
Capítol 6 Relacions binàries i grafs

En aquest capítol ens centrem en el model de les relacions binàries1 entre elements de dos
dominis A i B, on un element d'A està relacionat amb un element de B si es compleix
l'enunciat de la relació. Generalment, un element d'A està relacionat amb diversos de B i
viceversa; per això, en alguns textos informàtics les relacions binàries s'anomenen relacions
m:n com a abreviatura de: m elements d'A es relacionen amb n de B i viceversa.

Un exemple d'ús de les relacions binàries és la gestió de la matriculació d'alumnes dins d'una
universitat. El model es pot considerar com una relació entre dos conjunts d'elements: els
alumnes i les assignatures; cada alumne està relacionat amb totes les assignatures que cursa
i cada assignatura amb tots els alumnes que s'hi han matriculat.

IP IC Alg Fis PM ILo EDA
Abad x x x x
Abadia x x x x
Aguilar x x x
...

Fig. 6.1: representació de la relació alumnes-assignatures
(la creu significa que l'alumne cursa l'assignatura).

Atès el context d'ús esperat, les operacions que semblen adients sobre el tipus són:
matricular un alumne d'una assignatura, desmatricular-lo (quan l'ha aprovada), esbrinar si un
alumne cursa una assignatura concreta i llistar les assignatures que cursa un alumne i els
alumnes que cursen una assignatura. Extrapolant aquestes operacions a un marc general,
podem formular una especificació per a les relacions i deduir-ne implementacions eficients.
Concretament, a la primera secció estudiarem l'especificació i la implementació de les
relacions binàries en general, mentre que a la resta del capítol ens centrarem en el cas
particular de relacions binàries sobre un únic domini, que s'anomenen grafs. Sobre els grafs
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1 Si bé ens podríem plantejar l'estudi de relacions sobre un nombre arbitrari de dominis, el cas habitual
és el binari i per això ens restringim a ell.



es defineixen diversos algoritmes de gran interès, la resolució dels quals serà abastament
comentada i que poden involucrar diversos TAD ja coneguts, com les cues prioritàries i les
relacions d'equivalència. 

6.1 Relacions binàries

Com queda dit, es vol especificar el TAD de les relacions binàries definides sobre dos
dominis de dades A i B, notacionalment R AxB, tal que tot valor R del TAD, R ∈R AxB, és un
conjunt de parells ordenats <a, b>, a ∈A i b ∈B. Donats R ∈R AxB, a ∈A i b ∈B, la signatura
del tipus és:

- Crear la relació buida: crea, retorna Ø.

- Afegir un parell a la relació: insereix(R, a, b), retorna R  ∪ {<a, b>}.

- Esborrar un parell de la relació: esborra(R, a, b), retorna R - {<a, b>}.

- Mirar si un parell d'elements estan relacionats: existeix?(R, a, b), esbrina si <a, b> ∈R.

- Dues operacions per determinar el conjunt recorrible2 d'elements (v. fig. 4.27) que
estan relacionats amb un de donat: fila(R, a), retorna el conjunt s ∈P(B) tal que
b ∈s ⇔ <a, b>∈R, i columna(R, b), que es defineix simètricament.

Alternativament, es podria considerar la relació com una funció dels parells d'elements sobre
l'àlgebra booleana B de valors C i F, f : A x B → B, tal que f(a, b) val C si a i b són a la relació
i F altrament. Aquest model s'adoptarà en el cas de relacions binàries valuades, introduït més
endavant.

A la fig. 6.2 es presenta una especificació per a les relacions. Notem que hi ha diversos
paràmetres formals. D'una banda, els gèneres sobre els quals es defineix la relació i les seves
operacions d'igualtat necessàries en diverses equacions. De l'altra, i per establir un criteri
d'ordenació dels elements a l'hora d'inserir-los en el conjunt recorrible, es requereix que els
seus gèneres presentin una operació de comparació, tal com estableix l'univers ELEM_<_=
presentat a la fig. 4.28. S'ha optat per definir els conjunts recorribles com a ordenats perquè
aquest serà el cas habitual i així no sorgeixen problemes de consistència en implementar el
tipus (concretament, s'evita que les implementacions seqüencials insereixin els elements en
els conjunts en un ordre diferent que l'especificació).

Notem que, en haver-hi dues operacions que retornen dos conjunts de tipus diferents cal fer
dues instàncies dels conjunts genèrics, que serveixen per establir a la signatura el tipus de
retorn de les operacions fila i columna; aquests dos tipus són implícitament exportats i poden
ser emprats pels mòduls usuaris de les relacions per declarar-ne variables o paràmetres.
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2 El conjunt ha de ser recorrible perquè disposi d'operacions còmodes i eficients de recorregut en
implementar posteriors algoritmes. No s'usen llistes amb punt d'interès per evitar repetits.



Pel que fa a les equacions, les relacions establertes sobre insereix confirmen que la relació
representa un conjunt de parells. Notem també que, en esborrar, cal treure totes les
possibles aparicions del parell i que si el parell no existeix no es dóna error, sinó que la relació
queda inalterada. Per últim, cal destacar que la inserció reiterada d'elements en obtenir una
fila o columna no afecta el resultat per les equacions pròpies dels conjunts recorribles.

univers RELACIÓ (A, B són ELEM_<_=) és

usa BOOL

instancia CJT_ORDENAT_RECORRIBLE(C és ELEM_<_=) on
C.elem és A.elem, C.= és A.=, C.≠ és A.≠, C.< és A.<

reanomena cjt per cjt_a

instancia CJT_ORDENAT_RECORRIBLE(C és ELEM_<_=) on
C.elem és B.elem, C.= és B.=, C.≠ és B.≠, C.< és B.<

reanomena cjt per cjt_b

tipus relació

ops crea: → relació
insereix, esborra: relació A.elem B.elem → relació
existeix?: relació A.elem B.elem → bool
fila: relació A.elem → cjt_b
columna: relació B.elem → cjt_a

eqns ∀R∈relació; ∀a,a1,a2∈A.elem; ∀b,b1,b2∈B.elem

insereix(insereix(R, a, b), a, b) = insereix(R, a, b)
insereix(insereix(R, a1, b1), a2, b2) = insereix(insereix(R, a2, b2), a1, b1)

esborra(crea, a, b) = crea
esborra(insereix(R, a, b), a, b) = esborra(R, a, b)
[(a1 ≠  a2) √ (b1 ≠ b2)] ⇒

⇒ esborra(insereix(R, a1, b1), a2, b2) = insereix(esborra(R, a2, b2), a1, b1)

existeix?(crea, a, b) = fals
existeix?(insereix(R, a1, b1), a2, b2) = existeix?(R, a2, b2) ∨ ((a1 =  a2) ∧ (b1 = b2))

fila(crea, a) = CJT_ORDENAT_RECORRIBLE.crea
fila(insereix(R, a, b), a) = CJT_ORDENAT_RECORRIBLE.afegeix(fila(R, a), b)
[a1 ≠  a2] ⇒ fila(insereix(R, a1, b), a2) = fila(R, a2)

columna(crea, b) = CJT_ORDENAT_RECORRIBLE.crea
columna(insereix(R, a, b), b) =

= CJT_ORDENAT_RECORRIBLE.afegeix(columna(R, b), a)
[b1 ≠ b2] ⇒ columna(insereix(R, a, b1), b2) = columna(R, b2)

funivers

Fig. 6.2: especificació del tipus abstracte de dades de les relacions.
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L'ús de les relacions exigeix de vegades no només relacionar parells d'elements, sinó també
explicitar un valor que caracteritza aquest lligam, i en aquest cas direm que la relació és
valuada; a l'exemple de la fig. 6.1, això passa si es vol guardar la nota que un alumne treu de
cada assignatura que cursa. El model resultant exigeix alguns canvis a l'especificació i,
posteriorment, a la implementació. Pel que fa al model, la relació es pot considerar com una
funció de dues variables (els dominis de la relació) sobre l'abast V dels valors, f : A x B → V,
de manera que f(a, b) representa el valor de la relació; suposarem que V presenta un valor
especial ⊥ tal que, si a i b no estan relacionats, consulta(f, a, b) = ⊥; altrament, caldria
mantenir l'operació existeix?: relació A.elem B.elem → bool per esbrinar si un parell és al
domini de la funció i considerar un error consultar el valor d'un parell indefinit.

A la fig. 6.3 es presenta la signatura del TAD, i la seva especificació queda com a exercici per
al lector; notem que el gènere dels valors i el valor ⊥ es defineixen a l'univers ELEM_ESP (v.
fig. 4.1). Les operacions fila i columna retornen no només els elements amb què es
relacionen sinó també el valor, per la qual cosa els conjunts resultat són de parells d'elements
que es formen com a instància de l'univers genèric PARELL, amb la particularitat que la
igualtat només té en compte l'element i no el valor.

univers RELACIÓ_VALUADA (A, B són ELEM_<_=; V és ELEM_ESP) és

instancia PARELL(P1, P2 són ELEM) on
P1.elem és A.elem, P2.elem és V.elem
reanomena parell per a_i_valor, _.c1 per _.a, _.c2 per _.val

instancia PARELL(P1, P2 són ELEM) on
P1.elem és B.elem, P2.elem és V.elem
reanomena parell per b_i_valor, _.c1 per _.b, _.c2 per _.val

instancia CJT_ORDENAT_RECORRIBLE(C és ELEM_<_=) on
C.elem és a_i_valor, C.= és (_.a) A.= (_.a), C.≠ és (_.a) A.≠ (_.a), C.< és (_.a) A.< (_.a)
reanomena cjt per cjt_a_i_valor

instancia CJT_ORDENAT_RECORRIBLE(C és ELEM_<_=) on
C.elem és b_i_valor, C.= és (_.b) B.= (_.b), C.≠ és (_.b) B.≠ (_.b), C.< és (_.b) B.< (_.b)
reanomena cjt per cjt_b_i_valor

tipus relació

ops crea: → relació
insereix: relació A.elem B.elem V.elem → relació
esborra: relació A.elem B.elem → relació
consulta: relació A.elem B.elem → V.elem
fila: relació A.elem → cjt_b_i_valor
columna: relació B.elem → cjt_a_i_valor

funivers

Fig. 6.3: signatura del tipus abstracte de dades de les relacions valuades.
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A la resta de la secció estudiem la implementació del TAD de les relacions binàries no
valuades, i l'extensió al cas valuat queda com a exercici per al lector.

La representació més intuïtiva del tipus de les relacions binàries consisteix a usar un vector
bi-dimensional de booleans enregistrant si el parell corresponent a cada posició pertany o no
a la relació. Si hi ha molts elements interrelacionats aquesta solució pot ser satisfactòria, però
no ho serà en el cas general per raons principalment d'espai i també d'ineficiència de fila i
columna, que queden d'ordre lineal independentment del nombre d'elements que s'hi
troben; per exemple, si considerem una universitat que imparteix 400 assignatures i amb una
mitjana de 6 assignatures cursades per alumne, la matriu de la fig. 6.1 està ocupada només
en un 1.5% de les seves posicions. Aquestes matrius s'anomenen matrius disperses (ang.,
sparse matrix) i és evident que cal buscar-ne una representació alternativa.

Una estratègia diferent consisteix a guardar només els elements no nuls de la matriu
dispersa; cada element formarà part exactament de dues llistes diferents: la d'elements de la
seva fila i la d'elements de la seva columna. En comptes de duplicar els elements a cada llista,
es conserva una única còpia de l'element a la què s'associen dos camps d'encadenament i
així poden inserir-se a les dues llistes simultàniament; aquesta estratègia serà especialment
útil quan la relació sigui valuada, perquè no caldrà duplicar el valor de la relació en diverses
llistes diferents. D'aquesta estructura se'n diu multillista de grau dos ; multillista perquè els
elements formen part de més d'una llista, i de grau dos perquè formen part exactament de
dues llistes. Per abreujar, de les multillistes de grau dos en direm simplement multillistes
(ang., multilist).

Atesa aquesta política de representació, les operacions sobre les relacions queden així:

- Inserir un parell: se cerca la llista de la fila i la columna de l'element i s'hi encadena la
cel.la. Les llistes s'han de mantenir ordenades perquè l'especificació estableix que el
resultat de fila i columna ha de ser ordenat i així no cal un procés explícit d'ordenació en
aquestes operacions; a més, l'obtenció ordenada dels elements pot ser útil en alguns
contexts. Notem que la inserció ordenada exigeix en el cas general recórrer dues llistes
en lloc d'una per obtenir-ne els anteriors.

- Esborrar un parell: se cerca el parell per la fila o la columna corresponents; per actualitzar
les llistes, cal conèixer la posició que ocupen els elements que el precedeixen i això
exigirà una exploració addicional a la llista per la qual no s'ha cercat el parell. Aquesta
segona cerca es pot estalviar si s'encadenen doblement les llistes corresponents.

- Mirar si un parell existeix: cal recórrer una de les dues llistes a la qual pertany fins
trobar-lo o arribar al final sense èxit; en cas que la longitud esperada d'un dels dos tipus
de llistes (de files o de columnes) sigui significativament menor que la de l'altra, pot ser
que surti a compte cercar en les primeres.

- Obtenir tots els elements d'una fila o columna: cal recórrer la llista corresponent i formar
el conjunt resultant.
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Hi ha encara algunes detalls per refinar:

- Totes les cel.les d'una fila i d'una columna estan encadenades, però no hi ha un camí
d'accés a la primera cel.la. És necessari, doncs, afegir-hi una taula que associï a cada
element la seva llista; si el nombre de files i columnes és fitat i enumerable, es pot
implementar la taula amb un simple vector d'apuntadors a la primera cel.la de cada fila i
de cada columna; altrament, cal organitzar aquests apuntadors en una llista o bé utilitzar
taules de dispersió o arbres de cerca, si es demana accés eficient.

- Els nodes s'emmagatzemen en un únic vector o en memòria dinàmica segons es
conegui o no el nombre màxim de parells que pot haver a la relació.

- Dins de les cel.les no hi ha cap informació que indiqui quina columna o fila representen.
Hi ha diverses solucions a aquest problema:

◊ Afegir a cada cel.la els identificadors de la fila i la columna a les quals pertany. És la
solució millor en temps, a costa de mantenir dos camps addicionals.

◊ Tancar circularment les llistes, de manera que l'últim node de cada llista "apunta" a la
seva capçalera; llavors, la capçalera ha d'identificar la fila o columna corresponent. Cal
notar que, en aquest context, la circularitat significa que el darrer element d'una llista
s'encadena al seu apuntador d'inici esmentat al punt anterior. Aquesta opció és més
costosa en temps, perquè per saber la fila o la columna a la qual pertany un element
cal recórrer la llista fins al final; en qüestió d'espai, pot portar més o menys problemes
segons l'ús de vectors o punters en les diferents estructures encadenades i segons
si la relació és valuada o no, la qual cosa pot permetre aprofitar camps ja existents o
bé obligar a declarar-ne d'addicionals, possiblement usant el mecanisme de tuples
variants, si el llenguatge de programació usat el presenta.

◊ Es pot optar per una solució intermèdia: una mena de llistes amb identificadors i
l'altra circular. Aquesta solució és útil quan un dels dos tipus té una longitud màxima
petita; així, a l'exemple d'alumnes i assignatures, com que la llista d'assignatures per
un alumne sempre serà molt curta pot implementar-se circularment, mentre que per
a les altres sembla més adient l'ús d'identificadors.

A la fig. 6.4 es mostra una representació de les multillistes tals que tant les files com les
columnes formen llistes circulars (la implementació de la resta d'estratègies queda com a
exercici per al lector), usant vectors per accedir-hi i implementant amb punters les estructures
lineals necessàries; se suposa, doncs, que els gèneres A i B són vàlids com a índex de
vector, la qual cosa es tradueix en l'ús d'ELEM_ORDENAT com a univers de caracterització
(v. fig. 5.30). Destaquem l'ús de tuples variants per a la implementació del tipus de les cel.les i
de diverses operacions privades el comportament de les quals s'especifica convenientment.
Notem també com la inexistència de fantasmes complica alguns algoritmes, però fins i tot així
no s'hi inclouen perquè podrien incrementar considerablement l'espai de l'estructura. Per
últim, remarquem que l'invariant evita la compartició de nodes per dues llistes de files o dues
llistes de columnes perquè es violaria la condició d'igualtat donada.

