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1.6.1 Probleme de afectare

S¼a consider¼am urm¼atoarea problem¼a: Din num¼arul total de absolvenţi al unei in-
stituţii de înv¼at¼amânt, pentru un num¼ar de 5 exist¼a cereri la 5 locuri de produçtie
la fel de convenabile pentru �ecare dintre ei (nu exist¼a preferinţe). Intreprinderile
respective, în mod normal, doresc integrarea absolvenţilor într-un timp minim. În
acest sens, pe parcursul ultimilor ani de studiu sunt f¼acute test¼ari. Pe perioada
orelor de practic¼a �ecare absolvent este însoţit de o �̧s¼a cu timpul necesar de
integrare în produçtie, la cîteva unit¼aţi cu pro�l de baz¼a în care se încadreaz¼a şi
cele 5 locuri de produçtie date spre repartizare. Deşi cei 5 absolvenţi au aceeaşi
medie, totuşi, în funçtie de particularit¼aţile locului de munc¼a şi particularit¼aţile
individuale ale absolvenţilor, în general timpul de integrare este diferit. Se pune
problema ca în interesul produçtiei s¼a se fac¼a o reparti̧tie optim¼a, având drept
criteriu un timp minim, pe total, de integrare în produçtie. Dac¼a un absolvent nu
se poate integra la un loc de produçtie din cele 5, vom pune un timp de integrare
p =1.

Exemplul dat mai sus constituie aşa numita problem¼a de afectare.
Sunt multe probleme de acest fel: repartizarea sarcinilor pe personal în aşa fel
încât operativitatea s¼a �e maxim¼a, repartizarea sarcinilor pe utilaje de acelaşi fel
dar cu productivitate diferit¼a, dar productivitatea pe ansamblu s¼a �e maxim¼a,
etc.

Revenind la primul exemplu, s¼a consider¼am c¼a timpul de integrare al �ec¼aruia
la locul de produçtie este dat de matricea:

Locul
Absolventul I II III IV V

1 10 7 6 1 3

2 6 8 1 12 9

3 9 5 11 5 6

4 6 5 13 5 9

5 9 5 11 9 3

Vom face urm¼atoarea nota̧tie:

Dac¼a absolventul �i�este repartizat la locul �j�atunci perechii (i; j) îi aso-
ciem xij = 1 şi xij = 0 în caz contrar.
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Deoarece un absolvent nu poate � repartizat în mai multe locuri avem:

5X
j=1

xij = 1

x2ij = xij

iar cum într-un loc nu poate � repartizat decât un singur student vom avea:

5X
i=1

xij = 1

x2ij = xij

Timpul total de integrare va �:

z =
5X

i;j=1

pijxij = 1

Acest timp trbuie minimizat.
În teoria grafurilor aceast¼a problem¼a revine la determinarea unui cuplaj

saturat de pondere minim¼a.
Dac¼a not¼am cu X muļtimea absolvenţilor şi cu Y muļtimea costurilor atunci

G = (X;Y;�) are propriet¼aţile:

1. X \ Y = ;;

2. � este aplicaţia multivoc¼a a lui X în Y .

Un asemenea graf este un graf simplu. Se observ¼a c¼a dac¼a unui graf simplu
ad¼aug¼am o intrare x0 şi o ieşire xn obţinem o rȩtea de transport simpl¼a.

În general vârfurile grafului sunt elemente din X[Y dar nu neap¼arat num¼arul
vârfurilor ce apaŗtin lui X (�nit¼a) este egal cu num¼arul vârfurilor ce apaŗtin lui
Y (�nit¼a).

Dac¼a consider¼am o submuļtime U � U de arce ale grafului simplu G =
(X;Y; U) cu proprietatea c¼a orice dou¼a arce distincte din U nu sunt adiacente,
atunci U formeaz¼a un cuplaj. Un cuplaj este numit minimal atunci când el
posed¼a un num¼ar minim de arce.

