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B謂NG CÁC KÝ HI烏U Đ姶営C S盈 D影NG 

 

x⎢ ⎥⎣ ⎦  Floor of x: S嘘 nguyên l噂n nh医t ≤ x 

x⎡ ⎤⎢ ⎥  Ceiling of x: S嘘 nguyên nh臼 nh医t ≥ x 

n kP  
S嘘 ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p k c栄a n ph亥n t穎 = 

n!

(n k)!−  

n

k

⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠  Binomial coefficient: H羽 s嘘 c栄a h衣ng t穎 kx  trong đa th泳c ( )n
x 1+  

= S嘘 t鰻 h嬰p ch壱p k c栄a n ph亥n t穎 = ( )n!
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[ ]a i..j  Các ph亥n t穎 trong m違ng a tính t瑛 ch雨 s嘘 i đ院n ch雨 s嘘 j 

n! n factorial: Giai th瑛a c栄a n = 1.2.3…n 
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a...a
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PPHH井井NN  11..  BBÀÀII  TTOOÁÁNN  LLII烏烏TT  KKÊÊ  

Có m瓜t s嘘 bài toán trên th詠c t院 yêu c亥u ch雨 rõ: trong m瓜t t壱p các đ嘘i 
t逢嬰ng cho tr逢噂c có bao nhiêu đ嘘i t逢嬰ng tho違 mãn nh英ng đi隠u ki羽n nh医t 
đ鵜nh. Bài toán đó g丑i là bài toán đ院m.  

Trong l噂p các bài toán đ院m, có nh英ng bài toán còn yêu c亥u ch雨 rõ nh英ng 

c医u hình tìm đ逢嬰c tho違 mãn đi隠u ki羽n đã cho là nh英ng c医u hình nào. Bài 

toán yêu c亥u đ逢a ra danh sách các c医u hình có th吋 có g丑i là bài toán li羽t 
kê.  

Đ吋 gi違i bài toán li羽t kê, c亥n ph違i xác đ鵜nh đ逢嬰c m瓜t thu壱t toán đ吋 có th吋 
theo đó l亥n l逢嬰t xây d詠ng đ逢嬰c t医t c違 các c医u hình đang quan tâm. Có 

nhi隠u ph逢挨ng pháp li羽t kê, nh逢ng chúng c亥n ph違i đáp 泳ng đ逢嬰c hai yêu 

c亥u d逢噂i đây: 

• Không đ逢嬰c l員p l衣i m瓜t c医u hình 

• Không đ逢嬰c b臼 sót m瓜t c医u hình 

Có th吋 nói r茨ng, ph逢挨ng pháp li羽t kê là ph逢挨ng k院 cu嘘i cùng đ吋 gi違i 
đ逢嬰c m瓜t s嘘 bài toán t鰻 h嬰p hi羽n nay. Khó khĕn chính c栄a ph逢挨ng pháp 

này chính là s詠 bùng n鰻 t鰻 h嬰p d磯n t噂i s詠 đòi h臼i l噂n v隠 không gian và 

th運i gian th詠c hi羽n ch逢挨ng trình. Tuy nhiên cùng v噂i s詠 phát tri吋n c栄a 

máy tính đi羽n t穎, b茨ng ph逢挨ng pháp li羽t kê, nhi隠u bài toán t鰻 h嬰p đã tìm 

th医y l運i gi違i. Qua đó, ta cũng nên bi院t r茨ng ch雨 nên dùng ph逢挨ng pháp 

li羽t kê khi không còn m瓜t ph逢挨ng pháp nào khác tìm ra l運i gi違i. 
Chính nh英ng n厩 l詠c gi違i quy院t các bài toán th詠c t院 không dùng ph逢挨ng 

pháp li羽t kê đã thúc đẩy s詠 phát tri吋n c栄a nhi隠u ngành toán h丑c. 
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§1. NH溢C L萎I M浦T S渦 KI蔭N TH永C Đ萎I S渦 T蔚 H営P 

Cho S là m瓜t t壱p h英u h衣n g欝m n ph亥n t穎 và k là m瓜t s嘘 t詠 nhiên. 

G丑i X là t壱p các s嘘 nguyên d逢挨ng t瑛 1 đ院n k: X = {1, 2, …, k} 

1.1. CH迂NH H営P L咽P 

M厩i ánh x衣 f: X → S. Cho t逢挨ng 泳ng v噂i m厩i i ∈ X, m瓜t và ch雨 m瓜t ph亥n t穎 f(i) ∈ S.  

Đ逢嬰c g丑i là m瓜t ch雨nh h嬰p l員p ch壱p k c栄a S. 

Nh逢ng do X là t壱p h英u h衣n (k ph亥n t穎) nên ánh x衣 f có th吋 xác đ鵜nh qua b違ng các giá tr鵜 f(1), 

f(2), …, f(k).  

Ví d映: S = {A, B, C, D, E, F}; k = 3. M瓜t ánh x衣 f có th吋 cho nh逢 sau: 

i 1 2 3 

f(i) E C E 

V壱y có th吋 đ欝ng nh医t f v噂i dãy giá tr鵜 (f(1), f(2), …, f(k)) và coi dãy giá tr鵜 này cũng là m瓜t 
ch雨nh h嬰p l員p ch壱p k c栄a S. Nh逢 ví d映 trên (E, C, E) là m瓜t ch雨nh h嬰p l員p ch壱p 3 c栄a S. D宇 
dàng ch泳ng minh đ逢嬰c k院t qu違 sau b茨ng quy n衣p ho員c b茨ng ph逢挨ng pháp đánh giá kh違 nĕng 

l詠a ch丑n: 

S嘘 ch雨nh h嬰p l員p ch壱p k c栄a t壱p g欝m n ph亥n t穎 là kn  

1.2. CH迂NH H営P KHÔNG L咽P 

Khi f là đ挨n ánh có nghƿa là v噂i ∀i, j ∈ X ta có f(i) = f(j) ⇔ i = j. Nói m瓜t cách d宇 hi吋u, khi 

dãy giá tr鵜 f(1), f(2), …, f(k) g欝m các ph亥n t穎 thu瓜c S khác nhau đôi m瓜t thì f đ逢嬰c g丑i là m瓜t 
ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p k c栄a S. Ví d映 m瓜t ch雨nh h嬰p không l員p (C, A, E): 

i 1 2 3 

f(i) C A E 

S嘘 ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p k c栄a t壱p g欝m n ph亥n t穎 là: 

n k

n!
P n(n 1)(n 2)...(n k 1)

(n k)!
= − − − + = −  

1.3. HOÁN V卯 
Khi k = n. M瓜t ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p n c栄a S đ逢嬰c g丑i là m瓜t hoán v鵜 các ph亥n t穎 c栄a S.  

Ví d映: m瓜t hoán v鵜: 〈A, D, C, E, B, F〉 c栄a S = {A, B, C, D, E, F} 

i 1 2 3 4 5 6 

f(i) A D C E B F 
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Lê Minh Hoàng 

Đ吋 ý r茨ng khi k = n thì s嘘 ph亥n t穎 c栄a t壱p X = {1, 2, …, n} đúng b茨ng s嘘 ph亥n t穎 c栄a S. Do 

tính ch医t đôi m瓜t khác nhau nên dãy f(1), f(2), …, f(n) s胤 li羽t kê đ逢嬰c h院t các ph亥n t穎 trong S. 

Nh逢 v壱y f là toàn ánh. M員t khác do gi違 thi院t f là ch雨nh h嬰p không l員p nên f là đ挨n ánh. Ta có 

t逢挨ng 泳ng 1-1 gi英a các ph亥n t穎 c栄a X và S, do đó f là song ánh. V壱y nên ta có th吋 đ鵜nh nghƿa 

m瓜t hoán v鵜 c栄a S là m瓜t song ánh gi英a {1, 2, …, n} và S. 

S嘘 hoán v鵜 c栄a t壱p g欝m n ph亥n t穎 = s嘘 ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p n = n! 

1.4. T蔚 H営P 

M瓜t t壱p con g欝m k ph亥n t穎 c栄a S đ逢嬰c g丑i là m瓜t t鰻 h嬰p ch壱p k c栄a S. 

L医y m瓜t t壱p con k ph亥n t穎 c栄a S, xét t医t c違 k! hoán v鵜 c栄a t壱p con này. D宇 th医y r茨ng các hoán 

v鵜 đó là các ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p k c栄a S. Ví d映 l医y t壱p {A, B, C} là t壱p con c栄a t壱p S 

trong ví d映 trên thì: 〈A, B, C〉, 〈C, A, B〉, 〈B, C, A〉, … là các ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p 3 c栄a 

S. Đi隠u đó t泳c là khi li羽t kê t医t c違 các ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p k thì m厩i t鰻 h嬰p ch壱p k s胤 

đ逢嬰c tính k! l亥n. V壱y s嘘 t鰻 h嬰p ch壱p k c栄a t壱p g欝m n ph亥n t穎 là 
nn!

kk!(n k)!

⎛ ⎞= ⎜ ⎟− ⎝ ⎠  
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§2. PH姶愛NG PHÁP SINH (GENERATION) 

Ph逢挨ng pháp sinh có th吋 áp d映ng đ吋 gi違i bài toán li羽t kê t鰻 h嬰p đ員t ra n院u nh逢 hai đi隠u ki羽n 

sau tho違 mãn: 

¬ Có th吋 xác đ鵜nh đ逢嬰c m瓜t th泳 t詠 trên t壱p các c医u hình t鰻 h嬰p c亥n li羽t kê. T瑛 đó có th吋 bi院t 
đ逢嬰cc医u hình đ亥u tiên và c医u hình cu嘘i cùng trong th泳 t詠 đó. 

¬ Xây d詠ng đ逢嬰c thu壱t toán t瑛 m瓜t c医u hình ch逢a ph違i c医u hình cu嘘i, sinh ra đ逢嬰c c医u hình 

k院 ti院p nó. 

Ph逢挨ng pháp sinh có th吋 mô t違 nh逢 sau: 

〈Xây dựng cấu hình đầu tiên〉; 
repeat 

  〈Đưa ra cấu hình đang có〉; 
  〈Từ cấu hình đang có sinh ra cấu hình kế tiếp nếu còn〉; 
until 〈hết cấu hình〉; 
Th泳 t詠 t瑛 đi吋n 

Trên các ki吋u d英 li羽u đ挨n gi違n chuẩn, ng逢運i ta th逢運ng nói t噂i khái ni羽m th泳 t詠. Ví d映 trên 

ki吋u s嘘 thì có quan h羽: 1 < 2; 2 < 3; 3 < 10; …, trên ki吋u ký t詠 Char thì cũng có quan h羽 'A' < 

'B'; 'C' < 'c'…  

Xét quan h羽 th泳 t詠 toàn ph亥n “nh臼 h挨n ho員c b茨ng” ký hi羽u “≤“ trên m瓜t t壱p h嬰p S, là quan h羽 
hai ngôi tho違 mãn b嘘n tính ch医t: 

V噂i ∀a, b, c ∈ S 

¬ Tính ph鰻 bi院n: Ho員c là a ≤ b, ho員c b ≤ a; 

¬ Tính ph違n x衣: a ≤ a 

¬ Tính ph違n đ嘘i x泳ng: N院u a ≤ b và b ≤ a thì b逸t bu瓜c a = b. 

¬ Tính b逸c c亥u: N院u có a ≤ b và b ≤ c thì a ≤ c. 

Trong tr逢運ng h嬰p a ≤ b và a ≠ b, ta dùng ký hi羽u “<” cho g丑n, (ta ng亥m hi吋u các ký hi羽u nh逢 

≥, >, kh臼i ph違i đ鵜nh nghƿa) 

Ví d映 nh逢 quan h羽 “≤” trên các s嘘 nguyên cũng nh逢 trên các ki吋u vô h逢噂ng, li羽t kê là quan h羽 
th泳 t詠 toàn ph亥n. 

Trên các dãy h英u h衣n, ng逢運i ta cũng xác đ鵜nh m瓜t quan h羽 th泳 t詠: 

Xét a[1..n] và b[1..n] là hai dãy đ瓜 dài n, trên các ph亥n t穎 c栄a a và b đã có quan h羽 th泳 t詠 “≤”. 

Khi đó a ≤ b n院u nh逢  

Ho員c a[i] = b[i] v噂i ∀i: 1 ≤ i ≤ n. 

Ho員c t欝n t衣i m瓜t s嘘 nguyên d逢挨ng k: 1 ≤ k < n đ吋: 

a[1] = b[1] 

a[2] = b[2] 
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… 

a[k-1] = b[k-1] 

a[k] = b[k] 

a[k+1] < b[k+1] 

Trong tr逢運ng h嬰p này, ta có th吋 vi院t a < b. 

Th泳 t詠 đó g丑i là th泳 t詠 t瑛 đi吋n trên các dãy đ瓜 dài n. 

Khi đ瓜 dài hai dãy a và b không b茨ng nhau, ng逢運i ta cũng xác đ鵜nh đ逢嬰c th泳 t詠 t瑛 đi吋n. B茨ng 

cách thêm vào cu嘘i dãy a ho員c dãy b nh英ng ph亥n t穎 đ員c bi羽t g丑i là ph亥n t穎 ∅ đ吋 đ瓜 dài c栄a a 

và b b茨ng nhau, và coi nh英ng ph亥n t穎 ∅ này nh臼 h挨n t医t c違 các ph亥n t穎 khác, ta l衣i đ逢a v隠 xác 

đ鵜nh th泳 t詠 t瑛 đi吋n c栄a hai dãy cùng đ瓜 dài. Ví d映: 

〈1, 2, 3, 4〉 < 〈5, 6〉 
〈a, b, c〉 < 〈a, b, c, d〉 
'calculator' < 'computer' 

2.1. SINH CÁC DÃY NH卯 PHÂN Đ浦 DÀI N 

M瓜t dãy nh鵜 phân đ瓜 dài n là m瓜t dãy x[1..n] trong đó x[i] ∈ {0, 1} (∀i : 1 ≤ i ≤ n). 

D宇 th医y: m瓜t dãy nh鵜 phân x đ瓜 dài n là bi吋u di宇n nh鵜 phân c栄a m瓜t giá tr鵜 nguyên p(x) nào đó 

n茨m trong đo衣n [0, 2n - 1]. S嘘 các dãy nh鵜 phân đ瓜 dài n = s嘘 các s嘘 t詠 nhiên ∈ [0, 2n - 1] = 2n. 

Ta s胤 l壱p ch逢挨ng trình li羽t kê các dãy nh鵜 phân theo th泳 t詠 t瑛 đi吋n có nghƿa là s胤 li羽t kê l亥n 

l逢嬰t các dãy nh鵜 phân bi吋u di宇n các s嘘 nguyên theo th泳 t詠 0, 1, …, 2n-1. 

Ví d映: Khi n = 3, các dãy nh鵜 phân đ瓜 dài 3 đ逢嬰c li羽t kê nh逢 sau: 

p(x) 0 1 2 3 4 5 6 7 

x 000 001 010 011 100 101 110 111 

Nh逢 v壱y dãy đ亥u tiên s胤 là 00…0 và dãy cu嘘i cùng s胤 là 11…1. Nh壱n xét r茨ng n院u dãy x = 

x[1..n] là dãy đang có và không ph違i dãy cu嘘i cùng c亥n li羽t kê thì dãy k院 ti院p s胤 nh壱n đ逢嬰c 

b茨ng cách c瓜ng thêm 1 ( theo c挨 s嘘 2 có nh噂) vào dãy hi羽n t衣i.  

Ví d映 khi n = 8: 

Dãy đang có: 10010000  Dãy đang có: 10010111 

c瓜ng thêm 1: + 1  c瓜ng thêm 1: + 1 

 ⎯⎯⎯⎯   ⎯⎯⎯⎯ 

Dãy m噂i: 10010001  Dãy m噂i: 10011000 

 

Nh逢 v壱y k悦 thu壱t sinh c医u hình k院 ti院p t瑛 c医u hình hi羽n t衣i có th吋 mô t違 nh逢 sau: Xét t瑛 cu嘘i 
dãy v隠 đ亥u (xét t瑛 hàng đ挨n v鵜 lên), tìm s嘘 0 g員p đ亥u tiên 
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¬ N院u th医y thì thay s嘘 0 đó b茨ng s嘘 1 và đ員t t医t c違 các ph亥n t穎 phía sau v鵜 trí đó b茨ng 0. 

¬ N院u không th医y thì thì toàn dãy là s嘘 1, đây là c医u hình cu嘘i cùng 

D英 li羽u vào (Input): nh壱p t瑛 file vĕn b違n BSTR.INP ch泳a s嘘 nguyên d逢挨ng n ≤ 100 

K院t qu違 ra (Output): ghi ra file vĕn b違n BSTR.OUT các dãy nh鵜 phân đ瓜 dài n. 

BSTR.INP 

3 
 

BSTR.OUT 

000 
001 
010 
011 
100 
101 
110 
111 

P_1_02_1.PAS * Thuật toán sinh liệt kê các dãy nhị phân độ dài n 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Binary_Strings; 
const 
  InputFile  = 'BSTR.INP'; 
  OutputFile = 'BSTR.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  x: array[1..max] of Integer; 
  n, i: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n); 
  Close(f); 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  FillChar(x, SizeOf(x), 0); {Cấu hình ban đầu x=00..0} 
  repeat {Thuật toán sinh} 
    for i := 1 to n do Write(f, x[i]); {In ra cấu hình hiện tại} 
    WriteLn(f); 
    i := n; {x[i] là phần tử cuối dãy, lùi dần i cho tới khi gặp số 0 hoặc khi i = 0 thì dừng} 
    while (i > 0) and (x[i] = 1) do Dec(i); 
    if i > 0 then {Chưa gặp phải cấu hình 11…1} 
      begin 
        x[i] := 1; {Thay x[i] bằng số 1} 
        FillChar(x[i + 1], (n - i) * SizeOf(x[1]), 0); {Đặt x[i+1] = x[i+2] = … = x[n] := 0} 
      end; 
  until i = 0; {Đã hết cấu hình} 
  Close(f); 
end. 

2.2. LI烏T KÊ CÁC T一P CON K PH井N T盈 

Ta s胤 l壱p ch逢挨ng trình li羽t kê các t壱p con k ph亥n t穎 c栄a t壱p {1, 2, …, n} theo th泳 t詠 t瑛 đi隠n 

Ví d映: v噂i n = 5, k = 3, ta ph違i li羽t kê đ栄 10 t壱p con: 

1.{1, 2, 3} 2.{1, 2, 4} 3.{1, 2, 5} 4.{1, 3, 4} 5.{1, 3, 5}  
6.{1, 4, 5} 7.{2, 3, 4} 8.{2, 3, 5} 9.{2, 4, 5} 10.{3, 4, 5} 

Nh逢 v壱y t壱p con đ亥u tiên (c医u hình kh荏i t衣o) là {1, 2, …, k}.  

C医u hình k院t thúc là {n - k + 1, n - k + 2, …, n}. 

Nh壱n xét: Ta s胤 in ra t壱p con b茨ng cách in ra l亥n l逢嬰t các ph亥n t穎 c栄a nó theo th泳 t詠 tĕng d亥n. 

Bi吋u di宇n m厩i t壱p con là m瓜t dãy x[1..k] trong đó x[1] < x[2] < … < x[k]. Ta nh壱n th医y gi噂i 
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h衣n trên (giá tr鵜 l噂n nh医t có th吋 nh壱n) c栄a x[k] là n, c栄a x[k-1] là n - 1, c栄a x[k-2] là n - 2… 

T鰻ng quát: gi噂i h衣n trên c栄a x[i] = n - k + i; 

Còn t医t nhiên, gi噂i h衣n d逢噂i c栄a x[i] (giá tr鵜 nh臼 nh医t x[i] có th吋 nh壱n) là x[i-1] + 1. 

Nh逢 v壱y n院u ta đang có m瓜t dãy x đ衣i di羽n cho m瓜t t壱p con, n院u x là c医u hình k院t thúc có 

nghƿa là t医t c違 các ph亥n t穎 trong x đ隠u đã đ衣t t噂i gi噂i h衣n trên thì quá trình sinh k院t thúc, n院u 

không thì ta ph違i sinh ra m瓜t dãy x m噂i tĕng d亥n tho違 mãn v瑛a đ栄 l噂n h挨n dãy cũ theo nghƿa 

không có m瓜t t壱p con k ph亥n t穎 nào chen gi英a chúng khi s逸p th泳 t詠 t瑛 đi吋n. 

Ví d映: n = 9, k = 6. C医u hình đang có x = 〈1, 2, 6, 7, 8, 9〉. Các ph亥n t穎 x[3] đ院n x[6] đã đ衣t t噂i 

gi噂i h衣n trên nên đ吋 sinh c医u hình m噂i ta không th吋 sinh b茨ng cách tĕng m瓜t ph亥n t穎 trong s嘘 
các x[6], x[5], x[4], x[3] lên đ逢嬰c, ta ph違i tĕng x[2] = 2 lên thành x[2] = 3. Đ逢嬰c c医u hình m噂i 

là x = 〈1, 3, 6, 7, 8, 9〉. C医u hình này đã tho違 mãn l噂n h挨n c医u hình tr逢噂c nh逢ng ch逢a tho違 
mãn tính ch医t v瑛a đ栄 l噂n mu嘘n v壱y ta l衣i thay x[3], x[4], x[5], x[6] b茨ng các gi噂i h衣n d逢噂i 

c栄a nó. T泳c là:  

x[3] := x[2] + 1 = 4 

x[4] := x[3] + 1 = 5 

x[5] := x[4] + 1 = 6 

x[6] := x[5] + 1 = 7 

Ta đ逢嬰c c医u hình m噂i x = 〈1, 3, 4, 5, 6, 7〉 là c医u hình k院 ti院p. N院u mu嘘n tìm ti院p, ta l衣i nh壱n 

th医y r茨ng x[6] = 7 ch逢a đ衣t gi噂i h衣n trên, nh逢 v壱y ch雨 c亥n tĕng x[6] lên 1 là đ逢嬰c x = 〈1, 3, 4, 

5, 6, 8〉.  
V壱y k悦 thu壱t sinh t壱p con k院 ti院p t瑛 t壱p đã có x có th吋 xây d詠ng nh逢 sau: 

Tìm t瑛 cu嘘i dãy lên đ亥u cho t噂i khi g員p m瓜t ph亥n t穎 x[i] ch逢a đ衣t gi噂i h衣n trên n - k + i. 

¬ N院u tìm th医y: 

 Tĕng x[i] đó lên 1. 

 Đ員t t医t c違 các ph亥n t穎 phía sau x[i] b茨ng gi噂i h衣n d逢噂i. 

¬ N院u không tìm th医y t泳c là m丑i ph亥n t穎 đã đ衣t gi噂i h衣n trên, đây là c医u hình cu嘘i cùng 

Input: file vĕn b違n SUBSET.INP ch泳a hai s嘘 nguyên d逢挨ng n, k (1 ≤ k ≤ n ≤ 100) cách nhau 

ít nh医t m瓜t d医u cách 

Output: file vĕn b違n SUBSET.OUT các t壱p con k ph亥n t穎 c栄a t壱p {1, 2, …, n} 

SUBSET.INP 

5 3 
 

SUBSET.OUT 

{1, 2, 3} 
{1, 2, 4} 
{1, 2, 5} 
{1, 3, 4} 
{1, 3, 5} 
{1, 4, 5} 
{2, 3, 4} 
{2, 3, 5} 
{2, 4, 5} 
{3, 4, 5} 
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P_1_02_2.PAS * Thuật toán sinh liệt kê các tập con k phần tử 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Combination; 
const 
  InputFile  = 'SUBSET.INP'; 
  OutputFile = 'SUBSET.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  x: array[1..max] of Integer; 
  n, k, i, j: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n, k); 
  Close(f); 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  for i := 1 to k do x[i] := i; {Kh運i tạo x := (1, 2, …, k)} 
  repeat 
    {In ra cấu hình hiện tại} 
    Write(f, '{'); 
    for i := 1 to k - 1 do Write(f, x[i], ', '); 
    WriteLn(f, x[k], '}'); 
    {Sinh tiếp} 
    i := k; {Xét từ cuối dãy lên tìm x[i] chưa đạt giới hạn trên n - k + i} 
    while (i > 0) and (x[i] = n - k + i) do Dec(i); 
    if i > 0 then {Nếu chưa lùi đến 0 có nghĩa là chưa phải cấu hình kết thúc} 
      begin 
        Inc(x[i]); {Tăng x[i] lên 1, Đặt các phần tử đứng sau x[i] bằng giới hạn dưới của nó} 
        for j := i + 1 to k do x[j] := x[j - 1] + 1;  
      end; 
  until i = 0; {Lùi đến tận 0 có nghĩa là tất cả các phần tử đã đạt giới hạn trên - hết cấu hình} 
  Close(f); 
end. 

2.3. LI烏T KÊ CÁC HOÁN V卯 
Ta s胤 l壱p ch逢挨ng trình li羽t kê các hoán v鵜 c栄a {1, 2, …, n} theo th泳 t詠 t瑛 đi吋n. 

Ví d映 v噂i n = 4, ta ph違i li羽t kê đ栄 24 hoán v鵜:  
 1.1234  2.1243  3.1324  4.1342  5.1423  6.1432 
 7.2134  8.2143  9.2314 10.2341 11.2413 12.2431 
13.3124 14.3142 15.3214 16.3241 17.3412 18.3421 
19.4123 20.4132 21.4213 22.4231 23.4312 24.4321 

Nh逢 v壱y hoán v鵜 đ亥u tiên s胤 là 〈1, 2, …, n〉. Hoán v鵜 cu嘘i cùng là 〈n, n-1, …, 1〉. 
Hoán v鵜 s胤 sinh ra ph違i l噂n h挨n hoán v鵜 hi羽n t衣i, h挨n th院 n英a ph違i là hoán v鵜 v瑛a đ栄 l噂n h挨n 

hoán v鵜 hi羽n t衣i theo nghƿa không th吋 có m瓜t hoán v鵜 nào khác chen gi英a chúng khi s逸p th泳 t詠. 

Gi違 s穎 hoán v鵜 hi羽n t衣i là x = 〈3, 2, 6, 5, 4, 1〉, xét 4 ph亥n t穎 cu嘘i cùng, ta th医y chúng đ逢嬰c x院p 

gi違m d亥n, đi隠u đó có nghƿa là cho dù ta có hoán v鵜 4 ph亥n t穎 này th院 nào, ta cũng đ逢嬰c m瓜t 
hoán v鵜 bé h挨n hoán v鵜 hi羽n t衣i. Nh逢 v壱y ta ph違i xét đ院n x[2] = 2, thay nó b茨ng m瓜t giá tr鵜 
khác. Ta s胤 thay b茨ng giá tr鵜 nào?, không th吋 là 1 b荏i n院u v壱y s胤 đ逢嬰c hoán v鵜 nh臼 h挨n, không 

th吋 là 3 vì đã có x[1] = 3 r欝i (ph亥n t穎 sau không đ逢嬰c ch丑n vào nh英ng giá tr鵜 mà ph亥n t穎 tr逢噂c 

đã ch丑n). Còn l衣i các giá tr鵜 4, 5, 6. Vì c亥n m瓜t hoán v鵜 v瑛a đ栄 l噂n h挨n hi羽n t衣i nên ta ch丑n 

x[2] = 4. Còn các giá tr鵜 (x[3], x[4], x[5], x[6]) s胤 l医y trong t壱p {2, 6, 5, 1}. Cũng vì tính v瑛a 
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đ栄 l噂n nên ta s胤 tìm bi吋u di宇n nh臼 nh医t c栄a 4 s嘘 này gán cho x[3], x[4], x[5], x[6] t泳c là 〈1, 2, 

5, 6〉. V壱y hoán v鵜 m噂i s胤 là 〈3, 4, 1, 2, 5, 6〉. 
Ta có nh壱n xét gì qua ví d映 này: Đo衣n cu嘘i c栄a hoán v鵜 hi羽n t衣i đ逢嬰c x院p gi違m d亥n, s嘘 x[5] = 

4 là s嘘 nh臼 nh医t trong đo衣n cu嘘i gi違m d亥n tho違 mãn đi隠u ki羽n l噂n h挨n x[2] = 2. N院u đ鰻i ch厩 
x[5] cho x[2] thì ta s胤 đ逢嬰c x[2] = 4 và đo衣n cu嘘i v磯n đ逢嬰c s逸p x院p gi違m d亥n. Khi đó mu嘘n 

bi吋u di宇n nh臼 nh医t cho các giá tr鵜 trong đo衣n cu嘘i thì ta ch雨 c亥n đ違o ng逢嬰c đo衣n cu嘘i. 

Trong tr逢運ng h嬰p hoán v鵜 hi羽n t衣i là 〈2, 1, 3, 4〉 thì hoán v鵜 k院 ti院p s胤 là 〈2, 1, 4, 3〉. Ta cũng 

có th吋 coi hoán v鵜 〈2, 1, 3, 4〉 có đo衣n cu嘘i gi違m d亥n, đo衣n cu嘘i này ch雨 g欝m 1 ph亥n t穎 (4) 

V壱y k悦 thu壱t sinh hoán v鵜 k院 ti院p t瑛 hoán v鵜 hi羽n t衣i có th吋 xây d詠ng nh逢 sau: 

Xác đ鵜nh đo衣n cu嘘i gi違m d亥n dài nh医t, tìm ch雨 s嘘 i c栄a ph亥n t穎 x[i] đ泳ng li隠n tr逢噂c đo衣n cu嘘i 
đó. Đi隠u này đ欝ng nghƿa v噂i vi羽c tìm t瑛 v鵜 trí sát cu嘘i dãy lên đ亥u, g員p ch雨 s嘘 i đ亥u tiên th臼a 

mãn x[i] < x[i+1].  

¬ N院u tìm th医y ch雨 s嘘 i nh逢 trên 

 Trong đo衣n cu嘘i gi違m d亥n, tìm ph亥n t穎 x[k] nh臼 nh医t tho違 mãn đi隠u ki羽n x[k] > x[i]. Do 

đo衣n cu嘘i gi違m d亥n, đi隠u này th詠c hi羽n b茨ng cách tìm t瑛 cu嘘i dãy lên đ亥u g員p ch雨 s嘘 k 

đ亥u tiên tho違 mãn x[k] > x[i] (có th吋 dùng tìm ki院m nh鵜 phân). 

