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MC202 – Laboratório 13
Tabelas Hash

Instituto de Computação — UNICAMP

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

Objetivos

Entender e exercitar o funcionamento de Tabelas Hash a partir do processamento de arquivos
texto.

Especificação

1. O programa deverá processar um arquivo texto, emitindo uma listagem das palavras
encontradas e as linhas nas quais elas ocorrem;

2. Para fazer o processamento, é requerido o uso da implementação de Tabela Hash
passada. O entendimento de seu funcionamento é importante, e melhorias serão bem
vistas. Deve-se usar o arquivo de exemplo fornecido.

3. As palavras deverão ser escritas na sáıda em caixa-alta e seguindo a ordem de primeira
ocorrência.

4. Serão consideradas palavras apenas sequências de um caracter ou mais iniciadas com
letra e que contenha letras, números, traço ou undeline.

Exemplo

Dada a entrada:

Atirei o pau no gato to to

Mas o gato to to

Nao morreu reu reu

Dona Chica ca

Admirou-se se

Do berro, do berro que o gato deu

Miau !!!!!!

A sáıda esperada é:

ATIREI 1

O 1 2 6

PAU 1
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NO 1

GATO 1 2 6

TO 1 1 2 2

MAS 2

NAO 3

MORREU 3

REU 3 3

DONA 4

CHICA 4

CA 4

ADMIROU-SE 5

SE 5

DO 6 6

BERRO 6 6

QUE 6

DEU 6

MIAU 7

<EOF>

<-13 letras->

Observações

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

meu_programa.exe < arquivo_entrada.txt > teste_saida.txt

2. 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).

3. Deverão ser usadas funções para separar as funcionalidades do código.
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