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Capitolul 1

Elemente de teoria grafurilor

1.1 Obiectul teoriei grafurilor. No̧tiuni generale

1.2 Concepte neorientate

1.3 Determinarea drumului de valoare optim¼a

1.4 Rȩtele de transport

S¼a consider¼am urm¼atorul exemplu:

Exemplul 1.4.1 De la centrele produc¼atoare A1; A2; :::; Am trebuie s¼a se tran-
sporte materia prim¼a c¼atre bene�ciarii B1; B2; :::; Bn. Not¼am prin cij capaci-
tatea maxim¼a de transport pe ruta (i; j).
Prin urmare, dac¼a se face abstracţie de costurile de transport, atunci se poate
formula o problem¼a de programare liniar¼a prin care urmeaz¼a s¼a se determine
cantitatea maxim¼a ce trebuie transportat¼a pe diverse rute pentru a satisface cere-
rea de consum.
Modelul matematic al acestei probleme are forma:

max [Z (xij)] =

mX
i=1

nX
j=1

xij
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în condiţiile:

nX
j=1

xij � ai ; i = 1;m

mX
i=1

xij � bj ; i = 1;m ; j = 1; n

xij � cij ; j = 1; n

xij � 0 ; i = 1;m ,j = 1; n

unde prin:
- ai; i = 1;m înţelegem cantit¼aţile de materie prim¼a de care dispunem, respectiv
centrele Ai; i = 1;m;
- bj - cantit¼aţile de care au nevoie cei Bj bene�ciari

�
j = 1; n

�
;

- xij - cantitatea din producţia intreprinderii Ai care urmeaz¼a a � livrat¼a bene�-
ciarului Bj (1 � i � m; 1 � j � n) ;
- Z (xij) - funcţia care satisface condiţiile scrise mai sus astfel încât cantitatea
de materie prim¼a ce trebuie transportat¼a s¼a �e maxim¼a.
Soluţia optim¼a a unei astfel de probleme se poate obţine mai uşor cu ajutorul
teoriei grafurilor.

În acest scop se construieşte un graf numit rȩtea de transport folosind
urm¼atoarele reguli:

Se reprezint¼a în plan prin puncte centrele produc¼atoare A1; A2; :::; Am şi cen-
trele consumatoare B1; B2; :::; Bn care se unesc prin segmente orientate (Ai; Bj)
denumite arce, c¼arora le ataş¼am capacitatea cij .

Graful obţinut nu este o rȩtea de transport dar dac¼a ad¼aug¼am un punct A
(intrare) şi-l unim cu Ai; i = 1;m prin arce pe care punem valorile (capacit¼aţile)
ai; i = 1;m, şi la fel, ad¼aug¼am un punct (ieşire) B pe care-l unim cu Bj ; j = 1; n,
prin arce pe care punem valorile bj ; j = 1; n, se obţine rȩteaua de transport din
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�gura 4.1.

Figura 4.1

Folosind aceeaşi tehnic¼a de modelare se poate rezolva aşa numita problem¼a
de transport cu centre intermediare în care între produc¼atorii Ai şi consumatorii
Bj se interpun centrele intermediare (depozite) Dk; k = 1; p.

Exemplul prezentat anterior a pus în discuţie o problem¼a economic¼a care
poate � reprezentat¼a printr-un anumit tip de graf: rȩteaua de transport.

De�ni̧tia 1.4.2 Un graf G = (X;U) care are propriet¼aţile:

1. Este �nit;

2. Nu are bucle;

3. Fiec¼arui arc u 2 U i se ataşeaz¼a un num¼ar întreg c (u) � 0 ( numit capaci-
tatea arcului );

4. Exist¼a un singur vârf x0 , numit intrare în reţea, care nu este extremitate
�nal¼a pentru nici un arc al grafului G =

�
��1 (x0) = �

�
;

5. Exist¼a un singur vârf xn , numit ieşire din reţea, care nu este extremitate
iniţial¼a pentru nici un arc al grafului G =

�
��1 (xn) = �

�
;

se numeşte reţea de transport. Vârfurile x1; :::; xn�1 distincte de intrarea
x0 şi ieşirea xn se numesc vârfuri intermediare.

