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MỞ ĐẦU  

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu 

 Đồ thị là công cụ toán học hữu ích ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giao 

thông, truyền thông, công nghệ thông tin, kinh tế,… Cho đến nay trong mạng cổ 

điển mới chỉ xét đến trọng số của các tuyến và các nút một cách độc lập, trong đó 

độ dài đường đi chỉ đơn thuần là tổng trọng số các cạnh và các nút trên đường đi đó. 

Tuy nhiên, trong nhiều bài toán thực tế, trọng số tại một nút không giống nhau với 

mọi đường đi qua nút đó, mà còn phụ thuộc vào tuyến đi đến và tuyến đi khỏi nút 

đó. Ví dụ thời gian đi qua ngã tư trên mạng giao thông phụ thuộc vào hướng di 

chuyển của phương tiện giao thông: rẽ phải, đi thẳng hay rẽ trái. Vì vậy cần xây 

dựng một mô hình mạng mở rộng để có thể áp dụng mô hình hóa các bài toán thực 

tế chính xác và hiệu quả hơn. Trên cơ sở các nghiên cứu về bài toán luồng cực đại, 

đồ thị mở rộng, mạng hỗn hợp mở rộng và xuất phát từ đó luận án nghiên cứu và 

đóng góp chính là đề tài Bài toán phân luồng giao thông và ứng dụng.  

2. Đối tượng nghiên cứu   

 Lý thuyết thuật toán tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra, thuật toán luồng cực 

đại Ford-Fulkerson, thuật toán tìm luồng đa phương tiện cực đại đồng thời, thuật 

toán tìm luồng đa phương tiện cực đại có chi phí thời gian nhỏ nhất trên mạng và lý 

thuyết tối ưu – bài toán vận tải.  

3. Kết quả nghiên cứu  

 - Luận án đã đề xuất mới các thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng 

trên cơ sở các yêu cầu thực tế đặt ra, chứng minh tính đúng đắn, phân tích độ phức 

tạp thời gian của thuật toán và cũng chỉ ra được các ưu điểm so với thuật toán đã có 

trước.  
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 - Luận án cũng đã xây dựng được chương trình thực nghiệm trên mạng giao 

thông mở rộng, từ đó cũng có thể đánh giá so sánh kết quả đạt được của thuật toán 

luồng cực đại và thuật toán phân luồng giao thông đa phương tiện.  

4. Các đóng góp chính 

 - Xây dựng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng. Bởi vì đồ 

thị cổ điển mới chỉ xét đến trọng số của các cạnh và các nút một cách độc lập, trong 

đó độ dài đường đi là tổng trọng số các cạnh và các nút trên đường đi đó; đề xuất 

mới của luận án là khả năng thông hành nút trên đồ thị mở rộng không giống nhau, 

do còn phụ thuộc vào tuyến đường đi đến và tuyến đường đi khỏi tại nút giao thông 

đó theo điều kiện tổng các luồng giao thông đổ vào nút giao thông vẫn đảm bảo các 

phương tiện lưu hành qua nút giao thông đó vẫn thông suốt.  

 - Xây dựng thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng, xây dựng được 

mô hình mạng mở rộng để có thể áp dụng mô hình hóa các bài toán thực tế chính 

xác và hiệu quả hơn.  

 - Xây dựng thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng mở 

rộng. 

 - Xây dựng thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại trên mạng 

mở rộng.  

 - Xây dựng thuật toán phân luồng giao thông đa phương tiện trên mạng giao 

thông mở rộng; chứng minh tính đúng đắn và độ phức tạp của thuật toán.  

5. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận án được trình bày 

thành ba chương sau 

Chương 1: Đồ thị, mạng, luồng 

Chương 2: Luồng cực đại trên mạng mở rộng  

Chương 3: Bài toán phân luồng giao thông đa phương tiện và ứng dụng  
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CHƯƠNG 1.  ĐỒ THỊ, MẠNG VÀ LUỒNG 

   

1.1 Đồ thị  

1.2 Mạng                   

1.3 Luồng  

     Cho mạng ),,( cEVG =  với khả năng thông qua .),(,0),( Ejijic ∈≥  

     Tập các giá trị: { }Ejijif ∈),(  ),(  

gọi là luồng trên mạng G  nếu thỏa mãn điều kiện: 

          (i) Ejijicjif ∈∀≤≤ ),(  ),,(),(0  

          (ii) với mọi đỉnh k không phải nguồn hoặc đích: 

          ∑=∑
∈∈ EjkEki

jkfkif
),(),(

),(),(                                                                      

1.4 Luồng tr ên mạng mở rộng 

 Cho mạng mở rộng ),,,( VE ccEVG = . Giả thiết G có đỉnh nguồn s và đỉnh 

đích t. 