3 0 6 Estructures de dades. Especificació, disseny i implementació __________________________________________________________________________________



univers MULTILLISTA_TOT_CIRCULAR (A, B són ELEM_ORDENAT)
implementa RELACIÓ (A, B són ELEM_<_=)

usa BOOL

tipus relació és
tupla

fil és vector [A.elem] de ^node
col és vector [B.elem] de ^node

ftupla
ftipus

tipus privat node és
tupla

cas ult_fil? de tipus bool igual a
cert llavors punt_fil és A.elem
fals llavors enc_fil és ^node

cas ult_col? de tipus bool igual a
cert llavors punt_col és B.elem
fals llavors enc_col és ^node

ftupla
ftipus

invariant (r és relació):
∀a: a∈A.elem: r.fil[a] ≠ NUL ⇒ (cap_fil(r.fil[a]) = a ∧ ord_fil(r.fil[a]))   ∧
∀b: b∈B.elem: r.col[b] ≠ NUL ⇒ (cap_col(r.col[b]) = b ∧ ord_col(r.col[b]))

on es defineix ord_fil: ^node → bool com:
p^.ult_fil? ⇒ ord_fil(p) = cert
¬p^.ult_fil? ⇒ ord_fil(p) = (cap_col(p) < cap_col(p^.enc_fil)) ∧ ord_fil(p^.enc_fil),

on es defineix cap_fil: ^node → A.elem com:
p^.ult_fil? ⇒ cap_fil(p) = p^.punt_fil
¬p^.ult_fil? ⇒ cap_fil(p) = cap_fil(p^.enc_fil)

i de manera similar es defineixen ord_col i cap_col

funció crea retorna relació és
var r és relació; a és A.elem; b és B.elem fvar

per a tot a dins de A.elem fer r.fil[a] := NUL fper a tot
per a tot b dins de B.elem fer r.col[b] := NUL fper a tot

retorna r

funció existeix? (r és relació; a és A.elem; b és B.elem) retorna bool és
var antf, antc, p són ^node; trobat és bool fvar

{es recolza íntegrament en la funció auxiliar cerca}
<trobat, antf, antc, p> := cerca(r, a, b)  {trobat indica si <a, b> és a r }

retorna trobat

Fig. 6.4: univers per a la implementació del tipus abstracte de les relacions.
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funció insereix (r és relació; a és A.elem; b és B.elem) retorna relació és
var antf, antc, p són ^node; trobat és bool fvar

<trobat, antf, antc, p> := cerca(r, a, b)
si ¬trobat llavors {si existeix, no res}

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

{inserció ordenada en la llista de files controlant si la fila era buida}
si antf = NUL llavors p^.ult_fil := (r.fil[a] = NUL) si no p^.ult_fil := antf^.ult_fil fsi
si p^.ult_fil llavors p^.punt_fil := a si no p^.enc_fil := antf^.enc_fil fsi
si antf = NUL llavors r.fil[a] := p si no antf^.ult_fil := fals; antf^.enc_fil := p fsi

{repetició del procés a la llista de columnes}
si antc = NUL llavors p^.ult_col := (r.col[b] = NUL) si no p^.ult_col := antc^.ult_col fsi
si p^.ult_col llavors p^.punt_col := b si no p^.enc_col := antc^.enc_col fsi
si antc = NUL llavors r.col[b] := p si no antc^.ult_col := fals; antc^.enc_col := p fsi

fsi
fsi

retorna r

funció esborra (r és relació; a és A.elem; b és B.elem) retorna relació és
var antf, antc, p són ^node; trobat és bool fvar

<trobat, antf, antc, p> := cerca(r, a, b)
si trobat llavors {si no existeix, no res}

{supressió de la llista de files, vigilant si és el primer i/o l'últim}
opció

cas antf = NUL ∧ p^.ult_fil? fer r.fil[a] := NUL
cas antf = NUL ∧ ¬ p^.ult_fil? fer r.fil[a] := p^.enc_fil
cas antf ≠ NUL ∧ p^.ult_fil? fer antf^.ult_fil? := cert; antf^.punt_fil := a
cas antf ≠ NUL ∧ ¬ p^.ult_fil? fer antf^.enc_fil := p^.enc_fil

fopció
{repetició del procés a la llista de la columna}

opció
cas antc = NUL ∧ p^.ult_col? fer r.col[b] := NUL
cas antc = NUL ∧ ¬p^.ult_col? fer r.col[b] := p^.enc_col
cas antc ≠ NUL ∧ p^.ult_col? fer antc^.ult_col? := cert; antc^.punt_col := a
cas antc ≠ NUL ∧ ¬p^.ult_col? fer antc^.enc_col := p^.enc_col

fopció
allibera_espai(p)

fsi
retorna r

Fig. 6.4: univers per a la implementació del tipus abstracte de les relacions (cont.).
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{Funcions fila i columna: segueixen l'encadenament corresponent i, per a cada cel.la,
esbrinen la columna o la fila tot seguint l'altre camp}

funció fila (r és relació; a és A.elem) funció columna (r és relació; b és B.elem)
retorna cjt_b és retorna cjt_a és

var s és cjt_b; p és ^node fvar var s és cjt_a; p és ^node fvar
s := crea; p := r.fil[a] s :=crea; p := r.col[b] 
si p ≠ NUL llavors {la fila no és buida} si p ≠ NUL llavors {la columna no és buida}

mentre ¬p^.ult_fil? fer mentre ¬p^.ult_col? fer
s := afegeix(s, quina_col(r, p)) s := afegeix(s, quina_fil(r, p))
p := p^.enc_fil p := p^.enc_col

fmentre fmentre
s := afegeix(s, quina_col(r, p)) s := afegeix(s, quina_fil(r, p))

fsi fsi
retorna s retorna s

{Funció auxiliar cerca_col(r, p) → <quina_b, antc>: usada a cerca; cerca la columna
que representa p dins de la relació r i, a més, retorna l'apuntador a l'anterior dins
la llista de la columna (que valdrà NUL si l'element és el primer de la columna).
Existeix una cerca_fil, simètrica, també usada a cerca

P ≅ p ≠ NUL ∧ (∃b: b∈B.elem: p∈cadena_col(r.col[b]))
Q ≅ quina_b = capçalera_col(p) ∧

(antc ≠ NUL ⇒ antc^.enc_col = p) ∧ (antc = NUL ⇒ r.col[quina_b] = p)}

funció privada cerca_col (r és relació; p és ^node) retorna <B.elem, ^node> és
var antc, p, temp són ^node; quina_b és bool fvar

{primer, se cerca la columna}
temp := p
mentre ¬temp^.ult_col? fer temp := temp^.enc_col fmentre
quina_b := temp^.punt_col   {ja està localitzat}

{a continuació, se cerca l'anterior a p a la columna}
antc := NUL; temp := r.col[quina_b]
mentre temp ≠ p fer antc := temp; temp := temp^.enc_col fmentre

retorna <quina_b, antc>

{Funcions auxiliars quina_fil(r, p), quina_col(r, p): cerquen la fila o la columna que
representa p dins de la relació r, són la implementació de cap_fil/col

P ≅ p ≠ NUL ∧ (∃b: b∈B.elem: p∈cadena_col(r.col[b]))
Q ≅ quina_fil(r, p) = cap_fil(p), quina_col(r, p) = cap_col(p) }

funció privada quina_fil/col (r és relació; p és ^node) retorna A/B.elem és
mentre ¬ p^.ult_fil/col? fer p := p^.enc_fil/col fmentre

retorna p^.punt_fil/col

Fig. 6.4: univers per a la implementació del tipus abstracte de les relacions (cont.).
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{Funció auxiliar cerca(r, a, b) → <trobat, antf, antc, p> : en cas que el parell <a, b> existeixi,
posa trobat a cert i retorna: l'apuntador p a l'element que el representa dins de les llistes de
files i de columnes de la relació r, i també els apuntadors antf i antc als seus antecessors
dins d'aquestes llistes; en cas que el parell sigui el primer d'alguna llista retorna NUL en el
punter corresponent a l'anterior en aquesta llista. En cas que el parell <a, b> no existeixi
posa trobat a fals i antf i antc apunten als anteriors (segons el criteri d'ordenació
corresponent) de b i d'a en les llistes corresponents a la fila a i a la columna b; en cas que a
o b no tinguin menors en la llista corresponent, el punter retornat val NUL

P ≅ cert
Q ≅ trobat ≡ ∃q: q∈cadena_fil(r.fil[a]):  capçalera_col(q) = b ∧

trobat ⇒ (cap_fil(p) = a) ∧ (antf ≠ NUL ⇒ antf^.enc_fil = p) ∧
(cap_col(p) = b) ∧ (antc ≠ NUL ⇒ antc^.enc_col = p)  ∧

¬ trobat ⇒ (antf ≠ NUL ⇒ cap_col(antf) < b) ∧ (antc ≠ NUL ⇒ cap_fil(antc) < a) ∧
(antf = NUL ∧ r.fil[a] ≠ NUL) ⇒ cap_col(r.fil[a]) > b ∧
(antc = NUL ∧ r.col[b] ≠ NUL) ⇒ cap_fil(r.col[b]) > a

on cadena_fil es defineix de la manera habitual}

funció privada cerca (r és relació; a és A.elem; b és B.elem)
retorna <bool, ^node, ^node, ^node> és

var trobat, èxit és bool; antf, antc, p són ^node; quina_b és B.elem fvar
trobat := fals; èxit := fals
si r.fil[a] = NUL llavors antf := NUL
si no p := r.fil[a]; antf := NUL {se cerca per la fila; antf : anterior aen la fila}

mentre ¬ p^.ult_fil? ∧ ¬ èxit fer
<quina_b, antc> := busca_col(r, p)     {antc : anterior en la columna}
si quina_b ≥ b llavors èxit := cert; trobat := (quina_b = b)

si no antf := p; p := p^.enc_fil
fsi

fmentre
si ¬ èxit llavors { tratament de l'última clau }

<quina_b, antc> := cerca_col(r, p)
si quina_b = b llavors trobat := cert

si no si quina_b < b llavors antf := p fsi
fsi

fsi
fsi
... repetició del procés a la llista de columnes

retorna <trobat, antf, antc, p>

funivers

Fig. 6.4: univers per a la implementació del tipus abstracte de les relacions (cont.).
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6.2 Grafs

A la secció anterior hem introduït el TAD de les relacions binàries sobre dos dominis
qualssevol d'elements; si els dos dominis són en realitat el mateix, de la relació se'n diu graf 3

(ang., graph). Conseqüentment, es pot considerar un graf com un conjunt de parells
ordenats tals que els elements de cada parell compleixen l'enunciat de la relació. Dels
elements del domini de la relació se'n diu vèrtexs o nodes (ang., vertex o node) i d'un parell
representant dos vèrtexs relacionats se'n diu aresta o arc (ang., edge o arc).

Un exemple típic de graf és la configuració topològica d'una xarxa metropolitana de
transports on els vèrtexs són les estacions i les arestes els trams que les connecten; sovint,
els grafs representen una distribució geogràfica d'elements dins de l'espai4 (ciutats,
components dins d'un circuit electrònic, computadors dins d'una xarxa, etc.). La
representació de la xarxa metropolitana en forma de graf permet formular algunes qüestions
interessants, com ara esbrinar el camí més ràpid per anar d'una estació a una altra. L'estudi
d'aquest i d'altres algoritmes configura el nucli central de la resta del capítol. Cal remarcar,
però, que no s'introdueixen algunes versions especialment hàbils d'aquests algoritmes
atesa la seva dificultat, sobretot pel que fa a l'ús d'estructures de dades avançades; el lector
que hi estigui interessat pot consultar, per exemple, [BrB87] per a una visió general i [CLR90]
per a un estudi en profunditat.

Igual que hi ha diversos tipus de llistes o d'arbres, es disposa de diferents models de grafs.
Concretament, es defineixen quatre TAD que sorgeixen a partir de les quatre combinacions
possibles segons els dos criteris següents:

- Un graf és dirigit (ang., directed o, abreujadament, digraph) si la relació no és simètrica;
altrament, s'anomena no dirigit.

- Un graf és etiquetat (ang., labelled o weighted ) si la relació és valuada; altrament,
s'anomena no etiquetat. Els valors de la relació s'anomenen etiquetes (ang., label).

A la fig. 6.5 es presenta un exemple de cada mena. Per mostrar els grafs pictòricament,
normalment s'encerclen els identificadors dels vèrtexs i les arestes es representen per ratlles
que uneixen aquests cercles; les ratlles duen una fletxa si el graf és dirigit i, si és etiquetat, el
valor de l'etiqueta apareix al seu costat. Es diu en cada cas quin és el conjunt V de vèrtexs i
l'enunciat R de la relació.

A la resta de la secció estudiarem detalladament l'especificació i la implementació dels grafs
dirigits i etiquetats; l'adaptació als altres models s'esmentarà breument.
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3 Hi ha una classe particular de grafs, anomenats grafs bi-partits (ang., bipartite graph ), que es poden
definir sobre dos dominis diferents i que no estudiem aquí; v., per exemple, [AHU83, pp.245-249].
4 De fet, els grafs van ser definits al segle XVIII pel matemàtic L. Euler per decidir si era possible
travessar tots els ponts estesos a la ciutat de Königsberg, Prússia (actualment Kaliningrad, Rússia,
ciutat banyada per un riu que inclou una petita illa) sense passar més d'una vegada per cap d'ells.
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Exemple 4. Temps de viatge.

V = {Barcelona, Madrid, Las Palmas}
R = "hores transcorregudes"

Exemple 1. Transports Metropolitans
de Barcelona.

V = {Horta, Sants, Espanya, Clot,
        Montbau}
R = "són a la mateixa línia"

Horta Sants

Espanya Montbau

Clot

Exemple 2. Conjunt de fórmules.

V = {A1, B5, D9, E3, H12}
R = "usa en la seva definició"

Exemple 3. Distància entre ciutats.

V = {Barcelona, Madrid, Còrdova}
R = "distància"

A1

E3 B5

D9
A1 = B5+D9*H12
H12 = B5-E3
B5 = D9+1

H12

Madrid

1 1

2
4

3
1

Las Palmas

Barcelona

Fig. 6.5: diversos exemples de grafs.
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6.2.1 Model i especificació

Donat un domini V de vèrtexs i un domini E d'etiquetes, podem definir un graf dirigit i
etiquetat g com una funció que associa etiquetes a parells de vèrtexs, g ∈{f : V x V → E }
(igual que les relacions binàries valuades, de les quals en són un cas particular). D'ara
endavant, denotarem per n el nombre de vèrtexs del graf g∈{f : V x V → E }, n = ||V ||, i per a el
nombre d'arestes, a = ||dom(g)||. Pel que fa a la resta de classes de grafs, en els grafs no
dirigits es compleix <u, v>∈dom(g) ⇔ <v, u>∈dom(g) ∧ g(u, v) = g(v, u), essent u i v dos
vèrtexs qualssevol, mentre que en el cas de grafs g no etiquetats, l'abast de la funció és
l'àlgebra de Boole de valors C i F, g ∈{f : V x V → B}, essent g(u, v) = C si u i v compleixen
l'enunciat de la relació i g(u, v) = F altrament5.

Cal remarcar que la majoria de textos de l'àmbit de les estructures de dades defineixen un
graf com un parell ordenat de dos conjunts, el conjunt de vèrtexs i el conjunt d'arestes.
L'especificació, la implementació i els diversos algoritmes sobre grafs que es presenten en
aquest llibre poden adaptar-se sense problemes a aquest altre model, si cal.

Suposarem d'ara endavant que V és finit (i, conseqüentment, dom(g) també); si no, la majoria
dels algoritmes i les implementacions que estudiarem a les properes seccions no funcionen.
Suposarem també que no hi ha arestes d'un vèrtex a si mateix (és a dir, que la relació és
anti-reflexiva), ni més d'una aresta entre el mateix parell de vèrtexs si el graf és no dirigit, ni
més d'una aresta en el mateix sentit entre el mateix parell de vèrtexs si el graf és dirigit;
aquestes característiques seran assegurades per l'especificació algebraica del tipus. En
aquestes condicions, el nombre màxim d'arestes6 d'un graf dirigit de n nodes és n 2-n, si de
cada node surt una aresta a la resta (en els grafs no dirigits, cal dividir aquesta magnitud per
dos); d'aquest graf se'n diu complet (ang., complete o full). Si el graf no és complet però el
nombre d'arestes és proper al nombre màxim, llavors direm que és dens ; altrament, si el graf
té de l'ordre de n arestes o menys, direm que és dispers. Suposarem, per últim, que E
presenta un valor especial ⊥, que denota la inexistència d'aresta; si el valor ⊥ no es pot
identificar dins E, es poden fer les mateixes consideracions que en la definició del TAD de les
relacions valuades.

Donat g un graf dirigit i etiquetat, g ∈{f : V x V → E }, donats u,v ∈V dos vèrtexs i e ∈E  una
etiqueta, e ≠ ⊥, definim les operacions següents sobre el tipus:

- Crear el graf buit: crea, retorna la funció Ø tal que dom(Ø) = Ø. És a dir, Ø representa el
graf amb tots els vèrtexs però sense cap aresta.

- Afegir una nova aresta al graf: afegeix(g, u, v, e), retorna el graf g' definit com:
◊ dom(g') = dom(g) ∪ {<u, v>} ∧ g'(u, v) = e
◊ ∀u',v': <u',v'>∈ dom(g') - {<u, v>}: g'(u', v') = g(u', v').
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5 En aquest tipus de graf, es pot adoptar també el model R VxV de les relacions no valuades.
6 El nombre màxim d'arestes intervé en el càlcul de la fita superior del cost dels algoritmes sobre grafs.



- Esborrar una aresta del graf: esborra(g, u, v), retorna el graf g' definit com:
◊ dom(g') = dom(g) - {<u, v>}.
◊ ∀u',v': <u',v'>∈dom(g'): g'(u', v') = g(u', v').

- Consultar l'etiqueta associada a una aresta del graf: etiqueta(g, u, v) , retorna g(u, v) si
<u, v>∈dom(g), i ⊥ altrament.

- Obtenir el conjunt de vèrtexs als quals arriba una aresta des d'un de donat, anomenats
successors (ang., successor), juntament amb la seva etiqueta: succ(g, u) , retorna el
conjunt recorrible s∈P(V x E ) tal que ∀v : v∈V : <u, v>∈dom(g) ⇔ <v, g(u, v)>∈s.

- Obtenir el conjunt de vèrtexs dels quals surt una aresta a un de donat, anomenats
predecessors (ang., predecessor), juntament amb la seva etiqueta: pred(g, v), retorna
el conjunt recorrible s∈P(V x E ) tal que ∀u : u ∈V : <u, v>∈dom(g) ⇔ <u, g(u, v)>∈s.

Notem, doncs, que el model dels grafs dirigits etiquetats és gairebé idèntic al de les relacions
binàries valuades i això es reflecteix a la especificació algebraica corresponent, que consisteix
en una instància de les relacions, associant el tipus dels vèrtexs als dos gèneres que
defineixen la relació i el tipus de les etiquetes com a valor de la relació; els vèrtexs seran un
domini amb una relació d'ordre <. Prèviament, es fan diversos reanomenaments per millorar la
llegibilitat de l'univers i, després de la instància, es reanomenen alguns símbols per obtenir la
nova signatura; com que la relació es defineix sobre un únic domini de dades, els tipus dels
parells i dels conjunts definits a l'univers de les relacions són idèntics, i per això se'ls dóna el
mateix nom7. Per últim, es prohibeixen les arestes d'un node a si mateix i la inserció d'arestes
indefinides (aquesta última restricció possiblement ja existiria a RELACIÓ_VALUADA).

univers DIGRAF_ETIQ(V és ELEM_<_=, E és ELEM_ESP) és

reanomena V.elem per vèrtex, E.elem per etiq, E.esp per indef

instancia RELACIÓ_VALUADA(A, B són ELEM_<_=, X és ELEM_ESP) on
...associació dels paràmetres de V a A i B
X.elem és etiq, X.esp és indef

reanomena a_i_valor per vèrtex_i_etiq, cjt_a_i_valor per cjt_vèrtexs_i_etiqs
b_i_valor per vèrtex_i_etiq, cjt_b_i_valor per cjt_vèrtexs_i_etiqs
_.a per _.v, _.b per _.v, _.val per _.et
relació per graf, insereix per afegeix, consulta per etiqueta
fila per succ, columna per pred

error ∀g∈graf; ∀v,w∈vèrtex; ∀e∈etiq: afegeix(g, v, v, e), afegeix(g, v, w, indef)

funivers

Fig. 6.6: especificació del TAD dels grafs dirigits i etiquetats.

3 1 4 Estructures de dades. Especificació, disseny i implementació __________________________________________________________________________________

7 Formalment, aquest pas no és del tot correcte perquè els dos tipus són diferents per molt que es
diguin igual, però es podria corregir amb poc esforç afegint funcions de conversió de tipus; com que el
resultat complicaria l'univers innecessàriament, es deixa tal com està.



