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6 Proc�es d'edici�o. L'editor EMACS

6.1 Material

� Computador de l'aula.

� Disquet de la sessi�o anterior.

6.2 Objectius

� Comprendre qu�e �es un editor de textos i la difer�encia que hi ha amb un processador de
textos.

� Aprendre a utilitzar un editor de textos.

6.3 Gui�o de treball

6.3.1 Qu�e �es un editor de textos

Un editor de textos �es un programa per crear, modi�car i visualitzar un �txer de text, el
qual s'usar�a posteriorment. Els processadors de textos s�on programes que s'utilitzen per a la
composici�o d'un text.

Una de les tasques que cal fer en el proc�es d'elaboraci�o d'un programa �es l'edici�o del programa
font. El programa font �es un �txer de text que, un cop compilat i muntat, donar�a lloc a un
�txer executable. Aix�� doncs, una de les etapes del proc�es d'elaboraci�o d'un programa passa
per la utilitzaci�o d'un editor de textos.

L'editor que utilitzarem en les pr�actiques �es l'editor EMACS.

L'editor EMACS �es un editor de pantalla, �es a dir, un editor que mostra, normalment, el text
que s'est�a editant per pantalla i l'actualitza de forma autom�atica a mesura que es teclegen
comandes.

Hi ha tota una famil��a d'editors EMACS. Tots els editors d'aquesta famil��a tenen en com�u la
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seva organitzaci�o; a m�es, segueixen la mateixa �loso�a d'�us. Aquests editors s�on distribu��ts
gratu��tament per la Free Software Foundation. El membre d'aquesta famil��a que utilitzarem �es
GNU-Emacs. Aquest editor pot ser utilitzat en m�aquines amb diferents sistemes operatius com
MS-DOS, UNIX o VMS.

6.3.2 Com comen�car a treballar amb EMACS

El primer que un usuari ha de saber fer amb un editor �es cridar-lo. La manera de cridar l'editor
EMACS �es

A:\PROMPT> emacs [opcions] <CR>

Una opci�o 1 possible �es el nom d'un �txer; en aquest cas s'edita l'arxiu especi�cat. Les altres
opcions corresponen a una utilitzaci�o per a usuaris avan�cats. Si no utilitzem cap opci�o, obrim
l'editor i ja podem comen�car a editar un text.

Un cop s'ha cridat l'editor EMACS, la pantalla es divideix en diferents �arees o �nestres, com es
veu a la �gura 6.1.

L'�area m�es gran �es la que visualitza el text que s'est�a editant. Les altres regions contenen
diferents tipus d'informaci�o, que facilitar�a la utilitzaci�o de l'editor. La �nestra en qu�e est�a
situat el cursor s'anomena �nestra seleccionada. En aquesta �nestra �es on les comandes d'edici�o
tenen efecte.

Hi ha dues maneres diferents de sortir de l'editor EMACS, que s'executaran mitjan�cant comandes
2 diferents:

<Ctrl> X <Ctrl> C

Serveix per matar el proc�es EMACS. Aquesta comanda ofereix la possibilitat de guardar les
modi�cacions que s'han fet en el �txer, si no s'han estat guardades, demanant con�rmaci�o
abans de matar el proc�es.

<Ctrl> Z

Susp�en EMACS de forma temporal i d�ona l'oportunitat de reprendre'l posteriorment.

Exercici 34 Una vegada hem vist com cridar l'editor, creeu un �txer on volem escriure el text
seg�uent:

El problema d'aproximar dades discretes (es a dir, punts

3D digitalitzats) amb un numero petit de superficies

polinomials a trossos suaus s'ha tractat en moltes arees diferents

1Els par�entesis quadrats indiquen que l'usuari de l'editor t�e la possibilitat de no posar res m�es o b�e posar una

o m�es opcions entre tot un conjunt d'opcions possibles.
2La majoria de comandes que s'utilitzaran en editar amb l'editor EMACS utilitzen les tecles de control <Ctrl>
o <Esc>. Quan utilitzem la notaci�o <Ctrl> x, volem dir que hem de pr�emer la tecla Ctrl i mentre la tenim

premuda, polsar la tecla x. En canvi, la notaci�o <Esc> x, vol dir que hem de pr�emer la tecla <Esc>,
deixar-la i tot seguit pr�emer la tecla x.
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Figura 6.1 Imatge de la pantalla d'EMACS
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com visio per computador, disseny assistit per computador i

enginyeria assistida per computador.

S'han desenvolupat diferents metodologies de treball per resoldre

aquest problema. Alguns sistemes utilitzen la metodologia anomenada

PCS (Punts - Corbes - Superficies). Un altre

metode per generar superficies a partir de conjunts de punts 3D es

l'anomenat PERS (Punts - Arestes (Edges) - Regions - Superficies).

Per editar aquest text, �es a dir, per escriure'l i conservar-lo dins d'un �txer, s'ha de triar el
nom que donarem al �txer. En aquest cas, li posarem el nom reverse.txt; per tant, cridarem
l'editor fent

A:\PROMPT> emacs reverse.txt <CR>

Tamb�e podem cridar-lo sense el nom del �txer, que ja posarem quan es guardi el �txer

A:\PROMPT> emacs <CR>

Ara ja podeu escriure el text com si utilitz�essiu una m�aquina d'escriure. En teclejar un car�acter
ordinari imprimible, com la lletra 'a', s'insertar�a en el document. Si es tecleja un car�acter de
control com <Ctrl> o <Esc>, ser�a interpretat com l'inici d'una comanda d'una certa operaci�o.

En escriure el text, si es vol saltar de l��nia haurem de premer la tecla <CR> i podrem continuar a la
seg�uent. Un cop s'ha escrit tot el text, podeu sortir amb <Ctrl> X <Ctrl> C i heu de respondre
a�rmativament quan es demani conformitat per guardar el �txer. Hi ha altres comandes per
guardar �txers sense haver de sortir de l'editor, les quals es detallaran m�es endavant.

6.3.3 Comandes b�asiques d'edici�o

La utilitat d'un editor es deguda a la gran facilitat que proporciona per modi�car el text d'un
�txer, sovint apro�tant el contingut d'altres �txers. Aquest �es el gran avantatge respecte a una
m�aquina d'escriure.

Les principals comandes que s'utilitzaran per modi�car un �txer es descriuen en les seg�uents
subseccions, classi�cades segons la seva funcionalitat.

Moviments del cursor en el text

El cursor �es aquella marca que indica on s'escriur�a el car�acter seg�uent. Les principals comandes
de moviment del cursor s�on

<Ctrl> F

Mou el cursor un car�acter a la dreta.
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<Ctrl> B

Mou el cursor un car�acter a l'esquerra.

<Ctrl> N

Avan�ca a la l��nia seg�uent.

<Ctrl> P

Mou el cursor a la l��nia anterior.

Aquests moviments del cursor tamb�e es poden aconseguir usant les tecles que trobareu a la part
dreta del teclat. Assegureu-vos primer que el llum verd amb nom BlocNum �es apagat; si no,
apagueu-lo usant la tecla d'id�entic nom. <Ctrl> F �es equivalent a la tecla !, <Ctrl> B �es
equivalent a  , <Ctrl> N �es equivalent a # i <Ctrl> P �es equivalent a ".

Altres comandes de moviment del cursor s�on

<Ctrl> E

Avan�ca el cursor al �nal de la l��nia en qu�e est�a situat.

<Ctrl> A

Situa el cursor a l'inici de la l��nia actual.

<Esc> x goto-line

Permet moure el cursor a la l��nia n-�esima del text. EMACS sol.licita el valor de n.

<Ctrl> V

Mou el text una p�agina cap a dalt. La p�agina que ara es visualitza �es la seg�uent de la que
hi havia abans de fer aquesta comanda.

<Esc> V

Mou el text una p�agina avall i es visualitza per pantalla la p�agina anterior.

<Esc> <

Posa el cursor a l'inici del text.

<Esc> >

Situa el cursor al �nal del text.

Exercici 35 Practiqueu els moviments del cursor amb el �txer reverse.txt. Situa't a la l��nia
n�umero 10 del �txer.

Comandes per esborrar, moure i copiar un text

Tota l'edici�o es realitza en un bu�er (una regi�o de la mem�oria del computador) que emmagat-
zema el text. La manera usual d'editar �es llegir un �txer, col.locar-lo en el bu�er, modi�car el
contingut del bu�er i despr�es escriure el bu�er en el �txer. EMACS crea bu�ers com a �area de
treball temporal, on guarda text especialitzat com informaci�o d'ajuda o parts d'un text que es
voldran reutilitzar.
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Hi ha dues maneres diferents d'esborrar un text: guardant-lo en un bu�er, des d'on es podr�a
recuperar, o b�e no guardant-lo. En aquest darrer cas, el text eliminat nom�es es podr�a recuprerar
si es cancel.la l'eliminaci�o amb la comanda d'eliminaci�o que es veur�a m�es endavant.

La manera usual de moure un text �es esborrar-lo, guardar-lo en un bu�er i despr�es recuperar-lo
un cop s'hagi mogut el cursor a la nova posici�o. Aix�o tamb�e ens servir�a per copiar un text. En
aquest darrer cas, s'haur�a de recuperar dues vegades: l'una immediatament despr�es d'haver-lo
esborrat i, l'altra, un cop situat el cursor en la nova posici�o. Tant el moviment com la c�opia
d'un text es poden fer dins d'un mateix �txer o entre �txers diferents, en aquest cas utilitzant
les comandes d'operacions entre �txers que s'exposen a continuaci�o.

Les comandes per esborrar un text sense guardar-lo s�on

<Ctrl> D

Esborra el car�acter que hi ha sobre el cursor sense guardar-lo.

<Del>

Esborra el car�acter que hi ha a l'esquerra del cursor.

Les comandes d'esborrat seg�uents guarden el text en un bu�er:

<Ctrl> W

Esborra el text d'una regi�o pr�eviament seleccionada.

<Ctrl> K

Esborra el text des del car�acter que hi ha sobre el cursor �ns al �nal de l��nia, per�o no
esborra el salt de l��nia.

La recuperaci�o d'un text esborrat mitjan�cant alguna de les comandes anteriors s'anomena ex-
tracci�o. L'extracci�o d'un text del bu�er no en modi�ca la informaci�o; per tant, �es possible
obtenir m�es d'una c�opia del mateix text si s'extreu m�es d'un cop.

<Ctrl> Y

C�opia, en la posici�o del cursor, el text que s'havia esborrat i guardat m�es recentment. El
cursor quedar�a situat al �nal del text copiat.

La manera de copiar un text, utilitzant les comandes vistes, ha de seguir els passos seg�uents:

1. Esborrar amb <Ctrl> W (d'aquesta manera quedar�a guardat en un bu�er).

2. Reinserir el text en el lloc original amb <Ctrl> Y.

3. Moure el cursor a la posici�o on es vol la c�opia i inserir�a el text amb <Ctrl> Y.
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Selecci�o d'un text

Hi ha moltes comandes d'EMACS que operen amb una part arbitr�aria d'un text (per exemple
esborrar). Per especi�car un text al qual s'aplicar�a una d'aquests comandes, cal posar una
marca en un extrem de la regi�o i el cursor en l'altre. Un cop hem de�nit una marca, aquesta
no es modi�car�a �ns que se'n rede�neixi la posici�o.

<Ctrl> <Espai>

De�neix una marca en la posici�o en qu�e est�a situat el cursor.

Ara ja podeu practicar les comandes que acabem de veure. Per fer-ho utilitzeu el �txer anteri-
orment creat amb nom reverse.txt.

Exercici 36 Copieu el primer par�agraf del text reverse.txt al �nal del text. Mou el tros de
text que est�a entre par�entesis al �nal del text.

Cancel.laci�o de canvis

EMACS permet desfer tots els canvis que s'han fet en el text anul.lant les accions que s'hagin
realitzat.