Tập các giá trị: { }Eyxyxf ∈),(  ),( , gọi là luồng trên mạng G nếu thoả mãn: 

(i)  Eyxyxcyxf E ∈∀≤≤ ),(   ),(),(0  

(ii) Với mọi đỉnh z không phải nguồn hoặc đích 

   ( )∑
∈Ezv

zvf
),(

,  = ( )∑
∈Evz

vzf
),(

,  

(iii) Với mọi đỉnh z không phải nguồn hoặc đích 

              
( ) )(,

),(
zczvf V

Ezv
≤∑

∈
 

 Biểu thức: 

  ( )∑=
∈Evs

vsffv
),(

,)( , gọi là giá trị của luồng  f                                           
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CHƯƠNG 2. LUỒNG CỰC ĐẠI TRÊN MẠNG MỞ RỘNG 

   

2.1 Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng  

2.1.1 Phát biểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất  

2.1.2 Thuật toán 

+ Đầu vào: Đồ thị mở rộng ),,,( VE wwEVG =  đỉnh Vs ∈ và tập .VU ⊂   

+ Đầu ra: l(v) là chiều dài đường đi ngắn nhất từ s đến v và đường đi ngắn nhất 

 (nếu .),)( Uvvl ∈∀+∞<   

+ Các bước. 

2.1.3 Ví dụ   

2.2 Thuật toán tìm luồng cực đại tr ên mạng mở rộng  

2.2.1 Phát biểu bài toán 

2.2.2 Thuật toán  

+ Đầu vào: Mạng mở rộng ),,,( VE ccEVG = với đỉnh nguồn s và đỉnh đích t. Các 

đỉnh trong G được sắp xếp theo thứ tự nào đó. 

+ Đầu ra: Luồng cực đại { }EyxyxfF ∈= ),(  ),( . 

+ Các bước: 

(1) Khởi tạo  

Luồng xuất phát, gán .),(,0),( Eyxyxf ∈∀=   

Các đỉnh, xuất phát từ đỉnh nguồn, sẽ được lần lượt gán nhãn lần thứ nhất L1 gồm 4 

thành phần L1(v) = [prev1(v), c1(v), d1(v), bit1(v)] và có thể được gán nhãn lần hai  

 L2(v) = [prev2(v), c2(v), d2(v), bit2(v)]. 

Đặt nhãn cho đỉnh nguồn là: 

           ]1,,,[)(1 ∞∞= φsL  

Tạo lập tập S gồm các đỉnh đã có nhãn nhưng chưa được dùng để sinh nhãn, S’  là 

tập đỉnh được gán nhãn nhờ các đỉnh của tập S. Khởi đầu: 

 { } φ== '  , SsS  
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(2) Sinh nhãn 

(2.1) Chọn đỉnh sinh nhãn 

+Trường hợp φ=! S : Chọn đỉnh Su ∈  nhỏ nhất (theo thứ tự nào đó). Loại u khỏi S, 

gán { }uSS \= . Giả sử nhãn cuối của u là [previ(u), ci(v), di(v), biti(v)], i ==1 hoặc 2. 

Ký hiệu A là tập các đỉnh chưa có nhãn lần 2 và kề đỉnh sinh nhãn u. Chuyển sang 

bước 2.2. 

+Trường hợp φφ === ! '  , SS : Gán φ== '  ,' SSS . Quay lại bước 2.1. 

+Trường hợp φφ ==== '  , SS : Luồng F là cực đại. Kết thúc. 

(2.2) Gán nhãn cho đỉnh chưa có nhãn và kề đỉnh sinh nhãn 

+Trường hợp φ==A : Quay lại bước 2.1. 

+Trường hợp φ=! A : Chọn Av∈  nhỏ nhất (theo thứ tự). Loại v khỏi A, gán 

{ }vAA \= . Ký hiệu j là chỉ số lần gán nhãn,  j == 1 hoặc 2 tương ứng với nhãn lần 

1 hoặc nhãn lần 2. Ta thiết lập nhãn )(vL j  của đỉnh v theo từng trường hợp sau: 

(i) (u,v) là cạnh có hướng từ u đến v. 

Nếu 1)( ==ubiti  và ),(),( vucvuf E<   đặt nhãn đỉnh v  như sau:  

 uvprev j =)( ; 

 { }),(),(),(min)( vufvucucvc Eij −=  , nếu 0)( ==udi , 

 { })(),,(),(),(min)( udvufvucucvc iEij −= , nếu 0)( >udi ; 

 ( )∑−=
∈Evi

Vj vifvcvd
),(

,)()( ; 

 1)( =vbit j  , nếu 0)( >vd j , 

 0)( =vbit j  , nếu 0)( ==vd j . 

(ii) (v,u) là cạnh có hướng từ v đến u. 

Nếu 0),( >uvf ,  đặt nhãn đỉnh v như sau: 

 uvprev j =)( ; { }),(),(min)( uvfucvc ij = , 

 
( )∑−=

∈Evi
Vj vifvcvd

),(
,)()(  ; 1)( =vbit j . 
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(iii) (u,v) là cạnh vô hướng. 

Nếu 0),( >uvf ,  đặt nhãn đỉnh v giống trường hợp (ii). 

