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Referência Principal:

[1] ROSEN, Kenneth. Discrete Mathematics and its Applications, 7rd, McGRAW-HILL, 2007.

Bibliografia:
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Caṕıtulo 10

Pesquisa Binária e Ordenação de

Elementos (Sorting)

Nesta aula discutiremos uma aplicação das árvores na Pesquisa Binária. Posteriormente

trataremos o conceito de árvores transversais.

10.1 Pesquisa Binária

Procurar por itens em uma lista é uma das tarefas mais importantes que surgem na ciência

da computação. Nosso principal objetivo é implementar um algoritmo de busca que encontre

itens de maneira eficiente quando os itens forem totalmente ordenados. Isso pode ser feito

através do uso de uma árvore de busca binária, que é uma árvore binária na qual cada filho de

um vértice é designado como filho direito ou esquerdo, nenhum vértice tem mais de um filho

direito ou filho esquerdo, nenhum vértice é rotulado com uma chave, que é um dos itens. Além

disso, os vértices são atribúıdos chaves para que a chave de um vértice seja maior que as chaves

de todos os vértices em sua subárvore esquerda e menores que as de todos os vértices em sua

subárvore direita.

Este procedimento recursivo é usado para formar a árvore de pesquisa binária para uma lista

de itens. Comece com uma árvore contendo apenas um vértice, ou seja, a raiz. O primeiro item

da lista é atribúıdo como a chave da raiz. Para adicionar um novo item, primeiro compare-o

com as chaves dos vértices já na árvore, começando na raiz e movendo para a esquerda se o

item for menor que a chave do respectivo vértice se este vértice tiver um filho à esquerda, ou

movendo à direita se o item for maior que a chave do respectivo vértice se este vértice tiver

um filho direito. Quando o item é menor que o respectivo vértice e este vértice não tem filho à

esquerda, então um novo vértice com este item como sua chave é inserido como um novo filho
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à esquerda. Da mesma forma, quando o item é maior que o respectivo vértice e esse vértice

não tem filho direito, um novo vértice com este item como sua chave é inserido como um novo

filho direito. Nós ilustramos este procedimento com o Exemplo 1.

Exemplo 1. Construa uma árvore de busca binária para as palavras mathematics, physics,

geography, zoology, meteorology, geology, psychology, e chemistry (usando a ordem alfabética).

Solução: A Figura 10.1 exibe as etapas usadas para construir essa árvore de pesquisa binária. A

palavra mathematics é a chave da raiz. Porque a physics vem depois da mathematics (em ordem

alfabética), adicione um filho certo da raiz com a physics chave. Como a geography vem antes

da mathematics, adicione um filho à esquerda da raiz com a geography principal. Em seguida,

adicione um filho da direita do vértice com a physics chave, e atribua-lhe a zoology chave,

porque a zoology vem depois da mathematics e depois da physics. Da mesma forma, adicione

um filho à esquerda do vértice com a physics chave e atribua a este novo vértice a meteorology

chave. Adicione um filho à direita do vértice com geography de chave e atribua a este novo

vértice a geology da chave. Adicione um filho à esquerda do vértice com a zoology de chave

e atribua-lhe a psychology chave. Adicione um filho esquerdo do vértice com a geography da

chave e atribua-lhe a chemistry das chaves. (O leitor deve trabalhar com todas as comparações

necessárias em cada etapa.)

Figura 10.1: Construindo a árvore de busca binária.

A seguir apresentaremos uma algoritmo capaz de encontrar um valor em uma árvore de

busca binária ou inserir um novo vértice.
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1. procedimento de inserção (T : árvore de busca binária, x: item)

2. v = raiz de T (um vértice não presente em T tem o valor nulo)

3. enquanto v 6= nulo e label(v) 6= x

4. ińıcio

5. se x ≤ label(v) então

6. se o filho da esquerda de v 6= nulo, então, v := filho da esquerda de v

7. senão adicionar novo vértice como um filho à esquerda de v e defina v := nulo

8. senão

9. se filho direito de v 6= nulo, em seguida, v := filho direito de v

10. senão adicionar novo vértice como filho direito de v e defina v := nulo

11. fim

12. se raiz de T = null, adicione um vértice v à árvore e rotule-o com x

13. senão v for null ou label(v) 6= x então rotule novo vértice com x e seja v esse

novo vértice.

