
Capítol 5 Arbres

Els arbres (ang., tree) són estructures que organitzen el seus elements, anomenats nodes,
formant jerarquies. La seva definició inductiva és:

- Un únic node és un arbre; d'aquest node se'n diu arrel  de l'arbre.

- Donats n arbres a1, ..., an, se'n pot construir un de nou com a resultat d'arrelar un nou
node amb els n arbres ai formant-ne un de sol. L'ordre dels ai és, generalment,
rellevant i així ho considerem a la resta del capítol; alguns autors ho remarquen
anomenant-los arbres ordenats (ang., ordered trees). Els arbres ai esdevenen
subarbres del nou arbre i el nou node esdevé l'arrel del nou arbre.

La representació pictòrica dels arbres reflecteix clarament la jerarquia resultant de la definició.

...a1 a2 an
...

a1 a2 an

Fig. 5.1: n arbres (a l'esquerra) i el seu arrelament formant-ne un de nou ( a la dreta).

El concepte matemàtic d'arbre data de mitjans del segle XIX i el seu ús en el món de la
programació és habitual. Ja els hem introduït a la secció 1.2 com una representació intuïtiva
de la idea de terme; en general, els arbres permeten emmagatzemar còmodament qualsevol
tipus d'expressió atès que la parentització, l'associativitat i la prioritat dels operadors queden
implícites, i la seva avaluació és la simple aplicació d'una estratègia de recorregut. En general,
s'usen per representar jerarquies de tot tipus: taxonomies, relacions entre mòduls, etc.
Igualment, és de destacar el seu vessant d'ajut a diversos camps de la programació: arbres de
decisió en intel.ligència artificial, representació de gramàtiques i programes en l'àmbit de la
compilació, ajut en tècniques de programació (transformació de programes recursius en
iteratius, ...), índexs en fitxers d'accés per clau, bases de dades jeràrquiques, etc.
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5.1 Model i especificació

En aquesta secció introduïm el model formal associat a un arbre, que servirà per donar
diverses definicions útils i també la seva especificació equacional. Parlant amb propietat, hi ha
diversos models d'arbres, cadascun dels quals dóna lloc a un TAD diferent, que sorgeixen a
partir de totes les combinacions possibles de les característiques següents:

- El procés d'arrelar pot involucrar un nombre indeterminat de subarbres o bé un nombre
fix n. En el primer cas parlem d'arbres generals (ang., general tree) i en el segon cas
d'arbres n-aris (ang., n-ary tree)1; en aquests últims destaca el cas de n = 2, els
anomenats arbres binaris (ang., binary tree) sobre el qual ens centrarem al llarg del text
atesa la seva importància, essent immediata l'extensió a qualsevol altre n. En els arbres
n-aris es definirà el concepte d'arbre buit que ampliarà el conjunt de valors del tipus.

- Els nodes de l'arbre poden contenir informació o no; el primer cas és més habitual i
respon a l'ús d'arbre com a magatzem d'informació, però també es pot donar la situació
que només interessi reflectir la jerarquia, sense necessitat de guardar-hi cap dada
addicional. A la resta del capítol ens centrarem en el primer cas perquè generalitza el
segon. De la informació en els nodes se'n diu etiqueta (ang., label) i dels arbres amb
informació, arbres etiquetats (ang., labelled tree).

- La signatura definida en els arbres pot ser molt variada. En destaquem dues famílies: a
la primera s'involucra arbres sencers tal com s'ha explicat en la introducció, amb
operacions d'arrelar diversos arbres, obtenir un subarbre i, si l'arbre és etiquetat,
obtenir l'etiqueta de l'arrel; la segona família defineix un node de referència per a les
actualitzacions i consultes, que pot canviar-se amb d'altres operacions. Del segon tipus
d'arbres en direm arbres amb punt d'interès , per la seva similitud respecte a les llistes
de la mateixa mena.

5.1.1 Model d'arbre general

Un arbre general es caracteritza per la seva forma, que determina una relació jeràrquica, i pel
valor de l'etiqueta associada a cadascun dels nodes de l'arbre. La forma de l'arbre es pot
descriure com un conjunt de cadenes dels naturals sense el zero, P(N0*), de manera que
cada cadena del conjunt identifica un node de l'arbre segons una numeració consecutiva
d'esquerra a dreta començant per l'u, tal com es mostra a la fig. 5.2. Cal notar que aquest
conjunt és tancat per prefix i compacte; tancat per prefix perquè si la cadena α.β és dins del
conjunt que denota la forma d'un arbre, per a α,β∈N0*, també hi serà la cadena α; i compacte
perquè si la cadena α.k és dins del conjunt, per a α ∈N0* i k ∈N0, també hi són les cadenes
α.1, α.2, ..., α.(k-1).
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1 La nomenclatura no és estàndard; és més, diferents autors donen els mateixos noms a models
diferents. 
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Fig. 5.2: representació de l'arbre de forma {λ, 1, 2, 3, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 331, 332}.

Pel que fa als valors de les etiquetes, es pot definir una funció que associa a una cadena un
valor del conjunt de base de les etiquetes. Aquesta funció és parcial i el seu domini és
justament el conjunt de cadenes que dóna la forma de l'arbre.

març

febrer

abril maig octubre

setembre

juny

juliol

agost

gener
nov.

desembre

Fig. 5.3: el mateix arbre que a la fig. 5.2, assignant etiquetes als seus elements.

Així, donat V el conjunt de base de les etiquetes, definim el model A V dels arbres generals i
etiquetats com les funcions que tenen de domini les cadenes de naturals N0* i d'abast les
etiquetes V, f : N0* → V, tals que el seu domini dom(f ) compleix que no és buit, és tancat per
prefix i compacte; de dom( f ) en direm la forma o contorn de l'arbre. A partir d'aquest model
es formulen una sèrie de definicions útils per a la resta del capítol, l'especificació equacional
de les quals queda com a exercici per al lector.

a) Definicions sobre els nodes
Sigui a ∈A V un arbre general i etiquetat qualsevol.

- Un node de l'arbre (ang., node) és un component determinat per la posició que hi
ocupa i per l'etiqueta; és a dir, n=<s, v> és un node d'a si s∈dom(a) i a (s) = v. A la fig.
5.3, <12, desembre> és un node, però no ho són ni <7, juliol> ni <11, setembre>.
El conjunt Na = {n / n és node dins a} és el conjunt de tots els nodes de l'arbre a.

- L'arrel de l'arbre (ang., root) és el node que està a dalt de tot, <λ, a(λ)>. Per exemple,
l'arrel de l'arbre de la fig. 5.3 és el node <λ, febrer>. Notem que, a causa de les
propietats del model, tot arbre a presenta una arrel. De vegades, per comoditat i quan
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quedi clar pel context, anomenarem arrel simplement l'etiqueta del node arrel.

- Una fulla de l'arbre (ang., leaf) és un node que està a baix de tot; és a dir, n=<s, v>∈Na

és fulla dins a si no existeix α∈N0
+ tal que s.α∈dom(a). A l'arbre de la fig. 5.3, són

fulles els nodes <2, gener> i <331, març>, però no ho és <1, agost>.
El conjunt Fa = {n / n és fulla dins a} és el conjunt de totes les fulles de l'arbre.

- Un camí dins de l'arbre (ang., path) és una seqüència de nodes connectats dins de
l'arbre; és a dir, la seqüència c = n1...nr , ∀i: 1 ≤ i ≤ r: ni = <si , vi>∈Na, és camí dins a si
cada node penja de l'anterior, o sigui si ∀i: 1 ≤ i ≤ r-1: (∃k: k ∈N0: si+1 = si.k). La
longitud del camí (ang., length) és el nombre de nodes menys u, r -1; si r  > 1, es diu
que el camí és propi (ang., proper ). A l'arbre de la fig. 5.3, la seqüència de nodes
<λ, febrer><3, juny><32, maig> és un camí propi de longitud 2. El conjunt
Ca = {c / c és camí dins a} és el conjunt de tots els camins de l'arbre.

- L'altura d'un node de l'arbre (ang., height) és un més que la longitud del camí des del
node a la fulla més llunyana abastable des d'ell2; és a dir, donat el node n ∈Na i el conjunt
de camins Can que surten d'un node n i van a parar a una fulla, Can = {c = n1...nk /
c∈Ca ∧ n1 = n ∧ nk ∈Fa}, llavors definim l'altura de n dins a com la longitud més u del
camí més llarg de Can. A l'arbre de la fig. 5.3, el node <3, juny> té altura 3. L'altura d'un
arbre es defineix com l'altura de la seva arrel; així, l'altura de l'arbre de la fig. 5.3 és 4.

- El nivell o profunditat d'un node de l'arbre (ang., level o depth) és el nombre de nodes
que es troben entre ell i l'arrel2; és a dir, donat el node n=<s, v>∈Na definim el nivell de
n dins a  com ||s ||+1, essent ||s || la longitud de la cadena s ; també es diu que n és al
nivell ||s ||+1. A l'arbre de la fig. 5.3, el node <3, juny> és al nivell 2. Per extensió, quan
es parla del nivell i d'un arbre (també primer nivell, segon nivell, i així successivament)
es fa referencia al conjunt de nodes que són al nivell i. El nombre de nivells d'un arbre
a es defineix com el nivell de la fulla més profunda; així, el nombre de nivells de l'arbre
de la fig. 5.3 és 4. Notem que, per definició, el nombre de nivells d'un arbre és igual a
l'altura, per la qual cosa poden usar-se ambdues magnituds indistintament.

b) Definicions sobre les relacions entre nodes
A partir del concepte de camí, es poden donar diverses definicions per establir relacions
entre nodes. Siguin a ∈A V un arbre general i etiquetat i n,n'∈Na dos nodes de l'arbre,
n = <s, v> i n' = <s', v'>. Si hi ha un camí c = n1...nr ∈Ca tal que n1 = n  i  nr = n' , llavors diem
que:

- El node n' és descendent (ang., descendant) de n i el node n és antecedent o
antecessor (ang., ancestor) de n'; si, a més, r > 1, llavors en direm descendent o
antecedent propi.
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2 Les definicions d'altura, profunditat i nivell són també contradictòries en diferents textos. Hi ha
autors que no defineixen algun d'aquests conceptes, o que els defineixen només per a arbres i no per
als seus nodes, o bé que comencen a numerar a partir del zero i no de l'u, etc. En el nostre cas,
preferim numerar a partir de l'u per tal que l'arbre buit (que apareix en el cas n-ari) tingui una altura
diferent a l'arbre d'un únic node.



- Si, a més, r = 2 (és a dir, si n' penja directament de n), llavors:
◊ El node n' és fill (ang., child) de n; en concret, si s' = s.k, k ∈N0, diem que n' és

fill k-èsim de n (o també primer fill, segon fill, i així fins a l'últim fill).
◊ n és pare (ang., parent) de n'.
◊ Hi ha una branca (ang., branch) entre n i n'.

- El grau o l'aritat (ang., degree o arity) de n és el nombre de fills del node; és a dir, es
defineix graun = ||{α∈dom(a) / ∃s,k: s∈N0* ∧ k ∈N0: α = s.k }||. L'aritat d'un arbre es
defineix com el màxim de l'aritat dels seus nodes.

A més, dos nodes n i n' són germans (ang., siblings) si tenen el mateix pare; és a dir, si es
compleix s = α.k  i s' = α.k', per a k,k'∈N0 i α∈N0*. Si, a més, k = k'+1, de n' en direm germà
esquerre de n i de n en direm germà dret de n'.  A l'arbre de la fig. 5.3, el node <λ, febrer>
és antecedent propi del node <3, juny>, també del <32, maig> i del <1, agost> (i,
conseqüentment, aquests tres nodes són descendents propis del primer); a més, <3, juny> i
<1, agost> són fills de <λ, febrer>  (i, en conseqüència, <λ, febrer> és pare dels nodes
<3, juny> i <1, agost>, que són germans, i hi ha una branca entre <λ, febrer > i <3, juny> i
entre <λ, febrer> i <1, agost>); per altra banda, el grau del node arrel és 3 perquè té tres fills,
mentre que el grau de totes les fulles és 0 perquè no en tenen cap, i aquesta és una
propietat comuna a tots els arbres del model.

c) Definicions sobre subarbres
Siguin a,a'∈A V dos arbres generals i etiquetats. Diem que a és subarbre fill d'a' o,
simplement, subarbre (ang., subtree) si hi està contingut, és a dir, si existeix α∈N0*  tal que:

- Se superposen: α # dom(a) = {γ / γ ∈N0* ∧ α . γ ∈dom(a' )}, essent l'operació
#: N0* x P(N0*) → P(N0*) definida com: α # {s1, ..., sn} = {α.s1, ..., α.sn}.

- Les etiquetes dels nodes es mantenen: ∀<s, v>: <s, v>∈Na: a' (α.s) = v.

- No hi ha nodes per sota la superposició: ¬ ∃<s, v∈Na: (∃β: β∈N0
+: α.s. β ∈dom(a' ).

Més concretament, en aquest cas diem que a és α-subarbre d'a' ; si, a més, ||α|| = 1, d'a en
diem primer subarbre de a' si α = 1, segon subarbre de a' si α = 2, etc., fins a l'últim subarbre.
Per exemple, a la fig. 5.4 es presenten un arbre que és subarbre de l'arbre de la fig. 5.3 (a
l'esquerra; concretament, el seu tercer subarbre) i un altre que no ho és (a la dreta).
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Fig. 5.4: un subarbre de l'arbre de la fig. 5.3 (a l'esquerra) i un altre que no ho és (a la dreta).
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Una vegada determinat totalment el model i donades algunes definicions necessàries per
parlar amb propietat dels arbres generals, anem a fixar la seva signatura i especificació. Tal
com s'ha dit prèviament, l'operació bàsica de la signatura d'aquest model és arrelar un
nombre indeterminat d'arbres per formar-ne un de nou que tindrà a l'arrel una etiqueta
donada, arrela : A V* x V → A V. Ara bé, la sintaxi de les especificacions de Merlí (i, en general,
de cap llenguatge d'especificació o implementació) no permet declarar un nombre
indeterminat de paràmetres com sembla requerir aquesta signatura i per això adoptem un
enfocament diferent; concretament, introduïm el concepte de bosc (ang., forest) definit com
una seqüència3 d'arbres, de manera que arrela tindrà dos paràmetres, el bosc que conté els
arbres per arrelar i l'etiqueta de l'arrel4. Com a resultat d'això, donats l'arbre a ∈A V, el bosc
b ∈A V*, b = a1...an i l'etiqueta v ∈V, la signatura del tipus és:

- Crear el bosc buit: crea, retorna el bosc λ sense arbres.

- Afegir un arbre al final del bosc: insereix(b, a), retorna el bosc b.a.

- Esbrinar el nombre d'arbres que hi ha al bosc: quants(b), retorna n.

- Obtenir l'arbre i-èsim dins del bosc: i_èsim(b, i), retorna ai ; dóna error si i > n o val 0.

- Arrelar diversos arbres per formar-ne un de nou: arrela(b, v) , retorna un nou arbre a  tal
que l'etiqueta de la seva arrel és v i cadascun dels ai és el subarbre i-èsim de a; és a dir,
retorna l'arbre a tal que:

◊ dom(a) = ß ∪i : 1 ≤ i ≤ n: i  # dom(ai) ¿ ∪  {λ}.
◊ a(λ) = v.
◊ ∀i : 1 ≤ i ≤ n: (∀α : α ∈dom(ai): a(i.α) = ai(α)).

- Esbrinar l'aritat de l'arrel de l'arbre: nfills(a), retorna grau<λ, a(λ)>.

- Obtenir el subarbre i-èsim de l'arbre: subarbre(a, i) retorna el subarbre i-èsim de a o
dóna error si i és zero o més gran que l'aritat de l'arrel; és a dir, retorna l'arbre a' tal que:

◊ dom(a' ) = {α / i.α∈dom(a)}.
◊ ∀α : α ∈dom(a' ): a' (α) = a(i.α).

- Consultar el valor de l'etiqueta de l'arrel: arrel(a), retorna a(λ).

A la fig. 5.5 es mostra una especificació per a aquest model. Notem que el bosc es crea
fàcilment a partir d'una instància de les seqüències tal com van estar definides a l'apartat 1.5.1
però considerant el gènere de l'alfabet com a paràmetre formal (definit dins de l'univers de
caracterització ELEM ); la instància va seguida d'uns quants reanomenaments per fer
correspondre els identificadors d'un tipus amb els de l'altre, i de l'ocultació dels símbols no
usats. L'especificació del tipus arbre és prou senzilla prenent {arrela} com a conjunt de
constructores generadores (pur) i usant les operacions sobre boscos. Com que hi ha dues
aparicions diferents de l'univers ELEM, es prefixa cadascuna d'elles amb un identificador. És
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3 No un conjunt, perquè l'ordre dels elements és rellevant.
4 També podríem haver optat per un conjunt d'operacions arrela1, ..., arrelan, essent n un nombre prou
gran, tals que arrelai arrelés i arbres amb una etiqueta.



convenient que els gèneres del bosc i de l'arbre resideixin al mateix univers perquè l'un
necessita de l'altre; si es definissin en dos universos diferents hi hauria una circularitat de la
relació d'ús que podria provocar problemes, depenent de la plataforma de treball.

univers ARBRE_GENERAL (A és ELEM) és

usa NAT, BOOL

tipus arbre

instancia CADENA (B és ELEM) on B.elem és arbre

reanomena _._ per insereix, ||_|| per quants, cadena per bosc

amaga _._, [_], etc.

ops arrela: bosc A.elem → arbre
nfills: arbre → nat
subarbre: arbre nat → arbre
arrel: arbre → A.elem

errors ∀a∈arbre; ∀i∈nat: [i > nfills(a) ∨ NAT. ig(i, zero)] ⇒ subarbre(a, i)

eqns ∀b∈bosc; ∀i∈nat; ∀v∈A.elem
nfills(arrela(b, v)) = quants(b)
subarbre(arrela(b, v), i) = CADENA.i_èsim(b, i)
arrel(arrela(b, v)) = v

funivers

Fig. 5.5: especificació del TAD dels arbres generals.

5.1.2 Model d'arbre binari

El model d'arbre binari, denotat per A 2V, són les funcions f : {1, 2}* → V, atès que un node
pot tenir, com a molt, dos fills; com en el cas dels arbres generals, el domini de la funció ha de
ser tancat per prefix però, en canvi, es permet l'existència de l'arbre buit i, com a
conseqüència, l'arbre binari presentarà forats quan l'operació d'arrelament involucri un arbre
buit com a primer fill i un arbre no buit com a segon fill. A la fig. 5.6 es mostra alguns arbres
binaris vàlids; notem que, interpretats com a arbres generals, l'arbre del mig i el de la dreta
són iguals. La resta del model no varia sempre que es recordi que el grau de tot node de
l'arbre és, com a molt, igual a dos. Les definicions donades també són vàlides respectant
aquesta regla i considerant que l'altura i la profunditat d'un arbre buit són igual a zero; també,
per motius de claredat, del primer fill d'un node d'un arbre binari se'n diu fill esquerre (ang.,
left child) i del segon se'n diu fill dret (ang., right child). D'un arbre buit també en podem dir
que no existeix; referit a un node, si un fill (o germà o qualsevol altre relació de parentesc)
d'un node és buit també podem dir que el node no té aquest fill (o germà, etc.). Totes
aquestes definicions es poden estendre al cas de parlar de subarbres.
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Fig. 5.6: tres arbres binaris tals que: l'arrel té primer i segon fills (a l'esquerra), l'arrel té primer
fill però no segon (al mig) i l'arrel té segon fill però no primer (a la dreta).

Donats els arbres a,a1,a2 ∈A 2V i l'etiqueta v ∈V, les operacions sobre els arbres binaris són5:

- Crear l'arbre buit: crea, retorna la funció Ø de domini buit.

- Arrelar dos arbres i una etiqueta per formar-ne un de nou: arrela(a1, v, a2), retorna l'arbre
a tal que a(λ) = v, a1 és el subarbre esquerre de a i a2 és el subarbre dret de a.

- Obtenir els subarbres esquerre i dret d'un arbre: esq(a) i dret(a), respectivament; si a és
l'arbre buit, donen error.

- Obtenir l'etiqueta de l'arrel: arrel(a), retorna a(λ) o dóna error si a és buit.

- Esbrinar si un arbre és buit: buit?(a), retorna cert si a és buit i fals altrament.

A la fig. 5.7 es presenta l'especificació parametritzada dels arbres binaris amb aquestes
operacions.

univers ARBRE_BINARI (ELEM) és

usa BOOL

tipus arbre

ops crea:  → arbre
arrela: arbre elem arbre → arbre
esq, dret: arbre → arbre
arrel: arbre → elem
buit?: arbre → bool

errors esq(crea); dret(crea); arrel(crea)

eqns ∀a,a1,a2∈arbre; ∀v∈elem
esq(arrela(a1, v, a2)) = a1

dret(arrela(a1, v, a2)) = a2

arrel(arrela(a1, v, a2)) = v
buit?(crea) = cert; buit?(arrela(a1, v, a2)) = fals

funivers

Fig. 5.7: especificació del TAD dels arbres binaris.
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L'extensió al cas d'arbres n-aris qualssevol, A nV, és immediata considerant el model com les
funcions  f : [1, n]* → V i queda com a exercici per al lector.

5.1.3 Model d'arbre amb punt d'interès

Els arbres amb punt d'interès, ja sigui generals o n-aris, es caracteritzen per l'existència d'un
node distingit identificat pel punt d'interès, que serveix de referència per a diverses
operacions d'actualització; l'etiqueta d'aquest node és l'única que pot consultar-se i,
conseqüentment, també hi haurà diverses operacions de modificació del punt d'interès.
Anem a estudiar el cas d'arbres generals (el cas n-ari és semblant).

El model d'aquesta mena d'arbres ha de recollir la posició del punt d'interès i, per això, el
podem considerar un parell ordenat <f : N 0* → V, N 0>, essent V el domini de les etiquetes i
complint-se que el segon component, que identifica la posició actual, és dins del domini de la
funció o bé té un valor nul que denota la inexistència d'element distingit. Quant a la signatura,
el ventall és molt ampli tant pel que fa a les operacions d'actualització com a les de recorregut;
esmentem a continuació algunes possibilitats sense entrar-hi en detall.

- Actualització: a les insercions ens podem plantejar dues situacions: inserir un node com
a fill i-èsim del punt d'interès o penjar tot un arbre a partir del punt d'interès; en
qualsevol cas, sembla lògic no canviar el node distingit. Quant a les supressions, es
presenta la mateixa disjuntiva: esborrar nodes individualment (que haurien de ser fulles
i fills del node distingit o bé el mateix node distingit) o bé subarbres sencers. Les
diverses opcions no han de ser mútuament exclusives forçosament; un mateix univers
pot oferir les dues menes d'operacions.

- Recorregut: també distingim dues situacions; la primera consisteix a oferir un conjunt
d'operacions d'interès general per moure el punt d'interès al fill i-èsim, al pare o al germà
esquerre o dret. També es pot disposar de diverses operacions de més alt nivell que
incorporin les diverses estratègies de recorregut que s'introdueixen a la secció 5.3. En
qualsevol cas, les operacions de recorregut hauran de permetre examinar els n nodes
de l'arbre, idealment amb un cost Θ(n) per obtenir algoritmes eficients.

5.2 Implementació

Anem a estudiar diverses estratègies d'implementació dels arbres. Ens centrem en les
representacions més habituals per a arbres binaris i generals; a [Knu68, pp. 376-388] es
presenten algunes variants addicionals que poden ser útils en casos molt concrets. En el
darrer apartat de la secció es fa esment breument de l'extensió de binari a n-ari i dels arbres
amb punt d'interès.
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5.2.1 Implementació dels arbres binaris

Com en les estructures lineals, les representacions d'arbres binaris se subdivideixen en
dues grans famílies: encadenades (per punters i vectors) i seqüencials.

a) Representació encadenada
A la fig. 5.8 es mostra una representació encadenada per punters. Hi ha un simple apuntador
de cada node als seus dos fills; si un fill no existeix, l'encadenament corresponent val NUL.
Les operacions queden d'ordre constant mentre que l'espai emprat a guardar l'arbre és lineal
respecte al nombre de nodes que el formen. L'invariant prohibeix que hi hagi més d'un
encadenament apuntant al mateix node (que portaria a una estructura en forma de graf, v.
capítol 6) amb l'ús d'una funció auxiliar correcte (necessària per fer comprovacions recursives
seguint l'estructura de l'arbre) que es recolza sobre una altra, nodes, que obté el conjunt de
punters a nodes d'un arbre, similar a la funció cadena ja coneguda (v. fig. 3.23).

