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Elemente de teoria grafurilor

1.1 Obiectul teoriei grafurilor. No̧tiuni generale

Teoria grafurilor s-a constituit ca un capitol de-sine-st¼at¼ator în cercetarea opera-
ţional¼a, conceptul de graf �ind extrem de utilizat în rezolvarea multor probleme
de plani�care, analiz¼a şi prognoz¼a economic¼a: repararea mijloacelor �ne, plani�-
carea în construçtii, etc. Conceptul de graf utilizat în aplicarea teoriei grafurilor
constituie o form¼a speci�c¼a de reprezentare a fenomenelor.

Cu ajutorul grafului se analizeaz¼a în detaliu leg¼aturile dintre componentele
sistemului economic considerat, se elaborez¼a cu mai mult¼a uşurinţ¼a şi precizie
modelul matematic corespunz¼ator.

Fie X o muļtime oarecare ale c¼arei elemente presupunem a � fx0; x1; :::; xng.
În continuare vom numi aceast¼a muļtimemuļtimea vârfurilor iar elementele

ei le vom numi vârfuri.
Fie � aplicaţia multivoc¼a a muļtimii X în ea îns¼aşi, � : X ! P (X), P (X)

reprezentând muļtimea p¼aŗtilor lui X , adic¼a muļtimea tuturor submuļtimilor ce
se pot forma cu elementele muļtimii X.

De�ni̧tia 1.1.1 Se numeşte graf perechea G = (X;�). Dac¼a mulţimea X este
�nit¼a atunci graful G este �nit.

Aplicaţiile în economie utilizeaz¼a grafuri �nite, deci cu astfel de grafuri vom
opera în cele ce urmeaz¼a.

Pentru o mai mare claritate, grafului G i se ataşeaz¼a un gra�c construit astfel:
�ecare vârf xi 2 X se reprezint¼a printr-un punct iar conexiunea dintre dou¼a
vârfuri xi 2 X şi xj 2 X se reprezint¼a printr-un segment orientat de la xi la
xj , dac¼a xj 2 � (xi).
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Exemplul 1.1.2

Figura 1.1

Avem X = fx0; x1; x2; x3; x4; x5g.
� (x0) = x1; � (x1) = fx3; x4g; � (x2) = fx5g; � (x3) = fx2; x5g;

� (x4) = fx3; x4g; � (x5) = fx3g :

De�ni̧tia 1.1.3 Perechea ordonat¼a (xi; xj) se numeşte arc al grafului G şi are
pe xi ca extremitate iniţial¼a iar pe xj ca extremitate �nal¼a.

Observa̧tia 1.1.4 Aplicaţia � (xi) pune deci în evidenţ¼a mulţimea punctelor xj
legate cu xi prin arce care au extremitatea iniţial¼a în xi şi pe cea �nal¼a în xj.

De�ni̧tia 1.1.5 Arcul care are ambele extremit¼aţi într-un vârf xi se numeşte
bucl¼a.

Noţiunea de graf introdus¼a anterior s-a de�nit cu ajutorul muļtimii vârfurilor
X şi aplicaţiei multivoce �.

Exist¼a şi alt¼a modalitate de a de�ni un graf şi anume utilizând muļtimea
vârfurilor şi muļtimea arcelor ce leag¼a între ele vârfurile, muļtime ce o vom nota
cu U .

De�ni̧tia 1.1.6 Se numeşte graf perechea G = (X;U).

Exemplul 1.1.7 Pentru graful din �gura 1.1(??) avem:

X = fx0; x1; x2; x3; x4; x5g
U = f(x0; x1) ; (x1; x3) ; (x1; x4) ; (x2; x5) ; (x3; x5) ; (x4; x3) ; (x4; x4) ; (x5; x3)g

6



Cercet¼ari Opera̧tionale Iuliana Carmen B¼arb¼acioru

Observa̧tia 1.1.8 Putem utiliza şi conceptul de aplicaţie invers¼a în vârful
xj care se noteaz¼a cu ��1 (xj) şi se de�neşte astfel

��1 (xj) = fxi j xj 2 � (xi)g

Aplicaţia ��1 (xj) pune în evidenţ¼a mulţimea vârfurilor xi legate cu xj prin arce
care au extremitatea �nal¼a în xj.

