dispersió. La primera opció consisteix a
compondre dues funcions f i g , tal com es mostra a la fig. 4.10. Per exemple, a la fig. 4.11 es
dóna la composició de la suma ponderada i la divisió; les dues primeres instàncies, privades,
construeixen les funcions f i g en el context requerit pel tipus de les claus, el valor del
mòdul, etc. i, a continuació, s'efectua una tercera instància que defineix la funció h
simplement com a composició de les anteriors, amb un reanomenament final.
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univers COMPOSICIÓ_F_I_G(FUNCIONS_F, FUNCIONS_G) és
funció g_de_f (v és elem) retorna nat és
retorna g(f(v))

funivers

Fig. 4.10: composició de funcions de dispersió.

univers SUMA_POND_I_DIV(E és ELEM_DISP_CONV, V1 és VAL_NAT) és

instancia privada SUMA_POND(F és ELEM_DISP_CONV) on
F.elem és E.elem, F.ítem és E.ítem
F.= és E.= , F.≠ és E.≠, F.nítems és E.ítems, F.i_èsim és G.i_èsim
F.conv és E.conv, F.base és E.base

instancia privada DIVISIÓ(V2 és VAL_NAT) on V2.val és V1.val

instancia COMPOSICIÓ_F_I_G(F és FUNCIONS_F, G és FUNCIONS_G) on
F.elem és E.elem, F.ítem és E.ítem
F.= és E.=, F.≠ és E.≠, F.nítems és E.ítems, F.i_èsim és G.i_èsim
F.conv és E.conv, F.base és E.base, F.f és suma_pond
G.r és V1.val, G.g és divisió

reanomena f_de_g per suma_pond_i_div

funivers

Fig. 4.11: composició de la suma ponderada i la divisió.

La segona manera de definir funcions de dispersió consisteix a treballar directament sobre la
clau sense passos intermedis. Per exemple, a la fig. 4.12 es mostra la funció que alterna la
suma ponderada i la divisió.

univers SUMA_POND_I_DIV_SIMULT(ELEM_DISP_CONV, VAL_NAT) és
usa NAT
funció suma_pond_i_mod (v és elem) retorna nat és
var acum, i són nat fvar

acum := 0
per a tot i baixant des de nítems(v) fins a 1 fer

acum := mult_sobr(acum, base, conv(i_èsim(v, i))) mod val
fper a tot

retorna acum
funivers

Fig. 4.12: aplicació simultània de la suma ponderada i la divisió.
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Cal remarcar que els universos resultants d'aquests passos han de crear-se una única
vegada i que, a partir d'aquest moment, l'usuari els tindrà disponibles en una biblioteca de
funcions de dispersió, i es limitará simplement a efectuar les instàncies oportunes en aquells
contexts que ho demanin (sense necessitat de conèixer l'estructuració interna en
universos). Aquestes instàncies són molt simples. Per exemple, suposem que es vol
implementar una taula on les claus són cadenes de lletres majúscules, els valors enters i la
dimensió de la taula 1017, i que com a funció de dispersió es composa la suma ponderada i la
divisió; el resultat podria ser la instància:

instancia SUMA_POND_I_DIV(ELEM_DISP_CONV, VAL_NAT) on
elem és cadena, ítem és caràcter, = és CADENA.=, nítems és CADENA.long
i_èsim és CADENA.i_èsim, conv és conv_majúsc, base és 26, val és 1017

on conv_majúsc hauria d'estar implementada en algun lloc, possiblement en una biblioteca
de funcions de conversió, i CADENA presenta les operacions definides a l'apartat 1.5.1.

4.4 Organitzacions de les taules de dispersió

Les taules de dispersió poden organitzar-se de diverses maneres segons com es gestionen
les col.lisions. Hi ha dues grans families de taules segons si s'encadenen o no els sinònims; a
més, hi ha diverses organitzacions que poden considerar-se combinacions d'aquestes dues,
de les quals se'n presentarà una. Alguns autors classifiquen les taules com a obertes o
tancades, segons si existeix una zona diferenciada per a totes o part de les claus, o si
s'emmagatzemen en un únic vector directament indexat per la funció de dispersió. Fins i tot,
els noms que donen diversos autors poden causar confusió; per exemple, alguns textos
anomenen "closed hashing" una organització que d'altres anomenen "open adressing".

Al llarg de la secció, definirem les diferents organitzacions com a universos parametritzats
pels gèneres de les claus i els valors, la igualtat sobre les claus, el valor indefinit, la funció de
dispersió i el nombre de valors de dispersió diferents que hi ha.

4.4.1 Taules encadenades

A les taules de dispersió encadenades (ang., chaining) es formen estructures lineals amb els
sinònims; n'estudiarem dos esquemes:

- Taules encadenades indirectes: s'encadenen els sinònims d'un mateix valor de
dispersió i el primer element d'aquesta llista és accessible a partir d'un vector índex.

- Taules encadenades directes: es guarda la primera clau de cada valor de dispersió, amb
el seu valor associat, en una zona diferenciada, i els respectius sinònims s'encadenen
en una altra zona, i són accessibles a partir del que resideix a la zona diferenciada.
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a) Taules encadenades indirectes
També conegudes amb el nom de taules encadenades obertes (ang., separate chaining),
associen la llista dels sinònims d'un valor de dispersió i a la posició i d'un vector índex. A la
fig. 4.13 es mostra l'esquema d'aquesta representació; queda clar que si la funció distribueix
bé les llistes de sinònims seran de longitud semblant, concretament n /r, on n és el nombre
d'elements a la taula. Conseqüentment, tenim que ε[Sn(k)] = (n+r)/2r i ε[Sn(k)] = n /r, de
manera que les operacions queden Θ(n /r). Si hi ha aproximadament tants elements com
valors de dispersió, aquest quocient és molt petit i les funcions del TAD es poden considerar
Θ(1) atès que la inserció i la supressió consisteixen a cercar l'element i modificar un parell
d'encadenaments.

Fig. 4.13: organització d'una taula de dispersió encadenada indirecta.

A la fig. 4.14 es presenta una possible implementació per al tipus taula representant les
llistes a la memòria dinàmica (alternativament, si es coneix el nombre d'elements a guardar a la
taula, es podrien emmagazemar aquests dins un únic vector compartit per totes les llistes).
Observem que l'invariant estableix que els elements de la llista que penja de la posició i del
vector índex són sinònims del valor de dispersió i, usant la coneguda funció que retorna la
cadena que penja d'un element inicial (v. fig. 3.23); qualsevol altra propietat de la
representació es deriva d'aquesta. Els universos de caracterització defineixen els paràmetres
necessaris per poder aplicar les funcions de dispersió tal com s'ha explicat a la secció
anterior; notem que, en particular, tots els paràmetres que apareixien a l'especificació
continuen sortint a la implementació, malgrat que l'encapsulament en universos de
caracterització hagi canviat. Tant en aquesta implementació com a la resta, no s'inclou codi
per controlar el bon comportament de la funció de dispersió, és a dir, la distribució més o
menys uniforme dels elements a les llistes, quedant com a exercici per al lector.

Els algoritmes són prou clars: s'accedeix per la funció de dispersió a l'índex i es recorre la llista
de sinònims; les insercions es fan sempre pel començament (és el més senzill) i a les
supressions cal controlar si l'element esborrat és el primer, per actualitzar l'índex (una
alternativa seria usar elements fantasmes, però això augmentaria considerablement l'espai
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usat, i seria necessari un estudi acurat sobre la seva conveniència). S'usa una funció auxiliar,
cerca, que cerca una clau en la taula. Podríem considerar la possibilitat d'ordenar els sinònims
per clau o de disposar de llistes autoorganitzatives; aquestes dues variants permetrien reduir
el cost de les cerques sense èxit a costa de les insercions. Una altra variant consisteix a no
cercar les claus quan s'insereixen sinó afegir-les directament a l'inici de la llista, de manera
que la consulta (que comença pel principi de la llista) sempre es trobarà primer la darrera
ocurrència de la clau; òbviament, si les claus es redefineixen moltes vegades pot arribar a
desaprofitar-se molta memòria.

