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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cuộc sống con ngƣời ngày càng đƣợc cải thiện cùng với sự 

triển đó thì lƣợng rác thải hàng ngày mà chúng ta thải ra môi trƣờng 

cũng ngày càng nhiều hơn. Một trong các cách để thu gom rác hiệu 

quả là sử dụng xe chở rác. Tuy nhiên với mạng lƣới giao thông phức 

tạp và chằng chéo nhau trên địa bàn Thành phố Đồng Hới thì việc di 

chuyển qua lại quá nhiều sẽ ảnh hƣởng đến giao thông cũng nhƣ các 

lợi ích kinh tế. Vấn đề đặt ra là tìm hành trình tối ƣu sao cho đƣờng 

đi của xe rác là ngắn nhất. 

Các bài toán đặt ra trong các ứng dụng nhƣ vậy thƣờng có cơ 

sở dữ liệu lớn nên việc rút ngắn thời gian tính toán để trả lời một câu 

truy vấn có ý nghĩa thực tiễn cao. Ngoài ra trong thực tế, các đồ thị 

đƣợc sử dụng trong các bài toán có thể liên tục thay đổi theo thời 

gian, ví dụ nhƣ các đỉnh hay các cạnh của nó có thể đƣợc thêm vào 

hay xóa đi (đồ thị động), hoặc thay đổi độ dài, lƣợng thông qua... 

Mỗi lần có một thay đổi nhƣ vậy cấu trúc dữ liệu của bài toán, 

thông tin về các đỉnh cũng nhƣ các cạnh cũng bị thay đổi theo. Trong 

khi đó yêu cầu đặt ra là phải liên tục trả lời các câu h i về thông tin 

trong đồ thị nhƣ tính liên thông của đồ thị, r ng bao trùm tối thiểu, 2 

đỉnh bất k  có nằm trên cùng một cây bao trùm tối thiểu hay không, 

đƣờng đi ngắn nhất... Một cách tiếp cận để giải quyết các bài toán 

trên đồ thị động là sử dụng các cấu trúc dữ liệu và thuật toán truyền 

thống trong đồ thị tĩnh và chạy lại chúng mỗi khi có sự thay đổi 

trong đồ thị. 

Tuy nhiên cách tiếp cận nhƣ vậy không tận dụng đƣợc thông 

tin của đồ thị trƣớc khi thay đổi dẫn đến độ phức tạp để trả lời một 

câu truy vấn về đồ thị sau mỗi bƣớc thay đổi là lớn.  
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Xuất phát t  lý do trên, tôi đã thực hiện đề tàì “BÀI TOÁN 

NGƢỜI ĐƢA THƢ VÀ ỨNG DỤNG Ở CÔNG TY MÔI 

TRƢỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH”  Trong đề tài này tôi đã trình 

bày các nghiên cứu, khảo sát thực nghiệm và ứng dụng một số cấu 

trúc dữ liệu đƣợc đƣa ra gần đây để giúp quản lý các đồ thị động một 

cách mềm dẻo.  

2. Mục tiêu nghiên cứu  

o Nghiên cứu lý thuyết đồ thị và ứng dụng. 

o Nghiên cứu cụ thể về các thuật toán tìm đƣờng đi trên đồ 

thị, đặc biệt là thuật toán giải bài toán ngƣời đƣa thƣ. 

o Phân tích và cài đặt thuật toán ngƣời đƣa thƣ. 

o Viết chƣơng trình tìm đƣờng đi cho xe thu gom rác, và thể 

hiện kết quả  

o Cài đặt ứng dụng cho công ty môi trƣờng đô thị Quảng 

Bình. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu 

o Tìm hiểu công tác có những bất cập, thiếu sót để đề ra giải 

pháp theo yêu cầu nhằm đem lại hiệu quả cao hơn. 

o Nghiên cứu các vấn đề về đồ thị và bài toán ngƣời đƣa thƣ. 

o Triển khai xây dựng phần mềm ứng dụng. 

o Đánh giá khả năng ứng dụng của phần mềm. 

 Phạm vi nghiên cứu 

o Các vấn đề về đồ thị. 

o Ứng dụng tìm hành trình tối ƣu nhất cho xe gom rác ở công 

ty môi trƣờng đô thị Quảng Bình 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài này sẽ kết hợp hai phƣơng pháp nghiên cứu, đó là: 
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 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

o Nghiên cứu lý thuyết và một số thuật toán trên đồ thị. 

o Nghiên cứu bài toán ngƣời đƣa thƣ. 