Les comandes que permeten anul.lar els canvis realitzats s�on

<Ctrl>

Anul.la la darrera comanda que s'ha executat.

<Ctrl> x u

Anul.len el grup d'accions m�es recents que han modi�cat el text del bu�er actual.

Si repetim les comandes anteriors, �es possible anul.lar un nombre arbitrari d'accions. Tamb�e
es pot desfer una cancel.laci�o fent una acci�o senzilla i despr�es cridant alguna de les comandes
anteriors.

6.3.4 Operacions amb �txers

Per editar un �txer ja existent, l'editor l'incorpora al bu�er. Aix�o s'anomena visitar el �txer.
Les comandes que s'utilitzen des d'EMACS per visitar un �txer s�on

<Ctrl> X <Ctrl> F

Visita un �txer i es visualitza per la �nestra seleccionada. EMACS sol.licita el nom del
�txer.

<Ctrl> X <Ctrl> R

Visita un �txer en mode nom�es de lectura i es visualitza per la �nestra seleccionada. No
s'hi poden fer canvis.
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Observem que mitjan�cant la comanda <Ctrl> X <Ctrl> F podem tenir oberts m�es d'un �txer.
Cadascun estar�a en un bu�er, que tindr�a el nom del �txer corresponent.

Si volem guardar el contingut d'un bu�er en un �txer, hem d'utilitzar les comandes seg�uents:

<Ctrl> X <Ctrl> S

Guarda el contingut del bu�er actual en un �txer associat al bu�er. Si no hi ha cap �txer
associat al bu�er, EMACS demanar�a el nom del �txer.

<Ctrl> X <Ctrl> W

Guarda el bu�er actual en el �txer especi�cat i associa el bu�er a aquest �txer a partir
d'aquell moment. EMACS sol.licita el nom del nou �txer.

Quan tenim m�es d'un �txer obert, nom�es se'n visualitza un a la �nestra de treball. Si volem
incorporar el contingut d'un �txer obert o visitat a la �nestra de treball, hem de fer la comanda

<Ctrl> X b

Incorpora el bu�er especi�cat a la �nestra actual. EMACS demana el nom del bu�er. Per
defecte, incorporar�a el bu�er amb qu�e s'havia treballat m�es recentment.

6.3.5 Cerca i substituci�o

Com altres editors, EMACS t�e comandes per fer cerques de cadenes de car�acters. La principal
comanda de cerca �es incremental, �es a dir, comen�ca a buscar abans d'haver acabat d'escriure
la cadena de car�acters. Tamb�e hi ha comandes de cerca no incremental, que no es detallaran
ja que s�on m�es complicades d'utilitzar que les de cerca incremental.

Les comandes de cerca incremental m�es usuals s�on

<Ctrl> S

Fa una cerca incremental cap endavant buscant la cadena de car�acters que hem introdu��t.

<Ctrl> R

Fa una cerca incremental cap enrere buscant la cadena de car�acters introdu��da.

EMACS situar�a el cursor en el lloc on es troba la cadena que s'est�a buscant. Un cop hem fet
una cerca d'una cadena de car�acters, podem buscar f�acilment noves ocurr�encies de la mateixa
cadena de car�acters.

<Ctrl> S

Buscar la seg�uent ocurr�encia de la cadena de cerca que havia estat teclejada. Si teclegem
<Ctrl> S despr�es d'una cerca que no ha trobat la cadena de car�acters demanada, EMACS
reiniciar�a la cerca a partir de l'inici del bu�er.
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<Ctrl> R

Buscar l'ocurr�encia de la cadena de car�acters pr�evia.

L'editor avisar�a si no ha trobat cap cadena id�entica a la que cercava.

Heu de tenir en compte que la cerca es far�a sempre a partir de la posici�o del cursor (endavant
o enrere, segons la comanda utilitzada).

Exercici 37 Creeu un �txer amb nom superf.txt que contingui el text seg�uent:

La construccio d'una superficie a partir de punts digitalitzats

es un problema que te moltes aplicacions, per exemple, grafics amb

computador, visio per computador, aplicacions CAD/CAM, entre altres.

Aquest problema de construccio es pot dividir en dos tipus:

aproximacio i interpolacio. En els metodes interpoladors, cada

punt dada es un punt de la superficie resultant.

En algunes aplicacions que treballen amb grans quantitats de dades, la

superficie que generen els metodes interpoladors requereixen

grans quantitats de memoria i la realitzacio de molts calculs. Un bon

metode, en aquesta situacio, es aproximar els punts donats amb una

superficie que definira un nombre de punts inferior.

Copieu el primer par�agraf del �txer reverse.txt al �nal del text superf.txt. Busque en el
�txer superf.txt la paraula superf��cie utilitzant les diferents comandes de cerca.

6.3.6 Edici�o de programes

L'editor EMACS t�e un dispositiu que s'activa autom�aticament quan s'escriuen programes en un
llenguatge de programaci�o, en llenguatge C particularment, que en facilita l'edici�o. Entre les
prestacions m�es importants que notareu en escriure programes font en llenguatge C hi ha la
indentaci�o autom�atica de les estructures del llenguatge i la comprovaci�o que hi ha un aparella-
ment correcte de par�entesis de tota mena. Per activar aquest dispositiu, el nom del �txer que
es vol editar ha de tenir l'extensi�o .c, �es a dir, ha de ser nom fitxer.c.

EMACS t�e comandes per indentar correctament totes les l��nies d'un programa en C.

L'aparellament de par�entesis es realitzar�a de forma autom�atica en el text. En tancar un
par�entesi, es mostrar�a, b�e a la �nestra de treball, b�e a l'�area d'avisos (la l��nia de la part
inferior, que s'utilitza per mostrar petites quantitats d'informaci�o), on comen�cava.

Si el par�entesi tancat no coincideix amb el darrerament obert -per exemple si s'escriu '[x)'- ens
donar�a un missatge d'av��s a l'�area d'avisos.

Exercici 38 Tot seguit editarem un programa font en llenguatge C. Observeu com es fa l'apa-
rellament dels par�entesis en editar.
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1. Editeu, en un �txer anomenat mitja.c, el programa font que hi ha a l'ap�endix A.23.

2. Comproveu qu�e passa si no tanqueu el par�entesi que hi ha a la cap�calera de la funci�o
LlegirEnter.

3. Feu una cerca de la paraula void i comptant el nombre de vegades que apareix.
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7 Compilaci�o, muntatge i execuci�o d'un programa

7.1 Material

� Computador de l'aula.

� Compilador de C.

� Disquet de treball usat en la sessi�o anterior.

� Disquet de dades subministrat amb la documentaci�o.

7.2 Objectius

� Con�eixer els passos necessaris per generar un programa executable.

� Comprendre la funci�o b�asica del proc�es de compilaci�o.

� Aprendre el funcionament elemental del compilador gcc.

� Comprendre la funci�o b�asica del proc�es de muntatge.

� Aprendre a muntar un programa executable.

� Aprendre a executar un programa.

7.3 Introducci�o

En el cap��tol anterior hem vist quin �es el proc�es que s'ha de seguir per editar un programa en
el computador i obtenir el que s'anomena programa font. Un programa font no �es executable.
A partir d'un programa font cal fer dues operacions m�es sobre el computador per obtenir un
programa executable. Aquests dos passos s�on la compilaci�o i el muntatge. En aquest cap��tol
estudiarem qu�e vol dir compilar un programa font i obtenir l'anomenat programa objecte i
qu�e s'ha de fer per compilar. Despr�es veurem qu�e cal fer per tal de muntar el programa amb
l'objectiu d'aconseguir un programa executable.
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7.4 El proc�es de compilaci�o

El proc�es de compilaci�o, �es essencialment un proc�es de traducci�o. Es parteix d'un �txer de
text que no �es m�es que un programa escrit en un determinat llenguatge i s'obt�e la traducci�o a
un altre llenguatge. En el nostre cas, la informaci�o inicial d'entrada del proc�es de compilaci�o
�es el programa font que s'ha obtingut com a resultat del proc�es d'edici�o. En acabar el proc�es
de compilaci�o, el que s'obt�e �es el programa objecte o unitat muntable (�gura 7.1), que �es el
programa font escrit en llenguatge m�aquina del computador en qu�e estiguem treballant.

Programa font (.c)

Computador

Muntatge

Programa executable  (.exe)

Programa objecte (.o)

Compilacio

Edicio

Figura 7.1 Etapes per generar un programa executable

L'eina que s'utilitza per fer el proc�es de compilaci�o l'anomenem compilador. Un compilador �es
un programa que s'encarrega de fer la traducci�o d'un programa font a un programa objecte. Per
a cada llenguatge de programaci�o �es necessari un compilador diferent. Per exemple, si es treballa
en llenguatge C, �es necessari un compilador de C, si es treballa en FORTRAN, cal un compilador
de FORTRAN, etc. A m�es a m�es, dins de cada llenguatge de programaci�o �es possible trobar
diferents compiladors d'un mateix llenguatge. Per�o, tot i que existeixen diferents compiladors,
cal tenir en compte que majorit�ariament tots tenen una part comuna que normalment compleix
les especi�cacions �xades per a un est�andard. En el nostre cas, utilitzarem el compilador de C
conegut amb el nom de Gnu-C i els nostres programes font s'ajustaran a l'est�andard C-ANSI.
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7.5 Compilaci�o d'un programa amb gcc

Per compilar un programa font escrit en C amb el compilador gcc i fer la compilaci�o segons
l'est�andard C-ANSI haurem d'escriure des de la l��nia de comandes del sistema operatiu

gcc -c [opcions] <nom fitxer.c>

on gcc -c �es la crida del compilador. Les opcions m�es usuals de compilaci�o s�on, entre d'altres,

-ansi
�Es el ag de con�guraci�o del compilador perqu�e compili segons l'est�andard C-ANSI, encara
que accepta certes variacions pr�opies de gcc.

-pedantic

Aquest ag obliga el compilador a acceptar nom�es programes font en C-ANSI, sense accep-
tar cap variaci�o ni extensi�o de compilaci�o. Aquest ag fa que el compilador �es comporti
de manera molt m�es estricta respecte a l'exig�encia del compliment de la norma ANSI-C.

-O
�Es el ag d'optimitzaci�o. Permet detectar l'�us de variables no inicialitzades, reduir les
dimensions del codi generat pel compilador i millorar el temps d'execuci�o del programa.

-Wall
�Es el ag de con�guraci�o que indica al compilador que detecti totes aquelles situacions
en el programa font que poden donar lloc a un warning o av��s que hi ha alguna cosa que
no s'est�a fent correctament del tot.

-Wmissing-prototypes

Amb aquest ag actiu, el compilador genera un missatge d'av��s en el cas que hi hagi una
funci�o o acci�o sense declaraci�o de prototipus.

-Wstrict-prototypes

Amb aquest ag el compilador avisa en el cas que es de�neixi o declari una acci�o o funci�o
sense que s'especi�quin els prototipus.

Per tant, per compilar escriurem usualment les opcions seg�uents:

-ansi -pedantic -O -Wall -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes

A part dels ags del compilador presentats aqu��, n'hi ha bastants m�es que permeten possibilitats
de compilaci�o que se surten de l'objectiu d'aquest llibre.

El compilador genera el programa objecte sobre un �txer que per defecte es diu

nom_fitxer.o
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Exercici 39 Per tal de veure com es comporta la comanda de compilaci�o, compileu com a
prova el programa mitja.c (vegeu el llistat a A.23) i observeu qu�e passa.

Si tot va b�e, no apareixer�a cap missatge per la pantalla i es crear�a el �txer mitja.o amb el
programa objecte generat pel compilador. Per�o si durant el proc�es de compilaci�o es detecta que
hi ha alguna incorrecci�o, mostrar�a per pantalla un missatge de warning o un missatge d'error.
Normalment, tant si es produeix un warning com un error, el compilador, a part del missatge,
tamb�e diu en quina acci�o o funci�o s'ha produ��t la incorrecci�o.