Una alternativa en la implementació del tipus consisteix a usar una instància d'alguna
implementació de les llistes escrita en algun univers; a la secció 6.2.2 s'introdueix una
representació del TAD dels grafs usant llistes amb punt d'interès que segueix aquesta
alternativa, de manera que el lector pot comparar els resultats.

univers TAULA_IND_PUNTERS(CLAU_DISPERSIÓ, ELEM_ESP) és
implementa TAULA(ELEM_=, ELEM_ESP)

usa ENTER, BOOL

reanomena CLAU_DISPERSIÓ.elem per clau, CLAU_DISPERSIÓ.val per r
ELEM_ESP.elem per valor, ELEM_ESP.esp per indefinit

tipus taula és vector [de 0 a r-1] de ^node ftipus
tipus privat node és tupla k és clau; v és valor; enc és ^node ftupla ftipus
invariant (T és taula): ∀i: 0 ≤ i ≤ r-1:

NUL∈cadena(T[i])  ∧ (∀p: p∈cadena(T[i])-{NUL}:  h(p^.k) = i)

funció crea retorna taula és
var i és nat; t és taula fvar

per a tot i des de 0 fins a r-1 fer t[i] := NUL fper a tot
retorna t

funció assigna(t és taula; k és clau; v és valor) retorna taula és
var i és nat; trobat és bool; ant, p són ^node fvar

i := h(k); <trobat, ant, p> := cerca(t[i], k)
si trobat llavors p^.v := v  {canviem la informació associada}
si no {cal crear un nou node}

p := obté_espai
si p = NUL llavors error  {no hi ha espai}

si no p^ := <k, v, t[i]>; t[i] := p {inserim per l'inici}
fsi

fsi
retorna t

Fig. 4.14: implementació de les taules de dispersió encadenades indirectes.
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funció esborra (t és taula; k és clau) retorna taula és
var i és nat; trobat és bool; ant, p són ^node fvar

i := h(k); <trobat, ant, p> := cerca(t[i], k)
si trobat llavors {cal distingir si és el primer o no}

si ant = NUL llavors t[i] := p^.enc si no ant^.enc := p^.enc fsi
allibera_espai(p)

fsi
retorna t

funció consulta (t és taula; k és clau) retorna valor és
var trobat és booleà; res és valor; ant, p són ^node fvar

<trobat, ant, p> := cerca(t[h(k)], k)
si trobat llavors res := p^.v si no res := indefinit fsi

retorna res

{Funció cerca(q, k) → <trobat, ant, p> : cerca a partir de q l'element de clau k.
Retorna un booleà indicant el resultat de la cerca i, en cas d'èxit, un apuntador
p a la posició que ocupa i un altre ant al seu predecessor, que valdrà NUL si p
és el primer}

P ≅ cert
Q ≅ trobat ≡ ∃r: r∈cadena(q)-{NUL}: r^.k = k  ∧

trobat ⇒ p^.k = k ∧ (p = q ⇒ ant = NUL ∧ p ≠ q ⇒ ant^.enc = p) }

funció privada cerca (q és ^node; k és clau) ret <bool, ^node, ^node> és
var trobat és bool; res és valor; ant, p és ^node fvar

ant := NUL; p := q; trobat := fals
mentre (p ≠ NUL) ∧ ¬trobat fer

si p^.k = k llavors trobat := cert si no ant := p; p := p^.enc fsi
fmentre

retorna <trobat, ant, p>

funivers

Fig. 4.14: implementació de les taules de dispersió encadenades indirectes (cont.).

Per últim, cal remarcar un problema que sorgeix a totes les organitzacions de taules de
dispersió: la progressiva degeneració que pateixen a mida que la seva taxa d'ocupació creix.
Per evitar-la es pot incorporar a la representació un comptador d'elements a la taula, de forma
que el càlcul de la taxa d'ocupació és immediat; en inserir nous elements cal comprovar
prèviament que la taxa no ultrapassi una fita màxima determinada (valor que seria un
paràmetre més tant de l'especificació com de la implementació), en el qual cas es dóna un
error conegut amb el nom de sobreeiximent (ang., overflow ; evidentment, l'especificació de
les taules hauria de modificar-se per recollir aquest comportament). La solució més simple
possible del sobreeiximent (i també la més ineficient) consisteix a redimensionar la taula, que
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obliga a definir una nova funció de dispersió, i seguidament s'insereixen tots els
identificadors presents a la taula usant aquesta nova funció. Alternativament, hi ha diversos
mètodes que augmenten selectivament la taula anterior, de manera que només cal tornar a
inserir un subconjunt dels elements; aquestes estratègies, anomenades incrementals,
difereixen en la freqüència i en la part de la taula tractada. Entre elles destaquen la dispersió
extensible i la dispersió lineal ; ambdós mètodes són especialment útils per a taules sobre
disc i no s'estudien aquí. A l'apartat 4.4.6 es presenten unes fórmules que determinen
exactament com la taxa d'ocupació afecta l'eficiència de les operacions.

b) Taules encadenades directes
També són conegudes amb el nom de taules amb zona d'excedents (ang., hashing with
cellar), precisament per la distinció de la taula en dues zones: la zona principal de r posicions,
on la posició i o bé està buida o bé conté un parell <k, v> tal que h(k) = i, i la zona
d'excedents, que ocupa la resta de la taula i guarda les claus sinònimes: quan en inserir un
parell es produeix una col.lisió, el nou sinònim passa a aquesta zona; tots els sinònims d'un
mateix valor estan encadenats i el primer sinònim resident a la zona d'excedents és
accessible a partir del que resideix a la zona principal. Alternativament, la zona d'excedents
es pot implementar per punters sense que l'esquema general variï substancialment. Les
consideracions sobre la longitud de les llistes i el cost de les operacions són idèntiques al cas
de taules encadenades indirectes; només cal notar l'estalvi d'un accés a causa de l'absència
del vector índex que evidentment no afecta el cost asimptòtic de les operacions7.

Fig. 4.15: organització d'una taula de dispersió encadenada directa.

A la fig. 4.16 s'ofereix una implementació del tipus; a la capçalera apareix un univers de
caracterització addicional, VAL_NAT, per determinar la dimensió de la zona d'excedents
(diversos estudis empírics apunten que aquesta zona ha de representar aproximadament el
14% de la taula). Torna a haver-hi una funció auxiliar per cercar una clau. Notem que la
codificació de les funcions és una mica més complicada que en el cas indirecte, perquè cal
distingir si una posició és lliure o no i també l'accés a la zona principal de l'accés a la zona
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d'excedents. Per solucionar el primer punt, s'estableix una convenció per distingir si les
posicions de la zona principal són o no són buides: en cas de ser buides, es marquen (és a
dir, es dóna un valor especial a algun camp; a la fig. 4.16, s'assigna el valor -2 al camp
d'encadenament per no demanar més requeriments sobre les claus o els valors; el valor -1
queda reservat per al darrer element de cada llista); quant a les posicions lliures de la zona
d'excedents, es gestionen amb una pila.

La supressió d'elements que resideixen a la zona d'excedents exigeix només modificar
encadenaments i inserir la posició alliberada a la pila de llocs lliures; ara bé, en esborrar un
element resident a la zona principal no es pot simplement marcar com a lliure la posició
involucrada, perquè l'algoritme de cerca no trobaria els hipotètics sinònims residents a la
zona d'excedents. Així, es podria introduir una altra marca que distingeixi les posicions
esborrades, de manera que les posicions marcades com a esborrades s'interpreten com a
ocupades en cercar i com a lliures en fer la inserció d'una nova clau. El manteniment de
posicions esborrades pot provocar que dins la taula apareguin molts forats a la zona principal,
que degeneri (és a dir, que les llistes continguin moltes posicions esborrades) i que,
eventualment, s'ompli la zona d'excedents tot i haver posicions esborrades a la zona
principal, provocant un error la següent col.lisió; una alternativa és portar un sinònim de la
zona d'excedents a la zona principal, la qual cosa és costosa si la dimensió dels elements és
gran o si els elements de la taula són apuntats per d'altres estructures de dades; a la fig. 4.16
s'implementa aquesta darrera opció i la primera queda com a exercici. Notem que l'invariant és
certament exhaustiu i comprova els valors dels encadenaments, l'ocupació de les diferents
posicions de la taula i que tots elements que pengen de la mateixa cadena són sinònims del
valor corresponent de dispersió; usa una variant del predicat cadena que apareix a la fig.
3.20.

4.4.2 Taules d'adreçament obert

A les taules d'adreçament obert (ang., open adressing) es disposa d'un vector amb tantes
posicions com valors de dispersió; dins del vector, ni existeix una zona diferenciada per a les
col.lisions ni s'encadenen els sinònims, sinó que per a cada clau k es defineix una seqüència
de posicions que determina el lloc on anirà a parar k. Concretament, en inserir el parell <k, v>
dins de la taula tal que h(k) = p0 se segueix una seqüència p0, ..., pr-1 associada a k fins que:

- Es troba una posició ps tal que la seva clau és k : se substitueix la seva informació
associada per v.

- Es troba una posició ps que és buida: s'hi col.loca el parell <k, v>. Si s ≠ 0, de la clau se'n
diu invasora (ang., invader), per raons òbvies.

- S'exhaureix la seqüència sense trobar cap posició que compleixi alguna de les dues
condicions anteriors: significa que la taula és plena i no s'hi pot inserir el parell.
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L'esquema en esborrar i consultar és semblant: se segueixen les p0, …, pr-1 fins que es troba
la clau buscada o una posició lliure. El punt clau d'aquesta estratègia és que la seqüència
p0, …, pr-1 associada a una clau k és fixa al llarg de l'existència de la taula de manera que quan
s'afegeix, s'esborra o es consulta una clau determinada sempre s'examinen les mateixes
posicions del vector en el mateix ordre; idealment, claus diferents tindran associades
seqüències diferents. D'aquest procés de generació de valors se'n diu redispersió (ang.,
rehashing), de la seqüència generada per una clau se'n diu camí (ang., path o probe
sequence) de la clau i de cada accés a la taula mitjançant un valor del camí se'n diu assaig
(ang., probe). En altres paraules, el concepte de redispersió consisteix a considerar que, en
lloc d'una única funció h de dispersió, disposem d'una família {hi} de funcions, anomenades
funcions de redispersió (ang., rehashing function), tals que si l'aplicació de hi(k) no porta al
resultat esperat s'aplica hi+1(k); en aquest esquema, la funció h de dispersió és h0.

