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Teoria de Grafs
Introducció
Xarxa: conjunt 
d’elements o 
nodes, lligats per 
enllaços físics.

Graf: Objecte 
matemàtic que 
permet modelar 
una xarxa.
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Primer problema conegut de teoria de grafs: el problema dels 
ponts de Königsberg (Euler, 1736).
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Teoria de Grafs
Introducció

Kichhoff el 1847, introdueix els arbres en l’estudi de xarxes 
elèctriques;

Guthrie investiga la conjectura dels quatre colors, per primera 
vegada, cap a 1850;

Hamilton, el 1959, inventa el joc del dodecaedre, que dóna 
lloc a un problema semblant al formulat per Euler, però de 
molt més difícil solució;

Cayley, el 1874, utilitza els arbres per al comptatge dels 
diferents isòmers d’hidrocarburs saturats;

Kuratowski caracteritza els grafs planars el 1930;

König escriu el primer llibre sobre el tema el 1936.
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Teoria de Grafs
Introducció



Aigua

Butà

Isobutà

Ciclohexà

Aspirina
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Teoria de Grafs
Introducció

El joc del dodecaedre 
(Hamilton, 1859) 

Trobar un camí que passa per 
cada ciutat una única vegada.

Per colorejar un mapa n’hi ha 
prou amb quatre colors.

El teorema dels quatre colors
(1850 aprox.) 
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Teoria de Grafs
Introducció

A partir de mitjan segle XX: L’aparició dels ordinadors i el 
desenvolupament de les telecomunicacions donen un gran 
impuls a la teoria de grafs.

Estructures 
de dades

Xarxes de 
comunicacions
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Teoria de Grafs
Introducció

Graf: G=(V,E) 
V: conjunt de vèrtexs, n=|V|: ordre de G
E: conjunt d’arestes, m=|E|: mida de G

(una aresta és un conjunt de dos vèrtex)
d(v): grau de v, o nombre d’arestes incidents a v
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G té ordre 7 i mida 10.
L’aresta e té extrems 1 i 5. 
Els vèrtexs 1 i 5 són adjacents.
El vèrtex 2 té grau 4.
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Teoria de Grafs
1. Conceptes bàsics



En tot graf, la suma dels graus de tots els vèrtexs és 
el doble del nombre d’arestes.

Sd(v)=2·m
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Seqüència de graus: 4, 4, 3, 3, 2,1
d(2)=4, d(4)=4, d(1)=3, d(5)=3, d(6)=3,d(7)=2, d(3)=1
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Teoria de Grafs
1. Conceptes bàsics

Seqüències gràfiques

s, t  ,...,t  ,d  ,...,d   és una seqüència gràfica
 

si i només si: tot són zeros o 

t  -1,...,t  -1,d  ,...,d   és una seqüència gràfica.

1 s 1 k

1 s 1 k

Problemes

Quines de les seqüències següents són gràfiques?
Doneu una realització pels casos afirmatius.

5,5,4,4,3,2,2,1,1
6,5,4,3,2,2,2,2
4,4,4,4,3,3
7,6,5,4,4,3,2,1

6,6,5,5,2,2,2,2
6,6,5,5,3,3,3,3
4,3,2,2,1
4,3,3,3,1
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Set estudiants van de vacances. Decideixen que 
cadascú enviarà una postal a tres dels altres.

És possible que cada estudiant rebi postals 
exactament dels estudiants a qui ha escrit?

Problemes

No, ja que aleshores podríem construir un graf amb 
ordre 7, regular de grau 3.
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Multigraf: pot tenir arestes múltiples.

Pseudograf: pot tenir arestes múltiples i llaços.

