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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Lý thuyết ñồ thị là ngành khoa học ñược phát triển từ lâu và có 

ứng dụng rộng rãi, sâu sắc trong cuộc sống hiện nay. 

Tối ưu hóa là cốt lõi của mọi ngành khoa học nhằm phát triển 

sản xuất, phục vụ ñời sống của con người. 

Đối với ñất nước Việt Nam chúng ta, việc nắm bắt các bài toán 

tối ưu lại càng cấp thiết vì cần phải ñón ñầu, nắm bắt kịp sự phát triển 

khoa học kỹ thuật của thế giới hiện nay. 

Với sự gợi ý giúp ñỡ của thầy giáo PGS.TSKH Trần Quốc Chiến 

và bản thân thấy phù hợp với khả năng của mình nên tôi lựa chọn ñề 

tài “ Các bài toán tối ưu trên ñồ thị và ứng dụng”  ñể nghiên cứu. 

Điều kiện ñảm bảo cho việc hoàn thành ñề tài: ñược thầy giáo 

PGS.TSKH Trần Quốc Chiến hướng dẫn, cung cấp tài liệu và tận tình 

giúp ñỡ, ñồng thời bản thân cố gắng nghiên cứu sưu tập tài liệu ñể 

ñảm bảo hoàn thành ñề tài. 

Đề tài phù hợp với sở thích của bản thân, ñây là một trong những 

nội dung quan trọng trong việc giảng dạy bộ môn Toán Trung học 

phổ thông và xa hơn giúp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh và 

ñịnh hướng cho học sinh vươn tới các môn khoa học ứng dụng. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU 

Trên cơ sở nghiên cứu ñặc ñiểm của lý thuyết ñồ thị, tiến hành 

xây dựng các bài toán tối ưu cụ thể trong lý thuyết ñồ thị và vận dụng 

các bài toán ñó trong thực tiễn. Góp phần nâng cao vai trò lý thuyết 

ñồ thị, ñể tìm các phương án tối ưu trong các phương án khả thi. 

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là sử dụng lý thuyết ñồ thị ñể 

xác ñịnh các bài toán tối ưu. 
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3.2. Khách thể nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu của ñề tài là một số bài toàn tối ưu trên ñồ 

thị và ứng dụng. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi về quy mô: Nghiên cứu một số bài toán tối ưu với sự hỗ 

trợ của lý thuyết ñồ thị. 

Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu trong năm học 2010 - 2011. 

4. GIẢ THUYẾT KHOA H ỌC 

Sử dụng một số bài toán tối ưu trong lý thuyết ñồ thị giúp xác 

ñịnh ñường ñi ngắn nhất, luồng cực ñại, bài toán du lịch và bài toán 

tìm cây khung nhỏ nhất. 

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu ñồ thị, ñặc ñiểm lý thuyết ñồ thị. 

- Nghiên cứu vai trò của các bài toán tối ưu trong các bài toán 

trên ñồ thị. 

- Nghiên cứu ứng dụng các bài toán tối ưu trong lý thuyết ñồ thị 

vào thực tiễn. 

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Sưu tầm tư liệu liên quan ñến lý thuyết ñồ thị. 

Sưu tầm tư liệu liên quan ñến các bài tối ưu.  

Phân tích tài liệu và tổng hợp tài liệu. 

6.2. Phương pháp thực tiễn 

Xác ñịnh các bài toán tối ưu trong lý thuyết ñồ thị . 

Xác ñịnh ứng dụng thực tế. 

7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN Gồm 3 chương 

Chương 1 : Cơ sở lý thuyết 

Chương 2 : Các bài toán tối ưu cơ bản 

Chương 3 : Các ứng dụng. 
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CHƯƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ THUY ẾT 

1.1. CÁC KHÁI NI ỆM CƠ BẢN VỀ ĐỒ THỊ 

1.1.1. Định nghĩa và ví dụ 

1.1.2. Bậc của ñỉnh 

1.2. CÁC ĐƠN ĐỒ THỊ ĐẶC BIỆT 

1.2.1. Đồ thị ñầy ñủ  

1.2.2. Đồ thị vòng 

1.2.3. Đồ thị bánh xe  

1.2.4. Đồ thị lập phương  

1.2.5. Đồ thị phân ñôi   

1.2.6. Một vài ứng dụng của các ñồ thị ñặc biệt  

1.3. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ BẰNG MA TRẬN VÀ SỰ ĐẲNG CẤU 

ĐỒ THỊ 

1.3.1. Định nghĩa  

1.3.2. Định nghĩa   

1.3.3. Định nghĩa  

1.4. ĐƯỜNG ĐI VÀ TÍNH LIÊN THÔNG   

1.4.1. Định nghĩa   

1.4.2. Định nghĩa   

1.4.3. Định nghĩa  

1.4.4. Mệnh ñề  

1.4.5. Mệnh ñề  

1.4.6. Hệ quả 

1.4.7. Mệnh ñề   

1.4.8. Mệnh ñề   

1.4.9. Định lý 

1.4.10. Định nghĩa 4 

1.5. ĐỒ THỊ CÓ TRỌNG SỐ  
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CHƯƠNG 2 

