
Capítol 7 Ús i disseny de tipus abstractes de dades

Al llarg dels diferents capítols d'aquest llibre s'ha introduït el concepte de tipus abstracte de
dades com a eix central en el desenvolupament de software a gran escala i s'han estudiat
diverses estructures de dades d'interès en considerar la seva implementació eficient. Ara bé,
les aplicacions de gran dimensió són quelcom més que la simple definició d'un o diversos
tipus abstractes de dades: hi ha algoritmes, moltes vegades no trivials, que es basen o bé en
l'ús dels tipus clàssics vistos en els capítols 3 a 6, ja sigui tal qual s'han definit o amb
modificacions, o bé en la definició de nous tipus abstractes que responguin a una
funcionalitat i a uns requeriments d'eficiència donats; en aquest darrer capítol ens centrem
precisament en la problemàtica de com usar tipus ja existents i com crear-ne de nous.

Val a dir que, actualment, no hi ha cap estratègia universal de desenvolupament de
programes a gran escala; dit d'una altra manera, no existeix una fórmula màgica que, donat un
enunciat, permeti identificar clarament els tipus abstractes que han de formar part de la
solució ni tampoc les implementacions més eficients. Per això, aquest capítol s'ha plantejat
com l'estudi d'una col.lecció de problemes resolts, escollits per il .lustrar algunes situacions
molt habituals i les resolucions més comunes, que puguin extrapolar-se a d'altres contextos.

Com a punt de partida és necessari recordar que, tal com es va justificar a l'apartat 2.3.5, la
programació amb tipus abstractes de dades obliga sovint a elegir entre eficiència i modularitat
com a criteri principal de disseny, tant en usar tipus coneguts com en definir-ne de nous, i
aquest serà el punt central de discussió en els enunciats resolts aquí. És a dir, una aplicació
altament modular construïda com una combinació de mòduls simples, ja existents i
implementats amb sengles estructures de dades, generalment dóna com a resultat un
programa no del tot eficient: d'una banda, pot repetir-se informació redundant en les
diverses subestructures i l'espai necessari ser, doncs, voluminós; de l'altra, la codificació de
les operacions d'un tipus (evidentment, feta després de la seva especificació) pot no
explotar adequadament totes les característiques de l'estructura subjacent (v. l'exemple dels
conjunts de l'apartat 2.3.5). L'usuari o dissenyador ha de decidir quin és el criteri més
important i desenvolupar el seu programari en conseqüència. Cal considerar, però, que hi ha
excepcions a la regla general donada en les quals un programa altament modular és també el
més eficient; en aquest cas, no hi ha cap dubte.
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Per a la resolució dels problemes presentats en aquest capítol, suposarem que els usuaris i
els dissenyadors tenen al seu abast una biblioteca d'universos a la qual resideixen, com a
mínim, tots els tipus vistos al llarg del llibre juntament amb els enriquiments més interessants
que han aparegut (recorreguts d'arbres i grafs, algoritmes de camins mínims, etc.); de
vegades, suposarem que aquests tipus presenten algunes operacions addicionals d'interès
general (per exemple, longitud o pertinença a les llistes). L'existència d'aquesta biblioteca
de components reusables és fonamental en el desenvolupament de programes a gran
escala, sobretot en aquelles instal.lacions compartides per un gran nombre d'usuaris, perquè
permet reusar els mòduls que hi resideixen, normalment a través de les instàncies
oportunes, i així minimitzar el temps de desenvolupament de noves aplicacions.

7.1 Ús de tipus abstractes de dades existents

El primer punt clau en el desenvolupament de noves aplicacions consisteix en la capacitat de
reutilitzar universos ja existents. La reusabilitat és possible gràcies al fet que els universos
són, quasi sempre, parametritzats i la seva integració en diversos contextos queda afavorida1.
És necessari, doncs, estudiar quines modalitats d'ús de tipus de dades existeixen i aquest
és l'objectiu d'aquesta secció.

Els exemples s'han escollit amb un doble objectiu. D'una banda, es vol il.lustrar els diferents
graus possibles d'integració dels tipus de dades en una aplicació; concretament, es presenta
un enunciat que reusa completament dos tipus de dades de la biblioteca, un altre que
només pot reutilitzar els raonaments però no cap univers, i un tercer que combina ambdues
situacions. De l'altra, els enunciats són exemples clàssics dins l'àmbit de les estructures de
dades, tal com es comenta en cada un d'ells.

Notem que no es presenta l'especificació equacional dels algoritmes. La raó és, una vegada
més, la sobreespecificació deguda a la semàntica inicial, que porta més a una implementació
per equacions que a una especificació abstracta. En realitat, per a aquesta mena
d'operacions sembla més adient construir un altre tipus d'especificació o canviar de
semàntica de treball; per exemple, en el marc de la semàntica de comportament les
operacions s'especificarien establint les propietats que tota implementació hauria de complir.

7.1.1 Un avaluador d'expressions

En aquest apartat desenvolupem fins a l'últim detall una aplicació que simplement usa les
definicions dels tipus abstractes de dades de les piles i les cues donades al capítol 3; és,
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doncs, un exemple paradigmàtic de la integració directa, sense cap mena de modificació,
d'uns components genèrics (residents en una biblioteca d'universos) dins d'un algoritme.

Cconcretament, es vol construir un programa per avaluar expressions aritmètiques, com ara
9 / 6 ^ (1 + 3) * 4 - 5 * 9 (que per simplificar el problema suposarem sintàcticament correctes),
compostes d'operands, operadors i parèntesis; prenem com a operands el conjunt dels
enters i com a operadors l'exponenciació ('^'), la suma ('+'), la resta ('-'), el producte ('*') i la
divisió ('/'). Aquest és un exemple clàssic en l'àmbit de les estructures de dades que apareix
en gran nombre de textos (podem destacar, per exemple, el tractament detallat de [HoS94,
pp. 114-121]). A més, segons el context, es pot resoldre emprant estructures diferents; en
aquesta secció, usarem una pila per calcular el valor directament a partir de l'expressió, però si
el procés d'avaluació s'hagués de dur a terme moltes vegades seria recomanable transformar
l'expressió a una representació arborescent o en forma de graf de manera que l'avaluació en
fos un simple recorregut (v. exercicis 5.4, 5.23 i 6.13).

El primer pas a la resolució del problema consisteix a definir amb exactitud com s'avalua una
expressió (és a dir, en quin ordre s'apliquen els operadors sobre els operands); per això, cal
determinar:

- La prioritat dels operadors: agafem com a més prioritària l'exponenciació, després els
operadors multiplicatius (producte i divisió) i finalment els additius (suma i resta).

- L'associativitat dels operadors: considerem que tots els operadors, a idèntica prioritat,
associen per l'esquerra, llevat de l'exponenciació, que associa per la dreta. Així,
l'expressió 2 ^ 3 ^ 5 és equivalent a 2 ^ (3 ^ 5), mentre que l'expressió 2 + 3 - 5 és
equivalent a (2 + 3) - 5.

L'ordre d'aplicació donat per les prioritats i l'associativitat pot trencar-se amb els parèntesis.
Així, l'expressió 9 / 6 ^ (1 + 3) * 4 - 5 * 9 equival a ((9 / (6 ^ (1 + 3))) * 4) - (5 * 9). Aquesta
parentització queda clarament exposada en una representació jeràrquica de l'expressió
similar a l'escollida per als termes d'una signatura.

-

**

/

9 ^

6

1

+

3

4 5 9

Fig. 7.1: representació jeràrquica de l'expressió 9/6 ^ (1+3) * 4 - 5*9.
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Un primer inconvenient que sorgeix en la resolució del problema és el tractament simultani
dels parèntesis, de l'associativitat i de les prioritats, barrejat amb l'aplicació dels operadors
sobre els operands. Per solucionar-lo, prèviament es transforma l'expressió original en una
d'equivalent però escrita en una notació diferent, anomenada notació polonesa (ang.,
polish notation) o postfix; en la notació polonesa els operadors apareixen després dels
operands sobre els quals s'apliquen, en contraposició amb la notació infix habitual, on els
operadors apareixen entre els operands. La propietat que les fa atractives és que per
avaluar-les només cal recórrer-les d'esquerra a dreta, aplicant els operadors sobre els dos
últims operands obtinguts, amb la seguretat que les qüestions de prioritat, associativitat i
parentització han estat tractades en la traducció de notació infix a postfix.

2 + 3 * 5 2 3 5 * +
(2 + 3) * 5 2 3 + 5 *
9 / 6 ^ (1 + 3) * 4 - 5 * 9 9 6 1 3 + ^ / 4 * 5 9 * -

Fig. 7.2: unes quantes expressions en notació infix (a l'esquerra) i postfix (a la dreta).

L'algoritme que avalua una expressió en notació polonesa (v. fig. 7.3) es basa en l'ús d'una
pila: es van llegint d'esquerra a dreta tots els símbols que apareixen a l'expressió; si el símbol
és un operand, es guarda dins la pila i, si és un operador, es desempilen tants operands com
exigeix l'operador, s'avalua aquesta subexpressió i el resultat es torna a empilar. Si l'expressió
era sintàcticament correcta, tal com es requereix a la pre-condició, en acabar l'algoritme la pila
contindrà un únic valor que precisament serà el resultat de l'avaluació.

Per codificar l'algoritme, introduïm un seguit de tipus de dades que detallem a continuació:

- Tipus expressió: de moment, amb operacions per obtenir el primer símbol d'una
expressió, eliminar-lo i decidir si una expressió és o no és buida.

- Tipus símbol : un símbol és un component simple de l'expressió; pot ser un operador o
un operand (de moment, oblidem-nos dels parèntesis, que no existeixen a les
expressions poloneses). Hi ha una operació per decidir si un símbol és operador o
operand; si és un operand, pot aplicar-se una operació que ens retorna el valor que
representa; si no, pot aplicar-s'hi una operació que retorna l'operador que representa.

- Tipus pila_valors : serà una instància de l'univers parametritzat de les piles.

Per fer l'avaluador tant útil com sigui possible, es decideix parametritzar-lo pel tipus dels
valors i pels operadors permesos; d'aquesta manera, es pot dipositar a la biblioteca de
components i reusar-lo fàcilment en diferents contextos. Els paràmetres s'encapsulen a
l'univers de caracterització TIPUS_EXPR el qual, de moment, ofereix els gèneres valor i
operador i una operació aplica per aplicar un operador sobre dos operands; si es volgués fer
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l'avaluador encara més general, TIPUS_EXPR podria definir diverses operacions d'aplicació
per a diferent nombre d'operands i diferents tipus d'operands. Al final de l'apartat es mostra la
instància necessària per adaptar l'avaluador al context de l'enunciat.

{Funció avalua_polonesa(e) : essent e una expressió polonesa, l'avalua amb l'ajut
d'una pila. Pre-condició: e és una expressió sintàcticament correcta}

funció avalua_polonesa (e és expressió) retorna valor és
var p és pila_valors; v, w són valor; s és símbol fvar

p := PILA.crea
mentre ¬buida?(e) fer

{I ≅ la part d'expressió ja examinada d'e ha estat avaluada; al cim de 
la pila hi resideix el resultat parcial acumulat i a la resta de la pila
hi ha tots aquells valors que encara no han estat operats}

s := primer_símbol(e); e := elimina_símbol(e)
si ¬ és_operador?(s) llavors {és un valor i s'empila}

p := empila(p, valor(s))
si no {s'obtenen i desempilen els dos operands, s'opera i s'empila el resultat}

v := cim(p); p := desempila(p)   {v és el segon operand}
w := cim(p); p := desempila(p)   {w és el primer operand}
p := empila(p, aplica(w, operador(s), v))

fsi
fmentre

retorna cim(p)   {cim(p) = resultat de l'avaluació de e }

Fig. 7.3: algoritme d'avaluació d'una expressió en notació polonesa.

A continuació, dissenyem l'algoritme per transformar una expressió de notació infix a
polonesa; com que l'ordre dels operands és el mateix en ambdues expressions, l'estratègia
consisteix a copiar-los directament de l'expressió infix a la postfix inserint adientment els
operadors.

Comencem sense considerar ni l'existència de parèntesis ni l'associativitat per la dreta de
l'exponenciació. En aquest cas simplificat, només cal anar recorrent l'expressió d'esquerra a
dreta: si el símbol que es llegeix és un operand, s'escriu directament a l'expressió polonesa;
si és un operador, s'hi escriuen tots els operadors que hagin sortit abans i que siguin de
prioritat més gran o igual que ell; aquesta escriptura ha de ser en l'ordre invers a l'aparició, la
qual cosa indica la conveniència de gestionar els operadors mitjançant una pila.

A la fig. 7.4 es mostra la formació pas a pas de l'expressió polonesa corresponent a
l'expressió 3 + 2 * 5, usant una pila (el guió '-' significa l'expressió buida i λ significa la pila
buida). A (1), s'empila '*' perquè té prioritat més gran que '+'; en cas contrari, caldria
desempilar '+' i escriure'l a l'expressió postfix. Quan l'expressió infix ha estat totalment
explorada, es copia el que queda de la pila sobre l'expressió postfix.

Ús i disseny de tipus abstractes de dades 3 6 3__________________________________________________________________________________



Infix Pila Postfix
3 + 2 * 5 λ -

+ 2 * 5 λ 3
2 * 5 + 3

* 5 + 3 2
5 + * 3 2     (1)
- + * 3 2 5
- + 3 2 5 *
- λ 3 2 5 * +

Fig. 7.4: formació d'una expressió polonesa.

Seguidament, s'incorporen els parèntesis a l'algoritme. L'aproximació més simple consisteix
a tractar-los com uns operadors més amb prioritats tals que el parèntesi d'obrir sempre
s'empili i el de tancar obligui a copiar sobre l'expressió polonesa tots els operadors que hi
hagi a la pila fins a trobar el parèntesi d'obrir corresponent. A la fig. 7.5 es mostra l'evolució de
l'algoritme per a l'expressió 2 * (3 + 2) * 5. A (2), es redueixen operadors fins arribar al primer
parèntesi obert a la pila.

Infix Pila Postfix
2 * (3 + 2) * 5 λ -

* (3 + 2) * 5 λ 2
(3 + 2) * 5 * 2
3 + 2) * 5 * ( 2

+ 2) * 5 * ( 2 3
2) * 5 * ( + 2 3

) * 5 * ( + 2 3 2
* 5 * 2 3 2 +     (2)
5 * 2 3 2 + *
- * 2 3 2 + * 5
- λ 2 3 2 + * 5 *

Fig. 7.5: formació d'una expressió polonesa tractant parèntesis.

Per implementar l'algoritme, tot operador presenta dues prioritats diferents, la que té com a
símbol de l'expressió infix i la que té com a símbol dins de la pila; la regla de treball és que els
operadors es treuen fora de la pila sempre que la seva prioritat de pila sigui més gran o igual
que la prioritat d'entrada de l'operador en tractament. La distinció d'aquestes prioritats ve
determinada pel tractament del parèntesi d'obrir: quan es troba a l'expressió infix cal
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empilar-lo sempre, mentre que quan es troba a la pila només es desempila en trobar-se el
parèntesi de tancar corresponent, la qual cosa dóna com a resultat dues prioritats diferents.
Per facilitar la codificació, les prioritats les determinem mitjançant enters; una assignació vàlida
que compleix els requeriments del problema es mostra a la fig. 7.6. El parèntesi de tancar no
té prioritat a la pila perquè l'algoritme mai no l'empilarà; la seva prioritat a l'entrada ha de ser tal
que obligui a desempilar tots els operands fins a trobar el parèntesi d'obrir corresponent. La
resta d'operadors tenen idèntica prioritat a l'entrada que a la pila, la qual cosa vol dir que
l'associativitat de tots els operadors és per l'esquerra.

Operador Prior. pila Prior. entrada
) - 0
^ 3 3
*, / 2 2
+, - 1 1
( -1 10

Fig. 7.6: possible assignació de prioritats als operadors.

Precisament aquest últim punt és el que encara resta per modificar; l'enunciat del problema
diu que l'exponenciació associa per la dreta. La solució és simple: si la prioritat de
l'exponenciació és més gran a l'entrada que a la pila (per exemple, 4) llavors diferents
operacions consecutives d'exponenciació s'aniran empilant i acabaran aplicant-se en l'ordre
invers al trobat, és a dir, de dreta a esquerra.

L'algoritme es codifica a la fig. 7.7. Destaquem que es requereix un nou operador, nul, que
en facilita l'escriptura: en començar, es col .loca a la pila d'operadors i al final de l'expressió
infix; tindrà una prioritat de pila tal que mai no en sortirà (és a dir, que la pila mai no estarà buida
i l'algoritme no haurà de comprovar aquesta condició; per assolir aquest objectiu, la prioritat
ha de ser la més baixa possible, per exemple -2) i una prioritat d'entrada tal que obligui a
desempilar tots els símbols que hi hagi a la pila, llevat del mateix nul inicial (és a dir, no caldrà
buidar la pila explícitament al final; aquesta prioritat ha de ser la més baixa possible, però més
gran que -2 per no treure el nul inicial, per exemple -1, que no entra en conflicte amb els
parèntesis d'obrir, ja que no n'hi haurà cap al final de l'algoritme).