De�ni̧tia 1.4.3 O funcţie ' : U ! Z se numeşte �ux în reţeaua G = (X;U)
dac¼a:
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1. 0 � ' (u) � c (u) ; (8)u 2 U ;

2. Oricare ar � vârful intermediar xi
�
i = 1; n� 1

�
este îndeplinit¼a relaţia:X

u2U�xi

' (u) =
X
u2U+xi

' (u) (4.1)

Însumând relaţiile (4.1) pentru toate vârfurile intermediare şi reducând ter-
menii care se a�¼a de ambele p¼aŗti ale egalit¼aţii vom avea:X

u2U+x0

' (u) =
X
u2U+xn

' (u)
not
= v

�
'xn

�
(4.2)

Valoarea comun¼a din (4.2) pe care am notat-o cu v
�
'xn

�
se numeşte valoarea

�uxului.
S¼a ne imagin¼am c¼a ' (u) este o cantitate de materie ce parcurge arcul u

în sensul orient¼arii sale. Condi̧tia 1) din 1.4.3 exprim¼a o necesitate ca aceast¼a
cantitate s¼a nu dep¼aşeasc¼a capacitatea arcului. Relaţia (4.1) arat¼a c¼a în vârfurile
intermediare xi nu sunt pierderi - adic¼a suma cantit¼aţilor de materie ce sosesc în xi
de-a lungul arcelor incidente spre interior acestuia este egal¼a cu cea a cantit¼aţilor
care ies din xi pe arcele incidente spre exterior.

Relaţia (4.2) arat¼a c¼a într-o rȩtea f¼ar¼a pierderi cantitatea de materie intrat¼a
în rȩtea prin x0 este egal¼a cu cantitatea sosit¼a în xn.

Astfel în (1.4.1) ţinând seama de restriçtiile de capacit¼aţi, trebuie determinat
�uxul maxim de materiale ce poate ajunge la ieşire.

Se cunosc mai multe metode cu ajutorul c¼arora se poate rezolva aceast¼a pro-
blem¼a.

1.4.1 Algoritmul Ford-Fulkerson

Algoritmul Ford-Fulkerson, pe care-l vom prezenta în continuare, are la baz¼a
conceptul de t¼aietur¼a într-o rȩtea şi de aceea vom de�ni în prealabil aceast¼a
aceast¼a no̧tiune.

Fie G = (X;U) o rȩtea de transport şi A o submuļtime de vârfuri ale lui X,
A � X , cu proprietatea c¼a:

x0 =2 A şi xn 2 A (4.3)

De�ni̧tia 1.4.4 Se numeşte t¼aietur¼a în reţeaua G mulţimea tuturor arcelor in-
cidente spre interior acestei submulţimi

�
U�Am

�
. Suma capacit¼aţilor arcelor ce

alc¼atuiesc U�Am se numeşte capacitatea t¼aieturii U
�
A şi o vom nota cu C

�
U�Am

�
.
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Deci:
C
�
U�Am

�
=
X
u2U�A

c (u) (4.4)

O unitate din cantitatea de materie care pleac¼a din x0 trebuie deci s¼a str¼abat¼a
neap¼arat un arc al t¼aieturii U�Am . Rezult¼a deci c¼a pentru orice �ux ' şi orice
t¼aietur¼a U�Am avem:

v
�
'xn

�
� C

�
U�Am

�
(4.5)

Teorema 1.4.5 (Teorema Ford-Fulkerson) Într-o reţea de transport
G = (X;U) un �ux are valoarea maxim¼a dac¼a şi numai dac¼a exist¼a o t¼aietur¼a de
capacitate egal¼a cu valoarea �uxului:

v
�
'xn

�
� C

�
U�Am

�
(4.6)

Vom spune c¼a în acest caz t¼aietura are capacitatea minim¼a.
Deci în cazul egalitaţii între �ux şi t¼aietur¼a, �uxul 'xn are valoarea maxim¼a

în timp ce t¼aietura U�A are capacitatea minim¼a:

max'xn = minA

�
C
�
U�Am

�	
(4.7)

unde xn 2 A şi x0 =2 A.

