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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Đổi mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ quan trọng 

của ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần 
thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Lý thuyết đồ thị là công cụ của toán học hiện đại được ứng 
dụng vào nhiều ngành khoa học, kĩ thuật khác nhau, đặc biệt là 
việc đưa vào giải một số các bài toán phổ thong. Chính vì vậy, 
vận dụng lý thuyết đồ thị trong dạy học để phục vụ cho công tác 
giảng dạy bằng cách mô hình hoá nhằm nâng cao được hiệu quả 
dạy học thúc đẩy quá trình tự học, tự nghiên cứu của học sinh 
theo hướng tối ưu hoá, kích thích năng lực sáng tạo của học sinh. 

Trong chương trình Tin học ở trường THPT được trang bị 
kiến thức về lý thuyết đồ thị đề nhằm phục vụ cho việc lập trình 
giải các bài toán, do đó có thể khai thác lý thuyết đồ thị vào quá 
trình dạy học môn Tin học và bỗi dưỡng học sinh giỏi. 

Việc cung cấp thêm một số kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị cho 
học sinh là một nhu cầu cần thiết. Mặc khác việc khai thác lý thuyết đồ thị 
vào giải các bài toán Tin học ta đạt được hai mục tiêu: 

1. Chỉ ra lớp bài tập có thể giải được bằng lý thuyết đồ thị. 
2. Hỗ trợ cho việc lập trình. 
Bản thân là giáo viên giảng dạy môn Tin học lâu năm, chúng tôi 

thấy rất cần thiết có những tài liệu tham khảo về ứng dụng các thuật toán 
liên quan đến lý thuyết đồ thị để giải quyết một số bài toán ứng dụng lý 
thuyết đồ thị. Bên cạnh đó với sự phát triển của Công nghệ thong tin môn 
Tin học đã được đưa vào hầu hết các bậc học, làm tăng nhu cầu tra cứu 
trong lĩnh vực này để phục vụ việc học và giáo viên cũng cần tài liệu tìm 
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hiểu để nâng cao chuyên môn trong việc dạy học và bồi dưỡng học sinh 
giỏi.  

Cùng với nhu cầu về tham khảo tài liệu, qua quan sát của 
bản than, xu hướng trong những năm gần đây cấu trúc đề thi của 
các kỳ thi học sinh giỏi và Olympic Tin học chiếm tỉ lệ 25% - 
30% các bài toán vận dụng lý thuyết đồ thị để giải quyết. Tuy 
nhiên, hiện nay phục vụ cho việc tham khảo và bồi dưỡng học 
sinh giỏi ở các trường THPT chủ yếu là bỗi 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 cho học sinh có những 
nhận biết về ứng dụng thực tế của đồ thị. 

Hiện nay có rất nhiều tài liệu đã viết về lý thuyết đồ thị với 
những nội dung phong phú và đa dạng. Tuy nhiên hầu hết các tài 
liệu điều chỉ nghiên cứu về lý thuyết và xây dựng các thuật toán 
chung cho các bài toán mà chưa có tài liệu viết về ứng dụng các 
thuật toán để giải các bài toán cụ thể, xuất phát từ những lý do 
trên tôi lựa chọn đề tài: “Phương pháp đồ thị và ứng dụng 
trong dạy Tin học THPT” 

2. Mục tiêu nghiên cứu: 
- Vận dụng thuật toán đồ thị vào việc dạy Tin học tại các 

trường THPT, từ đó có biện pháp giúp học sinh hình thành và 
phát triển kiến thức lý thuyết đồ thị và ứng dụng để giải các bài 
toán Tin học. 

- Nhận diện bài tập trong chương trình Tin học có thể vận 
dụng lý thuyết đồ thị để giải và phát biểu. 

- Những dấu hiệu cụ thể để nhận dạng bài toán có thể vận 
dụng lý thuyết đồ thị trong quá trình giải bài toán Tin học phổ 
thông. 
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- Kiểm tra hiệu quả của các biện pháp, phương án lý thuyết 
đồ thị vào giải các bài toán trong thực tế. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
a. Đối tượng nghiên cứu 
Lý thuyết đồ thị và các ứng dụng của thuật toán đồ thị. 
b. Phạm vi nghiên cứu 
- Vận dụng lý thuyết đồ thị vào dạy Tin học ở trường THPT. 
- Giải quyết các bài toán bằng lý thuyết đồ thị trong chương 
trình Tin học phổ thông. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
a. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 
- Tìm hiểu các văn bản, tài liệu chỉ đạo của Bộ GD&ĐT 

liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học, sách giáo khoa, sách 
giáo viên, sách bài tập, sách chuyên đề, sách nâng cao, phân phối 
chương trình môn Tin học THPT. 

