
 137 

9. GRAFURI NEORIENTATE 
 

9.1. Noţiuni introductive 
 
Aplicaţii*  
 
 1. Grafuri cu n vârfuri 
 

Fiind dat un număr natural n, să se determine toate grafurile 
neorientate cu n vârfuri. 

 
 Soluţie 

Matricea de adiacenţă a unui graf neorientat fiind simetrică, este 
suficient să generăm toate modalităţile de a construi matricea de adiacenţă 
deasupra diagonalei principale. Cum deasupra diagonalei principale există  
n · (n – 1) / 2 elemente, problema revine la determinarea tuturor vectorilor 
cu n · (n – 1) / 2 elemente 0 sau 1. Modalităţile de afişare a soluţiilor sunt 
multiple. Ne vom mulţumi în continuare cu afişarea matricelor de adiacenţă 
asociate grafurilor. 

Atenţie! Numărul soluţiilor este 2n · (n – 1) / 2.  
 

 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 11 
int n,x[NMAX], a[NMAX][NMAX]; 
long sol; 
void afisare(){ 
 int i,j,k; 
 sol++; 
 cout<<"Solutia nr. "<<sol<<endl; 
 k=0; 
 for(i=1;i<n;i++) 
  for(j=i+1;j<=n;j++){ 
   k++; 
   a[i][j]=a[j][i]=x[k]; 
  } 
 for(i=1;i<=n;i++) a[i][i]=0; 
 for(i=1;i<=n;i++){ 
  for(j=1;j<=n;j++) 

                                                           
* Pentru complementele teoretice necesare se poate consulta manualul pentru Informatică 
C++, clasa a XI-a, de Cornelia Ivaşc,  Mona Carmen Prună, Luminiţa Mihaela Condurache 
şi Doina Hrinciuc-Logofătu,  Ed. PETRION. 
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   cout<<a[i][j]<<' '; 
  cout<<endl; 
 } 
 cout<<endl; 
} 
void generare(int k){ 
 int i; 
 for(i=0;i<=1;i++){ 
  x[k]=i; 
  if(k==n*(n-1)/2) 
   afisare(); 
  else generare(k+1); 
 } 
} 
int main(){ 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 sol=0; 
 generare(1); 
 return 0; 
} 
 
 
 2. Lanţuri elementare 
 

Fiind date un graf neorientat G şi două vârfuri np, ns în acest graf, să 
se determine toate lanţurile elementare având ca extremităţi vârfurile date. 

 
 Soluţie 
Programul prezentat mai jos foloseşte metoda backtracking pentru 

generarea tuturor lanţurilor elementare . 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 21 
short n,m,np,ns,ex; 
short a[NMAX][NMAX],pus[NMAX],x[NMAX]; 
void back(short k){ 
 short i,j; 
 for(i=1;i<=n;i++) 
  if(a[x[k-1]][i] && !pus[i]){ 
   pus[i]=1; 
   x[k]=i; 
   if(i==ns){ 
    ex=1; 
    for(j=1;j<=k;j++) 
     cout<<x[j]<<' '; 
    cout<<endl; 
   } 
   else back(k+1); 
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   pus[i]=0; 
  } 
} 
int main(){ 
 short i,v1,v2; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 cout<<"dati muchiile:"; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cin>>v1>>v2; 
  a[v1][v2]=a[v2][v1]=1; 
 } 
 cout<<"dati nodul de plecare:";cin>>np; 
 cout<<"dati nodul de sosire:";cin>>ns; 
 ex=0; 
 x[1]=np; 
 pus[np]=1; 
 back(2); 
 if(!ex) 
  cout<<"Nu exista lanturi elementare intre "<<np<<" si 
"<<ns; 
 return 0; 
} 
  
 
 3. Cuburi 
 

Vom considera un mod de desfăşurare a unui cub, în care fiecare faţă a 
cubului este numerotată cu o cifră de la 1 la 6. Desfăşurarea cubului se 
poate realiza în mai multe moduri. Avem, de exemplu, următoarele două 
moduri de desfăşurare diferite ale aceluiaşi cub: 
 

5     1   
1 2 3 4  5 4 6 2

6     3   
 

O desfăşurare de tipul utilizat în exemplele anterioare se descrie 
printr-o secvenţă de şase cifre, citite de sus în jos şi, pe fiecare linie, de la 
stânga la dreapta. Deci, pentru exemplele date, vom avea succesiunea de 
cifre 512346, respectiv 154623. 

Scrieţi un program care să testeze dacă două perechi de succesiuni de 
cifre date reprezintă desfăşurări diferite ale aceluiaşi cub. 
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 Soluţie 
Unei reprezentări corecte asociate unei desfăşurări pentru un cub îi 

asociem un graf cu 6 vârfuri, corespunzător celor 6 feţe. Două vârfuri sunt 
adiacente dacă feţele corespunzătoare au o latură comună. Celor două 
codificări li se asociază două grafuri reprezentate prin matricele de 
adiacenţă şi apoi se verifică egalitatea celor două matrice. Conform 
enunţului, trebuie să testăm dacă nu cumva două codificări reprezintă 
aceeaşi desfăşurare pentru un cub. 
 
#include <iostream.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
typedef int matrice[7][7]; 
typedef char sir[7]; 
void graf(const sir s, matrice a){ 
    int i,j,m,x[7]; 
    m=strspn(s,"123456") + strspn("123456",s); 
    if(m!=12){//s nu este o permutare a "123456" 
 cout<<"eroare in datele de intrare "; 
 exit(0); 
    } 
    for(i=0;i<6;i++) 
 for(j=0;j<6;j++) 
  a[i][j]=0; 
    for(i=0;i<6;i++) 
 x[i]=s[i]-'0'; 
    for(i=1;i<4;i++) 
 a[x[i]][x[i+1]]=a[x[i+1]][x[i]]=1; 
    for(i=1;i<5;i++) 
  a[x[i]][x[0]]=a[x[0]][x[i]]=a[x[i]][x[5]]=a[x[5]][x[i]]=1; 
    a[x[1]][x[4]]=a[x[4]][x[1]]=1; 
} 
int acelasi_cub(matrice a,matrice b){ 
 int i,j; 
 for(i=0;i<5;i++) 
  for(j=i+1;j<6;j++) 
   if(a[i][j]!=b[i][j]) return 0; 
 return 1; 
} 
int main(){ 
 sir s1,s2,s3; 
 matrice a,b; 
 char aux; 
 cout<<"dati prima succesiune "; cin>>s1; 
 cout<<"dati a doua succesiune "; cin>>s2; 
 strcpy(s3,s2); 
 aux=s3[0];s3[0]=s3[5];s3[5]=aux; 
 if(!strcmp(s1,s3)) 
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  cout<<"desfasurari identice ale aceluiasi cub"; 
 else{ 
  graf(s1,a); 
  graf(s2,b); 
         if(acelasi_cub(a,b)) 
  cout<<"desfasurari dif. pt. acelasi cub"; 
    else 
  cout<<"desfasurari ale doua cuburi diferite"; 
 } 
 return 0; 
} 
 
 
 4. Lanţ elementar de lungime maximă 
  

Se dă un graf neorientat şi se cere determinarea unuia din cele mai 
lungi lanţuri elementare ale sale. 
 
 Soluţie 

Folosim metoda backtracking. Pentru lanţul curent folosim vectorul x, 
iar pentru lanţul elementar maxim, vectorul xm. Cercetăm dacă lanţul 
elementar determinat în x nu mai poate fi prelungit. Dacă nu, (variabila cont 
rămâne 0), comparăm lungimea sa cu cea a celui mai lung lanţ determinat 
până în prezent. Dacă noul lanţ este mai lung, îl preferăm pe acesta. La  
sfârşit afişăm conţinutul lui xm. Încercăm să prelungim un lanţ în toate 
modurile posibile. Când găsim un vârf j ce poate fi adăugat la sfârşitul unui 
lanţ parţial, „ocupăm” acest vârf în vectorul viz, apoi îl eliberăm la 
momentul oportun. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 21 
short viz[NMAX]; //global, deci 0 
short a[NMAX][NMAX]; 
int x[NMAX],xm[NMAX]; 
int n,m,lm; 
void citire(){ 
 int i,b,c; 
 cout<<"n,m=";cin>>n>>m; 
 cout<<"dati muchiile:"; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cin>>b>>c; 
  a[b][c]=a[c][b]=1; 
 } 
} 
void lant(int k){ 
 int j,cont; 
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 cont=0; 
 for(j=1;j<=n;j++) 
  if(a[x[k-1]][j] && !viz[j]){ 
   cont=1; 
   x[k]=j; 
   viz[j]=1; 
   lant(k+1); 
   viz[j]=0; 
  } 
 if(!cont) 
  if(k-1>lm){ 
   lm=k-1; 
   for(j=1;j<=lm;xm[j++]=x[j]); 
  } 
} 
int main(){ 
 int i; 
 citire(); 
 for(i=1;i<=n;i++){ 
  x[1]=i; 
  viz[i]=1; 
  lant(2); 
  viz[i]=0; 
 } 
 if(lm==1){ 
  cout<<"graful nu contine lanturi"; 
  return 0; 
 } 
 cout<<"un lant maxim: "; 
 for(i=1;i<=lm;i++) cout<<xm[i]<<' '; 
 return 0; 
} 
 
 
 5. Cicluri de lungime 4 
 

Să se scrie un program care să decidă dacă într-un graf neorientat dat 
există un ciclu de lungime patru. 

 
Soluţie 

Deoarece se pune doar problema existenţei ciclurilor de lungime 4 şi 
nu a generarii acestora, algoritmul se simplifică. 

Să observăm că, dacă x, y, q, w este un ciclu de lungime 4 în graf, 
atunci în matricea de adiacenţă liniile x şi q conţin amândouă 1 pe poziţiile y 
şi w. Vom testa aşadar pentru fiecare pereche de noduri distincte, dacă 
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liniile corespunzatoare din matricea de adiacenţă au 1  pe cel puţin două 
poziţii identice.  

 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
short a[NMAX][NMAX]; 
int n,m; 
void citire(){ 
 int i,b,c; 
 cout<<"n,m=";cin>>n>>m; 
 cout<<"dati muchiile:"; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cin>>b>>c; 
  a[b][c]=a[c][b]=1; 
 } 
} 
int main(){ 
 int i,j,nr,k,ex; 
 citire(); 
 ex=0; 
 for(i=1;i<n && !ex;i++) 
  for(j=i+1;j<=n && !ex;j++){ 
   nr=0; 
   for(k=1;k<=n;k++) 
    if(a[i][k] && a[j][k]) 
     nr++; 
   if(nr>=2) ex=1; 
  } 
 if(ex) 
  cout<<"graful contine cicluri de lungime 4"; 
 else 
  cout<<"graful nu contine cicluri de lungime 4"; 
 return 0; 
}  
 
 
 6. Grafuri bipartite complete 
 

Fiind dat un număr natural n ≥ 2, să se determine toate grafurile 
bipartite complete cu n vârfuri. 

