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MỞ  ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài: 
 Lý thuyết ñồ thị là ngành học ñược phát triển từ lâu nhưng 

lại có nhiều ứng dụng hiện ñại. Những ý tưởng cơ bản của nó ñã 

ñược nhà toán học Thụy sĩ vĩ ñại Leonhard Euler ñưa ra từ thế kỷ 18. 

 Đồ thị là một cấu trúc rời rạc gồm các ñỉnh và các cạnh nối 

các ñỉnh ñó. Đây là công cụ hữu hiệu ñể mô hình hóa và giải quyết 

các bài toán trong nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã 

hội,... 

 Môn lý thuyết ñồ thị là môn học hấp dẫn, mang tính thực tế 

cao. Những vấn ñề trong môn học như: các bài toán về ñường ñi, 

cây, mạng và các bài toán tô màu ñã và ñang ñược nhiều người quan 

tâm, nghiên cứu. Trong những vấn ñề ñó thì bài toán tìm ñường ñi, 

ñặc biệt là bài toán tìm ñường ñi trong mê cung là một chủ ñề khá 

thú vị, là chủ ñề mang tính chất của một trò chơi nhưng lại có nhiều 

ứng dụng trong cuộc sống, ví dụ về một mẫu chuyện thần thoại Hi 

Lạp về chàng dũng sĩ Theseus ñi cứu công chúa Ariadne: 

 Ở Crete, Nữ hoàng Pasiphae ngủ với một con bò và ñã sinh 

ra Minotaur, một sinh vật nửa người ñàn ông - một nửa con bò. 

 Vua Minos rất bối rối, nhưng không muốn giết Minotaur, 

nên ông ñã nhốt con quái vật ñầu bò, mình người trong mê cung tại 

cung ñiện Minoan của Knossos  ñược xây dựng bởi kiến trúc sư nổi 

tiếng tên là Daedalus. Hằng năm các nước chư hầu phải ñưa người 

ñến nộp cho quái vật ăn. 

 Chàng dũng sĩ Theseus muốn tiêu diệt quái vật trừ họa cho 

muôn dân. Theseus ñã thông báo cho vua Minos rằng anh sẽ giết 

quái vật này, nhưng Minos biết rằng ngay cả khi ông cho phép giết 

Minotaur, Theseus cũng không bao giờ thoát khỏi mê cung. 
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 Trước khi vào  mê cung, Theseus ñược gặp công chúa 

Ariadne. Công chúa ñem lòng yêu Theseus nên ñã tìm ñến Daedalus 

hỏi kế giúp chàng khỏi lạc ñường trong mê cung. Theo lời Daedalus, 

cô ñưa cho Theseus một cuộn dây và bảo Theseus tháo gỡ lần sợi 

dây khi vào trong mê cung, và lần theo ñó anh sẽ biết cách ra khi ñã 

giết quái vật. Nhờ vậy mà sau khi giết ñược Minotaur, Theseus ñã ra 

khỏi mê cung mà không bị lạc ñường. 

  Mê cung gắn với những câu chuyện thần thoại hay thực tế 

ñã hấp dẫn rất nhiều nhà toán học. Ngày nay, mê cung ñược phổ biến 

thông qua hình thức toán học “giải trí”_ là loại mê cung vẽ trên giấy 

ñể bạn ñọc tự tìm lối ra, ñể ñộc giả từ một trò chơi mà mở mang trí 

lực. 

 Tất cả các câu chuyện trên, từ việc tìm ñường ñi trong thần 

thoại Hy Lạp ñến việc chơi trò chơi tìm ñường trên giấy ñều hướng 

tới một mục tiêu là tìm ñường ñi trong mê cung. 

 Với những lý do ñó, tôi thấy việc nghiên cứu bài toán tìm 

ñường ñi trong mê cung  là hết sức cần thiết vì nó có thể giải quyết 

ñược nhiều vấn ñề khó khăn, phức tạp nảy sinh từ thực tế cuộc sống 

nên tôi chọn ñề tài: ''Đường ñi trong mê cung và ứng dụng''  ñể 

nghiên cứu. 

2. Mục ñích và nhiệm vụ nghiên cứu: 
 Xây dựng thuật toán tìm ñường ñi trong mê cung thông qua 

lý thuyết ñồ thị. 

 Xây dựng lại các thuật toán ñã biết về tìm ñường ñi trong mê 

cung. 

 Tuyển chọn và xây dựng hệ thống các trò chơi tìm ñường ñi 

trong mê cung. 