 Đ違o giá tr鵜 x[k] và x[i] 

 L壱t ng逢嬰c th泳 t詠 đo衣n cu嘘i gi違m d亥n (t瑛 x[i+1] đ院n x[k]) tr荏 thành tĕng d亥n. 

¬ N院u không tìm th医y t泳c là toàn dãy đã s逸p gi違m d亥n, đây là c医u hình cu嘘i cùng 

Input: file vĕn b違n PERMUTE.INP ch泳a s嘘 nguyên d逢挨ng n ≤ 100 

Output: file vĕn b違n PERMUTE.OUT các hoán v鵜 c栄a dãy (1, 2, …, n) 

PERMUTE.INP 

3 
 

PERMUTE.OUT 

1 2 3  
1 3 2  
2 1 3  
2 3 1  
3 1 2  
3 2 1  

P_1_02_3.PAS * Thuật toán sinh liệt kê hoán vị 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Permutation; 
const 
  InputFile  = 'PERMUTE.INP'; 
  OutputFile = 'PERMUTE.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  n, i, k, a, b: Integer; 
  x: array[1..max] of Integer; 
  f: Text; 
 
procedure Swap(var X, Y: Integer); {Thủ tục đảo giá trị hai tham biến X, Y} 
var 
  Temp: Integer; 
begin 
  Temp := X; X := Y; Y := Temp; 
end; 
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begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n); 
  Close(f); 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  for i := 1 to n do x[i] := i; {Kh運i tạo cấu hình đầu: x[1] := 1; x[2] := 2; …, x[n] := n} 
  repeat 
    for i := 1 to n do Write(f, x[i], ' '); {In ra cấu hình hoán vị hiện tại} 
    WriteLn(f); 
    i := n - 1; 
    while (i > 0) and (x[i] > x[i + 1]) do Dec(i); 
    if i > 0 then {Chưa gặp phải hoán vị cuối (n, n-1, …, 1)} 
      begin 
        k := n; {x[k] là phần tử cuối dãy} 
        while x[k] < x[i] do Dec(k); {Lùi dần k để tìm gặp x[k] đầu tiên lớn hơn x[i]} 
        Swap(x[k], x[i]); {Đổi chỗ x[k] và x[i]} 
        a := i + 1; b := n; {Lật ngược đoạn cuối giảm dần, a: đầu đoạn, b: cuối đoạn} 
        while a < b do 
          begin 
            Swap(x[a], x[b]); {Đảo giá trị x[a] và x[b]} 
            Inc(a); {Tiến a và lùi b, tiếp tục cho tới khi a, b chạm nhau} 
            Dec(b); 
          end; 
      end; 
  until i = 0; {Toàn dãy là dãy giảm dần - không sinh tiếp được - hết cấu hình} 
  Close(f); 
end. 

Bài t壱p: 

Bài 1  

Các ch逢挨ng trình trên x穎 lý không t嘘t trong tr逢運ng h嬰p t亥m th逢運ng, đó là tr逢運ng h嬰p n = 0 

đ嘘i v噂i ch逢挨ng trình li羽t kê dãy nh鵜 phân cũng nh逢 trong ch逢挨ng trình li羽t kê hoán v鵜, tr逢運ng 

h嬰p k = 0 đ嘘i v噂i ch逢挨ng trình li羽t kê t鰻 h嬰p, hãy kh逸c ph映c đi隠u đó. 

Bài 2  

Li羽t kê các dãy nh鵜 phân đ瓜 dài n có th吋 coi là li羽t kê các ch雨nh h嬰p l員p ch壱p n c栄a t壱p 2 ph亥n 

t穎 {0, 1}. Hãy l壱p ch逢挨ng trình:  

Nh壱p vào hai s嘘 n và k, li羽t kê các ch雨nh h嬰p l員p ch壱p k c栄a {0, 1, …, n -1}. 

H逢噂ng d磯n: thay h羽 c挨 s嘘 2 b茨ng h羽 c挨 s嘘 n. 

Bài 3  

Hãy li羽t kê các dãy nh鵜 phân đ瓜 dài n mà trong đó c映m ch英 s嘘 “01” xu医t hi羽n đúng 2 l亥n. 

Bài 4.  

Nh壱p vào m瓜t danh sách n tên ng逢運i. Li羽t kê t医t c違 các cách ch丑n ra đúng k ng逢運i trong s嘘 n 

ng逢運i đó.  

Bài 5 

Li羽t kê t医t c違 các t壱p con c栄a t壱p {1, 2, …, n}. Có th吋 dùng ph逢挨ng pháp li羽t kê t壱p con nh逢 

trên ho員c dùng ph逢挨ng pháp li羽t kê t医t c違 các dãy nh鵜 phân. M厩i s嘘 1 trong dãy nh鵜 phân 

t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t ph亥n t穎 đ逢嬰c ch丑n trong t壱p. Ví d映 v噂i t壱p {1, 2, 3, 4} thì dãy nh鵜 phân 
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1010 s胤 t逢挨ng 泳ng v噂i t壱p con {1, 3}. Hãy l壱p ch逢挨ng trình in ra t医t c違 các t壱p con c栄a {1, 

2, …, n} theo hai ph逢挨ng pháp. 

Bài 6  

Nh壱p vào danh sách tên n ng逢運i, in ra t医t c違 các cách x院p n ng逢運i đó vào m瓜t bàn 

Bài 7 

Nh壱p vào danh sách n b衣n nam và n b衣n n英, in ra t医t c違 các cách x院p 2n ng逢運i đó vào m瓜t bàn 

tròn, m厩i b衣n nam ti院p đ院n m瓜t b衣n n英. 

Bài 8 

Ng逢運i ta có th吋 dùng ph逢挨ng pháp sinh đ吋 li羽t kê các ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p k. Tuy nhiên 

có m瓜t cách khác là li羽t kê t医t c違 các t壱p con k ph亥n t穎 c栄a t壱p h嬰p, sau đó in ra đ栄 k! hoán v鵜 
c栄a nó. Hãy vi院t ch逢挨ng trình li羽t kê các ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p k c栄a {1, 2, …, n} theo c違 
hai cách. 

Bài 9 

Li羽t kê t医t c違 các hoán v鵜 ch英 cái trong t瑛 MISSISSIPPI theo th泳 t詠 t瑛 đi吋n. 

Bài 10  

Li羽t kê t医t c違 các cách phân tích s嘘 nguyên d逢挨ng n thành t鰻ng các s嘘 nguyên d逢挨ng, hai cách 

phân tích là hoán v鵜 c栄a nhau ch雨 tính là m瓜t cách. 

 

Cu嘘i cùng, ta có nh壱n xét, m厩i ph逢挨ng pháp li羽t kê đ隠u có 逢u, nh逢嬰c đi吋m riêng và ph逢挨ng 

pháp sinh cũng không n茨m ngoài nh壱n xét đó. Ph逢挨ng pháp sinh không th吋 sinh ra đ逢嬰c c医u 

hình th泳 p n院u nh逢 ch逢a có c医u hình th泳 p - 1, ch泳ng t臼 r茨ng ph逢挨ng pháp sinh t臼 ra 逢u đi吋m 

trong tr逢運ng h嬰p li羽t kê toàn b瓜 m瓜t s嘘 l逢嬰ng nh臼 c医u hình trong m瓜t b瓜 d英 li羽u l噂n thì l衣i có 

nh逢嬰c đi吋m và ít tính ph鰻 d映ng trong nh英ng thu壱t toán duy羽t h衣n ch院. H挨n th院 n英a, không 

ph違i c医u hình ban đ亥u lúc nào cũng d宇 tìm đ逢嬰c, không ph違i k悦 thu壱t sinh c医u hình k院 ti院p 

cho m丑i bài toán đ隠u đ挨n gi違n nh逢 trên (Sinh các ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p k theo th泳 t詠 t瑛 

đi吋n chẳng h衣n). Ta sang m瓜t chuyên m映c sau nói đ院n m瓜t ph逢挨ng pháp li羽t kê có tính ph鰻 
d映ng cao h挨n, đ吋 gi違i các bài toán li羽t kê ph泳c t衣p h挨n đó là: Thu壱t toán quay lui (Back 

tracking). 
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§3. THU一T TOÁN QUAY LUI 

Thu壱t toán quay lui dùng đ吋 gi違i bài toán li羽t kê các c医u hình. M厩i c医u hình đ逢嬰c xây d詠ng 

b茨ng cách xây d詠ng t瑛ng ph亥n t穎, m厩i ph亥n t穎 đ逢嬰c ch丑n b茨ng cách th穎 t医t c違 các kh違 nĕng. 

Gi違 s穎 c医u hình c亥n li羽t kê có d衣ng x[1..n], khi đó thu壱t toán quay lui th詠c hi羽n qua các b逢噂c:  

1)  Xét t医t c違 các giá tr鵜 x[1] có th吋 nh壱n, th穎 cho x[1] nh壱n l亥n l逢嬰t các giá tr鵜 đó. V噂i m厩i 
giá tr鵜 th穎 gán cho x[1] ta s胤: 

2)  Xét t医t c違 các giá tr鵜 x[2] có th吋 nh壱n, l衣i th穎 cho x[2] nh壱n l亥n l逢嬰t các giá tr鵜 đó. V噂i m厩i 
giá tr鵜 th穎 gán cho x[2] l衣i xét ti院p các kh違 nĕng ch丑n x[3] … c泳 ti院p t映c nh逢 v壱y đ院n 

b逢噂c: 

  …  

n)  Xét t医t c違 các giá tr鵜 x[n] có th吋 nh壱n, th穎 cho x[n] nh壱n l亥n l逢嬰t các giá tr鵜 đó, thông báo 

c医u hình tìm đ逢嬰c 〈x[1], x[2], …, x[n]〉. 
Trên ph逢挨ng di羽n quy n衣p, có th吋 nói r茨ng thu壱t toán quay lui li羽t kê các c医u hình n ph亥n t穎 

d衣ng x[1..n] b茨ng cách th穎 cho x[1] nh壱n l亥n l逢嬰t các giá tr鵜 có th吋. V噂i m厩i giá tr鵜 th穎 gán 

cho x[1] bài toán tr荏 thành li羽t kê ti院p c医u hình n - 1 ph亥n t穎 x[2..n]. 

Mô hình c栄a thu壱t toán quay lui có th吋 mô t違 nh逢 sau: 

{Thủ tục này thử cho x[i] nhận lần lượt các giá trị mà nó có thể nhận} 
procedure Attempt(i);  
begin 

  for 〈mọi giá trị V có thể gán cho x[i]〉 do 
    begin 

      〈Thử cho x[i] := V〉; 
      if 〈x[i] là phần tử cuối cùng trong cấu hình〉 then  
        〈Thông báo cấu hình tìm được〉 
      else  
        begin 

          〈Ghi nhận việc cho x[i] nhận giá trị V (nếu cần)〉; 
          Attempt(i + 1); {Gọi đệ quy để chọn tiếp x[i+1]} 
          〈Nếu cần, bỏ ghi nhận việc thử x[i] := V để thử giá trị khác〉; 
        end; 
    end; 
end; 

Thu壱t toán quay lui s胤 b逸t đ亥u b茨ng l運i g丑i Attempt(1) 

3.1. LI烏T KÊ CÁC DÃY NH卯 PHÂN Đ浦 DÀI N 

Input/Output v噂i khuôn d衣ng nh逢 trong P_1_02_1.PAS 

Bi吋u di宇n dãy nh鵜 phân đ瓜 dài N d逢噂i d衣ng x[1..n]. Ta s胤 li羽t kê các dãy này b茨ng cách th穎 

dùng các giá tr鵜 {0, 1} gán cho x[i]. V噂i m厩i giá tr鵜 th穎 gán cho x[i] l衣i th穎 các giá tr鵜 có th吋 
gán cho x[i+1].Ch逢挨ng trình li羽t kê b茨ng thu壱t toán quay lui có th吋 vi院t: 

P_1_03_1.PAS * Thuật toán quay lui liệt kê các dãy nhị phân độ dài n 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program BinaryStrings; 
const 
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  InputFile  = 'BSTR.INP'; 
  OutputFile = 'BSTR.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  x: array[1..max] of Integer; 
  n: Integer; 
  f: Text; 
 
procedure PrintResult; {In cấu hình tìm được, do thủ tục tìm đệ quy Attempt gọi khi tìm ra một cấu hình} 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to n do Write(f, x[i]); 
  WriteLn(f); 
end; 
 
procedure Attempt(i: Integer); {Thử các cách chọn x[i]} 
var 
  j: Integer; 
begin 
  for j := 0 to 1 do {Xét các giá trị có thể gán cho x[i], với mỗi giá trị đó} 
    begin   
      x[i] := j; {Thử đặt x[i]} 
      if i = n then PrintResult {Nếu i = n thì in kết quả} 
      else Attempt(i + 1); {Nếu i chưa phải là phần tử cuối thì tìm tiếp x[i+1]} 
    end; 
end; 
 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n); {Nhập dữ liệu} 
  Close(f); 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  Attempt(1); {Thử các cách chọn giá trị x[1]} 
  Close(f); 
end. 

Ví dụ: Khi n = 3, cây tìm kiếm quay lui như sau: 

Try(1)

Try(2)
Try(2)

Try(3)Try(3) Try(3)Try(3)

000 001 010 011 100 101 110 111 Result

X1=0 X1=1

X2=0 X2=1 X2=0 X2=1

X3=0 X3=1
X3=0 X3=1 X3=0 X3=1 X3=0 X3=1

 
Hình 1: Cây tìm ki院m quay lui trong bài toán li羽t kê dãy nh鵜 phân 

3.2. LI烏T KÊ CÁC T一P CON K PH井N T盈 

Input/Output có khuôn d衣ng nh逢 trong P_1_02_2.PAS 
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Đ吋 li羽t kê các t壱p con k ph亥n t穎 c栄a t壱p S = {1, 2, …, n} ta có th吋 đ逢a v隠 li羽t kê các c医u hình 

x[1..n], 荏 đây các x[i] ∈ S và x[1] < x[2] < … < x[k]. Ta có nh壱n xét: 

x[k] ≤ n 

x[k-1] ≤ x[k] - 1 ≤ n - 1 

… 

x[i] ≤ n - k + i 

… 

x[1] ≤ n - k + 1. 

T瑛 đó suy ra x[i-1] + 1 ≤ x[i] ≤ n - k + i (1 ≤ i ≤ k) 荏 đây ta gi違 thi院t có thêm m瓜t s嘘 x[0] = 0 

khi xét i = 1. 

Nh逢 v壱y ta s胤 xét t医t c違 các cách ch丑n x[1] t瑛 1 (=x[0] + 1) đ院n n - k + 1, v噂i m厩i giá tr鵜 đó, 

xét ti院p t医t c違 các cách ch丑n x[2] t瑛 x[1] +1 đ院n n - k + 2, … c泳 nh逢 v壱y khi ch丑n đ逢嬰c đ院n 

x[k] thì ta có m瓜t c医u hình c亥n li羽t kê. Ch逢挨ng trình li羽t kê b茨ng thu壱t toán quay lui nh逢 sau: 

P_1_03_2.PAS * Thuật toán quay lui liệt kê các tập con k phần tử 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Combination; 
const 
  InputFile  = 'SUBSET.INP'; 
  OutputFile = 'SUBSET.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  x: array[0..max] of Integer; 
  n, k: Integer; 
  f: Text; 
 
procedure PrintResult; (*In ra tập con {x[1], x[2], …, x[k]}*) 
var 
  i: Integer; 
begin 
  Write(f, '{'); 
  for i := 1 to k - 1 do Write(f, x[i], ', '); 
  WriteLn(f, x[k], '}'); 
end; 
 
procedure Attempt(i: Integer); {Thử các cách chọn giá trị cho x[i]} 
var 
  j: Integer; 
begin 
  for j := x[i - 1] + 1 to n - k + i do 
    begin 
      x[i] := j; 
      if i = k then PrintResult 
      else Attempt(i + 1); 
    end; 
end; 
 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(F); 
  ReadLn(f, n, k); 
  Close(f); 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
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  x[0] := 0; 
  Attempt(1); 
  Close(f); 
end. 
 

N院u đ吋 ý ch逢挨ng trình trên và ch逢挨ng trình li羽t kê dãy nh鵜 phân đ瓜 dài n, ta th医y v隠 c挨 b違n 

chúng ch雨 khác nhau 荏 th栄 t映c Attemp(i) - ch丑n th穎 các giá tr鵜 cho x[i], 荏 ch逢挨ng trình li羽t kê 

dãy nh鵜 phân ta th穎 ch丑n các giá tr鵜 0 ho員c 1 còn 荏 ch逢挨ng trình li羽t kê các t壱p con k ph亥n t穎 

ta th穎 ch丑n x[i] là m瓜t trong các giá tr鵜 nguyên t瑛 x[i-1] + 1 đ院n n - k + i. Qua đó ta có th吋 
th医y tính ph鰻 d映ng c栄a thu壱t toán quay lui: mô hình cài đ員t có th吋 thích h嬰p cho nhi隠u bài 

toán, khác v噂i ph逢挨ng pháp sinh tu亥n t詠, v噂i m厩i bài toán l衣i ph違i có m瓜t thu壱t toán sinh k院 
ti院p riêng làm cho vi羽c cài đ員t m厩i bài m瓜t khác, bên c衣nh đó, không ph違i thu壱t toán sinh k院 
ti院p nào cũng d宇 cài đ員t. 

3.3. LI烏T KÊ CÁC CH迂NH H営P KHÔNG L咽P CH一P K 

Đ吋 li羽t kê các ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p k c栄a t壱p S = {1, 2, …, n} ta có th吋 đ逢a v隠 li羽t kê các 

c医u hình x[1..k] 荏 đây các x[i] ∈ S và khác nhau đôi m瓜t. 

Nh逢 v壱y th栄 t映c Attempt(i) - xét t医t c違 các kh違 nĕng ch丑n x[i] - s胤 th穎 h院t các giá tr鵜 t瑛 1 đ院n 

n, mà các giá tr鵜 này ch逢a b鵜 các ph亥n t穎 đ泳ng tr逢噂c ch丑n. Mu嘘n xem các giá tr鵜 nào ch逢a 

đ逢嬰c ch丑n ta s穎 d映ng k悦 thu壱t dùng m違ng đánh d医u: 

¬ Kh荏i t衣o m瓜t m違ng c[1..n] mang ki吋u logic boolean. 雲 đây c[i] cho bi院t giá tr鵜 i có còn t詠 

do hay đã b鵜 ch丑n r欝i. Ban đ亥u kh荏i t衣o t医t c違 các ph亥n t穎 m違ng c là TRUE có nghƿa là các 

ph亥n t穎 t瑛 1 đ院n n đ隠u t詠 do. 

¬ T衣i b逢噂c ch丑n các giá tr鵜 có th吋 c栄a x[i] ta ch雨 xét nh英ng giá tr鵜 j có c[j] = TRUE có nghƿa 

là ch雨 ch丑n nh英ng giá tr鵜 t詠 do. 

¬ Tr逢噂c khi g丑i đ羽 quy tìm x[i+1]: ta đ員t giá tr鵜 j v瑛a gán cho x[i] là đã b鵜 ch丑n có nghƿa là 

đ員t c[j] := FALSE đ吋 các th栄 t映c Attempt(i + 1), Attempt(i + 2)… g丑i sau này không ch丑n 

ph違i giá tr鵜 j đó n英a 

¬ Sau khi g丑i đ羽 quy tìm x[i+1]: có nghƿa là s逸p t噂i ta s胤 th穎 gán m瓜t giá tr鵜 khác cho x[i] 

thì ta s胤 đ員t giá tr鵜 j v瑛a th穎 đó thành t詠 do (c[j] := TRUE), b荏i khi xi đã nh壱n m瓜t giá tr鵜 
khác r欝i thì các ph亥n t穎 đ泳ng sau: x[i+1], x[i+2] … hoàn toàn có th吋 nh壱n l衣i giá tr鵜 j đó. 

Đi隠u này hoàn toàn h嬰p lý trong phép xây d詠ng ch雨nh h嬰p không l員p: x[1] có n cách ch丑n, 

x[2] có n - 1 cách ch丑n, …L逢u ý r茨ng khi th栄 t映c Attempt(i) có i = k thì ta không c亥n ph違i 
đánh d医u gì c違 vì ti院p theo ch雨 có in k院t qu違 ch泳 không c亥n ph違i ch丑n thêm ph亥n t穎 nào 

n英a. 

Input: file vĕn b違n ARRANGE.INP ch泳a hai s嘘 nguyên d逢挨ng n, k (1 ≤ k ≤ n ≤ 100) cách 

nhau ít nh医t m瓜t d医u cách 

Output: file vĕn b違n ARRANGE.OUT ghi các ch雨nh h嬰p không l員p ch壱p k c栄a t壱p {1, …, n} 
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ARRANGE.INP 

3 2 
 

ARRANGE.OUT 

1 2  
1 3  
2 1  
2 3  
3 1  
3 2  

P_1_03_3.PAS * Thuật toán quay lui liệt kê các chỉnh hợp không lặp chập k 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Arrangement; 
const 
  InputFile  = 'ARRANGES.INP'; 
  OutputFile = 'ARRANGES.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  x: array[1..max] of Integer; 
  c: array[1..max] of Boolean; 
  n, k: Integer; 
  f: Text; 
 
procedure PrintResult; {Thủ tục in cấu hình tìm được} 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to k do Write(f, x[i], ' '); 
  WriteLn(f); 
end; 
 
procedure Attempt(i: Integer); {Thử các cách chọn x[i]} 
var 
  j: Integer; 
begin 
  for j := 1 to n do 
    if c[j] then {Chỉ xét những giá trị j còn tự do} 
      begin 
        x[i] := j; 
        if i = k then PrintResult {Nếu đã chọn được đến xk thì chỉ việc in kết quả} 
        else 
          begin 
            c[j] := False; {Đánh dấu: j đã bị chọn} 
            Attempt(i + 1); {Thủ tục này chỉ xét những giá trị còn tự do gán cho x[i+1]} 
            c[j] := True; {Bỏ đánh dấu: j lại là tự do, b運i sắp tới sẽ thử một cách chọn khác của x[i]} 
          end; 
      end; 
end; 
 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n, k); 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  FillChar(c, SizeOf(c), True); {Tất cả các số đều chưa bị chọn} 
  Attempt(1); {Thử các cách chọn giá trị của x[1]} 
  Close(f); 
end. 
 

Nh壱n xét: khi k = n thì đây là ch逢挨ng trình li羽t kê hoán v鵜 
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3.4. BÀI TOÁN PHÂN TÍCH S渦 

3.4.1. Bài toán 

Cho m瓜t s嘘 nguyên d逢挨ng n ≤ 30, hãy tìm t医t c違 các cách phân tích s嘘 n thành t鰻ng c栄a các s嘘 
nguyên d逢挨ng, các cách phân tích là hoán v鵜 c栄a nhau ch雨 tính là 1 cách. 

3.4.2. Cách làm:  

Ta s胤 l逢u nghi羽m trong m違ng x, ngoài ra có m瓜t m違ng t. M違ng t xây d詠ng nh逢 sau: t[i] s胤 là 

t鰻ng các ph亥n t穎 trong m違ng x t瑛 x[1] đ院n x[i]: t[i] := x[1] + x[2] + … + x[i]. 

Khi li羽t kê các dãy x có t鰻ng các ph亥n t穎 đúng b茨ng n, đ吋 tránh s詠 trùng l員p ta đ逢a thêm ràng 

bu瓜c x[i-1] ≤ x[i].  

Vì s嘘 ph亥n t穎 th詠c s詠 c栄a m違ng x là không c嘘 đ鵜nh nên th栄 t映c PrintResult dùng đ吋 in ra 1 

cách phân tích ph違i có thêm tham s嘘 cho bi院t s胤 in ra bao nhiêu ph亥n t穎. 

Th栄 t映c đ羽 quy Attempt(i) s胤 th穎 các giá tr鵜 có th吋 nh壱n c栄a x[i] (x[i] ≥ x[i - 1]) 

Khi nào thì in k院t qu違 và khi nào thì g丑i đ羽 quy tìm ti院p ? 

L逢u ý r茨ng t[i - 1] là t鰻ng c栄a t医t c違 các ph亥n t穎 t瑛 x[1] đ院n x[i-1] do đó 

¬ Khi t[i] = n t泳c là (x[i] = n - t[i - 1]) thì in k院t qu違 

¬ Khi tìm ti院p, x[i+1] s胤 ph違i l噂n h挨n ho員c b茨ng x[i]. M員t khác t[i+1] là t鰻ng c栄a các s嘘 t瑛 

x[1] t噂i x[i+1] không đ逢嬰c v逢嬰t quá n. V壱y ta có t[i+1] ≤ n ⇔ t[i-1] + x[i] + x[i+1] ≤ n ⇔ 

x[i] + x[i+1] ≤ n - t[i-1] t泳c là x[i] ≤ (n - t[i-1])/2. Ví d映 đ挨n gi違n khi n = 10 thì ch丑n x[1] = 

6, 7, 8, 9 là vi羽c làm vô nghƿa vì nh逢 v壱y cũng không ra nghi羽m mà cũng không ch丑n ti院p 

x[2] đ逢嬰c n英a. 

Một cách dễ hiểu: ta gọi đệ quy tìm tiếp khi giá trị x[i] được chọn còn cho phép chọn thêm 

một phần tử khác lớn hơn hoặc bằng nó mà không làm tổng vượt quá n. Còn ta in kết quả 
chỉ khi x[i] mang giá trị đúng bằng số thiếu hụt của tổng i-1 phần tử đầu so với n. 

V壱y th栄 t映c Attempt(i) th穎 các giá tr鵜 cho x[i] có th吋 vi院t nh逢 sau: (đ吋 t鰻ng quát cho i = 1, ta 

đ員t x[0] = 1 và t[0] = 0). 

¬ Xét các giá tr鵜 c栄a x[i] t瑛 x[i - 1] đ院n (n - t[i-1]) div 2, c壱p nh壱t t[i] := t[i - 1] + x[i] và g丑i 
đ羽 quy tìm ti院p. 

¬ Cu嘘i cùng xét giá tr鵜 x[i] = n - t[i-1] và in k院t qu違 t瑛 x[1] đ院n x[i]. 

Input: file vĕn b違n ANALYSE.INP ch泳a s嘘 nguyên d逢挨ng n ≤ 100 

Output: file vĕn b違n ANALYSE.OUT ghi các cách phân tích s嘘 n. 
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ANALYSE.INP 

6 
 

ANALYSE.OUT 

6 = 1+1+1+1+1+1 
6 = 1+1+1+1+2 
6 = 1+1+1+3 
6 = 1+1+2+2 
6 = 1+1+4 
6 = 1+2+3 
6 = 1+5 
6 = 2+2+2 
6 = 2+4 
6 = 3+3 
6 = 6 

P_1_03_4.PAS * Thuật toán quay lui liệt kê các cách phân tích số 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Analyses; 
const 
  InputFile  = 'ANALYSE.INP'; 
  OutputFile = 'ANALYSE.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  n: Integer; 
  x: array[0..max] of Integer; 
  t: array[0..max] of Integer; 
  f: Text; 
 
procedure Init; {Kh運i tạo} 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n); 
  Close(f); 
  x[0] := 1; 
  t[0] := 0; 
end; 
 
procedure PrintResult(k: Integer); 
var 
  i: Integer; 
begin 
  Write(f, n, ' = '); 
  for i := 1 to k - 1 do Write(f, x[i], '+'); 
  WriteLn(f, x[k]); 
end; 
 
procedure Attempt(i: Integer); 
var 
  j: Integer; 
begin 
  for j := x[i - 1] to (n - T[i - 1]) div 2 do  {Trư噂ng hợp còn chọn tiếp x[i+1]} 
    begin 
      x[i] := j; 
      t[i] := t[i - 1] + j; 
      Attempt(i + 1); 
    end; 
  x[i] := n - T[i - 1]; {Nếu x[i] là phần tử cuối thì nó bắt buộc phải là n-T[i-1], in kết quả} 
  PrintResult(i); 
end; 
 
begin 
  Init; 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  Attempt(1); 
  Close(f); 
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end. 

 

Bây giờ ta xét tiếp một ví dụ kinh điển của thuật toán quay lui: 

3.5. BÀI TOÁN X蔭P H一U 

3.5.1. Bài toán 

Xét bàn c運 t鰻ng quát kích th逢噂c nxn. M瓜t quân h壱u trên bàn c運 có th吋 ĕn đ逢嬰c các quân khác 

n茨m t衣i các ô cùng hàng, cùng c瓜t ho員c cùng đ逢運ng chéo. Hãy tìm các x院p n quân h壱u trên 

bàn c運 sao cho không quân nào ĕn quân nào. 

Ví d映 m瓜t cách x院p v噂i n = 8: 

 
Hình 2: X院p 8 quân h壱u trên bàn c運 8x8 

3.5.2. Phân tích 

Rõ ràng n quân h壱u s胤 đ逢嬰c đ員t m厩i con m瓜t hàng vì h壱u ĕn đ逢嬰c ngang, ta g丑i quân h壱u s胤 
đ員t 荏 hàng 1 là quân h壱u 1, quân h壱u 荏 hàng 2 là quân h壱u 2… quân h壱u 荏 hàng n là quân h壱u 

n. V壱y m瓜t nghi羽m c栄a bài toán s胤 đ逢嬰c bi院t khi ta tìm ra đ逢嬰c v鵜 trí c瓜t c栄a nh英ng quân 

h壱u. 

