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Capítol 10

Tipus recursiusdedades

10.1 Intr oduccióa l’ús de tipus recursiusdedades

Jasabemcomusarla recursivitat perescriureoperacionsrepetitives:permetemqueunaoperació
escridi a si mateixaper tal d’aplicar el mateixtractamenta tots o unapart delselementsdels
seusparàmetres.S’handecomplir, 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 mateixaideaperconstruirunaestructuracomplexadedades.Els elements
del’estructuraespodendistribuir enunasèried’ítemsenllaçatsentreells queanomenaremno-
des,demaneraquecadanodecontindràunelementdel’estructuracomacampi almenysunaltre
campqueesreferiràa un altrenodedel mateixtipus(l’enllaç, queéson apareixla recursivitat).
Obviament,no espermetconstruirestructuresd’infinits elements,peròa mésnecessitaremuna
menadecasdirecte.El quefemésdefinirunvalornul perqualsevol tipusdenode,quenotécap
camp.Aquestseràla marcadequel’estructuraja s’haacabat.

Les estructuresde dadesaixí construïdestenenun parell de propietatsmolt útils. Primera,
no cal sabera priori un nombremàximd’elementsper reservar la memòrianecessàriaperem-
magatzemarl’estructura,sinóqueespotanardemanantmemòriapelsnousnodesamidaquees
volen afegir elementsa l’estructura.Segona,podreminserir o esborrarelementsa l’estructura
sensenecessitatdemoureelsaltreselements(compassariaenunvector),sinóquenoméscaldrà
modificaralgunsenllaçosentrenodes.

El constructorbàsicdetipusquefaremservirenC++ perdefinir nodesésl’ struct , el qual
enspermetrepresentartuplesdedadesheterogènies.A més,introduiremun nouconstructorde
tipus,anomenatpunter, queusaremperimplementarelsenllaçosentrenodes.

El conceptede punterprocedeixde la gestióde memòriaa baix nivell. Consideremque
tot objected’un programaestaràemmagatzematen la memòriade l’ordinador on s’executi el
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6 CAPÍTOL 10. TIPUSRECURSIUSDE DADES

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 valor NULL.

En aquestcursnomésfaremservirpuntersa tuples(ésa dir, a objectesdefinitsambel cons-
tructorstruct), peròengeneralespodendefinir puntersa qualsevol tipus. Hemdenotarqueno
totselsllenguatgesdeprogramaciódisposend’aquestconstructorpunter i que,elsqueel tenen,
no necessàriamentelsfanservirdela mateixamanera.

10.2 El constructor de tipus punter i la gestióde memòria di-
nàmica

En C++, per definir un tipus puntera un altre tipus es fa servir unanotaciómolt senzilla: si
tenim el tipus T1, automàticamentpodemconstruirel tipus T1* , quesignifica punter a T1.
En declararunavariabledel tipus T1* , per exemplex , esdiu queaquestaestàindefinida. Per
definir-la espot fer algunad’aquestesoperacions:

� Fer-li apuntara un objectedel tipus T1 ja existent; això espot fer assignant-liun altre
puntera l’objecteo directamentl’adreçadememòriadel’objecte

� Reservarmemòriaperquèapuntia unobjectenou

� Donar-li el valor NULL

Si un punterx apuntaaunobjectedel tipusT1, accedima aquestobjecteamb*x .

Exemples:

struct T1 {
int camp1;
bool camp2;

};

T1 tup; // declara i reserva memòria per un objecte tup del tipus T1
tup.camp1= 5; // assigna valors als camps de l’objecte tup
tup.camp2= true; // sense usar cap punter

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

x= &tup; // fa que x apunti a l’objecte tup (li assigna la seva adreça)
(*x).camp2= false; // i permet modificar els camps de tup usant el punter x

x= new T1; // reserva memòria per un nou objecte del tipus T1 i fa que x apunti a aquest,
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// els valors dels camps de *x poden ser qualssevol

(*x).camp1= 0; // donem valors als camps de *x; també es pot fer amb x->camp1= 0;
(*x).camp2= false; // i x->camp2= false;

T1* y; // y és un punter (no inicialitzat) a objectes del tipus T1

y= x; // y apunta al mateix objecte que x (aliasing)

(*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

if (x==NULL) (*y).camp2= true; // un punter inicialitzat es pot comparar
// amb NULL i amb d’altres punters

delete y; // allibera memòria de l’objecte apuntat per y
// (també es diu que s’esborra l’objecte)
// només es poden esborrar objectes creats prèviament amb un new

Commostral’exempleanterior, l’objecteapuntatperunpunterespotesborrarambl’operació
delete (mésacuradament,esdiu ques’alliberala memòriaa la qualapuntael punter).Quanes
programaambpunterss’hadeprocurarno deixarobjectesinútils senseesborrar. Tambéhemde
tenir curaquanmésd’un punterapuntaal mateixobjecte(aliasing), perquètot i que“s’esborri”
l’objecteapuntatper un d’ells, podríemencaramantenirl’accésmitjançantels altrespuntersa
l’objecteesborrat(ambconseqüènciesimpredictibles).

D’altra banda,hemvist tambécom l’operaciónew serveix per reservar memòriadinàmica
perun nouobjectedel tipusespecificati retornarun punteraaquest.

10.3 El problemade l’assignaciódepunters

Ensreferiremaraa l’assignaciódepunters.Si a ésun punteral tipusT1, queno haestatinicia-
litzat o té valor NULL, la instruccióa=b comportaquea passaa tenir el mateixvalor queb. 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
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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
denodes.Perúltim, un cassimilar esté ambl’esborrat:quanfem delete n, no alliberemels
possiblesnodessegüentsdel nodeapuntatper n. Si volem això, hemde definir unaoperació
d’esborratpera l’estructura.

Perextensió,tenimunasituaciósemblantquanpassemun punter(o algunacosaquecontin-
gui punters)comaparàmetred’entradad’unaoperació,ja sigui passatpervaloro perreferència
constant.En el casdepaspervalor, no podremcomptarambqueesfaci unacòpiadetotal’es-
tructuraenllaçadaapartirdelpunter. Pertant,si dinsdel’operacióesmodificaqualsevol element
d’aquestaestructura,el canvi éspermanent.Passael mateixsi el punterespassaperreferència
constant,ja queaixò nogaranteixqueno espuguimodificarl’objecteapuntat.

Comaconclusió,si unaclassed’objectess’hadefinit mitjançantpunters,caldistinguirentre
quandosobjectessónel mateix(tenennomsdiferentsperòelsseuspunterssónelsmateixosi, per
tant,apuntenalsmateixosnodes)i quansóniguals(elsnodescontenenla mateixainformació,
siguinelsmateixoso no).

10.4 Definició d’estructur esrecursivesde dades

Tornema la definiciód’una estructurarecursiva. Pertenir la capacitatd’emmagatzemarinfor-
macióno afectadaper la recursivitat, definiremcadaestructuraen dosnivells: el superiorserà
unaclasseambtota la informacióglobal de l’estructura(queno volem queesrepeteixiper a
cadaelement),i puntersa algunselementsdistingits(el primer, l’últim, etc., segonsel quees
necessiti).El nivell inferior seràunatupla privada(struct ) dins de la classeon esdefiniràel
tipusdelscomponentsdel’estructura,pròpiamentdits,quenormalmentdiremnodes. Cadanode
constaràdela informaciócorresponentmésun punteral següentelementdel’estructura(o més
d’un, si l’estructuraésarborescent),o l’anterior si volem poderrecórrerl’estructuraen sentit
contrari,perexemple.

class estructura_rec {

private:
struct node {

tipus_info info;
node* següent; // <--- aqui hi ha la recursivitat

};

tipus_que_sigui info_general;
node* element_distingit _1;

...
public:

...
};
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Com a propietatinvariantde la representació,faremquecadaelementd’un objectetingui
associatel seupropinode,ésadir, no faremservirunmateixnodeperrepresentarmésd’un ele-
mental mateixtemps.Tampocpermetremquedosobjectesquenosiguinel mateixcompartexin
nodes,ésa dir, un mateixnodepot aparèixer a la seqüènciade“següents”d’un objectei només
un. Així evitaremquesi esmodifiquenpartsd’un objectes’afectininvoluntàriamentaltresparts
del mateixobjecteo d’altres.

En els següentsapartatsmostraremimplementacionsbasadesen tipus recursius(nodes)i
puntersper lesestructuresdedadeslinealsi arborescentsqueja hemusatdurantel cursi també
veuremla implementaciódenovesestructuresdedadesusantlesmateixeseines.Cal dir queen
el casdelespiles,cuesi llistes,introduiremlesnostrespròpiesimplementacionsi nomostrarem
com estanimplementadesles classesstack , queue i list de la StandardTemplateLibrary
(STL) de C++. Tanmateix,les classesi operacionsqueus donaremimplementades,tot i que
tindranun nom diferenta les corresponentsde la STL, tindranunaespecificació“equivalent”
a la d’aquestesi permetrancobrir les mateixesfuncionalitats.En el casde les llistes, però,hi
hauràcomveuremalgunapetitadiferènciapel fet deque,en lloc defer servir iteradorsexterns
a la llista perrecórrer-la, usaremun únic cursorinterndela llista (anomenatpuntd’interès)que
nomésseràmanejableamboperacionsdela pròpiaclasseLlista.

Lesclassesqueuspresentaremseranclassesgenèriquesgràciesal’ús delmecanismetemplate
de C++. Encaraqueno ésl’única manerapossibled’obtenir genericitat,sí ésla mésnaturali
elegant.La implementaciódeclassestemplate (quetambéanomenaremtemplatitzades), però,
téassociatunpetitproblema:nopodremfer l’habitualdivisió entreunarxiu .hpp ambla defini-
ció dela classe(perinclouredesd’altresmòduls)i un arxiu .cpp ambel codi delesoperacions
(per compilarseparadament),quehemvist en classesno templatitzades,com araEstudiant .
Això ésdegut a queel compiladordeC++ no permetcompilarcodi queusi classestemplatitza-
dessenseveureles instanciacionsde lesmateixes;per tant,cal inclouretot el codi de la classe
templatitzadaperpodercompilarel mòdulusuarid’aquesta,senseesperara unaetapaposterior
demuntatgeambun hipotèticarxiu .o (comfaríemambEstudiant ).

Tot i així, el C++ensproporcionamecanismesqueenspermetriendividir el codidela classe
templatitzadaen dos arxius .hpp i .cpp de manerasemblanta la que hem vist fins ara per
classesnotemplatitzades(enel benentèsquecaldriaincloureelsdosarxiusa l’hora decompilar
i no nomésel .hpp ). Ara bé, aquestsmecanismessuposenunacàrrega de notaciósintàctica
addicionalquedificulten innecessàriamentla llegibilitat del codi. Peraquestaraó,inclouremla
implementaciódelesoperacionsdinsdela definiciódela classetemplatitzadaenun únic arxiu
.hpp (no hi hauràarxiu .cpp a part). Un exempled’això ésl’arxiu Arbre.hpp queheuvist i
usata la sessió7 del laboratoridePRO2.

