
MC458 - Projeto e Análise de Algoritmos I

Créditos: 4
Horas semanais de atividades teóricas: 3
Horas semanais de atividades de laboratório: 1
Oferecimento: Ambos os períodos letivos
 
Pré-Requisitos
MC202
MC358|MS328|MC348
Ementa
Técnicas de projeto e análise de algoritmos. Algoritmos de ordenação.

Programa
1. Revisão de conceitos
- Modelos Computacionais
- Análise de um algoritmo
- Análise de custo (tempo, espaço, etc.)
- Cota inferior de um problema
- Exemplos: busca em vetor ordenado, entrada/saída
 
2. Ferramental Matemático para Análise de Algoritmos
- Crescimento de Funções e Notação Assintótica
- Relações de Recorrência: resolução assintótica e exata
 
3. Projeto de algoritmos por indução
- Indução Matemática e Projetos de algoritmos por indução
- Projeto por Indução Simples e Forte
- Projeto por Divisão e Conquista
 
4.Busca, ordenação e estatísticas de ordem
- Busca binária. Opcional: Variações da Busca Binária
- Paradigma de divisão e conquista (mergesort, busca binária, mediana)
- Conquista pode preceder a divisão (quicksort)
- Análise de caso médio de quicksort
- Determinação da mediana e do k-ésimo menor elemento via partição do quicksort
- Algoritmo de pior caso linear para seleção do mediano e do k-ésimo menor elemento
- Benefícios da escolha de estrutura de dados adequada para projeto de algoritmos eficientes
- Cota inferior para busca em vetor ordenado, ordenação e mediana
- Algoritmos lineares para ordenação
 
5. Programação Dinâmica
- Descrição da técnica
- Exemplos de aplicação. Sugestão de exemplos:



- Multiplicação de cadeias de matrizes
- Mais longa subsequência em comum
 
6. Algoritmos Gulosos
- Descrição da técnica
- Exemplos de aplicação. Sugestão de exemplos:
- Problema da seleção de atividades
- Códigos de Huffman
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