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Avisos importantes

21/3: Listas de exercícios 2 e 3 disponíveis.

18/3: havia colocado o email errado para contato com o monitor. Assim, fica prorrogado prazo para
pedido de revisão para 27/3.
12/3: Notas do Lab1 disponíveis.
12/3: Lista de exercícios 1 disponível.
26/02: IMPORTANTE! Consulte esta seção freqüentemente ao longo do semestre!

Horário das aulas e atendimento

Aulas

terça,  16-18h, sala CB03.
quinta, 16-18h, sala PB04.
Aulas de laboratório: salas CC02-03

Monitor: Maycon Sambinelli (email: mc558ab.2013 arroba gmail.com)

Atendimento: segunda-feira, 18:00h às 19h na sala 4 do IC01
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Observações:
Passados 15 minutos do horário de início do atendimento, se não houver nenhum aluno presente,
o atendimento fica automaticamente cancelado!
Não haverá atendimento em semana de prova.

Ementa e Programa da disciplina

Ementa: Algoritmos em grafos. Redução entre problemas. Complexidade computacional. Classes de
problemas. Problemas NP-completos.

Programa:

Grafos: conceitos e representação
Grafos: busca em largura e busca em profundidade
Grafos: ordenação topológica
Grafos: conexidade forte
Grafos: árvore geradora mínima
Grafos: caminhos mínimos
Programação Linear: formulação de problemas lineares
Programação Linear: o método Simplex
Complexidade computacional: redução entre problemas
Complexidade computacional: classes de problemas
Complexidade computacional: problemas NP-completos

Planejamento das aulas

O cronograma abaixo ainda está imcompleto e sujeito a alterações (com exceção das datas das provas
teóricas).

26/2: conceitos básicos de grafos
28/2: busca em largura
5/3: busca em profundidade
7/3: aula de laboratório

12/3: busca em profundidade, ordenação topológica
14/3: componentes fortemente conexos
19/3: árvore geradora mínima
21/3: aula de laboratório
26/3: árvore geradora mínima
2/4: caminhos mínimos
4/4: aula de laboratório
9/4: caminhos mínimos
11/4: caminhos mínimos
16/4:
18/4: aula de laboratório

23/4: Primeira prova 
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25/4:
30/4:
2/5: aula de laboratório

7/5:
9/5:
14/5:
16/5: aula de laboratório
21/5:
23/5:
28/5:
4/6:
6/6: aula de laboratório

11/6:
13/6: Segunda prova 
2/7: Exame 

Notas dos laboratórios e provas

Pedidos de revisão de nota dos laboratórios devem ser feitos por escrito (email) até no máximo 10 dias após a
data da publicação das notas. Mande uma mensagem para

mc558ab.2013 arroba gmail.com
Subject/título: "Recurso:Labx:RAXXXXXXX
onde x é o número do laboratório e XXXXXX é o seu RA (complete com zeros, se necessário).

Para ajudar o monitor a organizar sua caixa de mensagens, por favor, mantenha este formato!

12/3: Notas do Lab 1. Veja os testes aqui.1.

Listas de Exercícios

Os números dos exercícios referem-se à segunda edição de CLRS (em inglês).

Lista 1: CLRS 22.1-1 a 22.1-7, 22.2-1 a 22.2-9 e 22.3-1 a 22.3-11.
Lista 2: CLRS 22.4-1 a 22.4-5, 22.5-1 a 22.5-7, Problema 22-1.
Lista 3: CLRS 23.1-1 a 23.1-11, 23.2-1 a 23.2-5, 23.2-8, Problemas 23-1 e 23-4.

Durante o semestre serão disponibilizados várias listas de exercícios. A entrega destes não será cobrada.

Material didático

O material didático (slides) que será usado neste curso foi preparado pelo professor Cid Carvalho de Souza e
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por Cândida Nunes da Silva. O que disponibilizarei aqui será basicamente o mesmo com algumas adaptações,
modificações e erros introduzidos por mim.