10.5 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 nomT (i queésel paràmetredel template ).
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template <class T> class Pila {
private:

struct node_pila {
T info;
node_pila* seguent;

};
int altura;
node_pila* primer_node;
... // especificació i implementació d’operacions privades

public:
... // especificació i implementació d’operacions públiques

};

El nostreconveni seràque la pila buida estàformadaper un valor d’altura zero i un
primer_node nul. Perunaaltrapart,el cim d’unapila no buidaseràel seuprimernode.Amb
això, toteslesoperacionssónimmediates,tretdel constructordecòpiai del destructor, elsquals
necessitenrecórrertotselsnodesdela pila.

Les operacionsprivadesquetindremsónper copiar i esborrarcadenesde node_pila ; les
faremservir com a auxiliarsde la creadoracopiadora,de la destructorai de la redefinicióde
l’assignació.Lesdeclararemstatic i les inclouremdinsdel’apartatprivate: dela definició
dela classePila :

static node_pila* copia_node_pila(node _pila * m)
/* Pre: cert */
/* Post: si m és NULL, el resultat és NULL; en cas contrari,

el resultat apunta al primer node d’una cadena de nodes que són còpia
de la cadena que té el node apuntat per m com a primer */

{
node_pila* n;
if (m==NULL) n=NULL;
else {

n = new node_pila;
n->info = m->info;
n->seguent = copia_node_pila(m- >se guent );

}
return n;

}

static void esborra_node_pila (no de_pil a* m)
/* Pre: cert */
/* Post: no fa res si m és NULL, en cas contrari, allibera espai dels nodes de

la cadena que té el node apuntat per m com a primer */
{

if (m != NULL) {
esborra_node_pila (m- >se guent );
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delete m;
}

}

LesoperacionspúbliquesdePila , queinclouremdinsdel’apartatpublic: de la definició
dela classePila , s’especifiqueni implementenacontinuació:

Pila()
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat és una pila sense cap element */
{

altura= 0;
primer_node= NULL;

}

Pila(const Pila& original)
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat és una còpia d’original */
{

altura= original.altura;
primer_node = copia_node_pila(ori gin al .pr ime r_n ode);

}

~Pila()
// Destructora: Esborra automàticament els objectes locals en
// sortir d’un àmbit de visibilitat
{

esborra_node_pila(p rim er_ node) ;
}

Pila& operator=(const Pila& original)
/* Pre: cert */
/* Post: El p.i. passa a ser una còpia d’original i el contingut anterior del p.i.

ha estat esborrat (excepte si el p.i. i original ja eren el mateix objecte) */
{

if (this != &original) {
altura= original.altura;
esborra_node_pila (pr ime r_ node);
primer_node = copia_node_pila(orig in al. pri mer_node);

}
return *this;

}

void p_buida()
/* Pre: cert */
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/* Post: El p.i. passa a ser una pila sense elements i qualsevol
contingut anterior del p.i. ha estat esborrat */

{
esborra_node_pila(p rim er_ node) ;
altura= 0;
primer_node= NULL;

}

void empilar (const T& x)
/* Pre: cert */
/* Post: El p.i. és com el p.i. original amb x afegit com a darrer element */
{

node_pila* aux;
aux= new node_pila; // reserva espai pel nou element
aux->info= x;
aux->seguent= primer_node;
primer_node= aux;
++altura;

}

void desempilar ()
/* Pre: el p.i. és una pila no buida (<=> primer_node != NULL) */
/* Post: El p.i. és com el p.i. original però sense el darrer

element afegit al p.i. original */
{

node_pila* aux;
aux= primer_node; // conserva l’accés al primer node abans d’avançar
primer_node= primer_node->segu ent ; // avança
delete aux; // allibera l’espai de l’antic cim
--altura;

}

T cim() const
/* Pre: el p.i. és una pila no buida (<=> primer_node != NULL) */
/* Post: el resultat és el darrer element afegit al p.i. */
{

return primer_node->info;
}

bool es_buida() const
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat indica si el p.i. és una pila buida o no */
{

return primer_node==NULL;
}



10.6. CUES 13

int mida() const
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat és el nombre d’elements del p.i. */
{

return altura;
}

Algunesd’aquestesoperacionsmereixenun comentariquefem extensiua la restadeclasses
d’aquestcapítol.La creadoracopiadorai l’assignaciós’handeprogramarexpressamentja quesi
deixemqueactuinambel seufuncionamentperdefecte,noobtindríemcòpiesrealsdelsobjectes,
sinósimplementassignacionsdepunters.Dela mateixamanera,ladestructoras’hadeprogramar
ja quela sevaversióperdefectenoaniriavisitantelsnodesun perun esborrant-los.

Noteuquelacreadoracopiadorai l’assignaciófanessencialmentelmateix,tretquelaprimera
produeixunobjectenoui la segonaparteixd’un paràmetreimplícit queja existeixdemaneraque
had’alliberar l’espaid’aquestabansdefer la còpia(noméssi lesduespilesno sónla mateixa).
Noteu tambéqueper comprovar si la pila original és la mateixaqueel paràmetreimplícit es
fa servir l’operadorde referenciació.Aquestés l’únic ús d’aquestoperadorquepermetemen
aquestcurs.

L’assignacióté unapropietatespecial:no noméscopiala pila original al paràmetreimplícit
sinóqueamésretornaunareferènciaaunaaltracòpiadelmateixobjecte.Això ésel quepermet
fer assignacionsdel tipusp = q = r; L’opció deretornarreferènciesaobjectesobreunventall
depossibilitatsqueno exploraremaquí(defet, la consideremprohibidatret d’aquestaoperació)
peròqueveureuad’altresassignaturesmésavançades.

L’operacióempilar creaun nounodei assignaal seucampinfo l’objectex queafegeix a
l’estructura.Això garantiràla nocomparticiódenodesalsobjectesdela classe.

L’operaciódesempilar alliberal’espaidel’elementquetreudel’estructura.Això permetrà
quenoquediespaidesaprofitat(“memoryleak”).

10.6 Cues

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

template <class T> class Cua {
private:

struct node_cua {
T info;
node_cua* seguent;

};
int longitud;
node_cua* primer_node;
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node_cua* ultim_node;
... // especificació i implementació d’operacions privades

public:
... // especificació i implementació d’operacions públiques

};

El nostreconveni seràquela cuabuida estàformadaper un valor de longitud zero0 i dos
puntersanodenuls.

Lesoperacionsprivadesquenecessitaremsónpercopiari esborrarcadenesdenode_cua :

static node_cua* copia_node_cua(nod e_c ua* m, node_cua* &u)
/* Pre: cert */
/* Post: si m és NULL, el resultat i u són NULL; en cas contrari,

el resultat apunta al primer node d’una cadena de nodes que són còpia
de la cadena que té el node apuntat per m com a primer, i u apunta a
l’últim node */

{
node_cua* n;
if (m==NULL) {n=NULL; u=NULL;}
else {

n = new node_cua;
n->info = m->info;
n->seguent = copia_node_cua(m-> seg uent, u);
if (n->seguent == NULL) u= n;

}
return n;

}

static void esborra_node_cua( node_c ua* m)
/* Pre: cert */
/* Post: no fa res si m és NULL, en cas contrari, allibera espai dels nodes de

la cadena que té el node apuntat per m com a primer */
{

if (m != NULL) {
esborra_node_cua( m->seg uent) ;
delete m;

}
}

Lesoperacionspúbliquess’especifiqueni implementenacontinuació:

Cua()
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat és una cua sense cap element */
{
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longitud= 0;
primer_node= NULL;
ultim_node= NULL;

}

Cua(const Cua& original)
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat és una còpia d’original */
{

longitud= original.longitud ;
primer_node= copia_node_cua(or igi nal .p rim er_ node, ultim_node);

}

~Cua()
// Destructora: Esborra automàticament els objectes locals en
// sortir d’un àmbit de visibilitat
{

esborra_node_cua(pr ime r_n ode);
}

Cua& operator=(const Cua& original)
/* Pre: cert */
/* Post: El p.i. passa a ser una còpia d’original i qualsevol

contingut anterior del p.i. ha estat esborrat
(excepte si el p.i. i original ja eren el mateix objecte) */

{
if (this != &original) {

longitud= original.longitud;
esborra_node_cua( pri mer_node);
primer_node = copia_node_cua(origi nal.p rim er_ node, ultim_node);

}
return *this;

}

void c_buida()
/* Pre: cert */
/* Post: El p.i. passa a ser una cua sense elements i qualsevol

contingut anterior del p.i. ha estat esborrat */
{

esborra_node_cua(pr ime r_n ode);
longitud= 0;
primer_node= NULL;
ultim_node= NULL;

}
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void demanar_torn(const T& x)
/* Pre: cert */
/* Post: El p.i. és com el p.i. original amb x afegit

com a darrer element */
{

node_cua* aux;
aux= new node_cua; // reserva espai pel nou element
aux->info= x;
aux->seguent= NULL;
if (primer_node == NULL) primer_node= aux;
else ultim_node->seguent= aux;
ultim_node= aux;
++longitud;

}

void avançar()
/* Pre: el p.i. és una cua no buida (<=> primer_node != NULL) */
/* Post: El p.i. és com el p.i. original però sense el primer

element afegit al p.i. original */
{

node_cua* aux;
aux= primer_node; // conserva l’accés al primer node abans d’avançar
if (primer_node->segue nt == NULL) {

primer_node= NULL; ultim_node= NULL;
}
else primer_node= primer_node->segue nt ; // avança
delete aux; // allibera l’espai de l’antic cim
--longitud;

}

T primer() const
/* Pre: el p.i. és una cua no buida (<=> primer_node != NULL) */
/* Post: el resultat és el primer element afegit al p.i. */
{

return primer_node->info;
}

bool es_buida() const
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat indica si el p.i. és una cua buida o no */
{

return longitud==0;
}

int mida() const
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/* Pre: cert */
/* Post: El resultat és el nombre d’elements del p.i. */
{

return longitud;
}

10.7 Llistes

La classeLlista queimplementaremambnodesenllaçatsésunamica diferentque la classe
list de la STL deC++ quehavíemvist fins ara,ja queno veuremenaquestcurscomesfa la
implementaciód’iteradors.Tanmateix,lesoperacionspúbliquesqueimplementarema Llista
enspermetranmantenirtotesles funcionalitatsque teníemfins ara, incloent el desplaçament
endavant i endarrerad’un punt d’interèsper recórrerels elementsde la llista. Les operacions
d’afegir i eliminartambévindrandeterminadesperla posiciódelpuntd’interès.

La diferènciaseràque en lloc d’usar objectesiteradorscom a punt d’interès,usaremun
campinterndetipuspuntera node.De fet, la solucióquepresentaremaraésmésmodularque
la queusaiteradorsper consultari modificarels elementsde la llista, ja queel punt d’interès
formaràpartde la representacióinternade la llista i no seràun objectequeespuguimanipular
independentmentd’aquesta,compassaenel casdelsiteradors.Així aratindremoperacionsdins
de la classeLlista per consultari modificar l’elementapuntatpel punt d’interès,cosaqueno
teníemenla classelist , queusava iteradors.