 Tuyển chọn và mở rộng  hệ thống các bài toán (ñố vui) ứng 
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dụng tìm ñường ñi trong mê cung. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 
 3.1. Đối tượng nghiên cứu: 
 Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là tìm ñường ñi trong mê 

cung và các bài toán liên quan. 

 3.2 phạm vi nghiên cứu: 
 Thuật toán tìm ñường ñi trong mê cung và các bài toán ñưa 

về tìm ñường ñi trong mê cung. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 
 Dựa vào tài liệu ñể thu thập, phân tích, hệ thống các mê cung 

và bài toán liên quan ñến mê cung. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài: 
 Luận văn là một tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh 

và nhiều ñối tượng nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, phát triển 

tu duy, ñặc biệt là giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. 

6. Cấu trúc của luận văn: 
 Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương: 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 

 Trình bày các khái niệm cơ bản trong  lý thuyết ñồ thị và các 

ví dụ minh họa. 

CHƯƠNG 2. BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI TRONG MÊ CUNG 

 Trong chương này, tôi sẽ phát biểu bài toán "Tìm ñường ñi 

trong mê cung", ví dụ minh họa và các thuật toán ñể tìm ñường trong 

mê cung. 

CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG 

 Trong chương này, tôi sẽ nêu một số bài toán ñố vui mang 

tính giải trí hoàn toàn sử dụng phương pháp mê cung ñể giải. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUY ẾT ĐỒ THỊ 
1.1. CÁC KHÁI NI ỆM CƠ BẢN: 

 1.1.1. Định nghĩa:  

 * Tập hợp V ≠ ∅  các ñối tượng và bộ E các cặp sắp thự tự 

và không sắp thự tự các phần tử của V ñược gọi là một ñồ thị và 

ñược ký hiệu là G = (V, E) (hoặc  G(V, E)). 

 * Các phần tử của V gọi là các ñỉnh. Cặp ñỉnh không sếp thứ 

tự gọi là cạnh, cặp ñỉnh sếp thứ tự gọi là cạnh có hướng hay còn gọi 

là cung. 

 * Một cung (hay một cạnh) có thể bắt ñầu và kết thúc tại 

cùng một ñỉnh. Cung (hay một cạnh) loại này ñược gọi là khuyên 

hay nút. 

 * Cho ñồ thị G = ( V, E ). Nếu cạnh e liên kết các ñỉnh v và 

w thì ta nói cạnh e liên thuộc ñỉnh v và w, các ñỉnh v và w liên thuộc 

cạnh e. Các ñỉnh v và w là các ñỉnh biên của cạnh e. Đỉnh v gọi là kề 

với ñỉnh w. 

 * Nếu chỉ có duy nhất cạnh e liên kết các ñỉnh v và w, ta viết 

e = (v, w). Nếu e là một cung thì v gọi là ñỉnh ñầu và w gọi là ñỉnh 

cuối của e. 

 1.1.2. Biểu diễn bằng hình học: 

  Cho ñồ thị G = (V, E). 

 * Biểu diễn ñỉnh: Lấy các ñiểm trên mặt phẳng hay trong 

không gian tương ứng với các phần tử thuộc V và dùng ngay ký hiệu 

các phần tử này ñể ghi các ñiểm tương ứng. 

 * Biểu diễn cạnh: Nếu cạnh e với hai ñỉnh ñầu là x và y thì 

nó ñược biểu diễn bằng một ñoạn thẳng hay một ñoạn cong nối giữa 

hai ñiểm x, y và không ñi qua các ñỉnh trung gian khác. 

 * Biểu diễn cung: Nếu cung a có ñỉnh ñầu là x, ñỉnh cuối là 
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y, thì nó ñược biểu diễn bằng một ñoạn thẳng hoặc một ñoạn cong 

ñược ñịnh hướng ñi từ x sang y và không qua các ñiểm tương ứng 

trung gian khác. 

1.2. ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG: 
 1.2.1. Định nghĩa: Đồ thị vô hướng G = (V, E) gồm một tập 

V các ñỉnh và tập E các cạnh. Mỗi cạnh e  E ñược liên kết với một 

cặp ñỉnh v, w (không kể thứ tự). (Hình 1.1) 

 1.2.2. Ví dụ:  

1.3. ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG: 

 1.3.1. Định nghĩa: Đồ thị có hướng G = (V, E) gồm một tập 

V các ñỉnh và tập E các cạnh có hướng gọi là cung . Mỗi cung e  E  

ñược liên kết với một cặp ñỉnh v, w có thứ tự. (Hình 1.4) 

Hình 1.2: Đồ thị có 4 ñỉnh, 
7 cạnh 

Hình 1.3: Đồ thị có 10 
ñỉnh, 10 cạnh  

v e w 

Hình 1.1 

v e w 

Hình 1.4 



 8  

 1.3.2. Ví dụ:  

 

 * Ghi chú: Một ñồ thị vô hướng có thể coi là ñồ thị có 

hướng trong ñó mỗi cạnh e = (v,w) tương ứng với hai cung (v,w) và 

(w,v). 