14. Retorne v {v = localizacao de x}

Exemplo 2. Use o Algoritmo anterior para inserir a palavra oceanography na árvore de busca

binária no Exemplo 1.

Solução: O algoritmo começa com v, o vértice sob exame, igual à raiz de T , assim, label(v) =

mathematics. Porque v 6= null e label(v) = mathematics < oceanography, em seguida,

examinamos o filho direito da raiz. Este filho direito existe, então nós definimos v, o vértice

sob exame, para ser esta o filho direito. Neste passo temos v 6= nulo e label(v) = physics >

oceanography, portanto examinamos o filho esquerdo de v. Esta criança esquerda existe, então

configuramos v, o vértice sob exame, para esse filho esquerdo. Nesta etapa, também temos

v = nulo e label(v) = metereology < oceanography, então tentamos examinar o filho direito

de v. Entretanto, esse filho direito não existe, então adicionamos um novo vértice como filho

direito de v (que neste ponto é o vértice com a metereology chave) e definimos v := nulo.

Agora, sáımos do loop while porque v = nulo. Como a raiz de T não é nula e v = nulo, usamos

a instrução else if no final do algoritmo para rotular nosso novo vértice com a oceanography

chave.

10.2 Árvores de Decisão

Árvores enraizadas podem ser usadas para modelar problemas nos quais uma série de de-

cisões leva a uma solução. Por exemplo, uma árvore de busca binária pode ser usada para
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localizar itens com base em uma série de comparações, onde cada comparação nos diz se locali-

zamos o item, ou se devemos ir para a direita ou para a esquerda em uma subárvore. Uma árvore

enraizada na qual cada vértice interno corresponde a uma decisão, com uma subárvore nesses

vértices para cada resultado posśıvel da decisão, é chamada de árvore de decisão. As posśıveis

soluções do problema correspondem aos caminhos para as folhas desta árvore enraizada. O

Exemplo 3 ilustra uma aplicação de árvores de decisão.

Exemplo 3. Suponha que existam sete moedas, todas com o mesmo peso, e uma moeda falsa

que pesa menos que as outras. Quantas pesagens são necessárias usando uma balança para

determinar qual das oito moedas é a falsificada? Dê um algoritmo para encontrar essa moeda

falsa.

Solução: Existem três possibilidades para cada pesagem em uma balança. Os dois pratos podem

ter peso igual, o primeiro prato pode ser mais pesado ou a segundo prato pode ser mais pesado.

Consequentemente, a árvore de decisão para a sequência de pesagens é uma árvore ternária.

Há pelo menos oito folhas na árvore de decisão porque há oito resultados posśıveis (porque

cada uma das oito moedas pode ser a moeda mais leve falsificada), e cada resultado posśıvel

deve ser representado por pelo menos uma folha. O maior número de pesagens necessárias

para determinar a moeda falsa é a altura da árvore de decisão. Do aula anterior segue-se que

a altura da árvore de decisão é pelo menos log38 = 2. Assim, pelo menos duas pesagens são

necessárias. É posśıvel determinar a moeda falsa usando duas pesagens. A árvore de decisão

que ilustra como isso é feito é mostrada na Figura 10.2.

Figura 10.2: Uma árvore de decisão para localizar uma moeda falsa. A moeda falsa é mostrada

em cores abaixo de cada pesagem final.
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Exemplo 4. Apresentamos na Figura 10.3 uma árvore de decisão que ordena os elementos da

lista a, b, c.

Figura 10.3: Uma Árvore de Decisão para Classificar Três Elementos Distintos.

Teorema 5. Um algoritmo de classificação baseado em comparações binárias requer pelo menos

[log(n!)] comparações. ([1], pag. 761)

10.3 Exerćıcios

Exerćıcio 1. Construa uma árvore de busca binária para as palavras banana, peach, apple,

pear, coconut, mango, and papaya usando ordem alfabética.

