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Técnicas de Programação 

Hashing e Tabela Hash

Prof. Angelo Loula
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Hashing
• Hashing ou Espalhamento (Dispersão)

– Mapeamento de um conjunto grande de dados em um 
conjunto menor de dados através de uma função de 
hash

– Tipicamente, o mapeamento é de chaves em um índice, 
um inteiro indicando uma posição em um vetor: 
Tabelas Hash

– Aplicações também em verificações de dados, 
criptografia, etc.

Hashing
• Função de hash

– Uma função matemática ou um procedimento
– Entrada normalmente chamada de chave, saída 

chamada de valor de hash, código hash ou hash
– Pode mapear duas entradas na mesma saída
– Algumas propriedades desejadas

• Baixo custo computacional
• Determinismo (mesma entrada, mesma saída)
• Uniformidade (igual probabilidade de cada hash)

Hashing
• Função de hash

– Trivial: usar a própria chave (se pequena) como hash
• Usar a representação binária do caracter para determinar o hash: 1 

caracter – 256 hashes, 2 caracteres – 256x256

– Hash perfeito: um hash diferente para cada entrada
• somente com entradas limitas e conhecidas

– Ex: hash de strings de n letras, solução simples:
• caracteres de A-Z convertidos em inteiros de 0-25 26 hashes por 

caracter, usando n caracteres, teremos 26n hashes
• ‘CPU’ na base 26 = 2, 15, 20; valor decimal = 2(26^2) + 15(26) + 20 
• melhoria na uniformidade, mas se forem somente palavras válidas em 

uma língua, existe perda de uniformidade
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Tabela Hash
• Hash índice de uma vetor ou tabela
• Acesso em tempo constante O(1)

Tabela Hash
• Dimensionando a tabela hash

– Espaço de memória deve estar disponível e é fixo: disperdício

• Escolha da função de hash
– Distribuição das chaves (quais os valores possíveis?)
– Uniformidade dos índices (tentar usar todos bits)
– Valores limites dos índices (redimensionamento?)
– índice=funçãohash(chave, tamanhotabela)
– folding: divisão da chave em subpartes a serem somadas

• Exemplo
– tamanho = número primo (evita aglomeração)
– índice = chave % tamanhotabela

Tabela Hash
• Colisões

– Hash igual para duas chaves diferentes Colisão
• Mesmo com boa função de hash pode ocorrer: 100 posições, 1000 chaves

– Fator de Carregamento = posições usadas / tamanho tabela
• Muito baixo, desperdício; Muito alto, colisões

– Resolução de colisões
• Encadeamento

– Sem/com cabeça 
– Listas encadeadas
– Árvores

Tabela Hash
• Colisões

– Resolução de colisões
• Endereçamento aberto (hashing fechado)

– Colisão Reshash / Probe
– Economia de memória para dados pequenos

Abordagem Linear
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Tabela Hash
• Redimensionamento

– Diminui colisões e desperdício de memória
– Limites para o fator de carregamento, por exemplo, 0.25 - 0.75
– Dados são copiados para a nova tabela e a função hash ajustada

• Tabela Hash
– Vantagens

• Velocidade de busca, especialmente com função hash quase perfeita

– Desvantagens
• Determinar função hash e política de colisão 
• Redimensionamento pode ser custoso em algumas inserções apesar do 

custo médio baixo para inserções em geral