A més, l'algoritme necessita d'altres operacions i tipus auxiliars: sobre les expressions, una
operació per crear l'expressió buida i una altra per afegir un símbol al final de l'expressió;
sobre els operadors, dues operacions per saber les prioritats i una operació de comparació;
sobre els símbols, una operació crear_op per crear un símbol a partir d'un operador
(necessària per no tenir problemes de tipus); i una nova instància de les piles per tenir una
pila d'operadors.
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{Funció a_polonesa(e): essent e una expressió infix, la transforma en polonesa amb l'ajut
d'una pila. Pre-condició: e és una expressió sintàcticament correcta}

funció a_polonesa (e és expressió) retorna expressió és
var e2 és expressió; p és pila_ops; s és símbol; op és operador fvar

p := empila(PILA.crea, nul)
e := afegeix_símbol(e, crea_op(nul)); e2 := crea
mentre ¬ buida?(e) fer

{I ≅ els valors ja examinats d'e són a e2 en el mateix ordre, i els operadors
ja examinats d'e són o bé a e2 o bé a p, segons les seves prioritats}

s :=  primer_símbol(e)
si ¬ és_operador?(s) llavors {és un valor i s'afegeix al resultat}

e2 :=  afegeix_símbol(e2, s)
si no {operador que s'empila o s'afegeix al resultat segons la prioritat}

op :=  operador(s)
mentre prio_pila(cim(p)) ≥ prio_ent(op) fer

e2 := afegeix_símbol(e2, crea_op(cim(p)))
p := desempila(p)

fmentre
si op = par_tancar llavors p := desempila(p)   {parèntesi d'obrir}

si no p := empila(p, op)
fsi

fsi
e := elimina_símbol(e)

fmentre
retorna e2

Fig. 7.7: algoritme per transformar una expressió infix a notació polonesa.

A la fig. 7.8 es mostra l'encapsulament en universos de l'aplicació. L'univers AVALUADOR,
parametritzat pels valors i els operadors sobre els quals es defineix el problema, introdueix
els gèneres dels símbols i les expressions i la funció avalua; els símbols s'especifiquen com
una mena d'unió disjunta de dos tipus, mentre que les expressions, donades les operacions
i el comportament requerit, es defineixen com a cues de símbols; pels motius ja esmentats, la
funció avalua no s'especifica. Pel que fa a l'univers IMPL_AVALUADOR, implementa el tipus
de les expressions escollint una de les implementacions per a les cues existents a la
biblioteca (per punters, per així no requerir cap fita), el tipus dels símbols com una tupla
variant i la funció avalua usant com a operacions auxiliars les ja codificades a_polonesa i
avalua_polonesa bo i realitzant les instàncies sobre les piles. Les piles auxiliars també
s'implementen per punters. Per últim, notem que els paràmetres formals encapsulats a
TIPUS_EXPR presenten tots els requeriments esmentats durant la resolució del problema,
sobretot pel que fa a les prioritats dels operadors.

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



univers TIPUS_EXPR caracteritza
usa ENTER, BOOL
tipus valor, operador
ops nul, par_tancar, par_obrir: → operador

_=_, _≠_: operador operador → bool
aplica: valor operador valor → valor
prio_ent, prio_pila: operador → enter

eqns ...propietats habituals sobre _=_ i _≠_
prio_ent(nul) > prio_pila(nul) = cert
[(x ≠ nul) ∧ (x ≠ par_tancar)] ⇒ prio_ent(x) > prio_ent(par_tancar) = cert
... i la resta de propietats sobre els parèntesis, similars a l'anterior

funivers

univers AVALUADOR (TIPUS_EXPR) és

tipus símbol {primer, definició del TAD dels símbols}
ops crea_valor: valor → símbol

crea_op: operador → símbol
és_operador?: símbol → bool
valor: símbol → valor
operador: símbol → operador

errors [¬ és_operador?(s)] ⇒ operador(s); [és_operador?(s)] ⇒ valor(s)
eqns és_operador?(crea_op(op)) = cert; és_operador?(crea_valor(v)) = fals

valor(crea_valor(v)) = v; operador(crea_op(op)) = op

instancia CUA(ELEM) on elem és símbol {a continuació, el TAD de les expressions}
reanomena cua per expressió, encua per afegeix_símbol

cap per primer_símbol, desencua per elimina_símbol

ops avalua: expressió → valor    {per últim, la funció d'interès}
funivers

univers IMPL_AVALUADOR (TIPUS_EXPR) implementa AVALUADOR(TIPUS_EXPR)

tipus símbol és tupla
cas és_operador de tipus bool igual a

cert llavors op és operador
fals llavors v és valor

ftupla
ftipus

tipus expressió implementat amb CUA_PER_PUNTERS(ELEM)

...implementació de les operacions sobre símbols, trivial

instancia PILA(ELEM) implementada amb PILA_PER_PUNTERS(ELEM)
on elem és operador reanomena pila per pila_ops

instancia PILA(ELEM) implementada amb PILA_PER_PUNTERS(ELEM)
on elem és valor reanomena pila per pila_valors

funció avalua (e és expressió) retorna valor és retorna avalua_polonesa(a_polonesa(e))

funció privada avalua_polonesa (e és expressió) retorna valor és … {v. fig. 7.3}

funció privada a_polonesa (e és expressió) retorna expressió és … {v. fig. 7.7}

funivers

Fig. 7.8: encapsulament en universos de l'avaluador.
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Els tres universos donats haurien de residir a la biblioteca de components; segons el sistema
gestor de la biblioteca, podrien residir tots tres en un únic component, o bé cadascun per
separat si es distingeix a la biblioteca un apartat per a universos d'especificació, un altre per a
universos d'implementació i un tercer per a universos de caracterització. Sigui com sigui, és
molt senzill crear un avaluador concret a partir dels requeriments d'un problema; per
exemple, a la fig. 7.9 es mostra l'avaluador que respon a les característiques de l'enunciat.
Primer, s'especifiquen i s'implementen els gèneres i les operacions que actuaran de
paràmetres reals i, a continuació, s'instancia l'avaluador; notem que es construeix
directament una implementació perquè l'especificació ve determinada per la relació existent
entre l'univers parametritzat i la instància. 

univers OPS_I_VALORS_ENTERS és
usa ENTER, BOOL
tipus op_enter
ops suma, resta, mult, div, exp, par_tanc, par_obrir, nul: → op_enter

_=_, _≠_: op_enter op_enter → bool
aplica: enter op_enter enter → enter
prio_ent, prio_pila: op_enter → enter

eqns (suma = suma) = cert; (suma = resta) = fals; ...; (x ≠ y) = (x = y)
aplica(v, suma, w) = v + w; ...
prio_ent(suma) = 1; prio_pila(suma) = 1; ...

funivers

univers IMPL_OPS_I_VALORS_ENTERS implementa OPS_I_VALORS_ENTERS
usa ENTER, BOOL

tipus op_enter = (suma, resta, mult, div, exp, par_tanc, par_obrir) ftipus
...funcions aplica, prio_ent i prio_pila : discerneixen el tipus d'operador

amb una alternativa múltiple i actuen en conseqüència
...funcions _=_ i _≠_: simple comparació de valors

funivers

univers AVALUADOR_ENTERS és

usa OPS_I_VALORS_ENTERS
implementat amb IMPL_OPS_I_VALORS_ENTERS

instancia AVALUADOR(TIPUS_EXPR)
implementat amb IMPL_AVALUADOR(TIPUS_EXPR)
on valor és enter, operador és op_enter, ...

funivers

Fig. 7.9: possible instància de l'avaluador.
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7.1.2 Un gestor de memòria dinàmica

A continuació ens referim a una situació completament inversa a l'anterior: es disposa d'una
estructura de dades donada, que simula la memòria dinàmica a què accedeixen els
programes en execució a través de punters, que es vol gestionar amb les primitives habituals
obté_espai (reserva d'espai per guardar un objecte) i allibera_espai (devolució de l'espai
quan no es necessita més l'objecte). En aquest context, no és recomanable usar cap
estructura auxiliar per saber quins són els trossos lliures de la memòria perquè es malbarataria
espai, sinó que s'aprofita la mateixa memòria per dissenyar una estructura de blocs lliures
amb els trossos no ocupats; aquesta estructura serà lineal i per implementar-la eficientment
usarem diverses tècniques vistes a la secció 3.3.

També aquesta aplicació és un clàssic en el món de les estructures de dades i hi ha diverses
estratègies per implementar-la; podeu consultar [HoS94, pp. 172-188], que és la base de la
proposta que aquí es dóna, i també [AHU83, cap. 12] o [Knu68, pp. 470-489].

Exactament, la situació és la següent: es disposa d'una memòria sobre la qual els usuaris
realitzen peticions d'espai d'una dimensió determinada (generalment, peticions diferentes
reclamaran espai diferent). Per a cada petició, se cerca a la memòria un espai contigu més
gran o igual que el demanat; si no es troba es dóna error; si es troba, es deixa aquest espai
disponible per a l'usuari (per exemple, retornant un apuntador al seu començament) i,
d'alguna manera, es pren nota que està ocupat; si l'espai trobat és més gran que el demanat,
el tros que sobra ha de continuar disponible per atendre noves peticions. A més, els usuaris
aniran alliberant aquest espai quan ja no el necessitin; generalment, no coincidirà l'ordre de
reserva amb l'ordre d'alliberació i s'intercalarà els alliberaments amb les reserves. Per això, a la
memòria poden quedar forats (és a dir, blocs lliures), els quals han de tractar-se en posteriors
reserves.

2 1 4 3 2 1 4 3

LLIURE LLIURE LLIURE
LLIU
RE

màx-10 màx-10

(a) estat de la memòria després de
reservar blocs de 2, 1, 4 i 3 Ks.

(b) estat de la memòria després d'alli-
berar el primer i el tercer blocs.

Fig. 7.10: reserva i alliberació de blocs a la memòria.

Quan un usuari demana un tros de memòria de dimensió n, cal buscar un bloc lliure més gran
o igual a n. Hi ha diverses polítiques possibles:

- Cerquem per la memòria fins a trobar el primer bloc no ocupat de dimensió més gran o
igual que n. És la política del primer aprofitament (ang., first fit).
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- Cerquem per tota la memòria el bloc que més s'ajusta a la dimensió n. És la política del
millor aprofitament (ang., best fit).

El first fit és més senzill i, a més, es pot observar empíricament que generalment aprofita la
memòria igual de bé que el best fit, perquè amb aquesta última estratègia de vegades poden
quedar trossos de memòria molt petits i difícilment aprofitables. Per això, a la resta de la
secció treballem amb política first fit 2.

Considerarem la memòria com un vector de paraules i farem que totes les estructures de
dades necessàries per implementar l'enunciat hi resideixin, de forma que l'estructura sigui
auto-continguda; considerarem que l'unitat que s'emmagatzema dins d'una paraula és l'enter:

tipus paraula és enter ftipus
tipus memòria és vector [de 0 a màx-1] de paraula ftipus

A la memòria coexisteixen els blocs lliures amb els blocs ocupats; per localitzar ràpidament els
blocs lliures, s'encadenen formant una llista: cada vegada que l'usuari necessita un bloc
d'una dimensió determinada se cerca a la llista i quan l'usuari allibera un bloc s'insereix al
començament de la llista. Cadascun d'aquests blocs ha d'enregistrar la seva dimensió, per
determinar si es pot assignar a una demanda.

Així, cadascuna de les paraules de la memòria està en una de tres situacions possibles:

- Dins d'un bloc ocupat; és a dir, conté dades significants.

- Emprada per a la gestió de la llista de llocs lliures; suposarem que la primera paraula d'un
bloc lliure conté la dimensió del bloc mentre que la segona conté l'apuntador al
següent de la llista.

- Qualsevol altra paraula dins d'un bloc lliure, que no conté cap dada significant.

2 4

màx-10

Fig. 7.11: implementació de la memòria de la figura 7.10(b).

A la fig. 7.12 apareix una primera versió de l'algoritme de l'operació d'obtenció d'espai: cerca
el primer bloc de dimensió més gran o igual al demanat; quan el troba, retorna l'adreça de la
part del bloc de dimensió n que acaba al final del bloc. Si el bloc té exactament3 l'espai
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demanat, l'esborra de la llista (amb cost constant, perquè sempre es va guardant un
apuntador a l'anterior). Si no el troba, retorna el valor -1 (que és el valor de l'encadenament de
l'últim bloc de la llista). Notem que la cerca comença en el segon bloc de la llista: suposarem
que en crear la memòria es diposita al començament de la llista un bloc fantasma de dimensió
zero que simplifica els algoritmes; aquest bloc resideix físicament a partir de la posició 0 de la
memòria. L'invariant usa la funció cadena adaptada al tipus de la memòria per establir que cap
bloc examinat satisfà la peticiò.

acció obté_espai4 (ent/sort M és memòria; ent dim és nat; sort p és nat) és
var q és nat; trobat és bool fvar

{posició 1: encadenament del fantasma}
p := M[M[1]]; q := 0; trobat := fals
mentre ¬trobat ∧ (p ≠ -1) fer

{I ≅ ∀x: x∈(cadena(M, 0)-cadena(M, p)): M[x] < dim ∧
trobat ⇒ M[p] ≥ dim ∧ la memòria s'actualiza convenientment}

si M[p] ≥ dim llavors {s'agafa el bloc}
trobat := cert; M[p] := M[p] - dim
si M[p] < 2 llavors M[q+1] := M[p+1]  {cal esborrar-lo}

si no p := p + M[p]   {es retorna el tros final}
fsi

si no q := p; p := M[p+1]   {segueix la cerca}
fsi

fmentre
facció

Fig. 7.12: algoritme d'obtenció d'espai lliure.

Aquesta implementació presenta un parell de problemes:

- Poden quedar blocs dins la llista d'una dimensió tan petita que difícilment podran ser
usats per satisfer noves demandes. Per això, la llista va degenerant lentament i,
conseqüentment, s'alenteix el seu recorregut. La solució consisteix a definir un valor ε
tal que si l'hipotètic bloc lliure romanent d'una demanda té una dimensió inferior a ε
s'assigna el bloc sencer sense fragmentar. El valor ε ha de ser més gran o igual que el
nombre de paraules necessari per a la gestió de la llista de llocs lliures.

- Com que s'explora la llista sempre des del seu inici, s'hi van concentrant al principi blocs
de dimensió petita que només satisfan peticions de poc espai, allargant el temps de
cerca per satisfer demandes de molt d'espai, perquè es fan consultes inútils a l'inici. Per
això, no es començarà sempre per davant, sinó a partir d'on va acabar la darrera cerca;
per facilitar aquesta política, s'implementa la llista circularment.
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Estudiem ara l'algoritme d'alliberació d'espai. En un primer moment, sembla que el
mecanisme és molt senzill: quan l'usuari allibera un bloc, s'insereix a la llista de blocs lliures.
Ara bé, cal tenir en compte el problema de la fragmentació de memòria: suposem que en la
situació següent

s1 s2 s3

s'allibera el bloc s2. Què passa si s1 i/o s3 també són blocs lliures? Doncs que hi haurà dos o
tres blocs lliures adjacents! És a dir, que es fragmenta innecessàriament la memòria;
òbviament, és molt millor fusionar els blocs lliures adjacents per obtenir-ne de més grans i així
poder satisfer peticions de dimensió gran.

Amb la implementació actual, detectar l'adjacència de blocs no és trivial. Per això, canviem
l'estructura de dades de la manera següent (v. fig. 7.13):

- Tant la primera com l'última paraula de tot bloc identificaran si és un bloc lliure o un bloc
ocupat; així, per consultar des de s2 l'estat dels dos blocs adjacents, només cal accedir
a l'última paraula de s1 i a la primera de s3, essent ambdós accessos immediats. Se
sabrà que un bloc és lliure perquè aquestes dues paraules són positives mentre que
és ocupat si són negatives o zero; en concret, si la primera paraula és negativa de valor
-n s'interpreta com un bloc ocupat de dimensió n.

- L'última paraula de cada bloc lliure tindrà també un apuntador a la primera paraula del
mateix bloc; així, si s1 és un bloc lliure, s'accedeix ràpidament al seu inici des de s2. En
cas de ser ocupat, aquesta paraula valdrà -1 per complir la condició anterior.

dimensió

anterior llista

següent llista

començament de bloc -1

- dimensió

Fig. 7.13: informació associada a cada bloc de memòria (esq., bloc lliure; dreta, bloc ocupat).

A més, per optimitzar el cost temporal dels algoritmes, els blocs lliures formaran una llista
circular doblement encadenada i es conservarà l'element fantasma a l'inici de la llista
(físicament, a la posició més baixa de la memòria); també es deixa una paraula fantasma a la
dreta del tot de la memòria de valor -1 simulant un bloc ocupat mentre que el bloc fantasma
de l'esquerra es considerarà ocupat tot i que estigui a la llista de blocs lliures, de manera que
cap dels dos no es fusionarà mai; amb l'existència dels dos blocs fantasma, no hi haurà casos
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especials en l'estudi de l'adjacència i els algoritmes queden simplificats. A la fig. 7.14 es
mostra l'algoritme de creació de memòria resultant; caldria recapitular aquestes condicions a
l'invariant de la representació de la memòria, la qual cosa queda com a exercici per al lector.

acció crea_espai (sort M és memòria; sort act5 és enter) és
{bloc fantasma a l'inici de la llista de llocs lliures}

M[0] := 0; M[1] := 4; M[2] := 4; M[3] := -1
{bloc fantasma a la dreta de la memòria}

M[màx-1] := -1
{bloc lliure amb la resta de la memòria}

M[4] := màx-4; M[5] := 0; M[6] := 0; M[màx-2] := 4
{actualització d'apuntador a l'actual}

act := 0
facció

-1

màx-1

-10

Fig. 7.14: creació de la memòria: algoritme i esquema.

L'algoritme d'alliberació d'espai d'un bloc s2 (v. fig 7.15) ha de considerar els quatre casos
possibles de combinació dels estats dels blocs adjacents a l'alliberat (s1 i s3).

- s1 i s3 estan ocupats: s'insereix s2 dins la llista de blocs lliures i s'actualitza la seva
informació de control.

- s1 està lliure i s3 està ocupat: cal fusionar el bloc alliberat amb s1, la qual cosa implica
modificar camps tant de s2 com de s1.

- s1 està ocupat i s3 està lliure: cal fusionar el bloc alliberat amb s3, la qual cosa implica
modificar camps tant de s2 com de s3.

- s1 i s3 estan lliures: cal fusionar els tres blocs en un, la qual cosa implica modificar
camps tant de s1 com de s3 (però no de s2).

