
 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 
Departamento de Computação (DECOM – ICEB) 
Disciplina: BCC202 - Estruturas de Dados I 
Professores: Túlio Toffolo (www.decom.ufop.br/toffolo)  
                       Reinaldo Fortes (www.decom.ufop.br/reinaldo) 

 
 
 

 
BCC202 – Prática 23-24 
 

Data: 28/08/2013 Página 1 de 1 

 

Aula Prática 23-24 
 

Hashing 
 
Questão 01 
 
Seja H(.) a seguinte função de Hash: 
 

𝐻 𝑠 = 𝑠[𝑖] ∙ 𝑝[𝑖  mod  |𝑝|]
! !!

!!!

mod  𝑀 

 
onde s é a chave, p é o vetor de pesos e M é o tamanho máximo da tabela Hash. 
Seu programa deve conter um TAD Hash em que o tratamento de colisões é feito pela abordagem 
de Endereçamento Aberto. 
 
A entrada será dada por vários casos de teste. A primeira linha possui um inteiro N, indicando o 
número de casos de teste. Cada caso de teste ocupa duas linhas da entrada. A primeira linha é 
iniciada por dois inteiros, M e P, indicando respectivamente o tamanho da tabela Hash e o 
tamanho do vetor de pesos. Em seguida, ainda na primeira linha, são apresentados P números 
inteiros, representando os valores do vetor de pesos. A segunda linha é iniciada por um inteiro S, 
S < M, de chaves que serão inseridas na tabela Hash. Em seguida as S chaves são 
apresentadas, separadas por um espaço. 
 
A saída de cada caso de teste deve ocupar apenas uma linha, contendo o inteiro que representa a 
posição em que o último item foi inserido. 
 
Exemplo de entrada:    Exemplo de saída: 
2       1 
10 5 1 2 3 4 5     5 
2 exercicio pratico 
10 1 1 
5 galo atletico campeonato versus cruzeiro 
 
Entrega no Moodle: 
Idealmente, o trabalho deve ser entregue até o final da aula. No entanto, será dada uma tolerância 
até o final do dia (23h55, horário do Moodle). Utilize o seguinte nome de arquivo: nome-
sobrenome-1.zip (exemplo: tulio-toffolo-1.zip). 
 
Importante: 
Crie outras entradas para testar, além das que foram fornecidas neste enunciado. 
 


