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1. Prove que, para a, b, n e M inteiros positivos onde M ≥ 2,

(a · n + b) mod M = ((a mod M) · n + b) mod M.

Essa desigualde foi utilizada para calcular o hashing de uma chave do tipo string em um código da
unidade 18.

2. Escreva uma função em C que, dado uma lista de chaves inteiras em um vetor, encontra inteiros
positivos a e M com M mı́nimo tal que a função de hashing a ·x mod M é injetora para a lista de chaves
dada, isto é, qualquer duas chaves diferentes x e y (da lista dada) temos que a ·x mod M 6= a ·y mod M .
Assim, a · x mod M é um hashing perfeito.

3. A implementação do Algoritmo de Dijkstra visto na unidade 21 utiliza um heap binário e executa em
tempo O(|E| lg |V |) onde E é o conjunto de arcos do digrafo e V é o conjunto de vértices. Porém, se o
grafo for denso, esta não é uma boa implementação do Algoritmo de Dijkstra, pois se |E| for próximo
de |V |2, o algoritmo executa em tempo O(|V |2 lg |V |). Isso acontece porque, quando o conjunto de arcos
é muito grande, podemos fazer muitas operações no heap para diminuir a prioridade de um vértice.

Dê uma implementação em C do Algoritmo de Dijkstra que execute em tempo O(|V |2). Defina
funções e estruturas que forem necessárias além daquelas já vistas para grafos. Como o grafo é denso,
considere que ele é dado por uma matriz de adjacências. Explique porque o seu algoritmo executa em
tempo O(|V |2).

Dica: o problema é o uso do heap, assim pense em como substitúı-lo.

4. Escreva uma função em C que faz inserção em uma árvore binária de busca. Porém, ao contrário da
função vista na unidade 15 onde o novo elemento se torna uma folha da árvore, sua função deve fazer
com que ele se torne a raiz da árvore.

Dica: Faça a inserção como visto na unidade 15 e utilize rotações para a esquerda ou para a direita
(unidade 16) para fazer o elemento subir até a raiz.
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5. Quanto tempo pode demorar, no pior caso, para inserir n elementos em uma tabela de hash usando
linear probing?

Suponha que cada chave inserida tenha o mesmo valor na função de hashing. Por exemplo, digamos
que tal valor seja zero. Assim, ao inserir o primeiro elemento, inseŕımos na posição 0, ao inserir o segundo
elemento, inseŕımos na posição 1, e assim sucessivamente com o i-ésimo elemento inserido na posição
i− 1. Portanto, inserir o n elementos leva tempo O(n2).

6. Escreva uma função em C que detecta se um grafo dado tem ciclos.

Basta utilizar a busca em profundidade.

int ciclos_rec(Grafo g, int *pai , int v, int p) {

No *t;

pai[v] = p;

for (t = g.adj[v]; t != NULL; t = t->prox) {

if (pai[t->v] != -1 && t->v != p)

return 1;

if (pai[t->v] == -1 && ciclos_rec(g, pai , t->v, v))

return 1;

}

return 0;

}

int existe_ciclo(Grafo g) {

int encontrou , s, *pai = malloc(g.n * sizeof(int));

for (s = 0; s < g.n; s++)

pai[s] = -1;

for (s = 0; s < g.n; s++)

if (pai[s] == -1 && ciclos_rec(g, pai , s, s)) {

free(pai);

return 1;

}

free(pai);

return 0;

}

7. Escreva uma função em C que dado um digrafo G representado por matriz de adjacências, devolve o
grafo G′ resultante em transformar cada arco (u, v) de G em uma aresta {u, v} em G′.

8. Repita o exerćıcio anterior para um digrafo representado por listas de adjacências.

9. Escreva uma função em C que dado um digrafo G representado por matriz de adjacências, devolve
um novo digrafo G′ onde os arcos foram revertidos, isto é, se (u, v) era um arco em G então (v, u) é um
arco em G′.

10. Repita o exerćıcio anterior para um digrafo representado por listas de adjacências.

11. Escreva uma função em C que, dado um digrafo G, decide se existe caminho (direcionado) entre
todo par de vértices distintos de G.
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/* Versao 1 - O(n^3 + n^2m)*/

int existe_caminho(Grafo g, int s, int t);

int caminhos_entre_pares(Grafo g) {

int s, t;

for (s = 0; s < g.n; s++)

for (t = s+1; t < g.n; t++)

if(! existe_caminho(g, s, t))

return 0;

return 1;

}

/* Versao 2 - O(n^2 + nm)*/

void visita_rec(Grafo g, int *visitado , int v) {

No *t;

visitado[v] = 1;

for (t = g.adj[v]; t != NULL; t = t->prox)

if (visitado[t->v] == 0)

visita_rec(g, visitado , t->v);

}

int caminhos_entre_pares(Grafo g) {

int s, t, *visitado;

for (s = 0; s < g.n; s++) {

visitado = malloc(g.n * sizeof(int));

for (t = 0; t < g.n; t++)

visitado[t] = 0;

visita_rec(g, visitado , s);

for (t = 0; t < g.n; t++) {

if(visitado[t] == 0) {

free(visitado);

return 0;

}

}

}

free(visitado);

return 1;

}

12. Escreva uma função em C que rebalanceia uma árvore binária de busca, isto é, através de rotações e,
possivelmente informações adicionais armazenadas nos nós, sua função faz com que o módulo da diferença
da quantidade de nós entre a subárvore esquerda e a subárvore direita de qualquer nó da árvore seja no
máximo um.
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