De�ni̧tia 1.4.6 Un arc pentru care ' (u) = C (u) se numeşte arc saturat.

Algoritmul 1.4.7 (Algoritmul Ford-Fulkerson) pentru determinarea �uxu-
lui de valoare maxim¼a:
1) Se propag¼a în reţea, din vârful x0 c¼atre vârful xn un �ux ' astfel încât
' (u) � c (u);
2) Se marcheaz¼a vârfurile reţelei dup¼a urm¼atoarele reguli:
a) Intrarea x0 se marcheaz¼a cu [+];
b) Dac¼a vârful xj este nemarcat şi exist¼a un arc (xi; xj) nesaturat, a c¼arui ex-
tremitate iniţial¼a xi este marcat¼a atunci se marcheaz¼a xj cu [+xi]. Atunci când
arcul (xi; xj) este saturat nu se poate marca vârful xj.
c) Dac¼a vârful xj nu este marcat şi exist¼a arcul (xj ; xi) str¼ab¼atut de un �ux
nenul, a c¼arui extremitate �nal¼a xi este marcat¼a, atunci marc¼am xj cu [�xi].
Dac¼a �uxul este nul atunci vârful xj nu se marcheaz¼a. Dac¼a dup¼a ponderea de
marcare ieşirea xn nu este marcat¼a atunci �uxul ' are valoarea maxim¼a.

Observa̧tia 1.4.8 Fluxul ' va avea valoarea maxim¼a dac¼a nu este marcat¼a ieşirea
xn.
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Într-adev¼ar, �e A muļtimea vârfurilor nemarcate. Cum x0 este marcat iar
xn nu, rezult¼a c¼a A de�neşte o t¼aietur¼a U�A ale c¼arei arce sunt saturate în vir-
tutea regulii de marcare 2b. Însumând egalit¼aţile (4.1) pentru toate punctele
intermediare xi din A obţinem:X

u2U�A

' (u) =
X
u2U+A

' (u) + v (')

Dar X
u2U�A

' (u) =
X
u2U�A

c (u) = C
�
U�A
�

deoarece arcele t¼aieturii sunt saturate. În plusX
u2U+A

' (u) = 0

pentru orice arc u incident spre exterior muļtimii A (conform regulii 2c de mar-
care). Rezult¼a deci c¼a:

v
�
'xn

�
= C

�
U�A
�

şi conform teoriei Ford-Fulkerson 'xn are valoare maxim¼a.
În cazul în care ieşirea xn este marcat¼a, va exista un lanţ  de arce cu ex-

tremit¼aţile marcate care uneşte intrarea x0 cu ieşirea xn. Facem urm¼atoarele
notaţii:

d1 = min
u2U!

[c (u)� ' (u)]

unde prin U! înţelegem muļtimea arcelor lanţului  a c¼aror extremitate �nal¼a
este marcat¼a cu [+] ; f¼acând abstraçtie de vârful în raport cu care s-a f¼acut mar-
carea;

d2 = min
u2U 

' (u)

unde prin U  înţelegem muļtimea arcelor lanţului  ale c¼aror extremit¼aţi ini̧tiale
sunt notate cu [�]. Acestea sunt arcele orientate invers sensului � intrare-ieşire
�;

d = min
�
d1 ; d

2


�
> 0

(dac¼a: U  = ; atunci d2 = 0).

10



Cercet¼ari Opera̧tionale B¼arb¼acioru Iuliana Carmen

Ad¼augând valoarea d la �uxurile arcelor din U! , sc¼azând din �uxurile arcelor
din U  şi menţinând neschimbate �uxurile arcelor ce nu fac parte din  obţinem
un nou �ux '0 �mai bun �decât ' deoarece:

v
�
'0
�
= v (') + d > v (')

Algoritmul de determinare a �uxului de valoare maxim¼a const¼a în principal
în îmbun¼at¼aţirea succesiv¼a a unui �ux ini̧tial care este dat, cu ajutorul procedurii
de marcare descris¼a mai înainte.