Digraf o graf dirigit: els enllaços, que ara es diuen 
arcs, van només en una direcció 

(els arcs són parells ordenats de vèrtexs).
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Teoria de Grafs
1. Conceptes bàsics



x
y

z

vw

t

Conjunts de vèrtexs i arestes
V={x,y,z,t,v,w}
E={{x,y},{x,z},{x,v},{y,t},{y,v},{z,t},{z,w},{t,w},{v,w}}

x y z t v w

y x x y x z

z t t z y t

v v w w w v

0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1
1 1 0 0 0 1
0 0 1 1 1 0

Dibuix del graf

Llista d’adjacències Matriu d’adjacència

13

Teoria de Grafs
1. Conceptes bàsics
Representació de grafs

Problemes

Volem organitzar els exàmens d’una escola, on 
s’imparteixen les assignatures A, B, C, D, E i F. Se sap 
que hi ha estudiants que s’han d’examinar alhora les 
assignatures

A-B, A-D, A-F, B-F, C-E, D-E i E-F 
Quants dies fan falta per poder fer tots els examens 
sense que cap estudiant hagi de fer dos exàmens el 
mateix dia?
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A

B

F
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D

C

La federació de futbol de Sildàvia vol organitzar les 
jornades de lliga. Hi ha, en total, 6 equips, i cada 
equip juga contra tots els altres dos partits, un a casa 
i l’altre en camp contrari.

Quantes jornades calen?

Problemes
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Graf complet K5 Camí P

Cicle C

4

6

Graf bipartit complet K 3,4

Graf estrella K1,5 Graf roda W
5
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Teoria de Grafs
1. Conceptes bàsics



Problemes
Un comissari de policia ha d’investigar l’assassinat del recepcionista d’un hotel de 
primera categoria, que, tal com han precisat els forenses, va tenir lloc entre les 
1:30 i les 6:30 de la matinada. Per les càmeres del circuit tancat de seguretat de 
l’hotel que, malauradament no van enregistrar el fatídic succés, el comissari té 
constància de que, a l’escena del crim, només van tenir-hi accés 6 persones, en 
aquella franja horària, perquè totes elles van estar parlant amb la víctima quan 
van arribar a l’hotel per començar la jornada laboral pròpia del torn de nit.

Després d’un interrogatori intens, crida l’atenció del comissari que ha rebut dels 6 
sospitoso 6 respostes diferents a la pregunta: d’entre els altres 5 sospitosos, més la 
víctima, amb quantes persones va tenir vostè contacte ahir a la nit?

El comissari està segur que un dels sospitosos menteix. Com ha arribat  a aquesta 
conclusió? Es pot esbrinar qui d’ells menteix?

Pot tenir el graf de contactes 
entre sospitosos i la víctma 
tots els vèrtexs corresponents 
als sostpitosos amb grau 
diferent?
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23 271911 15
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26

31

28

29

30

Problemes

Determinar una estratègia guanyadora per al joc de sumar 
31, en el qual dos jugadors alternativament sumen 1, 2 o 3, i 
guanya qui arribi exactament a 31.

73

4
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El primer jugador pot guanyar, ja que pot tirar sempre 
múltiple de 4 menys 1.
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Problemes

En un zoo hi ha animals que no poden conviure a la 
mateixa zona, ja que s’amenacen uns als altres. La 
taula següent indica les parelles en què un dels dos 
amenaça l’altre. Quantes zones independents 
s’hauran de construir com a mínim?

a b c d e f g h i j

a X X X

b X X X

c X X

d X X

e X X

f X X

g X

h X X

i X X X

j X X X X

a
b

g

d
e

j

h
c

f

i
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Subgraf d’un graf: H=(W,F) és subgraf de G=(V,E) si 
W D V i F D E.

Subgraf induït: W D V, G[W]=(W,E(W)), amb E(W) el 
conjut d’arestes de G que tenen els dos extrems a W.

G G(W)W H
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Teoria de Grafs
1. Conceptes bàsics



Subgraf generador: subgraf de G que té els mateixos 
vèrtexs que G.

G

21

Teoria de Grafs
1. Conceptes bàsics

Graf complementari: G=(V,E), el complementari de G 
és el graf 

G=(V,E)
que té els mateixos vèrtexs que G i les arestes que no 
són de G.

G

__

G
_
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Teoria de Grafs
1. Conceptes bàsics

Problemes
Demostrar que si G no és connex, G és connex.