Quant a la resta de models, hi ha pocs canvis a l'especificació. En els grafs no etiquetats,
desapareix òbviament l'univers de caracterització de les etiquetes i, en conseqüència,
l'operació etiqueta és substituïda per una operació existeix?: graf vèrtex vèrtex → booleà
que respon si dos vèrtexs estan directament units o no per una aresta. Pel que fa als grafs no
dirigits, cal establir una relació de commutativitat dels dos vèrtexs paràmetres de afegeix; per
altra banda, la distinció entre successors i predecessors d'un vèrtex no té sentit i se
substitueix pel concepte més general d'adjacència (ang., adjacency): en un graf no dirigit,
dos vèrtexs són adjacents si hi ha una aresta que els uneix.

Una característica comuna a tots aquests models de graf és que el conjunt dels seus vèrtexs
és fix; ocasionalment, però, pot interessar que sigui un subconjunt W, W ∑V, que pugui
créixer i decréixer durant l'existència del graf. Aquesta variació introdueix un canvi en el
model perquè a les operacions del tipus cal afegir-ne dues per posar i treure vèrtexs del graf i
una altra per comprovar-ne la presència. La construcció precisa del model així com la seva
especificació i implementacions posteriors queden com a exercici per al lector.

Per últim, abans de començar a estudiar implementacions i algoritmes, definim a partir del
model diversos conceptes útils en futures seccions (l'especificació algebraica dels quals es
proposa a l'exercici 6.1). Un camí (ang., path) de longitud s ≥ 0 dins un graf g ∈{f : V x V → E }
és una successió de vèrtexs v0...vs, vi ∈V, tals que hi ha una aresta entre tot parell
consecutiu de nodes <vi, vi+1> de la seqüència. Donat el camí v0...vs direm que les seves
extremitats són v0 i vs i de la resta de vèrtexs en direm intermedis; que és propi (ang.,
proper) si s > 0; que és obert si v0 ≠ vs o tancat altrament; que és simple (ang., simple) si no
passa dues vegades pel mateix vèrtex (llevat de la possible igualtat entre extremitats) i que és
elemental si no passa dues vegades pel mateix arc (un camí simple és forçosament
elemental). Per altra banda, el camí w0...wr és subcamí (ang., subpath) del camí v0...vs si hi
està inclòs; és a dir, si es compleix el predicat ∃i: 0 ≤ i ≤ s -r -1: v0...vs = v0...viw0...wrvi+r+2...vs.
Notem que totes aquestes definicions són independents de si el graf és dirigit o no i de si és
etiquetat o no.

Donat un graf g ∈{f : V x V → E } direm que dos vèrtexs v,w ∈V estan connectats (ang.,
connected) si existeix algun camí dins g que tingui com a extremitats v i w; el sentit de la
connexió és rellevant si el graf és dirigit. Si tot parell de vèrtexs de V està connectat direm
que g és connex (ang., connected ); en cas de grafs dirigits, requerim la connexió dels
vèrtexs en els dos sentits i es diu que el graf és fortament connex (ang., strongly
connected ). Definim un component connex (ang., connected component ; fortament
connex en el cas dirigit) del graf g o, simplement, component, com un subgraf de g connex
maximal (és a dir, que no forma part d'un altre subgraf connex de g); un graf g' ∈{f : V x V → E }
és subgraf (ang., subgraph) de g si dom(g')∑ dom(g) i, en cas de ser etiquetat, es compleix
∀<u, v>: <u, v>∈dom(g'): g'(u, v,) = g(u, v).
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h

a b c b d e és camí propi obert no elemental
a b d e f g és camí propi obert simple
a b d e f d és camí propi obert elemental no simple
a b d g no és camí 

Fig. 6.7: estudi de l'existència de camins dins d'un graf.

En un graf dirigit, un cicle (ang., cycle) és un camí tancat propi. Si, a més, el camí no conté
cap subcamí tancat propi llavors l'anomenem cicle elemental ; simètricament, direm que el
cicle A és un subcicle del cicle B si A és un subcamí de B. En el cas de grafs no dirigits, cal
evitar cicles de la forma vw...wv (és a dir, camins que tornen a l'inici passant per la mateixa
aresta de sortida); per això, definim:

- El camí A = v0v1...vn-1vn és simplificable si v0 = vn i v1 = vn-1 i la seva simplificació és el
camí v0.

- La simplificació estesa d'un camí és la substitució de tots els seus subcamins
simplificables per la simplificació corresponent.

- Un cicle és un camí tancat propi A tal que la seva simplificació estesa segueix essent un
camí tancat propi. Si, a més, la simplificació estesa d'A no conté cap subcamí tancat
propi llavors el cicle s'anomena cicle elemental. Direm que el cicle A és un subcicle del
cicle B si A és un subcamí de B.

B C

A

2 3

1

A no és un cicle 1 no és un cicle
A B no és un cicle 1 2 1 no és un cicle
B C B és un cicle elemental 1 2 3 1 és un cicle elemental
B C B C B és un cicle no elemental 1 2 3 2 1 no és un cicle

Fig. 6.8: estudi de l'existència de cicles dins d'un graf.
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6.2.2 Implementació

Estudiarem tres tipus d'implementacions per als grafs dirigits i etiquetats; l'extensió a la resta
de casos és immediata i es comenta breument al final de la secció. Considerem que els
vèrtexs es poden usar directament per indexar vectors8 i obtenir-los l'un darrera de l'altre en
un bucle "per a tot" mitjançant les operacions definides a ELEM_ORDENAT (v. fig. 5.30).

a) Implementació per matriu d'adjacència
Donat g un graf dirigit i etiquetat definit sobre un domini V de vèrtexs i amb etiquetes de
tipus E, g ∈{f : V x V → E }, definim una matriu bi-dimensional M indexada per parells de
vèrtexs que guarda a cada posició M [u, v] l'etiqueta de l'aresta que uneix u i v ; si entre els
vèrtexs u i v no hi ha cap aresta, el valor de M [u, v] és el valor indefinit de les arestes ⊥
(d'acord amb l'especificació del tipus); si l'especificació no considera l'existència d'aquest
valor especial, cal afegir a cada posició un camp booleà que marqui l'absència d'aresta.

1 5 2⊥

⊥ ⊥ 3⊥

⊥ ⊥ 22

4 ⊥ ⊥⊥

A B C D

A

B

C

D

B

A

C

D

1

3

4

2 2

2

5

Fig. 6.9: un graf i la seva implementació per matriu d'adjacència.

Una possible implementació d'aquesta estratègia es mostra a la fig. 6.10; notem l'ús implícit
de les instàncies dels parells i dels conjunts recorribles fetes a l'especificació de les relacions
i que han estat reanomenades a l'especificació dels grafs. Per la seva banda, l'invariant
simplement confirma la inexistència d'arestes d'un vèrtex a si mateix la qual cosa obliga que
les posicions de la diagonal principal valguin ⊥; precisament, l'elecció d'aquest valor com a
marca d'inexistència de les arestes obliga a requerir una operació d'igualtat a les etiquetes, i
per això l'univers de caracterització escollit és ELEM_ESP_=, similar a l'univers
ELEM_2_ESP_= de la fig. 4.18 però definint una única constant esp. L'ordenació dels
elements en succ i pred coincideix amb el recorregut ordenat de les files i columnes de la
matriu.
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8 Si no, caldria usar el TAD taula com a alternativa dels vectors; segons les característiques de l'entorn
d'ús, la taula es podria implementar posteriorment amb dispersió o amb arbres de cerca, o bé
mitjançant llistes.



univers DIGRAF_ETIQ_MATRIU(V és ELEM_ORDENAT, E és ELEM_ESP_=) és
implementa DIGRAF_ETIQ(V és ELEM_<_=, E és ELEM_ESP)

reanomena V.elem per vèrtex, E.elem per etiq, E.esp per indef

usa BOOL

tipus graf és vector [vèrtex, vèrtex] d'etiq ftipus

invariant (g és graf): ∀v: v∈vèrtex: g[v, v] = indef

funció crea retorna graf és
var g és graf; v, w són vèrtex fvar

per a tot v dins de vèrtex fer
per a tot w dins de vèrtex fer g[v, w] := indef fper a tot

fper a tot
retorna g

funció afegeix (g és graf; v, w són vèrtex; et és etiq) retorna graf és
si (v = w) √ (et = indef) llavors error si no g[v, w] := et fsi

retorna g

funció esborra (g és graf; v, w són vèrtex) retorna graf és
g[v, w] := indef

retorna g

funció etiqueta (g és graf; v, w són vèrtex) retorna etiq és
retorna g[v, w]

funció succ (g és graf; v és vèrtex) retorna cjt_vèrtexs_i_etiqs és
var w és vèrtex; s és cjt_vèrtexs_i_etiqs fvar

s := CJT_ORDENAT_RECORRIBLE.crea
per a tot w dins de vèrtex fer

si g[v, w] ≠ indef llavors s := CJT_ORDENAT_RECORRIBLE.afegeix(s, <w, g[v, w]>) fsi
fper a tot

retorna s

funció pred (g és graf; v és vèrtex) ret cjt_vèrtexs_i_etiqs és
var w és vèrtex; s és cjt_vèrtexs_i_etiqs fvar

s := CJT_ORDENAT_RECORRIBLE.crea
per a tot w dins de vèrtex fer

si g[w, v] ≠ indef llavors s := CJT_ORDENAT_RECORRIBLE.afegeix(s, <w, g[w, v]>) fsi
fper a tot

retorna s

funivers

Fig. 6.10:  implementació de digrafs etiquetats per matriu d'adjacència.
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El cost temporal de la representació suposant una bona implementació dels conjunts
recorribles (v. secció 4.5) queda: crea és Θ(n 2), les operacions individuals sobre arestes són
Θ(1) i tant succ com pred queden Θ(n), independentment de quants successors o
predecessors té el node en qüestió; com a conseqüència, el cost de consultar totes les
arestes del graf és Θ(n 2). El cost espacial de l'estructura és considerable, Θ(n 2).

b) Implementació per llistes d'adjacència
Per a un graf g dirigit i etiquetat definit sobre un domini V de vèrtexs i amb etiquetes de tipus
E, g ∈{f : V x V → E }, s'associa a cada vèrtex una llista amb els seus successors; per accedir al
començament d'aquestes llistes, s'usa un vector indexat per vèrtex.

B
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2
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B
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3
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2
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Fig. 6.11: implementació del graf de la fig. 6.9 per llistes d'adjacència.

Per tal que la implementació sigui correcta respecte de l'especificació, cal ordenar les llistes
de successors usant l'operació <. Aquesta és una diferència fonamental respecte a les
implementacions de grafs per llistes d'adjacència proposades en altres texts, on l'ordre dels
nodes és irrellevant. També es podria haver elegit una noció de correcció de les
implementacions menys restrictiva que la usada aquí, però hem preferit no sortir-nos de
l'enfocament seguit a la resta del llibre. En tot cas, l'eficiència de la implementació no es veu
afectada pel fet d'ordenar les llistes o no ordenar-les.

A la fig. 6.12 es mostra una implementació possible d'aquesta estratègia que representa les
llistes esmentades usant una instància de les llistes ordenades amb punt d'interès, amb
operacions d'inserir i esborrar segons l'ordre dels elements, a més de les habituals de les
llistes amb punt d'interès; el resultat és una codificació simple, modular i resistent a les
modificacions. S'obliga a una representació encadenada per punters de les llistes, per raons
d'eficiència. Notem que la situació concreta del punt d'interès no és rellevant i per això no
ens preocupem que es conservi durant l'execució de les diverses operacions (si bé aquest
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fet pot ser rellevant en establir el model inicial). L'invariant del graf torna a reflectir l'absència
d'arestes d'un vèrtex a si mateix amb una variant de la típica funció cadena que es defineix
usant diverses operacions del TAD llista; a més, les llistes hauran de complir el seu propi
invariant definit a l'univers (en concret, la condició d'ordenació dels seus elements), la
implementació del qual queda com a exercici. L'univers introdueix una funció auxiliar, cerca,
que retorna un booleà indicant si un element donat és dins una llista o no i, en cas afirmatiu,
hi posiciona el punt d'interès; gràcies a aquesta funció, evitem algun recorregut redundant
de la llista ordenada.

univers DIGRAF_ETIQ_LLISTES(V és ELEM_ORDENAT, E és ELEM_ESP) és
implementa DIGRAF_ETIQ(V és ELEM_<_=, E és ELEM_ESP)

reanomena V.elem per vèrtex, E.elem per etiq, E.esp per indef

usa BOOL

instancia LLISTA_INTERÈS_ORDENADA(ELEM_<) on elem és vèrtex_i_etiq
implementada amb LLISTA_INTERÈS_ORDENADA_ENC_PUNT(ELEM_<)

reanomena llista per llista_vèrtexs_i_etiq

tipus graf és vector [vèrtex] de llista_vèrtexs_i_etiqs ftipus

invariant (g és graf): ∀v: v∈vèrtex: v∉cadena(principi(g[v]))
on cadena: llista_vèrtexs_i_etiqs → P(vèrtex) es defineix com:

fi?(l) ⇒ cadena(l) = Ø
¬fi?(l) ⇒ cadena(l) = {actual(l).v} ∪ cadena(avança(l))

funció crea retorna graf és
var g és graf; v és vèrtex fvar

per a tot v dins de vèrtex fer g[v] := LLISTA_INTERÈS_ORDENADA.crea fper a tot
retorna g

funció afegeix (g és graf; v, w són vèrtex; et és etiq) retorna graf és
var trobat és bool fvar

si (v = w) √ (et = indef) llavors error
si no <g[v], trobat> := cerca(g[v], w)

si trobat llavors g[v] := LLISTA_INTERÈS_ORDENADA.esborra_actual(g[v]) fsi
g[v] := LLISTA_INTERÈS_ORDENADA.insereix_actual(g[v], <w, et>)

fsi
retorna g

funció esborra (g és graf; v, w són vèrtex) retorna graf és
var trobat és bool fvar

g[v] := LLISTA_INTERÈS_ORDENADA.esborra_per_clau(g[v], w) fsi
retorna g

Fig. 6.12:  implementació de digrafs etiquetats per llistes d'adjacència.
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funció etiqueta (g és graf; v, w són vèrtex) retorna etiq és
var trobat és bool; et és etiq fvar

<g[v], trobat> := cerca(g[v], w)
si trobat llavors et := LLISTA_INTERÈS_ORDENADA.actual(g[v]).et

si no et := indef
fsi

retorna et

funció succ (g és graf; v és vèrtex) retorna cjt_vèrtexs_i_etiqs és
var w és vèrtex; et és etiq; s és cjt_vèrtexs_i_etiqs fvar

s := CJT_ORDENAT_RECORRIBLE.crea
per a tot <w, et> dins de g[v] fer s := afegeix(s, <w, et>) fper a tot

retorna s

funció pred (g és graf; v és vèrtex) retorna cjt_vèrtexs_i_etiqs és
var w és vèrtex; trobat és bool; s és cjt_vèrtexs_i_etiqs fvar

s := CJT_ORDENAT_RECORRIBLE.crea
per a tot w dins de vèrtex fer

<g[w], trobat> := cerca(g[w], v)
si trobat llavors s := afegeix(s, <w, actual(g[w]).et>) fsi

fper a tot
retorna s

{Funció auxiliar cerca(l, v) → <l', trobat>: donada la llista de vèrtexs l, hi cerca el
vèrtex v. Retorna un booleà amb el resultat de la cerca; si val cert, el punt
d'interès queda sobre v ; si val fals, queda sobre l'immediatament més gran que
v o a la dreta de tot, si v és més gran que el màxim de l

P ≅ cert
Q ≅ cadena(principi((l')) = cadena(principi(l)) ∧

(trobat ≡ v∈cadena(principi(l))) ∧
(trobat ⇒ actual(l') = v) ∧ (¬trobat ∧ ¬fi?(l') ⇒ actual(l') > v) }

funció privada cerca (l és llista_vèrtexs_i_etiqs; v és vèrtex)
retorna <llista_vèrtexs_i_etiqs, bool> és

var trobat, èxit són bool fvar
l := principi(l); èxit := fals
mentre ¬fi?(l) ∧ ¬èxit fer

si actual(l).v ≥ v llavors èxit := cert si no l := avança(l) fsi
fmentre
si èxit llavors trobat := (actual(l).v = v) fsi

retorna <l, trobat>

funivers

Fig. 6.12:  implementació de digrafs etiquetats per llistes d'adjacència (cont.).
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Atès el cost constant de les operacions sobre llistes amb els punt d'interès com a mitjà
d'accés i el cost lineal de l'operació per suprimir per clau un element d'una llista ordenada, i
suposant una bona representació per als conjunts recorribles, l'eficiència temporal de la
representació presenta les característiques següents:

- crea queda Θ(n).

- Les operacions individuals sobre aresta deixen de ser constants perquè ara cal cercar
un element dins la llista de successors d'un node. El cost és, doncs, Θ(k ), essent k el
nombre estimat d'arestes que sortiran d'un node; aquest cost esdevé Θ(n) en el cas
pitjor.

- L'operació succ queda Θ(k ), que millora en el cas mitjà l'eficiència de la implementació
per matrius perquè els nodes successors estan sempre calculats a la mateixa
representació del graf. El cas pitjor, però, continua essent Θ(n).

- Finalment, pred davalla fins a Θ(a+n) en el cas pitjor; el factor a sorgeix de l'examen de
totes les arestes (si el vèrtex no té cap predecessor) mentre que n es deu al fet que, si
el graf presenta menys arestes que nodes, el temps d'examen del vector índex esdevé
rellevant. El cas millor no baixarà, doncs, de Θ(n).

És a dir, llevat de la creació (que normalment no influeix en l'estudi de l'eficiència) i succ el
cost temporal sembla afavorir la implementació per matriu. Ara bé, precisament el bon
comportament de succ fa que molts dels algoritmes que veurem funcionin millor amb una
implementació per llistes perquè es basen en un recorregut de totes les arestes del graf, que
es poden obtenir en Θ(a+n) enfront del cost Θ(n2) amb matrius, essent 0 ≤ a ≤ n 2 - n.