Deoarece aceast¼a procedur¼a este destul de greoaie se caut¼a în toate iteraţiile
mai întâi un �ux complet adic¼a un �ux cu proprietatea c¼a orice drum care
uneşte intrarea cu ieşirea din rȩtea s¼a conţin¼a cel puţin un arc saturat.

Dac¼a la o anumit¼a iteraţie dispunem de un �ux care nu este complet, va
exista un drum  care uneşte intrarea cu ieşirea din rȩtea, compus numai din
arce saturate.

Not¼am cu:
d = min

u2
[c (u)� ' (u)] > 0

M¼arind cu d �uxurile arcelor drumului  şi menţinând neschimbate �uxurile
celorlalte arce care nu fac parte din , obţinem un �ux 0 �mai bun �decât ',
în sensul c¼a: v ('0) = v (') + d > v ('). În plus drumul  va conţine acum cel
puţin un arc saturat.

Mai departe, aplic¼am �uxului complet procedura de etichetare. Dac¼a �uxul
curent ' nu are valoare maxim¼a, aceasta se poate m¼ari de-a lungul unui lanţ de
arce care uneşte intrarea cu ieşirea rȩtelei, aşa cum am v¼azut mai înainte. Noului
�ux i se aplic¼a procedura de etichetare, ş.a.m.d.

Algoritmul se termin¼a în momentul în care ieşirea rȩtelei nu mai poate �
marcat¼a.

Observa̧tia 1.4.9 În cazul unui graf antisimetric (dac¼a (xi; xj) 2 U atunci
(xj ; xi) =2 U; (8)xi; xj 2 X) se poate reduce problema c¼aut¼arii unui �ux minim la
c¼autarea unui �ux maxim astfel: Pentru orice u 2 U not¼am:

c (u) = '� C (u)

Se consider¼a un �ux maxim ' în graf cu capacit¼aţile C (u) astfel încât:

' (u) � c (u) ; (8)u 2 U

Cum
' (u)� ' (u) = C (u)
' este maxim
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rezult¼a c¼a � = ' (u)� ' (u) este �uxul minim.

Observa̧tia 1.4.10 Dac¼a în problema de transport considerat¼a în (1.4.1) este
necesar¼a o anumit¼a preferinţ¼a în satisfacerea necesarului bene�ciarilor B1; B2
- s¼a zicem, în aceast¼a ordine, atunci în prima etap¼a a introducerii unui �ux de
control vom c¼auta s¼a satur¼am arcul (B1; B) dac¼a este posibil şi apoi arcul (B2; B).
Dup¼a aceasta se aplic¼a algoritmul.

Observa̧tia 1.4.11 Determinarea �uxului maxim într-o reţea de transport, nu
atrage o repartiţie unic¼a a �uxului pe arce. Se pot obţine diverse repartiţii pe arce
ale �uxului maxim.

Prin urmare, asociind �ec¼arui arc (xi; xj), în afar¼a de capacit¼aţile cij şi un cost
unitar de transport rij al �uxului ' (xi; xj), se poate pune problema obţinerii
unui �ux maxim cu cost minim (adic¼a dintre toate reparti̧tiile ce dau acelaşi
�ux maxim o alegem pe aceea care are costul total minim).

În scopul rezolv¼arii unuei astfel de situaţii se asociaz¼a retelei G şi �uxului
maxim ' din rȩtea, o rȩtea G (') în felul urm¼ator:

1. Vârfurile lui G (') vor � aceleaşi ca şi vârfurile lui G;

2. Dac¼a arcul (xi; xj) este saturat atunci îl înlocuim cu arcul (xj ; xi) de valoare
(�rij) ;

3. Dac¼a arcul (xi; xj) nu este saturat şi are �ux pozitiv atunci ad¼aug¼am şi
arcul (xj ; xi) de valoare (�rij) ;

4. Dac¼a (xi; xj) are �ux nul, precum şi arcul (xj ; xi) atunci îl p¼astr¼am dar cu
valoarea (�rij).

Dac¼a arcul simetric nu are �ux nul atunci arcul respectiv nu se mai pune.
Graful astfel conceput este G (') .