Nếu  0),( ==uvf  và  0),( ≥vuf ,  đặt nhãn đỉnh v  giống trường hợp (i). 

Nếu v không được gán nhãn thì, quay lại bước 2.2. 

Nếu v được gán nhãn và v == t, thì sang bước hiệu chỉnh tăng luồng, sang bước 3. 

Nếu v được gán nhãn và v != t, thì thêm v vào S’, gán { }vSS ∪= '' , và quay lại bước 

2.2. 

(3) Hiệu chỉnh tăng luồng 

Giả sử t có nhãn [prev1(t), c1(t), d1(t), bit1(t)]. Ta hiệu chỉnh luồng  F  như 

sau: 

(3.1) Khởi tạo 

           Gán  y = t, x = prev1(t), δ = c1(t). 

(3.2) Hiệu chỉnh 

(i) Trường hợp (x, y) là cạnh có hướng từ x đến y: đặt f(x,y) = f(x,y) + δ. 

(ii) Trường hợp (y, x) là cạnh có hướng từ y đến x: đặt f(y,x) = f(y,x) − δ. 

(iii) Trường hợp (x, y) là cạnh vô hướng: 

Nếu f(x,y) ≥ 0 và f(y,x) == 0, thì đặt  f(x,y) = f(x,y) + δ. 

Nếu f(y,x) > 0, thì đặt  f(y,x) = f(y,x) − δ. 

(3.3) Tịnh tiến lùi 

(i) Trường hợp x == s: Xoá tất cả nhãn của các đỉnh trên mạng, trừ đỉnh 

nguồn s, và quay lại bước 2. 

(ii) Trường hợp x != s: Đặt y = x. 

Nếu y có nhãn L2(y), thì đặt x = prev2(y) và xóa nhãn L2(y); 

Nếu y không có nhãn L2(y), thì đặt x = prev1(y). Sau đó quay lại bước 3.2.  

2.2.3 Ví dụ  

 

 



7 
 

2.3 Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại tr ên mạng mở 

r ộng 

2.3.1 Thuật toán  

+ Đầu vào: Mạng mở rộng ),,,( VE ccEVG =  với nút nguồn s và nút đích t. Các nút 

trong G được sắp xếp theo thứ tự nào đó. 

+ Đầu ra: Luồng cực đại  { }EyxyxfF ∈= ),(  ),( , là tập các luồng trên mạng G. 

+ Các bước: 

Bước 1:  Khởi tạo  

Luồng xuất phát, gán .),(,0),( Eyxyxf ∈∀=   

Các đỉnh xuất phát sẽ được lần lượt gán nhãn lần thứ nhất L1 gồm 5 thành phần  

Nhãn tiến có dạng: 

        L1(v) = [↑ , prev1(v), c1(v), d1(v), bit1(v)] và có thể được gán nhãn lần hai  

         L2(v) = [↑ , prev2(v), c2(v), d2(v), bit2(v)], với prev1(v) là đỉnh liền kề trước đối 

với nhãn tiến;  

Nhãn lùi có dạng: 

         L1(v) = [↓ , prev1(v), c1(v), d1(v), bit1(v)] và có thể được gán nhãn lần hai  

         L2(v) = [↓ , prev2(v), c2(v), d2(v), bit2(v)], với prev1(v) là đỉnh liền kề sau đối 

với nhãn lùi; 

Đặt nhãn tiến )(↑
 
cho đỉnh nguồn và nhãn lùi )(↓  cho đỉnh đích: 

        ]1 , , , , [   &  ]1 , , , , [ ∞∞↓∞∞↑ φφ ts  

Tạo lập tập S gồm các đỉnh đã có nhãn tiến nhưng chưa được dùng để sinh nhãn 

tiến, S’ là tập đỉnh được gán nhãn tiến nhờ các đỉnh của tập S   

 Gán { } φ== '  , SsS  

Tạo lập tập T gồm các đỉnh đã có nhãn lùi nhưng chưa được dùng để sinh nhãn lùi, 

T’ là tập đỉnh được gán nhãn lùi nhờ các đỉnh của tập T   

 Gán { } φ== '  , TtT  

Bước 2:  Sinh nhãn tiến  

(2.1) Chọn đỉnh sinh nhãn tiến 
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-Trường hợp φ=! S : Chọn đỉnh Su ∈  nhỏ nhất (theo thứ tự).  

Loại u khỏi S, gán { }uSS \= . Giả sử nhãn tiến của u là:  

[↑ , previ(u), ci(v), di(v), biti(v)], i == 1 hoặc 2.  A là tập các đỉnh chưa có nhãn tiến 

và kề đỉnh sinh nhãn tiến u. Sang bước 2.2. 

-Trường hợp φ==S  và φ=! 'S : Gán φ== '  ,' SSS . Sang bước 3. 

-Trường hợp φ==S  và φ=='S : Kết thúc, luồng F là cực đại.  

(2.2) Gán nhãn tiến cho đỉnh chưa có nhãn tiến và kề đỉnh sinh nhãn tiến u  

-Trường hợp φ==A : Quay lại bước 2.1. 