 
Soluţie 

Presupunând că vârful 1 face parte din prima mulţime a partiţiei, 
problema revine la a determina toate posibilităţile de a plasa vârfurile 2,..., n 
în  prima sau în cea de a doua mulţime. Orice variantă de plasare în acest fel 
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a vârfurilor 2,..., n reprezintă  o soluţie, cu excepţia plasării tuturor 
vârfurilor în prima mulţime. 

Vom reţine soluţia sub forma unui vector x cu n componente având 
semnificaţia:  x[i] = numărul mulţimii căreia îi aparţine vârful i (1 sau 2). 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
int n,sol,s; 
int x[NMAX]; 
void afisare(){ 
 int k; 
 sol++; 
 cout<<endl<<"solutia "<<sol<<endl; 
 cout<<"multimea 1"<<endl; 
 for(k=1;k<=n;k++) 
  if(x[k]==1)cout<<k<<' '; 
 cout<<endl; 
 cout<<"multimea 2"<<endl; 
 for(k=1;k<=n;k++) 
  if(x[k]==2)cout<<k<<' '; 
 cout<<endl; 
} 
void back(int k){ 
 int i; 
 for(i=1;i<=2;i++){ 
  x[k]=i; 
  s+=x[k]; 
  if (k==n){if(s!=n) 
    afisare(); 
  } 
  else back(k+1); 
  s-=x[k]; 
 } 
} 
int main(){ 
 sol=0; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 x[1]=s=1; 
 back(2); 
 return 0; 
} 
 
 
 7. Aciclicitate 
 

Să se testeze dacă un graf neorientat, dat prin lista muchiilor sale, 
conţine cicluri. 
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Soluţie 
Se foloseşte vectorul l în care iniţial se pune (1, 2, ..., n). Alegerea unei 

muchii noi [x, y] presupune testarea valorilor l[x] şi l[y]. Dacă ele sunt 
distincte, atunci alegerea acestei muchii nu va produce nici un ciclu şi ea va 
fi urmată de uniformizarea valorilor componentelor lui l pentru toate 
vârfurile care au în l valorile l[x] sau l[y]. Dacă valorile l[x] şi l[y] coincid, 
atunci deducem că există măcar un ciclu. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 201 
struct muchie{ int x,y;}; 
muchie u[NMAX]; 
int i,m,n,v,w,k,j; 
int l[NMAX]; 
short aciclic; 
int main(){ 
 cout<<"nr. de varfuri:";cin>>n; 
 cout<<"nr. de muchii:";cin>>m; 
 cout<<"dati muchiile grafului:"; 
 for(i=1;i<=m;i++) 
  cin>>u[i].x>>u[i].y; 
 aciclic=1; 
 for(i=1;i<=n;i++) l[i]=i; 
 for(i=1;i<=m && aciclic; i++){ 
  v=l[u[i].x]; w=l[u[i].y]; 
  if(v==w) aciclic=0; 
  else 
   for(j=1;j<=n;j++) 
    if(l[j]==w) l[j]=v; 
 } 
 if(aciclic) 
  cout<<"graful nu contine cicluri"; 
 else 
  cout<<"graful contine cicluri"; 
 return 0; 
} 
 
 
 8. Secvenţă grafică 
 

Se citeşte secvenţa de numere naturale d1 ≥ d2 ≥ ... ≥ dn. Să se decidă 
dacă această secvenţă este grafică, adică dacă există un graf neorientat cu n 
vârfuri ale căror grade să fie chiar numerele d1, d2,..., dn. 
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Soluţie 
Algoritmul se bazează pe următorul rezultat: 
Secvenţa s1: d1 ≥ d2  ≥ ... ≥ dn  ≥ 0 este secvenţă grafică dacă şi numai 

dacă d1 ≤  n – 1 şi secvenţa  s2: d2 – 1, d3 – 1, ..., dd1+1 – 1, dd1+2, ..., dn este de 
asemenea  secvenţă grafică. 

Demonstraţie 
Condiţia d1 ≤ n – 1 este, în mod evident, o condiţie necesară. 
Dacă  s2  este secvenţă grafică, rezultă că există un graf neorientat cu   

n – 1 vârfuri ale căror grade sunt numerele din s2. Acestui graf îi putem 
adăuga un nou vârf pe care să-l legăm de primele d1 vârfuri prin câte o 
muchie. Acest vârf va avea gradul d1, iar primele d1 vârfuri ale grafului 
iniţial vor avea respectiv gradele d2, d3, ..., dd1+1, restul gradelor rămânând 
nemodificate. Urmează că s1 este o secvenţă grafică. 

Invers, dacă s1 este o secvenţă grafică, vom demonstra că şi s2 este 
secvenţă grafică. Vom demonstra deci că în graful G1 asociat lui s1 vom 
putea construi un graf G2 pentru s2. Dacă există mai multe grafuri cărora să 
le corespundă aceeaşi secvenţă s1, dintre acestea îl vom alege pe acela care 
are proprietatea ca suma gradelor vârfurilor adiacente cu x1 să fie maximă, 
unde d(x1) = d1. Vom demonstra că in graful G1 asociat lui s1 vârful x1 este 
adiacent chiar cu x2, x3, ..., xd1+1, unde d(xi) = di pentru i = 1, 2, ..., n. Dacă 
vom putea demonstra acest lucru, trecerea de la G1 la G2 se face prin 
eliminarea vârfului x1 şi a tuturor muchiilor adiacente cu el, ajungându-se  la 
s2 ca secvenţă  a gradelor lui G2. 

Să presupunem că ar exista totuşi un vârf xj cu 1 < j ≤ d1, astfel încât 
vârfurile x1 şi xj să nu fie adiacente şi ar exista prin urmare un alt vârf xk, cu 
k > d1, astfel încât să existe în G1 muchia [x1, xk]. Există două cazuri: 

Cazul 1: d(xj) = d(xk). Putem interschimba în şirul vârfurilor xj cu xk 
fără ca şirul gradelor să se modifice şi atunci procedeul de trecere de la G1 
la G2 este posibil. 

Cazul 2: d(xj) ≠ d(xk). Rezultă d(xj) > d(xk). Vom demonstra că acest 
caz nu este posibil, deoarece contrazice modul de alegere a lui G1. Deoarece 
d(xj) > d(xk), există un vârf xp adiacent cu xj, dar neadiacent cu xk (altfel cele 
două grade ar fi egale). Facem o construcţie ajutătoare care ne permite să 
trecem de la G1 la G3 cu acelaşi şir al gradelor vârfurilor sale, dar care va 
avea suma gradelor vârfurilor adiacente cu x1 mai mare decât G1, ceea ce ar 
fi absurd. Într-adevăr, din G1 dăm deoparte muchiile [x1, xk] şi [xj, xp] şi 
adăugăm muchiile [x1, xj] şi [xk, xp]. Se demonstrează uşor că gradele 
vârfurilor nu se modifică, dar, deoarece x1 a devenit adiacent cu xj, graful 
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are suma gradelor vârfurilor adiacente cu x1 mai mare decât G1, ceea ce 
contrazice modul de alegere a lui G1. Deducem în concluzie că acest al 
doilea caz nu este posibil şi deci, pe baza primului caz, putem construi G2 
astfel ca şirul gradelor sale să fie chiar s2. 

În programul de mai jos se modifică şirul d conform rezultatului 
demonstrat anterior şi se face, dacă este necesar, ordonarea descrescătoare a 
subşirului aflat in discuţie. Se observă că, prin modificarea şirului dat, se 
formează două subşiruri ordonate descrescător, care se interclasează, la 
interclasare alegându-se cea mai eficientă cale, transferându-se într-un nou 
şir doar elementele care sunt absolut obligatoriu de transferat. 

În program se face  testarea  şi reconstituirea muchiilor. În caz că şirul 
dat este şir grafic, muchiile grafului asociat vor fi afişate. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
struct tip_d{ int d,v;}; 
tip_d dd[NMAX]; 
int n; 
void sort_desc(int i){ 
 tip_d a[NMAX]; 
 int j,k,l; 
 j=i+1; 
 k=dd[i].d+i+1; l=1; 
 while(j<=i+dd[i].d && k<=n){ 
  a[l].v=(dd[j].d>=dd[k].d ? dd[j].v : dd[k].v); 
  a[l++].d=(dd[j].d>=dd[k].d ? dd[j++].d : 
dd[k++].d); 
 } 
 if(k>n) 
  for(k=i+dd[i].d;k>=j;k--) 
   dd[n+k-(i+dd[i].d)]=dd[k]; 
 for(j=1;j<l;j++) dd[i+j]=a[j]; 
} 
int main(){ 
 int i,j,m,s, e1[51], e2[51]; 
 short graf; 
 cout<<"n="; cin>>n; 
 cout<<"dati sirul d[i], i=1,"<<n; 
 cout<<" in ordine descrescatoare"; 
 graf=1; s=0; m=0; 
 for(i=1;i<=n;i++){ 
  cin>>dd[i].d; 
  s+=dd[i].d; 
  dd[i].v=i; 
 } 
 if(s%2 || dd[1].d>=n) graf=0; 
 if(!graf) 
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  cout<<"sirului dat nu-i corespunde nici un graf"; 
 else{ 
  i=1; 
  while(graf && dd[i].d>=0) 
   if(dd[i].d>n-i || dd[n].d<0) graf=0; 
   else if(!dd[i].d) break; 
   else{ 
    for(j=i+1;j<=i+dd[i].d;j++){ 
     dd[j].d--; 
     m++; 
     e1[m]=dd[i].v; e2[m]=dd[j].v; 
    } 
    if(dd[i+dd[i].d].d<dd[i+dd[i].d+1].d) 
     sort_desc(i); 
    i++; 
   } 
  if(!graf) 
  cout<<"sirului dat nu-i corespunde nici un graf"; 
  else{ 
   cout<<"sirul reprezinta un sir grafic; 
lista muchiilor: "; 
   for(i=1;i<=m;i++) 
    cout<<'['<<e1[i]<<','<<e2[i]<<"] "; 
  } 
 } 
 return 0; 
} 
 
 
 9. Desenare grafuri 

 
Se dă un graf neorientat (n = numarul de vârfuri, m = numărul de 

muchii şi lista muchiilor). Să se deseneze pe ecran reprezentarea sa vizuală. 
 

Soluţie 
Cele n vârfuri se plasează uniform pe circumferinţa unui cerc cu 

centrul în punctul de coordonate 300 si 230. Se desenează apoi muchiile 
grafului. 
  