_

Donats dos vèrtexs u i v, hem de veure que en G hi ha un camí 
de u a v.

_

G1 G2

u v1 1

v

u2

2

z2
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G

Supressió i suma de vèrtexs.

v

H+uH

G-v
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Teoria de Grafs
1. Conceptes bàsics

u



a

G

Supressió i suma d’arestes.

H+aH
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Teoria de Grafs
1. Conceptes bàsics

G-e

a

e

Dos grafs G=(V,E) i H=(W,F) són isomorfs quan hi ha 
una bijecció entre els vèrtexs que conserva 
adjacències.  

És a dir, existeix ! : V " W bijectiva tal que 
∀u, v ∈ V , {u, v} ∈E ssi {!(u), !(v)} ∈ F.

S’escriu G H H. 

H
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Teoria de Grafs
1. Conceptes bàsics

Problemes

H

27

Demostreu que els dos grafs de la figura són 
isomorfs. Aquest graf s’anomena graf de Petersen.

Problemes
Quins dels grafs següents són isomorfs?
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Problemes

Per al graf de la figura, trobeu tots els seus subgrafs 
generadors.

Trobeu un graf amb n=6, m=12 i sense subgrafs 
isomorfs a K  .4
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Un recorregut entre dos vèrtexs x i y és una successió 
de vèrtexs v , v ,..., v  que compleix:

v =x; v =y
{v   ,v } és una aresta de G per a tot i entre 1 i k.

La longitud del recorregut és k.

Un camí és un recorregut sense vèrtex repetits. Un 
cicle és un camí tancat, és a dir, el primer vèrtex i 
l’últim coincideixen.

i-1

0 1 k
0 k

i

x

y
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Teoria de Grafs
2. Recorreguts

G=(V,E) graf

La distància entre dos vèrtexs x i y és la longitud del 
camí més curt entre x i y. S’escriu d(x,y). 

Si no hi ha cap camí entre x i y, la distància és q.

El diàmetre de G és la màxima distància entre dos 
vèrtexs de G. S’escriu D(G).

Un graf és connex si existeix un camí entre qualsevol 
parella de vèrtexs. 

Els components connexos de G són els subgrafs 
connexos maximals de G.
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Teoria de Grafs
2. Recorreguts

Problemes

Trobeu grafs d’ordre 5 amb 
exactament 1 cicle, 
exactament 2 cicles, 
exactament 3 cicles.

Trobeu un graf d’ordre 6 que no tingui cicles de 
longitud 4 (quadrats).
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Un viatger arriba a la vora d’un riu amb un llop, una 
ovella i un bròquil. Per creuar el riu té una barca, 
que és massa petita i només hi cap ell i un dels tres 
“acompanyants”. A més, sap que només la seva 
presència evita que el llop es mengi l’ovella o l’ovella 
es mengi el bròquil. Com ho pot fer per creuar el riu 
i acabar ell i els tres acompanyants a l’altra vora?

-VLOBVLOB-

VBO-L

VLB-O

VLO-B

VO-LB

L-VOB

O-VLB

B-VLO

LB-VO
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Problemes

Una regió és devastada per un terratrèmol, que 
destrueix totes les seves carreteres. Quines carreteres 
s’hauran de reconstruir amb més prioritat per 
assegurar que tothom pot moure’s entre dues ciutats 
qualssevol?

34

Teoria de Grafs
2. Recorreguts

Malla: Mp,q

M 2,2

M 2,3

M 5,4Cub: Qd

Q2 Q3 Q4
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Teoria de Grafs
2. Recorreguts

Problemes

Malla: M

V={(a,b) : a i b naturals, 0<a<p-1 i 0<b<q-1};
(a,b) és adjacent a (a-1,b),(a+1,b),(a,b-1),(a,b+1).

p,q

Hipercub: Q

V={a ...a  : a = 0,1};
v és adjacent a w si v i w difereixen en una única 
posició.

d

_ _

1 d i

Trobeu l’ordre, la mida, els graus i el diàmetre de la 
malla i l’hipercub.
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Problemes

Malla: M

Ordre: p·q
Mida: q·(p-1)+p·(q-1)
Graus: 4 vèrtexs de grau 2; 2·(p-2)+2·(q-2) vèrtexs 
de grau 3; (p-2)·(q-2) vèrtexs de grau 4
Diàmetre: p+q-2

p,q

Hipercub: Q

Ordre: 2
Mida: d·2
Graus: Regular de grau d
Diàmetre: d

d

d
d-1
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Un vèrtex v és de tall si i només si el nombre de 
components de G!v és més gran que el de G. 