Un warning no �es el mateix que un error. Si es produeix algun warning, el compilador genera el
programa objecte, per�o si hi ha algun error, el compilador no genera el programa objecte. Tot
i que si hi ha warnings es pot continuar amb el proc�es de generaci�o del programa executable,
sempre �es convenient eliminar-los tots, ja que a la curta o a la llarga un acaben produint un
error en execuci�o. Els missatges se'ns mostraran per pantalla amb el format seg�uent:

nom_fitxer.c:numero_de_linia: warning: missatge_corresponent

on el compilador informa que en compilar el �txer nom_fitxer.c a la l��nia indicada per
numero_de_linia, hi ha alguna cosa que d�ona lloc al missatge. Per exemple, si el compilador
mostra

calcula.c:21: warning: unused variable `int count'

el compilador ens est�a informant sobre el fet que, en compilar el �txer calcula.c, a la l��nia 21
hi ha declarada una variable que no es fa servir en cap lloc del programa. Aix�o no �es un error
i el compilador genera igualment el programa objecte sobre el �txer calcula.o, i, tot i que hi
hagi el warning, es podr�a generar el programa executable; per�o si tenim una variable que no es
fa servir no cal declarar-la.

Quan el compilador troba errors mostra un missatge per a cadascaun. Si hi ha errors, el
proc�es de compilaci�o no genera el programa objecte i, per tant, no es pot obtenir el programa
executable. El format dels missatges d'error �es el seg�uent:

nom_fitxer.c:numero_de_linia: missatge_error_detectat

on el compilador est�a informant que, en compilar el �txer nom fitxer.c, a la l��nia indicada
per n�umero de l��nia s'ha trobat l'error que indica el missatge. Per exemple, si en compilar el
�txer calcula.c es mostra el missatge

calcula.c:52: parse error before `('

se'ns est�a informant que a la l��nia 52 s'ha detectat un error de sintaxi. Cal tenir en compte que
quan es detecta un error el compilador diu la l��nia en qu�e es troba una situaci�o d'error, per�o
potser que l'error estigui just a la l��nia anterior.

Vegem tot seguit una s�erie de compilacions amb warnings i errors. Copieu en el vostre directori
de treball els �txers graus1.c, graus2.c (vegeu els llistats a A.9, A.10). Un cop copiats,
compileu el �txer graus1.c. Observeu que d�ona els missatges de warning seg�uents:
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graus1.c: In function `main':

graus1.c:29: warning: statement with no effect

graus1.c:22: warning: unused variable `k'

graus1.c:21: warning: `factor' may be used uninitialized in this function

graus1.c: In function `LlegirReal':

graus1.c:36: warning: unused variable `j'

graus1.c: At top level:

graus1.c:45: conflicting types for `EscriureReal'

graus1.c:16: previous declaration of `EscriureReal'

graus1.c: In function `EscriureReal':

graus1.c:46: warning: double format, different type arg (arg 2)

S'est�a dient que:

� A la l��nia 29 es fa un c�alcul que no es guarda enlloc i no es fa servir per a res. La l��nia 29
correspon a

factor == PI/180.0;

El que es vol fer en aquesta l��nia �es assignar sobre factor la constant de conversi�o de graus
a radians, per�o, com que hi ha l'error de no escriure correctament l'operador d'assignaci�o
(un sol = en C), el compilador interpreta que �es l'operador de comparaci�o =. No es genera
un error de compilaci�o sin�o un warning. Amb aquest warning es pot continuar i arribar a
obtenir el programa executable, per�o els resultats que donar�a si s'executa seran totalment
erronis.

� A les l��nies 22 i 36, hi ha dues variables declarades que no es fan servir enlloc i que, per
tant, poden ser eliminades.

� A la l��nia 21 ha el c�alcul d'una expressi�o en qu�e es fa servir una variable que no est�a
inicialitzada.

� A la l��nia 45 hi ha un tipus de variable que est�a en conicte amb la declaraci�o feta a la
l��nia 16 de l'acci�o EscriureReal. Els tipus no es corresponen.

� A la l��nia 46 el format que s'indica en el printf no es correspon amb el tipus de variable.

Quan es compila un programa en C, �es molt important revisar el programa font �ns que pugui
ser compilat sense warnings i s'obtingui un executable �able. En l'exemple que estem estudiant,
per fer desapar�eixer aquests warnings cal esborrar de la l��nia 27 el = que sobra, eliminar les
variables j; k del programa i a la l��nea 45, canviar el tipus char pel tipus oat.

Ara compileu el �txer graus2.c i observeu que d�ona els warnings i missatges d'error seg�uents:

graus2.c:16: warning: no previous prototype for `LlegirReal'

graus2.c: In function `LlegirReal':

graus2.c:16: warning: function declaration isn't a prototype
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graus2.c:19: parse error before `{'

graus2.c:19: declaration for parameter `main' but no such parameter

graus2.c:16: declaration for parameter `EscriureReal' but no such parameter

graus2.c:19: number of arguments doesn't match prototype

cc1: prototype declaration

graus2.c:29: parse error before `c'

graus2.c:31: warning: control reaches end of non-void function

graus2.c: At top level:

graus2.c:34: redefinition of `LlegirReal'

graus2.c:16: `LlegirReal' previously defined here

graus2.c: At top level:

graus2.c:44: warning: no previous prototype for `EscriureReal'

Fixeu-vos que d�ona tot un seguit de warnings relacionats amb el prototipus i d�ona dos errors.
Un error a la l��nia 19 i un altre a la l��nia 29. Tracteu primer d'eliminar el errors un a un, ja que
aquests provoquen l'allau de warnings. Vegem, per exemple, el primer error. El compilador
indica que ha detectat un error abans de la l��nia 19 que �es el s��mbol f del programa principal.
Si observeu les l��nies anteriors veureu que a la l��nia 15 falta un ';', que �es el que provoca
que tampoc es reconeguin les l��nies seg�uents. Com les l��nies que no es reconeixen s�on les
dels prototipus usats en aquest programa, apareixen warnings relacionats amb prototipus i
par�ametres.

Esmeneu l'error de la l��nia 15 afegint un ';' al �nal i torneu a compilar. Ara el misstages del
compilador s�on

graus2-2.c:16: warning: function declaration isn't a prototype

graus2-2.c: In function `main':

graus2-2.c:29: parse error before `c'

graus2-2.c: At top level:

graus2-2.c:44: warning: no previous prototype for `EscriureReal'

graus2-2.c:44: conflicting types for `EscriureReal'

graus2-2.c:44: An argument type that has a default promotion

graus2-2.c:44: can't match an empty parameter name list declaration.

graus2-2.c:16: previous declaration of `EscriureReal'

Observeu que encara hi ha warnings relacionats amb prototipus, per�o ja nom�es a l'acci�o
EscriureReal, i un error abans de la l��nia 29. Tractem primer d'eliminar l'error i despr�es
els warnings. Observeu que a la l��nia 28 falta escriure un ';'. Si l'escriviu i torneu a compi-
lar veureu que ja no hi ha cap error per�o que encara apareixen els warnings relacionats amb
EscriureReal. Fixeu-vos en la declaraci�o de prototipus i en la cap�calera a la implementaci�o
de l'acci�o. �Es clar que s�on diferents i que a la l��nia del prototipus de l'acci�o EscriureReal hi
falta escriure un float com a par�ametre formal. Per tant, la l��nia 16 �es

void EscriureReal( float r );
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7.6 Muntatge d'un programa

Un cop compilat un programa, el pas seg�uent per arribar a obtenir un programa executable �es el
proc�es de muntatge. El proc�es de muntatge �es el que s'encarrega d'enlla�car el nostre programa
objecte amb les altres unitats muntables que siguin necess�aries per tal de generar un programa
executable. Per exemple, si en el nostre programa hi ha una crida a una funci�o de c�alcul de
l'arrel quadrada sqrt(). La funci�o sqrt() �es est�andard de la llibreria matem�atica de C i el
programa objecte corresponent a la funci�o sqrt() �es dins de la llibreria. En el nostre programa
hi ha crides al c�alcul de l'arrel i, per tant, quan es compili el programa es generaran crides a la
funci�o, per�o el compilador, no afegir�a el codi corresponent al c�alcul de l'arrel. Quan es munti el
programa, s'afegir�a el programa objecte corresponent al c�alcul de sqrt() i es resoldr�a llavors
la refer�encia pendent.

Els altres programes objecte amb qu�e es pot muntar el nostre programa objecte, tant poden
haver estat generades per nosaltres com poden ser programes objecte de les llibreries subminis-
trades amb el compilador de C, tal com veurem al cap��tol 9.

La comanda que s'ha d'escriure per muntar un programa objecte �es

gcc <nom fitxer.o> -o <nom fitxer.exe>

on s'est�a indicant que es vol muntar el �txer nom fitxer.o i amb el ag -o s'est�a indicant al
compilador que el resultat del muntatge es vol sobre el �txer nom fitxer.exe. El programa
executable es genera sempre que no hi hagi errors en el muntatge. Normalment, el errors que es
poden produir s�on deguts que hi ha alguna refer�encia a una acci�o o funci�o de la qual no es t�e el
programa objecte i que, per tant, no es pot muntar amb el nostre programa. Quan es produex
un error de muntatge, el muntador d�ona missatges de l'estil

undefined reference to `nom_accio_o_funcio'

on s'indica quina �es l'acci�o o funci�o que representa una refer�encia no resolta.

El fet que no hi hagi el corresponent programa objecte d'una acci�o o funci�o provoca un error en
el proc�es de muntatge per�o no en el proc�es de compilaci�o. Per comprovar-ho, copieu en el vostre
directori de treball el �txer graus3.c. En compilar aquest �txer no es genera cap warning ni
error. Per�o, en muntar el programa objecte generat, el muntador genera un missatge d'error
que hi ha una refer�encia a 'EscriureReal' que no est�a de�nida. Si observeu el llistat (vegeu
la llista a A.10) veureu que l'acci�o 'EscriureReal' no est�a implementada en el programa i
el muntador no la troba a les llibreries que utilitza per generar el programa executable. Si al
�txer graus3.c afegiu la implementaci�o de 'EscriureReal', l'error desapareix.

Si tenim un programa que fa crides a funcions de la llibreria matem�atica de C, quan es faci
el muntatge del programa objecte caldr�a indicar al muntador que tingui en compte la llibreria
matem�atica. Per aix�o, per muntar s'ha d'escriure

gcc <nom fitxer.o> -lm -o <nom fitxer.exe>
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on el ag -lm vol dir que volem muntar tenint en compte la llibreria matem�atica.

Exercici 40 Copieu en el vostre directori de treball el �txer graus.c. Compileu i munteu el
programa per tal de generar el programa executable.

Exercici 41 Proveu de muntar el programa objecte del programa mitja.o. Comproveu que
es genera el programa executable corresponent.

7.7 Execuci�o d'un programa

Un cop muntat un programa s'est�a en situaci�o d'executar-lo. Per fer-ho nom�es cal escriure el
nom del �txer .exe en qu�e s'ha guardat el resultat del muntatge.

Per executar el programa graus.c (vegeu el llistat a A.8) cal escriure

A:\PROMPT> graus

Aix�o fa que s'executi el programa graus, que transforma una quantitat donada en graus, minuts
i segons en el seu equivalent en radians. Per introduir els valors inicials cal escriure tres valors
reals pel teclat (canal est�andard d'entrada); el resultat de la conversi�o es veur�a a la pantalla
(canal est�andard de sortida).

Un cosa important que cal saber �es com aturar un programa quan s'est�a executant. Si us trobeu
en el cas que executeu un programa i, per exemple, hi ha una iteraci�o in�nita i per tant no
acaba mai, polsant les tecles <CTRL><C> es provoca la parada o avortament de l'execuci�o del
programa.