Aquesta representació presenta una característica rellevant. Recordem que, tal i com ha
estat exposat a l'apartat 3.3.4, l'assignació a3 := arrela(a1, v, a2) és, en realitat, una abreviatura
de duplica(arrela(a1, v, a2), a3), i per això la instrucció té un cost lineal degut a la duplicació de
l'arbre. Per evitar aquestes duplicacions, és necessari codificar la funció en forma d'acció
definint, per exemple, dos paràmetres d'entrada de tipus arbre i un altre de sortida que
guardi el resultat (v. fig. 5.9, a dalt). Ara bé, amb aquesta estratègia, diversos arbres poden
compartir físicament alguns o tots els nodes que els formen, de manera que la modificació
d'un dels arbres tingui com a efecte lateral la modificació dels altres. Per exemple, donats els
arbres a1, a2 i a3 i donada la invocació arrela(a1, v, a2, a3), és evident que a1 i el subarbre
esquerre de a3 apunten al mateix lloc; si s'executa destrueix(a1), s'està modificant el valor de
l'arbre a3, la qual cosa probablement és incorrecta6. Si es considera que aquesta peculiaritat
del funcionament de la implementació dels arbres binaris és perniciosa, és necessari duplicar
els arbres a arrelar, ja sigui des de el programa que usa el TAD, ja sigui substituint la simple
assignació de punters de arrela, esq i dret per duplicacions dels arbres implicats (v. fig. 5.9,
a baix). La segona alternativa resulta en un cost lineal incondicional de les operacions que
dupliquen arbres. Una opció diferent consistiria en posar a NUL els apuntadors a arbres que
actuïn com a paràmetres d'entrada (que deixarien de ser només d'entrada, òbviament), per
evitar manipulacions posteriors, sempre i quan el context d'ús de l'arbre ho permeti.

La representació sense còpia té un risc afegit: la possible generació de deixalles. Aquest
problema apareix perquè les accions esq i dret no alliberen espai, de manera que en
executar esq(a, a) o dret(a, a) l'espai de l'arbre simètric a l'obtingut quedarà inaccessible si no
hi ha d'altres apuntadors a ell. Si, no obstant aquest problema, es vol mantenir les operacions
constants, serà necessari controlar aquesta situació des del programa que usa els arbres.
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univers ARBRE_BINARI_ENC_PUNTERS (ELEM) és

implementa ARBRE_BINARI (ELEM)

usa BOOL

tipus arbre és ^node ftipus

tipus privat node és tupla
etiq és elem; fesq, fdret són ^node

ftupla
ftipus

invariant (a és arbre): correcte(a)
on correcte: ^node → bool es defineix com:

correcte(NUL) = cert
p ≠ NUL ⇒ correcte(p) = correcte(p^.fesq) ∧ correcte(p^.fdret) ∧

nodes(p^.fesq) ∩ nodes(p^.fdret) = {NUL} ∧
p ∉ nodes(p^.fesq) ∪ nodes(p^.fdret)

i on nodes: ^node → P(^node) es defineix com:
nodes(NUL) = {NUL}
p ≠ NUL ⇒ nodes(p) = {p}  ∪  nodes(p^.fesq) ∪ nodes(p^.fdret)

funció crea retorna arbre és
retorna NUL

funció arrela (a1 és arbre; v és elem; a2 és arbre) retorna arbre és
var p és ^node fvar

p := obté_espai
si p = NUL llavors error si no p^.v := v; p^.fesq := a1; p^.fdret := a2 fsi

retorna p

funció esq (a és arbre) retorna arbre és
si a = NUL llavors error si no a := a^.fesq fsi

retorna a

funció dret (a és arbre) retorna arbre és
si a = NUL llavors error si no a := a^.fdret fsi

retorna a

funció arrel (a és arbre) retorna elem és
var v és elem fvar

si a = NUL llavors error si no v := a .̂v fsi
retorna v

funció buit? (a és arbre) retorna bool és
retorna a = NUL

funivers

Fig. 5.8: implementació per punters del TAD dels arbres binaris.
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acció arrela (ent a1 es arbre; ent v es elem; ent a2 es arbre; sort a3 es arbre) és
a3 := obté_espai
si a3 = NUL llavors error
si no a3^.v := v; a3^.fesq := a1; a3^.fdret := a2

fsi
facció

acció arrela (ent a1 es arbre; ent v es elem; ent a2 es arbre; sort a3 es arbre) és
var p es ^node fvar

a3 := obté_espai
si a3 = NUL llavors error
si no a3^.v := v; duplica(a1, a3^.fesq); duplica(a2, a3^.fdret)
fsi

facció

Fig. 5.9: implementació mitjançant una acció de arrela, sense duplicació (a dalt)
i  amb duplicació (a baix) dels arbres.

La representació encadenada amb vectors segueix una estratègia similar. En el cas de
representar cada arbre en un vector, tal com es mostra a la fig. 5.10, les operacions d'arrelar i
obtenir els subarbres esquerre i dret exigeixen duplicar tots els nodes del resultat i per això
queden lineals sobre el nombre de nodes de l'arbre7. Si es vol evitar aquest cost permetent
que diferents arbres comparteixin els nodes és necessari usar un únic vector que els
emmagatzemi tots i que gestioni les posicions lliures en forma de pila, i llavors els arbres
seran apuntadors (de tipus enter o natural) a l'arrel que resideix en el vector.

tipus arbre és
tupla

A és vector [de 0 a màx-1] de node
sl és nat

ftupla
ftipus

tipus privat node és
tupla

etiq és elem
fesq, fdret són enter

ftupla
ftipus

Fig. 5.10: representació encadenada dels arbres usant un vector per a cada arbre diferent.
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A la fig. 5.11 es presenta una implementació possible usant un únic vector per a tots els
arbres. Notem que cal introduir el vector compartit com a variable global, externa a l'univers de
definició dels arbres, atès que és una estructura que utilitzaran molts arbres diferents i que
no és propietat d'un de sol. Aquesta solució viola totes les regles de modularitat donades
fins ara i es pot pensar que és totalment rebutjable; cal adonar-se, però, que el vector juga
exactament el mateix paper que la memòria dinàmica en el cas dels punters, i l'única
diferència és que en el segon cas la memòria (que també és un objecte global i extern a
qualsevol mòdul que l'usa) és un objecte anònim i implícitament referible des de qualsevol
punt d'un programa. Una opció diferent (que no considerem aquí) consisteix a declarar el
vector com a paràmetre de les diferents funcions dels arbres de manera que s'encaixa
l'esquema dins del mètode de desenvolupament modular habitual; ara bé, com a
contrapartida la signatura de les operacions és diferent a l'especificació i a la implementació i,
conseqüentment, es viola el principi de transparència de la representació, perquè un univers
que usi aquesta implementació ha de seguir unes convencions totalment particulars i no
extrapolables a qualsevol altra situació. Notem, això sí, que el segon enfocament permet
disposar de més d'un vector per emmagatzemar els arbres.

L'invariant de la memòria és exhaustiu. A la primera línia, s'afirma que tot arbre individual que
hi ha dins la memòria és ben format (en el mateix sentit que la representació de la fig. 5.8) i no
inclou cap posició de la pila de llocs lliures; a continuació, s'assegura que tota posició del
vector és o bé dins d'algun arbre o bé a la pila de llocs lliures i, per últim, es prohibeix la
compartició de nodes entre els diferents arbres. Per escriure comòdament el predicat,
s'usen diverses funcions auxiliars: les ja conegudes correcte i nodes simplement adaptades
a la notació vectorial, una funció cadena_dreta que retorna el conjunt de posicions que
penja a partir d'una altra seguint els encadenaments drets (els quals s'usen a les posicions
lliures per formar la pila) i una quarta funció, arrels, que retorna el conjunt de posicions del
vector que són arrels d'arbres, caracteritzades pel fet que no són apuntades per cap altra
posició ni són a la pila de llocs lliures.

A la implementació s'inclou també una rutina d'inicialització de la memòria que ha de ser
cridada abans de qualsevol manipulació i que es limita a crear la pila de llocs lliures. A més, s'hi
pot incloure una funció per esbrinar si queda espai al vector.
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tipus memòria és
tupla

A és vector [de 0 a màx-1] de node
sl és nat

ftupla
ftipus
tipus privat node és

tupla
etiq és elem; fesq, fdret són enter

ftupla
ftipus

invariant (M és memòria):
∀i: i∈arrels(M): correcte(M, i)   ∧  nodes(M, i)  ∩ cadena_dreta(M, M.sl) = {-1}   ∧
ß ∪ i: i∈arrels(M): nodes(M, i) ¿ ∪ cadena_dreta(M, M.sl) = [-1, màx-1]  ∧
ß ∩ i: i∈arrels(M): nodes(M, i) ¿ = {-1}

on correcte: memòria enter → bool es defineix com:
correcte(M, -1) = cert
i ≠ -1 ⇒ correcte(M, i) = correcte(M, M[i].fesq) ∧ correcte(M, M[i].fdret) ∧

nodes(M, M[i].fesq) ∩ nodes(M, M[i].fdret) = {-1} ∧
i ∉nodes(M, M[i].fesq) ∩ nodes(M, M[i].fdret),

on nodes: memòria enter → P(enter) es defineix com:
nodes(M, -1) = {-1}
i ≠ -1 ⇒ nodes(M, i) = {i}  ∪ nodes(M, M[i].fesq) ∪ nodes(M, M[i].fdret),

on cadena_dreta: memòria enter → P(enter) es defineix com:
cadena_dreta(M, -1) = {-1}
i ≠ -1 ⇒ cadena_dreta(M, i) = {i}  ∪ cadena_dreta(M, M[i].fdret)

i on arrels: memòria → P(enter) es defineix com:
arrels(M) = { i∈[0, màx-1]-nodes(M, M.sl)  /

¬ ( ∃j :  j∈[0, màx-1]-nodes(M, M.sl): M.A[j].fesq = i ∨ M.A[j].fdret = i)}

{inicialitza(M): acció que cal cridar una única vegada abans de crear qualsevol arbre
que usi la memòria M, per crear la pila de llocs lliures

P ≅ cert. Q ≅ cadena_dreta(M, M.sl) = [-1, màx-1]     }

acció inicialitza (sort M és memòria) és
var i és nat fvar

{simplement, es forma la pila de llocs lliures usant el camp fdret}
per a tot i des de 0 fins a màx-2 fer M.A[i].fdret := i+1 fper a tot
M.A[màx-1].fdret := -1; M.sl := 0

facció

(a) definició de la memòria i rutina d'inicialització.

Fig. 5.11: implementació encadenada per vectors del TAD dels arbres binaris.
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univers ARBRE_BINARI_ENC_1_VECTOR (ELEM) és
implementa ARBRE_BINARI (ELEM)

usa ENTER, NAT, BOOL

tipus arbre és enter ftipus

invariant (a és arbre): -1 ≤ a ≤ màx-1

funció crea retorna arbre és
retorna -1

funció arrela (a1 és arbre; v és elem; a2 és arbre) retorna arbre és
var i és enter fvar

si M.sl = -1 llavors error    {el vector és ple}
si no {s'obté un lloc lliure i s'hi diposita el nou node}

i := M.sl; M.sl := M.A[M.sl].fdret
M.A[i]  := <v, a1, a2>

fsi
retorna i

funció esq (a és arbre) retorna arbre és
si a = -1 llavors error   {arbre buit}
si no a := M[a].fesq
fsi

retorna a

funció dret (a és arbre) retorna arbre és
si a = -1 llavors error   {arbre buit}
si no a := M[a].fdret
fsi

retorna a

funció arrel (a és arbre) retorna elem és
var v és elem fvar

si a = -1 llavors error   {arbre buit}
si no v := M[a].v
fsi

retorna v

funció buit? (a és arbre) retorna bool és
retorna a = -1

funivers

(b) univers dels arbres.

Fig. 5.11: implementació encadenada per vectors del TAD dels arbres binaris (cont.).

Arbres 2 3 1__________________________________________________________________________________



b ) Representació seqüencial
Seguint la filosofia de la implementació d'estructures lineals, una representació seqüencial
ha d'emmagatzemar els nodes de l'arbre sense usar camps addicionals d'encadenaments.
Ara bé, així com a les seqüències hi havia una ordenació clara dels elements no passa el
mateix en els arbres; per exemple, en l'arbre de la fig. 5.3, quina relació es pot establir entre
els nodes <2, gener> i <34, octubre>? Intuïtivament, es podria intentar guardar tots els
nodes en l'ordre lexicogràfic donat per les seqüències del domini de l'arbre; aquesta
estratègia, però, és totalment ambigua perquè una única configuració del vector es pot
correspondre amb diversos arbres (v. fig. 5.12). Una altra possibilitat consisteix a deduir una
fórmula que assigni a cada possible node de l'arbre una posició dins del vector; en el cas de
nodes que no existeixen, la posició corresponent del vector estarà marcada com a
desocupada. Estudiem aquest enfocament.

A

B C

A

B

C

A B C

Fig. 5.12: una distribució d'elements dins d'un vector (a l'esquerra) i dos possibles arbres
que s'hi poden associar segons l'ordre lexicogràfic (al mig i a la dreta).

L'estratègia adoptada consisteix a usar la cadena que identifica la posició del node de manera
que el node arrel va a la primera posició, el fill esquerre de l'arrel a la segona, el fill dret de
l'arrel a la tercera, el fill esquerre del fill esquerre de l'arrel a la quarta, etc. Concretament,
donat el node n = <s, v> tal que s = s1...sk (que, per tant, és al nivell k+1 de l'arbre) es pot
definir la funció Ψ que determina la posició del vector a la qual va a parar cadascun dels nodes
de l'arbre com:

Ψ (s) = (si
i = 1

k

-1).2k-iΣ+
i = 0

k-1

2
iΣ(1+ )

El primer factor dóna la posició que ocupa el primer node de nivell (k+1)-èsim dins de l'arbre8 i
cadascun dels sumands del segon sumatori calcula el desplaçament produït a cada nivell.

A partir d'aquesta fórmula es poden derivar les diverses relacions entre la posició que ocupa
un node i la que ocupen els seus fills, germà i pare, i que es mostren tot seguit. El seu càlcul
per inducció queda com a exercici per al lector; intuïtivament, es pot comprovar la seva
validesa en l'exemple donat a la fig. 5.13.

- Fills: sigui el node n = <s, v> tal que Ψ (s) = i ; la posició que ocupa el seu fill esquerre
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n1 = <s.1, v1> és Ψ (s.1) = 2i i la del seu fill dret n2 = <s.2, v2> és Ψ (s.2) = 2i +1.

- Pare: simètricament, donat el node n = <s.k, v> tal que k ∈[1, 2] i Ψ (s.k) = i, i > 1, la
posició que ocupa el seu pare <s, v'> és Ψ (s) = i /2.

- Germans: atès que el node n = <s, v> és fill esquerre si s = α.1 i fill dret si s = α.2, i que
en el primer cas la funció Ψ (s) dóna un resultat parell i en el segon dóna un senar, es
compleix que si Ψ (s) = 2 i el germà dret de n  ocupa la posició 2i +1 i si Ψ (s) = 2 i +1 el
germà esquerre de n  ocupa la posició 2i.

EA B C D E

1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16

<λ, A>

<1, B> <2, C>

<21, D>

<212, E>

Fig. 5.13: un arbre binari (a l'esquerra) i la seva representació seqüencial (a la dreta); de cada
node es dóna la seva posició i etiqueta; les posicions del vector sense etiquetes són buides.

La representació seqüencial aquí presentada s'anomena piló (ang., heap) i exigeix que cada
arbre s'implementi amb un únic vector de manera que les operacions d'arrelar i obtenir els
subarbres esquerre i dret queden totes elles lineals sobre el nombre de nodes involucrats.
Per això, la seva utilitat principal sorgeix en els arbres amb punt d'interès amb operacions
individuals sobre nodes. Fins i tot en aquest cas, però, cal estudiar acuradament si l'espai
per emmagatzemar l'arbre és realment menor que usant encadenaments: si l'arbre té pocs
nodes però molts nivells probablement l'espai estalviat per l'absència d'apuntadors no
compensa les posicions del vector desocupades, necessàries per guardar els nodes dels
nivells inferiors en la posició donada per Ψ . El cas ideal es dóna en emmagatzemar arbres
complets: un arbre és complet (ang., full) quan els seus nivells contenen tots els nodes que
hi poden ser; també és bo el cas d'arbres quasi-complets, que definim com aquells que no
presenten cap discontinuïtat en l'ordre lexicogràfic en el seu domini (l'arbre complet és un
cas particular d'arbre quasi-complet). Si es pot conjecturar el nombre de nodes, en cap dels
dos casos no es desaprofita cap posició del vector; si només es pot conjecturar el nombre
màxim de nivells, l'aprofitament serà òptim en el cas d'arbres complets però hi haurà algunes
posicions desaprofitades en el cas d'arbres quasi-complets.

5.2.2 Implementació dels arbres generals

Pel que fa a la representació encadenada, independentment de si usem punters o vectors,
la primera opció pot ser fixar l'aritat de l'arbre i reservar tants camps d'encadenament com
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valgui aquesta aritat. Aquesta estratègia, però, no només presenta l'inconvenient de afitar el
nombre de fills dels nodes (la qual cosa no sempre és convenient) sinó que, a més, fins i tot
quan l'afitament és possible, l'espai resultant queda molt desaprofitat. Veiem per què.

Siguin n l'aritat d'un arbre general a, Nai el conjunt de nodes d'a que tenen i fills i X i Y el
nombre d'encadenaments nuls i no nuls d'a, respectivament. Òbviament, es compleixen:

X= Σ i: 0 ≤ i ≤ n-1:  ||Nai|| . (n-i)     (5.1)

||Na|| = Σ i: 0 ≤ i ≤ n:  ||Nai|| (5.2)

X+ Y= n . ||Na|| (5.3)

Ara, sigui B el nombre de branques que hi ha dins a. Com que a cada node de l'arbre llevat
de l'arrel hi arriba una i només una branca, queda clar que:

||Na|| = B + 1 (5.4)

i com que d'un node amb i fills surten i branques, llavors:

B = Σ i: 1 ≤ i ≤ n:  ||Nai|| . i (5.5)

Combinant (5.4) i (5.5), obtenim:

||Na|| = Σ i : 1 ≤ i ≤ n:  ||Nai|| . i +1   (5.6)

A continuació, desenvolupem la part dreta de (5.1) desdoblant el sumatori en dos,
manipulant les seves fites i usant (5.2) i (5.6) convenientment:

Σ i: 0 ≤ i ≤ n-1:  ||Nai|| . (n-i) =

(Σ i: 0 ≤ i ≤ n-1:  ||Nai|| . n) - (Σ i: 0 ≤ i ≤ n-1:  ||Nai|| . i) =

(n . Σ i: 0 ≤ i ≤ n-1:  ||Nai||) - (Σ i: 1 ≤ i ≤ n-1:  ||Nai|| . i) =

(n . Σ i: 0 ≤ i ≤ n-1:  ||Nai||) - (Σ i: 1 ≤ i ≤ n:  ||Nai|| . i +  ||Nan|| . n) =

(n . Σ i: 0 ≤ i ≤ n-1:  ||Nai|| +  ||Nan|| . n) - (Σ i: 1 ≤ i ≤ n:  ||Nai|| . i) =

(n . Σ i: 0 ≤ i ≤ n:  ||Nai||) - (Σ i: 1 ≤ i ≤ n:  ||Nai|| . i) =   (usando (5.2) y (5.6))

(n . ||Na||) - (||Na|| + 1) = (n-1) . ||Na|| + 1

Resumint, hem expressat el nombre X d'encadenament nuls en funció del nombre total de
nodes, X = (n-1) . ||Na|| + 1, i usant (5.3) podem comprovar que X és més gran que el nombre
d'encadenaments no nuls en un factor n-1, de manera que la representació encadenada
proposta desaprofita moltíssim espai. La solució intuïtiva a aquest problema consisteix a
crear, per a cada node, una llista d'apuntadors als seus fills; des del node s'accedeix a la cel.la
que conté l'apuntador al seu primer fill i, des de cada cel.la, es pot accedir al fill corresponent i
a la cel .la que conté l'apuntador al seu germà dret. Ara bé, aquesta solució també és
ineficient en espai perquè introdueix molts apuntadors addicionals.
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L'alternativa més eficient sorgeix en observar que, donat un nombre fix de nodes, mentre
més gran és l'aritat de l'arbre que els conté més encadenaments estan desaprofitats, perquè
el nombre total d'encadenaments creix mentre que el de branques no varia. Per això,
cerquem una estratègia que converteixi l'arbre general en un arbre binari, per optimitzar
l'espai. Prenent com a punt de partida la llista d'apuntadors a fills tot just proposada, es pot
modificar encadenant directament els nodes de l'arbre de manera que cada node té dos
apuntadors, un al seu primer fill i un altre al germà dret. D'aquesta implementació se'n diu fill
esquerre, germà dret (ang., leftmost-child, right-sibling) i, rotant l'arbre resultant, es pot
considerar com un arbre binari tal que el fill esquerre de l'arbre binari representa el fill
esquerre de l'arbre general però el fill dret de l'arbre binari representa el germà dret de l'arbre
general (v. fig. 5.14); per això la representació també se'n diu representació per arbre binari.

A

B C D E

F G H I J K
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H
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K

Fig. 5.14: un arbre general (a l'esquerra) i la seva representació per arbre binari (a la dreta).

Notem que el fill dret de l'arrel serà sempre buit, perquè no té cap germà; llavors, es pot
aprofitar per encadenar tots els arbres que formen un bosc i així un bosc també té l'aparença
d'arbre binari, tal com es mostra a la fig. 5.15.
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Fig. 5.15: un bosc amb tres arbres (a l'esq.) i la seva representació per arbre binari (a la dreta).

Arbres 2 3 5__________________________________________________________________________________



A la fig. 5.16 es mostra la implementació d'aquesta estratègia per punters. El bosc es
representa com una cua d'arbres encadenats atès que són necessaris apuntadors a primer i
últim arbre; ara bé, no s'efectua una instància de les cues per optimitzar l'espai i aprofitar
l'encadenament a germà dret tal com s'ha explicat. A la cua es podria posar un element
fantasma per no distingir el cas de cua buida i també un comptador, però no es fa perquè les
cues seran probablement curtes en el cas general; si no, caldria reconsiderar-ho. Pel que fa a
l'invariant, cal donar propietats per a ambdós gèneres; com els boscs es poden considerar
com arbres, ambdós es recolzen en un predicat auxiliar correcte: ^node → bool, que
comprova les propietats habituals dels arbres binaris; en els arbres no es pot dir que
l'encadenament dret és nul perquè un arbre que passa a formar part del bosc no compliria
aquesta propietat.

univers ARBRE_GENERAL_PER_BINARI (ELEM) és

implementa ARBRE_GENERAL (ELEM)

usa BOOL

tipus bosc és tupla
prim, ult són ^node

ftupla
ftipus

tipus arbre és ^node ftipus

tipus privat node és
tupla

etiq és elem
fesq, gdret són ^node

ftupla
ftipus

invariant (b és bosc): ∀a: a∈cadena_dreta(b.prim): correcte(a)  ∧
∧  b.ult∈cadena_dreta(b.prim)

(a és arbre): a ≠ NUL  ∧ correcte(a)
on correcte: ^node → bool es defineix com a la fig. 5.8 i
essent cadena_dreta: ^node → P(^node) com en el cas binari (v. fig. 5.11)

funció crea retorna bosc és
retorna <NUL, NUL>

funció insereix (b és bosc; a és arbre) retorna bosc és
si b.ult = NUL llavors b.prim := a si no b.ult^.gdret := a fsi
b.ult := a

retorna b

Fig. 5.16: implementació fill esquerre, germà dret dels arbres generals.
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funció quants (b és bosc) retorna bosc és
retorna compta(b.prim)

funció i_èsim (b és bosc; i és nat) retorna arbre és
retorna germà_dret_i_èsim(b.prim, i)

funció arrela (b és bosc; v és elem) retorna arbre és
var p és ^node fvar

p := obté_espai
si p = NUL llavors error  {falta espai}

si no p^ := <v, b.prim, NUL>
fsi

retorna p

{Pre-condició (assegurada per l'invariant): el punter a no pot ser NUL}
funció nfills (a és arbre) retorna nat és
retorna compta(a^.fesq)

{Pre-condició (assegurada per l'invariant): el punter a no pot ser NUL}
funció subarbre (a és arbre; i és nat) retorna arbre és
retorna germà_dret_i_èsim(a^.fesq, i)

{Pre-condició (assegurada per l'invariant): el punter a no pot ser NUL}
funció arrel (a és arbre) retorna elem és
retorna a .̂v

{Funció auxiliar compta(p): retorna la longitud de la cadena dreta que
penja de p}

funció privada compta (p és ^node) retorna nat és
var cnt és nat fvar

cnt := 0
mentre p ≠ NUL fer cnt := cnt + 1; p := p^.gdret fmentre

retorna cnt

{Funció auxiliar germà_dret_i_èsim(p, i) : avança i encadenaments a la
dreta a partir de p; dóna error si no n'hi ha prou, d'encadenaments}

funció privada germà_dret_i_èsim (p és ^node; i és nat) retorna arbre és
var cnt és nat fvar

cnt := 1
mentre (p ≠ NUL) ∧ (cnt < i) fer p := p^.gdret; cnt := cnt + 1 fmentre
si p = NUL llavors error  fsi

retorna p

funivers

Fig. 5.16: implementació fill esquerre, germà dret dels arbres generals (cont.).
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La representació seqüencial dels arbres generals segueix la mateixa idea que el cas binari,
però començant a numerar per 0 i no per 1 per simplificar les fórmules d'obtenció del pare i
dels fills. És necessari, abans que res, limitar a un màxim r l'aritat més gran permesa en un
node i també el nombre màxim de nivells, per poder dimensionar el vector. Llavors, definim
Ψ r com la funció que assigna a cada node una posició en el vector tal que, donat  s = s1...sk:

(si
i = 1

k

-1).r k-iΣ+
i = 0

k-1

r
iΣΨ Y(s) =

r

La resta de fórmules són també una extensió del cas binari i la seva deducció queda
igualment com a exercici:

- Fills: sigui el node n = <s, v> tal que Ψ r (s) = i ; la posició que ocupa el seu fill k-èsim
n'=<s.k, v'> és Ψ r (s.k) = ir+k. El primer sumand representa la posició anterior al primer fill
de n i el sumand k és el desplaçament dins dels germans.