Propozi̧tia 1.4.12 (Busacker-Saaty) Un �ux ' de valoare ' este de cost minim
în raport cu orice alt �ux de valoare total¼a ' dac¼a şi numai dac¼a graful G (')
corespunz¼ator nu conţine nici un circuit de valoare strict negativ¼a.

În baza acestei propozi̧tii trebuie deci s¼a aplic¼am un procedeu de obţinere a
unei rȩtele asociate care nu mai conţine circuite cu valoare strict negativ¼a.

Într-adev¼ar, dac¼a exist¼a un circuit de valoare negativ¼a, deplasând o unitate
de �ux de-a lungul circuitului, obţinem un nou �ux cu cost mai mic.
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Odat¼a determinat un circuit de valoare strict negativ¼a în G ('), se scade o
cantitate � din �uxurile de pe arcele lui G c¼arora le-au corespuns arce din G ('),
care fac parte din circuit dar cu valori negative. Dac¼a acestea au valori pozitive
atunci � se adun¼a. Celelalte arce din G r¼amân cu �uxurile neschimbate.

Se obţine o nou¼a reparti̧tie a �uxului, luând � egal cu o valoare maxim¼a pentru
care noul �ux s¼a satisfac¼a condi̧tiile de limitare 0 � ' (xi; xj) = cij .

Trebuie deci s¼a repet¼am procedeul pân¼a nu mai obţinem circuite cu valoare
strict negativ¼a în G (') construit în �ecare nou¼a reparti̧tie a �uxului.

Pentru obţinerea circuitelor de valoare total¼a negativ¼a (sau s¼a ar¼at¼am c¼a ele
nu exist¼a) se poate proceda astfel:

1. Fie M matricea asociat¼a lui G (') ale c¼arei elemente sunt date de:

mij =

8>><>>:
rij sau � rij dac¼a (xi; xj) 2 G (')
0 dac¼a xi = xj

1 în rest

2. Se calculeaz¼a M �M = M (2); M (2) �M (2) = M (4); ::: unde prin M � N
înţelegem matricea P = pij de elemente:

pij = min (mik + nkj)

(N = (nkj)) (adic¼a la elementele �ec¼arei linii i din M se adun¼a elementele
corespunz¼atoare din �ecare coloan¼a j din N şi se ia minimul). Dac¼a pe
diagonala principal¼a a lui M (p) apare un element mii < 0 , înseamn¼a c¼a în
graful asociat G (') exist¼a un circuit ce se închide în xi, de valoare strict
negativ¼a. Se determin¼a un astfel de circuit, c¼autându-i arcele din aproape
în aproape, în felul urm¼ator:

2 a) La linia i dinM se adun¼a coloana i dinM (p) şi se ia minimul din elementele
obţinute:

min
k

n
mik +m

(p)
ki

o
Dac¼a minimul are loc pentru k = j atunci (xi; xj) este un prim arc c¼autat
al circuitului.

2 b) Se procedeaz¼a analog cu linia j din M şi coloana i din M (p). Dac¼a:

min
k

n
mjk +m

(p)
ki

o
13
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are loc pentru k = r atunci (xj ; xr) este urm¼atorul arc din circuit. Se
continu¼a procedeul pân¼a se obţin toate arcele. Dac¼a prin acest procedeu
obţinem un vârf care se repet¼a atunci nu-l mai consider¼am. Dac¼a apar mai
multe continu¼ari, se vor folosi, dar pe parcurs se vor exclude cele ce vor da
iar¼aşi peste un vîrf considerat.

3. Dac¼a în procesul de calcul al matricelor M (2);M (4); :::;M (p) .... apar dou¼a
matrici consecutive identice, far¼a elemente negative pe diagonala principal¼a,
atunci G (') nu are circuite cu valori strict negative şi conform (1.4.12)
�uxul maximal ' este optim şi din punct de vedere al unui cost
total minim.

4. Dac¼a în M (p) ( pentru p � n ) nu avem elemente diagonale negative atunci
din nou concluzia de la 4.
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