
Grafuri neorientate 

 

Definitie : Se numeste graf neorientat G o pereche de multimi (X,U), unde X este 

o multime finita si nevida de elemente, iar U o multime de perechi cu elemente distincte din 

multimea X. 

Elementele multimii X se numesc noduri sau varfuri. Multimea X se mai numeste si 

multimea nodurilor sau varfurilor. 

Elementele multimii U se numesc muchii. Multimea U se mai numeste si multimea 

muchiilor. 

Numim noduri adiacente orice pereche de noduri care formeaza o muchie. Fiecare din cele 

doua noduri spunem, ca sunt incidente cu muchia pe care o formeaza. 

Se numesc muchii incidente doua muchii care au o extremitate comuna. 

Gradul unui nod x al grafului G este egal cu numarul muchiilor incidente cu nodul. 

Un graf partial al grafului G=(X,U) este un graf G1=(X,V) cu proprietatea că VU (este graful 

însuşi sau se obţine din graful iniţial prin eliminarea unor muchii). Se mai spune că graful 

parţial G1 este indus de mulţimea de muchii V. 

Un subgraf al unui graf neorientat G=(X,U) este un graf H=(Y,V) astfel incât YX şi V 

conţine toate muchiile din U care au ambele extremităţi în Y (poate fi graful iniţial sau se 

obţine din acesta prin eliminarea unor vârfuri şi a muchiilor incidente cu acestea). Spunem că 

subgraful H este indus de mulţimea de vârfuri Y. 

Gradul unui vârf este numărul muchiilor incidente cu el. 

Se numeşte graf complet cu n vârfuri un graf care are proprietatea că oricare două noduri 

diferite sunt adiacente. Un graf complet are n(n-1)/2 muchii. 

Numărul total al grafurilor neorientate cu n vârfuri date este 2n(n-1)/2. 

Un graf se numeşte bipartit dacă există două mulţimi nevide A şi B astfel încât AB=X şi 

AB=ф şi orice muchie u a lui G are o extremitate în A şi una în B. 

Fie un graf G=(X,U) cu vârfurile X={x1, x2,…, xn}. Se numeşte lanţ în graful G succesiunea de 

vârfuri L=[ xi1, xi2,…, xik] cu proprietatea că două vârfuri consecutive din L sunt adiacente, 

adică muchiile [ xi1, xi2], [xi2,xi3] …[xik-1,xik] sunt din U. 

Numărul de muchii al unui lanţ reprezintă lungimea lanţului. 

Un lanţ este elementar dacă toate vârfurile sale sunt distincte. Altfel este neelementar. 

Un lanţ este simplu dacă are toate muchiile distincte. În caz contrar se zice compus. 

Se numeşte ciclu în G un lanţ L pentru care xi1=xik şi toate muchiile [xi1, xi2], [xi2,xi3] …[xik-

1,xik] sunt diferite două câte două. 



Se numeşte ciclu elementar un ciclu care are proprietatea că oricare două vârfuri ale sale 

su excepţia primului şi ultimului sunt diferite două câte două. Altfel se zice neelementar. 

Se numeşte componentă conexă a grafului G=(X,U) un subgraf G’=(X’,U’) conex cu 

proprietatea că nu există nici un lanţ în G care să lege un vârf din X’ cu un vârf din X\X’. 

Se numeşte lanţ hamiltonian un lanţ elementar care conţine toate vârfurile grafului. 

Intr-un graf neorientat G=(X,U) se numeşte ciclu hamiltonian un ciclu elementar care 

conţine toate vârfurile grafului. 

Se numeşte graf hamiltonian un graf care conţine un ciclu hamiltonian. 

Teorema: Dacă G=(X,U) este un graf cu n≥3 vârfuri astfel încât gradul fiecărui vârf satisface 

condiţia: gradul>=n/2 atunci este hamiltonian. 

Se numeşte lanţ eulerian un lanţ elementar care conţine toate muchiile grafului. 

Intr-un graf G=(X,U) se numeşte ciclu eulerian un ciclu care conţine toate muchiile grafului. 

Se numeşte graf eulerian un graf care conţine un ciclu eulerian. 

Teoremă: Un graf G=(X,U) făra vârfuri izolate este eulerian dacă şi numai dacă este conex 

şi gradele tuturor vârfurilor sunt numere pare. 

Reprezentarea grafurilor neorientate: 

Există mai multe moduri de reprezentare a grafurilor: 

1. matricea de adiacenţă: face o asociere între noduri şi indicii matricei. Este o matrice 

simentrică faţă de diagonala principală, cu nXn elemente, unde n este numărul de noduri. 

 aij= 1, dacă muchia [i,j] există 

  0, dacă muchia [i,j] nu există 

2. lista de adiacenta: pentru un graf neorientat cu n noduri se scriu n linii, numerotate de la 

1 la n. Pe linia k se gasesc nodul k si nodurile cu care acesta formeaza muchii. 

 

Grafuri orientate 

 

Se numeşte graf orientat o pereche ordonată de mulţimi G=(X,U), unde: X este o mulţime 

finită şi nevidă numită mulţimea vârfurilor (nodurilor), iar U este o mulţime formată din 

perechi ordonate de elemente distincte din X numită mulţimea arcelor. 

Pentru graful G=(X,U) dacă există arcul u=(x,y) spunem că vârfurile x şi y sunt adiacente şi 

amândouă sunt incidente cu arcul u. 

Gradul exterior al unui nod este egal cu numarul de arce care pleaca din el. 

Gradul interior al unui nod este egal cu numarul de arce care intre in el. 