- Pare: simètricament, donat el node n = <s, v> tal que Ψ r (s) = i, i > 1, la posició que
ocupa el seu pare és (i -1) / r .

- Germans: només cal sumar o restar un a la posició del node en qüestió, segons es
vulgui obtenir el germà dret o esquerre, respectivament (si existeixen).

5.2.3 Variacions en els altres models d'arbres

Pel que fa a l'extensió dels arbres binaris als arbres n-aris, a la representació encadenada es
pot optar per posar tants camps com aritat té l'arbre o bé usar l'estratègia fill esquerre, germà
dret; quant a la representació seqüencial, no hi ha cap diferència en les fórmules del cas
general agafant com a r l'aritat de l'arbre.

El model de punt d'interès presenta certes peculiaritats respecte a l'anterior. A la
representació encadenada, pot ser útil tenir apuntadors al pare per navegar convenientment
dins de l'arbre; opcionalment, si la representació és per fill esquerre, germà dret, l'apuntador
a germà dret del fill de la dreta de tot (que és nul) es pot reciclar com a apuntador al pare i així
tot node pot accedir-hi sense necessitat d'emprar més espai addicional que un camp booleà
de marca (en cas d'usar punters) a costa d'un recorregut que probablement serà ràpid. La
representació seqüencial queda igual i cal notar que és precisament en aquest model on
esdevé molt útil: d'una banda, l'accés al pare (i, de retruc, a qualsevol germà) s'assoleix sense
necessitat d'usar més encadenaments i per això s'hi pot implementar fàcilment qualsevol
estratègia de recorregut; de l'altra, les operacions individuals sobre nodes es poden fer en
temps constant perquè consisteixen simplement a modificar una posició del vector calculada
immediatament. 
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5.2.4 Estudi d'eficiència espacial

La qüestió primordial consisteix a determinar quan va millor una representació encadenada
que una de seqüencial. Un arbre k-ari de n nodes amb k camps d'encadenament ocupa un
espai (k+X)n, essent X  la dimensió de les etiquetes i prenent com a unitat l'espai ocupat per
un encadenament. El mateix arbre representat amb l'estratègia fill esquerre, germà dret
ocupa només (2+X)n; el preu que s'ha de pagar per aquest estalvi són les cerques (que
generalment seran curtes) dels subarbres i per això generalment la segona implementació és
millor que la primera. Si s'usa una representació seqüencial, l'arbre ocuparà un espai que
dependrà de la seva forma: si els arbres amb els quals es treballa són quasi-complets hi haurà
poques posicions desaprofitades. En general, donada una aritat màxima r i un nombre màxim
de nivells k l'espai necessari per una representació seqüencial és (Σ i : 1 ≤ i ≤ k : r i-1)X =
= [(r k-1) / (r-1)]X ; aquesta xifra és molt alta fins i tot per a r i k no molt grans. Per exemple, un
arbre 4-ari de com a molt 10 nivells exigeix dimensionar el vector d'1.398.101 posicions;
suposant que les etiquetes són enters, els arbres haurien de tenir de l'ordre de mig milió de
nodes per tal que la representació seqüencial fos l'adient. Per això, només s'usa amb arbres
quasi-complets.

Per ser més precisos, calculem a continuació quina és la relació que ha d'haver entre el
nombre de nodes i el nombre de nivells per tal que la representació seqüencial d'un arbre
general o n-ari sigui millor que la corresponent representació per arbre binari (suposant que la
representació encadenada només necessita espai per als nodes que realment són a l'arbre.
Suposem que l'aritat de l'arbre és r i fixem el nombre k de nivells de l'arbre. Definim el factor
de càrrega α d'un arbre com el quocient entre el nombre n de nodes i el número total de
nodes que pot haver en un arbre d'aritat r i d'altura k, α = n(r-1) / (rk-1), que satisfà 0 ≤ α ≤ 1.
Llavors, l'espai de la representació per arbre binari queda α(2+X)(r k-1) / (r-1); si comparem
aquest valor amb l'espai de la representació seqüencial, [(rk-1) / (r-1)]X, es pot veure que el
factor de càrrega ha de superar X / (2+X) per tal que la representació seqüencial sigui millor.
És a dir, mentre més gran sigui l'espai necessari per emmagatzemar l'etiqueta, menys
posicions desaprofitades poden quedar en el vector de la representació seqüencial.

5.3 Recorreguts

Usualment, els programes que treballen amb arbres necessiten aplicar sistemàticament un
tractament a tots els nodes que formen part en un ordre donat per la forma de l'arbre; és el
que s'anomena visitar tots els nodes de l'arbre. Distingim dues categories bàsiques de
recorreguts: els que es basen en les relacions pare-fill dels nodes i que anomenarem
recorreguts en profunditat i els que es basen en la distància del node a l'arrel, coneguts com
a recorreguts en amplada o per nivells. Pel que fa a la signatura, de moment els considerem
com a funcions recorregut : arbre → llista_etiq, essent llista_etiq el resultat d'instanciar les
llistes amb punt d'interès amb el tipus de les etiquetes.
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En aquesta secció, estudiarem detalladament el cas d'arbres binaris per ser el cas més
habitual; l'extensió a la resta de models queda com a exercici per al lector.

5.3.1 Recorreguts en profunditat dels arbres binaris

Donat l'arbre binari a ∈A 2V, es defineixen tres recorreguts en profunditat (v. fig. 5.17 i 5.18):

- Recorregut en pre-ordre (ang., preorder traversal): si a és buit, s'acaba el recorregut; si
no, primer es visita l'arrel d'a i, a continuació, es recorren en pre-ordre els subarbres
esquerre i dret.

- Recorregut en inordre (ang., inorder traversal ): si a és buit, s'acaba el recorregut; si no,
primer es recorre en inordre el subarbre esquerre d'a; a continuació, es visita la seva
arrel i, per últim, es recorre en inordre el subarbre dret d'a.

- Recorregut en postordre (ang., postorder traversal ): si a és buit, s'acaba el recorregut;
si no, primer es recorren en postordre els seus subarbres esquerre i dret i, a
continuació, es visita la seva arrel.

pre-ordre(crea) = crea
pre-ordre(arrela(a1, v, a2)) = concat(concat(insereix(crea, v), pre-ordre(a1)), pre-ordre(a2))

inordre(crea) = crea
inordre(arrela(a1, v, a2)) = concat(insereix(inordre(a1), v), inordre(a2))

postordre(crea) = crea
postordre(arrela(a1, v, a2)) = insereix(concat(postordre(a1), postordre(a2)), v)

Fig. 5.17: especificació equacional dels recorreguts d'arbres binaris, essent concat
la concatenació de dues llistes que deixa el punt d'interès a la dreta de tot.

A

C

D E F

G H I

J

B

Recorregut pre-ordre: A, B, D, G, J, C, E, F, H, I
Recorregut inordre: D, J, G, B, A, E, C, H, F, I
Recorregut postordre: J, G, D, B, E, H, I, F, C, A

Fig. 5.18: un arbre binari i els seus recorreguts pre-ordre, inordre i postordre.

2 4 0 Estructures de dades. Especificació, disseny i implementació __________________________________________________________________________________



Notem que el recorregut postordre es pot definir com l'invers especular del recorregut
pre-ordre; és a dir, per obtenir el recorregut postordre d'un arbre a es pot recórrer a en
pre-ordre però visitant sempre el subarbre dret abans que l'esquerre (especular) i, la llista
d'etiquetes resultant, considerar-la com l'invers de la solució. Aquesta visió serà útil
posteriorment en la formulació dels algoritmes de recorregut postordre.

Aquests tres recorreguts s'usen en diferents contextos de la informàtica. Per exemple, el
recorregut pre-ordre permet el càlcul d'atributs heredats d'una gramàtica; precisament, el
qualificatiu "heredats" significa que el fill d'una estructura arborescent hereda (i,
possiblement, modifica) el valor de l'atribut en el pare. El recorregut inordre d'un arbre que
compleix certes relacions d'ordre entre els nodes els obté ordenats; en concret, si tots els
nodes del subarbre de l'esquerra presenten una etiqueta menor que l'arrel i tots els del
subarbre de la dreta una etiqueta major i els subarbres compleixen recursivament aquesta
propietat, l'arbre és un arbre de cerca que es caracteritza precisament per l'ordenació dels
elements en un recorregut inordre (v. la secció 5.6). Per últim, el recorregut postordre d'un
arbre que representi una expressió és equivalent a la seva avaluació; a les fulles tenim els
valors (que poden ser literals o variables) i als nodes intermedis els símbols d'operació que es
poden aplicar sobre els operands quan aquests ja han estat avaluats (i.e., visitats).

La implementació més immediata dels recorreguts consisteix a construir funcions recursives
a partir de l'especificació aplicant-hi tècniques de derivació de programes (en aquest cas, fins
i tot, per traducció directa). Aquestes funcions poden donar problemes d'execució aplicades
sobre arbres grans i amb un suport hardware no molt potent; per això, és bo disposar també
de versions iteratives, que poden obtenir-se a partir de l'aplicació de tècniques de
transformació de les versions recursives que s'ajuden d'una pila que simula els blocs
d'activació del computador durant l'execució d'aquestes últimes.

A la fig. 5.19 es mostra la transformació de recursiu a iteratiu del recorregut en pre-ordre.  Se
suposa que tant aquest com d'altres recorreguts resideixen en un univers parametritzat pel
tipus de les etiquetes, ARBRE_BINARI_AMB_RECORREGUTS(ELEM), que enriqueix
l'univers de definició dels arbres binaris, ARBRE_BINARI(ELEM); per això, no s'accedeix a la
representació del tipus sinó que s'utilitzen les operacions que ofereix la seva especificació.
Notem com els arbres es van guardant dins de la pila sempre que no siguin buits; s'empila el
fill esquerre després del dret perquè surti abans. Queda clar que un node sempre s'insereix
a la llista resultat abans que s'hi insereixin els seus descendents.

Pel que fa a l'eficiència, donats el cost constant de les operacions sobre piles i llistes és obvi
que el recorregut d'un arbre de n nodes és Θ(n) sempre que les operacions fesq i fdret no
dupliquin arbres (sembla lògic no fer-ho perquè els arbres no es modifiquen), atès que a
cada pas s'insereix una i només una etiqueta a la llista i que una etiqueta s'insereix només
una vegada. Quant a l'espai, el creixement de la pila auxiliar depèn de la forma de l'arbre; com
que els seus elements seran apuntadors (si realment estem treballant sense copiar els
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arbres) l'espai total té com a cost asimptòtic el nombre esperat d'elements a la pila9. El càlcul
de la dimensió de la pila segueix el raonament següent:

- Inicialment, hi ha un únic arbre a la pila.

- A l'execució d'un pas del bucle, la longitud de la pila pot:
◊ decrementar-se en una unitat, si l'arbre que es desempila només té un node;
◊ quedar igual, si l'arbre que es desempila només té subarbre esquerre o dret;
◊ incrementar-se en una unitat, si l'arbre que es desempila té els dos subarbres.

El cas pitjor, doncs, és aquell arbre tal que no hi ha nodes de grau u i que tot node que és fill
dret és a la vegada una fulla; així, en empilar l'arbre format per l'únic fill esquerre que també és
fulla, dins la pila hi haurà aquest arbre i tots els subarbres drets trobats en el camí, cadascun
d'ells formats per un únic node (és a dir, al més petits possible); per a un arbre de n nodes, la
pila pot créixer fins a n/2 elements. En canvi, el cas millor és aquell arbre tal que tot node té
exactament un subarbre fill de manera que la pila mai no guarda més que un element. En el
cas d'un arbre complet (que es podria considerar com un arbre intermedi entre aquests dos
casos extrems) la pila creix fins a log2n en visitar les fulles del darrer nivell.

funció pre-ordre (a és arbre) retorna llista_etiq és
var p és pila_arbre; l és llista_etiq; aaux és arbre  fvar

p := PILA.crea; l := LLISTA_INTERÈS.crea
si ¬buit?(a) llavors p := empila(p, a) fsi
mentre ¬buida?(p) fer

aaux := cim(p); p := desempila(p)   {aaux no pot ser buit}
l := insereix(l, arrel(aaux))
si ¬ buit?(fdret(aaux)) llavors p := empila(p, fdret(aaux)) fsi
si ¬ buit?(fesq(aaux)) llavors p := empila(p, fesq(aaux)) fsi

fmentre
retorna l

Fig. 5.19: implementació del recorregut pre-ordre amb l'ajut d'una pila.

El recorregut en postordre segueix el mateix esquema contemplant-lo com un recorregut
pre-ordre invers especular (v. fig. 5.21). Per implementar la noció d'especular s'empila abans
el fill dret que el fill esquerre i per obtenir la llista en ordre invers es posiciona el punt d'interès
al principi sempre que s'insereix un nou element, de manera que la inserció és per l'esquerra
i no per la dreta (es podria haver requerit un model de llistes amb operació d'inserir a l'inici).
D'acord amb l'especificació, al final del recorregut cal moure el punt d'interès a la dreta de tot,
per deixar el resultat en el mateix estat que els altres algoritmes vistos fins ara. No obstant
aquestes diferències, el cost de l'algoritme és totalment equivalent al recorregut pre-ordre.
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Fig. 5.20: cas pitjor en el recorregut pre-ordre pel que fa a la dimensió de la pila
(identificant els arbres per la seva arrel dins de la pila).

funció postordre (a és arbre) retorna llista_etiq és
var p és pila_arbre; l és llista_etiq; aaux és arbre  fvar

p := PILA.crea; l := LLISTA_INTERÈS.crea
si ¬buit?(a) llavors p := empila(p, a) fsi
mentre ¬buida?(p) fer

aaux := cim(p); p := desempila(p)
l := principi(insereix(l, arrel(aaux)))
si ¬ buit?(fesq(aaux)) llavors p := empila(p, fesq(aaux)) fsi
si ¬ buit?(fdret(aaux)) llavors p := empila(p, fdret(aaux)) fsi

fmentre
mentre ¬ fi?(l) fer l := avança(l) fmentre

retorna l

Fig. 5.21: implementació del recorregut postordre amb l'ajut d'una pila.

Per últim, el recorregut en inordre es deriva a partir de l'algoritme de la fig. 5.19: quan es
desempila un arbre, la seva arrel no s'insereix directament a la llista sinó que es torna a
empilar, en forma d'arbre amb un únic node, entre els dos fills per obtenir-la en el moment
adequat, tal com es presenta a la fig. 5.22. Conseqüentment, la pila pot créixer encara més
que en els dos recorreguts anteriors; en el cas pitjor, que és el mateix arbre que el de la fig.
5.20, pot arribar a guardar tants elements com nodes té l'arbre. A més, l'algoritme és més lent
perquè ara no totes les iteracions afegeixen nodes a la llista solució (això sí, no s'empitjora el
cost asimptòtic); en el cas pitjor de la fig. 5.20, primer s'empilen n subarbres d'un node en
n/2 iteracions i, a continuació, es visiten les seves arrels en n voltes addicionals.

Una variant habitual present a la literatura consisteix a incloure la visita dels vèrtexs dins del
recorregut de manera que no cal primer construir una llista i després recórrer-la; evidentment,
el guany d'eficiència d'aquesta opció (no asimptòtic en temps, però sí en espai) xoca
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frontalment amb la modularitat de l'enfocament anterior perquè cal construir un nou algoritme
de recorregut per a cada tractament diferent que sorgeixi, a no ser que el llenguatge
permités funcions d'ordre superior de manera que el tractament dels nodes fos un paràmetre
més dels recorreguts10. Una opció diferent que apunta en el mateix sentit, però sense perdre
modularitat, és adoptar el model dels arbres binaris amb punt d'interès per obtenir els nodes
un a un segons les diferents estratègies.

funció inordre (a és arbre) retorna llista_etiq és
var p és pila_arbre; l és llista_etiq; aaux és arbre  fvar

p := PILA.crea; l := LLISTA_INTERÈS.crea
si ¬ buit?(a) llavors p := empila(p, a) fsi
mentre ¬ buida?(p) fer

aaux := cim(p); p := desempila(p) {aaux no pot ser buit}
si buit?(fesq(aaux)) ∧ buit?(fdret(aaux) llavors

l := insereix(l, arrel(aaux))   {hi ha un únic node, que es visita}
si no {s' empila l'arrel entre els dos fills}

si ¬ buit?(fdret(aaux)) llavors p := empila(p, fdret(aaux)) fsi
p := empila(p, arrela(crea, arrel(aaux), crea)))
si ¬ buit?(fesq(aaux)) llavors p := empila(p, fesq(aaux)) fsi

fsi
fmentre

retorna l

Fig. 5.22: implementació del recorregut inordre amb l'ajut d'una pila.

5.3.2 Arbres binaris enfilats

Els arbres enfilats (ang., threaded tree) són una representació ideada per A.J. Perlis i
C. Thornton l'any 1960 (Communications ACM , 3) que permet implementar els recorreguts
sense necessitat d'espai addicional (com a molt, un parell de booleans de marca en cada
node) i que es basen en la propietat ja coneguda que la representació encadenada usual
dels arbres malbarata molts apuntadors que no apunten a cap node; en el cas binari, i a partir
de la fórmula calculada a l'apartat 5.2.2, dels 2n encadenaments existents en un arbre de n
nodes, exactament n+1 estan sense usar. Per això, està justificat plantejar-se com es poden
reciclar aquests apuntadors per fer qualsevol altra missió i d'aquí sorgeix el concepte de fil
(ang., thread): quan un node no té fill dret, se substitueix el valor nul de l'encadenament dret
pel seu successor en inordre i quan no té fill esquerre, se substitueix el valor nul de
l'encadenament esquerre pel seu predecessor en inordre (v. fig. 5.23); d'aquesta manera,
els apuntadors suporten els diversos recorreguts sobre l'arbre.
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10 I fins i tot així hi ha restriccions, perquè caldria declarar la signatura d'aquest paràmetre i això
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Fig. 5.23:  l'arbre binari de la fig. 5.18, enfilat en inordre (els fils són les ratlles discontínues).

L'elecció de l'enfilat inordre i no d'un altre es justifica per la fàcil implementació dels diferents
recorreguts. El punt clau consisteix a definir quin és el primer node a visitar de l'arbre i com es
calcula el següent node dins del recorregut:

- Pre-ordre: el primer node és l'arrel de l'arbre (si n'hi ha). Donat un node n, el seu
successor en pre-ordre és el fill esquerre, si en té; si no, el fill dret, si en té; si és una fulla,
cal seguir els fils drets (que porten a nodes antecedents de n, ja visitats per definició de
recorregut pre-ordre, tals que n forma part del seu subarbre esquerre) fins arribar a un
node que, en lloc de fil dret, té fill dret, que esdevé el successor en pre-ordre.

- Inordre: el primer node (si n'hi ha) es localitza baixant recursivament per la branca més
esquerra de l'arbre. Donat un node n (que compleix que els nodes del seu arbre
esquerre ja han estat visitats, per definició de recorregut inordre), el seu successor en
inordre és el primer en inordre del fill dret, si en té; si no, simplement se segueix el fil
(que recordem que apunta precisament al successor en inordre de n).

- Postordre: es formula a partir de la definició com a pre-ordre invers especular.

Donat un arbre enfilat de n nodes, el seu recorregut sota qualsevol estratègia queda Θ(n);
més precisament, atès que cada fil se segueix una única vegada i, o bé només els fils de
l'esquerra o bé només els de la dreta, el nombre total d'accessos addicionals als nodes de
l'arbre durant el recorregut és (n+1) / 2.

A la fig. 5.24 es presenta la implementació d'aquests recorreguts. Com que s'està explotant
una característica de la representació dels arbres, els algoritmes s'inclouen dins del mateix
univers de definició del tipus perquè així poden accedir-hi; a la figura s'ha optat per una
representació amb punters (queda com a exercici la representació per vectors). L'esquema
dels tres recorreguts és gairebé idèntic i només canvia la implementació de l'estratègia;
notem l'ús d'un punter auxiliar act que juga el paper d'element actual en el recorregut.
L'invariant incorpora el concepte de fil i s'assegura, d'una banda, que tant el fill esquerre del
primer en inordre com el fill dret del darrer en inordre valen NUL i, de l'altra, que els fils
apunten els nodes correctes segons l'estratègia adoptada. Els predicats correcte,
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cadena_esq i cadena_dr varien respecte a la fig. 5.11 perquè el cas trivial deixa de ser el
punter NUL i passa a ser l'existència de fil; el predicat nodes, en canvi, queda igual perquè la
inserció reiterada d'alguns nodes no afecta el resultat.

tipus arbre és ^node ftipus
tipus privat node és tupla

v és etiq; fesq, fdret són ^node
∃fesq, ∃fdret són bool11 {valen cert si els encadenaments són fils}

ftupla
ftipus

invariant (a és arbre): correcte(a)  ∧ ∀p: p∈nodes(a)-{NUL}:
p^.fesq = NUL ⇔ (p∈cadena_esq(a) ∧ ¬ p .̂ ∃fesq)  ∧
p^.fdret = NUL ⇔ (p∈cadena_dreta(a) ∧ ¬ p .̂ ∃fdret)  ∧
(¬ p .̂ ∃fesq ∧ p^.fesq ≠ NUL) ⇒ p∈cadena_esq(p^.fesq^.fdret) ∧
(¬ p .̂ ∃fdret ∧ p^.fdret ≠ NUL) ⇒ p∈cadena_dreta(p^.fdret^.fesq)

on correcte: ^node → bool es defineix com:
1) correcte(NUL) = cert  {arbre buit}
2) p ≠ NUL  ∧ ¬ p .̂ ∃fesq  ∧ ¬ p .̂ ∃fdret ⇒ correcte(p) = cert   {fulla}
3) p ≠ NUL  ∧ p^. fesq  ∧ p .̂ ∃fdret ⇒ correcte(p) =      {té els dos fills}

correcte(p^.fesq)  ∧ correcte(p^.fdret) ∧
nodes(p^.fesq) ∩ nodes(p^.fdret) = Ø ∧
p∉nodes(p^.fesq) ∪ nodes(p^.fdret)

4) p ≠ NUL  ∧ ¬ p .̂ ∃fesq  ∧ p .̂ ∃fdret ⇒ {només té fill dret}
correcte(p)  =  correcte(p^.fdret) ∧ p∉nodes(p^.fdret)

5) p ≠ NUL  ∧ p .̂ ∃fesq  ∧ ¬ p .̂ ∃fdret ⇒ {només té fill esquerre}
correcte(p)  =  correcte(p^.fesq) ∧ p∉nodes(p^.fesq),

on cadena_esq: ^node → P(^node) es defineix (i cadena_dr simètricament):
¬ p .̂ ∃fesq ⇒ cadena_esq(p) = Ø
p .̂ ∃fesq ⇒ cadena_esq(p) = {p} ∪ cadena_esq(p^.fesq)

i on nodes: ^node → P(^node) es defineix de la manera habitual

funció privada següent_pre-ordre (act és arbre) retorna arbre és
si act̂ . ∃fesq llavors act := act^.fesq    {si hi ha fill esquerre, ja el tenim}
si no {cal remuntar seguint fils, fins arribar a un node amb fill dret}

mentre ¬ act̂ . ∃fdret fer act := act^.fdret fmentre
act := act^.fdret

fsi
retorna act

Fig. 5.24: implementació dels recorreguts en profunditat amb arbres enfilats.
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11 Aquests dos booleans es poden obviar en cas de representació per vectors i codificar l'existència o
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un fill i cal prendre el seu valor absolut per accedir-hi.



funció privada primer_inordre (act és ^node) retorna ^node és
si act ≠ NUL llavors {cal baixar per la branca esquerra, recursivament}

mentre act̂ . ∃fesq fer act := act^.fesq fmentre
fsi

retorna act

funció privada següent_inordre (act és ^node) retorna ^node és
si ¬act^. ∃fdret llavors act := act^.fdret    {se segueix el fil}
si no act := primer_inordre(act^.fdret)  {cerca el primer en inordre del fill dret}
fsi

retorna act

funció privada següent_pre-ordre_especular (act és ^node) retorna ^node és
si act̂ . ∃fdret llavors act := act^.fdret    {si hi ha fill dret, ja el tenim}
si no {cal remuntar seguint fils, fins arribar a un node amb fill esquerre}

mentre ¬ act̂ . ∃fesq fer act := act^.fesq fmentre
act := act^.fesq

fsi
retorna act

funció pre-ordre (a és arbre) retorna llista_etiq és
var l és llista_etiq; act és ^node fvar

l := LLISTA_INTERÈS.crea; act := a
mentre act ≠ NUL fer

l := insereix(l, act^.v); act := següent_pre-ordre(act)
fmentre

retorna l

funció inordre (a és arbre) retorna llista_etiq: igual que pre-ordre, però
inicialitzant act := primer_inordre(act), i avançant amb següent_inordre

funció postordre (a és arbre) retorna llista_etiq: igual que pre-ordre, però
avançant amb següent_pre_ordre_especular, posicionant la llista a l'inici tot
just abans d'inserir-hi l'element actual i, en acabar, posicionant-la al final

Fig. 5.24: implementació dels recorreguts en profunditat amb arbres enfilats (cont.).

