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“Para entender recursão devemos primeiramente entender recursão.”

Anônimo



Última aula

O que é recursão?

TÉCNICA em que pelo menos um dos passos de um certo
procedimento envolve a REPETIÇÃO de todo o procedimento.

TÉCNICA em que um subprograma (função) chama a si mesmo.



Última aula

Algoritmos recursivos

Se a instância é pequena, então:
I Resolva o problema diretamente.

Senão: I Reduza-a a uma (ou várias) instância(s) menor(es) do mesmo
problema;

I Aplique o algoritmo à(s) instância(s) menor(es);

I Volte à instância original e resolva-a.



Última aula

Máximo de um vetor. Problema

Faça uma função recursiva para encontrar o elemento máximo de
um vetor de inteiros. Os parâmetros da função devem ser o vetor e
a quantidade de elementos nele.



Última aula

Máximo de um vetor. Recursão

Para solucionar o problema de forma recursiva devemos reduzir a
instância.

Por exemplo, para saber o máximo de um vetor de n elementos
podemos encontrar primeiro o máximo dos primeiros n-1 e
comparar esse resultado com o último elemento, retornando o
maior dos dois.

O caso base é quando o vetor não pode ser mais reduzido, que é
quando tem um único elemento, sendo o máximo esse elemento.



Última aula

Máximo de um vetor. Solução

int maximo_vetor(int * vetor, int n) {
int maximo;
if(n == 1) // caso base, 1 elemento

return vetor[0];
else {

// recursão, obtem o máximo dos primeiros n-1 elementos
maximo = maximo_vetor(vetor, n - 1);
// retorna o máximo entre o último e o resultado anterior
if(vetor[n - 1] >= maximo)

return vetor[n - 1];
else

return maximo;
}

}



Última aula

Palíndromo

Faça uma função recursiva que recebe um vetor de caracteres e a
quantidade de elementos e retorna se esse vetor conforma um
palíndromo ou não.

Um palíndromo é uma string que é igual ao inverso dela.



Última aula

Palíndromo. Recursão

Para solucionar o problema de forma recursiva devemos reduzir a
instância.

Por exemplo, um vetor é um palíndromo se o primeiro e último
caracteres são iguais, e o restante for um palíndromo (sub-vetor do
segundo elemento até o penúltimo). Se o primeiro e o último
caracteres forem diferentes, então o vetor não é um palíndromo.

O caso base é quando o vetor não pode ser mais reduzido, que é
quando tem um único elemento (que é sempre um palíndromo) ou
não tem elementos (que também é um palíndromo).



Última aula

Palíndromo. Solução

int palindromo(char * cadeia, int n) {
if(n <= 1) // caso base, 1 ou nenhum caractere

return 1;
else {

/* se o primeiro e o último são iguais, então verifica que
o restante seja palíndromo */
if(cadeia[0] == cadeia[n - 1])

return palindromo(cadeia + 1, n - 2);
else

return 0;
}

}



Última aula

Conta dígitos

Faça uma função recursiva que recebe um número natural e retorna
a quantidade de dígitos desse número.



Última aula

Conta dígitos. Recursão

Para solucionar o problema de forma recursiva devemos reduzir a
instância.

Por exemplo, a quantidade de dígitos de um número é igual à
quantidade de dígitos do número após retirar o último digito mais
1. Para retirar o último dígito de um inteiro basta dividir ele por 10.

O caso base é quando o número é menor que 10, pois tem um
único dígito.



Última aula

Conta dígitos. Solução

int conta_digitos(int n) {
if(n < 10) // caso base, menor que 10

return 1;
else {

/* recursão, 1 + a quantidade de dígitos do número após
retirar o último dígito */
return 1 + conta_digitos(n / 10);

}
}



Última aula

Hanoi

O problema das torres de Hanoi recebe três torres e n discos
empilhados, de tamanho de 1 até n na primeira torre. O objetivo é
movimentar os discos para a terceira torre garantindo que nunca
um disco maior seja posicionado acima de um menor.

Faça uma função recursiva que recebe a quantidade de discos, a
torre de origem a torre auxiliar e a torre de destino e imprime os
passos para movimentar os discos da origem ao destino.



Última aula

Hanoi. Recursão

Para solucionar o problema de forma recursiva devemos reduzir a
instância.

Por exemplo, para movimentar n discos da torre A para a torre C,
usando a torre auxiliar B. Primeiro devemos movimentar os n - 1
discos menores de A para B usando C como auxiliar (de forma
recursiva). Depois dessa operação, em A está o disco maior que
pode ser movimentado para C (pois os menores estão em B), logo
se imprime esse movimento. Finalmente, é necessário levar os n - 1
menores de B para C usando desta vez A como auxiliar
(recursivamente).

O caso base é quando não há discos para movimentar. Isto é,
quando o número de discos é zero, em que não é necessário realizar
nenhuma operação.