Una aresta e de G és pont si i només si el nombre de 
components de G!e és més gran que el de G. 
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Teoria de Grafs
2. Recorreguts: connectivitat

Si G és connex, la supressió d’un vèrtex de tall desconnecta G.
 
Si G és connex, amb la supressió d’una aresta pont e={u,v} 
s’obté un graf amb dos components connexos, un dels quals 
conté u i l’altre conté v.

Un bloc de G és un subgraf de G, sense vèrtexs de tall, 
maximal. Els blocs poden tenir intersecció no buida. 
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Teoria de Grafs
2. Recorreguts: connectivitat

Un recorregut de G és eulerià si en ell apareixen 
totes les arestes una única vegada. 
Diem que un graf és eulerià si té un circuit eulerià. 

Teorema de caracterització. Un graf G és eulerià si i 
només si tots els vèrtexs tenen grau parell. Un 
graf G té un recorregut eulerià de u a v si i només si 
els únics vèrtexs de grau senar de G són u i v. 

El graf dels ponts de 
Königsberg no és eulerià ni té 
cap circuit eulerià.
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Teoria de Grafs
2. Recorreguts: grafs eulerians



Un camí de G és hamiltonià si recorre tots els vèrtexs. 
Diem que un graf és hamiltonià si té un cicle 
hamiltonià. 
Observació. No hi ha un teorema de caracterització 
de grafs hamiltonians. 

El graf del dodecaedre NO és 
hamiltonià, però té un camí 
hamiltonià.
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Teoria de Grafs
2. Recorreguts: grafs hamiltonians

Condicions suficients
 
Teorema. Si per a cada parell de vèrtexs no adjacents, u, v, 
d’un graf G de n vèrtexs es satisfà d(u) + d(v) # n, aleshores G 
és hamiltonià. 

Condicions necessàries

•Un graf hamiltonià no pot tenir vèrtexs de tall. 

•Si en un graf hi ha un cicle hamiltonià, i suprimim k vèrtexs, 
com a molt es produiran k components connexes. 

•En un cicle hamiltonià, cada vèrtex és incident en exactament 
dues arestes del cicle. 
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Teoria de Grafs
2. Recorreguts: grafs hamiltonians

Problemes
Comproveu si els grafs següents són eulerians i, en cas 
afirmatiu, doneu un circuit eulerià.

Comproveu si la malla M     és un graf hamiltonià, i, en cas 
afirmatiu, doneu un cicle hamiltonià.

Doneu exemples de grafs:
eulerià i hamiltonià;
eulerià, però no hamiltonià;
no eulerià, i hamiltonià;
ni eulerià ni hamiltonià.

p,q
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Problemes
Si C   no és connex, quant val n?

Construïu G d’ordre 6 amb 3 vèrtexs de tall.

Calculeu l’ordre, la mida, els graus i el diàmetre del graf del 
dodecaedre.

Proveu que existeix un graf G amb 5 vèrtexs tal que ni G ni G 
tenen triangles. Proveu que això no és cert si G té 6 vèrtexs.

Justifiqueu si són o no isomorfs els grafs següents

n

_

_
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Problemes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 3 5 1 6 0 4 3 0 4

8 8 7 9 2 9  2 6

8 5

Donada la taula d’adjacències següent, dibuixeu el graf i 
trobeu el seu nombre de components connexos.

5

2

0

8

1

3 7

4

9 6
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Un arbre és un graf connex sense cicles.

46

Teoria de Grafs
3.Arbres

Un arbre és un graf connex sense cicles.

