
1 Estructur esdedadesrecursives(o enllaçades)

Jasabemcomusarla recursivitat perescriureoperacionsrepetitives:permetemqueunaoperació
escridi a si mateixaper tal deaplicarel mateixtractamenta totso unapartdelselementsdels
seusparàmetres.S’handecumplir, però,certescondicionsperquèno hi hagiun nombreinfinit
decrides:

� elsparàmetresdel’operacióhandedecréixeracadacridarecursiva

� ha d’haver-hi com a mínim un casdirecte,és a dir, una opció on no hi hagi cap crida
recursiva

Podemaplicarla mateixaideaper construirunaestructuracomplexa de dades.Permetrem
queunelementd’unaestructurapuguicontenircomacampunaltreelementdela mateixaestruc-
tura.Obviament,noespermetconstruirestructuresd’infinits elements,peròamésnecessitarem
unamenadecasdirecte.El quefem ésdefinirun elementnul percadatipusdedades,queno té
capcamp.Aquestseràla marcadequel’estructuraja s’haacabat.

Com sempre,el constructorbàsicde tipus és la tupla. Introduiremun nou constructorde
tipus, anomenatpunter, per tal de separarunamica el concepted’objectei el seucontingutja
que,comveurem,l’assignaciódetuplesdefinidesrecursivamentpotdonarproblemes.

El conceptede punterprocedeixde la gestióde memòriaa baix nivell. Consideremque
tot objected’un programaestaràemmagatzematen la memòriade l’ordinador on s’executi el
programaocupantunasèriede cel� les de memòria,contigüeso no. Així, un puntera un cert
tipus podràcontenirl’adreçade la primeracel� la de memòriad’un objected’aquesttipus. En
aquestcas,es diu que una variablede tipus punter“apunta” a l’objecte corresponent.Si un
punterno apuntaa capobjecteesdiu queté el valornull.

En aquestcursnomésfaremservirpuntersa tuples,peròengeneralespodendefinir punters
a qualsevol tipus. Hem de notarqueno tots els llenguatgesde programaciódisposend’aquest
constructori que,elsqueel tenen,no necessariamentelsfanservirdela mateixamanera.

1.1 Ús depunters

Perdefinir un tipus puntera un altre tipus faremservir unanotacióa l’estil C++, ésa dir, si
tenimel tipusT1, automàticamenttenimel tipuspunter a T1, denotatabreujadamentperT1* .
En declararunavariabledel tipus T1* , per exemplex , esdiu queaquestaestàindefinida. Per
definir-la espot fer algunad’aquestesoperacions:

� Fer-li apuntaraunobjecteja existent;aixòespot fer assignant-liunaltrepunteral’objecte
o directamentl’adreçadememòriadel’objecte(aquestasegonaopcióno esfaràserviren
aquestcurs)

� Donar-li el valornul

� Reservarmemòriaperquèapuntia unobjectenou
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Si un punterx apuntaaunobjectedel tipusT1. accedima aquestobjecteamb*x .

Exemples:

Tipus T1 = tupla
camp1: enter
camp2: booleá

ftupla

var x: T1*; // x és un punter (no inicialitzat) a objectes del tipus T1,
// qualsevol consulta dóna error fins que no fem l’inicialització

nou(x); // reserva memòria i fa que x apunti a aquesta
// els valors dels camps de *x poden ser qualssevol

*x.camp1:= 0; // donem valors als camps de *x; en C++ es pot abreujar amb x->camp1
*x.camp2:= fals;

var y: T1*;

y:=x; // y apunta al mateix objecte que x

*y.camp1:= 20 // modifiquem el camp1 d’y (i també el de x)

x:= null // x ja no apunta enlloc; qualsevol consulta als camps de *x dóna error

si x=null llavors *y.camp2:=cert fsi // un punter inicialitzat es pot comparar
// amb null i amb d’altres punters

L’objecteapuntatperun punterespot esborrarambl’operacióesborra (mésacuradament,
esdiu ques’alliberala memòriaa la qualapuntael punter).Quanesprogramaambpunterss’ha
deprocurarno deixarobjectesinútils senseesborrar.