Una vegada més, cal estudiar acuradament el problema de la supressió d'elements. La
situació és semblant a l'organització encadenada directa: quan una clau k col.lisiona i
finalment es diposita a la posició determinada per un valor hj(k) és perquè totes les posicions
determinades pels valors hi(k), per a tot i < j, estan ocupades; en suprimir una clau que ocupa
la posició hs(k), per a algun s < j, no es pot simplement marcar com a lliure aquesta posició,
perquè una cerca posterior de k dins la taula seguint l'estratègia abans esmentada
fracassaria. En conseqüència, a més de les posicions "ocupades" o "lliures", es distingeix un
tercer estat que identifica les posicions "esborrades", les quals es tracten com a lliures en
cercar lloc per inserir un nou parell i com a ocupades en cercar una clau; a l'igual que a
l'esquema encadenat directe ja estudiat, les posicions esborrades provoquen la
degeneració de la taula.

A la fig. 4.17 es mostra una implementació de les taules d'adreçament obert sense
determinar la família de funcions de dispersió, que queda com un paràmetre formal de la
implementació substituint la tradicional funció de dispersió; els universos de caracterització
dels paràmetres formals apareixen a la fig. 4.18. A la definició dels valors s'afegeix una
constant com a paràmetre formal, que permet implementar el concepte de posició esborrada
sense emprar cap camp addicional (les posicions lliures contindran el valor indefinit, que
continua essent un paràmetre formal); en cas de no poder-se identificar aquest valor
especial, es podria identificar una clau especial i, si tampoc fos possible, caldria un camp
booleà a les posicions del vector que en codifiqués l'estat; la necessitat de comprovar si un
valor representa una posició lliure o esborrada obliga a requerir la igualtat com a paràmetre
formal. Pel que fa a l'invariant, s'usa una funció auxiliar predecessors que, per a una clau k
resident a la posició pi del seu camí, retorna el conjunt de posicions {p0, ..., pi-1}, que no
poden ser lliures atesa l'estratègia descrita.  Per últim, la funció auxiliar cerca dóna la posició
on es troba una clau determinada o, en cas de no trobar-se, la primera posició lliure o
esborrada on s'inseriria, donant prioritat a les segones per reaprofitar-les; el valor booleà
retornat indica si la clau s'ha trobat o no. Com sempre, fóra bo tenir en compte l'ocupació de la
taula, considerant que una posició esborrada val com una posició ocupada.
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univers TAULA_DIRECTA(CLAU_DISPERSIÓ, ELEM_ESP, VAL_NAT) és
implementa TAULA(ELEM_=, ELEM_ESP)

usa ENTER, BOOL

reanomena CLAU_DISPERSIÓ.elem per clau, CLAU_DISPERSIÓ_.val per r
ELEM_ESP.elem per valor, ELEM_ESP.esp per indefinit

const màx val r+VAL_NAT.val

tipus taula és tupla A és vector [de 0 a màx-1] de
tupla k és clau; v és valor; enc és enter ftupla

sl és enter
ftupla

ftipus

invariant (T és taula): (T.sl = -1) ∨ (r ≤ T.sl < màx) 
∧ ∀i: 0 ≤ i ≤  r-1: (T.A[i].enc = -1) ∨ (T.A[i].enc = -2) ∨ (r ≤ T.A[i].enc < màx)
∧ ∀i: r ≤ i ≤ màx-1: (T.A[i].enc = -1) ∨ (r ≤ T.A[i].enc < màx)
∧ ∀i: 0 ≤ i ≤  r-1 ∧ T.A[i].enc ≠ -2:    {és a dir, per a tota posició no buida}

∀p: p∈(cadena(T.A, i) - {-1}): h(T.A[p].k) = i  ∧
∀j: 0 ≤ j ≤ r-1 ∧ j ≠ i ∧ A[j].enc ≠ -2: cadena(T.A, i) ∩ cadena(T.A, j) = {-1} ∧ 
cadena(T.A, i) ∩ cadena(T.A, T.sl) = {-1}

∧ ( ∪i: 0 ≤ i ≤  r-1 ∧ T.A[i].enc ≠ -2: cadena(T.A, T.A[i].enc) )
∪ cadena(T.A, T.sl) = [r, màx-1] ∪ {-1}

funció crea retorna taula és
var i és nat; t és taula fvar

per a tot i des de 0 fins a r-1 fer t.A[i].enc := -2 fper a tot {zona principal buida}
per a tot i des de r fins a màx-2 fer t.A[i].enc := i+1 fper a tot {pila de llocs lliures}
t.A[màx-1].enc := -1; t.sl := r

retorna t

funció assigna (t és taula; k és clau; v és valor) retorna taula és
var ant, i, p són enters; trobat és bool fvar

i := h(k)
si t.A[i].enc = -2 llavors t.A[i] := <k, v, -1> {posició lliure a la zona principal}
si no {hi ha sinònims}

<trobat, ant, p> := cerca(t, k, i)
si trobat llavors t.A[p].v := v  {canvi de la informació associada}
si no si t.sl = -1 llavors error  {no hi ha espai}

si no {es diposita a la zona d'excedents}
p := t.sl; t.sl := t.A[t.sl].enc; t.A[p] := <k, v, t.A[i].enc>; t.A[i].enc := p

fsi
fsi

fsi
retorna t

Fig. 4.16: implementació de les taules de dispersió encadenades directes.
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funció esborra (t és taula; k és clau) retorna taula és
var ant, p, nou_sl són enters; trobat és booleà fvar

<trobat, ant, p> := cerca(t, k, h(k))
si trobat llavors

si ant = -1 llavors {resideix a la zona principal}
si t.A[p].enc = -1 llavors t.A[p].enc := -2  {no té sinònims}
si no {es mou el primer sinònim a la zona principal}

nou_sl := t.A[p].enc; t.A[p] := t.A[t.A[p].enc]
t.A[nou_sl].enc := t.sl; t.sl := nou_sl

fsi
si no {resideix a la zona d'excedents}

t.A[ant].enc := t.A[p].enc; t.A[p].enc := t.sl; t.sl := p
fsi

fsi
retorna t

funció consulta (t és taula; k és clau) retorna valor és
var trobat és booleà; res és valor; ant, p són enter fvar

<trobat, ant, p> := cerca(t, k, h(k))
si trobat llavors res := t.A[p].v si no res := indefinit fsi

retorna res

{Funció auxiliar cerca(t, k, i): v. fig. 4.14}
funció privada cerca (t és taula; k és clau; i és enter) retorna <bool, enter, enter> és
var trobat és bool; ant és enter fvar

trobat := fals
si t.A[i].enc ≠ -2 llavors { si no, no hi ha claus amb valor de dispersió i }

ant := -1
mentre (i ≠ -1) ∧ ¬trobat fer

si t.A[i].k = k llavors trobat := cert si no ant := i; i := t.A[i].enc fsi
fmentre

fsi
retorna <trobat, ant, i>

funivers

Fig. 4.16: implementació de les taules de dispersió encadenades directes (cont.).
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univers TAULA_OBERTA(CLAU_REDISPERSIÓ, ELEM_2_ESP_=)
implementa TAULA(ELEM_=, ELEM_ESP)

reanomena CLAU_REDISPERSIÓ.elem per clau, CLAU_REDISPERSIÓ.val per r
ELEM_2_ESP_=.elem per valor
ELEM_2_ESP_=.esp1 per indefinit, ELEM_2_ESP.esp2 per esborrat

usa ENTER, BOOL

tipus taula és vector [de 0 a r-1] de
tupla

k és clau; v és valor
ftupla

ftipus

invariant (T és taula):
∀i: 0 ≤ i ≤ r-1 ∧ T[i].v ≠ indefinit  ∧ T[i].v ≠ esborrat:

∀j: j∈predecessors(T, T[i].k, 0): T[j].v ≠ indefinit
on es defineix predecessors: taula clau nat → P(nat) com:

T[h(i, k)].k = k ⇒ predecessors(T, k, i) = Ø
T[h(i, k)].k ≠ k ⇒ predecessors(T, k, i) = {h(i, k)} ∪ predecessors(T, k, i+1)

funció crea retorna taula és
var i és nat; t és taula fvar

per a tot i des de 0 fins a r-1 fer t[i].v := indefinit fper tot
retorna t

funció assigna (t és taula; k és clau; v és valor) retorna taula és
var p és enter; trobat és booleà fvar

<p, trobat> := cerca(t, k)
si trobat llavors t[p].v := v   {es canvia la informació associada}
si no {s'insereix a la posició que li pertoca}

si p = -1 llavors error {no hi ha espai} si no t[p] := <k, v> fsi
fsi

retorna t

funció esborra (t és taula; k és clau) retorna taula és
var p és nat; trobat és booleà fvar

<p, trobat> := cerca(t, k)
si trobat llavors t[p].v := esborrat fsi

retorna t

Fig. 4.17: implementació de les taules de dispersió obertes.
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funció consulta (t és taula; k és clau) retorna valor és
var trobat és booleà; res és valor; p és nat fvar

