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3o Trabalho
Aplicação de árvores binárias de busca AVL

1 Resumo
Nesse trabalho, deverá ser desenvolvida uma aplicação que utilize estrutura de árvore binária de busca balanceada

AVL.

2 Detalhes
O trabalho consiste na carga de um arquivo contendo informações de pessoas e possibilitar rápido acesso aos registros

por meio de consultas por campos individuais. O trabalho deverá passar por três etapas distintas: entendimento do
problema a ser abordado, construção da implementação e execução da implementação.

2.1 Problema
Deverá ser desenvolvida uma aplicação que seja capaz de carregar um arquivo de entrada contendo as seguintes

informações de pessoas e na seguinte ordem: número do CPF (numérico), número do RG (numérico), nome da pessoa
(string), data de nascimento da pessoa (data no formato DD/MM/AAAA) e nome da cidade onde nasceu (string).

O arquivo a ser lido estará em um formato CSV, de modo que os campos de cada registro sejam separados por
pondo-e-vírgula (;). Seguem algumas linhas de um exemplo de como será o arquivo a ser lido:

1 14651564160;7846541 ;JOÃO DA SILVA;25/09/1972 ;GOIANIA
2 05665056471;798746505646;SEBASTIANA DA CUNHA DE BRAGANÇA;21/12/2012 ;ANÁPOLIS
3 87605416704 ;12313 ;ROBERVAL PEREIRA CASTRO DE SÁ;01/02/1983 ;SÃO PAULO

O arquivo de exemplo está disponível no site do professor.
Apos carregar o arquivo em objetos Pessoa, deverá ser possível realizar as seguintes consultas:

• Consultar uma única pessoa pelo seu CPF e exibir seus dados na tela

• Consultar todas as pessoas cujo nome comece com uma string informada pelo usuário e exibir na tela todos os dados
dessas pessoas na forma de lista.

• Consultar todas as pessoas cuja data de nascimento esteja em um intervalo estabelecido pelo usuário e exibir na
tela todos os dados dessas pessoas na forma de lista.

2.2 Implementação
O programa deverá ser escrito seguindo as seguintes restrições:

2.2.1 Linguagem de programação

O programa devera ser desenvolvido em qualquer linguagem de programação que tenha suporte ao paradigma orientado
à objetos e que possa ser compilada1 e executada em sala de aula, seja nos computadores do laboratório, seja no notebook
do aluno.

2.2.2 Paradigma orientado à objetos

O programa deverá ser desenvolvido utilizando os conceitos de orientação à objetos.

2.2.3 Disposição dos dados na memória

Os registros lidos do arquivo deverão ser, obrigatoriamente, indexados pelos campos supracitados de modo que todas
as consultas possam ser executadas de forma bem rápida. Para isso, será necessária e OBRIGATÓRIA a criação dessa
indexação em cada um dos campos já mencionados de uma Pessoa.

Utilize a estrutura de árvore binária de busca balanceada AVL, sendo que, para cada campo indexado (no caso, CPF,
nome da pessoa e data de nascimento), crie uma árvore binária de busca AVL. Observe que não está sendo solicitada a
implementação de três classes de árvores distintas. Nesse ponto, a criação se refere à instanciação da árvore três vezes,
sendo uma voltada para cada campo. Assim sendo, o aluno pode e é incentivado a implementar sua árvore AVL utilizando
templates e deixando a implementação genérica o suficiente para ser reutilizada em qualquer uso de propósito geral.

Observação: Os registros (objetos Pessoa) não deverão estar duplicados na memória. A indexação é feita apenas
com chaves e endereços dos registros, e não com cópias inteiras dos registros na memória.

1Linguagens que não demandam necessidade de compilação ou alguma forma de geração de bytecode dispensam essa restrição.



2.2.4 Interface com usuário

Deverá ser criada uma interface minimamente navegável possibilitando a realização das consultas e visualização dos
dados retornados. Não é necessário utilizar quaisquer recursos de interfaces ricas (como QT, GTK, OpenGL, etc).
Contudo, é incentivado pelo professor, de modo que trabalhos utilizando alguma tecnologia de interface rica receberão
0.5 pontos adicionais ao trabalho, totalizando até 10.5.

2.3 Execução
Será necessário executar o programa em horário de aula para que o professor possa avaliar a implementação dos

requisitos mencionados neste documento bem como sugerir melhorias até a data da entrega.

3 Entrega
O trabalho deverá ser entregue em duas etapas: a primeira é a entrega dos arquivos de código fonte via e-mail para o

endereço max.gontijo.oliveira@gmail.com com o seguinte assunto:

[CMP1054] Trabalho 3 - Árvore AVL

A segunda é a apresentação do trabalho em sala de aula diretamente para o professor.

3.1 Código fonte
Os arquivos de código fonte deverão ser compactados em um único arquivo (ZIP, RAR, 7Z, etc.) e enviados até a

data informada pelo professor em sala de aula.
Deverá conter na raiz do arquivo compactado, um arquivo de nome LEIAME.TXT explicando como compilar e executar

o programa. Adicione scripts de compilação/execução caso seja possível/necessário.

3.2 Apresentação
Todos os trabalhos deverão ser apresentados individualmente em sala de aula em data a ser informada pelo professor

em sala de aula. Nenhum trabalho deveria ser finalizado no dia/hora da aula.
A ordem de apresentações será definida por acordo/sorteio um dia antes da primeira apresentação.
A apresentação será realizada individualmente e irá considerar a capacidade do aluno de explicar todo o código

desenvolvido ou partes específicas determinadas pelo professor. Além disso, poderão ser solicitadas alterações no dia da
apresentação que obviamente deverão ser executadas.

4 Avaliação
A avaliação será realizada em duas etapas: uma referente à entrega do programa; a outra referente à apresentação.
A entrega vai considerar o respeito ao prazo, o funcionamento do programa no dia da apresentação e a obrigatoriedade

da implementação correta da árvore AVL.
A apresentação vai considerar a explicação do aluno acerca do código desenvolvido e a capacidade de o aluno responder

perguntas sobre o código ou sobre o problema atacado. O professor poderá ainda solicitar alterações no código que o
aluno deverá ser capaz de realizar.
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