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Proposta 1 Análise de códigos simplificado. Escrever um programa para receber um arquivo de código-fonte na
linguagem C e construir um grafo representando-o. Nesse grafo, vértices são nomes de variáveis ou palavras-chaves do C
e arestas são definidas pelo uso de outras variáveis ou palavras-chaves na mesma linha ou em uma das 5 linhas seguintes.
Após a construção do grafo, escrevê-lo em arquivo no formato de lista de arestas.

Escrever outro programa que, recebe dois grafos, e calcula um ı́ndice de similaridade baseado nos graus de cada vértice
em ambos grafos. O ı́ndice de similaridade é definido por C

T , onde C é a quantidade de graus coincidentes entre os dois
grafos e T é o número de vértices do grafo com maior número de vértices.

Proposta 2 Segmentação de imagens. Escrever um programa para receber uma imagem no formato .ppm e produzir
uma sequência de imagens .ppm contendo, separadamente, cada componente conectado. Na imagem de cada componente
conectado, atribuir a cor preta para os pontos que não pertencem ao componente. O grafo deve conter um vértice para
cada ponto da imagem e uma aresta entre cada ponto com cores similares, não importando a posição na imagem. Um
ponto P1 tem cores similares ao ponto P2 se cada componente de cor (vermelho, verde e azul) difere em no máximo x,
onde x deverá ser passado ao programa.

Proposta 3 Simplificação do jogo War. Para iniciar o jogo, receber grafo que define nos vértices os territórios e nas
arestas as conexões entre territórios.

Nesta versão do War haverá apenas 3 jogadores, todos serão automáticos:

1. jogador baseado em busca em profundidade (ataca um páıs até conquistar e deslocar todas as tropas para ele antes
de continuar os ataques);

2. jogador baseado em busca em largura (tenta conquistar todos os territórios vizinhos antes de fazer o deslocamento
de todas as tropas e continuar as conquistas);

3. jogador aleatório (em cada ataque sorteia aleatoriamente qual território será atacado e se, caso conquistado, haverá
movimentação de todas suas tropas).

O jogo inicia-se com igual número de territórios distribúıdos aleatoriamente entre os jogadores, nos quais serão posi-
cionados 1 tropa. No ińıcio do turno, antes de seus ataques, cada jogador recebe o número de tropas igual à metade dos
territórios dominados. Todos os ataques devem ser obrigatoriamente realizados até esgotar as tropas excedentes.

A cada rodada, produzir um arquivo do tipo .dot de forma mostrar e grafo e colorir os territórios conquistados pelos
jogadores: vermelho para o jogador 1, verde para o jogador 2 e azul para o jogador 3. Termina quando alguém conquistar
todos os territórios.

Segue exemplo de grafo colorido no formato .dot.
Para processá-lo, usar o comando dot grafo.dot -T png > grafo.png

graph {

1 [color="red"]; 2 [color="green"]; 3 [color="red"]; 4 [color="blue"]; 5 [color="green"];

1 -- 2;

2 -- 5;

2 -- 4;

5 -- 2;

4 -- 1;

}
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