<p, trobat> := cerca(t, k)
si trobat llavors res := t[p].v si no res := indefinit fsi

retorna res

{Funció auxiliar cerca(t, k) → <j, trobat>: cerca la clau k dins t ; en cas de trobar-la,
retorna cert i la posició que ocupa; altrament, retorna fals i la posició on inserir-la
si és el cas (o -1, si no hi cap)}

P ≅ cert
Q ≅ trobat ≡ ∃i: 0 ≤ i ≤ r-1: (t[i].k = k  ∧ t[i].v ≠ indefinit ∧ t[i].v ≠ esborrat) 

∧ (trobat ⇒ t[j].k = k)
∧ (¬trobat ⇒ (t[j].v = indefinit √ t[j].v = esborrat) ∧

t[j].v = indefinit ⇒ ( ¬ ∃s: s∈pos(T, k, j): T[s].v = esborrat)
on pos retorna les posicions del camí associat a k entre T[h(0, k)] i j }

funció privada cerca (t és taula; k és clau) retorna <nat, booleà> és
var i, p, j són enters; trobat, fi són bool fvar

i := 0; fi := fals; j := -1; trobat := fals
mentre (i ≤ r)  ∧ ¬ fi  fer

p := h(i, k)  {s'aplica la funció i-èsima de la família de redispersió}
opció

cas t[p].v = indefinit fer {la clau no hi és}
fi := cert; si j = -1 llavors j := p fsi

cas t[p].v = esborrat fer i := i + 1; j := p {cal seguir cercant}
altrament {la posició conté una clau definida}

si t[p].k = k llavors trobat := cert; fi := cert si no i := i + 1 fsi
fopció

fmentre
retorna <j, trobat>

Fig. 4.17: implementació de les taules de dispersió obertes (cont.).

univers ELEM_2_ESP_= caracteritza univers CLAU_REDISPERSIÓ caracteritza
usa BOOL usa ELEM_=, VAL_NAT, NAT, BOOL
tipus elem ops h: nat elem → nat  {h(i, k) ≅ hi(k)}
ops esp1, esp2: → elem errors ∀k∈elem; ∀i∈nat: [i > val] ⇒ h(i, k)

_=_, _≠_: elem elem → bool eqns ∀k∈elem; ∀i∈nat: h(i, k) < val = cert
eqns ... {les de la igualtat} funivers

funivers

Fig. 4.18: caracterització dels paràmetres formals de les taules de dispersió obertes.
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A la fig. 4.19 es presenta un exemple de l'evolució d'una taula d'adreçament obert seguint
l'estratègia de la codificació de la fig. 4.17, suposant que les funcions de redispersió {hi}
simplement agafen el darrer dígit de la cadena i li sumen i (és un bon exemple d'estratègia
que mai no s'ha d'emprar!); la disposició dels elements dins de la taula depèn de la història i
dels algoritmes concrets d'inserció i de supressió de manera que es podria trobar d'altres
configuracions igualment vàlides en canviar qualsevol dels dos factors.

Fig. 4.19: evolució d'una taula d'adreçament obert
(LL: posició lliure; ESB: posició esborrada).

Una vegada formulada la implementació genèrica de les taules de dispersió d'adreçament
obert, cal estudiar els diferents mètodes de redispersió existents; tots ells es defineixen a
partir d'una o dues funcions de redispersió primàries que notarem h i h'. Sigui quina sigui la
família de funcions de redispersió escollida, hi ha tres propietats que haurien de complir-se;
sobretot, la primera d'elles és inel.ludible:

- Per a una clau donada, el seu camí és sempre el mateix (les mateixes posicions en el
mateix ordre).

- Per a una clau donada, el seu camí passa per totes les posicions de la taula.

- Per a dues claus diferents k i k', si bé és pràcticament inevitable que de vegades
comparteixin parts dels seus camins, cal evitar que aquests camins siguin idèntics a
partir d'un punt determinat.
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Examinem atentament aquesta darrera propietat. En principi, sembla factible que es
compleixi perquè a una taula de dimensió r hi ha r ! camins diferents de longitud r ; ara bé, la
majoria d'esquemes de redispersió que estudiem tot seguit usen força menys de r ! camins i,
per això, presenten normalment el fenomen conegut com a apinyament (ang., clustering),
que consisteix en la formació de llargues cadenes de claus (anomenades cadenes de
reubicació) dins la taula que la fan degenerar ràpidament. Imaginem el cas extrem, en què
∀k,k'∈K: hi(k) = h j(k') ⇒ hi+d(k) = hj+d(k'), i sigui una seqüència p1, …, ps de llocs ocupats per
claus k1, …, ks tal que h(k1) = p1 i ∀i: 2 ≤ i ≤ s : ∃j: 1 ≤ j ≤ i: h(ki) = pj ; en aquesta situació, la
inserció d'una nova clau k tal que ∃i : 1 ≤ i ≤ s : h(k) = pi, implica que la posició on anirà k és
hs+1(k1); és a dir, la posició hs+1(k1) és el destí de gran quantitat de claus, per la qual cosa la
seva possibilitat d'ocupació és molt gran; a més, l'efecte és progressiu perquè quan s'ocupi,
la primera posició hs+1+x(k1) lliure tindrà encara més possibilitat d'ocupació que la que tenia
hs+1(k1).

A continuació, estudiem els principals mètodes de redispersió.

a) Redispersió uniforme
Mètode d'interès principalment teòric, que associa a cada clau un camí diferent que és una
permutació sense repeticions d'elements de Zr ; els r !  camins possibles són equiprobables.
Evidentment, és el millor mètode possible; ara bé, com implementar-lo?

b) Redispersió aleatòria
De manera semblant, si disposem d'una funció capaç de generar aleatòriament una
seqüència de nombres a partir d'una clau tindrem una família de funcions de redispersió gaire
bé tan bona com la uniforme malgrat que, a diferència de l'esquema anterior, una mateixa
posició pot generar-se més d'una vegada en el camí d'una clau.

De nou tenim el problema de disposar d'aquesta funció aleatòria: normalment, ens haurem
de conformar amb un generador de nombres pseudo-aleatori. Una altra opció consisteix a
construir una funció ad hoc que manipuli amb contundència la clau: per exemple, a
[AHU83, pp.134-135] es mostra una simulació de la redispersió aleatòria mitjançant una
manipulació de la clau amb sumes, desplaçaments i o-exclusius.

c) Redispersió lineal
És el mètode més intuïtiu de redispersió i molt fàcil d'implementar, i es caracteritza perquè la
distància entre hi(k) i hi+1(k) és constant, per a qualsevol i.

hi(k) = (h(k) + c.i) mod r

Si c i r són primers entre ells es van assajant successivament totes les posicions de la taula:
h(k), h(k)+c mod r, h(k)+2c mod r, …, i si hi ha alguna posició buida finalment es troba; per
això, normalment s'agafa c = 1 (com a l'exemple de la fig. 4.19).
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Aquesta estratègia senzilla presenta, però, un fenonem d'apinyament primari : si hi ha dues
claus k i k' tals que h(k) = h(k'), llavors la seqüència de posicions generades és la mateixa per
a k i per a k' ; notem que, com més llargues són les cadenes, més probable és que creixin; a
més, la fusió de cadenes agreuja el problema perquè les fa créixer de cop. L'apinyament
primari provoca una variància alta del nombre esperat d'assajos en accedir a la taula.

Tanmateix, la redispersió lineal presenta una propietat interessant: la supressió no obliga a
degenerar la taula, sinó que es poden moure diversos elements per evitar espais buits.
Concretament, en esborrar l'element que ocupa la posició pi dins una cadena p1, ..., pn, i < n,
es poden moure els elements kj que ocupen les posicions pj, i < j ≤ n, a posicions ps, s < j,
sempre que es compleixi que s ≥ t , essent pt = h(k j ). És a dir, que en esborrar un element
s'examina la seva cadena des de la posició que hi ocupa fins al final i es mouen cap endavant
tants elements com sigui possible; en concret, un element es pot moure sempre que la
posició de destí no sigui anterior al seu valor de dispersió (v. fig. 4.20). Aquesta tècnica no
només evita la degeneració espacial de la taula sinó que apropa els elements al seu valor de
dispersió i, a més, segons la distribució dels elements, es poden partir les cadenes en dos.
Ara bé, la conveniència del moviment d'elements ha de ser estudiada acuradament perquè
pot portar els problemes d'ineficiència ja coneguts.

Fig. 4.20: id. fig. 4.19 però amb reubicació d'elements a la supressió.
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d) Redispersió doble
La família de redispersió es defineix a partir d'una segona funció primària de dispersió.

hi(k) = (h(k) + i.h'(k)) mod r

Si es vol explorar tota la taula, cal que h'(k) produeixi un valor entre 0 i r -1 que sigui primer
amb r (el més senzill és escollir r primer, o bé r = 2s i que h' només generi nombres senars).
L'avantatge respecte del mètode anterior és que, com que h' depèn de la clau, és molt
improbable que h i h' col.lisionin alhora; ara bé, si això succeeix es torna a formar una cadena
de reubicació, tot i que en aquest cas l'apinyament no és tan greu com en el cas lineal. Els
resultats d'aquest mètode s'apropen a la redispersió uniforme o aleatòria de manera que, a
efectes pràctics, són indistingibles.

