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Arbori -  tipologii şi aplicabilitate 

 

Conceptul de arbore, tipologiile  şi caracteristicile sale sunt integrate şi utilizate în 

mod eficient în domeniul ştiinţei calculatoarelor. Astfel un graf G = (V, U) se numeşte conex 

dacă pentru ori pereche de noduri [x,y] cu x diferit de y există un drum de la x la y. Un arbore 

este un graf conex şi fără cicluri. Adȃncimea arborelui reprezintă numărul de noduri care 

formează cea mai lungă cale de la nodul rădacină la un nod terminal. Literatura de 

specialitate identifică mai multe tipuri de arbori cum ar fi  arborele binar, arborele binar de 

căutare, arborele MINI-MAX asociat criteriului cu acelaşi nume, arborele de codificare, 

arborele de decizional  etc.. 

Un arbore binar are un nod rădacină al cărui grad este 0,1 sau 2. Arborele în care 

fiecare nod are cel mult doi descendenţi se numeşte binar. Gradul unui nod este numărul de 

arce conectate la acesta (Giumale, 2004).  

Compilatoarele dezvoltă o formă intermediară arborescentă astfel încȃt orice variabilă 

este un nod terminal şi orice operator creează un arbore binar (Gheorghiu, 2004). În arborele 

binar dezvoltat ramura stȃngă reprezintă primul eperand iar ramura dreaptă cel de-al doilea 

operand. 

Oricărei expresii matematice formate din constante şi variabile şi care utilizează următoarele 

operaţii: adunare, scădere, înmulţire, împărţire  şi ridicare la pătrat i  se poate asocia un 

arbore binar. 

Astfel se consideră  ca prim exemplu expresia matematică  

(A + B) * C +10  

pentru care este dezvoltat arborele binar din figura 1. 
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Figura 1 Arbore binar 

 

Analizȃnd figura 1 se pot face observaţiile: 

• în nodurile acestui arbore sunt poziţionaţi operatorii – operaţiile din expresia 

matematică sau operanzii acesteia (constante şi variabile); 

• ,,citirea’’ arborelui se realizează de jos în sus; 

• ultima operaţie este adunarea care este şi nod rădăcină pentru arborele binar; 

• nodurile terminale au asociaţi operanzii expresiei matematice care sunt constantele 

şi variabilele expresiei; 

• arborele poate împărţit în doi subarbori  subarborele stăng asociat  expresiei 

părţiale (A + B) * C respectiv subarborele drept; 

• constanta 10 reprezintă rădăcina subarborelui drept care nu are descendenţi. 

Dacă se doreşte integrarea într-un arbore binar a operaţiilor de împărţire, scădere  şi 

ridicare la pătrat sunt utilizate următoarele: 

• semnul  / pentru operaţie de împărţire; 

• semnul  - pentru operaţie de împărţire; 

• semnul  ↑ pentru operaţie ridicare la pătrat. 

Figura 2 reprezintă aceste operaţii. 
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Figura 2 

Observaţie: deoarece operaţiile de scădere, împărţire şi ridicare la pătrat nu sunt 

comutative trebuie făcută diferenţa între nodul terminal dret respectiv nodul terminal stȃng al 

unui arbore binar. 

2. Să se determine arbore binar corespunzator expresiei 

Y = A*(D - C) + B *(E – F - 10) 

 

 

Figura 3 

Structura cea mai utilizată pentru reprezentarea problemei într-un sistem expert  este 

cea arborescentă dar şi cea de tip graf. Un arbore poate devini un  graf orientat dacă se 

stabileşte pentru  fiecare muchie un sens de parcurgere şi anume de la nivelul superior la 

nivelul imediat inferior . 
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Astfel în cazul sistemelor expert rezolvarea unei probleme poate fi generată ca un 

proces de căutare într-un spaţiu al soluţiilor de tip arbore de căutare. Stategiile de căutare  

cele mai utilizate într-o structură arborescentă sunt exploatarea în adȃncime repectiv în lăţime 

precum şi variante combinate (Popescu2002). Figura 4 prezintă un exemplu de  strunctură de 

arborescentă exploatată în adîncime respectiv în laţime. 

 

 

 

 

Figura 4 Structură arborescentă 

O metoda de optimizare a deciziilor în conditii de risc este metoda arborilor de 

decizie. Într-un arbore de decizie nodurile şi arcele au asociate semnificaţii speciale. Acestă 

metodă va fi prezentată în seminarul următor. 

  

 