- Các tài liệu về lý thuyết đồ thị và những ứng dụng của đồ 
thị trong thực tiễn cuộc sống và trong dạy học. 

- Các công trình nghiên cứu các vấn đề liên quan trực tiếp 
đến thuật toán đồ thị. 

b. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 
Sử dụng lý thuyết đồ thị để bồi dưỡng học sinh giỏi khối 11, 

12 tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh tại trường THPT Lý Sơn 
năm học 2013 – 2014, 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:          



 4 

Chương 1: Giới thiệu tổng quát chương trình Tin học THPT 
+ Cơ sở lý luận phương pháp dạy học phát hiện và giải 
quyết vấn đề. 
+ Thực trạng dạy và học Tin học ở trường THPT. 

Chương 2: Khai thác lý thuyết và các thuật toán trên đồ thị. 
+ Sơ lược các khái niệm cơ bản về đồ thị. 
+ Thuật toán tìm kiếm: Tìm kiếm theo chiều sâu, tìm kiếm 

theo chiều rộng. 
+ Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất: thuật toán Ford – 

Bellman; thuật toán Dijkstra; thuật toán Floyd. 
+ Thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất: thuật toán Kruskal, 

thuật toán Prim. 
+ Thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng. 

Chương 3: Trong chương này giới thiệu một số bài toán và đưa ra 
cách nhận dạng bài toán ứng dụng lý thuyết đồ thị. Đồng thời nếu 
ra một số bài toán ứng dụng trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, 
Olympic,… 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN DẠY VÀ HỌC TIN HỌC  

TẠI TRƯỜNG THPT 
 

1.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT 
HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1.1.1. Cơ sở lý luận   
a. Cơ sở triết học   
b. Cơ sở tâm lý học   
c. Cơ sở giáo dục học 
1.1.2. Những khái niệm cơ bản  
a. Vấn đề  
b. Tình huống gợi vấn đề  
c. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 
d. Đặc điểm của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề  
e. Hình thức dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 
1.1.3. Thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 
a. Các bước của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 
b. Những điểm cần chú ý khi vận dụng dạy học phát hiện 
và giải quyết vấn đề 

1.2. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC TIN HỌC Ở TRƯỜNG 
THPT 

1.2.1. Thực trạng 
1.2.2. Đặc điểm của việc giảng dạy môn Tin học trong 

trường phổ thông 
+ Thực hành trên máy tính là bắt buộc và là một cấu thành 

của bài giảng lý thuyết.  
+ Nhiều kiến thức và bài học được diễn đạt thông qua các 
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bước thực hành và thao tác cụ thể trên máy tính.  
 + Kiến thức môn học gắn liền với công nghệ và thay đổi rất 

nhanh trên thế giới 
+ Khái niệm "tay nghề" Tin học có thể được hiểu và đánh 

giá theo nhiều cách và quan điểm đa dạng khác nhau.  
+ Môi trường thực hành rất đa dạng và không thống nhất. 

Đây cũng là một đặc thù rất nổi bật của bộ môn Tin học.  
+ Là một môn học mới chưa có nhiều kinh nghiệm và về lý 

luận cũng như thực tế cho việc giảng dạy trong nhà trường phổ 
thông.  

1.2.3. Phương pháp và cách tiến hành giảng dạy môn Tin 
học  

a. Phương pháp giảng dạy lý thuyết  
b. Phương pháp giảng dạy theo module  

1.3. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ 
1.3.1. Lý thuyết đồ thị 
Khái niệm đồ thị, các đồ thị đơn đặc biệt, tính liên thông của 

đồ thị. Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton, cây: định nghĩa và các 
tính chất cơ bản, đồ thị phẳng và tô màu đồ thị. 

