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Avisos importantes

Sobre a resolução das listas: os alunos podem discutir entre si sobre as questões e podem inclusive usar a

mesma ideia. A única restrição é que cada um deve escrever sua própria solução. Algumas questões são

mais difíceis porque considero importante resolver problemas deste tipo (principalmente se fizer doutorado).

Naturalmente, se algum exercício estiver muito difícil, por favor, pergunte-me.

Importante: entregue-me as folhas das soluções de cada lista grampeadas (no canto superior esquerdo).

Capriche na letra! Você pode escrever em LaTeX se quiser, mas vai tomar mais tempo. Se você quiser

escrever em inglês fique à vontade, mas eu prefiro em português.

26/3: A lista 3 já está disponível. A data de entrega é 9/4. 

12/3: A lista 2 já está disponível. A data de entrega é 26/3.

24/2: A lista 1 já está disponível. A data de entrega é 12/3.

24/2: Junte-se ao grupo de MO824/MC918! 

23/1: Cultura geral: "On the history of combinatorial optimization (till 1960)" por Lex Schrijver. 

https://groups.google.com/d/forum/mo824s12014
http://www.ic.unicamp.br/~lee/mo824/histco.pdf


Horário das aulas e atendimento

Aulas: segunda e quarta das 16h às 18h na sala CC52 (Sala 352) do prédio IC 3,5.

Atendimento: Após as aulas ou combinando um horário. 

Objetivos

O objetivo da disciplinar é estudar tópicos avançados envolvendo estruturas discretas como grafos,

conjuntos parcialmente ordenados (cpos) e matróides. A ênfase será no estudo de resultados estruturais (boa

caracterização ou teoremas minimax) além de algoritmos eficientes para resolução de problemas e descrição
de resultados poliédricos envolvendo tais estruturas.

Pré-requisitos: espera-se que o aluno tenha conhecimento básico de complexidade de algoritmos, teoria

dos grafos e programação linear.

O material didático será disponibilizado ao longo do curso (transparências/slides).

Programa da disciplina (tentativa)

1. Empacotamento vs cobertura, teoremas minimax

2. Funções submodulares
3. Poliedros de problemas combinatórios

4. Caminhos disjuntos (teoremas de Menger)
5. Fluxo em redes
6. Teorema(s) de Dilworth em cpos

7. Arborescências, (di)cortes e transversais de dicortes em digrafos
8. Aumentação de conexidade em grafos/digrafos

9. Orientação de grafos
10. Fluxos submodulares

11. Matróides: algoritmos gulosos e interseção de matróides

Para haver uma certa coerência, inevitavelmente alguns tópicos vistos em outras disciplinas serão
apresentados no curso, mas tentarei fazê-lo sob um ponto de vista voltado para os objetivos da disciplina.

Material didático

Menger's theorem: pdf .
Maximum flow: pdf . (atualizado 12/3)

http://www.ic.unicamp.br/~lee/mo824/menger-slides.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~lee/mo824/maxflow-slides.pdf


Circulation: pdf (atualizado 19/3).
Posets: pdf (atualizado 19/3)

Listas de Exercícios

Lista 1: pdf
Lista 2: pdf

Lista 3: pdf

Avaliação

A avaliação será baseada em

1. Prova Teórica e

2. Listas de Exercícios

A média final será calculada por M=(P+L)/2, onde P é a nota da prova teórica e L é a média das notas
das listas. O número de listas será entre 5 e 7.

Observações:

Não haverá provas substitutivas.

Não haverá trabalhos para complementar a nota.
Qualquer tipo de fraude acarretará em conceito final igual a D ou a média final (M) igual a ZERO
para todos os envolvidos além das sanções regimentais.

Datas importantes

Para se inteirar dos feriados, prazos etc, consulte o calendário da DAC de 2014.

24/02: início das aulas

16/6: prova teórica P

Referências bibliográficas

Não usarei um livro-texto específico. Consultarei as seguintes referências (em especial, as três primeiras)

para preparar o curso.

1. A. Frank, "Connections in Combinatorial Optimization", Oxford.

http://www.ic.unicamp.br/~lee/mo824/circulation-slides.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~lee/mo824/dilworth-slides.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~lee/mo824/lista1.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~lee/mo824/lista2.pdf
http://www.ic.unicamp.br/~lee/mo824/lista3.pdf
http://www.dac.unicamp.br/portal/grad/calendarios/calgra2014/


2. W. Cook, W.H. Cunningham, W.R. Pulleyblank, A. Schrijver. "Combinatorial Optimization", Wiley.

3. A. Schrijver. "Combinatorial Optimization - Polyhedra and Efficiency" volumes A,B e C, Springer.

4. A. Schrijver. "Theory of Linear and Integer Programming", Wiley.
5. C.H. Papadimitriou, K. Steiglitz. "Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity", Dover.

6. E. Lawler. "Combinatorial Optimization: Networks and Matroids", Dover.

7. L.C. Lau, R. Ravi, M. Singh, Iterative Methods in Combinatorial Optimization, Cambridge Texts in
Applied Mathematics.

Sites de Outros Cursos

Colocarei aqui links de sites de disciplinas que acredito ter o mesmo "sabor" do que pretendo que esta

disciplina seja.

1. Topics in Combinatorial Optimization. Curso de Chandra Chekuri na University of Illinois, Urbana-

Champaign

2. Página de Lex Schrijver no CWI. Não é exatamente um site de uma disciplina, mas tem bastante

material interessante.
3. Combinatorial OPtimization. Curso de Michel Goemans no MIT.

Edited by Orlando Lee.

http://www.cs.illinois.edu/class/sp10/cs598csc/
http://homepages.cwi.nl/~lex/
http://math.mit.edu/~goemans/18433.html