L'últim pas consisteix a modificar les operacions habituals de la signatura dels arbres binaris
per adaptar-les a l'estratègia de l'enfilat. A la fig. 5.25 es presenta l'esquema general de
l'operació d'arrelar; notem que el manteniment de l'enfilat exigeix cercar el primer i l'últim en
inordre de l'arbre i per això la representació clàssica dels arbres binaris no assegura el cost
constant de les operacions que, en el cas pitjor, poden esdevenir fins i tot lineals. Si aquest
cost es considera intolerable, es pot afegir a la representació dels arbres dos apuntadors
addicionals a aquests elements; a la fig. 5.26 es mostra la nova representació del tipus i la
codificació d'arrela amb aquesta estratègia; caldria retocar els algoritmes de la fig. 5.24 per

Arbres 2 4 7__________________________________________________________________________________



adaptar-los a la nova situació. Si la formació de l'arbre és prèvia a qualsevol recorregut i es
preveu recórrer-lo múltiples vegades, es pot optar per mantenir la representació no enfilada
durant els arrelaments i enfilar l'arbre prèviament al primer recorregut.

B AA B
arrelar

Fig. 5.25: esquema general de l'arrelament d'arbres binaris enfilats inordre.

tipus arbre és tupla prim, ult, arrel són ^node ftupla ftipus

tipus privat node és tupla
v és etiq
∃fesq, ∃fdret són bool
fesq, fdret són ^node

ftupla
ftipus

invariant (a és arbre): el mateix que la fig. 5.25 i
(a.arrel = NUL ⇔ a.prim = NUL) ∧ (a.prim = NUL ⇔ a.ult = NUL) ∧
a.arrel ≠ NUL ⇒ (a.prim^.fesq = NUL) ∧ (a.ult^.fdret = NUL)

funció arrela (a1 és arbre; v és elem; a2 és arbre) retorna arbre és
var a és arbre fvar

a.arrel := obté_espai
si a.arrel = NUL llavors error   {no hi ha espai}
si no {primer, s'arrela normalment}

a.arrel^.v := v; a.arrel^.fesq := a1.arrel; a.arrel^.fdret:= a2.arrel
a.arrel̂ .∃fesq := (a1.arrel ≠ NUL); a.arrel^.∃fdret := (a2.arrel ≠ NUL)

{a continuació, s'enfila l'arbre inordre}
si a1.prim ≠ NUL llavors a.prim := a1.prim si no a.prim := a fsi
si a2.ult ≠ NUL llavors a.ult := a2.ult si no a.ult := a fsi
si a1.ult ≠ NUL llavors a1.ult^.fdret := a.arrel fsi
si a2.prim ≠ NUL llavors a2.prim^.fesq := a.arrel fsi

fsi
retorna a

Fig. 5.26: algoritme d'arrelament d'arbres binaris enfilats inordre.
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5.3.3 Recorregut per nivells dels arbres binaris

El recorregut per nivells o per amplada (ang., level order o breadth traversal) d'un arbre binari
consisteix a visitar primer l'arrel de l'arbre, després els nodes que són al nivell 2, després els
que són al nivell 3, etc., fins a visitar els nodes del darrer nivell de l'arbre; per a cada nivell, els
nodes es visiten d'esquerra a dreta. Com a resultat, l'ordre de visita es correspon amb la
numeració presentada al punt 5.2.1 b, ja que es basa en la mateixa idea. Per exemple, a
l'arbre de la fig. 5.18 s'obté el recorregut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Aquesta política de visita
per distància a l'arrel és útil en determinats contextos on les branques tenen algun significat
especialment rellevant.

L'especificació del recorregut per nivells no és tan senzilla com la dels recorreguts en
profunditat atès que, en aquest cas, no importa tant l'estructura recursiva de l'arbre com la
distribució dels nodes en els diferents nivells. A la fig. 5.27 es mostra una proposta que usa
una cua per guardar els subarbres pendents de recórrer en l'ordre adient; notem que la cua
preserva la distribució per nivells dels nodes i obliga a la introducció d'una operació auxiliar
nivells_amb_cua. Una altra opció és formar llistes de parells etiqueta-nivell que, correctament
combinades, ordenin els nodes segons l'estratègia. Sigui com sigui, el resultat pateix d'una
sobreespecificació causada per l'adopció de la semàntica inicial com a marc de treball.

nivells(a) = nivells_amb_cua(encua(CUA.crea, a))

nivells_amb_cua(crea) = LLISTA_INTERÈS.crea
[buit?(cap(encua(c, a)))] ⇒

nivells_amb_cua(encua(c, a)) = nivells_amb_cua(desencua(encua(c, a)))
[¬buit?(cap(encua(c, a)))] ⇒

nivells_amb_cua(encua(c, a)) =
concat(insereix(crea, arrel(cap(encua(c, a)))),

nivells_amb_cua(encua(encua(desencua(encua(c, a),
fesq(cap(encua(c, a))),

fdret(cap(encua(c, a)))))

Fig. 5.27: especificació del recorregut per nivells amb l'ajut d'una cua.

A la fig. 5.28 es presenta la implementació de l'algoritme sota la mateixa estratègia que
l'especificació cuidant simplement de no encuar arbres buits. Observem la similitud amb
l'algoritme iteratiu del recorregut postordre de la fig. 5.21 canviant la pila per una cua; per això
es pot afirmar que el seu cost asimptòtic és també Θ(n), per a un arbre de n nodes.
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funció nivells (a és arbre) retorna llista_etiq és
var c és cua_arbre; l és llista_etiq; aaux és arbre  fvar

c := CUA.crea; l := LLISTA_INTERÈS.crea
si ¬ buit?(a) llavors c := encua(c, a) fsi
mentre ¬ buida?(c) fer

aaux := cap(c); c := desencua(c)  {aaux no pot ser buit}
l := insereix(l, arrel(aaux))
si ¬ buit?(fesq(aaux)) llavors c := encua(c, fesq(aaux)) fsi
si ¬ buit?(fdret(aaux)) llavors c := encua(c, fdret(aaux)) fsi

fmentre
retorna l

Fig. 5.28: implementació del recorregut per nivells amb l'ajut d'una cua.

Pel que fa a la dimensió de la cua cal notar que, en visitar el node n ∈Na resident al nivell k de
l'arbre a, a la cua només hi haurà els subarbres tals que la seva arrel x és al nivell k de a
(perquè x és més a la dreta que n dins a) o bé al nivell k+1 de a (perquè x és fill d'un node ja
visitat al nivell k ). Per això, el cas pitjor és aquell arbre tal que, després de visitar el darrer node
del penúltim nivell, a la cua hi ha tots els subarbres possibles tal que la seva arrel és a l'últim
nivell; és a dir, l'arbre pitjor és l'arbre complet, on hi ha n = 2k-1 nodes dins l'arbre i així al darrer
nivell hi ha exactament 2k-1 nodes.

5.4 Relacions d'equivalència

A la resta del capítol s'estudia l'aplicació dels arbres en la implementació eficient de diversos
tipus de dades. Per començar, en aquesta secció es vol implementar els conjunts compostos
de conjunts d'elements amb la particularitat que cap element no pot aparèixer a més d'un
conjunt component. A aquesta mena de conjunts, estudiats en profunditat per diversos
autors entre els qui destaca R.E. Tarjan, els anomenem relacions d'equivalència atès que,
normalment, els conjunts components representen classes formades a partir d'una relació
reflexiva, simètrica i transitiva. A la literatura, però, els podem trobar sota altres
denominacions: estructures de partició, MFsets, union-find sets i d'altres, que malgrat que
reflecteixen les operacions que ofereixen, no denoten tan fidelment el seu significat.

Hi ha diversos models possibles per al TAD de les relacions d'equivalència que es poden
adaptar els uns millor que els altres en determinats contextos. En aquesta secció, definim un
model que associa un identificador a cada classe d'equivalència per poder referenciar-les des
d'altres estructures externes; per simplificar, considerarem que els identificadors són
naturals. Llavors, donat V el conjunt de base dels elements de la relació, podem definir les
relacions d'equivalència R V com a funcions dels elements als naturals, f : V → N , essent
f(v) l'identificador de la classe a què pertany l'element v, v ∈V.
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Per a R ∈R V, v ∈V i  i1,i2 ∈N , es defineixen les operacions següents sobre el TAD:

- Crear la relació buida: crea, retorna la relació tal que cada element forma una classe per sí
mateix; és a dir, retorna la relació I que compleix que ∀v,w ∈V : v ≠ w ⇒ I(v) ≠ I(w).

- Determinar la classe on és un element: classe(R, v) retorna el natural que identifica la
classe d'equivalència dins R que conté v ; és a dir, retorna R(v).

- Establir la congruència entre dues classes: fusiona(R, i1, i2), essent i1 i i2 dos identificadors
de classe vàlids, retorna la relació resultat de fusionar tots els elements de les dues
classes identificades per i1 i  i2 en una mateixa classe o deixa la relació inalterada si i1 o i2
no identifiquen cap classe dins la relació o bé si i1 =  i2; és a dir, retorna la relació R' tal que:

◊ ß ∀v: v∈V: (R(v) = i1 ∨ R(v) =  i2) ⇒ R'(v) =  i1 ¿ ∨
ß ∀v: v∈V: (R(v) = i1 ∨ R(v) =  i2) ⇒ R'(v) =  i2 ¿

◊ ∀v: v∈V: (R(v) ≠ i1 ∧ R(v) ≠  i2) ⇒ R'(v) = R(v).

- Esbrinar el nombre de classes de la relació: quants?(R), retorna el nombre de naturals que
són imatge d'algun element, ||{i / i ∈abast(R)}||.

Notem que el model no determina quins són els identificadors inicials de les classes perquè
no afecta el funcionament del tipus; només estableix que siguin diferents entre ells. Es pot
dir el mateix pel que fa a l'identificador de la classe resultant de fer una fusió i per això no
s'obliga que sigui un o altre, sinó que simplement s'estableix que tots els elements d'una de
les dues classes fusionades van a parar a l'altra.

A la fig. 5.29 es mostra el context d'ús habitual d'aquest TAD. Primer, es forma la relació amb
tantes classes com elements; a continuació, s'organitza un bucle que selecciona dos
elements sota un criteri dependent de l'algoritme concret i, si són a classes diferents, les
fusiona, i el procès es repeteix fins que la relació consta d'una única classe. A l'apartat 6.5.2
es mostra un algoritme típic sobre grafs, l'algoritme de Kruskal per al càlcul d'arbres
d'expansió mínims, que es basa en aquest esquema. Notem que el nombre màxim de
fusions que es poden efectuar sobre una relació és n -1, essent n = ||V ||, perquè cada fusió
ajunta dues classes en una, per la qual cosa n-1 fusions porten a una relació amb una única
classe. En canvi, el nombre d'execucions de classe i quants? no es pot determinar amb
exactitud, atès que el criteri de selecció pot generar parells d'elements congruents un
nombre elevat de vegades. Això sí, com a mínim l'algoritme executarà classe 2(n-1) vegades i
quants?, n vegades. A més, si la selecció assegura que no es pot generar el mateix parell
d'elements més d'una vegada, la fita superior del nombre d'execucions d'aquestes
operacions és n(n-1) per a classe i n(n-1) / 2 + 1 per a quants?, atès que el nombre diferent
de parells és Σ i: 1 ≤ i ≤ n-1: i, considerant-los no-ordenats.
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R := crea
mentre quants?(R) > 1 fer

seleccionar dos elements v1 i v2 segons cert criteri
i1 := classe(R, v1); i2 := classe(R, v2)
si i1 ≠ i2 llavors R := fusiona(R, i1, i2) fsi

fmentre

Fig. 5.29: algoritme que usa les relacions d'equivalència.

De vegades, aquest model de les relacions d'equivalència no s'adapta totalment als
requeriments d'una aplicació concreta. Les variacions més habituals són:

- Considerar la relació com una funció parcial de manera que hi ha elements del conjunt
de base que no són a cap classe; en aquest cas, s'acostuma a substituir l'operació
crea per altres dues: la primera, per crear la relació "buida" (és a dir, sense cap classe) i
una segona per afegir a la relació una nova classe que conté un únic element que
s'explicita com a paràmetre. De vegades, l'identificador de la nova classe serà assignat
pel context (és a dir, serà un altre paràmetre).

- No identificar les classes per naturals sinó pels elements que la formen; sota aquest
esquema, l'operació classe se substitueix per una altra que, donats dos elements,
comprova si són congruents o no, mentre que l'operació fusiona té com a paràmetres
dos elements que representen les classes que cal fusionar.

A la fig. 5.30 es mostra l'especificació del tipus releq de les relacions d'equivalència. Per
donar al TAD un significat dins de la semàntica inicial és necessari resoldre les dues
indeterminacions esmentades en descriure el model. Pel que fa a l'identificador de la fusió,
s'elegeix arbitràriament el segon paràmetre de la funció com a identificador de la classe
resultat; pel que fa als identificadors inicials, es pren l'opció de numerar les classes de u al
nombre d'elements. Per poder escriure l'especificació amb aquestes convencions, és
necessari requerir una col.lecció d'operacions i propietats sobre els elements: han de ser un
tipus amb un ordre total definit que permeti identificar quin és el primer element, prim, quin és
l'últim, ult, i com s'obté el successor a un element donat, succ, i així podem generar-los tots,
l'un darrera de l'altre, en crear la relació; a més, també són necessàries les operacions
d'igualtat com a paràmetres i, per a ús futur, una constant n que dóna el nombre d'elements
dins del gènere i un ordre total _<_. A la fig. 5.31 es presenta l'univers de caracterització
corresponent.

Quant a l'estratègia de l'especificació, s'introdueixen dues operacions privades, buit (que
representa la relació sense cap classe) i insereix (que afegeix un element a una classe
donada, que pot no existir), que formen un conjunt de constructores generadores impures
que faciliten considerablement l'especificació. També sorgeixen d'altres operacions auxiliars:
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buida?, que comprova si l'identificador donat denota una classe existent i posa_tots, que
s'encarrega de construir una a una les classes inicials afegint els elements des del primer fins
a l'últim. Els dos primers errors que hi apareixen s'escriuen per l'aplicació estricta del mètode
general d'especificació presentat a la secció 1.3, però és impossible que succeeixin, atès l'ús
que es fa de les operacions.

univers RELACIÓ_D_EQUIVALÈNCIA(ELEM_ORDENAT) és

usa NAT, BOOL

tipus releq

ops
privada buida: → releq
privada insereix: releq elem nat → releq
crea: → releq
classe: releq elem → nat
fusiona: releq nat nat → releq
quants?: releq → nat
privada buida?: releq nat → bool
privada posa_tots: elem nat → releq

errors ∀r∈releq; ∀i,i1,i2∈nat; ∀v∈elem
insereix(insereix(r, v, i1), v, i2); classe(buida); [i > n √NAT.ig(i, zero)] ⇒ insereix(R, v, i)

eqns ∀r∈releq; ∀i,i1,i2∈nat; ∀v,v1,v2∈elem

insereix(insereix(r, v1, i1), v2, i2) =  insereix(insereix(r, v2, i2), v1, i1)

crea = posa_tots(prim, 1)

classe(insereix(r, v, i), v) = i
[v1 ≠ v2] ⇒ classe(insereix(r, v1, i), v2) = classe(r, v2)

fusiona(buida, i1, i2) = buida
[NAT.ig(i, i2)] ⇒ fusiona(insereix(r, v, i), i1, i2) = insereix(fusiona(r, i1, i2), v, i1) 
[¬ NAT.ig(i, i2)] ⇒ fusiona(insereix(r, v, i), i1, i2) = insereix(fusiona(r, i1, i2), v, i) 

quants?(buida) = 0
[buida?(r, i)] ⇒ quants?(insereix(r, v, i)) = quants?(r) + 1
[¬ buida?(r, i)] ⇒ quants?(insereix(r, v, i)) = quants?(r)

buida?(buida, i) = cert
buida?(insereix(c, v, i1), i2) = buida?(c, i2) ∧ ¬NAT.ig(i1, i2)

posa_tots(ult, n) = insereix(buida, ult, n)
[v ≠ ult] ⇒ posa_tots(v, i) = insereix(posa_tots(succ(v), i+1), v, i)

funivers

Fig. 5.30: especificació del TAD de les relacions d'equivalència.
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univers ELEM_ORDENAT caracteritza
usa NAT, BOOL
tipus elem
ops prim, ult: → elem

succ: elem → elem
_=_, _≠_, _<_: elem elem → bool
n: → nat

error succ(ult)
eqns ∀v1,v2∈elem

...reflexivitat, simetria i transitivitat de _=_

...anti-reflexivitat, anti-simetria i transitivitat de _<_
(v1 ≠ v2) = ¬ (v1 = v2)
n > 0 = cert

funivers

Fig. 5.31: caracterització dels elements de les relacions d'equivalència.

A la resta de l'apartat ens ocupem de la implementació del TAD, des de dues representacions
lineals fins a una d'arborescent que assegura un cost asimptòtic mig constant en totes les
operacions. L'objectiu de les implementacions és optimitzar l'algoritme de la fig. 5.29.
Suposarem que el conjunt de base V és un tipus escalar que permet indexar directament un
vector12; si no, caldria organitzar una taula de dispersió per mantenir els costos que aquí es
donaran o, en cas que la dispersió fos desaconsellable (v. secció 5.6), qualsevol altre
estructura que incrementaria el cost de les operacions.

5.4.1 Implementacions lineals

Atès l'algoritme de la fig. 5.29 executa més vegades classe que fusiona, ens plantegem la
seva optimització. Una representació intuïtiva consisteix a organitzar un vector indexat pels
elements tal que a cada posició s'emmagatzema l'identificador de la classe dins la qual està
l'element. Per això, el cost temporal de classe queda constant (accés directe a una posició
del vector) mentre que fusiona és lineal perquè la seva execució exigeix modificar
l'identificador de tots aquells elements que canvien de classe mitjançant un recorregut del
vector; el cost de n -1 execucions de fusiona és, doncs, Θ(n2). Per altra banda, el cost de
crea és lineal (prou bo atès que només s'executa una vegada) i el de quants? constant si hi
afegim un comptador.

2 5 4 Estructures de dades. Especificació, disseny i implementació __________________________________________________________________________________

12 Aquesta suposició és lògica atesos els requeriments sobre els elements establerts a l'especificació.



A la fig. 5.32 es mostra una variant d'aquest esquema que pot millorar el cost asimptòtic de
fusiona sense perjudicar classe. D'una banda, s'encadenen tots els elements que són dins
la mateixa classe; d'aquesta manera, en fusionar dues classes no cal recórrer tot el vector per
cercar els elements que canvien de classe. D'altra banda, s'introdueix un nou vector indexat
per identificadors que dóna accés al primer element de la cadena de cada classe.

identificadors

elements

k

k
v1 v2 v3

k k

Fig. 5.32: implementació lineal del TAD de les relacions d'equivalència.

És clar que l'única operació que varia de cost és fusiona; concretament, l'execució de
fusiona(R, i1, i2) exigeix modificar només les posicions del vector d'elements que són dins de
la cadena corresponent a la classe i2: cada posició ha de prendre el valor i1 i, a més, el darrer
element de la cadena s'encadena al primer de la cadena corresponent a la classe i1. Cal
preguntar-se, doncs, quantes posicions poden formar part de la cadena associada a i2.

Com sempre, considerem el cas pitjor. Suposem que la k-èsima fusió de l'algoritme involucra
dues classes i1 i i2 de la relació R tals que dins la classe identificada per i1 només hi ha un
element, ||{v ∈V / R(v ) = i1}|| = 1, i que dins la classe identificada per i2 hi ha k elements,
k = ||{v ∈V / R(v ) = i2}||; llavors, el nombre de posicions del vector d'elements que cal modificar
és k. Si aquesta situació es repeteix a les n-1 fusions de l'algoritme, n = ||V ||, el nombre total
de modificacions del vector d'elements és Σk : 1 ≤ k ≤ n-1: k = n (n -1) / 2, que és Θ(n2). Dit
d'una altra manera, el cost asimptòtic de fusiona després de les n-1 execucions possibles no
varia en el cas pitjor.

La solució és prou senzilla. Com ja s'ha dit, l'identificador de la classe resultant de la fusió no
és rellevant i per això el podem redefinir de la manera següent: fusiona(R, i1, i2) mou els
elements de la classe que en tingui menys (sempre referit a les classes identificades per i1 i
i2) a la que en tingui més; és a dir, si definim k1 = ||{v ∈V / R(v ) = i1}|| i k2 = ||{v ∈V / R(v ) = i2}||,
fusiona(R, i1, i2)  retorna la relació R' que compleix13:

- Si k2 ≥ k1, llavors ∀v : v ∈V : ß R(v ) =  i1 ⇒ R' (v ) = i2 ¿ ∧  ß R(v ) ≠  i1 ⇒ R' (v ) = R(v) ¿ .

- Si k2 < k1, llavors ∀v : v  ∈V : ß R(v ) =  i2 ⇒ R' (v ) = i1 ¿ ∧  ß R(v ) ≠  i2 ⇒ R' (v ) = R(v) ¿ .
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Sota aquesta estratègia, no hi ha cap element que canviï de classe més de log2n vegades
després de les n-1 fusions possibles, perquè òbviament la classe resultant d'una fusió té una
dimensió com a mínim el doble que la més petita de les classes que hi intervenen. Com que
el cost total de fusiona depèn exclusivament del nombre de canvis de classe dels elements
(la resta de tasques de la funció són, comparativament, negligibles), el cost total de les n-1
fusions és Θ(nlogn). Notem, però, que el cost individual d'una fusió no es pot assegurar que
sigui Θ(logn); en el cas general, i a l'algoritme de la fig. 5.29 en particular, aquesta
característica no és negativa perquè no serà habitual tenir fusions aïllades.

Pel que fa a l'eficiència espacial d'aquest esquema, per implementar la nova estratègia de
fusions cal afegir comptadors d'elements al vector dels identificadors de les classes. L'espai
resultant és, doncs, més voluminós que la primera estructura presentada, malgrat que el cost
asimptòtic no varia. 

