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MC102 – Laboratório 5

Vetores
Instituto de Computação — UNICAMP

Prof.: Anderson Rocha

Objetivos

Exercitar os conceitos de busca em vetores, ordenação e união de vetores.

Tarefa 1 - Busca binária

Implemente o algoritmo de busca binária para vetores. Lembre-se que a entrada deve estar
ordenada para o algoritmo funcionar. Para aqueles que não se lembram, a busca binária
consiste em comparar o elemento sendo buscado (chave) com o elemento do meio do vetor.
Se a chave é maior que o elemento do meio então descarta-se a primeira metade do vetor e
calcula-se a nova metade. Caso a chave seja menor que o elemento do meio, então descarta-se
a segunda metade do vetor. Notem que descartar implica apenas calcular o novo ı́ndice do
meio e não apagar ou modificar o vetor. Quando o novo meio for o próprio elemento, ele é
igual a chave e achamos o elemento no vetor. Caso não tenhamos mais como calcular um
novo elemento do meio, então a chave não está presente no vetor.

Considere um exemplo,

• V = 1 2 5 6 10 13 14 20 22 30 31.

O vetor V acima, tem n = 11 elementos e queremos verificar se o número 22 (chave)
está presente no mesmo. No primeiro passo, calculamos quem é o elemento do meio fazendo
meio = bn/2c = 5. Assim o elemento do meio é V [5] = 13. Como 22 é maior que a chave
13, calculamos um novo meio. Agora o novo meio será calculado apenas na segunda metade
do vetor. Dessa forma, o novo meio é V [8] = 22. Como o novo meio é 22 e a chave buscada
é 22 e achamos o elemento no vetor.

O seu programa deve receber um conjunto de números inteiros. Use os arquivos de
números numeros01.txt e numeros02.txt deste lab. Para não ter que digitar todos os números,
basta fazer:

./nomeDoSeuPrograma < numeros.txt

O operador ’<’ pega todos os números do arquivo passado e os fornece para o seu pro-
grama. No entanto, para isso ocorrer, você deve escrever seu programa normalmente usando
um vetor armazenar os inteiros que devem ser lidos com scanf. Você deve ler 50 números
mais a chave a ser procurada. O último número em cada arquivo representa a chave a ser
buscada no vetor.

A sáıda do programa deve ser parecida com:



O vetor de elementos e:

V[0] V[1] ... V[49]

A chave ’X’ procurada esta na posicao ’i’ do vetor.

Ou

O vetor de elementos e:

V[0] V[1] ... V[49]

A chave ’X’ procurada nao esta no vetor.

Note que no lugar de ’X’ e ’i’ vocês devem imprimir os números relativos ás variáveis
utilizadas.

Tarefa 2 - Ordenacão de vetores

Implemente o algoritmo do bolha dado em aula. Modifique a versão dada em aula para ser
mais eficiente. Isto implica que você não pode mais usar os dois loops indo de 1 ao tamanho
do vetor dado que você sabe que a a cada passo o maior número vai para o fim do vetor. O
programa deve imprimir o número de comparaç oes realizadas. Verifique se este número é
n × (n−1)

2
onde n é o tamanho do seu vetor.

A sáıda do programa deve ser parecida com:

O vetor fornecido foi:

20 13 2 5 6 10

O vetor ordenado pelo algoritmo bolha e:

2 5 6 10 13 20

O numero de comparacoes realizadas foi:

15

Como teste, use os arquivos numeros03.txt e numeros04.txt disponibilizado.

Tarefa 3 - União ordenada

Implemente um algoritmo seguindo as seguintes tarefas:

1. Leia dois vetores de tamanhos diferentes m = 13 e n = 17.

2. Ordene os dois vetores. Use o algoritmo do exerćıcio anterior.

3. Crie um vetor de tamanho t = m + n que armazenará a junção ordenada dos vetores.

A sáıda do programa deve ser parecida com:
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O primeiro vetor ordenado e:

1 3 4 5 20

O segundo vetor ordenado e:

5 7 8 11 12 13

A juncao ordenada dos vetores e:

1 3 4 5 5 7 8 11 12 13 20

Observação 1

Os algoritmos devem ser implementados separadamente. Submeta o algoritmo da tarefa 1
no lab 5a no Ghost, o algoritmo da tarefa 2 no lab 5b e o algoritmo da tarefa 3 no lab 5c.

Observação 2

Este laboratório é para quarta-feira, 6 de setembro de 2006, 23h59min.
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