A la figura també s'inclou l'algoritme definitiu d'obtenció d'espai. En tots dos algoritmes, cal
recordar que, essent p el començament d'un bloc lliure, es disposa de les dades següents a
les posicions següents: a M [p], la dimensió del bloc; a M [p+1] i M [p+2], els apuntadors als
elements anterior i següent de la llista, respectivament; i a M [p+M [p]-1] l'apuntador a l'inici
del bloc (és a dir, p mateix). En cas que p sigui l'adreça d'inici d'un bloc ocupat, M [p] és la
dimensió del bloc ocupat amb el signe canviat (és a dir, negatiu) mentre que M [p-M[p]-1] és
igual a -1. Les pre- i postcondicions dels algoritmes queden com a exercici per al lector.
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acció allibera_espai (ent/sort M és memòria; ent/sort act és nat; ent p és enter) és
var q1, q2, n són enters fvar

n := -M[p]
si (M[p-1] = -1) ∧ (M[p+n] < 0) llavors {no es fusiona}

{conversió del bloc en lliure}
M[p] := n; M[p+n-1] := p; M[p+1] := act; M[p+2] := M[act+2]

{inserció a la llista doblement encadenada}
M[M[p+2]+1] := p; M[act+2] := p
act := p

si no si (M[p-1] ≠ -1) ∧ (M[p+n] < 0) llavors {fusió del bloc alliberat amb el veí esquerre}
q1 := M[p-1]; M[q1] := M[q1] + n; M[p+n-1] := q1
act := q1

si no si (M[p-1] = -1) ∧ (M[p+n] > 0) llavors {fusió del bloc alliberat amb el veí dret}
M[p] := n+M[p+n]; M[p+M[p]-1] := p; M[M[p+n+1]+2] := p; M[M[p+n+2]+1] := p
M[p+2] := M[p+n+2]; M[p+1] := M[p+n+1]
act := p

si no {fusió dels tres blocs}
M[M[p+n+1]+2] := M[p+n+2]; M[M[p+n+2]+1] := M[p+n+1]
q1 := M[p-1]; M[q1] := M[q1]+n+M[p+n]; M[q1+M[q1]-1] := q1
act := q1

fsi
facció

acció obté_espai (ent/sort M és memòria; ent dim és nat; ent/sort act és nat; sort p és enter) és
var q1, q2, n són enters; trobat és bool fvar

p := M[act+2]; trobat := fals {bloc de partida}
{act = A}
repetir

{I ≅ ∀x: x∈(cadena(M, A)-cadena(M, p)): M[x] < dim ∧
(trobat ⇒ M[p] ≥ dim ∧ act = p ∧ la memòria s'actualitza convenientment)}

si M[p] ≥ dim llavors {el bloc satisfà la demanda}
trobat := cert; n := M[p]
si n-dim  <  ε llavors

q1 := M[p+2]; q2 := M[p+1]; M[q2+2] := q1; M[q1+1] := q2  {s'esborra de la llista}
M[p] := -n; M[p+n-1] := -1    {el bloc passa a ser ocupat}
act := q1     {la propera cerca començarà pel bloc següent}

si no {es retornen les últimes dim paraules del bloc}
M[p] := n-dim; M[p+n-dim-1] := p    {formació del nou bloc lliure}
act := p     {la propera cerca començarà per aquest bloc}
p := p+n-dim    {començament del bloc assignat}
M[p] := -dim; M[p+dim-1] := -1    {el bloc passa a ser ocupat}

fsi
si no p := M[p+2]    {avança al següent bloc}
fsi

fins que (p = M[act+2])  ∨ trobat
si ¬trobat llavors p := -1 fsi

facció

Fig. 7.15: algoritmes d'obtenció i alliberació d'espai.
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7.1.3 Un planificador de solucions

La situació proposada en aquest tercer apartat involucra diversos TAD típics que són usats
en un algoritme de planificació com estructures auxiliars. Cal destacar que un d'ells, un graf
dirigit, existeix només a nivell conceptual per plantejar l'estratègia de resolució del problema. 

La presentació general del problema de planificació s'ha fet a l'apartat 6.3.2: donat un estat
inicial i un conjunt de transicions atòmiques possibles, es tracta de determinar la seqüència
més curta de transicions que porta fins a un estat final; a l'exercici 7.1, entre d'altres coses, es
demana precisament dissenyar un algoritme aplicable a qualsevol situació que respongui al
plantejament general. En aquesta secció, però, s'estudia un enunciat concret: es disposa de
tres recipients de capacitat 8, 5 i 3 litres de forma que inicialment el primer s'omple de vi i els
altres dos són buits i es vol determinar quina és la seqüència mínima de moviments de líquid
que cal fer per passar de la situació inicial a la final, que consisteix en l'estat on el recipient
més petit queda buit i els altres dos amb quatre litres cadascun.

És obvi que aquest problema pot plantejar-se a partir de l'esquema general enunciat abans.
Per això, només cal definir què és un estat i quines són les possibles transicions.

- Un estat ve determinat pels continguts dels recipients; diferents combinacions són
diferents estats. Així, un estat s'identifica mitjançant tres naturals, un per a cada
recipient, que representen la quantitat de vi.

- Una transició consisteix a transvasar líquid des d'un recipient cap a un altre fins que es
buidi el primer o s'ompli el segon; així, totes les transicions possibles s'identifiquen
segons els recipients font i destinació del moviment.

A la fig. 7.16 es mostra una especificació ESTAT per als estats i les transicions que compleix
aquestes característiques; les sis possibles transicions es representen amb un natural: 1,
moviment del recipient més gran al mitjà; 2, moviment del recipient més gran al més petit; 3,
moviment del recipient mitjà al més gran; 4, moviment del recipient mitjà al més petit; 5,
moviment del recipient més petit al més gran i 6, moviment del recipient més petit al mitjà. Es
defineix el tipus dels estats com un producte cartesià de tres enters que compleixin les
característiques donades i amb operació de comparació; pel que fa a les transicions, hi ha
una operació per veure si la transició és vàlida i una altra per aplicar-la.  Evidentment, aquesta
especificació és totalment nova i no residia prèviament a la biblioteca d'universos; a més, no
sembla indicat posar-la perquè és un TAD ad hoc per al problema en resolució; això sí, si es
generalitza la situació es pot dipositar a la biblioteca l'univers parametritzat per usar en
qualsevol problema de planificació i també l'univers de caracterització dels estats i les
transicions, del qual ESTAT en seria un paràmetre associat vàlid.
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univers ESTAT és

usa NAT, BOOL

tipus estat

ops <_, _, _>: nat nat nat → estat
inicial, final: → estat
possible?: estat nat → bool
aplica: estat nat → estat
_=_, _≠_: estat estat → bool

errors ∀n,x,y,z∈nat; ∀e∈estat
[(x > 8) ∨ (y > 5) ∨ (z > 3) ∨ (x+y+z ≠ 8)] ⇒ <x, y, z>
[(n = 0) ∨ (n > 6)] ⇒ possible?(e, n), aplica(e, n)
[¬ possible?(e, n)] ⇒ aplica(e, n)

eqns ∀a,b,c,x,y,z∈nat
inicial = <8, 0, 0>; final = <4, 4, 0>
possible?(<x, y, z>, 1) = x > 0 ∧ y < 5; ...
[x ≥ 5-y] ⇒ aplica(<x, y, z>, 1) = <x-5+y, 5, z>; ...
[x < 5-y] ⇒ aplica(<x, y, z>, 1) = <0, x+y, z>; ...
(<a, b, c> = <x, y, z>) = (a = x) ∧ (b = y) ∧ (c = z)
(<a, b, c> ≠ <x, y, z>) = (a ≠ x) ∨ (b ≠ y) ∨ (c ≠ z)

funivers

Fig. 7.16: especificació dels estats.

La resolució del problema es pot plantejar en termes d'un graf els nodes del qual siguin
estats i les arestes transicions i que presenta, doncs, molts camins diferents que porten de
l'estat inicial al final; uns són més curts que els altres, perquè els més llargs poden donar
voltes o contenir cicles. Per trobar el camí més curt, n'hi ha prou a recórrer en amplada el graf
a partir de l'estat inicial fins a visitar l'estat final; una primera opció, doncs, és construir el graf i,
posteriorment, recórrer-lo en amplada. Òbviament, l'algoritme resultant és molt poc eficient:
en temps, perquè la construcció del graf obliga a generar totes les possibles transicions
entre estats i aquest procés serà lent; en espai, perquè es generen nodes que, en realitat,
és evident que no poden formar part de la planificació mínima perquè s'obtenen després
d'aplicar un nombre més elevat de transicions que la de la resolució del problema. Cal
considerar, però, que només hi ha 24 possibles combinacions vàlides de 8 litres de vi en tres
recipients de 8, 5, i 3 litres; per això, en aquest context determinat la generació del graf no és
totalment descartable i queda com a exercici per al lector.

Si no estem segurs de si el procés de generació del graf és costós, per molt que tingui pocs
estats, o simplement si volem plantejar el mateix problema pensant en la possibilitat
d'adaptar-lo posteriorment a un cas més general, es pot simular el recorregut usant la típica
cua per implementar l'estratègia en amplada (v. apartat 6.3.2) de visita dels vèrtexs; cada
element de la cua serà no només el vèrtex per visitar sinó també el camí seguit per arribar-hi,
de manera que quan es generi el vèrtex corresponent a l'estat final es pugui recuperar la
seqüència de transicions seguides. És a dir, els elements de la cua seran parells formats pel
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node que s'ha de visitar i una llista amb les transicions aplicades sobre l'estat inicial per arribar
al vèrtex actual. El resultat és una descomposició prou modular i més eficient que l'anterior,
tot i que encara s'està malbarant espai, perquè les llistes residents a la cua es podrien
fusionar (com farem més endavant). La resolució es pot millorar si s'usa un conjunt que guardi
els estats que ja han estat visitats en el recorregut, per no tractar-los reiteradament.

La fig. 7.17 mostra l'estructuració en universos d'aquesta solució. Hi ha l'univers
d'especificació, PLANIFICADOR, que només fixa la signatura i l'univers d'implementació,
PLANIFICADOR_MODULAR, que la codifica. A la signatura es declara com a tipus del resultat
una llista de naturals, que representen les transicions aplicades sobre l'estat inicial per arribar
al final, en l'ordre que s'han d'aplicar. A la implementació, es defineixen les instàncies
necessàries i s'implementa l'estratègia tot just descrita; per controlar la possibilitat que l'estat
final sigui inabastable (tot i que no és el cas en aquest exemple), es comprova si la cua no és
buida a la condició d'entrada del bucle i, en aquest cas, es retorna una llista buida. S'ha elegit
una implementació per punters de la cua i de les llistes per no preocupar-nos de calcular
l'espai (malgrat que sabem que la cua, com ja s'ha dit anteriorment, no podrà tenir més de 24
elements) i per a adaptació futura al cas general, on les dimensions de les variables poden
ser absolutament desconegudes. Notem, però, que la funció planifica no elegeix les
implementacions ni de les parelles, ni dels estats ni dels conjunts; aquest pas és necessari
per finalitzar l'aplicació. Quant a les parelles i als estats, sembla clar que a la biblioteca només
hi residirà una única implementació, usant tuples de dos i tres camps, respectivament. Pel
que fa als conjunts, la representació òptima a priori per esbrinar ràpidament la pertinença d'un
element és la dispersió; ara bé, com que només pot haver-hi com a molt 24 estats, en realitat
una simple estructura encadenada és suficient i així es podria fer a l'univers.

Aquesta solució és eficient temporalment però conté informació redundant: a la cua, hi haurà
llistes de transicions que, en realitat, compartiran els seus prefixos perquè representen
camins dins del graf tals que tenen les primeres arestes iguals. Si la dimensió del graf fos més
gran, aquesta redundància seria molt problemàtica i, eventualment, prohibitiva. Per això,
estudiem una variant que es pot aplicar en el cas general que evita la redundància
d'informació sense perdre rapidesa, però sacrificant la modularitat de la solució; segons el
criteri del programador i el context d'ús, serà preferible una estratègia o una altra.

La variant proposada modifica el plantejament anterior de manera que la cua no conté llistes
sinó apuntadors a nodes del graf, que es van construint a mesura que es recorre en amplada:
cada vegada que, des d'un estat ja existent, s'arriba a un nou estat, s'incorpora al graf un
vèrtex que representa el nou estat i una aresta (etiquetada amb la transició) que l'uneix amb
el de partida; el procés es repeteix fins a arribar a l'estat final. Conseqüentment, el graf
resultant és en realitat un arbre perquè, d'una banda, només hi apareixeran els vèrtexs i les
arestes visitats en el recorregut en amplada des de l'estat inicial fins al final i, de l'altra, un
vèrtex només es visita una vegada. Per poder recuperar la seqüència de moviments que
porten de l'estat inicial al final, aquest arbre s'implementa amb apuntadors al pare.
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univers PLANIFICADOR és

usa NAT

instancia LLISTA_INTERÈS(ELEM) on elem és nat reanomena llista per llista_nat

ops planifica: → llista_nat

funivers

univers PLANIFICADOR_MODULAR implementa PLANIFICADOR

usa ESTAT, NAT, BOOL

instancia CJT_∈(ELEM_=) on elem és estat, = és ESTAT.=, ≠ és ESTAT.≠
reanomena cjt per cjt_estats

instancia PARELL(A, B són ELEM) on A.elem és estat, B.elem és llista_nat

instancia CUA(ELEM) implementada amb CUA_PER_PUNTERS(ELEM)
on elem és parell
reanomena cua per cua_parells

tipus llista_nat implementat amb LLISTA_INTERÈS_ENC_PUNTERS(ELEM)

funció planifica retorna llista_nat és
var S és cjt_estats; l és llista_nat; C és cua_parells

font, destí són estat; i és nat
fvar

{inicialment, s'encua l'estat inicial amb una llista buida de transicions, es
marca aquest estat inicial com a tractat i s'inicialitza la variable de control}

C := encua(CUA.crea, <ESTAT.inicial, LLISTA_INTERÈS.crea>)
S := Ø∪{ ESTAT.inicial}
mentre ¬ trobat ∧ ¬ CUA.buida?(C) fer {cua buida ⇒ estat final inabastable}

{s'obté el següent en amplada}
<font, l> := cap(C); C := desencua(C)

{a continuació, s'estudien les sis transicions possibles}
i := 1
per a tot i des de 1 fins a 6 fer

si possible?(font, i) llavors {si no, no cal estudiar la transició}
destí := aplica(font, i)
si destí = ESTAT.final llavors

l := insereix(l, i)  {es guarda la darrera transició}
si no {si l'estat no s'havia generat, es marca i s'encua}

si ¬ (destí∈S) llavors
S := S∪{destí}; C := encua(C, <destí, insereix(l, i)>)

fsi
fsi

fsi
i := i + 1

fper a tot
fmentre
si ¬ trobat llavors l := LLISTA_INTERÈS.crea fsi

retorna l

funivers

Fig. 7.17: implementació modular del planificador.
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Fig. 7.18: arbre resultant de recórrer en expansió el graf associat al problema.

La fig. 7.19 conté la implementació de planifica en aquesta versió. Notem que, si bé el
conjunt d'estats es manté igual, l'arbre s'implementa directament a l'algoritme; no es defineix
en un univers a part perquè és un tipus amb unes operacions certament peculiars i de poca
utilitat en d'altres contextos; sobretot el caracteritza el fet que s'accedeix als seus nodes
directament seguint un apuntador. La resta de l'algoritme és similar a la versió anterior i no cal
cap comentari addicional.

univers PLANIFICADOR_EFICIENT implementa PLANIFICADOR

usa ESTAT, NAT, BOOL

instancia CJT_∈(ELEM_=) implementat amb CJT_∈_PER_PUNTERS(ELEM_=)
on elem és estat, = és ESTAT.=, ≠ és ESTAT.≠
reanomena cjt per cjt_estats

tipus privat node és {un node de l'arbre}
tupla e és estat; transició és nat; pare és ^node ftupla

ftipus

instancia CUA(ELEM) implementat amb CUA_PER_PUNTERS(ELEM)
on elem és ^node
reanomena cua per cua_nodes

tipus llista_nat implementat amb LLISTA_INTERÈS_ENC_PUNTERS(ELEM)

Fig. 7.19: implementació eficient de l'algoritme de planificació.
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funció planifica retorna llista_nat és
var S és cjt_estats; l és llista_estats; C és cua_nodes

p, q són ^node; font, destí són estat; i és nat
fvar

{inicialment, es crea un node per a l'estat inicial, s'encua un apuntador a ell,
es marca l'estat inicial com a tractat i s'inicialitza la variable de control}

p := obté_espai
si p = NUL llavors error
si no

p^ := <ESTAT.inicial, -1, NUL>; C := encua(CUA.crea, p)
S := Ø∪{ESTAT.inicial}
mentre ¬ trobat ∧ ¬ CUA.buida?(C) fer

{s'obté el següent en amplada}
p := cap(C); C := desencua(C)

{a continuació, s'estudien les sis transicions possibles}
font := p^.e; i := 1
per a tot i desde 1 fins a 6 fer

si possible?(font, i) llavors {si no, no cal estudiar la transició}
destí := aplica(font, i)     {s'aplica la transició}
si destí = ESTAT.final llavors {s'arrela el node final}

q := obté_espai
si q = NUL llavors error si no q^ := <destí, i, p> fsi

si no {si l'estat no s'havia generat, s'arrela, s'encua i es marca}
si ¬ (destí∈S) llavors

q := obté_espai
si q = NUL llavors error
si no q^ := <destí, i, p>; S := S∪{destí}; C := encua(C, q)
fsi

fsi
fsi

fsi
fper a tot

fmentre
fsi
si trobat llavors l := recupera_camí(q) si no l := LLISTA_INTERÈS.crea fsi

retorna l

{Funció auxiliar recupera_camí : donat un node que representa una fulla dins d'un arbre
implementat amb apuntadors al pare, puja fins a l'arrel i guarda les transicions a la llista
resultat, en l'ordre adient}

funció privada recupera_camí (p és ^node) retorna llista_nat és
var l és llista_nat fvar

l := LLISTA_INTERÈS.crea
mentre p^.pare ≠ NUL fer l := insereix(posiciona(l), p^.transició); p := p^.pare fmentre

retorna l

funivers

Fig. 7.19: implementació eficient de l'algoritme de planificació (cont.).
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7.2 Disseny de nous tipus abstractes de dades

Durant el desenvolupament d'una aplicació és habitual que sorgeixi la necessitat d'introduir
tipus abstractes de dades que no responguin al comportament de cap de les famílies vistes
en aquest text. Pot passar que el tipus no sigui més que una component auxiliar en el
producte, pot passar que sigui el tipus més important al voltant del qual gira tot el disseny
modular de l'aplicació. En qualsevol cas, l'aparició d'un tipus de dades nou obliga primer a
escriure la seva especificació, és a dir, determinar les operacions que formen la signatura (la
qual cosa no sempre és trivial) i, a continuació, escriure'n les equacions. Al contrari de la
situació estudiada a la secció anterior, l'escriptura de l'especificació en aquest context és
factible i generalment no massa costosa i per això és recomanable construir-la. Així, el
comportament del tipus és estudiat exhaustivament i, eventualment, pot experimentar-se la
seva validesa prototipant l'especificació amb tècniques de reescriptura que poden mostrar
possibles errors, d'una banda, i que poden portar el dissenyador a replantejar-se la
funcionalitat del tipus, de l'altra. A més, l'especificació actua com a mitjà de comunicació entre
diferents dissenyadors i, també, entre el dissenyador i l'implementador.