D’altra banda,ara noméspodremtenir un únic punt d’interèsper llista, mentreque amb
iteradorsexisteix la possibilitatd’usarmésd’un punt d’interès(iterador)simultàniamentsobre
la mateixallista. Un altreefectelateraldel fet de tenir dinsde la classeLlista lesoperacions
pera moureel puntd’interèsésque,pera qualsevol operaciódecercao recorregut d’unallista,
no podrempassarla llista com a paràmetreper referènciaconstant,encaraqueno s’haginde
modificarelselements,ja queel puntd’interèssí esmodificai formapartdela llista. Depenent
de si volem que la llista quedi modificadao no, passaremaquestaper referènciao per valor
respectivament.

template <class T> class Llista {
private:

struct node_llista {
T info;
node_llista* seg;
node_llista* ant;

};
int longitud;
node_llista* primer_node;
node_llista* ultim_node;
node_llista* act;
... // especificació i implementació d’operacions privades
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public:
... // especificació i implementació d’operacions públiques

};

Si no ésnul, el puntera nodeact apuntaràa l’elementconsultablede la llista, al queano-
menaremactual. Un valor nul d’act s’interpretacom si el punt d’interèsestiguéssituata la
dretadetot, a sobred’un elementfictici posteriora l’últim elementreal. Voldremtenir un accés
ràpid tant al primercom a l’últim nodede la llista, i per això l’estructurainclou dospuntersa
aquestsnodes.El nostreconveni seràquela llista buidaestàformadaperun valor de longitud
zeroi trespunters(primer_node , ultim_node i act ) nuls. Perunaaltrapart,elsnodeshande
contenirpuntersal següenti a l’anterior perpoderdesplaçaract endavanti endarrera.

Lesoperacionsprivadesquenecessitaremsónpercopiari esborrarcadenesdenode_llista :

static node_llista* copia_node_llista( node_ lli sta * m, node_llista* oact,
node_llista* &u, node_llista* &a)

/* Pre: cert */
/* Post: si m és NULL, el resultat, u i a són NULL; en cas contrari,

el resultat apunta al primer node d’una cadena de nodes que són còpia de la
cadena que té el node apuntat per m com a primer, u apunta a l’últim node,
a és o bé NULL si oact no apunta a cap node de la cadena que comença amb m
o bé apunta al node còpia del node apuntat per oact */

{
node_llista* n;
if (m==NULL) {n=NULL; u=NULL; a=NULL;}
else {

n = new node_llista;
n->info = m->info;
n->ant = NULL;
n->seg = copia_node_llista(m ->s eg, oact, u, a);
if (n->seg == NULL) u = n;
else (n->seg)->ant = n;
if (m == oact) a = n;

}
return n;

}

static void esborra_node_llis ta( node_l li sta * m)
/* Pre: cert */
/* Post: no fa res si m és NULL, en cas contrari, allibera espai dels nodes de

la cadena que té el node apuntat per m com a primer */
{

if (m != NULL) {
esborra_node_llis ta( m->se g);
delete m;

}
}
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Lesoperacionspúbliquess’especifiqueni s’implementena continuació:

// Constructores

Llista()
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat és una llista buida */
{

longitud= 0;
primer_node= NULL;
ultim_node= NULL;
act= NULL;

}

Llista(const Llista& original)
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat és una còpia d’original */
{

longitud= original.longitud;
primer_node = copia_node_llista(or ig ina l.p rim er _node, original.act,

ultim_node, act);
}

// Destructora

~Llista()
// Destructora: Esborra automàticament els objectes locals en
// sortir d’un àmbit de visibilitat
{

esborra_node_llista (pr ime r_ node);
}

// Redefinició de l’assignació

Llista& operator=(const Llista& original)
/* Pre: cert */
/* Post: El p.i. passa a ser una còpia d’original i qualsevol

contingut anterior del p.i. ha estat esborrat
(excepte si el p.i. i original ja eren el mateix objecte) */

{
if (this != &original) {

longitud= original.longitud;
esborra_node_llis ta( pri mer_n ode);
primer_node = copia_node_llista(or ig ina l.p rim er _node, original.act,

ultim_node, act);
}
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return *this;
}

// Modificadores

void l_buida()
/* Pre: cert */
/* Post: El p.i. passa a ser una llista sense elements i qualsevol

contingut anterior del p.i. ha estat esborrat */
{

esborra_node_llista (pr ime r_ node);
longitud= 0;
primer_node= NULL;
ultim_node= NULL;
act= NULL;

}

void afegir (const T& x)
/* Pre: cert */
/* Post: el p.i. és com el seu valor original, però amb x

afegit a l’esquerra del punt d’interès */
{

node_llista* aux;
aux= new node_llista; // reserva espai pel nou element
aux->info= x;
aux->seg= act;
if (longitud==0) {

aux->ant= NULL;
primer_node= aux;
ultim_node= aux;

}
else if (act==NULL) {

aux->ant= ultim_node;
ultim_node->seg= aux;
ultim_node= aux;

}
else if (act==primer_node) {

aux->ant= NULL;
act->ant= aux;
primer_node= aux;

}
else {

aux->ant= act->ant;
(act->ant)->seg= aux;
act->ant= aux;
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}
++longitud;

}

void eliminar()
/* Pre: el p.i. és una llista no buida i el seu punt d’interès no està a la dreta de tot */
/* Post: El p.i. és com el p.i. original sense l’element on estava el punt d’interès i

amb el nou punt d’interès avançat una posició a la dreta */
{

node_llista* aux;
aux= act; // conserva l’accés al node actual
if (longitud==1) {

primer_node= NULL;
ultim_node= NULL;

}
else if (act==primer_node) {

primer_node= act->seg;
primer_node->ant= NULL;

}
else if (act==ultim_node) {

ultim_node= act->ant;
ultim_node->seg= NULL;

}
else {

(act->ant)->seg= act->seg;
(act->seg)->ant= act->ant;

}
act= act->seg; // avança el punt d’interès
delete aux; // allibera l’espai de l’element esborrat
--longitud;

}

void concat(Llista& l)
/* Pre: l=L */
/* Post: el p.i. té els seus elements originals seguits pels de

L, l és buida, i el punt d’interès del p.i. queda situat a
l’inici */

{
if (l.longitud>0) {

if (longitud==0) {
primer_node= l.primer_node;
ultim_node= l.ultim_node;
longitud= l.longitud;

}
else {
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ultim_node->seg= l.primer_node;
(l.primer_node)->a nt= ultim_node;
ultim_node= l.ultim_node;
longitud+= l.longitud;

}
l.primer_node= NULL;
l.ultim_node= NULL;
l.act= NULL;
l.longitud= 0;

}
act= primer_node;

}

// Consultores

bool es_buida() const
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat indica si el p.i. és una llista buida o no */
{

return primer_node==NULL;
}

int mida() const
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat és el nombre d’elements de la llista p.i. */
{

return longitud;
}

// Noves operacions per a consultar i modificar l’element actual
//
// Als comentaris de les següents operacions equiparem el punter act de la llista
// amb un iterador it que referencia l’element actual

T actual() const
/* Pre: el p.i. és una llista no buida i el seu punt d’interès no està a la dreta de tot */
/* Post: el resultat és l’element actual del p.i. */
{

return act->info; // equival a consultar *it si it és un iterador a l’actual
}

void modifica_actual(con st T &x)
/* Pre: el p.i. és una llista no buida i el seu punt d’interès no està a la dreta de tot */
/* Post: el p.i. és com el seu valor original, però amb x reemplaçant l’element actual */
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{
act->info= x; // equival a fer *it=x; si it és un iterador a l’actual

}

// Noves operacions per a moure el punt d’interès

void inici()
/* Pre: cert */
/* Post: el punt d’interès del p.i. està situat a sobre del primer element de la llista

o a la dreta de tot si la llista és buida */
{

act= primer_node; // equival a fer it=l.begin();
}

void fi()
/* Pre: cert */
/* Post: el punt d’interès del p.i. està situat a la dreta de tot */
{

act= NULL; // equival a fer it=l.end();
}

void avança()
/* Pre: el punt d’interès del p.i. no està a la dreta de tot */
/* Post: el punt d’interès del p.i. està situat una posició més a la dreta que al valor

original del p.i. */
{

act= act->seg; // equival a fer ++it;
}

void retrocedeix()
/* Pre: el punt d’interès del p.i. no està a sobre del primer element de la llista*/
/* Post: el punt d’interès del p.i. està situat una posició més a l’esquerra que al

valor original del p.i. */
{

if (act==NULL) act=ultim_node; // equival a fer --it;
else act= act->ant;

}

bool dreta_de_tot() const
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat indica si el punt d’interès del p.i. està a la dreta de tot */
{

return act==NULL; // equival a comparar it==l.end()
}
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Figura10.1:Llista ambsentinella

bool sobre_el_primer() const
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat indica si el punt d’interès del p.i. està a sobre del

primer element del p.i. o està a la dreta de tot si la llista és buida */
{

return act==primer_node; // equival a comparar it==l.begin()
}

10.8 Llistes doblementencadenadesamb sentinella

A la seccióanteriorhemvist comimplementarlesllistesambpuntd’interèsusantunaestructura
doblementencadenadade nodes,on el nombrede nodesera el mateix que el nombred’ele-
mentsde la llista. En aquestaveuremcom, si afegim un nodeextra anomenatsentinellaque
no contécapelementreal,podemsimplificarel codi d’algunesoperacionsdela classeLlista ,
comaraafegir i eliminar . L’estructuramai tindràpuntersambvalor null i el sentinellafarà
el paperqueaquestteniaa l’exempleanterior. Unapossiblerepresentaciógràficaesmostraa la
figura10.1

L’elementsentinella(marcatambS) éssempreel primerdel’estructuraperòquanvulguem
anara l’inici, enrealitataniremal següentdel sentinella.No estàprohibit quel’elementactual
sigui el sentinellaperò,si l’és, no espot esborrar, modificarni consultar. Diem queel darrer
elementde l’estructuraés l’anterior del sentinella. A més,definim el propi sentinellacom al
següentdeldarrer.

Si l’estructuraésbuida, el sentinellas’apuntaràa si mateix. Tindrà l’aspectemostrata la
figura10.2

Mostremunapossibleimplementació

template <class T> class Llista {
private:
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struct node_llista {
T info;
node_llista* seg;
node_llista* ant;

};
int longitud;
node_llista* sent;
node_llista* act;
... // especificació i implementació d’operacions privades

public:
... // especificació i implementació d’operacions públiques

};

El punteranodesent apuntaràsempreal sentinella,inclúsquanla llista ésbuida.Enaquest
últim cas,el següenti l’anterior del sentinellaseranel propi sentinella,mentrequesi la llista no
ésbuida,el següentdel sentinellaseràel primerdela llista i l’anterior del sentinellaseràl’últim
de la llista. Simètricament,si la llista no ésbuida,el sentinellaseràal mateixtempsl’anterior
del primeri el següentdel’últim.

