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Criação e inicialização

Para criar uma tabela hash, deve-se usar a função  newHashTable,  que retorna um ponteiro do tipo 
HashTable. Os parâmetros da função são:

1. int tableSize : Indica o número de posições (listas) que a tabela conterá. Esse parâmetro deve 
ser, preferencialmente, um número primo;

2. int parameter : Parâmetro a ser utilizado na função de hash. Deve ser um número qualquer.

Exemplo de Utilização:
HashTable meuHash = newHashTable(13, 52); //13 posições

Associação de valores

Dentre muitas formas, uma tabela hash pode ser utilizada como um “mapa associativo”. Em outras 
palavras, um dicionário.

Neste  laboratório,  será  feita  a  associação de  uma palavra  a  um conjunto de números  inteiros  que 
representa as linhas nas quais elas ocorrem.

A associação de valores numa tabela hash é feita utilizando a função  hashTableSetValue, que recebe 
como parâmetros o ponteiro do tipo HashTable da tabela a ser usada, uma chave no formato de String e 
um ponteiro genérico que é o valor que vai ser associado.

É importante lembrar que os valores associados na tabela (apenas os valores, mas não necessariamente 
as chaves) devem ser guardados em memória dinâmica (malloc).

Para recuperar  valores  anteriormente associados,  deve-se utilizar  a  função  hashTableGetValue,  que 
recebe como parâmetros apenas o ponteiro da tabela e a chave a ser procurada. O retorno será o valor  
associado, caso exista a associação, ou NULL caso contrário.

Exemplo de Utilização
char * valor = malloc(20*sizeof(char));

char * ret;

strcpy(valor, “bar”);

HashTable meuHash = newHashTable(13, 52); //13 posições

if (foo == bar) { //condição qualquer



hashTableSetValue(meuHash, “foo”, (void *)valor);

}

ret = (char *)hashTableGetValue(meuHash, “foo”);

if (ret == NULL) {

// Não havia nada associado

} else {

printf(“foo => %s”, ret); // foo => bar

}

Liberação de Memória

Para destruir a Tabela Hash liberando sua memória, é necessário chamar a função destroyHashTable, 
passando como parâmetro uma função que libera um item associado.

Na maioria dos casos, a função a ser passada é a própria função  free do C, que libera tipos simples 
como ponteiros e vetores.

Um exemplo mais complexo seria o uso de uma lista ligada como valor associado. Nesse caso deve ser  
passada uma função que libera todos os elementos da lista.

Exemplo de Uso
HashTable meuHash = newHashTable(13, 52);

// uso da estrutura....

// ...

// …

destroyHashTable(free);

Desassociação de valores

Para  desfazer  uma associação  na  Tabela  é  necessário  o  uso  da  função  hashTableUnsetValue.  Seu 
comportamento é semelhante ao da função hashTableGetValue, à exceção que ele desfaz a associação 
antes de retornar o valor associado.
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