Exemplul 1.1.9 Pentru graful din �gura 1.1(??) avem:

��1 (x3) = fx1; x4; x5g

De�ni̧tia 1.1.10 Spunem c¼a dou¼a arce ale grafului G sunt adiacente dac¼a au
o extremitate comun¼a. Spunem c¼a dou¼a vârfuri sunt adiacente dac¼a exist¼a un
arc care le uneşte.

De�ni̧tia 1.1.11 Fie Y � X o submulţime de vârfuri ale grafului G. Un arc
uij 2 U se numeşte incident spre exterior mulţimii Y dac¼a extremitatea
iniţial¼a a lui uij este în Y iar extremitatea �nal¼a nu. (xi 2 Y iar xj =2 Y ).

De�ni̧tia 1.1.12 Arcul uij 2 U este incident spre interior mulţimii Y dac¼a
extremitatea �nal¼a a lui uij este în Y iar extremitatea iniţial¼a nu ( xi =2 Y iar
xj 2 Y ).

De�ni̧tia 1.1.13 Un arc oarecare este incident spre exterior unui vârf x
(respectiv incident spre interior unui vârf x) dac¼a este incident spre exterior
(interior) mulţimii fxg, adic¼a extremitatea iniţial¼a (�nal¼a) a arcului u este x iar
extremitatea �nal¼a (iniţial¼a) este diferit¼a de x. Mulţimea arcelor incidente
spre exterior submulţimii Y (vârfului x) se notez¼a cu U+y (respectiv U+x ) iar
mulţimea arcelor incidente spre interior mulţimii Y (vârfului x) se notez¼a cu
U�y (respectiv U�x ).

Exemplul 1.1.14 În �gura 1.2.(1.1.14) arcele (x0; x3) şi (x3; x4) sunt adiacente
în timp ce arcele (x0; x1) şi (x2; x5) nu sunt. Vârfurile x3 şi x5 sunt adiacente
dar vârfurile x0 şi x5 nu sunt. Fie Y = fx1; x2; x4; x5g. Arcul (x2; x6) este
incident spre exterior mulţimii Y deoarece x2 2 Y iar y6 =2 Y . Totalitatea
arcelor incidente spre exterior acestei mulţimi formeaz¼a U+y :

U+y = f(x1; x0) ; (x2; x6)g
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Arcul (x0; x2) spre exemplu, este incident spre interior mulţimii Y deoarece
x0 =2 Y iar y2 2 Y . Mulţimea U�y este:
U�y = f(x0; x1) ; (x0; x2) ; (x3; x4) ; (x3; x2) ; (x3; x1)g.

Figura 1.2

Fie Y1 = fx1g. Atunci arcul (x1; x2) este incident spre exterior vârfului x1 iar
arcul (x3; x1) este incident spre interior acestuia. Bucla de extremitate �nal¼a şi
iniţial¼a x1 nu este incident¼a nici spre erxterior nici spre interior lui x1. Deci:

U+y = f(x1; x0) ; (x1; x2) ; (x1; x4)g
U�y = f(x0; x1) ; (x3; x1)g

De�ni̧tia 1.1.15 Prin drum � într-un graf G = (X;U) înţelegem o succe-
siune de arce (u1; u2; :::; up) care unesc dou¼a vârfuri ale grafului astfel încât
extremitatea �nal¼a a arcului ui coincide cu extremitatea iniţial¼a a arcului ui+1
urm¼ator.