Una vegada especificat el tipus, la implementació es pot construir amb els dos enfocaments
tradicionals: o bé combinant diversos TAD residents a la biblioteca de components per
obtenir la funcionalitat requerida, o bé representant directament el tipus per respondre a les
possibles restriccions d'eficiència de l'aplicació. En aquesta secció estudiem tres exemples
que es mouen en aquest espectre: el primer, una taula de símbols per a un llenguatge de
blocs, implementada modularment; el segon, una cua compartida, implementada
directament; el tercer, un magatzem d'un gran volum d'informació amb diverses operacions
de modificació i consulta, resolt amb els dos enfocaments i en el qual es proposa un mètode
que intenta conjugar la modularitat i l'eficiència, sacrificant quelcom de rigor formal.

7.2.1 Una taula de símbols

Es vol construir una implementació per a les taules de símbols usades pels compiladors de
llenguatges de blocs, estudiades a l'apartat 1.5.2. Recordem que aquestes taules es
caracteritzen perquè, quan el compilador entra en un nou bloc B, tots els objectes que s'hi
declarin amaguen les aparicions d'objectes amb el mateix nom que apareguin en blocs que
envoltin B; quan el compilador surt del bloc, tots els objectes que estaven amagats
esdevenen visibles. Per altra banda, un bloc té accés exclusivament als objectes declarats
en els blocs que l'envolten (incloent-hi ell mateix) que no estiguin amagats.

L'especificació del tipus ja es va fer al mateix apartat 1.5.2; a la fig. 7.20 es resumeix la
signatura; per motius de reusabilitat, es parametritza per les característiques dels objectes
emmagatzemats a la taula, encapsulades a l'univers ELEM_ESP_=, i es reanomenen els
símbols per millorar la llegibilitat.
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univers TAULA_SÍMBOLS(ELEM_ESP_=) és

reanomena elem per caracts, esp per indef

usa CADENA, BOOL

tipus ts

ops crea: → ts
entra, surt: ts → ts
declara: ts cadena caracts → ts
consulta: ts cadena → caracts
declarat?: ts cadena → bool

funivers

Fig. 7.20: signatura de la taula de símbols.

Estudiem la implementació del tipus. Bàsicament, hi ha dos fets fonamentals: d'una banda,
les dues operacions consultores necessiten accedir ràpidament a la taula a través d'un
identificador; de l'altra, els blocs són gestionats pel compilador amb política LIFO: sempre se
surt del darrer bloc al qual s'ha entrat. Per això, es pot considerar la taula de símbols com una
pila de petites taules, una per bloc; cadascuna d'aquestes sub-taules conté els identificadors
que s'han declarat en el bloc respectiu. Evidentment, a cada moment només existeixen les
subtaules corresponents als blocs actualment en examen. Les operacions són immediates i
l'únic punt per discutir és com s'implementen les subtaules. 

És evident que les subtaules han de ser precisament objectes de tipus taula, ateses les
operacions definides. Ara bé, la pregunta és: s'implementa la taula per dispersió? Si
considerem l'entorn d'ús de la taula de símbols, sembla difícil que en un bloc es declarin més
de 10 o 20 objectes6; en aquest cas, no té sentit implementar la taula per dispersió perquè
els guanys serien minsos i, a canvi, hauríem d'escollir una funció de dispersió que, a més,
podria comportar-se malament i fer degenerar el temps d'accés (tot això, sense considerar
l'espai addicional requerit per les organitzacions de dispersió). Per això, escollim implementar
la taula amb una llista representada per punters.

El resultat es presenta a la fig. 7.21, on es pot comprovar la codificació fàcil de les diferents
operacions del tipus gràcies a la modularitat de la solució. L'invariant de la representació és
cert perquè no existeix cap restricció sobre la representació. Se suposa que existeix un
univers a la biblioteca de components que implementa les llistes ordenades per punters. El
cost resultant de les diverses operacions del tipus és constant, llevat consulta que, en el cas
pitjor, ha d'examinar tota la pila. Ara bé, no és normal que hi hagi més de quatre o cinc blocs
aniuats en un programa, i per això la ineficiència no és important.
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univers TAULA_SÍMBOLS_PER_PILES(ELEM_ESP_=) implementa TAULA_SÍMBOLS(ELEM_ESP_=)

reanomena elem per caracts, esp per indef

usa CADENA, BOOL

instancia TAULA(ELEM_=, ELEM_ESP)
implementada amb LLISTA_INTERÈS_PER_PUNTERS(A és ELEM_=, B és ELEM_ESP)
on A.elem és cadena, A.= és CADENA.=, A.≠ és CADENA.≠

B.elem és caracts, B.esp és indef

instancia PILA(ELEM) implementada amb PILA_PER_PUNTERS(ELEM) on elem és taula

tipus ts és pila ftipus

invariant (t és ts): cert

funció crea retorna ts és
retorna PILA.empila(PILA.crea, TAULA.crea)   {obre el bloc principal}

funció entra (t és ts) retorna ts és
retorna PILA.empila(t, TAULA.crea)   {obre un nou bloc}

funció surt (t és ts) retorna ts és
retorna PILA.desempila(t)   {tanca el bloc actual}

funció declara (t és ts; id és cadena; c és caracts) retorna ts és
si PILA.consulta(PILA.cim(t), id) ≠ indef llavors error {l'identificador ja està declarat}
si no t := PILA.empila(PILA.desempila(t), TAULA.assigna(PILA.cim(t), id, c)) 
fsi

retorna t

funció definit? (t és ts; id és cadena) retorna bool és
retorna PILA.consulta(PILA.cim(t), id) ≠ indef

funció consulta (t és ts; id és cadena) retorna caracts és
var v és caracts fsi

v := indef
mentre ¬ PILA.buida?(t) ∧ v = indef fer

v := TAULA.consulta(PILA.cim(t), id); t := PILA.desempila(t)
fmentre

retorna v

funivers

Fig. 7.21: implementació del tipus de la taula de símbols.

7.2.2 Una cua compartida

Es disposa d'una cua d'elements que ha de ser compartida per n processos dins un entorn
concurrent. Un procés es representa per un natural de 1 a n. La característica principal
d'aquesta cua és que cada procés pot tenir accés a un element diferent en un moment
donat, segons les operacions que ha efectuat sobre ella fins aleshores. Les operacions són:

crea: → cua, cua sense elements; els n processos no tenen accés a cap element
insereix: cua elem → cua, un procés qualsevol (no importa quin) diposita un valor al final

de la cua. Aquest element passa a ser l'element accessible per tots aquells processos
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que no tenien accés a cap
primer: cua nat → elem, retorna el valor de la cua accessible per un procés donat; dóna

error si no hi ha cap element accessible
avança: cua nat → cua, el valor accessible per un procés determinat passa a ser el

següent a l'accessible actualment pel procés; dóna error si el procés no té accés a cap
element

esborra: cua nat → cua, elimina de la cua el valor accessible per un procés determinat; tots
aquells processos que tenen aquest element com a actual passen a tenir accés al
següent dins de la cua; dóna error si el procés no té accés a cap element

Així, doncs, els diferents processos poden accedir a diferents valors, segons el que hagi
avançat cadascun. Per exemple, si es forma una cua q amb insereix(insereix(crea, a), b)
inicialment tot procés té accés al valor a. Si un procés p1 executa l'operació d'avançar sobre
q, el resultat serà una cua on el procés p1 té accés a l'element b i tot altre procés té accés a
l'element a. Si ara el mateix procés p1 executa l'operació d'esborrar, s'obté una cua amb un
únic valor a, on p1 no té accés sobre cap element i la resta de processos en tenen sobre
l'element a. Si a continuació s'insereix un element c, el procés p1 passa a tenir-ne accés.

A la fig. 7.22 es presenta una especificació per al tipus, que mereix ser comentada. En
comptes d'aplicar directament el mètode general, que dóna com a resultat un conjunt de
constructores generadores amb moltes equacions impurificadores, es consideren les cues
com a funcions que associen als naturals de 1 a n una llista d'elements; les n llistes
assignades tenen totes elles els mateixos elements però el punt d'interès pot estar en llocs
diferents. Les instàncies segueixen aquesta estratègia; primer, es defineixen les llistes
d'elements a partir de l'especificació resident en un univers hipotètic que ofereixi algunes
operacions a part de les típiques: la longitud, la inserció pel final, la supressió de l'element
i-èsim i la part esquerra d'una llista. Aquest univers pot residir o no a la biblioteca de
components, o fins i tot el mateix univers bàsic de definició de les llistes pot incloure
aquestes i d'altres operacions, si els bibliotecaris ho han considerat oportú; si no existeix,
caldrà especificar-lo i, eventualment, implementar-lo. Després, es defineixen les taules,
essent la llista buida el valor indefinit; a continuació, es consignen com a errors els accessos
amb índex invàlid.

Pel que fa a les equacions, queden simples sobre aquest model; s'introdueixen dues
operacions auxiliars per inserir i esborrar a totes les llistes. L'operació de creació queda
implícitament definida com la creació de la taula. No cal explicitar les condicions d'error de la
cua compartida, perquè poden deduir-se a partir de les introduïdes en instanciar la taula i les
que ja defineixen els mateixos universos de les llistes i les taules. Per últim, s'amaguen les
operacions sobre taules que no han de ser visibles als usuaris del tipus (les llistes
s'instancien directament com a privades).
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univers CUA_COMPARTIDA(A és ELEM, V és VAL_NAT) és

usa NAT, BOOL

reanomena V.val per n

instancia privada LLISTA_INTERÈS_ENRIQUIDA(B és ELEM) on B.elem és A.elem
reanomena llista per llista_elem

instancia TAULA(B és ELEM_=, C és ELEM_ESP)
on B.elem és nat, B.= és NAT.ig, B.≠ és ¬NAT.ig, C.elem és llista_elem, C.esp és crea

errors [NAT.ig(k,  0) ∨ k > n] ⇒ assigna(t, k, v), consulta(t, k, v), esborra(t, k, v)
reanomena taula per cua_compartida

ops
insereix: cua_compartida elem → cua_compartida
primer: cua_compartida nat → elem
avança, esborra: cua_compartida nat → cua_compartida
privada insereix_tots: cua_compartida elem nat → cua_compartida
privada esborra_tots: cua_compartida nat nat → cua_compartida

eqns
primer(c, k) = actual(consulta(c, k))
avança(c, k) = assigna(c, k, avança(consulta(c, k)))
insereix(c, v) = insereix_tots(c, v, 1)
esborra(c, k) = esborra_tots(c, long(part_esquerra(l)), 1)

insereix_tots(c, v, n) = assigna(c, n, insereix_pel_final(consulta(c, n), v))
[k < n] ⇒ insereix_tots(c, v, k) =

insereix_tots(assigna(c, k, insereix_pel_final(consulta(c, k), v)), k+1)
esborra_tots(c, v, n) = assigna(c, n, esborra_i_èsim(consulta(c, n), v))
[k < n] ⇒ esborra_tots(c, v, k) =

esborra_tots(assigna(c, k, esborra_i_èsim(consulta(c, k), v)), k+1)

amaga TAULA.assigna, TAULA.consulta, TAULA.esborra

funivers

Fig. 7.22: especificació de la cua compartida.

Estudiem la implementació del tipus. Una primera aproximació, funcionalment vàlida, és
traduir directament l'especificació anterior a una implementació escrita en l'estil imperatiu del
llenguatge; de fet, l'univers de la fig. 7.22 es pot considerar més una implementació per
equacions, en la línia de l'apartat 2.2, que una especificació pròpiament dita perquè, en
realitat, s'està simulant els valors del tipus de les cues compartides amb els valors del tipus de
les taules.

Com és habitual, aquesta implementació modular és molt ineficient. Si es considera prioritari
el criteri de l'eficiència, és clar que tots els elements de la cua han de residir en una única
estructura, tant per qüestions d'espai (per no duplicar-los, sobretot si són voluminosos) i de
temps (amb una llista per procés, l'operació de supressió ha d'inserir i esborrar l'element
afectat en els n processos); l'estructura més indicada per organitzar els elements és una llista
amb punt d'interès, atès que en qualsevol moment ha de ser possible accedir-hi al mig.
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L'únic problema és que cada procés ha de tenir un punt d'interès propi i aquest no és el
model conegut de les llistes, resident a la biblioteca d'universos; per reutilitzar el model
sense cap canvi, és necessari definir un vector indexat per naturals de 1 a n i, a cada posició,
guardar l'ordinal de l'element actual del procés que representa (que serà la longitud més u en
cas que el procès no tingui element actual).

A la fig. 7.23 es mostra la representació i la codificació de les diferents operacions amb
aquesta estratègia, suposant que les llistes tenen operació de longitud i implementant-les
per punters. La solució és encara força clara i modular; notem, però, que la majoria
d'operacions són de cost lineal sobre la llista i el vector.

El disseny d'una estructura de dades realment eficient passa ineludiblement per tenir accés
directe als elements de la llista, usant apuntadors que resideixin en una taula de processos,
de manera que efectivament hi ha n punts d'interès diferents a la llista, externs; per a la
gestió de la llista només hi ha, doncs, un apuntador al primer element i un apuntador a l'últim.
Aquest esquema simplifica el cost de les operacions primer i avança; si, a més, encadenem
totes les posicions del vector que no tenen element actual, també insereix queda constant.

La supressió, però, és encara força ineficient. D'una banda, si els processos apunten
l'element actual directament la seva supressió és ineficient, perquè per accedir a l'anterior
caldria o bé recórrer la llista des del començament o bé usar dobles encadenaments; per
això, els processos apuntaran a l'anterior a l'actual i s'afegirà un element fantasma a l'inici de la
llista. Per altra banda, en esborrar l'element apuntat per un procés cal actualitzar tots els altres
processos que també hi apuntaven; per això, tots els processos que tenen el mateix
element actual estaran encadenats; és necessari, a més, que aquest encadenament sigui
doble, perquè quan un procés avanci ha d'esborrar-se de la llista que ocupa i inserir-se a la
llista del següent, que esdevé el nou anterior a l'actual. Precisament, per tal que aquesta
segona inserció també sigui ràpida, els elements de la cua han d'apuntar un procés qualsevol
de la llista dels que el tenen com a anterior a l'actual.
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univers CUA_COMPARTIDA_MODULAR (A és ELEM, V és VAL_NAT)
implementa CUA_COMPARTIDA(A és ELEM, V és VAL_NAT)

reanomena V.val per n

instancia LLISTA_INTERÈS(B és ELEM)
implementada amb LLISTA_INTERÈS_ENC_PUNT(ELEM)
on B.elem és A.elem

tipus cua_compartida és tupla
processos és vector [de 1 a n] de nat
cua és llista

ftupla
ftipus

invariant ( és cua_compartida): ∀k: 1 ≤ k ≤ n: 0 < processos[k] ≤ long(cua)+1

funció crea retorna cua_compartida és
var k és nat; c és cua_compartida fvar

per a tot k des de 1 fins a n fer c.processos[k] := 1 fper a tot
c.cua := LLISTA_INTERÈS.crea

retorna c

funció insereix (c és cua_compartida; v és elem) retorna cua_compartida és
var k és nat fvar

mentre ¬ fi?(c.cua) fer c.cua := avançar(c.cua) fmentre
c.cua := LLISTA_INTERÈS.insereix(c.cua, v)

retorna c

funció primer (c és cua_compartida; k és nat) retorna elem és
c.cua := principi(c.cua)
fer c.processos[k]-1 vegades c.cua := avançar(c.cua) ffer

retorna actual(c.cua)         { provoca error si no hi ha element actual }

funció avança (c és cua_compartida; k és nat) retorna cua_compartida és
si c.processos[k] = long(c.cua)+1 llavors error { no hi ha element actual }
si no c.processos[k] := c.processos[k] + 1
fsi

retorna c

funció esborra (c és cua_compartida; k és nat) retorna cua_compartida és
var i és nat fvar

c.cua := principi(c.cua)
fer c.processos[k]-1 vegades c.cua := avançar(c.cua) ffer
c.cua := LLISTA_INTERÈS.esborra(c.cua)  { error si no hi ha element actual }

{ actualització dels punts d'interès afectats per la supressió }
per a tot i des de 1 fins a n fer

si c.processos[i] > c.processos[k] llavors
c.processos[i] := c.processos[i] - 1

fsi
fper a tot

retorna c

funivers

Fig. 7.23: implementació modular de la cua compartida.
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ultprim

1

n

...

Fig. 7.24: esquema d'una estructura de dades eficient per a la cua compartida.