-Trường hợp φ=! A : Chọn Ak ∈  nhỏ nhất. Loại k  khỏi tập A, gán { }kAA \= . Gán 

nhãn tiến cho k như sau: 

 Nếu 1)(),,(),(,),( ==<∈ ubitkuckufEku iE  đặt nhãn tiến đỉnh k ,    

           gán ukprev j =)(
 
; 

           
{ }),(),(),(min)( kufkucuckc Eij −=  , nếu 0)( ==udi , 

          { })(),,(),(),(min)( udkufkucuckc iEij −= , nếu 0)( >udi ; 

                     ( )∑−=
∈Eki

Vj kifkckd
),(

,)()( ; 

           1)( =kbit j  , nếu 0)( >kd j , 

           0)( =kbit j  , nếu 0)( ==kd j . 

   Nếu 0),(  ,),( >∈ ukfEuk  đặt nhãn tiến đỉnh k , 

                     gán ukprev j =)( ;  

                     { }),(),(min)( ukfuckc ij = ,             

                     ( )∑−=
∈Eki

Vj kifkckd
),(

,)()(  ; 1)( =kbit j . 

    Nếu k không được gán nhãn tiến, thì quay lại bước 2.2. 

   Nếu k được gán nhãn tiến và k có nhãn lùi, thì sang bước hiệu chỉnh tăng 

luồng. Sang bước 4. 
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Nếu k được gán nhãn tiến và k không có nhãn lùi, thì bổ sung k vào S’, 

gán { }kSS ∪= ''  và quay lại bước 2.2. 

Bước 3:  Sinh nhãn lùi  

(3.1) Chọn đỉnh sinh nhãn lùi 

-Trường hợp φ=! T : Chọn đỉnh Tv∈  nhỏ nhất (theo thứ tự).  

Loại v khỏi T gán { }vTT \= . Giả sử nhãn lùi của v là  

[↓ , previ(v), ci(t), di(t), biti(t)], i == 1 hoặc 2. B là tập các đỉnh chưa có nhãn lùi và 

kề đỉnh sinh nhãn lùi v. Sang bước 3.2. 

-Trường hợp φ==T  và φ=! 'T : Gán φ== '  ,' TTT . Quay lại bước 2. 

-Trường hợp φ==T  và φ=='T : Kết thúc, luồng F là cực đại.  

(3.2) Gán nhãn lùi cho đỉnh chưa có nhãn lùi và kề đỉnh sinh nhãn lùi v  

-Trường hợp φ==B : Quay lại bước 3.1. 

-Trường hợp φ=! B : Chọn Bk ∈  nhỏ nhất. Loại k khỏi B, gán { }kBB \= . Gán 

nhãn lùi cho k như sau: 

Nếu 1)(),,(),(,),( ==<∈ vbitvkcvkfEvk iE  đặt nhãn lùi đỉnh k ,  

  gán vkprev j =)( ; 

 
{ }),(),(),(min)( vkfvkcvckc Eij −=  , nếu 0)( ==vdi , 

           { })(),,(),(),(min)( vdvkfvkcvckc iEij −= , nếu 0)( >vdi ; 

    ( )∑−=
∈Eki

Vj kifkckd
),(

,)()( ; 

  1)( =kbit j  , nếu 0)( >kd j , 

  0)( =kbit j  , nếu 0)( ==kd j . 

Nếu 0),(  ,),( >∈ kvfEkv  đặt nhãn lùi đỉnh k , 

           gán vkprev j =)(  ;  

   { }),(),(min)( kvfvckc ij =  

  
( )∑−=

∈Eki
Vj kifkckd

),(
,)()( ; 
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  1)( =kbit j  . 

Nếu k không được gán nhãn lùi, thì quay lại bước 3.2. 

  Nếu k được gán nhãn lùi và k có nhãn tiến, thì sang bước hiệu chỉnh tăng 

luồng. Sang bước 4. 

Nếu k được gán nhãn lùi và k không có nhãn tiến, thì bổ sung k vào T’, gán 

{ }kTT ∪= ''  và quay lại bước 3.2. 

Bước 4:  Hiệu chỉnh tăng luồng 

 (4.1) Hiệu chỉnh ngược từ k về s theo nhãn tiến 

(4.1.1) Khởi tạo 

 Gán  y = k, x = prev1(k), δ = c1(k). 

(4.1.2) Hiệu chỉnh 

 (4.1.3) Tịnh tiến  

 (4.2) Hiệu chỉnh từ k đến t theo nhãn lùi 

(4.2.1) Khởi tạo 

  Gán  x = k, y = prev1(k), δ = c1(k). 

(4.2.2) Hiệu chỉnh 

(4.2.3) Tịnh tiến  

 (4.3) Xóa tất cả nhãn của các đỉnh trên mạng, trừ đỉnh nguồn s và đỉnh đích t. 

Quay lại bước 2. 

