
�� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� ���� ���� ���� �� �� �� �� ���� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� ���� ���� ���� ��

MC202 – Laboratório 9
Árvores Binárias de Busca

Instituto de Computação — UNICAMP

Prof.: Anderson Rocha
anderson.rocha@ic.unicamp.br

Objetivos

Exercitar os conceitos de manipulação de árvores binárias de de busca, implementado operações
de criação, inserção, remoção, busca e impressão.

Especificação

1. O Laboratório consiste na implementação de uma árvore de busca binária genérica, ou
seja, que permita o armazenamento de diferentes tipos de dados em cada execução.

2. Para isso, deve-se modificar a implementação fornecida em anexo.

3. Para armazenar diferentes tipos de dados dentro da árvore é necessário usar o tipo
genérico (void*), pois ele permite armazenar qualquer tipo de dado e depois recuperá-
lo a partir de uma operação de cast.

4. A árvore binária é uma estrutura de dados que para cada nó armazena valores menores
a ele na esquerda e valores maiores ou iguais a ele na direita, permitindo de tal maneira,
buscas mais eficientes que em um vetor.

5. Note que para inserir um elemento novo, deve-se compará-lo com os elementos da árvore
para determinar a posição adequada de inserção, sendo que esta comparação é espećıfica
para cada tipo de dados. Por exemplo, para o caso de Pessoa, pode-se comparar os
CPFs. Deve-se utilizar apontadores a funções, para escolher o correspondente com o
tipo de dados armazenado, o qual será pasado como parâmetro das funções necessárias
(uso de callbacks).

6. O programa deverá interpretar cinco tipos de operações diferentes: criação (C), in-
serção (I), remoção (R), busca (B) e impressão (P ), as quais serão indicadas no
arquivo de entrada, representadas por uma letra e um número (numa linha) indicando
a operação e a quantidade de registros para serem utilizados na operação, seguida dos
registros (nas linhas seguintes).

7. Na operação de criação será indicado o tipo de dados que vai ser armazenado na árvore,
seguido do número de elementos que serão inseridos inicialmente. Nas linhas seguintes
serão passados os registros. Note que o formato de cada registro pode variar segundo
o tipo de dados. Por exemplo, para o tipo int será apenas um número, mas para o
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tipo Pessoa será um registro com CPF, Nome e Sexo (no formato CSV). Os tipos de
dados serão: (1) int, (2) float, (3) char e (4) Pessoa.

8. A operação de inserção recebe como parâmetro o número de registros a serem inseridos
e depois, nas linhas seguintes, os registros. No caso de tentar inserir um elemento que
já está na árvore, este deverá ser inserido como filho direito do elemento que já está
na árvore.

9. A operação de remoção recebe o número de registros a serem removidos, e nas linhas
seguintes, os registros para remover. Nesta operação, no caso em que o registro a ser
eliminado tem elementos ligados a ele, deve-se eliminar a sub-árvore desse nó. Note
que aqui também o valor passado depende do tipo de dados. Para o tipo Pessoa, será
o CPF, e para os outros será o valor do nó. Se o elemento a ser removido está na
árvore, deve-se imprimir o ńıvel da árvore onde o nó estava, e se não achar o elemento,
deve-se imprimir “ausente”.

10. A operação de busca recebe o número de registros a serem procurados, e nas linhas
seguintes, o valor para procurar. No caso de achar o nó, deve-se imprimir o ńıvel
da árvore onde o nó está. Caso o o registro não seja encontrado, deve-se imprimir
a mensagem “ausente”. Note que aqui também o valor passado depende do tipo de
dados. Para o tipo Pessoa, será o CPF, e para os outros será o valor do nó.

11. A operação de impressão pode ser implementada de três maneiras diferentes (que serão
indicadas como parâmetro): em-ordem (E), pré-ordem (R) e pós-ordem (O), sendo
que para cada nó visitado, deve-se imprimir o registro completo numa linha (caractere
NEWLINE no final de cada linha).

12. Por cada operação, deve-se indicada entre colchetes no arquivo de sáıda, a operação
efetuada (observar exemplo).

Exemplo

Dada a entrada:

C 1 3

5

1

20

I 3

40

50

6

P E

B 6
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5

1

20

40

50

99

R 4

99

20

50

5

B 3

1

6

40

P E

P O

P R

A sáıda esperada é:

[criacao]

[insercao]

[em-ordem]

1

5

6

20

40

50

[busca]

nivel 0

nivel 1

nivel 1

nivel 2

nivel 3

ausente

[remocao]

ausente
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nivel 1

nivel 3

nivel 0

[busca]

nivel 0

nivel 1

nivel 2

[em-ordem]

1

6

40

[pos-ordem]

40

6

1

[pre-ordem]

1

6

40

Observações

1. Não será necessário escrever na tela instruções para o usuário digitar as entradas.
Utilizar o redirecionamento de entrada e sáıda padrão para testar os executáveis.

meu_programa.exe < arquivo_entrada.txt > teste_saida.txt

ou seja, o que você digitaria no teclado deverá estar no primeiro arquivo e o que
apareceria na tela vai estar no segundo arquivo.

2. Note que nas operações de inserção e buscar deverá ser usado algum algoritmo para
percorrer a árvore segundo uma certa ordem, como “em-ordem” por exemplo.

3. No final de cada operação deverá escrever um carater NEWLINE, para separar as
mensagens impressas por cada operação.

4. Não é necessário validar os posśıveis erros no arquivo de entrada: arquivo vazio, da-
dos faltantes, dados repetidos, etc. Pode-se assumir que os dados vão estar corretos
(inclusive nos testes fechados).
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5. Deverão ser usadas funções para separar as funcionalidades do código.
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