Exerćıcio 2. Quantas comparações são necessárias para localizar ou adicionar cada um desses

itens na árvore de busca do Exerćıcio 1, começando de novo a cada vez?

a) pear b) banana c) kumquat d) orange

Exerćıcio 3. Usando ordem alfabética, construa uma árvore de busca binária para as palavras

da frase “The quick brown fox jumps over the lazy dog”.

Exerćıcio 4. Quantas pesagens de uma balança são necessárias para encontrar uma moeda

falsa entre quatro moedas se a moeda falsa puder ser mais pesada ou mais leve que as outras?

Exerćıcio 5. Quantas pesagens de uma balança são necessárias para encontrar uma moeda

falsa entre 12 moedas se a moeda falsa for mais leve que as outras? Descreva um algoritmo

para encontrar a moeda mais leve usando este número de pesagens.
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10.4 Soluções e Respostas dos Exerćıcios

Solução do Exerćıcio 1. Primeiro inserimos banana na árvore vazia, dando-nos a árvore

com apenas uma raiz, rotulada de banana. Em seguida, inserimos o peach, que, sendo maior

que a banana em ordem alfabética, torna-se o filho certo da raiz. Continuamos dessa maneira,

deixando que cada nova palavra encontre seu lugar descendo pela árvore, ramificando-se para

a direita ou para a esquerda até encontrar uma posição livre. A árvore final é dada por:

Solução do Exerćıcio 2. a) Para encontrar pear, nós o comparamos com a raiz (banana),

depois com o filho direito da raiz (peach) e finalmente com o filho direito daquele vértice (pear)

. Assim, 3 comparações são necessárias.

b) Apenas 1 comparação é necessária, pois o item que está sendo pesquisado é a raiz.

c) Não conseguimos localizar o kumquat comparando-o sucessivamente com banana, peach,

coconut e mango. Uma vez determinamos que kumquat deve estar na subárvore esquerda de

mango e não encontrar vértices lá. sabemos que o kumquat não está na árvore. Assim, 4

comparações foram usadas.

d) Este é similar à parte (c), exceto que 5 comparações são usadas. Comparamos orange

sucessivamente com banana, peach, coconut, mango e papaya.

Solução do Exerćıcio 3. Nós seguimos exatamente o mesmo procedimento que no Exerćıcio

1. O único ponto incomum é que a palavra “the”aparece mais tarde na sentença, depois que já

está na árvore. O algoritmo descobre que já está na árvore, portanto não é inserido novamente.

A árvore é mostrada abaixo.
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Solução do Exerćıcio 4. Como existem 4 resultados diferentes para o procedimento de teste,

precisamos de pelo menos 2 pesagens, já que uma pesagem nos dará apenas 3 resultados

posśıveis (uma árvore de decisão de altura 1 tem apenas 3 folhas). Aqui está como encon-

trar a moeda falsa com 2 pesagens. Vamos chamar as moedas A, B, C e D. Primeiro compare

as moedas A e B. Se elas se equilibrarem, a falsificação estará entre as outras duas. Nesse caso,

compare C com A; se eles se equilibrarem, então D é falsa; se não, então C é falsificado. Por

outro lado, se A e B não se equilibram, então um deles é a falsificação. Novamente compare C

com A. Se eles balancearem, então B é a falsificação; se não o fizerem, então A é falsa.

Solução do Exerćıcio 5. Como existem 12 resultados diferentes para o procedimento de teste,

precisamos de pelo menos 3 pesagens, já que 2 pesagens nos darão apenas 9 resultados posśıveis

(uma árvore de decisão de altura 2 tem apenas 9 folhas). Aqui está uma maneira de encontrar

a moeda falsa com 3 pesagens. Divida as moedas em três grupos de 4 moedas cada e compare

dois dos grupos. Se eles se equilibram, a falsificação está entre as outras quatro moedas. Se

eles não balancearem, a falsificação está entre as quatro moedas que se registram mais claras.

Em ambos os casos, reduzimos a pesquisa para 4 moedas. Agora, pelo Exemplo 3, podemos,

em mais duas pesagens, encontrar a falsificação entre essas quatro moedas.
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