CÁC BÀI TOÁN T ỐI ƯU TRÊN ĐỒ THỊ 

2.1. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT 

2.1.1. Giới thiệu bài toán 

2.1.2. Thuật toán Dijkstra tìm ñường ñi ngắn nhất 

2.1.3. Tính ñúng ñắn của thuật toán Dijkstra  

Định lý 

Mệnh ñề 

2.1.4. Thuật toán Floyd tìm ñường ñi ngắn nhất 

2.1.5. Tính ñúng ñắn của thuật toán Floyd 

2.2. BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI   

2.2.1. Luồng vận tải 

2.2.2. Giới thi ệu bài toán luồng cực ñại 

2.2.3. Thuật toán Ford-Fulkerson tìm luồng cực ñại  

2.2.4. Tính ñúng ñắn của thuật toán Ford-Fulkerson 

2.3. BÀI TOÁN DU LỊCH 

2.3.1. Giới thi ệu bài toán 

2.3.2. Thuật toán nhánh và cận 

2.3.3. Tính ñúng ñắn của thuật toán 

2.3.4. Thuật toán xấp xỉ giải bài toán du lịch 

2.4. BÀI TOÁN TÌM CÂY KHUNG NH Ỏ NHẤT 

2.4.1. Giới thi ệu bài toán  

2.4.2. Thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất 

2.4.3. Tính ñúng ñắn của thuật toán Kruskal   

2.4.4. Thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất 

2.4.5. Tính ñúng ñắn của thuật toán Prim  
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CHƯƠNG 3 

CÁC ỨNG DỤNG 

3.1. BÀI TOÁN 1 (Ứng dụng các bài toán tối ưu trên ñồ thị trong 

tổ hợp) 

3.1.1. Bài toán ñám cưới vùng quê 

Có m chàng trai ở một vùng quê nọ. Đối với mỗi chàng trai ta 

biết các cô gái mà anh ta vừa ý. Hỏi khi nào thì có thể tổ chức các 

ñám cưới trong ñó chàng trai nào cũng sánh duyên với các cô gái mà 

mình vừa ý. 

Ta có thể xây dựng ñồ thị với các ñỉnh biểu thị các chàng trai và 

các cô gái, còn các cung biểu thị sự vừa ý của các chàng trai với các 

cô gái. Khi ñó ta thu ñược một ñồ thị lưỡng phân. 

Ví dụ: Có 4 chàng trai {T1, T2, T3, T4} và 5 cô gái {G1, G2, G3, 

G4, G5}. Sự vừa ý cho trong bảng sau 

Chàng trai Các cô gái mà chàng trai ưng ý 

T1 G1, G4, G5 

T2 G2 

T3 G2, G3,G4 

T4 G2, G4 

Đưa vào ñiểm phát s và ñiểm thu t. Nối s với tất cả các ñỉnh biểu 

thị các chàng trai, và nối t với tất cả các ñỉnh biểu thị các cô gái. Tất 

cả các cung của ñồ thị ñều có khả năng thông qua bằng 1. Bắt ñầu từ 

luồng 0, ta tìm luồng cực ñại trong mạng xây dựng ñược theo thuật 

toán Ford-Fulkerson. Từ ñịnh lý về tính nguyên (nếu tất cả các khả 

năng thông qua là các số nguyên thì luôn tìm ñược luồng cực ñại vô 
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hướng trên các cung là các số nguyên), luồng trên các cung là các số 

hoặc 1. Rõ ràng là nếu luồng cực ñại trong ñồ thị có giá trị Vmax = m, 

thì bài toán có lời giải, và các cung với luồng bằng 1 sẽ chỉ ra cách tổ 

chức ñám cưới thỏa mãn ñiều kiện ñặt ra. Ngược lại, nếu bài toán có 

lời giải thì Vmax = m. Bài toán về ñám cưới vùng quê là một trường 

hợp riêng của bài toán về cặp ghép trên ñồ thị lưỡng phân mà ñể giải 

nó có thể xây dựng thuật toán hiệu quả hơn. 

3.1.2. Bài toán về hệ thống ñại diện chung 

Cho tập m phần tử X={z1, z2, . . . , zm} . Giả sử <A1, A2, . . ., An> 

và <B1, B2,…,  Bn> là hai dãy các tập con của X. Dãy gồm n phần tử 

khác nhau của X: <a1, a2, ... ,an> ñược gọi là hệ thống các ñại diện 

chung của hai dãy ñã cho nếu như tìm ñược một hoán vị σ của tập {1, 

2,. . .,n} sao cho < a1, a2, . . . ,an> là hệ thống các ñại diện phân biệt 

của hai dãy <A1, A2, . . ., An> và <Bσ(1), Bσ(2), . . ., Bσ(n)>, tức là ñiều 

kiện sau ñược thỏa mãn: ai ∈ A i ∩ Bσ(i), i = 1, 2,..., n. Xây dựng 

mạng G = (V,E) với tập ñỉnh V = {s, t} ∪ {x1, x2,...,xn} ∪ {u1, 

u2,...,un} ∪ {v1, v2,...,vn} ∪ {y1, y2,...,yn} , trong ñó ñỉnh xi tương ứng 

với tập Ai, ñỉnh yi tương ứng với tập Bi, các phần tử uj, yj tương ứng 

với phần tử zj. Tập các cung của mạng G ñược xác ñịnh như sau: 

E  = {(s,xi): 1≤i≤n} ∪ {(xi,uj): với zj ∈A i,1≤i≤n,1≤j≤m}∪ 

{(uj,vj):1≤j≤m} ∪ {(vj, yi): với zj ∈ Bi,1≤i≤n,1≤j≤m} ∪ {(yi, 

t):1≤i≤n}  

Khả năng thông qua của tất cả các cung ñược ñặt bằng 1. Dễ 

dàng thấy rằng hệ thống ñại diện chung của hai dãy và tồn tại khi và 

chỉ khi trong mạng G = (V,E) tìm ñược luồng với giá trị n. Để xét sự 

tồn tại của luồng như vậy có thể sử dụng thuật toán tìm luồng cực ñại 

từ s ñến t trong mạng G = (V,E). 
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3.1.3. Về một bài toán tối ưu rời rạc 

Trong mục này ta sẽ trình bày thuật toán ñược xây dựng dựa trên 

thuật toán tìm luồng cực ñại ñể giải một bài toán tối ưu rời rạc là mô 

hình toán học cho một số bài toán tối ưu tổ hợp. 