 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

o Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với 

nghiên cứu thực nghiệm: 

o Biểu diễn bài toán thực tế trên đồ thị 

o Triển khai xây dựng các giải pháp và ứng dụng bài toán 

ngƣời đƣa thƣ vào thực tế. 

o Chạy thử nghiệm và lƣu trữ các kết quả đạt đƣợc, sau đó 

đánh giá lại kết quả. 

5. Bố cục của đề tài  

Sau phần mở đầu, luận văn gồm có 3 chƣơng và phần kết luận. 

Các chƣơng của luận văn bao gồm:  

CHƢƠNG 1. BÀI TOÁN NGƢỜI ĐƢA THƢ 

CHƢƠNG 2. ỨNG DỤNG Ở CÔNG TY MÔI TRƢỜNG  ĐÔ 

THỊ QUẢNG BÌNH 

CHƢƠNG 3.  THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 

Phần kết luận, tổng hợp các kết quả nghiên cứu của luận văn. 

Các kết quả đạt đƣợc, hạn chế của luận văn, đề xuất hƣớng phát triển 

tiếp theo cho đề tài. 
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CHƢƠNG 1  

BÀI TOÁN NGƢỜI ĐƢA THƢ 

1.1.  ĐẠI CƢƠNG VỀ ĐỒ THỊ. 

1.1.1. Đồ thị, đỉnh, cạnh, cung. 

1.1.2. Bậc, nửa bậc vào, nửa bậc ra 

          1.1.3. Đƣờng đi, chu trình , tính liên thông 

1.2. CHU TRÌNH EULER 

1.2.1. Định nghĩa 

Cho đồ thị G=(V,E), V là tập hợp các đỉnh, E là tập hợp các 

cạnh 

Chu trình Euler  là chu trình qua mọi cạnh và mọi đỉnh đồ thị, 

mỗi cạnh không đi quá 1 lần. 

Đường đi Euler  là đƣờng đi qua mọi cạnh và mọi đỉnh đồ thị, 

mỗi cạnh không đi quá 1 lần. 

Cho đồ thị có hƣớng  G=(V,E). 

Chu trình có hướng Euler  là chu trình có hƣớng qua mọi cung 

và mọi đỉnh đồ thị, mỗi cung không đi quá 1 lần. 

Đường đi có hướng Euler  là đƣờng đi có hƣớng qua mọi cung 

và mọi đỉnh đồ thị, mỗi cung không đi quá 1 lần. 

 Đồ thị chứa chu trình Euler gọi là  Đồ thị Euler. 

1.2.2. Điều kiện cần và đủ 

 Định lý 1 (Định lý Euler) 

Đồ thị G có chu trình Euler khi và chỉ khi G liên thông và mọi 

đỉnh có bậc chẵn khác 0. 

 Định lý 2 

Cho đồ thị G có k đỉnh bậc lẻ. Khi đó số đƣờng đi tối thiểu 

phủ G là  k/2. 

 Định lý 3 
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(i) Đồ thị có hƣớng G có chu trình có hƣớng Euler khi và chỉ 

khi G liên thông yếu và mọi đỉnh có nửa bậc vào bằng nửa bậc ra, 

tức S =  và T =  

(ii) Nếu  S  , thì số đƣờng đi có hƣớng tối thiểu phủ G  là  

k. Các đƣờng đi này nối các đỉnh của T  đến các đỉnh của tập S.  

1.2.3. Các thuật toán tìm chu trình Euler 

 Thuật toán 1 

 +  Đầu vào. Đồ thị  G  , không có đỉnh cô lập. 

   +  Đầu ra . Chu trình  Euler C của G, hoặc kết luận G 

không có chu trình Euler. 

    +  Phương pháp. 

(1) Xuất phát: Đặt H := G, k := 1, C := . Chọn đỉnh v 

 G bất k . 

(2) Xuất phát t  v, xây dựng chu trình bất k  Ck  trong 

H. 

 Nếu tồn tại Ck , nối Ck  vào C, C := C  Ck. Sang bƣớc (3). 

Nếu không tồn tại Ck , thì kết luận không có chu trình Euler, 

kết thúc. Loại kh i H chu trình Ck. Nếu H chứa các đỉnh cô lập. thì 

loại chúng kh i H. Sang bƣớc (4). 

Nếu H = , thì kết luận C là chu trình Euler, kết thúc. 

Ngƣợc lại sang bƣớc (5). 

Nếu H và C không có đỉnh chung, thì kết luận không có chu 

trình Euler, kết thúc. 

 Nếu H và C có đỉnh chung. Chọn  v là đỉnh chung của H và 

C. Đặt k := k+1. Quay lại bƣớc (2). 

 Thuật toán 2 (Fleury) 
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    + Đầu vào. Đồ thị  G  , không có đỉnh cô lập. 