Se numeşte lanţ într-un graf orientat o succesiune de L=(u1,u2,…,un) cu proprietatea că orice 

două arce vecine (ui şi ui+1) au o extremitate comună. In definirea unui lanţ nu se ţine cont de 

orientarea arcelor sale. 

Se numeşte drum într-un graf orientat G=(X,U) unde X={x1, x2, ..., xn} este un şir de vârfuri 

notat D=( xi1, xi2, ..., xim) cu proprietatea că ( xi1, xi2), ( xi2, xi3), ..., ( xim-1,xim) sunt arce ale 

grafului. Un drum este un lanţ în care toate arcele au aceeaşi orientare dată de sensul de 

deplasare de la x0 către xm. 

Dacă toate vârfurile unui drum sunt distincte, drumul este  elementar. Altfel este 

neelementar. 

Lungimea unui drum este dată de numărul de arce care îl compun. 

Un drum în care toate arcele sunt distincte şi extremitaţile coincid (xi1=xim) se numeşte 

circuit. 

Dacă toate vârfurile circuitului cu excepţia primului şi ultimului vârf sunt distincte două căte 

două circuitul este elementar. Altfel este neelementar. 

Un graf orientat este complet dacă oricare două vârfuri distincte ale sale sunt adiacente. 

Un drum hamiltonian într-un graf orientat este un drum care conţine toate vârfurile grafului. 

Intr-un graf orientat G=(X,U) se numeşte circuit hamiltonian un circuit elementar care 

conţine toate vârfurile grafului. 

Se numeşte graf hamiltonian un graf care conţine un circuit hamiltonian. 

Un drum eulerian într-un graf orientat este un drum simplu care conţine toate arcele 

grafului. 

Intr-un graf orientat G=(X,U) se numeşte circuit eulerian un circuit care conţine toate arcele 

grafului. 

Def. Se numeşte graf eulerian un graf care conţine un circuit eulerian. 

Un graf parţial al grafului orientat G=(X,U) este un graf G1=(X,V) cu proprietatea că VU 

(este graful însuşi sau se obţine din graful iniţial prin eliminarea unor arce). Se mai spune că 

graful parţial G1 este indus de mulţimea de arce V. 

Un subgraf al unui graf orientat G=(X,U) este un graf H=(Y,V) astfel incât YX şi V conţine 

toate arcele din U care au ambele extremităţi în Y (poate fi graful însuşi sau se obţine din 

acesta prin eliminarea unor vârfuri şi a arcelor incidente cu acestea). 

Un graf orientat G=(X,U) se numeşte conex dacă pentru oricare două vârfuri distincte x, y  

X există un lanţ cu extremităţile x şi y.  

Def. Se numeşte componentă conexă a unui graf orientat g un subgraf conex al său 

maximal în raport cu această proprietate (oricare ar fi un vârf din subgraf, nu există un lanţ 

între acel vârf şi vârfurile care nu fac parte din subgraf). 

Un graf orientat este complet dacă oricare două vârfuri distincte ale sale sunt adiacente. 



In total sunt 3n(n-1)/2
 grafuri orientate complete cu n vârfuri. 

 

Reprezentarea grafurilor orientate: 

1. matricea de adiacenţă: face o asociere între vârfuri şi indicii matricei. Este o matrice 

pătratică cu nXn elemente, unde n este numărul de noduri. 

  

aij= 1, dacă arcul (i,j) există 

  0, dacă arcul (i,j) nu există 

Matricea de adiacenţă a unui graf orientat nu este simetrică faţă de diagonala principală. 

2. lista de adiacenta: pentru un graf orientat cu n noduri se scriu n linii, numerotate de la 1 

la n. Pe linia k se gasesc nodul k si nodurile succesoare acestuia. 

 

Arbori cu radacina 

 

Se numeşte arbore un graf conex şi fără cicluri. 

Exista un nod numit radacina arborelui. 

Celelalte noduri sunt repartizate în m≥0 mulţimi disjuncte A1, A2, ..., Am, fiecare din ele fiind la 

rândul ei un arbore, iar un nod al fiecărei mulţimi este adiacent rădăcinii. 

Nodul rădăcină r se consideră de nivel 0, iar nodurile de care se leaga au nivel 1. 

Nodurile de pe nivelul 1 sunt fii ai radacinii, iar radacina este considerata parintele nodurilor 

de pe nivelul 1. 

Fiii (subordonaţii) tuturor nodurilor nivelului i formează nivelul i+1.  

Rădăcina arborelui nu are un nod părinte . 

Descendenţii unui nod sunt nodurile adiacente cu el, care se află pe nivelul următor. 

Descendenţii (subordonaţii) aceluiaşi nod se numesc fraţi.  

Nodul care nu are nici un descendent se numeşte terminal sau frunză.  

Inălţimea unui nod într-un arbore este lungimea celui mai lung drum de la nodul respectiv la 

un nod terminal. 

Inaltimea unui arbore este nivelul maxim, sau cel mai lung drum care pleaca din radacina si 

ajunge intr-o frunza a arborelui. 

Descendent = într-un arbore cu rădăcină nodul y este descendentul nodului x dacă este 

situat pe un nivel mai mare decât nivelul lui x şi există un lanţ care le uneşte şi nu trece prin 

rădăcină. 



 

 

Un arbore binar este o mulţime finită de noduri care este fie vidă, în care ficare nod are cel 

mult doi descendenţi direcţi (fii). 

Reprezentarea arborilor: 

1) vector de tati: un vector cu proprietatea ca i este fiu (descendent direct) al nodului 

a[i]. a[i] va avea valoarea 0 atunci cand i este radacina. 

2) Desen arbore pe nivele. 

 