N院u ta đ鵜nh h逢噂ng Đông (Ph違i), Tây (Trái), Nam (D逢噂i), B逸c (Trên) thì ta nh壱n th医y r茨ng:  

¬ M瓜t đ逢運ng chéo theo h逢噂ng Đông B逸c - Tây Nam (ĐB-TN) b医t kỳ s胤 đi qua m瓜t s嘘 ô, các 

ô đó có tính ch医t: Hàng + C瓜t = C (Const). V噂i m厩i đ逢運ng chéo ĐB-TN ta có 1 h茨ng s嘘 C 

và v噂i m瓜t h茨ng s嘘 C: 2 ≤ C ≤ 2n xác đ鵜nh duy nh医t 1 đ逢運ng chéo ĐB-TN vì v壱y ta có th吋 
đánh ch雨 s嘘 cho các đ逢運ng chéo ĐB- TN t瑛 2 đ院n 2n 

¬ M瓜t đ逢運ng chéo theo h逢噂ng Đông Nam - Tây B逸c (ĐN-TB) b医t kỳ s胤 đi qua m瓜t s嘘 ô, các 

ô đó có tính ch医t: Hàng - C瓜t = C (Const). V噂i m厩i đ逢運ng chéo ĐN-TB ta có 1 h茨ng s嘘 C 

và v噂i m瓜t h茨ng s嘘 C: 1 - n ≤ C ≤ n - 1 xác đ鵜nh duy nh医t 1 đ逢運ng chéo ĐN-TB vì v壱y ta 

có th吋 đánh ch雨 s嘘 cho các đ逢運ng chéo ĐN- TB t瑛 1 - n đ院n n - 1. 
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Hình 3: Đ逢運ng chéo ĐB-TN mang ch雨 s嘘 10 và đ逢運ng chéo ĐN-TB mang ch雨 s嘘 0 

Cài đ員t: 

Ta có 3 m違ng logic đ吋 đánh d医u: 

¬ M違ng a[1..n]. a[i] = TRUE n院u nh逢 c瓜t i còn t詠 do, a[i] = FALSE n院u nh逢 c瓜t i đã b鵜 m瓜t 
quân h壱u kh嘘ng ch院 

¬ M違ng b[2..2n]. b[i] = TRUE n院u nh逢 đ逢運ng chéo ĐB-TN th泳 i còn t詠 do, b[i] = FALSE 

n院u nh逢 đ逢運ng chéo đó đã b鵜 m瓜t quân h壱u kh嘘ng ch院. 

¬ M違ng c[1-n..n-1]. c[i] = TRUE n院u nh逢 đ逢運ng chéo ĐN-TB th泳 i còn t詠 do, c[i] = FALSE 

n院u nh逢 đ逢運ng chéo đó đã b鵜 m瓜t quân h壱u kh嘘ng ch院. 

Ban đ亥u c違 3 m違ng đánh d医u đ隠u mang giá tr鵜 TRUE. (Các c瓜t và đ逢運ng chéo đ隠u t詠 do) 

Thu壱t toán quay lui:  

¬ Xét t医t c違 các c瓜t, th穎 đ員t quân h壱u 1 vào m瓜t c瓜t, v噂i m厩i cách đ員t nh逢 v壱y, xét t医t c違 các 

cách đ員t quân h壱u 2 không b鵜 quân h壱u 1 ĕn, l衣i th穎 1 cách đ員t và xét ti院p các cách đ員t 
quân h壱u 3…M厩i cách đ員t đ逢嬰c đ院n quân h壱u n cho ta 1 nghi羽m 

¬ Khi ch丑n v鵜 trí c瓜t j cho quân h壱u th泳 i, thì ta ph違i ch丑n ô(i, j) không b鵜 các quân h壱u đ員t 
tr逢噂c đó ĕn, t泳c là ph違i ch丑n c瓜t j còn t詠 do, đ逢運ng chéo ĐB-TN (i+j) còn t詠 do, đ逢運ng 

chéo ĐN-TB(i-j) còn t詠 do. Đi隠u này có th吋 ki吋m tra (a[j] = b[i+j] = c[i-j] = TRUE) 

¬ Khi th穎 đ員t đ逢嬰c quân h壱u th泳 i vào c瓜t j, n院u đó là quân h壱u cu嘘i cùng (i = n) thì ta có 

m瓜t nghi羽m. N院u không: 

 Tr逢噂c khi g丑i đ羽 quy tìm cách đ員t quân h壱u th泳 i + 1, ta đánh d医u c瓜t và 2 đ逢運ng chéo 

b鵜 quân h壱u v瑛a đ員t kh嘘ng ch院 (a[j] = b[i+j] = c[i-j] := FALSE) đ吋 các l亥n g丑i đ羽 quy 

ti院p sau ch丑n cách đ員t các quân h壱u k院 ti院p s胤 không ch丑n vào nh英ng ô n茨m trên c瓜t j 
và nh英ng đ逢運ng chéo này n英a. 

 Sau khi g丑i đ羽 quy tìm cách đ員t quân h壱u th泳 i + 1, có nghƿa là s逸p t噂i ta l衣i th穎 m瓜t 
cách đ員t khác cho quân h壱u th泳 i, ta b臼 đánh d医u c瓜t và 2 đ逢運ng chéo b鵜 quân h壱u v瑛a 

th穎 đ員t kh嘘ng ch院 (a[j] = b[i+j] = c[i-j] := TRUE) t泳c là c瓜t và 2 đ逢運ng chéo đó l衣i 
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thành t詠 do, b荏i khi đã đ員t quân h壱u i sang v鵜 trí khác r欝i thì c瓜t và 2 đ逢運ng chéo đó 

hoàn toàn có th吋 gán cho m瓜t quân h壱u khác 

Hãy xem l衣i trong các ch逢挨ng trình li羽t kê ch雨nh h嬰p không l員p và hoán v鵜 v隠 k悦 thu壱t đánh 

d医u. 雲 đây ch雨 khác v噂i li羽t kê hoán v鵜 là: li羽t kê hoán v鵜 ch雨 c亥n m瓜t m違ng đánh d医u xem giá 

tr鵜 có t詠 do không, còn bài toán x院p h壱u thì c亥n ph違i đánh d医u c違 3 thành ph亥n: C瓜t, đ逢運ng 

chéo ĐB-TN, đ逢運ng chéo ĐN- TB. Tr逢運ng h嬰p đ挨n gi違n h挨n: Yêu c亥u li羽t kê các cách đ員t n 

quân xe lên bàn c運 nxn sao cho không quân nào ĕn quân nào chính là bài toán li羽t kê hoán v鵜 

¬ Input: file vĕn b違n QUEENS.INP ch泳a s嘘 nguyên d逢挨ng n ≤ 100 

¬ Output: file vĕn b違n QUEENS.OUT, m厩i dòng ghi m瓜t cách đ員t n quân h壱u 

QUEENS.INP 

5 
 

QUEENS.OUT 

(1, 1); (2, 3); (3, 5); (4, 2); (5, 4); 
(1, 1); (2, 4); (3, 2); (4, 5); (5, 3); 
(1, 2); (2, 4); (3, 1); (4, 3); (5, 5); 
(1, 2); (2, 5); (3, 3); (4, 1); (5, 4); 
(1, 3); (2, 1); (3, 4); (4, 2); (5, 5); 
(1, 3); (2, 5); (3, 2); (4, 4); (5, 1); 
(1, 4); (2, 1); (3, 3); (4, 5); (5, 2); 
(1, 4); (2, 2); (3, 5); (4, 3); (5, 1); 
(1, 5); (2, 2); (3, 4); (4, 1); (5, 3); 
(1, 5); (2, 3); (3, 1); (4, 4); (5, 2); 

P_1_03_5.PAS * Thuật toán quay lui giải bài toán xếp hậu 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program n_Queens; 
const 
  InputFile  = 'QUEENS.INP'; 
  OutputFile = 'QUEENS.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  n: Integer; 
  x: array[1..max] of Integer; 
  a: array[1..max] of Boolean; 
  b: array[2..2 * max] of Boolean; 
  c: array[1 - max..max - 1] of Boolean; 
  f: Text; 
 
procedure Init; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n); 
  Close(f); 
  FillChar(a, SizeOf(a), True); {Mọi cột đều tự do} 
  FillChar(b, SizeOf(b), True); {Mọi đư噂ng chéo Đông Bắc - Tây Nam đều tự do} 
  FillChar(c, SizeOf(c), True); {Mọi đư噂ng chéo Đông Nam - Tây Bắc đều tự do} 
end; 
 
procedure PrintResult; 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to n do Write(f, '(', i, ', ', x[i], '); '); 
  WriteLn(f); 
end; 
 
procedure Attempt(i: Integer); {Thử các cách đặt quân hậu thứ i vào hàng i} 
var 
  j: Integer; 
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begin 
  for j := 1 to n do 
    if a[j] and b[i + j] and c[i - j] then {Chỉ xét những cột j mà ô (i, j) chưa bị khống chế} 
      begin 
        x[i] := j; {Thử đặt quân hậu i vào cột j} 
        if i = n then PrintResult 
        else 
          begin 
            a[j] := False; b[i + j] := False; c[i - j] := False; {Đánh dấu} 
            Attempt(i + 1); {Tìm các cách đặt quân hậu thứ i + 1} 
            a[j] := True; b[i + j] := True; c[i - j] := True; {Bỏ đánh dấu} 
          end; 
      end; 
end; 
 
begin 
  Init; 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  Attempt(1); 
  Close(f); 
end. 

Tên g丑i thu壱t toán quay lui, đ泳ng trên ph逢挨ng di羽n cài đ員t có th吋 nên g丑i là k悦 thu壱t vét c衣n 

b茨ng quay lui thì chính xác h挨n, tuy nhiên đ泳ng trên ph逢挨ng di羽n bài toán, n院u nh逢 ta coi 

công vi羽c gi違i bài toán b茨ng cách xét t医t c違 các kh違 nĕng cũng là 1 cách gi違i thì tên g丑i Thu壱t 
toán quay lui cũng không có gì trái logic. Xét ho衣t đ瓜ng c栄a ch逢挨ng trình trên cây tìm ki院m 

quay lui ta th医y t衣i b逢噂c th穎 ch丑n x[i] nó s胤 g丑i đ羽 quy đ吋 tìm ti院p x[i+1] có nghƿa là quá trình 

s胤 duy羽t ti院n sâu xu嘘ng phía d逢噂i đ院n t壱n nút lá, sau khi đã duy羽t h院t các nhánh, ti院n trình lùi 

l衣i th穎 áp đ員t m瓜t giá tr鵜 khác cho x[i], đó chính là ngu欝n g嘘c c栄a tên g丑i “thu壱t toán quay 

lui” 

Bài t壱p: 

Bài 1 

M瓜t s嘘 ch逢挨ng trình trên x穎 lý không t嘘t trong tr逢運ng h嬰p t亥m th逢運ng (n = 0 ho員c k = 0), hãy 

kh逸c ph映c các l厩i đó 

Bài 2 

Vi院t ch逢挨ng trình li羽t kê các ch雨nh h嬰p l員p ch壱p k c栄a n ph亥n t穎 

Bài 3 

Cho hai s嘘 nguyên d逢挨ng l, n. Hãy li羽t kê các xâu nh鵜 phân đ瓜 dài n có tính ch医t, b医t kỳ hai 

xâu con nào đ瓜 dài l li隠n nhau đ隠u khác nhau. 

Bài 4 

V噂i n = 5, k = 3, v胤 cây tìm ki院m quay lui c栄a ch逢挨ng trình li羽t kê t鰻 h嬰p ch壱p k c栄a t壱p {1, 

2, …, n} 

Bài 5 

Li羽t kê t医t c違 các t壱p con c栄a t壱p S g欝m n s嘘 nguyên {S[1], S[2], …, S[n]} nh壱p vào t瑛 bàn 

phím 

Bài 6 
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T逢挨ng t詠 nh逢 bài 5 nh逢ng ch雨 li羽t kê các t壱p con có max - min ≤ T (T cho tr逢噂c). 

Bài 7 

M瓜t dãy x[1..n] g丑i là m瓜t hoán v鵜 hoàn toàn c栄a t壱p {1, 2, …, n} n院u nó là m瓜t hoán v鵜 và 

tho違 mãn x[i] ≠ i v噂i ∀i: 1 ≤ i ≤ n. Hãy vi院t ch逢挨ng trình li羽t kê t医t c違 các hoán v鵜 hoàn toàn 

c栄a t壱p trên (n vào t瑛 bàn phím). 

Bài 8 

S穎a l衣i th栄 t映c in k院t qu違 (PrintResult) trong bài x院p h壱u đ吋 có th吋 v胤 hình bàn c運 và các cách 

đ員t h壱u ra màn hình. 

Bài 9 

Mã đi tu亥n: Cho bàn c運 t鰻ng quát kích th逢噂c nxn và m瓜t quân Mã, hãy ch雨 ra m瓜t hành trình 

c栄a quân Mã xu医t phát t瑛 ô đang đ泳ng đi qua t医t c違 các ô còn l衣i c栄a bàn c運, m厩i ô đúng 1 l亥n. 

Bài 10 

Chuy吋n t医t c違 các bài t壱p trong bài tr逢噂c đang vi院t b茨ng sinh tu亥n t詠 sang quay lui. 

Bài 11 

Xét s挨 đ欝 giao thông g欝m n nút giao thông đánh s嘘 t瑛 1 t噂i n và m đo衣n đ逢運ng n嘘i chúng, 

m厩i đo衣n đ逢運ng n嘘i 2 nút giao thông. Hãy nh壱p d英 li羽u v隠 m衣ng l逢噂i giao thông đó, nh壱p s嘘 
hi羽u hai nút giao thông s và d. Hãy in ra t医t c違 các cách đi t瑛 s t噂i d mà m厩i cách đi không 

đ逢嬰c qua nút giao thông nào quá m瓜t l亥n. 
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§4. K駅 THU一T NHÁNH C一N 

4.1. BÀI TOÁN T渦I 姶U 

M瓜t trong nh英ng bài toán đ員t ra trong th詠c t院 là vi羽c tìm ra m瓜t nghi羽m tho違 mãn m瓜t s嘘 đi隠u 

ki羽n nào đó, và nghi羽m đó là t嘘t nh医t theo m瓜t ch雨 tiêu c映 th吋, nghiên c泳u l運i gi違i các l噂p bài 

toán t嘘i 逢u thu瓜c v隠 lƿnh v詠c quy ho衣ch toán h丑c. Tuy nhiên cũng c亥n ph違i nói r茨ng trong 

nhi隠u tr逢運ng h嬰p chúng ta ch逢a th吋 xây d詠ng m瓜t thu壱t toán nào th詠c s詠 h英u hi羽u đ吋 gi違i bài 

toán, mà cho t噂i nay vi羽c tìm nghi羽m c栄a chúng v磯n ph違i d詠a trên mô hình li羽t kê toàn b瓜 các 

c医u hình có th吋 và đánh giá, tìm ra c医u hình t嘘t nh医t. Vi羽c li羽t kê c医u hình có th吋 cài đ員t b茨ng 

các ph逢挨ng pháp li羽t kê: Sinh tu亥n t詠 và tìm ki院m quay lui. D逢噂i đây ta s胤 tìm hi吋u ph逢挨ng 

pháp li羽t kê b茨ng thu壱t toán quay lui đ吋 tìm nghi羽m c栄a bài toán t嘘i 逢u. 

4.2. S衛 BÙNG N蔚 T蔚 H営P 

Mô hình thu壱t toán quay lui là tìm ki院m trên 1 cây phân c医p. N院u gi違 thi院t r茨ng 泳ng v噂i m厩i 
nút t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t giá tr鵜 đ逢嬰c ch丑n cho x[i] s胤 泳ng v噂i ch雨 2 nút t逢挨ng 泳ng v噂i 2 giá tr鵜 
mà x[i+1] có th吋 nh壱n thì cây n c医p s胤 có t噂i 2n nút lá, con s嘘 này l噂n h挨n r医t nhi隠u l亥n so v噂i 

d英 li羽u đ亥u vào n. Chính vì v壱y mà n院u nh逢 ta có thao tác th瑛a trong vi羽c ch丑n x[i] thì s胤 ph違i 
tr違 giá r医t l噂n v隠 chi phí th詠c thi thu壱t toán b荏i quá trình tìm ki院m lòng vòng vô nghƿa trong 

các b逢噂c ch丑n k院 ti院p x[i+1], x[i+2], … Khi đó, m瓜t v医n đ隠 đ員t ra là trong quá trình li羽t kê l運i 

gi違i ta c亥n t壱n d映ng nh英ng thông tin đã tìm đ逢嬰c đ吋 lo衣i b臼 s噂m nh英ng ph逢挨ng án ch逸c ch逸n 

không ph違i t嘘i 逢u. K悦 thu壱t đó g丑i là k悦 thu壱t đánh giá nhánh c壱n trong ti院n trình quay lui. 

4.3. MÔ HÌNH K駅 THU一T NHÁNH C一N 

D詠a trên mô hình thu壱t toán quay lui, ta xây d詠ng mô hình sau: 

procedure Init; 
begin 

  〈Khởi tạo một cấu hình bất kỳ BESTCONFIG〉; 
end; 
 
{Thủ tục này thử chọn cho x[i] tất cả các giá trị nó có thể nhận} 
procedure Attempt(i: Integer);  
begin 

  for 〈Mọi giá trị V có thể gán cho x[i]〉 do 
    begin 

      〈Thử cho x[i] := V〉; 
      if 〈Việc thử trên vẫn còn hi vọng tìm ra cấu hình tốt hơn BESTCONFIG〉 then 
        if 〈x[i] là phần tử cuối cùng trong cấu hình〉 then  
          〈Cập nhật BESTCONFIG〉 
        else  
          begin 

            〈Ghi nhận việc thử x[i] = V nếu cần〉; 
            Attempt(i + 1); {Gọi đệ quy, chọn tiếp x[i+1]} 
            〈Bỏ ghi nhận việc thử cho x[i] = V (nếu cần)〉; 
          end; 
    end; 
end; 
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begin 
  Init; 
  Attempt(1); 

  〈Thông báo cấu hình tối ưu BESTCONFIG〉; 
end. 

K悦 thu壱t nhánh c壱n thêm vào cho thu壱t toán quay lui kh違 nĕng đánh giá theo t瑛ng b逢噂c, n院u 

t衣i b逢噂c th泳 i, giá tr鵜 th穎 gán cho x[i] không có hi v丑ng tìm th医y c医u hình t嘘t h挨n c医u hình 

BESTCONFIG thì th穎 giá tr鵜 khác ngay mà không c亥n ph違i g丑i đ羽 quy tìm ti院p hay ghi nh壱n 

k院t qu違 làm gì. Nghi羽m c栄a bài toán s胤 đ逢嬰c làm t嘘t d亥n, b荏i khi tìm ra m瓜t c医u hình m噂i (t嘘t 
h挨n BESTCONFIG - t医t nhiên), ta không in k院t qu違 ngay mà s胤 c壱p nh壱t BESTCONFIG b茨ng 

c医u hình m噂i v瑛a tìm đ逢嬰c 

4.4. BÀI TOÁN NG姶云I DU L卯CH 

4.4.1. Bài toán 

Cho n thành ph嘘 đánh s嘘 t瑛 1 đ院n n và m tuy院n đ逢運ng giao thông hai chi隠u gi英a chúng, m衣ng 

l逢噂i giao thông này đ逢嬰c cho b荏i b違ng C c医p nxn, 荏 đây C[i, j] = C[j, i] = Chi phí đi đo衣n 

đ逢運ng tr詠c ti院p t瑛 thành ph嘘 i đ院n thành ph嘘 j. Gi違 thi院t r茨ng C[i, i] = 0 v噂i ∀i, C[i, j] = +∞ 

n院u không có đ逢運ng tr詠c ti院p t瑛 thành ph嘘 i đ院n thành ph嘘 j.  

M瓜t ng逢運i du l鵜ch xu医t phát t瑛 thành ph嘘 1, mu嘘n đi thĕm t医t c違 các thành ph嘘 còn l衣i m厩i 
thành ph嘘 đúng 1 l亥n và cu嘘i cùng quay l衣i thành ph嘘 1. Hãy ch雨 ra cho ng逢運i đó hành trình 

v噂i chi phí ít nh医t. Bài toán đó g丑i là bài toán ng逢運i du l鵜ch hay bài toán hành trình c栄a m瓜t 
th逢挨ng gia (Traveling Salesman) 

4.4.2. Cách gi違i 
Hành trình c亥n tìm có d衣ng x[1..n + 1] trong đó x[1] = x[n + 1] = 1 荏 đây gi英a x[i] và x[i+1]: 

hai thành ph嘘 liên ti院p trong hành trình ph違i có đ逢運ng đi tr詠c ti院p (C[i, j] ≠ +∞) và ngo衣i tr瑛 

thành ph嘘 1, không thành ph嘘 nào đ逢嬰c l員p l衣i hai l亥n. Có nghƿa là dãy x[1..n] l壱p thành 1 

hoán v鵜 c栄a (1, 2, …, n). 

Duy羽t quay lui: x[2] có th吋 ch丑n m瓜t trong các thành ph嘘 mà x[1] có đ逢運ng đi t噂i (tr詠c ti院p), 

v噂i m厩i cách th穎 ch丑n x[2] nh逢 v壱y thì x[3] có th吋 ch丑n m瓜t trong các thành ph嘘 mà x[2] có 

đ逢運ng đi t噂i (ngoài x[1]). T鰻ng quát: x[i] có th吋 ch丑n 1 trong các thành ph嘘 ch逢a đi qua mà 

t瑛 x[i-1] có đ逢運ng đi tr詠c ti院p t噂i (1 ≤ i ≤ n). 

Nhánh c壱n: Kh荏i t衣o c医u hình BestConfig có chi phí = +∞. V噂i m厩i b逢噂c th穎 ch丑n x[i] xem 

chi phí đ逢運ng đi cho t噂i lúc đó có < Chi phí c栄a c医u hình BestConfig?, n院u không nh臼 h挨n thì 

th穎 giá tr鵜 khác ngay b荏i có đi ti院p cũng ch雨 t嘘n thêm. Khi th穎 đ逢嬰c m瓜t giá tr鵜 x[n] ta ki吋m 

tra xem x[n] có đ逢運ng đi tr詠c ti院p v隠 1 không ? N院u có đánh giá chi phí đi t瑛 thành ph嘘 1 đ院n 

thành ph嘘 x[n] c瓜ng v噂i chi phí t瑛 x[n] đi tr詠c ti院p v隠 1, n院u nh臼 h挨n chi phí c栄a đ逢運ng đi 
BestConfig thì c壱p nh壱t l衣i BestConfig b茨ng cách đi m噂i. 

Sau th栄 t映c tìm ki院m quay lui mà chi phí c栄a BestConfig v磯n b茨ng +∞ thì có nghƿa là nó 

không tìm th医y m瓜t hành trình nào tho違 mãn đi隠u ki羽n đ隠 bài đ吋 c壱p nh壱t BestConfig, bài toán 



¦ 26 } Chuyên đ隠 

 

ĐHSPHN 1999-2004 

không có l運i gi違i, còn n院u chi phí c栄a BestConfig < +∞ thì in ra c医u hình BestConfig - đó là 

hành trình ít t嘘n kém nh医t tìm đ逢嬰c 

Input: file vĕn b違n TOURISM.INP 

¬ Dòng 1: Ch泳a s嘘 thành ph嘘 n (1 ≤ n ≤ 100) và s嘘 tuy院n đ逢運ng m trong m衣ng l逢噂i giao 

thông 

¬ m dòng ti院p theo, m厩i dòng ghi s嘘 hi羽u hai thành ph嘘 có đ逢運ng đi tr詠c ti院p và chi phí đi 
trên quãng đ逢運ng đó (chi phí này là s嘘 nguyên d逢挨ng ≤ 10000) 

Output: file vĕn b違n TOURISM.OUT, ghi hành trình tìm đ逢嬰c. 

1 2

34

1 2 1

3

4

2

 

TOURISM.INP 

4 6 
1 2 3 
1 3 2 
1 4 1 
2 3 1 
2 4 2 
3 4 4 

TOURISM.OUT 

1->3->2->4->1 
Cost: 6 
 

P_1_04_1.PAS * Kỹ thuật nhánh cận dùng cho bài toán người du lịch 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program TravellingSalesman; 
const 
  InputFile  = 'TOURISM.INP'; 
  OutputFile = 'TOURISM.OUT'; 
  max = 100; 
  maxE = 10000; 

  maxC = max * maxE;{+∞} 
var 
  C: array[1..max, 1..max] of Integer; {Ma trận chi phí} 
  X, BestWay: array[1..max + 1] of Integer; {X để thử các khả năng, BestWay để ghi nhận nghiệm} 
  T: array[1..max + 1] of Integer; {T[i] để lưu chi phí đi từ X[1] đến X[i]} 
  Free: array[1..max] of Boolean; {Free để đánh dấu, Free[i]= True nếu chưa đi qua tp i} 
  m, n: Integer; 
  MinSpending: Integer; {Chi phí hành trình tối ưu} 
 
procedure Enter; 
var 
  i, j, k: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n, m); 
  for i := 1 to n do {Kh運i tạo bảng chi phí ban đầu} 
    for j := 1 to n do 
      if i = j then C[i, j] := 0 else C[i, j] := maxC; 
  for k := 1 to m do 
    begin 
      ReadLn(f, i, j, C[i, j]); 
      C[j, i] := C[i, j]; {Chi phí như nhau trên 2 chiều} 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
procedure Init; {Kh運i tạo} 
begin 
  FillChar(Free, n, True); 
  Free[1] := False; {Các thành phố là chưa đi qua ngoại trừ thành phố 1} 
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  X[1] := 1; {Xuất phát từ thành phố 1} 
  T[1] := 0; {Chi phí tại thành phố xuất phát là 0} 
  MinSpending := maxC;   
end; 
 
procedure Attempt(i: Integer); {Thử các cách chọn xi} 
var 
  j: Integer; 
begin 
  for j := 2 to n do {Thử các thành phố từ 2 đến n} 
    if Free[j] then {Nếu gặp thành phố chưa đi qua} 
      begin 
        X[i] := j; {Thử đi} 
        T[i] := T[i - 1] + C[x[i - 1], j]; {Chi phí := Chi phí bước trước + chi phí đư噂ng đi trực tiếp} 
        if T[i] < MinSpending then {Hiển nhiên nếu có điều này thì C[x[i - 1], j] < +∞ rồi} 
          if i < n then {Nếu chưa đến được x[n]} 
            begin 
              Free[j] := False; {Đánh dấu thành phố vừa thử} 
              Attempt(i + 1); {Tìm các khả năng chọn x[i+1]} 
              Free[j] := True; {Bỏ đánh dấu} 
            end 
          else 
            if T[n] + C[x[n], 1] < MinSpending then {Từ x[n] quay lại 1 vẫn tốn chi phí ít hơn trước} 
              begin {Cập nhật BestConfig} 
                BestWay := X;  
                MinSpending := T[n] + C[x[n], 1]; 
              end; 
      end; 
end; 
 
procedure PrintResult; 
var 
  i: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  if MinSpending = maxC then WriteLn(f, 'NO SOLUTION') 
  else 
    for i := 1 to n do Write(f, BestWay[i], '->'); 
  WriteLn(f, 1); 
  WriteLn(f, 'Cost: ', MinSpending); 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Init; 
  Attempt(2); 
  PrintResult; 
end. 

Trên đây là m瓜t gi違i pháp nhánh c壱n còn r医t thô s挨 gi違i bài toán ng逢運i du l鵜ch, trên th詠c t院 
ng逢運i ta còn có nhi隠u cách đánh giá nhánh c壱n ch員t h挨n n英a. Hãy tham kh違o các tài li羽u khác 

đ吋 tìm hi吋u v隠 nh英ng ph逢挨ng pháp đó. 

4.5. DÃY ABC 

Cho tr逢噂c m瓜t s嘘 nguyên d逢挨ng N (N ≤ 100), hãy tìm m瓜t xâu ch雨 g欝m các ký t詠 A, B, C 

tho違 mãn 3 đi隠u ki羽n: 

¬ Có đ瓜 dài N 
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¬ Hai đo衣n con b医t kỳ li隠n nhau đ隠u khác nhau (đo衣n con là m瓜t dãy ký t詠 liên ti院p c栄a xâu) 

¬ Có ít ký t詠 C nh医t. 

Cách gi違i: 

Không trình bày, đ隠 ngh鵜 t詠 xem ch逢挨ng trình đ吋 hi吋u, ch雨 chú thích k悦 thu壱t nhánh c壱n nh逢 

sau: 

N院u dãy X[1..n] tho違 mãn 2 đo衣n con b医t kỳ li隠n nhau đ隠u khác nhau, thì trong 4 ký t詠 liên 

ti院p b医t kỳ bao gi運 cũng ph違i có 1 ký t詠 “C”. Nh逢 v壱y v噂i m瓜t dãy con g欝m k ký t詠 liên ti院p 

c栄a dãy X thì s嘘 ký t詠 C trong dãy con đó b逸t bu瓜c ph違i ≥ k div 4.  

T衣i b逢噂c th穎 ch丑n X[i], n院u ta đã có T[i] ký t詠 “C” trong đo衣n đã ch丑n t瑛 X[1] đ院n X[i], thì 

cho dù các b逢噂c đ羽 quy ti院p sau làm t嘘t nh逢 th院 nào chĕng n英a, s嘘 ký t詠 “C” s胤 ph違i ch丑n 

thêm bao gi運 cũng ≥ (n - i) div 4. T泳c là n院u theo ph逢挨ng án ch丑n X[i] nh逢 th院 này thì s嘘 ký 

t詠 “C” trong dãy k院t qu違 (khi ch丑n đ院n X[n]) cho dù có làm t嘘t đ院n đâu cũng ≥ T[i] + (n - i) 

div 4. Ta dùng con s嘘 này đ吋 đánh giá nhánh c壱n, n院u nó nhi隠u h挨n s嘘 ký t詠 “C” trong 

BestConfig thì ch逸c ch逸n có làm ti院p cũng ch雨 đ逢嬰c m瓜t c医u hình t欝i t羽 h挨n, ta b臼 qua ngay 

cách ch丑n này và th穎 ph逢挨ng án khác. 