El cost espacial és clarament Θ(a+n) que, com a molt, és asimptòticament equivalent a l'espai
Θ(n 2) emprat per l'esquema matricial, però que en grafs dispersos queda Θ(n). Ara bé, cal
tenir en compte que l'espai dels encadenaments pot ser no negligible perquè, generalment,
les etiquetes seran enters i cada cel.la de les llistes ocuparà relativament més que una
posició de la matriu d'adjacència; en grafs densos, el cost real pot contradir els resultats
asimptòtics (v. exercici 6.5). Cal notar també que, en cas que els vèrtexs no siguin un tipus
escalar, no només cal substituir el vector índex per una taula, sinó també substituir a les llistes
d'adjacència el camp vèrtex per un apuntador a una entrada de la taula, si es vol evitar
redundància d'informació; aquesta opció, però, obliga a conèixer la representació elegida per
a la taula, motivo pel què no és possible usar directament instàncies dels tipus genèrics,
perquè es violarien les regles de transparència de la informació proposada en el text.
Aquests comentaris també són vàlids per a la representació que estudiem a continuació.

c) Implementació per multillistes d'adjacència
Ja hem vist l'extrema ineficiència de la funció pred a l'esquema de llistes d'adjacència. Si es
necessita que aquesta operació sigui al més ràpid possible es pot repetir l'estratègia anterior
però substituint les llistes de successors per llistes de predecessors quedant ara succ
ineficient; ara bé, si tampoc no es vol empitjorar succ, cal associar a cada vèrtex les dues
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llistes, la dels seus successors i la dels seus predecessors. En realitat, aquesta solució
correspon al concepte de multillista de grau dos usat per implementar les relacions binàries
entre dos conjunts qualssevol d'elements; en el cas dels grafs, la relació binària s'estableix
entre elements d'un mateix conjunt, però aquest fet no afecta l'esquema general.

A la fig. 6.14 s'ofereix una implementació instanciant el TAD de les relacions valuades; notem
que, al contrari de l'esquema anterior, no s'obliga a representar les multillistes de cap manera
concreta, perquè les diverses implementacions que n'existeixen s'ocupen d'optimitzar espai
i serà l'usuari del graf qui escollirà la implementació adequada a cada context (llistes circulars,
amb identificadors a files, etc.). L'invariant estableix, una vegada més, l'anti-reflexivitat de la
relació. L'eficiència de les operacions queda com en el cas anterior llevat de pred, que millora
pels mateixos raonaments que succ. Espacialment, el cost asimptòtic tampoc no canvia
malgrat que cal tenir en compte que ara el vector índex ocupa el doble i que també hi ha el
doble d'encadenaments a les cel.les (o més, segons la representació de les multillistes).

d) Extensió a la resta de models
Si el graf és no dirigit, a la matriu d'adjacència no canvia res en particular; només cal notar que
serà simètrica. A les llistes i multillistes d'adjacència, pot optar-se per repetir les arestes dues
vegades o bé guardar l'aresta només una vegada, per exemple en la llista de successors del
node més petit. Aquestes convencions han d'aparèixer en l'invariant de la representació.

Si el graf és no etiquetat, a la matriu d'adjacència el camp d'etiqueta se substitueix per un
booleà que indica existència o absència d'aresta, mentre que a les representacions
encadenades simplement hi desapareix i llavors l'espai relatiu emprat en encadenaments és
encara més considerable.

L'escriptura dels diferents universos d'implementació queda com a exercici per al lector.
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Fig. 6.13: implementació del graf de la fig. 6.9 per multillistes d'adjacència.

univers DIGRAF_ETIQ_MULTILLISTES(V és ELEM_ORDENAT, E és ELEM_ESP) és
implementa DIGRAF_ETIQ(V és ELEM_<_=, E és ELEM_ESP)

reanomena V.elem per vèrtex, E.elem per etiq, E.esp per indef

usa BOOL

instancia RELACIÓ_VALUADA(A, B són ELEM_<_=, X és ELEM_ESP) on
...associacions dels paràmetres de V als d'A i B
X.elem és etiq, X.esp és indef

tipus graf és relació ftipus

invariant (g és graf): ∀v: v∈vèrtex: v∉fila(g, v) ∧ v∉columna(g, v)

funció crea retorna graf és retorna RELACIÓ_VALUADA.crea

funció afegeix (g és graf; v, w són vèrtex; et és etiq) retorna graf és
si (v = w) √ (et = indef) llavors error si no g := RELACIÓ_VALUADA.insereix(g, v, w, et) fsi

retorna g

funció esborra (g és graf; v, w són vèrtex) retorna graf és
retorna RELACIÓ_VALUADA.esborra(g, v, w)

funció etiqueta (g és graf; v, w són vèrtex) retorna etiq és
retorna RELACIÓ_VALUADA.consulta(g, v, w)

funció succ (g és graf; v és vèrtex) retorna cjt_vèrtexs_i_etiqs és
retorna RELACIÓ_VALUADA.fila(g, v)

funció pred (g és graf; v és vèrtex) retorna cjt_vèrtexs_i_etiqs és
retorna RELACIÓ_VALUADA.columna(g, v)

funivers

Fig. 6.14:  implementació de digrafs etiquetats per multillistes d'adjacència.
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6.3 Recorreguts de grafs

Freqüentment, els programes que treballen amb grafs necessiten aplicar sistemàticament un
tractament a tots els vèrtexs que en formen part (usant terminologia ja coneguda, necessiten
visitar tots els vèrtexs del graf). De vegades no importa l'ordre d'obtenció dels nodes i n'hi ha
prou amb un bucle "per a tot" sobre el tipus dels vèrtexs, però sovint es vol imposar una
política de recorregut que depèn de les arestes que hi són presents. El segon cas ens
condueix a l'estudi de diverses estratègies de recorregut de grafs que presentem al llarg
d'aquesta secció. Com que cap d'elles no depèn de si el graf està etiquetat o no, treballarem
en el segon supòsit.

Per analogia al cas dels arbres, distingim diversos recorreguts en profunditat, un recorregut
en amplada i encara un altre més, anomenat recorregut per ordenació topològica. Tots ells
usen conjunts per emmagatzemar els vèrtexs visitats a cada moment perquè, a diferència
dels arbres, un mateix node pot ser accedit seguint diferents camins i cal evitar-li múltiples
visites. Les operacions sobre aquests conjunts seran la constant conjunt buit, afegir un
element i comprovar-ne la pertinença i, per això, ens basem en la signatura presentada a la
fig. 1.29, definint-hi una operació més, ∉, com a ¬ ∈. Pel que fa a la implementació,
suposarem que les operacions són d'ordre constant (usant un vector de booleans indexat
pel tipus escalar dels vèrtexs).

Quant a la signatura, definim els recorreguts com a funcions recorregut : graf → llista_vèrtex,
essent llista_vèrtex el resultat d'instanciar les llistes amb punt d'interès amb el tipus dels
vèrtexs. Es podria considerar l'alternativa d'introduir operacions d'obtenció dels vèrtexs un a
un segons les diferents estratègies; el resultat seria el tipus dels grafs amb punt d'interès,
definibles de manera similar als arbres. Igualment, una variant habitual consisteix a incloure la
visita dels vèrtexs dins del recorregut de manera que no cal primer construir una llista i
després recórrer-la; l'eficiència d'aquesta opció xoca frontalment amb la modularitat dels
enfocaments anteriors. Una política diferent que podem trobar en diverses fonts
bibliogràfiques consisteix a substituir la llista per un vector indexat per vèrtexs tal que a cada
posició hi residirà l'ordinal de visita; notem que aquesta versió és un cas particular de retornar
una llista i com a tal es podria obtenir efectuant les instàncies oportunes. Ara bé, cal remarcar
que l'algoritme resultant permet eliminar el conjunt de vèrtexs ja visitats, prèvia inicialització
de les posicions del vector a un valor especial; per altra banda, no és possible un recorregut
ordenat ràpid posterior del vector perquè caldria ordenar-lo abans.

Tant en aquesta secció com en les següents ens centrem en l'estudi dels algoritmes i no en
el seu encapsulament dins d'universos; per exemple, n'escriurem les pre- i postcondicions i
els invariants del bucles especialment interessants i suposarem que totes les instàncies
necessàries de conjunts, cues, llistes, etc., ja han estat fetes prèviament en algun lloc
explicitant les implementacions que responen als requeriments d'eficiència demanats. Pel
que fa a l'encapsulament, només direm que hi ha tres opcions bàsiques:
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- Tancar cada algoritme individualment dins d'un univers: el resultat és un conjunt de
mòduls molt gran, segurament difícil de gestionar i per això de poca utilitat.

- Tancar tots els algoritmes referents a un model de graf en un únic univers: facilita la
gestió d'una hipotètica biblioteca de components, si bé cal tenir en compte que
diferents algoritmes poden exigir diferents propietats inicials sobre els grafs (que siguin
connexos, que no hi hagi etiquetes negatives, etc.).

- Tancar tots els algoritmes del mateix tipus i referents a un model de graf en un únic
univers: sembla l'opció més equilibrada perquè tots els algoritmes orientats a resoldre
una mateixa classe de problemes requereixen propietats molt similars o idèntiques
sobre el graf de partida.

6.3.1 Recorregut en profunditat

El recorregut de cerca en profunditat (ang., depth-first search; alguns autors afegeixen el
qualificatiu "prioritària") o, simplement, recorregut en profunditat , popularitzat per
J.E. Hopcroft i R.E. Tarjan l'any 1973 a "Efficient algorithms for graph manipulation",
Communications ACM, 16(6), pp. 372-378, és aplicable indistintament als grafs dirigits i als
no dirigits, considerant en el segon cas cada aresta no dirigida com un parell d'arestes
dirigides. El procediment és una generalització del recorregut pre-ordre d'un arbre: es
comença visitant un node qualsevol i, a continuació, es recorre en profunditat el component
connex que "penja" de cada successor (és a dir, s'examinen els camins tan lluny com sigui
possible fins que s'arriba a nodes ja visitats o sense successors); si després d'haver visitat
tots els successors transitius del primer node (és a dir, ell mateix, els seus successors i els
successors dels seus successors, i així successivament) encara en queden per visitar, es
repeteix el procés a partir de qualsevol d'aquests nodes no visitats. A la resta de la secció,
dels successors transitius d'un node en diem descendents i, simètricament, dels
predecessors transitius en diem ascendents; l'especificació d'aquests conceptes es
proposa a l'exercici 6.1.

El recorregut en profunditat té diverses aplicacions. Per exemple, es pot usar per analitzar la
robustesa d'una xarxa de computadors representada per un graf no dirigit (v. [AHU83, pp.
243-245]). També es pot utilitzar per examinar si un graf dirigit presenta algun cicle,
prèviament a aplicar algun algoritme que n'exigeixi l'aciclicitat.

L'especificació del recorregut s'estudia a l'exercici 6.31. A la vista de la descripció donada,
queda clar que, en realitat, no hi ha un únic recorregut en profunditat prioritària d'un graf, sinó
un conjunt de recorreguts tots ells igualment vàlids, depenent de quins nodes s'elegeixen
per visitar els components i de l'ordre d'examen dels successors encara no visitats del node
que s'acaba de visitar. Per això no s'especifica el procediment de construcció d'una solució
sinó un predicat que comprova si una llista de vèrtexs és un recorregut vàlid per a un graf;
generalment, aquesta indeterminació no causa cap problema a l'aplicació que necessita el
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recorregut9. Al contrari que en els arbres, l'indeterminisme és una característica comuna a
totes les estratègies de recorreguts sobre grafs estudiades en aquesta secció.

A la fig. 6.15 es presenta un algoritme recursiu de recorregut en profunditat prioritària, que
usa un conjunt S per emmagatzemar els vèrtexs ja visitats i un procediment auxiliar per
recórrer recursivament tots els descendents d'un node (inclòs ell mateix); el seu resultat és la
llista dels vèrtexs en ordre de visita. Tal com estableix l'invariant, els elements de la llista
resultat i de S són sempre els mateixos, però el conjunt es manté per poder comprovar
ràpidament si un vèrtex ja és a la solució. A l'invariant s'usa l'operació subgraf que, donat un
graf g i un conjunt de nodes S, forma un nou graf amb els nodes de S i les arestes que hi ha
a g connectant nodes de S; l'especificació d'aquesta operació es proposa a l'exercici 6.1. La
transformació d'aquest algoritme en iteratiu queda com a exercici per al lector. 

El recorregut en profunditat estàndard es pot modificar bo i adoptant l'enfocament justament
simètric i no visitar un node fins haver visitat tots els seus descendents, en el que es pot
considerar com la generalització del recorregut postordre d'un arbre. Diversos textos
anomenen aquest recorregut com a recorregut en profunditat amb numeració cap endarrera
o, simplement, recorregut en profunditat cap endarrera (ang., backward depth-first search);
pel mateix motiu, el recorregut en profunditat estudiat fins ara també s'anomena recorregut
en profunditat cap endavant (ang., forward depth-first search). A la fig. 6.16 es presenta un
exemple per il.lustrar la diferència. Quant a l'algoritme de la fig. 6.15, simplement caldria
moure la inserció d'un vèrtex a la llista darrera del bucle.

El cost temporal de l'algoritme depèn exclusivament de la implementació escollida per al graf.
Usant una representació per llistes o multillistes d'adjacència obtenim Θ(a+n), perquè malgrat
que un node no es visita més d'una vegada, donat un vèrtex sempre es consulten les
arestes que en surten; el terme n apareix per si el graf té menys arestes que vèrtexs. Si la
representació és per matrius d'adjacència el cost és Θ(n2), per culpa del temps lineal de
l'operació succ; és a dir, si el graf és dispers, la representació per llistes dóna una eficiència
millor per la rapidesa en l'obtenció de totes les arestes del graf. Pel que fa a l'espai addicional
emprat, és lineal sobre el nombre de vèrtexs degut al conjunt.
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9 Com a molt, es pot forçar a començar cada recorregut d'un nou component del graf per un node sense
predecessors.



{g és un graf dirigit no etiquetat}
funció recorregut_en_profunditat (g és graf) retorna llista_vèrtexs és
var S és cjt_vèrtexs; v és vèrtex; l és llista_vèrtexs fvar

S := Ø; l := LLISTA_INTERÈS.crea
per a tot v dins de vèrtex fer

{I ≅ és_recorregut_profunditat(l, subgraf(g, S))  ∧
∀u: u∈vèrtex: (u∈l ⇔ u∈S) ∧ (u∈l ⇒ ∀w: w∈descendents(g, u): w∈l ) }

si v ∉ S llavors visita_component(g, v, S, l) fsi
fper a tot

retorna l
{és_recorregut_profunditat(l, g)} -- v. exercici 6.31

{v∉S  ∧ és_recorregut_profunditat(l, subgraf(g, S))  ∧
∀u: u∈vèrtex: (u∈l ⇔ u∈S) ∧ (u∈l ⇒ ∀w: w∈descendents(g, u): w∈l )}

acció privada visita_component (ent g és graf; ent v és vèrtex;
ent/sort S és cjt_vèrtexs; ent/sort l és llista_vèrtexs) és

var w és vèrtex fvar
S := S ∪ {v}; l := LLISTA_INTERÈS.afegeix(l, v)

{visitem tots els descendents de v}
per a tot w dins de succ(g, v) fer

{I ≅ és_recorregut_profunditat(l, subgraf(g, S))  ∧
∀u: u∈vèrtex: (u∈l ⇔ u∈S) ∧ (u∈l ⇒ ∀w: w∈descendents(g, u): w∈l ) }

si w ∉ S llavors visita_component(g, w, S, l) fsi
fper a tot

facció
{v∈S  ∧ és_recorregut_profunditat(l, subgraf(g, S))  ∧
∀u: u∈vèrtex: (u∈l ⇔ u∈S) ∧ (u∈l ⇒ ∀w: w∈descendents(g, u): w∈l )}

Fig. 6.15: algoritme del recorregut en profunditat prioritària.

A B C

1,6 2,4 3,2

D E F

6,5 5,3 4,1

Fig. 6.16: numeració dels vèrtexs d'un graf dins d'un recorregut en profunditat iniciat a  A
(esquerra: endavant; dreta: endarrera)

considerant l'ordre alfabètic per resoldre indeterminacions.
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6.3.2 Recorregut en amplada

El recorregut de cerca en amplada o expansió (ang., breadth-first search) o, simplement,
recorregut en amplada és una altra estratègia de recorregut de grafs aplicable indistintament
al cas de grafs dirigits i no dirigits que generalitza el concepte de recorregut per nivells d'un
arbre: després de visitar un vèrtex es visiten els successors, després els successors dels
successors, després els successors dels successors dels successors, i així reiteradament. Si
després de visitar tots els descendents del primer node encara en queden per visitar, es
repeteix el procés. L'especificació d'aquest recorregut es proposa també a l'exercici 6.31.

Una aplicació típica del recorregut en amplada és la resolució de problemes de planificació,
on es disposa d'un escenari que es pot modelitzar amb un estat; l'estat està compost
d'elements de manera que si canvia la seva disposició o nombre canvia l'estat; els canvis
d'estat atòmics (és a dir, que no es poden considerar com la composició d'altres canvis més
simples) s'anomenen transicions. En aquestes condicions, una qüestió típica és determinar
la seqüència més curta de transicions que porta d'un estat inicial a un estat final, i això es pot
contestar en termes d'un recorregut en expansió d'un graf. De fet, E.F. Moore va definir el
recorregut en amplada l'any 1959 en aquest context com una eina per travessar un laberint
("The shortest path through a maze", a Proceedings of the International Symposium on the
Theory of Switching, Harvard Univ. Press). A l'apartat 7.1.3 es presenta un exemple.

L'algoritme sobre grafs dirigits (v. fig. 6.17) usa una cua per poder aplicar l'estratègia
exposada; notem que el procediment principal és idèntic al del recorregut en profunditat
prioritària i que visita_component és similar a l'anterior usant una cua de vèrtexs10; notem
també que cal marcar un vèrtex (és a dir, inserir-lo al conjunt S) abans d'encuar-lo, per no
fer-ho més d'una vegada. L'invariant del procediment auxiliar obliga que tots els elements
entre v i els que són a la cua (pendents de visita) ja hagin estat visitats i a que tots els
elements tinguin els seus successors o bé visitats o bé a la cua per ser visitats tot seguit.

Els resultats sobre l'eficiència de l'algoritme són idèntics al cas de recorregut en profunditat.
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10 De fet, la transformació en iteratiu del procediment visita_component del recorregut en profunditat
dóna el mateix algoritme substituint la cua per una pila.