Teorema de caracterització. Són equivalents: 
1.T és un arbre. 
2.T és acíclic i té mida |V|!1. 
3.T és connex i té mida |V|!1. 
4.T és connex i suprimint una aresta qualsevol, e, 
s’obté un graf, T!e que no és connex. 
5.T és acíclic i afegint una aresta entre dos vèrtexs 
qualssevol, u i v, independents s’obté un graf T + 
{u, v} que té un únic cicle.
6.Hi ha un únic camí entre qualsevol parella de 
vèrtexs de T. 
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Teoria de Grafs
3.Arbres

48

Teoria de Grafs
3.Arbres



Propietats

Un graf connex d’ordre n té com a mínim n!1 
arestes. Per tant, els arbres són grafs connexos 
minimals. 

En un arbre, un vèrtex és de tall si el seu grau és d>1.

Una fulla d’un arbre és un vèrtex de grau 1. Tot 
arbre té almenys 2 fulles. 

Un bosc és un graf acíclic, és a dir, un graf els 
components connexos del qual són arbres. Si B és un 
bosc d’ordre n i k components connexos, aleshores B 
té mida n!k. 
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Teoria de Grafs
3.Arbres

n m
)0(01
)1,1(12

)1,1,2(23
)1,1,2,2(  )1,1,1,3(34

1,2,3(  )1,1,1,1,4(45 )1,1,2,2,2(  )1,1,
4(  )1,1,1,1,1,5(56 1,3,3(  )1,1,1,1,2, 1,1,2,2,3(  )1,1,1, )1,1,2,2,2,2(  )1,

Llista de graus
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Teoria de Grafs
3.Arbres

n m Llista de graus
1 0 (0)
2 1 (1,1)
3 2 (2,1,1)
4 3 (3,1,1,1)   (2,2,1,1)
5 4 (4,1,1,1,1)  (3,2,1,1,1)  (2,2,2,1,1)
6 5 (5,1,1,1,1,1)  (4,2,1,1,1,1)  (3,3,1,1,1,1)  (3,2,2,1,1,1)  (2,2,2,2,1,1)

Problemes

Sigui T un arbre amb només vèrtexs de grau 3 i 1. Si 
T té 10 vèrtexs de grau 3, quants en té de grau 1?

Doneu algun exemple.

Un arbre té seqüència de graus 5,4,3,2,1,...,1. Quants 
1 hi ha a la seqüència?

Doneu algun exemple.

Hi ha algun graf no connex amb seqüència de graus 
4,4,3,3,3,3,3,3?

Trobeu els únics grafs no isomorfs amb seqüència de 
graus 6,3,3,3,3,3,3.
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Un arbre generador d’un graf G és un arbre que és 
subgraf generador de G.

Un graf és connex si té un arbre generador.

Un graf ponderat és un graf amb un pes associat a 
cadascuna de les arestes:

G = (V,E,w), amb w:E"R. 

H subgraf de G: el pes de H és la suma dels pesos de 
les arestes de H

w(H) =     w(e)
 
Un arbre generador de G, T, és minimal si no hi ha 
cap arbre generador de G amb pes més petit:
∀T’  arbre generador de G, w(T) $ w(T’). 

e∈F
!

52

Teoria de Grafs
3.Arbres



Problemes
Trobar un arbre generador dels grafs següënts.

Trobar un arbre generador minimal.

210
4 3

6
5

4

8 8

8
8

9

9
9

9

2

2

5

8 1

7

7

3 4

10 1012

8

9

4 5

1315 3
8 9 879

2 76142 9
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3

Problemes

Trobar un arbre generador minimal.
Etiquetar les arestes de manera que l’arbre 
generador minimal tingui pes 19.