1.3.2. Các thuật toán đồ thị 
Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, thuật toán tìm kiếm 

theo chiều rộng, thuật toán Ford – Bellman, thuật toán Dijkstra, 
thuật toán Floyd, thuật toán Kruskal, thuật toán Prim, thuật toán 
Ford-Fulkerson. 
1.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Ngày nay lĩnh vực Tin học được phát triển rộng rãi trong 
nhiều lĩnh vực. Vì thế chương trình Tin học phổ thông cần được 
quan tâm đúng mức để các em học sinh có điều kiện học tập tốt 
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hơn, nhằm có một kiến thức cơ bản ban đầu để các em có thể tư 
duy và phát triển kỹ năng cũng như kiến thức của mình. 

Để nâng cao việc dạy và học môn Tin học THPT cần có 
nhiều phương pháp dạy học tích cực, cũng như các tài liệu bổ 
sung kiến thức nhằm giúp người dạy đạt hiệu quả cao và học sinh 
có thể tiếp thu kiến thức tốt hơn, khả năng tư duy và giải quyết 
bài toán với phương pháp hiệu quả hơn. 
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CHƯƠNG 2 
KHAI THÁC LÝ THUYẾT VÀ CÁC THUẬT TOÁN  

TRÊN ĐỒ THỊ 
 
2.1. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ĐỒ 
THỊ 
 2.1.1. Định nghĩa đồ thị 
 Định nghĩa 2.1: Đồ thị là một cấu trúc rời rạc gồm các đỉnh 
và các cạnh nối các đỉnh đó. Được mô tả hình thức G = (V, E) 
trong đó V là tập các đỉnh (Vertices), và E là tập các cạnh (Edges), 
có thể coi E là tập các cặp (u,v) với u và v là hai đỉnh của V. 
 Đơn đồ thị, đa đồ thị, đồ thị có hướng, đồ thị vô hướng. 
 2.1.2. Các đơn đồ thị đặc biệt 
 Đồ thị đầy đủ, đồ thị vòng, đồ thị bánh xe, đồ thị lập phương, 
đồ thị phân đôi. 
 2.1.3. Tính liên thông của đồ thị 
 Giả sử G=(V, E) là đồ thị vô hướng (hoặc có hướng). Một 
đường đi trong đồ thị là một dãy vi1ei1vi2ei2 … vijeij … 
vikeikvik+1eik+1 , trong đó các vij là các đỉnh còn các eij là các cạnh 
sao cho ∀j∈{1, 2, ...,k} thì đỉnh vij và đỉnh vij+1 là hai đỉnh kề 
nhau của cạnh eij. Đường đi đó xuất phát từ đỉnh vi1 và kết thúc tại 
đỉnh vik+1. 
 Đường đi gọi là chu trình nếu nó bắt đầu và kết thúc tại 
cùng một đỉnh. 

Đường đi hoặc chu trình gọi là chu trình đơn nếu nó đi qua 
mỗi cạnh đúng một lần. 
 Một đồ thị (vô hướng) được gọi là liên thông nếu có đường 
đi giữa mọi cặp đỉnh phân biệt của đồ thị. 
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 Đồ thị có hướng G được gọi là liên thông mạnh nếu với hai 
đỉnh phân biệt bất kỳ u và v của G đều có đường đi từ u đến v và 
đường đi từ v đến u. 
 Đồ thị có hướng G được gọi là liên thông yếu nếu với hai 
đỉnh phân biệt bất kỳ u và v của G đều có đường đi từ u đến v 
hoặc từ v đến u. 
 2.1.4. Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton 
 a. Đồ thị Euler 
 Định nghĩa 2.2: Chu trình đơn chứa tất cả các cạnh (hoặc 
cung) của đồ thị (có hướng hoặc vô hướng) G được gọi là chu 
trình Euler. Đường đi đơn chứa tất cả các cạnh (hoặc cung) của đồ 
thị (có hướng hoặc vô hướng) G được gọi là đường đi Euler. Một 
đồ thị liên thông có chứa một chu trình (đường đi) Euler được gọi 
là đồ thị Euler. 
 b. Đồ thị Hamilton 
 Định nghĩa 2.3: Chu trình (đường đi) sơ cấp chứa tất cả các 
đỉnh của đồ thị (vô hướng hoặc có hướng) G được gọi là chu trình 
(đường đi) Hamilton. Một đồ thị có chứa một chu trình (đường đi) 
Hamilton được gọi là đồ thị Hamilton (nửa Hamilton). 
 2.1.5. Cây 
 a. Định nghĩa và các tính chất cơ bản 
 Định nghĩa 2.4: Cây là một đồ thị vô hướng liên thông, 
không chứa chu trình và có ít nhất hai đỉnh. 
 Các tính chất cơ bản (6 mệnh đề tương đương) : Cho T là 
một đồ thị có n ≥ 2 đỉnh. Các điều kiện sau tương đương: 