    + Đầu ra . Chu trình  Euler C của G, hoặc kết luận G 

không có chu trình Euler. 

   + Phương pháp. 

(1) Chọn đỉnh xuất phát bất k  v0 . Đặt v1 := v0 , C := (v0). H 

:= G. 

(2) Nếu H = , thì kết luận C là chu trình Euler, kết thúc. 

Ngƣợc lại sang bƣớc (3). 

(3) Chọn cạnh đi tiếp: 

- Trƣờng hợp đỉnh v1 là đỉnh treo: Tồn tại duy nhất đỉnh v2 

kề v1 . 

Chọn cạnh (v1 , v2 ). Sang bƣớc (4). 

- Trƣờng hợp đỉnh v1 không là đỉnh treo:  

Nếu mọi cạnh liên thuộc v1 là cầu, thì không có chu trình 

Euler, kết thúc. 

Ngƣợc lại, chọn cạnh (v1 , v2 ) bất k  không phải là cầu trong 

H. Thêm vào đƣờng đi  C  đỉnh v2 . Sang bƣớc (4). 

(4) Xoá cạnh vừa đi qua, và xoá đỉnh cô lập: 

Loại kh i  H   cạnh (v1 , v2 ). Nếu H có đỉnh cô lập, thì loại 

chúng kh i H.  

Đặt  v1 := v2 . Sang bƣớc (2). 

1.3. BÀI TOÁN TÌM ĐƢỜNG ĐI NGẮN NHẤT 

1.3.1. Phát biểu bài toán 

Cho đồ thị có trọng số G=(V,E). Kí hiệu  w(i,j) là trọng số của 

các cạnh (i,j). Độ dài đƣờng  đi. 

0 1 2 1... n nv v v v v  là  tổng các trọng 

số  

1

1

( ) w( , )
n

i i

i

L v v  
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Cho hai đỉnh a, z của đồ thị. Bài toán đặt ra là tìm đƣờng đi 

ngắn nhất t  a đến z. 

1.3.2. Thuật toán Dijkstra 

Thật toán tìm đƣờng đi ngắn nhất t  đỉnh a đến đỉnh z trong đó 

đồ thị liên thông có trọng số. trọng số cạnh (i,j) là w(i,j)>0 và đỉnh x 

sẽ mang nhãn L(x). Khi kết thúc thuật giải L(z) chính là chiều dài 

ngắn nhất t  a đến z. 

 Đầu vào: đồ thị liên thông  G=(V,E) có trọng số w(i,j)>0  

với mọi cạnh (i,j), đỉnh a và z 

 Đầu ra :L(z) chiều dài đƣờng đi ngắn nhất t  a đến z và 

đƣờng đi ngắn nhất. 

 Phƣơng pháp: 

(1) Gán L(a):=0, với mọi x khác a gán L(a)= . Kí hiệu 

T:=V 

(2) Chọn v T  sao cho L(v)  có giá trị nh  nhất. Đặt  

T:=T-{v} 

(3) Nếu z T , kết thúc, L(z) là chiều dài đƣờng đi ngắn 

nhất t  a đến z. 

T  z lần ngƣợc theo đỉnh đƣợc ghi nhớ ta có đƣờng đi 

ngắn nhất. 

Ngƣợc lại sang bƣớc (4) 

(4) Với mỗi x T  kề v gán   

L(x):=min{L(x),L(v)+w(v,x)} 

Nếu  L(x) thay đổi thi ghi nhớ đỉnh v cạnh x để sau này xây 

dựng đƣờng đi  

ngắn nhất. 

Quay về bƣớc (2) 

Định lí : Thuật toán Dijkstra là đúng. 
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 Định lí : Giả sử G là đồ thị liên thông có trọng số và có n 

đỉnh. Gọi f(n) là số lần thuật toán Dijkstra khảo sát một 

cạnh của G trong trƣờng hợp xấu nhất. Khi đó ta có  

f(n) = O(n
2
) 

1.3.3. Thuật toán Floyd 

Thuật giải tìm độ dài đƣờng đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh 

trong đồ thị có hƣớng liên thông có trọng số (không bắt buộc  0).  

+ Đầu vào. Đồ thị liên thông G=(V,E), V= {1, 2, ... , n}, có trọng số 

w(i,j) với mọi cung (i,j). 

+ Đầu ra. Ma trận D=[d(i,j)], trong đó d(i,j) là chiều dài đƣờng đi 

ngắn nhất t  i đến j với mọi cặp (i,j). 

