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1 Objetivos
Este projecto tem por objectivo explorar técnicas de programação, algoritmos
e estruturas de dados avançados que possam ser usados para tratar grandes
volumes de dados em situações de computação intensiva, nomeadamente nesta
proposta, em problemas de combinatória.

Em particular procuramos aqui estudar e implementar uma API para duas
estruturas de dados (relacionadas) as (Reduced Ordered) Binary Decision Dia-
grams (BDD ou OBDD) e as Zero-suppressed binary Decision Diagrams (ZDD)
[5, 1, 2, 3, 7, 8].

Estas estruturas de dados (grafos dirigidos acíclicos - DAG - cujas folhas são
ou zero ou um e cujos nodos internos são binários), e respectivos algoritmos,
permitam resolver instâncias relativamente grandes de problemas de combina-
tória difíceis em tempo razoável. Uma representação destes DAGs pode ser
encontrado na figura 1

Figura 1: um ZDD e um OBDD (retirado de [4]). A diferença entre as duas estruturas
reside na forma da construção e no signidicado/acção atribuido aos nodos e às arestas.
Assim, nalguns problemas as ZDDs são mais adequadas e noutros são as OBDDs.

Uma implementação eficaz destas estruturas de dados que recorre à me-
mória dinâmica de forma intensiva, obriga a uma partilha máxima dos recursos
memória alocados dinamicamente (técnica designada de partilha máxima, Hash-
Consing em inglês), de memoização (uma variante da técnica da programação
dinâmica).

Em termos de aplicações, um problema clássico, e até emblemático, é o
problema da satisfação booleana (saber se uma função booleana – leia-se fórmula
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logica proposicional – qualquer é uma tautologia) cujas aplicações são enormes
(síntese de circuitos digitais, verificação de hardware etc...).

Outros aplicações possíveis são, resumidamente, problemas de combinatória
sobre grafos [6, 4], como variantes do problema dos caminhos hamiltoneanos:

• num dado mapa de cidades e de estradas entre elas, quantos caminhos que
passam exactamente uma vez por cada cidade existam?

• qual deles é o mais curto? (o problema do caixeiro viajante)

• o mais longo?

• qual é a distância média?

Nos problemas de coloração de grafo:

• quantas formas existam de colorir um dado grafo com 4 cores?

• se cada uma das cores tem um preço particular, qual coloração fica mais
em conta?

• etc.

Para terminar, citemos as aplicações em criptografia, como por exemplo em
combinatória que envolvem números primos.

2 Tarefas a Realizar
T1 Estudo do jogo, dos seus conceitos e do algoritmo Hashlife

T2 Desenho das APIs

T3 Implementação da API, aplicação a problemas de combinatória

T4 Validação, teste e analises dos resultados

T5 Escrita do relatório de projeto

3 Cronograma
T1 1 mês

T2 1 mês

T3 2 mês

T4 0,5 mês

T5 0,5 mês

4 Requisitos Técnicos
Gosto em programar e em resolver com rigor problemas de natureza informática.
Gosto em desenvolver capacidade em programação, algoritmos e estruturas de
dados. Vontade de aprender novas conceitos e novas tecnologias.
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5 Requisitos Académicos
Programação, Algoritmos e Estruturas de Dados, Lógica Computacional.

6 Resultados esperados
• 1 protótipo.

• 1 relatório de projeto.

7 Contactos
Simão Melo de Sousa (desousa@di.ubi.pt)

8 Referências
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