El puntera nodeact mai valdrànul sinó queapuntaràa l’elementconsultablede la llista
(l’actual) o béapuntaràal sentinellaenel casdequeel puntd’interèsestiguisituata la dretade
tot.

Els puntersa nodeseg i ant tampocvaldrannul mai, i això obliga a reimplementarles
operacionsprivadesquenecessitempercopiari esborrarcadenesdenode_llista :

static node_llista* copia_node_llista( node_ lli sta * m, node_llista* s, node_llista* oact,
node_llista* &ns, node_llista* &a)

/* Pre: s apunta a un sentinella, m i s pertanyen a la mateixa cadena de nodes */
/* Post: si m apunta a s, el resultat, ns i a apunten a una còpia del sentinella;

en cas contrari, el resultat apunta al primer node d’una cadena de nodes que
són còpia de la cadena que té el node apuntat per m com a primer i acaba en s,
ns apunta a la còpia del sentinella s, i a apunta al node còpia del node apuntat
per oact */

{
node_llista* n = new node_llista;
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if (m==s) {n->ant=n; n->seg=n; ns=n; a=n;}
else {

n->info = m->info;
n->seg = copia_node_llista(m ->s eg, s, oact, ns, a);
(n->seg)->ant= n;
ns->seg = n;
n->ant = ns;
if (m == oact) a= n;

}
return n;

}

static void esborra_node_llis ta( node_l li sta * m, node_llista* s)
/* Pre: s apunta a un sentinella, m i s pertanyen a la mateixa cadena de nodes */
/* Post: si m apunta a s, esborra el sentinella; en cas contrari, allibera espai

dels nodes de la cadena que té el node apuntat per m com a primer i acaba
en s */

{
if (m != s) {

esborra_node_llis ta( m->se g, s);
}
delete m;

}

LesoperacionspúbliquesdeLlista quedenimplementadesdela següentmanera(notornem
aescriurelesprecondicionsi lespostcondicionsquecoincideixenamblesdela versióanterior):

// Constructores

Llista() {
longitud= 0;
sent = new node_llista;
sent->seg= sent;
sent->ant= sent;
act= sent;

}

Llista(const Llista& original) {
longitud= original.longitud;
node_llista* aux;
aux = copia_node_llista(( ori gin al. se nt) ->s eg, original.sent, original.act,

sent, act);
}

// Destructora
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~Llista() {
esborra_node_llista (se nt- >seg, sent);

}

// Redefinició de l’assignació

Llista& operator=(const Llista& original) {
if (this != &original) {

longitud= original.longitud;
esborra_node_llis ta( sen t- >se g, sent);
node_llista* aux;
aux = copia_node_llista(( ori gin al. se nt) ->s eg, original.sent, original.act,

sent, act);
}
return *this;

}

// Modificadores

void l_buida() {
esborra_node_llista (se nt- >seg, sent);
longitud= 0;
sent = new node_llista;
sent->seg= sent;
sent->ant= sent;
act= sent;

}

void afegir (const T& x) {
node_llista* aux;
aux= new node_llista; // reserva espai pel nou element
aux->info= x;
aux->seg= act;
aux->ant= act->ant;
(act->ant)->seg= aux;
act->ant= aux;
++longitud;

}

void eliminar()
/* Pre: l’original + act != sent */
{

node_llista* aux;
aux= act; // conserva l’accés al node actual
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(act->ant)->seg= act->seg;
(act->seg)->ant= act->ant;
act= act->seg; // avança el punt d’interès
delete aux; // allibera l’espai de l’element esborrat
--longitud;

}

void concat(Llista& l) {
if (l.longitud>0) {

if (longitud==0) swap(sent,l.sent);
else {

(sent->ant)->seg= (l.sent)->seg; // connectem les dues llistes
((l.sent)->seg)->a nt= sent->ant;
sent->ant= (l.sent)->ant; // adaptem sent al fet que l’ultim element
((l.sent)->ant)->s eg= sent; // del p.i. passa a ser l’ultim element de l
(l.sent)->seg= l.sent; // el sentinella de l passa a
(l.sent)->ant= l.sent; // apuntar-se a si mateix

}
l.act= l.sent;
longitud+= l.longitud;
l.longitud= 0;

}
act= sent->seg;

}

// Consultores

bool es_buida() const {
return longitud==0;

}

int mida() const {
return longitud;

}

// Noves operacions per a consultar i modificar l’element actual

T actual() const
/* Pre: l’original + act != sent */
{

return act->info;
}

void modifica_actual(con st T &x)
/* Pre: l’original + act != sent */
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{
act->info= x;

}

// Noves operacions per a moure el punt d’interès

void inici() {
act= sent->seg;

}

void fi() {
act= sent;

}

void avança() {
act= act->seg;

}

void retrocedeix() {
act= act->ant;

}

bool dreta_de_tot() const {
return act==sent;

}

bool sobre_el_primer() const {
return act==(sent->seg);

}

10.9 Arbr esbinaris

Un elementd’un arbrebinari pot tenir fins a dossegüents.Això esreflecteixa la definició de
l’estructurafentqueel struct delnodecontinguia la sevavegadadospuntersanode.

template <class T> class Arbre {
private:

struct node_arbre {
T info;
node_arbre* segE;
node_arbre* segD;

};
node_arbre* primer_node;
... // especificació i implementació d’operacions privades

public:
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... // especificació i implementació d’operacions públiques
};

Comquearanohi hacapinformaciómésquela delsnodes,unarbrebuit nomésconstad’un
puntera nodenul.

Lesoperacionsprivadesquenecessitaremsónpercopiari esborrarjerarquiesdenodes:

static node_arbre* copia_node_arbre(no de_ar bre * m)
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat és NULL si m és NULL; en cas contrari, el resultat apunta

al node arrel d’una jerarquia de nodes que és una còpia de la
jerarquia de nodes que té el node apuntat per m com a arrel */

{
node_arbre* n;
if (m==NULL) n=NULL;
else {

n = new node_arbre;
n->info = m->info;
n->segE = copia_node_arbre(m ->s egE);
n->segD = copia_node_arbre(m ->s egD);

}
return n;

}

static void esborra_node_arbr e(n ode_ar br e* m)
/* Pre: cert */
/* Post no fa res si m és NULL; en cas contrari, allibera espai de tots els nodes

de la jerarquia que té el node apuntat per m com a arrel */
{

if (m != NULL) {
esborra_node_arbr e(m->s egE);
esborra_node_arbr e(m->s egD);
delete m;

}
}

L’operacióprivadacopia_node_arbre generarecursivamentunacòpiade la jerarquiade
nodesquepenjad’un punterdonata node_arbre . Esfaràserviren la constructoradecòpiade
la clasei enl’assignaciód’arbres.Hemsuposatquel’operadord’assignaciódel tipusT dela info
funcionacomaunaoperaciódecòpia.

L’operacióprivadaesborra_node_arbre alliberarecursivamenttotselsnodesapuntatsper
un punterdonata node_arbre . Es farà servir en la destructorad’arbre, en l’assignaciói en
l’acció modificadoradebuidarun arbre.

Lesoperacionspúbliquess’especifiqueni s’implementena continuació:
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Arbre()
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat és un arbre buit */
{

primer_node= NULL;
}

Arbre(const Arbre& original)
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat és una còpia d’original */
{

primer_node = copia_node_arbre(or igi nal.p rim er_ node) ;
}

~Arbre()
// Destructora: Esborra automàticament els objectes locals en
// sortir d’un àmbit de visibilitat
{

esborra_node_arbre( pri mer_node);
}

Arbre& operator=(const Arbre& original)
/* Pre: cert */
/* Post: El p.i. passa a ser una còpia d’original i qualsevol contingut

anterior del p.i. ha estat esborrat (excepte si el p.i. i original
ja eren el mateix objecte) */

{
if (this != &original) {

esborra_node_arbr e(p rim er _node) ;
primer_node = copia_node_arbre(ori gi nal .pr ime r_ node);

}
return *this;

}

void a_buit()
/* Pre: cert */
/* Post: el p.i. és un arbre buit i qualsevol contingut anterior del p.i.

ha estat esborrat */
{

esborra_node_arbre( pri mer_node);
primer_node= NULL;

}

void plantar(const T &x, Arbre &a1, Arbre &a2)
/* Pre: el p.i. és buit, a1=A1, a2=A2, el p.i. no és el mateix objecte que a1 ni que a2 */
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/* Post: el p.i. és un arbre amb arrel igual a x, amb fill esquerre igual a A1
i amb fill dret igual a A2; a1 i a2 són buits */

{
node_arbre* aux;
aux= new node_arbre;
aux->info= x;
aux->segE= a1.primer_node;
if (a2.primer_node != a1.primer_node or a2.primer_node == NULL)

aux->segD= a2.primer_node;
else

aux->segD= copia_node_arbre( a2. pri mer_n ode);
primer_node= aux;
a1.primer_node= NULL;
a2.primer_node= NULL;

}

void fills (Arbre &fe, Arbre &fd)
/* Pre: el p.i. no és buit i li diem A, fe i fd són buits

i no són el mateix objecte */
/* Post: fe és el fill esquerre d’A, fd és el fill dret d’A, el p.i. és buit */
{

node_arbre* aux;
aux= primer_node;
fe.primer_node= aux->segE;
fd.primer_node= aux->segD;
primer_node= NULL;
delete aux;

}

T arrel() const
/* Pre: el p.i. no és buit */
/* Post: el resultat és l’arrel del p.i. */
{

return primer_node->info;
}

bool es_buit() const
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat indica si el p.i. és un arbre buit */
{

return (primer_node==NULL );
}

Noteuqueen el casde fer unacrida a.plantar(x,a,b) la Postde l’operacióensdiu al
mateix tempsque,a l’acabarl’operació,a ésbuit i a ésl’arbre resultatde plantar(això últim
perquèa tambéésel paràmetreimplícit). Evidentmentno espodensatisferles duescosesal



10.10. ARBRESN-ARIS 33

Figura10.3:Arbre4-ari

mateixtempsi pertanthemdit a la precondicióqueaquestacridano ésvàlida.
En canvi, sí podemcridar a.plantar(x,b,b) , ésa dir, permetemqueelsobjectesa1 i a2

siguinel mateixarbre. Pertal de garantirla no comparticióde nodesi no perdreeficiència,si
a1 i a2 no sónel mateix,simplementaprofitemelsseusnodes,conectant-losambel nodedela
novaarrel;encascontrari,enfem unacòpiapertal queelsnodesconnectatspersegE nosiguin
elsmateixosqueelsconnectatspersegD.