2.3.2 Ví dụ  

Cho sơ đồ mạng hỗn hợp mở rộng ở hình 1. Mạng có 6 nút, 6 cạnh có hướng 

và 3 cạnh vô hướng. Khả năng thông hành cạnh cE và khả năng thông hành nút cV. 

Đỉnh nguồn là 1, đỉnh đích là 6. 
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Hình 1. Sơ đồ mạng hỗn hợp mở rộng 

 

Hình 2.Mạng xuất phát từ luồng 0 

*Đỉnh nguồn 1: ]1  ,  ,  ,  ,[ ∞∞↑ φ  và đỉnh đích 6:  ]1  ,  ,  ,  ,[ ∞∞↓ φ  

 Đỉnh 2: nhãn tiến ]1  ,10  ,10  ,1  ,[↑  ; 

 Đỉnh 5: nhãn lùi ]1  ,9  ,9  ,6  ,[↓  ; 

 Đỉnh 3: nhãn tiến ]1  ,9  ,9  ,1  ,[↑  và nhãn lùi ]1  ,9  ,7  ,4  ,[↓  

 Đỉnh 4: nhãn tiến ]1  ,10  ,7  ,3  ,[↑  và nhãn lùi ]1  ,10  ,10  ,6  ,[↓  

+Kết quả hiệu chỉnh tăng luồng cho ở hình 3 và giá trị luồng v(F) = 7. 
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Hình 3. Mạng có giá trị luồng v(F)= 7 

 

Hình 4. Mạng có giá trị luồng v(F)= 14 

 

Hình 5. Mạng có giá trị luồng v(F)= 16 

Đây là luồng cực đại, vì trong lần sinh nhãn tiến và nhãn lùi tiếp theo không 
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được gán nhãn. 

2.4 Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại tr ên mạng mở rộng 

2.4.1 Thuật toán 

+ Đầu vào: Mạng mở rộng G = (V, E, cE, cV) với đỉnh nguồn s và đỉnh đích t. Các 

đỉnh trong G được sắp xếp theo thứ tự nào đó. 

+ Đầu ra: Luồng cực đại  F = {f(x, y) | (x, y)∈E}, là tập các luồng trên mạng G. 

+ Các bước: 

(1) Khởi tạo  

Luồng xuất phát, gán  f(x, y) = 0, ∀(x, y)∈E. 

Các đỉnh xuất phát sẽ được lần lượt gán nhãn lần thứ nhất L1 gồm 5 thành phần:  

Nhãn lùi có dạng: 

 L1(v) = [↓ , prev1(v), c1(v), d1(v), bit1(v)] và có thể được gán nhãn lần hai  

 L2(v) = [↓ , prev2(v), c2(v), d2(v), bit2(v)], với prev1(v) là đỉnh liền kề sau đối 

với nhãn lùi; 

Đặt nhãn lùi )(↓  cho đỉnh đích: 

           ]1,,,,[  ∞∞↓ φt  

Tạo lập tập T gồm các đỉnh đã có nhãn lùi nhưng chưa được dùng để sinh nhãn lùi, 

T’ là tập đỉnh được gán nhãn lùi nhờ các đỉnh của tập T    

 Gán { } φ== '  , TtT  

 (2) Sinh nhãn lùi  

(2.1) Chọn đỉnh sinh nhãn lùi 

-Trường hợp φ≠T : Chọn đỉnh Tv ∈  nhỏ nhất (theo thứ tự).  

Loại v khỏi { }vTTT  \: , = . Giả sử nhãn lùi của v là [↓ , previ(v), ci(t), di(t), biti(t)], i 

= 1 hoặc 2. B là tập các đỉnh chưa có nhãn lùi và kề đỉnh sinh nhãn lùi v. Sang bước 

2.2. 
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-Trường hợp φ=T  và φ≠'T : Gán φ== :'  ,': TTT . Quay lại bước 2.1. 

-Trường hợp φ=T  và φ='T : Kết thúc, luồng F là cực đại.  

(2.2) Gán nhãn lùi cho đỉnh chưa có nhãn lùi và kề đỉnh sinh nhãn lùi v  

-Trường hợp φ=B : Quay lại bước 2.1. 

-Trường hợp φ≠B : Chọn Bt ∈  nhỏ nhất (theo thứ tự). Loại t khỏi B, { }tBB  \:= . 

Gán nhãn lùi cho t như sau: 

Nếu 1)(),,(),(,),( =<∈ vbitvtcvtfEvt iE  đặt nhãn lùi đỉnh t là: prevj(t) := v; 

cj(t):=min{ci(v), cE(t,v)−f(t,v)}, nếu di(v)=0, 

cj(t):=min{ci(v), cE(t,v)−f(t,v),di(v)}, nếu di(v) > 0; 

dj(t) := cV(t)− ( )∑
∈Eti

tif
),(

, ; 

bitj(t):=1, nếu dj(t) > 0, 

bitj(t):=0, nếu dj(t) = 0. 