A la fig. 5.33 es mostra la implementació del tipus. Es disposa de dos vectors idents i elems
que implementen l'estratègia descrita i també del típic comptador de classes. Es pren la
convenció que si un identificador no denota cap classe vàlida (perquè la classe ha
desaparegut en alguna fusió) el seu comptador d'elements val zero; aquesta propietat és
fonamental en establir l'invariant (concretament, per fixar el valor del comptador de classes i
per identificar el començament de les cadenes vàlides dins del vector d'elements). El final de
la cadena corresponent a una classe d'equivalència s'identifica per un element que s'apunta
a si mateix (d'aquesta manera no cal definir un element especial que serveixi de marca o
emprar un camp booleà addicional). A l'invariant, les cadenes es defineixen de la manera
habitual bo i usant aquesta convenció; això sí, no és necessari exigir explícitament que la
intersecció sigui buida perquè es pot deduir de la fórmula donada. La implementació de les
operacions és immediata; s'introdueix una funció auxiliar canvia per canviar tots els elements
d'una classe a una altra tal com s'ha dit al model.
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univers RELACIÓ_D_EQUIVALÈNCIA_LINEAL(ELEM_ORDENAT) és

implementa RELACIÓ_D_EQUIVALÈNCIA(ELEM_ORDENAT)

usa ENTER, BOOL

tipus releq és tupla
elems és vector [elem] de tupla id és nat; enc és elem ftupla
idents és vector [de 1 a n] de tupla cnt és nat; prim és elem ftupla
nclasses és nat

ftupla
ftipus

invariant (R és releq):
R.nclasses = || { i / R.idents[i].cnt ≠ 0 } || ∧
∀i: i∈{ i / R.idents[i].cnt ≠ 0 }:

R.idents[i].cnt = || cadena(R, R.idents[i].prim) || ∧
∀v: v∈cadena(R, R.idents[i].prim): R.elems[v].id = i ∧

ß ∪i: i∈{ k / R.idents[k].cnt ≠ 0}: cadena(R, R.idents[i].prim) ¿ = elem
on cadena: releq nat → P(elem) es defineix:

R.elems[v].enc = v ⇒ cadena(R, v) = {v}
R.elems[v].enc ≠ v ⇒ cadena(R, v) = {v} ∪ cadena(R, R.elems[v].enc)

funció crea retorna releq és
var R és releq; v és elem; i és nat fvar

i := 1
per a tot v dins de elem fer

{es forma la classe i únicament amb v}
R.elems[v].id := i; R.elems[v].enc := v
R.idents[i].prim := v; R.idents[i].cnt := 1
i := i + 1

fper a tot
R.nclasses :=n

retorna R

funció classe (R és releq; v és elem) retorna nat és
retorna R.elems[v].id

funció quants? (R és releq) retorna nat és
retorna R.nclasses

Fig. 5.33:  implementació lineal de les relacions d'equivalència.
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funció fusiona (R és releq; i1, i2 són nat) retorna releq és
si ( i1 =  0) √ ( i1 > n) √ ( i2 =  0) √ ( i2 > n) √ (R.idents[i1].cnt = 0) √ (R.idents[i2].cnt = 0)

llavors error
si no si ( i1 ≠  i2) llavors

{es comprova quina és la classe de més elements}
si R.idents[i1].cnt ≥ R.idents[i2].cnt llavors R := canvia(R, i2, i1)

si no R := canvia(R, i1, i2)
fsi
R.nclasses := R.nclasses - 1   {en qualsevol cas, desapareix una classe}

fsi
fsi

retorna R

{Funció auxiliar canvia: donats dos identificadors de classe font i destí, implementa
el trasvasament d'elements de la primera a la segona
P ≅ (font ≠  destí) ∧ (font >  0) ∧ (font ≤ n) ∧ (destí >  0) ∧

(destí ≤ n) ∧ (R.idents[font].cnt ≤ R.idents[destí].cnt) ∧ (R = R0)
Q ≅ ∀i: i∈cadena(R0, R0.idents[font].prim): R.elems[i].id = destí ∧

∀k: k∈[1, n]-{font}: ∀i: i∈cadena(R0, R0.idents[k].prim): R.elems[i].id = k ∧
R.idents[font].cnt = 0}

funció privada canvia (R és releq; font, destí són nat) retorna releq és
var v és elem fvar

{primer, canviem els identificadors dels elements de la classe font}
v := R.idents[font].prim
repeteix

{I ≅ ∀i: i∈cadena(R0, R0.idents[font].prim)-cadena(R0, R0.idents[v].prim):
R.elems[i].id = destí}

R.elems[v].id := destí; v := R.elems[v].enc
fins que R.elems[v].enc = v  {condició d'aturada: següent de v = v}
R.elems[v].id := destí

{a continuació, s'encadenen les seqüències corresponents a les dues classes}
R.elems[v].enc := R.idents[destí].prim; R.idents[destí].prim := R.idents[font].prim

{per últim, s'actualitzen els comptadors d'elements}
R.idents[destí].cnt := R.idents[destí].cnt + R.idents[font].cnt
R.idents[font].cnt := 0   {marca de classe buida}

retorna R

funivers

Fig. 5.33:  implementació lineal de les relacions d'equivalència (cont.).
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5.4.2 Implementació arborescent

Les implementacions lineals que acabem de veure són prou bones si no es formulen
requeriments d'eficiència sobre el tipus o bé si el nombre d'elements dins de la relació és
petit. Igualment, hi ha usos del tipus diferents de l'esquema general presentat a la fig. 5.29
en els quals la ineficiència de fusiona no és tan important; per exemple, l'objectiu final pot no
ser tenir una única classe sinó simplement processar una col.lecció d'equivalències per
agrupar els elements sota determinat criteri, i en aquest cas, el cost inicial de construir la
relació amb l'aplicació successiva de fusiona serà segurament irrellevant respecte del cost
posterior de les consultes amb classe. És aconsellable, però, cercar una representació que
optimitzi al màxim l'algoritme de la fig. 5.29 i aquest és l'objectiu de la resta de la secció.

La idea bàsica per millorar la fusió consisteix a evitar qualsevol recorregut de llistes; per això,
no tots els elements guardaran directament l'identificador de la classe a la qual pertanyen i,
en conseqüència, no caldrà tractar-los tots a cada fusió que els involucri. Més precisament,
per a cada classe hi haurà un únic element, que anomenen representant de la classe, que
guardarà l'identificador corresponent; els altres elements que siguin congruents accediran al
representant seguint una cadena d'apuntadors.

El funcionament de la representació és el següent:

- En crear la relació, es formen n classes diferents; cada element és el representant de la
seva classe i guarda l'identificador.

- En fusionar, s'encadena el representant de la classe més petita amb el representant de
la classe més gran, el qual conserva la seva condició de representant de la nova classe.
Serà necessari, doncs, assegurar l'accés ràpid als representants de les classes
mitjançant un vector indexat per l'identificador de la classe.

- Per consultar l'identificador de la classe on és un element donat, cal cercar el
representant de la classe seguint els encadenaments.

La repetició del procés de fusió pot fer que diversos elements apuntin a un mateix
representant, i això dóna lloc a una estructura arborescent. Concretament, cada classe forma
un arbre tal que la seva arrel és el representant i la resta d'elements apunten cadascun el seu
pare; un element v és pare d'un altre element w perquè en algun moment s'han fusionat
dues classes A i  B tals que v era el representant de A, w el representant de B i la classe  A
tenia més elements que la classe B.

A la fig. 5.34 es mostra un exemple. Es defineix V = {a, b, ... , h} tal que inicialment la classe
[a ] s'identifica amb l'u, la classe [b] amb el dos, etc. Seguidament, es realitzen diverses
fusions fins a obtenir una única classe; en cas de classes igual de grans, s'elegeix
arbitràriament l'identificador de la segona classe per denotar el resultat. Per claredat, es
dibuixen directament els arbres sense mostrar la distribució dels elements dins del vector
corresponent. En el vector d'identificadors, una creu denota classe buida.
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Fig. 5.34: exemple de funcionament de la representació arborescent del tipus releq.
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A la fig. 5.35 es mostra finalment la implementació de l'univers corresponent. A la
representació, dins del vector d'elements es caracteritza els nodes que no representen cap
classe pel valor zero del seu camp identificador; igualment, els naturals que no identifiquen
cap classe tenen a zero el comptador d'elements a la posició corresponent del vector
d'identificadors (opcionalment, podriem haver usat tuples variants). La codificació de les
operacions és molt semblant: la fusió segueix el mateix esquema però ara la funció auxiliar
dóna forma arborescent a les classes tal com s'ha explicat; pel que fa a classe, hi ha una cerca
des del node interrogat fins a l'arrel de l'arbre. L'invariant és molt similar al cas anterior, usant
una funció que retorna el representant de la classe corresponent a un element donat.

univers RELACIÓ_D_EQUIVALÈNCIA_ARBÒRIA(ELEM_ORDENAT) és

implementa RELACIÓ_D_EQUIVALÈNCIA(ELEM_ORDENAT)

usa ENTER, BOOL

tipus releq és tupla
elems és vector [elem] de tupla id és nat; pare és elem ftupla
idents és vector [de 1 a n] de tupla cnt és nat; arrel és elem ftupla
nclasses és nat

ftupla
ftipus

invariant (R és releq):
R.nclasses = ||{ i / R.idents[i].cnt ≠ 0}|| ∧
∀i: i∈{ i / R.idents[i].cnt ≠ 0 }:

R.idents[i].cnt = ||{ v / representant(R, v) = R.idents[i].arrel }|| ∧
R.elems[R.idents[i].arrel].id = i ∧

on representant: releq elem → elem es defineix:
R.elems[v].id = 0 ⇒ representant(R, v) = representant(R, R.elems[v].pare)
R.elems[v].id ≠ 0 ⇒ representant(R, v) =  v

funció crea retorna releq és
var R és releq; v és elem; i és nat fvar

i := 1
per a tot v dins de elem fer

{es forma la classe i únicament amb v}
R.elems[v].id := i; R.idents[i].arrel := v; R.idents[i].cnt := 1; i := i + 1

fper a tot
R.nclasses := n

retorna R

funció quants? (R és releq) retorna nat és
retorna R.nclasses

Fig. 5.35:  implementació arbòria de les relacions d'equivalència.
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funció classe (R és releq; v és elem) retorna nat és
mentre R.elems[v].id = 0 fer v := R.elems[v].pare fmentre {se cerca l'arrel}

retorna R.elems[v].id

funció fusiona (R és releq; i1, i2 son nat) retorna releq és
si ( i1 =  0) √ ( i1 > n) √ ( i2 =  0) √ ( i2 > n) √ (R.idents[i1].cnt = 0) √ (R.idents[i2].cnt = 0)

llavors error
si no si ( i1 ≠  i2) llavors

{es comprova quina és la classe de més elements}
si R.idents[i1].cnt ≥ R.idents[i2].cnt llavors R := canvia(R, i2, i1)

si no R := canvia(R, i1, i2)
fsi
R.nclasses := R.nclasses - 1   {en qualsevol cas, desapareix una classe}

fsi
fsi

retorna R

{Funció auxiliar canvia: donats dos identificadors de classe font i destí, penja l'arbre
associat a font com a fill de l'arbre associat a destí.
P ≅ (font ≠ destí) ∧ (font >  0) ∧ (font ≤ n) ∧ (destí > 0) ∧

(destí ≤ n) ∧ (R.idents[font].cnt ≤ R.idents[destí].cnt) ∧ (R = R0)
Q ≅ ∀v: representant(R0, v) = font: representant(R, v) = R.idents[destí].raíz

∧ ∀v: representant(R0, v) ≠ font: representant(R, v) = representant(R0, v)
∧ R.idents[font].cnt = 0 }

funció privada canvia (R és releq; font, destí son nat) retorna releq és
var v és elem fvar

{primer, es penja l'arbre font de l'arbre destí}
R.elems[R.idents[font].arrel].pare := R.idents[destí].arrel
R.elems[R.idents[font].arrel].id := 0 {marca que no és arrel}

{a continuació, s'actualitzen els comptadors d'elements}
R.idents[destí].cnt := R.idents[destí].cnt + R.idents[font].cnt
R.idents[font].cnt := 0   {marca de classe buida}

retorna R

funivers

Fig. 5.35:  implementació arbòria de les relacions d'equivalència (cont.).

L'eficiència espacial és idèntica a l'enfocament lineal. En qüestió de temps, fusiona queda
efectivament constant mentre que classe esdevé funció de la profunditat del node cercat.
Notem que cada vegada que es fa una fusió, els elements que canvien de classe augmenten
la seva profunditat en u; com que, com a molt, i a l'igual que l'esquema lineal, un element
canvia log2n vegades de classe, l'altura dels arbres és afitada per aquest valor i,
conseqüentment, l'operació queda Θ(logn).
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5.4.3 Compressió de camins 

Amb l'estratègia arborescent tal com s'ha explicat, l'algoritme de la fig. 5.29 no és més eficient
que amb la representació lineal (fins i tot, empitjora) perquè no serveix de res millorar les
fusions sense que les consultes d'identificadors siguin igualment ràpides. Per obtenir una
bona estratègia, introduïm tot seguit una tècnica, anomenada compressió de camins (ang.,
path compression) que redueix el cost asimptòtic de la seqüència d'operacions fusiona i
classe executada a l'algoritme malgrat que alguna execució individual pot sortir-ne
perjudicada.

A la implementació de la fig. 5.35, en executar classe(R, v) es recorre el camí C que hi ha
entre v i l'arrel del seu arbre, on es troba l'identificador de la classe; si posteriorment es
repeteix el procés per a un node w ascendent de v dins l'arbre corresponent, s'examinen
una altra vegada tots els nodes entre w i l'arrel que ja s'havien visitat prèviament i que poden
ser molts. Per evitar-ho, es pot aprofitar la primera cerca per portar tots els nodes del camí C
(amb els seus corresponents subarbres) al segon nivell de l'arbre (és a dir, es poden penjar
directament de l'arrel). Posteriors cerques del representant de qualsevol descendent dels
nodes de C (incloent-ne els propis) seran més ràpides que abans d'aquesta reorganització;
concretament, si el node v situat al nivell kv és descendent d'un node u∈C situat al nivell ku,
la cerca de v passa de seguir kv encadenaments a seguir-ne només kv - ku + 2.

La idea tot just descrita presenta un problema: l'arrel de l'arbre corresponent a la classe no és
accessible fins que no finalitza la cerca del representant, de manera que els nodes de C no
es poden pujar durant la cerca mateixa. Per això, C és recorregut dues vegades: a la primera,
efectivament es localitza l'arrel (i s'averigua així el resultat de la consulta) i, a la segona, s'hi
pengen els nodes de C. L'algoritme resultant es presenta a la fig. 5.36.

funció classe (R és releq; v és elem) retorna nat és
var temp, arrel són elem fvar

{primer, se cerca l'arrel de l'arbre}
arrel := v
mentre R.elems[arrel].id = 0 fer arrel := R.elems[arrel].pare fmentre

{ara, es pengen de l'arrel tots els nodes del camí entre v i l'arrel}
mentre R.elems[v].id = 0 fer

temp := v; v := R.elems[v].pare; R.elems[temp].pare := arrel
fmentre

retorna R.elems[arrel].id

Fig. 5.36:  codificació de classe amb compressió de camins.
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És difícil analitzar el cost resultant de l'algoritme de la fig. 5.29. Si bé fusiona queda Θ(1), és
evident que pot haver-hi execucions individuals de classe costoses (això sí, mai més
ineficients que Θ(log n)) però cal notar precisament que com pitjor és una execució concreta
de classe més ben organitzat queda l'arbre i el seu ús futur s'optimitza més perquè apropa a
l'arrel el màxim nombre possible de nodes (v. fig. 5.37). Es pot demostrar que el cost d'una
seqüència de n-1 execucions de fusiona i k de classe, k ≥ n, és Θ(k α(k, n)), essent α una
funció no-decreixent quasi-inversa de l'anomenada funció d'Ackerman , que compleix que
1 ≤ α(k, n) ≤ 4 per a totes k i n raonables (v. [CLR90, pp. 450-458] i [BrB87, pp. 63-67]); a
efectes pràctics, el cost global de la seqüència de k operacions és, doncs, equivalent a Θ(k)
(malgrat que aplicant estrictament la definició de Θ no és així, no obstant el creixement lent de
α). Aquest estudi global del cost s'anomena cost amortit (ang., amortized complexity) i, en el
nostre cas, ens permet assegurar que la seqüència de k+n-1 operacions es comporta com si
cadascuna d'elles fos Θ(1); aquest resultat és millor que la clàssica anàlisi del cas pitjor, que
comporta multiplicar el cost individual de les operacions en el cas pitjor per la fita superior del
seu nombre d'execucions, la qual cosa resultaria en Θ(k logn) en el nostre context.

a            c                        g     
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Fig. 5.37:  a la dreta, compressió de camins després de cercar  a a l'arbre de l'esquerra.

5.5 Cues prioritàries

Les cues organitzades per prioritats o, abreujadament, cues prioritàries (ang., priority queue)
són un tipus especial de conjunt en què els elements tenen una prioritat associada, de
manera que les operacions de supressió i consulta afecten sempre  l'element més prioritari
(del qual en direm simplement l'element més petit). 

Donat un domini d'elements V i una operació de comparació segons la prioritat, ≤ (que
defineix automàticament les operacions ≥, =, < i >, que per això poden ser usades lliurement
com a abreviatura a la resta de la secció), el model de les cues prioritàries d'elements de V
són els conjunts d'elements de V, P(V ), amb les operaciones següents, per a s ∈P(V ) i
v∈V :

- Crear la cua buida: crea, retorna el conjunt Ø.

- Afegir un element a la cua: insereix(c, v), retorna el conjunt c ∪ {v}.
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- Obtenir l'element més petit de la cua: més_petit(c), retorna l'element v∈c que compleix:
∀w: w ∈c : v ≤ w ; dóna error si c és buida.

- Esborrar l'element més petit de la cua: esborra(c), retorna el conjunt c - {v}, essent v
l'element més_petit(c); dóna error si c és buida.

- Esbrinar si la cua és buida: buida?(c), retorna cert si c és Ø o fals altrament.

A la fig. 5.38 es mostra l'especificació del tipus cuapr de les cues prioritàries; els paràmetres
formals es defineixen a l'univers de caracterització ELEM_≤, similar a l'univers ELEM_< (v. fig.
1.36). Recordem que la comparació es refereix a la igualtat de prioritats. El comportament de
les operacions és evident. Ara bé, és necessari notar que, tal com es presenta,
l'especificació presenta un problema de consistència, atès que en cas d'haver diversos
elements amb la prioritat més petita de la cua, la seva supressió i consulta depèn de l'ordre
d'aplicació de les equacions. Per solucionar aquest problema, es pot afegir la condició v1 ≠ v2

a l'equació purificadora, amb la qual cosa l'element afectat per les operacions serà el primer
que va entrar a la cua amb la prioritat més petita. Aquest és un nou exemple que mostra la
necessitat de sobre-especificar els TAD per obtenir models inicials correctes.

La implementació de les cues prioritàries usant estructures lineals és òbviament costosa en
alguna operació. Si mantenim la llista desordenada, la inserció queda constant però la
supressió i la consulta exigeixen una cerca lineal; si escollim ordenar la llista, llavors és la
inserció l'operació que requereix una cerca lineal a canvi del cost constant de la consulta,
mentre que la supressió depèn de la representació concreta de la llista (si és seqüencial, cal
moure elements i llavors queda lineal). Una opció intermèdia consisteix a mantenir la llista
desordenada durant les insercions i ordenar-la a continuació, sempre que totes les
insercions es facin al començament i les consultes i supressions tot seguit, com passa amb
certa freqüència; en aquest cas, el cost total de mantenir una cua de n elements (és a dir,
primer inserir-hi els n elements i després consultar-los i obtenir-los d'un en un) queda
Θ(nlogn) amb un bon algoritme d'ordenació envers el cost Θ(n2) de les dues anteriors.

5.5.1 Implementació per arbres parcialment ordenats i quasi-complets

A continuació, introduïm una representació que assegura el cost logarítmic de les
operacions modificadores de les cues prioritàries mantenint el cost constant de la consultora;
aquesta representació usa una variant d'arbre coneguda amb el nom d'arbre parcialment
ordenat (ang., partially ordered tree) el qual compleix que tot node és més petit que els seus
fills, si en té. A més, ens interessarà que l'arbre sigui quasi-complet (és a dir, que no presenti
discontinuïtats en un recorregut per nivells) per assegurar una bona eficiència espacial i
temporal. A la fig. 5.39 es mostren alguns exemples.
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univers CUA_PRIORITÀRIA (ELEM_≤) és

usa BOOL

tipus cuapr

ops crea: → cuapr
insereix: cuapr elem → cuapr
més_petit: cuapr → elem
esborra: cuapr → cuapr
buida?: cuapr → bool

errors
més_petit(crea); esborra(crea)

eqns ∀c∈cuapr; ∀v,v1,v2∈elem

Equació impurificadora:
insereix(insereix(c, v1), v2) = insereix(insereix(c, v2), v1)

Axiomes per a més_petit :
més_petit(insereix(crea, v)) = v
[més_petit(insereix(c, v1)) ≤ v2] ⇒

més_petit(insereix(insereix(c, v1), v2)) = més_petit(insereix(c, v1))
[¬ (més_petit(insereix(c, v1)) ≤ v2)] ⇒

més_petit(insereix(insereix(c, v1), v2)) = v2

Axiomes per a esborra :
esborra(insereix(crea, v)) = crea
[més_petit(insereix(c, v1)) ≤ v2] ⇒ esborra(insereix(insereix(c, v1), v2))

= insereix(esborra(insereix(c, v1)), v2)
[¬ (més_petit(insereix(c, v1)) ≤ v2)] ⇒

esborra(insereix(insereix(c, v1), v2)) = insereix(c, v1)

Axiomes per a buida? :
buida?(crea) = cert; buida?(insereix(c, v)) = fals

funivers

Fig. 5.38: especificació del TAD de les cues prioritàries.

4 44

6 5

8 119

6 5

8 11 9

8 5

6 11 9

Fig. 5.39: tres arbres binaris amb els mateixos elements: parcialment ordenat i quasi-complet
(a l'esquerra), només parcialment ordenat (al mig) i només quasi-complet (a la dreta).
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És obvi que en aquesta mena d'arbre l'element més petit resideix a l'arrel, i és constant,
doncs, l'execució de més_petit si disposem d'accés directe a l'arrel des de la representació
del tipus; cal veure com queden les operacions d'inserció i de supressió. Per estudiar el seu
funcionament i el seu cost, ens centrarem en el cas d'arbres binaris; a l'exercici 5.13 es
proposa la generalització a qualsevol aritat14.

a) Inserció en un arbre parcialment ordenat i quasi-complet
Per tal que l'arbre resultant d'una inserció sigui quasi-complet, inserim el nou element v just a
la primera posició lliure dins d'un recorregut per nivells de l'arbre; ara bé, en el cas general
aquesta inserció no dóna com a resultat el compliment de la propietat dels arbres parcialment
ordenats perquè v pot tenir una prioritat més petita que el seu pare. És per això que cal
endegar un procés de reestructuració de l'arbre que consisteix a anar intercanviant v amb el
seu pare fins que la relació d'ordre es compleixi o bé fins que v arribi a l'arrel; qualsevol de les
dues condicions d'aturada implica que l'arbre torna a complir la propietat d'ordenació parcial.

4

6 5

8 11 9 3

6 3

8 11 9 5

6 4

8 11 9 5

34

Fig. 5.40: inserció del 3 pas a pas dins de l'arbre de la fig. 5.39, esquerra.

Notem que, en el cas pitjor, el nombre d'intercanvis d'elements és igual al nombre de nivells
de l'arbre i, com que l'arbre és quasi-complet, el nombre de nivells és de l'ordre del logaritme
en base 2 del nombre n d'elements de l'arbre, exactament log2(n+1) (recordem que en el
nivell i hi caben fins a 2 i-1 nodes); si la representació d'aquest tipus d'arbre permet realitzar
cada intercanvi en temps constant, el cost de l'operació serà efectivament Θ(logn).

b) Supressió en un arbre parcialment ordenat i quasi-complet
Com que l'element més petit resideix a l'arrel, la supressió consisteix a eliminar-la; ara bé, el
resultat no presenta una estructura arborescent i per això cal moure elements. Per formar un
nou arbre quasi-complet simplement movem l'últim element v de l'arbre en un recorregut per
nivells fins a l'arrel; normalment, però, aquesta nova arrel no serà més petita que els seus fills,
la qual cosa obliga també aquí a reestructurar l'arbre amb una estratègia molt similar: es va
intercanviant v amb un dels seus fills, fins que o bé compleix la relació d'ordre o bé torna a ser
una fulla. Només cal notar que, en cas que els dos fills siguin més petits que v, l'intercanvi
involucra el més petit dels dos fills; altrament, el nou pare no compliria la bona relació d'ordre
amb el fill no mogut. De la mateixa manera que en la inserció, i pel mateix raonament, el cost
asimptòtic de l'operació és Θ(logn).
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mentre més gran és la n menys comparacions entre elements cal fer a les insercions.
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Fig. 5.41: supressió del mínim de l'arbre de la fig. 5.39, esquerra: primer, es puja el 9 com a
arrel (a l'esquerra); s'intercanvia, erròniament, el 9 amb el 6 violant la relació d'ordre (al mig);
el que es fa en realitat és, doncs, intercanviar l'element amb el més petit dels fills (a la dreta). 

Com queda clar a partir de l'explicació dels algoritmes de les operacions sobre cues
prioritàries, donat un arbre parcialment ordenat cal accedir ràpidament a l'arrel i a l'últim
element en un recorregut per nivells; a l'arrel, perquè hi resideix l'element més petit i a l'últim,
perquè és l'element afectat quan inserim o esborrem. A més, també queda clar que, a causa
dels processos de reestructuració de l'arbre, a partir d'un node cal accedir als seus fills i al seu
pare. Finalment, remarquem que l'arbre parcialment ordenat sempre serà quasi-complet. Tots
aquests fets apunten a una representació seqüencial de l'arbre mitjançant un piló; recordem
que els pilons (v. l'apartat 5.2.1) organitzen els nodes de l'arbre dins d'un vectorde manera
que els fills i el pare d'un node són accessibles sense necessitat de mantenir
encadenaments, sinó aplicant una fórmula; en el cas dels arbres binaris, donat un node que
resideix a la posició i del piló, el pare resideix a la posició i /2, el fill esquerre a la 2i i el fill dret
a la 2i + 1. A més, el millor aprofitament de l'espai en un piló es dóna quan l'arbre que es vol
representar és quasi-complet, com és el cas, perquè d'aquesta manera no hi ha posicions
intermèdies buides dins del vector; no obstant això, en alguna situació concreta pot sortir a
compte l'ús de representacions encadenades. A la resta de l'apartat s'estudia la
representació per piló; la representació encadenada es proposa a l'exercici 5.15.