Deci dac¼a: (xi; yj) 2 U şi X = fxig iar fyjg � Y atunci se spune c¼a avem un
cuplaj al lui X în Y .
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Problemele de afectare care necesit¼a acest lucru se rezolv¼a utilizând algoritmul
lui Kuhn, elaborat pe baza teoremei lui König:

Se consider¼a matricea ponderilor (pij) a grafului simplu. Dac¼a pij = 1,
reparti̧tia de la vârful xi la xj este imposibil¼a.

De menţionat c¼a în matricea ponderilor �ec¼arui element al unei coloane sau
linii i se poate ad¼auga o constant¼a pozitiv¼a sau negativ¼a f¼ar¼a ca reparti̧tia s¼a se
modi�ce decât din punctul de vedere al optimului g¼asit .

Ideea pentru care se alege constanta este aceea de a obţine zerouri pe linii sau
coloane prin pozi̧tia c¼arora se va ajunge la soluţia optim¼a.

Algoritmul lui Kuhn

Algoritmul 1.6.1 Presupune urm¼atoarele etape:
Etapa I-a Urm¼areşte obţinerea unei matrici (p(1)ij ) în care s¼a existe cel puţin
un zero pe �ecare linie şi pe �ecare coloan¼a. Acest lucru se realizeaz¼a sc¼azând
din toate elementele �ec¼arei coloane a elementului minim din coloana respectiv¼a,
adic¼a:

p
(1)
ij = pij �mini pij

În continuare se va face acelaşi lucru cu �ecare linie. În acest fel se obţine o
nou¼a matrice care are cel puţin un zero pe �ecare linie şi coloan¼a.
Etapa a II-a Urm¼areşte obţinerea unui cuplaj optim de valoare zero, adic¼a un
cuplaj maxim cu toţi p(1)ij corespunz¼atori egali cu zero. Dac¼a acest lucru s-a re-
alizat, atunci soluţia optim¼a corespunde acestei repartiţii. În caz contrar se trece
la etapa urm¼atoare.
In etapa a II-a soluţia zero se obţine astfel:
Se consider¼a mai întâi linia cu cele mai puţine zerouri. Se încadreaz¼a unul dintre
zerourile acestei linii şi se taie cu o linie celelalte zerouri situate pe linia sau
coloana zeroului încadrat.
Procedând în acest fel repartiţia de zerouri încadrate este incomplet¼a şi se trece
la etapa a III-a.
Etapa a III-a Urm¼areşte obţinerea num¼arului minim de linii şi coloane care s¼a
conţin¼a zerourile matricii. În acest scop se procedeaz¼a astfel:
- se marcheaz¼a cu �+� toate liniile care nu au nici un zero încadrat;
- se marcheaz¼a �ecare coloan¼a care are unul sau mai multe zerouri t¼aiate în una
din liniile indexate;
- se marcheaz¼a �ecare linie care are un zero încadrat situat într-o coloan¼a mar-
cat¼a.
Ultimele dou¼a operaţii din aceast¼a etap¼a se repet¼a pân¼a când nu mai este posibil¼a
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obţinerea altor linii sau coloane marcate.
Etapa a IV-a Se traseaz¼a cu o linie punctat¼a toate liniile numerotate precum şi
toate coloanele marcate.
Etapa a V-a Urm¼areşte deplasarea eventual¼a a unor zerouri. În acest scop, din
tabelul r¼amas nemarcat (al elementelor care nu sunt str¼ab¼atute de linii punctate)
se alege cel mai mic element net¼aiat. Acest num¼ar se va sc¼adea din elementele
netraversate de linii întrerupte, lucru ce este echivalent cu ad¼augarea acestui ele-
ment la elementele a�ate la intersecţia a dou¼a linii întrerupte şi în acelaşi timp cu
sc¼aderea lui din elementele nemarcate. Astfel s-a obţinut o nou¼a matrice (p(2)ij ).