+ Phương pháp: 

(1) Bƣớc khởi tạo: Ký hiệu D0  là ma trận xuất phát 

D0 = [d0(i,j)]  

trong đó  d0(i,j) = w(i,j) nếu tồn tại cung (i,j) và  d0(i,j) = +   

nếu không tồn tại cung (i,j) (đặc biệt nếu không có khuyên tại i 

thì d0(i,i) = + ). 

Gán k:=0. 

(2) Kiểm tra kết thúc: Nếu k = n, kết thúc. D = Dn  là ma trận 

độ dài đƣờng đi ngắn nhất. Ngƣợc lại tăng k lên 1 đơn vị 

(k:=k+1) và sang (3). 

(3) Tính ma trận Dk  theo  Dk-1 : 

Với mọi cặp (i,j), i=1..n, j=1..n thực hiện: 

 Nếu dk-1(i,j) > dk-1(i,k)  + dk-1(k,j)  thì đặt 

dk(i,j) := dk-1(i,k)  + dk-1(k,j) 

 ngƣợc lại đặt 

dk(i,j) := dk-1(i,j) 

 Quay lại bƣớc (2). 
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1.3.4. Thuật toán Floyd –Warshall 

1.4. BÀI TOÁN NGƢỜI ĐƢA THƢ 

1.4.1. Phát biểu bài toán 

Một nhân viên đi t  Bƣu Điện, qua một số đƣờng phố để phát 

thƣ, rồi quay về Bƣu Điện. Ngƣời ấy phải đi qua các đƣờng theo 

trình tự nào để đƣờng đi là ngắn nhất? 

Bài toán đƣợc nhà toán học Trung Hoa Guan nêu lên đầu tiên 

(1962), vì vậy thƣờng đƣợc gọi là “Bài toán ngƣời phát thƣ Trung 

Hoa”. Ta xét bài toán ở một dạng đơn giản nhƣ sau. 

Cho đồ thị liên thông G. Một chu trình qua mọi cạnh của G gọi 

là một hành trình trong G. Trong các hành trình đó, hãy tìm hành 

trình ngắn nhất, tức là qua ít cạnh nhất. 

Rõ ràng rằng nếu G là đồ thị Euler (mọi đỉnh đều có bậc chẵn) 

thì chu trình Euler trong G (qua mỗi cạnh của G đúng một lần) là 

hành trình ngắn nhất cần tìm. 

Chỉ còn phải xét trƣờng hợp G có một số đỉnh bậc lẻ (số đỉnh 

bậc lẻ là một số chẵn). Khi đó, mọi hành trình trong G phải đi qua ít 

nhất hai lần một số cạnh nào đó. 

Dễ thấy rằng một hành trình qua một cạnh (u,v) nào đó quá hai 

lần thì không phải là hành trình ngắn nhất trong G. Vì vậy, ta chỉ cần 

xét những hành trình T đi qua hai lần một số cạnh nào đó của G. 

Ta quy ƣớc xem mỗi hành trình T trong G là một hành trình 

trong đồ thị Euler GT, có đƣợc t  G bằng cách vẽ thêm một cạnh 

song song đối với những cạnh mà T đi qua hai lần. Bài toán đặt ra 

đƣợc đƣa về bài toán sau: 

Trong các đồ thị Euler GT, tìm đồ thị có số cạnh ít nhất (khi 

đó chu trình Euler trong đồ thị này là hành trình ngắn nhất). 

1.4.2. Thuật toán tìm lộ trình đƣa thƣ ngắn nhất 
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Bước 1. Khởi tạo. Tìm tập đỉnh bậc lẻ U, U  = 2k. Tính khoảng cách 

d(u,v) t ng cặp phần tử (u,v) của U (sử dụng thuật toán Floyd-

Warshall hoặc Dijkstra). Đặt min = .  

Bước 2. Tìm phân hoạch smin có tổng khoảng cách nh  nhất. 

Với mỗi phân hoạch s gồm k cặp phần tử của U thực hiện 

   {Tính tổng T(s) = 
svu

vud
),(

),(  

  Nếu T(s) < min, thì đặt min = T(s) và smin := s;} 

Bước 3. Lập đồ thị G’ = (V, E’), trong đó E’ = E smin. Bậc các đỉnh 

trong G’ có bậc chẵn, suy ra đồ thị G’ có chu trình Euler. Tìm chu 

trình Euler C’ của G’. 

Bước 4. Thay mỗi cạnh (u,v)  smin bằng đƣờng đi ngắn nhất 

trong G, ta nhận đƣợc lộ trình đƣa thƣ ngắn nhất. 