Input: file vĕn b違n ABC.INP ch泳a s嘘 nguyên d逢挨ng n ≤ 100 

Output: file vĕn b違n ABC.OUT ghi xâu tìm đ逢嬰c 

ABC.INP 

10 
 

ABC.OUT 

ABACABCBAB 
"C" Letter Count : 2 

P_1_04_2.PAS * Dãy ABC 

{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program ABC_STRING; 
const 
  InputFile  = 'ABC.INP'; 
  OutputFile = 'ABC.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  N, MinC: Integer; 
  X, Best: array[1..max] of 'A'..'C'; 
  T: array[0..max] of Integer; {T[i] cho biết số ký tự “C” trong đoạn từ X[1] đến X[i]} 
  f: Text; 
 
{Hàm Same(i, l) cho biết xâu gồm l ký tự kết thúc tại X[i] có trùng với xâu l ký tự liền trước nó không ?} 
function Same(i, l: Integer): Boolean; 
var 
  j, k: Integer; 
begin 
  j := i - l; {j là vị trí cuối đoạn liền trước đoạn đó} 
  for k := 0 to l - 1 do 
    if X[i - k] <> X[j - k] then 
      begin 
        Same := False; Exit; 
      end; 
  Same := True; 
end; 
 
{Hàm Check(i) cho biết X[i] có làm hỏng tính không lặp của dãy X[1..i] hay không} 
function Check(i: Integer): Boolean; 
var 
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  l: Integer; 
begin 
  for l := 1 to i div 2 do {Thử các độ dài l} 
    if Same(i, l) then {Nếu có xâu độ dài l kết thúc b運i X[i] bị trùng với xâu liền trước} 
      begin 
        Check := False; Exit;  
      end; 
  Check := True; 
end; 
 
{Giữ lại kết quả vừa tìm được vào BestConfig (MinC và mảng Best)} 
procedure KeepResult;  
begin 
  MinC := T[N]; 
  Best := X; 
end; 
 
{Thuật toán quay lui có nhánh cận} 
procedure Attempt(i: Integer); {Thử các giá trị có thể của X[i]} 
var 
  j: 'A'..'C'; 
begin 
  for j := 'A' to 'C' do {Xét tất cả các giá trị} 
    begin 
      X[i] := j; 
      if Check(i) then {Nếu thêm giá trị đó vào không làm hỏng tính không lặp} 
        begin 
          if j = 'C' then T[i] := T[i - 1] + 1 {Tính T[i] qua T[i - 1]} 
          else T[i] := T[i - 1]; 
          if T[i] + (N - i) div 4 < MinC then {Đánh giá nhánh cận} 
            if i = N then KeepResult 
            else Attempt(i + 1); 
        end; 
    end; 
end; 
 
procedure PrintResult; 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to N do Write(f, Best[i]); 
  WriteLn(f); 
  WriteLn(f, '"C" Letter Count : ', MinC); 
end; 
 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, N); 
  Close(f); 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  T[0] := 0; 
  MinC := N; {Kh運i tạo cấu hình BestConfig ban đầu rất tồi} 
  Attempt(1); 
  PrintResult; 
  Close(f); 
end. 

N院u ta thay bài toán là tìm xâu ít ký t詠 'B' nh医t mà v磯n vi院t ch逢挨ng trình t逢挨ng t詠 nh逢 trên thì 

ch逢挨ng trình s胤 ch衣y ch壱m h挨n chút ít. Lý do: th栄 t映c Attempt 荏 trên s胤 th穎 l亥n l逢嬰t các giá tr鵜 
'A', 'B', r欝i m噂i đ院n 'C'. Có nghƿa ngay trong cách tìm, nó đã ti院t ki羽m s穎 d映ng ký t詠 'C' nh医t 
nên trong ph亥n l噂n các b瓜 d英 li羽u nó nhanh chóng tìm ra l運i gi違i h挨n so v噂i bài toán t逢挨ng 
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泳ng tìm xâu ít ký t詠 'B' nh医t. Chính vì v壱y mà n院u nh逢 đ隠 bài yêu c亥u ít ký t詠 'B' nh医t ta c泳 

l壱p ch逢挨ng trình làm yêu c亥u ít ký t詠 'C' nh医t, ch雨 có đi隠u khi in k院t qu違, ta đ鰻i vai trò 'B', 'C' 

cho nhau. Đây là m瓜t ví d映 cho th医y s泳c m衣nh c栄a thu壱t toán quay lui khi k院t h嬰p v噂i k悦 
thu壱t nhánh c壱n, n院u vi院t quay lui thu亥n tuý ho員c đánh giá nhánh c壱n không t嘘t thì v噂i N = 

100, tôi cũng không đ栄 kiên nh磯n đ吋 đ嬰i ch逢挨ng trình cho k院t qu違 (ch雨 bi院t r茨ng > 3 gi運). 

Trong khi đó khi N = 100, v噂i ch逢挨ng trình trên ch雨 ch衣y h院t h挨n 1 giây cho k院t qu違 là xâu 27 

ký t詠 'C'. 

Nói chung, ít khi ta g員p bài toán mà ch雨 c亥n s穎 d映ng m瓜t thu壱t toán, m瓜t mô hình k悦 thu壱t cài 

đ員t là có th吋 gi違i đ逢嬰c. Thông th逢運ng các bài toán th詠c t院 đòi h臼i ph違i có s詠 t鰻ng h嬰p, pha 

tr瓜n nhi隠u thu壱t toán, nhi隠u k悦 thu壱t m噂i có đ逢嬰c m瓜t l運i gi違i t嘘t. Không đ逢嬰c l衣m d映ng m瓜t 
k悦 thu壱t nào và cũng không xem th逢運ng m瓜t ph逢挨ng pháp nào khi b逸t tay vào gi違i m瓜t bài 

toán tin h丑c. Thu壱t toán quay lui cũng không ph違i là ngo衣i l羽, ta ph違i bi院t ph嘘i h嬰p m瓜t cách 

uy吋n chuy吋n v噂i các thu壱t toán khác thì khi đó nó m噂i th詠c s詠 là m瓜t công c映 m衣nh. 

Bài t壱p: 

Bài 1 

M瓜t dãy d医u ngo員c h嬰p l羽 là m瓜t dãy các ký t詠 “(” và “)” đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa nh逢 sau: 

i. Dãy r厩ng là m瓜t dãy d医u ngo員c h嬰p l羽 đ瓜 sâu 0 

ii. N院u A là dãy d医u ngo員c h嬰p l羽 đ瓜 sâu k thì (A) là dãy d医u ngo員c h嬰p l羽 đ瓜 sâu k + 1 

iii. N院u A và B là hay dãy d医u ngo員c h嬰p l羽 v噂i đ瓜 sâu l亥n l逢嬰t là p và q thì AB là dãy d医u 

ngo員c h嬰p l羽 đ瓜 sâu là max(p, q) 

Đ瓜 dài c栄a m瓜t dãy ngo員c là t鰻ng s嘘 ký t詠 “(” và “)” 

Ví dụ: Có 5 dãy dấu ngoặc hợp lệ độ dài 8 và độ sâu 3: 

1. ((()())) 
2. ((())()) 
3. ((()))() 
4. (()(())) 
5. ()((())) 

Bài toán đặt ra là khi cho biết trước hai số nguyên dương n và k. Hãy liệt kê hết các dãy 

ngoặc hợp lệ có độ dài là n và độ sâu là k (làm được với n càng lớn càng tốt). 

Bài 2 

Cho m瓜t bãi mìn kích th逢噂c mxn ô vuông, trên m瓜t ô có th吋 có ch泳a m瓜t qu違 mìn ho員c không, 

đ吋 bi吋u di宇n b違n đ欝 mìn đó, ng逢運i ta có hai cách: 

Cách 1: dùng b違n đ欝 đánh d医u: s穎 d映ng m瓜t l逢噂i ô vuông kích th逢噂c mxn, trên đó t衣i ô (i, j) 

ghi s嘘 1 n院u ô đó có mìn, ghi s嘘 0 n院u ô đó không có mìn 

Cách 2: dùng b違n đ欝 m壱t đ瓜: s穎 d映ng m瓜t l逢噂i ô vuông kích th逢噂c mxn, trên đó t衣i ô (i, j) ghi 

m瓜t s嘘 trong kho違ng t瑛 0 đ院n 8 cho bi院t t鰻ng s嘘 mìn trong các ô lân c壱n v噂i ô (i, j) (ô lân c壱n 

v噂i ô (i, j) là ô có chung v噂i ô (i, j) ít nh医t 1 đ雨nh). 

Gi違 thi院t r茨ng hai b違n đ欝 đ逢嬰c ghi chính xác theo tình tr衣ng mìn trên hi羽n tr逢運ng. 
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V隠 nguyên t逸c, lúc cài bãi mìn ph違i v胤 c違 b違n đ欝 đánh d医u và b違n đ欝 m壱t đ瓜, tuy nhiên sau 

m瓜t th運i gian dài, khi ng逢運i ta mu嘘n g叡 mìn ra kh臼i bãi thì v医n đ隠 h院t s泳c khó khĕn b荏i b違n 

đ欝 đánh d医u đã b鵜 th医t l衣c !!. Công vi羽c c栄a các l壱p trình viên là: T瑛 b違n đ欝 m壱t đ瓜, hãy tái 

t衣o l衣i b違n đ欝 đánh d医u c栄a bãi mìn. 

D英 li羽u: Vào t瑛 file vĕn b違n MINE.INP, các s嘘 trên 1 dòng cách nhau ít nh医t 1 d医u cách 

¬ Dòng 1: Ghi 2 s嘘 nguyên d逢挨ng m, n (2 ≤ m, n ≤ 30) 

¬ m dòng ti院p theo, dòng th泳 i ghi n s嘘 trên hàng i c栄a b違n đ欝 m壱t đ瓜 theo đúng th泳 t詠 t瑛 trái 

qua ph違i. 

K院t qu違: Ghi ra file vĕn b違n MINE.OUT, các s嘘 trên 1 dòng ghi cách nhau ít nh医t 1 d医u 

cách 

¬ Dòng 1: Ghi t鰻ng s嘘 l逢嬰ng mìn trong bãi 

¬ m dòng ti院p theo, dòng th泳 i ghi n s嘘 trên hàng i c栄a b違n đ欝 đánh d医u theo đúng th泳 t詠 t瑛 

trái qua ph違i. 

Ví d映: 

MINE.INP 

10 15 
0 3 2 3 3 3 5 3 4 4 5 4 4 4 3 
1 4 3 5 5 4 5 4 7 7 7 5 6 6 5 
1 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 
1 4 2 4 4 5 4 2 4 4 3 2 3 5 4 
1 3 2 5 4 4 2 2 3 2 3 3 2 5 2 
2 3 2 3 3 5 3 2 4 4 3 4 2 4 1 
2 3 2 4 3 3 2 3 4 6 6 5 3 3 1 
2 6 4 5 2 4 1 3 3 5 5 5 6 4 3 
4 6 5 7 3 5 3 5 5 6 5 4 4 4 3 
2 4 4 4 2 3 1 2 2 2 3 3 3 4 2 

MINE.OUT 

80 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1  
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1  
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1  
1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1  
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1  
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0  
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0  
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0  
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1  
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1  

 





 

PPHH井井NN  22..  CC遺遺UU  TTRRÚÚCC  DD頴頴  LLII烏烏UU  VVÀÀ  

GGII謂謂II  TTHHUU一一TT  

H衣t nhân c栄a các ch逢挨ng trình máy tính là s詠 l逢u tr英 và x穎 lý thông tin. 

Vi羽c t鰻 ch泳c d英 li羽u nh逢 th院 nào có 違nh h逢荏ng r医t l噂n đ院n cách th泳c x穎 

lý d英 li羽u đó cũng nh逢 t嘘c đ瓜 th詠c thi và s詠 chi院m d映ng b瓜 nh噂 c栄a 

ch逢挨ng trình. Vi羽c đ員c t違 b茨ng các c医u trúc t鰻ng quát (generic structures) 

và các ki吋u d英 li羽u tr瑛u t逢嬰ng (abstract data types) còn cho phép ng逢運i 

l壱p trình có th吋 d宇 dàng hình dung ra các công vi羽c c映 th吋 và gi違m b噂t 

công s泳c trong vi羽c ch雨nh s穎a, nâng c医p và s穎 d映ng l衣i các thi院t k院 đã có. 

M映c đích c栄a ph亥n này là cung c医p nh英ng hi吋u bi院t n隠n t違ng trong vi羽c 

thi院t k院 m瓜t ch逢挨ng trình máy tính, đ吋 th医y rõ đ逢嬰c s詠 c亥n thi院t c栄a vi羽c 

phân tích, l詠a ch丑n c医u trúc d英 li羽u phù h嬰p cho t瑛ng bài toán c映 th吋; 
đ欝ng th運i kh違o sát m瓜t s嘘 c医u trúc d英 li羽u và thu壱t toán kinh đi吋n mà l壱p 

trình viên nào cũng c亥n ph違i n逸m v英ng. 
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§1. CÁC B姶閏C C愛 B謂N KHI TI蔭N HÀNH GI謂I CÁC BÀI TOÁN TIN 

H窺C 

1.1. XÁC Đ卯NH BÀI TOÁN 

Input → Process → Output 

(D英 li羽u vào → X穎 lý → K院t qu違 ra) 

Vi羽c xác đ鵜nh bài toán t泳c là ph違i xác đ鵜nh xem ta ph違i gi違i quy院t v医n đ隠 gì?, v噂i gi違 thi院t nào 

đã cho và l運i gi違i c亥n ph違i đ衣t nh英ng yêu c亥u gì. Khác v噂i bài toán thu亥n tuý toán h丑c ch雨 c亥n 

xác đ鵜nh rõ gi違 thi院t và k院t lu壱n ch泳 không c亥n xác đ鵜nh yêu c亥u v隠 l運i gi違i, đôi khi nh英ng bài 

toán tin h丑c 泳ng d映ng trong th詠c t院 ch雨 c亥n tìm l運i gi違i t嘘t t噂i m泳c nào đó, th壱m chí là t欝i 荏 

m泳c ch医p nh壱n đ逢嬰c. B荏i l運i gi違i t嘘t nh医t đòi h臼i quá nhi隠u th運i gian và chi phí. 

Ví d映: 

Khi cài đ員t các hàm s嘘 ph泳c t衣p trên máy tính. N院u tính b茨ng cách khai tri吋n chu厩i vô h衣n thì 

đ瓜 chính xác cao h挨n nh逢ng th運i gian ch壱m h挨n hàng t雨 l亥n so v噂i ph逢挨ng pháp x医p x雨. Trên 

th詠c t院 vi羽c tính toán luôn luôn cho phép ch医p nh壱n m瓜t sai s嘘 nào đó nên các hàm s嘘 trong 

máy tính đ隠u đ逢嬰c tính b茨ng ph逢挨ng pháp x医p x雨 c栄a gi違i tích s嘘 

Xác đ鵜nh đúng yêu c亥u bài toán là r医t quan tr丑ng b荏i nó 違nh h逢荏ng t噂i cách th泳c gi違i quy院t và 

ch医t l逢嬰ng c栄a l運i gi違i. M瓜t bài toán th詠c t院 th逢運ng cho b荏i nh英ng thông tin khá m挨 h欝 và 

hình th泳c, ta ph違i phát bi吋u l衣i m瓜t cách chính xác và ch員t ch胤 đ吋 hi吋u đúng bài toán. 

Ví d映: 

Bài toán: M瓜t d詠 án có n ng逢運i tham gia th違o lu壱n, h丑 mu嘘n chia thành các nhóm và m厩i 
nhóm th違o lu壱n riêng v隠 m瓜t ph亥n c栄a d詠 án. Nhóm có bao nhiêu ng逢運i thì đ逢嬰c trình lên b医y 

nhiêu ý ki院n. N院u l医y 荏 m厩i nhóm m瓜t ý ki院n đem ghép l衣i thì đ逢嬰c m瓜t b瓜 ý ki院n tri吋n khai 

d詠 án. Hãy tìm cách chia đ吋 s嘘 b瓜 ý ki院n cu嘘i cùng thu đ逢嬰c là l噂n nh医t. 

Phát bi吋u l衣i: Cho m瓜t s嘘 nguyên d逢挨ng n, tìm các phân tích n thành t鰻ng các s嘘 nguyên 

d逢挨ng sao cho tích c栄a các s嘘 đó là l噂n nh医t. 

Trên th詠c t院, ta nên xét m瓜t vài tr逢運ng h嬰p c映 th吋 đ吋 thông qua đó hi吋u đ逢嬰c bài toán rõ h挨n 

và th医y đ逢嬰c các thao tác c亥n ph違i ti院n hành. Đ嘘i v噂i nh英ng bài toán đ挨n gi違n, đôi khi ch雨 c亥n 

qua ví d映 là ta đã có th吋 đ逢a v隠 m瓜t bài toán quen thu瓜c đ吋 gi違i. 

1.2. TÌM C遺U TRÚC D頴 LI烏U BI韻U DI右N BÀI TOÁN 

Khi gi違i m瓜t bài toán, ta c亥n ph違i đ鵜nh nghƿa t壱p h嬰p d英 li羽u đ吋 bi吋u di宇n tình tr衣ng c映 th吋. 
Vi羽c l詠a ch丑n này tuỳ thu瓜c vào v医n đ隠 c亥n gi違i quy院t và nh英ng thao tác s胤 ti院n hành trên d英 

li羽u vào. Có nh英ng thu壱t toán ch雨 thích 泳ng v噂i m瓜t cách t鰻 ch泳c d英 li羽u nh医t đ鵜nh, đ嘘i v噂i 

nh英ng cách t鰻 ch泳c d英 li羽u khác thì s胤 kém hi羽u qu違 ho員c không th吋 th詠c hi羽n đ逢嬰c. Chính vì 

v壱y nên b逢噂c xây d詠ng c医u trúc d英 li羽u không th吋 tách r運i b逢噂c tìm ki院m thu壱t toán gi違i 
quy院t v医n đ隠. 
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Các tiêu chuẩn khi lựa chọn cấu trúc dữ liệu 

¬ C医u trúc d英 li羽u tr逢噂c h院t ph違i bi吋u di宇n đ逢嬰c đ亥y đ栄 các thông tin nh壱p và xu医t c栄a bài 

toán 

¬ C医u trúc d英 li羽u ph違i phù h嬰p v噂i các thao tác c栄a thu壱t toán mà ta l詠a ch丑n đ吋 gi違i quy院t 
bài toán. 

¬ C医u trúc d英 li羽u ph違i cài đ員t đ逢嬰c trên máy tính v噂i ngôn ng英 l壱p trình đang s穎 d映ng 

Đ嘘i v噂i m瓜t s嘘 bài toán, tr逢噂c khi t鰻 ch泳c d英 li羽u ta ph違i vi院t m瓜t đo衣n ch逢挨ng trình nh臼 đ吋 
kh違o sát xem d英 li羽u c亥n l逢u tr英 l噂n t噂i m泳c đ瓜 nào. 

1.3. TÌM THU一T TOÁN 

Thu壱t toán là m瓜t h羽 th嘘ng ch員t ch胤 và rõ ràng các quy t逸c nh茨m xác đ鵜nh m瓜t dãy thao tác 

trên c医u trúc d英 li羽u sao cho: V噂i m瓜t b瓜 d英 li羽u vào, sau m瓜t s嘘 h英u h衣n b逢噂c th詠c hi羽n các 

thao tác đã ch雨 ra, ta đ衣t đ逢嬰c m映c tiêu đã đ鵜nh. 

Các đặc trưng của thuật toán 

1.3.1. Tính đ挨n nghƿa 

雲 m厩i b逢噂c c栄a thu壱t toán, các thao tác ph違i h院t s泳c rõ ràng, không gây nên s詠 nh壱p nh茨ng, 

l瓜n x瓜n, tuỳ ti羽n, đa nghƿa. 

Không nên l磯n l瓜n tính đ挨n nghƿa và tính đ挨n đ鵜nh: Ng逢運i ta phân lo衣i thu壱t toán ra làm hai 

lo衣i: Đ挨n đ鵜nh (Deterministic) và Ng磯u nhiên (Randomized). V噂i hai b瓜 d英 li羽u gi嘘ng nhau 

cho tr逢噂c làm input, thu壱t toán đ挨n đ鵜nh s胤 thi hành các mã l羽nh gi嘘ng nhau và cho k院t qu違 
gi嘘ng nhau, còn thu壱t toán ng磯u nhiên có th吋 th詠c hi羽n theo nh英ng mã l羽nh khác nhau và cho 

k院t qu違 khác nhau. Ví d映 nh逢 yêu c亥u ch丑n m瓜t s嘘 t詠 nhiên x: a ≤ x ≤ b, n院u ta vi院t x := a hay 

x := b hay x := (a + b) div 2, thu壱t toán s胤 luôn cho m瓜t giá tr鵜 duy nh医t v噂i d英 li羽u vào là hai 

s嘘 t詠 nhiên a và b. Nh逢ng n院u ta vi院t x := a + Random(b - a + 1) thì s胤 có th吋 thu đ逢嬰c các k院t 
qu違 khác nhau trong m厩i l亥n th詠c hi羽n v噂i input là a và b tuỳ theo máy tính và b瓜 t衣o s嘘 ng磯u 

nhiên. 

1.3.2. Tính d瑛ng 

Thu壱t toán không đ逢嬰c r挨i vào quá trình vô h衣n, ph違i d瑛ng l衣i và cho k院t qu違 sau m瓜t s嘘 h英u 

h衣n b逢噂c. 

1.3.3. Tính đúng 

Sau khi th詠c hi羽n t医t c違 các b逢噂c c栄a thu壱t toán theo đúng quá trình đã đ鵜nh, ta ph違i đ逢嬰c k院t 
qu違 mong mu嘘n v噂i m丑i b瓜 d英 li羽u đ亥u vào. K院t qu違 đó đ逢嬰c ki吋m ch泳ng b茨ng yêu c亥u bài 

toán. 

1.3.4. Tính ph鰻 d映ng 

Thu壱t toán ph違i d宇 s穎a đ鰻i đ吋 thích 泳ng đ逢嬰c v噂i b医t kỳ bài toán nào trong m瓜t l噂p các bài 

toán và có th吋 làm vi羽c trên các d英 li羽u khác nhau.  
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1.3.5. Tính kh違 thi 

¬ Kích th逢噂c ph違i đ栄 nh臼: Ví d映: M瓜t thu壱t toán s胤 có tính hi羽u qu違 b茨ng 0 n院u l逢嬰ng b瓜 
nh噂 mà nó yêu c亥u v逢嬰t quá kh違 nĕng l逢u tr英 c栄a h羽 th嘘ng máy tính. 

¬ Thu壱t toán ph違i chuy吋n đ逢嬰c thành ch逢挨ng trình: Ví d映 m瓜t thu壱t toán yêu c亥u ph違i bi吋u 

di宇n đ逢嬰c s嘘 vô t雨 v噂i đ瓜 chính xác tuy羽t đ嘘i là không hi羽n th詠c v噂i các h羽 th嘘ng máy tính 

hi羽n nay 

¬ Thu壱t toán ph違i đ逢嬰c máy tính th詠c hi羽n trong th運i gian cho phép, đi隠u này khác v噂i l運i 

gi違i toán (Ch雨 c亥n ch泳ng minh là k院t thúc sau h英u h衣n b逢噂c). Ví d映 nh逢 x院p th運i khoá bi吋u 

cho m瓜t h丑c kỳ thì không th吋 cho máy tính ch衣y t噂i h丑c kỳ sau m噂i ra đ逢嬰c. 

Ví d映: 

Input: 2 s嘘 nguyên t詠 nhiên a và b không đ欝ng th運i b茨ng 0 

Output: 姶噂c s嘘 chung l噂n nh医t c栄a a và b 

Thuật toán sẽ tiến hành được mô tả như sau: (Thuật toán Euclide) 

B逢噂c 1 (Input): Nh壱p a và b: S嘘 t詠 nhiên 

B逢噂c 2: N院u b ≠ 0 thì chuy吋n sang b逢噂c 3, n院u không thì b臼 qua b逢噂c 3, đi làm b逢噂c 4 

B逢噂c 3: Đ員t r := a mod b; Đ員t a := b; Đ員t b := r; Quay tr荏 l衣i b逢噂c 2. 

B逢噂c 4 (Output): K院t lu壱n 逢噂c s嘘 chung l噂n nh医t ph違i tìm là giá tr鵜 c栄a a. K院t thúc thu壱t toán. 

Begin

Input: a, b

b > 0 ?

r := a mod b;

a := b;

b := r

Output a;

End

No

Yes

 
Hình 4: L逢u đ欝 thu壱t gi違i (Flowchart) 

Khi mô t違 thu壱t toán b茨ng ngôn ng英 t詠 nhiên, ta không c亥n ph違i quá chi ti院t các b逢噂c và ti院n 

trình th詠c hi羽n mà ch雨 c亥n mô t違 m瓜t cách hình th泳c đ栄 đ吋 chuy吋n thành ngôn ng英 l壱p trình. 

Vi院t s挨 đ欝 các thu壱t toán đ羽 quy là m瓜t ví d映. 

Đ嘘i v噂i nh英ng thu壱t toán ph泳c t衣p và n員ng v隠 tính toán, các b逢噂c và các công th泳c nên mô t違 
m瓜t cách t逢運ng minh và chú thích rõ ràng đ吋 khi l壱p trình ta có th吋 nhanh chóng tra c泳u. 

Đ嘘i v噂i nh英ng thu壱t toán kinh đi吋n thì ph違i thu瓜c. Khi gi違i m瓜t bài toán l噂n trong m瓜t th運i 

gian gi噂i h衣n, ta ch雨 ph違i thi院t k院 t鰻ng th吋 còn nh英ng ch厩 đã thu瓜c thì c泳 vi羽c l逸p ráp vào. 
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Tính đúng đ逸n c栄a nh英ng mô-đun đã thu瓜c ta không c亥n ph違i quan tâm n英a mà t壱p trung gi違i 
quy院t các ph亥n khác. 

1.4. L一P TRÌNH 

Sau khi đã có thu壱t toán, ta ph違i ti院n hành l壱p trình th吋 hi羽n thu壱t toán đó. Mu嘘n l壱p trình đ衣t 
hi羽u qu違 cao, c亥n ph違i có k悦 thu壱t l壱p trình t嘘t. K悦 thu壱t l壱p trình t嘘t th吋 hi羽n 荏 k悦 nĕng vi院t 
ch逢挨ng trình, kh違 nĕng g叡 r嘘i và thao tác nhanh. L壱p trình t嘘t không ph違i ch雨 c亥n n逸m v英ng 

ngôn ng英 l壱p trình là đ栄, ph違i bi院t cách vi院t ch逢挨ng trình uy吋n chuy吋n, khôn khéo và phát 

tri吋n d亥n d亥n đ吋 chuy吋n các ý t逢荏ng ra thành ch逢挨ng trình hoàn ch雨nh. Kinh nghi羽m cho th医y 

m瓜t thu壱t toán hay nh逢ng do cài đ員t v映ng v隠 nên khi ch衣y l衣i cho k院t qu違 sai ho員c t嘘c đ瓜 
ch壱m. 

Thông th逢運ng, ta không nên c映 th吋 hoá ngay toàn b瓜 ch逢挨ng trình mà nên ti院n hành theo 

ph逢挨ng pháp tinh ch院 t瑛ng b逢噂c (Stepwise refinement): 

¬ Ban đ亥u, ch逢挨ng trình đ逢嬰c th吋 hi羽n b茨ng ngôn ng英 t詠 nhiên, th吋 hi羽n thu壱t toán v噂i các 

b逢噂c t鰻ng th吋, m厩i b逢噂c nêu lên m瓜t công vi羽c ph違i th詠c hi羽n. 

¬ M瓜t công vi羽c đ挨n gi違n ho員c là m瓜t đo衣n ch逢挨ng trình đã đ逢嬰c h丑c thu瓜c thì ta ti院n hành 

vi院t mã l羽nh ngay b茨ng ngôn ng英 l壱p trình. 

¬ M瓜t công vi羽c ph泳c t衣p thì ta l衣i chia ra thành nh英ng công vi羽c nh臼 h挨n đ吋 l衣i ti院p t映c v噂i 

nh英ng công vi羽c nh臼 h挨n đó. 

Trong quá trình tinh ch院 t瑛ng b逢噂c, ta ph違i đ逢a ra nh英ng bi吋u di宇n d英 li羽u. Nh逢 v壱y cùng v噂i 

s詠 tinh ch院 các công vi羽c, d英 li羽u cũng đ逢嬰c tinh ch院 d亥n, có c医u trúc h挨n, th吋 hi羽n rõ h挨n 

m嘘i liên h羽 gi英a các d英 li羽u. 

Ph逢挨ng pháp tinh ch院 t瑛ng b逢噂c là m瓜t th吋 hi羽n c栄a t逢 duy gi違i quy院t v医n đ隠 t瑛 trên xu嘘ng, 

giúp cho ng逢運i l壱p trình có đ逢嬰c m瓜t đ鵜nh h逢噂ng th吋 hi羽n trong phong cách vi院t ch逢挨ng trình. 

Tránh vi羽c mò m磯m, xoá đi vi院t l衣i nhi隠u l亥n, bi院n ch逢挨ng trình thành t運 gi医y nháp. 

1.5. KI韻M TH盈 

1.5.1. Ch衣y th穎 và tìm l厩i 
Ch逢挨ng trình là do con ng逢運i vi院t ra, mà đã là con ng逢運i thì ai cũng có th吋 nh亥m l磯n. M瓜t 
ch逢挨ng trình vi院t xong ch逢a ch逸c đã ch衣y đ逢嬰c ngay trên máy tính đ吋 cho ra k院t qu違 mong 

mu嘘n. K悦 nĕng tìm l厩i, s穎a l厩i, đi隠u ch雨nh l衣i ch逢挨ng trình cũng là m瓜t k悦 nĕng quan tr丑ng 

c栄a ng逢運i l壱p trình. K悦 nĕng này ch雨 có đ逢嬰c b茨ng kinh nghi羽m tìm và s穎a ch英a l厩i c栄a chính 

mình. 

Có ba lo衣i l厩i: 

¬ L厩i cú pháp: L厩i này hay g員p nh医t nh逢ng l衣i d宇 s穎a nh医t, ch雨 c亥n n逸m v英ng ngôn ng英 l壱p 

trình là đ栄. M瓜t ng逢運i đ逢嬰c coi là không bi院t l壱p trình n院u không bi院t s穎a l厩i cú pháp. 