{g és un graf dirigit no etiquetat}
funció recorregut_en_amplada (g és graf) retorna llista_vèrtexs és
var S és cjt_vèrtexs; v és vèrtex; l és llista_vèrtexs fvar

S := Ø; l := LLISTA_INTERÈS.crea
per a tot v dins de vèrtex fer

{I ≅ és_recorregut_amplada(l, subgraf(g, S))  ∧
∀u: u∈vèrtex: (u∈l ⇔ u∈S) ∧ (u∈l ⇒ ∀w: w∈descendents(g, u): w∈l ) }

si v ∉ S llavors visita_component(g, v, S, l) fsi
fper a tot

retorna l
{és_recorregut_amplada(l, g)} -- v. exercici 6.31

{v∉S ∧ és_recorregut_amplada(l, subgraf(g, S))  ∧
∀u: u∈vèrtex: (u∈l ⇔ u∈S) ∧ (u∈l ⇒ ∀w: w∈descendents(g, u): w∈l )}

acció privada visita_component (ent g és graf; ent v és vèrtex;
ent/sort S és cjt_vèrtexs; ent/sort l és llista_vèrtexs) és

var c és cua_vèrtexs; u, w són vèrtex fvar
S := S ∪ {v}; c := CUA.encua(CUA.crea, v)
mentre ¬CUA.buida?(c) fer

{I ≅ és_recorregut_amplada(l, subgraf(g, S)) ∧ (∀u: u∈vèrtex: u∈l ⇔ u∈S) ∧
(∀u: u∈c: ∀w: w∈ascendents(g, u)-{u}: w∈descendents(g, v) ⇒ w∈l ) ∧ 
(∀u: u∈l: ∀w: w∈succ(g, u): w∈l ∨ w∈c)  }

w := CUA.cap(c); c := CUA.desencua(c)
l := LLISTA_INTERÈS.insereix(l, w)
per a tot u dins de succ(g, v) fer

si u ∉ S llavors S := S ∪ {u}; c := CUA.encua(c, u) fsi
fper a tot

fmentre
facció
{v∈S ∧ és_recorregut_amplada(l, subgraf(g, S)) ∧ 
∀u: u∈vèrtex: (u∈l ⇔ u∈S) ∧ (u∈l ⇒ ∀w: w∈descendents(g, u): w∈l)}

Fig. 6.17: algoritme de recorregut en amplada d'un graf dirigit.

6.3.3 Recorregut en ordenació topològica

L'ordenació topològica (ang., topological sort) és un recorregut només aplicable a grafs
dirigits acíclics, que es caracteritza perque un vèrtex només es visita si han estat visitats tots
els seus predecessors dins del graf. D'aquesta manera, les arestes defineixen una restricció
més forta sobre l'ordre de visita dels vèrtexs.
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L'aplicació més habitual del recorregut en ordenació topològica apareix quan els vèrtexs del
graf representen tasques i les arestes relacions temporals entre elles. Per exemple, en el pla
d'estudis d'una carrera universitària qualsevol pot haver-hi assignatures que presentin la
restricció que només es poden cursar si prèviament se n'han aprovat d'altres, anomenades
pre-requisits. Aquest pla d'estudis forma un graf dirigit, on els nodes són les assignatures i
existeix una aresta de l'assignatura A a l'assignatura B si, i només si, A és pre-requisit de B;
notem, a més, que el graf ha de ser acíclic: si A és pre-requisit de B (directament o
indirectament) no es pot trobar una seqüència de pre-requisits que permetin deduir que B
és pre-requisit de A (directament o indirectament).

IP Alg

EC-I PM

LGAEDA

MD

Fig. 6.18: part del pla d'estudis de l'Enginyeria en Informàtica impartida
a la Facultat d'Informàtica de la UPC.

Quan un alumne es matricula en aquest pla d'estudis, ha de cursar diverses assignatures (és
a dir, ha de recórrer part del graf del pla d'estudis) respectant les regles següents:

- En començar, només pot cursar les assignatures (és a dir, visitar els nodes) que no
tinguin cap pre-requisit (és a dir, que no tinguin cap predecessor en el graf).

- Només es pot cursar una assignatura (és a dir, visitar un node) si han estat cursats
prèviament tots els seus pre-requisits (és a dir, si han estat visitats tots els seus
predecessors).

Així, doncs, un estudiant obté el títol quan ha visitat un nombre suficient de nodes
respectant aquestes regles, les quals condueixen a un recorregut en ordenació topològica.

La descripció del funcionament de l'algoritme es presenta a la fig. 6.19: es van escollint els
vèrtexs que no tenen predecessors, que són els que es poden visitar, i a mesura que
s'incorporen a la solució s'esborren les arestes que en surten. La funció nodes de l'invariant
retorna el conjunt d'elements que hi ha dins d'una llista. Els recorreguts obtinguts així
responen a l'especificació que es proposa a l'exercici 6.31.
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{g és un graf dirigit no etiquetat i acíclic} 
funció ordenació_topològica (g és graf) retorna llista_vèrtexs és
var l és llista_vèrtexs; v, w són vèrtexs fvar

l := LLISTA_INTERÈS.crea
mentre quedin nodes per visitar fer

{I ≅ és_ordenació_topològica(l, subgraf(g, nodes(l))) }
escollir v ∉l tal que tots els seus predecessors siguin dins l
l := LLISTA_INTERÈS.insereix(l, v)

fmentre
retorna l
{és_ordenació_topològica(l, g)}          -- v. exercici 6.31

Fig. 6.19: presentació de l'algoritme d'ordenació topològica.

La implementació directa d'aquesta descripció és òbviament costosa ja que cal cercar
repetidament els vèrtexs sense predecessors. Una alternativa consisteix a calcular
prèviament quants predecessors té cada vèrtex i emmagatzemar el resultat en un vector, que
s'actualizarà sempre que s'incorpori un nou vèrtex a la solució. A la fig. 6.20 es presenta una
implementació d'aquesta darrera opció, que usa un vector de vèrtexs núm_pred que associa
a cada vèrtex el nombre de predecessors que encara no són a la solució i un conjunt zeros
on es guarden tots els vèrtexs que poden incorporar-s'hi en el pas següent de l'algoritme. La
inicialització de l'estructura, certament recargolada a simple vista, està dissenyada per no ser
asimptòticament costosa en cas de representació encadenada del graf; amb aquest objectiu
s'evita l'ús de l'operació etiqueta que exigeix cerques lineals si la representació és per llistes
d'adjacència11. Notem l'ús d'una operació sobre conjunts, escollir_ne_un_qualsevol, que
elegeix un element qualsevol del conjunt i l'esborra i que hauria de ser oferta per
l'especificació del TAD dels conjunts o bé per un enriquiment.

Per calcular el cost temporal de l'algoritme se sumen els costos de la inicialització de les
estructures i del bucle principal. A la inicialització, el primer bucle queda Θ(n) mentre que el
segon exigeix un examen de totes les arestes del graf i queda, doncs, Θ(a+n) en el cas de
llistes d'adjacència i Θ(n2) en cas de matrius d'adjacència. Pel que fa al bucle principal, un
examen poc acurat podria portar a dir que és Θ(n2), atès que el bucle s'executa n vegades (a
cada pas s'afegeix un vèrtex a la solució) i, a cada iteració, s'obtenen els successors del node
escollit, operació que és Θ(n) en el cas pitjor (suposem que escollir_ne_un_qualsevol és
d'ordre constant). Ara bé, notem que la iteració interna exigeix, al llarg de l'algoritme,
l'examen de totes les arestes que componen el graf amb un tractament constant de
cadascuna, i això és, en realitat Θ(a) i no Θ(n2) si el graf està implementat per llistes
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opció per simplicitat d'ús de l'algoritme.



d'adjacència. Com que l'operació escollir_ne_un_qualsevol s'executa un total de n-1
vegades i és Θ(1), es pot concloure que l'eficiència temporal de l'algoritme és, una vegada
més, Θ(a+n) amb llistes d'adjacència i Θ(n2) amb matriu d'adjacència i per això la representació
per llistes d'adjacència és preferible si el graf és dispers, mentre que si és dens la
implementació no afecta l'eficiència de l'algoritme.

{g és un graf dirigit no etiquetat acíclic12 }
funció ordenació_topològica (g és graf) retorna llista_vèrtexs és
var l és llista_vèrtexs; v, w són vèrtex

zeros és cjt_vèrtexs; núm_pred és vector [vèrtex] de nat
fvar

{inicialització de les estructures en dos passos}
zeros := Ø
per a tot v dins de vèrtex fer

núm_pred[v] := 0; zeros := zeros ∪ {v}
fper a tot
per a tot v dins de vèrtex fer

per a tot w dins de succ(g, v) fer
núm_pred[w] := núm_pred[w] + 1; zeros := zeros - {w}

fper a tot
fper a tot

{a continuació, es visiten els vèrtexs del graf}
l := LLISTA_INTERÈS.crea
mentre zeros ≠ Ø fer

{I ≅  és_ordenació_topològica(l, subgraf(g, nodes(l))  ∧
∀w: w∈vèrtex: núm_pred[w] = ||{<u, w>∈dom(g) / u∉l }|| ∧
w∈zeros ⇒ núm_pred[w] = 0}

<zeros, v> := escollir_ne_un_qualsevol(zeros)
l := LLISTA_INTERÈS.insereix(l, v)
per a tot w dins de succ(g, v) fer

núm_pred[w] := núm_pred[w] - 1
si núm_pred[w] = 0 llavors zeros := zeros ∪ {w} fsi

fper a tot
fmentre

retorna l
{és_ordenació_topològica(l, g)} 

Fig. 6.20: implementació de l'algoritme d'ordenació topològica.
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6.4 Cerca de camins mínims

Ens ocupem en aquesta secció de la cerca de camins minimals dins de grafs etiquetats no
negativament que siguin al més curts possible, on la longitud d'un camí, també coneguda
com a cost, es defineix com la suma de les etiquetes de les arestes que el componen. Per
abreujar, parlarem de "suma d'arestes" amb significat "suma de les etiquetes de les arestes" i,
per això, parlarem de "camins mínims" en comptes de "camins minimals". Concretament,
estudiem un algoritme per trobar la distància mínima d'un vèrtex a la resta i un altre per trobar
la distància mínima entre tot parell de vèrtexs.

Atesa la funcionalitat requerida, cal formular alguns requeriments addicionals sobre el domini
de les etiquetes, que es tradueixen en nous paràmetres formals dels universos que
encapsulin aquests algoritmes. Concretament, considerem E com un domini ordenat, essent
_<_ l'operació de comparació i _=_ i _≠_ les de comparació, i es defineix ≤ a partir d'elles.
També es precisa d'una operació commutativa + per sumar dues etiquetes, que té una
constant 0, que anomenarem etiqueta de cost nul, com a element neutre. Per últim, ens
interessa que el valor indefinit esp representi l'etiqueta més gran possible per motius que
quedaran clars al llarg de la secció; per claredat, suposarem en els algoritmes que venen a
continuació que esp es reanomena per ∞. Notem que les etiquetes negatives no formen
part del tipus tal com estableix la darrera propietat de l'univers.

univers ELEM_ESP_<_=_+ caracteritza
usa BOOL
tipus elem
ops 0, esp: → elem

_<_, _=_, _≠_, _≤_: elem elem → bool
_+_: elem elem → elem

eqns igualtat i desigualtat de la manera habitual i...
[x ≠ esp] ⇒ x < esp = cert {esp és fita superior}
x < x = fals {estudi de la reflexivitat...}
(x < y ⇒ y < x) = fals {..de la simetria...}
(x < y ∧ y < z ⇒ x < z) = cert {...i de la transitivitat de _<_}
x ≤ y = (x < y) ∨ (x = y)
x + y = y + x {commutativitat}
x + 0 = x; x + esp = esp {elements neutre i idempotent}
(x+y < x) = fals {etiquetes no negatives}

funivers

Fig. 6.21: nous requeriments sobre el domini de les etiquetes.
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6.4.1 Camí més curt d'un node a la resta

Donat un graf g ∈{f : V x V → E } amb etiquetes no negatives, es tracta de calcular el cost del
camí mínim des d'un vèrtex donat a la resta (anglès, single-source shortest path)13. La utilitat
d'un procediment que respongui a aquesta qüestió és prou evident; el cas més habitual és
disposar d'un graf que representi una distribució geogràfica, on les arestes donin el cost (en
preu, en distància o similars) de la connexió entre dos llocs i sigui necessari esbrinar el camí
més curt per arribar a un lloc partint d'un altre (és a dir, determinar la seqüència d'arestes per
arribar a un node a partir de l'altre amb cost mínim).

La solució més eficient a aquest problema és l'anomenat algoritme de Dijkstra , en honor al
seu creador, E.W. Dijkstra. Definit l'any 1959 a "A note on two problems in connexion with
graphs", Numerical Mathematica, 1, pp. 269-271, sobre grafs dirigits (la seva extensió al cas
no dirigit és immediata i queda com a exercici per al lector), l'algoritme de Dijkstra (v. fig. 6.22)
és un algoritme voraç14 que genera un a un els camins d'un node v a la resta per ordre
creixent de longitud; usa un conjunt S de vèrtexs on, a cada pas de l'algoritme, es guarden
els nodes per als quals ja se sap el camí mínim i retorna un vector indexat per vèrtexs de
manera que a cada posició w es guarda el cost del camí mínim que connecta v amb w. Cada
vegada que s'incorpora un node a la solució, es mira si els camins encara no definitius es
poden escurçar passant per ell. Per convenció, s'assumeix que el camí mínim d'un node a si
mateix té cost nul; per altra banda, un valor infinit a la posició w del vector indica que no hi ha
cap camí entre v i w.

L'invariant assegura que, a cada moment de l'algoritme, el vector conté camins mínims
formats íntegrament per nodes de S (llevat del darrer node, és clar) i que els nodes de S
corresponen als camins mínims més curts calculats fins al moment. A tal efecte, usa diverses
funcions: camins, que dóna el conjunt de camins que es poden trobar dins del graf entre dos
nodes; cost, que dóna el cost d'un camí; màxim i mínim, que donen els elements més petit i
més gran, respectivament, d'un conjunt. L'especificació de la primera es proposa a l'exercici
6.1; l'especificació de les altres és trivial i queda com a exercici per al lector. Abusant de la
notació, s'usa l'operador d'intersecció entre un conjunt i un camí amb el significat intuïtiu.

L'especificació es proposa a l'exercici 6.32; la signatura donada generalitza l'algoritme de
Dijkstra, perquè el resultat és una taula de vèrtexs i etiquetes; la versió de la fig. 6.22 és una
particularització d'aquest cas, on la taula s'implementa amb un vector perquè suposem que
els vèrtexs es caracteritzen amb ELEM_ORDENAT. La implementació d'aquest cas general
forma part del mateix exercici.
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13 Podríem pensar en el cas particular de trobar el camí més curt entre dos vèrtexs, però l'algoritme és
igual de costós que aquest més general.
14 Els algoritmes voraços (ang., greedy) són una família d'algoritmes que s'estructuren com a un bucle
que a cada pas calcula una part ja definitiva de la solució; per aprofundir sobre les seves
característiques podeu consultar, per exemple, [BrB87].



{g és un graf dirigit etiquetat no negativament}
funció Dijkstra (g és graf; v és vèrtex) retorna vector [vèrtex] d'etiq és
var S és cjt_vèrtexs; D és vector [vèrtex] d'etiq fvar

∀w: w∈vèrtex: D[w] := etiqueta(g, v, w)
D[v] := 0; S := {v}
mentre S no conté tots els vèrtexs fer

{I ≅ ∀w: w∈vèrtex: D[w] = mínim({cost(C) / C∈camins(g, v, w) ∧ C∩(S∪{w}) = C})
∧ ¬ ( ∃w: w∉S:  D[w] < màxim({D[u] / u∈S}) }

escollir w ∉S tal que D[w] és mínim; S := S ∪ {w}
∀u: u∉S: actualitzar distància mínima comprovant si per w es fa drecera

fmentre
retorna D
{D = camí_mínim(g, v)}      -- v. exercici 6.32

Fig. 6.22: descripció de l'algoritme de Dijkstra.
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Fig. 6.23: exemple de funcionament de l'algoritme de Dijkstra essent 1 el node inicial.

A la fig. 6.24 es detalla una possible codificació de l'algoritme; notem que l'ús del valor
indefinit de les etiquetes com a l'etiqueta més gran possible permet denotar la inexistència
de camins, perquè qualsevol camí entre dos nodes és més petit que ∞. Així mateix,
l'algoritme no treballa amb el conjunt S sinó amb el seu complementari, T, que ha de
presentar operacions de recorregut per aplicar-li un bucle "per a tot". El nombre n de vèrtexs
és un paràmetre formal més definit a ELEM_ORDENAT. El bucle principal s'executa només
n-2 vegades perquè el darrer camí queda calculat després del darrer pas (no queden vèrtexs
per fer drecera).
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{g és un graf dirigit etiquetat no negativament}
funció Dijkstra (g és graf; v és vèrtex) retorna vector [vèrtex] d'etiq és
var T és cjt_vèrtexs; D és vector [vèrtex] d'etiq; u, w són vèrtexs fvar

T := Ø
per a tot w dins de vèrtex fer

D[w] := etiqueta(g, v, w); T := T ∪ {w}
fper a tot
D[v] := ETIQUETA.0; T := T - {v}
fer n-2 vegades {queden n-1 camins per determinar}

{I ≅ ∀w: w∈vèrtex: D[w] = mínim({cost(C) / C∈camins(g, v, w) ∧ (C-{w})∩T = Ø})
∧ ¬ ( ∃w: w∈T:  D[w] < màxim({D[u] / u∉T}) }

{selecció del mínim w tal que w∈T ∧ (∀u∈T: D[w] ≤ D[u])}
val := ETIQUETA.∞
per a tot u dins de T fer

si D[u] ≤ val llavors w := u; val := D[u] fsi
{com a mínim, sempre hi ha un node que compleix la condició}

fper a tot
{es marca w com a vèrtex tractat}

T := T - {w}
{recàlcul de les noves distàncies mínimes}

per a tot u dins de T fer
si D[w] + etiqueta(g, w, u) < D[u] llavors D[u] := D[w] + etiqueta(g, w, u) fsi

fper a tot
ffer

retorna D
{D = camins_mínims(g, v)} 

Fig. 6.24: una codificació possible de l'algoritme de Dijkstra.

Analitzem a continuació el temps d'execució suposant una vegada més que les operacions
sobre conjunts estan implementades en temps constant (llevat Ø, que pot ser lineal); a tal
efecte, distingim quatre parts a l'algoritme: inicialització, selecció del mínim, marcatge i
recàlcul de les distàncies mínimes. Si la representació és per matriu d'adjacència, l'execució
d'etiqueta és constant i obtenim:

- Inicialització del conjunt: creació del conjunt buit, Θ(n) com a molt, i execució n vegades
de diverses operacions constants, queda Θ(n).

- Selecció: notem que les intruccions de dins del bucle de selecció són Θ(1). Pel que fa
al nombre d'execucions del bucle, la primera volta cal consultar n-1 vèrtexs, la segona
n-2, etc., atès que la dimensió de T disminueix en una unitat a cada pas; és a dir, al llarg
de les n-2 execucions del bucle les seves instruccions s'executaran n(n-1)/2 - 1
vegades, i així l'eficiència del pas de selecció al llarg de l'algoritme és Θ(n2).
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- Marcatge: n supressions al llarg de l'algoritme porten a Θ(n).

