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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ em ambiente 
Linux. 

Grupo 1 
 
 
Mensalmente as companhias aéreas fazem a escala de trabalho para o mês seguinte dos seus tripulantes. 
Numa versão muito simplificada deste problema, imagine que tem de proceder à distribuição dos voos 
existentes para um determinado mês, pelos tripulantes disponíveis para esse mesmo período. Os voos a 
distribuir e respectiva duração em minutos, existem num ficheiro texto com a seguinte estrutura: 

TP115, 240 
TP239, 840 
TP4532, 600 
…. 

Considere a classe Tripulante  a seguir definida, para guardar a informação relativa a cada um dos 
tripulantes por quem vão ser distribuídos os voos. 
 
class  Tripulante { 
 int  numTripulante; 
 i nt  minMes; // número de minutos mensais de trabalho acumulados  
 int  voosAtribuidos; // contador de voos atribuidos no mes. 
 
public : 
 Tripulante() : numTripulante(0), minMes(0), voosAt ribuidos(0) {} 
 Tripulante( const  int  _numTripulante) : numTripulante(_numTripulante), m inMes(0), 
voosAtribuidos(0) { } 
 int  getTripulante() const  { return  numTripulante; } 
 int  getMinMes() const  { return  minMes; } 
 void  setMinMes( int  _minMes) const  { minMes = _minMes; } 
 int  getVoosAtribuidos() const  { return  voosAtribuidos; } 
 void  setVoosAtribuidos( int  _voosAtrib) const  { voosAtribuidos = _voosAtrib; } 
 bool  operator <( const  Tripulante &t) const   { return  minMes < t.minMes; } 
 bool  operator ==( const  Tripulante &t) const   { return  minMes == t.minMes && numTripulante == 
t.numTripulante ; } 
 friend  ostream & operator  << (ostream &out, const  Tripulante &t); 
}; 
 
ostream & operator <<(ostream &out, const  Tripulante &t) 
{ 
 out<< '['  << t.numTripulante << ':'  << t.minMes << ':'  << t.voosAtribuidos << ']' << endl; 
 return  out; 
}  

 

A classe Escalonamento  disponibiliza métodos úteis para obter a informação pretendida. Esta classe usa 
uma árvore de pesquisa binária (BST) para armazenar os objectos da classe Tripulante . Os elementos da 
árvore devem estar ordenados pelos respectivos minutos mês de trabalho (assume-se que não existem valores 
repetidos).  
 
 
Todo o código pedido para resolver o problema deve ser colocado na directoria escalonamento, criada na 
sua área de trabalho. O código fonte do programa deve ser escrito num ficheiro com o nome 
“Escalonamento.cpp”. 
Nota: deve usar a implementação de árvores binárias de pesquisa apresentada nas aulas (não alterar este 
código):  BST.h  
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a) Crie a classe Escalonamento,  e implemente nesta classe o membro-função:  

void  criarArvore(Tripulante trip[], int  tamArray)  

Este membro-função recebe um array de objectos do tipo Tripulante  e, a partir desse array, 
deverá criar uma árvore binária de pesquisa para os tripulantes (considere na classe 
Escalonamento  o membro-dado BST<Tripulante> tripulantes )   
Nota: não coloque tripulantes com o mesmo número de minutos mensais. 

 

b) Implemente na classe Escalonamento o membro-função : 

void distribuirVoos(char* nomeFicheiro)  

Este membro-função recebe como parâmetro o nome do ficheiro de texto com os voos a 
distribuir, de acordo com o formato indicado no enunciado. Os voos são distribuídos da seguinte 
forma (actualizando a árvore de tripulantes existente). 

  
Enquanto existir informação no ficheiro: 
1. Procura na árvore o tripulante com menos minutos mensais de trabalho(seja o tripulante tX) 
2. Se o número de horas de voo de tX  não exceder o limite legal mensal de 5400 minutos mês, 

considerando este novo voo, isto é,  minMes + minDuracao <=5400:  
• remover tX  da árvore, acumular os minutos de duração do voo aos minutos mensais que o 

tripulante já tem, incrementar o número de voos atribuídos  
• voltar a inserir este elemento na árvore. 

3. Senão, inserir um novo tripulante na árvore, com um número de tripulante sequencial a 
partir de 9000, o valor de minutos mês igual à duração deste voo, e o contador de voos igual 
a 1. 