¬ L厩i cài đ員t: Vi羽c cài đ員t th吋 hi羽n không đúng thu壱t toán đã đ鵜nh, đ嘘i v噂i l厩i này thì ph違i 
xem l衣i t鰻ng th吋 ch逢挨ng trình, k院t h嬰p v噂i các ch泳c nĕng g叡 r嘘i đ吋 s穎a l衣i cho đúng. 
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¬ L厩i thu壱t toán: L厩i này ít g員p nh医t nh逢ng nguy hi吋m nh医t, n院u nhẹ thì ph違i đi隠u ch雨nh l衣i 
thu壱t toán, n院u n員ng thì có khi ph違i lo衣i b臼 hoàn toàn thu壱t toán sai và làm l衣i t瑛 đ亥u. 

1.5.2. Xây d詠ng các b瓜 test 

Có nhi隠u ch逢挨ng trình r医t khó ki吋m tra tính đúng đ逸n. Nh医t là khi ta không bi院t k院t qu違 đúng 

là th院 nào?. Vì v壱y n院u nh逢 ch逢挨ng trình v磯n ch衣y ra k院t qu違 (không bi院t đúng sai th院 nào) thì 

vi羽c tìm l厩i r医t khó khĕn. Khi đó ta nên làm các b瓜 test đ吋 th穎 ch逢挨ng trình c栄a mình. 

Các b瓜 test nên đ員t trong các file vĕn b違n, b荏i vi羽c t衣o m瓜t file vĕn b違n r医t nhanh và m厩i l亥n 

ch衣y th穎 ch雨 c亥n thay tên file d英 li羽u vào là xong, không c亥n gõ l衣i b瓜 test t瑛 bàn phím. Kinh 

nghi羽m làm các b瓜 test là: 

B逸t đ亥u v噂i m瓜t b瓜 test nh臼, đ挨n gi違n, làm b茨ng tay cũng có đ逢嬰c đáp s嘘 đ吋 so sánh v噂i k院t 
qu違 ch逢挨ng trình ch衣y ra. 

Ti院p theo v磯n là các b瓜 test nh臼, nh逢ng ch泳a các giá tr鵜 đ員c bi羽t ho員c t亥m th逢運ng. Kinh 

nghi羽m cho th医y đây là nh英ng test d宇 sai nh医t. 

Các b瓜 test ph違i đa d衣ng, tránh s詠 l員p đi l員p l衣i các b瓜 test t逢挨ng t詠. 

Có m瓜t vài test l噂n ch雨 đ吋 ki吋m tra tính ch鵜u đ詠ng c栄a ch逢挨ng trình mà thôi. K院t qu違 có đúng 

hay không thì trong đa s嘘 tr逢運ng h嬰p, ta không th吋 ki吋m ch泳ng đ逢嬰c v噂i test này. 

L逢u ý r茨ng ch逢挨ng trình ch衣y qua đ逢嬰c h院t các test không có nghƿa là ch逢挨ng trình đó đã 

đúng. B荏i có th吋 ta ch逢a xây d詠ng đ逢嬰c b瓜 test làm cho ch逢挨ng trình ch衣y sai. Vì v壱y n院u có 

th吋, ta nên tìm cách ch泳ng minh tính đúng đ逸n c栄a thu壱t toán và ch逢挨ng trình, đi隠u này 

th逢運ng r医t khó. 

1.6.  T渦I 姶U CH姶愛NG TRÌNH 

M瓜t ch逢挨ng trình đã ch衣y đúng không có nghƿa là vi羽c l壱p trình đã xong, ta ph違i s穎a đ鰻i l衣i 
m瓜t vài chi ti院t đ吋 ch逢挨ng trình có th吋 ch衣y nhanh h挨n, hi羽u qu違 h挨n. Thông th逢運ng, tr逢噂c 

khi ki吋m th穎 thì ta nên đ員t m映c tiêu vi院t ch逢挨ng trình sao cho đ挨n gi違n, mi宇n sao ch衣y ra k院t 
qu違 đúng là đ逢嬰c, sau đó khi t嘘i 逢u ch逢挨ng trình, ta xem l衣i nh英ng ch厩 nào vi院t ch逢a t嘘t thì 

t嘘i 逢u l衣i mã l羽nh đ吋 ch逢挨ng trình ng逸n h挨n, ch衣y nhanh h挨n. Không nên vi院t t噂i đâu t嘘i 逢u 

mã đ院n đó, b荏i ch逢挨ng trình có mã l羽nh t嘘i 逢u th逢運ng ph泳c t衣p và khó ki吋m soát. 

Vi羽c t嘘i 逢u ch逢挨ng trình nên d詠a trên các tiêu chuẩn sau: 

1.6.1. Tính tin c壱y 

Ch逢挨ng trình ph違i ch衣y đúng nh逢 d詠 đ鵜nh, mô t違 đúng m瓜t gi違i thu壱t đúng. Thông th逢運ng khi 

vi院t ch逢挨ng trình, ta luôn có thói quen ki吋m tra tính đúng đ逸n c栄a các b逢噂c m厩i khi có th吋. 

1.6.2. Tính uy吋n chuy吋n 

Ch逢挨ng trình ph違i d宇 s穎a đ鰻i. B荏i ít có ch逢挨ng trình nào vi院t ra đã hoàn h違o ngay đ逢嬰c mà 

v磯n c亥n ph違i s穎a đ鰻i l衣i. Ch逢挨ng trình vi院t d宇 s穎a đ鰻i s胤 làm gi違m b噂t công s泳c c栄a l壱p trình 

viên khi phát tri吋n ch逢挨ng trình. 
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1.6.3. Tính trong sáng 

Ch逢挨ng trình vi院t ra ph違i d宇 đ丑c d宇 hi吋u, đ吋 sau m瓜t th運i gian dài, khi đ丑c l衣i còn hi吋u mình 

làm cái gì?. Đ吋 n院u có đi隠u ki羽n thì còn có th吋 s穎a sai (n院u phát hi羽n l厩i m噂i), c違i ti院n hay 

bi院n đ鰻i đ吋 đ逢嬰c ch逢挨ng trình gi違i quy院t bài toán khác. Tính trong sáng c栄a ch逢挨ng trình ph映 
thu瓜c r医t nhi隠u vào công c映 l壱p trình và phong cách l壱p trình. 

1.6.4. Tính h英u hi羽u 

Ch逢挨ng trình ph違i ch衣y nhanh và ít t嘘n b瓜 nh噂, t泳c là ti院t ki羽m đ逢嬰c c違 v隠 không gian và th運i 

gian. Đ吋 có m瓜t ch逢挨ng trình h英u hi羽u, c亥n ph違i có gi違i thu壱t t嘘t và nh英ng ti吋u x違o khi l壱p 

trình. Tuy nhiên, vi羽c áp d映ng quá nhi隠u ti吋u x違o có th吋 khi院n ch逢挨ng trình tr荏 nên r嘘i r逸m, 

khó hi吋u khi s穎a đ鰻i. Tiêu chuẩn h英u hi羽u nên d瑛ng l衣i 荏 m泳c ch医p nh壱n đ逢嬰c, không quan 

tr丑ng b茨ng ba tiêu chuẩn trên. B荏i ph亥n c泳ng phát tri吋n r医t nhanh, yêu c亥u h英u hi羽u không 

c亥n ph違i đ員t ra quá n員ng. 

 

T瑛 nh英ng phân tích 荏 trên, chúng ta nh壱n th医y r茨ng vi羽c làm ra m瓜t ch逢挨ng trình đòi h臼i r医t 
nhi隠u công đo衣n và tiêu t嘘n khá nhi隠u công s泳c. Ch雨 m瓜t công đo衣n không h嬰p lý s胤 làm tĕng 

chi phí vi院t ch逢挨ng trình. Nghƿ ra cách gi違i quy院t v医n đ隠 đã khó, bi院n ý t逢荏ng đó thành hi羽n 

th詠c cũng không d宇 chút nào.  

Nh英ng c医u trúc d英 li羽u và gi違i thu壱t đ隠 c壱p t噂i trong chuyên đ隠 này là nh英ng ki院n th泳c r医t ph鰻 
thông, m瓜t ng逢運i h丑c l壱p trình không s噂m thì mu瓜n cũng ph違i bi院t t噂i. Ch雨 hy v丑ng r茨ng khi 

h丑c xong chuyên đ隠 này, qua nh英ng c医u trúc d英 li羽u và gi違i thu壱t h院t s泳c m磯u m詠c, chúng ta 

rút ra đ逢嬰c bài h丑c kinh nghi羽m: Đ瑛ng bao gi運 vi院t ch逢挨ng trình khi mà ch逢a suy xét k悦 
v隠 gi違i thu壱t và nh英ng d英 li羽u c亥n thao tác, b荏i nh逢 v壱y ta d宇 m逸c ph違i hai sai l亥m tr亥m 

tr丑ng: ho員c là sai v隠 gi違i thu壱t, ho員c là gi違i thu壱t không th吋 tri吋n khai n鰻i trên m瓜t c医u trúc d英 

li羽u không phù h嬰p. Ch雨 c亥n m逸c m瓜t trong hai l厩i đó thôi thì nguy c挨 s映p đ鰻 toàn b瓜 ch逢挨ng 

trình là hoàn toàn có th吋, càng c嘘 ch英a càng b鵜 r嘘i, kh違 nĕng h亥u nh逢 ch逸c ch逸n là ph違i làm l衣i 
t瑛 đ亥u(*). 

                                                 

(*) T医t nhiên, cẩn th壱n đ院n đâu thì cũng có xác su医t r栄i ro nh医t đ鵜nh, ta hi吋u đ逢嬰c m泳c đ瓜 tai h衣i c栄a hai l厩i này đ吋 h衣n 

ch院 nó càng nhi隠u càng t嘘t 
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§2. PHÂN TÍCH TH云I GIAN TH衛C HI烏N GI謂I THU一T 

2.1. GI閏I THI烏U 

V噂i m瓜t bài toán không ch雨 có m瓜t gi違i thu壱t. Ch丑n m瓜t gi違i thu壱t đ逢a t噂i k院t qu違 nhanh nh医t 
là m瓜t đòi h臼i th詠c t院. Nh逢 v壱y c亥n có m瓜t cĕn c泳 nào đó đ吋 nói r茨ng gi違i thu壱t này nhanh 

h挨n gi違i thu壱t kia ?. 

Th運i gian th詠c hi羽n m瓜t gi違i thu壱t b茨ng ch逢挨ng trình máy tính ph映 thu瓜c vào r医t nhi隠u y院u t嘘. 
M瓜t y院u t嘘 c亥n chú ý nh医t đó là kích th逢噂c c栄a d英 li羽u đ逢a vào. D英 li羽u càng l噂n thì th運i gian 

x穎 lý càng ch壱m, chẳng h衣n nh逢 th運i gian s逸p x院p m瓜t dãy s嘘 ph違i ch鵜u 違nh h逢荏ng c栄a s嘘 
l逢嬰ng các s嘘 thu瓜c dãy s嘘 đó. N院u g丑i n là kích th逢噂c d英 li羽u đ逢a vào thì th運i gian th詠c hi羽n 

c栄a m瓜t gi違i thu壱t có th吋 bi吋u di宇n m瓜t cách t逢挨ng đ嘘i nh逢 m瓜t hàm c栄a n: T(n). 

Ph亥n c泳ng máy tính, ngôn ng英 vi院t ch逢挨ng trình và ch逢挨ng trình d鵜ch ngôn ng英 医y đ隠u 違nh 

h逢荏ng t噂i th運i gian th詠c hi羽n. Nh英ng y院u t嘘 này không gi嘘ng nhau trên các lo衣i máy, vì v壱y 

không th吋 d詠a vào chúng khi xác đ鵜nh T(n). T泳c là T(n) không th吋 bi吋u di宇n b茨ng đ挨n v鵜 th運i 

gian gi運, phút, giây đ逢嬰c. Tuy nhiên, không ph違i vì th院 mà không th吋 so sánh đ逢嬰c các gi違i 
thu壱t v隠 m員t t嘘c đ瓜. N院u nh逢 th運i gian th詠c hi羽n m瓜t gi違i thu壱t là T1(n) = n2 và th運i gian th詠c 

hi羽n c栄a m瓜t gi違i thu壱t khác là T2(n) = 100n thì khi n đ栄 l噂n, th運i gian th詠c hi羽n c栄a gi違i thu壱t 
T2 rõ ràng nhanh h挨n gi違i thu壱t T1. Khi đó, n院u nói r茨ng th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t t雨 l羽 
thu壱n v噂i n hay t雨 l羽 thu壱n v噂i n2 cũng cho ta m瓜t cách đánh giá t逢挨ng đ嘘i v隠 t嘘c đ瓜 th詠c hi羽n 

c栄a gi違i thu壱t đó khi n khá l噂n. Cách đánh giá th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t đ瓜c l壱p v噂i máy 

tính và các y院u t嘘 liên quan t噂i máy tính nh逢 v壱y s胤 d磯n t噂i khái ni羽m g丑i là đ瓜 ph泳c t衣p tính 

toán c栄a gi違i thu壱t. 

2.2.  CÁC KÝ PHÁP Đ韻 ĐÁNH GIÁ Đ浦 PH永C T萎P TÍNH TOÁN 

Cho m瓜t gi違i thu壱t th詠c hi羽n trên d英 li羽u v噂i kích th逢噂c n. Gi違 s穎 T(n) là th運i gian th詠c hi羽n 

m瓜t gi違i thu壱t đó, g(n) là m瓜t hàm xác đ鵜nh d逢挨ng v噂i m丑i n. Khi đó ta nói đ瓜 ph泳c t衣p tính 

toán c栄a gi違i thu壱t là: 

¬ Θ(g(n)) n院u t欝n t衣i các h茨ng s嘘 d逢挨ng c1, c2 và n0 sao cho c1.g(n) ≤ f(n) ≤ c2.g(n) v噂i m丑i n 

≥ n0. Ký pháp này đ逢嬰c g丑i là ký pháp Θ l噂n (big-theta notation). Trong ký pháp Θ l噂n, 

hàm g(.) đ逢嬰c g丑i là gi噂i h衣n ch員t (asymptotically tight bound) c栄a hàm T(.) 

¬ O(g(n)) n院u t欝n t衣i các h茨ng s嘘 d逢挨ng c và n0 sao cho T(n) ≤ c.g(n) v噂i m丑i n ≥ n0. Ký 

pháp này đ逢嬰c g丑i là ký pháp ch英 O l噂n (big-oh notation). Trong ký pháp ch英 O l噂n, hàm 

g(.) đ逢嬰c g丑i là gi噂i h衣n trên (asymptotic upper bound) c栄a hàm T(.) 

¬ Ω(g(n)) n院u t欝n t衣i các h茨ng s嘘 d逢挨ng c và n0 sao cho c.g(n) ≤ T(n) v噂i m丑i n ≥ n0. Ký 

hi羽u này g丑i là ký pháp Ω l噂n (big-omega notation). Trong ký pháp Ω l噂n, hàm g(.) đ逢嬰c 

g丑i là gi噂i h衣n d逢噂i (asymptotic lower bound) c栄a hàm T(.) 
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Hình 5 là bi吋u di宇n đ欝 th鵜 c栄a ký pháp Θ l噂n, Ο l噂n và Ω l噂n. D宇 th医y r茨ng T(n) = Θ(g(n)) 

n院u và ch雨 n院u T(n) = O(g(n)) và T(n) = Ω(g(n)). 

n n n
n0

c2.g(n)

T(n)

c1.g(n)

T(n)

c.g(n)

n0

T(n)

c.g(n)

n0

T(n)= Θ(g(n)) T(n)= Ο(g(n)) T(n)= Ω(g(n))  
Hình 5: Ký pháp Θ l噂n, Ο l噂n và Ω l噂n 

Ta nói đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a gi違i thu壱t là 

¬ o(g(n)) n院u v噂i m丑i h茨ng s嘘 d逢挨ng c, t欝n t衣i m瓜t h茨ng s嘘 d逢挨ng n0 sao cho T(n) ≤ c.g(n) 

v噂i m丑i n ≥ n0. Ký pháp này g丑i là ký pháp ch英 o nh臼 (little-oh notation). 

¬ ω(g(n)) n院u v噂i m丑i h茨ng s嘘 d逢挨ng c, t欝n t衣i m瓜t h茨ng s嘘 d逢挨ng n0 sao cho c.g(n) ≤ T(n) 

v噂i m丑i n ≥ n0. Ký pháp này g丑i là ký pháp ω nh臼 (little-omega notation)  

Ví d映 n院u T(n) = n2 + 1, thì: 

¬ T(n) = O(n2). Th壱t v壱y, ch丑n c = 2 và n0 = 1. Rõ ràng v噂i m丑i n ≥ 1, ta có: 
2 2T(n)=n +1 2n =2.g(n)≤  

¬ T(n) ≠ o(n2). Th壱t v壱y, ch丑n c = 1. Rõ ràng không t欝n t衣i n đ吋: 2 2n 1 n+ ≤ , t泳c là không t欝n 

t衣i n0 tho違 mãn đ鵜nh nghƿa c栄a ký pháp ch英 o nh臼. 

L逢u ý r茨ng không có ký pháp θ nh臼 

M瓜t vài tính ch医t: 

Tính b逸c c亥u (transitivity): T医t c違 các ký pháp nêu trên đ隠u có tính b逸c c亥u: 

¬ N院u f(n) = Θ(g(n)) và g(n) = Θ(h(n)) thì f(n) = Θ(h(n)). 

¬ N院u f(n) = O(g(n)) và g(n) = O(h(n)) thì f(n) = O(h(n)). 

¬ N院u f(n) = Ω(g(n)) và g(n) = Ω(h(n)) thì f(n) = Ω(h(n)). 

¬ N院u f(n) = o(g(n)) và g(n) = o(h(n)) thì f(n) = o(h(n)). 

¬ N院u f(n) = ω(g(n)) và g(n) = ω(h(n)) thì f(n) = ω(h(n)). 

Tính ph違n x衣 (reflexivity): Chí có các ký pháp “l噂n” m噂i có tính ph違n x衣: 

¬ f(n) = Θ(f(n)). 

¬ f(n) = O(f(n)). 

¬ f(n) = Ω(f(n)). 

Tính đ嘘i x泳ng (symmetry): Ch雨 có ký pháp Θ l噂n có tính đ嘘i x泳ng: 
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¬ f(n) = Θ(g(n)) n院u và ch雨 n院u g(n) = Θ(f(n)). 

Tính chuy吋n v鵜 đ嘘i x泳ng (transpose symmetry):  

¬ f(n) = O(g(n)) n院u và ch雨 n院u g(n) = Ω(f(n)). 

¬ f(n) = o(g(n)) n院u và ch雨 n院u g(n) = ω(f(n)). 

Đ吋 d宇 nh噂 ta coi các ký pháp Ο, Ω, Θ, ο, ω l亥n l逢嬰t t逢挨ng 泳ng v噂i các phép so sánh ≤, ≥, =, <, 

>. T瑛 đó suy ra các tính ch医t trên. 

2.3.  XÁC Đ卯NH Đ浦 PH永C T萎P TÍNH TOÁN C曳A GI謂I THU一T 

Vi羽c xác đ鵜nh đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a m瓜t gi違i thu壱t b医t kỳ có th吋 r医t ph泳c t衣p. Tuy nhiên 

đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a m瓜t s嘘 gi違i thu壱t trong th詠c t院 có th吋 tính b茨ng m瓜t s嘘 qui t逸c đ挨n 

gi違n. 

2.3.1. Qui t逸c b臼 h茨ng s嘘 
N院u đo衣n ch逢挨ng trình P có th運i gian th詠c hi羽n T(n) = O(c1.f(n)) v噂i c1 là m瓜t h茨ng s嘘 d逢挨ng 

thì có th吋 coi đo衣n ch逢挨ng trình đó có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán là O(f(n)). 

Ch泳ng minh: 

T(n) = O(c1.f(n)) nên ∃c0 > 0 và ∃n0 > 0 đ吋 T(n) ≤ c0.c1.f(n) v噂i ∀n ≥ n0. Đ員t C = c0.c1 và 

dùng đ鵜nh nghƿa, ta có T(n) = O(f(n)). 

Qui t逸c này cũng đúng v噂i các ký pháp  Ω, Θ, ο và ω. 

2.3.2. Quy t逸c l医y max 

N院u đo衣n ch逢挨ng trình P có th運i gian th詠c hi羽n T(n) = O(f(n) + g(n)) thì có th吋 coi đo衣n 

ch逢挨ng trình đó có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán O(max(f(n), g(n))). 

Ch泳ng minh 

T(n) = O(f(n) + g(n)) nên ∃C > 0 và ∃n0 > 0 đ吋 T(n) ≤ C.f(n) + C.g(n), ∀n ≥ n0. 

V壱y T(n) ≤ C.f(n) + C.g(n) ≤ 2C.max(f(n), g(n)) (∀n ≥ n0). 

T瑛 đ鵜nh nghƿa suy ra T(n) = O(max(f(n), g(n))). 

Quy t逸c này cũng đúng v噂i các ký pháp Ω, Θ, ο và ω. 

2.3.3. Quy t逸c c瓜ng 

N院u đo衣n ch逢挨ng trình P1 có th運i gian th詠c hi羽n T1(n) =O(f(n)) và đo衣n ch逢挨ng trình P2 có 

th運i gian th詠c hi羽n là T2(n) = O(g(n)) thì th運i gian th詠c hi羽n P1 r欝i đ院n P2 ti院p theo s胤 là 

T1(n) + T2(n) = O(f(n) + g(n)) 

Ch泳ng minh: 

T1(n) = O(f(n)) nên ∃ n1 > 0 và c1 > 0 đ吋 T1(n) ≤ c1.f(n) v噂i ∀ n ≥ n1. 

T2(n) = O(g(n)) nên ∃ n2 > 0 và c2 > 0 đ吋 T2(n) ≤ c2.g(n) v噂i ∀ n ≥ n2. 

Ch丑n n0 = max(n1, n2) và c = max(c1, c2) ta có: 

V噂i ∀ n ≥ n0:  
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T1(n) + T2(n) ≤ c1.f(n) + c2.g(n) ≤ c.f(n) + c.g(n) ≤ c.(f(n) + g(n)) 

V壱y T1(n) + T2(n) = O(f(n) + g(n)). 

Quy t逸c c瓜ng cũng đúng v噂i các ký pháp Ω, Θ, ο và ω. 

2.3.4. Quy t逸c nhân 

N院u đo衣n ch逢挨ng trình P có th運i gian th詠c hi羽n là T(n) = O(f(n)). Khi đó, n院u th詠c hi羽n k(n) 

l亥n đo衣n ch逢挨ng trình P v噂i k(n) = O(g(n)) thì đ瓜 ph泳c t衣p tính toán s胤 là O(g(n).f(n)) 

Ch泳ng minh: 

Th運i gian th詠c hi羽n k(n) l亥n đo衣n ch逢挨ng trình P s胤 là k(n)T(n). Theo đ鵜nh nghƿa: 

∃ ck ≥ 0 và nk > 0 đ吋 k(n) ≤ ck(g(n)) v噂i ∀ n ≥ nk 

∃ cT ≥ 0 và nT > 0 đ吋 T(n) ≤ cT(f(n)) v噂i ∀ n ≥ nT 

V壱y v噂i ∀ n ≥ max(nT, nk) ta có k(n).T(n) ≤ cT.ck(g(n).f(n)) 

Quy t逸c nhân cũng đúng v噂i các ký pháp Ω, Θ, ο và ω. 

2.3.5. Đ鵜nh lý Master (Master Theorem) 

Cho a ≥ 1 và b >1 là hai h茨ng s嘘, f(n) là m瓜t hàm v噂i đ嘘i s嘘 n, T(n) là m瓜t hàm xác đ鵜nh trên 

t壱p các s嘘 t詠 nhiên đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa nh逢 sau: 

( ) ( ) ( )T n  = a.T n/b  + f n  

雲 đây n/b có th吋 hi吋u là ⎣n/b⎦ hay ⎡n/b⎤. Khi đó: 

¬ N院u ( )blog af (n) O n −ε=  v噂i h茨ng s嘘 ε>0, thì ( )blog aT(n) n= Θ  

¬ N院u ( )blog af (n) n= Θ  thì ( )blog aT(n) n lg n= Θ  

¬ N院u ( )blog af (n) n +ε= Ω  v噂i h茨ng s嘘 ε>0 và ( ) ( )a.f n / b c.f n≤  v噂i h茨ng s嘘 c < 1 và n đ栄 

l噂n thì ( ) ( )( )T n f n= Θ  

Đ鵜nh lý Master là m瓜t đ鵜nh lý quan tr丑ng trong vi羽c phân tích đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a các 

gi違i thu壱t l員p hay đ羽 quy. Tuy nhiên vi羽c ch泳ng minh đ鵜nh lý khá dài dòng, ta có th吋 tham 

kh違o trong các tài li羽u khác.  

2.3.6. M瓜t s嘘 tính ch医t 

Ta quan tâm ch栄 y院u t噂i các ký pháp “l噂n”. Rõ ràng ký pháp Θ là “ch員t” h挨n ký pháp O và Ω 

theo nghƿa: N院u đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a gi違i thu壱t có th吋 vi院t là Θ(f(n)) thì cũng có th吋 vi院t 
là O(f(n)) cũng nh逢 Ω(f(n)). D逢噂i đây là m瓜t s嘘 cách bi吋u di宇n đ瓜 ph泳c t衣p tính toán qua ký 

pháp Θ. 

¬ N院u m瓜t thu壱t toán có th運i gian th詠c hi羽n là P(n), trong đó P(n) là m瓜t đa th泳c b壱c k thì đ瓜 
ph泳c t衣p tính toán c栄a thu壱t toán đó có th吋 vi院t là Θ(nk). 



¦ 44 } Chuyên đ隠 

 

ĐHSPHN 1999-2004 

¬ N院u m瓜t thu壱t toán có th運i gian th詠c hi羽n là logaf(n). V噂i b là m瓜t s嘘 d逢挨ng, ta nh壱n th医y 

logaf(n) = logab.logbf(n). T泳c là: Θ(logaf(n)) = Θ(logbf(n)). V壱y ta có th吋 nói r茨ng đ瓜 ph泳c 

t衣p tính toán c栄a thu壱t toán đó là Θ(log f(n)) mà không c亥n ghi c挨 s嘘 c栄a logarit. 

¬ N院u m瓜t thu壱t toán có đ瓜 ph泳c t衣p là h茨ng s嘘, t泳c là th運i gian th詠c hi羽n không ph映 thu瓜c 

vào kích th逢噂c d英 li羽u vào thì ta ký hi羽u đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a thu壱t toán đó là Θ(1). 

D逢噂i đây là m瓜t s嘘 hàm s嘘 hay dùng đ吋 ký hi羽u đ瓜 ph泳c t衣p tính toán và b違ng giá tr鵜 c栄a 

chúng đ吋 ti羽n theo dõi s詠 tĕng c栄a hàm theo đ嘘i s嘘 n. 

lgn n nlgn n2 n3 2n 

0 1 0 1 1 2 

1 2 2 4 8 4 

2 4 8 16 64 16 

3 8 24 64 512 256 

4 16 64 256 4096 65536 

5 32 160 1024 32768 2147483648

Ví d映: 

Thu壱t toán tính t鰻ng các s嘘 t瑛 1 t噂i n: 

N院u vi院t theo s挨 đ欝 nh逢 sau: 

Input n; 
S := 0; 
for i := 1 to n do S := S + i; 
Output S; 

Các đo衣n ch逢挨ng trình 荏 các dòng 1, 2 và 4 có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán là Θ(1). Vòng l員p 荏 dòng 

3 l員p n l亥n phép gán S := S + i, nên th運i gian tính toán t雨 l羽 thu壱n v噂i n. T泳c là đ瓜 ph泳c t衣p 

tính toán là Θ(n).  Dùng quy t逸c c瓜ng và quy t逸c l医y max, ta suy ra đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a 

gi違i thu壱t trên là Θ(n). 

Còn n院u vi院t theo s挨 đ欝 nh逢 sau: 

Input n; 
S := n * (n - 1) div 2; 
Output S; 

Thì đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a thu壱t toán trên là Θ(1), th運i gian tính toán không ph映 thu瓜c vào 

n. 

2.3.7. Phép toán tích c詠c 

D詠a vào nh英ng nh壱n xét đã nêu 荏 trên v隠 các quy t逸c khi đánh giá th運i gian th詠c hi羽n gi違i 
thu壱t, ta chú ý đ員c bi羽t đ院n m瓜t phép toán mà ta g丑i là phép toán tích c詠c trong m瓜t đo衣n 

ch逢挨ng trình. Đó là m瓜t phép toán trong m瓜t đo衣n ch逢挨ng trình mà s嘘 l亥n th詠c hi羽n 

không ít h挨n các phép toán khác. 

Xét hai đo衣n ch逢挨ng trình tính ex b茨ng công th泳c g亥n đúng: 
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2 n in

x

i 0

x x x x
e 1 ...

1! 2! n! i!=
≈ + + + + = ∑  v噂i x và n cho tr逢噂c. 

{Chương trình 1: Tính riêng từng hạng tử rồi cộng lại} 
program Exp1; 
var 
  i, j, n: Integer; 
  x, p, S: Real; 
begin 
  Write('x, n = '); ReadLn(x, n); 
  S := 0; 
  for i := 0 to n do 
    begin 
      p := 1; 
      for j := 1 to i do p := p * x / j; 
      S := S + p; 
    end; 
  WriteLn('exp(', x:1:4, ') = ', S:1:4); 
end. 

 

{Tính hạng tử sau qua hạng tử trước} 
program Exp2; 
var 
  i, n: Integer; 
  x, p, S: Real; 
begin 
  Write('x, n = '); ReadLn(x, n); 
  S := 1; p := 1; 
  for i := 1 to n do 
    begin 
      p := p * x / i; 
      S := S + p; 
    end; 
  WriteLn('exp(', x:1:4, ') = ', S:1:4); 
end. 