Xét bài toán tối ưu rời rạc: 

                  
n

1 2 n ij
1 i m

j 1

f (x ,x ,..., x ) max x min
≤ ≤ =

= →∑    (3.1) 

với ñiều kiện 

                             
n

ij ij i
j 1

a x p , i 1,2,...,m
=

= =∑     (3.2) 

                            xij = 0 hoặc 1, j = 1, 2, …,n    (3.3) 

trong ñó aij ∈{0,1}, i = 1,2,..., m; j=1, 2,..., n, pi là số nguyên 

dương, i = 1,2,...,m. 

3.1.4. Bài toán phân nhóm sinh hoạt 

Có m sinh viên và n nhóm sinh hoạt chuyên ñề. Với mỗi sinh viên 

i, biết + aij =1, nếu sinh viên i có nguyện vọng tham gia vào nhóm j, 

 + aij = 0, nếu ngược lại, 

 + và pij là số lượng nhóm chuyên ñề mà sinh viên i phải tham 

dự, i =1,2,...,m; j = 1, 2,...,n. 

Trong số các cách phân các sinh viên vào nhóm chuyên ñề mà họ 

có nguyện vọng tham gia và ñảm bảo mỗi sinh viên i phải tham gia 

ñúng pi nhóm, hãy tìm cách phân phối với số người trong nhóm có 

nhiều sinh viên tham gia nhất là nhỏ nhất có thể ñược. 

3.1.5. Bài toán lập lịch cho hội nghị 

Một hội nghị có m tiểu ban, mỗi tiểu ban cần sinh hoạt trong một 

ngày tại phòng họp phù hợp với nó. Có n phòng họp dành cho việc 

sinh hoạt của các tiểu ban. Biết  aij = 1, nếu phòng họp i là thích hợp 

với tiểu ban j, aij = 0, nếu ngược lại, i = 1, 2,...,m, j = 1, 2,..., n.  
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Hãy bố trí các phòng họp cho các tiểu ban sao cho hội nghị kết 

thúc sau ít ngày làm việc nhất. 

Đưa vào biến số:  xij = 1, nếu bố trí tiểu ban i làm việc ở phòng j, 

xij = 0, nếu ngược lại, i = 1, 2, . . .,m, j = 1, 2,. . .,n. 

Khi ñó dễ thấy mô hình toán học cho bài toán ñặt ra chính là bài 

toán (3.1), (3.2) và (3.3), trong ñó pi =1, i = 1, 2, . . .,m. 

Bổ ñề 1: Bài toán (3.1), (3.2) và (3.3) có phương án tối ưu khi và chỉ 

khi               
n

ij ij i
j 1

a x p , i 1,2,...,m
=

= =∑  

xij = 0 hoặc 1, j = 1, 2,…,n 

Hình 3.2 chỉ ra cách xây dựng mạng G(k). 

 
Hình 3.2. Mạng G(k) 

Ký hiệu: 
m

i
i 1

p
=

σ =∑  

Bổ ñề sau ñây cho thấy mối liên hệ giữa luồng cực ñại trong mạng 

G(k) và phương án của bài toán (3.1), (3.2) và (3.3). 

Bổ ñề 2: Giả sử ñối với số nguyên dương k nào ñó, luồng cực ñại 

nguyên trong mạng G(k) có giá trị là σ. Khi ñó X* = (x*
ij)mxn với các 

thành phần ñược xác ñịnh theo công thức: 

x*
ij = ξ * (ui,wj), i = 1, 2,...,m;  j = 1, 2,...,n. 

là phương án của bài toán (3.1), (3.2) và (3.3). 
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Bổ ñề 3: Giả sử X* =(x*
ij) là phương án tối ưu và k* là giá trị tối ưu 

của bài toán (3.1), (3.2) và (3.3). Khi ñó luồng cực ñại trong mạng 

G(k*) có giá trị σ . 

Bổ ñề 4: Nếu k = m thì luồng cực ñại trong mạng G(m) có giá trị σ. 

3.1.6. Bài toán mạng với nhiều ñiểm phát và nhiều ñiểm thu 

3.1.7. Bài toán với khả năng thông qua ở các cung và các ñỉnh 

Đề bài: Hãy tìm một phương án vận chuyển dầu từ một bể chứa 

s tới bể nhận t thông qua hệ thống ñường ống dẫn dầu, sao cho lượng 

dầu chuyển ñược là nhiều nhất. Cho biết trước lượng dầu lớn nhất có 

thể bơm qua mỗi ñường ống và qua mỗi ñiểm nối giữa các ống. 

Giải: Phương án giải bài toán như sau: xây dựng ñồ thị G = 

(V,E), với V là tập các ñỉnh của ñồ thị gồm s, t và tập các ñiểm nối, 

còn E là tập các cung của ñồ thị gồm các ñường ống dẫn dầu. Trong 

G, với mỗi ñỉnh v thuộc V thì tổng luồng ñi vào ñỉnh v không ñược 

vượt quá khả năng thông qua d(v) của nó:  

Σf(w,v) ≤ d(v),  w∈V. 