1.2 Estructur esi nodes

Tornema la definiciód’unaestructurarecursiva. Pertenir la capacitatd’enmagatzemarinforma-
ció no afectadaper la recursivitat, definiremcadaestructuraendosnivells: el superiorseràuna
tuplaambtotala informacióglobaldel’estructura(quenovolemqueesrepeteixiperacadaele-
ment),i puntersa algunselementsdistingits(el primer, l’últim, etc.,segonsel queesnecessiti).
El nivell inferior seràunaaltratuplaon esdefiniràel tipusdelscomponentsdel’estructura,prò-
piamentdits, quenormalmentdiremnodes. Cadanodeconstaràde la informaciócorresponent
mésun punteral següentelementde l’estructura(o mésd’un, si l’estructuraésarborescent),o
l’anterior si volempoderrecòrrerl’estructuraensentitcontrari,perexemple.
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Tipus estructura_rec = tupla
info general : tipus que sigui
element_distingit _1 : node*
...

ftupla

Tipus node (privat) = tupla
info: tipus_info
següent: node* <--- aqui hi ha la recursivitat

ftupla

1.3 El problemade l’assignació

Ensreferiremaraa l’assignaciódepunters.Si a ésun punteral tipusT1, queno haestatinicia-
litzat o tévalor null , la instruccióa:=b comportaquea passaa tenirel mateixvalorqueb. Si b
apuntaa un objectedeT1, a passaa apuntaral mateixobjecte.Si a apuntava anteriormenta un
altreobjecte,aquestno sofreixcapcanvi intern,peròpodriaconvertir-seen inaccessibleperal
programa,si noésapuntatperd’altrespunters.

Quanun mateixobjecteésapuntatper mésd’un punteresdiu quehi ha un “aliasing”, i la
conseqüènciaésques’hande mesurarmolt bé les manipulacionsques’apliquena travésd’un
punter, perquètambéafectena tots els altrespuntersqueapuntenal mateix objecte. D’això
ensenpodremaprofitarenocassions,peròtambépot donarlloc a resultatsinesperats(i, no cal
dir-ho, incorrectes).

Un exempled’aquestasituacióésl’assignacióentrenodes. Com queal seucontingutens
trobemambpunters,no podemsuposarque funcionaràcom unaassignacióambvariablesde
tipus simples,on les duesvariablespassena tenir el mateixvalor peròsónindependents.Per
tant, si esvol crearun nodenou a partir d’un altre ja existent,s’ha de definir unaoperacióde
còpiaper al corresponenttipus. S’hauràde fer el mateixambtots els tipus construïtsa partir
de nodes.Perúltim, un cassimilar esté ambl’esborrat: quanfem esborra(n) , no alliberem
els possiblesnodessegüentsd’n. Si volem això, hemde definir unaoperaciód’esborratper a
l’estructura.

Perterminar, tenimunasituaciósemblantquanpassemun punter(o algunacosaquecontin-
gui punters)comaparàmetred’entradad’unaoperació.No podremcomptarambqueesfaciuna
còpiadetotal’estructuraenllaçadaa partir del punter. Pertant,si dinsdel’operacióesmodifica
qualsevol elementd’aquestaestructura,el canvi espermanent.

2 Piles

Lespilessónestructureslineals,ésadir, cadaelementquenosiguinul tindràunsegüenti només
un. Peraprofitarlespossibilitatsde la definició inclouremun campambl’altura dela pila, que
hauremd’actualitzarcadavegadaqueentri o surti algunelement.Suposemqueespodencrear
pilesdequalsevol tipus,querepresentemambel nomELEM.
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Tipus pila = tupla
altura: ent
primer_node : node_pila*

ftupla

Tipus node_pila = tupla
info: ELEM
seguent: node_pila*

ftupla

El nostreconveni seràque la pila buida és la tupla formadaper un valor 0 (l’altura) i un
primer_node nul. Perunaaltrapart,el cim d’unapila no buidaseràel seuprimernode.Amb
això, toteslesoperacionssónimmediates:

funcio p_buida () dev p:pila
p.altura:=0;
p.primer_node:= null;

accio empilar (ent x:ELEM; e/s p:pila)
var aux: node_pila*;
nou(aux); // reserva espai pel nou element
*aux.info:=x;
*aux.seguent:=p.prim er _node;
p.primer_node:=aux;
p.altura++;

accio desempilar (e/s p:pila)
/* pre: p no es buida <=> p.primer_node no es null

<=> *(p.primer_node) te seguent */
var aux: node_pila*;
aux:=p.primer_node; // conserva l’accés al primer node abans d’avançar
p.primer_node:=*(p.p ri mer_node) .s eguent ; // avança
esborra(aux); // allibera l’espai de l’antic cim
p.altura--;

funcio cim (p:pila) dev x : ELEM
/* pre: p no es buida <=> p.primer_node no es null

<=> *(p.primer_node) te info */
x:=*(p.primer_node) .i nfo

funcio es_buida (p:pila) dev b:bool
b:= (p.primer_node=nu ll)
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3 Cues

Lescuestambésónestructureslineals. Apliquemlesmateixesidees,ambla diferènciadeque
aranecessitemaccéstant al primer element(per consultar-lo o esborrar-lo) com a l’últim (per
afegir undenou).

Tipus cua = tupla
long: ent
primer_node : node_cua*
ultim_node : node_cua*

ftupla

Tipus node_cua = tupla
info: ELEM
seguent: node_cua*

ftupla

El nostreconveni seràquela cuabuidaésla tuplaformadaperun valor 0 (la longitud) i dos
nodesnuls.

funcio c_buida () dev c:cua
c.altura:=0;
c.primer_node:= null;
c.ultim_node:= null;

accio demanar_torn (ent x:ELEM; e/s c:cua)
var aux: node_cua*;
nou(aux);
*aux.info:=x;
*aux.seguent:=null;
si c.primer_node = null -->

c.primer_node=aux;
sino

*(c.ultim_node).seg uen t:= aux ;
fsi
c.ultim_node:=aux;
c.long++;

accio avançar (e/s c:cua)
/* pre: c no es buida <=> c.primer_node no es null

<=> *(c.primer_node) te seguent */
var aux: node_cua*;
aux:=c.primer_node;
si *(c.primer_node).se guent = null -->
/* la cua te un element; en avançar quedara buida */

c.primer_node:=null ;
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c.ultim_node:=null;
sino

c.primer_node:=*(c. pri mer_node).s eguent ;
fsi
esborrar(aux);
c.long--;

funcio primer (c:cua) dev x : ELEM
/* pre: c no es buida <=> c.primer_node no es null

<=> *(c.primer_node) te info */

x:=*(c.primer_node) .i nfo

funcio es_buida (c:cua) dev b:bool
b:= (c.long=0)

4 Arbr esbinaris

Un element(o node)d’un arbrebinari pot tenir fins a dos següents. Això es reflecteixa la
definiciódel’estructurafentquela tupladelnodecontinguia la sevavegadadospuntersanode.

Tipus arbre = tupla
primer_node : node_arbre*

ftupla

Tipus node_arbre = tupla
info: ELEM
segI: node_arbre*
segD: node_arbre*

ftupla

Comquearano hi hacapinformaciómésquela delsnodes,un arbrebuit nomésconstade
un nodenul.

funcio a_buit () dev a: arbre
a.primer_node:= null;

accio plantar (x: ELEM; e/s aI: arbre; e/s aD: arbre)
/* cert */
/* aI passa a ser el nou arbre; aD es destrueix */

var aux: node_arbre*;
nou(aux);
*aux.info:= x
*aux.segI:= aI.primer_node
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*aux.segD:= aD.primer_node
aI.primer_node:= aux
aD.primer_node:= null

accio fill_esquerre (e/s a: arbre)
/* a no es buit */
/* a passa a ser el seu antic fe */

var aux: node_arbre*;
aux:= a.primer_node;
a.primer_node:=*(a .pr ime r_ node). seg I;
esborrar_node(*aux .se gD) ; // alliberem els nodes del fd
esborrar(aux); // alliberem l’arrel

accio fill_dret (e/s a: arbre)
/* a no es buit */
/* a passa a ser el seu antic fd */

var aux: node_arbre*;
aux:= a.primer_node;
a.primer_node:=*(a .pr ime r_ node). seg D
esborrar_node(*aux .se gI) ;
esborrar(aux);

