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“Smart data structures and dumb code works a lot better than the
other way around.”

Eric Steven Raymond
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Introdução

O que são estruturas de dados?

Coleções (containers) de valores (dados) que permitem realizar
operações sobre eles.

Definidas pelas operações e uso: acesso aos dados, inserção ou
eliminação deles, entre outros.



Introdução

Objetivos da aula

▶ Introduzir algumas das estruturas de dados frequentemente
usadas.

▶ Identificar qual estrutura é mais conveniente na resolução de
um problema.

▶ Solucionar problemas usando estruturas de dados.



Introdução

Referências para algumas linguagens

Informações completas sobre implementações e funcionalidades
disponíveis:

C Glib collections library :
https://developer.ibm.com/tutorials/l-glib/

C++ Standard template library :
http://www.cplusplus.com/reference/

Python Data structures:
https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html

https://developer.ibm.com/tutorials/l-glib/
http://www.cplusplus.com/reference/
https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html


Vetores

O que são vetores ou arranjos?

Sequências de dados contíguos na memória:
▶ Vantagem eficientes para acessar dados pela posição

▶ Desvantagem ineficientes para inserir ou deletar em posições
intermediárias.

Vetor:

Posições:
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0

𝑑𝑎𝑑𝑜2
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𝑑𝑎𝑑𝑜3

2

⋯

⋯

𝑑𝑎𝑑𝑜𝑛−2

n-3

𝑑𝑎𝑑𝑜𝑛−1

n-2

𝑑𝑎𝑑𝑜𝑛

n-1

Em Python o vetor padrão pode ser estendido dinamicamente. Já
em C++, para ter o mesmo comportamento a biblioteca STL
inclui a estrutura vector.



Vetores

Exemplo de vetor em 𝐶 + + (STL)
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7 vector<int> v1; // vetor c/ 0 elementos
8 vector<int> v2(10,3); // vetor c/ 10 elementos valendo 3
9 vector<int> v3(50); // vetor c/ 50 elementos (não inicializados)

10 unsigned int i;
11 // escreve conteúdo do vetor v2
12 for(i = 0; i < v2.size(); i++){
13 cout << "v2 [" << i << "] = " << v2[i] << endl;
14 }
15 cout << "tamanho do v1 = " << v1.size() << endl;
16 // expande v1
17 for(i = 0; i < 5; i++){ v1.push_back(i); }
18 cout << "tamanho atual do v1 = " << v1.size() << endl;
19
20 // altera posição fixa do vetor
21 v1[3] = 7 + v1[1];
22
23 // escreve conteúdo do vetor v1
24 for(i = 0; i < v1.size(); i++){
25 cout << "v1 [" << i << "] = " << v1[i] << endl;
26 }
27 return 0;
28 }



Listas encadeadas

O que são listas encadeadas?

Sequências de dados em que cada elemento tem uma referência
para o próximo (encadeada simples) e pode conter também uma
referência para o anterior (duplamente encadeada):

▶ Vantagem eficientes para inserir ou deletar.

▶ Desvantagem ineficientes para acessar uma posição dada.

lista encadeada
simples 𝑑𝑎𝑑𝑜1 𝑑𝑎𝑑𝑜2 𝑑𝑎𝑑𝑜3 ⋯ 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑛

lista encadeada
dupla

𝑑𝑎𝑑𝑜1 𝑑𝑎𝑑𝑜2 𝑑𝑎𝑑𝑜3 ⋯ 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑛



Listas encadeadas

Casos particulares de listas

Filas São listas do tipo “first in first out” (FIFO). Só adicionam
elementos pelo final e somente deletam pelo começo.

Pilhas São listas do tipo “last in first out” (LIFO). Só adicionam ou
deletam elementos pelo final.