Để tìm luồng cực ñại giữa s và t trong mạng như vậy, ta xây 

dựng một mạng G′ sao cho: mỗi ñỉnh v của G tương ứng với hai ñỉnh 

v+ và v - trong G′, mỗi cung (u,v) trong G tương ứng với cung (u-,v+) 

trong G′, và mỗi cung (u-,u+) trong G′ có khả năng thông qua là d(v) 

tức là bằng khả năng thông qua của ñỉnh v trong G. Dễ thấy luồng 

cực ñại trong G′ bằng luồng cực ñại trong G với khả năng thông qua 

của các cung và các ñỉnh.  

 3.1.8. (Bài toán trong ñề thi sinh viên giỏi toàn quốc 1994-1995). 

Đề bài: Cho một bảng chữ nhật kích thước MxN (M, N < 100) 

các ô vuông. Trong ñó có một số ô trắng, còn lại là ñen. Hãy chọn 

2M ô ñen trong bảng sao cho thỏa mãn các ñiều kiện: 

1) mỗi dòng chọn ñúng 2 ô ñen.  

2) số ô ñen ñược chọn trong cột chọn nhiều ô nhất là nhỏ nhất.  
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Giải: Ta phát biểu bài toán dưới một dạng khác: xét mạng gồm 

N + M + 2 ñỉnh, gồm hai ñỉnh thu và phát s, t ; M ñỉnh tương ứng với 

M dòng còn N ñỉnh còn lại tương ứng với N cột của bảng. Đỉnh s nối 

với tất cả các ñỉnh tương ứng với dòng, các ñỉnh tương ứng với cột 

nối với ñỉnh thu t, nếu ô (i,j) là ô ñen thì ta nối ñỉnh thứ i của dòng 

với ñỉnh thứ j của cột. Khả năng thông qua của các cung ñược xác 

ñịnh như sau: 

- Mọi cung xuất phát từ ñỉnh s có khả năng thông qua bằng 2.  

- Mọi cung nối cặp ñỉnh dòng và cột có khả năng thông qua bằng 

1.  

- Mọi cung nối với ñỉnh thu t thì khả năng thông qua sẽ thay ñổi 

trong quá trình thay ñổi bài toán luồng ñể thoả ñiều kiện thứ hai của 

bài toán, song chúng luôn bằng nhau, ban ñầu khả năng thông qua 

của các cung này ñều bằng 1. Sau mỗi bước tìm ñược luồng cực ñại 

ta có thể tăng khả năng thông qua của các cung này thêm 1 ñơn vị 

phụ thuộc vào luồng vừa tìm ñược ñã thoả mãn ñiều kiện thứ nhất 

của bài toán hay chưa.  

Bài toán phát biểu lại như sau: Tìm một mạng có khả năng thông 

qua của các cung tại ñỉnh thu là bé nhất sao cho giá trị của luồng tại 

các cung chứa ñỉnh phát ñều bằng 2.  

Với cách phát biểu trên ta có thuật toán giải như sau: 

1. Ban ñầu xét mạng có khả năng thông qua tại các cung chứa 

ñỉnh thu ñều bằng 1.  

2. Mỗi bước tìm một luồng cực ñại. Nếu luồng tìm ñược thoả 

mãn ñiều kiện 1, nghĩa là giá trị luồng tại mỗi cung chứa ñỉnh phát 

ñều bằng 2 thì ta dừng thuật toán, ngược lại ta tăng khả năng thông 

qua của các cung thêm một ñơn vị và quay lại bước 2.  
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Bài toán không tồn tại lời giải khi khả năng thông qua của các 

cung chứa ñỉnh thu ñều bằng N mà không tồn tại luồng cực ñại sao 

cho giá trị của luồng tại các cung chứa ñỉnh phát ñều bằng 2.  

3.1.9. Bài toán ghép tập ñầy ñủ tối ưu 

3.2. BÀI TOÁN 2 (Ứng dụng các bài toán tối ưu trên ñồ thị trong 

hình học phẳng. Bài toán Steiner) 

3.2.1. Lịch sử bài toán Steiner 

Vấn ñề sau ñây ñược Fermat, nhà toán học Pháp nổi tiếng, ñề ra 

trong cuốn sách “Treatise on Minima and Maximal”, cụ thể là như  

sau: “Cho trước ba ñiểm trong mặt phẳng. Hãy tìm ñiểm thứ tư sao 

cho  tổng khoảng cách từ ñiểm này tới ba ñiểm cho trước nhỏ nhất có 

thể.” 

Điểm này ñược mang tên là ñiểm Torricelli của tam giác tạo bởi 

ba ñiểm ñã cho. Đó là ñiểm nhìn ba cạnh của tam giác tạo bởi 3 ñiểm 

ñã cho dưới cùng một góc 120° nếu như tam giác tạo thành  có ba 

góc nhỏ hơn 120°, và là ñỉnh góc tù nếu như tam giác ñó có một góc 

không nhỏ hơn 120°. 

Bài toán Fermat: Cho trước một tập hợp hữu hạn n ñiểm trong 

mặt phẳng. Hãy tìm một ñiểm sao cho tổng khoảng cách từ ñiểm này 

tới các ñiểm cho trước nhỏ nhất có thể.  

Điểm cần tìm  ñược gọi là  ñiểm Torricelli cho hệ n  ñiểm cho 

trước.  
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Hình 3.3 

Bài toán Steiner: Cho trước một tập hợp hữu hạn n ñiểm trên 

mặt phẳng (hoặc trong không gian metric nào ñó), hãy tìm mạng giao 

thông với tổng ñộ dài nhỏ nhất nối các ñiểm này với nhau. 