1.5. TỔNG KẾT CHƢƠNG 1 

         Trong chƣơng này, tôi đã nêu tổng quan về lý thuyết đồ thị, 

phát biểu lại bài toán ngƣời đƣa thƣ, phân tích các giải thuật tìm 

đƣờng đi, chu trình Euler và thuật toán giải bài toán ngƣời đƣa thƣ. 
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CHƢƠNG 2 

ỨNG DỤNG Ở CÔNG TY MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ  

QUẢNG BÌNH 

2.1. MÔ TẢ BÀI TOÁN THỰC TẾ 

Ở công ty môi trƣờng đô thị Quảng Bình có một số lƣợng 

nhân viên lái xe thu gom rác, nhiệm vụ của các nhân viên này là lái 

xe thu gom đến các tuyến đƣờng, khu vực (nhà, cơ quan, xí 

nghiệp...). Các tuyến đƣờng này có thể thay đổi tu  vào các ngày 

trong tuần (phần này do ngƣời quản lý phân công cho các nhân viên 

cho t ng ngƣời, trong một khoản thời gian cố định). Vấn đề đặt ra là 

tìm đƣờng đi ngắn nhất (ít tốn kém về kinh tế, ít tốn thời gian) để có 

thể đi thu gom rác đúng nơi đƣợc phân công một cách nhanh nhất. 

Trên cơ sở đó giúp cho ngƣời quản lý có thể đánh giá đƣợc mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của các nhân viên, tạo nên sự công bằng trong 

phân công đảm bảo đồng đều giữa các nhân viên, đặc biệt là trả công 

đúng với hiệu quả công việc của mỗi nhân viên. Ngoài ra hệ thống 

có thể in ra bản báo cáo bao gồm các thông tin liên quan đến nhiệm 

vụ của mỗi nhân viên (các tuyến phải thu gom; tuyến đƣờng đi ngắn 

nhất, thời gian thực hiện, khoảng cách phải đi...). 

2.2. MAPINFO VÀ CÔNG CỤ LẬP TRÌNH MAPXTREME 

2.2.1. Tìm hiểu về Mapinfo 

a) MapInfo là gì 

MapInfo là phần mềm công cụ để xây dựng bản đồ trên máy tính 

kèm với các chức năng phân tích địa lý. 

Đây là công cụ hoàn hảo để vẽ bản đồ trên máy tính , nó cho phép 

chúng ta thực hiện các phân tích địa lý phức tạp chẳng hạn nhƣ phân 

chia khu vực , liên kết dữ liệu t  xa, việc kéo thả hoặc loại b  các đối 
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tƣợng bản đồ trong ứng dụng và cho phép tạo bản đồ dựa theo bản 

đồ. 

Phần mềm MapInfo do công ty MapInfo Corporation của Mỹ xây 

dựng , công ty ra đời t  năm 1986 và đƣợc biết đến chính thức t  

năm 1994. Phần mềm MapInfo có giao diện khá thân thiện, dễ sử 

dụng nên tƣơng đối phổ biến trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam 

(theo kết quả một khảo sát thống kê cho biết có 80% sử dụng phần 

mềm này trong nghiên cứu và ứng dụng).  

b) Tổ chức thông tin trong tập tin 

2.2.2. Mapxtreme 

a) Sơ lược về MapXtreme 2005 

MapXtreme 2005 là bộ công cụ phát triển phần mềm Window 

hàng đầu của tập đoàn MapInfo. Nó cho phép ngƣời phát triển đã có 

nhiều kinh nghiệm về .NET tạo các ứng dụng Destop, cũng nhƣ 

Client/ Server mạnh mẽ, đặc biệt là về vấn đề định vị. 

Để hỗ trợ .NET Framework trên Window, MapXtreme 2005 đƣa 

ra một mô hình đối tƣợng đơn nhằm phát triển và mở rộng các ứng 

dụng bản đồ trên Destop, môi trƣờng Client/ Server cổ điển và Web. 

MapXtreme 2005 là một công cụ phát triển ứng dụng vô cùng cần 

thiết với các tổ chức, cơ quan mà các các dữ liệu trông thấy đƣợc và 

có thể vẽ bản đồ đƣợc có thể giúp họ có những quyết định thƣơng 

mại tốt hơn, quản lý tài nguyên và các hoạt động một cách hiệu quả 

hơn nhiều. MapXtreme có thể đƣợc sử dụng nhƣ một bộ công cụ 

phân tích mạnh mẽ để đƣa ra những quyết định thƣơng mại hiệu quả 

nhất, chẳng hạn nhƣ :  

 Vị trí tốt nhất của cửa hàng buôn bán? 

 Làm thế nào để vận chuyển các sản phẩm hiệu quả nhất? 