10.10 Arbr esN-aris

ElsarbresN-arissónunageneralitzaciódirectadelsarbresbinarison tot arbrenobuit té exacta-
mentN fills, siguinaquestsfills arbresbuitso no. Això esreflecteixa la definiciódel’estructura
fent queel struct del nodecontinguiN puntersa node,un percadafill. Pera permetrel’accés
directeal fill i-èssim(un cops’haarribatal node)calagruparelsN puntersenunvector.

template <class T> class ArbreNari {
private:

struct node_arbreNari {
T info;
vector<node_arbreNa ri *> seg;

};
int N;
node_arbreNari* primer_node;
... // especificació i implementació d’operacions privades

public:
... // especificació i implementació d’operacions públiques

};

A mésdelpunteral primernode,l’estructuracontindràtambéuncampenterambel valorde
N donatpelconstructor. Així unarbrebuit constad’un punteranodenul i delcampambel valor
deN.
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Novament,lesoperacionsprivadesesdediquenacopiari esborrarjerarquiesdenodes:

static node_arbreNari* copia_node_arbreN ari (no de_ar bre Nar i* m)
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat és NULL si m és NULL; en cas contrari, el resultat apunta

al node arrel d’una jerarquia de nodes que és una còpia de la
jerarquia de nodes que té el node apuntat per m com a arrel */

{
node_arbreNari* n;
if (m==NULL) n=NULL;
else {

n = new node_arbreNari;
n->info = m->info;
int N = m->seg.size();
n->seg = vector<node_arbreNa ri* >(N );
for (int i=0; i<N; ++i)

n->seg[i] = copia_node_arbreNari (m->s eg[ i]) ;
}
return n;

}

static void esborra_node_arbr eNari( node_arb reN ari * m)
/* Pre: cert */
/* Post no fa res si m és NULL; en cas contrari, allibera espai de tots els nodes

de la jerarquia que té el node apuntat per m com a arrel */
{

if (m != NULL) {
int N = m->seg.size();
for (int i=0; i<N; ++i)

esborra_node_arbre Nar i( m->seg [i] );
delete m;

}
}

Lesoperacionspúbliquess’especifiqueni s’implementena continuació:

ArbreNari(int n)
/* Pre: n>0 */
/* Post: el resultat és un arbre buit d’aritat n */
{

N = n;
primer_node= NULL;

}

ArbreNari(const T &x, int n)
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/* Pre: n>0 */
/* Post: el resultat és un arbre d’aritat n amb arrel x i n fills buits */
{

N = n;
primer_node= new node_arbreNari;
primer_node->info = x;
primer_node->seg = vector<node_arbreNa ri* >(N );
for (int i=0; i<N; ++i)

primer_node->seg[ i] = NULL;
}

ArbreNari(const ArbreNari& original)
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat és una còpia d’original */
{

N = original.N;
primer_node = copia_node_arbreNar i(o ri gin al. pri mer_n ode);

}

~ArbreNari()
// Destructora: Esborra automàticament els objectes locals en
// sortir d’un àmbit de visibilitat
{

esborra_node_arbreN ari (pr im er_ node);
}

ArbreNari& operator=(const ArbreNari& original)
/* Pre: cert */
/* Post: El p.i. passa a ser una còpia d’original i qualsevol

contingut anterior del p.i. ha estat esborrat
(excepte si el p.i. i original ja eren el mateix objecte) */

{
if (this != &original) {

esborra_node_arbr eNari( pr ime r_n ode);
N = original.N;
primer_node = copia_node_arbreNari (o rig ina l.p ri mer_node) ;

}
return *this;

}

void a_buit()
/* Pre: cert */
/* Post: el p.i. és un arbre N-ari buit i qualsevol

contingut anterior del p.i. ha estat esborrat */
{
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esborra_node_arbreN ari (pr im er_ node);
primer_node= NULL;

}

void plantar(const T &x, vector<ArbreNari> &v)
/* Pre: el p.i. és buit; v.size() és igual a l’aritat del p.i.;

tots els components de v tenen la mateixa aritat que el p.i.
i cap d’ells és el mateix objecte que el p.i. */

/* Post: el p.i. té x com a arrel i els N elements originals
de v com a fills, v passa a contenir arbres buits */

{
node_arbreNari* aux= new node_arbreNari;
aux->info= x;
aux->seg = vector<node_arbreNa ri* >(N );
for (int i=0; i<N; ++i) {

aux->seg[i] = v[i].primer_node;
v[i].primer_node = NULL;

}
primer_node= aux;

}

void fills(vector<ArbreN ari > &v)
/* Pre: el p.i. no és buit i li diem A, v és un vector buit */
/* Post: el p.i. és buit, v passa a contenir els N fills de l’arbre A */
{

node_arbreNari* aux= primer_node;
v = vector<ArbreNari> (N, ArbreNari(N));
for (int i=0; i<N; ++i)

v[i].primer_node = aux->seg[i];
primer_node= NULL;
delete aux;

}

T arrel() const
/* Pre: el p.i. no és buit */
/* Post: el resultat és l’arrel del p.i. */
{

return primer_node->info;
}

bool es_buit() const
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat indica si el p.i. és un arbre buit o no */
{

return (primer_node==NULL );
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}

int aritat() const
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat és l’aritat del p.i. */
{

return N;
}

Noteu que a l’operació plantar no pot haver-hi situacionsd’aliasing amb els arbresdel
vector, ja que quans’ompli aquestla creadorade còpia i l’assignacióde la classefarien les
còpiescorresponents.

A la figura10.3,elsquadratsnegresrepresentenarbresbuits. Perquèl’estructuraquediclara
convé representarexplícitamentelsarbresbuits enelsarbresN-aris. Perinstanciararbresd’un
tipusconcretescriuremArbreNari<tipus> nom_arbre; , perexempleArbreNari<int> a; o
ArbreNari<Estudiant> b; , etc.L’operaciófills , queobtédecop(sensenecessitatdecopiar
nodes)unvectord’arbresambelsN fills, enspermetfer unrecorreguteficientdelsarbresN-aris
(demanerasimilara l’operaciófills quehemvist alsarbresbinaris).A continuaciódonemun
exempledecomusaraquestaoperaciópersumarelselementsd’un arbreN-ari d’enters:

int suma_elements(Arb reN ari <i nt> &a)
/* Pre: a=A */
/* Post: el resultat és la suma dels elements d’A */
{

int s;
if (a.es_buit()) s=0;
else {

s= a.arrel();
int N = a.aritat();
vector<ArbreNari< int > > v;
a.fills(v);
for (int i=0; i<N; ++i)

s+= suma_elements(v[i]) ;
}
return s;

}

I finalmentunexempledecommodificarunarbreN-ari usantlesoperacionsprimitivesdela
classe:

void inc_arbreNari(Arbre Nar i< int > &a, int k)
/* Pre: a=A */
/* Post: a és com A però havent sumat k a tots els seus elements */
{

if (not a.es_buit()) {
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Figura10.4:Exempled’un arbregeneral

int s = a.arrel() + k;
int N = a.aritat();
vector<ArbreNari< int > > v;
a.fills(v);
for (int i=0; i<N; ++i)

inc_arbreNari(v[i] ,k) ;
a.plantar(s,v);

}
}

10.11 Arbr esgenerals

Unarbregeneralpotserunarbrebuit ounarbrenobuit quenocontéarbresbuitscomasubarbres.
Esdiu arbregeneralperquècadasubarbrepot tenir un nombreindeterminat,fins i tot zero,de
fills no buits, peròcapfill buit. Si un subarbreno té capfill, aquestsubarbreconstad’un únic
nodequeésunafulla del’arbre quecontéel subarbre.A la figura10.4podemveurerepresentat
gràficamentun exempled’arbregeneral.

Els arbresgeneralsescaracteritzendoncsper tenir un nombreindeterminatdefills no buits
quepotvariaracadasubarbre.Existeixendiferentsalternativesperimplementararbresgenerals
usantnodesi punters.Unapossibilitatésusarla mateixaestructuraquealsarbresbinarisseguint
l’estratègiaderepresentacióanomenada“primer fill, germàdret”. Unaaltrapossibilitatéstenir
a cadanodeunallista de puntersa nodeper accedirals fills. En els doscasos,si esdecideix
incloureunaoperacióperconsultarel fill i-èssim,la sevaimplementacióseriapoceficientja que
caldriarecórrerprimerelspuntersalsfills anteriors.Això seriaespecialmentdolentsi volguéssim
consultartotselsfills i cadavegadahaguéssimdecomençardesdel primer.

Teninta cadanodeun vectordepuntersa nodepodremgarantirun accésràpidalsfills, com
enel casdelsarbresN-aris,peròarahauremdemanegard’algunamanerael problemadetenir
un nombrevariablei indeterminatde fills a cadasubarbre.Si imposéssimunarestricciósobre
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el nombremàximdefills podriemdimensionarelsvectorsdepuntersdecadanodeambaquest
màxim i afegir un campenteral nodequeensindiquésels fills reals;ambaixò però,podríem
estarmalbaratantmolt espaidememòria.Si el llenguatgedeprogramaciópermetemprarvec-
torsdinàmics,comésel casdel C++ mitjançantl’operaciópush_back , enspodremestalviarel
dimensionamentprevi del vector, peròcal tenir encomptequela implementaciópròpiade l’o-
peraciópush_back pot serineficientenalgunscasos(tantentempscomenespaidememòria).
Tanmateix,seguiremaquestaideaenla següentimplementaciódelsarbresgenerals.

template <class T> class ArbreGen {
private:

struct node_arbreGen {
T info;
vector<node_arbreGe n* > seg;

};
node_arbreGen* primer_node;
... // especificació i implementació d’operacions privades

public:
... // especificació i implementació d’operacions públiques

};

Noteuquearano tenim un campentera nivell global de l’estructurapel nombrede fills.
Ésmés,tampoccal afegir-lo dinsdelsnodes,perquèpodremsaberel nombredefills següents
consultantla size del vectorseg .

Les operacionsprivadesde copiar i esborrarjerarquiesde nodesd’arbresgeneralsqueden
idèntiquesa lesdelsarbresN-arisquehemvist abans.Noméscal substituirelsnomsdelsnodes
corresponents.