- Recàlcul de les distàncies mínimes: queda Θ(n2) pels mateixos raonaments que el pas
de selecció.

El cost total de l'algoritme és la suma de les quatre etapes, és a dir Θ(n2).

A la representació per llistes o multillista d'adjacències, l'únic que sembla canviar és que
l'operació etiqueta deixa de ser de cost constant. Ara bé, una anàlisi més acurada mostra que
la sentència "si ... fsi" del pas de recàlcul en realitat només s'ha d'executar a  vegades al llarg
de l'algoritme, si en comptes d'usar l'operació etiqueta s'utilitza succ i si en comptes de fer un
bucle sobre els vèrtexs de T es fa sobre els vèrtexs del conjunt de successors de w. Com
sempre es compleix que a < n2, aquesta observació pot esdevenir rellevant: si també
s'aconseguís rebaixar el cost del pas de selecció, l'algoritme de Dijkstra per a grafs dispersos
representats amb estructures encadenades podria quedar més eficient que en la
representació per matriu.

Per assolir aquest objectiu n'hi ha prou amb organitzar astutament el conjunt de vèrtexs
encara no tractats, tenint en compte que s'hi selecciona l'element mínim: es pot substituir el
conjunt per una cua prioritària, essent els seus elements parells <w, et > de vèrtex (encara no
tractat) i etiqueta, que juga el paper de prioritat, amb significat "la distància mínima de v a w és
et" (et seria el valor D[w] de la fig. 6.22); les operacions d'obtenció i supressió del mínim
encaixen perfectament dins l'algoritme. Ara bé, el recàlcul de les distàncies del darrer pas pot
exigir canviar la prioritat d'un element qualsevol de la cua. És per això que es defineix una
nova modalitat de cua amb prioritat que permet l'accés directe a qualsevol element i que, a
banda de les operacions habituals, n'incorpora tres més: la primera, per canviar l'etiqueta
associada a un vèrtex qualsevol per una de més petita, reorganitzant la cua si és necessari;
una altra, per obtenir el valor associat a un vèrtex (que valdrà ∞ si el vèrtex no és a la cua); i
una tercera, per comprovar la presència a la cua d'un vèrtex donat. A la fig. 6.25 es mostra la
signatura resultant d'aquest tipus aplicada al context de l'algoritme juntament amb el seu cost
asimptòtic en el cas pitjor15, i a la fig. 6.26 un exemple del seu funcionament suposant que,
per raons d'eficiència, la cua s'implementa amb un piló juntament amb un vector indexat per
vèrtexs tal que cada posició apunta al node del piló que conté l'etiqueta associada a aquest
vèrtex; l'especificació parametritzada del tipus (que suposem encapsulada dins d'un univers
CUAPR_ESTESA) i la seva implementació queden com a exercici per al lector.
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15 En aquesta signatura s'observa l'absència de la funció organitza que transforma un vector en una
cua prioritària (v. apartat 5.5.2), més eficient que la creació de la cua per insercions individuals.
Aquesta absència es deu a què l'algoritme queda més clar sense que el seu cost asimptòtic quedi
afectat. Si es considera convenient, la proposta es pot adaptar fàcilment a aquesta modificació.



crea: → cuapr_arestes; Θ(1)
insereix: cuapr_arestes vèrtex etiq → cuapr_arestes; Θ(logn)
més_petit: cuapr_arestes → vèrtex_i_etiq; Θ(1)
esborra: cuapr_arestes → cuapr_arestes; Θ(logn)
substitueix: cuapr_arestes vèrtex etiq → cuapr_arestes; Θ(logn)
valor: cuapr_arestes vèrtex → etiq; Θ(1)
hi_és?: cuapr_arestes vèrtex → bool; Θ(1)
buida?: cuapr_arestes  → bool; Θ(1)

Fig. 6.25: signatura per a les cues amb prioritat accessibles pel mig.
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Fig. 6.26: evolució de la cua amb prioritats aplicant l'algoritme sobre el graf de la fig. 6.23.

L'algoritme de Dijkstra implementat amb aquest TAD es mostra a la fig. 6.27. La inicialització
requereix dos bucles previs a la transformació del vector en una cua prioritària per evitar l'ús
de l'operació etiqueta. Es podria modificar fàcilment l'algoritme per evitar que les etiquetes
infinites ocupessin espai en el piló i millorar així el temps d'execució de les operacions que
l'actualitzen. Notem que, per la mecànica de l'algoritme, el camí de v a si mateix en acabar
l'execució és igual al cost del cicle més curt que surt i torna a v i, per això, es posa
explícitament a zero just al final; de fet, el seu valor no interfereix en el funcionament de la
funció. L'anàlisi de l'eficiència temporal dóna com a resultat:

- La inicialització és Θ(Σk : 1 ≤ k ≤ n-1: log k ) + Θ(nlogn) = Θ(nlogn) + Θ(nlogn) = Θ(nlogn),
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atès que el pas k-èsim del primer bucle executa una inserció en una cua de dimensió k i
tots els passos del segon bucle (n-1 com a molt) modifiquen una cua de dimensió n.

- Les n-1 seleccions del mínim són Θ(1) i la seva supressió logarítmica sobre el nombre
d'elements, obtenint-se Θ(n) + Θ(Σk : 1 ≤ k ≤ n-1: log k ) = Θ(n) + Θ(nlogn) = Θ(nlogn).

- El bucle intern examina totes les arestes del graf al llarg de l'algoritme i, en el cas pitjor,
efectua una substitució per aresta, de cost Θ(logn), de manera que queda Θ(a logn).

El cost temporal definitiu és, doncs, Θ((a+n)logn), millor que la versió anterior quan el graf és
dispers; si el graf és dens, però, és més eficient l'algoritme original. L'espai addicional
continua essent asimptòticament lineal sobre n.

{g és un graf dirigit etiquetat no negativament}
funció Dijkstra (g és graf; v és vèrtex) retorna vector [vèrtex] d'etiq és
var D és vector [vèrtex] d'etiq; A és cuapr_arestes; u, w són vèrtexs; et, val són etiq fvar

{creació de la cua amb totes les arestes <v, w>}
A := CUAPR_ESTESA.crea
per a tot w dins de vèrtex fer A := CUAPR_ESTESA.insereix(A, w, ∞) fper a tot
per a tot <w, et> dins de succ(g, v) fer A := CUAPR_ESTESA.modif(A, w, et) fper a tot

{càlcul reiterat de dresseres}
mentre ¬CUAPR_ESTESA.buida?(A) fer

{I ≅ ∀w: w∈vèrtex: x = mínim({cost(C) / C∈camins(g, v, w) ∧
∀u: u∈C: u ≠ w ⇒ ¬hi_és?(A, u)})

∧ primer(A).et ≥ màxim({D[u] / ¬ hi_és?(A, u)}) 
on hi_és?(A, w) ⇒ x = valor(A, w) ∧ ¬hi_és?(A, w) ⇒ x = D[w] }

{selecció de l'aresta mínima}
<w, val> := CUAPR_ESTESA.més_petit(A)

{marcatge de w com a vèrtex tractat}
D[w] := val; A := CUAPR_ESTESA.esborra(A)

{recàlcul de les noves distàncies mínimes}
per a tot <u, et> dins de succ(g, w) fer

si CUAPR_ESTESA.hi_és?(A, u) llavors
si val+et < CUAPR_ESTESA.valor(A, u) llavors

A := CUAPR_ESTESA.substitueix(A, u, val + et)
fsi

fsi
fper a tot

fmentre
D[v] := ETIQ.0

retorna D
{D = camins_mínims(g, v)}

Fig. 6.27: l'algoritme de Dijkstra usant cues amb prioritat.
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L'eficiència temporal encara es pot millorar si estudiem el funcionament del piló. Notem que
l'algoritme efectua exactament n-1 enfonsaments d'elements i, d'altra banda, fins a un màxim
d'a flotaments de manera que, en el cas general, hi ha més flotaments que enfonsaments;
estudiant aquests algoritmes (v. fig. 5.42), es pot veure que un enfosament requereix un
nombre de comparacions que depèn tant de l'aritat de l'arbre com del nombre de nivells que
té, mentre que un flotament depèn exclusivament del nombre de nivells: com menys n'hi
hagi, més ràpid sura l'element. Per això, es pot organitzar un piló k-ari i no binari, de manera
que l'altura de l'arbre es redueix. A [BrB87, pp. 93-94] es conclou que, amb aquesta
estratègia, el cost de l'algoritme queda, per a grafs densos, Θ(n2) i, altrament, es manté
Θ(a logn), de manera que la versió resultant és millor que l'anterior per a qualsevol graf
representat per encadenaments, independentment del nombre d'arestes que tingui16.

Notem que les diferents versions de l'algoritme de Dijkstra presentades aquí no retornen la
seqüència de nodes que formen el camí mínim. La modificació és senzilla i queda com a
exercici per al lector; notem que si el camí mínim entre v i w passa per un vèrtex intermedi u,
el camí mínim entre v i u és un prefix del camí mínim entre v i w, de manera que n'hi ha prou
a retornar un vector C tal que C[w] conté el node anterior en el camí mínim de v a w (que serà
v si està directament unit al node de partida o si no hi ha camí entre v i w ); aquest vector
haurà de ser actualitzat en trobar-se una drecera en el camí (en realitat, el vector representa
un arbre d'expansió -v. secció 6.5- amb apuntadors al pare i v com a arrel). També cal una
nova acció per recuperar el camí a un node donat, que tindria com a paràmetre C.

6.4.2 Camí més curt entre tot parell de nodes

Donat un graf etiquetat es tracta ara de determinar el cost del camí més curt entre tot parell de
vèrtexs del graf (ang., all-pairs shortest path); d'aquesta manera, es pot generalitzar la situació
estudiada a l'apartat anterior, i queda plenament justificada la seva utilitat. Una primera opció
consisteix a usar repetidament l'algoritme de Dijkstra variant el node inicial; ara bé, també es
disposa de l'anomenat algoritme de Floyd, que proporciona una solució més compacta i
elegant pensada especialment per a aquesta situació. L'algoritme de Floyd, definit per
R.W. Floyd l'any 1962 sobre grafs dirigits (la seva extensió al cas no dirigit és immediata i
queda com a exercici per al lector) a "Algorithm 97: Shortest path", Communications ACM,
5(6), p. 345, és un algoritme dinàmic17 que s'estructura com un bucle que tracta un vèrtex, al
qual anomenem pivot, a cada iteració i que usa un vector bi-dimensional D indexat per parells
de vèrtexs per guardar la distància mínima. Quan u és el pivot, es compleix que D[v, w] és la
longitud del camí més curt entre v i w format íntegrament per pivots de passos anteriors
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16 Hi ha implementacions asimptòticament més ràpides que usen una variant de piló anomenada piló
de Fibonacci (ang., Fibonacci heap ), introduïda per M. Fredman i R. Tarjan l'any 1987, que per la seva
complexitat no s'explica en aquest text; v., per exemple, [HoS94, pp. 488-494].
17 La programació dinàmica (ang., dynamic programming) és una tècnica que estructura els algoritmes
com a bucles que, a cada pas, s'apropen més a la solució però sense assegurar l'obtenció de cap part
definitiva abans de la finalització de l'algoritme; per a més detalls consulteu, per exemple, [BrB87].



(llevat possiblement de les extremitats); l'actualització de D consisteix a comprovar, per a tot
parell de nodes v i w, si la distància entre ells es pot reduir tot passant pel pivot u mitjançant
el càlcul de la fórmula D[v, w] = min(D [v, w], D[v, u] + D[u, w]). Així, doncs, hi ha un parell de
diferències de funcionament entre aquest algoritme i el de Dijkstra: d'una banda, els vèrtexs
es tracten en un ordre que no té res a veure amb les distàncies i, de l'altra, no es pot
assegurar que cap distància mínima sigui definitiva fins que acaba l'algoritme. Cal notar que
l'algoritme funciona fins i tot amb arestes negatives, sempre que no hi hagi cicles negatius
(és a dir, tals que la suma de les etiquetes de les arestes que els componen sigui negativa).
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Fig. 6.28: exemple de funcionament de l'algoritme de Floyd.

L'especificació del problema es proposa a l'exercici 6.32; els comentaris són els mateixos
que a l'especificació de l'algoritme de Dijkstra. La implementació es presenta a la fig. 6.29.
Notem que la diagonal de D s'inicialitza a zero i mai no varia; per altra banda, notem que tant la
fila com la columna del vèrtex u tractat a un pas de l'algoritme romanen invariables en aquest
pas, per la qual cosa es pot treballar amb una única matriu per actualitzar les distàncies
mínimes. La inicialització de la matriu és ineficient si el graf està implementat per (multi)llistes
d'adjacència, però es deixa així perquè no afecta el cost total de l'algoritme; si es considera
convenient, es podria modificar de manera similar a l'algoritme de Dijkstra de la fig. 6.27,
substituint les n2 crides a etiqueta per n bucles sobre els successors, de cost total Θ(a).
L'invariant usa una funció pivots(u) que retorna el conjunt de vèrtexs que han estat pivots en
passos anteriors de l'algoritme, que coincideixen amb els vèrtexs menors que el pivot actual.
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L'eficiència temporal de l'algoritme de Floyd és, independentment de la representació, Θ(n3),
igual que l'aplicació reiterada de Dijkstra treballant amb una representació del graf per matriu
d'adjacència; ara bé, és esperable que Floyd sigui més ràpid (per una constant) a causa de la
simplicitat de cada pas del bucle i, si més no, sempre es pot argumentar que Floyd és més
simple i elegant. Si el graf està implementat per llistes o multillistes d'adjacència i l'algoritme
de Dijkstra s'ajuda de cues amb prioritat llavors el cost queda Θ(a logn)n = Θ(an logn). La
comparació entre aquest ordre i n3 determina la solució més eficient. Per últim, cal notar que
l'algoritme de Floyd exigeix un espai addicional Θ(1) només, mentre que qualsevol versió de
Dijkstra necessita una estructura Θ(n).

L'algoritme original de Floyd tampoc no enregistra els vèrtexs que formen el camí; la seva
modificació segueix la mateixa idea que en el cas de l'algoritme de Dijkstra: si el camí mínim
de m a n passa primer per p i després per q, la seqüència de vèrtexs que formen el camí
mínim de p a q forma part de la seqüència de vèrtexs que formen el camí mínim de m a n.
Per implementar aquesta idea, es pot disposar d'un vector bi-dimensional C indexat per
vèrtexs tal que C[v, w] conté un node u que forma part del camí mínim entre v i w ; la
concatenació dels camins que s'obtenen aplicant el mateix raonament sobre C [v, u] i C [u, w]
dóna el camí mínim entre v i w. La modificació de l'algoritme queda com a exercici.

{g és un graf dirigit etiquetat que no conté cicles negatius}
funció Floyd (g és graf) retorna vector [vèrtex,vèrtex] d'etiq és
var D és vector [vèrtex,vèrtex] d'etiq; u, v, w són vèrtex fvar

{inicialment, la distància entre dos vèrtexs té el valor de l'aresta que els uneix;
les diagonals es posen a zero}

per a tot v dins de vèrtex fer
per a tot w dins de vèrtex fer D[v, w] := etiqueta(g, v, w)   {∞ si no n'hi ha} fper a tot
D[v, v] := ETIQ.0

fper a tot
per a tot u dins de vèrtex fer

{I ≅ ∀v,w: v,w∈vèrtex:
D[v, w] = mínim({cost(C) / C∈camins(g, v, w) ∧ C∩(pivots(u)∪{v, w}) = C})

per a tot v dins de vèrtex fer
per a tot w dins de vèrtex fer

si D[v, u]+D[u, w] < D[v, w] llavors D[v, w]:= D[v, u] + D[u, w] fsi
fper a tot

fper a tot
fper a tot

retorna D
{D = tots_camins_mínims(g, v)}   -- v. exercici 6.32

Fig. 6.29: una codificació de l'algoritme de Floyd.
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6.5 Arbres d'expansió minimals

Els algoritmes de la secció anterior permeten trobar la connexió de cost mínim entre dos
vèrtexs individuals d'un graf etiquetat; de vegades, però, no interessa tant minimitzar
connexions entre nodes individuals com obtenir un nou graf que només contingui les
arestes imprescindibles per a una optimització global de les connexions entre tots els nodes;
generalment, aquesta optimització global implicarà que diversos parells concrets de nodes
no quedin connectats entre ells amb el mínim cost possible donat el graf de partida.

Una aplicació immediata és novament la resolució de problemes que tenen a veure amb
distribucions geogràfiques. Per exemple, suposem que es disposa d'un conjunt de
computadors distribuïts geogràficament entre diferents ciutats (possiblement en diferents
països) i que es vol connectar-los per tal que puguin intercanviar dades, compartir recursos,
etc. Hi ha moltes maneres d'implementar aquesta connexió; suposem que s'opta per
demanar a les companyies telefòniques respectives els preus de lloguers de línies entre les
ciutats implicades. Una vegada coneguda aquesta informació, per escollir les línies que
suportaran la xarxa s'elegeix una política estalviadora que assegura que tots els computadors
es poden comunicar bo i minimitzant el preu total de la xarxa. Doncs bé, aquest problema pot
plantejar-se en termes de grafs considerant que els computadors són els vèrtexs i les línies
telefòniques les arestes formant un graf no dirigit i etiquetat, del qual es vol seleccionar el
conjunt mínim d'arestes que permeten connectar tots els vèrtexs amb el mínim cost
possible. Per formular la resolució d'aquest problema suposarem a la resta d'aquesta secció
que les etiquetes compleixen els mateixos requeriments que a la secció anterior.

Per plantejar en termes generals els algoritmes que resolen aquest tipus d'enunciat,
introduïm primer unes definicions (v. exercici 6.33 per a la seva especificació).

- Un arbre lliure (ang., free tree) és un graf no dirigit connex acíclic. Pot demostrar-se per
reducció a l'absurd que tot arbre lliure amb n vèrtexs presenta exactament n -1 arestes;
si s'afegeix una aresta qualsevol a un arbre lliure s'introdueix un cicle mentre que, si s'hi
esborra, hi ha vèrtexs no connectats. També pot demostrar-se que, en un arbre lliure,
qualsevol parell de vèrtexs està unit per un únic camí simple. Aquest tipus d'arbre
generalitza els arbres generals vistos al capítol 5, que també s'anomenen per
contraposició arbres amb arrel (ang., rooted tree). De fet, un arbre amb arrel no és més
que un arbre lliure en el qual un vèrtex es distingeix dels altres i s'identifica com a arrel.