A la fig. 7.25 es presenta la implementació del tipus, més complicada que la versió anterior
(només cal veure l'invariant -en què apareixen diverses modalitats de l'operació cadena
segons l'encadenament que se segueix-, que reflecteix la gran quantitat de relacions que hi
ha entre les diferents parts de l'estructura) perquè la gestió dels diversos encadenaments
complica i recargola el codi; com ja s'ha dit, aquest és el preu que s'ha de pagar per
l'eficiència. Notem que, efectivament, la implementació és més eficient que l'anterior en
qüestió de temps, perquè només té una operació de cost no constant, la supressió (deixant
a part la creació de l'estructura, com és habitual); fins i tot aquesta, però, és més eficient que
abans perquè només s'accedeix als processos que realment cal modificar. Pel que fa a
l'espai, però, aquesta solució empra diversos camps addicionals i resulta més ineficient; si els
elements són nombrosos i voluminosos, aquest espai de més es pot considerar negligible.

7.2.3 Una emissora de televisió

Es vol dissenyar una estructura de dades per gestionar la compra i l'ús de videoclips,
pel.lícules, documentals, etc., que denominem genèricament ítems, a la teva pantalla amiga,
Tele Brinco. Les operacions que es consideren són:

crea: → tele, emissora sense ítems
afegeix: tele ítems → tele, enregistra que l'emissora compra un nou ítem; dóna error si ja

existia algun ítem del mateix nom
quin_toca: tele nat → ítem, proporciona el darrer ítem afegit a l'estructura que encara no

hagi estat emès i que tingui la durada donada (que suposarem expressada en minuts);
si tots els ítems d'aquesta durada han estat ja emesos, selecciona el que fa més temps
que es va emetre; dóna error si no hi ha cap ítem de la durada donada

emet: tele nat → tele, pren nota que s'ha emès l'ítem que tocava de la durada donada;
dóna error si no hi ha cap ítem de la durada donada
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dóna_tots: tele cadena → llista_ítem_i_nat, proporciona tots els ítems publicats per una
companyia cinematogràfica, musical, etc., en ordre alfabètic del seu nom i, a més, per a
cadascun dóna un natural que representa el nombre de vegades que s'ha emès

El tipus ítem, que suposarem definit dins de l'univers ÍTEM, presenta operacions per
esbrinar el nom, la companyia i la durada; a més, suposarem que hi ha un element especial
esp que representa l'ítem indefinit, de futura utilitat. La durada màxima de qualsevol ítem es
dóna com a paràmetre formal de l'univers.

A la fig. 7.26 es presenta l'especificació del tipus, que introdueix una constructora
generadora auxiliar, emet_ítem, que simplifica l'univers perquè és més senzill especificar la
resta d'operacions respecte de l'emissió d'un ítem donat que no respecte de l'emissió de
l'ítem que toca per la durada donada. Les relacions entre les tres constructores generadores
consisteixen, com és habitual, en diversos errors i commutativitats (de fet, la relació d'error
entre afegeix i emet_ítem és impossible que es doni i s'inclou només per aplicació estricta
del mètode general). La política d'emissió d'ítems és fàcil d'expressar aplicant el mètode
general i aprofitant l'estructura mateixa dels termes; s'introdueix una operació privada per
esborrar un ítem donat (eliminant tant les seves emissions com el seu afegitó). Pel que fa al
llistat ordenat, es recolza íntegrament en tres operacions: l'obtenció de la llista desordenada
dels ítems de la companyia donada, l'ordenació d'una llista de cadenes (la qual operació
suposem existent a la biblioteca de components) i el càlcul del nombre d'emissions dels
ítems. Cal fer instàncies dels parells i de les llistes per declarar la signatura de la funció
dóna_tots; a més, a causa de l'existència de l'operació auxiliar que retorna una llista d'ítems,
també es declara una instància per a aquest tipus.

A continuació, estudiem el disseny i la implementació de l'estructura de dades corresponent.
Suposarem que el context d'ús de l'aplicació determina, d'una banda, que els ítems són
objectes voluminosos i, de l'altra, que dóna_tots ha de ser de cost lineal respecte el nombre
d'ítems d'una companyia i que la resta d'operacions, llevat la creació, han de ser d'ordre
constant o, com a molt, logarítmic. A més, el nombre d'ítems i de companyies, si bé
desconeguts, se sap que seran el primer d'ells molt elevat i el segon molt petit.
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univers CUA_COMPARTIDA_EFICIENT (A és ELEM, V és VAL_NAT)
implementa CUA_COMPARTIDA(A és ELEM, V és VAL_NAT)

reanomena V.val per n

tipus cua_compartida és
tupla

processos és vector [de 1 a n] de tupla
ant, seg són nat
pelem són ^node

ftupla
cua és tupla prim, ult són ^node ftupla

ftupla
ftipus

tipus privat node és
tupla

v és elem
enc és ^node
pproc és nat  {si val -1, l'element no està apuntat per cap procés}

ftupla
ftipus

invariant (c és cua_compartida):
c.cua.ult∈cadena(c.cua.prim) ∧ c.cua.ult^.enc = NUL ∧
∀p: p∈cadena(c.cua.prim)-{NUL} ∧ p^.proc ≠ -1: sigui i = p^.proc

1 ≤ i ≤ n ∧ cadena_ant(c.processos, i) = cadena_seg(c.processos, i) ∧
∀k: k∈cadena_ant(c.processos, i): c.processos[k].pelem = p ∧

(∪p: p∈cadena(c.cola.prim)-{NUL} ∧ p^.proc ≠ -1: cadena_ant(c.processos, p^.proc)) = [1, n]

funció crea retorna cua_compartida és
var c és cua_compartida fvar

c.cua.prim := obté_espai {per al fantasma}
si c.cua.prim = NUL llavors error
si no {s'encadenen tots els processos, que apunten el fantasma}

per a tot k des de 1 fins a n fer c.processos[k] := <k+1, k-1, c.cua.prim> fper a tot
c.processos[1].ant := n; c.processos[n].seg := 1

{a continuació, s'actualitza la cua}
c.cua.prim^.enc = NUL; c.cua.prim^.pproc := 1; c.cua.ult := c.cua.prim

fsi
retorna c

funció insereix (c és cua_compartida; v és elem) retorna cua_compartida és
var p és ^node fvar

p := obté_espai {per al nou element}
si p = NUL llavors error
si no {s'insereix el nou element al final de la cua; implícitament, tots els 

processos que no tenien actual passen a tenir-lo com a actual}
p^ := <v, NUL, -1>
c.cua.ult^.enc := p; c.cua.ult := p

fsi
retorna c

Fig. 7.25: implementació eficient de la cua compartida.
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funció primer (c és cua_compartida; k és nat) retorna elem és
var v és elem fvar

si c.processos[k].pelem = c.cua.ult llavors error {no hi ha element actual}
si no v := c.processos[k].pelem^.enc^.v
fsi

retorna v

funció avança (c és cua_compartida; k és nat) retorna cua_compartida és
var ant, act són ^node; i és nat fvar

ant := c.processos[k].pelem
si ant = c.cua.ult llavors error {no hi ha element actual}
si no {supressió a la llista doblement encadenada on és actualment}

act := ant^.enc
si c.processos[k].seg = k llavors {únic procés a la llista}

ant^.pproc := -1
si ant = c.cua.prim llavors {si era el primer, esdevé inaccessible i s'esborra}

allibera_espai(ant); c.cua.prim := act    { el nou fantasma és l'esborrat }
fsi

si no si ant^.pproc = k llavors ant^.proc := c.processos[k].seg fsi
c.processos[c.processos[k].ant].seg := c.processos[k].seg
c.processos[c.processos[k].seg].ant := c.processos[k].ant

fsi
{inserció a la llista doblement encadenada que li pertoca}

i := act^.pproc
si i = -1 llavors {es forma una nova llista d'un únic element}

act^.pproc := k; c.processos[k] := <i, i, act>
si no c.processos[k] := <c.processos[i].ant, i, act>

c.processos[c.processos[i].ant].seg := k; c.processos[i].ant := k
fsi

fsi
retorna c

funció esborra (c és cua_compartida; k és nat) retorna cua_compartida és
var aux, i són nat; ant, act són ^node fvar

ant := c.processos[k].pelem    {anterior a l'element que s'ha d'esborrar} 
si ant = c.cua.ult llavors error {no hi ha element actual}
si no i := ant^.enc^.pproc

si i ≠ -1 llavors {hi ha elements que han de passar apuntar ant }
{s'actualitzen els apuntadors dels processos afectats}

repetir
c.processos[i].pelem := ant; i := c.processos[i].seg

fins que c.processos[i].pelem = ant
{es concatenen les dues llistes doblement encadenades}

aux := c.processos[i].seg; c.processos[c.processos[k].ant].seg := aux
c.processos[i].seg := k
c.processos[aux].ant := c.processos[k].ant; c.processos[k].ant := i

fsi
{s'esborra físicament de la llista}

act := ant^.enc; ant^.enc := act^.enc; allibera_espai(act)
fsi

retorna c
funivers

Fig. 7.25: implementació eficient de la cua compartida (cont.).
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univers TELE_BRINCO (MAX és VAL_NAT) és

usa ÍTEM, CADENA, NAT

instancia PARELL(A, B són ELEM) on A.elem és ítem, B.elem és nat
reanomena parell per ítem_i_nat, _.c1 per _.v, _.c2 per _.n

instancia LLISTA_INTERÈS(ELEM) on elem és ítem_i_nat reanomena llista per llista_ítem_i_nat

instancia LLISTA_INTERÈS(ELEM) on elem és ítem reanomena llista per llista_ítem

tipus tele

ops crea: → tele
afegeix, privada emet_ítem: tele ítem → tele
quin_toca: tele nat → ítem
emet: tele nat → tele
dóna_tots: tele cadena → llista_ítem_i_nat
privada hi_és: tele ítem → bool   {mira si l'ítem existeix}
privada cap_emès: tele nat → bool   {mira si s'ha emès algun ítem de la durada}
privada cap_sense_emetre: tele nat → bool   {mira si hi ha ítems sense emetre de la durada}
privada esborra_ítem: tele ítem → tele   {elimina un ítem de l'estructura}
privada llista_ítems: tele cadena → llista_ítem   {dóna tots els ítems d'una companyia}
privada n_emissions: tele ítem → nat   {compta el nombre d'emissions d'un ítem}  
privada cmt_emissions: tele llista_ítem → llista_ítem_i_nat {afegeix n_emissions a cada ítem}

errors [hi_és(t, v)] ⇒ afegeix(t, v); [¬ hi_és(t, v)] ⇒ emet_ítem(t, v); quin_toca(crea, k)

eqns

[durada(v) ≠ durada(w)] ⇒ afegeix(afegeix(t, v), w) = afegeix(afegeix(t, w), v)
[durada(v) ≠ durada(w)] ⇒ afegeix(emet_ítem(t, v), w) = emet_ítem(afegeix(t, w), v)
[durada(v) ≠ durada(w)] ⇒ emet_ítem(emet_ítem(t, v), w) = emet_ítem(emet_ítem(t, w), v)

[durada(v) = k] ⇒ quin_toca(afegeix(t, v), k) = v
[durada(v) ≠ k] ⇒ quin_toca(afegeix(t, v), k) = quin_toca(t, k)
[durada(v) ≠ k ∨ n_emissions(t, v) > 0] ⇒ quin_toca(emit_ítem(t, v), k) = quin_toca(t, k)
[durada(v) = k ∧ n_emissions(t, v) = 0 ∧ ¬(cap_sense_emetre(esborra_ítem(t, v), k) ∧

cap_emès(t, k))] ⇒ quin_toca(emet_ítem(t, v), k) = quin_toca(esborra_ítem(t, v), k)
[durada(v) = k ∧ n_emissions(t, v) = 0 ∧ cap_sense_emetre(esborra_ítem(t, v), k) ∧

cap_emès(t, k)] ⇒ quin_toca(emet_ítem(t, v), k) = v

emetre(t, k) = emet_ítem(t, quin_toca(t, k))

hi_és(crea, v) = fals; hi_és(emet_ítem(t, v), w) = hi_és(t, w)
hi_és(afegeix(t, v), w) = hi_és(t, w) ∨ nom(v) = nom(w)

cap_emès(crea, k) = cert; cap_emès(afegeix(t, v), k) = cap_emès(t, k)
cap_emès(emet_ítem(t, v), k) = cap_emès(t, k) ∧ k ≠ durada(v)

cap_sense_emetre(crea, k) = cert
cap_sense_emetre(afegeix(t, v), k) = cap_sense_emetre(t, k) ∧ (k ≠ durada(v))
cap_sense_emetre(emet_ítem(t, v), k) = cap_sense_emetre(esborra_ítem(t, v), k)

esborra_ítem(crea, v) = crea
[nom(v) = nom(w)] ⇒ esborra_ítem(afegeix(t, v), w) = t
[nom(v) ≠ nom(w)] ⇒ esborra_ítem(afegeix(t, v), w) = afegeix(esborra_ítem(t, w), v)
[nom(v) = nom(w)] ⇒ esborra_ítem(emet_ítem(t, v), w) = esborra_ítem(t, w)
[nom(v) ≠ nom(w)] ⇒ esborra_ítem(emet_ítem(t, v), w) = emet_ítem(esborra_ítem(t, w), v)

Fig. 7.26: especificació del tipus tele.
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{Especificació de dóna_tots i les seves operacions auxiliars}

dóna_tots(t, c) = cmt_emissions(t, ordena(llista_ítems(t, c)))

llista_ítems(crea) = LLISTA_INTERÈS.crea; llista_ítems(emet(t, k)) = llista_ítems(t)
[c = companyia(v)] ⇒ llista_ítems(afegeix(t, v), c) = insereix(llista_ítems(t, c), v)
[c ≠ companyia(v)] ⇒ llista_ítems(afegeix(t, v), c) = llista_ítems(t, c)

cmt_emissions(t, LLISTA_INTERÈS.crea) = LLISTA_INTERÈS.crea
cmt_emissions(t, insereix(l, v)) = insereix(cmt_emissions(t, l), <v, n_emissions(t, v)>)

n_emissions(crea, v) = 0; n_emissions(afegeix(t, v), w) = n_emissions(t, w)
[nom(v) = quin_toca(t, k)] ⇒ n_emissions(emet(t, k), v) = n_emissions(t, v) + 1
[nom(v) ≠ quin_toca(t, k)] ⇒ n_emissions(emet(t, k), v) = n_emissions(t, v)

funivers

Fig. 7.26: especificació del tipus tele (cont.).

Hi ha diversos punts importants en el disseny de l'estructura. Per començar, les operacions
emet i quin_toca, que no poden ser lentes, demanen accés per durada i per això es disposa
un vector, indexat per naturals entre 0 i MÀX.val, on s'organitzen els ítems de cada durada.
En concret, a cada posició hi ha dues estructures, una pila per organitzar els ítems encara no
emesos i una cua per als ítems emesos; així, és immediat saber l'ítem que toca emetre d'una
durada donada: si la pila té algun element, és el cim de la pila i, altrament, el primer de la cua.

D'altra banda, l'operació dóna_tots demana accés donada una companyia; conseqüentment,
es defineix una taula que té com a clau el nom de companyia i com a informació tots els ítems
d'aquesta companyia. Com que l'operació ha de ser lineal, els ítems han d'estar ja ordenats i
per això es defineixen com una estructura ordenada, concretament una altra taula tal que la
clau és l'ítem i la informació associada el nombre de vegades que s'ha emès. Per respondre
als requeriments d'eficiència exigits, la taula corresponent a cada companyia s'implementa
amb un arbre de cerca (concretament, un arbre AVL per evitar degeneracions a l'estructura) i
així les insercions són logarítmiques; a més, no és necessari fixar un nombre màxim d'ítems
per companyia. En canvi, la taula de totes les companyies es pot implementar amb una simple
llista ordenada, atès que l'enunciat diu explícitament que n'hi ha poques.

Amb aquestes decisions, l'eficiència temporal de les operacions és òptima: la inserció d'un
ítem és logarítmica (inserció en una pila, una cua i un arbre AVL), la consulta de quin toca és
constant (accessos al cim d'una pila i al primer d'una cua), l'emissió d'un ítem també és
logarítmica (desempilar, desencuar i encuar un element i consulta i modificació en un arbre
AVL, degut al canvi del nombre d'emissions) i el llistat ordenat és lineal (recorregut d'un arbre
AVL). Ara bé, el cost espacial no és prou bo perquè els ítems, que són voluminosos, es
guarden dues vegades, una a l'estructura lineal i una altra a l'arbre de cerca. Per millorar-lo,
introduïm un conjunt on dipositarem tots els ítems i les estructures lineals i els arbres i
guardarem els noms dels ítems i no els ítems mateixos; per no perdre eficiència a les
operacions, és necessari implementar el conjunt per dispersió. Amb aquesta decisió, sembla
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convenient incloure dins del conjunt d'ítems el nombre d'emissions, i convertir les taules
ordenades corresponents a les companyies en conjunts ordenats.

A la fig. 7.27 es mostra l'univers resultant d'aplicar les decisions de disseny donades. El
nombre aproximat d'ítems es defineix com a paràmetre formal, per poder definir l'estructura
de dispersió. L'univers ELEM_CJT_DISP afegeix a ELEM_CJT la funció de dispersió i la
dimensió de la taula. A la primera part de la figura es fan totes les instàncies necessàries per
implementar l'esquema escollit; hi destaca la instància de la taula de dispersió per als ítems,
que necessita dos passos: el primer per definir la funció (s'elegeix una suma ponderada amb
divisió) i el segon per definir la taula (en aquest cas, indirecta), que té la funció com a
paràmetre. Totes les estructures s'implementen per punters, a causa de la desconeixença de
fites exactes. L'univers UTILITATS_DISPERSIÓ és un mòdul que introdueix diverses
operacions d'interès general per a les diferents funcions i organitzacions de dispersió
presentades en el text; en la situació que ens ocupa, ens interessa la funció
enter_més_proper, que dóna el nombre més proper a un natural donat que compleixi les
propietats necessàries per ser un bon divisor en la funció de dispersió de la divisió. 

Notem que la resolució no fixa les implementacions dels tipus dels parells ni de les llistes
d'items i naturals. Per als parells, es pot fer el mateix raonament que en el cas del planificador;
pel que fa a les llistes, es deixa la responsabilitat de decidir a l'usuari del tipus, que tindrà la
informació necessària per escollir la representació més adient, atès l'ús que en pensa fer.

