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Descrição:
Nós últimos anos, houve um crescimento considerável na interconectividade das informações
possibilitada pela disponibilidade a baixo custo e com alta velocidade de redes eficientes de
computadores, em particular, a Internet.
Redes sociais e organizações em subredes temáticas têm reescrito a maneira como compartilhamos
tarefas, interagimos, trabalhamos e até a maneira como nos divertimos.
De forma emergente a esta interconectividade em redes hierárquicas, o problema de visualizar as redes
de forma eficiente tem tido bastante atenção da comunidade científica nos últimos anos pois os
algoritmos até então disponíveis foram elaborados para tratamento de redes com não mais que algumas
centenas de nós o que, atualmente, é claramente insuficiente.
Neste projeto, propõe-se o uso de técnicas de otimização baseadas em teoria dos grafos e redes para
visualização e caracterização de complexidade de redes, identificação automática de subredes em redes
complexas e identificação de nós críticos, dentre outras aplicações.
Conhecimentos necessários ao Projeto: Para este projeto, é solicitado do candidato conhecimentos
básicos na área de programação em C/C++ e/ou Matlab/Scilab. Conhecimentos básicos de matrizes
(álgebra linear em nível de graduação) e teoria das redes (ou grafos) também são interessantes mas
podem ser estudados durante a pesquisa. Alunos provenientes das áreas de Engenharia, Física,
Matemática, Ciência da Computação e afins não terão dificuldades em participar desta pesquisa.
Para conhecer melhor o projeto: Veja a simulação de um problema semelhante no site:
http://demonstrations.wolfram.com/RandomKeyGraph/
Palavras-chave: Grafos, Redes, Otimização.
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