- Sigui g ∈{f :V x V → E } un graf no dirigit connex i etiquetat no negativament; llavors, un
subgraf g' de g, g' ∈{f :V x V → E }, és un arbre d'expansió per a g (ang., spanning tree;
també dit arbre de recobriment o arbre generador) si és un arbre lliure.

Definim el conjunt d'arbres d'expansió per a un graf no dirigit connex i etiquetat no
negativament g ∈{f :V x V → E }, denotat per ae(g), com:

ae(g) = {g' ∈{f :V x V → E }  / g' és arbre d'expansió per a g}.
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- Sigui g ∈{f :V x V → E } un graf no dirigit connex i etiquetat no negativament; llavors, el
graf no dirigit i etiquetat g' ∈{f :V x V → E } és un arbre d'expansió minimal per a g (ang.,
minimum cost spanning tree) si g' és dins ae(g) i no hi ha cap altre g'' dins ae(g) tal que
la suma de les arestes de g'' sigui menor que la suma de les arestes de g'.

Definim el conjunt d'arbres d'expansió minimals per a un graf no dirigit connex i
etiquetat no negativament g ∈{f :V x V → E }, aem(g), com:

aem(g) = {g' ∈{f :V x V → E }  / g' és arbre d'expansió minimal per a g}.

Donades aquestes definicions, es pot formular la situació de l'inici de l'apartat com la cerca
d'un arbre d'expansió minimal per a un graf no dirigit, connex i etiquetat no negativament. Hi
ha diversos algoritmes que resolen aquest problema des que, a l'any 1926, O. Boruvka va
formular-ne el primer; en aquest text, n'examinarem dos que donen bons resultats, malgrat
que n'hi ha d'altres que poden arribar a ser més eficients i que, per la seva dificultat, no
expliquem aquí (v., per exemple, [Tar83, cap. 6] i [CLR90, cap. 24]). Tots dos algoritmes es
basen en una propietat que anomenem propietat dels arbres d'expansió minimals: sigui g un
graf no dirigit, connex i etiquetat no negativament, g ∈{f :V x V → E }, i sigui U un conjunt de
vèrtexs tal que U wV, U ≠ Ø; si <u, v> és l'aresta més petita de g tal que u ∈U i v ∈V-U,
existeix algun g' ∈aem(g) que la conté, és a dir que compleix g'(u, v) = g(u, v) . La demostració
per reducció a l'absurd queda com a exercici per al lector (v. [AHU83, pp. 234]).

6.5.1 Algoritme de Prim

L'algoritme de Prim, definit per V. Jarník l'any 1930 i redescobert per R.C. Prim i E.W. Dijkstra
el 1957 (el primer a "Shortest connection networks and some generalizations", Bell System
Technical Journal , 36, pp. 1389-1401 i el segon a la mateixa referència donada a l'apartat
6.4.1), és un algoritme voraç que aplica reiteradament la propietat dels arbres d'expansió
minimals incorporant a cada pas una aresta a la solució. L'algoritme (v. fig. 6.30) disposa d'un
conjunt U de vèrtexs tractats (inicialment, un vèrtex v qualsevol -perquè tot vèrtex apareix a
l'arbre d'expansió-) i del seu complementari de manera que, d'acord amb la propietat dels
arbres d'expansió minimals, se selecciona l'aresta mínima que uneix un vèrtex de U i un del
seu complementari, s'incorpora aquesta aresta a la solució i s'afegeix el seu vèrtex no tractat
dins del conjunt de vèrtexs tractats. La noció d'aresta s'implementa com un trio <vèrtex,
vèrtex, etiqueta>. L'invariant usa l'operació subgraf l'especificació de la qual es proposa a
l'exercici 6.1. El seu cost és Θ(na), que pot arribar fins a Θ(n3) si el graf és dens.

La versió preliminar es pot refinar i obtenir l'algoritme de la fig. 6.32 de cost Θ(n2), en general
millor que l'anterior (mai pitjor, perquè la pre-condició assegura que a val com a mínim n-1).
Aquesta nova versió usa un vector aresta_mín, indexat per vèrtexs, que conté informació
significant per a tots els vèrtexs que encara no formen part de la solució; en concret, si v ∉U
la posició aresta_mín[v] conté el parell <w, g(v, w)> tal que <v, w> és l'aresta més petita que
connecta v amb un vèrtex w ∈U. Per obviar U a la codificació, convenim que si aresta_mín[v]
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{g és un graf no dirigit connex etiquetat no negativament}
funció Prim (g és graf) retorna graf18 és
var U és cjt_vèrtexs; gres és graf; u, v són vèrtex; x és etiq fvar

gres := crea; U := {un vèrtex qualsevol}
mentre U no conté tots els vèrtexs fer

{I ≅ subgraf(gres, U) ∈ aem(subgraf(g, U))}
seleccionar <u, v, x> mínima tal que u ∈U, v ∉U
gres := afegeix(gres, u, v, x); U := U ∪ {v}

fmentre
retorna gres
{gres ∈ aem(g)}

Fig. 6.30: presentació de l'algoritme de Prim.
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Fig. 6.31: aplicació de l'algoritme de Prim: a l'esquerra, un graf no dirigit etiquetat acíclic;
a la dreta: arbre resultant d'aplicar Prim prenent  A com a vèrtex inicial i

numerant les arestes segons l'ordre d'inserció a la solució.

val <v, ∞>, llavors v ∈U. La constant un_vèrtex_qualsevol pot ser un paràmetre formal de
l'univers que encapsuli l'algoritme o bé un paràmetre de la funció.

El càlcul de l'eficiència temporal d'aquesta nova versió queda:

- La inicialització és lineal en cas de matriu i quadràtica en cas de (multi)llistes. Si es vol, es
pot evitar l'ús d'etiqueta de manera similar a alguns algoritmes ja vists, per reduir el
darrer cas a lineal, malgrat aquesta reducció no afecta el cost global de l'algoritme.

- En el bucle principal hi ha algunes operacions d'ordre constant, que no influeixen en el
cost total, l'afegitó d'una aresta i dos bucles interns. L'afegitó serà constant usant una
matriu i, en el cas pitjor, Θ(n) usant (multi)llistes. El bucle de selecció és també Θ(n) ja
que examina totes les posicions del vector, i com que s'executa n-1 vegades porta a un
cost Θ(n2), mentre que el bucle de reorganització depèn de la representació del graf:
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en cas de matriu d'adjacència, calcular els adjacents és Θ(n) i el cost total queda Θ(n2)
mentre que amb llistes, com sempre, la seva execució al llarg de l'algoritme porta a un
cost Θ(a+n), que en general és millor malgrat que en aquest cas no afecta a l'ordre
global.

El cost asimptòtic total és, doncs, Θ(n2) independentment de la representació. Pel que fa al
cost espacial, l'espai addicional emprat és Θ(n).

{g és un graf no dirigit connex i etiquetat no negativament }
funció Prim (g és graf) retorna graf és
var aresta_mín és vector [vèrtexs] de vèrtex_i_etiq

gres és graf; primer, mín, v, w són vèrtex; x és etiq
fvar

primer := un_vèrtex_qualsevol
per a tot v dins de vèrtex fer aresta_mín[v] := <primer, etiqueta(g, primer, v)> fper a tot

{a continuació, s'aplica el mètode}
gres := crea
fer n-1 vegades

{I ≅ subgraf(gres, U)∈aem(subgraf(g, U)) ∧
∀v: v∉U: aresta_mín[v] = mínim{etiqueta(g, v, u) / u∈U},

on U = {u / aresta_mín[u] =<u, ∞>}   }

{primer, se selecciona l'aresta mínima}
mín := primer     {sentinella; és a dir, aresta_mín[min].et val ∞}
per a tot v dins de vèrtex fer

<w, x> := aresta_mín[v]
si x < aresta_mín[mín].et llavors mín := v  fsi {com a mínim, n'hi haurà un}

fper a tot
{seguidament, s'afegeix a la solució}

gres := afegeix(gres, mín, aresta_mín[mín].v, aresta_mín[mín].et)
{s'afegeix mín al conjunt de vèrtexs tractats}

aresta_mín[mín] := <min, ∞>
{per últim, es reorganitza el vector comprovant si l'aresta mínima dels
vèrtexs encara no tractats els connecta a mín}

per a tot <v, x> dins de adjacents(g, mín) fer
si (aresta_mín[v].v = v) ∧ (x < aresta_mín[v].et) llavors

aresta_mín[v] := <mín, x>
fsi

fper a tot
ffer

retorna gres
{gres ∈ aem(g)}

Fig. 6.32: implementació eficient de l'algoritme de Prim
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6.5.2 Algoritme de Kruskal

Com l'algoritme de Prim, l'algoritme ideat per J.B. Kruskal l'any 1956 ("On the shortest
spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem", a Proceedings American
Math. Society , 7, pp. 48-50) es basa en la propietat dels arbres d'expansió minimals: partint
de l'arbre d'expansió buit, a cada pas se selecciona l'aresta d'etiqueta més petita que no
provoca cicle sense requerir cap altra condició sobre els seus extrems.

L'algoritme es presenta a la fig. 6.33; l'invariant usa l'operació components que retorna el
conjunt de subgrafs que formen components connexos d'un graf donat. La seva
implementació directa és ineficient atès que cal trobar l'aresta mínima i comprovar si es forma
un cicle. L'estudi de l'invariant, però, ens dóna una visió alternativa de l'algoritme que permet
implementar-lo eficientment: es considera que, a cada moment, els vèrtexs que són dins
d'un component connex a la solució formen una classe d'equivalència i l'algoritme es pot
considerar com la fusió continuada de classes fins arribar a obtenir una única component amb
tots els vèrtexs del graf.

{g és un graf no dirigit connex i etiquetat no negativament}
funció Kruskal (g és graf) retorna graf és
var gres és graf; u, v són vèrtex; x és etiq fvar

gres := crea
mentre gres no sigui connex fer

{I ≅ ∀g': g'∈components(gres) ∧ g'∈{f: U x U → E}: g'∈aem(subgraf(g, U))}
seleccionar <u, v, x> mínima encara no examinada
si no provoca cicle llavors gres := afegeix(gres, u, v, x) fsi

fmentre
retorna gres
{gres∈aem(g)}

Fig. 6.33: presentació de l'algoritme de Kruskal.
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Fig. 6.34: aplicació de l'algoritme de Kruskal sobre el mateix graf que la fig. 6.31.
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Al graf de la fig. 6.34, l'evolució de les classes és:

{[A], [B], [C], [D], [E]} → {[A], [B], [C], [D, E]} → {[A], [B], [C, D, E]} → 
→ {[A, B], [C, D, E]} → {[A, B, C, D, E]}

Així, pot construir-se una implementació eficient de l'algoritme de Kruskal que usa
l'especificació i la implementació arbòria del TAD de les relacions d'equivalència. L'algoritme
resultant (v. fig. 6.35) organitza a més les arestes dins una cua de prioritats implementada
amb un piló de manera que s'afavoreix el procès d'obtenció de l'aresta mínima a cada pas del
bucle. L'invariant estableix les diverses propietats de les estructures usant les operacions
dels TAD involucrats i algunes operacions de grafs l'especificació de les quals es proposa a
l'exercici 6.1. 

{g és un graf no dirigit connex i etiquetat no negativament}
funció Kruskal (g és graf) retorna graf és
var T és cuapr_arestes; gres és graf; u, v són vèrtex; x és etiq

C és releq_vèrtex; ucomp, vcomp són nat
fvar

C := RELEQ.crea    {inicialment, cada vèrtex forma una única classe}
gres := GRAF.crea; T := CUAPR.crea

{es col.loquen totes les arestes a la cua}
per a tot v dins de vèrtex fer

per a tot <u, x> dins de adjacents(g, v) fer T := afegeix(T, v, u, x) fper a tot
fper a tot
mentre RELEQ.quants?(C) > 1 fer

{I ≅ ∀g': g'∈ components(gres) ∧ g'∈{f: U x U → E}: g'∈aem(subgraf(g, U)) ∧
∀<u, v>: <u, v>∈dom(gres): etiqueta(g, u, v) ≤ més_petit(T).et ∧
∀u,v: u,v∈vèrtex: classe(C, u) = classe(C, v) ⇔ connectats(gres, u, v) }

{s'obté i s'elimina l'aresta mínima de la cua}
<u, v, x> := CUAPR.més_petit(T); T := CUAPR.esborra(T)

{a continuació, si l'aresta no provoca cicle s'afegeix a la solució i es
fusionen les classes corresponents}

ucomp := RELEQ.classe(C, u); vcomp := RELEQ.classe(C, v)
si ucomp ≠ vcomp llavors

C := RELEQ.fusiona(C, ucomp, vcomp)
gres := afegeix(gres, u, v, x)

fsi
fmentre

retorna gres
{gres∈aem(g)}

Fig. 6.35: implementació eficient de l'algoritme de Kruskal.
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El cost de l'algoritme es pot calcular de la manera següent:

- La creació de la relació d'equivalència és Θ(n), i la del graf resultat és Θ(n2) usant una
representació per matriu i Θ(n) usant llistes d'adjacència.

- Les a insercions consecutives d'arestes a la cua prioritària queden Θ(a loga). Com que
a és un valor entre n-1 i n(n-1)/2, substituint per aquests valors a Θ(a loga), obtenim
Θ(a logn) en ambdós casos, atès que Θ(a logn2) = Θ(2a logn). El cost es podria reduir
fins a Θ(a) si s'usa la funció organitza dels pilons per transformar un vector amb totes les
arestes a la cua prioritària corresponent. També cal considerar que l'obtenció d'arestes
és Θ(n2) amb matriu i Θ(a) amb llistes.

- Com a molt, hi ha a consultes i supressions de l'aresta mínima; el cost de la consulta és
constant i el de la supressió logarítmic i, per això, aquest pas queda Θ(a log n) en el cas
pitjor. Ara bé, si la configuració del graf porta a un nombre petit d'iteracions (sempre n-1
com a mínim, això sí) el cost és realment més petit, fins a Θ(n log n); si la cua prioritària es
crea usant organitza, aquest fet és rellevant. Notem que el cas pitjor és aquell en què
l'aresta de cost més elevat és necessària en qualsevol arbre d'expansió minimal
associat al graf, mentre que el cas millor és aquell en què les n-1 arestes més petites
formen un graf acíclic.

- El cost de les operacions sobre les relacions ha estat estudiat a la secció 5.4: esbrinar
quantes classes hi ha és constant mentre que fusiona s'executa n-1 vegades i classe,
entre 2(n-1) i 2a vegades i, per això, el cost total al llarg de l'algoritme és Θ(n) en el cas
millor i Θ(a) en el cas pitjor, usant la tècnica de compressió de camins.

- Les n-1 insercions d'arestes queden Θ(n) amb matriu i Θ(n2) amb llistes. En aquest
algoritme, al contrari que l'anterior, aquest fet és rellevant, per la qual cosa cal evitar l'ús
d'una representació encadenada en el graf resultat. Una altra alternativa consisteix a
eliminar tant la comprovació d'existència d'aresta com l'ordenació a la funció afegeix
(s'ordenarien les llistes al final de l'algoritme) donat que la mecànica de l'algoritme de
Kruskal assegura que no hi haurà insercions repetides de la mateixa aresta19. 

Així, i atesos els raonaments sobre la implementació del graf resultat, el cost total de
l'algoritme és: en el cas pitjor (s'examinen totes les arestes), Θ(a logn) amb llistes d'adjacència
i Θ(n2+a logn) amb matriu; en el cas millor (n-1 arestes examinades), Θ(a+n logn) amb llistes i
Θ(n2) amb matriu. La comparació d'aquestes magnituds amb Θ(n2) indica la conveniència
d'usar Prim o Kruskal per obtenir l'arbre d'expansió minimal associat a un graf concret (a tal
efecte, v. exercici 6.23). En prendre aquesta decisió, també pot influir que Kruskal necessita
més memòria auxiliar a causa del piló i de la relació, fins i tot asimptòticament parlant, perquè
el piló exigeix un espai Θ(a) per Θ(n) del vector auxiliar de Prim. 
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Exercicis

Nota preliminar: en els exercicis d'aquest capítol, ha de calcular-se el cost de tots els
algoritmes que es demanin.

6.1 Escriviu l'especificació dels grafs: a) dirigits no etiquetats; b ) no dirigits i etiquetats; c)
no dirigits, no etiquetats. Enriquiu l'especificació dels grafs dirigits i etiquetats amb les
operacions:

camins: graf vèrtex vèrtex → cjt_seq_vèrtexs, retorna el conjunt de camins simples entre
els dos vèrtexs donats; cada camí es representa per una seqüència de vèrtexs.

ascendents, descendents: graf vèrtex → cjt_vèrtexs, retorna tots els vèrtexs que són
ascendents o descendents del vèrtex donat, respectivament.

cicle: graf vèrtex → bool, respon si el vèrtex donat forma part d'algun cicle.
connectats: graf vèrtex vèrtex → bool, indica si hi ha algun camí entre els vèrtexs donats.
components: graf → cjt_grafs, retorna un conjunt amb tots els components fortament

connexos del graf; cada component es representa per un graf.
connex, acíclic: graf → bool, indiquen si el graf és connex o acíclic, respectivament.
subgraf: graf cjt_vèrtexs → graf, tal que subgraf(g, U) retorna el graf que té com a vèrtexs

els elements d'U i com arestes els arcs de g que connecten vèrtexs de U. Podeu
suposar que el tipus del graf resultat disposa d'operacions per crear un graf sense
nodes ni arestes i operacions d'inserció tant d'arestes com de nodes

6.2 Feu una comparació exhaustiva de las diverses representacions de grafs pel que fa a
l'espai i el temps d'execució de les operacions del TAD, estudiant per a quines operacions i
característiques són més adients.

6.3 Representeu de totes les maneres que conegueu el graf:

A

C D

100 30

B
15

20

10

E

40

20 F

30

60

G

H

70

6.4 Dissenyeu un parell d'algoritmes per transformar un graf representat per matriu
d'adjacència a una representació per llistes d'adjacència i viceversa.

6.5 En un computador qualsevol, els nombres enters i els punters es representen amb 32
bits i els booleans amb un únic bit. Calculeu el nombre mínim d'arestes que ha de tenir un
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graf dirigit no etiquetat de 100 vèrtexs, suposant que els vèrtexs s'identifiquen mitjançant
enters, per tal que ocupi menys bits la seva representació per matriu d'adjacència que per
llistes d'adjacència. Repetiu l'exercici tot suposant la presència d'enters com a etiquetes.

6.6 Suposant que els successors d'un node donat sempre s'obtenen en ordre alfabètic,
recorreu el graf següent en profunditat i en amplada començant pel node A:

A

C D

G H I

K

B E

6.7 Useu algun algoritme conegut per determinar si un graf no dirigit és o no és connex.
Modifiqueu l'algoritme per tal que, en cas que no ho sigui, trobi tots els components
connexos.