 

Ta có thể coi phép toán tích cực 運 đây là:  
p := p * x / j; 

Số lần thực hiện phép toán này là: 
0 + 1 + 2 + … + n = n(n - 1)/2 lần. 
Vậy độ phức tạp tính toán của thuật toán là Θ(n2) 

Ta có thể coi phép toán tích cực 運 đây là: 
p := p * x / i; 

Số lần thực hiện phép toán này là n. 
Vậy độ phức tạp tính toán của thuật toán là Θ(n). 

2.4. Đ浦 PH永C T萎P TÍNH TOÁN V閏I TÌNH TR萎NG D頴 LI烏U VÀO 

Có nhi隠u tr逢運ng h嬰p, th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t không ph違i ch雨 ph映 thu瓜c vào kích th逢噂c 

d英 li羽u mà còn ph映 thu瓜c vào tình tr衣ng c栄a d英 li羽u đó n英a. Chẳng h衣n th運i gian s逸p x院p m瓜t 
dãy s嘘 theo th泳 t詠 tĕng d亥n mà dãy đ逢a vào ch逢a có th泳 t詠 s胤 khác v噂i th運i gian s逸p x院p m瓜t 
dãy s嘘 đã s逸p x院p r欝i ho員c đã s逸p x院p theo th泳 t詠 ng逢嬰c l衣i. Lúc này, khi phân tích th運i gian 

th詠c hi羽n gi違i thu壱t ta s胤 ph違i xét t噂i tr逢運ng h嬰p t嘘t nh医t, tr逢運ng h嬰p trung bình và tr逢運ng 

h嬰p x医u nh医t. 

¬ Phân tích th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t (worst-case analysis): 

V噂i m瓜t kích th逢噂c d英 li羽u n, tìm T(n) là th運i gian l噂n nh医t khi th詠c hi羽n gi違i thu壱t trên 

m丑i b瓜 d英 li羽u kích th逢噂c n và phân tích th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t d詠a trên hàm T(n). 

¬ Phân tích th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t trong tr逢運ng h嬰p t嘘t nh医t (best-case analysis): V噂i 

m瓜t kích th逢噂c d英 li羽u  n, tìm T(n) là th運i gian ít nh医t khi th詠c hi羽n gi違i thu壱t trên m丑i b瓜 
d英 li羽u kích th逢噂c n và phân tích th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t d詠a trên hàm T(n). 

¬ Phân tích th運i gian trung bình th詠c hi羽n gi違i thu壱t (average-case analysis): Gi違 s穎 r茨ng d英 

li羽u vào tuân theo m瓜t phân ph嘘i xác su医t nào đó (chẳng h衣n phân b嘘 đ隠u nghƿa là kh違 
nĕng ch丑n m厩i b瓜 d英 li羽u vào là nh逢 nhau) và tính toán giá tr鵜 kỳ v丑ng (trung bình) c栄a 

th運i gian ch衣y cho m厩i kích th逢噂c d英 li羽u n (T(n)), sau đó phân tích th運i gian th詠c hi羽n 

gi違i thu壱t d詠a trên hàm T(n). 

Khi khó khĕn trong vi羽c xác đ鵜nh đ瓜 ph泳c t衣p tính toán trung bình (b荏i vi羽c xác đ鵜nh T(n) 

trung bình th逢運ng ph違i dùng t噂i nh英ng công c映 toán ph泳c t衣p), ng逢運i ta th逢運ng ch雨 đánh giá 

đ瓜 ph泳c t衣p tính toán trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t. 
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Không nên l磯n l瓜n các cách phân tích trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t, trung bình, và t嘘t nh医t v噂i 

các ký pháp bi吋u di宇n đ瓜 ph泳c t衣p tính toán, đây là hai khái ni羽m hoàn toàn phân bi羽t. 

Trên ph逢挨ng di羽n lý thuy院t, đánh giá b茨ng ký pháp Θ(.) là t嘘t nh医t, tuy v壱y vi羽c đánh giá 

b茨ng ký pháp Θ(.) đòi h臼i ph違i đánh giá b茨ng c違 ký pháp O(.) l磯n Ω(.). D磯n t噂i vi羽c phân tích 

khá ph泳c t衣p, g亥n nh逢 ph違i bi吋u di宇n chính xác th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t qua các hàm gi違i 
tích. Vì v壱y trong nh英ng thu壱t toán v隠 sau, ph亥n l噂n tôi s胤 dùng ký pháp T(n) = O(f(n)) v噂i 

f(n) là hàm tĕng ch壱m nh医t có th吋 (n茨m trong t亥m hi吋u bi院t c栄a mình). 

2.5.  CHI PHÍ TH衛C HI烏N THU一T TOÁN 

Khái ni羽m đ瓜 ph泳c t衣p tính toán đ員t ra không ch雨 dùng đ吋 đánh giá chi phí th詠c hi羽n m瓜t gi違i 
thu壱t v隠 m員t th運i gian mà là đ吋 đánh giá chi phí th詠c hi羽n gi違i thu壱t nói chung, bao g欝m c違 
chi phí v隠 không gian (l逢嬰ng b嘘 nh噂 c亥n s穎 d映ng). Tuy nhiên 荏 trên ta ch雨 đ逢a đ鵜nh nghƿa v隠 
đ瓜 ph泳c t衣p tính toán d詠a trên chi phí v隠 th運i gian cho d宇 trình bày. Vi羽c đánh giá đ瓜 ph泳c t衣p 

tính toán theo các tiêu chí khác cũng t逢挨ng t詠 n院u ta bi吋u di宇n đ逢嬰c m泳c chi phí theo m瓜t 
hàm T(.) c栄a kích th逢噂c d英 li羽u vào. N院u phát bi吋u r茨ng đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a m瓜t gi違i 
thu壱t là Θ(n2) v隠 th運i gian và Θ(n) v隠 b瓜 nh噂 cũng không có gì sai v隠 m員t ng英 nghƿa c違. 

Thông th逢運ng,  

¬ N院u ta đánh giá đ逢嬰c đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a m瓜t gi違i thu壱t qua ký pháp Θ, có th吋 coi 

phép đánh giá này là đ栄 ch員t và không c亥n đánh giá qua nh英ng ký pháp khác n英a. 

¬ N院u không: 

 Đ吋 nh医n m衣nh đ院n tính “t嘘t” c栄a m瓜t gi違i thu壱t, các ký pháp O, o th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng. 

N院u đánh giá đ逢嬰c qua O thì không c亥n đánh giá qua o. Ý nói: Chi phí th詠c hi羽n thu壱t 
toán t嘘i đa là…, ít h挨n… 

 Đ吋 đ隠 c壱p đ院n tính “t欝i” c栄a m瓜t gi違i thu壱t, các ký pháp Ω, ω th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng. 

N院u đánh giá đ逢嬰c qua Ω thì không c亥n đánh giá qua ω. Ý nói: Chi phí th詠c hi羽n thu壱t 
toán t嘘i thi吋u là…, cao h挨n … 

Bài t壱p 

Bài 1 

Có 16 gi違i thu壱t v噂i chi phí l亥n l逢嬰t là g1(n), g2(n), …, g16(n) đ逢嬰c li羽t kê d逢噂i đây 

1001002 , ( )lg n

2 , 2n , n! , n3 , 
n

k 1

k
=∑ , *lg n , ( )lg n! , 1 , ( )*lg lg n , ln n , ( )lg lg nn , ( )lg n

lg n , n2 , 

n lg n , 
n

k 1

1

k=∑  

雲 đây n là kích th逢噂c d英 li羽u vào.  

(Ta dùng ký hi羽u lgx ch雨 logarithm nh鵜 phân (c挨 s嘘 2) c栄a x ch泳 không ph違i là logarithm th壱p 

phân theo h羽 th嘘ng ký hi羽u c栄a Nga. Hàm lg*x cho giá tr鵜 b茨ng s嘘 l亥n l医y logarithm nh鵜 phân 

đ吋 thu đ逢嬰c giá tr鵜 ≤ 1 t瑛 s嘘 x. Ví d映: lg*2 = 1, lg*4 = 2, lg*16 = 3, lg*65536 = 4…) 
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Hãy x院p l衣i các gi違i thu壱t theo chi隠u tĕng c栄a đ瓜 ph泳c t衣p tính toán. Có nghƿa là tìm m瓜t th泳 

t詠 gi[1], gi[2]…, gi[16] sao cho gi[1] = O(gi[2]), gi[2] = O(gi[3]), …, gi[15] = O(gi[16]). Ch雨 rõ các gi違i 
thu壱t nào là “t逢挨ng đ逢挨ng” v隠 đ瓜 ph泳c t衣p tính toán theo nghƿa gi[j]=Θ(gi[j+1]).  

Đáp án: 

1, 
1001002  

*lg n , ( )*lg lg n  

ln n , 
n

k 1

1

k=∑  

( )lg n

2  

n lg n , ( )lg n!  

2n , 
n

k 1

k
=∑  

( )lg n
lg n , ( )lg lgnn  

n2  

n3  

n!  

 

Bài 2 

Xác đ鵜nh đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a nh英ng gi違i thu壱t sau b茨ng ký pháp Θ: 

a) Đo衣n ch逢挨ng trình tính t鰻ng hai đa th泳c: 

P(x) = amxm + am-1x
m-1 + … + a1x + a0 và Q(x) = bnx

n + an-1x
n-1 + … + b1x + b0 

Đ吋 đ逢嬰c đa th泳c 

R(x) = cpx
p + cp-1x

p-1 + … + c1x + c0 

if m < n then p := m else p := n; {p = min(m, n)} 
for i := 0 to p do c[i] := a[i] + b[i]; 
if p < m then 
  for i := p + 1 to m do c[i] := a[i] 
else 
  for i := p + 1 to n do c[i] := b[i]; 
while (p > 0) and (c[p] = 0) do p := p - 1; 

b) Đo衣n ch逢挨ng trình tính tích hai đa th泳c:  

P(x) = amxm + am-1x
m-1 + … + a1x + a0 và Q(x) = bnx

n + an-1x
n-1 + … + b1x + b0 

Đ吋 đ逢嬰c đa th泳c 

R(x) = cpx
p + cp-1x

p-1 + … + c1x + c0 

p := m + n; 
for i := 0 to p do c[i] := 0; 



¦ 48 } Chuyên đ隠 

 

ĐHSPHN 1999-2004 

for i := 0 to m do 
  for j := 0 to n do  
    c[i + j] := c[i + j] + a[i] * b[j]; 

Đáp án 

a)Θ(max(m, n)); b) Θ(m.n) 

Bài 3 

Ch雨 ra r茨ng cách nói “Đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a gi違i thu壱t A t嘘i thi吋u ph違i là O(n2)” là không 

th詠c s詠 chính xác. 

(ký pháp O không liên quan gì đ院n chuy羽n đánh giá “t嘘i thi吋u” c違). 

Bài 4 

Gi違i thích t衣i sao không có ký pháp θ(f(n)) đ吋 ch雨 nh英ng hàm v瑛a là o(f(n)) v瑛a là ω(f(n)). 

(Vì không có hàm nào v瑛a là o(f(n)) v瑛a là ω(f(n))) 

Bài 5 

Ch泳ng minh r茨ng 

n! = o(nn) 

n! = ω(2n) 

lg(n!) = Θ(nlgn) 

H逢噂ng d磯n: Dùng công th泳c x医p x雨 c栄a Stirling: 
n

n 1
n! 2 n 1

e n

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= π + Θ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠  

Bài 5 

Ch雨 ra ch厩 sai trong ch泳ng minh sau 

Gi違 s穎 m瓜t gi違i thu壱t có th運i gian th詠c hi羽n T(n) cho b荏i  

( )1, if n 1
T(n)

2T n 2 +n, if n>1

≤⎧⎪= ⎨ ⎡ ⎤⎢ ⎥⎪⎩  

Khi đó T(n) là Ω(nlgn) và T(n) cũng là O(n)!!! 

Ch泳ng minh: 

a) T(n) = Ω(nlgn)  

Th壱t v壱y, hoàn toàn có th吋 ch丑n m瓜t s嘘 d逢挨ng c nh臼 h挨n 1 và đ栄 nh臼 đ吋 ( ) ( )T n c n lg n≥  v噂i 

n 3∀ <  (chẳng h衣n ch丑n c = 0.1). Ta s胤 ch泳ng minh ( ) ( )T n c n lg n≥  cũng đúng v噂i n 3∀ ≥  

b茨ng ph逢挨ng pháp quy n衣p: n院u ( )T n 2 c n 2 lg n 2≥⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥  thì ( ) ( )T n c n lg n≥ . 

( )T n  = ( )2T n 2 n+⎡ ⎤⎢ ⎥   

 ≥ ( )2c n 2 lg n 2 n+⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥ (Gi違 thi院t quy n衣p) 



C医u trúc d英 li羽u và gi違i thu壱t ¦ 49 } 

 

Lê Minh Hoàng 

 ≥ ( ) ( )2c n 2 lg n 2 n+   

 = ( )cn lg n 2 n+   

 = cn lg n cn lg 2 n− +   

 = cn lg n (1 c)n+ −   

 ≥ cn lg n  (V噂i cách ch丑n h茨ng s嘘 c < 1) 

b) T(n) = O(n) 

Th壱t v壱y, ta l衣i có th吋 ch丑n m瓜t s嘘 d逢挨ng c đ栄 l噂n đ吋 ( )T n cn<  v噂i n 3∀ < . Ta s胤 ch泳ng 

minh quy n衣p cho tr逢運ng h嬰p n ≥ 3: 

( )T n  = ( )2T n 2 n+⎡ ⎤⎢ ⎥   

 ≤ 2c n 2 n+⎡ ⎤⎢ ⎥  (Gi違 thi院t quy n衣p) 

 ≤ ( )c n 1 n+ +  (= nh鵜 th泳c b壱c nh医t c栄a n) 

 = O(n)  

Ta đ逢嬰c m瓜t k院t qu違 “thú v鵜”: T瑛 nlgn = O(T(n)) và T(n) = O(n), theo lu壱t b逸c c亥u ta suy ra: 

nlgn = O(n) !!!wow!!! 
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§3. Đ烏 QUY VÀ GI謂I THU一T Đ烏 QUY 

3.1. KHÁI NI烏M V陰 Đ烏 QUY 

Ta nói m瓜t đ嘘i t逢嬰ng là đ羽 quy n院u nó đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa qua chính nó ho員c m瓜t đ嘘i t逢嬰ng khác 

cùng d衣ng v噂i chính nó b茨ng quy n衣p. 

Ví d映: Đ員t hai chi院c g逢挨ng c亥u đ嘘i di羽n nhau. Trong chi院c g逢挨ng th泳 nh医t ch泳a hình chi院c 

g逢挨ng th泳 hai. Chi院c g逢挨ng th泳 hai l衣i ch泳a hình chi院c g逢挨ng th泳 nh医t nên t医t nhiên nó ch泳a 

l衣i hình 違nh c栄a chính nó trong chi院c g逢挨ng th泳 nh医t… 雲 m瓜t góc nhìn h嬰p lý, ta có th吋 th医y 

m瓜t dãy 違nh vô h衣n c栄a c違 hai chi院c g逢挨ng. 

M瓜t ví d映 khác là n院u ng逢運i ta phát hình tr詠c ti院p phát thanh viên ng欝i bên máy vô tuy院n 

truy隠n hình, trên màn hình c栄a máy này l衣i có chính hình 違nh c栄a phát thanh viên đó ng欝i bên 

máy vô tuy院n truy隠n hình và c泳 nh逢 th院… 

Trong toán h丑c, ta cũng hay g員p các đ鵜nh nghƿa đ羽 quy: 

¬ Giai th瑛a c栄a n (n!): N院u n = 0 thì n! = 1; n院u n > 0 thì n! = n.(n-1)! 

¬ Ký hi羽u s嘘 ph亥n t穎 c栄a m瓜t t壱p h嬰p h英u h衣n S là |S|: N院u S = ∅ thì |S| = 0; N院u S ≠ ∅ thì 

t医t có m瓜t ph亥n t穎 x ∈ S, khi đó |S| = |S\{x}| + 1. Đây là ph逢挨ng pháp đ鵜nh nghƿa t壱p các 

s嘘 t詠 nhiên. 

3.2. GI謂I THU一T Đ烏 QUY 

N院u l運i gi違i c栄a m瓜t bài toán P đ逢嬰c th詠c hi羽n b茨ng l運i gi違i c栄a bài toán P' có d衣ng gi嘘ng nh逢 

P thì đó là m瓜t l運i gi違i đ羽 quy. Gi違i thu壱t t逢挨ng 泳ng v噂i l運i gi違i nh逢 v壱y g丑i là gi違i thu壱t đ羽 
quy. M噂i nghe thì có vẻ h挨i l衣 nh逢ng đi吋m m医u ch嘘t c亥n l逢u ý là: P' tuy có d衣ng gi嘘ng nh逢 P, 

nh逢ng theo m瓜t nghƿa nào đó, nó ph違i “nh臼” h挨n P, d宇 gi違i h挨n P và vi羽c gi違i nó không c亥n 

dùng đ院n P. 

Trong Pascal, ta đã th医y nhi隠u ví d映 c栄a các hàm và th栄 t映c có ch泳a l運i g丑i đ羽 quy t噂i chính 

nó, bây gi運, ta tóm t逸t l衣i các phép đ羽 quy tr詠c ti院p và t逢挨ng h厩 đ逢嬰c vi院t nh逢 th院 nào: 

Đ鵜nh nghƿa m瓜t hàm đ羽 quy hay th栄 t映c đ羽 quy g欝m hai ph亥n: 

¬ Ph亥n neo (anchor): Ph亥n này đ逢嬰c th詠c hi羽n khi mà công vi羽c quá đ挨n gi違n, có th吋 gi違i 
tr詠c ti院p ch泳 không c亥n ph違i nh運 đ院n m瓜t bài toán con nào c違. 

¬ Ph亥n đ羽 quy: Trong tr逢運ng h嬰p bài toán ch逢a th吋 gi違i đ逢嬰c b茨ng ph亥n neo, ta xác đ鵜nh 

nh英ng bài toán con và g丑i đ羽 quy gi違i nh英ng bài toán con đó. Khi đã có l運i gi違i (đáp s嘘) 
c栄a nh英ng bài toán con r欝i thì ph嘘i h嬰p chúng l衣i đ吋 gi違i bài toán đang quan tâm. 

Ph亥n đ羽 quy th吋 hi羽n tính “quy n衣p” c栄a l運i gi違i. Ph亥n neo cũng r医t quan tr丑ng b荏i nó quy院t 
đ鵜nh t噂i tính h英u h衣n d瑛ng c栄a l運i gi違i. 
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3.3. VÍ D影 V陰 GI謂I THU一T Đ烏 QUY 

3.3.1. Hàm tính giai th瑛a 

function Factorial(n: Integer): Integer; {Nhận vào số tự nhiên n và trả về n!} 
begin 
  if n = 0 then Factorial := 1 {Phần neo} 
  else Factorial := n * Factorial(n - 1); {Phần đệ quy} 
end; 

雲 đây, ph亥n neo đ鵜nh nghƿa k院t qu違 hàm t衣i n = 0, còn ph亥n đ羽 quy (泳ng v噂i n > 0) s胤 đ鵜nh 

nghƿa k院t qu違 hàm qua giá tr鵜 c栄a n và giai th瑛a c栄a n - 1.  

Ví d映: Dùng hàm này đ吋 tính 3!, tr逢噂c h院t nó ph違i đi tính 2! b荏i 3! đ逢嬰c tính b茨ng tích c栄a 3 * 

2!. T逢挨ng t詠 đ吋 tính 2!, nó l衣i đi tính 1! b荏i 2! đ逢嬰c tính b茨ng 2 * 1!. Áp d映ng b逢噂c quy n衣p 

này thêm m瓜t l亥n n英a, 1! = 1 * 0!, và ta đ衣t t噂i tr逢運ng h嬰p c栄a ph亥n neo, đ院n đây t瑛 giá tr鵜 1 

c栄a 0!, nó tính đ逢嬰c 1! = 1*1 = 1; t瑛 giá tr鵜 c栄a 1! nó tính đ逢嬰c 2!; t瑛 giá tr鵜 c栄a 2! nó tính 

đ逢嬰c 3!; cu嘘i cùng cho k院t qu違 là 6: 

3! = 3 * 2! 

     ↓ 
     2! = 2 * 1! 

          ↓ 
          1! = 1 * 0! 

               ↓ 
               0! = 1 

3.3.2. Dãy s嘘 Fibonacci 

Dãy s嘘 Fibonacci b逸t ngu欝n t瑛 bài toán c鰻 v隠 vi羽c sinh s違n c栄a các c員p th臼. Bài toán đ員t ra 

nh逢 sau: 

¬ Các con th臼 không bao gi運 ch院t 

¬ Hai tháng sau khi ra đ運i, m厩i c員p th臼 m噂i s胤 sinh ra m瓜t c員p th臼 con (m瓜t đ詠c, m瓜t cái) 

¬ Khi đã sinh con r欝i thì c泳 m厩i tháng ti院p theo chúng l衣i sinh đ逢嬰c m瓜t c員p con m噂i 

Gi違 s穎 t瑛 đ亥u tháng 1 có m瓜t c員p m噂i ra đ運i thì đ院n gi英a tháng th泳 n s胤 có bao nhiêu c員p. 

Ví d映, n = 5, ta th医y: 

¬ Gi英a tháng th泳 1: 1 c員p (ab) (c員p ban đ亥u) 

¬ Gi英a tháng th泳 2: 1 c員p (ab) (c員p ban đ亥u v磯n ch逢a đẻ) 

¬ Gi英a tháng th泳 3: 2 c員p (AB)(cd) (c員p ban đ亥u đẻ ra thêm 1 c員p con) 

¬ Gi英a tháng th泳 4: 3 c員p (AB)(cd)(ef) (c員p ban đ亥u ti院p t映c đẻ) 

¬ Gi英a tháng th泳 5: 5 c員p (AB)(CD)(ef)(gh)(ik) (c違 c員p (AB) và (CD) cùng đẻ) 

Bây gi運, ta xét t噂i vi羽c tính s嘘 c員p th臼 荏 tháng th泳 n: F(n) 

N院u m厩i c員p th臼 荏 tháng th泳 n - 1 đ隠u sinh ra m瓜t c員p th臼 con thì s嘘 c員p th臼 荏 tháng th泳 n s胤 
là: 

F(n) = 2 * F(n - 1) 
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Nh逢ng v医n đ隠 không ph違i nh逢 v壱y, trong các c員p th臼 荏 tháng th泳 n - 1, ch雨 có nh英ng c員p th臼 
đã có 荏 tháng th泳 n - 2 m噂i sinh con 荏 tháng th泳 n đ逢嬰c thôi. Do đó F(n) = F(n - 1) + F(n - 2) 

(= s嘘 cũ + s嘘 sinh ra). V壱y có th吋 tính đ逢嬰c F(n) theo công th泳c sau: 

F(n) = 1 n院u n ≤ 2 

F(n) = F(n - 1) + F(n - 2) n院u n > 2 

function F(n: Integer): Integer; {Tính số cặp thỏ 運 tháng thứ n} 
begin 

  if n ≤ 2 then F := 1 {Phần neo} 
  else F := F(n - 1) + F(n - 2); {Phần đệ quy} 
end; 

3.3.3. Gi違 thuy院t c栄a Collatz 

Collatz đ逢a ra gi違 thuy院t r茨ng: v噂i m瓜t s嘘 nguyên d逢挨ng X, n院u X ch印n thì ta gán X := X div 

2; n院u X lẻ thì ta gán X := X * 3 + 1. Thì sau m瓜t s嘘 h英u h衣n b逢噂c, ta s胤 có X = 1. 

Ví du: X = 10, các b逢噂c ti院n hành nh逢 sau: 

1. X = 10 (ch印n) ⇒ X := 10 div 2; (5) 

2. X = 5 (lẻ) ⇒ X := 5 * 3 + 1; (16) 

3. X = 16 (ch印n) ⇒ X := 16 div 2; (8) 

4. X = 8 (ch印n) ⇒ X := 8 div 2 (4) 

5. X = 4 (ch印n) ⇒ X := 4 div 2 (2) 

6. X = 2 (ch印n) ⇒ X := 2 div 2 (1) 

C泳 cho gi違 thuy院t Collatz là đúng đ逸n, v医n đ隠 đ員t ra là: Cho tr逢噂c s嘘 1 cùng v噂i hai phép toán 

* 2 và div 3, hãy s穎 d映ng m瓜t cách h嬰p lý hai phép toán đó đ吋 bi院n s嘘 1 thành m瓜t giá tr鵜 
nguyên d逢挨ng X cho tr逢噂c. 

Ví d映: X = 10 ta có 1 * 2 * 2 * 2 * 2 div 3 * 2 = 10. 

D宇 th医y r茨ng l運i gi違i c栄a bài toán g亥n nh逢 th泳 t詠 ng逢嬰c c栄a phép bi院n đ鰻i Collatz: Đ吋 bi吋u 

di宇n s嘘 X > 1 b茨ng m瓜t bi吋u th泳c b逸t đ亥u b茨ng s嘘 1 và hai phép toán “* 2”, “div 3”. Ta chia 

hai tr逢運ng h嬰p: 

N院u X ch印n, thì ta tìm cách bi吋u di宇n s嘘 X div 2 và vi院t thêm phép toán * 2 vào cu嘘i 

N院u X lẻ, thì ta tìm cách bi吋u di宇n s嘘 X * 3 + 1 và vi院t thêm phép toán div 3 vào cu嘘i 
procedure Solve(X: Integer); {In ra cách biểu diễn số X} 
begin  
  if X = 1 then Write(X) {Phần neo}  
  else {Phần đệ quy}  
    if X mod 2 = 0 then {X chẵn} 
      begin 
        Solve(X div 2); {Tìm cách biểu diễn số X div 2} 
        Write(' * 2'); {Sau đó viết thêm phép toán * 2} 
      end 
    else {X lẻ} 
      begin 
        Solve(X * 3 + 1); {Tìm cách biểu diễn số X * 3 + 1} 
        Write(' div 3'); {Sau đó viết thêm phép toán div 3} 
      end; 
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end; 

Trên đây là cách vi院t đ羽 quy tr詠c ti院p, còn có m瓜t cách vi院t đ羽 quy t逢挨ng h厩 nh逢 sau: 

procedure Solve(X: Integer); forward; {Thủ tục tìm cách biểu diễn số X: Khai báo trước, đặc tả sau} 
 
procedure SolveOdd(X: Integer); {Thủ tục tìm cách biểu diễn số X > 1 trong trư噂ng hợp X lẻ} 
begin 
  Solve(X * 3 + 1);  
  Write(' div 3'); 
end; 
 
procedure SolveEven(X: Integer); {Thủ tục tìm cách biểu diễn số X trong trư噂ng hợp X chẵn} 
begin 
  Solve(X div 2); 
  Write(' * 2'); 
end; 
 
procedure Solve(X: Integer); {Phần đặc tả của thủ tục Solve đã khai báo trước 運 trên} 
begin 
  if X = 1 then Write(X) 
  else   
    if X mod 2 = 1 then SolveOdd(X) 
    else SolveEven(X); 
end; 

Trong c違 hai cách vi院t, đ吋 tìm bi吋u di宇n s嘘 X theo yêu c亥u ch雨 c亥n g丑i Solve(X) là xong. Tuy 

nhiên trong cách vi院t đ羽 quy tr詠c ti院p, th栄 t映c Solve có l運i g丑i t噂i chính nó, còn trong cách 

vi院t đ羽 quy t逢挨ng h厩, th栄 t映c Solve ch泳a l運i g丑i t噂i th栄 t映c SolveOdd và SolveEven, hai th栄 
t映c này l衣i ch泳a trong nó l運i g丑i ng逢嬰c v隠 th栄 t映c Solve. 

Đ嘘i v噂i nh英ng bài toán nêu trên, vi羽c thi院t k院 các gi違i thu壱t đ羽 quy t逢挨ng 泳ng khá thu壱n l嬰i vì 

c違 hai đ隠u thu瓜c d衣ng tính giá tr鵜 hàm mà đ鵜nh nghƿa quy n衣p c栄a hàm đó đ逢嬰c xác đ鵜nh d宇 
dàng. 

Nh逢ng không ph違i lúc nào phép gi違i đ羽 quy cũng có th吋 nhìn nh壱n và thi院t k院 d宇 dàng nh逢 

v壱y. Th院 thì v医n đ隠 gì c亥n l逢u tâm trong phép gi違i đ羽 quy?. Có th吋 tìm th医y câu tr違 l運i qua 

vi羽c gi違i đáp các câu h臼i sau: 

¬ Có th吋 đ鵜nh nghƿa đ逢嬰c bài toán d逢噂i d衣ng ph嘘i h嬰p c栄a nh英ng bài toán cùng lo衣i nh逢ng 

nh臼 h挨n hay không ? Khái ni羽m “nh臼 h挨n” là th院 nào ? 

¬ Tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t nào c栄a bài toán s胤 đ逢嬰c coi là tr逢運ng h嬰p t亥m th逢運ng và có th吋 gi違i 
ngay đ逢嬰c đ吋 đ逢a vào ph亥n neo c栄a phép gi違i đ羽 quy 

3.3.4. Bài toán Tháp Hà N瓜i 
Đây là m瓜t bài toán mang tính ch医t m瓜t trò ch挨i, t逢挨ng truy隠n r茨ng t衣i ngôi đ隠n Benares có ba 

cái c丑c kim c逢挨ng. Khi khai sinh ra th院 gi噂i, th逢嬰ng đ院 đ員t n cái đƿa b茨ng vàng ch欝ng lên 

nhau theo th泳 t詠 gi違m d亥n c栄a đ逢運ng kính tính t瑛 d逢噂i lên, đƿa to nh医t đ逢嬰c đ員t trên m瓜t 
chi院c c丑c. 
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1 2 3  
Hình 6: Tháp Hà N瓜i 

Các nhà s逢 l亥n l逢嬰t chuy吋n các đƿa sang c丑c khác theo lu壱t: 

¬ Khi di chuy吋n m瓜t đƿa, ph違i đ員t nó vào m瓜t trong ba c丑c đã cho 

¬ M厩i l亥n ch雨 có th吋 chuy吋n m瓜t đƿa và ph違i là đƿa 荏 trên cùng 

¬ T衣i m瓜t v鵜 trí, đƿa nào m噂i chuy吋n đ院n s胤 ph違i đ員t lên trên cùng 

¬ Đƿa l噂n h挨n không bao gi運 đ逢嬰c phép đ員t lên trên đƿa nh臼 h挨n (hay nói cách khác: m瓜t đƿa 

ch雨 đ逢嬰c đ員t trên c丑c ho員c đ員t trên m瓜t đƿa l噂n h挨n) 

Ngày t壱n th院 s胤 đ院n khi toàn b瓜 ch欝ng đƿa đ逢嬰c chuy吋n sang m瓜t c丑c khác. 