Lesoperacionspúbliquess’especifiqueni s’implementena continuació:

ArbreGen()
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat és un arbre general buit */
{

primer_node= NULL;
}

ArbreGen(const T &x)
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat és un arbre general amb arrel x i sense fills */
{

primer_node= new node_arbreGen;
primer_node->info = x;
// No cal fer primer_node->seg = vector<node_arbreGe n*> (0) ;

}

ArbreGen(const ArbreGen& original)



40 CAPÍTOL 10. TIPUSRECURSIUSDE DADES

/* Pre: cert */
/* Post: el resultat és una còpia d’original */
{

primer_node = copia_node_arbreGen (or ig ina l.p rim er _node) ;
}

~ArbreGen()
// Destructora: Esborra automàticament els objectes locals en
// sortir d’un àmbit de visibilitat
{

esborra_node_arbreG en( pri mer_n ode);
}

ArbreGen& operator=(const ArbreGen& original)
/* Pre: cert */
/* Post: El p.i. passa a ser una còpia d’original i qualsevol

contingut anterior del p.i. ha estat esborrat
(excepte si el p.i. i original ja eren el mateix objecte) */

{
if (this != &original) {

esborra_node_arbr eGen(p ri mer_node) ;
primer_node = copia_node_arbreGen( or igi nal .pr im er_ node);

}
return *this;

}

void a_buit()
/* Pre: cert */
/* Post: el p.i. és un arbre general buit i qualsevol

contingut anterior del p.i. ha estat esborrat */
{

esborra_node_arbreG en( pri mer_n ode);
primer_node= NULL;

}

void plantar(const T &x)
/* Pre: el p.i. és buit */
/* Post: el p.i. té x com a arrel i zero fills */
{

primer_node= new node_arbreGen;
primer_node->info= x;
// No cal fer primer_node->seg = vector<node_arbreGe n*> (0) ;

}

void plantar(const T &x, vector<ArbreGen> &v)
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/* Pre: el p.i. és buit i v.size()>0 i cap arbre de v és buit */
/* Post: el p.i. té x com a arrel i els elements originals

de v com a fills, v passa a contenir arbres buits */
{

node_arbreGen* aux= new node_arbreGen;
aux->info= x;
int n = v.size();
aux->seg = vector<node_arbreGe n*> (n) ;
for (int i=0; i<n; ++i) {

aux->seg[i] = v[i].primer_node;
v[i].primer_node = NULL;

}
primer_node= aux;

}

void afegir_fill(const ArbreGen &a)
/* Pre: el p.i. i a no són buits */
/* Post: el p.i. té un fill més que a l’inici, i aquest nou darrer fill

és una còpia de l’arbre a */
{

(primer_node->seg) .pu sh_ back( cop ia_ node_arb reGen(a. pri mer_node));
}

void fill(const ArbreGen &a, int i)
/* Pre: el p.i. és buit, a no és buit, i està entre 1 i el nombre de fills d’a */
/* Post: el p.i és una còpia del fill i-èssim d’a */
{

primer_node= copia_node_arbreGen ((a .p rim er_ node) ->s eg[ i-1 ]) ;
}

void fills(vector<ArbreG en> &v)
/* Pre: el p.i. no és buit i li diem A, v és un vector buit */
/* Post: el p.i. és buit, v passa a contenir els fills de l’arbre A */
{

node_arbreGen* aux= primer_node;
int n = aux->seg.size();
v = vector<ArbreGen> (n);
for (int i=0; i<n; ++i)

v[i].primer_node = aux->seg[i];
primer_node= NULL;
delete aux;

}

T arrel() const
/* Pre: el p.i. no és buit */
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/* Post: el resultat és l’arrel del p.i. */
{

return primer_node->info;
}

bool es_buit() const
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat indica si el p.i. és un arbre buit */
{

return (primer_node==NULL );
}

int nombre_fills() const
/* Pre: el p.i. no és buit */
/* Post: el resultat és el nombre de fills del p.i. */
{

return (primer_node->seg) .si ze( );
}

Perinstanciararbresgeneralsd’un tipusconcretescriuremArbreGen<tipus> nom_arbre; ,
perexempleArbreGen<int> a; o ArbreGen<Estudiant> b; , etc. Noteuqueperquèescom-
pleixi que un arbregeneralno buit no pot contenirarbresgeneralsbuits, com a precondició
d’afegir_fill(const ArbreGen& a) , tenimquea nopotserbuit. Pelmateixmotiu,a la pre-
condiciódeplantar(const T &x, vector<ArbreGen> &v) hi apareixquecaparbredev és
buit.

A continuaciódonemun exempled’ús de lesoperacionspersumarelselementsd’un arbre
generald’enters. Observeu que a la precondicióanomenemA al valor inicial del paràmetre
d’entradaa perquèa quedamodificatdonatqueal fer servirl’operaciófills l’arbre a esbuida.

int suma_elements(Arb reGen<in t> &a)
/* Pre: a=A */
/* Post: el resultat és la suma dels elements d’A */
{

int s;
if (a.es_buit()) s=0;
else {

s= a.arrel();
vector<ArbreGen<i nt> > v;
a.fills(v);
int n=v.size();
for (int i=0; i<n; ++i)

s+= suma_elements(v[i]) ;
}

}
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return s;
}

I finalmentunexempledecommodificarunarbregeneralusantlesoperacionsprimitivesde
la classe:

void inc_arbreGen(ArbreG en<in t> &a, int k)
/* Pre: a=A */
/* Post: a és com A però havent sumat k a tots els seus elements */
{

if (not a.es_buit()) {
int s = a.arrel() + k;
vector<ArbreGen<i nt> > v;
a.fills(v);
int n=v.size();
if (n==0)

a.plantar(s);
else {

for (int i=0; i<n; ++i)
inc_arbreGen(v[i],k );

a.plantar(s,v);
}

}
}

10.12 Operacionsno primiti ves

Qualsevol operaciópot serimplementadadirectamentsobreunaestructurarecursiva, sensefer
servir lesoperacionsprimitives,sempre que es faci dins de la classe de l’estructura. En conse-
qüència,obtindríemunaoperacióprimitiva nova. Perexemple,podemescriureel següentcodi
(dinsdela classePila)perbuscarunelementenunapila:

bool cerca_pila (const T &x) const
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat indica si existeix un element x a la pila p.i. */
{

return cerca_pila_node(pr ime r_n ode , x);
}

L’operacióprivadacerca_pila_node fa la cercarecursivament:

static bool cerca_pila_node (node_pila* n, const T &x)
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat diu si x és l’info de *n o d’un dels seus següents */
{
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bool b;
if (n==NULL) b=false;
else if (n->info==x) b=true;
else b=cerca_pila_node(n- >seguent , x);
return b;

}

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.

bool cerca_pila (const T &x)
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat indica si existeix un element x a la pila p.i. */
{

node_pila* act;
act= primer_node;
bool b= false;
/*Inv: b= x hi és a la part visitada del p.i. <=>

b= x hi és a algun node anterior a act */
while (act!=NULL and not b) {

b= (act->info == x);
act= act->seguent;

}
return b;

}

Pel casd’accionsrecursivestenim el mateix. Escrivim unaacciódins la classeArbre que
sumiunvalork atotselselementsd’un arbrebinarid’elementsd’un tipusT onhi hagidefinitun
operadordesuma.

void inc_arbre (const T &k)
/* Pre: A és el valor inicial del p.i. */
/* Post: el p.i. és com A però havent sumat k a tots els seus elements */
{

inc_node(primer_nod e, k);
}

L’operacióprivadainc_node fa elsincrementsrecursivament:

static void inc_node (node_arbre* n, const T &k)
/* Pre: cert */
/* Post: el node apuntat per n i tots els seus següents tenen al seu camp

info la suma de k i el seu valor original */
{

if (n!=NULL) {
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n->info += k;
inc_node(n->segE, k);
inc_node(n->segD, k);

}
}

Si aravolemfer el mateixprocésambun arbreN-ari, usantla seva representacióambpun-
ters, tindrem una implementacióinternaalternativa a la implementacióexternade l’operació
inc_arbreNari quehempresentata la secció10.6pelsarbresN-arisd’enters.La nova imple-
mentació,internaa la classe,constariad’unaoperaciópública

void inc_arbreNari (const T &k)
/* Pre: A és el valor inicial del p.i. */
/* Post: el p.i. és com A però havent sumat k a tots els seus elements */
{

inc_nodeNari(primer _node, k);
}

i d’unaoperacióprivadarecursiva (ambun bucledinsdel casrecursiu)

static void inc_nodeNari (node_arbreNari* n, const T &k)
/* Pre: cert */
/* Post: el node apuntat per n i tots els seus següents tenen al seu camp

info la suma de k i el seu valor original */
{

if (n!=NULL) {
n->info += k;
int s = (n->seg).size();
for (int i=0; i<s; ++i)

inc_nodeNari(n->se g[i ], k);
}

}

A continuació,mostraremunexempleambarbresbinarisoncal fer servirl’operaciódecòpia
denodes.Volemunaaccióquesubstituexi toteslesfulles del paràmetreimplícit quecontinguin
el valor x perl’arbre as .

void subst (const T &x, const Arbre &as)
/* Pre: A és el valor inicial del p.i. */
/* Post: el p.i. és com A però havent substituit les fulles que contenien x

per l’arbre as */
{

subst_node(primer_n ode , x, as.primer_node);
}

Definim l’operacióauxiliar:
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static void subst_node (node_arbre* &n, const T &x, node_arbre* ns)
/* Pre: cert */
/* Post: els nodes de la jerarquia de nodes que comença al node apuntat per n

tals que el seu camp info valia x i no tenien següents han estat substituits
per una còpia de la jerarquia de nodes que comença al node apuntat per ns */

{
if (n!=NULL) {

if (n->info == x and n->segE == NULL and n->segD == NULL) {
delete n; // si estem a una fulla, l’esborrem
n= copia_node_arbre(n s) ; // i copiem el nou node

}
else {

subst_node(n->segE , x, ns);
subst_node(n->segD , x, ns);

}
}

}

Ara veuremcomgeneralitzarl’acció anterioral casdelsarbresN-aris.Donemprimerl’acció
principali desprésl’auxiliar recursiva:

void substNari (const T &x, const ArbreNari &as)
/* Pre: A és el valor inicial del p.i. (un arbre N-ari) */
/* Post: el p.i. és com A però havent substituit les fulles que contenien x

per l’arbre N-ari as */
{

subst_nodeNari(prim er_ node, x, as.primer_node);
}

static void subst_nodeNari (node_arbreNari* &n, const T &x, node_arbreNari* ns)
/* Pre: cert */
/* Post: els nodes N-aris de la jerarquia de nodes que comença al node

apuntat per n tals que el seu camp info valia x i no tenien següents
han estat substituits per una còpia de la jerarquia de nodes N-aris
que comença al node apuntat per ns */

{
if (n!=NULL) {

bool b = (n->info == x);
int i = 0;
int s = (n->seg).size();
while (i<s and b) { // si la info és la que ens interessa,

b = (n->seg[i] == NULL); // comprovem si n és una fulla
++i; // (tots els seus següents són NULL)

}
if (b) {
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delete n; // si estem a una fulla, l’esborrem
n = copia_node_arbreNar i(n s); // i copiem el nou node

}
else

for (i=0; i<s; ++i)
subst_nodeNari(n->s eg[i] , x, ns);

}
}

Presentemaral’especificaciói implementaciód’unaacciósimilarpelsarbresgenerals.Noteu
els canvis fets respectea la solucióacabadade donarpelsarbresN-aris (altresqueels canvis
d’unsquantsnomsde tipus i operacions).En particular, fixeu-vosqueafegim a la precondició
del’acció principalquel’arbre as no pot serbuit, ja queun subarbred’un arbregeneralno pot
sersubstituitperunarbrebuit.

void substGen (const T &x, const ArbreGen &as)
/* Pre: A és el valor inicial del p.i. (un arbre general),

as és un arbre general no buit */
/* Post: el p.i. és com A però havent substituit les fulles que contenien x

per l’arbre general as */
{

if (primer_node != NULL)
subst_nodeGen(pri mer_node, x, as.primer_node);

}

static void subst_nodeGen (node_arbreGen* &n, const T &x, node_arbreGen* ns)
/* Pre: n!=NULL, ns!=NULL */
/* Post: els nodes generals de la jerarquia de nodes que comença al node

apuntat per n tals que el seu camp info valia x i no tenien següents
han estat substituits per una còpia de la jerarquia de nodes generals
que comença al node apuntat per ns */