1) T là một cây. 
2) T liên thông và có n-1 cạnh. 
3) T không chứa chu trình và có n-1 cạnh. 
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4) T liên thông và mỗi cạnh là cầu. 
5) Giữa hai đỉnh phân biệt bất kỳ của T luôn có duy nhất 
một đường đi sơ cấp. 
6) T không chứa chu trình nhưng khi thêm một cạnh mới thì 
có được một chu trình duy nhất. 

 b. Cây khung 
 Định nghĩa 2.5: Trong đồ thị liên thông G, nếu ta loại bỏ 
cạnh nằm trên chu trình nào đó thì ta sẽ được đồ thị vẫn là liên 
thông. Nếu cứ loại bỏ các cạnh ở các chu trình khác cho đến khi 
nào đồ thị không còn chu trình (vẫn liên thông) thì thu được một 
cây nối các đỉnh của G, cây đó gọi là cây khung hay cây bao trùm 
của đồ thị G. 
 c. Bài toán tìm cây khung nhỏ nhất 
 d. Cây có gốc 
 2.1.6. Đồ thị phẳng và tô màu đồ thị 
 a. Bài toán mở đầu: Bài toán ba làng và ba nhà máy.  
 b. Đồ thị phẳng 
 Định nghĩa 2.6: Một đồ thị được gọi là phẳng nếu nó có thể 
vẽ được trên một mặt phẳng mà không có các cạnh nào cắt nhau 
(ở một điểm không phải là điểm mút của các cạnh). Hình vẽ như 
thế gọi là một biểu diễn phẳng của đồ thị. 
 Định nghĩa 2.7: Cho G là một đồ thị phẳng, mỗi phần mặt phẳng 
giới hạn bởi một chu trình đơn không chứa bên trong một chu trình đơn 
khác gọi là miền (hữu hạn) của đồ thị G, chu trình giới hạn miền là biên 
của miền. Mỗi đồ thị phẳng liên thông có một miền vô hạn duy nhất (là 
phần mặt phẳng bên ngoài tất cả các miền hữu hạn), số cạnh ít nhất tạo 
thành biên gọi là đai của G, trường hợp nếu G không có chu trình thì đai 
chính là số cạnh của G. 
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 Định lý 2.1: Nếu một đồ thị phẳng liên thông có n đỉnh, p 
cạnh, và d miền thì ta có hệ thức: n - p + d = 2 
 c. Tô màu đồ thị 
 Định nghĩa 2.8: Tô màu một đơn đồ thị là việc gán màu 
cho các đỉnh của nó sao cho hai đỉnh liền kề có màu khác nhau. 
Mỗi đồ thị có thể có nhiều cách tô màu khác nhau. Số màu hay 
sắc số (Chromatic number) của một đồ thị G là số màu tối thiểu 
cần thiết để tô màu G. Ký hiệu: χ(G). 
 Một số định lý 
 Định lý 2.2: Mọi đơn đồ thị đầy đủ Kn đều có: χ(Kn) = n. 
 Định lý 2.3: Mọi chu trình độ dài lẻ đều có sắc số là 3. 
 Định lý 2.4: Nếu G có chứa một đồ thị con đẳng cấu với Kn 
thì χ(G)≥n. 
 Định lý 2.5: Một đơn đồ thị G = (V, E) có thể tô bằng 2 màu 
khi và chỉ khi nó không có chu trình độ dài lẻ. 
 Định lý 2.6 (Định lý 5 màu của Kempe-Heawood): Mọi đồ 
thị phẳng đều có thể tô đúng 5 màu. 