Tradicionalment, la forma concreta de h' depèn de l'elecció de h; així, per exemple, si
h(k) = k mod r podem agafar h'(k) = 1+(k mod (r-2)); idealment, r i r-2 haurien de ser primers
(per exemple, 1021 i 1019). Una altra possibilitat és prendre h' que no obligui a fer noves
divisions, com ara h(k) = k mod r i h'(k) = k  / r (cal obligar que el resultat sigui diferent de zero).
El que és important és que h i h' siguin independents entre si, de manera que la possibilitat
que h(k) = h(k') i a la vegada h'(k) = h'(k') sigui quadràtica respecte a r, no lineal.

Notem que, a diferència del mètode lineal, no es poden moure elements perquè en
esborrar-ne no se sap trivialment de quines cadenes formen part. 

e) Redispersió quadràtica
És una variant del mètode lineal que usa el quadrat de l'assaig:

hi(k) = (h(k) + i2) mod r

Com que la distància entre dos valors consecutius depèn del nombre d'assajos, una col.lisió
secundària no implica la formació de cadenes quan h(k) ≠ h(k'); ara bé, si h(k) = h(k'), llavors les
cadenes són idèntiques.

La rapidesa de càlcul pot millorar-se transformant el producte en sumes amb les relacions de
recurrència següents:

hi+1(k) = (hi(k) + di) mod r, amb h0(k) = 0
di+1 = di + 2, amb d0 = 1

Tal com s'ha definit, no es recorren totes les posicions de la taula; com a molt, si r és primer, la
seqüència hi(k) pot recórrer r /2 posicions diferents (donat que l'assaig i és igual a l'assaig
r - i, mòdul r en els dos casos), per la qual cosa la taula pot tenir forats i la tècnica de reubicació
no trobar-los; a la pràctica, aquest fet no és massa important, perquè si després de r /2
assajos no es troba cap lloc lliure vol dir que la taula està quasi plena i val la pena regenerar-la,
però en tot cas es pot solucionar el problema obligant r, a més de ser primer, a prendre la
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forma 4s + 3 i redefinint la funció com hi(k) = (h(k) + (-1)i i 2) mod r.

f) D'altres
Sempre es poden definir altres estratègies ad hoc, sobretot aprofitant la forma concreta que
té la funció de dispersió. Per exemple, donada la funció descrita a l'apartat 4.3.3, podem
definir una família de redispersió tal que hi(k) es defineix com aplicar h sobre repr(k)+i, on
repr(k) és la representació binària de k (de manera semblant al tractament de claus llargues);
aquesta estratègia genera totes les posicions de la taula.

4.4.3 Caracterització i implementació dels mètodes de redispersió

De manera similar a l'apartat 4.3.4, és necessari encapsular dins d'universos els diferents
mètodes de redispersió que acabem de presentar. La caracterització de les funcions de
redispersió ja ha estat definida dins de l'univers CLAU_REDISPERSIÓ ; el pas següent és
caracteritzar els diferents mètodes. Com a exemples, estudiem els mètodes lineal i doble.

El mètode lineal pot considerar-se com un algoritme parametritzat per una funció de dispersió
tal com està definida a CLAU_DISPERSIÓ més la constant multiplicadora (v. fig. 4.21). Per
definir una família de redispersió lineal només cal concretar la funció primària de dispersió; a la
fig. 4.22, agafem la funció definida a SUMA_POND_I_DIV.

univers REDISPERSIÓ_LINEAL(CLAU_REDISPERSIÓ_LINEAL) és
usa NAT
funció redispersió_lineal (i és nat; v és elem) retorna nat és
retorna (h(v) + ct*i) mod val

funivers

univers CLAU_REDISPERSIÓ_LINEAL caracteritza
usa CLAU_DISPERSIÓ, NAT, BOOL
ops ct: → nat
eqns ig(ct, 0) = fals

funivers

Fig. 4.21: caracterització de la redispersió lineal.
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univers REDISP_LINEAL_SUMA_POND_I_DIV(E és ELEM_DISP_CONV;
V1, CT són VAL_NAT) és

instancia priv SUMA_POND_I_DIV(F és ELEM_DISP_CONV; V2 és VAL_NAT) on
F.elem és E.elem, F.ítem és E.ítem
F.= és E.=, F.≠ és E.≠, F.nítems és E.ítems, F.i_èsim és G.i_èsim
F.conv és E.conv, F.base és E.base; V2.val és V1.val

instancia priv REDISPERSIÓ_LINEAL(K és CLAU_REDISPERSIÓ_LINEAL) on
K.elem és E.elem, K.ítem és E.ítem
K.= és E.=, F.≠ és E.≠, K.nítems és E.ítems, K.i_èsim és G.i_èsim
K.conv és E.conv, K.base és E.base
K.val és V1.val, K.h és suma_pond, K.ct és CT.val

reanomena redispersió_lineal per redisp_lin_suma_pond_i_div

funivers

Fig. 4.22: una instància de la redispersió lineal.

Pel que fa al mètode doble, és necessari definir dues funcions de dispersió com a
paràmetres formals (v. fig. 4.23); a continuació, es pot instanciar l'univers parametritzat, per
exemple amb la funció de suma ponderada i divisió separant el mòdul d'ambdues funcions
per dos (v. fig. 4.24).

univers REDISPERSIÓ_DOBLE (CLAU_REDISPERSIÓ_DOBLE) és
usa NAT
funció redispersió_doble (i és nat; v és elem) retorna nat és
retorna (h(v) + h2(v)*i) mod val

funivers

univers CLAU_REDISPERSIÓ_DOBLE caracteritza
usa CLAU_DISPERSIÓ, NAT, BOOL
ops h2: elem → nat
eqns ∀v∈elem: h2(v) < val = cert

funivers

Fig. 4.23: caracterització de la redispersió doble.
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univers REDISP_DOBLE_SUMA_POND_I_DIV(E és ELEM_DISP_CONV;
V1, CT són VAL_NAT) és

instancia priv SUMA_POND_I_DIV(F és ELEM_DISP_CONV; V2 és VAL_NAT) on
F.elem és E.elem, F.ítem és E.ítem
F.= és E.=, F.nítems és E.ítems, F.i_èsim és G.i_èsim
F.conv és E.conv, F.base és E.base; V2.val és V1.val

reanomena suma_pond per hprim

instancia priv SUMA_POND_I_DIV(F és ELEM_DISP_CONV, V2 és VAL_NAT) on
F.elem és E.elem, F.ítem és E.ítem
F.= és E.=, F.nítems és E.ítems, F.i_èsim és G.i_èsim
F.conv és E.conv, F.base és E.base; V2.val és V1.val+2

reanomena suma_pond per hsec

instancia REDISPERSIÓ_DOBLE(K és CLAU_REDISPERSIÓ_DOBLE) on
K.elem és E.elem, K.ítem és E.ítem
K.= és E.=, K.nítems és E.ítems, K.i_èsim és E.i_èsim
K.conv és E.conv, K.base és E.base
K.val és V1.val, K.h és hprim, K.h2 és hsec

reanomena redispersió_doble per redisp_doble_suma_pond_i_div
funivers

Fig. 4.24: una instància de la redispersió doble.

4.4.4 Variants de les taules d'adreçament obert

Hi ha algunes variants de l'estratègia d'adreçament obert implementada a la fig. 4.17 que
permeten reduir el cost de les cerques a costa de moure elements en inserir-ne de nous.
Així, aquestes variants es poden usar per satisfer millor els criteris d'eficiència d'una aplicació
donada, sempre que el cost de moure els elements no sigui elevat (és a dir, que la seva
dimensió no sigui massa gran i que la modificació dels possibles apuntadors als elements
que es mouen no sigui prohibitiva donats els requeriments d'eficiència del problema). La
implementació dels algoritmes resultants queda com a exercici per al lector; podeu consultar,
per exemple, [TeA86, pp. 531-535].

a) Algoritme de Brent
És una estratègia útil quan el nombre de consultes amb èxit és significativament més gran
que el nombre d'insercions, de manera que en aquestes últimes es fa més feina per afavorir
les primeres; el seu comportament és comparativament millor sobretot a mida que la taula és
més plena. L'algoritme de Brent ha estat tradicionalment associat a l'estratègia de redispersió
doble perquè es quan presenta els millors resultats.
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Concretament, si en inserir un nou parell <k, v> s'ha generat el camí p0, …, ps, definint
l'assaig pi = (h(k) + i.h'(k)) mod r i tal que ps és la primera posició buida de la seqüència,
trobem dos casos:

- Si s ≤ 1, s'actua com sempre, de manera que l'algoritme no és ni millor ni pitjor.

- Si no, sigui k' la clau que resideix a p0 i sigui c0 = h'(k').
◊ Si la posició (p0+c0) mod r (que és la següent a p0 en el camí associat a k') és buida,

llavors es mou k' a aquesta posició (amb la seva informació associada) i s'insereix la
parella <k, v> a p0. Fixem-nos que la inserció de la parella sense l'algoritme de Brent
determina un nombre z d'assajos per trobar k' i s+1 assajos per trobar k, s ≥ 2,
mentre que l'algoritme de Brent dóna com a resultat z+1 assajos per trobar k' però
només un assaig per trobar k gràcies al desallotjament de l'invasor que residia a la
posició de dispersió. Així, doncs, es guanya com a mínim un accès aplicant aquesta
estratègia.