Deixo claro que o material serve principalmente como guia e de nenhum modo deve ser usado como única
fonte de estudos. Para isso, deve-se consultar a bibliografia.

Os slides estão em arquivos no formato PDF com 4 slides por página.

Slides de toda a parte de algoritmos em grafos. Abaixo disponibilizei o texto em arquivos menores
separando por temas. É provável que eu modifique/corrija algumas coisas do texto. Essas modificações
serão incorporadas nesses textos menores. Não mudarei o texto maior.
Representação de grafos
Busca em largura
Busca em profundidade, ordenação topológica, componenets fortemente conexos
Árvore geradora mínima, algoritmos de Prim e Kruskal, estrutura de dados para conjuntos disjuntos
Caminhos mínimos em grafos orientados acíclicos, algoritmo de Dikstra, algoritmo de Bellman-Ford,
algoritmo de Floyd-Warshall.

Avaliação

A avaliação se baseará em duas provas e vários trabalhos de laboratório.

Provas

Haverá duas provas teóricas. Denote por P1 e P2 as notas das provas e seja P=(P1+P2)/2.

Trabalhos

Haverá 6 a 7 trabalhos de laboratório cada um valendo 10 pontos. Eles deverão ser feitos nos dias de aula de
laboratório. Ao final de cada aula, os trabalhos serão recolhidos (mais detalhes em sala). Todos os trabalhos
deverão ser implementados em linguagem C.

As datas das aulas de laboratório (caso não haja alteração) estão indicadas na seção Planejamento das aulas.
Denote por T a média aritmética dos trabalhos.

Conceito final

A média do semestre M será calculada da seguinte forma:

M = (8*P+2*T)/ 10 .

Se M ≥ 5.0 então o aluno fica com média final F=M.

Caso contrário, o aluno deverá fazer o Exame e sua média final será F= min(5.0, (M+E)/2) onde E é a nota
do Exame.

O aluno que tiver média final F ≥ 5.0 estará aprovado, caso contrário estará reprovado.

Observações:
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Não haverá provas substitutivas.
Não haverá trabalhos substitutivos.
Qualquer tipo de fraude detectada durante ou depois de uma prova ou trabalho acarretará em média

final igual a zero para todos os envolvidos sem prejuízo de outras sanções regimentais.

Datas importantes

Para se inteirar dos feriados, prazos etc, consulte o calendário da DAC de 2013.

26/02: início das aulas.
23/04: primeira prova
13/06: segunda prova
02/07: Exame

Referências Bibliográficas

Algoritmos em grafos

O Livro-texto do curso é a referência [2,3,4]. A referência [1] será usada em alguns tópicos e para elaboração
de exercícios.

 [Livro-texto] U. Manber, Introduction to Algorithms: A Creative Approach,

Addison-Wesley, 1989.

As seguintes referências são equivalentes.
A referência [4] é a primeira edição do livro.
A segunda edição possui versões em inglês [3] e português [2].
Verifique a equivalência de capítulos entre as edições (material preparado pelo Prof. Zanoni
Dias).

1.

 [Livro-texto] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, Algoritmos - Teoria e

Prática, 2002.

2.
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 T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms,

McGraw-Hill, 2001.

3.

 T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, Introduction to Algorithms , McGraw-Hill,

1990.

4.

Um mapeamento dos tópicos cobertos em sala de aula (sobre algoritmos em grafos) com os Capítulos
dos livros-texto é mostrado na tabela abaixo:

Assunto
Cormen (referências [2]/[3])
(capítulo/seção)

Manber
(capítulo/seção)