Bài toán của Steiner cho tập hợp gồm 3  ñiểm cho trước chính là 

một trường hợp riêng của bài toán Fermat. Thế nhưng, với tập hợp có 

4 ñiểm, ta thấy rằng bài toán Steiner không còn là bài toán của 

Fermat nữa, và nó hoàn toàn có một màu sắc khác. 

Bài toán mà Gauss ñặt ra cho hệ thống các ñường tàu nối các 

thành phố Harburg, Bremen, Hannover và Braunschweig ñược Bopp 

giải quyết một cách triệt ñể. Trong hình 3.3, chúng ta ñã thấy mô tả 

lời giải của bài toán này. Hệ thống ñường sắt tối ưu ñược bổ sung 

thêm một ñiểm, ñiểm Torricelli của tam giác với ba  ñỉnh là ba thành 

phố Harburg, Bremen, Hannover, và Braunschweig ñược nối với 

Hannover bởi một tuyến ñường sắt chạy thẳng. Melzak, vào năm 

1961, ñã là người ñầu tiên nêu lên những tính chất cơ sở ñể xác ñịnh 

mạng giao thông tối ưu cho bài toán Steiner  n ñiểm bất kỳ. Một tổng 

quan về bài toán Steiner trên mặt phẳng Ơcơlit ñược ñưa ra bởi 

Gilbert và Pollak trong năm 1968.  

Vì lý do tối ưu, cho nên chúng ta nhận thấy ngay là mạng tối ưu 

cho bài toán Steiner chỉ bao gồm các ñoạn thẳng nối mà không có 
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ñường cong nào cả. Mạng này phải liên thông và không có chu trình 

(do ñiều kiện tối ưu của nó, nếu có chu trình ta có bỏ bớt một cạnh 

trên chu trình mà không ảnh hưởng tới sự liên thông của ñồ thị). Như 

vậy, mạng tối ưu của bài toán Steiner phải là một cây mà cạnh của nó 

là các ñoạn thẳng. Ta gọi mạng tối ưu trong bài toán Steiner là cây 

Steiner. 

3.2.2. Phân tích bài toán Steiner cho n = 4 ñiểm 

Nghiệm của bài toán Steiner là một hệ thống các ñoạn thẳng nối 

các ñiểm ñã cho với các ñiểm Steiner ta thêm vào, cho nên chúng ta 

không thể nêu quy luật tổng quát ñể xác ñịnh chính xác ñó là các 

ñiểm nào và các ñoạn thẳng ñó ñược nối như thế nào. Để ñi tới 

phương pháp tổng quát, ta giải bài toán cho trường hợp n = 4 ñiểm. 

Hơn thế nữa, ta chọn 4 ñiểm ñó là 4 ñỉnh của một hình vuông cạnh 1 

ñể dễ giải. 

3.2.3. Bài toán 2.1: Hãy dựng một mạng lưới giao thông nối 4 ñỉnh 

của một hình vuông ABCD cạnh 1 với tổng ñộ dài nhỏ nhất, sao cho 

từ một ñỉnh tùy ý của hình vuông, ta có thể ñi theo các cạnh tới các 

ñỉnh còn lại của hình vuông. 

Trong quá trình tìm kiếm mạng tối ưu, ta sẽ sử dụng ñịnh lí 1 

quen biết sau: 

Định lí 1: Trên mặt phẳng có một tam giác ñều ABC và một ñiểm M. 

Khi ñó ta có bất ñẳng thức MB + MC ≥ MA, với ñẳng thức chỉ khi M 

nằm trên cung BC của ñường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Định lí 1 trên có thể chứng minh dễ dàng nhờ ñịnh lí Prômêtê 

mở rộng, ñược phát biểu như sau: 

Định lí 2: Cho trước 4 ñiểm ABCD, khi ñó ta có bất ñẳng thức 

AB.CD + AD.BC ≥  AC.BD 

Đẳng thức xảy ra chỉ khi ABCD là một tứ giác nội tiếp. 
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Ta thấy rằng mạng tối ưu của chúng ta phải là một cây chứa các 

ñỉnh của hình vuông ABCD ñã cho. Bây giờ chúng ta xem xét bài 

toán theo số các ñiểm Steiner: 

Nếu chỉ có không có ñiểm Steiner nào cả 

Như vậy, cây của chúng ta là cây với bốn ñỉnh là ñỉnh của hình 

vuông. Do một cây có 4 ñỉnh sẽ có ñúng 3 cạnh. Rõ 

ràng khoảng cách giữa hai ñỉnh của hình vuông 

không nhỏ hơn 1, cho nên cây tối ưu (có tổng ñộ dài 

các cạnh nhỏ nhất) là có tổng ñộ dài các cạnh là 3 

(trong hình 3.4 là một ví dụ với 3 cạnh của hình 

vuông ñơn vị này). 

                                                                            Hình  3.4 

Nếu có ñúng một ñiểm Steiner 

 
Hình  3.5 

Ta thấy rằng do lý do tối ưu, nên bậc của ñiểm Steiner thêm vào 

(ta gọi là ñiểm M) phải ít nhất bằng 3. Nếu không, ta có thể vất bỏ nó 

ñi (nếu nó là ñỉnh treo, hoặc thay thế hai cạnh xuất phát từ nó bởi 

cạnh nối 2 ñỉnh láng giềng của nó trong trường hợp bậc của nó bằng 

2). Như vậy chỉ có ñúng 2 trường hợp phải khảo sát là hai trường hợp 

trong hình 3.5 ứng với trường hợp bậc của ñỉnh M là 3 hay là 4. Ta 

xét hai trường hợp: 
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Bậc của M là 3 

Dựng thêm một tam giác ñều ADE ngoài hình vuông ABCD ñã 

cho. Áp dụng ñịnh lí 11, ta có MA + MD ≥ ME, và suy ra  

MA + MD + MB + BC ≥ EB + BC, 

và thấy rằng ñộ dài của cây tối ưu không nhỏ hơn EB + BC. 