Định lý 2.7 (Định lý bốn màu của Appel-Haken, 1976): 
Mọi đồ thị phẳng đều có thể tô không lớn hơn 4 màu. 
2.2. MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ 
 2.2.1 Thuật toán tìm kiếm trên đồ thị: 
 a. Tìm kiếm theo chiều sâu DFS (Depth First Search) 
 Procedure DFS(u ∈ V); 
     Begin  
   Free[u]:=false; { u đã thăm} 
   for (∀v∈V: Free[v]) and ((u,v) ∈ E) do  
   {duyệt mọi đỉnh v chưa thăm kề với u} 
      begin  
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    Trace[v]:=u;  {lưu vết đường đi} 
    DFS(v); {gọi đề quy duyệt tương tự đối với v} 
      end;  
    End; 
 b. Tìm kiếm theo chiều rộng BFS (Breadth First Search) 
 Procedure BFS(v0 ∈ V); 
 Begin 
  For  (∀v∈V)  do  Free[v] := True; 
  Free[s] := False;  
  Queue  :=  ∅;  Push(s);  
  While Queue ≠ ∅ do 
   u := Pop; {lấy từ hàng đợi ra một đỉnh u} 
   For  (∀v∈V: Free[v] and ((u,v) ∈ E)  do 
   {xét những đỉnh v kề u chưa bị đưa vào hàng đợi} 
    Begin 
     Trace[v] := u; {lưu vết đường đi} 
     Free[v] := False; {đánh dấu v} 
     Push(v); {đẩy v vào hàng đợi} 
    End; 
  If  Free[f]  then   {s đi tới được f} 
   <truy theo vết từ f để tìm đường đi từ s tới f> 
 End; 
 2.2.2. Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất 
 a. Thuật toán Ford – Bellman  
 Procedure   Ford_Bellman; 
 Begin 
     For (∀v ∈ V) do  d[v] := +∞; 
     d[s] := 0; 
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       ke_truoc[v] := null; 
       while not(stop) do 
           begin 
            for (∀u ∈ V) do 
      for (∀v ∈ V: (u,v) ∈ E) do 
           if d[v] > d[u] +  c[u,v] then 
    begin 
           d[v] := d[u] + c[u,v]; 
           ke_truoc[v] := u; 
    end; 
        end; 
  End;  
 b. Thuật toán Dijkstra  
 Procedure   Dijkstra; 
 Begin 
       For (∀v ∈ V) do  d[v] := +∞; 
       d[s] := 0; 
       S := ∅; 
      while f ∉ S do 
            begin 
   u := (e(u,v) ∉ S) and min(d[u]); 
   S := S ∪ {u}; 
       for (∀v ∉ S) do 
         if d[v] > d[u] +  c[u,v] then 
    d[v] := d[u] + c[u,v]; 
         end; 
 End;   {d[f] = độ dài đường đi ngắn nhất từ s đến f} 
 c. Thuật toán Floyd 
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 Procedure   Floyd; 
 Begin 
  For   u := 1 to n do 
   For   v := 1 to n do d[u,v] := c[u,v];  
  For   k := 1 to n do 
   For   u := 1 to n do 
    For   v := 1 to n do 
    d[u,v] := min(d[u,v], d[u,k] + d[k,v]); 
 End; 
 2.2.3. Thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất 
 a. Thuật toán Kruskal 
 Procedure Kruskal(G: đồ thị n đỉnh, liên thông có trọng số); 
 Begin 
       T := ∅; 
       For  i := 1 to n-1 do 
    Begin 
   e := một cạnh bất kỳ của G với trọng số nhỏ nhất 

và khi ghép vào T không tạo ra chu trình trong T; 
  T := T ∪ {e}; 
    End; 
 End; {T là cây khung nhỏ nhất} 
 b. Thuật toán Prim 
 Procedure   Prim; 
 Begin 
         T := min(d[u,v]); {cạnh có trọng số nhỏ nhất} 
         For  i := 1 to n – 2 do 
      Begin 
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e := cạnh có trọng số tối thiểu liên thuộc với một 
đỉnh trong T và khi ghép nó vào T không tạo ra 
chu trình trong T. 

     T := T ∪ {e}; 
      End; 
 End; { T là cây khung nhỏ nhất trong G} 
 2.2.4. Tìm luồng cực đại trong mạng 
 a. Mạng và luồng trong mạng 
 Định nghĩa 2.9: Nếu có mạng G = (V,E) ta gọi luồng Φ 
trong mạng G là một phép gán cho mỗi cung e = (u,v) một số thực 
không âm Φ(e) = Φ[u,v] gọi là luồng trên cung e. 
 Định nghĩa 2.10: Nếu có mạng G = (V,E) ta gọi luồng f trên 
mạng G là một phép gán cho mỗi cung e=(u,v) một số thực f(e) = 
f[u,v] gọi là luồng trên cung e. 
 b. Thuật toán Ford – Fulkerson 
 Bước 1. Xuất phát từ một luồng chấp nhận được f. 
 Bước 2. Tìm một đường đi tăng luồng P. Nếu không có thì 
thuật toán kết thúc. Nếu có, tiếp tục bước 3. 
 Bước 3. Nếu δ(P) = +∞ thuật toán kết thúc. 
 Trong đó δ(P) lượng luồng tăng thêm, hay nói cách khác là 
làm sự tăng luồng dọc theo đường đi tăng luồng P một lượng thích 
hợp mà các ràng buộc các bài toán vẫn thoả. 
2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 Lý thuyết đồ thị là một mảng rất rộng, vì thế trong chương 
này tác giả chỉ trình bày những phần lý thuyết cơ bản và một số 
thuật toán điển hình, qua phần lý thuyết và một số thuật toán trong 
chương này sẽ giúp cho giáo viên và học sinh có những kiến thức 
cơ bản về lý thuyết đồ thị. Thuật toán đồ thị được ứng dụng nhiều 