6

7

8

5

4 1

29
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Recorregut en profunditat DFS.  Q és una pila

1. Llegir un graf connex G=(V,A)
2. V’={} i A’={} 
3. Q={x}, amb x vèrtex de V
4. Marcar x com  vèrtex visitat
5. Afegir x a V’
6. Mentre Q és no buida

7. x=últim element de Q
8. Si x és adjacent a algun vèrtex y no visitat

9. Afegir y al final de Q
10. Marcar y com a vèrtex visitat
11. Afegir e={x,y} a A’ i y a V’

12. si no 
13. Eliminar x de la pila Q

14. Retorna T=(V’,A’)
55

Teoria de Grafs
3.Arbres: algorismes

Aplicació de DFS per a la resolució de laberints.

56

Teoria de Grafs
3.Arbres: algorismes



Recorregut en amplada BFS.  Q és una cua

1. Llegir un graf connex G=(V,A)
2. V’={} i A’={} 
3. Q={x}, amb x vèrtex de V
4. Marcar x com  vèrtex visitat
5. Afegir x a V’
6. Mentre Q és no buida

7. x=primer element de Q
8. Mentre existeix vèrtex y no visitat, adjacent a x

9. Afegir y al final de Q
10. Marcar y com a vèrtex visitat
11. Afegir e={x,y} a A’ i y a V’
12. Eliminar x de la cua Q

14. Retorna T=(V’,A’)
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Teoria de Grafs
3.Arbres: algorismes

Problemes
Trobar arbres generadors del graf següent aplicant 
DFS i BFS.

58

G=(V,A,w) graf ponderat.
Arbre generador mínimal.  

1. A’={a1} aresta de pes mínim
2. Mentre i<n-1

3. A’={a1,...,a(i-1)}
4. Seleccionem una aresta ai que compleix: 

no forma cicles amb A’;
el pes és mínim.

5. Afegim ai a A’
6. i=i+1

7. Retorna T=(V,A’)

59

Teoria de Grafs
3.Arbres: algorismes

Algorisme de Kruskal Algorisme de Dijkstra

G=(V,A,w) graf ponderat connex, s vèrtex.

Longitud d’un camí: v0,v1,...,vk
L(v0,v1,...,vk)=w({v0,v1})+w({v1,v2})+...+w({v(k-1),vk})

Etiqueta d’un vèrtex v: (L(v),u) 
L(v) indica la longitud del camí més curt de s a v, 
u és el vèrtex anterior a v en el camí de s a v.

L’algorisme calcula per un conjunt de vèrtexs S, les 
seves etiquetes. Acaba quan S=V.
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G=(V,A,w) graf ponderat connex, s vèrtex.

1. S={s}; u=s
Etiqueta de s: (0,-) 
Etiqueta dels altres vèrtexs: (q,-)
Si V=S, hem acabat. En cas contrari anem al pas 2.

2. Per cada vèrtex v de V-S adjacent a u:
Si L(u)+w({u,v})<L(v), 
etiquetem amb (L(u)+w({u,v},u).    

3. Seleccionem u vèrtex de V-S amb L(u) mínim.
Afegim u a S.
Si V=S, hem acabat. En cas contrari tornem al pas 2.
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Problemes

Calcular l’arbre generador minimal (Kruskal) i els 
camins mínims des del vèrtex e (Dijkstra) del graf 
següent.
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Arbre dirigit. Digraf tal que el graf subjacent és un 

arbre.

Arrel: vèrtex r que compleix que hi ha un camí de r a 

qualsevol altre vèrtex.

Arbre arrelat: arbre dirigit, que té una única arrel.
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T arbre: per a tot vèrtex de T, v, hi ha un únic arbre arrelat 
amb arrel v i graf subjacent T. 

T arbre arrelat, (u, v) arc: u pare de v, v fill de u. 

Arbre amb arrel m-ari: cada vèrtex té un màxim de m fills. 

Arbre m-ari regular: tot v`ertex intern té exactament m fills. 

Nivell o profunditat d’un vèrtex v: distància de v a l’arrel. 
S’escriu h(v)=d(v,r).

Altura de T: h(T ) = max {h(u) : u ∈ V }. 

T anivellat si tota fulla té nivell h(T) o h(T)!1.
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Encaminament
Cada node ha de poder comunicar-se amb tots els altres. 
L’algorisme de comunicació descriu, donat un node s, origen, i 
un node t, destinació, quin és el camí v0=s,v1,... vk=t que es 
pot utilitzar per enviar un missatge de s a t.