Etapa a VI-a Const¼a în repetarea operaţilor din etapa a II-a pe matricea (p(2)ij ).
În cazul c¼a s-a obţinut o soluţie optim¼a algoritmul ia sfârşit.
În caz contrar se repet¼a etapele III, IV şi V pân¼a când o matrice (p(k)ij ) cu care
se repet¼a etapa a II-a conduce la soluţia optim¼a.
Valoarea cuplajului de pondere minim¼a este dat¼a de suma ponderilor cuplajului
saturat minim.
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1.6.2 Drumuri şi circuite hamiltoniene

Fiind dat graful G = (X;U) cu n vârfuri, drumul � = (xi1 ; xi2 ; :::; xin) se numeşte
drum hamiltonian dac¼a trece o dat¼a şi numai o dat¼a prin �ecare vârf al grafului
(drum elementar de lungime l(�) = n� 1 ).

Cercetarea drumurilor hamiltoniene prezint¼a interes în programarea produçtiei,
în special pentru stabilirea ordinii de lansare a produçtiei. Asemenea activ-
it¼aţi cuprind operaţii care se succed într-o ordine, determinat¼a pe de o parte
de tehnologia respectiv¼a şi pe de alt¼a parte de încadrarea raţional¼a în timp a pos-
turilor de lucru. Cel de-al doilea aspect conduce la o problem¼a organizatoric¼a: în
funçtie de anumite criterii economice trebuie stabilit¼a succesiunea optim¼a a tu-
turor operaţiilor, adic¼a trebuie determinat drumul hamiltonian de valoare optim¼a
în graful care modeleaz¼a fenomenul.

Un exemplu ar � acela al ridic¼arii corespondenţei de c¼atre serviciul poştal
al unui oraş de la toate punctele unde sunt amplasate cutii poştale. O metod¼a
de rezolvare a acestei probleme const¼a în determinarea drumurilor hamiltoniene
într-un graf G de�nit prin muļtimea X a punctelor unde sunt amplasate cutiile
poştale şi prin aplicaţiile � care reprezint¼a rȩteaua de drumuri ce unesc punctele
xi = X . Dac¼a exist¼a mai multe drumuri hamiltoniene se pune problema alegerii
drumului de valoare optim¼a folosind drept criteriu de e�cienţ¼a economic¼a costul
transportului, durata transportului, etc.

O condi̧tie necesar¼a pentru existenţa unui drum hamiltonian este ca graful s¼a
�e complet (vezi § 1.1.1, Cursul 1).

Un alt concept caracteristic problemei formulate mai înainte este acela de cir-
cuit hamiltonian. Am v¼azut c¼a circuitul � = (xi1 ; xi2 ; :::; xin ; xi1) este hamil-
tonian dac¼a trece o dat¼a şi numai o dat¼a prin �ecare vârf al grafului, cu excepţia
vârfului xi1 . Dac¼a graful este de lungime n , lungimea circuitului hamiltonian
este l(�) = n.

O condi̧tie necesar¼a pentru ca s¼a existe cel puţin un circuit hamiltonian este
ca graful s¼a �e tare conex.

Dac¼a graful este neorientat atunci analogul drumului sau circuitului hamil-
tonian este lanţul, respectiv ciclul hamiltonian.

Observa̧tia 1.6.2 O condiţie necesar¼a pentru ca s¼a existe cel puţin un circuit
hamiltonian este ca graful s¼a �e tare conex.
O condiţie necesar¼a pentru existenţa unui drum hamiltonian este ca graful s¼a �e
complet ( (8)xi; xj ; i 6= j din mulţimea vârfurilor X , din faptul c¼a (xi; xj) =2 U
s¼a rezulte c¼a (xj ; xi) 2 U ).

Exist¼a mai multe metode pentru a�area drumurilor şi circuitelor hamiltoniene.
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În continuare vom prezenta metoda înmuļtirii latine (Kaufmann), metoda Foulkes
şi algoritmul lui Chen.

Metoda înmuļtirii latine (Kaufmann)

În cadrul acestei metode se opereaz¼a cu produse matriciale de un tip special care
ofer¼a posibilitatea enumer¼arii tuturor drumurilor formate din n� 1 dintr-un graf
de lungime n.