6.8 Escriviu un algoritme a partir d'algun recorregut per determinar la clausura transitiva
(ang., transitive clousure) d'un graf no dirigit; és a dir, que determini per a tot parell de nodes
si són connectats o no. Compareu amb el resultat de l'exercici 6.17.

6.9 Escriviu un algoritme que, donat un graf dirigit i dos vèrtexs d'aquest graf, escrigui tots
els camins simples d'un vèrtex a l'altre. Determineu el seu cost.

6.10 Escriviu un algoritme per enumerar tots els cicles elementals dins un graf no dirigit.
Quin és el màxim nombre de cicles elementals que podem trobar?

6 . 11 Modifiqueu l'algoritme de recorregut en amplada per obtenir un programa que detecti
si un graf no dirigit presenta algun cicle. 

6.12 Formuleu l'algoritme d'ordenació topològica a partir de l'algoritme de recorregut en
profunditat.

6.13 Una expressió aritmètica pot representar-se amb un graf dirigit acíclic. Digueu
exactament com i quin algoritme pot aplicar-se per avaluar-la. Escriviu un algoritme que
transformi una expressió representada amb un arbre en una expressió representada amb un
graf dirigit acíclic. 
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6.14 Els arbres d'expansió no necessàriament minimals són un concepte útil per analitzar
xarxes elèctriques i obtenir-ne un conjunt independent d'equacions. Ara bé, en comptes
d'aplicar els algoritmes presentats a la secció 6.5, que tenen un cost elevat, s'hi poden
adaptar els algoritmes de recorregut de grafs presentats a la secció 6.3, que permeten
construir arbres d'expansió amb les arestes usades per visitar els nodes del graf, i llavors
afegir-hi consecutivament la resta d'arestes per formar el conjunt d'equacions (per a més
detalls i referències, v. [HoS94, pp. 335-337] i [Knu68, pp. 393-398]). Modifiqueu algun
d'aquests recorreguts per tal d'utilitzar-lo en aquest context.

6.15 Trobeu el cost dels camins mínims entre tot parell de nodes del graf següent:

A

C D

100 30

B
15

20

10

E

40

20 F

30

60

G

H

70

i) aplicant reiteradament l'algoritme de Dijkstra, i ii) aplicant l'algoritme de Floyd.
Indiqueu també quins són els nodes que formen aquests camins mínims.

6.16 Raoneu per què l'algoritme de Dijkstra no sempre funciona per a grafs amb etiquetes
no necessàriament positives. Doneu un graf de tres nodes amb alguna aresta negativa per al
qual l'algoritme no funcioni.

6.17 Modifiqueu l'algoritme de Floyd per tal que calculi la clausura transitiva d'un graf. El
resultat és l'anomenat algoritme de Warshall que, curiosament, és anterior al de Floyd (v. "A
theorem on boolean matrices", per S. Warshall, Journal of the ACM , 9(1), pp.11-12, 1962).
Compareu amb el resultat de l'exercici 6.8.

6.18 Modifiqueu els algoritmes de Dijkstra i Floyd per tal que també retornin una estructura
que emmagatzemi de manera compacta els camins minimals. Dissenyeu i implementeu
algoritmes recursius que recuperin els camins minimals a partir de la informació obtinguda. 

6.19 Per a totes les situacions que a continuació s'enumeren, digueu si afecten o no el
funcionament normal de l'algoritme de Dijkstra; cas que ho facin, si trobeu alguna manera
possible de solucionar el problema, feu-ne esment: a) el graf presenta algun cicle; b ) el graf
és no dirigit; c) les arestes poden ser negatives; d ) pot haver-hi arestes d'un node a si
mateix; e ) pot haver-hi diverses arestes d'un node a un altre; f ) hi ha nodes inabastables des
del node inicial; g ) hi ha diversos nodes units amb el node inicial per camins igual de curts.
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6.20 Donat un graf dirigit determineu, en funció de la seva representació i de la relació entre
el nombre d'arestes i el nombre de nodes, si és millor l'algoritme de Floyd o l'algoritme de
Dijkstra reiterat per determinar la connexió entre tota parella de nodes. En el segon cas,
especifiqueu clarament com cal modificar l'algoritme per adaptar-lo al problema.

6.21 Donat el graf següent:

A

B C

D E F

G

3 1

5

5 2

1 1

1
4 1

31

doneu, a ull, tots els possibles arbres d'expansió minimals que hi ha. A continuació,
apliqueu-li els algoritmes de Kruskal i de Prim, estudiant-hi totes les resolucions possibles de
les indeterminacions que presenta. Compareu els resultats.

6.22 El cost espacial addicional de l'algoritme de Prim de la fig. 6.20 és asimptòticament
Θ(n) i no es pot millorar; ara bé, les dues estructures emprades són fortament
interrelacionades, com mostra clarament l'invariant, i poden fusionar-se, atès que dins del
conjunt només hi ha vèrtexs de zero predecessors no tractats. Codifiqueu aquesta versió.

6.23 Estudieu la possibilitat d'organitzar el vector aresta_mín de l'algoritme de Prim com una
cua prioritària. Quin cost queda? Influeix en aquest cost la configuració del graf? (Aquesta
implementació va ser proposada per D.B. Johnson l'any 1975 a "Priority queues with update
and finding minimum spanning trees", Information Processing Letters, 4, pp. 53-57.)

6.24 Raoneu com afecten la implementació del graf i la relació entre el nombre de nodes i
arestes en l'elecció entre Prim i Kruskal.

6.25 Per a totes les situacions que s'enumeren a continuació, digueu si afecten o no el
funcionament normal dels algoritmes de Prim i Kruskal; en cas que ho facin, si trobeu alguna
manera possible de solucionar el problema, feu-ne esment: a) el graf presenta algun cicle;
b ) el graf és dirigit; c) les arestes poden ser negatives; d ) pot haver-hi arestes reflexives; e )
pot haver-hi diverses arestes d'un node a un altre; f ) (només Prim) hi ha nodes inabastables
des del node inicial.
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6.26 Dissenyeu un algoritme que decideixi si un graf no dirigit donat conté algun subgraf
complet de k vèrtexs usant la signatura que més us convingui. Analitzeu la seva complexitat
temporal.

6.27 La regió d'Aicenev, al sud del Balquistan, és famosa a tot el món pel seu sistema de
comunicacions basat en canals que es ramifiquen. Tots els canals són navegables i totes les
localitats de la regió són situades a la vora d'algun canal.

a) Una vegada cada any, els batlles de la regió es reuneixen a la localitat de Sant Macros
desplaçant-se cadascun en el seu propi vaporetto oficial. Proposeu als batlles un algoritme
que els permeti arribar a Sant Macros de manera que entre tots ells hagin recorregut el mínim
de distància.

b ) A conseqüència de la crisi energètica, els batlles han decidit compartir els vaporettos de
manera que si, durant el seu trajecte, un vaporetto passa per una ciutat on hi ha un o més
batlles, els recull, formant-se, doncs, grups que es dirigeixen a Sant Macros. Discutiu la
validesa de la solució anterior. Si cal, proposeu-ne una altra que minimitzi la distància
recorreguda pels vaporettos (però no necessàriament pels batlles).

6.28 Una empresa disposa d'un conjunt de computadors distribuïts en un àmbit geogràfic.
Diverses parelles d'aquests computadors es podrien connectar físicament mitjançant una
línia qualsevol de comunicació (bi-direccional). L'empresa fa un estudi previ del cost de
transmissió per unitat d'informació que tindria cada connexió en funció d'alguns paràmetres
(longitud de la línia, qualitat del senyal, etc.) i, a partir d'aquest resultat, vol calcular quines
connexions ha d'usar per tal que es compleixi que: a) dos computadors predeterminats del
conjunt estiguin comunicats entre si amb el mínim cost de transmissió per unitat d'informació
possible, i b ) tots els computadors estiguin comunicats, de manera que el cost de
transmissió per unitat d'informació sigui mínim, complint la condició del punt anterior.
Proposeu un algoritme que resolgui el problema.

6.29 Una multinacional té agències a nombroses ciutats disperses per tot el planeta.
Suposant que es coneix el cost d'un minut de conversa telefònica entre cada parell de
ciutats, es vol trobar la forma de decidir a quines agències cal trucar des de cada agència per
tal que un missatge originari de qualsevol d'elles arribi al destinatari amb un cost total mínim.
Penseu quina és la informació mínima imprescindible que cal emmagatzemar a cada agència.

6.30 a) L'ajuntament de Sant Sulpici d'Amunt vol construir una xarxa metropolitana.
Prèviament, el consistori decideix la ubicació de cada estació i calcula la distància entre tots
els parells d'estacions, de manera que només cal determinar quins trams (és a dir, quines
connexions entre estacions) es construeixen; la política escollida consisteix a minimitzar la
longitud total de la xarxa amb la condició que totes les estacions quedin connectades entre si
(és a dir, que des de qualsevol estació es pugui arribar a qualsevol altra). El resultat pot
implicar l'existència de diverses línies de metro, i en aquest cas existeixen estacions que
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pertanyen a més d'una línia i que permeten fer transbordaments (és a dir, canvis de línia).
Associeu aquesta situació a un model i a un algoritme que conegueu i expliqueu com
s'hauria d'interpretar la sortida d'aquest algoritme per trobar una possible configuració de la
xarxa (en el cas general, hi haurà diverses alternatives; retorneu-ne una qualsevol).

b ) A l'hora de construir la xarxa metropolitana, l'ajuntament decideix no seguir els resultats de
l'apartat anterior sinó que, mogut per interessos obscurs, prefereix acceptar la proposta de la
coalició en el poder. Ara, el que vol l'ajuntament és disposar de maquinetes d'aquelles que,
donades dues estacions, troben la manera d'anar d'una a l'altra minimitzant la distància
recorreguda (suposeu que un transbordament entre línies té distància 0). Justifiqueu quin
algoritme ha d'implementar-se en una màquina que s'instal.la en una estació E en cadascun
dels dos casos següents:

i) Que pugui demanar-se el trajecte més curt entre qualsevol parell d'estacions.
ii) Que només pugui demanar-se el trajecte més curt des d'E a qualsevol altra estació.

(En cas que hi hagi més d'una alternativa mínima, retorneu-ne una qualsevol.)

c) Després d'un estudi dels tècnics municipals, es considera que un criteri millor per
programar les maquinetes és minimitzar el nombre d'estacions de pas per anar d'una estació
a una altra (suposeu que un transbordament entre línies no compta cap pas). Expliqueu quin
model i quin algoritme necessiteu per reprogramar les màquines. (En cas que hi hagi més
d'una alternativa mínima, retorneu-ne una qualsevol.)

d ) A les eleccions municipals següents, el principal partit a l'oposició va basar la seva
campanya en substituir aquestes màquines per unes altres que, donades dues estacions,
troben la manera d'anar d'una a l'altra amb el mínim nombre de transbordaments. És això
possible? En cas afirmatiu, digueu quin model i quin algoritme necessiteu. Què cal que
modifiqueu de la vostra solució si, en cas d'haver-hi diverses alternatives amb el mateix
número de transbordaments, se us demana que retorneu la que minimitza el nombre
d'estacions de pas i que ho feu de la manera més eficient possible?

6.31 En aquest exercici ens centrem en l'especificació dels diversos recorreguts sobre
grafs estudiats a la secció 6.3. Atès que, d'una banda, hi ha molts recorreguts concrets
associats a una estratègia particular i que, de l'altra, l'especificació de l'obtenció d'algun o de
tots aquests recorreguts dins el marc de la semàntica inicial resultaria pràcticament en una
implementació per equacions (a causa del conegut problema de la sobre-especificació que
presenta aquesta semàntica), s'ha optat per introduir diversos predicats que comproven si
una llista amb punt d'interès és un recorregut vàlid per a un graf dirigit no etiquetat.

a) Especifiqueu la funció hi_són_tots: llista_vèrtexs → bool que comprova si una llista conté
tots els vèrtexs del graf, la qual cosa és un requisit indispensable per tal que la llista es pugui
considerar un recorregut vàlid sota qualsevol estratègia. Definiu els paràmetres formals
necessaris sobre els vèrtexs que permetin obtenir tots els valors del tipus. Si cal, enriquiu les
llistes amb alguna operació.
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b) Sigui g un graf dirigit no etiquetat i sigui l una llista de vèrtexs. Es vol especificar l'operació
és_recorregut_profunditat: llista_vèrtexs graf → bool ; l serà un recorregut en profunditat de
g si, per a tot vèrtex v de la llista, el recorregut avança per algun dels camins que surten d'ell i
arriba tan lluny com pot (és a dir, fins a un vèrtex ja visitat o fins a un vèrtex sense successors).
Els camins els definim com a seqüències de vèrtexs. Especifiqueu les operacions:

tots_camins_no_cíclics: graf llista_vèrtexs cjt_vèrtexs → cjt_seqs_vèrtexs, que genera el
conjunt de camins no cíclics que surten d'algun dels vèrtexs donats a la llista; el conjunt
de vèrtexs representa els vèrtexs pels quals ja ha passat el camí i és necessari
precisament per controlar-ne l'aciclicitat. Si cal, enriquiu les llistes amb alguna operació.

segueix_algun: cjt_seqs_vèrtexs llista_vèrtexs → bool, que comprova si hi ha algun camí
dels generats anteriorment que se solapa totalment o parcialment amb els vèrtexs que
hi ha a la llista a partir de l'element actual; en aquest qual cas es pot afirmar que
efectivament s'ha seguit aquest camí. En cas que el solapament no sigui total, és
indispensable que els vèrtexs del camí que no se solapen ja hagin estat visitats
prèviament, perquè aquest és l'unic motiu que justifica la interrupció en el seguiment
d'un camí.

prof_pro: llista_vèrtexs graf → bool, que comprova que tots els vèrtexs de la llista
compleixen la condició de recorregut en profunditat.

D'aquesta manera, l'especificació de l'operació és_recorregut_profunditat? queda:

és_recorregut_profunditat(l, g) = hi_són_tots(l) ∧ prof_pro(principi(l), g)

c) Sigui g un graf dirigit no etiquetat i sigui l una llista de vèrtexs. Es vol especificar l'operació
és_recorregut_amplada: llista_vèrtexs graf → bool; l serà un recorregut en amplada de g si,
per a tot vèrtex v de la llista, el recorregut explora immediatament tots els seus successors
encara no visitats. Especifiqueu les operacions:

subseq: seq_vèrtexs llista_vèrtexs → seq_vèrtexs, que genera la subseqüència del
recorregut que té com a primer element el primer no successor de v que apareix darrera
de v. La llista d'entrada representa els vèrtexs successors i la seqüència conté,
inicialment, els nodes que hi ha a partir de l'element actual, sense incloure'l.

no_n_hi_ha_cap: seq_vèrtexs llista_vèrtexs → bool, que comprova que en la
subseqüència obtinguda amb subseq no hi ha cap successor de v. És necessari passar
la llista de vèrtexs successors.

amplada: llista_vèrtexs graf → bool, que comprova que tots els vèrtexs de la llista
compleixen la condició de recorregut en amplada.

D'aquesta manera, l'especificació de l'operació és_recorregut_amplada? queda:

és_recorregut_amplada(l, g) = hi_són_tots(l) ∧ amplada(principi(l), g)

d) Sigui g un graf dirigit no etiquetat i sigui l una llista de vèrtexs. Es vol especificar l'operació
és_ordenació_topològica: llista_vèrtexs graf → bool ; l serà un recorregut en ordenació
topològica de g si  tot vèrtex v apareix a la llista després de tots els seus antecessors.
Especifiqueu l'operació ord_top: llista_vèrtexs graf → bool, que comprova que, per a cada

Relacions binàries i grafs 3 5 7__________________________________________________________________________________



aresta del graf, es compleix la propietat esmentada. D'aquesta manera, l'especificació de
l'operació és_ordenació_topològica queda:

és_ordenació_topològica(l, g) = hi_són_tots(l) ∧ ord_top(principi(l), g)

A tots els apartats, detalleu les instàncies efectuades i també quins són els paràmetres
formals de l'especificació.

6.32 En aquest exercici es vol especificar l'obtenció de camins mínims en grafs.

a) Sigui g un graf dirigit i etiquetat no negativament i v un vèrtex. Especifiqueu l'operació
camí_mínim: graf vèrtex → taula_vèrtexs_i_etiqs tal que camí_mínim(g, v) retorna una taula
T que compleix que consulta(T, w) és igual al cost del camí mínim entre v i w.

b) Sigui g un graf dirigit i etiquetat no negativament. Especifiqueu l'operació
camins_mínims: graf → taula_parells_vèrtexs_i_etiqs tal que camins_mínims(g) retorna una
taula T que compleix que consulta(T, <v, w>) és igual al cost del camí mínim entre v i w.

A tots els apartats, detalleu les instàncies efectuades i també quins són els paràmetres
formals de l'especificació. Podeu usar alguna de les operacions especificades a l'exercici 6.1.

6.33 En aquest exercici es vol especificar el concepte d'arbre d'expansió minimal associat a
un graf seguint diversos passos.

a) Sigui g un graf no dirigit i etiquetat no negativament. Especifiqueu l'operació
no_cíclics: graf → cjt_grafs tal que no_cíclics(g) retorna el conjunt de subgrafs de g que no
presenten cap cicle.

b) Sigui C un conjunt de grafs no dirigits, acíclics i etiquetats no negativament. Especifiqueu
l'operació maximals: cjt_grafs → cjt_grafs tal que maximals(C) retorna un conjunt D de grafs
connexos, D ∑ C. Noteu que, per la propietat dels arbres lliures, o bé D és buit (si no hi havia
cap graf connex dins C) o bé tots els seus elements tenen exactament n - 1 arestes, essent
n el nombre de vèrtexs dels grafs.

c) Sigui g un graf no dirigit i etiquetat no negativament. Especifiqueu l'operació
ae: graf → cjt_grafs tal que ae(g) retorna el conjunt de grafs que són arbres d'expansió per a
g.

d) Sigui C un conjunt de grafs, resultat d'una computació d'ae. Especifiqueu l'operació
minimals: cjt_grafs → cjt_cjt_grafs tal que minimals(S) retorna un conjunt D de conjunts de
grafs que són minimals (pel que fa a la suma de les etiquetes de les seves arestes) dins el
conjunt C, D ∑ C.

e) Finalment, sigui g un graf no dirigit i etiquetat no negativament. Especifiqueu l'operació
aem: graf → cjt_cjt_arestes que retorna el conjunt d'arbres d'expansió minimals associats al
graf.

A tots els apartats, detalleu les instàncies efectuades i també quins són els paràmetres
formals de l'especificació.
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