Trong tr逢運ng h嬰p có 2 đƿa, cách làm có th吋 mô t違 nh逢 sau: 

Chuy吋n đƿa nh臼 sang c丑c 3, đƿa l噂n sang c丑c 2 r欝i chuy吋n đƿa nh臼 t瑛 c丑c 3 sang c丑c 2. 

Nh英ng ng逢運i m噂i b逸t đ亥u có th吋 gi違i quy院t bài toán m瓜t cách d宇 dàng khi s嘘 đƿa là ít, nh逢ng 

h丑 s胤 g員p r医t nhi隠u khó khĕn khi s嘘 các đƿa nhi隠u h挨n. Tuy nhiên, v噂i t逢 duy quy n衣p toán h丑c 

và m瓜t máy tính thì công vi羽c tr荏 nên khá d宇 dàng: 

Có n đƿa.  

¬ N院u n = 1 thì ta chuy吋n đƿa duy nh医t đó t瑛 c丑c 1 sang c丑c 2 là xong. 

¬ Gi違 s穎 r茨ng ta có ph逢挨ng pháp chuy吋n đ逢嬰c n - 1 đƿa t瑛 c丑c 1 sang c丑c 2, thì cách chuy吋n 

n - 1 đƿa t瑛 c丑c x sang c丑c y (1 ≤ x, y ≤ 3) cũng t逢挨ng t詠. 

¬ Gi違 s穎 ràng ta có ph逢挨ng pháp chuy吋n đ逢嬰c n - 1 đƿa gi英a hai c丑c b医t kỳ. Đ吋 chuy吋n n đƿa 

t瑛 c丑c x sang c丑c y, ta g丑i c丑c còn l衣i là z (=6 - x - y). Coi đƿa to nh医t là … c丑c, chuy吋n n - 

1 đƿa còn l衣i t瑛 c丑c x sang c丑c z, sau đó chuy吋n đƿa to nh医t đó sang c丑c y và cu嘘i cùng l衣i 
coi đƿa to nh医t đó là c丑c, chuy吋n n - 1 đƿa còn l衣i đang 荏 c丑c z sang c丑c y ch欝ng lên đƿa to 

nh医t. 

Cách làm đó đ逢嬰c th吋 hi羽n trong th栄 t映c đ羽 quy d逢噂i đây: 

procedure Move(n, x, y: Integer); {Thủ tục chuyển n đĩa từ cọc x sang cọc y} 
begin 
  if n = 1 then WriteLn('Chuyển 1 đĩa từ ', x, ' sang ', y) 
  else {Để chuyển n > 1 đĩa từ cọc x sang cọc y, ta chia làm 3 công đoạn} 
    begin 
      Move(n - 1, x, 6 - x - y); {Chuyển n - 1 đĩa từ cọc x sang cọc trung gian} 
      Move(1, x, y); {Chuyển đĩa to nhất từ x sang y} 
      Move(n - 1, 6 - x - y, y); {Chuyển n - 1 đĩa từ cọc trung gian sang cọc y} 
    end; 
end; 

Ch逢挨ng trình chính r医t đ挨n gi違n, ch雨 g欝m có 2 vi羽c: Nh壱p vào s嘘 n và g丑i Move(n, 1, 2). 
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3.4. HI烏U L衛C C曳A Đ烏 QUY 

Qua các ví d映 trên, ta có th吋 th医y đ羽 quy là m瓜t công c映 m衣nh đ吋 gi違i các bài toán. Có nh英ng 

bài toán mà bên c衣nh gi違i thu壱t đ羽 quy v磯n có nh英ng gi違i thu壱t l員p khá đ挨n gi違n và h英u hi羽u. 

Chẳng h衣n bài toán tính giai th瑛a hay tính s嘘 Fibonacci. Tuy v壱y, đ羽 quy v磯n có vai trò x泳ng 

đáng c栄a nó, có nhi隠u bài toán mà vi羽c thi院t k院 gi違i thu壱t đ羽 quy đ挨n gi違n h挨n nhi隠u so v噂i l運i 

gi違i l員p và trong m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p ch逢挨ng trình đ羽 quy ho衣t đ瓜ng nhanh h挨n ch逢挨ng trình 

vi院t không có đ羽 quy. Gi違i thu壱t cho bài Tháp Hà N瓜i và thu壱t toán s逸p x院p ki吋u phân đo衣n 

(QuickSort) mà ta s胤 nói t噂i trong các bài sau là nh英ng ví d映. 

Có m瓜t m嘘i quan h羽 khĕng khít gi英a đ羽 quy và quy n衣p toán h丑c. Cách gi違i đ羽 quy cho m瓜t 
bài toán d詠a trên vi羽c đ鵜nh rõ l運i gi違i cho tr逢運ng h嬰p suy bi院n (neo) r欝i thi院t k院 làm sao đ吋 l運i 

gi違i c栄a bài toán đ逢嬰c suy ra t瑛 l運i gi違i c栄a bài toán nh臼 h挨n cùng lo衣i nh逢 th院. T逢挨ng t詠 nh逢 

v壱y, quy n衣p toán h丑c ch泳ng minh m瓜t tính ch医t nào đó 泳ng v噂i s嘘 t詠 nhiên cũng b茨ng cách 

ch泳ng minh tính ch医t đó đúng v噂i m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p c挨 s荏 (th逢運ng ng逢運i ta ch泳ng minh nó 

đúng v噂i 0 hay đúng v噂i 1) và sau đó ch泳ng minh tính ch医t đó s胤 đúng v噂i n b医t kỳ n院u nó đã 

đúng v噂i m丑i s嘘 t詠 nhiên nh臼 h挨n n. 

Do đó ta không l医y làm ng衣c nhiên khi th医y quy n衣p toán h丑c đ逢嬰c dùng đ吋 ch泳ng minh các 

tính ch医t có liên quan t噂i gi違i thu壱t đ羽 quy. Chẳng h衣n: Ch泳ng minh s嘘 phép chuy吋n đƿa đ吋 
gi違i bài toán Tháp Hà N瓜i v噂i n đƿa là 2n-1: 

Rõ ràng là tính ch医t này đúng v噂i n = 1, b荏i ta c亥n 21 - 1 = 1 l亥n chuy吋n đƿa đ吋 th詠c hi羽n yêu 

c亥u 

V噂i n > 1; Gi違 s穎 r茨ng đ吋 chuy吋n n - 1 đƿa gi英a hai c丑c ta c亥n 2n-1 - 1 phép chuy吋n đƿa, khi đó 

đ吋 chuy吋n n đƿa t瑛 c丑c x sang c丑c y, nhìn vào gi違i thu壱t đ羽 quy ta có th吋 th医y r茨ng trong 

tr逢運ng h嬰p này nó c亥n (2n-1 - 1) + 1 + (2n-1 - 1) = 2n - 1 phép chuy吋n đƿa. Tính ch医t đ逢嬰c 

ch泳ng minh đúng v噂i n 

V壱y thì công th泳c này s胤 đúng v噂i m丑i n. 

 

Th壱t đáng ti院c n院u nh逢 chúng ta ph違i l壱p trình v噂i m瓜t công c映 không cho phép đ羽 quy, 

nh逢ng nh逢 v壱y không có nghƿa là ta bó tay tr逢噂c m瓜t bài toán mang tính đ羽 quy. M丑i gi違i 
thu壱t đ羽 quy đ隠u có cách thay th院 b茨ng m瓜t gi違i thu壱t không đ羽 quy (kh穎 đ羽 quy), có th吋 nói 

đ逢嬰c nh逢 v壱y b荏i t医t c違 các ch逢挨ng trình con đ羽 quy s胤 đ隠u đ逢嬰c trình d鵜ch chuy吋n thành 

nh英ng mã l羽nh không đ羽 quy tr逢噂c khi giao cho máy tính th詠c hi羽n. 

Vi羽c tìm hi吋u cách kh穎 đ羽 quy m瓜t cách “máy móc” nh逢 các ch逢挨ng trình d鵜ch thì ch雨 c亥n 

hi吋u rõ c挨 ch院 x院p ch欝ng c栄a các th栄 t映c trong m瓜t dây chuy隠n g丑i đ羽 quy là có th吋 làm đ逢嬰c. 

Nh逢ng mu嘘n kh穎 đ羽 quy m瓜t cách tinh t院 thì ph違i tuỳ thu瓜c vào t瑛ng bài toán mà kh穎 đ羽 quy 

cho khéo. Không ph違i tìm đâu xa, nh英ng k悦 thu壱t gi違i công th泳c truy h欝i b茨ng quy ho衣ch 

đ瓜ng là ví d映 cho th医y tính ngh羽 thu壱t trong nh英ng cách ti院p c壱n bài toán mang b違n ch医t đ羽 
quy đ吋 tìm ra m瓜t gi違i thu壱t không đ羽 quy đ亥y hi羽u qu違. 

Bài t壱p 
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Bài 1 

Vi院t m瓜t hàm đ羽 quy tính 逢噂c s嘘 chung l噂n nh医t c栄a hai s嘘 t詠 nhiên a, b không đ欝ng th運i 

b茨ng 0, ch雨 rõ đâu là ph亥n neo, đâu là ph亥n đ羽 quy. 

Bài 2 

Vi院t m瓜t hàm đ羽 quy tính 
n

k

⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠  theo công th泳c truy h欝i sau: 

n n
1

0 n

n n 1 n 1
;  k:0<k<n

k k 1 k

⎧⎛ ⎞ ⎛ ⎞= =⎪⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎪⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎨ − −⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎪ = + ∀⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎪ −⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩
 

(雲 đây tôi dùng ký hi羽u 
n

k

⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠  thay cho k
nC  thu瓜c h羽 th嘘ng ký hi羽u c栄a Nga) 

Bài 3 

Nêu rõ các b逢噂c th詠c hi羽n c栄a gi違i thu壱t cho bài Tháp Hà N瓜i trong tr逢運ng h嬰p n = 3. 

Vi院t ch逢挨ng trình gi違i bài toán Tháp Hà N瓜i không đ羽 quy 

L運i gi違i: 

Có nhi隠u cách gi違i, 荏 đây tôi vi院t m瓜t cách “l衣” nh医t v噂i m映c đích gi違i trí, các b衣n t詠 tìm hi吋u 

t衣i sao nó ho衣t đ瓜ng đúng: 

{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program HanoiTower; 
const 
  max = 64; 
var 
  Stack: array[1..3, 0..max] of Integer; 
  nd: array[1..3] of Integer; 
  RotatedList: array[0..2, 1..2] of Integer; 
  n: Integer; 
  i: LongWord; 
 
procedure Init; 
var 
  i: Integer; 
begin 
  Stack[1, 0] := n + 1; Stack[2, 0] := n + 1; Stack[3, 0] := n + 1; 
  for i := 1 to n do Stack[1, i] := n + 1 - i; 
  nd[1] := n; nd[2] := 0; nd[3] := 0; 
  if Odd(n) then 
    begin 
      RotatedList[0][1] := 1; RotatedList[0][2] := 2; 
      RotatedList[1][1] := 1; RotatedList[1][2] := 3; 
      RotatedList[2][1] := 2; RotatedList[2][2] := 3; 
    end 
  else 
    begin 
      RotatedList[0][1] := 1; RotatedList[0][2] := 3; 
      RotatedList[1][1] := 1; RotatedList[1][2] := 2; 
      RotatedList[2][1] := 2; RotatedList[2][2] := 3; 
    end; 
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end; 
 
procedure DisplayStatus; 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to 3 do 
    Writeln('Peg ', i, ': ', nd[i], ' disks'); 
end; 
 
procedure MoveDisk(x, y: Integer); 
begin 
  if Stack[x][nd[x]] < Stack[y][nd[y]] then 
    begin 
      Writeln('Move one disk from ', x, ' to ', y); 
      Stack[y][nd[y] + 1] := Stack[x][nd[x]]; 
      Inc(nd[y]); 
      Dec(nd[x]); 
    end 
  else 
    begin 
      Writeln('Move one disk from ', y, ' to ', x); 
      Stack[x][nd[x] + 1] := Stack[y][nd[y]]; 
      Inc(nd[x]); 
      Dec(nd[y]); 
    end; 
end; 
 
begin 
  Write('n = '); Readln(n); 
  Init; 
  DisplayStatus; 
  for i := 1 to LongWord(1) shl (n - 1) - 1 + LongWord(1) shl (n - 1) do 
    MoveDisk(RotatedList[(i - 1) mod 3][1], RotatedList[(i - 1) mod 3][2]); 
  DisplayStatus; 
end. 
 



¦ 58 } Chuyên đ隠 

 

ĐHSPHN 1999-2004 

§4. C遺U TRÚC D頴 LI烏U BI韻U DI右N DANH SÁCH 

4.1. KHÁI NI烏M DANH SÁCH 

Danh sách là m瓜t t壱p s逸p th泳 t詠 các ph亥n t穎 cùng m瓜t ki吋u. Đ嘘i v噂i danh sách, ng逢運i ta có 

m瓜t s嘘 thao tác: Tìm m瓜t ph亥n t穎 trong danh sách, chèn m瓜t ph亥n t穎 vào danh sách, xoá m瓜t 
ph亥n t穎 kh臼i danh sách, s逸p x院p l衣i các ph亥n t穎 trong danh sách theo m瓜t tr壱t t詠 nào đó v.v… 

4.2. BI韻U DI右N DANH SÁCH TRONG MÁY TÍNH 

Vi羽c cài đ員t m瓜t danh sách trong máy tính t泳c là tìm m瓜t c医u trúc d英 li羽u c映 th吋 mà máy tính 

hi吋u đ逢嬰c đ吋 l逢u các ph亥n t穎 c栄a danh sách đ欝ng th運i vi院t các đo衣n ch逢挨ng trình con mô t違 
các thao tác c亥n thi院t đ嘘i v噂i danh sách. 

4.2.1. Cài đ員t b茨ng m違ng m瓜t chi隠u 

Khi cài đ員t danh sách b茨ng m瓜t m違ng, thì có m瓜t bi院n nguyên n l逢u s嘘 ph亥n t穎 hi羽n có trong 

danh sách. N院u m違ng đ逢嬰c đánh s嘘 b逸t đ亥u t瑛 1 thì các ph亥n t穎 trong danh sách đ逢嬰c c医t gi英 

trong m違ng b茨ng các ph亥n t穎 đ逢嬰c đánh s嘘 t瑛 1 t噂i n. 

Chèn ph亥n t穎 vào m違ng: 

M違ng ban đ亥u: 

A B C D E F G H I J K L

p

 

N院u mu嘘n chèn m瓜t ph亥n t穎 V vào m違ng t衣i v鵜 trí p, ta ph違i: 

¬ D欝n t医t c違 các ph亥n t穎 t瑛 v鵜 trí p t噂i t噂i v鵜 trí n v隠 sau m瓜t v鵜 trí: 

A B C D E F

p

G H I J K L
 

¬ Đ員t giá tr鵜 V vào v鵜 trí p: 

A B C D E F

p

V G H I J K L
 

¬ Tĕng n lên 1 

Xoá ph亥n t穎 kh臼i m違ng 

M違ng ban đ亥u: 

A B C D E F G H I J K L

p

 

Mu嘘n xoá ph亥n t穎 th泳 p c栄a m違ng mà v磯n gi英 nguyên th泳 t詠 các ph亥n t穎 còn l衣i, ta ph違i: 

¬ D欝n t医t c違 các ph亥n t穎 t瑛 v鵜 trí p + 1 t噂i v鵜 trí n lên tr逢噂c m瓜t v鵜 trí: 
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A B C D E F H I J K L

p

 

¬ Gi違m n đi 1 

A B C D E F H I J K L

p

 

Trong tr逢運ng h嬰p c亥n xóa m瓜t ph亥n t穎 mà không c亥n duy trì th泳 t詠 c栄a các ph亥n t穎 khác, ta 

ch雨 c亥n đ違o giá tr鵜 c栄a ph亥n t穎 c亥n xóa cho ph亥n t穎 cu嘘i cùng r欝i gi違m s嘘 ph亥n t穎 c栄a m違ng (n) 

đi 1. 

4.2.2. Cài đ員t b茨ng danh sách n嘘i đ挨n 

Danh sách n嘘i đ挨n g欝m các nút đ逢嬰c n嘘i v噂i nhau theo m瓜t chi隠u. M厩i nút là m瓜t b違n ghi 

(record) g欝m hai tr逢運ng: 

¬ Tr逢運ng th泳 nh医t ch泳a giá tr鵜 l逢u trong nút đó 

¬ Tr逢運ng th泳 hai ch泳a liên k院t (con tr臼) t噂i nút k院 ti院p, t泳c là ch泳a m瓜t thông tin đ栄 đ吋 bi院t 
nút k院 ti院p nút đó trong danh sách là nút nào, trong tr逢運ng h嬰p là nút cu嘘i cùng (không có 

nút k院 ti院p), tr逢運ng liên k院t này đ逢嬰c gán m瓜t giá tr鵜 đ員c bi羽t. 

Data Giá trị

Liên kết
 

Hình 7: C医u trúc nút c栄a danh sách n嘘i đ挨n 

Nút đ亥u tiên trong danh sách đ逢嬰c g丑i là ch嘘t c栄a danh sách n嘘i đ挨n (Head). Đ吋 duy羽t danh 

sách n嘘i đ挨n, ta b逸t đ亥u t瑛 ch嘘t, d詠a vào tr逢運ng liên k院t đ吋 đi sang nút k院 ti院p, đ院n khi g員p giá 

tr鵜 đ員c bi羽t (duy羽t qua nút cu嘘i) thì d瑛ng l衣i 

A B C D E

Head

 
Hình 8: Danh sách n嘘i đ挨n 

Chèn ph亥n t穎 vào danh sách n嘘i đ挨n: 

Danh sách ban đ亥u: 

A B C D E

Head

q p  

Mu嘘n chèn thêm m瓜t nút ch泳a giá tr鵜 V vào v鵜 trí c栄a nút p, ta ph違i: 
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¬ T衣o ra m瓜t nút m噂i NewNode ch泳a giá tr鵜 V: 

V

 

¬ Tìm nút q là nút đ泳ng tr逢噂c nút p trong danh sách (nút có liên k院t t噂i p).  

 N院u tìm th医y thì ch雨nh l衣i liên k院t: q liên k院t t噂i NewNode, NewNode liên k院t t噂i p 

A

Head

B C

V

q

D

p

E

 

 N院u không có nút đ泳ng tr逢噂c nút p trong danh sách thì t泳c là p = Head, ta ch雨nh l衣i liên 

k院t: NewNode liên k院t t噂i Head (cũ) và đ員t l衣i Head = NewNode 

Xoá ph亥n t穎 kh臼i danh sách n嘘i đ挨n: 

Danh sách ban đ亥u: 

A B C D E

Head

q p  

Mu嘘n hu益 nút p kh臼i danh sách n嘘i đ挨n, ta ph違i: 

¬ Tìm nút q là nút đ泳ng li隠n tr逢噂c nút p trong danh sách (nút có liên k院t t噂i p) 

 N院u tìm th医y thì ch雨nh l衣i liên k院t: q liên k院t thẳng t噂i nút li隠n sau p, khi đó quá trình 

duy羽t danh sách b逸t đ亥u t瑛 Head khi duy羽t t噂i q s胤 nh違y qua không duy羽t p n英a. Trên 

th詠c t院 khi cài đ員t b茨ng các bi院n đ瓜ng và con tr臼, ta nên có thao tác gi違i phóng b瓜 nh噂 

đã c医p cho nút p 

A B C D E

Head

q p
 

 N院u không có nút đ泳ng tr逢噂c nút p trong danh sách thì t泳c là p = Head, ta ch雨 vi羽c đ員t 
l衣i Head b茨ng nút đ泳ng k院 ti院p Head (cũ) trong danh sách. Sau đó có th吋 gi違i phóng b瓜 
nh噂 c医p cho nút p (Head cũ) 

4.2.3. Cài đ員t b茨ng danh sách n嘘i kép 

Danh sách n嘘i kép g欝m các nút đ逢嬰c n嘘i v噂i nhau theo hai chi隠u. M厩i nút là m瓜t b違n ghi 

(record) g欝m ba tr逢運ng: 
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¬ Tr逢運ng th泳 nh医t ch泳a giá tr鵜 l逢u trong nút đó 

¬ Tr逢運ng th泳 hai (Next) ch泳a liên k院t (con tr臼) t噂i nút k院 ti院p, t泳c là ch泳a m瓜t thông tin đ栄 
đ吋 bi院t nút k院 ti院p nút đó là nút nào, trong tr逢運ng h嬰p là nút cu嘘i cùng (không có nút k院 
ti院p), tr逢運ng liên k院t này đ逢嬰c gán m瓜t giá t鵜 đ員c bi羽t. 

¬ Tr逢運ng th泳 ba (Prev) ch泳a liên k院t (con tr臼) t噂i nút li隠n tr逢噂c, t泳c là ch泳a m瓜t thông tin đ栄 
đ吋 bi院t nút đ泳ng tr逢噂c nút đó trong danh sách là nút nào, trong tr逢運ng h嬰p là nút đ亥u tiên 

(không có nút li隠n tr逢噂c) tr逢運ng này đ逢嬰c gán m瓜t giá tr鵜 đ員c bi羽t. 

Data Giá trị

Liên kết trước

Liên kết sau

 
Hình 9: C医u trúc nút c栄a danh sách n嘘i kép 

Khác v噂i danh sách n嘘i đ挨n, danh sách n嘘i kép có hai ch嘘t: Nút đ亥u tiên trong danh sách 

đ逢嬰c g丑i là First, nút cu嘘i cùng trong danh sách đ逢嬰c g丑i là Last. Đ吋 duy羽t danh sách n嘘i kép, 

ta có hai cách: Ho員c b逸t đ亥u t瑛 First, d詠a vào liên k院t Next đ吋 đi sang nút k院 ti院p, đ院n khi g員p 

giá tr鵜 đ員c bi羽t (duy羽t qua nút cu嘘i) thì d瑛ng l衣i. Ho員c b逸t đ亥u t瑛 Last, d詠a vào liên k院t Prev 

đ吋 đi sang nút li隠n tr逢噂c, đ院n khi g員p giá tr鵜 đ員c bi羽t (duy羽t qua nút đ亥u) thì d瑛ng l衣i 

A B C D E

First

Last
 

Hình 10: Danh sách n嘘i kép 

Vi羽c chèn / xoá vào danh sách n嘘i kép cũng đ挨n gi違n ch雨 là k悦 thu壱t ch雨nh l衣i các m嘘i liên k院t 
gi英a các nút cho h嬰p lý, ta coi nh逢 bài t壱p. 

4.2.4. Cài đ員t b茨ng danh sách n嘘i vòng m瓜t h逢噂ng  

Trong danh sách n嘘i đ挨n, ph亥n t穎 cu嘘i cùng trong danh sách có tr逢運ng liên k院t đ逢嬰c gán m瓜t 
giá tr鵜 đ員c bi羽t (th逢運ng s穎 d映ng nh医t là giá tr鵜 nil). N院u ta cho tr逢運ng liên k院t c栄a ph亥n t穎 cu嘘i 
cùng tr臼 thẳng v隠 ph亥n t穎 đ亥u tiên c栄a danh sách thì ta s胤 đ逢嬰c m瓜t ki吋u danh sách m噂i g丑i là 

danh sách n嘘i vòng m瓜t h逢噂ng. 

A B C D E

 
Hình 11: Danh sách n嘘i vòng m瓜t h逢噂ng 
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Đ嘘i v噂i danh sách n嘘i vòng, ta ch雨 c亥n bi院t m瓜t nút b医t kỳ c栄a danh sách là ta có th吋 duy羽t 
đ逢嬰c h院t các nút trong danh sách b茨ng cách đi theo h逢噂ng c栄a các liên k院t. Chính vì lý do này, 

khi chèn xoá vào danh sách n嘘i vòng, ta không ph違i x穎 lý các tr逢運ng h嬰p riêng khi chèn xoá 

t衣i v鵜 trí c栄a ch嘘t 

4.2.5. Cài đ員t b茨ng danh sách n嘘i vòng hai h逢噂ng 

Danh sách n嘘i vòng m瓜t h逢噂ng ch雨 cho ta duy羽t các nút c栄a danh sách theo m瓜t chi隠u, n院u cài 

đ員t b茨ng danh sách n嘘i vòng hai h逢噂ng thì ta có th吋 duy羽t các nút c栄a danh sách c違 theo chi隠u 

ng逢嬰c l衣i n英a. Danh sách n嘘i vòng hai h逢噂ng có th吋 t衣o thành t瑛 danh sách n嘘i kép n院u ta cho 

tr逢運ng Prev c栄a nút First tr臼 thẳng t噂i nút Last còn tr逢運ng Next c栄a nút Last thì tr臼 thẳng v隠 
nút First. 

A B C D E

 
Hình 12: Danh sách n嘘i vòng hai h逢噂ng 

Bài t壱p 

Bài 1 

L壱p ch逢挨ng trình qu違n lý danh sách h丑c sinh, tuỳ ch丑n lo衣i danh sách cho phù h嬰p, ch逢挨ng 

trình có nh英ng ch泳c nĕng sau: (H欝 s挨 m瓜t h丑c sinh gi違 s穎 có: Tên, l噂p, s嘘 đi羽n tho衣i, đi吋m 

TB …) 

Cho phép nh壱p danh sách h丑c sinh t瑛 bàn phím hay t瑛 file. 

Cho phép in ra danh sách h丑c sinh g欝m có tên và x院p lo衣i 

Cho phép in ra danh sách h丑c sinh g欝m các thông tin đ亥y đ栄 

Cho phép nh壱p vào t瑛 bàn phím m瓜t tên h丑c sinh và m瓜t tên l噂p, tìm xem có h丑c sinh có tên 

nh壱p vào trong l噂p đó không ?. N院u có thì in ra s嘘 đi羽n tho衣i c栄a h丑c sinh đó 

Cho phép vào m瓜t h欝 s挨 h丑c sinh m噂i t瑛 bàn phím, b鰻 sung h丑c sinh đó vào danh sách h丑c 

sinh, in ra danh sách m噂i. 

Cho phép nh壱p vào t瑛 bàn phím tên m瓜t l噂p, lo衣i b臼 t医t c違 các h丑c sinh c栄a l噂p đó kh臼i danh 

sách, in ra danh sách m噂i. 

Có ch泳c nĕng s逸p x院p danh sách h丑c sinh theo th泳 t詠 gi違m d亥n c栄a đi吋m trung bình 

Cho phép nh壱p vào h欝 s挨 m瓜t h丑c sinh m噂i t瑛 bàn phím, chèn h丑c sinh đó vào danh sách mà 

không làm thay đ鰻i th泳 t詠 đã s逸p x院p, in ra danh sách m噂i. 

Cho phép l逢u tr英 l衣i trên đƿa danh sách h丑c sinh khi đã thay đ鰻i. 

Bài 2 
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Có n ng逢運i đánh s嘘 t瑛 1 t噂i n ng欝i quanh m瓜t vòng tròn (n ≤ 10000), cùng ch挨i m瓜t trò ch挨i: 

M瓜t ng逢運i nào đó đ院m 1, ng逢運i k院 ti院p, theo chi隠u kim đ欝ng h欝 đ院m 2… c泳 nh逢 v壱y cho t噂i 

ng逢運i đ院m đ院n m瓜t s嘘 nguyên t嘘 thì ph違i ra kh臼i vòng tròn, ng逢運i k院 ti院p l衣i đ院m b逸t đ亥u t瑛 1: 

Hãy l壱p ch逢挨ng trình 

Nh壱p vào 2 s嘘 n và S t瑛 bàn phím 

¬ Cho bi院t n院u ng逢運i th泳 nh医t là ng逢運i đ院m 1 thì ng逢運i còn l衣i cu嘘i cùng trong vòng tròn là 

ng逢運i th泳 m医y 

¬ Cho bi院t n院u ng逢運i còn l衣i cu嘘i cùng trong vòng tròn là ng逢運i th泳 k thì ng逢運i đ院m 1 là 

ng逢運i nào?. 

Gi違i quy院t hai yêu c亥u trên trong tr逢運ng h嬰p: đ亥u tiên trò ch挨i đ逢嬰c đ院m theo chi隠u kim đ欝ng 

h欝, khi có m瓜t ng逢運i b鵜 ra kh臼i cu瓜c ch挨i thì v磯n là ng逢運i k院 ti院p đ院m 1 nh逢ng quá trình đ院m 

ng逢嬰c l衣i (t泳c là ng逢嬰c chi隠u kim đ欝ng h欝) 
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§5. NGĔN X蔭P VÀ HÀNG Đ営I 

5.1. NGĔN X蔭P (STACK) 

Ngĕn x院p là m瓜t ki吋u danh sách đ逢嬰c trang b鵜 hai phép toán b鰻 sung m瓜t ph亥n t穎 vào cu嘘i 
danh sách và lo衣i b臼 m瓜t ph亥n t穎 cũng 荏 cu嘘i danh sách. 

Có th吋 hình dung ngĕn x院p nh逢 hình 違nh m瓜t ch欝ng đƿa, đƿa nào đ逢嬰c đ員t vào ch欝ng sau cùng 

s胤 n茨m trên t医t c違 các đƿa khác và s胤 đ逢嬰c l医y ra đ亥u tiên. Vì nguyên t逸c “vào sau ra tr逢噂c” đó, 

Stack còn có tên g丑i là danh sách ki吋u LIFO (Last In First Out) và v鵜 trí cu嘘i danh sách đ逢嬰c 

g丑i là đ雨nh (Top) c栄a Stack.  

