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Nesta disciplina serão apresentados uma introdução e alguns desenvolvimentos
recentes em dois tópicos de geometria em que temos trabalhado e que vem tendo
aplicações na área de comunicações e em processamento de dados: Reticulados e
Geometria da Informação. Reticulados são subgrupos aditivos discretos do espaço
euclidiano n- dimensional e são utilizados em esquemas de codificação tanto para
transmissão de sinais em diferentes canais como em criptografia. Propriedades
geométricas ( como taxa de empacotamento ) e algébricas destes são amplamente
exploradas nestes contextos. Na subárea de geometria da informação são estudadas
variedades estatísticas de distribuições de probabilidade onde podem ser consideradas
diferentes métricas e noções de divergência. Consideraremos particularmente o
espaço das distribuições normais multivariadas com a métrica de Fisher e aplicações
para agrupamento de dados.
Tópicos :
- Reticulados, matriz geradora, matriz de Gram, densidade de empacotamento e de
cobertura. Reticulado dual. Série teta e quantização. Diversidade e distância produto
mínima. Construção de reticulados a partir de códigos. Reticulados e códigos
esféricos. Algumas aplicações de reticulados q-ários para correção de erros e em
criptografia
- Introdução à geometria da informação: Espaços de distribuições de probabilidade,
Distribuições normais: métrica de Fisher , divergência de Kullback- Leibler e
aplicações para agrupamento de dados
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