Trong trường hợp này, cây tối ưu có ñược khi M là giao ñiểm của DB 

với ñường tròn ngoại tiếp tam giác ADE. 

 

 
Hình  3.6 

Dễ thấy góc E của tam giác ABE bằng 15°, cho nên BE = 

2cos15°.  

Ta thấy dễ dàng là cây tối ưu trong trường hợp bên phải có ñộ dài 

bằng 1+2cos 15°.  

Bậc của M là 4 

Trong trường hợp này ta có  

MA + MC ≥ AC và MB + MD ≥ BD.  

Như vậy ñộ dài của mạng giao thông ứng 

với trường hợp này không nhỏ hơn 2 2 , 

và ñạt ñược ñộ dài này khi M là giao ñiểm 

hai ñường chéo của hình vuông ñơn vị ñã 

cho.  

 
Hình 3.7 
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Nếu có ñúng hai ñiểm Steiner 

Ta thấy như ñã lập luận ở trên là bậc của các ñiểm Steiner thêm 

vào, mà ta ký hiệu là M và N, phải ít nhất bằng 3. Ta có thể kiểm 

nghiệm thấy rằng mạng có hình dạng như trong hình 3.6 (hoặc tương 

tự như vậy với M nối với A và B, còn N nối với C và D và N ñược 

nối với M). Ta dựng hai hình tam giác ñều ADQ và BCP ra phía 

ngoài hình vuông ABCD như trong hình 3.8.  

 
Hình 3.8 

Áp dụng ñịnh lí 11, ta có thể thấy rằng MA + MD ≥ MQ và 

tương tự là NB + NC ≥ NP. Do ñó tổng ñộ dài các cạnh của cây của 

ta không nhỏ hơn QM + MN + NP ≥ PQ, với ñẳng thức chỉ khi M và 

N là giao  ñiểm của các  ñường tròn ngoại tiếp tam giác ADQ và BCP 

với MN. Như vậy cây tối ưu trong trường hợp này có tổng ñộ dài là 

PQ = 1 3+ . 

So sánh ñáp số của ba trường hợp ta xét trên, ta thấy giá trị nhỏ 

nhất của ba trường hợp này là 1 3+ . Cái ñiều ngăn cản chúng ta 

chấp nhận giá trị ñã tìm ra 1 3+  này làm giá trị tối ưu là quan sát 

thấy càng thêm nhiều ñiểm Steiner, thì tổng ñộ dài các cạnh của 

mạng tối ưu tương ứng càng nhỏ. Trong suốt quá trình lập luận ở trên, 

chúng ta chưa có một cơ sở nào ñặt chân ñể chứng tỏ  ñược rằng chỉ 

có thể thêm tối  ña 2 ñiểm Steiner ñể thiết kế ñược mạng giao thông 

tối ưu cho hệ 4 ñiểm ñã cho. Để thấy rằng quả thật mạng tối ưu với 

bài toán n = 4 ñiểm chỉ có không quá 2 ñiểm Steiner, ta buộc phải sử 
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dụng các kiến thức về cây. Trong phần tiếp, ta sẽ chứng tỏ rằng cây 

tối ưu của bài toán Steiner với n ñiểm chỉ có không quá n - 2 ñiểm 

Steiner. Với ñịnh lí 13 ñược chứng minh trong mục sau, bài toán tìm 

cây Steiner cho tập ñỉnh hình vuông ñơn vị mới có thể giải quyết triệt 

ñể, và ñộ dài của cây tối ưu cần tìm là 1 3+ . 

3.2.4. Phương pháp giải bài toán Steiner tổng quát 

Như trong mục trên ñã phân tích, chúng ta thấy hình học thuần 

túy không thể giải quyết ñược bài toán Steiner. Với hình học thuần 

túy, chúng ta chỉ tính toán  ñược  ñộ dài tối  ưu khi hình dáng của 

mạng giao thông  ñược hình thành. Vấn  ñề hết sức quan trọng trong 

việc xác  ñịnh  ñược hình dáng của cây tối ưu là xác ñịnh ñược số 

ñiểm Steiner của cây tối ưu. Một kết quả ñã biết ñược nêu mà không 

có chứng minh ñi kèm là một cây tối ưu của bài toán Steiner n ñiểm 

chỉ có không quá n - 2 ñiểm Steiner. Ta chứng minh khẳng ñịnh ñó 

trong ñịnh lí sau ñây: 

Định lí 3: Cây tối ưu ít ñỉnh nhất của bài toán Steiner n ñiểm có 

không quá n - 2 ñiểm Steiner. 

Nhận xét 1: Những ñiểm cho trước có bậc trong G ít nhất là 1. 

Nhận xét 2:. Điểm Steiner có bậc trong G ít nhất là 3. 