Noteu que si es vol accedirals subarbresesquerrei dret d’un arbreal mateix punt d’un
programa,s’hand’introduir operacionsconsultores.

funcio arrel (a: arbre) dev x: ELEM
/* a no es buit */
/* x es l’arrel d’a */

x:= *(a.primer_node).in fo

funcio es_buit (a: arbre) dev b: bool
b:=(a.primer_node=nu ll )

L’operacióesborrar_node allibera recursivamenttots els nodesapuntatsper un puntera
node_arbre . Segonscom sigui el tipus de la info, és necessarique estigui dotat de la seva
corresponentoperaciód’esborrat.

accio esborrar_node (e/s n: node_arbre*)
si n=null -> no fer res
sino esborrar_node(*n.s egI );

esborrar_node(*n.s egD);
esborrar_elem(*n.i nfo ); // si el tipus de la info ho requereix
esborrar(n);

fsi
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Si no volem queun arbrequedidestruït,per exemple,desprésde fer-lo servir a l’operació
plantar , hauríemde fer-ne unacòpia. L’operacióencarregadade fer-ho cridaràunaauxiliar,
ambunparàmetre*node_arbre , quefaràla còpianodeanode.Ésnecessari,també,queel tipus
dela info estiguidotatdela sevacorresponentoperaciódecòpia.

funcio copiar_arbre (a1: arbre) dev a2: arbre
a2.primer_node:=cop ia r_n ode(a1 .p rim er_ node)

funcio copiar_node (n1: node_arbre*) dev n2: node_arbre*
si n1=null -> n2:=null
sino nou(n2);

*n2.info:= copiar_info(*n1.in fo) ; // si el tipus de la info ho requereix
*n2.segI:= copiar_node(*n1.se gI) ;
*n2.segD:= copiar_node(*n1.se gD)

fsi

5 Operacionsno primiti ves

Qualsevol operaciópot serimplementadadirectamentsobreunaestructurarecursiva, sensefer
servir les operacionsprimitives,sempre queesfaci dins del mòdulde l’estructura. En conse-
qüència,obtindríemunaoperacióprimitiva nova. Perexemple,podemescriureel següentcodi
perbuscarun elementenunapila:

funcio cerca_pila (p: pila, x: ELEM) dev b: bool
/* cert */

b := cerca_pila_node(p. pr ime r_n ode , x);
/* b = x es a p */

L’operacióauxiliar cerca_pila_node fa la cercarecursivament

funcio cerca_pila_node (n: node_pila*, x: ELEM) dev b: bool
/* cert */

si n = null --> b:=fals
sino si *n.info = x --> b := cert

sino b:=cerca_pila_node(* n. seg uen t, x)
fsi

fsi
/* b = x es l’info d’*n o d’un dels seus següents */

Tambées pot resoldreiterativament. Noteu que s’ha de fer servir un punterauxiliar per
recórrerla pila sensedestruir-la. Recordeuquesi modifiquemqualsevol enllaçde la pila, els
canvis sónpermanents.

8



funcio cerca_pila (p: pila, x: ELEM) dev b: bool
/* cert */

var act: node_pila*;
act=p.primer_node;
b:=fals;
/*Inv: b=x hi és a la part visitada de p <=> b=x hi és a algun node anterior a act */
mentre act!=null i no b fer

b:=*act.info=x;
act:=*act.seguent;

fmentre
/* b = x es a p */

Pel casd’accionsrecursivestenim el mateix. Suposemquearbnat ésel tipus resultantde
substituirel tipusELEMpel tipusnat . Escrivim unaaccióquesumiunvalork a totselselements
d’un arbredenaturals.