1.4. ĐƯỜNG ĐI:  
 1.4.1. Định nghĩa: Cho ñồ thị G = (V,E) 

 *Dãy µ  từ ñỉnh v ñến ñỉnh w là dãy các ñỉnh và các cạnh 

nối tiếp nhau bắt ñầu từ ñỉnh v và kết thúc tại ñỉnh w. Số cạnh trên 

dãy µ  gọi là ñộ dài của dãy µ . 

 Dãy µ  từ ñỉnh v ñến ñỉnh w với ñộ dài n ñược biểu diễn 

như sau: 

µ = (v, e1, v1, e2, v2, ... , vn-1, en, w) 

(trong ñó vi (i = 1, ..., n-1) là các ñỉnh trên dãy và ei (i = 1, ..., n) là 

các cạnh trên dãy liên thuộc ñỉnh kề trước và sau nó. Các ñỉnh và 

cạnh trên dãy có thể lặp lại. 

 * Đường ñi từ ñỉnh v ñến ñỉnh w là dãy từ ñỉnh v ñến ñỉnh 

w, trong ñó các cạnh không lặp lại. 

 * Đường ñi sơ cấp là ñương ñi không ñi qua một ñỉnh quá 

một lần. 

Hình 1.5: Đồ thị có 6 ñỉnh, 8 cung 
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 * Dãy có hướng trong ñồ thị có hướng là dãy các ñỉnh và 

cung nối tiếp nhau (e1, e2, ..., en) thỏa mãn ñỉnh cuối cùng của cung ei 

là ñỉnh ñầu của cung ei+1, i = 1, 2, ..., n - 1. 

 * Đường ñi có hướng trong ñồ thị có hướng là dãy có hướng 

trong ñó các cung không lặp lại. 

 * Đường ñi có hướng sơ cấp trong ñồ thị là ñường ñi có 

hướng không ñi qua một ñỉnh quá một lần. 

 1.4.2. Định lý:  

  1.4.2.1. Định lý 1: Trong ñồ thị vô hướng, mỗi dãy 

từ ñỉnh v ñến ñỉnh w chứa ñường ñi sơ cấp từ v ñến w. 

 Chứng minh: 

 Cho µ = (v, e1, v1, e2, v2, ... , vn-1, en, w) là dãy từ v ñến w. 

Nếu v1,...,vn-1 khác nhau thì µ là ñường ñi sơ cấp. Ngược lại, tồn tại 

i;j; (0 < i < j < n), thỏa 
i j
v v≡ . Ta loại các ñỉnh vi+1, ..., vj khỏi 

dãy µ  và nhận ñược dãy từ v ñến w có ñộ dài ngắn hơn. Như vậy, 

ta loại ñược ít nhất một ñỉnh lặp. Tiếp tục quá trình trên cho ñến khi 

không còn ñỉnh lặp nữa ta sẽ nhận ñược ñường ñi sơ cấp từ v ñến w. 

  1.4.2.2. Định lý 2: Trong ñồ thị có hướng, mỗi dãy 

có hướng từ ñỉnh v ñến ñỉnh w chứa ñường ñi có hướng sơ cấp từ v 

ñến w. 

 Chứng minh: 

 Cho µ = (v, e1, v1, e2, v2, ... , vn-1, en, w) là dãy có hướng từ v 

ñến w. Nếu v1,...,vn-1 khác nhau thì µ là ñường ñi có hướng sơ cấp. 

Ngược lại, tồn tại i;j; (0 < i < j < n), thỏa 
i j
v v≡ . Ta loại các ñỉnh 

vi+1, ..., vj khỏi dãy µ  và nhận ñược dãy từ v ñến w có ñộ dài ngắn 

hơn. Như vậy, ta loại ñược ít nhất một ñỉnh lặp. Tiếp tục quá trình 

trên cho ñến khi không còn ñỉnh lặp nữa ta sẽ nhận ñược ñường ñi có 

hướng sơ cấp từ v ñến w. 
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CHƯƠNG 2. BÀI TOÁN "TÌM ĐƯỜNG ĐI TRONG  

MÊ CUNG"  
2.1. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN:  
 Bài toán tìm ñường ñi trong mê cung là một trong các bài 

toán ñố vui ñồ thị lâu ñời nhất. Một ví dụ trong văn học cổ Hi Lạp là 

câu chuyện dũng sĩ Theseus nhờ sự trợ giúp của công chúa Ariadne 

ñã vào trong mê cung giết quái vật mình người ñầu bò và trở ra một 

cách an toàn. 