Fie graful G = (X;U). Acestui graf i se asociaz¼a o matrice a arcelor (conexi-
unilor directe) pe care o vom numi matricea latin¼a a grafului G şi care are
forma M (1) = (mij)i;j=1;n unde:

mij =

(
(xi; xj) dac¼a (xi; xj) 2 U
0 dac¼a nu exist¼a arc de la xi la xj şi pentru i = j

Din aceast¼a matrice latin¼a se deduce matricea fM (1) prin suprimarea nodului
ini̧tial (prima liter¼a) la �ecare element mij .

Prin înmuļtirea matricii M (1) cu matricea fM (1) se obţine matricea M (2).
Operaţia de înmuļtire latin¼a se face în felul urm¼ator, se respect¼a formal regula

de înmuļtire a dou¼a matrici şi se fac convenţiile:
a) dac¼a unul din elementele participante la calcul este zero, rezultatul va �

zero;
b) în situaţiile în care elementul zero nu particip¼a la calcul, rezultatul operaţiei

se consemneaz¼a scriind consecutiv (cu menţinerea ordinii !) vârfurile care intervin
în calcul.

Not¼am operaţia de înmuļtire latin¼a cu x. Avem deci:

M (1)xfM (1) =M (2)

Matricea M (1) d¼a lista drumurilor de lungime 1 iar matricea M (2) d¼a lista
drumurilor elementare de lungime 2.

Folosind regulile de înmuļtire latin¼a prezentate mai înainte se calculeaz¼a ma-
tricea M (3):

M (3) =M (2)xfM (1)

care ne d¼a lista tuturor drumurilor elementare de lungime 3.
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În continuare se calculeaz¼a:

M (3)xfM (1) =M (4)

.

.

.

M (k)xfM (1) =M (k+1)

Din ultima �matrice�obţinem lista tuturor drumurilor elementare de lungime
(k + 1).

Dac¼a ordinul grafului �n" este mare, atunci avem de efectuat un volum mare
de înmuļtiri de acest tip.

Aceste calcule pot � scurtate în mod considerabil, deoarece înmuļtirea latina
poate � exstins¼a la matricea fM (s)(s > 1) în modul urm¼ator:

M (r)xfM (s) =M (r+s)

unde fM (s) se obţine din matricea M (s) suprimând primul nod din �ecare succe-
siune ce �gureaz¼a în matrice.

Deci, în ipoteza c¼a nu ne intereseaz¼a drumurile elementare mai mici decât n,
va � su�cient s¼a se calculeze succesiv:

M (2)

M (4) =M (2)xfM (2)

M(2
3) =M (4)xfM (4)

...

M(2
k) =M(2

k�1)xfM(2k�1)
cu 2k � n: Pentru determinarea circuitelor hamiltoniene în cazul în care ele
exist¼a, din matricea M (n�1) deducem matricea fM (n�1) dup¼a regula obi̧snuit¼a şi
calcul¼am:

M�
(n) =

fM (n�1)xfM (1)

Prin ad¼augarea la începutul �ec¼arei succesiuni latine din matricea M�
(n) a

literii ce constituie indicele liniei acestei matrice se obţin circuitele hamiltoniene
(dac¼a exist¼a).

Dac¼a graful este de ordin mare şi nu este tare conex, pentru a determina dru-
murile hamiltoniene este preferabil s¼a-l descompunem în subgrafuri tari conexe.
În acest caz se foloseşte algoritmul Foulkes.
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Metoda lui Foulkes

Oric¼arui graf G = (X;U) i se poate asocia o matrice boolean¼a M . Aceast¼a
matrice st¼a la baza algoritmului lui Foulkes: MG = (mij) unde

mij =

(
1 dac¼a exist¼a arcul cu extremitatea ini̧tial¼a xişi cu cea �nal¼a xj
0 dac¼a vârfurile xişi xj nu sunt adiacente

Dac¼a consider¼am un graf �nit G cu vârfurile x1; :::; xn şi matricea boolean¼aM

asociat¼a acestuia, atunci prin înmuļtire boolean¼a (
�
�) putem determina matricea

M (2):

M (2) =M
�
�M =

������m(2)
ij

������
i;j=1;n

unde conform de�ni̧tiei:

m
(2)
ij = mi1

�
�m1j

�
+mi2

�
�m2j

�
+ :::

�
+min

�
�mnj

Elementul m(2)
ij va � 1 dac¼a cel puţin unul din termenii care-l de�nesc este 1.