◊ Altrament, s'aplica recursivament la mateixa estratègia considerant p1  com al nou p0,
p2  com al nou p1, etc.

b) Dispersió ordenada
Si les claus de dispersió presenten una operació de comparació (que seria un paràmetre
formal més de l'univers d'implementació) es poden ordenar tots els elements que resideixen
a una mateixa cadena de reubicació de manera que les cerques sense èxit acaben abans.
Igual que l'anterior, aquesta variant s'acostuma a implementar amb redispersió doble.
Concretament, en inserir el parell <k, v> tal que h(k) = i pot passar:

- La posició i està buida: s'hi diposita el parell.

- La posició i conté el parell <k, v'>: se substitueix v' per v.

- Altrament, sigui <k', v'> el parell que resideix a la posició i. Si k' < k es repeteix el procés
examinant la posició següent en el camí de k ; si no, es guarda <k, v> a la posició i i es
repeteix el procés sobre el parell <k', v'> a partir del successor de i dins del camí de k'.

c) Mètode Robin Hood
Ideat per P. Celis, P.-Å. Larso i J.I. Munro i publicat als Proceedings 26th Foundations of
Computer Science (1985), està orientat a solucionar dos problemes que presenten els
mètodes d'adreçament obert vistos fins ara: d'una banda, tots ells asseguren el bon
comportament esperat de les operacions sobre taules però no el bon comportament d'una
operació individual; de l'altra, perden eficiència quan la taula s'omple. Doncs bé, una
estratègia d'inserció que recorda vagament a la variant de Brent tot just estudiada ofereix
avantatges en aquests aspectes.

Considerem l'algoritme següent d'inserció d'una clau k : suposem que els j -1 primers assajos
de la inserció no tenen èxit i que es consulta la posició p corresponent al j-èsim assaig. Si
aquesta posició p està buida o conté un parell <k, v>, s'actua com sempre; altrament, està
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ocupada per un element k' que es va dipositar a la taula en l' i-èsim assaig i se segueix la
casuística següent:

- Si i > j, llavors k  és rebutjada per p i cal seguir a partir del j+1-èsim assaig.

- Si i < j, llavors k desplaça k' de la posició p i ara cal inserir k' a partir del i+1-èsim assaig.

- Si i = j, tant hi fa.

La segona d'aquestes regles dóna nom al mètode, perquè afavoreix la clau k més "pobra"
(és a dir, que porta més assajos) sobre la clau k' més "rica". El resultat és que, tot i què el
nombre mitjà d'assajos necessari per trobar els elements a la taula no varia (al contrari que en
l'esquema de Brent), no hi ha ni claus extraordinàriament afavorides ni perjudicades (en
termes estadístics, la variància de la variable corresponent queda Θ(1)), fins i tot quan la taula
s'omple. Això sí, el mètode requereix que se sàpiga el nombre d'assaig de tot element de la
taula (ja sigui amb un camp addicional, ja sigui implícitament donada la família de redispersió).

4.4.5 Taules coalescents

Les taules coalescents (ang., coalesced hashing) són una organització intermèdia entre els
dos tipus introduïts abans: d'una banda, s'encadenen els sinònims i, opcionalment, els llocs
lliures; de l'altra, tots els elements ocupen la mateixa zona dins d'un vector dimensionat de 0
a r-1 i la supressió presenta els problemes típics de l'adreçament obert.

En concret, en inserir una clau k dins la taula se segueixen els encadenaments que surten
de la posició h(k) fins que es troba la clau (si ja existia) o bé s'arriba al final de la cadena; en el
primer cas se substitueix la informació que hi havia per la nova, mentre que en el segon cas
s'obté una posició lliure, s'hi insereix el parell <k, v> i s'encadena aquesta posició amb la
darrera de la cadena. L'estratègia d'insercions provoca que les cadenes estiguin formades
per elements amb diferents valors de dispersió; això sí, tots els sinònims d'un mateix valor de
dispersió formen part de la mateixa cadena. Aquesta propietat no provoca cap situació
dolenta, perquè la longitud de les cadenes es manté curta fins i tot quan els algoritmes
provoquen fusions de cadenes, i assegura bons resultats a les cerques. De fet, els
algoritmes podrien modificar-se per evitar les fusions i així tenir cadenes sense sinònims de
diferents claus, però els guanys serien tan minsos que no ho justifiquen.

Quant a la supressió, es pot optar per marcar les posicions esborrades o per reubicar els
sinònims. En el primer cas, convé reciclar les posicions esborrades a la inserció abans
d'ocupar noves posicions lliures. A la segona opció, en cas d'haver-hi sinònims de diversos
valors de dispersió dins d'una mateixa cadena pot no ser suficient moure'n un perquè aquest
sinònim pot deixar un altre forat dins de la cadena que amagui d'altres claus posteriors. En
conseqüència, en el cas general cal efectuar diversos moviments fins a deixar la cadena en
bon estat; de vegades, aquests moviments acaben fraccionant la cadena original en dues de
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diferents o en més de dues, i redueixen el grau d'apinyament que presentava la taula. Això
sí, cal evitar moure una clau a una posició de la cadena anterior al seu valor de dispersió. 

Fig. 4.25: ídem fig. 4.19 en una taula coalescent amb marcatge a la supressió.

Tal com s'ha dit, la gestió de l'espai lliure es pot fer o no encadenada. En cas de formar la
típica pila de llocs lliures, cal encadenar els elements doblement perquè en tot moment s'ha
de poder ocupar de manera ràpida una posició lliure que pot estar en qualsevol lloc de la pila.
En cas de gestionar-se seqüencialment, es pot disposar d'un apuntador que inicialment
valgui, per exemple, r - 1 i que s'actualitzi a mesura que s'hi insereixen i esborren elements;
aquesta estratègia, malgrat que pugui semblar més ineficient, no degenera el temps de les
insercions o les supressions.

L'organització coalescent presenta apinyament, perquè totes les claus que tenen com a
valor de dispersió qualsevol posició que forma part d'una cadena s'hi afegiran; les cadenes
llargues tenen més probabilitat de créixer que les curtes.

Destaquem que aquest mètode presenta una variància molt baixa en les cerques (v. [GoB91,
p.62]; en aquest text, es presenta també una variant que implementa les idees de la
dispersió coalescent usant una zona d'excedents per als sinònims). 
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4.4.6 Avaluació de les diferents organitzacions

A la fig. 4.26 es presenten les fórmules que permeten comparar les diferents estratègies
vistes. En concret, s'estudien les esperances de les magnituds conegudes Sn(k) i Un(k), que
de vegades poden variar si la taula està (quasi) plena o no. Es podria haver considerat altres
tipus de mesura; per exemple, incorporar a l'estudi el seguiment d'encadenaments, els
moviments d'elements o les comparacions entre apuntadors. Sigui com sigui, les variacions
respecte dels resultats que s'ofereixen serien molt petites i, en tot cas, el comportament
general dels mètodes queda ben reflectit. Per motius d'espai, no es desenvolupa la
deducció de les fórmules; hi ha diversos llibres i articles que sí que ho fan, entre els quals
destaquen [Knu73] i [GoB91].

Els resultats obtinguts depenen de la taxa d'ocupació de la taula, α, anomenada factor de
càrrega (ang., load factor ), definit com el quocient n / r, essent n el nombre d'elements a la
taula més les posicions marcades com a esborrades (si la estratègia en té) i r l'abast de la
funció de dispersió; com més gran és α pitjor es comporten les taules, i la majoria de les
organitzacions presenten un punt a partir del qual la degeneració és massa gran perquè la
taula pagui.

S'ha suposat que les funcions de dispersió distribueixen uniformement el domini de les
claus dins de l'interval Zr ; ara bé, cal remarcar que totes les organitzacions poden
comportar-se tan malament com es pugui témer donat un subconjunt de claus determinat
que provoqui un mal funcionament de la funció de dispersió.
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Dispersió encadenada indirecta
ε[Sn(k)] ≈ α/2
ε[Un(k)] ≈ α

Dispersió encadenada amb zona d'excedents
ε[Sn(k)] ≈ α/2
ε[Un(k)] ≈ α + e-α

Redispersió uniforme.
ε[Sn(k)] ≈ -α-1ln(1-α); α ≈ 1.0 ⇒ ε[Sn(k)] ≈ ln r + γ - 1 + o(1)  (γ = 0.577...)
ε[Un(k)] ≈ (1-α)-1; α ≈ 1.0 ⇒ ε[Un(k)] ≈ r

Redispersió aleatòria
ε[Sn(k)] ≈ -α-1ln(1-α)+O((r - n)-1); α ≈ 1.0 ⇒ ε[Sn(k)] ≈ ln r + γ + O(1/r )
ε[Un(k)] ≈ (1-α)-1; α ≈ 1.0 ⇒ ε[Un(k)]  ≈ r