      Nếu 0),(  ,),( >∈ tvfEtv  đặt nhãn lùi đỉnh t là: prevj(t) := v; cj(t):=min{ci(v), 

f(v,t)}, 

dj(t) := cV(t)− ( )∑
∈Eti

tif
),(

, ; bitj(t):=1. 

      Nếu t không được gán nhãn lùi, thì quay lại bước 2.2. 

      Nếu t được gán nhãn lùi và t=a , thì sang bước hiệu chỉnh tăng luồng. Sang 

bước 3. 

      Nếu t được gán nhãn lùi và at ≠ , thì bổ sung t vào T’, { }tTT  ':' ∪=  và quay lại 

bước 2.2. 

 (3) Hiệu chỉnh tăng luồng 

2.4.2 Ví dụ 

 Cho sơ đồ mạng hỗn hợp mở rộng ở hình 1. Mạng có 6 nút, 6 cạnh có hướng 

và 3 cạnh vô hướng. Khả năng thông hành cạnh cE và khả năng thông hành nút cV. 

Đỉnh nguồn là 1, đỉnh đích là 6. 
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Hình 1. Sơ đồ mạng hỗn hợp mở rộng 

Xuất phát từ luồng 0 cho ở hình 2 

 

Hình 2. Mạng xuất phát từ luồng 0 

*) Gán nhãn lùi lần thứ 1: 

 Đỉnh đích 6: nhãn lùi ]1  ,  ,  ,  ,[ ∞∞↓ φ  

 Đỉnh 5: nhãn lùi ]1  ,9  ,9  ,6  ,[↓  ; 

 Đỉnh 4: nhãn lùi ]1  ,10  ,10  ,6  ,[↓  

 Đỉnh 3: nhãn lùi ]1  ,9  ,7  ,4  ,[↓  

 Đỉnh 2: nhãn lùi ]1  ,10  ,7  ,5  ,[↓  

 Đỉnh 1: nhãn lùi ]1  ,  ,7  ,3  ,[ ∞↓  

 Kết quả hiệu chỉnh tăng luồng cho ở hình 3 và giá trị luồng v(F) = 7. 



16 
 

 

Hình 3. Mạng có giá trị luồng v(F)= 7 

 *) Gán nhãn lùi lần thứ 2: 

 Đỉnh đích 6: nhãn lùi ]1  ,  ,  ,  ,[ ∞∞↓ φ  

 Đỉnh 5: nhãn lùi ]1  ,9  ,9  ,6  ,[↓  ; 

 Đỉnh 4: nhãn lùi ]1  ,3  ,5  ,5  ,[↓  

 Đỉnh 3: nhãn lùi ]1  ,2  ,6  ,5  ,[↓  

 Đỉnh 2: nhãn lùi ]1  ,10  ,7  ,5  ,[↓  

 Đỉnh 1: nhãn lùi ]1  ,  ,7  ,2  ,[ ∞↓  

Kết quả hiệu chỉnh tăng luồng cho ở hình 4 và giá trị luồng v(F) = 14. 

 

Hình 4. Mạng có giá trị luồng v(F)= 14 
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*) Gán nhãn lùi lần thứ 3: 

 Đỉnh đích 6: nhãn lùi ]1  ,  ,  ,  ,[ ∞∞↓ φ  

 Đỉnh 5: nhãn lùi ]1  ,2  ,2  ,6  ,[↓  ; 

 Đỉnh 4: nhãn lùi ]1  ,3  ,3  ,6  ,[↓  

 Đỉnh 3: nhãn lùi ]1  ,2  ,2  ,5  ,[↓  

 Đỉnh 2: nhãn lùi ]1  ,3  ,2  ,3  ,[↓  

 Đỉnh 1: nhãn lùi ]1  ,  ,2  ,2  ,[ ∞↓  

Kết quả hiệu chỉnh tăng luồng cho ở hình 5 và giá trị luồng v(F) = 16. 

        

Hình 5. Mạng có giá trị luồng v(F)= 16 

 Đây là luồng cực đại, vì trong lần sinh nhãn lùi tiếp theo, đỉnh 1 không được 

gán nhãn lùi.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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CHƯƠNG 3. BÀI TOÁN PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG  

ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ ỨNG DỤNG 

   

3.1  Mạng giao thông mở rộng 

3.1.1 Mạng      

Cho mạng là đồ thị hỗn hợp G = (V, E) với tập nút V và tập cạnh E. Các cạnh 

có thể có hướng hoặc vô hướng. Có nhiều loại phương tiện lưu hành trên mạng, các 

cạnh vô hướng biểu diễn tuyến hai chiều. Trên mạng cho các hàm sau: 

 Hàm khả năng thông hành cạnh cE: E→R*, với cE(e) là khả năng thông hành 

cạnh e ∈ E.  

 Hàm khả năng thông hành nút cV: V→R*, với cV(u) là khả năng thông hành 

nút u ∈ V.  

 Hàm chi phí cạnh bE: E→R*, với bE(e) là chi phí phải trả để chuyển một đơn 

vị phương tiện qua cạnh e.  