Exercici 42 Estudieu quines s�on les dades que necessita el programa mitja.exe i executeu-lo
entrant les dades directament pel teclat.

Exercici 43 Editeu un �txer que es digui dades.dat i que contingui les dades que seran les
d'entrada del programa mitja.c. Un cop fet aix�o, executeu el programa mitja.exe redirecci-
onant l'entrada des del �txer dades.dat.
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8 Compilaci�o separada

8.1 Material

� Computador de l'aula.

� Disquet de treball.

� Disquet de dades subministrat amb la documentaci�o.

8.2 Objectius

� Consolidar els conceptes relacionats amb els processos de compilaci�o i muntatge.

� Comprendre els conceptes relacionats amb la compilaci�o separada.

� Aprendre a compilar separadament un conjunt d'unitats de compilaci�o separada.

� Aprendre a muntar un conjunt d'unitats muntables.

8.3 Introducci�o a la compilaci�o separada

Recordem que anomenem compilaci�o al proc�es de traducci�o autom�atica d'un programa|font|
escrit en un llenguatge d'alt nivell al mateix programa |objecte| escrit en un llenguatge de
baix nivell. Sabem tamb�e que la compilaci�o �es un proc�es complex i cost�os. Especialment si el
comparem amb el proc�es de muntatge. Durant el proc�es de muntatge es genera el programa
executable a partir del programa objecte i els subprogrames que usa i que formen part de la
llibreria est�andard del llenguatge. El muntatge �es, doncs, un proc�es de resoluci�o de refer�encies.

Caldr�a tornar a compilar un programa font quan hi haguem fet alguna modi�caci�o. Les modi-
�cacions d'un programa es poden produir, entre d'altres raons, perqu�e durant la fase de prova
s'ha detectat algun error o b�e perqu�e se n'ha tornat a dissenyar alguna part |per millorar-ne
l'e�ci�encia, per exemple. Si el programa amb qu�e estem treballant �es gran, una modi�caci�o
sobre una part petita implicar�a tornar a compilar tot el programa. �Es a dir, que caldr�a repetir
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Figura 8.1 El proc�es de compilaci�o separada

un proc�es cost�os sobre tot el programa encara que la part que estrictament requereix tornar a
ser compilada sigui ser molt petita.

El cost elevat de tornar a compilar un programa gran �es una de les raons que motiven la seva
fragmentaci�o en unitats m�es petites, que seran compilades separadament. L'altra ra�o �es que,
quan s'aborda el disseny d'un programa complex, cal usar t�ecniques, com el disseny modular o
amb tipus abstractes de dades, que complementin la t�ecnica de disseny descendent. Aquestes
t�ecniques permeten descompondre el disseny en m�oduls que acabaran essent les unitats que
compondran el programa.

Direm que la compilaci�o separada d'un programa �es el proc�es de compilaci�o aplicat separada-
ment a cada una de les unitats de compilaci�o separada en qu�e s'ha descompost aquest programa.
El resultat del proc�es de compilaci�o separada �es un conjunt d'unitats muntables. Una unitat

muntable �es el fragment de programa escrit en llenguatge de baix nivell que es correspon amb
la traducci�o d'una unitat de compilaci�o separada. Un dels avantatges de la compilaci�o separada
�es que nom�es cal tornar a compilar les unitats de compilaci�o separada que s'han modi�cat.

El proc�es de muntatge, per�o, es complica lleugerament quan es treballa amb compilaci�o sepa-
rada. Per generar el programa executable cal partir de totes les unitats muntables, a m�es de
la llibreria est�andard del llenguatge. Sempre que es torni a compilar una unitat de compilaci�o
separada s'haur�a de repetir el proc�es de muntatge sobre totes les unitats muntables. La �gura
8.1 mostra en un esquema el proc�es de compilaci�o separada.

Els llenguatges de programaci�o que suporten compilaci�o separada han de de�nir quina �es la
sintaxi de les unitats de compilaci�o separada. En el llenguatge C les unitats de compilaci�o
separada s�on els �txers. Un programa en C es pot fragmentar en diferents �txers *.c. La
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sintaxi d'un �txer que cont�e un programa en C ens �es coneguda, per tant no �es necessari de�nir
sintaxi nova per usar compilaci�o separada.

8.4 Gui�o de treball

Suposeu que heu de resoldre el problema seg�uent: donada una seq�u�encia de n�umeros racionals
pel canal est�andard d'entrada, calculeu-ne la suma. Un cop dissenyat l'algorisme, el programa
en C corresponent es fragmenta en tres �txers: seqrac.c, que cont�e el programa principal;
racional.c, que cont�e la de�nici�o del tipus Racional i les seves operacions, i natural.c, que
cont�e alguns subprogrames sobre els nombres naturals.

La comanda per compilar separadament cada �txer *.c �es

gcc [opcions] -c fitxer.c

i la de muntage de m�es d'una unitat muntable �es

gcc [opcions] -o fitxer.exe fitxer1.o fitxer2.o ... fitxerN.o

En primer lloc, compilareu separadament i muntareu els diferents �txers que composen el
programa. Per fer-ho:

1. Copieu els �txers seqrac.c, racional.c, racional.h, natural.c, natural.h i boolea.h
al vostre directori de treball.

2. Compileu separadament els �txers seqrac.c, racional.c i natural.c.

3. Munteu les unitats muntables obtingudes en el punt anterior.

4. Experimenteu amb diferents seq�u�encies de racionals acabades amb 0 1. Els racionals es
donen com parells d'enters n d, on n �es el numerador i d el denominador.

Exercici 44 Quin proc�es haur��eu de seguir per obtenir el programa executable si hagu�essim
modi�cat el contingut del �txer racional.c?

Haureu observat que, llevat del �txer seqrac.c, que cont�e el programa principal, i del �txer
boolea.h, que cont�e la de�nici�o del tipus boole�a, la resta d'unitats de compilaci�o separada
consten de dos �txers: l'un amb extensi�o *.c i l'altre amb extensi�o *.h.

1. Estudieu el contingut dels �txers racional.h i racional.c.

2. Compareu-ne l'estructura amb la d'un �txer que contingui un programa complet en C.
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Efectivament, els �txers amb extensi�o *.h contenen les parts d'inclusions, de�nici�o de constants,
de�nici�o de tipus i els prototipus dels subprogrames. Els �txers amb extensi�o *.c contenen la
implementaci�o dels subprogrames. D'alguna manera, les unitats de compilaci�o separada es
divideixen en una part d'especi�caci�o, el �txer *.h, i una part d'implementaci�o, el �txer *.c.
En C nom�es es compilen les parts d'implementaci�o, �es a dir, els �txers que, per conveni, tenen
extensi�o .c.

Exercici 45 Quina estructura hauria de tenir un �txer que contingu�es el programa complet
que calcula la suma dels racionals d'una seq�u�encia? Per compilar el �txer resultant no ha de
ser necess�aria la compilaci�o separada.

Centrem-nos en quin �es el signi�cat de les directives del preprocessador #include que apareixen
en els diferents �txers.

1. Anoteu per a cada un dels �txers *.c i *.h quins �txers inclou.

2. Dibuixeu un diagrama on cada �txer es representi amb una caixa i on hi hagi una etxa
orientada de la caixa A cap a la caixa B si i nom�es si el �txer A inclou el �txer B. Aquest
diagrama s'anomena diagrama d'usos o de depend�encies entre �txers.

El diagrama d'usos entre �txers ens permet saber quin �es el conjunt m��nim de �txers que hem
de recompilar despr�es de modi�car-ne algun. Vegem-ne un exemple: suposem que el �txer
natural.h ha estat modi�cat. Observant el diagrama d'usos veiem que aquest �txer �es incl�os
per natural.c i racional.c. Com aquests �txers no s�on inclosos per cap altre, seran el �unics
que haurem de recompilar.

Exercici 46 Quins �txers caldr�a recompilar si es modi�ca el �txer racional.h? I si el modi-
�cat �es natural.c? I si es modi�quen al mateix temps natural.h i racional.h?

Finalment estudiarem quina �es la utilitat de posar entre par�entesis el contingunt dels �txers *.h
entre les directives del preprocessador #ifndef i #endif. Amb aquest objectiu modi�carem
lleugerament l'enunciat del problema. En comptes d'imprimir la suma de la seq�u�encia de
nombres racionals volem imprimir la seva fracci�o can�onica corresponent. Per aix�o hem decidit
implementar la funci�o FraccioCanonica en el �txer fc.c. El �txer fc.h contind�ra la part
d'especi�caci�o. Tamb�e haurem de modi�car el �txer seqrac.c de manera que inclogui fc.h i,
en comptes d'escriure la suma, haurem d'escriure el valor de FraccioCanonica(suma).

1. Copieu els �txers fc.c i fc.h al vostre directori de treball.

2. Modi�queu el �txers seqrac.c afegint la l��nia #include "fc.h" despr�es de la l��nia
#include "racional.h". Substitu��u tamb�e la l��nia EscriureRacional(suma); per la
l��nia EscriureRacional(FraccioCanonica(suma));.

3. Modi�queu el diagrama d'usos entre �txers afegint-hi els nous �txers i les noves de-
pend�encies. (Vegeu la �gura 8.2).
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Figura 8.2 Diagrama d'usos entre �txers

4. Compileu separadament els �txers *.c que ho requereixin i munteu-los.

5. Experimenteu amb diferents seq�u�encies de racionals.

Com haureu observat, ni la compilaci�o ni el muntatge han produ��t errors i el programa calcula
el resultat esperat. Anem a fer alguns canvis que ens permetran constatar la import�ancia dels
par�entesis #ifndef i #endif en els �txers *.h:

1. Esborreu la primera, la segona i la darrera l��nia dels �txers racional.h i fc.h, que
comencen per #ifndef, #define i #endif, respectivament.

2. Compileu el �txer seqrac.c i observeu el resultat de la compilaci�o.

El compilador generar�a un error de rede�nici�o de tipus. Aquest error es produeix quan es torna
a de�nir un tipus que ja s'havia de�nit pr�eviament. Estudiem el que ha passat. Observant el
diagrama d'usos entre �txers veiem que en el �txer seqrac.c, d'una banda, s'inclou el �txer
racional.h, que cont�e la de�nici�o del tipus racional. D'altra banda, s'inclou el �txer fc.h,
que al mateix temps inclou el �txer racional.h. Aquest �es, doncs, el problema. En seqrac.c

s'inclou, per dues vies diferents, el �txer racional.h i per tant totes les de�nicions que cont�e
ocorren dues vegades. Els par�entesis #ifndef i #endif garanteixen que un mateix �txer nom�es
s'inclougui una vegada.

Exercici 47 Estudieu les directives del preprocessador #ifndef, #define i #endif i esbrineu
perqu�e els par�entesis aplicats en els �txers *.h garanteix que aquests s'incloguin una �unica
vegada.
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9 Llibreries

9.1 Material

� Computador de l'aula.

� Disquet de treball.

� Disquet de dades subministrat amb la documentaci�o.

9.2 Objectius

� Consolidar els conceptes relacionats amb la compilaci�o separada i el muntatge.

� Comprendre els conceptes relacionats amb les llibreries.

� Aprendre les comandes de creaci�o de llibreries, inserci�o, esborrament i consulta d'unitats
muntables en una llibreria.

� Aprendre a muntar un conjunt d'unitats muntables i llibreries.