Última aula

Hanoi. Solução

/* o primeiro parâmetro (n) é a quantidade de discos
o segundo parâmetro (origem) é a torre de origem
o terceiro parâmetro (auxiliar) é a torre auxiliar
o quarto parâmetro (destino) é a torre de destino */
void hanoi(int n, char origem, char auxiliar, char destino) {

if(n > 0) { // caso NÃO base,tem discos
// movimenta os n-1 menores da origem para a auxiliar
hanoi(n - 1, origem, destino, auxiliar);
// movimenta o disco maior (n) da origem ao destino
printf(“Movimenta %d da torre %c para %c\n”, n,

origem, destino);
// movimenta os n-1 menores da auxiliar para o destino
hanoi(n - 1, auxiliar, origem, destino);

}
}



Problemas de enumeração

Enumerar

Ação de percorrer todas as possibilidades em um dado espaço.

Muitos problemas enumerativos tem uma solução recursiva simples.

Geralmente essas soluções mantém uma “memória” de por onde
estão caminhando.



Problemas de enumeração

Somas de n

Dado um inteiro positivo n, imprima todas as combinações de
inteiros positivos que somados resultam em n.

Observação: Considere n menor ou igual que 100.



Problemas de enumeração

Somas de n sem repetição

Dado um inteiro positivo n, imprima todas as combinações de
inteiros positivos que somados resultam em n.

NÃO REPITA NENHUMA COMBINAÇÃO

Observação: Considere n menor ou igual que 100.



Problemas de enumeração

Permutações de n

Dado um inteiro positivo n, imprima todas as permutações dos
inteiros de 1 até n.

Observação: Considere n menor ou igual que 100.



Problemas de enumeração

Combinações de n parênteses

Dado um inteiro positivo n, imprima todas as combinações
balanceadas com n pares de parênteses (n parênteses abertos e n
fechados).

Uma combinação de n pares de parênteses é balanceada se todo
parêntese fechado tem seu par aberto antes dele.

Observação: Considere n menor ou igual que 100.



Problemas com tabuleiro

Tabuleiros e labirintos

Um labirinto pode ser representado por um tabuleiro em que casas
com algum valor indicam que há uma parede, um buraco ou uma
armadilha, enquanto casas vazias indicam que se pode passar por
elas.

Alguns desses problemas começam com um personagem em uma
casa de origem e desejam levá-lo até uma casa destino.

Em ocasiões é possível armazenar em um vetor quais são os
movimentos válidos do personagem a partir de uma casa (útil para
usar numa mesma solução com diferentes movimentos como os de
peças de xadrez).

Geralmente essas soluções marcam as casas já analisadas (“deixam
migalhas de pão”) para evitar passar por elas novamente.



Problemas com tabuleiro

Fuga do rei

Considere um tabuleiro de 100× 100 com casas cujos valores são 0
se está vazia, 1 se tem parede e 2 se tem armadilha.

Você recebe a posição de em que está um rei do jogo do xadrez
(linha e coluna) e também a posição em que está a saída do
tabuleiro.

O seu objetivo é descobrir se existe um caminho (seguindo os
movimentos possíveis do rei) que permita levar o rei da posição em
que está até a saída, sem passar por armadilhas nem atravessar
paredes.



Problemas com tabuleiro

Fuga do bispo, do cavalo e da torre

Considere o problema anterior, mas ao invés do rei solucione-o para
o caso em que a peça for um bispo do xadrez.

Encontre uma solução também para o caso em que a peça seja um
cavalo do xadrez.

Encontre uma solução também para o caso em que a peça seja
uma torre do xadrez.



Problemas com tabuleiro

Percurso do cavalo

Dado um tabuleiro do xadrez (8× 8) e a posição inicial de um
cavalo, verifique se é possível o cavalo passar por todas as posições
do tabuleiro, sem repetir nenhuma



Problemas com tabuleiro

n damas

Dado um inteiro positivo n, verifique se é possível colocar n damas
em um tabuleiro de n×n sem que se ameacem.

Observação: Considere n menor ou igual que 100.



Qualidade de software

Alguns fatores de qualidade

I Legibilidade
I Confiabilidade
I Extensibilidade
I Eficiência



Qualidade de software

Legibilidade



Qualidade de software

Legibilidade

Qualquer um pode escrever um código que o computador entenda.
Bons programadores escrevem códigos que os humanos entendam.

Martin Fowler



Qualidade de software

Legibilidade

Alguns fatores importantes:

I Estruturação e clareza do código,
I Modularidade,
I Simplicidade,
I Documentação.



Qualidade de software

Confiabilidade

Não me interessa se roda na sua máquina! Nós não estamos
entregando a sua máquina!

Vidiu Platon

Um programa é confiável se ele se comportar de acordo com suas
especificações sob todas as condições.



Qualidade de software

Confiabilidade

Alguns fatores importantes:

I Correção,
I Robustez.



Qualidade de software

Extensibilidade

Antes do software poder ser reutilizável ele primeiro tem de ser
utilizável.

Ralph Johnson



Qualidade de software

Extensibilidade

Alguns fatores importantes (mesmos que na legibilidade):

I Estruturação e clareza do código,
I Modularidade,
I Simplicidade,
I Documentação.



Qualidade de software

Eficiência

Você quer isso rápido, barato ou bem feito?



Qualidade de software

Eficiência

Alguns fatores importantes:

I Rapidez de processamento,
I Usar somente a memória necessária,
I Minimizar o uso de diferentes recursos de hardware.
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