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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lý thuyết đồ thị là một lĩnh vực nghiên cứu đã có từ lâu đời 

và có nhiều ứng dụng hiện đại. Những tư tưởng cơ bản của lý thuyết 

đồ thị đươc đề xuất từ những năm đầu của thế kỷ 18 bởi nhà toán học 

lỗi lạc người Thụy Sĩ Leonhard Euler. Chính ông là người đã sử 

dụng đồ thị để giải bài toán nổi tiếng về các cái cầu ở thành phố 

Konigsberg. Từ đó lý thuyết đồ thị ngày càng khẳng định được vị trí 

quan trọng trong việc áp dụng để giải quyết các bài toán thực tế nhờ 

vào việc tìm ra ngày càng nhiều các định lý, công thức và thuật toán. 

Lý thuyết đồ thị không những có nhiều ứng dụng trong thực 

tế mà còn là công cụ đắc lực cho ngành công nghệ thông tin. Nó giúp 

cho chúng ta mô tả một cách dễ dàng các bài toán phức tạp cụ thể, để 

từ đó ta có thể mã hoá các bài toán đó vào máy tính. Ngoài ra lý 

thuyết đồ thị được sử dụng để giải quyết các bài toán trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau.  

Hiện nay có rất nhiều tài liệu, sách, giáo trình đã viết về lý 

thuyết đồ thị với những nội dung, đầy đủ giúp cho những người 

muốn nghiên cứu về lý thuyết đồ thị tham khảo. Tuy nhiên hầu hết 

các tài liệu đều chỉ nghiên cứu về lý thuyết và xây dựng các thuật 

toán chung cho các bài toán mà chưa có nhiều tài liệu viết về các ứng 

dụng các thuật toán để giải các bài toán ứng dụng cụ thể. 

Là một giáo viên đang giảng dạy THPT, chúng tôi rất cần 

thiết những tài liệu viết về các ứng dụng các thuật toán để giải quyết 

một số bài toán ứng dụng lý thuyết đồ thị. Bộ môn Tin học ngày 

càng phát triển, học sinh ngày càng có nhu cầu tìm hiểu về bộ môn 

để phục vụ cho việc học. Tuy nhiên, hiện nay phục vụ cho việc tham 

khảo và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường THPT chủ yếu là bồi 
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dưỡng về thuật  toán và giải thuật. Lý thuyết đồ thị là một mảng rất 

lớn trong việc giải quyết các bài toán Tin học, đặc biệt là giúp cho 

học sinh có những nhận biết về ứng dụng thực tế của đồ thị.  

Xuất phát từ  nhu cầu trên tôi chọn đề tài:  “Nghiên cứu 

các thuật toán lý thuyết đồ thị và ứng dụng dạy tin học 

chuyên THPT” nhằm mục đích phục vụ tốt hơn nữa cho giáo 

viên và học sinh, đồng thời sẽ là hướng nghiên cứu tốt cho công 

tác giảng dạy của bản thân mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Mục đích chính của đề tài là: Nghiên cứu về lý thuyết đồ thị 

và một số thuật toán ứng dụng đồ thị trong việc bồi dưỡng học sinh 

giỏi bộ môn Tin học trong trường THPT. 

- Nắm được những khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị. 

- Xây dụng một số thuật toán trên đồ thị. 

- Ứng dụng một số thuật toán trên đồ thị giải quyết một số 

bài toán liên quan đến đồ thị. 

 -    Nhận dạng một số bài toán Tin học có thể sử dụng 

phương pháp đồ thị. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối  tượng nghiên cứu 

 Lý thuyết đồ thị và các ứng dụng của đồ thị 

 b. Phạm vi nghiên cứu 

Trong khuôn khổ của luận văn thuộc loại nghiên cứu và ứng 

dụng, tôi chỉ giới hạn nghiên cứu các vấn đề sau: 

 + Lý thuyết đồ thị, các ứng dụng. 

 + Xây dựng và hệ thống hóa một số ứng dụng của các thuật 

toán liên quan đến đồ thị nhằm phục vụ cho việc bồi dưỡng học sinh 

giỏi bậc THPT. 
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 a. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

+ Nghiên cứu lý thuyết về đồ thị, các thuật toán ứng dụng 

của đồ thị. 

+ Hệ thống hóa một số ứng dụng của đồ thị. 

 b. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

 Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với 

nghiên cứu thực nghiệm: 

+ Thiết kế các thuật toán ứng dụng. 

+ Viết các chương trình cho các bài toán ứng dụng cụ thể. 

+ Chạy thử nghiệm và lưu trữ các kết quả đạt được, đánh giá 

lại kết quả. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận. Toàn bộ nội dung của luận 

văn được chia thành 3 chương như sau : 

     Chƣơng 1 : Trình bày nội dung nghiên cứu tổng quan về lý 

thuyết đồ thị: Các định nghĩa, các loại đồ thị, bậc của đồ thị, đường 

và chu trình trong đồ thị, đồ thị con, đồ thị bộ phận và tính liên thông 

trong đồ thị, các phương pháp biểu diễn đồ thị, đồ thị Euler, đồ thị 

nửa Euler và đồ thị Hamilton. 

Chƣơng 2 : Giới thiệu một số thuật toán trên đồ thị:  

 + Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, tìm kiếm theo chiều 

rộng. 

 + Tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông. 

 + Đồ thị có trọng số và bài toán tìm đường đi ngắn nhất: 

Thuật toán Ford – Bellman; thuật toán Dijkstra; thuật toán Floyd – 

đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh. 

 + Thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng. 
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 + Thuật toán Kruskal, thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ 

nhất. 