De�ni̧tia 1.1.16 Extremitatea iniţial¼a a drumului � este prin de�niţie extremi-
tatea iniţial¼a a arcului u1 în timp ce extremitatea �nal¼a a lui � este extremitatea
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�nal¼a a arcului up. Drumul � se numeşte drum simplu dac¼a arcele sale sunt
distincte; în caz contrar el se numeşte drum compus. Drumul � se numeşte
elementar dac¼a nu trece de dou¼a ori prin acelaşi vârf; în caz contrar spunem c¼a
drumul este neelementar.

De�ni̧tia 1.1.17 Prin lungime a unui drum �; l (�), vom înţelege num¼arul
arcelor ce alc¼atuiesc drumul.

De�ni̧tia 1.1.18 Un circuit este un drum a c¼arui extremitate iniţial¼a coincide
cu cea �nal¼a. Un circuit ( drum ) care trece o singur¼a dat¼a prin toate vârfurile
grafului G se numeşte circuit hamiltonian ( drum hamiltonian ).

Un circuit hamiltonian are lungimea n iar un drum hamiltonian are lungimea
n� 1.

Bucla este un circuit de lungime 1.

Exemplul 1.1.19 Pe baza gra�cului din �gura 1.2 (1.1.14)vom concretiza con-
ceptele de�nite mai sus:
�1 = f(x0; x1) ; (x1; x4) ; (x4; x5) ; (x5; x6)g este un drum simplu şi elementar de
lungime 4;
�2 = f(x0; x3) ; (x3; x1) ; (x1; x0) ; (x0; x3) ; (x3; x4)g este un drum compus;
�3 = f(x2; x5) ; (x5; x2) ; (x2; x6)g este un drum neelementar;
�4 = f(x0; x3) ; (x3; x1) ; (x1; x4) ; (x4; x5) ; (x5; x2) ; (x2; x6)g este un drum hamil-
tonian;

Legat de noţiunea de orientare se pot introduce câteva tipuri particulare de
grafuri:

a) Graful simetric - este acel graf cu proprietatea c¼a dac¼a exist¼a arcul
(xi; xj) 2 U atunci exist¼a şi arcul (xj ; xi) 2 U . Un exemplu de graf simetric se
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poate vedea în �gura 1.3.

Figura 1.3

b) Graful antisimetric - este acel graf cu proprietatea c¼a dac¼a exist¼a
arcul
(xi; xj) 2 U atunci nu exist¼a arcul (xj ; xi) 2 U . (vezi �gura 1.4(1.1))

Figura 1.4

c) Graful tare conex - este acel graf cu proprietatea c¼a orice dou¼a
vârfuri am lua exist¼a totdeauna un drum care le uneşte.

Observa̧tia 1.1.20 Orice graf simetric este tare conex.
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În multe raţionamente din teoria grafurilor este frecvent¼a operaţia de elimi-
nare a unor arce dintr-un graf dat, sau a unor vârfuri şi a tuturor arcelor incidente
spre exterior sau interior acestora. Ca urmare a acestor operaţiuni se obţin grafuri
paŗtiale sau subgrafuri ale grafului G .

d) Graful paŗtial al unui graf G - este acel graf de forma G1 =
(X;�1) în care aplicaţia multivoc¼a �1 satisface condi̧tia:

�1 (xi) � � (xi) dar �1 (xi) � � (xi) ; (8)xi 2 X (1.1)

adic¼a un graf paŗtial al lui G are aceleaşi vârfuri ca şi G dar mai puţine arce.
(graful din �gura 1.41.1 este un graf paŗtial al grafului din �gura 1.31.1)

e) Subgraf al lui G - este acel graf obţinut din G prin eliminarea unui
num¼ar de vârfuri şi a arcelor incidente spre exterior şi interior acestora.