Cal fer alguns comentaris sobre l'univers resultant. D'una banda, la seva dimensió és
intrínseca a la complexitat del problema i no es pot reduir. Com a contrapartida, la resolució és
simple i altament fiable; la millor prova és la claredat de l'invariant, deguda a què la complexitat
de la implementació queda diluïda en les diferents components, que compliran els seus
propis invariants. També queda molt facilitada la implementació de les diverses operacions,
que es concreta en la combinació de les operacions adequades sobre els tipus components,
que són correctes. Per últim, el volum de les instàncies es podria reduir prenent algunes
convencions que no se segueixen en aquest text per motius metodològics; per exemple,
sembla lògic que l'associació d'un paràmetre real a un altre formal sigui implícita quan tots dos
tenen el mateix nom (com és el cas de les diferents aparicions de la igualtat).

Aquesta solució pot ser prou satisfactòria com per considerar-la definitiva. Ara bé, presenta
dos inconvenients que ens poden portar a cercar encara possibles millores. Primer, el nom
d'un mateix ítem apareix en tres estructures diferents; si tots els ítems fossin curts com ara
"Hey!", aquest fet no seria massa important, però l'emissora tindrà segurament ítems amb
títols llargs, com ara "The rise and fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars". A més,
l'obtenció de l'ítem a partir del seu nom és per dispersió, i és sabut que una taula de dispersió
pot degenerar si la previsió d'ocupació falla o bé si la distribució de les claus
emmagatzemades porta mal resultats per a la funció de dispersió escollida, i per això cal
minimitzar-ne els accessos. Aquests dos inconvenients poden solucionar-se si s'elimina el
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conjunt d'ítems i aquests s'emmagatzemen en els arbres de companyies, accedint-hi des de
les piles i les cues mitjançant apuntadors (en temps constant).

L'estratègia esmentada presenta un problema evident: els diversos tipus de dades
involucrats no tenen operacions que permetin accedir als elements mitjançant un apuntador.
Això es deu al fet que el concepte d'apuntador és propi del nivell d'implementació mentre
que les operacions es defineixen a l'especificació algebraica, prèvia a la implementació. Si es
volen usar apuntadors és necessari, doncs, representar tots els tipus auxiliars directament a
l'univers que implementa el tipus d'interès tele, tal com s'ha fet en l'exemple de la cua
compartida a l'apartat anterior. La construcció d'aquest univers queda com a exercici per al
lector. És evident que el resultat serà molt més voluminós, complicat i propens als errors que
la proposta anterior, per molt que s'hi puguin fer algunes simplificacions; en destaca la
possibilitat de fusionar totes les estructures que emmagatzemen els ítems en una de sola,
que tingui prou camps com per implementar les estructures lineals i l'arbre AVL; l'organització
per dispersió desapareix perquè ja no és necessari accedir ràpidament als ítems donat el seu
nom. Precisament, aquesta fusió que optimitza al màxim l'eficiència de la implementació
encara complica més el codi, perquè les operacions de les estructures lineals i de l'arbre AVL
s'entremesclen; l'invariant mostrarà ben clarament la dificultat de la seva gestió.

A continuació, es formula una proposta que intenta combinar la modularitat i l'eficiència de les
dues opcions vistes. Es tracta de suposar que tota implementació d'un tipus abstracte de
dades, a banda de les operacions de l'especificació i de totes aquelles introduïdes a l'apartat
3.3.4, presenta:

- Un tipus apuntador, que representa un mitjà d'accés als elements emmagatzemats a
l'estructura.

- Una operació accés que, donada l'estructura E i un apuntador p, retorna l'element dins
E apuntat per p.

- Diverses operacions (les que escaiguin a cada cas) que retornen l'apuntador al darrer
element afectat per una operació.

A la fig. 7.28 es dóna l'univers que implementa aquesta opció. Notem la semblança amb la
solució de la fig. 7.27 pel que fa a l'estructuració del tipus i la simplicitat de les operacions; fins
i tot, a causa de la desaparició de la taula de dispersió, la codificació és més curta: els ítems
s'emmagatzemen als arbres AVL associats a les diverses companyies juntament amb el
nombre d'emissions; a les estructures lineals apareixen els apuntadors als elements dels
arbres. Com a avantatge addicional, la inexistència d'estructures de dispersió comporta la
desaparició del paràmetre per al nombre esperat d'ítems. L'invariant es manté curt, la qual
cosa indica la simplicitat de la solució. D'acord amb l'estratègia, s'ha suposat que els arbres
AVL definits a l'univers d'implementació CONJUNT_PER_ARBRE_AVL_PER_PUNTERS
presenten una operació darrer_inserit que retorna un apuntador al darrer element inserit.
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univers TELE_BRINCO_MODULAR (MÀX, NÍTEMS són VAL_NAT)
implementa TELE_BRINCO(MÀX és VAL_NAT)

usa ÍTEM, UTILITATS_DISPERSIÓ, CADENA, NAT, BOOL

{definició de l'estructura indexada per la durada}

instancia PILA(ELEM) implementada amb PILA_PUNTERS(ELEM) on elem és cadena
reanomena pila per inèdits

instancia CUA(ELEM) implementada amb CUA_PUNTERS(ELEM) on elem és cadena
reanomena cua per emesos

tipus privat durades és
vector [de 0 a MÀX.val] de tupla E és emesos; I és inèdits ftupla

ftipus

{definició de l'estructura indexada per la companyia}

instancia CONJUNT_ORDENAT(ELEM_=_<)
implementat amb CONJUNT_PER_ARBRE_AVL_PER_PUNTERS(ELEM_=_<)
on elem és cadena, < és CADENA.<, = és CADENA.=, ≠ és CADENA.≠
reanomena taula per companyia

instancia TAULA(ELEM_=, ELEM_ESP)
implementada amb LLISTA_ORD_PER_PUNTERS(B és ELEM_<_=, C és ELEM_ESP)
on B.elem és cadena, B.= és CADENA.=, B.≠ és CADENA.≠, B.< és CADENA.<

C.elem és companyia, C.esp és CONJUNT_ORDENAT.crea
reanomena taula per companyies

{definició del magatzem d'ítems}

instancia SUMA_POND_I_DIV(B és ELEM_DISP_CONV, C és VAL_NAT)
on B.elem és cadena, B.ítem és caràcter, B.= és CADENA.=, B.≠ és CADENA.≠

B.base és 26, B.i_èsim és CADENA.i_èsim, B.nítems és CADENA.long
C.val és enter_més_proper(NÍTEMS.val)

instancia CONJUNT(ELEM_CJT)
implementada amb TAULA_INDIRECTA(ELEM_CJT_DISP)
on clau és cadena, elem és tupla v és item_tele; nemissions és nat ftupla

id és nom(_.v), = és CADENA.=, ≠ és CADENA.≠, esp és <ÍTEM.esp, 0>
val és enter_més_proper(NÍTEMS.val), h és suma_pond_i_div

reanomena taula per hemeroteca

{definició del tipus}

tipus tele és
tupla H és hemeroteca; C és companyies; D és durades ftupla

ftipus
invariant (t és tele):

∀v: v∈ítem: hi_és?(t.H, nom(v)) ⇔
v∈t.D[durada(v)].E ∨ v∈t.D[durada(v)].I ⇔
hi_és?(consulta(t.C, companyia(v)), nom(v))

∀k: 0 ≤ k ≤ MÀX.val: ∀x: x∈t.D[k].I: consulta(t.H, x).nemissions = 0 ∧
∀x: x∈t.D[k].E: consulta(t.H, x).nemissions > 0 ∧

∀c: c∈cadena ∧ hi_és?(t.C, c): ∀x: x∈cadena ∧ hi_és?(consulta(t.C, c), x):
companyia(consulta(t.H, x).v) = c

Fig. 7.27: implementació modular de l'estructura d'ítems.
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funció crea retorna tele és
var t és tele; k és nat fvar

t.C := TAULA.crea; t.H := CONJUNT.crea
per a tot k des de 0 fins a MÀX.val fer t.D[k] := <CUA.crea, PILA.crea> fper a tot

retorna t

funció afegeix (t és tele; v és ítem_tele) retorna tele és
si hi_és?(t.H, nom(v)) llavors error {l'ítem ja existeix}
si no {primer, s'afegeix l'ítem a l'hemeroteca}

t.H := afegeix(t.H, <v, 0>)
{a continuació, s'empila com a inèdit en els ítems de la seva durada}

t.D[durades(v)].inèdits := empila(t.D[durades(v)].inèdits, nom(v))
{per últim, s'afegeix als ítems de la companya}

t.C := assigna(t.C, companyia(v), afegeix(consulta(t.C, companyia(v)), nom(v)))
fsi

retorna t

funció quin_toca (t és tele; k és nat) retorna ítem és
var nom és cadena fvar

si PILA.buida?(t.D[k].inèdits) llavors
si CUA.buida?(t.D[k].emesos) llavors error {no hi ha ítems de la durada}
si no nom := cap(t.D[k].emesos)   {l'emès fa més temps}
fsi

si no nom := cim(t.D[k].inèdits)   {el darrer afegit}
fsi

retorna consulta(t.H, nom).v

funció emet (t és tele; k és nat) retorna tele és
var nom és cadena; v és ítem; n és nat  fvar

{primer, s'actualitza l'estructura per durades}
si PILA.buida?(t.D[k].inèdits) llavors

si CUA.buida?(t.D[k].emesos) llavors error {no hi ha ítems de la durada}
si no nom := cap(t.D[k].emesos); t.D[k].emesos := desencua(t.D[k].emesos)
fsi

si no nom := cim(t.D[k].inèdits); t.D[k].inèdits := desempila(t.D[k].inèdits)
fsi
t.D[k].emesos := encua(t.D[k].emesos, nom)

{a continuació, s'enregistra l'emissió de l'ítem}
<v, n> := consulta(t.H, nom); t.H := assigna(t.H, <v, n+1>)

retorna t

funció dóna_tots (t és tele; nom_comp és cadena) retorna llista_ítems_i_nat és
{es recorre la taula ordenadament accedint a l'hemeroteca pel nom de l'ítem}

l := LLISTA_INTERÈS.crea
per a tot nom_ítem dins de tots_ordenats(consulta(t.C, nom_comp)) fer

l := insereix(l, consulta(t.H, nom_ítem))
fper a tot

retorna l

funivers

Fig. 7.27: implementació modular de l'estructura d'ítems (cont.).
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univers TELE_BRINCO_MODULAR_I_EFICIENT (MÀX és VAL_NAT)
implementa TELE_BRINCO(MÀX és VAL_NAT)

usa ÍTEM, CADENA, NAT, BOOL

instancia CONJUNT_PER_ARBRE_AVL_PER_PUNTERS(ELEM_CJT_<_=)
on clau és cadena, elem és tupla v és item_tele; nemissions és nat ftupla

id és nom(_.v), = és CADENA.=, ≠ és CADENA.≠, < és CADENA.<, esp és <ÍTEM.esp, 0>
reanomena taula per companyia, apuntador per @_ítem

instancia TAULA(ELEM_=, ELEM_ESP)
implementada amb LLISTA_ORD_PER_PUNTERS(B és ELEM_<_=, C és ELEM_ESP)
on B.elem és cadena, B.= és CADENA.=, B.≠ és CADENA.≠, B.< és CADENA.<

C.elem és companyia, C.esp és CONJUNT_ORDENAT.crea
reanomena taula per companyies

tipus privat durades és
vector [de 0 a MÀX.val] de tupla E és emesos; I és inèdits ftupla

ftipus

instancia PILA(ELEM) implementada amb PILA_PUNTERS(ELEM) on elem és @_ítem
reanomena pila per inèdits

instancia CUA(ELEM) implementada amb CUA_PUNTERS(ELEM) on elem és @_ítem
reanomena cua per emesos

tipus tele és tupla C és companyies; D és durades ftupla ftipus

invariant (t és tele):

∀v: v∈ítem: p∈t.D[durada(v)].E ∨ p∈t.D[durada(v)].I ⇔
hi_és?(consulta(t.C, companyia(accés(p)), nom(accés(p))) ∧

∀k: 0 ≤ k ≤ MÀX.val: ∀p: p∈t.D[k].I: accés(p).nemissions = 0 ∧
∀p: p∈t.D[k].E: accés(p).nemissions > 0 ∧

∀c: c∈cadena ∧ hi_és?(t.C, c): ∀x: x∈cadena ∧ hi_és?(consulta(t.C, c), x):
companyia(consulta(consulta(t.C, c), x).v) = c

funció crea retorna tele és
var t és tele; k és nat fvar

t.C := TAULA.crea
per a tot k des de 0 fins a MÀX.val fer t.D[k] := <CUA.crea, PILA.crea> fper a tot

retorna t

funció afegeix (t és tele; v és ítem_tele) retorna tele és
var p és @_ítem fvar

si hi_és?(t.H, nom(v)) llavors error {l'ítem ja existeix}
si no {s'afegeix als ítems de la companya amb zero emissions}

t.C := assigna(t.C, companyia(v), afegeix(consulta(t.C, companyia(v)), <v, 0>))
{a continuació, s'empila l'apuntador com a inèdit en els ítems de la seva durada}

p := darrer_afegit(consulta(t.C, companyia(v)))  
t.D[durades(v)].inèdits := empila(t.D[durades(v)].inèdits, p)

fsi
retorna t

Fig. 7.28: implementació modular i eficient de l'estructura d'ítems.
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funció quin_toca (t és tele; k és nat) retorna ítem és
var p és @_node fvar

si PILA.buida?(t.D[k].inèdits) llavors
si CUA.buida?(t.D[k].emesos) llavors error {no hi ha ítems de la durada}
si no p := cap(t.D[k].emesos)   {l'emès fa més temps}
fsi

si no p := cim(t.D[k].inèdits)   {el darrer afegit}
fsi

retorna accés(p).v

funció emet (t és tele; k és nat) retorna tele és
var p és @_node; v és ítem; n és nat  fvar

{primer, s'actualitza l'estructura per durades}
si PILA.buida?(t.D[k].inèdits) llavors

si CUA.buida?(t.D[k].emesos) llavors error {no hi ha ítems de la durada}
si no p := cap(t.D[k].emesos); t.D[k].emesos := desencua(t.D[k].emesos)
fsi

si no p := cim(t.D[k].inèdits); t.D[k].inèdits := desempila(t.D[k].inèdits)
fsi
t.D[k].emesos := encua(t.D[k].emesos, p)

{a continuació, s'enregistra l'emisió de l'ítem}
<v, n> := accés(p)
t.C := assigna(t.C, companyia(v), afegeix(consulta(t.C, companyia(v)), <v, n+1>))

retorna t

funció dóna_tots (t és tele; nom_comp és cadena) retorna llista_ítems_i_nat és
{com que les emissions resideixen al mateix conjunt ordenat de la companyia, es pot 
retornar la llista resultat de recórre'l ordenadament}

retorna tots_ordenats(consulta(t.C, nom_comp))

funivers

Fig. 7.28: implementació modular  i eficient de l'estructura d'ítems (cont.).

Notem que no totes les implementacions d'un TAD encaixen en aquest esquema, que
exigeix que un element ocupi la mateixa posició al llarg de la seva vida en l'estructura. Aquest
problema, però, es pot resoldre en estructures implementades amb vectors (per exemple,
en implementar les taules de dispersió d'adreçament obert i redispersió lineal amb moviment
d'elements a la supressió) amb l'ús de taules intermèdies per traduir la posició obtinguda per
l'usuari del tipus a la posició real.

No obstant el bon comportament d'aquesta aproximació al disseny de les estructures de
dades, cal destacar que les operacions afegides són una violació flagrant del principi del
disseny de programes amb TAD, atès que es crea una visió paral.lela del tipus que permet
accedir-hi sense respectar la política definida per les equacions; notem que les noves
operacions no tenen res a veure amb les operacions definides a l'apartat 3.3.4, que
precisament s'introduïen per abundar en la transparència de la informació; en aquest sentit,
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es pot dir que els TAD passen a actuar com a simples plantilles de codi en lloc de ser entitats
amb significat matemàtic7.

Una solució de compromís consisteix a distingir, per a una estratègia d'implementació d'un
TAD, dos universos diferents, la implementació habitual amb clar significat matemàtic i la
implementació que permet accés mitjançant apuntadors. El dissenyador d'un nou tipus de
dades usarà TAD especificats d'una manera determinada implementats amb certa estratègia
sempre que pugui; quan, per raons d'eficiència, necessiti accedir a l'estructura mitjançant
apuntadors, usarà els universos de la segona mena. Per remarcar que aquest segon tipus
d'ús dels universos d'implementació no segueix l'especificació donada, la instància es farà
directament de la implementació i no de l'especificació (és el cas dels conjunts de la fig.
7.28), deixant constància que és una mera encapsulació de codi i no d'un tipus de dades.

Exercicis

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

7.1 Sigui el típic joc consistent en un rectangle de 7x4 amb 27 peces quadrades i,
conseqüentment, amb una posició buida. Cada peça té una lletra diferent de l'alfabet i, en
cas de ser adjacent a la posició buida, pot moure's horitzontalment o verticalment de tal
manera que passi a ocupar la posició anteriorment buida i deixant com a buida la posició que
ocupava abans del moviment. Determineu els TAD adients que permetin dissenyar un
algoritme que, donada una configuració inicial del tauler, construeixi la successió mínima de
moviments que s'han de realitzar per tal que el rectangle quedi ordenat alfabèticament amb la
posició buida a l'extrem inferior dret. Formuleu la proposta de manera que sigui fàcilment
adaptable a qualsevol problema similar. Una vegada escrit l'algoritme, digueu si els TAD
resultants es corresponen a tipus ja coneguts; en cas afirmatiu, digueu quins i com
s'implementarien i, en cas contrari, especifiqueu-los i implementeu-los.