accio inc (e/s a: arbnat, ent k: nat);
{Pre: --- }

inc_node(a.primer_n ode, k);
{Post: a ha estat modificat incrementant en k tots els seus valors }

L’operacióauxiliar inc_node faelsincrementsrecursivament.

accio inc_node (e/s n: node_arbre*, ent k: nat);
{Pre: --- }

si n=null -> no fer res
sino *n.info+=k;

inc_node(*n.segI, k)
inc_node(*n.segD, k)

fsi
{Post: n ha estat modificat incrementant en k la seva info i la de

tots els seus següents, si en té }

Perúltim, mostraremun exempleon cal fer servir l’operaciódecòpiadenodes.Volemuna
accióque,donatun arbredenaturalsa, substituexi toteslessevesfulles quecontinguinel valor
x perl’arbre as

accio subst (e/s a: arbnat, ent x:nat, ent as:arbnat);
{Pre: --- }

subst_node(a.primer _node , x, as.primer_node)
{Post: a ha estat modificat substituint les fulles que contenen x per l’arbre as }

Definim l’operacióauxiliar
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accio subst_node (e/s n: node_arbre*, ent x: nat, ent ns: node_arbre*);
{Pre: --- }

si n=null -> no fer res
sino si *n.info = x i *n.segI = null i *n.segD = null -> n:=copiar_node(ns);

sino
subst_node(*n.segI, x, ns);
subst_node(*n.segD, x, ns);

fsi
fsi

{Post: n ha estat modificat substituint els seus succesors que siguin punters a fulles
que continguin x per copies de ns }

6 Exemple: una estructura nova

Volem disposard’una estructuralineal quepermetiafegir i eliminar elementsper un extrem.
L’últim elementésl’últim ques’haafegit. A més,si l’estructurano ésbuida,mantésempreun
element,anomenatactual, queésl’únic consultablei queespotmoureendavanti enrereseguint
l’ordre seqüencialenel qualelselementsvanserafegits a l’estructura.

Unapossiblerepresentaciógràficadel’estructuraseria

ult

act

null null

ant

seg

estructura

Diemqueel següentelementd’un elementdonatésel quevaserafegit justdesprésd’aquest
(sensetenir encompteelselementseliminats).Amb aquestaidea,l’operacióavançarhadefer
queel nou actualsigui el següentde l’antic a l’estructura. Noteuqueaquestaoperacióno és
aplicablesi l’estructuraesbuidao l’actual no tésegüent.

Igualment,diremquel’ anterior del’elementactualésl’elementqueva serafegit just abans
del’actual (sensetenirencompteelselementseliminats).Finalment,l’operacióretrocedirhade
fer queel nouactualsigui l’anterior de l’antic a l’estructura.Noteuqueaquestaoperacióno és
aplicablesi l’estructuraésbuidao l’actual no téanterior.

Lesoperacionsquevolemtenir espresentena l’especificació.

Mòdul str;

Especificació

10



Tipus str;

func str_buida () ret s:str;
{Pre: cert}
{Post: s és una estructura buida}

accio afegir (e/s s: str; ent x: ELEM);
{Pre: cert}
{Post: "s" s’ha modificat posant "x" com a últim element;

si la "s" inicial era buida llavors "x" és també l’element actual}

accio eliminar (e/s s: str);
{Pre: "s" no és buida}
{Post: "s" s’ha modificat eliminant el seu últim element;

si l’últim i l’actual de la "s" inicial coincideixen llavors
el nou actual passa a ser el nou últim, altrament l’actual no canvia}

accio avançar (e/s s: str);
{Pre: "s" no és buida i l’actual té següent}
{Post: el nou actual de "s" és el següent de l’antic}

accio retrocedir (e/s s: str);
{Pre: "s" no és buida i l’actual té anterior}
{Post: el nou actual de "s" és l’anterior de l’antic}

funcio actual (s: str) ret x: ELEM;
{Pre: "s" no és buida}
{Post: "x" és el valor de l’element actual de "s"}

funcio és_buida (s: str) ret b: bool;
{Pre: cert}
{Post: b = ("s" és buida)}

funcio té_següent (s: str) ret b: bool;
{Pre: "s" no és buida}
{Post: b = (l’actual de "s" té un element següent)}

funcio té_anterior (s: str) ret b: bool;
{Pre: "s" no és buida}
{Post: b = (l’actual de "s" té un element anterior)}

