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– Um programador inexperiente afirma que a seguinte implementação da função de
partição rearranja o vetor v[p..r], com p < r, e devolve um índice j ∈ [p, r − 1] tal que v[p..j] ≤ v[j +
1..r].
         int part (int v[], int p, int r) {

     int q, i, j, t;
     i = p; q = (p + r) / 2; j = r;
     do {
        while (v[i] < v[q]) i++;
        while (v[j] > v[q]) j--;
        if (i <= j) {
          t = v[i], v[i] = v[j], v[j] = t; i++, j-; } 
     } while (i <= j);
     return i;
} 

        Mostre um exemplo onde essa função não dá o resultado esperado. E se trocarmos return i por
return i-1? É possível fazer algumas poucas correções de modo que a função dê o resultado
esperado? 

– Implemente um algoritmo que recebe um vetor de números totalmente preenchido e o
transforma em um maxheap binário.

– Faça uma comparação entre todos os métodos de ordenação estudados em aula com
relação  a  estabilidade  (preservar  ordem  lexicográfica),  ordem  de  complexidade  levando  em
consideração comparações e movimentações. 

– Escreva um algoritmo merge(x,c1,f1,c2,f2) que pressuponha que de x[c1] até x[f1] e de
x[c2] até x[f2] estão ordenados e intercale os dois intervalos em x[c1] até x[f2]. 

– Implemente o procedimento recursivo void busca_heap(int A[], int i, int x, int tamanho)
que imprime o número de elementos maiores que um elemento de valor x de um maxheap, sendo x
enviado como parâmetro da função. A função deve examinar o menor número possível de
elementos.

– Altere o procedimento acima e o transforme em uma função que retorna a quantidade de
nós com valor maior que x. Faça isso sem utilizar parâmetros adicionais ou variáveis globais.

– Em uma tabela hash com 100 entradas, as colisões são resolvidas usando listas
encadeadas. Para reduzir o tempo de pesquisa, decidiu-se que cada lista seria organizada como uma
árvore binária de pesquisa. A função utilizada é h(k) = k mod 100. Infelizmente, as chaves inseridas
seguem o padrão ki = 50i, onde ki corresponde à i-ésima chave inserida. 

– a) Mostre a situação da tabela após a inserção de k i, com i = 1,2,••,13. (Faça
desenho) 

– b) Depois que 1000 chaves são inseridas de acordo com o padrão acima, inicia-se a
inserção de chaves escolhidas de forma randômica (isto é, não seguem o padrão das
chaves já inseridas). Assim responda: Qual é a ordem do pior caso (isto é, o maior
número de comparações) para inserir uma chave?



– Suponha um conjunto de n chaves x formado pelos n primeiros múltiplos do número 7.
Quantas colisões seriam obtidas mediante a aplicação das funções de dispersão (hashing) seguintes?
Mostre como chegou nas suas respostas:

– (i) x mod 7

– (ii) x mod 14

– (iii) x mod 5

– Faça um algoritmo de inserção em uma tabela hashing que insere uma chave k em uma
tabela T de inteiros utilizando a abordagem de endereçamento aberto para tratar colisões. Lembre-se
de caminhar de forma circular na tabela!

– Faça um algoritmo de inserção em uma tabela hashing que insere uma chave k em uma
tabela T de inteiros utilizando a abordagem de re-hashing para tratar colisões. Lembre-se de
caminhar de forma circular na tabela!

– Escreva uma função em C, search(table, key), que procure numa tabela de espalhamento
um registro com a chave key. A função aceita uma chave inteira e uma tabela declarada por: 

struct record { 
     KEYTYPE k; 

     RECTYPE r; 
     int flag; 

} array[TABLESIZE]; 

   Os elementos table[i].k e table[i].r representam a iésima chave e o iésimo registro,
respectivamente. table[i].flag será FALSE se a iésima posição da tabela estiver vazia e TRUE se
estiver ocupada. A rotina retornará um inteiro na faixa de 0 a tablesize - 1 se existir um registro com
chave key na tabela. Se esse registro não existir, a função retornará -1. Pressuponha a existência de
uma função de espalhamento, h(key) e de uma função de reespalhamento, rh(key), que produzam,
ambas, inteiros na faixa de 0 a tablesize – 1. 

