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MC202 – Laboratório 00 .:. Just Warming Up
Timestamp

Instituto de Computação — UNICAMP

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

Objetivos

Escrever um algoritmo que leia e armazena pares de valores (timestamp, valor) ao mesmo
tempo que responde a buscas sobre o que foi lido, usando a timestamp como chave.

Especificação

1. A primeira linha da entrada será um número indicando a quantidade de pares de valores
que terá que ser armazenada.

2. Novos valores são inseridos por linhas no seguinte formato: um caractere V, um espaço,
um número inteiro (timestamp), outro espaço, outro número inteiro e uma quebra de
linha. Os valores de timestamp a serem armazenados são estritamente crescentes.

3. Buscas poderão ser requisitadas a qualquer momento, e estarão no formato: B, espaço,
timestamp, quebra de linha. Como resposta, imprima simplesmente o valor que acom-
panhava aquele timestamp em particular. Se a timestamp não for encontrada, imprima
-1. Sempre imprima uma quebra de linha ao final de cada resposta.

4. O programa encerra o processamento ao ler uma linha iniciada por EOF:

Exemplo 1

Entrada:

3

V 145235 5114466

V 145271 50264

V 148561 60458966

B 145235

B 1

EOF

Sáıda:

5114466

-1

1
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Exemplo 2

Entrada:

5

V 22 4544

V 545 444

B 6665

V 1024 42

V 6665 1024

B 22

B 6665

V 8777 8943

B 1024

EOF

Sáıda:

-1

4544

1024

42

Observações

1. Deverão ser usadas estruturas do tipo loop.

2. Os dados lidos deverão ser armazenados em vetores alocados por meio da função
malloc.

3. Não aloque um vetor maior do que o necessário.

4. O programa deve sempre saber o número de itens efetivamente preenchidos no vetor.

5. Os laboratórios devem ser compiláveis usando o GCC 4, com a seguinte linha de
execução: gcc -lm -std=c99 -Wall -pedantic -Werror -o main arquivo.c

6. É obrigatório liberar toda a memória alocada. Os programas que não liberarem a
memória alocada serão considerados errados, independentemente da sáıda correta nos
testes.

7. Códigos ileǵıveis serão considerados errados. A legibilidade é obtida com identação
correta e coerente, bons nomes de variáveis e funções, bem como boa subdivisão do
código em funções auxiliares.
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