9.3 Introducci�o a les llibreries

La majoria dels programes fan �us d'un conjunt de subprogrames b�asics. Les funcions ma-
tem�atiques no elementals com sinus, exponencial o valor absolut, o les operacions d'entra-
da/sortida sobre els tipus elementals |car�acter, real, enter| en s�on alguns exemples. Per tal
d'estalviar temps i esfor�cos als programadors, tot llenguatge de programaci�o ofereix un conjunt
de subprogrames est�andard ja dissenyats i implementats. Aquests subprogrames s'acostumen
a organitzar en un conjunt d'unitats de compilaci�o separada. Cada una d'aquestes unitats
agrupa subprogrames amb una certa a�nitat. Per exemple, es podrien agrupar totes les funci-
ons matem�atiques sobre els nombres reals en una unitat de compilaci�o separada i les operacions
d'entrada/sortida en una altra. Com que aquestes unitats de compilaci�o separada serien usades
per molts programes es podrien oferir ja compilades, la qual cosa permetria estalviar la fase
de compilaci�o als programes que les fessin servir. El problema �es que normalment s'ofereixen
molts subprogrames que s'agrupen en moltes unitats de compilaci�o separada, amb la qual cosa
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haver de recordar els noms de les unitats muntables corresponents resulta for�ca dif��cil. Aquesta
�es una de les raons que motiva l'exist�encia de les llibreries.

Una llibreria permet agrupar un conjunt d'unitats muntables sota un �unic nom. Aquesta agru-
paci�o no seria de gaire utilitat si en el proc�es de muntatge s'hagu�es de partir �unicament d'unitats
muntables. Sortosament, els muntadors accepten tamb�e llibreries, a m�es d'unitats muntables.
Aquest fet complica lleugerament el proc�es de muntatge ja que el programa executable resul-
tant estar�a format per totes les unitats muntables que s'enumeren expl��citament en la comanda
de muntatge, m�es algunes de les unitats muntables contingudes a les llibreries que s'enumeren
expl��citament, m�es algunes de les unitats muntables de la llibreria est�andard. Quines de les
unitats muntables de les llibreries formaran part del programa executable? Doncs nom�es les
unitats muntables que implementin algun subprograma cridat dins del programa.

Les llibreries s'han de poder gestionar: crear llibreries, inserir, esborrar, extreure o substituir
unitats muntables de la llibreria i consultar quines unitats muntables cont�e una llibreria. La
gesti�o de les llibreries es fa mitjan�cant un conjunt de comandes que s'estudiaran m�es endavant.

La llibreria que agrupa les unitats muntables on estan implementats els subprogrames est�andard
d'un llenguatge de programaci�o s'anomena llibreria est�andard del llenguatge de programaci�o.
�Es freq�uent que aquesta llibreria no s'esmenti expl��citament en la comanda de muntatge. Aix�o
nom�es �es possible si el muntador no es crida directament sin�o des d'una altra comanda que coneix
quin �es el llenguatge de programaci�o amb qu�e s'ha escrit el programa que s'ha de muntar.

9.4 Gui�o de treball

La comanda de muntatge pot incloure llibreries fent

gcc [opcions] -o ftxr.exe ftxr1.o ftxr2.o ...ftxrN.o llib1.a ...llibM.a

Les comandes de gesti�o de llibreries s�on les que hi ha a la taula 9.1.

ar rcsv llib.a um1.o ... crea la llibreria llib.a que cont�e um1.o ...

ar rsv llib.a um1.o ... insereix/substitueix um1.o ... de llib.a
ar dsv llib.a um1.o ... esborra um1.o ... de llib.a
ar xsv llib.a um1.o ... extreu um1.o ... de llib.a
ar tv llib.a llista el contingut de la llibreria llib.a

Taula 9.1 Taula de comandes m�es usuals per mantenir una

llibreria.

El signi�cat de cada una de les opcions de la comanda ar el teniu descrit a la taula 9.2.

La llibreria est�andard de C �es normalment en un �txer de nom libc.a. La llibreria est�andard
t�e associats un conjunt de �txers *.h que s�on les parts d'especi�caci�o associades a cada una de
les unitats muntables que componen la llibreria. Tant la llibreria com els �txers *.h s�on en dos
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c Usada juntament amb l'opci�o r. Suprimeix el missatge d'av��s que es produeix
quan s'insereixen unitats muntables en una llibreria que no existeix.

d Esborra unitats muntables de la llibreria.
r Inseri, substituint-les si ja hi eren, unitats muntables a la llibreria.
s Actualitza o crea un ��ndex dels subprogrames continguts en cada una de les

unitats muntables de la llibreria. El manteniment d'aquest ��ndex permet mi-
llorar l'e�ci�encia del proc�es de muntatge. Una manera alternativa d'actualitzar
o crear aquest ��ndex �es usant la comanda ranlib llib.a.

t Llista les unitats muntables contingudes a la llibreria.
v Fa que es mostri informaci�o sobre l'execuci�o de la comanda.
x Extreu les unitats muntables de la llibreria.

Taula 9.2 Opcions de la comanda ar.

directoris del sistema de �txers. Tot i que hi ha una ubicaci�o per defecte, el lloc on es trobin
en el vostre sistema dep�en de com s'ha instal.lat el compilador.

Exercici 48 A partir de la descripci�o de la llibreria est�andard de C (vegeu l'ap�endix A de
[KERN88], per exemple), per quines unitats muntables creieu que est�a formada?

Exercici 49 Localitzeu el directori que cont�e la llibreria est�andard de C en el vostre sistema.
Llisteu les unitats muntables que cont�e i compareu aquesta llista amb la que hav��eu proposat a
l'exercici 48.

En tot aquest llibre s'ha usat un conjunt de subprogrames d'entrada/sortida|LlegirCaracter,
EscriureCaracter, . . .| amb dos objectius: proporcionar un conjunt d'operacions d'entra-
da/sortida independents del llenguatge de programaci�o escollit i simpli�car-ne l'�us fent abs-
tracci�o de les particularitats dels subprogrames de la llibreria est�andard del llenguatge escollit.
Aquests subprogrames s'usen en molts programes diferents i, per tant, �es raonable crear una
llibreria que els contingui. A continuaci�o crearem una llibreria i en farem �us en el proc�es de
muntatge tot treballant sobre l'exemple del cap��tol 8.

1. Copieu els �txers seqrac.c, boolea.h, racional.c, racional.h, natural.c i natural.h
al vostre directori de treball.

2. Copieu els �txers entsort.c i entsort.h, que contenen, respectivament, la implemen-
taci�o i l'especi�caci�o dels subprogrames d'entrada/sortida sobre els tipus elementals:
EscriureCaracter, LlegirCaracter, EscriureEnter, LlegirEnter, EscriureReal i
LlegirReal.

3. Estudieu el contingut dels �txers entsort.c i entsort.h.

4. Compileu separadament entsort.c.

A:\PROMPT> gcc -c -Wall -Wmissing-prototypes

-Wstrict-prototypes entsort.c <CR>
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5. Creeu la llibreria local.a i incorporeu-hi la unitat muntable entsort.o.

A:\PROMPT> ar rcsv local.a entsort.o <CR>

6. Editeu el �txer seqrac.c per tal de suprimir els prototipus i la implementaci�o de les
operacions d'entrada/sortida de tipus elementals. Substitu��u tamb�e #include <stdio.h>

per #include "entsort.h".

7. Compileu separadament els �txers seqrac.c, racional.c i natural.c.

8. Munteu les unitats muntables obtingudes al punt anterior amb la llibreria local.a.

A:\PROMPT> gcc -o seqrac.exe seqrac.o racional.o natural.o local.a <CR>

9. Executeu el programa per a alguns jocs de prova.

Exercici 50 Que passa si us oblideu d'esmentar la llibreria en el muntatge? I si oblideu alguna
de les unitats muntables?

Exercici 51 Quina utilitat t�e crear una llibreria per contenir unitats muntables que nom�es
s'usaran en un programa?

Suposeu que els subprogrames de natural.c tamb�e s'usen en diferents programes.

1. Inseriu la unitat muntable corresponent a la llibreria local.a.

2. Torneu a muntar el programa seqrac, aquest cop sense la unitat muntable natural.o

que heu incorporat a la llibreria.

3. Executeu el programa per a alguns jocs de prova.

Exercici 52 Modi�queu algun dels subprogrames de entsort.c. Per exemple, feu que l'acci�o
EscriureEnter escrigui els enters entre par�entesis. Compileu la nova unitat i substitu��u-la en la
llibreria local.a. Torneu a muntar el programa amb la nova versi�o de la llibreria. Executeu-lo
per a alguns jocs de prova.

Exercici 53 Esborreu la unitat muntable natural.o de la llibreria local.a. Torneu a muntar
i a executar el programa.

Una manera habitual d'organitzar les llibreries pr�opies �es col.locant-les en un �unic directori |
per exemple, \llib| accessible des de qualsevol directori de treball. De la mateixa manera,
els �txers *.h associats a cada una de les unitat muntables de les llibreries s'acostumen a col-
locar en un �unic directori | per exemple, \incl. Els compiladors i muntadors ofereixen suport
a aquesta organitzaci�o mitjan�cant opcions que permeten indicar directoris on el compilador
cerca els �txers *.h que no troba al directori actual i el muntador cerca les llibreries que no
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troba al directori actual. L'opci�o de compilaci�o �es -Idirectori . Hi ha dues maneres de
muntar amb una llibreria que no es troba en el directori actual. La primera �es donar el cam��
absolut on es troba la llibreria. La segona �es usar l'opci�o -Ldirectori del muntador. Aquesta
opci�o t�e algunes particularitats: cal que el nom de la llibreria comenci per lib |per exemple,
liblocal.a| i la llibreria s'ha d'esmentar usant l'opci�o -lnom , on nom �es el nom del �txer
sense el pre�x lib ni l'extensi�o .a |per exemple, -llocal.

1. Creeu un directori per a les llibreries. Copieu-hi la llibreria local.a amb nom liblocal.a.

A:\PROMPT> mkdir \meullib <CR>

A:\PROMPT> copy local.a \meullib\liblocal.a <CR>

2. Creeu un directori per als �txers *.h i copieu-hi els �txers entsort.h i natural.h.

A:\PROMPT> mkdir \meuincl <CR>

A:\PROMPT> copy entsort.h \meuincl <CR>

A:\PROMPT> copy natural.h \meuincl <CR>

3. Compileu i munteu el programa seqrac usant les opcions de compilaci�o i muntatge ade-
quades.

A:\PROMPT> gcc -c -I\meuincl -Wall -Wmissing-prototypes

-Wstrict-prototypes seqrac.c <CR>

A:\PROMPT> gcc -c -I\meuincl -Wall -Wmissing-prototypes

-Wstrict-prototypes racional.c <CR>

A:\PROMPT> gcc -L\meullib -o seqrac.exe seqrac.o racional.o -llocal <CR>

4. Executeu el programa per a diferents jocs de prova.

Exercici 54 Qu�e passa si us oblideu l'opci�o -I en la compilaci�o?

Exercici 55 Qu�e passa si us oblideu l'opci�o -L en el muntatge? I si munteu sense l'opci�o -L,
per�o substituiu -llocal per \meullib\liblocal.a?
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10 Mem�oria din�amica

10.1 Material

� Computador de l'aula.

� Disquet de treball.

� Disquet de dades subministrat amb la documentaci�o.

10.2 Objectius

� Comprendre els conceptes relacionats amb mem�oria din�amica.

� Comprendre l'especi�caci�o de les operacions de reserva i alliberament de mem�oria din�a-
mica.

� Aprendre a usar les operacions de reserva i alliberament de mem�oria din�amica dins de
programes.

10.3 Introducci�o a la mem�oria din�amica

La �gura 10.1 mostra la distribuci�o de la mem�oria d'un computador per a un programa en
execuci�o. El segment de codi cont�e el codi del programa en llenguatge m�aquina del computador.
Un altre segment cont�e les variables globals i les constants del programa. S�on objectes que tenen
una adre�ca �xa durant tota l'execuci�o del programa. El segment que cont�e la pila d'execuci�o
�es din�amic. La part usada d'aquest segment va variant a mesura que progressa l'execuci�o del
programa. �Es en aquest segment on es reserva l'espai per a les variables locals i els par�ametres
cada cop que es crida un subprograma. Aquest espai s'allibera un cop el subprograma ha estat
processat. La resta de la mem�oria, el segment de mem�oria din�amica, normalment no �es usada
pel programa.