{
int s = (n->seg).size(); // nombre de següents (fills)
if (n->info == x and s == 0) { // ara n és fulla si s=0;

delete n; // si estem a una fulla, l’esborrem
n = copia_node_arbreGen (ns ); // i copiem el nou node

}
else

for (int i=0; i<s; ++i)
subst_nodeGen(n->se g[ i], x, ns);

}

A continuació,dissenyaremunaoperacióque inverteixi l’ordre delselementsd’una llista.
La resoldremiterativamentbasant-nosen la idead’intercanviar els puntersals nodesanterior
i següentde cadanode. Suposemqueésunanova operacióde la classeLlista i per tant té
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un paràmetreimplícit d’aquestaclasse.El codi queusdonema continuaciócorrespondriaa la
implementacióde les llistessensesentinella.Us proposemcoma exercici modificarel codi de
l’operacióperadaptar-lo al casdela implementacióambsentinella.

void invertir ()
/* Pre: cert */
/* Post: el p.i. té els mateixos elements que a l’inici però amb l’ordre invertit

i el seu punt d’interés no s’ha mogut */
{

node_llista* n = primer_node;
while (n != ultim_node) {

/* Inv: els nodes anteriors al que apunta n en la cadena que comença a primer_node
han intercanviat els seus punters a l’anterior i al següent node */

node_llista* aux = n->seg;
n->seg = n->ant;
n->ant = aux;
n = aux;

}
if (n!=NULL and n!=primer_node) {

n->seg = n->ant;
n->ant = NULL;
ultim_node = primer_node;
primer_node = n;

}
}

No fem la iteracióquann == ultim_node , perquèaixò suposariaaplicar instruccionsre-
dundantsquanla llista és buida o té nomésun element. Les instruccionsposteriorsal bucle
s’encarreguende tractarel darrernodequanno estemen capd’aquestscasosi d’intercanviar
primer_node i ultim_node .

Ara bé,espotevitar l’esmentadaredundànciaambun if abansdelbucle.Això permettractar
el darrernodedinsdelbuclei simplificarlesinstruccionsposteriorsdeixant-lescomaunsimple
swap. A més,el quefa el cosdel buclepera cadanodeésnomésintercanviar elspuntersant i
seg , pertantespot resoldredemaneraequivalentambun altreswap.

void invertir ()
/* Pre: cert */
/* Post: el p.i. té els mateixos elements que a l’inici però amb l’ordre invertit

i el seu punt d’interés no s’ha mogut */
{

if (longitud > 1) {
node_llista* n = primer_node;
while (n != NULL) {
/* Inv: els nodes anteriors al que apunta n en la cadena que comença a primer_node

han intercanviat els seus punters a l’anterior i al següent node */
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node_llista* aux = n->seg;
swap(n->seg, n->ant);
n = aux;

}
swap(primer_node, ultim_node);

}
}

Deixemcomaexercici fer unaúltima millora: evitar l’ús delpunteraux dinsdel bucle.
D’aquestexempleespot extreureuna importantlliçó. Moltes vegadespodempartir d’un

disseny bàsici correctei fer-lo evolucionarmitjant petitsrefinamentsi millores. Normalment,
aquestprocésésméseficaçi segurqueintentartrobarla solucióòptimaa la primera.

Perúltim, aprofitaremaquestaseccióperveurecomsi implementemel recorregutpernivells
d’un arbrebinaridinsdela claseArbre,podemaconseguir unaversióambcostlineal, ja queaixí
espotevitar la ineficiènciapercòpiesd’objectesquevamdetectaralscapítolsanteriors.

La ideaésquequanfem la immersióambpuntersa nodesen lloc d’arbrespodemadaptar
l’esquemaoriginal fent servir unacuade puntersa node,de maneraqueels push i els front
tindrancostconstant.

void nivells(list<T>& l) const
/* Pre: l és buida */
/* Post: l conté els nodes del p.i. en ordre creixent respecte al nivell

al qual es troben, i els de cada nivell en ordre d’esquerra a dreta */
{

nivells_aux(primer_ node,l );
}

static void nivells_aux(node_ arb re* n, list<T>& l)
/* Pre: l és buida */
/* Post: l conté els nodes de la jerarquia de nodes que comença al node apuntat

per n, en ordre creixent respecte al nivell al qual es troben,
i els de cada nivell en ordre d’esquerra a dreta */

{
if(n!=NULL){

queue <node_arbre*> c;
c.push(n);
while(not c.empty()){

n=c.front();
l.insert(l.end(),n ->i nf o);
node_arbre* n2 = n->segD;
n=n->segE;
if (n!=NULL) c.push(n);
if (n2!=NULL) c.push(n2);
c.pop();

}
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}
}

El costdela novaversióéslineal,perqueel while fa tantesvoltescomla midadel’arbre (a
cadavoltaescopiaunelementa la llista) i el costdecadavoltaésaraconstant.Comacuriositat
final, intenteuaveriguarquinaésla longitudmàximaquepot arribara tenir la cuaauxiliar, cosa
quedeterminaràl’espaiaddicionalquerequereixaquestalgorisme.

La mateixaadaptacióespotferperala versiórecursiva,queusdeixemcomaexercici. També
espodenobtenirversionseficientsd’altresoperacionsquefacintractamentspernivells,comara
cerques.Noteuquela llista s’hahagutdedeclararinstanciadaambel mateixtipusgenèricdel
contingutdel’arbre (el “paràmetre”T dela declaraciótemplate) ja qued’altra manerano espot
garantirquela llista admetielselementsdel’arbre entotselscasos.

10.13 Una estructura nova: cuesordenades

Suposemquevolemmodificarla classeCua perproduircuesd’elementsquetinguin la propietat
addicionaldepoderserrecorregudesenordrecreixent respecteal valor delsseuselements(cal
quehi hagi un operador< definit en el tipus o classedelselements).Pera això redefinimla
implementacióambméspunters.

template <class T> class CuaOrd {
private:

struct node_cuaOrd {
T info;
node_cuaOrd* seg_ord;
node_cuaOrd* seg_cron;

};
int longitud;
node_cuaOrd* primer_node;
node_cuaOrd* ultim_node;
node_cuaOrd* mes_petit;
... // especificació i implementació d’operacions privades

public:
... // especificació i implementació d’operacions públiques

};

Els puntersprimer_node , ultim_node i seg_cron esfanservirpergestionarl’ordre d’ar-
ribadaa la cua,queanomenemordrecronològic,mentrequeelspuntersmes_petit i seg_ord
esfanservirpergestionarl’ordre creixentsegonsel valordelselements.

Pelquefaalesoperacions,aquínomésimplementaremduesoperacionspúbliques,concreta-
mentl’operaciódemanar_torn i l’operacióconcatenar . Deixemcomaexercici lesmodificaci-
onsques’hauriend’aplicara la restad’operacionsdela classeperadaptar-lesa la novadefinició
delscamps:avançar hauriadesofrir unaevolució similar a la dedemanar_torn ; la copiadora
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denodesespot fer demanerasemblant,peròresultariadecostcuadràtic(perfer-la lineal s’han
d’aplicarideesmolt astutes),la restano canviariengairerespectea lescuesoriginals.

Perprovar aquestaestructura,no noméshauríeude programaroperacionsquerecorrin les
cuesperl’ordre cronològicsinótambéd’altresquelesrecorrinseguint l’ordre delvalordelsseus
elements.

void demanar_torn(const T& x)
/* Pre: cert */
/* Post: el p.i. ha quedat modificat afegint x com a darrer element

a l’ordre cronològic i on li toqui a l’ordre creixent */
{

node_cuaOrd* n;
n= new node_cuaOrd;
n->info= x;
n->seg_cron= NULL;
if (primer_node == NULL) {

primer_node= n;
ultim_node= n;
mes_petit= n;
n->seg_ord= NULL;

}
else {

ultim_node->seg_c ron = n;
ultim_node= n;
// Ara s’actualitza l’ordre creixent
if (x < mes_petit->info) {

n->seg_ord= mes_petit;
mes_petit= n;

}
else {

node_cuaOrd* ant = mes_petit;
bool trobat = false;
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while (ant->seg_ord!=NU LL and not trobat) {
if (x < (ant->seg_ord)->inf o) trobat=true;
else ant= ant->seg_ord;

}
n->seg_ord= ant->seg_ord;
ant->seg_ord= n;

}
}
++longitud;

}

void concatenar(CuaOrd &c2)
/* Pre: cert */
/* Post: el p.i. ha estat modificat posant després del seu últim element

(cronològic) tots els elements de c2 en el mateix ordre cronològic
en el qual hi eren a c2, i amb tots els elements reorganitzats

per satisfer l’ordre creixent; c2 queda buida */
{

if (c2.primer_node != NULL) { // només cal fer alguna cosa si c2 no és buida
if (primer_node == NULL) { // si el p.i. és buit passa a tenir els camps de c2

primer_node = c2.primer_node;
ultim_node = c2.ultim_node;
mes_petit = c2.mes_petit;

}
else { // sinó, connectem l’últim del p.i.

ultim_node->seg_cr on = c2.primer_node; // amb el primer de c2
ultim_node = c2.ultim_node; // i actualitzem aquell
// Ara fem el merge dels nodes de les dues cues segon l’ordre creixent;
// els nodes tractats i connectats a la nova cua arriben fins ant
node_cuaOrd *ant, *act1, *act2;
act1 = mes_petit; act2 = c2.mes_petit;
if (act2->info < act1->info) {

mes_petit= act2;
ant= act2;
act2= act2->seg_ord;

}
else {

ant= act1;
act1= act1->seg_ord;

}
while (act1!=NULL and act2!=NULL) {

if (act2->info < act1->info) {
ant->seg_ord= act2;
ant= act2;
act2= act2->seg_ord;

}
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else {
ant->seg_ord= act1;
ant= act1;
act1= act1->seg_ord;

}
}
if (act1 != NULL) ant->seg_ord= act1;
else ant->seg_ord= act2;

}
// Actualitzem longitud del p.i. i els camps de c2
longitud += c2.longitud;
c2.primer_node = NULL;
c2.ultim_node = NULL;
c2.mes_petit = NULL;
c2.longitud = 0;

}
}

10.14 Una estructura nova: multillistes

Consideremdosconjuntson cadaparell format per un elementde cadaconjuntpot tenir una
relacióo no tenir-la. Volem unaclassequerepresentiels dosconjuntsi les relacions entre els
seus elements, amboperacionsquepermetinestabliri trencarrelacions,consultarsi doselements
estanrelacionats,consultartotselselementsrelacionatsambundedonat,etc.

Si elsconjuntssónindexablesi d’unamidaraonable,cadascund’aquestsespot representar
ambun vector i l’estructuraqueproposaríemper representarles relacionsseriaprobablement
unamatriu(vectordevectors),on la posició

�
i � j � contindriala informacióassociadaa la relació

del’elementi-èsimdelprimerconjunti l’element j-èsimdelsegon(si existeixo noi altresdades
rellevants).No obstant,si sabemquehi hauràrelativamentpocsparellsd’elementsrelacionats,
tindremmoltesposicionsdesaprofitades.