Chƣơng 3 : Trong chương này giới thiệu một số bài toán, 

đồng thời hệ thống hóa, phân loại các dạng bài toán ứng dụng các 

thuật toán trên đồ thị. Ngoài ra trong chương này cũng giới thiệu một 

số bài toán ứng dụng thực tế trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, 

olympic. 

CHƢƠNG 1 

ĐẠI CƢƠNG VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ 

1.1.1. Định nghĩa đồ thị 

Định nghĩa 1.1 : Đồ thị là một cấu trúc rời rạc bao gồm các đỉnh 

và các cạnh nối các đỉnh của đồ thị. Các loại đồ thị khác nhau được 

phân biệt bởi kiểu và số lượng cạnh nối hai đỉnh nào đó của đồ thị. 

 

-  Nếu cạnh u = (x,y) mà  x và y là hai đỉnh phân biệt thì ta 

nói x, y là hai đỉnh kề nhau. 

-  Nếu  u = (x,x) thì u là cạnh có hai đỉnh trùng nhau ta gọi 

đó là một khuyên. 

-  Nếu u = (x,y) mà x,y là cặp đỉnh có phân biệt thứ tự hay có 

hướng từ x đến y thì u là một cung, khi đó x là gốc còn y là ngọn 

hoặc x là đỉnh ra, y là đỉnh vào. 

-  Khi giữa cặp đỉnh (x, y) có nhiều hơn một cạnh thì ta nói 

những cạnh cùng cặp đỉnh là những cạnh song song hay là cạnh bội. 

1.1.2. Các loại đồ thị  

 a. Đồ thị vô hướng 

Đồ thị G=<X,U> được gọi là đồ thị vô hướng nếu tất cả các 

cạnh u  U  mà cặp đỉnh thuộc nó u = (x,y) (trong đó x,y  X) 

 x  y 
u 
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không phân biệt thứ tự. Đồ thị vô hướng là đồ thị không có bất kỳ 

một cung nào. 

      b. Đồ thị có hướng 

Đồ thị G = <X, U> được gọi là đồ thị có hướng nếu tất cả 

các cạnh u U  mà cặp đỉnh thuộc nó u = (x, y) (trong đó x,y  X) có 

phân biệt thứ tự. Đồ thị có hướng là đồ thị  mà mọi u=(x, y)  X đều 

là cung. 

 c. Đồ thị hỗn hợp 

1.1.3.  Bậc đồ thị 

a. Bậc đồ thị vô hướng 

b.Bậc đồ thị có hướng 

1.1.4. Một số đồ thị đặc biệt 

a.  Đồ thị đều 

b. Đồ thị đầy đủ 

c.  Đồ thị bánh xe 

1.2. ĐỒ THỊ CON, ĐỒ THỊ BỘ PHẬN VÀ TÍNH LIÊN 

THÔNG TRONG ĐỒ THỊ 

       1.2.1. Đồ thị con, đồ thị bộ phận 

Cho đồ thị  G = <X,U> 

- Nếu trong đồ thị đó ta bỏ đi một số đỉnh nào đó và các cạnh 

(cung) xuất phát từ đỉnh đó thì phần còn lại của đồ thị được gọi là đồ 

thị con của đồ thị G đã cho 

 - Nếu trong đồ thị G ta bỏ đi một số cạnh nhưng giữ nguyên 

các đỉnh thì phần còn lại của đồ thị được gọi là đồ thị bộ phận của đồ 

thị G. 

     1.2.2. Đƣờng đi, chu trình và tính liên thông trong đồ thị 

1.2.3. Đồ thị liên thông 

 a. Đồ thị vô hướng liên thông 
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       Định nghĩa 1.4 :  Đồ thị vô hướng G=<X,U> được gọi là 

liên thông nếu luôn luôn tìm được một đường đi giữa 2 đỉnh bất kỳ 

của đồ thị [8]. 

      Định lý 1.4: Nếu bậc của mọi đỉnh đồ thị vô hướng 

G=<X,U> không nhỏ hơn một nửa số đỉnh thì đồ thị đó liên 

thông[8]. 

 b. Đồ thị có hướng liên thông 

 Định nghĩa 1.5 : Đồ thị có hướng  G=<X,U> được gọi là 

liên thông mạnh nếu luôn luôn tìm được đường đi giữa 2 đỉnh bất kỳ 

của nó [8]. 

 Định nghĩa 1.6 : Đồ thị có hướng  G=<X,U> được gọi là 

liên thông yếu nếu đồ thị vô hướng tương ứng (tức là đồ thị đã cho 

được thay các cung bỡi các cạnh) với nó là đồ thị liên thông [8]. 

 Định lý 1.5 :  Đồ thị vô hướng liên thông là định hướng 

được khi và chỉ khi mỗi cạnh của nó nằm trên ít nhất một chu trình 

[8]. 

1.3. ĐỒ THỊ EULER, ĐỒ THỊ NỬA EULER VÀ ĐỒ THỊ 

HAMILTON 

1.3.1. Đồ thị Euler, đồ thị nửa Euler 

 a. Đồ thị Euler 

 Định nghĩa 1.7 : Cho đồ thị vô hướng G = <X,U>. Một chu 

trình trong đồ thị G được gọi là chu trình Euler nếu nó đi qua tất cả 

các cạnh của G và qua mỗi cạnh đúng một lần. 

      Đồ thị có chu trình Euler là đồ thị Euler. Đồ thị có đường đi 

Euler nhưng không có chu trình Euler gọi là đồ thị nửa Euler [8]. 

      b. Đường đi Euler 
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 Định nghĩa 1.8 : Đường Euler trong đồ thị G = <X, U> là 

đường đi qua tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh đi qua đúng một 

lần [4]. 

 Đinh lý 1.7 : Cho G = <X, U> là đồ thị vô hướng liên thông. 