En certes ocasions resulta convenient usar la mem�oria del segment de mem�oria din�amica. Per
aix�o la majoria de llenguatges de programaci�o ofereixen operacions de reserva i d'alliberament
de mem�oria d'aquest segment. L'operaci�o de reserva d'espai sol.licita un fragment de mem�oria
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Figura 10.1 Model de mem�oria d'un programa en execuci�o

su�cient per encabir-hi un objecte d'un cert tipus i retorna un apuntador a l'espai de mem�oria
reservat. La consulta i la modi�caci�o del valor emmagatzemat en aquest espai es fa mit-
jan�cant aquest apuntador. L'operaci�o d'alliberament d'espai rep un apuntador a un fragment
de mem�oria pr�eviamanet reservat i l'allibera. Un error molt freq�uent �es el intentar consultar o
modi�car el valor emmagatzemat en l'espai de mem�oria associat a un apuntador quan aquest
ha estat alliberat.

10.4 Gui�o de treball

La reserva i l'alliberament de mem�oria en C es fa cridant els dos subprogrames de la llibreria
est�andard de C malloc i free. Per tal d'usar-los dins d'un programa, cal incloure-hi el �txer
stdlib.h. Els prototipus es mostren a continuaci�o:

void *malloc(size_t size);

void free(void *p);

La funci�o malloc retorna un apuntador a una regi�o de mem�oria prou gran per encabir un objete
de dimensi�o size. Retorna el valor NULL en cas d'error. La dimensi�o d'un objecte de tipus T
s'obt�e amb la directiva sizeof(T). L'acci�o free allibera l'espai apuntat per p. Aquest espai
s'ha d'haver reservat pr�eviament amb malloc. Si l'apuntador p cont�e el valor NUL, free no fa
res.

Els programes mdelem.c, mdtupla.c i mdtaula.c ens serviran per exempli�car l'�us d'aquestes
operacions.

1. Copieu els �txers mdelem.c, mdtupla.c, mdtaula.c i boolea.h al vostre directori de
treball.

2. El programa mdelem.c reserva i allibera mem�oria per a alguns objectes de tipus elemental.
Estudieu com s'usen les operacions de reserva i alliberament de mem�oria i com accedeix
mitjan�cant apuntadors. Compileu, munteu i executeu el programa.
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3. Repetiu per a mdtupla.c i mdtaula.c el que es demana al punt 2. El programa mdtupla.c
reserva i allibera mem�oria per a alguns objectes de tipus tupla. El programa mdtaula.c

reserva i allibera mem�oria per a alguns objectes de tipus taula.

Exercici 56 Quines difer�encies hi ha en la reserva de mem�oria din�amica per a objectes de
tipus elemental, tupla i taula?

10.4.1 Alliberament de mem�oria

Conv�e esmentar alguns errors freq�uents relacionats amb l'alliberament de mem�oria. El primer
d'aquests errors �es produeix quan es reserva mem�oria per�o mai no se n'allibera. Evidentment,
en algun moment exhaurirem tota la mem�oria disponible i la propera crida a reservar mem�oria
produir�a un error. Vegem a continuaci�o un exemple d'aquesta situaci�o:

1. Copieu al vostre directori de treball el �txer mdnoall.c.

2. Estudieu-ne el contingut.

3. Compileu i munteu el programa.

4. Executeu-lo i observeu-ne el resultat.

5. Modi�queu-lo perqu�e us informi de quants Kbytes de mem�oria din�amica disposa el vostre
computador.

Exercici 57 Qu�e passa amb la mem�oria que s'ha reservat, no s'ha alliberat, per�o que no hi
ha cap apuntador dins del programa que hi apunti? A aquest fenomen en direm refer�encies

penjades .

Un altre error freq�uent consisteix a accedir a una regi�o de mem�oria que ha estat alliberada
pr�eviament. Aquesta situaci�o �es equivalent a la consulta del valor d'una variable no inicialitzada.
El valor que s'obt�e �es indeterminat i, per tant, el comportament del programa �es imprevisible.

1. Copieu el �txer mdaccall.c al vostre directori de treball.

2. Estudieu-ne el contingut.

3. Compileu i munteu el programa.

4. Executeu-lo i observeu-ne el resultat.

Finalment, un error menys freq�uent consisteix a alliberar una regi�o de mem�oria que pr�eviament
no ha estat reservada. El comportament del programa en aquest cas tamb�e �es imprevisible.

1. Copieu el �txer mdallnr.c al vostre directori de treball.
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2. Estudieu-ne el contingut.

3. Compileu i munteu el programa.

4. Executeu-lo i observeu-ne el resultat.

10.4.2 Sin�onims

Un dels problemes relacionats amb l'�us d'apuntadors �es l'aparici�o de sin�onims |aliasing .
Aquest fenomen es produeix quan �es possible accedir a un mateix objecte |regi�o de mem�oria|
de m�es d'una forma. Per exemple, en el seg�uent fragment de programa a i *ap s�on sin�onims.
Estudiem-lo per veure quins problemes es deriven de l'exist�encia de sin�onims.

1: int sinonims(void)

2: {

3: int a, *ap;

4:

5: ap = &a;

6: a = 2;

7: *ap = 3;

8: return a;

9: }

Quin valor retorna la funci�o sinonims? Sembla raonable respondre que 2, per�o a i *ap s�on
sin�onims i la modi�caci�o del seu valor es pot fer mitjan�cant a |com a la l��nia 6| o *ap |com
a la l��nia 7. La resposta, per tant, �es 3. A continuaci�o us proposem experimentar amb aquest
fenomen.

1. Copieu el �txer mdsino.c al vostre directori de treball.

2. Estudieu-ne el contingut i dedu��u quins seran els valors que s'escriuran.

3. Compileu i munteu el programa.

4. Executeu-lo i compareu el resultat amb el que hav��eu dedu��t.

10.4.3 Exemple: vectors

El tipus Vector s'usa freq�uentment en problemes de c�alcul num�eric. Normalment es representa
mitjan�cant una taula de reals:

const

N : enter = 30
fconst

tipus

Vector = taula [1::N ] de real
ftipus
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La dimensi�o del vector |N| es decideix en temps de disseny de l'algorisme. Aix�o implica que
si es vol treballar amb vectors d'una dimensi�o diferent, cal modi�car el programa canviant el
valor de la constant N al valor adient.

Una manera m�es exible de treballar amb vectors seria de�nint el tipus Vector com

const

MaxDim : enter = 50
fconst

tipus

TauReal = taula [1::MaxDim] de real
Vector = tupla

dim : enter
taula : TauReal

ftupla

ftipus

D'aquesta manera la dimensi�o del vector es decideix en temps d'execuci�o i s'emmagatzema en el
camp dim. Nom�es hi ha una restricci�o: la dimensi�o no pot superar el valor de la constant MaxDim.
L'objectiu seg�uent ser�a eliminar aquesta restricci�o. Per aix�o a continuaci�o es presenta una
implementaci�o de les operacions sobre el tipus Vector basada en l'�us de la mem�oria din�amica.

Especi�caci�o

Per dissenyar algorismes que usin vectors suposarem que disposem del tipus Vector i de les
operacions seg�uents

tipus

Vector
ftipus

fPrec: n > 0g
funcio CrearVector(ent n : enter) retorna Vector
fPost: CrearVector(n) �es un vector amb interval [0::n� 1]g

fPrec: certg
funcio DimVector(ent v : Vector) retorna enter
fPost: DimVector(v) �es la dimensi�o del vector vg

fPrec: 0 � i < DimVector(v)g
accio AssigVector(entsor v : Vector; ent i : enter; ent r : real)
fPost: v[i] = rg

fPrec: 0 � i < DimVector(v)g
funcio ConsVector(ent v : Vector; ent i : enter) retorna real
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fPost: ConsVector(v; i) = v[i]g

fPrec: certg
accio DestruirVector(entsor v : Vector)
fPost: v destru��tg

L'acci�o DestruirVector �es necess�aria per alliberar la mem�oria din�amica emprada i evitar aix��
d'exhaurir-la. El �txer vector.h, llistat a l'ap�endix A.30, cont�e la traducci�o a C d'aquesta
especi�caci�o.

Implementaci�o

El �txer vector.c, llistat a l'ap�endix A.29, cont�e la implementaci�o en C de les operacions espe-
ci�cades a l'apartat anterior. Fixeu-vos especialment en la reserva d'espai en CrearVector, en
l'alliberament d'espai en DestruirVector i en l'acc�es als components del vector en AssigVector
i ConsVector. Tamb�e cal destacar que es comprova mitjan�cant assercions que l'acc�es al vector
es fa dins de l'interval en qu�e s'ha de�nit.

Exercici 58 Dissenyeu un subprograma que, donats dos vectors en calculi el producte escalar
usant les operacions sobre el tipus Vector presentades pr�eviament. Useu aquest subprograma
en un algorisme que rebi pel canal est�andard d'entrada els dos vectors amb el format

nx0 x1 : : : xn�1

on n |enter| �es el nombre d'elements del vector i xi |real| s�on els components del vector.
Els components s�on separats per un o m�es separadors |blancs, tabuladors, salts de l��nia. Pel
canal est�andard de sortida ha d'escriure un real, el producte escalar dels dos vectors de l'entrada

Traduiu a C l'algorisme, compileu i munteu el programa i executeu-lo per a diferents jocs de
prova.

Exercici 59 Dissenyeu un subprograma que donats dos vectors en calculi el vector difer�encia
usant les operacions sobre el tipus Vector presentades pr�eviament. Useu aquest subprograma
en un algorisme similar al de l'exercici 58 que rebi dos vectors pel canal est�andard d'entrada i
escrigui pel canal est�andard de sortida el vector difer�encia.

Traduiu a C l'algorisme, compileu i munteu el programa i executeu-lo per a diferents jocs de
prova.

Exercici 60 Dissenyeu un nou joc d'operacions sobre el tipus Vector de manera que l'interval
de variaci�o de l'��ndex es doni en el moment de la seva creaci�o. Per exemple,

v = CrearVector(3, 10);
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10.4.4 Exemple: matrius

El tipus Matriu �es usat tamb�e �ampliament en aplicacions de c�alcul num�eric. El raonament que
ens porta a considerar una representaci�o del tipus Matriu basada en l'�us de mem�oria din�amica
�es an�aleg al del tipus Vector descrit en l'apartat 10.4.3. Per tant, passarem directament a
especi�car les operacions sobre aquest tipus.

Especi�caci�o

Suposarem l'exist�encia del tipus Matriu. Les seves operacions es poden especi�car com segueix:

tipus

Matriu

ftipus

fPrec: nf > 0 ^ nc > 0g
funcio CrearMatriu(ent nf; nc : enter) retorna Matriu
fPost: CrearMatriu(nf; nc) �es una matriu amb intervals [0::nf � 1; 0::nc� 1]g

fPrec: certg
funcio FilesMatriu(ent m : Matriu) retorna enter
fPost: FilesMatriu(m) �es el nombre de �les de la matriu mg

fPrec: certg
funcio ColsMatriu(ent m : Matriu) retorna enter
fPost: ColsMatriu(m) �es el nombre de columnes de la matriu mg

fPrec: 0 � i < FilesMatriu(m) ^ 0 � j < ColsMatriu(m)g
accio AssigMatriu(entsor m : Matriu; ent i; j : enter; ent r : real)
fPost: m[i; j] = rg

fPrec: 0 � i < FilesMatriu(m) ^ 0 � j < ColsMatriu(m)g
funcio ConsMatriu(ent m : Matriu; ent i; j : enter) retorna real
fPost: ConsMatriu(m; i; j) = m[i; j]g

fPrec: certg
accio DestruirMatriu(entsor m : Matriu)
fPost: m destru��dag

El �txer matriu.h, llistat a l'ap�endix A.15, cont�e la traducci�o a C de la part d'especi�caci�o.