Fie acela:

mik

�
�mkj ; k = 1; n

Produsul:

mik

�
�mkj = 1 ()

(
mik = 1

mkj = 1

adic¼a exist¼a un arc de la xi la xk şi un arc de la xk la xj .
Aceasta înseamn¼a c¼a exist¼a un drum de lungime 2 de la xi la xj . Rezult¼a c¼a

m
(2)
ij = 1 dac¼a şi numai dac¼a exist¼a cel puţin un drum de lungime 2 de la xi la

xj .
Prin urmare matricea M (2) ofer¼a informaţii asupra existenţei drumurilor de

lungime 2 între diferite vârfuri ale grafului G.

Rezult¼a c¼a elementele matricei (I
�
+M)(r) arat¼a dac¼a între dou¼a vârfuri oare-

care ale grafului G exist¼a sau nu un drum de lungime mai mic¼a sau egal¼a cu
r.

Calculul matricei (I
�
+M)(r) se face cu ajutorul relaţiei:

(I
�
+M)(r) = I

�
+M (1)

�
+M (2)

�
+ :::

�
+M (r) (6.1)
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Elementul d(1)ij al acestei matrici poate lua valorile:

dij =

(
1 dac¼a xj 2 fxig [ �(xi) [ �2(xi) [ ::: [ �r(xi)
0 în rest

De�ni̧tia 1.6.3 Mulţimea:

b�(xi) = fxig [ �(xi) [ �2(xi) [ ::: [ �r(xi)
se numeşte închiderea tranzitiv¼a a lui �. Deci: b� : X ! X .

Deoarece

�2(xi) = �(�(xi))

�3(xi) = �(�2(xi)); etc:;

rezult¼a c¼a xj = b�(xi) ne arat¼a c¼a între vârfurile xi şi xj exist¼a un drum de lungime
mai mic¼a sau egal¼a cu r.

Pentru un graf cu n vârfuri orice drum elementar este de lungime cel mult

egal¼a cu n� 1, deci matricea (1
�
+M)(n�1) va conţine toate drumurile elementare

sau neelementare de lungime mai mic¼a sau egal¼a cu n� 1 .
Întrucât orice drum este o reuniune de drumuri elementare matricea

(I
�
+M)(n+p�1) este în mod necesar egal¼a cu (I

�
+M)(n�1) deci:

(I
�
+M)(n+p�1) = (1

�
+M)(n�1) ; p � 1

Prin urmare este su�cient s¼a calcul¼am (1
�
+M)(n�1) pentru a a�a dac¼a exist¼a

un drum între oricare dou¼a vârfuri xi şi xj al grafului G.
Pentru reducerea calculelor se recomand¼a calcularea succesiv¼a a matricelor:

(1
�
+M)(2); (1

�
+M)(2

2); :::; (1
�
+M)(2

k) (6.2)

Operaţia de înmuļtire boolean¼a se opreşte atunci când:

(1
�
+M)(2

k+1) = (1
�
+M)(2

k) (6.3)

sau când 2k � n� 1.
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Dup¼a obţinerea informaţiilor cu privire la existenţa drumurilor hamiltoniene
între dou¼a vârfuri xi şi xj se pune problema g¼asirii succesiunii de arce care
formeaz¼a �ecare drum.

