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– Para uma árvore digital R-way criada para armazenar chaves derivadas do alfabeto
formato pelos n primeiros números inteiros começados de zero, pede-se:

– Construa o algoritmo recursivo de busca de uma dada chave
– Construa o algoritmo recursivo de inserção de uma dada chave
– Construa o algoritmo recursivo de remoção de uma dada chave

– Implemente um algoritmo de busca e inserção para uma árvore ternária digital ( TST –
Ternary Search Tree), considerando a seguinte estrutura de nó:

struct No {
      No *esq, *dir, *meio;
      int valor;
      bool ehChave = false;
      char simbolo;
}

– Criar um algoritmo para testar se uma árvore digital é uma árvore digital de prefixo.

– Crie um algoritmo de busca e um algoritmo de inserção em uma árvore PATRICIA com
alfabeto binário.

– Dada função de hashing h(x) = x mod 1003, implemente um algoritmo para realizar o
pré-processamento do padrão P no algoritmo de Rabin-Karp.

– Dado um texto e a função de hash do exercício anterior, gere todos os valores de hash de
um dado documento, segundo a abordagem de Rabin-Karp (ou seja, em O(n)) e insira todos os
códigos em uma dada árvore de busca binária. 

– Considerando duas matrizes bidimensionais P e T, projete o que seria a abordagem de
Rabin-Karp para descobrir se a matriz P ocorre em T. 

– Considerando um alfabeto formado somente por letras de A a Z, implemente um
algoritmo de compressão que utilize a abordagem RLE (Run-length encoding) para comprimir uma
sequência de caracteres. 

– Implemente o algoritmo de decodificação para o algoritmo acima.

– Considerando uma cadeia de caracteres C, implemente um algoritmo para calcular a
frequência de ocorrência de cada caractere e retorne uma tabela ordenada por maior frequência.

– Dado uma árvore de Huffman, monte uma tabela contendo o código a ser utilizado para
comprimir cada caractere contido na árvore. A tabela a ser retornada deve ser uma matriz com duas
colunas, onde a segunda coluna contém o código correspondente ao caractere contigo na primeira
coluna.

– Dada uma sequência de caractere e uma tabela como a retornada no exercício anterior,
crie uma função de Huffman que retorne o código comprimido para a sequência de entrada. Para
facilitar, considere o código comprimido como sendo uma cadeia de caracteres, ao invés de uma
sequência de bits.



– Dado um código comprimido e uma árvore de Huffman, crie uma função para
descomprimir a sequência de entrada. Para facilitar, considere o código comprimido como sendo
uma cadeia de caracteres, ao invés de uma sequência de bits.

– Dada uma tabela com as frequências de cada caractere em um dado texto, implemente
um algoritmo para criar uma árvore de Huffman. Como sugestão, pode-se pensar na implementação
através de um vetor (como na implementação do heapsort). 

– Dado a entrada CORROCOCOGAOCOR, mostre passo-a-passo da construção da árvore
de Huffman utilizando a abordagem adaptativa.

– Decodifique o a seguinte sequência criada com Huffman adaptativo: e 0s 00t 100r 000u
01 1101 111 1100a 10 00 1111 11101 0001 111 01 110.