 Mê cung là một 

hệ thống gồm nhiều 

hành lang nối với nhau. 

Bài toán tìm ñường ñi 

trong mê cung là ñứng 

từ vị trí s nào ñó (bên 

trong mê cung hoặc cửa 

vào) tìm ñường ñi ñến 

vị trí e (cửa ra hoặc bên 

trong mê cung). (Hình 

2.1) 

2.2. VÍ DỤ: Hãy tìm 

ñường ñi từ vị trí A ñến 

vị trí B trên hình 2.4. 

 Đường ñi từ A 

ñến B như sau (ñường 

ñỏ trong hình vẽ 2.7): 

A→Y→B 

B A 

Hình 2.1 

A 

B 

Hình 2.4 
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2.3. MỘT SỐ THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI TRONG MÊ 

CUNG: 
 2.3.1 Thuật toán Wiener: 

  2.3.1.1.Thuật toán: Cho ñồ thị G = (V, E) và hai 

ñỉnh s,e ∈ V. Để tìm ñường ñi từ s ñến e ta xuất phát từ ñỉnh s ñi 

theo cạnh ñồ thị theo nguyên tắc sau: 

 - Tại mỗi ñỉnh chọn cạnh chưa ñi qua trước ñó . 

 - Nếu tại ñỉnh nào ñó mọi cạnh liên thuộc nó ñã ñi qua thì 

quay ngược lại cho ñến khi gặp ñỉnh có cạnh chưa qua. 

 - Tiếp tục quá trình cho ñến khi ñến ñược e. 

 Bằng cách này ta có thể ñi qua tất cả các cạnh của ñồ thị mà 

không phải ñi qua cạnh nào quá hai lần. Vì vậy ta có thể ñi ñến e một 

cách an toàn. 

A 

B 

Hình 2.7 

X 

Y 

Z 
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  2.3.1.2.Ví dụ: Cho mê cung như hình 2.8. Bài toán 

ñặt ra là tìm ñường ñi từ vị trí A ñến vị trí B? 

 Ta xây dựng ñồ thị G từ mê cung trên bằng cách ñặt các 

hành lang là các cạnh, các giao ñiểm của chúng là các ñỉnh (Hình 

2.9). 

Ta có G = (V, E), trong ñó V = . Ta xây 

dựng ñồ thị G như  hình 2.10: 

A 

B 

Hình 2.8 

A 

B 

Hình 2.9 

X 

Y 

Z 
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 Áp dụng thuật toán Wiener: Xuất phát từ A, ta cần ñi ñến B. 

 - Từ A ta có thể ñi qua X hoặc Y. Giả sử ta rẽ phải qua X,. vì 

ñây là ngõ cụt nên ta phải quay lại cho ñến khi gặp ñỉnh có cạnh 

chưa ñi qua là A. 

 - Tại A ta không thể ñi qua X ñược nữa. Do vậy ta chỉ có thể 

sang trái qua Y. Tại Y có 3 cạnh chưa ñi qua, giả sử từ Y ta ñi tới Z, 

vì ñây là ngõ cụt nên theo thuật toán Wiener ta phải quay lại Y. 

 - Tại Y, ta không thể ñi qua A hoặc qua Z ñược nữa. Tại Y 

còn 2 cạnh chưa ñi qua. Do vậy ta chỉ có thể từ Y chọn một trong hai 

cạnh và ñi ñến B. 

 Vậy ta có thể ñi từ A ñến B theo ñường: A→Y→B. 

 Tuy nhiên, ñể có thể thực hiện thuật toán này ta cần phải nhớ 

thứ tự các cạnh ñã ñi qua, phải có phương tiện nhớ như "cuộn chỉ 

Ariadne" hay phải ghi dấu hiệu tại các ngã ñường ñã gặp và các hành 

lang ñã ñi qua.  

 2.3.2 Thuật toán Tarri: 

  2.3.2.1.Thuật toán:  

 Cho ñồ thị G = (V, E) và hai ñỉnh s,e ∈ V. Để tìm ñường ñi 

từ s ñến e ta xuất phát từ ñỉnh s ñi theo cạnh ñồ thị theo nguyên tắc 

Z 

Y 

X A 

B 

Hình 2.10 
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sau: 

 - Đánh dấu hướng ñã ñi qua của cạnh. 