Redispersió lineal
ε[Sn(k)] ≈ 0.5(1+(1-α)-1); α ≈ 1.0 ⇒ ε[Sn(k)] ≈ (πr /8)1/ 2

ε[Un(k)] ≈ 0.5(1+(1-α)-2); α ≈ 1.0 ⇒ ε[Un(k)] ≈ r

Redispersió doble
ε[Sn(k)] ≈ -α-1ln(1-α)+O(1); α ≈ 1.0 ⇒ ε[Sn(k)] ≈ ln r + γ + O(1)
ε[Un(k)] ≈ (1-α)-1+o(1); α ≈ 1.0 ⇒ ε[Un(k)] ≈ r

Redispersió quadràtica
ε[Sn(k)] ≈ 1 -  ln(1-α) - α/2
ε[Un(k)] ≈ (1-α)-1 -  ln(1-α) - α; α ≈ 1.0 ⇒ ε[Un(k)] ≈ r

Algoritme de Brent
ε[Sn(k)] ≈ 1 + α/2 + α3/3 + α4/15 - α5/18 + ...; α ≈ 1.0 ⇒ ε[Sn(k)] ≈ 2.49
ε[Un(k)] ≈ (1-α)-1; α ≈ 1.0 ⇒ ε[Un(k)]  ≈ r 

Dispersió ordenada
ε[Sn(k)] ≈ -α-1ln(1-α)+o(1); α ≈ 1.0 ⇒ ε[Sn(k)] ≈ ln r + γ + O(1)
ε[Un(k)] ≈ -α-1 ln(1-α); α ≈ 1.0 ⇒ ε[Un(k)] ≈ ln(r+1) + γ + O(1/(r+1))

Variant Robin Hood
ε[Sn(k)] = O(1); α ≈ 1.0 ⇒ ε[Sn(k)] < 2.57 (usant cerques no tradicionals)
ε[Un(k)] ≈ desconegut (però < log r ); α ≈ 1.0 ⇒ ε[Un(k)] ≈ log r (ídem)

Dispersió coalescent
ε[Sn(k)] ≈ 1 + (e2α - 1 - 2α)/4 + O(1/r )
ε[Un(k)] ≈ 1 + (e2α - 1 - 2α)/8α + α/4

Fig. 4.26: fórmules dels diversos mètodes de dispersió.
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4.4.7 Elecció d'una organització de dispersió

Una vegada conegudes les característiques de les diferents organitzacions de les taules de
dispersió, és lògic preguntar-se quins són els criteris que porten a l'elecció d'una o una altra
estratègia en un context determinat. En destaquen els punts següents:

- Temps: a la vista de les fórmules de la fig. 4.26 està clar que, a igual factor de càrrega,
les estratègies encadenades donen millors resultats que les altres. Ara bé, en algun
moment pot sortir a compte incrementar la dimensió d'una taula no encadenada per
disminuir aquest factor i, conseqüentment, el temps d'accés. En tot cas, això sí, el cost
asimptòtic sempre serà Θ(1) per a factors de càrrega raonables, suposant que la funció
de dispersió es comporta correctament.

- Espai: si es desconeix totalment el nombre d'elements, és recomanable usar
l'estratègia encadenada indirecta implementada amb punters, on només es desaprofita
a priori l'espai de l'índex i, posteriorment, els encadenaments; a més, les estratègies
encadenades suporten factors de càrrega superiors al 100% sense que l'eficiència
temporal se'n ressenti 8 . Ara bé, si es coneix amb certa exactitud el nombre d'elements
esperat a la taula cal recordar que les estratègies d'adreçament obert no necessiten
encadenaments; això sí, sempre caldrà dimensionar-les en excés per evitar les quasi-
asímptotes existents a partir de factors de càrrega de l'ordre del 60%.

- Freqüència de les supressions: si les supressions són freqüents la política encadenada
indirecta és generalment millor, atès que qualsevol altra exigeix o bé moviments
d'elements o bé marcatge de posicions; en cas que els moviments siguin negligibles (si
no hi ha apuntadors externs a l'estructura i els elements no són d'una dimensió massa
gran) o bé si les supressions són escasses o inexistents, aquest factor no influeix en
l'elecció del tipus de taula. 

A la vista dels resultats, sembla clar que la majoria de les vegades podem decantar-nos per
l'estratègia indirecta: és ràpida, suporta perfectament les supressions, no exigeix un
coneixement exacte del nombre d'elements i, en tot cas, permet superar-ne les previsions
sense ressentir-se'n; a més, la seva programació és trivial. Només queda decidir si les llistes
s'implementen en memòria dinàmica o, pel contrari, en un únic vector. Ara bé, sota certs
requeriments poden ser més indicades d'altres estratègies; anem a veure'n un exemple.

Es vol implementar els conjunts de naturals amb operacions de conjunt buit, afegir un
element i pertinença i amb la propietat que, a la llarga, s'espera que hi vagin a parar dins del
conjunt n naturals; aquesta mena de conjunts pot emprar-se per enregistrar els elements als
quals s'ha aplicat un tractament determinat. Com que no hi ha operació de supressió, cap
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mètode queda descartat d'entrada. Per altra banda, com que la dimensió dels elements és
molt petita i el nombre que hi haurà és conegut l'estratègia d'adreçament obert pot ser la
indicada atès que evita l'espai requerit pels encadenaments. Ara bé, no és correcte
dimensionar la taula de n posicions perquè, en omplir-se, el temps d'accés als conjunts seria
molt gran; consultant les fórmules, veiem que un factor de càrrega del 60% ens dóna uns
resultats raonables sempre que la funció de dispersió distribueixi bé.

Per confirmar l'escaiença de l'elecció, és necessari comparar la sobredimensió de la taula amb
l'estalvi respecte a les altres estratègies. Suposem que un encadenament ocupa el mateix
espai z que un natural; en aquest cas, les diferents estratègies necessiten l'espai següent:

- Adreçament obert: la taula té (100/60)n posicions i cada posició ocupa z.

- Coalescent: la taula té, com a mínim, n posicions i cada posició ocupa 2z (natural +
encadenament).

- Encadenat indirecte: el vector índex ocupa n posicions d'espai z cadascuna, i cada un
dels n elements del conjunt ocuparà 2z.

- Encadenat directe: el vector ocupa (100/86)n posicions i cada posició ocupa 2z.

Comparant aquestes magnituds pot confirmar-se que l'adreçament obert presenta millors
resultats; fins i tot es podria augmentar la dimensió del vector fins a 2n per assegurar-ne un
bon comportament si la funció no distribueix del tot bé. Si el context d'ús de la taula ho
demana, es pot optar per una de les variants presentades a l'apartat 4.4.4; no hi ha cap
problema a moure elements atès que són petits i no hi ha apuntadors externs cap a la taula.

4.5 Taules recorribles

Freqüentment, és necessari que els elements d'una taula no només siguin accessibles
individualment sinó també que es puguin obtenir tots l'un darrera de l'altre, ja sigui en ordre o
no. Per representar aquest concepte, definim un nou tipus de dades, les taules recorribles,
que pot considerar-se com un híbrid entre una taula i una seqüència; per portar la discussió a
conceptes ja coneguts i malgrat que hi ha d'altres opcions igualment possibles, l'estratègia
que adoptarem és afegir sobre les taules les operacions de les llistes amb punt d'interès.

Primer de tot, cal decidir quin és el model del TAD. Una manera senzilla de descriure les
operacions consisteix a agafar com a model els parells de seqüències de parells de clau i
valor, (K x V )* x (K x V )*, amb el significat habitual de les llistes amb punt d'interès, tals que
no hi ha cap clau que aparegui repetida en els parells d'ambdues seqüències; també és
possible agafar els parells de funcions de claus a valors, ( f : K → V ) x (g : K → V ), tals que
dom(f ) ∩ dom(g) = Ø, interpretant llavors que f representa els parells a l'esquerra del punt
d'interès i g els parells de la dreta. Si es vol que el recorregut sigui ordenat cal requerir sobre
K que hi hagi una operació de comparació de claus que notarem amb <; en el primer model
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exigirem que els elements de les seqüències estiguin ordenats segons <, mentre que en el
segon l'ordenació porta que el màxim del domini de la primera funció sigui més petit que el
mínim del domini de la segona funció. Sigui quin sigui el model escollit, es defineixen les
operacions crea, assigna, esborra i consulta pròpies de les taules i les operacions principi,
actual, avança i fi?, pròpies de les llistes amb punt d'interès. La signatura per al cas ordenat es
presenta a la fig. 4.27, esq., sense detallar el seu comportament exacte; hi ha diverses
opcions que es poden adaptar millor a diferents contextos d'ús (per exemple, què passa si
s'insereix un element a l'esquerra del punt d'interès durant un recorregut); les claus es
defineixen a l'univers ELEM_<_= de la fig. 4.28 i els valors a ELEM_ESP.

