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Relembrando: Como funciona a busca binária?



  

int buscaBinaria(int vet[], int tam, int chave){
    int posIni=0, posFim=tam-1, posMeio;

    while(posIni <= posFim){ // enquanto o vetor tiver
                             // pelo menos 1 elemento

        posMeio = (posIni+posFim)/2;

        if(vet[posMeio] == chave)
            return posMeio;
        else if(vet[posMeio] > chave)
            posFim = posMeio - 1;
        else
            posIni = posMeio + 1;
    }

    return -1;
}



  

swap_nums funciona, swap_ponteiros não.
Como concertar?

void swap_nums(int *x, int *y) {
  int tmp;
  tmp = *x;
  *x = *y;
  *y = tmp;
}
void swap_ponteiros(char *x, char *y) {
  char *tmp;
  tmp = x;
  x = y;
  y = tmp;
}
int main() {
  int a,b; char *s1,*s2;
  a = 3; b=4;
  swap_nums(&a,&b);
  printf("a: %d\n", a);
  printf("b: %d\n", b);
  s1 = "Eu deveria imprimir por ultimo";
  s2 = "Eu deveria imprimir primeiro";
  swap_ponteiros(s1,s2);
  printf("s1 eh %s\n", s1);
  printf("s2 eh %s\n", s2);
  return 0;
}



  

Uma possível solução. Alguém acha outra?
void swap_nums(int *x, int *y) {
  int tmp;
  tmp = *x;
  *x = *y;
  *y = tmp;
}
void swap_ponteiros(char **x, char **y) {
  char *tmp;
  tmp = *x;
  *x = *y;
  *y = tmp;
}
int main() {
  int a,b; char *s1,*s2,**s3,**s4;
  a = 3; b=4;
  swap_nums(&a,&b);
  printf("a: %d\n", a);
  printf("b: %d\n", b);
  s1 = "Eu deveria imprimir por ultimo";
  s2 = "Eu deveria imprimir primeiro";
  s3 = &s1; s4 = &s2;
  swap_ponteiros(s3,s4);
  printf("s1 eh %s\n", s1);
  printf("s2 eh %s\n", s2);
  return 0;
}

            Conteúdo 
Var.  End.  memória

s1    1000  1001
s1[0]       'E'
.           ...
.
s2    1100  1101
s2[0]
.
.
s3    1200  1000
s4    1201  1100
.
.
.
x     1500  1000
y     1501  1100  

Situação ao entrar em
swap_ponteiros:
(i.e. antes de trocar)



  

Ponteiros
#include <stdio.h>

void f1(int a[]) {

    printf("%d\n", sizeof(a));

}

int main() {

    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

    printf("%d\n", sizeof(a));

    f1(a);

    int b = 4711;

    int *c = &b;

    int **d = &c;

    printf("%d %d %d\n", b, *c, **d);

    printf("%p %p %p\n", &b, c, *d);

    printf("%p %p\n", &c, d);

}



  

Exercício
● Vamos criar uma aplicação que representa um conjunto de inteiros onde 

as seguintes operações podem ser realizadas:
– Inclusão de um elemento.

– Exclusão de um elemento.

– Impressão do conjunto.

● Vamos implementar o conjunto como um registro:
typedef struct Set {

   int *data;   //vetor que armazena elementos do conjunto

   int size;    //número de elementos armazenados

   int maxSize; //tamanho do vetor alocado data

} Set;

● Implementaremos as seguintes funções:
– void initSet(Set *a): inicializa o conjunto com vetor de tamanho 4, e size=0.

– void endSet(Set *a): libera memória alocada para o conjunto.

– void printSet(Set *a): imprime elementos do conjunto.

– int contains(Set *a, int e): retorna posição i do elemento e no vetor data, ou −1 
caso o elemento não pertença ao conjunto.



  

Exercício
● Implementaremos as seguintes funções:

– void addSet(Set *a, int e): adiciona elemento no conjunto caso este já 
não pertença ao mesmo.

– void removeSet(Set *a, int e): remove elemento do conjunto caso este 
pertença ao mesmo.

● Temos as seguintes regras para ajuste do tamanho do vetor data:

– O vetor deve ter tamanho no mínimo igual a 4.

– Se o vetor ficar cheio, então devemos alocar um novo vetor com o 
dobro do tamanho atual.

– Se o número de elementos armazenados no vetor for menor do que 1/4 
do tamanho do vetor, então devemos alocar um novo vetor com metade 
do tamanho atual.
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