 Làm thế nào để quản lý và bảo vệ tài nguyên? 
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Ngƣời phát triển có thể sử dụng MapXtreme 2005 để rút ngắn 

thời gian hoàn thiện sản phẩm cũng nhƣ cải thiện hiệu suất, độ tin 

cậy và tính bảo mật. T  bộ phát triển phần mềm (SDK _ Software 

Development Kit) đơn này, bạn có thể phát triển các ứng dụng sử 

dụng ngôn ngữ lập trình .NET của riêng bạn ( nhƣ VB.NET, C# 

…..), chia sẻ và sử dụng lại code giữa các triển khai của ứng dụng 

Destop và Web, truy xuất dữ liệu t  nhiều nguồn rộng rãi khác nhau 

nhờ sử dụng các giao thức chuẩn… 

b) Khái Niệm Về Mapping (Bản Đồ) 

c) Kiến Trúc MapXtreme 2005 

d) Danh Sách Các Namespace Trong MapXtreme 2005 
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2.3. SƠ ĐỒ MẠNG LƢỚI GIAO THÔNG THÀNH PHỐ ĐỒNG 

HỚI 

2.3.1. Bản đồ 

 

 

Hình 2.10. Bản đồ giao thông thành phố Đồng Hới 
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2.3.2. Sơ đồ mạng lƣới giao thông 

 

Hình 2.11. Sơ đồ giao thông sử dụng Mapinfo 
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TỔNG KẾT CHƢƠNG 2 

Trong chƣơng này, tôi đã giới thiệu tổng quan về phần mềm 

Mapinfo và công cụ lập trình Mapxtreme. Tôi cũng đã tiến hành 

khảo sát các tuyến đƣờng và số hóa thành bản đồ trong Mapinfo để 

ứng dụng cho thuật toán tìm lộ trình đi trên bản đồ. 
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CHƢƠNG 3 

THIẾT KẾ  VÀ CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 

3.1.  THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH 

3.1.1. Yêu cầu của chƣơng trình 

Với yêu cầu xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm đƣờng đi cho ngƣời 

đƣa thƣ bảo đảm tiêu tốn ít thời gian, công sức, đặc biệt mang lại 

hiệu quả kinh tế cao, hệ thống phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Thiết kế giao diện rõ ràng, dễ hiểu, dễ sử dụng và tối ƣu các 

thao tác. 

- Xây dựng các công cụ hỗ trợ thêm, sửa, xoá các đối tƣợng, 

nhằm phục vụ cho bài toán động(thay đổi lộ trình của ngƣời đƣa 

thƣ). 

- Xây dựng các tiện ích cho ngƣời sử dụng  nhƣ: xem các 

thuộc tính của bất k  một đối tƣợng này, thay đổi các thông số của 

đối tƣợng, phóng to, thu nh  tuy theo nhu cầu ngƣời sử dụng... 

- Thực hiện tìm kiếm theo thông số cố định một cách nhanh 

chóng và dễ dàng. 

- Tăng hiệu quả sử dụng của hệ thống bằng tính tiện ích của 

nó, cùng lúc có thể thực hiện lập lộ trình cho nhiều ngƣời đƣa thƣ. 

3.1.2. Thiết kế cơ sở d  liệu 

Dựa vào các yêu cầu hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu bao 

gồm các bảng sau: 
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a) Bảng nút (Đ nh) giao thông (t lDinh T) 

 

Bảng 3.1. Bảng nút giao thông 

 

Name Type 

Manut Int 

Tennut Character 

Nutke Character 

 

b) Bảng tuyến giao thông (t lTuyen T)  

Bảng 3.2. Bảng tuyến giao thông 

 

Name Type 

Maduong Character 

Tenduong Character 

Nutdau Character 

Nutcuoi Character 

Dodai Float 

 

3.2.  ỨNG DỤNG BÀI TOÁN NGƢỜI ĐƢA THƢ CÀI ĐẶT 

CHƢƠNG TRÌNH 

Áp dụng bài toán ngƣời đƣa thƣ cho danh sánh các nhân viên, 

mỗi nhân viên đƣợc xem là một ngƣời đƣa thƣ, giả sử có n nhân 

viên, hệ thống sẽ tự động thực hiện tính toán n lần bài toán ngƣời 

đƣa thƣ (Chú ý: với mỗi nhân viên có các tuyến đƣờng thu gom rác 

khác nhau), cuối cùng đƣa ra n tuyến đƣờng đi cho n nhân viên, 

khoảng cách phải đi, in ra kết quả báo cáo và mô ph ng tuyến đƣờng 

đi của t ng nhân viên trên bản đồ. 
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Ta xem các tuyến đƣờng là các cạnh của đồ thị, các giao giữa 

các tuyến đƣờng hoặc các khúc cua là các đỉnh của đồ thị 

Cấu trúc dữ liệu 

- Biểu diễn đồ thị G bằng 1 cấu trúc dữ liệu gồm n đỉnh 

và 1 ma trận trọng số Anxn 

- Sử dụng 1 mảng  1 chiều để lƣu các đỉnh bậc lẻ 

- Sử dụng 1 mảng 1 chiều để lƣu hoán vị của các đỉnh 

bậc lẻ và chọn ra một phân hoạch tốt nhất. 