Để xác ñịnh ñược hình dáng của cây tối ưu, ta phải thêm nhiều 

nhất là x ≤ n -2 ñiểm Steiner và dựng một mô hình cây có x + n ñỉnh 

rồi xác ñịnh cụ thể vị trí hình học của các ñiểm Steiner như ñã làm 

trong bài toán 1 ở mục trên. Nhưng ta thấy rằng ta luôn có thể giả sử 

rằng cây Steiner có ñúng x + n ñỉnh qua các nhận xét sau: 

Nhận xét 3: Nếu cây tối ưu G có một ñiểm Steiner M có bậc dG(M) > 

3 thì ta có thể coi nó là trường hợp suy biến của ñồ thị G’ có thêm 

ñiểm Steiner N với bậc dG’(N) = 3 và dG’(M) = dG(M) - 1 (hình 3.9) 

trong ñó ñộ dài ñoạn thẳng MN là 0.  
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Hình  3.9 

Nhận xét 4: Nếu cây tối ưu G có một ñiểm ñã cho trước A có bậc 

dG(A) > 1 thì ta có thể coi nó là trường hợp suy biến của ñồ thị G’ có 

thêm ñiểm Steiner M với bậc dG’(A) = 1 và dG’(M) = dG(A) + 1 (hình 

3.10), trong ñó ñộ dài ñoạn thẳng MN là 0.  

 
Hình 3.10 

Như vậy, ta có thể áp dụng nhận xét 3 và nhận xét 4 ñể có thể coi 

cây tối ưu Steiner là trường hợp suy biến của một cây G có tính chất 

là bậc của mỗi ñiểm cho trước ñúng bằng 1 và bậc của mỗi ñiểm 

Steiner ñúng bằng 3.  Khi ñó theo công thức tổng các bậc của ñồ thị 

gấp ñôi số cạnh, ta thu ñược 

2(n + x - 1) = 3x + n ⇒  x = n - 2, 
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trong ñó x là số ñiểm Steiner của cây thu ñược cuối cùng. Điều ñó có 

nghĩa là cây tối ưu cho bài toán Steiner với n ñiểm cho trước là một 

trường hợp suy biến của cây G có các tính chất sau 

+ G có  ñúng 2n – 2 ñỉnh, trong ñó có n ñiểm cho trước và n - 2 

ñiểm thêm vào có thể bị trùng vào các ñỉnh ñã cho trước của bài toán.  

+ Bậc của mỗi ñiểm ñã cho trước trong bài toán là 1, 

+ Bậc của mỗi ñiểm Steiner của G (ñỉnh thêm vào) là 3. 

Để tiện, ta sẽ gọi G là cây thiết kế, dùng ñể tìm cây Steiner tối ưu. 

Cây thiết kế có thể khác với cây Steiner tìm ñược, vì trong trường 

hợp tối ưu, có thể có những cạnh của cây thiết kế bị co về ñộ dài 0 

làm cho ñỉnh của chúng có thể trùng nhau. 

Ví dụ sau ñây chỉ rõ cách dùng cây thiết kế. 

3.2.5. Bài toán 2.2: Hãy dựng một mạng lưới giao thông nối 5 ñỉnh 

của một hình ngũ giác ñều ABCDE cạnh 1 với tổng ñộ dài nhỏ nhất, 

sao cho từ một ñỉnh tùy ý của hình ngũ giác ñều này, ta có thể ñi theo 

các cạnh tới các ñỉnh còn lại của nó. 

Giải: Trước hết ta xác ñịnh cây thiết kế G. Ta thấy cây có 2.5-2 

= 8 ñỉnh tất cả, trong ñó có 5 ñỉnh là A, B, C, D và E và ba ñỉnh là 

ñược thêm vào mà ta gọi ñó là M, N và P. Lưu ý rằng trong cây này, 

các ñỉnh A, B, C, D và E là các ñỉnh treo, cho nên khi bỏ các ñỉnh 

này ra khỏi G, ta thu ñược cây G’ với ba ñỉnh M, N và P. Rõ ràng chỉ 

có một cây duy nhất có 3 ñỉnh là một ñường ñộ dài 2 mà thôi, nên 

không mất tổng quát ñó là ñường H=(M, N, P). Sự kết nối cây H với 

A, B, C, D và E ñể thành cây G không kể sai khác qua phép ñẳng cấu 

ñược thể hiện trong hình 3.11.  
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Hình 3.11 

Bây giờ ta có thể dùng ñịnh lí 1 ñã chứng minh trên ñể xác ñịnh 

chính xác vị trí của M, N và P cũng như tổng ñộ dài các cạnh của cây 

tối ưu. Ta dựng hình tam giác ñều EDF, BCG và AFH phía ngoài ngũ 

giác ñều ABCDE (hình 3.11). Theo ñịnh lí 1, áp dụng với các tam 

giác ñều ñược dựng thêm, ta có:  

ME + MD ≥  MF, 

PB  + PC  ≥  PG, và 

NF +  NA ≥ NH. 

Mặt khác theo bất ñẳng thức tam giác, ta có 

NM + MF ≥  NF, 

NP  +  PG ≥ NG, 

NH  + NG ≥ HG. 

Cộng theo vế các bất ñẳng thức trên và giản ước các biến xuất 

hiện ở cùng 2 vế của bất ñẳng thức thu ñược, ta có bất ñẳng thức sau: 

ME + MD + MN + NA + NP + PB + PC ≥ HG, 

Đẳng thức xảy ra khi N là giao ñiểm thứ hai của ñường thẳng FG 

với ñường tròn ngoại tiếp tam giác AFH, M là giao của NF với 

ñường tròn ngoại tiếp tam giác EFD và P là giao của ñường tròn 

ngoại tiếp tam giác BCG với NG. Với vị trí của M, N và P ñược xác 

ñịnh như vậy, tổng ñộ dài các cạnh của cây tối ưu là HF. 
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Trong hai bài toán trên, cây thiết kế và cây Steiner là ñẳng cấu 

với nhau.  