Điều kiện cần và đủ để đồ thị có đường Euler là số đỉnh bậc lẻ trong 

đồ thị là 0 hoặc 2 [4]. 

1.3.2. Đồ thị Hamilton 

 a. Chu trình Hamilton 

 Định nghĩa 1.9 : Giả sử G = <X, U> là đồ thị vô hướng. 

Chu trình Hamilton là chu trình đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị, mỗi 

đỉnh đúng một lần [4]. 

 b. Đường Hamilton 

 Định nghĩa 1.10 : Đường Hamilton trong đồ thị G = <X, U> 

là đường đi qua tất cả các đỉnh mỗi đỉnh đúng một lần [4]. 

1.4. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH  

4.1.1.  Biểu diễn bằng ma trận kề 

4.1.2. Danh sách cạnh (cung) 

4.1.3.  Danh sách kề 

1.5. TÔ MÀU ĐỒ THỊ 

1.5.1. Sắc số đồ thị 

1.5.2. Tô màu đồ thị phẳng 

Định lý 1.10. (Định lý 5 màu  Kempe - Heawood)   

    Mọi đồ thị phẳng đều có sắc số không lớn hơn 5 [3]. 

1.6. CÂY 

1.6.1. Định nghĩa 1.11 :  Cho đồ thị G = <X, U>, G được gọi là 

một cây nếu G liên thông và không có chu trình, với n = X > 1 [4]. 

Khi đó sáu tính chất sau là tƣơng đƣơng 

(1) G là đồ thị liên thông và không có chu trình 
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(2) G không có chu trình và có n - 1 cạnh 

(3) G liên thông và có n - 1 cạnh 

(4) G không có chu trình và nếu thêm vào một cạnh nối 2 đỉnh 

không kề nhau thì G xuất hiện duy nhất một chu trình. 

(5) G liên thông và nếu bỏ đi một cạnh tuỳ ý thì đồ thị nhận được 

sẽ không liên thông. 

(6) Mỗi cặp đỉnh trong G nối với nhau bằng một đường duy nhất 

1.6.2. Cây bao trùm 

 Cho đồ thị G = <X, U> với số đỉnh n lớn hơn 1.  

 Giả sử G' là đồ thị bộ phận của G (G' nhận được từ G bằng 

cách bỏ đi một số cạnh nhưng vẫn giữ nguyên đỉnh). Nếu G' = <X, 

U'> là một cây thì G' gọi là cây bao trùm của G. Theo đúng tính chất 

về cây. G' là cây bao trùm phải có n - 1 cạnh và là một đồ thị liên 

thông không có chu trình [4]. 

 Định lý 1.11 : Cho đồ thị G = <X, U>, G có cây bao trùm 

khi và chỉ khi G là đồ thị liên thông [4]. 

 a. Cây bao trùm bé nhất 

 b. Cây bao trùm lớn nhất  

 Kết luận : Lý thuyết đồ thị là mảng rất lớn nằm trong toán 

rời rạc, đồ thị đóng vai trò quan trọng làm cơ sở toán cho tin học và 

có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Vì vậy việc nghiên cứu cơ sở lý 

thuyết đồ thị là rất cần thiết giúp cho việc ứng dụng xây dựng các 

thuật toán của đồ thị. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, những vấn đề 

mà tôi nêu trên là một phần của lý thuyết đồ thị, nhằm mục đích phục 

vụ cho quá trình nghiên cứu các chương sau. 
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CHƢƠNG 2 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ 

2.1. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ 

2.1.1. Tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị 

Procedure DFS(v); 

  (* Tìm kiếm theo chiều sâu bắt đầu từ đỉnh v; Các biến Chuaxet, 

Ke, là toàn cục*) 

Begin 

  Tham_dinh(v); 

 Chuaxet[v] := false; 

  for   u  Ke(v)   do 

           if    Chuaxet[u]    then DFS(u); 

end; (* đỉnh v là đã duyệt xong *) 

Khi đó, tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị được thực hiện nhờ 

thuật toán sau: 

BEGIN  (*  Initialiation   *) 

 for   v  V   do     Chuaxet[u] := true; 

  for  v  V  do 

   if Chuaxet[v]  then  DFS(v); 

 END. 

2.1.2. Tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị 

Procedure BFS(v); 

(*  Tìm kiếm theo chiều rộng bắt đầu từ đỉnh v; Các biến 

Chuaxet, Ke là biến toàn cục   *) 

begin 

  QUEUE:= ; 

 QUEUE:<= v; (* Kết nạp v vào QUEUE *) 
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 Chuaxet[v]:= false; 

 While QUEUE    do 

  begin 

   p <= QUEUE; (* Lấy p từ QUEUE *) 

   Thăm_đỉnh(p); 

  for  u  Ke(v)   do 

           if   Chuaxet[u]   then 

    begin 

    QUEUE <= u;  Chuaxet[u]:= false; 

   end;  

end;  

end; 

 Khi đó, tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị thực hiện nhờ 

thuật toán sau: 

BEGIN  (* Initialization *) 

  for   v  V  do  Chuaxet[v]:= true; 

  for v  V   do 

   if  Chuaxet[v]  then   BFS(v); 

 END. 

2.1.3. Tìm đƣờng đi và kiểm tra tính liên thông 

Bài toán tìm đƣờng đi giữa hai đỉnh  

Giả sử s và t là hai đỉnh nào đó của đồ thị, tìm đường đi từ s đến t. 