- Sử dụng 1 ngăn xếp Stack[max] để lƣu các đỉnh đã đi 

qua. 

- Sử dụng 1 ngăn xếp ce[max]  để lƣu chu trình Euler 

tìm đƣợc. 

Giải thuật  

Bƣớc 1 : Kiểm tra đồ thị liên thông hay không 

Hàm int lienthong() ; 

Bƣớc 2 : Kiểm tra dồ thị là đồ thị Euler hay không phải là đồ 

thị Euler (dựa vào bậc của mỗi đỉnh).  

Hàm int kiemtraEuler() ; 

Bƣớc 3 : Nếu đồ thị liên thông và không Euler thì ta sử dụng 

định lý Goodman để chuyển đồ thị thành Euler. 

Ta sử dụng các hàm sau đây : 

void timdinhle() ; //Tìm các đỉnh lẻ của đồ thị ban đầu 

void phanhoach() ;  // Dùng để phân hoạch các đỉnh 

lẻ thành các cặp. 

 void Hoanvi ;//sinh ra các hoán vị phân hoạch và 

chọn phân hoạch tối ưu. 

void Themcanh() ; // Thêm cạnh vào đồ thị ban đầu 

để trở thành đồ thị Euler. 
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Int duongdi(int s, int d) ; // tìm đường đi ngắn nhất 

giữa đỉnh s và t 

Bƣớc 4 : T  đồ thị Euler ta đi tìm chu trình Euler 

 void Euler(dothi G) ; // tìm chu trình Euler chính là đƣờng 

đi của xe 

3.3.  THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Phần mềm ứng dụng bài toán ngƣời đƣa thƣ có ý nghĩa to lớn 

trong thực tế để tìm lộ trình di chuyển của bất k  đối tƣợng di động 

nào đó nhƣ: ngƣời, xe máy, ô tô…Với hệ thống này mang lại nhiều 

tiện ích và hiệu quả cho ngƣời sử dụng, đặc biệt là hiệu quả về kinh 

tế, tiết kiệm  thời gian, công sức…trong việc lựa chọn đƣờng đi cho 

hợp lý. Bên cạnh đó với màn hình mô ph ng trực tiếp trên bản đồ 

giúp cho ngƣời sử dụng dễ quan sát, dễ sử dụng, mang tính chất thực 

tế cao. Mô hình này có thể triển khai cho nhiều ứng dụng thực tế: 

- Hệ thống tìm đƣờng đi tối ƣu cho ngƣời lái xe thu gom rác ở 

các tuyến phố. 

- Hệ thống tìm đƣờng đi tối ƣu cho ngƣời đƣa thƣ, ngƣời giao 

báo…. 

- Hệ thống tìm đƣờng đi tối ƣu cho các dịch vụ đƣa đón học 

sinh, sinh viên… 

- Hệ thống xác định lộ trình cho các tour du lịch... 
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3.3.1.  Giao diện chƣơng trình 

3.3.2. Ph ng to, thu nh , di chuyển bản đồ 

3.3.3. Chọn lớp, thêm, sửa,  oá một đối tƣợng 

3.3.4. Tìm kiếm lộ trình đi 

3.3.5. Đánh giá phần mềm 

a. Cách đánh giá 

Với việc ứng dụng phần mềm vào việc tìm lộ trình đi cho xe 

thu gom rác trên địa bàn thành phố Đồng Hới, phạm vi ứng dụng 

chƣa thật sự rộng rãi nên chúng tôi không xây dựng chức năng đánh 

giá tự động mà chỉ sử dụng cách đánh giá cổ điển là quan sát bằng 

mắt. 
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Để đánh giá đƣợc chính xác và khách quan tôi đã căn cứ vào 

các tiêu chí về ràng buộc bài toán tôi có bảng đánh giá nhƣ sau: 

TT Tiêu chí ràng buộc 
Kết 

quả 

1 
Thiết kế giao diện rõ ràng, dễ hiểu, dễ sử dụng và tối ƣu 

các thao tác 
Đạt 

2 

Xây dựng các công cụ hỗ trợ thêm, sửa, xoá các đối 

tƣợng, nhằm phục vụ cho bài toán động (thay đổi lộ 

trình của xe thu gom rác) 

Đạt 

3 

Xây dựng các tiện ích cho ngƣời sử dụng  nhƣ: xem các 

thuộc tính của bất k  một đối tƣợng này, thay đổi các 

thông số của đối tƣợng, phóng to, thu nh  tuy theo nhu 

cầu ngƣời sử dụng... 