În acest scop graful G se descompune în clase de echivalenţ¼a.
O muļtime de elemente C constituie o clas¼a de echivalenţ¼a dac¼a elementele

sale satisfac propriet¼aţile de re�exivitate, simetrie şi tranzitivitate care se de�nesc
astfel:

a) Pentru orice xi 2 C exist¼a relaţia de echivalenţ¼a xi v xi (re�exivitate);
b) Dac¼a pentru orice dou¼a vârfuri xi; xj 2 C exist¼a relaţia de echivalenţ¼a

xi v xj atunci exist¼a şi relaţia de echivalenţ¼a xj v xi (simetria);
c) Dac¼a pentru vârfurile xi; xj 2 C exist¼a rela̧tia de echivalenţ¼a xi v xi şi

xj v xk atunci exist¼a şi relaţia de echivalenţ¼a xi v xk (tranzitivitate).
Fiind dat un graf G = (X;�) vom considera c¼a între vârfurile xi 2 X şi

xj 2 X exist¼a relaţia de echivalenţ¼a xi v xj dac¼a şi numai dac¼a exist¼a un drum
de la xi la xj şi invers. Prin urmare trebuiesc satisf¼acute relaţiile:

xj 2 b�(xi)şixi 2 b�(xj)
Aşadar, o relaţie de echivalenţ¼a astfel de�nit¼a va determina un subgraf tare

conex al grafului G.
Dac¼a vârfurile xi şi xj apaŗtin la dou¼a clase de echivalenţ¼a şi exist¼a un drum

da la xi la xj (xj 2 b�(xi)) atunci nu exist¼a un drum de la xj la xi.
Considerând c¼a muļtimea C este clasa de echivalenţ¼a la care apaŗtine xi şi C0

este clasa de echivalenţ¼a la care apaŗtine xj atunci va exista un drum de la �ecare
vârf al lui C la �ecare vârf al lui C0 şi nu exist¼a nici un drum de la orice vârf al
lui C0 la un vârf al lui C . În acest fel s-a de�nit o relaţie de ordine tranzitiv¼a şi
antisimetric¼a.

Dac¼a dou¼a vârfuri apaŗtin aceleiaşi clase atunci în matricea (1
�
+M)(2

k) liniile
corespunz¼atoare celor dou¼a v¼arfuri sunt identice.

Rezult¼a c¼a prin ordonarea liniilor (vârfurilor) ţinând cont de num¼arul de ele-
mente egale cu 1 se obţin clasele de echivalenţ¼a ale grafului G.

Dup¼a aceast¼a operaţie matricea cap¼at¼a un aspect semitriunghiular. Dac¼a ma-
tricea astfel ordonat¼a este strict triunghiular¼a, în raport cu submatricile referi-
toare la clasele de echivalenţ¼a, atunci avem o relaţie de ordine total¼a (re�exiv¼a,
antisimetric¼a şi tranztitiv¼a) şi pot exista unul sau mai multe drumuri hamil-
toniene.

În caz contrar nu exist¼a nici un drum hamiltonian.
Enumerarea drumurilor hamiltoniene se face luând mai întâi în consideraţie

drumurile hamiltoniene existente în cadrul �ec¼arei clase de echivalenţ¼a, apoi aces-
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tea se racordeaz¼a la arcele care fac parte din drumurile care traverseaz¼a toate
clasele.

Determinarea drumurilor hamiltoniene în grafuri f¼ar¼a circuite (Algo-
ritmul lui Chen).

Fie graful f¼ar¼a circuite G = (X;U), xi 2 X , i = 1; n .

De�ni̧tia 1.6.4 Num¼arul de vârfuri la care se poate ajunge din xi, adic¼a num¼arul
de elemente 1 de pe linia i a matricei booleene M asociat¼a grafului G, se numeşte
puterea de atingere p(xi) a vârfului xi.

Exemplul 1.6.5 Fie graful din �gura 6.6.

Figura 6.6

Matricea asociat¼a este:

M =

0BBBB@
0 0 1 1

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

1CCCCA
Avem p(x1) = 2; p(x2) = 1; p(x3) = 1; p(x4) = 0;

Convenim s¼a rearanj¼am liniile şi coloanele matricei M = (mij); i; j = 1; n a
grafului pozi̧tionând vârfurile xi 2 X; i = 1; n ale grafului în ordinea descresc¼a-
toare a puterilor de atingere.