Deci prin subgraf
_
G al lui G vom înţelege graful �G =

�_
X;

_
�
�
în care

_
X � X

şi (8)xi 2
_
X avem:

_
� (xi) = � (xi) \X (1.2)

Observa̧tia 1.1.21 Combinând noţiunile de subgraf şi graf parţial va rezulta
noţiunea de subgraf parţial al unui graf.

f) Graful complet - este acel graf în care orice cuplu de vârfuri este
legat cu cel puţin un arc incident de direçtia acestuia.
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1.2 Concepte neorientate

Dac¼a examin¼am harta c¼ailor ferate ale ţ¼arii constat¼am c¼a ea se aseam¼an¼a foarte
mult cu reprezentarea gra�c¼a a unui graf. Vârfurile pot � considerate centrele
feroviare importante ale ţ¼arii. Arcelor le lipseşte orientarea deoarece liniile ferate
pot � parcurse în ambele sensuri.

Acest exemplu ne conduce la noţiunea de graf neorientat.

De�ni̧tia 1.2.1 Fiind date dou¼a vârfuri oarecare xi; xj 2 X , spunem c¼a acestea
determin¼a o muchie ( vom nota acest lucru prin [xi; xj ] ) dac¼a exist¼a cel puţin
un arc care uneşte cele dou¼a vârfuri ( adic¼a �e exist¼a un arc într-un sens, �e
exist¼a un arc în sensul cel¼alalt, �e exist¼a ambele arce ).

Vom nota muļtimea muchiilor cu M .

Observa̧tia 1.2.2 Noţiunea de muchie este corespondenţa neorientat¼a a noţiunii
de arc. O muchie de forma [x] se numeşte buclã de extremitate x.

De�ni̧tia 1.2.3 Un graf neorientat este un cuplu G = (X;M) format dintr-o
mulţime X şi o mulţime de muchii M (de submulţimi nevide ale lui X ).

Exemplul 1.2.4 Între localit¼aţile x1; x2; x3; x4; x5 exist¼a urm¼atoarele drumuri
rutiere:
- o autostrad¼a care trece prin localit¼aţile x1; x3; x4;
- o şosea asfaltat¼a ce trece prin x2; x4; x5;
- drumuri de ţar¼a între x1 şi x2, între x1 şi x4, între x2 şi x5.

Soluţie: Construim un graf neorientat G = (X;M) în care:
X = fx1; x2; x3; x4; x5g ;
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M = f[x1; x3] ; [x3; x4] ; [x2; x4] ; [x4; x5] ; [x1; x2] ; [x1; x4] ; [x2; x5]g :

Figura 2.1

Dintr-un graf orientat G = (X;�) putem obţine un graf neorientat G, astfel:
- graful neorientat are aceleaşi vârfuri ca cel orientat;
- în graful neorientat exist¼a muchia [x; y] dac¼a şi numai dac¼a în graful orientat

exist¼a arcul (x; y), arcul (y; x) sau amândou¼a.
Într-un graf neorientat putem vorbi de vârfuri adiacente şi muchii adiacente ca şi
într-un graf orientat.

De�ni̧tia 1.2.5 Succesiunea de muchii M = fm1;m2; :::;mpg, p � 3, ale grafu-
lui neorientat G = (X;M) se numeşte lanţ dac¼a muchia mi , 2 � i � p � 1,
are o extremitate comun¼a cu muchia mi�1 iar cealalt¼a extremitate comun¼a cu
muchia mi+1 (deci dou¼a muchii formeaz¼a un lanţ dac¼a sunt adiacente).

De�ni̧tia 1.2.6 Un lanţ ale c¼arui extremit¼aţi coincid se numeşte ciclu.

Extremit¼aţile lanţului [m1; :::;mp] sunt extremit¼aţile libere ale muchiilor ex-
treme m1 şi mp.

Un lanţ poate � dat �e prin muchiile componente, �e prin vârfurile prin care
trece. Un lanţ ale c¼arui muchii componente sunt diferite între ele se numeşte
simplu; în caz contrar el se numeşte lanţ compus.

Un lanţ care trece o singur¼a dat¼a prin muchiile sale se numeşte lanţ elemen-
tar. În caz contrar se numeşte neelementar.
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