Như trên đã phân tích, thủ tục DFS(s) (BFS(s)) sẽ cho phép thăm 

tất cả các đỉnh thuộc cùng một thành phần liên thông với s. Sau khi 

thực hiện xong thủ tục, nếu Chuaxet[t] = true, điều đó có nghĩa là 

không có đường đi từ s đến t, còn nếu Chuaxet[t]=false thì t thuộc 

cùng thành phần liên thông với s, hay nói một cách khác tồn tại 

đường đi từ s đến t. Trong trường hợp tồn tại đường đi, ta dùng biến 
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Truoc[v] để ghi nhận đỉnh trước đỉnh v trong đường đi tìm kiếm từ s 

đến v. Khi đó, đối với thủ tục DFS(v) cần sửa câu lệnh if  như sau: 

 if  Chuaxet[u]  then 

 begin 

  Truoc[u]:=v; DFS(u); 

 end; 

Còn đối với thủ tục BFS(v) cần sửa đổi câu lệnh câu lệnh if trong 

nó như sau: 

 if   Chuaxet[u]   then 

 begin 

  QUEUE  u;  Chuaxet[u]:= false; Truoc[u]:= p; 

 end; 

Đường đi cần tìm sẽ được khôi phục theo quy tắc sau: 

  T  p1:= Truoc[t]  p2:= Truoc[p1]  …  s. 

2.2. ĐỒ THỊ CÓ TRỌNG SỐ VÀ BÀI TOÁN TÌM ĐƢỜNG ĐI 

NGẮN NHẤT. 

2.2.1. Đƣờng đi ngắn nhất trong đồ thị không có trọng số. 

 Định nghĩa 2.1 :  Đồ thị không có trọng số là đồ thị hữu hạn 

trên các cạnh không có trọng số. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất 

giữa hai đỉnh a,b trong đồ thị không có trọng số G= <X, U> là tìm 

đường đi giữa hai đỉnh a, b sao cho có số các cạnh  là ít nhất [4]. 

 Thuật toán 

 Bƣớc 1: Tại đỉnh a ta ghi số 0; Các đỉnh có cạnh đi từ đỉnh a 

đến ta ghi số 1. 

Giả sử ta đã ghi tới i, tức là ta đã đánh số được các tập đỉnh 

là A(0) = {a}, A(1), A(2), ... , A(i) trong đó A(i) là tập tất cả các đỉnh 

được ghi bởi số i. Ta xác định tập đỉnh được đánh số bởi số i + 1 là 

A(i+1) = {x / x  X, x  A(k) với k = 0,...,i và tồn tại y  A(i) sao 
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cho từ y có cạnh (cung) tới x}. Do tính hữu hạn của đồ thị, sau một 

số hữu hạn các bước, thuật toán dừng lại và cho kết quả là tập các 

đỉnh có chứa b được đánh số bởi m là A(m). 

 Bƣớc 2: Do bước 1 thì đỉnh b được đánh số bởi m, điều này 

chứng tỏ đường đi từ a đến b có m cạnh (cung) và là đường ngắn 

nhất đi từ a đến b. Để tìm tất cả các đường có độ dài m ngắn nhất đi 

từ a đến b, ta xuất phát từ b đi ngược về a theo đúng nguyên tắc: 

   - Tìm tất cả các đỉnh có cạnh tới b được ghi số m-1, giả sử 

đó là xik (k=1,2,..) 

- Với mỗi đỉnh xik tìm tất cả các đỉnh có cạnh với xik 

(k=1,2...) ghi số m-2. 

Bằng cách lùi dần trở lại, đến một lúc nào đó gặp đỉnh ghi số 

0, đó chính là đỉnh a. Tất cả các đường xác định theo các bước trên là 

đường đi từ a đến b có độ dài ngắn nhất là m cần tìm. 

2.2.2. Tìm đƣờng đi ngắn nhất 

        Trong phần này chúng ta chỉ xét đồ thị có hướng G = (V,E), 

|V| = n, |E|=m với các cung được gán trọng số, nghĩa là, mỗi cung 

(u,v)  E của nó được đặt tương ứng với một số thực a(u,v) gọi là 

trọng số của nó. Chúng ta sẽ đặt a(u,v) = , nếu (u,v)  E. Nếu dãy 

v0, v1,…, vp là một đường đi trên G, thì độ dài của nó được định nghĩa 

là tổng sau : 
p

i
ii vva

1
1 ),( . 

2.2.3. Thuật toán Ford – Bellman 

Procedure Ford_Bellman; 

(* Đầu vào: Đồ thị có hướng G = (V,E) với n đỉnh, 

    s  V là đỉnh xuất phát, a[u,v], u, v  V, ma trận trọng số; 

Giả thiết: Đồ thị không có chu trình âm. 
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Đầu ra:  Khoảng cách từ đỉnh s đến tất cả các đỉnh còn lại d[v], 

v  V, Truoc[v], v  V, ghi nhận đỉnh đi trước v trong đường đi ngắn 

nhất từ s đến v *) 

Begin (*  Khởi tạo  *) 

 for  v  V   do 

 begin 

  d[v]:= a[s,v]; Truoc[v]:= s; 

 end; 

 d[s]:= 0; 

 for  k:= 1   to  n-2   do 

        for   v  V \ {s}   do 

  for  u  V   do 

  if   d[v] > d[u] + a[u,v]   then 

  begin 

   d[v]:= d[u] + a[u,v]; Truoc[v]:= u; 

  end; 

end; 

2.2.4. Thuật toán Dijkstra 

procedure Dijkstra; 

(*  Đầu vào:đồ thị có hướng G=(V,E) với n đỉnh. 

s  V là đỉnh xuất phát, a[u,v],u.v V, ma trận trọng số; 

Giả thiết : a[u,v] 0, u,v  V . 