#include <graphics.h> 
#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <conio.h> 
#include <math.h> 
#define NMAX 101 
int main(){ 
    int n,i,m,Gd,Gm; 
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    char text[10]; 
    float p; 
    int x[NMAX],y[NMAX],e1[NMAX],e2[NMAX]; 
    cout<<"n=";cin>>n; 
    cout<<"m=";cin>>m; 
    cout<<"dati muchiile:"; 
    for(i=1;i<=m;i++) cin>>e1[i]>>e2[i]; 
    Gd = DETECT; 
    initgraph(&Gd,&Gm, "d:\\share\\borlandc\\bgi"); 
    if (graphresult() != grOk) return 1; 
    p=2*M_PI/n; 
    for(i=1;i<=n;i++){ 
      x[i]=300+200*(cos(p*i)); 
      y[i]=230+200*(sin(p*i)); 
      setcolor(RED); 
      setfillstyle(SOLID_FILL,RED); 
      fillellipse(x[i],y[i],10,10); 
      setcolor(GREEN); 
      outtextxy(x[i]-3,y[i]-3,itoa(i,text,10)); 
    } 
    setcolor(7); 
    for(i=1;i<=m;i++) 
      line(x[e1[i]],y[e1[i]],x[e2[i]],y[e2[i]]); 
    while(!kbhit()); 
    closegraph(); 
    return 0; 
} 
 
 
 10. Matricea lanţurilor 
 

Fiind dat un graf neorientat G = (X, U), să se determine toate perechile 
de vârfuri între care există cel puţin un lanţ. 

 
Soluţie 

Pornind de la matricea de adiacenţă a grafului vom construi matricea 
lanţurilor cu semnificaţia:  

⎩
⎨
⎧

=
altfel,0

 la  la de lanţexistã ădac,1
]][[

ji
jia . 

 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
int a[NMAX][NMAX]; 
int main(){ 
 int n,m,b,c,i,j,k; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
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 cout<<"m=";cin>>m; 
 cout<<"dati muchiile:"; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cin>>b>>c; 
  a[b][c]=a[c][b]=1; 
 } 
 for(k=1;k<=n;k++) 
  for(i=1;i<=n;i++) 
   for(j=1;j<=n;j++) 
    if(!a[i][j])a[i][j]=a[i][k]*a[k][j]; 
 for(i=1;i<n;i++) 
  for(j=i+1;j<=n;j++) 
   if(a[i][j]){cout<<"exista lant intre "; 
    cout<<i<<" si "<<j<<endl; 
   } 
 return 0; 
} 

 
9.2. Parcurgerea grafurilor 
 
 
Aplicaţii 
 
 1. Graf bipartit 
 

Se dă un graf neorientat şi se cere să se verifice dacă graful este 
bipartit. 

 
Soluţie 

Se utilizează parcurgerea BFS. Vectorul viz se foloseşte pentru a plasa  
vârfurile, în momentul vizitării lor, în mulţimea corespunzătoare. Vârful 1 
se plasează în prima mulţime. Toate vârfurile adiacente cu un vârf deja 
plasat într-o anumită mulţime se vor plasa în cealaltă  mulţime. 

Dacă vârfurile adiacente v şi j ajung să fie plasate în aceeaşi  mulţime, 
deducem că graful nu este bipartit. În momentul terminării plasării cu succes 
a tuturor vârfurilor unei componente conexe în cele două mulţimi, se caută 
un nou vârf nevizitat încă şi  se repartizează în prima mulţime, continuând 
analog pentru toate  vârfurile aparţinând componentei sale conexe. 

Se observă că formula viz[j] = 3 – viz[v] determină corect codul  
mulţimii în care se va plasa vârful j, diferit de codul corespunzător  mulţimii 
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în care a fost inclus anterior vârful v, în cazul în care cele  două vârfuri sunt 
adiacente. 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
short a[NMAX][NMAX],viz[NMAX],b[NMAX]; 
int main(){ 
 short n,m,p,x,y,u,v,i,j,bipartit; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 if(m==0){//un graf fara muchii este bipartit 
  cout<<"graf bipartit"<<endl; 
  //putem repartiza oricum vf. in 2 multimi nevide 
  cout<<"din multimea A fac parte varfurile:"; 
  for(i=1;i<=n/2;i++) 
   cout<<i<<' '; 
  cout<<endl; 
  cout<<"din multimea B fac parte varfurile:"; 
  for(i=n/2+1;i<=n;i++) 
   cout<<i<<' '; 
  return 0; //terminare program! 
 } 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cout<<"muchia "<<i<<":"; cin>>x>>y; 
  a[x][y]=a[y][x]=1; 
 } 
 i=1; bipartit=1; 
 while(i<=n && bipartit){ 
  b[1]=i; p=u=1; 
  viz[i]=1; 
  while(p<=u && bipartit){ 
   v=b[p++]; 
   for(j=1;j<=n;j++) 
    if(a[v][j]) 
     if(!viz[j]){ 
      b[++u]=j; 
      viz[j]=3-viz[v]; 
     } 
     else if(viz[v]==viz[j]){ 
      bipartit=0; 
      break; 
     } 
  } 
  while(i<=n && viz[i])i++; 
 } 
 if(bipartit){ 
  cout<<"graf bipartit"<<endl; 
  cout<<"din multimea A fac parte varfurile:"; 
  for(i=1;i<=n;i++) 
   if(viz[i]==1) cout<<i<<' '; 
  cout<<endl; 
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  cout<<"din multimea B fac parte varfurile:"; 
  for(i=1;i<=n;i++) 
   if(viz[i]==2) cout<<i<<' '; 
 } 
 else cout<<"graful nu este bipartit"; 
 return 0; 
} 
 
 
 2. Subgraf cu vârfuri de grad k  
 

Să se scrie un program care pentru un graf dat G = (X, U) cu n vârfuri 
şi un număr natural k, să determine subgraful H = (Y, V) cu un număr maxim 
de vârfuri şi cu proprietatea că orice vârf al său are gradul cel puţin k (sau să 
concluzioneze că un asemenea subgraf nu există). 

 
Soluţie 

Se elimină vârfurile care au gradul mai mic decât k şi se actualizează 
gradele vârfurilor adiacente cu vârfurile eliminate. Pentru noul graf se 
procedează în mod similar. Procedeul acesta se termină când vârfurile 
rămase satisfac proprietatea din enunţ sau când au fost eliminate toate 
vârfurile, caz în care nu există subgraful căutat. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
short a[NMAX][NMAX],d[NMAX]; 
short n,m,k; 
void init(){ 
 short i,u,v; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cout<<"muchia "<<i<<":"; 
  cin>>u>>v; 
  a[u][v]=a[v][u]=1; 
  d[u]++; d[v]++; 
 } 
 cout<<"k=";cin>>k; 
} 
int main(){ 
 short i,j,exista,ny,y[NMAX]; 
 init(); 
 ny=n; 
 for(i=1;i<=n;i++)y[i]=1; 
 exista=1; 
 while(exista && ny){ 
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  exista=0; 
  for(i=1;i<=n;i++) 
   if(y[i] && d[i]<k){ 
    exista=1; 
    y[i]=0;ny--; 
    for(j=1;j<=n;j++) 
     if(a[i][j]){ 
      a[i][j]=a[j][i]=0; 
      d[j]--; 
     } 
      
   } 
 } 
 if(!ny) 
  cout<<"nu exista un asemenea subgraf"; 
 else{ 
  cout<<"varfurile subgrafului determinat:"<<endl; 
  for(i=1;i<=n;i++) 
   if(y[i]) cout<<i<<' '; 
  cout<<endl<<"muchiile subgrafului: "; 
  for(i=1;i<n;i++) 
   for(j=i+1;j<=n;j++) 
    if(a[i][j]) 
     cout<<'['<<i<<','<<j<<"] "; 
 } 
 return 0; 
} 
 
 
 3. Algoritmul lui Lee 
 

Să se determine într-un graf neorientat care este lungimea (numărul de 
muchii) lanţului minim între două vârfuri date x şi y, ştiind că toate muchiile 
au acelaşi cost. 

 

 Soluţie 
Se porneşte de la nodul final y, marcându-se cu 1 toţi vecinii săi. 

Pentru fiecare din aceştia se marchează apoi cu 2 vecinii lor nemarcaţi şi aşa 
mai departe (vezi parcurgerea BFS). 

Dacă în urma acestui procedeu de marcare nodul x a fost marcat, atunci 
marcajul acestuia reprezintă chiar lungimea lanţului minim de la x la y, 
altfel înseamnă că nu există lanţuri de la x la y. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
short a[NMAX][NMAX]; 
int marc[NMAX]; 
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short n, np; 
void bf(int x){ 
 short p,u,v,j,marcaj; 
 short c[NMAX]; 
 short gata; 
 p=u=1; c[p]=x; 
 marc[x]=-1;marcaj=0; 
 gata=0; 
 while(p<=u && !gata){ 
  v=c[p++];marcaj++; 
  for(j=1;j<=n;j++) 
   if(a[v][j] && !marc[j]){ 
    c[++u]=j; 
    marc[j]=marcaj; 
    if(j==np){ 
     gata=1; 
       cout<<"Lantul are lungimea minima "<<marcaj; 
    } 
   } 
 } 
} 
int main(){ 
 short m,ns,x,y,i; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cout<<"muchia "<<i<<":"; cin>>x>>y; 
  a[x][y]=a[y][x]=1; 
 } 
 cout<<"np=";cin>>np; 
 cout<<"ns=";cin>>ns; 
 bf(ns); 
 if(!marc[np]) 
  cout<<"Nu exista lant intre "<<np<<" si "<<ns; 
 return 0; 
} 

 
9.3. Conexitate 
 
 
Aplicaţii 
 
 1. Componente conexe 

Scrieţi un program care determină componentele conexe ale unui graf 
neorientat dat. 
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Soluţie  
Se utilizează parcurgerea BFS a grafurilor. 

 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
short a[NMAX][NMAX]; 
int viz[NMAX]; 
short n; 
void bf(int x){ 
 short p,u,v,j,c[NMAX]; 
 p=u=1; 
 viz[x]=1; 
 cout<<x<<' '; 
 c[p]=x; 
 while(p<=u){ 
   v=c[p++]; 
   for(j=1;j<=n;j++) 
    if(a[v][j] && !viz[j]){ 
     c[++u]=j; 
     viz[j]=1; 
     cout<<j<<' '; 
    } 
 } 
} 
int main(){ 
 short m,x,y,nc; 
 short i,gata; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cout<<"muchia "<<i<<":"; cin>>x>>y; 
  a[x][y]=a[y][x]=1; 
 } 
 i=1; 
 nc=0; 
 do{ 
  nc++; 
  cout<<endl<<"Componenta "<<nc<<':'<<endl; 
  bf(i); 
  gata=0; 
  i=2; 
  while(i<=n && viz[i]) i++; 
  if(i>n) 
   gata=1; 
 }while(!gata); 
 return 0; 
} 
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 2. Subgraf conex 
 

Fiind dat un graf neorientat conex G = (X, U), să se determine un vârf  
x ∈ X, astfel încât subgraful indus de mulţimea de vârfuri X \ {x} să fie 
conex. 