 - Với mỗi ñỉnh bậc lớn hơn hoặc bằng 3 của ñồ thị, cạnh dẫn 

ñến nó lần ñầu tiên ñược ñánh dấu ñặc biệt. 

 - Tại mỗi ñỉnh chọn cạnh chưa ñi qua trước ñó. Trường hợp 

các cạnh ñã ñi qua thì chọn cạnh ñi theo hướng ngược lại. Cạnh ñánh 

dấu ñặc biệt là phương án cuối cùng nếu không còn cách nào khác. 

 Bằng cách này ta ñi qua tất cả các cạnh của ñồ thị. Như vậy 

nếu ñồ thị liên thông thì lúc nào ñó ta sẽ ñến ñỉnh e. 

 2.3.2.2.Ví dụ: Cho mê cung như hình 2.17. Bài toán ñặt ra là 

tìm ñường ñi từ vị trí A ñến vị trí M?  

 Tương tự như ví dụ 2.3.1.2, ta xây dựng ñồ thị G từ mê cung 

trên bằng cách ñặt các hành lang là các cạnh, các giao ñiểm của 

chúng là các ñỉnh. 

 

A
B

C

D

E

F

G

H

I

J
K

L

M

Hình 2.17 
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 Ta có ñồ thị G: 

 Áp dụng thuật toán Tarri:  xuất phát từ A ñi ñến M. 

 - Từ A ta có thể ñi ñến B hoặc C. Giả sử ta chọn ñi ñến B. vì 

ñây là ngõ cụt nên ta phải quay lại A. Khi ñó tại A ta chỉ có thể ñi 

ñến C. 

 - Do C là ñỉnh bậc 3 (ứng với mê cung thì C là ngõ giao của 

3 hành lang) nên theo thuật toán Tarri ta phải ñánh dấu ñặc biệt cạnh 

ñầu tiên dẫn tới ñỉnh C là cạnh AC, cạnh AC ñược ñánh dấu ñặc biệt 

là 
+→  (mũi tên màu ñỏ có dấu cộng). Từ C ta có thể ñi ñến E 

hoặc D. Giả sử ta ñi ñến D, vì ñây là ngõ cụt nên ta phải quay lại C.  

 - Tại C ta có thể ñi ñến E hoặc ñi ngược về A. Nhưng theo 

thuật toán Tarri thì cạnh ñánh dấu ñặc biệt AC là phương án cuối 

cùng ñược chọn, nên từ C ta phải ñi ñến E. Do E là ñỉnh bậc 3 nên 

cạnh dẫn ñến E ñầu tiên phải ñánh dấu ñặc biệt, cạnh CE ñược ñánh 

dấu ñặc biệt 
+→ . 

    C 

F 

J 

    H   G 
   D 

 A    B 

 L 

K M 
    E 

Hình 2.18 

 I 
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 - Tại E giả sử ta ñi ñến F và do F là ngõ cụt nên ta phải quay 

lại E. Tương tự tại E ta phải ñi ñến G. Cạnh EG cũng ñược ñánh dấu 

ñặc biệt 
+→ . 

 - Tại G có thể ñi ñến H hoặc I. Giả sử ta ñi ñến H. Cạnh GH 

ñược ñánh dấu ñặc biệt 
+→ . 

 - Tại H có thể ñi ñến I hoặc J. Giả sử ñi ñến I. Cạnh HI ñược 

ñánh dấu ñặc biệt 
+→ . 

 - Tại I ñi ñến J hoặc G. Giả sử ñi ñến J, cạnh  IJ ñược ñánh 

dấu ñặc biệt 
+→ . Tương tự tại J có thể ñi ñến K hoặc H. Giả sử 

ñi ñến K, cạnh JK ñược ñánh dấu ñặc biệt 
+→ . 

 - Tại K có thể ñi ñến L hoặc M. Nếu ñi ñến L, do L là ngõ 

cụt nên ta phải quay lại K và ñi ñến M. 

Như vậy ta có thể ñi từ A ñến M như sau: A→C→E→G→H→I→ 

J→K→M. 

 Ta minh họa ñường ñi trên ñồ thị như hình 2.19: 

 

C 

F 

J 

H G 
D 

A B 

L 

K M 
E 

Hình 2.19 

I 
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 Ta biểu diễn ñường ñi trong mê cung trên như hình 2.20: 

 

 

 * Nhận xét: Qua hai thuật toán, ta thấy ñể thực hiện ñược 

thuật toán Wiener thì cần phải nhớ thứ tự các cạnh ñã ñi qua, phải có 

phương tiện nhớ như "cuộn chỉ Ariadne", còn thuật toán của Tarri thì 

chỉ cần ñánh dấu nên hiệu quả hơn. 