Đầu ra:  Khoảng cách từ đỉnh s đến tất cả các đỉnh còn lại d[v, 

v V.Truoc[v],v V ghi nhận đỉnh đi trước v trong đường đi ngắn 

nhất từ s đến v*) 

Begin  (*khởi tạo*) 

for v V do 
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begin 

d[v]:= a[s,v]; truoc[v]= s; 

   end; 

  d[s]:= 0; T:= V\{s};  (* T là tập đỉnh có nhãn tạm thời *) 

while T    do 

 begin 

 Tìm đỉnh u  T thoả mãn d[u] = min{d[z]:z  T}; 

 T:= T\{u};      (*  Cố định nhãn của đỉnh u  *) 

for v  T do    (*  Gán lại nhãn cho  các đỉnh trong T  *) 

        if d[v] > d[u] + a[u,v]   then 

        begin 

  d[v]:= d[u] + a[u,v];  Truoc[v]:= u; 

         end; 

end;  

end; 

2.2.5. Thuật toán Floyd – đƣờng đi ngắn nhất giữa tất cả các 

cặp đỉnh. 

Cho G=(V,E) là một đồ thị có hướng, có trọng số. Để tìm đường 

đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh của G, ta áp dụng thuật toán Dijkstra 

nhiều lần hoặc áp dụng thuật toán Floyd được trình bày dưới đây. 

Giả sử V={v1, v2, ..., vn} và có ma trận trọng số là W  W0. Thuật 

toán Floyd xây dựng dãy các ma trận vuông cấp n là Wk (0 k n) 

procedure Xác định Wn                      

for i := 1 to n 

for j := 1 to n 

W[i,j] := m(vi,vj)  {W[i,j] là phần tử dòng i cột j của ma trận W0} 

 for k := 1 to n 

 if W[i,k] +W[k,j] < W[i,j] then W[i,j] := W[i,k] +W[k,j] 
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 {W[i,j] là phần tử dòng i cột j của ma trận Wk} 

 Định lý 2.2 :Thuật toán Floyd cho ta ma trận W*=Wn là ma 

trận khoảng cách nhỏ nhất của đồ thị G [3]. 

2.3. THUẬT TOÁN TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI TRONG MẠNG 

2.3.1. Mạng và luồng trong mạng 

Định nghĩa 2.2: Ta gọi mạng là đồ thị có hướng G = (V,E), 

trong đó có duy nhất một đỉnh s không có cung đi vào gọi là điểm 

phát, duy nhất một đỉnh t không có cung đi ra gọi là điểm thu và mỗi 

cung e=(v,w)  E được gán với một số không âm c(e)=c(v,w) gọi là 

khả năng thông qua của cung e. 

Định nghĩa 2.3: Giả sử cho mạng G=(V,E). Ta gọi luồng f 

trong mạng G=(V,E) là ánh xạ f: E R+ gán cho mỗi cung 

e=(v,w) E một số thực không âm f(e)=f(v,w), gọi là luồng trên cung 

e, thoả mãn các điều kiện sau: 

1. Luồng trên mỗi cung e  E không vượt quá khả năng thông 

qua của nó: 0≤ f (e) ≤ c(e), 

2. Điều kiện cân bằng luồng trên mỗi đỉnh của mạng : Tổng luồng 

trên các cung đi vào đỉnh v bằng tổng luồng trên các cung đi ra khỏi 

đỉnh v, nếu v s,t: 0),()()(
)()( vwvw

f wvfvfvDiv  

Trong đó  )(v - tập các đỉnh của mạng mà từ đó có cung đến v, 

)(v - tập các đỉnh của mạng mà từ v có cung đến nó: 

.),(:)(,),(:)( EwvVwvEvwVwv  

3.  Giá trị của luồng f là số : .),(),()(
)()( twsw

twfwsffval  
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Định nghĩa 2.4: Cho mạng G=(V,E). Hãy tìm luồng f
*
  

trong mạng với giá trị luồng val(f
*
) là lớn nhất. Luồng như vậy ta sẽ 

gọi là luồng cực đại trong mạng. 

2.3.2. Thuật toán Ford – Fulkerson tìm luồng cực đại trong 

mạng 

 Thuật toán Ford – Fulkerson 

1. Xuất phát từ một luồng chấp nhận được f. 

2. Tìm một đường đi tăng luồng P. Nếu không có thì thuật 

toán kết thúc. Nếu có, tiếp bước 3 dưới đây. 

3. Nếu (P) = +  thuật toán kết thúc. 

Trong đó (P) - Lượng luồng tăng thêm, hay nói khác là làm 

sự tăng luồng (flow augmentation) dọc theo đường đi tăng luồng P 

một lượng thích hợp mà các ràng buộc của bài toán vẫn thoả. 

2.4. BÀI TOÁN CÂY BAO TRÙM NHỎ NHẤT 

2.4.1. Phép duyệt cây theo chiều sâu (DFS)  

2.4.2. Phép duyệt cây theo chiều rộng  (BFS) 

2.4.3.Thuật toán Kruskal để tìm cây bao trùm nhỏ nhất 

2.4.5. Thuật toán Prim để tìm cây bao trùm nhỏ nhất 

Kết luận : Lý thuyết đồ thị có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Vì 

vậy, việc xây dựng những thuật toán trên đồ thị là cần thiết và kết quả 

đạt được trong việc nghiên cứu các thuật toán ứng dụng của lý thuyết đồ 

thị chủ yếu đó là ứng dụng để giải các bài toán tối ưu, bài toán lập lịch, 

đặc biệt trong các vấn đề về cây,... Rất nhiều thuật toán trên đồ thị được 

xây dựng trên cơ sở duyệt tất cả các đỉnh của đồ thị sao cho mỗi đỉnh 

của nó được viếng thăm đúng một lần hoặc có thể nhiều lần giúp cho bài 

toán tìm kiếm đường đi, tìm đường đi ngắn nhất giữa các địa điểm,.. 
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CHƢƠNG 3 

ỨNG DỤNG CỦA CÁC THUẬT TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ  

ĐỂ BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC THPT 

3.1. NHỮNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BÀI TOÁN BẰNG ĐỒ 

THỊ 

Một đồ thị luôn được xác định bỡi hai yếu tố cơ bản là đỉnh và cạnh. 