 
Soluţie 

Pentru orice graf conex există cel puţin un astfel de vârf. 
Vom determina un astfel de vârf pornind dintr-un vârf oarecare al 

grafului (de exemplu vârful 1), deplasându-ne pe muchii, în vârfuri 
neparcurse încă, atât cât este posibil. Când ajungem într-un vârf din care nu 
ne mai putem deplasa folosind vârfuri neparcurse, înseamnă că am găsit un 
vârf a cărui eliminare (împreună cu muchiile incidente lui) nu deteriorează 
conexitatea grafului. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
short a[NMAX][NMAX], pus[NMAX]; 
int main(){ 
 short n,m,x,y,np,i,k; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cout<<"muchia "<<i<<":"; cin>>x>>y; 
  a[x][y]=a[y][x]=1; 
 } 
 k=1; 
 do{ 
  np=k; pus[k]=1; 
  k=0; 
  do{ k++; 
  }while(k<=n && (!a[np][k] || pus[k])); 
 }while(k<=n); 
 cout<<"Un posibil nod este "<<np; 
 return 0; 
} 
 
 
 3. Altă metodă de verificare a conexităţii. 
 

Soluţie 
Vom folosi un vector cu n elemente (n numărul de vârfuri ale grafului) 

cu semnificaţia: x[i] = numărul componentei conexe din care face parte 
vârful i. Iniţial x[i] = i,  ∀i ∈ {1,..., n}. 
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Pentru fiecare muchie [i, j] unificăm componenta conexă din care face 
parte vârful i (componenta x[i]) cu cea din care face parte vârful j (x[j]), 
adică peste tot în vectorul x unde apare valoarea x[j] vom pune valoarea x[i]. 

În final, dacă în x există elemente distincte, înseamnă că graful nu este 
conex, altfel înseamnă că el este conex, fiind posibilă chiar o determinare a 
componentelor conexe pe baza vectorului x (atenţie, elementele distincte din 
x nu sunt neapărat consecutive). 
  
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
short a[NMAX][NMAX],x[NMAX]; 
int main(){ 
 short n,m,u,v,nr,i,j,t; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cout<<"muchia "<<i<<":"; cin>>u>>v; 
  a[u][v]=a[v][u]=1; 
 } 
 for(i=1;i<=n;i++)x[i]=i; 
 for(i=1;i<n;i++) 
  for(j=i+1;j<=n;j++) 
   if(a[i][j]){ 
    u=x[j]; 
    for(t=1;t<=n;t++) 
     if(x[t]==u) x[t]=x[i]; 
   } 
 nr=0; 
 for(i=1;i<=n;i++) 
  if(x[i]){ 
       nr++; 
       cout<<endl<<"Componenta "<<nr<<": "<<i<<' '; 
       for(j=i+1;j<=n;j++) 
    if(x[j]==x[i]){ 
     x[j]=0; 
     cout<<j<<' '; 
    } 
  } 
 cout<<endl; 
 if(nr==1) 
  cout<<"Graful este conex"; 
 else 
  cout<<"Graful nu este conex"; 
 return 0; 
} 
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 4. Transformarea unui graf  în graf conex 
 

Pentru un graf neconex, să se adauge un număr minim de muchii astfel 
încât graful să devină conex. 

 
Soluţie 

Se determină întâi componentele conexe ale grafului (mulţimile 
corespunzătoare de noduri). În vectorul l (cu n componente) vom avea  
valori egale pentru vârfuri aparţinând aceleeaşi componente conexe.  Dacă 
avem p componente conexe, numărul de muchii adăugate va fi p – 1 şi vor 
lega vârful 1, aparţinând componentei conexe C1, pe rând, cu câte  un vârf 
aparţinând celorlalte p – 1 componente conexe C2, C3, ..., Cp. 
 
#include <iostream.h> 
#define MMAX 191 
#define NMAX 21 
struct muchie{short x,y;}; 
muchie u[NMAX]; 
short l[NMAX]; 
int main(){ 
 short n,m,w,v,i,j; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cout<<"muchia "<<i<<":"; 
  cin>>u[i].x>>u[i].y; 
 } 
 for(i=1;i<=n;i++)l[i]=i; 
 for(i=1;i<=m;i++) 
  if(l[u[i].x]!=l[u[i].y]){ 
    v=l[u[i].x]; 
    w=l[u[i].y]; 
    for(j=1;j<=n;j++) 
     if(l[j]==w) l[j]=v; 
  } 
 cout<<"muchii adaugate: "<<endl; 
 for(i=2;i<=n;i++) 
  if(l[i] && l[i]!=l[1]){ 
   cout<<"[1,"<<i<<"] "; 
   for(j=i+1;j<=n;j++) 
    if(l[i]==l[j]) l[j]=0; 
  } 
 return 0; 
} 
 
 



 159 

 5. Subgraf conex având k vârfuri 
 

Pentru un graf conex cu n vârfuri şi un număr natural k dat, 1 ≤ k ≤ n,  
să se construiască un subgraf conex H = (Y, V) având k vârfuri. Se vor 
preciza vârfurile şi muchiile subgrafului determinat. 

 
Soluţie 

Se porneşte cu mulţimea Y formată din extremităţile primei muchii şi 
se adaugă treptat câte un vârf b pentru care există o muchie [a, b] cu a ∈ Y 
şi b ∉ Y. Iniţial mulţimea T conţine indicii tuturor muchiilor, exceptând 
prima muchie.  
Pe masură ce determinăm muchii cu o extremitate în Y şi cu una în afară, 
acestea se scot din T. Se porneşte de la ideea că graful este conex şi nu se 
prevede nici o verificare a acestei ipoteze. La sfârşit se enumeră vârfurile 
din Y şi muchiile care au ambele extremităţi în Y. Mulţimile sunt 
reprezentate prin vectori caracteristici. 
 
#include <iostream.h> 
#define MMAX 191 
#define NMAX 21 
struct muchie{short x,y;}; 
muchie u[NMAX]; 
short Y[NMAX],T[MMAX]; 
int main(){ 
 short n,m,x1,y1,i,j,b,k; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cout<<"muchia "<<i<<":"; 
  cin>>u[i].x>>u[i].y; 
 } 
 cout<<"k=";cin>>k; 
 Y[u[1].x]=Y[u[1].y]=1; 
 for(i=2;i<=m;i++)T[i]=1; 
 i=2; 
 while(i<k){ 
  for(j=2;j<=m;j++) 
   if(T[j]){ 
    x1=u[j].x; y1=u[j].y; 
    if(Y[x1] && !Y[y1]){ 
     b=y1; T[j]=0; 
     break; 
    } 
    else 
     if(Y[y1] && !Y[x1]){ 
      b=x1; T[j]=0; 
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      break; 
     } 
   } 
  Y[b]=1; 
  i++; 
 } 
 cout<<"varfurile subgrafului determinat:"<<endl; 
 for(i=1;i<=n;i++) 
  if(Y[i]) cout<<i<<' '; 
 cout<<endl<<"muchiile subgrafului:"<<endl; 
 for(i=1;i<=m;i++) 
  if(Y[u[i].x]*Y[u[i].y]) 
   cout<<'['<<u[i].x<<','<<u[i].y<<"] "; 
 return 0; 
} 

 
9.4. Grafuri hamiltoniene. 

Grafuri euleriene 
 
 
Aplicaţii 
 
 1. Lanţ hamiltonian 
 

Să se determine toate lanţurile hamiltoniene dintr-un graf neorientat 
dat. 

 
Soluţie 

Folosind metoda backtracking, programul de mai jos determină toate 
lanţurile hamiltoniene ale unui graf dat, având ca extremitate iniţială oricare 
din vârfurile grafului. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 21 
short n,m,ex,a[NMAX][NMAX],pus[NMAX],x[NMAX]; 
void back(short k){ 
 short i,j; 
 for(i=1;i<=n;i++) 
  if(a[x[k-1]][i] && !pus[i]){ 
   pus[i]=1; x[k]=i; 
   if(k==n){ 
    ex=1; 
    for(j=1;j<=k;j++) cout<<x[j]<<' '; 
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    cout<<endl; 
   } 
   else back(k+1); 
   pus[i]=0; 
  } 
} 
int main(){ 
 short i,v1,v2; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 cout<<"dati muchiile:"; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cin>>v1>>v2; 
  a[v1][v2]=a[v2][v1]=1; 
 } 
 ex=0; 
 for(i=1;i<=n;i++){ 
  x[1]=i;pus[i]=1; 
  back(2); 
  pus[i]=0; 
 } 
 if(!ex) 
  cout<<"Nu exista lanturi hamiltoniene"; 
 return 0; 
} 
 
 
 2. Ciclu hamiltonian 
 

Fiind dat un graf neorientat, să se verifice dacă este graf hamiltonian şi 
în caz afirmativ să se determine un ciclu hamiltonian al său. 

 
Soluţie 

Folosind un procedeu backtracking, căutăm în graf un ciclu 
hamiltonian. La găsirea primului ciclu hamiltonian, căutarea se opreşte. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 21 
short n,m,ex,a[NMAX][NMAX],pus[NMAX],x[NMAX]; 
void back(short k){ 
  short i,j; 
  if(!ex) 
 for(i=1;i<=n;i++) 
  if(a[x[k-1]][i] && !pus[i]){ 
   pus[i]=1; 
   x[k]=i; 
   if(k==n){ 
    if(a[x[n]][x[1]]){ 
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     ex=1; 
           for(j=1;j<=k;j++) 
cout<<x[j]<<' '; 
     cout<<x[1]<<endl; 
    } 
   } 
   else back(k+1); 
   pus[i]=0; 
  } 
} 
int main(){ 
 short i,v1,v2; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cout<<"dati muchia "<<i<<":"; 
  cin>>v1>>v2; 
  a[v1][v2]=a[v2][v1]=1; 
 } 
 ex=0; 
 x[1]=1;pus[1]=1; 
 back(2); 
 if(!ex) 
  cout<<"Nu exista cicluri hamiltoniene"; 
 return 0; 
} 
 
 
 3. Ciclu eulerian 
 

Fiind dat un graf  neorientat, să se verifice dacă este graf eulerian şi în 
caz afirmativ să se determine un ciclu eulerian al său. 