 
 
 
 
 
 

Hình 2.20 
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B 
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 G 

H 

I 
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L 
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CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG 

 Bài toán 1. Bài toán con sói, con dê và cái bắp cải. 

  Cơn lũ lịch sử vào tháng 9/2009 ñã cuốn phăng hàng loạt cầu 

treo bắc ngang qua sông Pôkô - Kon Tum. Từ lúc ñó, hàng nghìn 

người dân ở các xã Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Ang... huyện Ngọc Hồi 

- Kon Tum phải vượt sông Pôkô bằng cách “ñu mình” trên sợi dây 

thép ròng rọc mỏng manh như diễn xiếc. 

 Trong một buổi không có người qua lại, có một người cần 

chở một con sói, một con dê và một cái bắp cải qua sông. Mỗi lần 

người ñó chỉ chở ñược một thứ, hoặc sói, hoặc dê, hoặc cải và vì 

những lý do mà ai cũng 

biết, không thể bỏ mặc sói 

ñứng với dê hoặc dê ñứng 

với cải mà không có người 

trông coi vì như thế thì sói 

sẽ ăn mất dê hay dê sẽ ăn 

mất bắp cải. Vậy người ñó 

xử trí thế nào mà vẫn ñưa 

ñược sói, dê và bắp cải sang 

bên kia sông với số lượt ñi 

ít nhất? 

Đáp án: 

 Kí hiệu:  n (người), 

s (sói), d (dê) và c (cải).  

 Các phương án chở 

thỏa mãn yêu cầu bài toán 

ñược thể hiện trong sơ ñồ 

như hình 3.5: 

A.nsdc 

B.nd 

A.nsc 

B.nsd B.ndc 

A.ndc A.nsd 

B.nsc 

A.nd 

B.nsdc 

Hình 3.5 
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 Bài toán 2. Bài toán con báo, con sói, con dê và cái bắp 

cải (Mở rộng từ bài toán con sói, con dê và cái bắp cải). 

  Một người cần chở một con báo, một con sói, một con dê và 

một cái bắp cải qua sông. Mỗi lần người ñó chỉ chở ñược hai thứ và 

không thể bỏ mặc các con vật ñứng cùng nhau hoặc dê ñứng với bắp 

cải mà không có người trông coi vì như thế thì báo sẽ ăn mất sói 

hoặc dê hay sói sẽ ăn mất dê hay dê có thể ăn mất bắp cải. Vậy người 

ñó xử trí thế nào mà vẫn ñưa ñược báo, sói, dê và bắp cải sang bên 

kia sông với số lượt ñi ít nhất? 

Đáp án: 

 Kí hiệu:  n (người), b (báo), s (sói), d (dê) và c (cải).  

 Các phương án chở thỏa mãn yêu cầu bài toán ñược thể hiện 

trong sơ ñồ ở hình 3.17: 

A.nsdc 

B.nbdc 

A.nbsdc 

B.nbd B.nsd 

A.nbdc A.nbsc 

B.nsdc B.nbsc 

A.nsd A.nbd 

B.nbsdc 

Hình 3.17 
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 Bài toán 3. Bài toán ba thầy tu và ba con quỷ. 

  Ba thầy tu và ba con quỷ sang sông bằng một con ñò nhỏ. 

Mỗi lần ñò chỉ chở ñược nhiều nhất 2 khách (kể cả lái ñò) và ai cũng 

biết lái ñò. Hãy tìm phương án sang sông sao cho nếu có cả thầy tu 

và quỷ trên một bờ sông thì số thầy 

tu không ñược ít hơn số quỷ (ngược 

lại thầy tu sẽ bị quỷ ăn thịt). 

Đáp án: 

 Kí hiệu các nút trạng thái 

bờ sông là (n, m), trong ñó n là số 

thầy tu, m là số quỷ. 

 Cặp (n, m) phải thoả mãn:   

(0 ≤ n, m ≤  3 ) và      [ (n = 0) hoặc 

(n  ≥ m) ]. 

 Các phương án chở thỏa 

mãn yêu cầu bài toán ñược thể hiện 

trong sơ ñồ ở hình 3.23: 
 Bài toán 4. Bài toán gia 

ñình nặng cân. 

 Có một gia ñình gồm 2 vợ 

chồng và 2 trẻ nhỏ cần qua sông. 