Như vậy muốn áp dụng đồ thị để giải bất kỳ một bài toán nào ta cũng 

phải xác định xem xét bài toán đó có thể chuyển được về một đồ thị hay 

không, hay nói cách khác ta phải chuyển bài toán sang cách biểu diễn 

mới là đồ thị. Vì vậy ta cần tìm ra được : Yếu tố nào là đỉnh của đồ thị, 

yếu tố nào là cạnh của đồ thị. 

3.2. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐỒ THỊ CÓ HƢỚNG 

Trong thực tế chúng ta thường gặp những mối quan hệ giữa các đối 

tượng như A thắng B, A giỏi hơn B, A nhanh hơn B,… Những quan hệ 

này theo kiểu một chiều nghĩa là A đã thắng B thì B không thể thắng A 

được,… Vì vậy khi gặp những bài toán có mối quan hệ một chiều như 

vậy ta thường nghĩ đến việc liệu có thể chuyển bài toán đó về bài toán 

đồ thị có hướng và sử dụng các tính chất của đồ thị có hướng. 

3.3. BÀI TOÁN TÌM THÀNH PHẦN LIÊN THÔNG 

Bài toán: Cho đồ thị G=(V, E). Trong đó V là tập đỉnh, E là tập 

cạnh của đồ thị. Hãy tìm số thành phần liên thông của đồ thị và cho 

biết mỗi thành phần liên thông của đồ thị gồm những đỉnh nào? 

Bài tập 3.1:  Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề a(i,j)=1 nếu 2 

đỉnh i và j kề nhau và a(i,j)= 0 nếu 2 đỉnh i và j không kề nhau. 

Bài tập 3.2 : Nhiễm SARS  

(Đề thi Olimpic tin học toàn quốc năm 2003) 

 Công ti X có N nhân viên, do dịch SARS, có 1 nhân viên (các 

nhân viên trong công ti được đánh theo số  thứ tự, và giả sử người bị 
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nhiễm SARS đầu tiên là người thứ k) bị nhiễm SARS nhưng mãi sau 

mới phát hiện ra. SARS lây nhiễm rất nhanh chóng, người tiếp xúc với 

mầm bệnh sẽ bị lây nhiễm gần như tức thì và trở thành mầm bệnh 

mới.Yêu cầu của bài toán là hãy đưa ra danh sách những người bị nhiễm 

SARS để có thể cách li kịp thời. 

3.4. CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐƢỜNG ĐI 

3.4.1. Tìm đƣờng đi qua cặp đỉnh  

Bài toán : Cho đồ thị G=(V,E) trong đó V là tập đỉnh, V là tập 

cạnh của đồ thị. Hãy tìm đường đi từ đỉnh u đến đỉnh v trên đồ thị G.  

Các bài tập ứng dụng 

Bài tập 3.3 : Kén chồng 

Vua của nước Baitotxia, muốn gả chồng cho công chúa Ađa. 

Công chúa muốn người chồng tương lai phải thông minh, không bủn 

xỉn nhưng cũng không hoang phí. Sau thời gian dài suy nghĩ, đức 

vua quyết định xây một cung điện gồm N phòng đánh số từ 1 đến N 

và có M hành lang hai chiều nối trực tiếp một số cặp phòng, phòng 

số W là phòng vào, phòng số K là phòng của công chúa. 

 Mỗi chàng trai được phát S đồng và phải chọn một hành trình 

qua một dãy các phòng (không nhất thiết là khác nhau) bắt đầu từ phòng 

vào, kết thúc ở phòng công chúa. Mỗi lần đến một phòng trên hành trình 

cần phải trả một số tiền qui định đối với phòng đó. Chàng trai nào chọn 

được một hành trình mà khi đến phòng công chúa thì tiêu hết đúng S 

đồng sẽ được làm phò mã. 

Bài tập 3.4 : Đƣờng đi của Bob  

 N thành phố được đánh số từ 1 đến N nối với nhau bằng các 

đường một chiều. Mỗi con đường có hai thông số: độ dài con đường 

và lệ phí cần thiết phải trả (bằng số các đồng tiền xu). Bob muốn 

đang sống trong thành phố 1. Bob muốn về thành phố N. Bob muốn 
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lệ phí đi đường càng ít càng tốt vì còn rất ít tiền. Tìm con đường 

ngắn nhất đi từ thành phố 1 đến thành phố N mà Bob có thể trả lệ phí 

cho những con đường đi qua. 

3.4.2. Tìm đƣờng đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh 

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 đường  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

 

Các bài tập ứng dụng  

Bài tập 3.5 :  Tour du lịch rẻ tiền  

Có N thành phố đánh số từ 1 đến N, N 100. Giữa một số cặp 

thành phố có đường đi hai chiều nối trực tiếp. Cần chọn một tour du 

lịch đi qua ít nhất 3 thành phố khác nhau, mỗi thành phố đúng một 

lần trừ thành phố đầu tiên đi qua đúng hai lần (lần đầu tiên và lần 

cuối cùng) sao cho tổng chi phí của tour du lịch là ít nhất. 

Bài tập 3.6 : Thành phố trên sao hoả 

Đầu thế kỷ 21, người ta thành lập một dự án xây dựng một 

thành phố trên sao Hoả để thế kỷ 22 con người có thể sống và sinh 

hoạt ở đó. Giả sử rằng trong thế kỷ 22, phương tiện giao thông chủ 

yếu sẽ là các phương tiện giao thông công cộng nên để đi lại giữa hai 

điểm bất kỳ trong thành phố người ta có thể yên tâm chọn đường đi 

ngắn nhất mà không sợ bị trễ giờ do kẹt xe. Khi mô hình thành phố 

được chuyển lên Internet, có rất nhiều ý kiến phàn nàn về tính hợp lý 

của nó, đặc biệt tất cả các ý kiến đều cho rằng hệ thống đường phố 

như vậy là quá nhiều, làm tăng chi phí xây dựng cũng như bảo trì. 