 
Soluţie 

Se porneşte dintr-un vârf neizolat al grafului şi se încearcă, printr-un 
algoritm backtracking, găsirea unui prim ciclu eulerian al său. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 51 
short n,m,g,prim,a[NMAX][NMAX],x[NMAX]; 
void citire(){ 
 short i,j; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 for(i=1;i<n;i++) 
  for(j=i+1;j<=n;j++){ 
   cout<<"a["<<i<<','<<j<<"]="; 
   cin>>a[i][j]; 
   if(a[i][j]){ 
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    m++; 
    prim=i; 
   } 
   a[j][i]=a[i][j]; 
  } 
} 
int valid(short k){ 
 if(!a[x[k]][x[k-1]]) return 0; 
 if(k==m && !a[x[k]][x[1]]) return 0; 
    if(x[k-1]==x[1]) return 0; 
 return 1; 
} 
void back(short k){ 
  short i,j; 
  for(i=1;i<=n && !g;i++){ 
   x[k]=i; 
   if(valid(k)){ 
    a[x[k]][x[k-1]]=a[x[k-1]][x[k]]=0; 
    if(k==m){ 
    g=1; 
    for(j=1;j<=m;j++) cout<<x[j]<<' '; 
    cout<<x[1]<<endl; 
    } 
    else back(k+1); 
       a[x[k]][x[k-1]]=a[x[k-1]][x[k]]=1; 
   } 
  } 
} 
int main(){ 
 citire(); 
 if(prim){ 
  g=0; 
  x[1]=prim; 
  back(2); 
  if(!g) 
   cout<<"graful nu este eulerian"; 
 } 
 else cout<<"graful nu este eulerian"; 
 return 0; 
} 
 
 
 4. Graf eulerian 
 

Scrieţi un program care să decidă dacă un graf neorientat este graf 
eulerian. 
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Soluţie 
Verificarea se bazează pe condiţia necesară şi suficientă ca un graf să 

fie eulerian şi anume: subgraful indus de mulţimea vârfurilor neizolate ale 
grafului să fie conex şi să aibă gradele tuturor vârfurilor numere pare. 
  
#include <iostream.h> 
#define NMAX 51 
short n,a[NMAX][NMAX],x[NMAX]; 
void citire(){ 
 short i,j; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 for(i=1;i<n;i++) 
  for(j=i+1;j<=n;j++){ 
   cout<<"a["<<i<<','<<j<<"]="; 
   cin>>a[i][j]; a[j][i]=a[i][j]; 
  } 
} 
short nconex(){ 
 short i,j,nr,u,t; 
 for(i=1;i<=n;i++)x[i]=i; 
 for(i=1;i<n;i++) 
  for(j=i+1;j<=n;j++) 
   if(a[i][j]){ 
    u=x[j]; 
    for(t=1;t<=n;t++) 
     if(x[t]==u) x[t]=x[i]; 
   } 
 nr=0; 
 for(i=1;i<=n;i++) 
  if(x[i]){ 
   nr++; 
   for(j=i+1;j<=n;j++) 
    if(x[j]==x[i]) x[j]=0; 
  } 
 return nr; 
} 
int main(){ 
 short i,j,nr_vi,gr,euler; 
 citire(); 
 euler=1; 
//calculam nr. vf. izolate si verif. paritatea gradelor 
 nr_vi=0; 
 for(i=1;i<=n;i++){ 
  gr=0; 
  for(j=1;j<=n;j++) gr+=a[i][j]; 
  if(!gr) nr_vi++; 
  else 
   if(gr%2) euler=0; 
 } 
//verif. daca subgraful obt. prin elim. vf. izolate e conex 
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 if(nr_vi+1!=nconex()) euler=0; 
 if(euler) 
  cout<<"graful este eulerian"; 
 else cout<<"graful nu este eulerian"; 
 return 0; 
} 
 
  
 5. Transformare graf conex în graf eulerian 
 

Se dă un graf conex. Se cere să se adauge un număr minim de muchii        
astfel încât graful să devină eulerian, sau să se precizeze că acest lucru este 
imposibil. 
 
 Soluţie 

Graful fiind conex, se verifică dacă gradele tuturor vârfurilor sunt 
numere pare. Dacă da, graful este eulerian. Dacă nu, se realizează  în 
vectorul pe o listă a posibilelor muchii de adăugat. Se generează apoi, pe 
rând, prin backtracking, submulţimi posibile de muchii de adăugat. Aceste 
submulţimi (cu număr de elemente din ce în ce mai mare) se generează 
folosind vectorul z. Pentru fiecare submulţime generată se construieşte 
graful corespunzător, adăugând la graful dat muchiile noi, apoi se verifică 
dacă graful a devenit eulerian. Dacă da, se afişează muchiile noi adăugate şi 
programul se opreşte. Dacă nu este posibilă nici o soluţie, se afişează 
mesajul cerut. 
 
#include <fstream.h> 
#include <string.h> 
#define NMAX 11 
#define MMAX 101 
typedef short mat[NMAX][NMAX]; 
struct per{ short x,y;}; 
per pe[MMAX]; 
short n,g[NMAX],z[NMAX]; 
mat a; 
void citire(){ 
 short i,j; 
 ifstream fin("g3.txt"); 
 fin>>n; 
 for(i=1;i<n;i++) 
  for(j=i+1;j<=n;j++){ 
   fin>>a[i][j]; a[j][i]=a[i][j]; 
  } 
 fin.close(); 
} 
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void grade(mat w){ 
 short i,j; 
 for(i=1;i<=n;i++){ 
  g[i]=0; 
  for(j=1;j<=n;j++) g[i]+=w[i][j]; 
 } 
} 
void scrie(short i){ 
 short j; 
 cout<<"muchiile adaugate:"<<endl; 
 for(j=1;j<=i;j++) 
  cout<<'['<<pe[z[j]].x<<','<<pe[z[j]].y<<"] "; 
 cout<<endl; 
} 
short valid(int k){ 
 mat w; 
 int b,c,d; 
 memcpy(w,a,NMAX*NMAX); 
 for(short j=1;j<=k;j++){ 
  b=z[j]; 
  c=pe[b].x; d=pe[b].y; 
  w[c][d]=w[d][c]=1; 
 } 
 grade(w); 
 for(j=1;j<=n;j++) 
  if(g[j]%2) return 0; 
 return 1; 
} 
int main(){ 
 short i,j,k,ok,m1,v; 
 citire(); 
 grade(a); 
 ok=1; 
 for(i=1;i<=n;i++) 
  if(g[i]%2) ok=0; 
  if(ok){ 
   cout<<"graf eulerian"; 
   return 0; 
  } 
 m1=0; 
 for(i=1;i<n;i++) 
  for(j=i+1;j<=n;j++) 
   if(!a[i][j]){ 
    m1++; 
    pe[m1].x=i; 
    pe[m1].y=j; 
   } 
 for(i=1;i<=m1;i++){ 
  k=1;z[1]=0; 
  while(k>0){ 
   v=0; 
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   while(!v && z[k]<m1-i+k){ 
    z[k]++; 
    if(k<i) v=1; 
    else 
     if(valid(k)) v=1; 
     else v=0; 
   } 
   if(!v) k--; 
   else 
    if(k==i){ 
     scrie(i); 
     return 0; 
    } 
    else{ 
     k++; 
     z[k]=z[k-1]; 
    } 
  } 
 } 
 cout<<"imposibil"; 
 return 0; 
} 

 
9.5. Arbori 
 
 
Aplicaţii 
 
 1. Secvenţa gradelor 
 

Se dă un şir de numere naturale d1, d2, ..., dn. Să se verifice dacă există 
un arbore cu n vârfuri ale cărui grade să fie tocmai numerele date. 

 
Soluţie 

Se foloseşte următorul rezultat:    
Numerele d1 ≥ d2 ≥ ... ≥ dn ≥ 1 sunt gradele vârfurilor unui arbore dacă 

şi numai dacă d1 + d2 + ... + dn = 2 · n – 2. În demonstraţia afirmaţiei 
anterioare nu este esenţial faptul că numerele sunt ordonate descrescător. În 
fiecare etapă se alege un număr din şir egal cu valoarea maximă şi un alt 
număr di egal cu 1. Se afişează muchia [max, i] şi se micşorează cele două 
numere cu 1. 

De exemplu, pentru şirul d = (2, 1, 1, 3, 1), avem următoarele etape: 
  1. max = 4, i = 2, muchia [4, 2], d = (2, 0, 1, 2, 1); 
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  2. max = 1, i = 3, muchia [1, 3], d = (1, 0, 0, 2, 1); 
  3. max = 4, i = 1, muchia [4, 1], d = (0, 0, 0, 1, 1); 
  4. max = 4, i = 5, muchia [4, 5], d = (0, 0, 0, 0, 0). 

 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 11 
int main(){ 
 int n,s,max,i,j,d[NMAX],arbore; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"dati sirul d[i], i=1,"<<n<<endl; 
 arbore=1; 
 s=0; 
 for(i=1;i<=n && arbore;i++){ 
  cin>>d[i]; 
  if(d[i]<1) arbore=0; 
  s+=d[i]; 
 } 

if(s!=2*n-2) arbore=0; 
if(!arbore) 
 cout<<"sirului dat nu-i corespund nici un 
arbore"; 
else{ 
 cout<<"muchiile arborelui sunt urmatoarele:"; 
 for(i=1;i<n;i++){ 
  max=1; 
  for(j=2;j<=n;j++) 
   if(d[j]>d[max]) max=j; 
  j=1; 
  while(d[j]!=1 || j==max) j++; 
  cout<<" ["<<max<<' '<<j<<']'; 
  d[max]--; 
  d[j]--; 
 } 
} 
return 0; 

} 
 
 
 2. Determinarea codului lui Pruffer 
 

Pentru un arbore dat să se determine codul Pruffer asociat. 
 

Soluţie 
Fie un arbore H = (X, U) cu vârfurile 1, 2,..., n. Lui i se poate asocia o 

codificare economică, care conţine n – 2 numere naturale, după cum 
urmează. 



 169 

În H1 = H, fie b1 vârful terminal minim şi a1 vârful cu care b1 este 
adiacent. Eliminând b1 şi muchia [b1, a1], obţinem arborele H2. În H2 fie b2 
vârful terminal minim şi vârful a2 cu care el este adiacent. Eliminăm b2 şi 
muchia [b2, a2] şi obţinem de asemenea un arbore H3. Procedăm asemănător 
şi în  n – 1 paşi eliminăm toate muchiile. Să observăm că în permanenţă 
avem  măcar două vârfuri terminale şi,  deoarece bi  este vârful terminal 
minim din Hi, niciodată nu va fi ales pentru eliminare vârful n.  Deducem că 
în urma eliminării celor n – 1 vârfuri şi a muchiilor corespunzătoare, a[n – 1] 
este n. 