Bến ñò chỉ có một chiếc ñò nhỏ với 

tải trọng 90kg, ông bố cân nặng 

80kg, bà mẹ cân nặng 70kg, hai trẻ 

nhỏ lần lượt là 40kg và 30 kg, thêm 

nữa là cả 4 người ñều biết chèo 

thuyền nhưng lại không ñủ sức bơi 

qua con sông rộng. Vậy làm sao 4 

A(3,3) 

B(0,2) B(1,1) 

A(3,2) 

B(0,3) 

A(3,1) 

B(2,2) 

A(2,2) 

B(3,1) 

A(0,3) 

B(3,2) 

A(0,2) A(1,1) 

B(3,3) 

Hình 3.23 
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người có thể qua sông một cách nhanh nhất? 

Đáp án: 

 Kí hiệu:  b (người bố), m (người mẹ), a (người anh) và e 

(người em). Ta có các phương án chở thỏa mãn yêu cầu bài toán 

ñược thể hiện trong sơ ñồ ở hình 3.33: 

Hình 3.33 

B.be 

A.bmae 

B. ae 

B.ma 

A.bme A.bma 

B.ba B.me 

B.bmae 

A.bae A.mae 

B.mae B.bae 

A.ma B.be B.ba A.me 

A.bma B.bme 

A. ae 
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 Bài toán 5. Bài toán hai ông chồng ghen. 

 Có 2 cặp vợ chồng qua sông bằng một thuyền nhỏ. Mỗi lần 

thuyền chở ñược nhiều nhất là hai người và ai cũng biết bơi thuyền. 

Các ông chồng mắc bệnh ghen nặng nên không cho vợ mình ñứng 

với người ñàn ông khác khi không có mình. Hãy tìm phương án chở 

tất cả sang sông. 

Đáp án: 

 Kí hiệu các cặp vợ chồng là Aa; Bb.  

 Ta có các phương án chở thỏa mãn yêu cầu bài toán ñược thể 

hiện trong sơ ñồ ở hình 3.43: 

1.AaBb 

2.Aa 2.Bb 

1.AaB 1.ABb 

Hình 3.43 

2.ab 

2.AaB 2.ABb 

1.Bb 1.ab 1.Aa 

2.AaBb 
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1.AaBbCc 

2.Aa 2.ab 

1.ABbCc 

2.abc 

1.AaBC 

2.BbCc 

1.AaCc 

2.ABbC 

1.abc 

2.ABbCc 

1.ab 1.Aa 

2.AaBbCc 

Hình 3.49 

 Bài toán 6. 

Bài toán ba ông 

chồng ghen (Mở 

rộng từ bài toán hai 

ông chồng ghen). 

 Có 3 cặp vợ 

chồng qua sông bằng 

một thuyền nhỏ. Mỗi 

lần thuyền chở ñược 

nhiều nhất là hai 

người và ai cũng biết 

bơi thuyền. Các ông 

chồng mắc bệnh ghen 

nặng nên không cho 

vợ ñứng với người 

ñàn ông khác khi 

không có mình. Hãy 

tìm phương án chở tất 

cả sang sông. 

Đáp án: 

 Kí hiệu các 

cặp vợ chồng là Aa; 

Bb; Cc. Ta có các 

phương án chở thỏa 

mãn yêu cầu bài toán 

ñược thể hiện trong 

sơ ñồ ở hình 3.49: 
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 Bài toán 7. Bài toán bốn ông chồng ghen (Mở rộng từ bài 

toán ba ông chồng ghen). 

 Có 4 cặp vợ 

chồng qua sông bằng 

một thuyền nhỏ. Mỗi 

lần thuyền chở ñược 

nhiều nhất là ba người 

và ai cũng biết bơi 

thuyền. Các ông chồng 

mắc bệnh ghen nặng 

nên không cho vợ ñứng 

với người ñàn ông khác 

khi không có mình. Hãy 

tìm phương án chở tất 

cả sang sông nhanh 

nhất. 

Đáp án: 

 Kí hiệu các cặp 

vợ chồng là Aa; Bb; Cc; 

Dd. Ta có các phương 

án chở thỏa mãn yêu 

cầu bài toán ñược thể 

hiện trong sơ ñồ ở hình 

3.57: 

 

 

 

1.AaBbCcD
 

2.bcd 2.ab 

1.AaBbCD 

2.abcd 

1.AaBCD 

2.BbCcDd 

1.AaBb 

1.ab 1.Aa 

2.AaBbCcDd 

1.ABbCcDd 

2.AaBb 

1.BbCcDd 

2.AaBCD 

1.abcd 

2.ABbCcDd 

Hình 3.57 
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 Bài toán 8. Sự rắc rối của xã hội. 