 Hãy bỏ đi một số đường trong dự án xây dựng thành phố thoả mãn: 
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+ Nếu giữa hai địa điểm bất kỳ trong dự án ban đầu có ít nhất một 

đường đi thì sự sửa đổi này không làm ảnh hưởng tới độ dài đường 

đi ngắn nhất giữa hai địa điểm đó. 

+ Tổng độ dài của những đường phố được giữ lại là ngắn nhất có thể 

3.5.  BÀI TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ 

Vấn đề liên quan đến tô màu bản đồ, ví dụ bản đồ các vùng 

trên thế giới đã dẫn đến nhiều kết quả trong lí thuyết đồ thị. Khi tô 

màu bản đồ, ta thường tô 2 miền có chung đường biên giới bằng 2 

màu khác nhau. Để đảm bảo điều này, ta có thể sử dụng màu sắc 

riêng cho mỗi miền. Tuy nhiên, cách làm này là không hiệu quả, khi 

bản đồ có quá nhiều miền, sẽ rất khó để phân biệt giữa các miền có 

màu sắc gần giống nhau. Do đó, ta nên sử dụng số màu ít nhất có thể 

được. Nó dẫn đến bài toán xác định số màu tối thiểu cần sử dụng để 

tô màu các miền bản đồ sao cho các miền lân cận luôn khác màu 

nhau. 

Bài toán : Cho một đồ thị vô hướng N đỉnh ( N <= 200 ), mỗi 

đỉnh được nối với 1 số đỉnh khác bằng 1 cung nối trực tiếp duy nhất 

(không có 2 đỉnh nào có nhiều hơn 1 đường nối trực tiếp ). Bài toán 

đặt ra là : Hãy tô màu các đỉnh sao cho không có hai đỉnh nào có 2 

màu giống nhau mà lại nối trực tiếp với nhau với số màu cần tô là ít 

nhất. 

Các bài tập ứng dụng 

Bài tập 3.7 : Tô màu (Đề thi Olympic 30 tháng 4 Tin học 10 

của trường THPT chuyên Thăng Long-Lâm Đồng) 

Trong một bản đồ biểu diễn mạng lưới giao thông của một thành 

phố gồm N địa điểm (N<20), một số địa điểm được nối với nhau bỡi 

các con đường. Để thuận tiện việc quản lý các con đường người ta 

thực hiện việc tô màu trên bản đồ. Hãy dùng số màu ít nhất để tô 
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màu các địa điểm trên theo quy luật : 2 địa điểm có chung đoạn 

đường thẳng nối với nhau thì được tô bằng 2 màu khác nhau. 

Bài tập 3.8: Mobile Phone 

Khi các trạm thu phát sóng liên lạc với các điện thoại di 

động trong vùng của nó, luôn có khả năng nhiều trạm cùng làm việc 

với một máy. Do đó, khi gán các tần số thu phát, trung tâm điều 

khiển phải bảo đảm các trạm gần nhau không có tần số thu phát gần 

nhau quá. Mặt khác, trung tâm điều khiển không muốn gán nhiều tần 

số quá. 

Các tần số là các só nguyên dương, các trạm thu phát sóng kề nhau 

phải gán các tần số hơn kém nhau ít nhất là 2.. Không có quá 100 trạm, 

tìm một phép gán các tần số sao cho số lượng tần số sử dụng là ít nhất 

3.6. BÀI TOÁN TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI TRONG MẠNG 

 Bài toán luồng cực đại trong mạng cũng là một trong số 

những bài toán tối ưu trên đồ thị tìm được những ứng dụng rộng rãi 

trong thực tế cũng như những ứng dụng thú vị trong lý thuyết tổ hợp. 

Bài toán được đề xuất vào đầu những năm 1950, và gắn liền với tên 

tuổi của hai nhà bác học Mỹ là L.R.Ford và D.R.Fulkerson. Bài toán 

luồng cực đại trong mạng có nhiều ứng dụng trong thực tế như: Bài 

toán xác định cường độ dòng lớn nhất của dòng vận tải giữa hai nút 

của một bản đồ giao thông, bài toán tìm luồng dầu lớn nhất có thể 

bơm từ tàu chở dầu vào bể chứa của một hệ thống đường ống dẫn 

dầu…Ngoài ra, ứng dụng của bài toán còn để giải các bài toán như: 

Bài toán đám cưới vùng quê, bài toán về hệ thống đại diện chung, bài 

toán phân nhóm sinh hoạt, bài toán lập lịch cho hội nghị… 

Các bài tập ứng dụng 

Bài tập 3.9 : Tuần tra (Đề chọn đội tuyển Quốc gia năm 2002) 
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Tại Nha Trang, ngay trong thành phố có một bể tắm nước 

khoáng tự nhiên, được dẫn từ trên núi xuống. Từ nguồn, nước được 

dẫn theo các đoạn ống nước, qua các bể nước trung gian để xử lý 

nước trước khi đổ vào bể tắm. Các bể nước khác nhau đều ở các độ 

cao khác nhau và được đánh số từ 1 (là nguồn nước) đến N (là bể 

tắm). Nước chảy từ bể cao hơn (có số hiệu nhỏ hơn) xuống bể ở thấp 

hơn (có số hiệu lớn hơn) nếu có đoạn ống nước nối trực tiếp chúng. 