Perexemple,suposemquela FIB vol unaclasseper guardarles notesde les assignatures
matriculadesper tots els seusalumnesdel Graudurantun quadrimestredeterminat.Suposem
quela FIB ofereix unes60 assignaturesdel Graui quehi té uns2000alumnes.L’esmentada
matriu ocuparia120000posicions.Però,com sabem,la mitjanad’assignaturesper alumneés
aproximadament3, per tant nomésnecessitaríemrepresentarunes6000relacions,ésa dir, la
matriunomésaprofitariael 5% delessevesposicions.

Perevitar aquestaineficiència(i no empitjorarmassael costentempsdelesdiferentsopera-
cions)proposemla següentestructura,queanomenemmultillista. L’adaptema l’exempledeles
assignaturesi els estudiantsperòespot implementarper tal quesigui genèrica.Més endevant
comentempossiblesvariacions.

class multi_llist_est{
private:
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struct nodeML{
double nota;
nodeML* seg_est;
nodeML* seg_assig;
int pos_est;
int pos_assig;

};

struct info_assig{
string nom_assig;
nodeML* primer_est;

};

struct info_est{
int DNI;
nodeML* primera_assig;

};

vector <info_assig> vassig; // assignatures, ordenat alfabeticament
vector <info_est> vest; // estudiants, ordenat per DNI

... // especificació i implementació d’operacions privades

public:

... // especificació i implementació d’operacions públiques
};

A la figura 10.6 mostremcom quedagràficamentl’estructura. Els vectorsvassig i vest
representenelsconjuntsd’assignaturesi estudiants,respectivament.Suposemqueaquestscon-
juntsno canviarandemida i, per tant,elsvectorsestaranplensunavegadainicialitzats: encas
contrarihauríemd’afegir méscampsperconèixerel nombred’elementsdecadamomenti opera-
cionsd’alta i baixad’elements.No podremfer serviraccèsdirecte,ja quenohi haunaindexació
automàticade les assignaturesi els estudiantsambun interval quecomenciper 0 (espot fer,
però,ambfuncionsdeconversió,donantlloc a tècniquesqueveureuacursosmésavançats).Per
tant,cadavegadaquevolguemfer algunacosaambun estudianto assignaturadeterminats,els
hauremdebuscaralsvectors.Això sí,podemmantenir-losordenats,perfer cerquesmésràpides.

Si elsconjuntsno tenenunamida afitada,podemrepresentar-los ambllistes,arbresbinaris
decercao estructuresméssofisticades,quequedenforadel’àmbit d’aquestaassignatura.

Noteu queels vectorsno noméscontenenla info dels seuselements:cadaelementporta
associatun puntera un nodeML, querepresentala primerarelacióde l’estudianto assignatura
corresponent.Cadanoded’aquests(veurefigura10.7)contindràla info rellevantpera la relació
(enaquestcas,la nota,si existeix),un punteracadascunadelessegüentsrelacions(la del’estu-
diant i la de l’assignatura)i lesposicionsdel’estudianti l’assignaturaalsvectorsdelsconjunts
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respectius(persaberquinssónaquestsquanrecorreguemlesseqüènciesdenodesdefinidespels
punters).El quehemfet, enel fons,ésassociarunallista a cadaestudianti a cadaassignatura,
tot i compartintla informaciódecadarelació.

Pelquefa a lesoperacions,faremservir la següentespecificació:

public:

// Constructores

multi_llist_est (int m, int n);
/* Pre: m>0, n>0 */
/* Post: el resultat és una ML de m assignatures i n estudiants

on cap estudiant està relacionat amb cap assignatura; els DNI
i els noms d’assignatura es llegeixen pel cin */

// Modificadores

void alta_assig_est (int dni, const string& s, bool& b);
/* Pre: dni és un DNI vàlid del p.i.; s és un nom d’assignatura vàlid del p.i. */
/* Post: si dni no té relació amb s al p.i., passa a tenir-ne (sense nota)

i b és true; en cas contrari, el p.i. no canvia i b és false */

void posar_nota (int dni, const string& s, double x);
/* Pre: dni és un DNI vàlid del p.i.; s és un nom d’assignatura vàlid

del p.i.; dni té relació amb s al p.i., x és una nota vàlida */
/* Post: dni passa a tenir nota x en l’assignatura s del p.i. */

void baixa_assig_est (int dni, const string& s, bool& b);
/* Pre: dni és un DNI vàlid del p.i.; s és un nom d’assignatura vàlid del p.i. */
/* Post: si dni té relació amb s al p.i., deixa de tenir-ne i b és true;

en cas contrari, el p.i. no canvia i b és false */

// Consultores
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double buscar_nota(int dni, const string& s) const;
/* Pre: dni és un DNI vàlid del p.i.; s és un nom d’assignatura vàlid del p.i. */
/* Post: si dni té relació amb s al p.i. el resultat és la nota, si en té

i -1 si no; si no té relació amb s, el resultat és -2 */

int num_assig () const;
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat és el nombre d’assignatures del p.i. */

int num_estudiants () const;
/* Pre: cert */
/* Post: El resultat és el nombre d’estudiants del p.i. */

// Lectura i escriptura

void llistar_est () const;
/* Pre: cert */
/* Post: S’han escrit els estudiants del p.i. pel canal standard de

sortida, ordenats per DNI */

void llistar_assig () const;
/* Pre: cert */
/* Post: S’han escrit las assignatures del p.i. pel canal standard de

salida, ordenades alfabeticament */

void llistar_est_assig (const string& s) const;
/* Pre: s és una assignatura del p.i. */
/* Post: S’han escrit els estudiants de s al p.i. pel canal standard de

sortida, ordenats por DNI, amb la seva nota */

void llistar_assig_est (int dni) const;
/* Pre: dni és un estudiant del p.i. */
/* Post: S’han escrit les assignatures de dni al p.i. pel canal standard

de sortida, ordenades alfabeticament, amb la seva nota */

private:

static int cerca_dicot_assig(c ons t vector<info_assig > &v, int left, int right,
const string& s);

/* Pre: v[left..right] està ordenat creixentment pel nom de les assignatures,
0<=left, right<v.size() */

/* Post: si a v[left..right] hi ha un element amb nom = s, el resultat és
una posició que el conté; si no, el resultat és -1 */
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static int cerca_dicot_est(con st vector<info_est> &v, int left, int right, int n);
/* Pre: v[left..right] està ordenat creixentment pel DNI dels estudiants,

0<=left, right<v.size() */
/* Post: si a v[left..right] hi ha un element amb DNI = n, el resultat és

una posició que el conté; si no, el resultat és -1 */

Nomésimplementaremduesoperacionspúbliques,concretamentl’operacióalta_assig_est
i l’operacióposar_nota . Deixemcoma exercici la implementacióde la restad’operacionsde
la classe.

void multi_llist_est::al ta_ as sig _es t (int dni, const string& s, bool& b){
// busquem les coordenades de l’est i l’assig
int pos_assig = cerca_dicot_assig(va ss ig, 0,v ass ig .si ze( )-1 ,s );
int pos_est = cerca_dicot_est(ves t,0 ,v est .si ze( )- 1,d ni) ;

// busquem les posicions on hauría d’anar el nou node
// (sempre recordant l’anterior, per permetre la inserció);
// primer busquem a la llista de l’estudiant, presumiblement molt més
// curta, encara que cada comparació és una mica més costosa

bool be = false;
nodeML* aux_e= vest[pos_est].prim era _assi g;
nodeML* ant_e=NULL;
while(aux_e != NULL and not be){

// parem si trobem el nom de l’assignatura o un de més gran
be = s<=vassig[aux_e->p os _as sig ].n om_as sig ;
if (not be) {ant_e=aux_e; aux_e= aux_e->seg_assig; }

}

// be indica que l’estudiant té l’assignatura que busquem o una de més gran
// (per tal de no recórrer més nodes dels necessaris); aux_e apunta a
// l’assignatura que busquem si existeix i a la primera més gran si no;
// ant_e apunta a l’anterior, si n’hi ha, i val NULL si no;
// si be és fals, totes són menors que s i aux_e és NULL

if (be and s==vassig[aux_e->po s_a ssi g] .no m_assi g) b= false;
// si l’assignatura i l’estudiant ja estan relacionats, no cal fer res més

else {
b=true;

// en cas contrari, busquem on s’ha de posar el node a la llista
// de l’assignatura; sabem que l’estudiant no apareixerà
nodeML* aux_a= vassig[pos_assig].p ri mer_es t;
bool ba = false;
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nodeML* ant_a=NULL;
while(aux_a != NULL and not ba){

ba=vest[aux_a->pos _es t] .DNI>d ni;
if (not ba) {ant_a=aux_a; aux_a= aux_a->seg_est;}

}
// aux_a apunta al primer estudiant amb dni més gran que n, si n’hi ha, i val
// NULL si no; ant_a apunta a l’estudiant anterior, si n’hi ha, i val NULL si no

// creem el node
nodeML* nou_node = new nodeML;
nou_node->nota=-1 .;
nou_node->pos_est =pos_e st ;
nou_node->pos_ass ig= pos _assi g;

// insertem el node a la llista d’assignatures de l’estudiant
if (ant_e == NULL) { // el nou node va al principi

vest[pos_est].prim era _assi g=nou_node;
}
else { // el nou node va després d’ant_e

ant_e->seg_assig=n ou_node;
}
nou_node->seg_ass ig= aux _e; // és fa igualment tant si aux_e és NULL com si no

// insertem el node a la llista d’estudiants de l’assignatura
if (ant_a == NULL) { // el nou node va al principi

vassig[pos_assig]. pri mer_e st= nou_node ;
}
else { // el nou node va després d’ant_a

ant_a->seg_est=nou _node;
}
nou_node->seg_est =aux_a ; // és fa igualment tant si aux_e és NULL com si no

}
}

void multi_llist_est::po sar _nota (int dni, const string& s, double x){
// nuevament, busquem a la llista de l’est, que serà més curta
int pos_est = cerca_dicot_est(ves t,0 ,v est .si ze( )- 1,d ni) ;
bool b = false;
nodeML* aux= vest[pos_est].pri mera_ass ig;
while(not b){

// parem quan trobem el nom d’assignatura (sabem que hi és)
b = s==vassig[aux->pos_ as sig ].n om_as sig ;
if (not b) {aux=aux->seg_ass ig; }

}
aux->nota=x; // modifiquem el camp nota del node

}
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Lesposicionsdelsvectorsemmagatzemadesalsnodesespodenestalviarenalgunscasos,per
exemplefentquelesseqüènciesdenodessiguincirculars(el següentdel’últim éselprimer),però
llavors hemd’introduir elementssentinella. Un cason aquestatècnicarepresentaunamillora
notableésquansesapquetoteslesseqüènciesenunade lesdireccionssónmolt curtes,ja que
llavors podemfer tota la volta i retornaral principi per conèixer quin és l’elementqueestem
tractantsensegairecost.L’exempledelsestudiantsi lesassignaturesespot beneficiard’aquesta
tècnica,ja quecadaestudianttémolt poquesassignaturesrespecteal nombretotal d’aquestes.