4. Ler nova linha do ficheiro 
 

c) Implemente na classe Escalonamento  o membro-função: 

void  imprimirNovosTripulantes()  

Este membro-função deve imprimir a lista dos novos tripulantes (número tripulante >=9000) 
criados pela distribuição dos voos a partir da árvore criada em b).  
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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ em ambiente 
Linux. 

 
Grupo 2 

 
O índice remissivo de um documento representa um mecanismo simples de consulta às palavras de um 
documento, associando-as às páginas da sua ocorrência. Pretende-se implementar um índice remissivo para 
documentos ASCII, onde as palavras são associadas às linhas em que ocorrem. Algumas palavras, entretanto, 
como artigos, conjunções, etc., não devem ser incluídas no índice. O número de ocorrências para algumas 
outras palavras também pode ser excessivamente elevado e, neste caso, considerar-se-á um limite, a partir do 
qual a palavra deixará de ser considerada no índice. 
 
Para este exercício, considere duas árvores de pesquisa binária (BST), uma para as palavras do índice, e 
outra para as palavras que deverão desconsideradas, ou seja, deixadas de fora.  
 

class  Palavra 
{ 
   string palavra; 
   int  ocorrencia; 
   list< int > linhas; 
public :  
   Palavra(){ ocorrencia = 0; } 
   friend class  IndiceRemissivo; 

         … 
}; 
 
class  IndiceRemissivo 
{ 
   // palavrasIndexadas : BST de elementos do tipo Palavra 
   // palavrasExcluidas : BST de elementos do tipo string 
   int  limiteOcorrencia; 
public : 
   IndiceRemissivo( int  limite): limiteOcorrencia(limite){} 
   void  lerDocumento(char* doc); 
   list<int> procurarPalavra(string palavra); 
   void  imprimirIndice(ostream& os); 
};  

 
Todo o código pedido para resolver o problema deve ser colocado na directoria indice, criada na sua área de 
trabalho. O código fonte do programa deve ser escrito num ficheiro com o nome “indice.cpp”. 
Nota: deve usar a implementação de árvores binárias de pesquisa apresentada nas aulas (não alterar este 
código):  BST.h  
 
 

a) Complete a classe IndiceRemissivo, declarando os membros-dado palavrasIndexadas e 
palavrasExcluídas. 

Implemente também o membro-função: 

    void  IndiceRemissivo::lerDocumento( char*  doc) 
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Que lê um documento ASCII e constrói um índice remissivo para as suas palavras. Ao ler o 
documento, para cada palavra, a função deverá procurar no membro-dado palavrasExcluidas se 
a palavra deve ser deixada de fora do índice. Se não for uma das palavras a ser deixada de fora, 
a função deverá procurar no membro-dado palavrasIndexadas se a mesma já foi registada. Caso 
não tenha sido ainda incluída no índice, a palavra deverá ser inserida na árvore, com a indicação 
do número da linha e o membro-dado ocorrencia deverá ser incrementado. Caso já exista no 
índice, a ocorrencia deve ser incrementada e a linha da nova ocorrência incluída na lista linhas. 
Se o número de vezes que a palavra aparece no documento ultrapassar um dado limite, então a 
mesma deve ser excluída da estrutura palavrasIndexadas e incluída na estrutura 
palavrasExcluidas. Ambas as árvores devem ser ordenadas alfabeticamente. 

 

b) Implemente o membro-função 

    list<int> IndiceRemissivo::procurarPalavra(stri ng palavra) 

que procura por uma palavra indexada. Caso a palavra seja encontrada, a função retorna a lista 
das linhas em que a palavra ocorre. 

 

c) Implemente o membro-função 

   void  IndiceRemissivo::imprimirIndice(ostream& os) 

que exibe na stream de saída indicada todas as palavras indexadas, com as respectivas linhas de 
ocorrência. Utilize o formato abaixo: 

   <palavra>: <linha1>, <linha2>,... <linhan>; 
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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ em ambiente 
Linux. 