Algoritmul care construieşte codul Pruffer pentru un arbore lucrează 
pe  baza şirului gradelor vârfurilor, actualizat mereu, şi a matricei de  
adiacenţă. Când un vârf  (ales aşa cum am spus anterior) este eliminat,  
gradul său devine –1, pentru a nu mai candida în continuare la eliminare,  
iar gradul vârfului cu care el este adiacent se micşorează cu 1. Determinarea 
vârfului cu care cel eliminat este adiacent se face căutând în matricea de 
adiacenţă (care de asemenea se actualizează) pe linia lui  până se gaseşte un 
element 1. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
typedef int vect[NMAX]; 
int c[NMAX][NMAX]; 
vect a,b,d; 
int main(){ 

int n,i,j,p,q,k; 
cout<<"n=";cin>>n; 
cout<<"dati muchiile arborelui:"<<endl; 
for(i=1;i<n;i++){ 
 cin>>p>>q; 
 c[p][q]=c[q][p]=1; 
 d[p]++; d[q]++; 
} 
for(i=1;i<n;i++){ 
 j=1; 
 while(d[j]!=1) j++; 
 b[i]=j; d[j]=-1; 
 k=1; 
 while(!c[j][k]) k++; 
 c[j][k]=c[k][j]=0; 
 d[k]--; 
 a[i]=k; 
} 
cout<<"vectorul b"<<endl; 
for(i=1;i<n;i++) 
 cout<<b[i]<<' '; 
cout<<endl<<"Codul Pruffer:"<<endl; 
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for(i=1;i<n;i++) 
 cout<<a[i]<<' '; 
return 0; 

} 
 
 
 3. Reconstituire arbore 
 

Se dau un număr natural n şi o succesiune de n – 2 numere naturale 
aparţinând mulţimii {1, 2,..., n}.  Să se determine un arbore al cărui cod 
Pruffer este succesiunea dată. 

 
Soluţie 

Am văzut la problema anterioară cum unui arbore i se asociază un  cod 
de lungime n – 2 (format din numerele a1, a2, ..., an – 2, deoarece  an – 1 = n). 
Vrem să realizăm operaţia inversă: dintr-o succesiune oarecare  de n – 2 
numere aparţinând mulţimii  {1, 2,..., n} să construim un arbore al  cărui cod 
Pruffer să coincidă cu succesiunea a1, a2,..., an – 2. 

Vom construi şirul b1, b2,..., bn – 1 astfel: 
  bi = min{ k | k ∉ { b1, b2,..., bi – 1, ai, ai + 1,..., an – 2 }} 
şi graful H = (X, U), cu X = {1, 2,..., n}, iar U = {[b1, a1], [b2, a2], ..., [bn – 1, 
an –1]}. 

Se demonstrează că H este arbore, iar codul său Pruffer este chiar şirul 
a1, a2,..., an – 2. 

Observaţie: Putem deduce prin urmare că numărul total al arborilor cu 
n vârfuri este  nn –2. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
typedef int vect[NMAX]; 
vect a,b,d,x,y; 
int c[NMAX][NMAX]; 
int main(){ 

int n,i,k; 
cout<<"n=";cin>>n; 
cout<<"dati codul Pruffer:"<<endl; 
for(i=1;i<n-1;i++){ 
 cin>>a[i]; 
 y[a[i]]=1; 
} 
a[n-1]=n; y[n]=1; 
cout<<"muchiile arborelui asociat:"<<endl; 
for(i=1;i<n;i++){ 
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 k=1; 
 while(x[k]||y[k])k++; 
 b[i]=k; 
 cout<<" ["<<k<<','<<a[i]<<']'; 
 x[k]=1; 
 y[a[i]]=0; 
} 
cout<<endl<<"vectorul b:"<<endl; 
for(i=1;i<n;i++) cout<<b[i]<<' '; 
return 0; 

} 
 
 
 4. Algoritmul lui Prim 
 

Algoritmul lui Prim de determinare a unui APM. 
 

Soluţie 
Graful (conex) este dat prin matricea a de tip n × n, astfel: 

La fiecare pas k > 0 obţinem un arbore H1 cu k + 1 vârfuri şi n – (k + 1) 
arbori cu câte un singur vârf. Se alege muchia de cost minim care are o 
singură extremitate în arborele H1. Lucrăm cu vectorul p în care vom avea, 
pentru  fiecare vârf neales încă, vârful din H1 de care acestea se leagă  
printr-o  muchie de cost minim, iar în componenta corespunzătoare din q, 
costul  acestei muchii. Cum la început avem în H1 doar vârful 1, în toate  
componentele lui p avem 1, cu excepţia lui p[1], iar în q, valorile 
corespunzătoare din linia 1 ale matricei c. 

La pasul k, după alegerea unui nou vârf w care se va adăuga la H1, se  
vor actualiza componentele din p şi q pentru vârfurile nealese încă, deoarece 
adăugarea vârfului w poate modifica aceste valori. 

Algoritmul are, evident, ordinul de complexitate O(n2). 
 
#include <iostream.h> 
#include <values.h> 
#define NMAX 101 
#define inf MAXINT 
typedef int vect[NMAX]; 
int n,m,a[NMAX][NMAX]; 
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vect p,q,v; 
void init(){ 
 int i,j,x,y,c; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 for(i=1;i<=n;i++){ 
  for(j=1;j<i;j++) a[i][j]=inf; 
  a[i][i]=0; 
  for(j=i+1;j<=n;j++) a[i][j]=inf; 
 } 
 cout<<"m=";cin>>m; 
 cout<<"dati muchiile si costul lor:"<<endl; 
 for(i=1;i<=m;i++){ 
  cout<<"muchia "<<i<<"(extremitati,cost) "; 
  cin>>x>>y>>c; 
  a[x][y]=a[y][x]=c; 
 } 
} 
int main(){ 
 int min,nr,i,j,w,ct=0; 
 init(); 
 for(i=2;i<=n;i++){ 
  p[i]=v[i]=1; 
  q[i]=a[1][i]; 
 } 
 nr=n-1; 
 while(nr){ 
  min=inf; 
  for(i=2;i<=n;i++) 
   if(v[i]&&(q[i]<min)){ 
    min=q[i]; 
    w=i; 
   } 
  v[w]=0;nr--; 
  cout<<'['<<p[w]<<','<<w<<"] "; 
  ct+=a[p[w]][w]; 
  for(j=2;j<=n;j++) 
   if(v[j] && (q[j]>a[w][j])){ 
    p[j]=w; 
    q[j]=a[w][j]; 
   } 
 } 
 cout<<" cost total al APM: "<<ct; 
 return 0; 
} 

 

 

 



 173 

9.6. Arborescenţe 
 
 
Aplicaţii 
 

 1. Structura arborescentă 
 
Se dă structura arborescentă de directoare şi fişiere a unei unităţi de 

disc. Cunoscând numele unui fişier, să se determine toate subdirectoarele 
din care face parte. 

 
Soluţie 

Problema pune în evidenţă utilizarea legăturilor de tip tata în 
reprezentarea arborilor oarecare. În cazul reprezentării cu legături tata, 
pentru fiecare nod, pe lângă informaţiile corespunzătore nodului respectiv, 
se păstrează şi indicele nodului tata. 

Reprezentarea arborilor oarecare cu legături tata se poate face atât 
static cât şi dinamic. În exemplul de mai jos am utilizat reprezentarea 
statică. 
 
#include <iostream.h> 
#include <string.h> 
#define NMAX 51 
struct nod{ 
 char nume[21]; 
 int tata; 
} v[NMAX]; 
int n,ind; 
char x[21]; 
int cauta(char *x){ 
 int i; 
 for(i=1;i<=n;i++) 
  if(!strcmp(x,v[i].nume)) return i; 
 return 0; 
} 
void citire(){ 
 int i; 
 char x[21]; 
 cout<<"Nr. de elemente din structura arborescenta: "; 
 cin>>n; 
 for(i=1;i<=n;i++) cin>>v[i].nume; 
 for(i=1;i<=n;i++){ 
  cout<<"Dati tatal lui "<<v[i].nume<<endl; 
  cin>>x; 
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  v[i].tata=cauta(x); 
 } 
} 
int main(){ 
 citire(); cin>>x; 
 ind=cauta(x); 
 if(!ind) cout<<"nu exista"; 
 else{ 
  ind=v[ind].tata; 
  while(ind){ 
   cout<<v[ind].nume<<endl; 
   ind=v[ind].tata; 
  } 
 } 
 return 0; 
} 
 
 
 2. Arbore binar asociat  
 

Fiind dat un arbore oarecare, să se determine arborele binar asociat lui.  
 

Soluţie 
Arborele binar asociat unui arbore oarecare se obţine astfel: rădăcina 

este identică; pentru un nod i din arborele oarecare, primul său descendent 
se consideră fiu stâng al arborelui binar, al doilea descendent este fiu drept 
al fiului stâng al lui i şi aşa mai departe. 

Aşadar, referinţa stângă în arborele binar corespunde unei legături 
tata-fiu, iar referinţa dreaptă unei legături de tip frate. 

Vom pune în evidenţă printr-un exemplu modul de asociere al 
arborelui binar pentru un arbore oarecare: 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
typedef struct Nod{ 
 int inf,nrf; 
 Nod *fiu[NMAX]; 
}nod; 
typedef nod * ref; 
typedef struct Nodb{ 
 int inf; 
 Nodb *fiu, *frate; 
}nodb; 
typedef nodb * refb; 
void creare(ref &p){ 
 int n,i; 
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 cout<<"dati nodul: ";cin>>n; 
 if(n){ 
  p=new nod; 
  p->inf=n; 
  cout<<"nr. de fii ai nodului "<<n<<": "; 
  cin>>p->nrf; 
  for(i=1;i<=p->nrf;i++) 
   creare(p->fiu[i]); 
 } 
 else 
  p=NULL; 
} 
void transform(ref p, refb &p1){ 
 int i; 
 refb qa; 
 if(p){ 
  p1=new nodb; 
  p1->inf=p->inf; 
  p1->fiu=NULL; 
  p1->frate=NULL; 
  for(i=1;i<=p->nrf;i++) 
   if(!p1->fiu) 
    transform(p->fiu[i],p1->fiu); 
   else{ 
    qa=p1->fiu; 
    while(qa->frate) qa=qa->frate; 
    transform(p->fiu[i],qa->frate); 
   } 
 }else p1=NULL; 
} 
 
void afbin(refb p1){ 
 if(p1){ 
  cout<<p1->inf<<' '; 
  afbin(p1->fiu); 
  afbin(p1->frate); 
 } 
} 
int main(){ 
  ref p; 
  refb p1; 
  creare(p); 
  transform(p,p1); 
  cout<<"arborele binar obtinut (in preordine): "; 
  afbin(p1); 
  return 0; 
} 
 
 



 176 

 3. Număr de niveluri 
 

Să se determine, pentru o arborescenţă dată, numărul de niveluri ale 
acesteia. 

