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MC202 – Laboratório 09 .:. Hash Table Grand Challenge
Instituto de Computação — UNICAMP

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

PED: Tiago Falcão mc202_2010.2@tiagofalcao.com

Deadline: 18/11/2010, 23:59:59
Por ser uma competição, não haverá adiamento

Introdução

A tabela de hash é uma estrutura de dados especial, que associa chaves de pesquisa a valores.
Seu objetivo é, a partir de uma chave simples, fazer uma busca rápida e obter o valor desejado.
Em linguagens de alto ńıvel, são oferecidas chamadas que garantem a transparência de colisões
ao usuário e as tabelas são comumente chamadas de dicionários.

As tabelas são tipicamente utilizadas para implementar vetores associativos, conjuntos e
caches. São tipicamente usadas para indexação de grandes volumes de informação (como bases
de dados).

A implementação t́ıpica de uma tabela de hash busca uma função de dispersão que seja
de complexidade O(1), não importando o número de registros na tabela (desconsiderando
colisões). O ganho com relação a outras estruturas associativas (como um vetor simples) passa
a ser maior conforme a quantidade de dados aumenta.

Objetivos

Implementar tabelas de dispersão para uma coleção de valores indexados por diferentes tipos
de dados.

Especificação

O programa irá armazenar, gerenciar e buscar por indiv́ıduos definidos por um identificador
único (id) e possui as seguintes informações: Primeiro e último nome (first name e last name),
data de nascimento (birthday) e telefone (phone number).

O id deve ser um inteiro sem sinal, e os demais valores são strings sem espaços.

Add

O comando add recebe e armazena todos dados do indiv́ıduo, e retorna erro se já existir
indiv́ıduo com mesmo id.

add <id> <first name> <last name> <birthday> <phone number>
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Del

O comando del remove todos dados relacionados a um determinado id, e retorna erro se não
existir indiv́ıduo com o id fornecido.

del <id>

Info

O comando info imprime todos dados de um determinado id, e retorna erro se não existir
indiv́ıduo com o id fornecido.

info <id>

Query

O comando query realiza uma busca nos indiv́ıduos cadastrados. Conforme as seguintes tags
de busca:

fn Primeiro nome

ln Ultimo nome

bd Aniversario

pn Telefone

query (<tag>:<valor>)+

Os id dos indiv́ıduos, que respeitem a busca, devem ser impressos em ordem crescente.
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Exemplos

Entrada

1 add 123 Roberto Nascimento 01/01/1960 +55 -21 -0190 -0190

2 add 123 Joao Souza 11/10/2000 103 -99

3 add 09 Andre Matias 01/01/1970 +55 -21 -0190 -0190

4 add 222 Diogo Fraga 01/06/1967 +55 -21 -0190 -0190

5 add 99 Seu Barbosa 01/01/1960 +55 -21 -0190 -0190

6 add 100 Seu Beirada 01/01/1960 +55 -21 -9999 -9999

7 add 155 Andre Fortunato 02/01/1962 +55 -21 -0190 -0190

8 query bd :01/01/1960

9 query bd :01/01/1960 fn:Seu

10 query bd :01/01/1960 fn:Seu pn:+55 -21 -9999 -9999

11 info 100

12 del 99

13 query bd :01/01/1960 fn:Seu

14 info 99

15 del 99

Sáıda

1 ID 123 ja cadastrado.

2 99 100 123

3 99 100

4 100

5 Seu Beirada 01/01/1960 +55 -21 -9999 -9999

6 100

7 ID 99 nao existente.

8 ID 99 nao existente.

Entrega

Os alunos devem se organizar em duplas a serem definidas na aula do dia 06/11.
Ao final do prazo de submissão, as duplas devem informar em qual usuário estará o código

a ser corrigido.
Apenas serão consideradas as soluções que apresentem tempo de execução inferior a um

valor máximo permitido. Esse valor será definido na abertura do sistema de submissão. É
essencial a utilização de múltiplas tabelas hash e outras otimizações.
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Competição

As entregas finais serão avaliadas e ordenadas. A melhor solução será aquela que apresentar
menor tempo de execução (sobre plataforma de profiling valgrind) para um determinado teste
privado.

Outras formas de avaliação podem ser aplicadas, com um ganhador por metodologia de
avaliação.

• Apenas ganharão nota no laboratório as duplas que conseguirem vencer o tempo máximo
permitido à tarefa.

• A dupla vencedora ganhará 2 pontos (bônus por indiv́ıduo) na Prova 2.

• A dupla em segundo lugar ganhará 1 ponto (bônus por indiv́ıduo) Prova 2.

• Empates não serão permitidos.

Observações

1. Use seu editor de textos favorito. Mas existe a sugestão ao Vim ou ao Emacs.

2. Os laboratórios devem ser compiláveis com o GCC 4, com a seguinte linha de execução:
gcc -lm -std=c99 -Wall -pedantic -Werror -o nome executavel codigo fonte.c

3. Para o desenvolvimento dos laboratórios será útil o conhecimento de ferramentas como
GDB e Valgrind.

4. Os testes de correção irá ocorrer com auxilio da ferramenta Diff com redirecionamento
de entrada e sáıda para arquivos. Exemplo:
./main < arquivo entrada &> arquivo saida

diff arquivo saida arquivo resposta

5. A submissão será feita no sistema Susy: http://susy.ic.unicamp.br:9999/mc202ef

6. Liberar toda a memória alocada é obrigatório. Os programas que não liberem a memoria
alocada serão considerados errados, independente da sáıda correta nos testes.

7. Códigos ileǵıveis serão considerados errados. A legibilidade é obtida com endentação
correta e coerente, bons nomes de variáveis e funções, fragmentação do código em funções
etc.

8. É obrigatório o uso da estrutura indicada.
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