Implementaci�o

El �txer matriu.c, llistat a l'ap�endix A.14, cont�e la implementaci�o en C de les operacions
especi�cades a l'apartat anterior. Observeu que en la funci�o CrearMatriu es reserva espai per a
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una taula amb tants elements com el producte del nombre de �les pel de columnes. Estem usant
una representaci�o lineal d'una matriu sobre una taula. Aix�o es t�e en compte quan s'accedeix a
un element en les operacions AssigMatriu i ConsMatriu. La posici�o que ocupa dins la taula
l'element aij �es i�nc+ j essent nc el nombre de columnes. Igual que en el cas del tipus Vector,
abans d'accedir a l'element aij es comprova que i i j estiguin dins l'interval de �les i columnes,
respectivament.

Exercici 61 Dissenyeu un subprograma que calculi el producte de dues matrius usant les
operacions sobre el tipus Matriu especi�cades pr�eviament. Useu aquest subprograma en un
algorisme que rebi pel canal est�andard d'entrada dues matrius amb el format seg�uent:

f c a00 a01 : : : a0c�1 a10 a11 : : : a1c�1 : : : af�10 af�11 : : : af�1c�1

on f �es el nombre de �les, c �es el nombre de columnes, tots dos enters, i els aij s�on els elements
de la matriu, reals. Els element de la matriu s�on separats per un o m�es separadors |blanc,
tabulador, salt de l��nia. L'algorisme haur�a d'escriure pel canal est�andard de sortida la matriu
producte amb el mateix format.

Tradu��u a C l'algorisme, compileu i munteu el programa i executeu-lo per a diferents jocs de
prova.

Exercici 62 Dissenyeu un subprograma que, donats una matriu m i dos vectors v i w, calculi
el vector z = m � v � w usant les operacions sobre els tipus Vector i Matriu presentades
pr�eviament. Useu aquest subprograma en un algorisme similar al de l'exercici 61 que rebi m, v
i w pel canal est�andard d'entrada i escrigui pel canal est�andard de sortida el vector z.

Tradu��u a C l'algorisme, compileu i munteu el programa i executeu-lo per a diferents jocs de
prova.

Exercici 63 Dissenyeu un nou joc d'operacions sobre el tipus Matriu de manera que l'interval
de variaci�o de les �les i les columnes es doni en el moment de la seva creaci�o. Per exemple,

m = CrearMatriu(1, 5, 3, 10);

Exercici 64 Inseriu a la vostra llibreria local (vegeu el cap��tol 9) les unitats de compilaci�o
separada vector.c i matriu.c. Compileu, munteu i executeu els programes dels exercicis 58 i
61 tenint en compte la nova organitzaci�o. Recordeu que tamb�e cal moure els �txers vector.h
i matriu.h al vostre directori d'inclusions.
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11 Complexitat d'un algorisme

11.1 Material necessari

� Disquet de treball.

� Calculadora.

� Paper i llapis.

� Fulls de paper mil.limetrat.

11.2 Objectius

Aquesta pr�actica t�e com a principal objectiu descobrir quin �es el comportament dels programes
pel que fa al cost en temps d'execuci�o. Com a objectius secundaris, tamb�e practicarem el proc�es
d'edici�o, compilaci�o i muntatge i treballarem amb esquemes fonamentals com s�on la cerca lineal
i la cerca dicot�omica.

11.3 Introducci�o

Fonamentalment, es tracta de jugar amb dos programes que es troben escrits.El programa
lin1.c �es una aplicaci�o que fa una cerca seq�uencial en una taula d'enters. El programa bin1.c
�es una aplicaci�o que fa una cerca bin�aria en una taula d'enters.

Ambd�os programes estan preparats per qu�e puguin donar com a resultat el temps d'execuci�o i
tamb�e per qu�e puguin simular m�aquines de diferenta velocitat.

En el punt seg�uent, es descriuen els dos programes fent �emfasi en el seu aspecte algor��tmic. M�es
endavant es comenten els aspectes relacionats amb el c�alcul del temps. A continuaci�o s'explica
com compilar els programes de proves i, �nalment, s'exposa un gui�o per a l'exercici que s'ha de
fer.

L'exercici que es vol fer consta de dues parts. La primera cal fer-la a la sala de terminals. La
segona cal dur-la a terme a casa, individualment o en grup.
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11.4 Els programes

Els dos programes que es volen provar implementen un esquema de cerca sobre una taula
d'enters. La taula d'enters es genera autom�aticament de manera ordenada i l'usuari pot decidir
la mida (MAXIM=15000). Una vegada s'ha generat la taula, els programes cerquen un enter
qualsevol que l'usuari d�ona. Finalment els programes escriuen pel canal de sortida alguns
missatges indicant si l'enter s'ha trobat i el temps que s'ha trigat a fer la cerca.

La difer�encia entre un i altre programa �es l'algorisme emprat en fer la cerca. En el programa
lin1.c, es fa servir un algorisme de cerca lineal. En el programa bin1.c s'ha emprat un
algorisme de cerca bin�aria. Els llistats dels dos programes es poden veure a l'ap�endix.

Ambd�os programes s'executen de la mateixa manera. Cal escriure'n el seu nom i subministrar
pel canal est�andard d'entrada dos enters: el primer indica el nombre d'elements de la taula i el
segon quin �es l'enter que s'hi vol cercar. Aix��, si es vol fer una cerca lineal sobre una taula de
10000 elements i es vol que l'enter cercat sigui el 3562, cal escriure

A:\PROMPT> lin1

A:\PROMPT> 10000 3562

La resposta a aquest exemple ser�a un resum, escrit pel canal de sortida, on es diu si la cerca ha
estat fruct��fera i el temps que ha trigat el c�alcul.

11.5 El c�alcul del temps

Per tal de dur a terme l'exercici, ens cal poder mesurar �dedignament el temps que el proc�es de
cerca triga. Per fer-ho s'ha utilitzat una funci�o de la llibreria est�andard de ANSI-C anomenada
clock(). Aquesta funci�o no te cap par�ametre i retorna, cada vegada que �es cridada, un enter
que indica quantes unitats de temps han transcorregut des de l'inici de l'execuci�o. Les unitats
de temps que aquesta funci�o utilitza s�on desconegudes, per�o se sap que si tenim N unitats de
temps i les dividim per la constant CLK_TCK obtenim el temps mesurat en segons.

Cal adonar-se que el valor de la constant CLK_TSK tamb�e ens indica la mesura m�es �na que el
rellotge pot fer. En el cas dels PC's, CLK_TCK val t��picament de l'ordre de 100 i per tant la
mesura m�es �na possible �es d'uns 0:01 segons.

Per usar aquesta funci�o satisfact�oriament en el moment de mesurar el temps que triga el c�alcul
Q(), cal fer el seg�uent:

#include <time.h>

long temps;

temps = clock();

Q();

temps = clock() - temps;

�es a dir, declarar una variable de tipus long (un enter de capacitat superior a la de int) on
emmagatzemem el temps abans de cridar Q() |instant T1. Despr�es de la crida a Q()|instant
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T2| calculem el temps emprat fent T2 � T1. Noteu que cal incloure els headers de time.h pel
fet d'haver usat la funci�o clock().

Despr�es d'aix�o, podem escriure el temps gastat en segons usant la constant de conversi�o, �es a
dir, fent una cosa similar a:

printf("Temps emprat = %g s\n", (float)temps/CLK_TCK);

Observeu la conversi�o d'enter a real afegida sobre la variable temps per tal d'obtenir un resultat
real.

Fins aqu��, tot sembla indicar que el temps que triga Q() �es simple de calcular. Per�o hi ha un
problema que cal tenir en compte: qu�e passa quan el temps de Q() est�a per sota del llindar

1

CLK TCK
? Doncs que no podem fer cap mesura! I, oh Llei de Murphy!, els temps d'execuci�o

dels programes de cerca que ens interessen s�on, sovint, inferiors a aquest llindar.

La soluci�o a aquest problema no �es senzilla ja que la �nor del rellotge no es pot variar de cap
manera. Per aquesta ra�o adoptem una soluci�o diferent: fer que el cost en temps d'una instrucci�o
sigui molt m�es gran del que �es en realitat.

Per fer-ho, usarem la primitiva delay(int milisegons). Aquesta primitiva �es una acci�o que
t�e com a par�ametre d'entrada un enter N . El seu funcionament consisteix a aturar l'execuci�o
durant N mil.lisegons. Amb aix�o podem simular el cost en temps d'una sent�encia o conjunt de
sent�encies. Imagineu que tenim les sent�encies S1 i S2 amb temps d'execuci�o constant T1 i T2
milisegons. Aleshores podem construir la sent�encia seg�uent:

S1;

S2;

delay(TEMPS_INSTRUCCIO);

on TEMPS_INSTRUCCIO �es una constant entera. Si us �xeu, el temps d'execuci�o d'aquesta
sent�encia ser�a de

temps d'execuci�o total = TEMPS INSTRUCCIO+ T1 + T2

Si ara teniu en compte que el temps d'execuci�o d'una sent�encia (assignaci�o, comparaci�o, etc.)
�es, en general, d'alguns microsegons, els temps Ti resulten menyspreables enfront del valor
TEMPS_INSTRUCCIO i, per tant, podem escriure

temps d'execuci�o total = TEMPS INSTRUCCIO+ T1 + T2

� TEMPS INSTRUCCIO

Amb aix�o hem aconseguit substituir una seq�u�encia de sent�encies per unes sent�encies equivalents
que triguen molt m�es temps a executar-se. Temps, per altra banda, que nosaltres podem
modi�car canviant el valor de TEMPS_INSTRUCCIO. Per tant, amb aquesta modi�caci�o podem
simular un computador que t�e un cost per instrucci�o qualsevol. Aix�o ho apro�tarem per simular
computadors m�es lents o m�es r�apids, segons les nostres necessitats.
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Valor cercat

N =mida taula 0 N
4

N
2

3N
4

N

100
500
1000
5000
10000

Taula 11.1 Resultats de les cerques a LIN1

Fins aqu�� s'ha dit tot el que fa refer�encia a la manera de calcular el temps que triga una certa
execuci�o. Solament queda advertir que no totes les sent�encies poden ser alentides mitjan�cant
delay(). Com aquesta funci�o produeix un retard constant, solament sent�encies que tenen un
temps constant d'execuci�o poden ser alentides. En el cas que ens afecta, aix�o �es su�cient.

11.6 Gui�o de la pr�actica

1. Copieu els �txers font al vostre disquet per poder modi�car-los. Els trobareu al disc del
llibre amb els noms lin1.c i bin1.c. Havent de�nit la constant TEMPS_EXECUCIO a 10,
compileu i munteu els programes de prova i obteniu-ne l'executable.

� Copieu el programa al vostre disquet.

� Modi�queu convenientment la constant usant l'editor.

� Compileu el programa per obtenir l'executable.

� Munteu l'objecte per obtenir un executable.

Feu el mateix per al programa bin1.c. El resultat d'aquest pas s�on dos programes
executables anomenats lin1.exe i bin1.exe.

2. Ara cal prendre un conjunt de temps d'execuci�o per a diferents proves. Essencialment cal
obtenir el temps que triga una cerca usant cada un dels programes per a diverses mides
de la taula de dades. Per disminuir els errors de mesura, farem m�es d'una prova per cada
mida de la taula de dades.

Aix�� docs, i per a una taula donada de mida N , farem cinc cerques: les corresponents als
enters 0, N

4
, N

2
, 3N

4
i N . Repetirem el proc�es per a taules de mida N igual a 100, 500,

1000, 5000 i 10000. Amb totes aquestes mesures podrem omplir una taula com la 11.1.