7.2 Es vol implementar una estructura de dades que suporti un joc solitari de cartes de la
baralla francesa. L'objectiu d'aquest joc consisteix a distribuir totes les cartes en quatre munts
corresponents als quatres pals de manera que totes les cartes d'un pal estiguin ordenades
ascendentment, a partir de l'as (que queda a baix de tot) fins al rei (que queda a dalt);
d'aquests munts en direm destinataris. Per assolir l'objectiu, es disposa de sis munts auxiliars
que contindran cartes; d'aquests munts en direm temporals i els podem identificar per un
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natural de l'u al sis.

Inicialment, tots els destinataris són buits i al temporal i-èsim hi dipositem i cartes, l'una sobre
l'altra, totes cara avall llevat de la superior, que queda visible. La resta de cartes queden en el
maç totes cara avall. A partir d'aquest estat inicial, l'evolució segueix les regles següents:

- Una carta que esdevé vissible en el temporal queda visible durant la resta del joc sempre
que continuï en algun temporal o sigui la carta superior d'un destinatari; en els
destinataris, només queda visible la carta superior (que ja dóna prou informació).

- Quan un destinatari és buit, l'única carta que s'hi pot moure és un as. A partir d'aquest
moment, les cartes entren en el destinatari corresponent d'una en una cara amunt i
preservant el pal i l'ordre ascendent. La carta superior sempre pot tornar a un temporal si
l'estratègia del jugador ho requereix, i llavors queda vissible la que hi havia a sota.

- Les cartes visibles d'un temporal es poden moure segons els criteris següents:
◊ Sempre es pot moure la carta superior a un destinatari segons la regla anterior.
◊ La carta visible d'un temporal a es pot moure a sobre d'un altre temporal b sempre

que sigui d'un pal de color diferent i que la seva numeració sigui immediatament
inferior a la de la carta visible del temporal b.

◊ Es poden moure de cop totes les cartes visibles d'un temporal sobre un altre sempre
que la carta inferior de les mogudes compleixi les mateixes relacions de color i
numeració que en el punt anterior.

Si aplicant qualsevol dels moviments esmentats un temporal queda sense cartes
visibles, es pot destapar la carta superior (si n'hi ha).

- En tot moment es pot demanar una carta del maç. Aquesta carta es pot col.locar o bé a
un destinatari o bé a un temporal seguint les relacions de color i numeració de les regles
anteriors; a més, si la carta és un rei es pot moure a un temporal buit. Si no s'ubica en cap
d'ells, es posa cara amunt a sobre d'un altre maç auxiliar que conté totes les cartes que
s'han anat destapant del maç i no s'han ubicat; notem, doncs, que en aquest auxiliar
totes les cartes queden cara amunt i només l'última és accessible; en qualsevol moment,
si l'estratègia del jugador ho requereix, es pot ubicar la carta visible de l'auxiliar sobre un
destinatari o temporal segons les regles anteriors i quedar llavors visible la carta que
havia entrat en l'auxiliar abans que la moguda.

- Si s'acaben les cartes del maç i el joc no ha acabat es comença una altra ronda, que
consisteix a tombar l'auxiliar, que pren el rol de maç principal, i continuar jugant.

- Si durant una ronda sencera no s'ha ubicat cap carta de l'auxiliar a un destinatari o un
auxiliar, el joc acaba amb fracàs. L'èxit es produeix quan els quatre destinataris contenen
totes les cartes.

Implementeu un algoritme que suporti aquest joc; és a dir, ha de ser capaç d'executar les
diverses ordres que li doni el jugador, controlar que respectin les regles donades, i avisar de
la finalització del joc, amb èxit o fracàs.
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7.3 Una empresa dissenyadora de mobles de cuina construeix un programa que necessita
un tipus paret que representa el conjunt de mobles situats en una paret de la cuina. Una
paret es crea amb una longitud positiva; un moble ve identificat per una amplada i una
posició, la qual indica la distància del seu lateral esquerre a l'extrem esquerre de la paret (que
pot considerar-se l'origen). La fondària no es tindrà en compte. La signatura del tipus és:

crea: nat → paret, crea una paret d'una determinada longitud
afegeix: paret nat nat → paret, afegeix un moble d'una amplada determinada a una posició

donada; dóna un error si el moble se surt dels límits
hi_cap?: paret nat nat → bool, diu si un moble d'una amplada donada pot col .locar-se en

una posició donada
nre: paret → nat, dóna el nombre de mobles a la paret
elemi: paret nat → moble, diu quin és el moble i-èsim de la paret, començant per

l'esquerra; dóna error si la paret no té i mobles
esborrai: paret nat → paret, elimina el moble i-èsim trobat amb l'operació elemi per a la

mateixa i; dóna error si la paret no té i mobles
moui: paret nat → paret, desplaça el moble i-èsim (trobat amb l'operació elemi per a la

mateixa i ) cap a l'esquerra, fins a xocar amb el moble (i-1)-èsim o l'origen de la paret;
dóna error si la paret no té i mobles

El tipus moble es tractarà com una instància dels parells amb dos naturals (posició i amplada).
Especifiqueu, dissenyeu i implementeu el tipus paret, controlant tots els possibles errors.

7.4 Un estudiant aplicat d'informàtica decideix implementar una estructura per mantenir els
seus innumerables programes de manera que pugui fer consultes eficients. En concret, la
signatura del tipus progs és:

crea: → progs, estructura buida
nou_programa: progs programa → prog, afegeix un nou programa; si ja n'hi ha un amb el

mateix nom, dóna error
esborra: progs cadena → progs, esborra un programa donat el seu nom; si no el troba,

dóna error
purga: progs data → progs, esborra tots els programes més antics que una data donada
tots: progs → llista_programes, dóna la llista de tots els programes en ordre alfabètic de

nom
obsolets: progs data → llista_programes, dóna la llista de programes més antics que una

data donada, en qualsevol ordre
tema: progs cadena → llista_programes, dóna la llista de programes d'un tema, en

qualsevol ordre; dóna error si el tema no existeix

Suposeu que el tipus data està disponible amb les operacions que necessiteu i que el tipus
programa disposa d'operacions per obtenir el seu nom, el seu tema i la seva data; a més, pot
haver-hi d'altra informació. Suposeu que el repertori de temes no és conegut a priori .
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Especifiqueu el tipus i, a continuació, dissenyeu-lo i implementeu-lo per tal que afavoreixi
l'execució de les operacions consultores i no alenteixi innecessàriament purga
(nou_programa i esborra poden ser tan lentes com es vulgui).

7.5 En una galàxia molt, molt llunyana la confraria de planetòlegs vol informatitzar la gestió de
la producció agrícola en el seu món. Hi ha diverses zones climàtiques que cobreixen les
diverses regions del planeta; a cadascuna d'aquestes regions el clima afavoreix el cultiu de
diferents productes. Per tant, la confraria necessita saber les relacions existents entre climes
i regions per poder planificar els diferents cultius cercant el màxim benefici. Cal tenir en
compte que el catàleg de climes és molt petit i que si bé un clima es pot donar en diverses
regions, cada regió només té associat un tipus de clima. Un planeta pot tenir un nombre molt
elevat de regions. Concretament, les operacions són:

crea: → meteorologia, crea l'estructura sense regions
afegir: meteorologia regió clima → meteorologia, afegeix una regió amb el seu clima; dóna

error si el clima no existeix; si la regió ja tenia clima, el substitueix (es considera un canvi
climàtic)

planeta: meteorologia → llista_regions, dóna la llista de totes les regions del planeta en
ordre alfabètic creixent

igual_clima: meteorologia clima → llista_regions, dóna la llista de totes les regions del
planeta que tenen el mateix clima en ordre alfabètic creixent o error si el clima no existeix

Especifiqueu, dissenyeu i implementeu el tipus meteorologia. És especialment important
que l'operació afegir sigui eficient perquè la confraria vol vendre l'aplicació a tots els seus
col.legues de la galàxia, que hauran de crear els seus propis sistemes de zones; a més, les
consultores tampoc no han de ser lentes, perquè una vegada configurat el sistema seran les
més usades. Els tipus regió i clima tenen molta informació i ofereixen operacions per obtenir
el seu nom, que serà una cadena.

7.6 Es vol informatitzar el centre de control d'una companyia ferroviària que manega una
gran quantitat d'estacions, vies i trens i controla el moviment de trens d'una estació a una altra
mitjançant unes determinades ordres d'avanç; quan el centre de control decideix que un tren
ha de viatjar d'una estació A d'origen a una estació B de destí realitza la seqüència
d'operacions següent:

pla_viatge: calcula la ruta més curta d'A a B
avançar : ordena al maquinista avançar un tram més en el pla de viatge.
ha_arribat: s'executa quan el centre de control rep confirmació d'un cap d'estació que li

comunica que un tren hi ha arribat.

El centre de control repeteix les dues darreres operacions fins que el tren arriba a la seva
estació de destí. Cal tenir en compte que les capacitats de les vies són limitades; és a dir, per
a cada tram de via que uneix dues estacions només podran circular, per raons de seguretat,
un nombre màxim de trens en cada sentit. Quan un tren ha rebut l'ordre d'avançar per un tram
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que està saturat en el sentit de marxa, s'esperarà a l'estació on es troba fins que tingui via
lliure. Se suposa que a les estacions poden esperar-se un nombre il .limitat de trens. Cada
vegada que un tren arriba a una estació, si el tram pel qual circulava estava saturat llavors, el
tren que fa més temps que espera per circular en aquest tram pot ocupar-lo. En concret, la
signatura del tipus és:

inic: → central, estructura sense estacions, trams ni trens
af_estació: central estació → central, afegeix una estació; dóna error si l'estació ja existia
af_via: central estació estació nat nat nat → central, afegeix un tram de via entre dues

estacions amb una capacidad màxima, que pot ser diferent en cada sentit, i una
longitud; dóna error si alguna de les estacions no existia o si el tram ja existia

pla_viatge: central estació estació tren → central, planifica un viatge entre dues estacions
pel camí més curt amb un tren determinat; dóna error si alguna estació no existeix o si el
tren està ja assignat

ha_arribat: central tren → central, enregistra que un tren que avança per un tram ha arribat
a l'estació següent dins del seu pla de viatge; dóna error si el tren no està a mig viatge

ocupacions: central → llista_parelles_estació_i_natural, retorna una llista amb totes les
estacions ordenades decreixentment segons l'ocupació màxima; l'ocupació màxima
d'una estació es defineix com el nombre màxim de trens que han hagut d'esperar-se en
algun moment en aquesta estació, per estar saturats els trams

Les operacions que ho necessitin tenen la possibilitat de cridar l'operació avançar, que és
una ordre que la central dóna a un maquinista per tal que avanci en el seu recorregut. Se
suposen construïts els mòduls corresponents als tipus estació i tren amb les operacions que
hagueu de menester i sabent que els primers s'identifiquen amb una cadena de caràcters i
els segons per un natural. Noteu que no hi ha operacions explícites de creació de trens, sinó
que un tren és conegut la primera vegada que intervé en un viatge i desapareix de
l'estructura quan arriba a la seva estació destí. Dissenyeu i implementeu una estructura que
afavoreixi l'execució de l'operació ocupacions sense que les altres siguin innecessàriament
lentes.

7.7 a) Es vol informatitzar l'agència de turisme Bon Voyage que organitza viatges a ciutats a
un preu determinat que depèn de la companyia de transports escollida. Les companyies
s'identifiquen amb un nom. Concretament, les operacions són:

crea: → agència, forma una estructura sense companyies ni viatges ni ciutats
insereix: agència cadena companyia nat → agència, enregistra que l'agència ofereix

viatges a una ciutat a un preu donat i treballant amb la companyia donada; si ja existia
alguna companyia amb el mateix nom  les seves característiques no varien; si ja existia
algun viatge a la mateixa ciutat amb la mateixa companya, es negligeix la més cara

ofertes_ciutat: agència cadena → llista_parelles_companyia_i_preu, retorna tots els
parells <companyia, preu> que representen viatges que l'agència organitza a la ciutat
donada, en ordre ascendent de preu; dóna error si la ciutat no existeix 
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més_barats: agència preu → llista_parelles_ciutat_i_companyia, retorna tots els parells
<ciutat, companyia> que representen viatges més barats que el preu donat, en ordre
ascendent de preu

Suposeu que el tipus companyia conté molta informació i que té operacions de comparació.
Se sap que hi haurà al voltant de 10.000 ciutats i poques companyies. Especifiqueu el tipus.
Dissenyeu-lo i implementeu-lo de manera que s'afavoreixi l'execució de les consultores, que
les altres no siguin innecessàriament lentes i que no es malbarati espai innecessàriament. 

b ) L'agència ofereix ara paquets de viatges, compostos de diverses ciutats, que tenen una
capacitat i un preu determinats, de manera que els clients poden fer-hi reserves.
Concretament, les noves operacions són:

nou_paquet: agència paquet → agència, afegeix un nou paquet; dóna error si ja hi havia
algun paquet amb el mateix nom

reserva: agència cadena nat → agència, l'agència fa una reserva en el paquet donat de les
places especificades; dóna error si no hi ha cap paquet amb aquest nom o no hi ha prou
llocs lliures

no_plens: agència → llista_paquets, retorna tots els paquets encara no plens en ordre
ascendent de preu, per fer ofertes de final de temporada

Els paquets es poden considerar com a quàdruples de <nom, preu, capacitat, llista de
ciutats>; tota aquesta informació es pot obtenir usant les operacions nom, preu, capacitat i
ciutats. Se sap que hi haurà de l'ordre de 200 paquets. Especifiqueu les noves operacions.
Amplieu el disseny anterior de manera que les operacions reserva i no_plens siguin les més
eficients i que nou_paquet no sigui innecessàriament lenta. No malbarateu espai inútilment.
Implementeu el tipus resultant.

7.8 a) Volem informatitzar les dades que fan referència a tots els jugadors d'escacs del món
(que són molts, de l'ordre de 1.000.000). D'aquesta manera, es podran organitzar els
tornejos amb més facilitat i també serà més fàcil actualitzar els “elo” dels jugadors. L'“elo” és
una puntuació (enter positiu) que té tot jugador d'escacs i que estableix la seva posició
respecte dels altres jugadors. Cada jugador té, a més del seu “elo”, un nom, una nacionalitat i
un club. Els clubs són molt nombrosos (el darrer cens va enregistrar 20.000) i cadascun té un
nom i pot tenir una o diverses nacionalitats. Els noms i les nacionalitats són cadenes de
caràcters, sobre les quals es tenen definides les operacions de comparació habituals.
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univers JUG és univers CLUB és
usa CLUB, ... usa CUA_NACS, ...
tipus jug tipus club
ops ops

jj: cadena nat cadena club → jug cc: cadena cua_nacs → club
nom?: jug → cadena nom?: club → cadena
elo?: jug → nat nacs?: club: → cua_nacs
nacionalitat?: jug → cadena eqns
club?: jug → club nom?(cc(n, c)) = n

eqns nacs?(cc(n, c)) = c
nom?(jj(n, e, nac, c)) = n funivers
... etc. ... {La part cua_nacs del club és una cua 

funivers que conté les nacionalitats del club}

El tipus de dades escacs té la signatura següent:

inic: → escacs, sense cap jugador
af_jugador: escacs jug → escacs, afegeix un jugador a l'estructura; dóna error si ja hi havia

un jugador amb el mateix nom. Si ja existeix un club amb el mateix nom que el club del
jugador no cal comprovar ni canviar les nacionalitats

canvi_elo: escacs cadena nat → escacs, modifica l'“elo” d'un jugador; dóna error si el
jugador no hi és

canvi_club: escacs cadena club → escacs, modifica el club del jugador; dóna error si el
jugador no hi és. Si ja existeix un club amb el mateix nom que el club donat no cal
comprovar ni canviar les nacionalitats

elo?: escacs cadena → nat, dóna l'“elo” d'un jugador o error si el jugador no hi és
club?: escacs cadena → club, dóna el club d'un jugador o error si el jugador no hi és
jug_club?: escacs cadena → cua_jugs, dóna els jugadors d'un club ordenats per “elo” o

error si el club no existeix
classificació_mundial?: escacs → cua_jugs, dóna els jugadors del món ordenats per “elo” 
millor_club?: escacs → club, dóna el club amb millor proporció: suma d'“elo” dels seus

jugadors / nombre de jugadors

Noteu que no hi ha operacions explícites d'alta de club, sinó que un club esdevé conegut
quan s'usa per primera vegada des d'af_jugador o canvi_club. Les cues es comporten de la
manera esperada i ofereixen les operacions normals; ara bé, suposeu que la seva
implementació ve donada i no teniu dret a escollir-la. Especifiqueu el tipus. Dissenyeu-lo i
implementeu-lo per optimitzar l'execució de les consultores i no malbaratar espai.

b ) Modifiqueu el disseny anterior de manera que es pugui obtenir informació per
nacionalitats, que són poques i poc canviants (molt rarament s'afegeixen o eliminen
nacionalitats). Concretament, el nou disseny ha de possibilitar la implementació eficient de
les operacions de consulta anteriors i, a més, aquestes:
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clubs_nac: escacs cadena → cua_clubs, dóna tots els clubs que inclouen una nacionalitat
en la seva cua de nacionalitats

jug_nac: escacs cadena → cua_jugs, dóna tots els jugadors d'una nacionalitat ordenats
per “elo”

7.9 El joc de la piràmide és iniciat per un grup de deu jugadors privilegiats, que acorden
prèviament repartir-se els més que probables beneficis a parts iguals. Per començar, els
jugadors elaboren una llista amb els seus noms i dades bancàries i la venen al preu mòdic de
5.000 PTA. L'últim d'aquesta llista cerca tres (ingenus) compradors als quals els ven la llista i
els explica les regles de funcionament: 

"Has d'enviar 5.000 PTA a la primera persona de la llista. A continuació, esborra el seu nom i
posa el teu propi nom i dades bancàries al final de la llista. Has de vendre com a molt tres
llistes, i així recuperes la teva inversió (5.000 PTA de compra més 5.000 PTA de tramesa) i, a
més, guanyes 5.000 PTA. És més, passat un temps començaràs a rebre diners que
t'enviaran els compradors d'altres futures llistes i així guanyaràs milions de PTA sense arriscar
res."