L'univers es presenta a la fig. 5.42. Notem que a la capçalera apareix l'univers de
caracterització VAL_NAT (v. fig. 1.32) que defineix una constant natural que representa el
nombre màxim d'elements que caben a la cua; per això, l'especificació de les cues no és
exactament la que apareix a la fig. 5.38 sinó que també caldria controlar la dimensió (de
manera similar a molts dels TAD ja estudiats). A la representació, només es necessita el vector
per guardar els elements i un apuntador al primer lloc lliure; l'arrel estarà sempre a la primera
posició del vector i així no cal cap apuntador explícit. L'invariant de la representació assegura
que la relació d'ordre entre els nodes es compleix. Pel que fa a la codificació de les
operacions del tipus, la creació i l'obtenció del més petit són immediates i la inserció i la
supressió del més petit segueixen la casuística tot just donada, tal com estableixen els
invariants esbossats informalment. Notem que, efectivament, el cost d'aquestes dues
últimes operacions queda logarítmic, atès que els intercanvis són d'ordre constant; notem a
més que, en realitat, no s'intercanvien els elements a cada pas, sinó que l'element en procés
d'ubicació no es mou fins que se sap la posició que li pertoca, la qual cosa estalvia la meitat
dels moviments (malgrat que no es millora el cost asimptòtic).
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univers CUA_PRIORITÀRIA_PER_PILÓ(ELEM_≤, VAL_NAT) és
implementa CUA_PRIORITÀRIA(ELEM_≤, VAL_NAT)

usa BOOL

tipus cuapr és
tupla

A és vector [de 1 a val] d'elem
sl és nat

ftupla
ftipus
invariant (C és cuapr): 1 ≤ C.sl ≤ val+1 ∧ és_cua(C.A, 1, C.sl-1),

essent el predicat és_cua(A, i, j) definit com a:

[2r > s] ⇒ és_cua(A, r, s) = cert; [2r = s] ⇒ és_cua(A, r, s) = A[r] ≥ A[2r]
[2r < s] ⇒ és_cua(A, r, s) = (A[r] ≥ A[2r]) ∧ (A[r] ≥ A[2r+1]) ∧

és_cua(A, 2r, s) ∧ és_cua(A, 2r+1, s)

funció crea retorna cuapr és
var C és cuapr fvar

C.sl := 1  
retorna C

funció més_petit (C és cuapr) retorna elem és
var res és elem fvar

si C.sl = 1 llavors error si no res := C.A[1] fsi
retorna res

funció insereix (C és cuapr; v és elem) retorna cuapr és
var k és nat; fi? és bool fvar

si C.sl = val+1 llavors error  {cua plena}
si no {cerquem la posició que ha d'ocupar el nou element i, mentrestant, 

movem els elements afectats}
C.sl := C.sl+1  {deixem lloc per al nou element}
k := C.sl-1; fi? := fals
mentre ¬ fi? ∧ (k > 1) fer

{I ≅ és_cua(C.A, 2k, C.sl-1)}
si v < C.A[k/2] llavors C.A[k] := C.A[k/2]; k := k/2 si no fi? := cert fsi

fmentre
C.A[k] := v   {inserim el nou element on li pertoca}

fsi
retorna C

funció buida? (C és cua_prioritats) retorna bool és
retorna C.sl = 1

Fig. 5.42:  implementació de les cues prioritàries usant un piló.
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funció esborra (C és cuapr) ret cuapr és
var k, fmp són nat; èxit? és bool fvar

si C.sl = 1 llavors error   {cua buida}
si no {cerquem la posició que ha d'ocupar l'actual últim i, mentrestant, 

movem els elements afectats}
k := 1; èxit? := fals
mentre (k*2 < C.sl-1) ∧ ¬ èxit? fer

{I ≅ si negligim el subarbre d'arrel k, l'arbre és parcialment ordenat}
fmp := fill_més_petit(A, k)
si C.A[fmp] < C.A[C.sl-1] llavors C.A[k] := C.A[fmp]; k := fmp

si no èxit? := cert
fsi

fmentre
C.A[k] := C.A[C.sl-1]; C.sl := C.sl-1 {inserim l'element on li pertoca}

fsi
retorna C

{Funció auxiliar fill_més_petit : donat un node, retorna la posició del seu fill
més petit; si només en té un, retorna la posició d'aquest únic fill. Com a
pre-condició, el node té com a mínim fill esquerre}

funció privada fill_més_petit (C és cuapr; k és nat) retorna nat és
var i és nat fvar

si k*2+1 = C.sl-1 llavors i := k*2 {només té fill esquerre}
si no si C.A[k*2] < C.A[k*2+1] llavors i := k*2  si no i := k*2+1 fsi
fsi

retorna i

Fig. 5.42:  implementació de les cues prioritàries usant un piló (cont.).

5.5.2 Aplicació: un algoritme d'ordenació

Els algoritmes d'ordenació (ang., sorting algorithm) són una de les famílies més clàssiques de
problemes de programació i han donat lloc a resolucions realment brillants i ocurrents. Una de
elles és l'algoritme d'ordenació per piló (ang., heapsort ), presentat per J.W.J. Williams l'any
1964 a "Heapsort (Algorithm 232)", Communications ACM, 7(6), que es basa en el tipus de
les cues prioritàries: es recorre la llista que es vol ordenar i els seus elements s'insereixen en
una cua prioritària; quan hi han estat inserits tots es van obtenint un a un fins que la cua
queda buida i cada element obtingut, que serà el més petit dels que queden a la cua en
aquell moment, s'insereix en una llista resultat i s'esborra de la cua (v. fig. 5.43; a l'invariant, la
funció elems retorna el conjunt d'elements d'una llista o cua, ordenada estableix l'ordenació
creixent dels elements d'una llista i màxim l'element més gran de la llista).
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funció heapsort (l és llista) retorna llista és
var C és cua_prioritats; v és elem; lres és llista fvar

{primer pas: es construeix la cua amb els elements de l }
C := CUA_PRIORITÀRIA.crea
per a tot v dins de l fer C := CUA_PRIORITÀRIA.insereix(C, v) fper a tot

{segon pas: es construeix la llista ordenada amb els elements de C }
lres := LLISTA_INTERÈS.crea
mentre ¬CUA_PRIORITÀRIA.buida?(C) fer

{I ≅ elems(lres) ∪ elems(C) = elems(l) ∧ més_petit(C) ≥ màxim(lres) ∧
∧ ordenada(lres)}

{F ≅ || elems(C) ||}
lres := LLISTA_INTERÈS.insereix(lres, CUA_PRIORITÀRIA.més_petit(C))
C := CUA_PRIORITÀRIA.esborra(C)

fmentre
retorna lres

Fig. 5.43: algoritme d'ordenació per piló. 

Si analitzem el cost de l'algoritme per a una llista de n elements, observem que cadascun
dels bucles s'executa n vegades, perquè a cada volta es tracta un element. El pas i-èsim del
primer bucle i el pas (n-i+1)-èsim del segon tenen un cost Θ(logi), de manera que el cost total
és igual a Σ i : 1 ≤ i ≤ n: Θ(logi ) = Θ(n logn), que que és la fita inferior dels algoritmes
d'ordenació, asimptòticament parlant; en aquest cas, el cost així determinat coincideix amb el
càlcul fet amb les regles habituals, determinat com el producte del nombre n d'iteracions pel
cost individual de l'operació en el cas pitjor, Θ(logn). Quant a l'espai, però, notem que la cua
exigeix un espai addicional lineal, la qual cosa és dolenta.

Per millorar aquest resultat, R.W. Floyd va formular al mateix any 1964 una variant del mètode
("Treesort (Algorithm 243)", Communications ACM , 7(12)) aplicable en el cas que la llista
estigui representada amb un vector directament manipulable des de l'algoritme (seria el típic
cas d'ordenar un vector i no una llista). El truc consisteix a dividir el vector en dues parts, l'una
dedicada a simular la cua i l'altra contenint part de la solució. Dins de la cua, els elements
s'ordenaran segons la relació > (inversa de l'ordenació resultat), de manera que a l'arrel
sempre hi ha l'element més gran. Cal notar que, a la primera fase de l'algoritme, en realitat es
disposa de diverses cues que es van fusionant per obtenir-ne la cua (única) final, és a dir,
l'ordre de formació de l'arbre és de les fulles envers l'arrel, l'invers de l'habitual. L'algoritme no
exigeix cap estructura voluminosa auxiliar però, en canvi, no és gens modular perquè només
es pot aplicar sobre representacions lineals seqüencials.
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elements
desordenats

cues ordenades
per >

elements
ordenats per <

cua ordenada
per >

Fig. 5.44: algoritme heapsort: construcció de la cua (a l'esquerra)
i extracció ordenada dels elements (a la dreta). 

Per escriure una versió senzilla i fàcilment llegible de l'algoritme d'ordenació, s'introdueix una
acció auxiliar enfonsa (anomenada heapify en alguns texts de llengua anglesa) tal que
enfonsa(A, pos, màx) reubica l'element v resident a la posició pos del vector A intercanviant
reiteradament amb el més gran dels seus fills fins que v sigui més gran que els seus fills o bé
fins que v sigui una fulla; per saber que un element és fulla només cal conèixer la posició del
darrer element per nivells, que serà el paràmetre màx. Com a pre-condició, se suposa que
pos no és fulla i que els seus dos fills (o només un, si no té fill dret) són subarbres parcialment
ordenats. L'acció corresponent es presenta a la fig. 5.45; notem la seva similitud amb la
funció esborra de les cues amb prioritat, que n'és una particularització. A les pre- i
postcondicions s'usa un predicat elems que dóna com a resultat el multiconjunt d'elements
entre dues posicions donades del vector, que s'usa per establir que els elements del vector
són els mateixos i, en particular, que els que hi havia en el tros afectat per l'ordenació també
es mantenen. Pel que fa a és_cua, cal considerar el criteri d'ordenació invers a la fig. 5.42.

Finalment, a la fig. 5.46 es codifica l'algoritme d'ordenació i a la fig. 5.47 es mostra un
exemple de funcionament. Com a la versió anterior, distingim dues parts:

- Formació de la cua: es van ubicant els nodes en un recorregut invers per nivells de
l'arbre de manera que dins del vector resideixen diversos arbres parcialment ordenats i
a cada pas es fusionen dos arbres i un element en un únic arbre. Notem que aquest
recorregut no tracta les fulles perquè ja són arbres parcialment ordenats.

- Construcció de la solució: a cada pas se selecciona l'element més gran de la cua (que
resideix a la primera posició) i es col .loca a la posició i que divideix el vector en dues
parts, de manera que tots els elements de la seva esquerra són més petits i tots els de
la seva dreta més grans; aquests últims, a més, hauran estat ordenats en passos
anteriors. A continuació, l'element que ocupava prèviament la posició i se situa com a
nova arrel i es reorganitza l'arbre resultant.
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{ P ≅ 1 ≤ pos ≤ màx/2 ≤ n ∧ A = A0 ∧ és_cua(A, 2*pos, màx) ∧ és_cua(A, 2*pos+1, màx) }

acció privada enfonsa (ent/sort A és vector [de 1 a n] d'elem; ent pos, màx són nat) és
var fmp és nat; temp és elem; èxit? és booleà fvar

{cerquem la posició que ha d'ocupar el nou element i, mentrestant, movem
els elements afectats}

temp := C.A[pos]
mentre (pos*2 < màx) ∧ ¬èxit? fer

{I ≅ si negligim els nodes que pengen de pos, l'arbre és parcialment ordenat}
fmp := fill_més_gran(A, pos) {invers de fill_més_petit, v. fig. 5.42}
si A[fmp] > temp llavors A[pos] :=  A[fmp]; pos := fmp si no èxit? := cert fsi

fmentre
C.A[pos] := temp   {inserim l'element en reubicació on li pertoca}

facció

{Q ≅ elems(A, pos, màx) = elems(A0, pos, màx) ∧ elems(A, 1, màx) = elems(A0, 1, màx)
∧ és_cua(A, pos, màx) }, on es defineix elems(A, r, s) ≅ {A[i] / r ≤ i ≤ s}

Fig. 5.45: algoritme d''ubicació d'un element en un piló. 

{P ≅ n ≥ 1 ∧ A = A0}
acció heapsort (ent/sort A és vector [de 1 a n] d'elem) és
var i és nat; temp és elem fvar

{primer, es forma la cua}
per a tot i des de n/2 baixant fins a 1 fer

{I ≅ ∀k: i+1 ≤ k ≤ n: és_cua(A, k, n) ∧ elems(A, i, màx) = elems(A0, i, màx)}
enfonsa(A, i, n)

fper a tot
{després, s'extreuen ordenadament els elements}

per a tot i des de n baixant fins a 2 fer
{I ≅ és_cua(A, 1, i) ∧ ordenat(A, i+1, n) ∧ elems(A, 1, màx) = elems(A0, 1, màx) ∧

∧ (i < n ⇒ A[1] ≤ A[i+1])}
temp := A[1]; A[1] := A[i]; A[i] := temp      {intercanvia els elements}
enfonsa(A, 1, i-1)     {reorganitza l'arbre}

fper a tot
facció
{Q ≅ elems(A, 1, n) = elems(A0, 1, n) ∧ ordenat(A, 1, n)}

Fig. 5.46: algoritme d'ordenació per piló d'un vector. 
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7 1 5 4 9 8 2 7 1 8 4 9 5 2 7 9 8 4 1 5 2

9 7 8 4 1 5 2

8 7 5 4 1 2 9 7 4 5 2 1 8 9 5 4 1 2 7 8 9

4 2 1 5 7 8 9 2 1 4 5 7 8 9 1 2 4 5 7 8 9

Fig. 5.47: exemple d'ordenació d'un vector amb el mètode del piló; a les dues files
superiors es mostra la formació de la cua i a les dues inferiors l'extracció ordenada

d'elements; la barra vertical més gruixuda indica la partició lògica del vector. 

La versió resultant efectivament no necessita espai auxiliar; el seu cost temporal asimptòtic,
però, es manté Θ(nlogn). Ara bé, si examinem més detingudament la primera part de
l'algoritme, veurem que aquesta part no és en realitat Θ(nlogn), sinó simplement Θ(n); això es
deu al fet que, en donar una volta al bucle que hi ha dins d'enfonsa, pos val com a mínim el
doble que en el pas anterior. Llavors, per a pos entre n/2 i n/4+1, el bucle (que té un cos de
cost constant) s'executa com a molt una vegada, entre n/4 i n/8+1 com a molt dues, etc. La
suma d'aquests factors queda, per a un arbre de k nivells, essent k = log2(n+1), igual a
Σ i:1 ≤ i ≤ k-1: 2i-1(k-i), essent cada factor del sumatori un nivell, la potència de 2 el nombre de
nodes del nivell i k-i el nombre d'execucions del bucle per als nodes dins del nivell; aquesta
quantitat és afitada per 2n i així el cost asimptòtic resultant queda Θ(n). Si bé en l'algoritme
d'ordenació el cost asimptòtic no queda afectat, pot ser útil que les cues prioritàries ofereixin
una funció organitza que implementi aquesta conversió ràpida d'un vector en una cua
perquè pot reduir el cost d'altres algoritmes (aquesta funció hauria de treballar sobre la
representació del tipus i per això formaria part del model de les cues). N'és un exemple la
modificació de heapsort (que queda com a exercici per al lector) per tal que, en comptes
d'ordenar tot el vector, només n'obtingui els k elements més grans, k < n; en aquest cas, el
cost de l'algoritme modificat seria Θ(n+k logn), que podria arribar a quedar Θ(n) si k  ≤ n/logn.
També l'algoritme de Kruskal sobre grafs (v. secció 6.5) es beneficia d'aquesta reducció de
cost.
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5.6 Taules ordenades

El TAD de les taules ordenades ha estat introduït a la secció 4.5 com una estructura que
combina l'accés individual als elements d'una taula i la seva obtenció ordenada; es van
esmentar diverses possibilitats d'implementació, destacant l'ús de taules de dispersió. Ara
bé, l'organització per dispersió presenta algunes característiques negatives que cal
comentar:

- L'accés als elements de la taula pot deixar de ser constant si la funció de dispersió no
els distribueix prou bé a les diferents galledes. Per controlar aquest mal funcionament
és necessari afegir codi de control a la implementació de la taula i, si es detecta, s'ha de
redefinir la funció i tornar a inserir els elements.

- Cal fer un estudi acurat per decidir quina és l'organització de dispersió adequada per al
context concret d'ús, tal com es mostra a l'apartat 4.4.6.

- S'ha de determinar el nombre aproximat d'elements que s'espera guardar a la taula, fins
i tot quan no se'n té la més remota idea. Si la taula queda petita, cal ampliar-la, redefinir la
funció de dispersió i reinserir els elements (a no ser que s'usin mètodes incrementals
que no s'han tractat en aquest text); si queda gran, hi haurà espai desaprofitat.

- En el context de les taules ordenades, hi ha alguna operació forçosament lineal: o bé la
inserció si es manté sempre una estructura encadenada ordenada dels elements, o bé
la preparació del recorregut si es manté l'estructura sense cap ordre i s'ordena
prèviament al recorregut (en concret, el cost de l'últim cas és quasi-lineal).

A continuació s'introdueix una tècnica de representació de les taules mitjançant arbres que
soluciona tots aquests problemes i que, en particular, permet recorreguts ordenats eficients
sense que cap operació quedi lineal. Cada element portarà associats com a mínim dos
encadenaments i un camp addicional de control, de manera que ocuparà més en aquesta
nova estructura, però com que no cal dimensionar a priori cap vector és possible que l'espai
total resultant no sigui massa diferent (v. exercici 5.25); en tot cas, el cost espacial asimptòtic
quedarà lineal. D'aquests arbres se'n diu arbres binaris de cerca.

5.6.1 Arbres binaris de cerca

Sigui V el domini dels elements i sigui <  l'operació de comparació que defineix un ordre total
(per simplificar les explicacions, usarem també la resta d'operadors relacionals). Un arbre
binari de cerca (ang., binary search tree) a és un arbre binari etiquetat amb els elements de
V, a ∈A 2V, tal que o bé és l'arbre buit o bé la seva arrel és més gran que tots els elements del
seu subarbre esquerre (si en té) i més petita que tots els elements del seu subarbre dret (si
en té) i, a més, els seus subarbres esquerre i dret són també arbres de cerca (si existeixen).
Més formalment, definim A CV com els arbres binaris de cerca sobre V, A CV ∑ A 2V:
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- Ø∈A CV.

- ∀a, a': a, a'∈A CV : dom(a) ≠ Ø ∧ dom(a') ≠ Ø:
∀v: v∈V:  màx {n / <s, n>∈ Na} < v  ∧ v < mín {n / <s, n>∈ Na' }:

arrela(Ø, v, Ø), arrela(Ø, v, a'), arrela(a, v, Ø), arrela(a, v, a')∈A CV.

A la fig. 5.48 es mostren tres arbres binaris amb etiquetes naturals; el de l'esquerra i el del mig
són de cerca però no el de la dreta, ja que el seu subarbre esquerre conté un element, el 9,
més gran que l'arrel. Els dos arbres de cerca contenen els mateixos naturals; en general, es
poden formar molts arbres de cerca amb els mateixos elements (v. exercici 5.17).

7

5 10

2 6 9 12

9 12

6

75

2

5 10

2 9

6

12

710

Fig. 5.48: dos arbres de cerca amb els mateixos elements i un que no ho és (a la dreta).

La propietat que fa interessant els arbres de cerca és que, independentment de la seva
forma, el seu recorregut en inordre proporciona els elements ordenats, precisament per la
relació exigida entre l'arrel de l'arbre i les arrels dels seus subarbres; podem comprovar-ho en
els dos arbres de cerca de la fig. 5.48 i es podria demostrar fàcilment per inducció sobre la
forma dels arbres a partir de la seva definició recursiva (queda com a exercici per al lector).
L'adequació dels arbres de cerca com a implementació de les taules ordenades es basa en
aquest fet, que permet obtenir els n elements de la taula en Θ(n), ja sigui amb arbres enfilats
o no. És necessari, a continuació, estudiar el cost de les operacions d'accés individual a la
taula per acabar de determinar l'eficiència temporal de l'estructura.

Les operacions d'accés individual es basen en la cerca d'un element a l'arbre que es regeix
per un esquema prou evident. Sigui a∈A CV un arbre de cerca i sigui v ∈V l'element a cercar:

- Si a és l'arbre buit Ø, es pot afirmar que v no és dins l'arbre.

- Altrament, es compara v amb l'arrel de a, i hi ha tres resultats possibles:
◊ v = arrel(a): l'element ha estat trobat a l'arbre.
◊ v < arrel(a): es repeteix el procés dins del subarbre esquerre de a.
◊ v > arrel(a): es repeteix el procés dins del subarbre dret de a.

a) Inserció en un arbre binari de cerca
Per tal que l'arbre resultant d'una inserció sigui també de cerca, s'aplica la casuística tot just
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descrita per localitzar l'element. Si es troba, només cal canviar la informació associada a la clau
i, per això, la forma de l'arbre i les relacions d'ordre entre els nodes queden inalterades;
altrament, s'insereix el nou element just en el lloc on ha acabat la cerca (és a dir, en el lloc on
hauria estat en cas d'existir). A la fig. 5.49 es mostra la inserció de dos elements dins d'un
arbre de cerca; en els dos casos i com passarà sempre, el nou element s'insereix com una
fulla atès que precisament la cerca acaba sense èxit quan s'accedeix a un subarbre esquerre
o dret que és buit.
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Fig. 5.49:  inserció successiva del 4 (mig) i del 3 (dreta) en l'arbre de cerca de l'esquerra.

Si l'element que es vol inserir no és dins l'arbre, l'algoritme d'inserció recorre un camí des de
l'arrel fins a una fulla; òbviament, el camí més llarg té com a longitud el nombre de nivells de
l'arbre. Si l'arbre és quasi-complet, el nombre de nivells és logarítmic; en el cas pitjor, però, el
nombre de nivells d'un arbre binari de cerca de n elements és n, ja que no hi ha cap propietat
que restringeixi la forma de l'arbre, i per això el cost resultant pot arribar a ser lineal;
curiosament, aquest cas pitjor es dóna en la inserció ordenada dels elements que resulta en
un arbre completament degenerat on cada node té un i només un fill. Es pot demostrar que
el nombre esperat de nivells d'un arbre binari de cerca després d'inserir-hi n nodes és
asimptòticament logarítmic, aproximadament 2(lnn + γ + 1), essent γ = 0.577... la constant
d'Euler i suposant que l'ordre d'inserció dels n nodes és equiprobable [Wir86, pp. 214-217]. 

b) Supressió en un arbre binari de cerca
Per localitzar un element v dins de l'arbre s'aplica l'algoritme de cerca habitual. Si l'element no
es troba, la supressió acaba; altrament, el comportament exacte depèn del nombre de fills
que té el node n = <s, v> que conté l'element:

- Si n és una fulla, simplement desapareix.

- Si n té un únic subarbre, ja sigui esquerre o dret, es puja a la posició que ocupa n.

- Si n té dos fills, cap dels dos comportaments descrits assegura l'obtenció d'un arbre
binari de cerca sinó que cal moure un altre node de l'arbre a la posició s. Quin? Per
conservar la propietat dels arbres de cerca, es mou o bé el més gran del elements més
petits que v (que és dins el subarbre esquerre de l'arbre que té n com a arrel) o bé el
més petit dels elements més grans que v (que és dins el subarbre dret de l'arbre que té
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n com a arrel). En qualsevol cas, el node n' que conté l'element que respon a aquesta
descripció és o bé una fulla o bé un node amb un únic fill, de manera que a continuació
se li aplica el tractament corresponent en aquests casos.

A la fig. 5.50 es mostren les supressions dels elements 6, 2 i 7 dins de l'arbre de la fig. 5.49,
dreta. Cadascuna de les supressions es correspon als tres casos esmentats; en particular, la
supressió del 7 porta el menor dels més grans al node que el conté. Pel que fa a l'eficiència
temporal, els raonaments fets a la inserció són extrapolables aquí.
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Fig. 5.50:  supressió successiva del 6 (esquerra), 2 (mig) i 7 (dreta) a l'arbre de la fig. 5.49, dreta.