Exemple. En la malla, podem definir el camí seguint primer 
una dimensió i després l’altra. 

Observació. Aquesta no 
és l’única manera de 
fer-ho.
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Broadcasting, acumulació i gossiping
Broadcasting: un node de la xarxa ha d’enviar un missatge a 
tots els altres nodes (o a un subconjunt).
Acumulació: tots els nodes de la xarxa han de fer arribar el 
seu missatge a un node determinat.
Gossiping: cadascun dels nodes de la xarxa ha d’acabar 
coneixent els missatges de tots els altres nodes.

1 2

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5 5

6

6 6

77
Exemple
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Factors a tenir en compte

Model de comunicacions: one-port/all-port; half-duplex/full-
duplex; ...

De quina informació disposem:
coneixem tot el graf?
treballem de manera centralitzada?
els nodes coneixen els seus veïns?

 
Objectius

Que els algorismes siguin senzills.
Que els camins d’un vèrtex a un altre siguin curts.
Que el nombre de missatges enviats sigui petit.
Que el nombre d’etapes sigui petit.
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Graf 
Diàmetre, distància mitjana.
Simetria.
Tolerància a fallades: connectivitat, vulnerabilitat del 
diàmetre.

Encaminament
Longitud dels camins.
Simetria.
Consistència: els camins des d’un vèrtex formen un arbre.
Tolerància a fallades:  com es redefineix l’encaminament 
quan algun element de la xarxa falla.
Conflictes: càrrega dels nodes o enllaços, abraçades mortals.
Estàtic o dinàmic (adaptatiu).

Broadcasting, acumulació i gossiping
Model de comunicacions.
Longitud dels camins.
Simetria.
Nombre de passos de l’algorisme.
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Problemes

1. Sobre la malla M     :

Doneu els algorismes d’encaminament i 
broadcasting de manera formal, suposant que els 
vèrtexs tenen etiquetes de la forma (a,b) amb a 
entre 0 i p-1 i b entre 0 i q-1.

2. Doneu algorismes d’encamimament, broadcasting 
i gossiping en el cicle d’ordre n, C  .

3. Doneu algorismes d’encamimament, broadcasting 
i gossiping en el graf complet, K  .

4. Doneu algorismes d’encamimament, broadcasting 
i gossiping en l’hipercub de dimensio d, Q  .

p,q

n

n

d
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Tipus de xarxes i problemes associats 

Xarxes òptiques. La informació es transmet per 
cables òptics. El problema principal és la conversió 
òptic/electrònic que redueix l’efectivitat.

MANET. Xarxes mòbils ad-hoc. En general són 
xarxes sense fils, la informació es transmet per 
radio, i la topologia de la xarxa és variable. Els 
nodes tene recursos limitats.

Internet. És una xarxa amb una gran quantitat de 
nodes i enllaços, que no té propietats de simetria i 
que suporta una gran quantitat de tràfic. La 
topologia és variable, però més lentament que en 
les xarxes ad-hoc.
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Xarxes òptiques
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Topologia
Els nodes estan distribuïts geogràficament.
Els enllaços depenen de la potència del senyal que 
els dispositius envien.

Diferents tipus de xarxes: telefonia, WiFi, Bluetooth, 
sensors,...
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Mapa d’una xarxa MANET i extracció d’un subgraf 
planar
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Algorisme d’encaminament sobre un graf planar, 
seguint la regla de la mà dreta
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Topologia
Nombre de nodes molt gran, nombre d’enllaços 
relativament petit. Tot i la seva aparent aleatorietat, 
segueix algunes lleis probabilístiques que l’allunyen 
dels grafs aleatoris.

Distàncies Distància mitjana petita, relativament al 
nombre de nodes.

Connectivitat P(k) : Probabilitat que un node tingui 
grau k. P(k) segueix una llei potencial d’exponent 
negatiu.

Clustering La probabilitat que els veïns d’un node 
siguin veïns entre ells és alta.
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