Đạt 

4 

Tăng hiệu quả sử dụng của hệ thống bằng tính tiện ích 

của nó, cùng lúc có thể thực hiện lập lộ trình cho nhiều 

xe thu gom 

Đạt 

5 Khoảng cách phải đi là ngắn nhất Đạt 

 . Khả năng áp dụng 

Phần mềm này có thể triển khai cho nhiều ứng dụng thực tế 

nhƣ: 

- Hệ thống tìm đƣờng đi tối ƣu cho ngƣời lái xe thu gom rác ở 

các tuyến phố. 

- Hệ thống tìm đƣờng đi tối ƣu cho ngƣời đƣa thƣ, ngƣời giao 

báo…. 

- Hệ thống tìm đƣờng đi tối ƣu cho các dịch vụ đƣa đón học 

sinh, sinh viên… 

- Hệ thống xác định lộ trình cho các tour du lịch... 
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c. Lợi ích kinh tế - xã hội 

- Lợi ích kinh tế 

Với hệ thống này mang lại nhiều tiện ích và hiệu quả cho 

ngƣời sử dụng, đặc biệt là hiệu quả về kinh tế, tiết kiệm  thời gian, 

công sức…trong việc lựa chọn đƣờng đi cho hợp lý 

- Lợi ích xã hội 

Việc sử dụng phần mềm tiết kiệm đƣợc rất nhiều thời gian, rút 

ngắn đƣợc quảng đƣờng đi t  đó việc thu gom rác đƣợc nhanh 

chóng, làm giảm ô nhiễm môi trƣờng, đem lại môi trƣờng đô thị sạch 

đẹp 

Việc sử dụng phần mềm hạn chế di chuyển của xe làm cho 

giao thông thành phố đở ùn tắc, tai nạn giao thông 

3.4.  TỔNG KẾT CHƢƠNG 3 

Trong chƣơng này, tôi đã phân tích thuật toán giải bài toán 

ngƣời đƣa thƣ. Xây dựng phần mềm ứng dụng bài toán ngƣời đƣa 

thƣ cho xe thu gom rác. Tiến hành các bƣớc thử nghiệm và đánh giá 

phần mềm ứng dụng 



 24 

KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Sau một thời gian nghiên cứu và thực hiện, đồ án đã đạt đƣợc 

những kết quả sau: 

- Tìm hiểu về hệ cơ sở dữ liệu MapInfor 6.0, công cụ 

MapXtreme 2005. 

- Khảo sát thực tế các tuyến đƣờng giao thông thành phố 

Đồng hới số hóa bản đồ bằng Mapinfo 

- Nghiên cứu và cài đặt thuật toán cho bài toán ngƣời đƣa thƣ 

và ứng dụng, và bƣớc đầu mô ph ng lên bản đồ. 

- Kết quả tìm đƣờng đi tƣơng đối tối ƣu và có hiệu quả . 

Phân tích thiết kế đƣợc chƣơng trình hỗ trợ lập hành trình tối 

ƣu theo phân công cho nhân viên thu gom rác. 

2. Hƣớng phát triển của chƣơng trình 

Những kết quả đạt đƣợc nhƣ trên là những chức năng cơ bản 

của hệ thống, để có đƣợc một chƣơng trình chạy tốt, hiệu quả, tiện 

dụng hơn hệ thống cần có thời gian chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện 

một cách chi tiết đầy đủ. 

Chƣơng trình có thể mở rộng để áp dụng tìm đƣờng cho nhiều 

xe thu gom rác cùng một lúc, có thể in ra lịch làm việc trong một 

tuần cho mỗi nhân viên lái xe. Đặc biệt phát triển thành hệ thống tự 

động phân công công việc cho nhân viên đảm bảo công bằng, hợp lý 

và chính xác, hạn chế hiện tƣợng: số lƣợng công việc của các nhân 

viên chênh lệnh quá lớn về khoảng cách. 

 Ngoài ra có thể đƣa thêm một số tiêu chí để phân công công 

việc giữa các nhân viên nhƣ: căn cứ vào thời gian thu gom, vị trí thu 

gom ... Qua đó có thể đánh giá năng lực làm việc của nhân viên. 

 