Như vậy nước từ nguồn có thể chảy theo các đoạn ống nước khác 

nhau tạo thành một tuyến nước đổ vào bể tắm. Mỗi bể nước có ít 

nhất một đoạn ống dẫn nước vào đoạn ống dẫn nước ra. 

Hàng ngày, Ban quản lý phải điều động cán bộ đi kiểm tra và 

trả tiền bồi dưỡng cho họ. Một lượt đi kiểm tra phải xuất phát từ 

nguồn, theo các đoạn ống dẫn nước của cùng một tuyến nước nào đó 

và kết thúc tại bể tắm. Ban quản lý phải trả cho một lượt kiểm tra 

một số tiền là T x (số đoạn ống nước trên tuyến nước kiểm tra) đồng. 

 Yêu cầu: Hãy giúp Ban quản lý tổ chức kiểm tra sao cho mỗi 

đoạn ống nước phải được tuần tra ít nhất hai lượt và tổng số tiền phải trả 

là ít nhất. 

3.7. BÀI TOÁN VỀ CÂY  

Bài toán tìm cây khung nhỏ nhất: Cho G=(V,E) là đồ thị vô 

hướng liên thông có trọng số, mỗi cạnh e E có trọng số m(e) 0. Giả 

sử T=(VT,ET) là cây khung của đồ thị G (VT=V). Ta gọi độ dài m(T) 

của cây khung T là tổng trọng số của các cạnh của nó: 

m(T)=

TE e

em )( . 

Bài toán đặt ra là trong số tất cả các cây khung của đồ thị G, hãy 

tìm cây khung có độ dài nhỏ nhất. Cây khung như vậy được gọi là 
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cây khung nhỏ nhất của đồ thị và bài toán đặt ra được gọi là bài toán 

tìm cây khung nhỏ nhất. 

Các bài tập ứng dụng  

 Bài tập 3.10 : Mạng giao thông 

Theo thiết kế, một mạng giao thông gồm N nút có tên từ 1 đến 

N (N≤100). Chi phí để xây dựng một đường hai chiều trực tiếp nối từ 

nút i đến nút j bằng aij=aji≥0 với mọi i,j (aii=0). Hai tuyến đường khác 

nhau không cắt nhau tại điểm không là đầu mút. Hiện đã xây dựng 

được K tuyến đường. 

Bài toán đặt ra như sau: Hệ thông đường đã xây dựng đã đảm 

bảo sự đi lại giữa hai nút bất kỳ chưa? Nếu chưa, hãy chọn một số 

tuyến đường cần xây dựng thêm sao cho: 

1. Các tuyến đường sẽ xây dựng sẽ cùng với các tuyến đường 

đã xây dựng phải bảo đảm sự đi lại giữa hai nút bất kỳ. 

2. Tổng kinh phí để xây dựng các tuyến đường thêm là ít nhất. 

Bài tập 3.11 : Gốc có độ cao nhỏ nhất 

Cho một đồ thị vô hướng, không có chu trình, có n đỉnh và n-1 

cạnh (n≤10000). Với việc chọn một đỉnh r là gốc thì đồ thị như vậy 

sẽ biến thành một cây có độ cao tương ứng gọi là h(r) (độ cao của 

cây được định nghĩa là đường đi nhiều cạnh  nhất xuất phát từ gốc 

đến lá của cây).  

Hãy tìm gốc r sao cho độ cao của cây là nhỏ nhất có thể được  

3.8. CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 

 Chương trình của bài tập ứng dụng đã được lập trình và chạy 

thử nghiệm tốt cho được các kết quả tối ưu. 

 Kết luận : Có nhiều bài toán ứng dụng, nếu được mô hình 

tốt bằng đồ thị thì sẽ dễ dàng giải quyết được trên máy tính. Ứng 

dụng các thuật toán của lý thuyết đồ thị là rất thực tiễn và quan trọng 
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giúp cho việc nhận dạng và định hướng được một số bài toán có tính 

chất đồ thị trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, olympic. Việc nghiên 

cứu lý thuyết đồ thị và các ứng dụng của nó góp phần phát triển các 

kỹ thuật Tin học. 

KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

Lý thuyết đồ thị là một mảng rất rộng. Nếu đi hết tất cả các vấn 

đề của Lý thuyết đồ thị thì đó là một khối lượng kiến thức rất khổng 

lồ, các vấn đề ứng dụng của đồ thị cũng rất nhiều, rất phong phú và 

đa dạng. Trong luận văn đã nghiên cứu và trình bày những kiến thức 

cơ bản về lý thuyết đồ thị và những thuật toán ứng dụng của đồ thị. 

Đồng thời luận văn cũng đã nhận dạng và phân loại một số dạng bài 

toán ứng dụng trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi phổ thông bộ môn 

Tin học.  Qua đó luận văn đã đạt được một số kết quả như sau : 

Về lý thuyết :  

Luận văn đã đi sâu nghiên cứu được các kiến thức chung nhất về 

lý thuyết đồ thị và các thuật toán của đồ thị. Luận văn cũng đã phân 

tích kỹ về các thuật toán của các bài toán ứng dụng các thuật toán 

của đồ thị. 

Về ứng dụng :  

Luận văn đã phân tích và cài đặt các thuật toán của các bài toán 

ứng dụng trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, olympic Tin học. 

     Phạm vi và khả năng áp dụng : 

     Luận văn là một tài liệu tham khảo tốt cho giáo viên dạy bộ môn 

Tin học ở các trường THPT và học sinh.  

      Khả năng tiếp tục phát triển : 

 Hoàn thiện hơn nữa về thuật toán và cài đặt thuật toán cho các 

bài toán ứng dụng, đồng thời bổ sung một số bài toán mới trong các 

kỳ thi chọn học sinh giỏi, olympic. 