A la fig. 4.27, dreta, es mostra una signatura per als conjunts recorribles considerant que la
clau és l'element sencer. Notem que la signatura és molt semblant a la de les llistes amb punt
d'interès; de fet, el conjunt recorrible es pot considerar com una llista amb punt d'interès
sense repeticions, esborrant els elements mitjançant la seva clau en lloc de suprimint
l'element actual, i amb una operació de pertinença.

univers TAULA_ORDENADA_RECORRIBLE (ELEM_<_=, ELEM_ESP) és
usa BOOL
reanomena ELEM_<_=.elem per clau, ELEM_ESP.elem per valor
instancia PARELL(A, B són ELEM)

on A.elem és clau, B.elem és valor
reanomena parell per elem_taula univers CJT_RECORRIBLE (ELEM_=) és
tipus taula usa BOOL
ops crea: → taula tipus cjt

assigna: taula clau valor → taula ops crea: → cjt
esborra: taula clau → taula afegeix, esborra: cjt elem → cjt
consulta: taula clau → valor hi_és?: cjt elem → bool
principi, avança: taula → taula principi, avança: cjt → cjt
actual: taula → elem_taula actual: cjt → elem
fi?: taula → bool fi?: cjt → bool

funivers funivers

Fig. 4.27: signatura del TAD de les taules ordenades (esq.) i dels conjunts (dreta) recorribles.

univers ELEM_<_= caracteriza
usa BOOL
tipus elem
ops _=_, _≠_, _<_: elem elem → bool
eqns ... les habituals

funivers

Fig. 4.28: univers de caracterizació dels elements de les taules ordenades recorribles.
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Pel que fa a la implementació, estudiem per separat el cas ordenat i el cas no ordenat per a
taules.

a) Recorreguts desordenats
Entenem per recorregut desordenat aquell que no requereix cap ordre de visita dels
elements. L'estratègia més senzilla consisteix a no modificar la representació més que per
l'addició de l'apuntador a l'element actual, de manera que el recorregut sigui simplement un
examen seqüencial de la taula i quedi d'ordre Θ(t+n), essent t la dimensió del vector que
apareix a la taula (que val r en tots els casos llevat de la dispersió encadenada directa); el
factor n és necessari per cobrir el cas indirecte, on el nombre d'elements pot ser superior a t.
En aquesta opció, però, les insercions i/o supressions incontrolades poden provocar que un
recorregut no examini tots els elements de la taula. Ara bé, la majoria de vegades que s'usen
les operacions de recorregut d'una taula no s'alternen amb les actualitzacions i, per això,
aquest problema no acostuma a ser rellevant.

Aquesta implementació, no obstant ser conceptualment molt simple, no es correspon amb
l'especificació d'una estructura amb punt d'interès. De fet, el concepte de recorregut
desordenat no es pot especificar amb semàntica inicial; sempre és necessari identificar algun
criteri de recorregut dels elements per evitar deduir inconsistències en el model. Una
implementació que sí compleix l'especificació consisteix a encadenar els elements tal com és
habitual en les estructures amb punt d'interès. Amb aquesta estratègia, la inserció romà Θ(1)
mentre que a la supressió hi ha dues possibilitats: encadenar els elements doblement, de
manera que queda constant o bé deixar simples encadenaments, i en aquest cas queda
d'ordre lineal perquè, si bé l'element a esborrar pot localitzar-se per dispersió, el seu
predecessor a la llista no.

b ) Recorreguts ordenats
És evident que, per tal que el recorregut no sigui excessivament lent, cal prèviament que els
elements de la taula estiguin ordenats segons la seva clau. Tenim dues opcions:

- Es pot tenir la taula desordenada mentre s'insereixen i s'esborren elements i ordenar-la
tot just abans de començar el recorregut. L'avantatge d'aquest esquema és que les
operacions pròpies de les taules queden Θ(1) aplicant dispersió pura i també queden
eficients la resta d'operacions llevat de principi, que ha d'ordenar els elements de la
taula (amb un bon algoritme d'ordenació, quedaria Θ(nlogn), essent n el nombre
d'elements de l'estructura; evidentment, l'algoritme ha d'evitar moviments d'elements
per no destruir l'estructura de dispersió).

- Alternativament, es poden mantenir els elements de la taula sempre ordenats; això
implica que, per a cada inserció, cal cercar seqüencialment la posició on ha d'anar
l'element i llavors en resulta un ordre lineal, però les operacions de recorregut queden
constants. Pel que fa a la supressió, queda igual que en el cas desordenat.
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L'elecció d'una alternativa concreta depèn de la relació esperada entre altes, baixes i
recorreguts ordenats de la taula. En ambdós casos, però, la cerca d'un element donada la
seva clau és immediata per dispersió.

Un model igualment vàlid de les taules recorribles consisteix a substituir les operacions de
punt d'interès per una única operació que retorni directament la llista de parells clau-valor
(ordenada o no). Evidentment, aquesta opció necessita un espai addicional per a la llista que
no és necessari en l'anterior model; a més, la llista és una estructura a part que s'ha de
construir a partir de la taula i això requereix un temps que no era necessari abans. No obstant
això, en algunes circumstàncies pot ser una alternativa adequada i, per això, a la fig. 4.29
s'introdueix la signatura corresponent a les taules recorribles ordenades. Notem que les
instàncies fetes són públiques perquè els usuaris del tipus puguin servir-se'n.

L'adaptació de la discussió al cas dels conjunts és immediata.

univers TAULA_ORDENADA (ELEM_<_=, ELEM_ESP) és
reanomena ELEM_=.elem per clau, ELEM_ESP.elem per valor

instancia PARELL(A, B són ELEM) on A.elem és clau, B.elem és valor
reanomena parell per elem_taula, _.c1 per _.clau, _.c2 per _.valor

instancia LLISTA(C és ELEM) on C.elem és elem_taula
reanomena llista per llista_elem_taula

tipus taula

ops crea: → taula
assigna: taula clau valor → taula
esborra: taula clau → taula
consulta: taula clau → valor
tots_ordenats: taula → llista_elem_taula

funivers

Fig. 4.29: signatura del TAD de les taules ordenades recorribles que retorna una llista.

Exercicis

4.1 Modifiqueu el model i l'especificació de les taules per al cas que no hi ha element
indefinit en el conjunt de valors associats a les claus.

4.2 Implementeu les taules amb totes les variants de llistes que apareixen a la secció 4.2.

4.3 Siguin les funcions de dispersió h(k) = k mod 512 i h'(k) = k mod 557 aplicades sobre
claus naturals. Enumereu els avantatges i els desavantatges que presenten.
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4.4 Programeu en C al màxim detall i al més eficientment possible les funcions de dispersió
presentades a la secció 4.3 suposant una taula de dimensió d'aproximadament 5000
elements (determineu amb exactitud la que escau en cada cas) i claus les cadenes de
caràcters compostes només de lletres majúscules i minúscules (distingibles entre elles).

4.5 a) Es vol organitzar una taula de dispersió de 7 posicions sota estratègia d'adreçament
obert i redispersió lineal. Sigui la funció h de dispersió que dóna els valors següents per a les
claus següents: h(cris) = 2, h(gemma) = 5, h(paula) = 2, h(anna) = 3, h(ruth) = 3, h(sònia) = 3.

i) Inseriu totes aquestes claus en l'ordre següent: paula, anna, cris, ruth, sònia, gemma.
Mostreu clarament com va evolucionant la taula i indiqueu les col.lisions possibles que
s'hi produeixin. A continuació, mostreu el camí generat per cercar la clau ruth.

ii) Repetiu el procés quan l'ordre d'inserció és: sònia, anna, ruth, gemma, paula, cris.
Comproveu que les claus ocupen, en general, posicions diferents que abans dins de la
taula. A continuació, mostreu el camí generat per cercar la clau ruth.

iii) En quina de les dues configuracions obtingudes hi ha menys comparacions entre
claus en el cas pitjor de cerca d'un element a la taula?

iv) Hi ha algun ordre d'inserció que distribueixi millor les claus segons el criteri de l'apartat
anterior? I pitjor? Per què?

b ) Repetiu l'apartat a) amb una taula de dispersió de 7 posicions sota estratègia coalescent
suposant que els llocs lliures s'obtenen començant a cercar-los des de la darrera posició de la
taula en direcció a la primera.

4.6 Es volen emmagatzemar en una taula de dispersió 10.000 elements de dimensió X bits
tals que no existeix cap valor especial. Suposant una funció de dispersió que distribueixi els
elements de manera uniforme i sabent que un booleà ocupa un bit i un enter o punter 32
bits, determineu l'espai (en bits i com a funció de X ) que ocuparia cadascuna de les
representacions habituals de dispersió si es vol que el nombre esperat de comparacions
entre claus en una cerca amb èxit sigui com a molt 2.5.

4.7 Implementeu l'estratègia d'adreçament obert sota redispersió lineal amb moviment
d'elements a la supressió.

4.8 O. Amble i D.E. Knuth van proposar l'any 1974 a l'article "Ordered Hash Tables", publicat
a The Computer Journal, 17, un mètode de dispersió similar a l'estratègia d'adreçament obert
amb redispersió lineal amb la particularitat que els elements es poden obtenir ordenats sense
necessitat d'encadenar els elements o reorganitzar la taula. L'única (i molt restrictiva) condició
és que la funció de dispersió sigui monotònica, de manera que la gestió lineal dels sinònims
assegura que els elements queden realment ordenats dins del vector.

a) Penseu alguna situació on sigui possible definir una funció de dispersió monotònica i
definiu-la. (D. Gries mostra un exemple a Communications ACM, 30(4), 1987.)

b) Implementeu l'estratègia.
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