 Với mỗi nút v∈V,  gọi Ev là tập các cạnh liên thuộc nút v. 

Hàm chi phí nút bV: V×Ev×Ev→R*, với bV(u, e, e’) là chi phí phải trả để 

chuyển một đơn vị phương tiện từ tuyến e qua nút u sang tuyến e’. 

 Bộ (V, E, cE, cV, bE, bV) gọi là mạng giao thông mở rộng. 

Cho p là đường đi từ nút u đến nút v qua các cạnh ei, i = 1, …, h+1, và các 

nút ui, i = 1, …, h,  như sau: 

 p = [u, e1, u1, e2, u2, …, eh, uh, eh+1, v]                                                        

            b(p) = ∑
+

=

1

1
)(

h

i
iE eb  + ∑

=
+

h

i
iiiV eeub

1
1),,(                                                            

3.1.2 Luồng đa phương tiện 

 Cho mạng giao thông mở rộng G = (V, E, cE, cV, bE, bV). Giả thiết G có k cặp 

nút nguồn-đích ),( jj ts , mỗi cặp được gán một loại phương tiện j, j=1, …, k.  

 jΠ là tập các đường đi từ js  đến jt  trong mạng G, j = 1, …, k, và đặt:  
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             Π = U
k

j
j

1=
Π  

Với mỗi đường đi jp Π∈ , j=1, …, k;  biến x(p) là luồng phương tiện loại j 

lưu hành dọc theo đường đi p. 

eΠ  là tập hợp các đường đi trong Π qua cạnh e, ∀e∈E. 

vΠ  là tập hợp các đường đi trong Π qua nút v, ∀v∈V. 

            F = {x(p) | jp Π∈ , j=1,…,k }                                                                  

         ( )∑
Π∈ ep

px ≤ cE(e), ∀e ∈ E                                                                        

         ( )∑
Π∈ vp

px ≤ cV(v), ∀v ∈ V                                                                       

           
 jv  = ( )∑

Π∈ jp
px , j=1, …, k                                                                          

3.2 Bài toán phân luồng đa phương tiện cực đại đồng thời chi phí giới 

hạn 

3.2.1 Phát biểu bài toán 

3.2.2 Thuật toán  

+ Đầu vào:  

Mạng giao thông mở rộng G = (V, E, cE, cV, bE, bV). 

Nhu cầu (sj, tj, dj), j=1, …, k.  

Chi phí giới hạn B. 

Hệ số xấp xỉ ω > 0. 

+ Đầu ra:  

 1) Hệ số λ cực đại: λmax 

  2) Luồng thực tế {fej(a), fvj(u,e,e‘)| a∈E, (e,u,e‘)∈ Bảng bV, j=1,...,k}. 

 3) Chi phí thực tế Bf <= B. 

+ Thủ tục;                                             

3.2.3 Ví dụ  
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3.3 Bài toán phân luồng giao thông đa phương tiện  

3.3.1 Phát biểu bài toán 

3.3.2 Thuật toán 

+ Đầu vào: 

Mạng mở rộng G = (V, E, cE, cV, bE, bV). 

Nhu cầu (sj, tj, dj), j =1,…,k.  

Hệ số cực đại đồng thời giới hạn λinf  ≈ 1.  

Hệ số xấp xỉ ω > 0. 

+ Đầu ra: 

 1) Luồng tối ưu {fej(a), fvj(u,e,e‘)| a∈E, (e,u,e‘)∈ Bảng bV, j=1,...,k}. 

 2) Chi phí cực tiểu Bmin. 

+ Thủ tục; 

3.3.3 Chương trình và ví dụ   

3.4 Ứng dụng   

 Theo các thông tin nghiên cứu gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông tại các 

đô thị lớn ở Việt Nam trong những năm trở lại đây luôn có chiều hướng gia tăng 

cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Ùn tắc giao thông không chỉ làm 

mất mỹ quan đô thị, gây phiền toái cho người dân mà còn gây lãng phí lớn cho xã 

hội. Bài toán về tối ưu hóa mạng giao thông tại thành phố Đà Nẵng được đặt ra và 

nhóm tác giả tham gia đề tài cấp Thành phố “ Bài toán mạng giao thông và ứng 

dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng” - Chủ nhiệm 

đề tài: PGS.TSKH Trần Quốc Chiến và thành viên tham gia Trần Ngọc Việt đã 

hoàn thành nhiệm vụ đề tài nghiên cứu theo Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực 

hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ số 46/QĐ-SKHCN ngày 14-4-2014 của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. 

 Để có một hệ thống giao thông tốt nhất, kết nối giao thông một cách đồng bộ 

thì cần thiết phải ứng dụng hệ thống giao thông thông minh. Qua đó, mới có thể 

đánh giá được năng lực giao thông như thế nào? Sẽ phải quản lý ra sao? Nhóm tác 

giả đề tài cấp Thành phố đã đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin bằng chương 
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trình ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng. 