 Anh Be vốn rất là giàu có nhưng vợ anh mất sớm ñể lại cho 

anh 2 thằng con trai. Một hôm, trên ñường ñưa con ñi học, anh gặp 

chị Dần có 2 cô con gái nhưng chồng cũng mất sớm, do có cùng 

cảnh ngộ Be lấy Dần về làm vợ. Nhưng sau khi lấy về rồi Be mới 

biết ñã lấy nhằm "mụ dì ghẻ". Có lúc Be vắng nhà tí nữa là bà ta ñã 

ñánh chết 2 thằng con trai của anh rồi cho nên Be cũng tìm cách trả 

thù. Những khi không có vợ, Be cũng tìm cách ñánh 2 ñứa con gái 

của vợ.  Một hôm cả nhà kéo nhau ñi chơi, ñi ñến bờ sông vô tình 

gặp 1 ông cảnh sát và 1 tên tội phạm giết người. Cả 8 người ñều tìm 

các qua sông nhưng chỉ có 1 chiếc thuyền chở ñược tối ña 2 người, 

các ñứa trẻ và tên tội phại lại không biết bơi thuyền và tên tội phạm 

sẽ ñánh bất kỳ người nào nếu không có ông cảnh sát bên cạnh. Làm 

thế nào ñể cả 8 người ñều qua sông một cách an toàn? 

Đáp án: 

 Vì hai ñứa con của Be có vai trò như nhau và hai ñứa con 

của vợ Be cũng vậy nên ta có thể kí hiệu Be cùng hai con là Bbb và  

vợ Be cùng hai con là Vvv. Ta ký hiệu cho cảnh sát và tên tội phại là 

Ct. 

 Ta có ñường ñi là:   1.BbbVvvCt → 2.Ct → 1.BbbVvvC → 

2.bCt → 1.BbVvvCt → 2.Bbb → 1.BVvvCt → 2.BbbV → 

1.VvvCt → 2.BbbCt → 1.BVvv → 2.BbbVCt → 1.Vvv → 

2.BbbVvCt → 1.vCt → 2.BbbVvvC → 1.Ct → 2. BbbVvvCt 

 Như vậy, trong phương án này, ta ñã chở cả nhóm người qua 

sông thỏa mãn yêu cầu khá phức tạp của bài toán.  
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KẾT LUẬN 
 Bài toán tìm ñường ñi trong mê cung là bài toán rất hay, nó 

khơi dậy khả năng toán học cho người học bằng các hình thức ñố vui 

giải trí nhẹ nhàng, không khô khan, cứng nhắc ñồng thời nó cũng 

kích thích ñược óc sáng tạo và tư duy ñịnh hướng cho người học. 

 Bài toán này ñã cuốn hút ñược sự quan tâm của nhiều người 

bởi tính ña dạng và sự ứng dụng của nó. Do vậy, việc học tập, nghiên 

cứu chủ ñề này là rất bổ ích vì nó có thể giải quyết ñược nhiều vấn 

ñề khó khăn, phức tạp nảy sinh từ thực tế cuộc sống. 

 Với ñề tài này, tôi ñã trình bày lại một cách tổng quan về cơ 

sở lý thuyết của Lý thuyết ñồ thị, các kiến thức cơ sở ñể áp dụng vào 

bài toán "Tìm ñường ñi trong mê cung". Tôi ñã tổng hợp và xây 

dựng ñược các thuật toán "Tìm ñường ñi trong mê cung" tương ñối 

hoàn chỉnh. 

 Trong ñề tài tôi ñã hệ thống các bài toán có sử dụng mê cung 

ñể giải mà nếu không có ứng dụng này thì người ñọc sẽ khó mà tìm 

ñược hướng giải. 

 Hướng phát triển của luận văn: 

 + Có thể phát triển thành tập hoặc sách ñể học sinh, giáo 

viên và nhiều ñối tượng giải trí, thư giản trong những lúc học tập hay 

làm việc căng thẳng. 

 + Có thể sử dụng ñể làm các Games vui nhằm tăng tính hấp 

dẫn cho người chơi và ñối tượng chơi cũng rộng rãi hơn (kể cả trẻ 

em chưa ñi học cũng có thể chơi ñược). 

 Hy vọng ñề tài sẽ ñược nhiều người quan tâm tìm hiểu và 

thực sự ñem lại những phứt thư giãn cho mọi người sau những giờ 

làm việc căng thẳng. 