– Escreva uma função em C, sinsert(table, key, rec), para inserir na tabela de espalhamento
do exercício anterior. 

– Considere a estrutura abaixo para implementação da abordagem de hashing por
encadeamento:
struct Registro { int chave; int valor; Registro *seguinte; }
struct THash    { Registro *registros[1000]; }
Implemente o método void insere(THash *table, int k, int v)que insere a chave k e o valor v na
tabela sempre mantendo os novos valores inseridos na cabeça das listas.

– Aplique o método de hashing linear aos números 12, 24, 36, 48, 60, 72 e 84 em uma
tabela inicialmente vazia com 3 buckets e com 3 células na área de overflow. Qual o problema que
se observa? Esse problema pode levar o algoritmo a falhar?

– Uma forma de caminhar pelos registros de tabelas sem a
utilização de hashing é através a utilização de um campo chamado do elo.
O elo é um campo do registro que indica qual o próximo registro da
sequência. Neste tipo de abordagem, é comum a utilização de um



descritor para indicar qual o primeiro campo da tabela. A figura ao lado ilustra a utilização do
campo de descritor e da tabela com elos. Ao caminhar pelos campos de elos, verifique que você
estará caminhando pelos registros de forma ordenada (por número). Crie uma função reordena(T, d)
para reordenar fisicamente uma tabela T = {chave, elo} a partir do seu elo, dado um descritor d
inteiro que aponta para o índice de início da tabela.

– Outra forma, equivalente à acima, mas em alguns casos mais adequada, de caminhar
pelos registros de tabelas sem a utilização de hashing é através a
utilização de uma tabela adicional chamada de VIO (vetor indireto
de ordenação). O VIO é uma tabela que contém um campo que
indica qual o próximo registro da sequência. Diferente da
abordagem de elo, o VIO pode ser armazenado em local diferente
da tabela original e é possível ter diferentes VIOs para a mesma
tabela (um para cada ordenação que se deseja). Ainda, na
abordagem de VIO não é necessária a utilização de um descritor
para indicar o primeiro registro. O valor do primeiro registro do
VIO indica a posição do segundo registro da sequência. O valor do
segundo registro do VIO indica a posição do terceiro registro da sequência e assim por diante. A
figura ao lado ilustra a utilização do VIO para caminhar na tabela em relação à chave 1.
Considerando esta abordagem, faça o que se pede:

1. Crie uma função reordena(V, VIO) para reordenar fisicamente um vetor V de chaves
a partir seu VIO.

2. Suponha que você dispõe de um arquivo ordenado fisicamente pela chave 1 e por VIO
pela chave 2. Por conveniência operacional, você decidiu que seria melhor que ele
estivesse ordenado fisicamente pela chave 2 e por VIO pela chave 1. Proponha um
procedimento reordena(Tabela T[], int VIO[]) que faça essa troca, sem que seja
necessário classificar novamente o arquivo. Considere struct Tabela { int chave1,
chave2}. 

– Sobre hashing extensível, faça o que se pede:
1. Crie os TADs necessários para implementar o Balde e o Diretório (lembre-se que

estes TADs devem conter as profundidades locais/global).
2. Crie o método para, dado uma chave de busca, retorne Verdadeiro caso a chave esteja

armazenada no hashing ou Falso, caso contrário.

3. Crie o método para inserir uma chave no hashing

–  Sobre hashing linear, faça o que se pede:
1. Crie os TADs necessários para implementar a estrutura de Baldes (lembre-se que estes

TADs devem conter os valores de split, o valor de g e o fator de carga).

2. Crie o método para, dado uma chave de busca, retorne Verdadeiro caso a chave esteja
armazenada no hashing ou Falso, caso contrário.

3. Crie o método para inserir uma chave no hashing

Chave 1 Chave 2
5 25
7 12
9 71
10 56
56 93
70 17
88 42

VIO
2
6
1
7
4
3
5