Nhưng cũng có những trường hợp không phải như vậy. Lời giải 

của bài toán Steiner với n = 4 cho các thành phố Harburg, Bremen, 

Hannover và Braunschweig (hình 3.3) cho ta một cây tối ưu không 

ñẳng cấu với cây thiết kế.  

3.3. BÀI TOÁN 3 (IMO - Lần thứ 32 - 1991 - Thụy Điển) 

Đề bài: (Bài 4 - Mỹ ñề nghị) Cho G là một ñồ thị liên thông gồm 

k cạnh. Chứng minh rằng có thể ñánh số các cạnh bằng tất cả các số 1, 

2, 3, …, k sao cho tại mỗi ñỉnh mà ở ñó có ít nhất hai cạnh của ñồ thị, 

ta ñều có ước số chung lớn nhất của các số nguyên viết trên các cạnh 

của ñỉnh này bằng 1. 

Giải:  Xét các dạng ñường ñi dài nhất qua các cạnh. 

+ Nếu số cạnh của ñồ thị k = 1 thì bài toán có lời giải tầm thường. 

+ Nếu k ≥ 2, khi ñó tồn tại ít nhất một ñường ñi dài nhất ñi qua ít 

nhất hai cạnh. Ta ñánh số các cạnh của ñường ñi dài nhất ñó theo thứ 

tự 1, 2, …, m (m là số cạnh của ñường ñi dài nhất). Bỏ các cạnh của 

ñường ñi dài nhất này ra khỏi ñồ thị G, ta ñược ñồ thị G1’ và bỏ tất cả 

các ñỉnh không liên thuộc G1’, ta ñược ñồ thị G1. 

Nếu G1 vẫn có ñường ñi dài nhất chứa ít nhất hai cạnh thì ta 

ñánh số các cạnh của một trong số các ñường ñi dài nhất như vậy bởi 

các số: m + 1, m + 2, …, m + m1 theo thứ tự của ñường ñi (m1 là số 

cạnh của ñường ñi dài nhất trong G1). Lại loại tất cả các cạnh của 

ñường ñi dài nhất này khỏi G1 ta ñược ñồ thị G2’. Bỏ tất cả các ñỉnh 

không liên thuộc cạnh nào của G2’, ta thu ñược ñồ thị G2. 

Tiếp tục xây dựng các ñường ñi dài nhất trong G2 theo cách trên 

và tiếp tục như vậy sau hữu hạn bước (ñiều này thực hiện ñược do G 

có hữu hạn cạnh) ta thu ñược một tập hợp rỗng (ñồ thị không có ñỉnh 

và không có cạnh) hoặc thu ñược một ñồ thị chỉ gồm các ñường ñi 

 
 

24 

dài nhất một cạnh. Trường hợp ñầu ñã ñược ñánh số trong G. Trường 

hợp thứ hai chỉ việc ñiền các số còn lại một cách tùy ý. Ta chứng 

minh cách ñánh số trên thỏa mãn ñiều kiện bài toán, thật vậy: 

Xét một ñỉnh A tùy ý của ñồ thị G mà tại A có ít nhất hai cạnh. 

Theo cách xây dựng thì A phải thuộc ít nhất một ñường ñi dài nhất 

nào ñó và không thể là ñiểm ñầu hay ñiểm cuối của ñường ñi dài nhất 

ñó. Theo cách ñánh số ở trên thì tại A có hai cạnh ñược ñiền hai số tự 

nhiên liên tiếp nên suy ra ước số chung lớn nhất của tập hợp các số 

viết trên cạnh của ñỉnh A bằng 1. 

3.4. BÀI TOÁN 4 (Ứng dụng thuật toán Ford-Fulkerson tìm luồng 

cực ñại) 

3.5. BÀI TOÁN 5 (Ứng dụng bài toán xấp xỉ ñể giải bài toán du 

lịch) 

3.6. BÀI TOÁN 6 (Ứng dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung 

nhỏ nhất) 

3.7. BÀI TOÁN 7 (Áp dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ 

nhất) 

3.8. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 
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KẾT LUẬN 

Luận văn này ñược viết với mong muốn hiểu sâu những thuật 

toán liên quan ñến các bài toán tối ưu trên ñồ thị ñể từ ñó xây dựng 

một hệ thống các nhóm bài toán sơ cấp có thể giải ñược bằng cách 

vận dụng những kết quả của các bài toán tối ưu trên ñồ thị. 

Quá trình nghiên cứu luận văn ñã ñạt ñược những kết quả sau: 

- Với bản thân ñã hệ thống ñược một số kiến thức về lý thuyết ñồ 

thị và khắc sâu hơn các bài toán tối ưu trên ñồ thị. 

- Xây dựng ñược hệ thống các bài toán sơ cấp giải ñược bằng 

cách vận dụng ñược những kết quả của các bài toán tối ưu trên ñồ thị. 

- Có thể xem luận văn như là một tài liệu tham khảo trong quá 

trình bồi dưỡng chuyên ñề lý thuyết ñồ thị cho học sinh giỏi Tin học 

và giỏi Toán, ñồng thời phát huy năng lực học toán của học sinh và 

dạy toán của giáo viên ở phổ thông. 

Mặc dù ñã cố gắng nhưng hệ thống các bài toán xây dựng ñược 

chưa thật sự ña dạng và phong phú nên ñây là hướng phát triển của 

luận văn. 
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