 16 

trong thực tiễn cũng giúp giải quyết đơn giản và tối ưu các bài 
toán. 

 
 



 17 

CHƯƠNG 3 
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐỒ THỊ ĐỂ BỒI DƯỠNG  

HỌC SINH GIỎI MÔN TIN HỌC THPT 
 
3.1. NHỮNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BÀI TOÁN BẰNG ĐỒ 
THỊ 
 3.1.1 Dấu hiệu chung 
 Một đồ thị luôn xác định bỡi hai yếu tố cơ bản đó 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 liệu bài toán 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)? Giáo viên tổ chức cho 
học sinh hoạt động nhận dạng ra các yếu tố của lý thuyết đồ thị 
tiềm ẩn trong bài toán. Cụ thể: 
 Yếu tố nào của bài toán sẽ là đỉnh của đồ thị? 
 Yếu tố nào sẽ là cạnh của đồ thị? 
 3.1.2. Dấu hiệu nhận biết đồ thị có huớng 
 Trong thực tế chúng ta hay 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 thắng B thì không thể 
suy ra B thắng A được. Vì vậy khi gặp những bài toán có mối 
những quan hệ một chiều như vậy ta nghĩ ngay tới việc liệu có thể 
chuyển bài toán đó về bài toán đồ thị có hướng và từ đó sử dụng 
những tính chất của đồ thị có hướng mà ta đã biết hay không? Nếu 
được thì bài toán sẽ trở nên dễ hiểu và việc giải quyết yêu cầu bài 
toán sẽ dễ dàng hơn. 
 3.1.3. Dấu hiệu nhận biết đồ thị màu 
 Với bài toán trong đó có chứa những mối quan hệ đối lập 
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nhau giữa các đối tượng như: “quen và không quen”, “nói cùng 
thứ tiếng và khác thứ tiếng”, “có đường đi và không có đường đi”. 
Ta liên hệ tới đồ thị có cạnh được tô màu và giải bài toán bằng đồ 
thị với các cạnh (đỉnh) được tô màu. 
3.2. BÀI TOÁN TÌM THÀNH PHẦN LIÊN THÔNG 
 Thông thường bài toán đặt ra là cho đồ thị G=(V,E) yêu cầu 
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 toán thành 
phần liên thông ta cũng gặp nhiều trong cuộc sống. 
 Bài toán 3.1: Cho một đồ thị vô hướng A[i,j] với 
 + A[i,j] = 1 nếu có đường đi từ i tới j 
 + A[i,j] = 0 nếu không có đường đi từ i tới j 
 Hãy đếm số thành phần liên thông trên đồ thị. 
 Bài toán 3.2: Nhiễm SARS 
 Công ty X có N nhân viên, do dịch SARS, có 1 nhân viên 
(các nhân viên trong công ty được đánh theo thứ tự và giả sử 
người bị 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 súc với mầm bệnh sẽ bị lây nhiễm gần như tức thì và 
trở thành mầm bệnh mới. Yêu cầu hãy đưa ra danh sách những 
người bị nhiễm SARS để có thể cách ly kịp thời. 
3.3. BÀI TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ 
 Mỗi bản đồ trên mặt phẳng có thể biểu diễn bằng một đồ thị, 
ví dụ bản đồ các vùng trên thên giới đã dẫn đến nhiều kết quả 
trong lý thuyết đồ thị. Khi tô màu bản đồ, ta thường tô hai màu có 
chung đường biên giới bằng hai màu khác nhau, để đảm bảo điều 
này, ta có thể sử dụng màu sắc riêng cho mỗi miền. Tuy nhiên, 
cách làm này không hiệu quả, khi bản đồ có quá nhiều miền, sẽ 
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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. Điều này 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 3.3: Mobile phone 
 Khi các trạm 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 đảm bảo 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 số 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 dựng là ít nhất. 