 
Soluţie 

Vom calcula recursiv după formula: niv(p) = 1 +  max(niv(q) 
                                                             q fiu al lui p  

#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
typedef struct Nod{ 
 int inf,nrf; 
 Nod *fiu[NMAX]; 
}nod; 
typedef nod *ref; 
void creare(ref &p){ 
 int n,i; 
 cout<<"dati nodul: ";cin>>n; 
 if(n){p=new nod; 
  p->inf=n; 
  cout<<"nr. de fii ai nodului "<<n<<": "; 
  cin>>p->nrf; 
  for(i=1;i<=p->nrf;i++) 
   creare(p->fiu[i]); 
 } 
 else p=NULL; 
} 
int maxim(int n,int v[]){ 
 int i,m; 
 if(!n) return 0; 
 m=v[1]; 
 for(i=2;i<=n;i++) 
  if(v[i]>m) m=v[i]; 
 return m; 
} 
int niv(ref p){ 
 int i; 
 int nr[NMAX]; 
 if(!p) return 0; 
 for(i=1;i<=p->nrf;i++) 
  nr[i]=niv(p->fiu[i]); 
 return maxim(p->nrf,nr)+1; 
} 
int main(){ 
 ref p; 
 creare(p); 
 cout<<"Numarul de niveluri este: "<<niv(p); 
 return 0; 
} 
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9.7. Arbori binari 
  
 
Aplicaţii 
 
 1. Adâncimea unui arbore 
 

Să se determine, pentru un arbore binar dat, nivelul maxim al acestuia 
(adâncimea arborelui). 

 
Soluţia 1 

Folosim pentru reprezentarea arborilor binari vectorii st şi dr cu 
semnificaţia: 

st[i] este descendentul stâng al nodului i, dacă acesta are descendent 
stâng. sau  0, în caz contrar; 

dr[i] este descendentul drept al nodului i, dacă acesta are descendent 
drept, sau 0, în caz contrar; 

Ideea de rezolvare constă în determinarea adâncimii maxime  pentru 
un nod prin alegerea adâncimii maxime corespunzătoare subarborilor stâng, 
respectiv drept, şi apoi mărirea cu 1 a acestei valori. Pentru un subarbore 
vid, adâncimea sa este, prin convenţie, – 1. 
 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
int st[NMAX],dr[NMAX]; 
int adanc_max(int v){ 
 int a1,a2; 
 if(!v) return -1; 
 a1=1+adanc_max(st[v]); 
 a2=1+adanc_max(dr[v]); 
 return (a1>a2?a1:a2); 
} 
int main(){ 
 int n,i,rad; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"rad=";cin>>rad; 
 for(i=1;i<=n;i++){ 
  cout<<"st("<<i<<")=";cin>>st[i]; 
  cout<<"dr("<<i<<")=";cin>>dr[i]; 
 } 
 cout<<"Adancimea maxima="<<adanc_max(rad); 
 return 0; 
} 
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Soluţia 2 
Ideea este aceeaşi, dar vom folosi reprezentarea dinamică a arborilor 

binari. 
 

#include <iostream.h> 
struct nod{ 
 int inf; 
 nod *st,*dr; 
}; 
typedef nod *ref; 
void creare(ref &p){ 
 int x; 
 cin>>x; 
 if(x){ 
  p=new nod; 
  p->inf=x; 
  creare(p->st); 
  creare(p->dr); 
 } 
 else p=NULL; 
} 
int max(int x,int y){ 
 return (x>y ? x : y); 
} 
int niv(ref p){ 
 if(!p) return -1; 
 return 1+max(niv(p->st),niv(p->dr)); 
} 
int main(){ 
 ref p; 
 creare(p); 
 cout<<"Nivelul maxim al arborelui: "<<niv(p); 
 return 0; 
} 
 
 
 2. Reprezentarea parantezată a unui arbore 
 

Să se afişeze informaţiile ataşate nodurilor 
unui arbore binar, utilizând parantezele rotunde 
pentru a marca nodurile situate pe acelaşi nivel în 
arbore, ca în exemplu. 
 
1 ( 2 ( 5 ( . ,6), . ) , 3 ( . , 4 ( 7 , . ) ) ) 
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 Soluţie 
Pentru afişare se procedează astfel: dacă arborele nu este vid, se scrie 

informaţia din rădăcină, apoi, dacă există cel puţin unul din subarbori, se 
afişează o paranteză deschisă, se reprezintă în acelaşi mod subarborele 
stâng, se scrie virgula, apoi reprezentarea similară a subarborelui drept şi se 
închide paranteza. Pentru un arbore vid se scrie un punct. 
 
#include <iostream.h> 
struct nod{ 
 int inf; 
 nod *st, *dr; 
}; 
typedef nod *ref; 
void creare(ref &p){ 
 int x; 
 cin>>x; 
 if(x){ 
  p=new nod; 
  p->inf=x; 
  creare(p->st); 
  creare(p->dr); 
 } 
 else p=NULL; 
} 
void afis(ref p){ 
 if(!p) cout<<'.'; 
 else{ 
  cout<<p->inf; 
  if(p->st || p->dr){ 
   cout<<'('; 
   afis(p->st); 
   cout<<','; 
   afis(p->dr); 
   cout<<')'; 
  } 
 } 
} 
int main(){ 
 ref p; 
 creare(p); 
 afis(p); 
 return 0; 
} 
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 3. Vârfuri pe un nivel dat 
 

Să se scrie un program pentru listarea tuturor nodurilor aflate pe un 
nivel dat într-un arbore binar. 

 
Soluţie 

Se foloseşte  reprezentarea statică  pentru arborele binar. 
 

#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
int st[NMAX], dr[NMAX]; 
void cauta(int i, int v, int k){ 
 if(v) 
  if(i==k) cout<<' '<<v; 
  else{ 
   cauta(i+1,st[v],k); 
   cauta(i+1,dr[v],k); 
  } 
} 
int main(){ 
 int n,i,k,rad; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"rad=";cin>>rad; 
 for(i=1;i<=n;i++){ 
  cout<<"st("<<i<<")=";cin>>st[i]; 
  cout<<"dr("<<i<<")=";cin>>dr[i]; 
 } 
 cout<<"dati nivelul: ";cin>>k; 
 cauta(rad,1,k); 
 return 0; 
} 
 
 
 4. Parcurgeri arbori binari 
 

Să se scrie un program care, pe baza succesiunii nodurilor în inordine 
şi preordine ale unui arbore binar, să determine succesiunea în postordine a 
acestora. 

 
Soluţie 

Pe baza celor două succesiuni de noduri, se construieşte arborele binar, 
care se parcurge apoi în postordine. Pentru construirea arborelui, din 
succesiunea nodurilor în preordine se deduce mai întâi rădăcina şi apoi, 
folosind şi succesiunea în inordine, se deduc cele două succesiuni (în inordine 
şi în preordine) pentru subarborele stâng şi pentru cel drept. Pentru cei doi 
subarbori se continuă în mod analog. 

Prima soluţie va folosi reprezentarea statică a arborelui. 
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#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
typedef int vect[NMAX]; 
vect vs,vd,a,b; 
int cauta(int p, int q, int s,int d){ 
 int m,r; 
 if(p<=q){ 
  m=s; 
  while(b[m]!=a[p])m++; 
  r=m-s; 
  vs[a[p]]=cauta(p+1,p+r,s,m-1); 
  vd[a[p]]=cauta(p+1+r,q,m+1,d); 
  return a[p]; 
 } 
 else return 0; 
} 
void postord(int k){ 
 if(vs[k]) postord(vs[k]); 
 if(vd[k]) postord(vd[k]); 
 cout<<k<<' '; 
} 
int main(){ 
 int n,i,rad; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"dati forma in preordine: "; 
 for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i]; 
 cout<<"dati forma in inordine: "; 
 for(i=1;i<=n;i++) cin>>b[i]; 
 rad=cauta(1,n,1,n); 
 cout<<"forma in postordine: "; 
 postord(rad); 
 return 0; 
} 

 
Următoarea soluţie va folosi reprezentarea dinamică a arborelui. 

 
#include <iostream.h> 
#define NMAX 101 
struct nod{ 
 int v; 
 nod *st,*dr; 
}; 
typedef nod *ref; 
typedef int vect[NMAX]; 
vect a,b; 
ref cauta(int p, int q, int s,int d){ 
 ref t; 
 int m,r; 
 if(p<=q){ m=s; 
 while(b[m]!=a[p])m++; 
 t=new nod; 
 t->v=a[p]; 
 r=m-s; 
 t->st=cauta(p+1,p+r,s,m-1); 
 t->dr=cauta(p+1+r,q,m+1,d); 
 return t; 
 } 
 else return 0; 
} 
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void postord(ref k){ 
 if(k){postord(k->st); 
  postord(k->dr); 
  cout<<k->v<<' '; 
 } 
} 
int main(){ 
 int n,i; 
 ref rad; 
 cout<<"n=";cin>>n; 
 cout<<"dati forma in preordine: "; 
 for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i]; 
 cout<<"dati forma in inordine: "; 
 for(i=1;i<=n;i++) cin>>b[i]; 
 rad=cauta(1,n,1,n); 
 cout<<"forma in postordine: "; 
 postord(rad); 
 return 0; 
} 
 
 
 5. Valoarea maximă dintr-un arbore binar oarecare 
 

Se dă un arbore binar conţinând numere naturale nenule. Să se 
determine valoarea maximă memorată în nodurile sale. 
 
 Soluţie 

Se determină valoarea maximă m1 din subarborele stâng şi valoarea 
maximă m2 din subarborele drept. Valoarea căutată va fi maximul dintre 
m1, m2 şi valoarea din rădăcină. Pentru cei doi subarbori se procedează 
analog. Dacă un subarbore este vid, atunci se consideră prin convenţie că 
valoarea maximă asociată lui este 0. 
 
#include <iostream.h> 
struct nod{ 
 int v; 
 nod *st,*dr; 
}; 
typedef nod *ref; 
void creare(ref &p){ 
 int x; 
 cin>>x; 
 if(x){p=new nod; 
  p->v=x; 
  creare(p->st); 
  creare(p->dr); 
 } 
 else p=NULL; 
} 
void inord(ref k){ 



 183 

 if(k){inord(k->st); 
  cout<<k->v<<' '; 
  inord(k->dr); 
 } 
} 
int val_max(ref r){ 
 int m1,m2; 
 m1=m2=0; 
 if(r->st)m1=val_max(r->st); 
 if(r->dr)m2=val_max(r->dr); 
 m1=(m2>m1?m2:m1); 
 return (m1>r->v?m1:r->v); 
} 
int main(){ 
 ref rad; 
 cout<<"Dati arborele in preordine (0 pentru a indica un 
subarbore vid."<<endl; 
 creare(rad); 
 cout<<"varfurile in inordine: "<<endl; 
 inord(rad); 
 cout<<endl; 
 cout<<"val. max="<<val_max(rad); 
 return 0; 
} 
 
  
 6. Arbore binar pentru o expresie aritmetică simplă 

 
Se dă o expresie aritmetică de forma a1 + a2 +...+ am, unde a1, a2,..., am 

sunt litere. Se cere construirea arborelui binar asociat acestei expresii, dacă 
evaluarea ei s-ar face astfel: a1 + (a2 + (a3 +...+ am)...). 
 