Listas encadeadas

Exemplo de lista encadeada em 𝐶 + + (STL)
1 #include <iostream>
2 #include <list>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6 list<int> l1; // lista vazia de inteiros
7 list<int> l2(3,7); // lista com 3 elementos 7
8 list<int>::iterator i; // iterador de lista
9 // testa o tamanho da lista

10 cout << "tamanho de l2 = " << l2.size() << endl;
11 // insere e remove elementos do inicio/fim de l1
12 l1.push_front(1); l1.push_back(4);
13 l1.push_front(7); l1.pop_back();
14 l1.push_front(9); l1.push_back(4);
15 l1.pop_front();
16 cout << "l1 = "; show(l1);
17 // testa se l1 é vazia.
18 // se não for, imprime o primeiro e o último elemento de l1
19 if (not l1.empty())
20 cout << "front/back: " << l1.front() << " " << l1.back() << endl;
21 // insere 8 no meio da lista
22 i = l1.begin(); i++; l1.insert(i,8);
23 cout << "l1 = "; show(l1);
24 // concatena listas (copiando elementos da segunda lista)
25 l1.insert(l1.end(),l2.begin(),l2.end()); show(l1);
26 // remove elementos l2 e insere em l1 (manipulando ponteiros)
27 l1.splice(l1.end(),l2); show(l1);
28 return 0;
29 }



Listas encadeadas

Exemplo de lista encadeada em 𝐶 + + (STL)

1 // imprime lista de inteiros recebida
2 void show(list<int> l){
3
4 list<int>::iterator i; // iterador para percorrer l
5
6 for (i=l.begin(); i!=l.end(); i++) // do inicio ao fim de l
7 cout << *i << " "; // imprime elemento apontado
8 cout << endl;
9 }



Heaps

O que são heaps?

Coleções de dados que permitem acesso em tempo constante ao
menor (maior) elemento, com operações de remoção e inserção em
tempo logarítmico.

Geralmente implementados com vetores e representados como
árvores binárias.



Heaps

Exemplo de heap em 𝐶 + + (STL)

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7 vector<int> h = {20, 30, 40, 25, 15}; // se empregam vetores
8
9 // constrói o heap

10 make_heap(h.begin(), h.end());
11 // imprime o máximo
12 cout << "maximo = " << h.front() << endl;
13 // adiciona um elemento ao final
14 h.push_back(50);
15 // reordena os elementos após a adicção
16 push_heap(h.begin(), h.end());
17 // imprime o máximo
18 cout << "maximo = " << h.front() << endl;
19 // para eliminar o máximo o coloca ao final e o elimina
20 pop_heap(h.begin(), h.end());
21 h.pop_back();
22 // imprime o máximo
23 cout << "maximo = " << h.front() << endl;
24
25 return 0;
26 }



Conjuntos

O que são conjuntos?

Coleções de dados que não possuem ordem nem elementos
repetidos

Geralmente implementados com árvores balanceadas.



Conjuntos

Exemplo de conjunto em 𝐶 + + (STL)

1 #include <iostream>
2 #include <set>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6 set<int> s; // cria conjunto vazio
7 set<int>::iterator i; // iterador para percorrer s
8 s.insert(3); // usamos s.insert(n) para inserir n ao conjunto s
9 s.insert(5); s.insert(3); s.insert(4); s.insert(2); s.insert(4);

10 // s.size() retorna o número de elementos de s
11 cout << "s possui " << s.size() << " elementos" << endl;
12 // escreve o conjunto s usando iterador i
13 cout << "s = ";
14 for (i=s.begin(); i!=s.end(); i++)
15 cout << *i << " ";
16 cout << endl;
17 // Ao iterar de s.begin() para s.end(), os elementos serão acessados em ordem crescente.
18 // Usamos s.find(n) para testar se n pertence a s.
19 // Essa operação retorna um iterador para o elemento n.
20 // Se n não pertence a s, s.find(n) retorna s.end()
21 if (s.find(7)==s.end())
22 cout << "7 não está em s" << endl;
23 // Usamos s.erase(i) para remover *i de s (via iterador)
24 cout << "removendo 4" << endl;
25 s.erase(s.find(4)); // remove 4 do conjunto.
26 return 0;
27 }



Mapas

O que são mapas?

Representam mapeamentos (funções) de domínio finito.

Baseados em uma coleção de pares (chave,valor), onde as chaves
ocorrem de forma única.

Extremamente úteis para implementar dicionários.

Similar aos conjuntos, geralmente implementados com árvores
balanceadas.