Crescimento de funções 3 3.1, 3.2

Somas Apêndice A 3.4

Fórmulas de Recorrência 4 3.5, 3.6

Fundamentos Básicos Apêndice B, 10 e 21 (21.1 a 21.3) 4

Indução Matemática  2 e 5

Ordenação 6, 7 e 8 6.1 a 6.4

Estatísticas de Ordem 9 6.5

Busca Binária  6.1 a 6.3

Algoritmos Gulosos 161 a 163 6.6

Programação dinâmica 15 5.10

Análise amortizada 17  

Estruturas de dados para conjuntos
disjuntos

21 4.5

Algoritmos básicos em Grafos 22.1 a 22.4 7.3 a 7.4

Árvore Geradora Mínima 23 7.6

Caminhos Mínimos 24.1 a 24.3 e 25.1 a 25.2 7.5, 7.7 e 7.8

Aqui  você  encontrará  uma  errata  da  versão  em português  (referência  [2])  do  livro  do  Cormen,
Leiserson, Rivest e Stein (referência [3]), preparada pelos Professores João Meidanis e Zanoni Dias
com auxílio de alunos que cursaram esta disciplina anteriormente.

A página oficial do MIT Press contendo a errata da referência [3] pode ser encontrada aqui.

Além destes livros, existem nas bibliotecas da UNICAMP outras excelentes obras sobre os assuntos que
serão referenciados na sala de aula. Dentre estas, destacamos as seguintes referências:
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 G. Brassard e P. Bratley, Algorithmics: theory and practice, Prentice-Hall, 1995.1.

 N. Ziviani, Projeto de Algoritmos - 2a edição, Thomson, 2004.2.

 A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman, The Design and Analysis of Computer Algorithms,

Addison-Wesley, 1974.

3.

 D. E. Knuth, The Art of Computer Programming, Addison-Wesley, 1974.4.

 J. L. Szwarcfiter, Grafos e Algoritmos Computacionais Editora Campus, 1984.5.

Programação Linear

Os livros do Cormen et al mencionados acima também tem capítulos sobre programação linear.
Os slides que serão/estão disponibilizados são baseados nestes capítulos.

1.

M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis e H.D. Sherali. "Linear Programming and Network Flows", segunda
edição, Wiley.
Comentário: livro clássico sobre programação linear.

2.

J. Lee. "A First Course in Combinatorial Optimization", Cambridge University Press.
Comentário: Honestamente, não sei nada sobre o livro. Foi indicado por um colega meu. Não há nenhum parentesco
meu com o autor.

3.

M.C. Goldbarg e H.P.L. Luna. Otimização Combinatória e Programação Linear: modelos e
algoritmos. Editora Campus. 2000.
Comentário: Uma boa fonte de consulta em português sobre formulação de problemas usando Programação Linear
Inteira.

4.

Complexidade Computacional

C. H. Papadimitriou e K. Steiglitz. Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity.
Prentice-Hall, Inc.,1982.

1.
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Comentário: Uma boa fonte de referência na parte NP-completude, principalmente para explicar as técnicas de
branch-and-bound e apresentar os conceitos básicos de algoritmos aproximados. Possui uma parte de programção
linear bem ampla. Pode ser de difícil leitura.

E. Horowitz e S. Sahni. Fundamentals of Computer Algorithms. Computer Science Press, 1978.
Comentário: Outra boa fonte de referência para NP-completude, algoritmos aproximados, algoritmos de branch-

and-bound e backtracking.

2.

M. Garey e D. Johnson. Computers and Intractability: a Guide to the Theory of
NP-Completeness. Freeman. 1979.
Comentário: Uma espécie de referência ``bíblica'' sobre a Teoria da Complexidade.

3.

P. J. de Rezende e J. Stolfi. Fundamentos de geometria computacional. Universidade Federal de
Pernambuco, Departamento de Informatica, 1994. IX Escola de Computação, Recife, 24 a 31 de
julho de 1994.
Comentário: Uma boa leitura sobre reduções entre problemas (parte inicial do curso).

4.

M. Sipser. Introduction to the Theory of Computation. PWS Publishing Company. 1997.
Comentário: Este livro é muito bem escrito e aborda de forma bem mais aprofundada vários tópicos que são vistos na
disciplina.

5.

H.R. Lewis e C.H. Papadimitriou. Elementos de Teoria da Computação. Bookman. 2a edição.
2000.
Comentário: No mesmo nível do livro acima mas esta tem uma versão em português.

6.
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