 Soluţie 

Se determină mai întâi lungimea n a expresiei aritmetice. Se pune în ră-
dăcină operatorul „+”, în subarborele stâng operandul a1 iar apoi se constru-
ieşte subarborele drept asociat lui a2 + (a3 +...+ am) în mod analog. Procede-
ul se termină în momentul în care trebuie adăugat în arbore ultimul operand. 
 
#include <iostream.h> 
#include <string.h> 
struct nod{ 
 char c; 
 nod *st,*dr; 
}; 
typedef nod *ref; 
char exp[256]; 
int n; 
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void inord(ref r){ 
 if(r){inord(r->st); 
  cout<<r->c<<' '; 
  inord(r->dr); 
 } 
} 
void preord(ref r){ 
 if(r){cout<<r->c<<' '; 
  preord(r->st); 
  preord(r->dr); 
 } 
} 
void adaug(int i,ref &r){ 
 r=new nod; 
 r->c=exp[i]; 
 r->st=r->dr=NULL; 
} 
void arb1(int p, ref &r){ 
 if(p==n) adaug(n,r); 
 else{ r=new nod; 
  r->c='+'; 
  adaug(p,r->st); 
  arb1(p+2,r->dr); 
 } 
} 
int main(){ 
 ref rad; 
 cout<<"Dati expresia."<<endl; 
 cin>>exp; 
 n=strlen(exp)-1; 
 arb1(0,rad); 
 cout<<"Varfurile in inordine: "<<endl; 
 inord(rad); 
 cout<<endl; 
 cout<<"Varfurile in preordine: "<<endl; 
 preord(rad); 
 return 0; 
} 
 
 
 7. Arbore binar AVL pentru o expresie aritmetică simplă 
  

Se dă o expresie aritmetică de forma a1 + a2 +...+ am, unde a1, a2,..., am 
sunt litere. Se cere construirea arborelui binar AVL asociat şi apoi notaţia 
poloneză prefixată. 
 
 Soluţie 

Un arbore binar se numeşte AVL-echilibrat dacă pentru orice vârf 
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diferenţa dintre înălţimea subarborelui stâng şi cea a subarborelui drept este 
-1, 0 sau 1. Se determină mijlocul aproximativ al expresiei aritmetice. Dacă 
acesta este operand şi nu operatorul „+”, ne deplasăm cu o poziţie la 
dreapta, unde sigur găsim un „+” care leagă două expresii de acelaşi tip 
(E1 + E2). Se pune operatorul în rădăcină şi se construieşte subarborele 
stâng asociat lui E1 şi subarborele drept asociat lui E2. Se continuă astfel 
prin metoda divide et impera până se găsesc operanzi elementari (litere). La 
sfârşit se parcurge în preordine arborele construit. 
 
#include <iostream.h> 
#include <string.h> 
struct nod{ 
 char c; 
 nod *st,*dr; 
}; 
typedef nod *ref; 
char exp[256]; 
int n; 
void inord(ref r){ 
 if(r){inord(r->st); 
  cout<<r->c<<' '; 
  inord(r->dr); 
 } 
} 
void preord(ref r){ 
 if(r){cout<<r->c<<' '; 
  preord(r->st); 
  preord(r->dr); 
 } 
} 
void arb(int p,int q,ref &r){ 
 int m; 
 r=new nod; 
 if(p==q){ r->c=exp[p]; 
      r->st=r->dr=NULL; 
 } 
 else{ m=(p+q)/2; 
  if(exp[m]!='+')m++; 
  r->c='+'; 
  arb(p,m-1,r->st); 
  arb(m+1,q,r->dr); 
 } 
} 
int main(){ 
 ref rad; 
 cout<<"Dati expresia."<<endl; 
 cin>>exp; 
 n=strlen(exp)-1; 
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 arb(0,n,rad); 
 cout<<"Varfurile in inordine: "<<endl; 
 inord(rad); 
 cout<<endl<<"Notatia poloneza prefixata: "<<endl; 
 preord(rad); 
 return 0; 
} 
 
 
 
 
 
Probleme propuse 
 
Grafuri neorientate 
 
1. Fiind dată matricea de adiacenţă a unui graf cu n vârfuri, să se determine: 
    a. gradul fiecărui vârf; 
    b. numărul de muchii; 
    c. vârfurile de grad maxim. 

2. Fiind dat un graf neorientat, să se verifice dacă acesta este graf complet. 

3. Într-un graf neorientat G se dau două vârfuri a şi b. Propuneţi un algoritm 
care să verifice dacă în graf există un ciclu care să conţină vârfurile a şi b. 

4. Fiind date un graf neorientat G şi două vârfuri x şi y ale sale, să se deter-
mine cel mai lung (cel mai scurt) lanţ elementar având ca  extremităţi 
vârfurile date. 

5. Se dă un graf neorientat G conex. Să se determine arborii obţinuţi în urma 
parcurgerii BFS, respectiv DFS pornind dintr-un vârf dat. 

6. Se dau graful conex G = (X, U) şi un vârf x ∈ X. Să se verifice dacă 
subgraful indus de mulţimea de vârfuri X \ {x} este conex. 

7. Să se determine componentele conexe ale unui graf neorientat folosind 
matricea lanţurilor. 

8. Se dau G = (X, U) conex şi x, y ∈ X, x ≠ y. Să se determine un subgraf 
conex al lui G cu număr minim de vârfuri, care conţine pe x şi y. 
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9. Se dau un graf conex G = (X, V) şi S ⊆ X, card (S) ≥ 2. Să se elimine un 
număr minim de muchii astfel încât fiecare nod din S să fie într-o 
componentă conexă disjunctă. 

10. Se dă o mulţime de perechi de nume cu proprietatea că între două 
persoane dintr-o pereche există o legătură de rudenie directă. Ştiind că nu 
există doua persoane cu acelaşi nume se cere: 
 a. listarea numelor persoanelor care apar în mulţime; 
 b. să se scrie grupele de persoane între care există o legătură de 
rudenie directă sau indirectă. 

11. Fiind dat un graf, să se verifice dacă el este arbore. 

12. Se numeşte diametru al unui arbore distanţa maximă dintre două noduri 
din   arbore. Pentru un arbore dat să se determine diametrul său. 

13. Să se coloreze în toate modurile posibile muchiile unui graf neorientat 
folosind c culori codificate 1, 2,..., c, dacă acest lucru este posibil. Orice 
două muchii incidente trebuie să fie colorate diferit. 

14. Să se realizeze o reţea de n calculatoare, de cost minim, astfel încât 
oricare două calculatoare să poată comunica între ele, cunoscând costul 
legării în reţea a oricăror două calculatoare. 

15. Managerul unei companii  de vânzare a popcornului a hotărât ca prin 
oraş să fie plasate un număr de afişe publicitare. Intersecţiile străzilor sunt 
codificate cu numerele 1, 2,..., n. Există afişe doar de trei tipuri şi ele trebuie 
plasate câte unul în fiecare intersecţie. Se cere să se verifice dacă este 
posibilă o aranjare a lor astfel încât pe fiecare stradă, delimitată de două 
intersecţii consecutive, să nu se întâlnească acelaşi afiş de două ori. Se cere 
o soluţie posibilă de aranjare a afişelor în intersecţii conform enunţului sau 
un răspuns negativ, dacă problema nu are soluţie. Se cunosc numărul n al 
intersecţiilor, numărul m al străzilor şi toate străzile, acestea fiind precizate 
prin cele două intersecţii care le delimitează.  

(Concurs Internaţional de rezolvări de probleme pe Internet, 1999) 

16. Romeo şi Julieta doresc să se întâlnească, dar familiile lor se opun. 
Totuşi, cei doi ar putea identifica un loc şi o oră de întâlnire duminică, dacă 
traseul pe care Julieta îl parcurge spre biserică s-ar intersecta cu cel pe care 
Romeo îl parcurge în aceeaşi zi spre terenul de fotbal. Se ştie că fiecare din 
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cei doi trebuie să îşi aleagă un cel mai scurt drum spre destinaţie, că ei 
pleacă de acasă în acelaşi timp şi merg la fel de repede. Se cere să se 
verifice dacă Romeo şi Julieta ar putea  identifica un loc de întâlnire într-o 
intersecţie de străzi. Se presupune că ei se întâlnesc numai dacă ajung 
simultan în acea intersecţie. Se cunosc: 
 -  numărul n de intersecţii şi numărul m de străzi; 
 -  JS şi JF: intersecţile din care pleacă şi în care trebuie să ajungă Julieta; 
 -  RS şi RF, cu semnificaţii similare pentru Romeo; 
 - toate cele m străzi, fiecare fiind dată prin intersecţiile care le 
delimitează şi timpul necesar pentru parcurgerea ei. 

Se cere intersecţia primei întâlniri, precum şi timpul necesar fiecăruia 
din cei doi pentru a ajunge aici, dacă problema are soluţie, sau un răspuns 
explicit, în caz contrar.  

 (Concurs Internaţional de rezolvări de probleme pe Internet, 1999) 
 
 
Arbori binari 
 
1. Fiind date un arbore binar şi două vârfuri ale sale, să se decidă dacă unul 
din ele este descendent al celuilalt. 
 
2. Se dau un arbore binar şi un număr natural reprezentând numărul unui 
nivel al arborelui. Scrieţi un program care să determine numărul de vârfuri 
de pe nivelul dat. 
 
3. Fiind dat un arbore binar, să se determine pentru fiecare vârf nivelul său. 
 
4. Să se scrie un algoritm care, pe baza succesiunilor nodurilor în inordine şi 
postordine ale unui arbore binar, să determine succesiunea în preordine a 
acestora. Este posibil ca având succesiunile nodurilor în postordine şi 
preordine să deducem succesiunea nodurilor în inordine? 
 
5. Să se determine o modalitate de colorare a vârfurilor unui arbore binar dat, 
folosind două culori, astfel încât oricare două vârfuri adiacente să fie colorate 
diferit. 
 
6. Să se construiască un arbore binar cu n vârfuri având adâncimea minimă. 
 
 