Implementació de la solució: Definim la nostraestructuraendosnivells. Al primernivell
noméstenim la informaciódelselementsactuali últim. Al segonnivell definimquèésun ele-
mento node.Concretament,cadaelementconstaràdela seva informacióméselsseuselements
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següenti anterior. Si algundels elementsesmentatsno existeix com, per exemple,el casde
l’estructurabuida,el seuvalorserànull .

Mòdul str;
Implementació

Tipus str= tupla Tipus node= tupla
act: node*; inf: ELEM;
ult: node*; ant: node*;

ftupla; seg: node*;
ftupla;

Percrearunaestructurabuida,nomésposemelsseuscampsa null .

func str_buida () ret s: str;
{Pre: cert}

s.act := null;
s.ult := null

{Post: s és una estructura buida}

Noteu que a l’operació afegir , la pròpia especificacióensindica que hem de tractarde
maneradiferentl’estructurad’entradacasquesigui buida.

accio afegir (e/s s: str; ent x: ELEM);
{Pre: cert} var n: node*;

nou(n);
*n.inf := x;
*n.seg := null;
Si (s.ult = null) llavors

*n.ant := null;
s.act := n;

Sino
*n.ant := s.ult;
*(s.ult).seg := n;

fSi;
s.ult := n;

{Post: "s" s’ha modificat posant "x" com a últim element;
si la "s" inicial era buida llavors "x" és també l’element actual}

A l’operació eliminar , s’ha de tractarde maneraespecialel casde voler treureel node
actual(ésa dir, si ésel mateixquel’últim). Tambés’hade tenir curasi l’estructuradesortida
quedabuida.

accio eliminar (e/s s: str);
{Pre: "s" no és buida}

var aux: node*;
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aux:=s.ult;
Si (s.ult = s.act) llavors s.act := *(s.ult).ant fSi;
s.ult := *(s.ult).ant;
Si (s.ult != null) llavors *(s.ult).sig := null fSi;
esborra(aux);

{Post: "s" s’ha modificat eliminant el seu últim element;
si l’últim i l’actual de la "s" inicial coincideixen llavors
el nou actual passa a ser el nou últim, altrament l’actual no canvia}

Alternativapera l’eliminar

var aux: node*;
aux:=s.ult;
Si (s.ult = s.act) llavors

s.act := *(s.ult).ant
s.ult := *(s.ult).ant;
Si (s.ult != null) llavors *(s.ult).sig := null fSi;

Sino
s.ult := *(s.ult).ant
*(s.ult).sig := null

fSi
esborra(aux);

La restad’operacionssónmolt senzilles.Noméss’had’actuarsobreuncamp,permodificar-
lo o consultar-lo.

accio avançar (e/s s: str);
{Pre: "s" no és buida i l’actual té següent}

s.act := *(s.act).seg
{Post: el nou actual de "s" és el següent de l’antic}

accio retrocedir (e/s s: str);
{Pre: "s" no és buida i l’actual té anterior}

s.act := *(s.act).ant
{Post: el nou actual de "s" és l’anterior de l’antic}

funcio actual (s: str) ret x: ELEM;
{Pre: "s" no és buida}

x := *(s.act).inf
{Post: "x" és el valor de l’element actual de "s"}

funcio és_buida (s: str) ret b: bool;
{Pre: cert}

b:= (s.ult = null)
{Post: b = ("s" és buida)}
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funcio té_següent (s: str) ret b: bool;
{Pre: "s" no és buida}

b:= (*(s.act).seg != null)
{Post: b = (l’actual de "s" té un element següent)}

funcio té_anterior (s: str) ret b: bool;
{Pre: "s" no és buida}

b:= (*(s.act).ant != null)
{Post: b = (l’actual de "s" té un element anterior)}
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