Una vegada sigui plena, cal omplir-ne una altra, per�o ara usant com a programa bin1.exe.

3. Ja tenim les mesures de temps d'execuci�o per als dos algorismes. Per continuar l'expe-
riment, operarem simulant que comprem un computador el doble de r�apid. Per fer-ho,
canviarem el valor de la constant TEMPS_INSTRUCCIO a 5 i tornarem a compilar els nostres
programes de prova.

Una vegada compilats, tornarem a repetir les mesures del punt 2 amb els nous programes
(que simulen una m�aquina molt m�es r�apida). Amb aix�o haurem obtingut quatre taules
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Valor cercat

N =mida taula 0 N
4

N
2

3N
4

N Mitjana temps

100
500
1000
5000
10000

Taula 11.2 Mitja de les cerques a LIN1

.

Programa usat
LIN1 BIN1

N Comp. r�apid Comp. lent Comp. r�apid Comp. lent

100
500
1000
5000
10000

Taula 11.3 Temps d'execuci�o resumits

plenes de temps d'execuci�o: dues per a cada programa d'exemple, una per a la m�aquina
r�apida i una altra per a la m�aquina lenta.

4. Una vegada es tenen els temps d'execuci�o cal, per a cada taula, fer la mitjana de les
diverses cerques. �Es a dir, per a la taula corresponent al programa lin1 executat sobre
la m�aquina lenta, per exemple, cal calcular la mitjana dels temps dedicats a buscar els
enters 0, 25, 50, 75 i 100 en la taula de 100 elements, els enters 0, 125, 250, 375 i 500 en
la taula de 500 elements, etc. Els resultats d'aquestes mitjanes, els anotem al costat de
la �la corresponent de la taula en q�uesti�o. Amb aix�o obtenim unes taules com la 11.2.

5. Quan tingueu totes les mitjanes calculades, constru��u una taula com la 11.3. A cada
casella, cal posar-hi la mitjana corresponent.

6. Sobre paper mil.limetrat, feu les quatre gr�a�ques corresponents a les quatre columnes amb
quatre colors diferents. Si voleu, intenteu ajustar a cada corba un model de regressi�o.
Comproveu que a les proves fetes amb el programa lin1.exe s'ajusta b�e un model lineal,
mentre que a les fetes amb el programa bin1.exe �es el model logar��tmic el que s'ajusta.

A partir de a les dades que heu obtingut, respongueu les preguntes seg�uents tot intentant
comprendre quines implicacions t�e l'experiment.

Exercici 65 Si aconsegu��ssiu un algorisme de cerca lineal que fes una comparaci�o menys que
l'algorisme provat, quin tipus de millora en el temps d'execuci�o obtindr��eu?
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Exercici 66 Suposeu que sou amos d'una empresa que disposa d'una aplicaci�o tal que fa
cerques en una base de dades en un temps proporcional a N , on N �es el nombre d'elements de
la taula on es cerca. Experimentalment, observeu que la compet�encia t�e una aplicaci�o semblant
que fa la mateixa feina en un temps proporcional a log

2
N . Com que la compet�encia �es millor

i no veneu ni una escombra, heu de prendre una decisi�o. Quina decisi�o prendr��eu: Comprar��eu
una m�aquina m�es r�apida? Invertir��eu temps millorant els vostres algorismes?

Exercici 67 Per quina ra�o sempre es diu que, en escriure un algorisme determinat, no �es
important el fet que aparegui \una assignaci�o m�es o menys"?

Exercici 68 Si el fet que un algorisme contingui m�es o menys sent�encies no �es massa important
pel que fa al temps d'execuci�o, quins s�on els factors que realment intervenen en el temps
d'execuci�o d'un algorisme?

Exercici 69 Intenteu deduir, de manera te�orica i a partir dels algorismes de cerca lineal i
bin�aria, el cost en temps que tenen en funci�o de la mida de la taula on es fa la cerca.

Exercici 70 Redacteu en un paper un comentari on, de manera ben estructurada, s'exposin
els resultats de l'experiment, les conclusions a qu�e heu arribat analitzant els resultats i com
aquestes conclusions afecten en el moment de dissenyar un algorisme.
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12 Tractament de �txers de text

12.1 Material

� Disquet de treball

� Pautes de traducci�o a ANSI-C

12.2 Objectius

L'objectiu d'aquesta pr�actica �es la realitzaci�o d'un programa que treballi amb m�es d'un �txer
seq�uencial de text. Per fer-ho es proposa l'enunciat d'un problema i part de la seva resoluci�o.
Es demana que es �nalitzi l'algorisme que soluciona el problema, s'implementi, es tradueixi i es
provi.

12.3 Traducci�o de les operacions sobre �txers

Per dur a terme aquesta pr�actica �es necessari con�eixer com es tradueixen a ANSI-C les operacions
sobre el tipus FST (�txers seq�uencials de text). De la mateixa manera que les operacions
per llegir i escriure del canal d'entrada o sortida, cada operaci�o sobre �txers de text t�e una
implementaci�o ben de�nida en C. A la secci�o 12.7 trobareu totes les operacions de�nides a la
classe de teoria implementades en C.

12.4 Descripci�o de l'aplicaci�o

El programa que es vol fer treballar�a amb dos �txers de text. El primer �txer, que anomenarem
carta.txt, cont�e el text corresponent a una carta que s'ha d'enviar a un conjunt de persones.
El segon �txer, que anomenarem llista.txt, cont�e les dades corresponents a les persones a
les qui els hem d'enviar les cartes. Direm que la informaci�o corresponent a una persona �es un
registre. La informaci�o d'un registre es compon de diferents camps. Per exemple el camp 1,
far�a refer�encia al nom de cada persona.

El �txer corresponent al text de la carta acaba amb el s��mbol $, el qual nom�es serveix per
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Benvolgut Sr. \#1

n

camp1 camp2

camp1 camp2

PROG.

Cartes Personalitzades

\$\$

Figura 12.1 Esquema del programa

designar �nal de �txer, per�o no s'haur�a d'imprimir. A m�es, en certs llocs de la carta apareixen
s��mbols del tipus #n, on n �es un n�umero m�es gran que zero i menor o igual que el nombre de
camps que t�e un registre. El s��mbol, #n, serveix per fer refer�encia al camp n-�esim dels registres
del segon �txer.

El �txer que cont�e les dades dels individus comen�ca amb un enter, que indica el nombre de
camps que t�e cada registre. El nombre de camps ha de ser el mateix per a cada registre.
Cada camp est�a separat del seg�uent per un car�acter separador (espai en blanc, salt de l��nia o
tabulador). El �nal de �txer est�a determinat pel car�acter $.

Es demana fer un programa tal que, donat un �txer del tipus carta.txt i un �txer del tipus
llista.txt, imprimeixe una carta seguint el model del tipus donat, i personalitzada per cada
un dels registres de llista.txt (vegeu 12.1).

12.5 Gui�o de la pr�actica

El problema es d�ona parcialment resolt. Dels primers nivells d'an�alisi descendent se'n d�ona
l'algorisme i dels nivells que manquen, la traducci�o. D'aquesta manera, l'�unica feina que queda
�es la traducci�o dels primers nivells d'an�alisi i la compilaci�o de tot plegat.

1. Tradu��u l'algorisme que es d�ona a l'apartat 12.6 a C.
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2. Copieu del disc del llibre el �txer que cont�e la part tradu��da. El nom de �txer que cont�e
aquests subprogrames �es mailing.c.

3. Afegiu la part que vosaltres heu tradu��t al �txer que heu copiat.

4. Compileu i munteu el programa que heu fet. Resoleu els errors que apareixen.

5. Creeu un �txer de text del tipus carta.txt i un altre del tipus llista.txt. Poseu en
aquest un m��nim de quatre registres. Els noms dels �txers han de ser els adequats per ser
cridats posteriorment (vegeu amb quin nom s'obren a l'algorisme). Recordeu com s'ha
de�nit el �nal de �txer en cada cas.

6. Executeu el programa redireccionant la sortida cap a un �txer i envieu a imprimir aquest
�txer.

12.6 Algorisme proposat

En aquesta secci�o trobar�as en part de l'algorisme per resoldre el problema proposat i tamb�e la
de�nici�o de tipus utilitzada. En la secci�o seg�uent trobareu la traducci�o dels subprogrames que,
juntament amb la traducci�o dels proposats aqu��, donen una soluci�o del problema.

Els algorismes i la de�nici�o de tipus proposats s�on

algoritme CartesPersonalitzades
var

individu : persona
llista : FST
n : enter

fvar

fAplicarem l'esquema de recorregut al �txer llista.txtg
llista := ObrirFST(lectura; "llista:txt")
LlegirEnter(llista; n)
LlegirIndividu(llista; individu; n)
mentre :DarrerIndividu(individu) fer

GenerarCarta(individu)
LlegirIndividu(llista; individu; n)

fmentre

TancarFST(llista)
falgoritme

Passem tot seguit a de�nir els tipus utilitzats en l'algorisme principal. La de�nici�o de les
constants utilitzades es deixen per a l'estudiant.

tipus

tau car = taula [1 : :MAXLON ] de caracter
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paraula = tupla

mot : tau car
nc : enter

ftupla

tau camp = taula [1 : :MAXC ] de paraula
persona = tupla

camps : tau camp
ncamp : enter

ftupla

ftipus

Tot seguit es donar�a la implementaci�o de les accions i funcions corresponents al nivell seg�uent:

accio LlegirIndividu(entsor Dades : FST;
sor individu : persona;
ent n : enter)
var

i : enter
fvar

LlegirParaulaFST(Dades; individu.camps[1])
si

DarreraParaula(individu.camps[1]) ! individu.ncamp := 0
ut :(DarreraParaula(individu.camps[1])) !

per i en [2 : : n] fer
LlegirParaulaFST(Dades; individu.camps[i])

fper

individu.ncamp := n

fsi

faccio

accio GenerarCarta(ent individu : persona)
var

carta : FST
c : caracter

fvar

carta := ObrirFST(lectura; "carta:txt")
LlegirCaracterFST(carta; c)
mentre :(FinalFitxer(c)) fer

TractarCaracter(c; carta; individu)
LlegirCaracter(carta; c)

fmentre

TancarFST(carta)
EscriureCaracter(`Saltdepagina')

faccio



12 Tractament de �txers de text 87

funcio DarrerIndividu(ent individu : persona) retorna boolea
retorna (individu.ncamp = 0)

�uncio

12.7 Pautes de traducci�o de les operacions sobre FST

En aquest apartat es donen les pautes de traducci�o a ANSI-C de les operacions sobre �txers
seq�uencials de text emprades en aquest problema. Seguidament es comenten alguns aspectes
que s'han considerat en escriure la traducci�o. La traducci�o literal la podreu trobar en els �txers
fst.c.

12.7.1 Aspectes d'implementaci�o

Els seg�uents aspectes de la traducci�o s�on interessants:

� Nom�es s'usa la llibreria d'entrada/sortida est�andard de ANSI-C.

� El tipus FST �es un apuntador. Quant a pas de par�ametres cal aplicar les mateixes pautes
de traducci�o que per als tipus taula.

� La funci�o ferror s'avalua a cert si i solament si s'ha produ��t un error en la darrera
operaci�o d'entrada/sortida.

� La funci�o fscanf retorna el nombre de tokens que ha pogut llegir. Aquest valor de retorn
serveix per detectar formats de dades incorrectes quan es llegeixen enters o reals.

� La funci�o fprintf retorna el nombre de car�acters escrits i un valor negatiu si s'ha produit
algun error.

� Els assert es poden interpretar com la acci�o nul.la si el par�ametre s'avalua a cert. En
cas contrari, avorta l'execuci�o del programa.
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