Chương trình thử nghiệm chạy ổn định và cho kết quả chính xác. Chương trình 

được sử dụng để phân luồng giao thông tối ưu cho mạng giao thông trung tâm thành 

phố Đà Nẵng – Việt Nam. Dữ liệu mạng giao thông này bao gồm 120 nút giao 

thông chính, 211 tuyến giao thông và 999 cặp nút nguồn đích với lưu lượng gần 

50000 xe con quy đổi. 

3.4.1. Muc̣ tiêu 

 Nghiên cứu mô hı̀nh bài toán maṇg giao thông, các thuâṭ toán tı̀m phương án 

phân luồng giao thông tối ưu, công nghê ̣mô phỏng maṇg lưới giao thông và ứng 

duṇg quản lý quy hoac̣h phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng. 

3.4.2. Nôị dung 

◊ Nôị dung 1: Điều tra khảo sá t 

◊ Nôị dung 2: Cơ sở dữ liêụ 

◊ Nôị dung 3: Mô hı̀nh phân luồng giao thông 

Mạng lưới giao thông Trung tâm Đà Nẵng có 120 nút và 209 đoạn tuyến trên 

49 tuyến phố và nhu cầu đi lại của 999 cặp nút nguồn và nút đích. 

◊ Nôị dung 4: Phát triển ứng duṇg mô phỏng giao thông 

3.4.3. Ý nghıã  khoa hoc̣ 

Môṭ số kết quả khoa hoc̣ của đề tài đã đươc̣ báo cáo và công bố 02 bài báo 

khoa hoc̣ Hôị thảo Quốc gia, 03 bài báo khoa hoc̣ đăng trên Tap̣ chı́ khoa hoc̣ trong 

nước.   

KẾT LUẬN CHƯƠNG 
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KẾT LUẬN 

 Những kết quả chính mà luận án đạt được qua nghiên cứu như sau 

 Thứ nhất, xây dựng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng. 

Bởi vì đồ thị cổ điển mới chỉ xét đến trọng số của các cạnh và các nút một cách độc 

lập, trong đó độ dài đường đi là tổng trọng số các cạnh và các nút trên đường đi đó; 

đề xuất mới của thuật toán ở đây là khả năng thông hành nút trên đồ thị mở rộng 

không giống nhau, do còn phụ thuộc vào tuyến đường đi đến và tuyến đường đi 

khỏi tại nút giao thông đó theo điều kiện tổng các luồng giao thông đổ vào nút giao 

thông vẫn đảm bảo các phương tiện lưu hành qua nút giao thông đó vẫn thông suốt.   

 Thứ hai, xây dựng thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng, đề xuất 

mô hình mạng mở rộng để có thể áp dụng mô hình hóa các bài toán thực tế chính 

xác và hiệu quả hơn; chứng minh tính đúng đắn và đánh giá độ phức tạp của thuật 

toán. 

 Thứ ba, ý tưởng của phương pháp được đề xuất là gán nhãn các đỉnh xuất 

phát từ đỉnh đích hướng đến đỉnh nguồn, từ đó xây dựng được thuật toán đích 

hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng và một ví dụ cụ thể được trình 

bày để minh họa cho thuật toán trên. 

 Thứ tư, xây dựng thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại trên 

mạng mở rộng. Nâng cao hiệu năng tính toán cho thuật toán tìm luồng cực đại, bởi 

thuật toán chỉ tăng luồng tại nút vừa có nhãn tiến và vừa có nhãn lùi. 

 Thứ năm, tiến hành thực nghiệm bài toán phân luồng giao thông đa phương 

tiện trên mạng giao thông mở rộng. Từ đó, đánh giá thời gian tính toán của thuật 

toán phân luồng giao thông đa phương tiện. 
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HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LUẬN ÁN 

 

Dựa trên kết quả đạt được của luận án, một số hướng nghiên cứu tiếp theo có 

thể thực hiện sau: 

- Xây dựng dữ liệu đầu vào lớn hơn để việc so sánh thời gian phong phú hơn.  

- Nghiên cứu song song hóa các thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng hỗn 

hợp mở rộng.   

- Tiếp tục cải tiến và đề xuất song song hóa cho thuật toán đích hướng nguồn 

tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng. Thuật toán này sẽ giúp so sánh, xác 

định và đánh giá để thấy được thuật toán nào tốt hơn về mặt thời gian tính toán; 

thuật toán mới đề xuất sẽ gán nhãn từ đỉnh đích tìm luồng cực đại trên mạng hỗn 

hợp mở rộng so với thuật toán gán nhãn từ đỉnh nguồn tìm luồng cực đại trên mạng 

mở rộng.  

- Cài đặt thuật toán phân luồng giao thông tối ưu trên hệ lập trình song song 

qua đó nhằm mục đích khai thác tính hiệu quả kết hợp với năng lực xử lý của hệ 

song song để giải quyết bài toán phức tạp về mảng phân luồng giao thông có dữ liệu 

rất lớn mà vẫn đảm bảo được độ chính xác cao.    
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