A la fig. 5.51 es mostra una implementació per arbres de cerca de les taules ordenades que
segueix l'estratègia donada. Per simplificar la discussió, s'ha escollit l'especificació de les
taules ordenades amb una única operació que retorna la llista ordenada dels elements (v. fig.
4.29); queda com a exercici per al lector una versió usant arbres amb punt d'interès. Notem,
sobretot, que no cal manipular directament la representació dels arbres binaris sinó que
simplement s'instancia un univers adequat que ofereixi operacions de recorregut i, a
continuació, es restringeixen els valors possibles establint un invariant que caracteritza la
propietat dels arbres de cerca amb l'ús de dues funcions auxiliars per obtenir el màxim i el
mínim d'un arbre de cerca; notem que les propietats sobre la forma de l'arbre binari són
implicades per les propietats exigides als arbres de cerca. La instància és privada perquè les
operacions pròpies dels arbres binaris no han de ser accessibles a l'usuari del tipus. Les
instàncies dels universos per definir parells i llistes ja es van fer a l'especificació i no cal
repetir-les. Pel que fa a les operacions, s'implementen recursivament atès que és la manera
natural de traduir el comportament tot just descrit; la versió iterativa queda com a exercici per
al lector. Notem que l'algoritme de supressió presenta un parell d'ineficiències en esborrar un
node que té dos fills, que es mantenen per claredat a l'exposició: d'una banda, per obtenir el
menor dels més grans es fa un recorregut en inordre del fill dret quan es podria simplement
baixar per la branca dreta; de l'altra, per esborrar aquest element es torna a cercar
recursivament amb esborrar ; la solució d'aquestes ineficiències (que no afecten el cost
asimptòtic) passen per introduir una funció auxiliar que faci les dues tasques a la vegada, i
queda com a exercici per al lector. Notem que les invocacions reiterades a arrelar provoquen
canvis a la posició física de les etiquetes (malgrat que la forma de l'arbre no canvia), la qual
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cosa pot ser un inconvenient; la modificació de la codificació per evitar aquest moviment
exigeix manipular les adreces físiques dels nodes, si més no a la supressió de nodes amb
dos fills, i per això caldria escriure la representació del tipus explícitament a l'univers. 

univers ARBRE_BINARI_DE_CERCA (A és ELEM_<_= , B és ELEM_ESP) és
implementa TAULA_ORDENADA (A és ELEM_<_=, B és ELEM_ESP)

reanomena A.elem per clau, B.elem per valor, B.esp per indefinit

usa BOOL

instancia privada ARBRE_BINARI_AMB_RECORREGUTS (C és ELEM)
on C.elem és elem_taula

reanomena arbre per arbre_cerca

tipus taula és arbre_cerca ftipus

invariant (T és taula): correcte(T)
on el predicat correcte: arbre_cerca → bool es defineix:

correcte(crea) = cert 
correcte(arrela(a1, v, a2)) = correcte(a1) ∧ correcte(a2) ∧

ß ¬ buit?(a1) ⇒ v.clau > màxim(a1)  ¿ ∧
ß ¬ buit?(a2) ⇒ v.clau < mínim(a2)  ¿

i on la funció màxim: arbre_cerca → elem (i simètricament mínim) és:
buit?(fdret(a)) ⇒ màxim(a) = arrel(a).clau
¬buit?(fdret(a)) ⇒ màxim(a) = màxim(fdret(a))

funció crea retorna taula és
retorna ARBRE_BINARI_AMB_RECORREGUTS.crea

funció assigna (a és taula; k és clau; v és valor) retorna taula és
si buit?(a) llavors {es crea un arbre d'un únic node}

a := arrela(crea, <k, v>, crea)
si no

opció
cas arrel(a).clau = k fer {se substitueix la informació associada}

a := arrela(fesq(a), <k, v>, fdret(a))
cas arrel(a).clau < k fer {cal inserir en el subarbre dret}

a := arrela(fesq(a), arrel(a), assigna(fdret(a), k, v))
cas k < arrel(a).clau fer {cal inserir en el subarbre esquerre}

a := arrela(assigna(fesq(a), k, v), arrel(a), fdret(a))
fopció

fsi
retorna a

Fig. 5.51:  implementació de les taules ordenades usant un arbre binari de cerca.
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funció esborra (a és taula; k és clau) retorna taula és
var temp és elem_taula fvar

si ¬buit?(a) llavors {si l'arbre és buit, la clau ja era indefinida i no cal fer res}
opció

cas arrel(a).clau = k fer {cal distingir els quatre casos possibles}
opció

cas buit?(fesq(a)) ∧ buit?(fdret(a)) fer {el node és una fulla}
a := crea

cas ¬ buit?(fesq(a)) ∧ buit?(fdret(a)) fer {es puja el fill esquerre}
a := fesq(a)

cas buit?(fesq(a)) ∧ ¬ buit?(fdret(a)) fer {es puja el fill dret}
a := fdret(a)

cas ¬ buit?(fesq(a)) ∧ ¬ buit?(fdret(a)) fer {el node té dos fills}
{es cerca el menor dels més grans, temp}

temp := actual(principi(inordre(fdret(a)))
{es puja a l'arrel i s'esborra del subarbre on és actualment}

a := arrela(fesq(a), temp, esborra(fdret(a), temp.clau))
fopció

cas arrel(a).clau < k fer {cal suprimir en el subarbre dret}
a := arrela(fesq(a), arrel(a), esborra(fdret(a), k))

cas k < arrel(a).clau fer {cal suprimir en el subarbre esquerre}
a := arrela(esborra(fesq(a), k), arrel(a), fdret(a))

fopció
fsi

retorna a

funció consulta (a és taula; k és clau) retorna valor és
var v és valor fvar

si buit?(a) llavors v := indefinit {la clau no està definida}
si no

opció
cas arrel(a).clau = k fer v := arrel(a).valor
cas arrel(a).clau < k fer v := consulta(fdret(a), k)
cas arrel(a).clau > k fer v := consulta(fesq(a), k)

fopció
fsi

retorna v

funció tots_ordenats (T és taula) retorna llista_elem_taula és
retorna ARBRE_BINARI_AMB_RECORREGUTS.inordre(T)

funivers

Fig. 5.51:  implementació de les taules ordenades usant un arbre binari de cerca (cont.).
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5.6.2 Arbres AVL

Com ja s'ha explicat, l'eficiència temporal de les operacions d'accés individual als elements de
l'arbre depèn exclusivament de la seva altura i, en el cas pitjor, pot esdevenir lineal. En aquest
apartat anem a introduir una variant d'arbre que garanteix un cost logarítmic ja que redueix el
nombre de nivells d'un arbre binari de n nodes a Θ(log2n ), el mínim possible.

Hi ha diverses tècniques que asseguren aquest cost logarítmic sense exigir que l'arbre sigui
quasi-complet, la qual cosa portaria a algoritmes massa complicats i costosos. Per exemple,
els anomenats arbres 2-3 són una mena d'arbres no binaris, sinó ternaris, que forcen que les
fulles es trobin totes al mateix nivell; la seva generalització a una aritat qualsevol són els
arbres B i les seves extensions B* i B+, molt emprats en la implementació de fitxers indexats.
En aquest text, però, estudiem una altra classe d'arbres (aquests sí, binaris) molt fàcilment
definibles a partir dels conceptes i algoritmes fins ara introduïts: els arbres AVL (inicials dels
seus creadors, G.M. Adel'son-Vel'skii i E.M. Landis, que els van presentar l'any 1962 a una
publicació soviètica) que són arbres de cerca equilibrats.

Direm que un arbre binari està equilibrat (ang., height balanced o, simplement, balanced ) si
el valor absolut de la diferència d'altures dels seus subarbres és menor o igual que u i els
seus subarbres també estan equilibrats. Per exemple, els arbres esquerre i dret de la fig.
5.48 són equilibrats; el de l'esquerra, perquè és complet i el de la dreta, perquè els seus
desequilibris no són prou acusats com per trencar la definició donada. En canvi, l'arbre
central de la mateixa figura és desequilibrat: per exemple, el seu subarbre esquerre té altura
4 i el dret 1.

Els arbres AVL realment asseguren un cost logarítmic a les seves operacions d'accés
individual; a [HoS94, p. 520-521] i [Wir86, pp. 218-219] es dedueix aquest cost a partir d'una
formulació recursiva del nombre mínim de nodes d'un arbre AVL d'altura h, que pot
associar-se a la successió de Fibonacci. Els mateixos Adel'son-Vel'skii i Landis demostren
que l'altura màxima d'un arbre AVL de n nodes és afitada per 1.4404log2(n+2)-0.328
(aproximadament 1.5logn), és a dir, ordre logarítmic; els arbres que presenten aquesta
configuració biaixada s'anomenen arbres de Fibonacci , de bell nou per la semblança amb la
successió corresponent. Pel que fa al cas mig (el cas millor és, òbviament, l'arbre
quasi-complet), estudis empírics apunten que l'altura d'un arbre AVL de n nodes usant
l'algoritme d'inserció que es presenta a continuació és de l'ordre de (logn)+0.25 suposant
que l'ordre d'inserció dels elements és aleatori [Wir86, pp. 223-224].

A la fig. 5.52 es mostra una representació de les taules amb arbres AVL implementats amb
punters. Notem que, en aquest cas, no reaprofitem el TAD dels arbres binaris atès que és
necessari guardar informació sobre l'equilibri de l'arbre dins dels nodes; concretament,
s'introdueix un tipus per enumeració que implementa el concepte de factor d'equilibri (ang.,
balance factor) que enregistra si un arbre AVL té el subarbre esquerre amb una altura
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superior en u al subarbre dret, si està perfectament equilibrat o si el subarbre dret té una
altura superior en u al subarbre esquerre. L'ús del factor d'equilibri en comptes de l'altura
simplifica la codificació dels algoritmes perquè evita distingir subarbres buits. L'invariant del
tipus simplement reforça l'invariant dels arbres de cerca amb la condició d'equilibri, que haurà
de ser efectivament preservada pels algoritmes d'inserció i de supressió; per definir-la,
s'introdueix una operació auxiliar que calcula l'altura d'un node segons es va definir a la
secció 5.1. Per simplificar algoritmes posteriors, l'arbre no s'enfila; aquest cas queda com a
exercici per al lector.

tipus taula és arbre_AVL ftipus

tipus privat arbre_AVL és ^node ftipus

tipus privat equilibri és (ESQ, PERFECTE, DRET) ftipus

tipus privat node és
tupla

k és clau; v és valor
fesq, fdret són ^node
equib és equilibri  {factor d'equilibri del node}

ftupla
ftipus

invariant (T és taula): correcte(T), on correcte: arbre_AVL → bool es defineix com:
correcte(NUL) = cert 
p ≠ NUL ⇒ correcte(p) = correcte(p^.fesq) ∧ correcte(p^.fdret) ∧

p^.fesq ≠ NUL ⇒ màxim(p^.fesq) < p^.k ∧
p^.fdret ≠ NUL ⇒ mínim(p^.fdret) > p^.k  ∧
| altura(p^.fesq) - altura(p^.fdret)  |  ≤ 1  ∧
p^.equib = ESQ ⇔ altura(p^.fesq) > altura(p^.fdret)  ∧
p^.equib = PERFECTE ⇔ altura(p^.fesq) = altura(p^.fdret)  ∧
p^.equib = DRET ⇔ altura(p^.fesq) < altura(p^.fdret)

on la funció altura: arbre_AVL → nat es defineix com:
altura(NUL) = 0 
p ≠ NUL ⇒ altura(p) = màx(altura(p^.fesq), altura(p^.fdret)) + 1

i màxim i mínim es defineixen com a la fig. 5.51

Fig. 5.52:  representació del tipus de les taules ordenades amb arbres AVL.

a) Inserció en un arbre AV L
La inserció en un arbre AVL té dues etapes diferenciades: d'una banda, cal aplicar la
casuística de la inserció "normal" per conservar la propietat dels arbres de cerca i, de l'altra, cal
assegurar que l'arbre queda equilibrat, reestructurant-lo si cal. La primera tasca ja ha estat
descrita; centrem-nos, doncs, en la segona.
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Siguin a un arbre AVL i <k, v> el parell clau-valor a inserir; si la clau k ja era dins a o bé el node
que s'afegeix segons l'algoritme d'inserció no provoca cap desequilibri, el procés acaba
sense més problemes. El desequilibri es produeix quan existeix un subarbre a' d'a que es
troba en qualsevol dels dos casos següents:

- El subarbre dret d'a' té una altura superior en una unitat15 al subarbre esquerre d'a' i el
node corresponent al parell <k, v> s'insereix al subarbre dret d'a' i, a més, provoca un
increment en u16 de la seva altura (v. fig. 5.53, esquerra).

- El subarbre esquerre d'a' té una altura superior en una unitat al subarbre dret d'a' i el
node corresponent al parell <k, v> s'insereix al subarbre esquerre d'a' i, a més, provoca
un increment en u de la seva altura (v. fig. 5.53, dreta).

h
h+1

h
h+1

(node inserit)

Fig. 5.53: els dos casos possibles de desequilibri en una inserció.

A continuació s'estudia l'actuació que cal prendre per reequilibrar l'arbre en aquestes
situacions. Notem que ambdues són simètriques i, per això, ens centrarem només en la
primera, i queda com a exercici l'extensió al segon cas. Hi ha dos sub-casos:

- Cas DD (abreviatura de Dreta-Dreta; de l'anglès RR, abreviatura de Right-Right): el node
s'insereix en el subarbre dret del subarbre dret d'a'.  A la fig. 5.54 es mostra aquest cas
(les altures de β i γ són les úniques possibles un cop fixada l'altura de α) i la seva solució,
que és molt simple: l'arrel B  del subarbre dret d'a' passa a ser la nova arrel del subarbre i
conserva el seu fill dret, que és el que ha provocat el desequilibri amb el seu increment
d'altura i que amb aquest moviment queda a un nivell més a prop de l'arrel de l'arbre,
compensant l'augment; l'antiga arrel A d'a' esdevé fill esquerre de B i conserva el seu
subarbre esquerre; finalment, l'anterior subarbre esquerre de B esdevé subarbre dret
d'A per conservar la propietat d'ordenació dels arbres de cerca. D'aquests moviments
de subarbres alguns autors en diuen rotacions. Es pot comprovar que la rotació
preserva l'ordenació correcta recorrent inordre l'arbre abans i després del procés; a la fig.
5.54 confirmem que, efectivament, el recorregut és idèntic, αAβBγ , en els dos arbres.
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h

h+1
h+2
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A
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βα

h

h+1
h+2

hh

(node inserit)

Fig. 5.54: arbre amb desequilibri DD (a l'esquerra) i la seva resolució (a la dreta).

Notem que l'altura de l'arbre resultant és la mateixa que tenia l'arbre abans de la
inserció. Aquesta propietat és importantíssima perquè assegura que n'hi ha prou amb
un únic reequilibri de l'arbre per obtenir un arbre AVL després de la inserció, sempre
que la cerca del primer subarbre que es desequilibra es faci seguint el camí invers que
va de l'arrel a la nova fulla; en el moment en què es reequilibra aquest subarbre, la resta
de l'arbre queda automàticament equilibrat perquè ja ho era abans de la inserció i la
seva altura no varia; fins i tot, l'arbre resultant queda "més equilibrat" que abans, en el
sentit que el procés de reequilibri iguala les altures dels dos subarbres d'a'.

node inserit

primer subarbre
desequilibrat

resta de l'arbre
equilibrat

sentit de comprovació
de l'equilibri

Fig. 5.55: procés de reequilibri dins de l'arbre.

- Cas DE (abreviatura de Dreta-Esquerra; de l'anglès RL, abreviatura de Right-Left): el
node s'insereix en el subarbre esquerre del subarbre dret d'a'. A la fig. 5.57 es mostra
aquest cas i la seva solució (les altures dels subarbres són les úniques possibles un
cop fixada la de α), que no és tan evident com abans perquè aplicant les mateixes
rotacions de subarbres (que preserven la relació d'ordre dels elements) no se
solucionaria el desequilibri, i per això cal descompondre també el 21-subarbre d'a';
precisament per aquest motiu, cal distingir també el cas trivial en què el 21-subarbre
d'a' sigui buit i no es pugui descompondre (v. fig. 5.56). Notem que el nou node pot
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anar a parar indistintament a qualsevol dels dos subarbres que pengen del 21-subarbre
d'a' sense que afecti les rotacions definides. La rotació DE es pot considerar com la
composició de dues rotacions: la primera, una rotació EE (simètrica de la DD) del
subarbre dret d'a' i la segona, una rotació DD del subarbre resultant. També aquí l'altura
després de la rotació és igual a l'altura prèvia a la inserció.

A

B

2

BA1 1 1
2

Fig. 5.56: cas trivial de desequilibri DE (a l'esquerra) i la seva resolució (a la dreta).

A

B

γ

h
h+2

h

α

C

β δh-1

h+1

A

h h+2α

γ

C

B

δ

β

h
h-1

h-1 h+1

γ

C

B

δ
h

h-1

h-1

h
oα

A

β
h

h-1
h+2

h+1

Fig. 5.57: arbre amb desequilibri DE (sup. esq.), rotació EE sobre el subarbre esquerre
(sup. dret) i rotació DD sobre l'arbre sencer (inf.).

Hi ha diversos estudis empírics que intenten establir la relació entre el nombre de rotacions
exigides per a una seqüència donada d'insercions [Wir86, p. 227]. Els resultats apunten
que, donada una seqüència aleatòria d'insercions en un arbre AVL, es necessita una rotació
per a cada dues insercions, i són quasi equiprobables els dos tipus de rotacions.
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A la fig. 5.61 es mostra la codificació recursiva de l'algoritme, i la versió iterativa queda com a
exercici per al lector. La tasca important recau sobre una funció recursiva auxiliar,
insereix_AVL; els casos terminals de la recursivitat són crear una nova fulla o bé trobar algun
node a l'arbre que contingui la clau. En el primer cas, i després de fer la inserció del node
seguint la mateixa estratègia que a la fig. 5.51, s'estudia l'equilibri des de la fulla avançant a
l'arrel fins que o bé s'hi arriba, o bé es troba algun subarbre que no creix, o bé es troba algun
subarbre que es desequilibra; aquest estudi és senzill usant el factor d'equilibri del node.
Per equilibrar l'arbre, s'usen dues operacions auxiliars més, simètriques, una de les quals
també es codifica a la figura, i que no fan més que implementar les rotacions tot just descrites
com a canvis de valor dels encadenaments. Notem que l'arbre en procés d'equilibri és un
paràmetre d'entrada i de sortida per assegurar que els encadenaments queden realment
actualitzats.

b) Supressió en un arbre AV L
Els dos casos possibles de desequilibri a la supressió són idèntics al procés d'inserció però
ara el desequilibri es produeix perquè l'altura d'un subarbre disminueix per sota del màxim
tolerat. Una vegada més, ens centrem en el desequilibri provocat per la supressió en el
subarbre esquerre; l'altra situació és simètrica. Els diferents algoritmes de rotació que es
necessiten depenen exclusivament de la relació de les altures dels dos subarbres del
subarbre dret de l'arrel (que, a diferència del que passava en inserir, mai no poden ser buits).

- Si són iguals, ens trobem en el desequilibri DD del cas de la inserció, que es resol de la
mateixa manera (v. fig. 5.58). L'arbre resultant té la mateixa altura abans i després de la
supressió, per la qual cosa n'hi ha prou amb aquesta rotació per restablir l'equilibri.

A

Bα

h-1h+1
h+2

B

A

γh

h+1
h+2

hh

α

h-1

ββ γ

Fig. 5.58: arbre amb desequilibri DD (a l'esquerra) i la seva resolució (a la dreta).

- Si l'altura del subarbre esquerre és menor que l'altura del subarbre dret, la rotació és
exactament la mateixa; ara bé, l'altura de l'arbre resultant és una unitat més petita que
abans de la supressió. Aquest fet és rellevant, perquè obliga a examinar si algun
subarbre que l'engloba també es desequilibra.
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A

Bα

h+1
h+2

B

A

γh
h+1

h

α

h-1

γ
βh-1 h-1 β

Fig. 5.59: arbre amb desequilibri DD (esquerra) i la seva resolució (dreta) amb altura canviant.

- Si l'altura del subarbre esquerre és major que l'altura del subarbre dret, la rotació és
similar al cas DE (v. fig. 5.60); també aquí l'altura de l'arbre resultant és una unitat més
petita que abans de la supressió. Els arbres β i  γ de la figura poden tenir altura h-1 o
h-2, però almenys un d'ells té altura h-1.

A

B

h+2

h
C

β δ

h+1

C

B

δ

A

β
h

h-1

α h-1

γh-1

h-1
o

α

h-2

h-1
o

h-2
γ h-1

h+1

Fig. 5.60: arbre amb desequilibri DE (a dalt) i la seva resolució (a baix).

Igual com passava a la inserció, s'han fet estudis empírics sobre el nombre de rotacions
exigides durant una seqüència de supressions; curiosament, els resultats indiquen que
només cal una rotació per a cada cinc supressions [Wir86, p. 227].
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funció insereix  (a és taula; k és clau; v és valor) retorna taula és
var res és bool fvar

insereix_AVL(a, k, v, res)
retorna a

{Funció auxiliar insereix_AVL(a, k, v, creix?): donat un arbre AVL a n'insereix el parell <k, v>
de manera que es conserva l'invariant del tipus; creix? indica si l'altura augmenta}

acció privada insereix_AVL (ent/sort a és arbre_AVL; ent k és clau; ent v és valor;
sort creix? és bool) és

si a = NUL llavors {es crea un arbre d'un únic node}
a := obté_espai
si a = NUL llavors error
si no

a := <k, v, NUL, NUL, PERFECTE>
creix? := cert

fsi
si no

opció
cas a .̂k = k fer a^.v := v; creix? := fals
cas a .̂k > k fer

insereix_AVL(a^.fesq, k, v, creix?) {inserció recursiva seguint la branca adient}
si creix? llavors {estudi de l'equilibri i rotacions, si s'escau}

opció
cas a^.equib = DRET fer a^.equib := PERFECTE; creix? := fals
cas a^.equib = PERFECTE fer a^.equib := ESQ; creix? := cert
cas a^.equib = ESQ fer a := rotació_esq(a); creix? := fals

fopció
fsi

cas a .̂k < k fer {simètric a l'anterior}
insereix_AVL(a^.fdret, k, v, creix?)
si creix? llavors

opció
cas a^.equib = ESQ fer a^.equib := PERFECTE; creix? := fals
cas a^.equib = PERFECTE fer a^.equib := DRET; creix? := cert
cas a^.equib = DRET fer a := rotació_dreta(a); creix? := fals

fopció
fsi

fopció
fsi

facció

Fig. 5.61: algoritme d'inserció en un arbre AVL.
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{Funció auxiliar rotació_dreta: donat un subarbre a tal que tots els seus subarbres
són AVL però està desequilibrat per la dreta, investiga la raó del desequilibri i
efectua les rotacions oportunes}

funció privada rotació_dreta (a és arbre_AVL) retorna arbre_AVL és
var arrel, b, beta, delta són ^node ftupla

{arrel apuntarà a la nova arrel de l'arbre}
si (a^.fesq = NUL) ∧ (a^.fdret^.fdret = NUL) llavors {cas trivial de la fig. 5.56}

b := a^.fdret; arrel := b^.fesq
arrel^.fesq := a; arrel^.fdret  := b; b^.fesq := NUL; a^.fdret := NUL
a^.equib := PERFECTE; b^.equib := PERFECTE

si no {cal distingir tipus de desequilibri i rotar en conseqüència}
si a^.fdret^.equib = DRET llavors {desequilibri DD, v. fig. 5.54}

arrel := a^.fdret; beta := arrel^.fesq
arrel^.fesq := a; a^.fdret := beta; a^.equib := PERFECTE

si no {desequilibri DE, v. fig. 5.57}
b := a^.fdret; arrel := b^.fesq; beta := arrel^.fesq; delta := arrel^.fdret
a^.fdret := beta; arrel^.fesq := a; b^.fesq := delta; arrel^.fdret := b
si arrel^.equib = ESQ llavors {el nou element és dins beta}

a^.equib := PERFECTE; b^.equib := DRET
si no {el nou element és dins delta}

a^.equib := ESQ; b^.equib := PERFECTE
fsi

fsi
fsi
arrel^.equib := PERFECTE

retorna arrel

Fig. 5.61: algoritme d'inserció en un arbre AVL (cont.).