S¼a presupunem c¼a în G exist¼a un drum de la xi la xj , i 6= j , j = 1; n.
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În acest caz p(xj) < p(xi) deoarece un vârf oarecare atins din xj poate �atins
şi din xi printr-un drum obţinut printr-o �înmuļtire latin¼a �. Prin urmare, dac¼a
ar mai exista i > j astfel încât mij = 1 atunci p(xi) > p(xj) ceea ce este imposibil
deoarece vârfurile grafului în matricea M se succed în ordinea descresc¼atoare a
puterilor de atingere.

Restructurat¼a conform convenţiei de mai înainte, M este dat¼a sub form¼a
triunghiularizat¼a superior.

Fiecare element egal cu 1 de pe �ecare lnie a matricei M triunghiularizat¼a
superior corespunde unui drum format dintr-un singur arc.

Într-adev¼ar, s¼a presupunem c¼a mrs = 1 , r < s , este prima valoare 1 de pe
linia r şi s¼a admitem c¼a ar mai exista totuşi un drum format din cel puţin dou¼a
arce d = (r; u; s) , u 6= s.

În acest caz vârful xn ar veri�ca inegalitatea p(xn) > p(xs), adic¼a xn şi toto-
dat¼a mus = 1 - absurd. Prin urmare u = s adic¼a mrs este format dintr-un singur
arc (r; s) .

Teorema 1.6.6 (Y.Chen) Un graf cu n vârfuri xi , i = 1; n, f¼ar¼a circuite,
conţine un drum hamiltonian dac¼a şi numai dac¼a:

nX
i=1

p(xi) =
n(n� 1)

2
(6.4)

Demonstra̧tie: � ) " Fie G = (X;U), xi 2 X; i = 1; n şi dH =
(x1; x2; :::; xn) un drum hamiltonian în G. Exist¼a urm¼atoarele posibilit¼aţi:

a) Dac¼a i > j din xi nu se poate ajunge în vârful xj (dac¼a s-ar ajunge de la
xi în xj atunci ar exista un circuit şi s-ar contrazice ipoteza);

b) Din vârful xi; i = 1; n� 1 se pot atinge vârfurile xi+1; xi+2; :::; xn, adic¼a
p(xi) = n� i;

c) Din vârful xn nu se poate ajunge nici un vârf.
În consecinţ¼a:

nX
i=1

p(xi) =

nX
i=1

(n� i) = n(n� 1)
2

�( " Dac¼a
nP
i=1
p(xi) =

n(n� 1)
2

atunci în matricea M se a�¼a
n(n� 1)

2
elemente

egale cu 1.
Triunghiularizând superior matricea M , elementele 1 ocup¼a toate pozi̧tiile de

deasupra diagonalei şi deci drumul hamiltonian este reprezentat de succesiunea
vârfurilor indicat¼a în aceast¼a nou¼a structur¼a a matricei M .
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Observa̧tia 1.6.7 Într-un graf f¼ar¼a circuite exist¼a cel mult un drum hamiltonian.

Într-adev¼ar, dac¼a ar exista dou¼a drumuri hamiltoniene atunci în acestea ar �
cel puţin dou¼a vârfuri xi; xj aşezate în ordine invers¼a, adic¼a ar exista un circuit
între xi şi xj .

Din Teorema lui Chen deducem urm¼atoarele etape ale algoritmului de deter-
minare a drumului hamiltonian în graful f¼ar¼a circuite G = (X;U).

Algoritmul 1.6.8 (Algoritmul lui Chen) Const¼a în urm¼atorii paşi:
Pasul 1. Se scrie matricea boolean¼a M = (mij) i; j = 1; n ataşat¼a grafului G.
Dac¼a exist¼a cel puţin un indice i pentru care mii = 1 graful are circuite şi algo-
ritmul nu se poate aplica. În caz contrar se trece la pasul urm¼ator.
Pasul 2. Dac¼a în matricea M num¼arul de elemente 1 este mai mic decât
n(n� 1)

2
graful nu are drum hamiltonian.

Pasul 3. Dac¼a în matricea M sunt
n(n� 1)

2
elemente de 1, graful admite drum

hamiltonian.
În acest caz succesiunea vârfurilor ce compun drumul hamiltonian este dat¼a de
ordinea descresc¼atoare a puterilor de atingere.
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