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Objectius:

Els objectius consisteixen a desenvolupar un conjunt de mètodes i tècniques
d'optimització (recursos, temps o operacions) basades en els grafs que
puguin ser útils en qualsevol tipus de projecte o planificació on intervinguin
factors com ara el cost econòmic, la seguretat, la fiabilitat o la
competitivitat. 

Programa de l'assignatura:

INTRODUCCIÓ I FONAMENTS (tres setmanes)1.
Definicions bàsiques
Existència de grafs amb una seqüència de graus fixada

teorema dels graus i conseqüència
teorema de Havel i Hakimi

Tipus de grafs, subgrafs i propietats
Existència de grafs plans

fórmula d'Euler i conseqüències
caracterització de Kuratowski

Representació de grafs

ARBRES, CAMINS I CONNECTIVITAT (tres setmanes)2.
Determinar si un graf és connex
Trobar un arbre generador de cost mínim en un graf: mètodes
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de Kruskal i de Prim
Trobar el camí de cost mínim que uneix dos vèrtexs d'un graf:
mètodes de Ford i de Dijkstra

APARELLAMENTS (dues setmanes)3.
Trobar un aparellament màxim en un graf bipartit
Determinar si un subconjunt de vèrtexs és deficient: teorema de
Hall
Determinar el mínim nombre de vèrtexs que cobreixen totes les
arestes: teorema de König
Determinar l'assignació òptima de k feines a k persones:
mètode hongarès
Altres problemes d'aparellaments. 

CIRCUITS EULERIANS I CIRCUITS HAMILTONIANS (dues 
setmanes) 

4.

Determinar si un graf és eulerià: teorema d'Euler
El problema del carter xinès
Determinar si un graf és hamiltonià: problemes intractables
El problema del viatjant: algorisme d'aproximació.

COLORACIÓ (dues setmanes)5.
Coloració dels vèrtexs
Fites per al nombre cromàtic dels vèrtexs
Coloració dels grafs plans: tot mapa és 4-colorable
Coloració de les arestes
Fites per al nombre cromàtic de les arestes.
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Avaluació de l'assignatura:

Primera convocatòria 
La nota final estarà formada per la nota de l'examen (nE) i les notes de
quatre activitats o proves d'avaluació que es faran al llarg del curs (nP) que 
valdran en total 4 punts.

Nota final:= nP + nE * (10 - nP)/10

Notem que tot i que la nota final mai serà inferior a la nota de l'examen, la
nota de les proves permet reduir el pes que té l'examen en la nota final. 

Segona convocatòria
La nota final serà la de l'examen de segona convocatòria. 

Observacions:

La informació actualitzada de l'assignatura la podeu trobar a
https://interactiva.uab.cat/cv/

    