L'algoritme de supressió s'implementa recursivament a la fig. 5.62; la seva similitud a
l'operació d'inserció és prou evident i per això no es comenta més que allò estrictament
imprescindible. Queda clar que la supressió d'un element pot exigir tantes rotacions com
nodes hi ha en el camí provinent de l'arrel perquè després de cada tornada recursiva pot
haver-hi reorganitzacions. S'usa una funció auxiliar per esborrar l'element que aplica la
casuística de la supressió en un arbre de cerca i comprova l'equilibri en el cas general;
aquesta funció es podria escriure més curta (v. [Wir86, pp.226-227]) però s'ha expandit per
afavorir la seva llegibilitat. Una vegada més, hi ha una ineficiència temporal perquè en el cas
de moure elements es recorre un mateix camí dues vegades; el cost asimptòtic és igualment
logarítmic, però.
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funció esborra  (a és taula; k és clau) retorna taula és
var res és bool fvar

esborra_AVL(a, k, res)
retorna a

{Funció auxiliar esborra_AVL(a, k, encongeix?): donat un arbre AVL a n'esborra el node
que té com a clau k de manera que es conserva l'invariant del tipus; encongeix? indica
si l'altura disminueix}

acció priv esborra_AVL (ent/sort a és arbre_AVL; ent k és clau; sort encongeix? és bool) és
si a = NUL llavors {no hi ha cap node de clau k}

encongeix? := fals
si no

opció
cas a .̂k = k fer {node localitzat; cal esborrar, controlant possibles desequilibris}

<a, encongeix?> := esborra_node(a) 
cas a .̂k > k fer

esborra_AVL(a^.fesq, k, encongeix?)  {se segueix la branca adient}
{estudi de l'equilibri i rotacions, si s'escau}

si encongeix? llavors <a, encongeix?> := equilibra_dreta(a) fsi
cas a .̂k < k fer {simètric a l'anterior}

esborra_AVL(a^.fdret, k, encongeix?)
si encongeix? llavors <a, encongeix?> := equilibra_esquerra(a) fsi

fopció
fsi

facció

{Funció auxiliar equilibra_dreta(a): donat un arbre AVL a tal que s'ha esborrat un node
dels seu subarbre esquerre resultant en una disminució d'altura, averigua si l'arbre s'ha
desequilibrat i, en cas afirmatiu, efectua les rotacions oportunes. A més, retorna un
booleà que indica si l'altura de l'arbre ha disminuït}

funció privada equilibra_dreta (a és arbre_AVL) retorna <arbre_AVL, bool> és
var encongeix? és bool fvar

opció
cas a^.equib = ESQ fer a^.equib := PERFECTE; encongeix? := cert
cas a^.equib = PERFECTE fer a^.equib := DRET; encongeix? := fals
cas a^.equib = DRET fer <a, encongeix?> := rotació_dreta(a)

fopció
retorna <a, encongeix?>

Fig. 5.62: algoritme de supressió en un arbre AVL.
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{Funció auxiliar rotació_dreta: donat un subarbre a tal que tots els seus subarbres
són AVL però a està desequilibrat per la dreta, investiga la raó del desequilibri i
efectua les rotacions oportunes. A més, retorna un booleà que indica si l'altura de
l'arbre ha disminuït}

funció privada rotació_dreta (a és arbre_AVL) retorna <arbre_AVL, bool> és
var arrel, b, beta, delta són ^node; encongeix? és bool fvar

{arrel apuntarà a la nova arrel de l'arbre}
si a^.fdret^.equib = ESQ llavors {desequilibri DE, v. fig. 5.60}

b := a^.fdret; arrel := b^.fesq; beta := arrel^.fesq; delta := arrel^.fdret
a^.fdret := beta; arrel^.fesq := a; b^.fesq := delta; arrel^.fdret := b

{a continuació, s'actualitzen els factors d'equilibri segons les altures de
beta i  delta}

opció
cas arrel^.equib = ESQ fer

a^.equib := PERFECTE; b^.equib := DRET
cas arrel^.equib = PERFECTE fer

a^.equib := PERFECTE; b^.equib := PERFECTE
cas arrel^.equib = DRET fer

a^.equib := ESQ; b^.equib := PERFECTE
fopció
arrel^.equib := PERFECTE; encongeix? := cert

si no {desequilibri DD, v. fig. 5.58 i 5.59, d'idèntic tractament}
arrel := a^.fdret; beta := arrel^.fesq
arrel^.fesq := a; a^.fdret := beta

{a continuació, s'actualitzen els factors d'equilibri segons les altures de
beta i el fill dret de la nova arrel i s'esbrina si l'arbre ha encongit}

si b^.equib = PERFECTE llavors
a^.equib := DRET; arrel^.equib := ESQ; encongeix? := fals

si no
a^.equib := PERFECTE; arrel^.equib := PERFECTE; encongeix? := cert

fsi
fsi

retorna arrel

Fig. 5.62: algoritme de supressió en un arbre AVL (cont.).
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{Funció auxiliar esborra_node(a): donat un arbre a tal que la seva arrel conté
l'element que es vol esborrar, el suprimeix segons la casuística vista al primer
apartat i alliberant espai; en cas que els dos subarbres d'a existeixin, controla
l'equilibri i rota, si és necessari. A més, retorna un booleà que indica si l'altura de
l'arbre ha disminuït}

funció privada esborra_node (a és arbre_AVL) retorna <arbre_AVL, bool> és
var arrel, min són ^node; encongeix? és bool fvar

{arrel apunta l'arrel del subarbre resultant}
opció

cas (a^.fesq = NUL) ∧ (a^.fdret = NUL) fer
{és una fulla; l'altura disminueix}

arrel := NUL; encongeix? := cert
allibera_espai(a)

cas (a^.fesq ≠ NUL) ∧ (a^.fdret = NUL) fer
{li penja un únic node per l'esquerra, que es puja; l'altura disminueix}

arrel := a^.fesq; encongeix? := cert
allibera_espai(a)

cas (a^.fesq = NUL) ∧ (a^.fdret ≠ NUL) fer
{li penja un únic node per la dreta, que es puja; l'altura disminueix}

arrel := a^.fdret; encongeix? := cert
allibera_espai(a)

cas (a^.fesq ≠ NUL) ∧ (a^.fdret ≠ NUL) fer
{obté i copia el mínim del subarbre dret a l'arrel}

min := a^.fdret
mentre min^.fesq ≠ NUL fer min := min^.fesq fmentre
a^.k := min^.k; a^.v := min^.v

{a continuació, esborra el mínim i controla l'equilibri}
esborra_AVL(a^.fdret, min^.k, encongeix?)
si encongeix? llavors <a, encongeix?> := equilibra_dreta(a) fsi

fopció
retorna <arrel, encongeix?>

Fig. 5.62: algoritme de supressió en un arbre AVL (cont.).
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Exercicis

5.1 Donat l'arbre següent:

A

B C DX

E F G

H

V Z

a) descriviu-lo segons el model associat als arbres generals; b ) digueu quin és el node arrel i
quines són les fulles; c) digueu quins nodes són pares, fills, antecedents i successors del
node X ; d ) calculeu el nivell i l'altura del node X ; e ) recorregueu-lo en pre-ordre, inordre,
postordre i per nivells; f ) transformeu-lo en un arbre binari que el representi segons
l'estratègia "fill esquerre, germà dret".

5.2 Especifiqueu equacionalment el model dels arbres amb punt d'interès, tant binaris com
generals, amb un conjunt adient d'operacions.

5.3 Usant la signatura dels arbres binaris, especifiqueu i implementeu una operació que
compti el nombre de fulles.

5.4 Una expressió aritmètica pot representar-se com un arbre on els nodes que són fulles
representen operands i els nodes intermedis representen operadors.
a) Dibuixeu un arbre representant l'expressió (a+b)*c/d*(a-5).
b ) Quin seria l'algoritme d'avaluació de l'expressió? Es correspon a algun algoritme conegut
sobre arbres?
c) Escriviu un algoritme que transformi una expressió representada mitjançant una cua de
símbols en una expressió representada mitjançant un arbre. Suposeu que els símbols tenen
una operació per esbrinar si són operands, operadors, parèntesis d'obrir o parèntesis de
tancar. Considereu les prioritats habituals i l'associativitat per l'esquerra. (Una variant d'aquest
problema està resolta a l'apartat 7.1.1 usant estructures lineals.)

5.5 Escriviu un algoritme que transformi un arbre general implementat amb apuntadors als
fills en un arbre binari per l'estratègia fill esquerre, germà dret. Feu també l'algoritme invers.

5.6 Siguin els arbres generals amb la signatura habitual. Implementeu un procediment que
retorni el conjunt de tots els camins que van de l'arrel a les fulles d'un arbre de lletres. Per
exemple, de l'arbre:
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B

A

T A

L

E

A R A

L

U N

A

ha de resultar el conjunt {BATA, BATRE, BALA, BLAU, BLANA}.

5.7 Sigui un arbre general A i un arbre binari A' resultat de representar A sota l'estratègia fill
esquerre, germà dret. Digueu si hi ha alguna relació entre els recorreguts de A i A'. A partir
d'aquí, justifiqueu la conveniència d'enfilar o no l'arbre binari. (V. [Knu68, pp. 361-363].)

5.8 a) És possible generar un arbre binari a partir de només un dels seus recorreguts
pre-ordre, inordre o postordre? I a partir de dos recorreguts diferents (examineu totes les
parelles possibles)? Per què?
b ) Reconstruïu un arbre binari a partir dels recorreguts següents:

i) preordre: 2, 1, 4, 7, 8, 9, 3, 6, 5
inordre: 7, 4, 9, 8, 1, 2, 6, 5, 3

ii) inordre: 4, 6, 5, 1, 2, 12, 7, 3, 9, 8, 11, 10
postordre: 6, 5, 4, 12, 7, 2, 8, 9, 10, 11, 3, 1

c) Dissenyeu l'algoritme que reconstrueixi un arbre binari donats els seus recorreguts pre-
ordre i inordre. Feu el mateix a partir dels recorreguts postordre i inordre. En ambdós casos,
useu el tipus llista_nodes per representar els recorreguts, definint clarament la seva
signatura; si necessiteu alguna operació molt particular d'aquest exercici, definiu-la
clarament, especifiqueu-la i implementeu-la.
d ) Escriviu un algoritme que, donats dos recorreguts pre-ordre, inordre o postordre d'un
arbre binari i dos nodes seus qualsevols, decideixi si el primer és antecedent del segon.

5.9 Escriviu un algoritme que transformi un arbre binari representat amb apuntadors als fills
en un arbre binari representat seqüencialment en pre-ordre amb apuntador al fill dret (és a dir,
els nodes dins d'un vector emmagatzemats en l'ordre donat per un recorregut preordre i, per
a cada un d'ells, un apuntador addicional al fill dret). 

5.10 Escriviu algoritmes per afegir un node com a fill esquerre o dret d'un node dins un
arbre binari enfilat inordre i esborrar-hi el fill esquerre o dret d'un node.

5 . 11 Modifiqueu la implementació de les relacions d'equivalència de la fig. 5.35 per al cas
particular que els elements són els n naturals de l'interval [1, n].
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5.12 Construïu un arbre parcialment ordenat on s'insereixen successivament els valors 64,
41, 10, 3, 9, 1 i 2 i usant < com a relació d'ordre; a continuació, esborreu tres vegades el
mínim. Mostreu clarament l'evolució de l'arbre pas a pas en cada operació.

5.13 Sigui una nova funció sobre les cues prioritàries que esborri un element qualsevol
donada una clau que l'identifica unívocament. Implementeu-la de manera que tingui un cost
logarítmic sense empitjorar les altres (si cal, modifiqueu la seva representació habitual).

5.14 Es volen guardar 10.000 elements dins una cua prioritària implementada amb un piló
que representa l'arbre corresponent parcialment ordenat. Determineu en els casos següents
què és millor, si un arbre binari o quaternari:
a) Minimitzant el nombre màxim de comparacions entre elements en inserir-ne un de nou.
b ) Minimitzant el nombre màxim de comparacions entre elements en esborrar-ne el mínim.
c) Minimitzant el nombre màxim de moviments d'elements en inserir-ne un de nou.
d ) Minimitzant el nombre màxim de moviments d'elements en esborrar-ne el mínim.

5.15 Implementeu un arbre parcialment ordenat sota estratègia encadenada.

5.16 Espai intencionadament en blanc.

5.17 Dibuixeu tots els arbres de cerca possibles que contenen els naturals 1, 2, 3 i 4 (sense
repeticions). Quins d'aquests arbres són equilibrats? En general, quants arbres de cerca es
poden formar amb n elements diferents?

5.18 Donat un arbre de cerca inicialment buit, inseriu-hi els elements 7, 2, 9, 0, 5, 6, 8 i 1,
equilibrant a cada pas.

5.19 Donat l'arbre de cerca de la figura, inseriu-hi successivament els valors 64, 41, 10, 3,
9, 1 i 2; a continuació, esborreu-hi successivament els valors 9, 15, 10 i 55; en cas d'esborrar
un node amb dos fills, substituïu-lo pel més petit del seu subarbre dret. Repetiu el procés
equilibrant l'arbre després de cada modificació (adoneu-vos que, inicialment, ja està
equilibrat). Mostreu clarament l’evolució de l’arbre pas a pas en cada operació.

40

20

8

46

12

5 15 24

30 42 55

50 60
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5.20 Proposeu una representació dels arbres de cerca equilibrats que, a més de les
operacions habituals, permeti trobar el k-èsim element més petit de l'arbre en temps
logarítmic sense afectar el cost de les operacions habituals i emprant tan poc espai addicional
com es pugui. Codifiqueu l'operació.

5.21 Proposeu una estructura de dades que tingui temps logarítmic en la inserció i
supressió d'elements, temps constant en la consulta d'elements i permeti llistar tots els
elements ordenats en un temps lineal.

5.22 Implementeu el TAD de les cues prioritàries usant arbres de cerca.

5.23 En lògica, es diu que un predicat (que és una expressió formada per variables i
operacions booleanes; per exemple, cert, fals, ∧, ∨ i ¬) és satisfactible si, per a alguna
assignació de les seves variables, el predicat avalua cert. A les variables se'ls pot assignar els
valors cert i fals i l'avaluació d'un predicat és l'habitual. Penseu una bona representació dels
predicats i un algoritme que decideixi si un predicat és satisfactible. Calculeu el cost de
l'algoritme en temps i espai.

5.24 Ens interessa trobar una representació dels conjunts que, a banda de les típiques
operacions d'afegir i treure elements i de comprovar si un element és dins d'un conjunt,
n'ofereixi altres tres que obtinguin una llista amb la intersecció, la unió i la diferència de dos
conjunts. Quina és la millor estructura per afavorir les tres últimes operacions? I si, a més,
volem que les tres primeres també siguin ràpides? Què passa si les tres últimes, en comptes
de retornar una llista d'elements, han de retornar també un conjunt? Justifiqueu les
respostes en funció del cost de les operacions.

5.25 Volem implementar un diccionari amb operacions d'accés directe per paraula i de
recorregut alfabètic. Suposeu que l'espai reservat per a cada entrada del diccionari és X, un
valor fix. Suposeu que el nombre esperat d'entrades és N. Raoneu quina estructura de
dades és millor en els supòsits següents: a) minimitzant l'espai que ocupa el diccionari; b )
afavorint el cost temporal de les operacions de recorregut alfabètic i de consulta directa per
paraula; c) Afavorint el cost temporal de les operacions de recorregut alfabètic i
d'actualització del diccionari (insercions i supressions). En cada cas determineu exactament
el cost temporal de les diferents operacions del diccionari com també l'espai usat (en bits i
com a funció de X i N ), suposant que els enters i els punters ocupen 32 bits.

5.26 Donat un fitxer amb n nombres enters, n molt gran (per exemple, n = 108), construïu
un algoritme que obtingui els k nombres més grans, k << n (per exemple, k = 1000) al més
eficientment possible tant en temps com en espai. Calculeu acuradament el seu cost.
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5.27 La Federació Local d'Escacs de CAtalunya (FLECA) ha decidit informatitzar-se. La
FLECA té enregistrats els noms dels diferents clubs i jugadors d'escacs de Catalunya, i sap
que un jugador només pertany a un club i que, a causa de la incipient crisi econòmica, els
clubs es fusionen amb certa freqüència per formar-ne de nous; el nom del club resultant és
igual al nom del club involucrat amb més escaquistes i els jugadors dels clubs que es
fusionen passen a ser automàticament del nou club. Determineu la signatura i la
implementació de l'estructura necessària per tal que es pugui fusionar clubs i determinar a
quin club pertany un jugador determinat amb certa rapidesa. Quin és el cost resultant de les
operacions?  I l'espai emprat?

5.28 A causa de la intensa campanya institucional ("Som 6 milions de jugadors d'escacs") i,
tot s'ha de dir, de les exempcions fiscals, el nombre de clubs d'escacs a Catalunya s'ha
disparat, és molt gran i continua creixent. Per organitzar futurs campionats, la FLECA
classifica els clubs per comarques (considereu que hi ha un nombre fix i petit de comarques)
de manera que en donar d'alta un nou club es diu de quina comarca és. Dissenyeu una
estructura de dades per tal que sigui al més eficientment possible treure els llistats, ordenats
alfabèticament, de tots els clubs de Catalunya i de tots els clubs d'una comarca donada i de
manera que l'operació d'afegir un nou club no sigui excessivament lenta. En tots els casos,
calculeu el cost de les operacions i justifiqueu que la vostra solució no és millorable. Com
s'implementaria l'operació de llistar ordenadament tots els clubs d'una comarca?

5.29 Ens ocupem de la construcció d'una família de codis de compressió de cadenes
anomenat codis de Huffman. Suposeu que tenim missatges que consisteixen en una
seqüència de caràcters. Els caràcters apareixen en els missatges amb una probabilitat
coneguda i independent de la posició concreta del caràcter dins del missatge. Com a
exemple, suposeu que els missatges es componen dels caràcters a, b, c, d i e, que
apareixen amb probabilitats 0.12, 0.40, 0.15, 0.08 i 0.25, respectivament (òbviament, la
suma dóna 1). Volem codificar cada caràcter en una seqüència de 0's i 1's de manera que cap
codi d'un caràcter és prefix del codi d'un altre caràcter; aquesta propietat permet, donat un
missatge, codificar-lo i descodificar-lo de manera no ambigua. A més, volem que aquesta
codificació minimitzi l'extensió mitjana esperada dels missatges, de manera que la seva
compactació sigui l'òptima. En l'exemple anterior, un codi òptim és a = 1111, b = 0, c = 110,
d = 1110 i e = 10. En concret:
a) Dissenyeu un algoritme tal que, donat el conjunt V de caràcters i donada la funció de
probabilitat pr :V  → [0,1], construeixi un codi de Huffman per a V.
b ) Escriviu els algoritmes de codificació i descodificació de missatges suposant que el tipus
missatge és una instància adequada del tipus cua.
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5.30 L'estructura de dades quad-tree s'usa en informàtica gràfica per representar figures
planes en blanc i negre. Es tracta d'un arbre en el qual cada node o bé té exactament quatre
fills, o bé és una fulla. En aquest darrer cas, pot ser una fulla blanca o una fulla negra.

L'arbre associat a una figura dibuixada dins un pla (que, per simplificar, podem suposar un
quadrat de costat 2k) es construeix de la forma següent: se subdivideix el pla en quatre
quadrants; els quadrants que estiguin completament dins de la figura corresponen a fulles
negres, els que estiguin completament fora de la regió, a fulles blanques i els que estiguin
parcialment dins i parcialment fora, a nodes interns; per a aquests últims s'aplica
recursivament el mateix algorisme. Com a exemple, es mostra una figura en blanc i negre i el
seu arbre associat:

B B N N

B BB

N B B N

B BB

N B N N

B NN N BN B

a) Determineu la signatura necessària sobre el tipus quad-tree per escriure algoritmes per
representar una figura com un quad-tree i per recuperar la figura a partir d'un quad-tree.
Suposeu que existeix un tipus figura amb les operacions que més us convinguin.
b ) Escriviu una representació per als quad-tree.
c) Implementeu les operacions del tipus obtingudes a a) sobre la representació de b).
d ) Modifiqueu la representació de b) per implementar una nova operació que obté el
negatiu d'un quad-tree. El resultat ha de ser Θ(1).

5.31 Ja sabem que, en el context de les especificacions algebraiques, es defineix un
terme com una aplicació successiva de símbols d'operació d'una signatura que pot tenir
variables o no tenir-ne; gràficament, un terme es pot representar mitjançant un arbre amb
símbols dins dels nodes.

suma

succ zero

pred

zero

succ

pred

x

suma(succ(pred(zero)), zero) succ(pred(x))
Terme sense variables Terme amb variables

Considerem els símbols definits dins d'un univers SIMBOL :
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univers SÍMBOL és
usa BOOL
tipus símbol
ops op1, ..., opn: → símbol eqns

x1, ..., xk: → símbol var?(op1) = fals; ...; var?(x1) = cert; ...
var?: símbol → bool (op1 = op1) = cert...
_=_, _≠_: símbol símbol → bool (op1 ≠ op1) = fals...

funivers

on var? és una funció que ens diu si un símbol representa una operació o una variable i _=_ i
_≠_ les típiques operacions d'igualtat.

a) Definiu els termes com a instància d'arbres. Si, per simplificar, només considereu termes
formats amb operacions d'aritat 0, 1 o 2, aquests arbres seran binaris.

b ) Siguin un terme t sense variables i un terme r amb variables tal que dins r no hi ha
variables repetides. Direm que r se superposa amb t mitjançant α si existeix alguna assignació
α de les variables de r que iguali r i t. Així, donats els termes t = suma(mult(zero, zero),
zero) i r = suma(x, zero) se superposen mitjançant l'assignació x = mult(zero, zero). En canvi,
els dos termes t i r de la forma t = suma(mult(zero, zero), zero) i r = mult(zero, zero) no se
superposen. Implementeu les operacions:

superposen?: terme terme → bool : essent r un terme amb variables no repetides i t
sense variables, superposen?(t, r) mira si r se superposa amb t mitjançant alguna
assignació de les seves variables.

ass: terme terme → llista_parelles_variables_i_termes: per a t i r definits com abans,
ass(t, r) retorna la llista d'assignacions que cal fer a les variables del terme r per tal que r
se superposi amb t ; si r no és superposable amb t, error.

Podeu usar les especificacions genèriques de parells i de llistes (v. fig. 1.31 i 3.13).
c) Siguin un terme t sense variables i dos termes r i  s amb variables tals que ni a r ni a s hi
ha variables repetides i les variables de s són un subconjunt de les de r. Si r se superposa
amb t mitjançant una assignació α, podem definir la transformació de t usant una equació
r = s com el resultat d'aplicar l'assignació α sobre s. Així, es pot transformar el terme
t = suma(mult(zero, zero), zero) usant l'equació suma(x, zero) = x , sent α = mult(zero, zero),
obtenint el terme mult(zero, zero).
Implementeu l'operació transforma: terme terme terme → terme, que realitza l'operació
descrita, o dóna error si el segon terme no se superposa amb el primer.

d ) Sigui un terme t sense variables i dos termes r i s amb variables tals que ni a r ni a s hi ha
variables repetides i les variables de s són un subconjunt de les de r. Ara volem generalitzar
l'apartat c) de manera que la transformació es pugui realitzar sobre qualsevol subterme t' de
t. Així, donat el terme t = suma(mult(zero, zero), zero) i l'equació r = s: mult(zero, x) = zero ,
podem transformar el subterme t' = mult(zero, zero) de t aplicant r = s i obtenir com a resultat
el terme suma(zero, zero). Podeu considerar que tot terme és subterme de si mateix.
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Implementeu les operacions:
transformable?: terme terme terme → bool : essent r i s termes amb variables i t sense

variables, transformable?(t, r, s) mira si algun subterme de t pot transformar-se mitjançant
l'equació r = s (és a dir, mira si r se superposa amb algun subterme de t ).

transfsubt: terme terme terme → terme: per a t, r i s definits com abans, transfsubt(t, r, s)
transforma un subterme de t mitjançant l'equació r = s ; si no es pot transformar, error.

e ) A continuació es vol implementar una operació que, donats un terme t sense variables i
una llista L d'equacions de la forma r = s, comprova si pot transformar-se algun subterme t' de
t mitjançant alguna equació de L segons la mecànica descrita a l'apartat d).
Implementeu les operacions.

es_pot_transformar?: llista_parelles_termes terme → bool: essent L una llista
d'equacions i t un terme sense variables, es_pot_transformar?(L, t) mira si algun
subterme de t pot transformar-se mitjançant alguna equació r = s de L.

un_pas: llista_parelles_termes terme → terme: per a L i t com abans, un_pas(L, t)
transforma un subterme de t mitjançant alguna equació r = s de L; si no hi ha cap
subterme transformable, dóna error. Si hi ha més d'una transformació possible, n'aplica
una qualsevol.

Podeu usar les especificacions genèriques de parells i de llistes (v. fig. 1.31 i 3.13).

f ) Finalment, implementeu l'operació forma_normal: llista_parelles_termes terme → terme
que, donat un terme t sense variables i una llista L d'equacions de la forma r = s , transforma t
en la seva forma normal, aplicant-hi successivament equacions de L. Fixeu-vos que, si es
consideren les equacions r = s com a regles de reescriptura r → s, llavors el resultat d'aquest
apartat és la implementació del procés de reescriptura.
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