 
Grupo 3 

 
 
Pretende-se implementar uma classe para gerir o stock dos itens comercializados numa loja. Todo produto 
que for vendido deverá ser contabilizado de forma a reflectir no stock os produtos disponíveis para 
comercialização. Os produtos em stock serão registados numa tabela de dispersão, e serão indexados pelo 
seu nome. Cada registo deverá ainda conter informações como número de itens disponíveis e o fabricante. 
 

class  Erro{}; 

 
class  RegistoProduto 
{ 
   string nome; 
   int  disponivel; 
   string fabricante; 
public : 
   RegistoProduto(string n, int  d, string f):  
      nome(n), disponivel(d), fabricante(f){} 
   friend class  ControloStock;  
}; 
 
class  ControloStock 
{ 
   hash_set<RegistoProduto, hProd, eqProd> produtos ; 
public : 
   void  lerFacturaEntrega(char* factura); 
   void venderItem(string produto, int  quantidade); 
   void  imprimirStock(ostream& os); 
}; 

 
 

Todo o código pedido para resolver o problema deve ser colocado na directoria stock, criada na sua área de 
trabalho. O código fonte do programa deve ser escrito num ficheiro com o nome “stock.cpp”. 

 

a) Implemente as estruturas hProd e eqProd de forma a permitir a correcta manipulação dos registos de 
produto no controlo de stock.  

Implemente também na classe RegistoProduto o membro-função: 

   void ControloStock::lerFacturaEntrega(char* fact ura) 

Que lê os itens adquiridos pelo estabelecimento comercial a partir dos itens discriminados na factura do 
fornecedor (ficheiro texto, indicando em cada linha, o nome do produto, o fabricante, e a quantidade) e 
actualiza o stock com os novos produtos adquiridos. Caso ainda exista itens do mesmo produto em 
stock, apenas a quantidade de itens disponíveis deverá ser actualizada. Se o produto não existir em 
stock, um novo registo deve ser inserido, com a respectiva quantidade. 
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b) Na classe RegistoProduto, implemente a função membro: 

   void ControloStock::venderItem(string produto, i nt quantidade) 

que verifica se o produto solicitado existe em stock. Caso a quantidade pretendida seja inferior à 
quantidade disponível, o produto é vendido e a quantidade disponível é actualizada. Caso a quantidade 
solicitada seja maior do que a disponível, a função gera uma excepção do tipo Erro. Quando a 
quantidade disponível atinge o zero, o registo do produto deverá ser retirado do controlo do stock. 

 

c) Implemente o membro-função  

   void ControloStock::imprimirStock(ostream& os, i nt qtMin) 

que imprime na stream de saída indicada todos os produtos disponíveis em stock, de quantidade em 
stock superior a qtMin. Deve também imprimir as respectivas quantidades. 
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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ em ambiente 
Linux. 

 
Grupo 4 

 
Pretende-se criar um dicionário electrónico colaborativo, onde as palavras e os seus significados podem ser 
inseridos/modificados por diversas pessoas (seguindo o conceito de wiki’s). Todos os termos do dicionário 
serão guardados numa estrutura do tipo tabela de dispersão, onde os próprios termos são utilizados como 
chave de indexação. 
 

class  Erro{}; 

 
class  Termo 
{ 
   string palavra; 
   list<string> significados; 
public : 
   friend class  Dicionario;  
}; 
 
class  Dicionario 
{ 
   hash_set<Termo, hTermo, eqTermo> termos; 
public : 
   void  adicionarTermo(string termo, string significado); 
   void  lerDicionario(ifstream &fich); 
   list<string> pesquisar(string termo); 
   void  imprimirDicionario(ostream& os); 
}; 
 

Todo o código pedido para resolver o problema deve ser colocado na directoria dicionario, criada na sua 
área de trabalho. O código fonte do programa deve ser escrito num ficheiro com o nome “dicionario.cpp”. 

 
 

a) Implemente as estruturas hTermo e eqTermo de forma a permitir a correcta manipulação dos 
termos do dicionário electrónico.  

• Na classe Dicionario, implemente o membro-função 

   void  Dicionario::adicionarTermo(string termo, string si gnificado) 

Que adiciona um novo termo, com o seu respectivo significado, no dicionário. Caso o termo já se 
encontre no dicionário, o novo significado deverá ser associado ao termo, sendo o mesmo incluído 
na lista de significados daquele termo. 