Al contrari d'altres jocs, el participant de la piràmide sembla que sempre guanya, sense que hi
intervingui l'atzar. El joc, però, acaba en el moment en què no es troben compradors per a les
llistes; un article recent de l'eminent investigador Dr. Keops ha establert que el nombre
esperat de jugadors es mou dins l'interval [5.000, 9.000]. Quan s'arriba a aquesta situació,
els participants en el joc es divideixen en dues grans categories: els guanyadors i els
perdedors (la majoria).

Considerem el  tipus piràmide amb operacions:

crear:  llista_jugadors → piràmide, inicia el joc amb els 10 primers jugadors
vendre: piràmide  cadena  cadena → piràmide, enregistra que el primer jugador ven la llista

a una persona que encara no l'havia comprat. Els jugadors s'identifiquen pel seu nom,
que és una cadena. La venda només és possible si el venedor ha pagat al primer de la
llista. A la venda hi ha la transacció monetària corresponent del comprador al venedor

pagar: piràmide jugador → piràmide, enregistra que un jugador paga al primer de la llista;
dóna error si el jugador no havia comprat prèviament la llista

guanyadors: piràmide → llista_jugadors, dóna la llista de guanyadors ordenada pel guany
n_perdedors: piràmide → nat, dóna el nombre de persones que no han recuperat els

diners invertits
balanç: piràmide cadena → enter, dóna la quantitat perduda o guanyada per un participant

en el joc o error si la persona no ha jugat

Especifiqueu el tipus. A continuació, dissenyeu-lo i implementeu-lo de manera que
s'afavoreixi les operacions consultores.
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7.10 Els bancs més rics d’Europa decideixen formar una associació anomenada ABBA
(Associació de Bancs Bàsicament Alemanys) per competir amb els japonesos i prínceps
àrabs. L'ABBA és molt selectiva i només admet 5.000 associats com a molt; una vegada s'ha
arribat a aquesta xifra, si un banc demana l'ingrés amb un capital que supera el d'algun dels
bancs de l’associació, entra dins i s'elimina el banc de capital més reduït dels que hi havia. Per
fugir d’aquesta situació, un banc sempre pot absorbir un altre (de menys capital) mitjançant
una OPA hostil i així augmentar el seu capital; una absorció provoca la desaparició del banc
absorbit.

El comte Mario, president de l'ABBA, decideix informatitzar l'associació amb les operacions
següents:

crea: → abba, associació sense bancs
demana: abba cadena nat → abba, afegeix un banc amb un capital donat si hi ha menys de

5000 bancs; altrament, si el capital donat supera el capital d'algun banc, també l'insereix
i esborra de l'associació aquest banc de capital mínim (si hi ha diversos bancs igual de
pobres, n'esborra qualsevol d'ells); dóna error si el banc que s'ha d'afegir ja era a l'ABBA

absorbeix: abba cadena cadena → abba, enregistra que el primer banc donat absorbeix el
segon, i conseqüentment incrementa el seu capital; dóna error si algun dels bancs no
era a l'associació

quins: abba → llista_cadenes, retorna tots els bancs de l'associació en ordre alfabètic
més_ric: abba → cadena, dóna el banc de l’associació amb més capital; si hi ha empats,

retorna qualsevol d'ells

Suposeu que existeixen operacions per comparar cadenes en ordre lexicogràfic que són
molt ràpides. Especifiqueu el tipus. Dissenyeu-lo i implementeu-lo afavorint les operacions
consultores i que evitant que les constructores siguin lineals.

7 . 11 L'emissora Canal-Mus decideix imitar a Tele-Brinco i vol organitzar els seus vídeos en
una estructura de dades. Però els socis capitalistes del grup BRISA decideixen una política
d'emissió de vídeos una mica diferent, que dóna lloc a la signatura següent:

crea: → tele, emissora sense vídeo-clips
afegir: tele vídeo → tele, enregistra que l'emissora compra un nou videoclip; no cal

comprovar repeticions
quin_toca?: tele nat → vídeo, si hi ha algun vídeo amb la durada donada que encara no

hagi estat emès, ha de tornar el més antic d'ells; si tots els vídeos d'aquesta durada han
estat emesos, ha de tornar el que fa més temps que es va emetre

emetre: tele nat → tele, pren nota que el vídeo retornat per l'operació anterior amb la
durada donada ja ha estat emès

esborra_dolents: tele → tele, treu els 10 vídeos que s'han emès menys vegades
emetre_top_ten: tele nat → <tele, vídeo>, retorna el vídeo que figura a la posició n-èsima

en el rànquing d'emissions, n ≤ 10, i l'emet
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Considereu que els videoclips només contenen informació sobre el seu nom i la seva
durada, que ve donada en minuts (i és inferior a 4 hores). No es té cap idea sobre el nombre
de vídeos que hi haurà a l'estructura. Especifiqueu el tipus. Dissenyeu-lo i implementeu-lo
per tal que totes les operacions siguin al més ràpid possible, llevat d'emetre.

7.12 L'emissora de televisió Antònia Tres ha decidit automatitzar tota la gestió de la
contractació i emissió d'anuncis. Se sap que, al llarg de la setmana, hi ha n períodes
d'emissió d'anuncis (n < 1000). Cada període, identificat amb un natural de 1 a n, té assignat
un cost per minut d'anunci i una durada (temps en minuts disponible per emetre anuncis). Es
demana dissenyar una estructura de dades amb la qual es puguin realitzar les operacions
següents, que permeten programar la distribució d’anuncis al llarg de la setmana:

crear: → tele, inicialitza l'estructura, determinant quins són els períodes, de quina durada i
el seu cost

comprar: tele nat anunci → tele, enregistra l'emissió d'un anunci dins un període, si hi ha
prou temps disponible; dóna error si el període no és vàlid o si no hi prou temps

consultar: tele nat nat → llista_nat, retorna una llista de tots els períodes que tenen un
cost per minut inferior o igual al cost donat (segon paràmetre) i una durada disponible
superior o igual a la durada donada (tercer paràmetre), ordenada pel cost

períodes_d'emissió: tele  anunci → llista_nat, dóna la llista de períodes que s'han comprat
per a aquest anunci

emetre: tele nat → llista_anuncis, dóna la llista de tots els anuncis que han comprat aquest
període o error si el natural no identifica un període vàlid

Els anuncis tenen operacions de comparació i s'identifiquen per un nom; com no es poden
esborrar de l'estructura, n'hi haurà molts al llarg del temps. Especifiqueu el tipus.
Dissenyeu-lo i implementeu-lo afavorint les operacions consultores.

7.13 A l'any 2001, Europa s'organitza federalment respectant, però, les diverses
comunitats històriques que hi existeixen. Hi ha poques federacions (de l'ordre de 20 o 30:
Atlàntic Meridional, Ibèria, les Illes Britàniques, etc.) però un nombre considerable de
comunitats històriques (unes 5.000: Catalunya, La Vall d'Aran, Occitània, Comunitat Celta,
etc.); una comunitat històrica pot estar en diverses (però no moltes) federacions a la vegada
(per exemple, la Comunitat Celta és a cavall d'Ibèria, l'Atlàntic Meridional i les Illes Britàniques);
ambdues menes d'objectes ofereixen una operació nom que retorna la cadena que els
identifica. Cada comunitat històrica consta d'un nombre indeterminat però gran de municipis
cadascun dels quals està governat per un únic batlle; considereu que un municipi no pot
estar a cavall de dues comunitats històriques. Els tipus federació, comunitat i batlle ofereixen
una operació nom que retorna la cadena que els identifica. El president d'Europa, Narcís
Guerra, decideix informatitzar la gestió administrativa per facilitar la feixuga tasca dels
euro-funcionaris. Les operacions que considera són:

Ús i disseny de tipus abstractes de dades 4 0 9__________________________________________________________________________________



crea: → europa, inicialment, no hi ha cap federació ni comunitat
nova_fede: europa federació llista_comunitats → europa, afegeix una nova federació

dins la qual coexisteixen diverses comunitats històriques; dóna error si ja hi havia alguna
federació amb el mateix nom

elegeix: europa comunitat batlle → europa, enregistra l'elecció d'un nou batlle a la
comunitat

dimiteix: europa cadena → europa, un batlle identificat pel seu nom presenta la dimissió
per raons personals o polítiques

col.legues?: europa cadena cadena → bool, diu si dos batlles identificats pel seu nom són
caps de municipi a la mateixa comunitat

tots_fede: europa cadena → llista_batlles, retorna la llista de batlles que governen a
municipis situats en les comunitats que formen la federació donada; dóna error si no hi
ha cap federació amb aquest nom

Especifiqueu el tipus. Dissenyeu-lo i implementeu-lo de manera que s'afavoreixi l'execució
de les operacions consultores i que, una vegada assolit aquest objectiu prioritari, també
s'afavoreixi dimiteix (es preveu que pugui haver-hi moltes irregularitats financeres).

7.14 En Sajerof és un informàtic reputat que ha fet de la bona cuina la seva afecció
predilecta. Decidit a treure profit del seu ofici, decideix implementar un receptari de cuina que
li ha de durar tota la vida i que organitza les receptes de l’Arguiñano segons el seu ingredient
principal i el seu preu. Les operacions són:

crea: → receptari, sense receptes
afegir: receptari recepta → receptari, afegeix una nova recepta; si ja n'hi ha una amb el

mateix nom, dóna error
esborrar: receptari cadena → receptari, esborra la informació associada a una recepta; si

no n'hi havia cap amb aquest nom, dóna error
cuina: receptari cadena data → receptari, enregistra que la recepta de nom donat ha estat

cuinada el dia donat; dóna error si la recepta no existeix o si la data és anterior a la darrera
data en què s'havia cuinat la recepta

més_barata: receptari nat data → recepta, dóna una recepta de preu més petit o igual que
el preu donat i que no s'hagi usat des del dia donat; dóna error si no n'hi ha cap que
respongui a aquesta descripció

caprici: receptari cadena → recepta, dóna una recepta qualsevol que tingui l'ingredient
donat com a principal; error si no n'hi ha cap

El tipus recepta, que és molt voluminós, ofereix operacions per esbrinar el seu nom, el seu
preu i el seu ingredient principal. Hi haurà aproximadament 2.000 receptes. Especifiqueu el
tipus. Dissenyeu-lo i implementeu-lo de manera que s'afavoreixi l'execució de les més
usades, caprici i més_barata (de moment, l’estat econòmic d’en Sajerof és força delicat)
sense que importi que les altres siguin lentes; no obstant això, cuideu l'espai.
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7.15 Amb el pas del temps, en Sajerof comença a perdre la memòria i, davant els problemes
existents per recordar quin vi combina amb quin plat, decideix organitzar una estructura de
vins i plats que combinen entre si. Les operacions que necessita són les habituals:

crea: → plats_i_vins, estructura buida
combina: plats_i_vins recepta vi → plats_i_vins, pren nota que un vi determinat

acompanya bé un plat donat
descombina: plats_i_vins cadena cadena → progs, pren nota que un plat i un vi,

identificats pel seu nom, ja no combinen bé; aquesta operació és necessària perquè,
com a conseqüència de les modes, les relacions canvien. Dóna error si el vi o el plat no
existeixen o ja eren relacionats

plats?: plats_i_vins cadena → llista_receptes, dóna totes les receptes que combinen amb
un vi identificat pel seu nom o error si el vi no existeix

vins?: plats_i_vins cadena → llista_vins, dóna tots els vins que combinen amb una
recepta identificada pel seu nom o error si la recepta no existeix

El tipus recepta és el mateix que l'exercici anterior; el tipus vi presenta una operació per
esbrinar-ne el nom. A combina, suposeu que sempre que s'usi un plat o un vi que ja és dins
de l'estructura les seves característiques no varien. Especifiqueu el tipus. Sabent que hi ha
5.000 plats i un nombre indeterminat de vins, i que un vi pot combinar amb molts, molts plats
però que un plat combina amb poquets vins, dissenyeu i implementeu el tipus de manera
que s'afavoreixi l'execució de les consultores sense que importi que les altres siguin lentes.

7.16 En Sajerof afronta un nou repte: els seus nombrosos convits li fan témer la possibilitat
de confeccionar un mateix plat més d'una vegada a algun amic la qual cosa, sens dubte,
provocaria comentaris de l'estil Què passa? És que només saps cuinar aquest plat?, que
feririen els seus sentiments. Per això, vol construir un nou tipus receptari d'operacions:

crea: → receptari, estructura buida
afegir: receptari recepta → receptari, afegeix una nova recepta; si ja n'hi ha una amb el

mateix nom, dóna error
menja: receptari cadena cadena data → receptari, pren nota que un amic ha menjat un plat

-identificat pel seu nom- un dia donat; l'amic és simplement una cadena. Dóna error si el
plat no existia

què_ha_menjat?: receptari cadena → llista_receptes, retorna tots els plats que ja ha
menjat un amic donat

ha_menjat?: receptari cadena cadena → <bool, data>, diu si un amic donat ha menjat un
plat determinat i, en cas afirmatiu, diu quan va ser l'última vegada

llista: receptari → llista_receptes_i_amics, llista en ordre alfabètic totes les receptes
indicant per a cada una quins amics l'han menjada

què_no_ha_cuinat?: receptari cadena cadena → llista_receptes, retorna totes les
receptes que tenen un ingredient principal determinat i que un amic donat no ha
menjat; dóna error si no hi ha cap plat amb aquest ingredient principal
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Especifiqueu el tipus. Sabent que en Sajerof té molts amics, de l'ordre de 2.000 (és molt
popular) i que hi ha aproximadament 20.000 receptes, dissenyeu-lo i implementeu-lo per
optimitzar temporalment les operacions consultores.

7.17 En Sajerof ha contactat amb una formatgeria i, molt hàbilment, els ha venut l'estructura
plats_i_vins. A causa de l'èxit fulminant del producte, que els ha fet incrementar notablement
la clientela, la formatgeria decideix oferir en la seva carta la possibilitat que els clients
confeccionin fustes de formatges al seu gust. Un formatge tindrà com a informació
(consultable mitjançant operacions sobre el tipus formatge) el seu nom, l'origen, el tipus i el
grau de fortor; el nom és l'identificador i, igual que l'origen i el tipus, és una cadena; la fortor
és un natural. A tal efecte, en Sajerof els confecciona un programa que, a part de les típiques
operacions de crear l'estructura buida i afegir i esborrar formatges, ofereix tres operacions
consultores: carta, que retorna la llista de tots els formatges per ordre alfabètic d'origen i, dins
de cada origen, per ordre de tipus; llista1, que retorna la llista de tots els formatges d'un
origen i tipus donats en ordre decreixent de fortor; i llista2, que retorna la llista de tots els
formatges d'un tipus donat i d'un grau de fortor superior a un grau donat. No obstant comprar
formatges de molt pocs llocs d'origen, en resulten de l'ordre del miler de tipus diferents.
Dissenyeu i implementeu una estructura de dades que afavoreixi les tres operacions
consultores per tal que els clients no hagin d'esperar inútilment; les operacions
constructores poden ser tan lentes com vulgueu (atès que gràcies a la venta del programa
anterior en Sajerof és ric i pot pagar una persona que entri les dades).

7.18 Com a culminació dels seus somnis gastronòmics, el nostre bon amic Sajerof inaugura
un restaurant selecte que ofereix una carta de delicatessen ; una delicatessen es defineix
com un parell plat-vi i té un preu determinat (valor de tipus natural ). Els plats són objectes
voluminosos identificats amb una cadena que es pot obtenir amb l'operació ident; els vins
són tuples de tres camps: una cadena que els identifica, una cadena que representa una
regió de procedència i un natural que representa la seva qualitat; tota aquesta informació es
pot obtenir mitjançant tres operacions, ident, regió i qualitat. Les operacions són:

crea: → carta, estructura buida
oferir: carta plat vi nat → carta, afegeix a la carta una delicatessen formada per un plat i un vi

amb un preu. Si la delicatessen ja existia, s'actualitza el preu. Si no hi havia cap plat del
mateix nom que el plat donat es dóna d'alta i el mateix passa amb el vi

retira: carta cadena → carta, elimina de la carta un vi de nom donat; als plats de totes les
delicatessen que tenien aquest vi se'ls assigna automàticament el vi de qualitat
immediatament més baixa que es tingui dins de la mateixa regió però sense canviar el
seu preu (la pela és la pela); en cas que s'intentés repetir una delicatessen ja existent,
no es forma la nova. Dóna error si no hi ha cap vi amb aquest nom o si és el més barat de
la seva regió

vins: carta cadena → llista_vins, retorna la llista de vins que s'ofereixen en les delicatessen
juntament amb el plat de nom donat; dóna error si no hi ha cap plat amb aquest nom
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més_selecte: carta → vi, retorna el vi que s'usa en la delicatessen de preu més car del
restaurant; si n'hi ha més d'una, retorna qualsevol vi dels que hi intervenen. Dóna error
si no hi ha cap delicatessen

A causa de les especialitats que Sajerof té previst oferir, en dissenyar l'estructura cal tenir en
compte diversos fets: un plat intervé en poques delicatessen (no més de sis) però, en canvi,
un vi pot intervenir en moltes, moltes delicatessen; per altra banda, se sap que, després
d'una fase inicial totalment negligible, el nombre de plats serà aproximadament màx_plats i
en cap cas n'hi haurà més de màx_plats, mentre que el nombre de delicatessen es mourà als
voltants de màx_carta (valor que depèn de la superfície i el nombre de fulles de la carta que
oferirà el restaurant i que no pot ser superat) i el nombre de vins no se sap exactament, però
n'hi haurà entre 2.000 i 10.000; per últim, considereu que hi ha molt pocs vins d'una mateixa
regió (no més de sis) i que de regions n'hi ha un màxim de màx_reg. Especifiqueu el tipus.
Dissenyeu-lo i implementeu-lo de manera que s'afavoreixi l'execució de les operacions
retira, vins i més_selecte sense que importi que oferir sigui lenta.
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