3.4. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT 
  Trong đời sống, chúng ta thường gặp những tình huống như 
sau: để đi từ địa điểm A đến địa điểm B trong thành phố, có nhiều 
đường đi, nhiều cách đi; có lúc ta chọn đường đi ngắn nhất (theo 
nghĩa cự ly), có lúc lại cần chọn đường đi nhanh nhất (theo nghĩa 
thời gian) và có lúc phải cân nhắc để chọn đường đi rẻ tiền nhất (theo 
nghĩa chi phí), v.v...  
 Bài toán 3.4: Có N thành phố. Biết rằng đường đi giữa hai 
thành phố bất kỳ (nếu có) đều là đường đi hai chiều. Sơ đồ mạng 
lưới giao thông của N thành phố này cho bởi ma trận A[i,j] trong 
đó: + A[i,j] là độ dài đường đi từ thành phố i đến thành phố j. 
 + A[i,j]=0 nếu không có đường đi từ thành phố i đến thành 
phố j. 
 + A[i,j] = A[j,i] và A[i,j] nguyên, không âm. 
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 Hãy xác định đường đi ngắn nhất giữa hai thành phố P và Q 
hay thông báo không tồn tại lời giải. 
 Bài toán 3.5: Vượt ngục 
 Gia đình Hugo bị nhốt vào một căn phòng bí mật của mụ 
phù thủy Scylla. Một đêm nọ, nhân cơ hội mụ phù thủy ngủ say, 
gia đình Hugo đã tìm cách thoát khỏi căn phòng bí mật đó. Nhưng 
trước mặt anh là một mê cung, Hugo đã lấy được bản đồ của mê 
cung. Mê cung này có thể mô tả thành n địa điểm (được đánh số 
từ 1 đến n), giữa hai địa điểm của mê cung có thể có đường bộ đi 
tới được trực tiếp hoặc phải vượt sông hoặc không thể đi qua lại 
được, việc vượt sông là rất nguy hiểm vì bản đồ có ghi chú là 
dưới sông có thể có cá sấu. Giả thiết rằng Hugo ban đầu ở địa 
điểm 1 và muốn đến địa điểm cuối là n.  
 Hãy cho biết tổng độ dài đường bộ mà Hugo phải đi ngắn 
nhất là bao nhiêu sao cho số lần vượt sông là ít nhất. 
 Bài toán 3.6: Tìm điểm hẹn 
 Phong đang tham quan khu du lịch Đại Nam thì Bảo gọi 
điện báo tin là Bảo cũng đang du lịch tại khu du lịch này, hai bạn 
hẹn sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó. Trong khu du lịch Đại Nam 
có N điểm tham quan được đánh số từ 1 đến N, do khu du lịch xây 
dựng chưa hoàn thành nên chỉ có một số con đường một chiều nối 
giữa một số cặp điểm tham quan cho nên có thể có trường hợp từ 
một điểm nào đó chúng ta không thể đi đến được một số điểm 
khác. Phong đang ở điểm U, Bảo đang ở điểm V, liệu Phong và 
Bảo có tìm được một điểm hẹn trong khu du lịch này để gặp nhau 
sao cho thời gian để hai người cùng xuất phát đến được điểm hẹn 
là sớm nhất? 
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3.5. 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 trong lý thuyết tổ hợp. 
Bài toán được đề xuất vào đầu những năm 1950 và gắn liền với 
tên tuổi 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… 
 Bài toán 3.7: Vận chuyển hàng 
 Có m kho hàng với trữ lượng hàng dự trữ tương ứng là a1, 
a2,…, an và n nơi tiêu thụ với yêu cầu tương ứng là b1, b2, …, bn 
đơn vị hàng hoá. Đơn giá cước phí vận chuyển từ kho i đến nơi 
tiêu thụ j là cij (i = 1…m, j=1…n) đơn vị tiền tệ. Hãy lập kế hoạch 
vận chuyển hàng sao cho: 
 1. Tổng chi phí vận chuyển nhỏ nhất. 
 2. Các kho phát hết hàng. 
 3. Các nơi tiêu thụ nhận đủ hàng. 
3.6. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÂY 
 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: ∑