• Na classe Dicionario, implemente o membro-função 

void  lerDicionario(ifstream &fich) 

Que lê, a partir de um ficheiro texto fornecido, pares (palavra, significado), e os insere no dicionário, 
invocando o membro-função referido acima (adicionarTermo). O ficheiro está organizado da 
seguinte forma: a primeira linha contém a palavra, e a segunda linha contém o significado. 
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b) Na classe Dicionario, implemente o membro-função: 

   list<string> Dicionario::pesquisar(string termo)  

que retorna a lista de todos os significados registados para um dado termo, directa ou indirectamente. 
Isto é, deve retornar a lista de todos os significados de termo mais a lista de todos os significados dos 
significados de termo, mais ... . Deve ter o cuidado de fazer a pesquisa do mesmo termo no dicionário 
uma única vez, para evitar ciclos.  

 

c) Na classe Dicionario, implemente o membro-função:  

   void Dicionario::imprimirDicionario(ostream& os,  string &pref) 

Que imprime na stream de saída indicada todas as palavras do dicionário de prefixo pref, e os seus 
respectivos significados. Cada palavra do dicionário deverá ser exibida obedecendo ao seguinte formato: 
 

<termo1>: 
   1) <significado1>; 
   2) <significado2>; 
   ... 
   n) <significadon>. 
 
<termo2>: 
   1) <significado1>; 
   2) <significado2>; 
   ... 
   n) <significadon>. 
 
… 
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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ em ambiente 
Linux. 

 
Grupo 5 

 
Suponha a existência de um conjunto de caixas de capacidade C, e itens i1, i2, ..., iN com peso p1, p2, ..., pN, 
respectivamente. O objectivo é empacotar todos os itens sem ultrapassar a capacidade de cada caixa, usando 
o menor número possível de caixas. Implemente um programa para resolver este problema, de acordo com a 
seguinte estratégia: 

• Comece por colocar os itens mais pesados primeiro 
• Coloque o item na caixa mais cheia que ainda possua capacidade para conter esse item 

 
Guarde os itens em uma fila de prioridade (priority_queue<Item>), ordenada por peso do item. 
Guarde as caixas em uma fila de prioridade (priority_queue<Caixa>), ordenada por espaço ainda disponível 
na caixa. 
 
Considere a classe Item: 

class  Item { 
          int  id; 
          int  peso; 
      public: 
          Item( int  idI, int  p): id(idI), peso(p) {}; 
          int  getID() const  { return id; } 
          int  getPeso() const  { return peso; } 
             ...   
      }; 

 
    a classe Caixa:             

class  Caixa { 
           int  capacidade; 
           int  livre; 
      public: 
           Caixa( int  cap): capacidade(cap), livre(cap) {}; 
           int  getLivre() const  { return livre; } 
           void  addItem(Item &item1) {livre -= item1.getPeso(); } 
           ...  
      }; 

 
   e a classe Armazem 

 class  Armazem { 
           priority_queue<Caixa> caixas; 
           priority_queue<Item> itens; 
      int capMaxCaixa; // capacidade máxima de cada  caixa a usar 
      public: 
           Armazem(int cmCaixa) { capMaxCaixa=capCa ixa; } 

     void leItens(char *filename); 
           int  guardaItens(); 
      }; 
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a) Complete as classes Item e Caixa, de forma a permitir o uso correcto das filas de prioridades. 

Implemente também na classe Armazem o membro-função: 

         void  leItens(char *filename) 

que lê um conjunto de objectos do ficheiro de nome filename e os coloca na fila de prioridade itens (os 
itens mais pesados devem estar no início do heap). 
Cada linha do ficheiro contém o peso de um item. Considere a identificação de um item (id) como sendo 
o número da linha do ficheiro onde está escrito o seu peso. 

 

b) Implemente na classe Armazem o membro-função: 

         int  guardaItens() 

que guarda os itens existentes em filaPItens no menor número de caixas possível, segundo a estratégia 
definida anteriormente. Esta função retorna o número de caixas usadas. Note que as caixas a usar 
possuem capacidade máxima igual ao dado-membro capMaxCaixa.  
 

c) Implemente na classe Armazem o membro-função a função: 

         int  detOcupacao(float ratio) 

que retorna o número de caixas usadas (presentes na fila de prioridade caixas) com ocupação superior a 
ratio. 
 
 


