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Proposta 1 Avaliar o desempenho computacional emṕırico do algoritmo de hashing de sondagem linear para
Strings ao modificar a função hash implementada no java (versão simplificado está a seguir) e substituir o número
mágico 31 por outro valor de 1 a 1000. Faça um gráfico que no eixo horizontal relaciona o número mágico utilizado
com no eixo vertical o tempo e o número de colisões usado para a execução.

No algoritmo de sondagem linear, inicie o tamanho da tabela em 100 e faça reshashing, dobrando o seu tamanho,
quando uma chave não puder ser inserida ou quando a carga da tabela estiver ≥ 0.5

Para a avaliação, use as palavras do arquivo:
http://alcor.concordia.ca/~vjorge/Palavras-Cruzadas/Lista-de-Palavras.txt

int hashCode(char val[], int len) {

int h = 0;

int NUMERO_MAGICO = 31;

for (int i = 0; i < len; i++) {

h = NUMERO_MAGICO*h + val[i];

}

return h;

}

Proposta 2 Implemente o algoritmo de Hashing Cuckoo. Avalie o número médio de colisões para 220 operações
de inserções de números ponto-flutuante sorteados de maneira aleatória. Para obter o número médio (e seu desvio
padrão) de colisões, execute o algoritmo 10 vezes. Também obtenha o tempo de execução médio e seu desvio padrão.

Proposta 3 Implemente uma versão do Hashing Cuckoo com d funções de hashing probabiĺıstico. Avalie o
desempenho emṕırico com d ∈ [2, 10].

Proposta 4 Implemente o algoritmo de hashing com sondagem linear. Compare o desempenho com a imple-

mentação da tabela de espalhamento do Java. Nos experimentos insira 220 números ponto-flutuantes aleatórios.
Execute cada algoritmo 10 vezes e faça um gráfico mostrando todos resultados de cada algoritmo.

No algoritmo de sondagem linear, inicie o tamanho da tabela em 100 e faça reshashing, dobrando o seu tamanho,
quando uma chave não puder ser inserida ou quando a carga da tabela estiver ≥ 0.25

Proposta 5 Implemente um algoritmo de hashing probabiĺıstico perfeito. Faça o algoritmo iniciar com o tamanho
da tabela igual a N , o número de chaves a serem inseridas. Para cada tamanho, faça o algoritmo tentar P vezes a
criação de um hashing probabiĺıstico sem colisões. Se todas as P vezes falharem, aumente o tamanho da tabela em
10% e repita esses operações até conseguir uma matriz de hashing probabiĺıstico perfeito. Teste o algoritmo com
N = 1000 números ponto-flutuante aleatórios. Faça um gráfico que relaciona P (eixo horizontal) com o tamanho
da tabela necessário para obter o hashing perfeito (eixo vertical).

Proposta 6 Implemente um algoritmo que obtenha o número de valores hash iguais para todos os vetores de
caracteres de letras minúsculas de comprimento 1 a 6. Também obtenha o número de valores hash iguais para as
palavras no arquivo:
http://alcor.concordia.ca/~vjorge/Palavras-Cruzadas/Lista-de-Palavras.txt
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