∈
=

TEe
emTm )()(  
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 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 cây khung nhỏ nhất của đồ thị và bài toán đặt ra được gọi là 
bài toán tìm cây khung nhỏ nhất. 
 Bài toán 3.8: Sửa đường (Đề thi Olympic 30 tháng 4 lần 
thứ XVII của trường THPT Cao Lãnh – Đồng Tháp) 
 Thành phố Hồ Chí Minh có dân cư đông đúc, lưu lượng xe 
cộ qua lại lớn khiến nhiều con đường bị hư hỏng nhiều. Sắp tới có 
một sự kiện quan trọng mang tầm vóc quốc tế diễn ra ở đây, vì 
vậy các cơ quan chức năng muốn tu bổ lại các con đường (mỗi 
con đường là đường nối giữa hai  điểm nút giao thông). Để công 
việc được tiến hành nhanh chóng các cơ quan chức năng muốn 
tiến hành tu sửa trong một số ngày là ít nhất. Theo khảo  sát thấy 
các con đường có sự hư hỏng là khác nhau, hơn nữa khi sữa phải 
đảm bảo hai yêu cầu: 
 - Không ảng hưởng nhiều tới giao thông đi lại của người dân, 
từ một đầu nút giao thông bất kỳ theo các con đường có thể đến 
một đầu nút giao thông bất kỳ khác. Biết rằng các con đường đều 
là đường hai chiều. 
 - Chọn các con đường sao cho tổng độ hư hỏng là lớn nhất. 
 Mấy ngày trước cơ quan chức năng đã cho sữa được k con 
đường và muốn hoàn thành công việc sớm nhất nên ngày hôm nay 
đã huy động hết lực lượng để tiến hành sửa chữa sao cho được 
nhiều con đường nhất (biết rằng các con đường này có thể làm 
đồng thời). Cho sơ đồ mạng lưới giao thông của thành phố, mỗi 
đầu mút được đánh số, độ hư hỏng của các con đường được đánh 
giá bằng một số nguyên dương ≤ 32000 và từ hai đầu nút giao 
thông bất kỳ đều có đường đi tới. 
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 Hãy liệt kê các con đường có thể sửa trong ngày hôm nay. 
3.7. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 
 Các bài toán ứng dụng đã được lập trình bằng ngôn ngữ lập 
trình Pascal thành chương trình hoàn chỉnh và đã chạy thử nghiệm 
đúng với kết quả đạt yêu cầu. 
3.8. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:  
 Trong phần ứng dụng của luận văn, tác giả đã nêu ra dấu 
hiệu để nhận biết một bài toán bằng đồ thị và một số bài toán ứng 
dụng điển hình trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, Olympic Tin 
học. Với mỗi bài toán tác giả đã phân tích kỹ và đưa ra thuật toán 
nhằm giúp cho việc dạy học và bỗi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu 
quả cao. 
 Tác giả đã áp dụng vào giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 
cấp tỉnh tại trường THPT Lý Sơn năm học 2013 – 2014. Qua đó 
em sinh đã được tiếp cận kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị và 
có cách nhìn rộng hơn để giải quyết một bài toán trong Tin học. 
Từ việc nhận dạng bài toán có thể áp dụng lý thuyết đồ thị sẽ đưa 
đến cho các em cách giải quyết bài toán dễ dàng hơn. Trong quá 
trình bỗi dưỡng tác giả đã thu thập ý kiến học sinh và cho kết quả 
như sau: 90% thích thú và 80% hiểu bài. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
 Lý thuyết đồ thị là một mảng rất rộng, nếu đi hầu hết tất cả 
vấn đề của lý thuyết đồ thị thì đó là một khối lượng kiến thức 
khổng lồ, các vấn đề ứng dụng của đồ thị cũng rất nhiều, 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 tìm hiểu và phân tích phương pháp dạy học 
và thực trạng dạy học môn Tin học hiện nay, bên cạnh đó luận văn 
cũng đi sâu nghiên cứu 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 của thuật toán 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 và đã áp dụng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học tại trường 
THPT Lý Sơn đạt kết quả tốt. 
 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 trường THPT và học sinh. 
 Khả năng tiếp tục phát triển 
 Tối ưu hóa các thuật toán và cài đặt nhiều 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 cấp tỉnh, quốc gia, Olympic,... 