Mapas

Exemplo de mapa em 𝐶 + + (STL) I

1 #include <iostream>
2 #include <map>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6 // cria dois pares (inteiro,string)
7 pair<int,string> p1;
8 p1.first = 2; p1.second = "!";
9 pair<int,string> p2;

10 p2.first = 0; p2.second = "Tchau";
11
12 // cria mapeamento vazio de inteiros para strings
13 map<int,string> f;
14 // Atualizamos o mapeamento atribuindo elementos para chaves (operador [])
15 // isso pode redefinir ou criar a entrada em questão
16 f[0] = "Ola";
17 f[1] = "Mundo";
18
19 // Consultamos o mapeamento usando []
20 cout << f[0] << " " << f[1] << endl;
21
22 // iteradores para maps percorrem pares (chave,valor)
23 map<int,string>::iterator i;
24 for (i=f.begin(); i!=f.end(); i++)
25 cout << "f["<< i->first << "]=" << i->second << endl;
26 cout << endl << endl;



Mapas

Exemplo de mapa em 𝐶 + + (STL) II

27 // a inserção incrementa o mapa, mas só será feita se a chave não existir
28 //ela retona um pair <iterator, bool>
29 //indicando a posição da chave e se a operação foi realizada ou não
30 f.insert(p1); // insere pois f[2] não existe
31 f.insert(p2); // não insere, pois f[0] já existe
32 for (i=f.begin(); i!=f.end(); i++)
33 cout << "f["<< i->first << "]=" << i->second << endl;
34 cout << endl << endl;
35
36 // podemos testar se c pertence ao conjunto de chaves
37 // de um map m usando m.find(c). Se c está definido,
38 // m.find(c) retorna o iterador para o par (c,valor)
39 // Caso contrário, retorna m.end()
40 if (f.find(2)!=f.end())
41 cout << "2 está definido" << endl;
42 if (f.find(3)==f.end())
43 cout << "3 não está definido" << endl;
44
45 return 0;
46 }



Conjuntos disjuntos

O que são conjuntos disjuntos?

Estrutura que permite manter uma coleção de conjuntos realizando
operações de união e busca do conjunto em que está um elemento.

Geralmente implementados com vetores e representados como
árvores.



Conjuntos disjuntos

Exemplo de código 𝐶 para conjunto disjunto I

1 #define n 100
2
3 int set[n]; // conjunto do elemento i
4 int count[n]; // quantidade de elementos no conjunto
5
6
7 //função que inicializa o conjunto disjunto
8 void initialize() {
9 for(int i = 0; i < n; i++) {

10 set[i] = i; // inicialmente o elemento está no conjunto que só o contem
11 count[i] = 1; // inicialmente o conjunto somente tem um elemento
12 }
13 }
14
15
16 // função que procura o conjunto em que está um elemento
17 int find(int i) {
18 if(i != set[i]) // verifica se é o topo do conjunto
19 set[i] = find(set[i]); // se não for o topo procura o topo e comprime caminho
20 return set[i]; // retorna o topo do conjunto
21 }
22
23
24
25
26



Conjuntos disjuntos

Exemplo de código 𝐶 para conjunto disjunto II

27 // função que une os conjuntos de dois elementos
28 void join(int i, int j) {
29 int si = find(i); // procura o topo do conjunto em que está i
30 int sj = find(j); // procura o topo do conjunto em que está j
31
32 if(si != sj) { // somente une se estiverem em conjuntos diferentes
33
34 if(count[si] >= count[sj]) { // coloca o de menor quantidade no de maior
35 count[si] += count[sj]; // atualiza a quantidade
36 set[sj] = si; // sj não é mais topo, agora o topo dele é si
37 } else {
38 count[sj] += count[si]; // atualiza a quantidade
39 set[si] = sj; // si não é mais topo, agora o topo dele é sj
40 }
41 }
42 }



Exercícios

Problemas

URI 1083 - LEXSIM - Avaliador Léxico e Sintático.
URI 1430 - Composição de Jingles.
URI 1451 - Teclado quebrado.
URI 1527 - Guildas.
URI 2065 - Fila do Supermercado.
UVa 10038 - Jolly Jumpers.
UVa 11860 - Document Analyzer.
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