5.1.1. Mô t違 Stack b茨ng m違ng 

Khi mô t違 Stack b茨ng m違ng: 

¬ Vi羽c b鰻 sung m瓜t ph亥n t穎 vào Stack t逢挨ng đ逢挨ng v噂i vi羽c thêm m瓜t ph亥n t穎 vào cu嘘i 
m違ng. 

¬ Vi羽c lo衣i b臼 m瓜t ph亥n t穎 kh臼i Stack t逢挨ng đ逢挨ng v噂i vi羽c lo衣i b臼 m瓜t ph亥n t穎 荏 cu嘘i 
m違ng. 

¬ Stack b鵜 tràn khi b鰻 sung vào m違ng đã đ亥y 

¬ Stack là r厩ng khi s嘘 ph亥n t穎 th詠c s詠 đang ch泳a trong m違ng = 0. 

program StackByArray; 
const 
  max = 10000; 
var 
  Stack: array[1..max] of Integer; 
  Top: Integer;  {Top lưu chỉ số phẩn tử cuối trong Stack} 
 
procedure StackInit; {Kh運i tạo Stack rỗng} 
begin 
  Top := 0; 
end; 
 
procedure Push(V: Integer); {Đẩy một giá trị V vào Stack} 
begin 
  if Top = max then WriteLn('Stack is full') {Nếu Stack đã đầy thì không đẩy được thêm vào nữa} 
  else 
    begin 
      Inc(Top); Stack[Top] := V; {Nếu không thì thêm một phần tử vào cuối mảng} 
    end; 
end; 
 
function Pop: Integer; {Lấy một giá trị ra khỏi Stack, trả về trong kết quả hàm} 
begin 
  if Top = 0 then WriteLn('Stack is empty') {Stack đang rỗng thì không lấy được} 
  else 
    begin 
      Pop := Stack[Top]; Dec(Top); {Lấy phần tử cuối ra khỏi mảng} 
    end; 
end; 
 
begin 
  StackInit; 
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  〈Test〉; {Đưa một vài lệnh để kiểm tra hoạt động của Stack} 
end. 

Khi cài đ員t b茨ng m違ng, tuy các thao tác đ嘘i v噂i Stack vi院t h院t s泳c đ挨n gi違n nh逢ng 荏 đây ta 

v磯n chia thành các ch逢挨ng trình con, m厩i ch逢挨ng trình con mô t違 m瓜t thao tác, đ吋 t瑛 đó v隠 
sau, ta ch雨 c亥n bi院t r茨ng ch逢挨ng trình c栄a ta có m瓜t c医u trúc Stack, còn ta mô ph臼ng c映 th吋 
nh逢 th院 nào thì không c亥n ph違i quan tâm n英a, và khi cài đ員t Stack b茨ng các c医u trúc d英 li羽u 

khác, ch雨 c亥n s穎a l衣i các th栄 t映c StackInit, Push và Pop mà thôi. 

5.1.2. Mô t違 Stack b茨ng danh sách n嘘i đ挨n ki吋u LIFO 

Khi cài đ員t Stack b茨ng danh sách n嘘i đ挨n ki吋u LIFO, thì Stack b鵜 tràn khi vùng không gian 

nh噂 dùng cho các bi院n đ瓜ng không còn đ栄 đ吋 thêm m瓜t ph亥n t穎 m噂i. Tuy nhiên, vi羽c ki吋m tra 

đi隠u này r医t khó b荏i nó ph映 thu瓜c vào máy tính và ngôn ng英 l壱p trình. Ví d映 nh逢 đ嘘i v噂i 

Turbo Pascal, khi Heap còn tr嘘ng 80 Bytes thì cũng ch雨 đ栄 ch厩 cho 10 bi院n, m厩i bi院n 6 Bytes 

mà thôi. M員t khác, không gian b瓜 nh噂 dùng cho các bi院n đ瓜ng th逢運ng r医t l噂n nên cài đ員t d逢噂i 

đây ta b臼 qua vi羽c ki吋m tra Stack tràn. 

program StackByLinkedList; 
type 
  PNode = ^TNode; {Con trỏ tới một nút của danh sách} 
  TNode = record {Cấu trúc một nút của danh sách} 
    Value: Integer; 
    Link: PNode; 
  end; 
var 
  Top: PNode; {Con trỏ đỉnh Stack} 
 
procedure StackInit; {Kh運i tạo Stack rỗng} 
begin 
  Top := nil; 
end; 
 

procedure Push(V: Integer); {Đẩy giá trị V vào Stack ⇔ thêm nút mới chứa V và nối nút đó vào danh sách} 
var 
  P: PNode; 
begin 
  New(P); P^.Value := V; {Tạo ra một nút mới} 
  P^.Link := Top; Top := P; {Móc nút đó vào danh sách} 
end; 
 
function Pop: Integer; {Lấy một giá trị ra khỏi Stack, trả về trong kết quả hàm} 
var 
  P: PNode; 
begin 
  if Top = nil then WriteLn('Stack is empty') 
  else 
    begin 
      Pop := Top^.Value; {Gán kết quả hàm} 
      P := Top^.Link; {Giữ lại nút tiếp theo Top^ (nút được đẩy vào danh sách trước nút Top^)} 
      Dispose(Top); Top := P; {Giải phóng bộ nhớ cấp cho Top^, cập nhật lại Top mới} 
    end; 
end; 
 
begin 
  StackInit; 

  〈Test〉; {Đưa một vài lệnh để kiểm tra hoạt động của Stack} 
end. 
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5.2. HÀNG Đ営I (QUEUE) 

Hàng đ嬰i là m瓜t ki吋u danh sách đ逢嬰c trang b鵜 hai phép toán b鰻 sung m瓜t ph亥n t穎 vào cu嘘i 
danh sách (Rear) và lo衣i b臼 m瓜t ph亥n t穎 荏 đ亥u danh sách (Front). 

Có th吋 hình dung hàng đ嬰i nh逢 m瓜t đoàn ng逢運i x院p hàng mua vé: Ng逢運i nào x院p hàng tr逢噂c 

s胤 đ逢嬰c mua vé tr逢噂c. Vì nguyên t逸c “vào tr逢噂c ra tr逢噂c” đó, Queue còn có tên g丑i là danh 

sách ki吋u FIFO (First In First Out).  

5.2.1. Mô t違 Queue b茨ng m違ng 

Khi mô t違 Queue b茨ng m違ng, ta có hai ch雨 s嘘 Front và Rear, Front l逢u ch雨 s嘘 ph亥n t穎 đ亥u 

Queue còn Rear l逢u ch雨 s嘘 cu嘘i Queue, kh荏i t衣o Queue r厩ng: Front := 1 và Rear := 0; 

¬ Đ吋 thêm m瓜t ph亥n t穎 vào Queue, ta tĕng Rear lên 1 và đ逢a giá tr鵜 đó vào ph亥n t穎 th泳 Rear. 

¬ Đ吋 lo衣i m瓜t ph亥n t穎 kh臼i Queue, ta l医y giá tr鵜 荏 v鵜 trí Front và tĕng Front lên 1. 

¬ Khi Rear tĕng lên h院t kho違ng ch雨 s嘘 c栄a m違ng thì m違ng đã đ亥y, không th吋 đẩy thêm ph亥n 

t穎 vào n英a. 

¬ Khi Front > Rear thì t泳c là Queue đang r厩ng 

Nh逢 v壱y ch雨 m瓜t ph亥n c栄a m違ng t瑛 v鵜 trí Front t噂i Rear đ逢嬰c s穎 d映ng làm Queue. 

program QueueByArray; 
const  
  max = 10000; 
var  
  Queue: array[1..max] of Integer;  
  Front, Rear: Integer; 
 
procedure QueueInit; {Kh運i tạo một hàng đợi rỗng} 
begin 
  Front := 1; Rear := 0; 
end; 
 
procedure Push(V: Integer); {Đẩy V vào hàng đợi} 
begin 
  if Rear = max then WriteLn('Overflow') 
  else 
    begin 
      Inc(Rear); 
      Queue[Rear] := V; 
    end; 
end; 
 
function Pop: Integer; {Lấy một giá trị khỏi hàng đợi, trả về trong kết quả hàm} 
begin 
  if Front > Rear then WriteLn('Queue is Empty') 
  else 
    begin 
      Pop := Queue[Front]; 
      Inc(Front);  
    end; 
end; 
 
begin  
  QueueInit;  

  〈Test〉; {Đưa một vài lệnh để kiểm tra hoạt động của Queue} 
end. 
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5.2.2. Mô t違 Queue b茨ng danh sách vòng 

Xem l衣i ch逢挨ng trình cài đ員t Stack b茨ng m瓜t m違ng kích th逢噂c t嘘i đa 10000 ph亥n t穎, ta th医y 

r茨ng n院u nh逢 ta làm 6000 l亥n Push r欝i 6000 l亥n Pop r欝i l衣i 6000 l亥n Push thì v磯n không có 

v医n đ隠 gì x違y ra. Lý do là vì ch雨 s嘘 Top l逢u đ雨nh c栄a Stack s胤 đ逢嬰c tĕng lên 6000 r欝i l衣i gi違m 

đ院n 0 r欝i l衣i tĕng tr荏 l衣i lên 6000. Nh逢ng đ嘘i v噂i cách cài đ員t Queue nh逢 trên thì s胤 g員p thông 

báo l厩i tràn m違ng, b荏i m厩i l亥n Push, ch雨 s嘘 cu嘘i hàng đ嬰i Rear cũng tĕng lên và không bao 

gi運 b鵜 gi違m đi c違. Đó chính là nh逢嬰c đi吋m mà ta nói t噂i khi cài đ員t: Ch雨 có các ph亥n t穎 t瑛 v鵜 
trí Front t噂i Rear là thu瓜c Queue, các ph亥n t穎 t瑛 v鵜 trí 1 t噂i Front - 1 là vô nghƿa. 

Đ吋 kh逸c ph映c đi隠u này, ta mô t違 Queue b茨ng m瓜t danh sách vòng (bi吋u di宇n b茨ng m違ng ho員c 

c医u trúc liên k院t), coi nh逢 các ph亥n t穎 c栄a m違ng đ逢嬰c x院p quanh vòng theo m瓜t h逢噂ng nào đó. 

Các ph亥n t穎 n茨m trên ph亥n cung tròn t瑛 v鵜 trí Front t噂i v鵜 trí Rear là các ph亥n t穎 c栄a Queue. 

Có thêm m瓜t bi院n n l逢u s嘘 ph亥n t穎 trong Queue. Vi羽c thêm m瓜t ph亥n t穎 vào Queue t逢挨ng 

đ逢挨ng v噂i vi羽c ta d鵜ch ch雨 s嘘 Rear theo vòng m瓜t v鵜 trí r欝i đ員t giá tr鵜 m噂i vào đó. Vi羽c lo衣i b臼 
m瓜t ph亥n t穎 trong Queue t逢挨ng đ逢挨ng v噂i vi羽c l医y ra ph亥n t穎 t衣i v鵜 trí Front r欝i d鵜ch ch雨 s嘘 
Front theo vòng. 

First

Last

…

… …

 
Hình 13: Dùng danh sách vòng mô t違 Queue 

L逢u ý là trong thao tác Push và Pop ph違i ki吋m tra Queue tràn hay Queue c衣n nên ph違i c壱p 

nh壱t l衣i bi院n n. (雲 đây dùng thêm bi院n n cho d宇 hi吋u còn trên th詠c t院 ch雨 c亥n hai bi院n Front và 

Rear là ta có th吋 ki吋m tra đ逢嬰c Queue tràn hay c衣n r欝i) 
program QueueByCList; 
const 
  max = 10000; 
var 
  Queue: array[0..max - 1] of Integer; 
  i, n, Front, Rear: Integer; 
 
procedure QueueInit; {Kh運i tạo Queue rỗng} 
begin 
  Front := 0; Rear := max - 1; n := 0; 
end; 
 
procedure Push(V: Integer); {Đẩy giá trị V vào Queue} 
begin 
  if n = max then WriteLn('Queue is Full') 
  else 
    begin 
      Rear := (Rear + 1) mod max; {Rear chạy theo vòng tròn} 
      Queue[Rear] := V; 
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      Inc(n); 
    end; 
end; 
 
function Pop: Integer; {Lấy một phần tử khỏi Queue, trả về trong kết quả hàm} 
begin 
  if n = 0 then WriteLn('Queue is Empty') 
  else 
    begin 
      Pop := Queue[Front]; 
      Front := (Front + 1) mod max; {Front chạy theo vòng tròn} 
      Dec(n); 
    end; 
end; 
 
begin 
  QueueInit; 

  〈Test〉; {Đưa một vài lệnh để kiểm tra hoạt động của Queue} 
end. 

5.2.3. Mô t違 Queue b茨ng danh sách n嘘i đ挨n ki吋u FIFO 

T逢挨ng t詠 nh逢 cài đ員t Stack b茨ng danh sách n嘘i đ挨n ki吋u LIFO, ta cũng không ki吋m tra Queue 

tràn trong tr逢運ng h嬰p mô t違 Queue b茨ng danh sách n嘘i đ挨n ki吋u FIFO.  

program QueueByLinkedList; 
type 
  PNode = ^TNode; {Kiểu con trỏ tới một nút của danh sách} 
  TNode = record {Cấu trúc một nút của danh sách} 
    Value: Integer; 
    Link: PNode; 
  end; 
var 
  Front, Rear: PNode; {Hai con trỏ tới nút đầu và nút cuối của danh sách} 
 
procedure QueueInit; {Kh運i tạo Queue rỗng} 
begin 
  Front := nil;  
end; 
 
procedure Push(V: Integer); {Đẩy giá trị V vào Queue} 
var 
  P: PNode; 
begin 
  New(P); P^.Value := V; {Tạo ra một nút mới} 
  P^.Link := nil; 
  if Front = nil then Front := P {Móc nút đó vào danh sách} 
  else Rear^.Link := P;  
  Rear := P; {Nút mới tr運 thành nút cuối, cập nhật lại con trỏ Rear} 
end; 
 
function Pop: Integer; {Lấy giá trị khỏi Queue, trả về trong kết quả hàm}  
var 
  P: PNode; 
begin 
  if Front = nil then WriteLn('Queue is empty') 
  else 
    begin 
      Pop := Front^.Value; {Gán kết quả hàm} 
      P := Front^.Link; {Giữ lại nút tiếp theo Front^ (Nút được đẩy vào danh sách ngay sau Front^)} 
      Dispose(Front); Front := P; {Giải phóng bộ nhớ cấp cho Front^, cập nhật lại Front mới} 
    end; 
end; 
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begin 
  QueueInit; 

  〈Test〉; {Đưa một vài lệnh để kiểm tra hoạt động của Queue} 
end. 

 

Bài t壱p 

Bài 1 

Tìm hi吋u c挨 ch院 x院p ch欝ng c栄a th栄 t映c đ羽 quy, ph逢挨ng pháp dùng ngĕn x院p đ吋 kh穎 đ羽 quy. 

Vi院t ch逢挨ng trình mô t違 cách đ鰻i c挨 s嘘 t瑛 h羽 th壱p phân sang h羽 c挨 s嘘 R dùng ngĕn x院p 

Bài 2 

Hình 14 là c挨 c医u đ逢運ng tàu t衣i m瓜t ga xe l穎a 

1

A

B

C

2 … n

 
Hình 14: Di chuy吋n toa tàu 

Ban đ亥u 荏 đ逢運ng ray A ch泳a các toa tàu đánh s嘘 t瑛 1 t噂i n theo th泳 t詠 t瑛 trái qua ph違i, ng逢運i 

ta mu嘘n chuy吋n các toa đó sang đ逢運ng ray C đ吋 đ逢嬰c m瓜t th泳 t詠 m噂i là m瓜t hoán v鵜 c栄a (1, 

2, …, n) theo quy t逸c: ch雨 đ逢嬰c đ逢a các toa tàu ch衣y theo đ逢運ng ray theo h逢噂ng mũi tên, có 

th吋 dùng đo衣n đ逢運ng ray B đ吋 ch泳a t衣m các toa tàu trong quá trình di chuy吋n.  

a) Hãy nh壱p vào hoán v鵜 c亥n có, cho bi院t có ph逢挨ng án chuy吋n hay không, và n院u có hãy đ逢a 

ra cách chuy吋n: 

Ví d映: n = 4; Th泳 t詠 c亥n có (1, 4, 3, 2) 

1)A → C; 2)A → B; 3)A → B; 4)A → C; 5)B → C; 6)B → C 

b) Nh英ng hoán v鵜 nào c栄a th泳 t詠 các toa là có th吋 t衣o thành trên đo衣n đ逢運ng ray C v噂i lu壱t di 

chuy吋n nh逢 trên 

Bài 3 

T逢挨ng t詠 nh逢 bài trên, nh逢ng v噂i s挨 đ欝 đ逢運ng ray sau: 

1

A

B

C

2 … n

 
Hình 15: Di chuy吋n toa tàu (2) 
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§6. CÂY (TREE) 

6.1. Đ卯NH NGHƾA 

C医u trúc d英 li羽u tr瑛u t逢嬰ng ta quan tâm t噂i trong m映c này là c医u trúc cây. Cây là m瓜t c医u trúc 

d英 li羽u g欝m m瓜t t壱p h英u h衣n các nút, gi英a các nút có m瓜t quan h羽 phân c医p g丑i là quan h羽 
“cha – con”. Có m瓜t nút đ員c bi羽t g丑i là g嘘c (root). 

Có th吋 đ鵜nh nghƿa cây b茨ng các đ羽 quy nh逢 sau: 

¬ M厩i nút là m瓜t cây, nút đó cũng là g嘘c c栄a cây 医y 

¬ N院u n là m瓜t nút và n1, n2, …, nk l亥n l逢嬰t là g嘘c c栄a các cây T1, T2, …, Tk; các cây này đôi 

m瓜t không có nút chung. Thì n院u cho nút n tr荏 thành cha c栄a các nút n1, n2, …, nk ta s胤 
đ逢嬰c m瓜t cây m噂i T. Cây này có nút n là g嘘c còn các cây T1, T2, …, Tk tr荏 thành các cây 

con (subtree) c栄a g嘘c. 

Đ吋 ti羽n, ng逢運i ta còn cho phép t欝n t衣i m瓜t cây không có nút nào mà ta g丑i là cây r厩ng (null 

tree). 

Xét cây trong Hình 16: 

A

B C D

E F G H I

J K
 

Hình 16: Cây 

A là cha c栄a B, C, D, còn G, H, I là con c栄a D 

S嘘 các con c栄a m瓜t nút đ逢嬰c g丑i là c医p c栄a nút đó, ví d映 c医p c栄a A là 3, c医p c栄a B là 2, c医p 

c栄a C là 0. 

Nút có c医p b茨ng 0 đ逢嬰c g丑i là nút lá (leaf) hay nút t壱n cùng. Ví d映 nh逢 荏 trên, các nút E, F, C, 

G, J, K và I là các nút là. Nh英ng nút không ph違i là lá đ逢嬰c g丑i là nút nhánh (branch) 

C医p cao nh医t c栄a m瓜t nút trên cây g丑i là c医p c栄a cây đó, cây 荏 hình trên là cây c医p 3. 

G嘘c c栄a cây ng逢運i ta gán cho s嘘 m泳c là 1, n院u nút cha có m泳c là i thì nút con s胤 có m泳c là i + 

1. M泳c c栄a cây trong Hình 16 đ逢嬰c ch雨 ra trong Hình 17: 
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A

B C D

E F G H I

J K

1

2

3

4
 

Hình 17: M泳c c栄a các nút trên cây 

Chi隠u cao (height) hay chi隠u sâu (depth) c栄a m瓜t cây là s嘘 m泳c l噂n nh医t c栄a nút có trên cây 

đó. Cây 荏 trên có chi隠u cao là 4 

M瓜t t壱p h嬰p các cây phân bi羽t đ逢嬰c g丑i là r瑛ng (forest), m瓜t cây cũng là m瓜t r瑛ng. N院u b臼 
nút g嘘c trên cây thì s胤 t衣o thành m瓜t r瑛ng các cây con. 

Ví d映:  

¬ M映c l映c c栄a m瓜t cu嘘n sách v噂i ph亥n, ch逢挨ng, bài, m映c v.v… có c医u trúc c栄a cây 

¬ C医u trúc th逢 m映c trên đƿa cũng có c医u trúc cây, th逢 m映c g嘘c có th吋 coi là g嘘c c栄a cây đó 

v噂i các cây con là các th逢 m映c con và t羽p n茨m trên th逢 m映c g嘘c. 

¬ Gia ph違 c栄a m瓜t h丑 t瓜c cũng có c医u trúc cây. 

¬ M瓜t bi吋u th泳c s嘘 h丑c g欝m các phép toán c瓜ng, tr瑛, nhân, chia cũng có th吋 l逢u tr英 trong 

m瓜t cây mà các toán h衣ng đ逢嬰c l逢u tr英 荏 các nút lá, các toán t穎 đ逢嬰c l逢u tr英 荏 các nút 

nhánh, m厩i nhánh là m瓜t bi吋u th泳c con. 

*

+ -

D E/ C

A B
(A / B + C) * (D - E)

 
Hình 18: Cây bi吋u di宇n bi吋u th泳c 

6.2. CÂY NH卯 PHÂN (BINARY TREE) 

Cây nh鵜 phân là m瓜t d衣ng quan tr丑ng c栄a c医u trúc cây. Nó có đ員c đi吋m là m丑i nút trên cây ch雨 
có t嘘i đa hai nhánh con. V噂i m瓜t nút thì ng逢運i ta cũng phân bi羽t cây con trái và cây con ph違i 
c栄a nút đó. Cây nh鵜 phân là cây có tính đ院n th泳 t詠 c栄a các nhánh con. 

C亥n chú ý t噂i m瓜t s嘘 d衣ng đ員c bi羽t c栄a cây nh鵜 phân 
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Các cây nh鵜 phân trong Hình 19 đ逢嬰c g丑i là cây nh鵜 phân suy bi院n (degenerate binary tree), 

các nút không ph違i là lá ch雨 có m瓜t nhánh con. Cây a) đ逢嬰c g丑i là cây l羽ch ph違i, cây b) đ逢嬰c 

g丑i là cây l羽ch trái, cây c) và d) đ逢嬰c g丑i là cây zíc-z逸c. 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

a) b) c) d)
 

Hình 19: Các d衣ng cây nh鵜 phân suy bi院n 

Các cây trong Hình 20 đ逢嬰c g丑i là cây nh鵜 phân hoàn ch雨nh (complete binary tree): N院u 

chi隠u cao c栄a cây là h thì m丑i nút có m泳c < h - 1 đ隠u có đúng 2 nút con. Còn n院u m丑i nút có 

m泳c ≤ h - 1 đ隠u có đúng 2 nút con nh逢 tr逢運ng h嬰p cây f) 荏 trên thì cây đó đ逢嬰c g丑i là cây nh鵜 
phân đ亥y đ栄 (full binary tree). Cây nh鵜 phân đ亥y đ栄 là tr逢運ng h嬰p riêng c栄a cây nh鵜 phân 

hoàn ch雨nh. 
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Hình 20: Cây nh鵜 phân hoàn ch雨nh và cây nh鵜 phân đ亥y đ栄 

Ta có th吋 th医y ngay nh英ng tính ch医t sau b茨ng phép ch泳ng minh quy n衣p: 

¬ Trong các cây nh鵜 phân có cùng s嘘 l逢嬰ng nút nh逢 nhau thì cây nh鵜 phân suy bi院n có chi隠u 

cao l噂n nh医t, còn cây nh鵜 phân hoàn ch雨nh thì có chi隠u cao nh臼 nh医t. 

¬ S嘘 l逢嬰ng t嘘i đa các nút trên m泳c i c栄a cây nh鵜 phân là 2i-1, t嘘i thi吋u là 1 (i ≥ 1). 

¬ S嘘 l逢嬰ng t嘘i đa các nút trên m瓜t cây nh鵜 phân có chi隠u cao h là 2h-1, t嘘i thi吋u là h (h ≥ 1). 

¬ Cây nh鵜 phân hoàn ch雨nh có n nút thì chi隠u cao c栄a nó là h = ⎣lg(n)⎦ + 1. 
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6.3. BI韻U DI右N CÂY NH卯 PHÂN 

6.3.1. Bi吋u di宇n b茨ng m違ng 

N院u có m瓜t cây nh鵜 phân đ亥y đ栄, ta có th吋 d宇 dàng đánh s嘘 cho các nút trên cây đó theo th泳 t詠 

l亥n l逢嬰t t瑛 m泳c 1 tr荏 đi, h院t m泳c này đ院n m泳c khác và t瑛 trái sang ph違i đ嘘i v噂i các nút 荏 m厩i 
m泳c. 
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C D F G

E
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1

2 3

4 5 6 7  
Hình 21: Đánh s嘘 các nút c栄a cây nh鵜 phân đ亥y đ栄 đ吋 bi吋u di宇n b茨ng m違ng 

V噂i cách đánh s嘘 này, con c栄a nút th泳 i s胤 là các nút th泳 2i và 2i + 1. Cha c栄a nút th泳 j là nút j 

div 2. T瑛 đó có th吋 l逢u tr英 cây b茨ng m瓜t m違ng T, nút th泳 i c栄a cây đ逢嬰c l逢u tr英 b茨ng 

ph亥n t穎 T[i]. 

V噂i cây nh鵜 phân đ亥y đ栄 荏 Hình 21 thì khi l逢u tr英 b茨ng m違ng, ta s胤 đ逢嬰c m違ng nh逢 sau: 
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Trong tr逢運ng h嬰p cây nh鵜 phân không đ亥y đ栄, ta có th吋 thêm vào m瓜t s嘘 nút gi違 đ吋 đ逢嬰c cây 

nh鵜 phân đ亥y đ栄, và gán nh英ng giá tr鵜 đ員c bi羽t cho nh英ng ph亥n t穎 trong m違ng T t逢挨ng 泳ng v噂i 

nh英ng nút này. Ho員c dùng thêm m瓜t m違ng ph映 đ吋 đánh d医u nh英ng nút nào là nút gi違 t詠 ta 

thêm vào. Chính vì lý do này nên v噂i cây nh鵜 phân không đ亥y đ栄, ta s胤 g員p ph違i s詠 lãng phí 

b瓜 nh噂 vì có th吋 s胤 ph違i thêm r医t nhi隠u nút gi違 vào thì m噂i đ逢嬰c cây nh鵜 phân đ亥y đ栄.  

Ví d映 v噂i cây l羽ch trái, ta ph違i dùng m瓜t m違ng 31 ph亥n t穎 đ吋 l逢u cây nh鵜 phân ch雨 g欝m 5 nút 
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...  
Hình 22: Nh逢嬰c đi吋m c栄a ph逢挨ng pháp bi吋u di宇n cây b茨ng m違ng 
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6.3.2. Bi吋u di宇n b茨ng c医u trúc liên k院t. 
Khi bi吋u di宇n cây nh鵜 phân b茨ng c医u trúc liên k院t, m厩i nút c栄a cây là m瓜t b違n ghi (record) 

g欝m 3 tr逢運ng: 

¬ Tr逢運ng Info: Ch泳a giá tr鵜 l逢u t衣i nút đó 

¬ Tr逢運ng Left: Ch泳a liên k院t (con tr臼) t噂i nút con trái, t泳c là ch泳a m瓜t thông tin đ栄 đ吋 bi院t 
nút con trái c栄a nút đó là nút nào, trong tr逢運ng h嬰p không có nút con trái, tr逢運ng này đ逢嬰c 

gán m瓜t giá tr鵜 đ員c bi羽t. 

¬ Tr逢運ng Right: Ch泳a liên k院t (con tr臼) t噂i nút con ph違i, t泳c là ch泳a m瓜t thông tin đ栄 đ吋 bi院t 
nút con ph違i c栄a nút đó là nút nào, trong tr逢運ng h嬰p không có nút con ph違i, tr逢運ng này 

đ逢嬰c gán m瓜t giá tr鵜 đ員c bi羽t. 

INFO

Liên kết trái Liên kếtphải  
Hình 23: C医u trúc nút c栄a cây nh鵜 phân 

Đ嘘i v噂i cây ta ch雨 c亥n ph違i quan tâm gi英 l衣i nút g嘘c, b荏i t瑛 nút g嘘c, đi theo các h逢噂ng liên k院t 
Left, Right ta có th吋 duy羽t m丑i nút khác. 
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B C

D E GF

H I J K L

 
Hình 24: Bi吋u di宇n cây b茨ng c医u trúc liên k院t 

6.4. PHÉP DUY烏T CÂY NH卯 PHÂN 

Phép x穎 lý các nút trên cây mà ta g丑i chung là phép thĕm (Visit) các nút m瓜t cách h羽 th嘘ng 

sao cho m厩i nút ch雨 đ逢嬰c thĕm m瓜t l亥n g丑i là phép duy羽t cây. 

Gi違 s穎 r茨ng n院u nh逢 m瓜t nút không có nút con trái (ho員c nút con ph違i) thì liên k院t Left (Right) 

c栄a nút đó đ逢嬰c liên k院t thẳng t噂i m瓜t nút đ員c bi羽t mà ta g丑i là NIL (hay NULL), n院u cây 

r厩ng thì nút g嘘c c栄a cây đó cũng đ逢嬰c gán b茨ng NIL. Khi đó có ba cách duy羽t cây hay đ逢嬰c 

s穎 d映ng: 
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6.4.1. Duy羽t theo th泳 t詠 tr逢噂c (preorder traversal) 

Trong phép duy羽t theo th泳 t詠 tr逢噂c thì giá tr鵜 trong m厩i nút b医t kỳ s胤 đ逢嬰c li羽t kê tr逢噂c giá tr鵜 
l逢u trong hai nút con c栄a nó, có th吋 mô t違 b茨ng th栄 t映c đ羽 quy sau: 

procedure Visit(N); {Duyệt nhánh cây nhận N là nút gốc của nhánh đó} 
begin 

  if N ≠ nil then 
    begin 
      <Output trường Info của nút N> 
      Visit(Nút con trái của N); 
      Visit(Nút con phải của N); 
    end; 
end; 

Quá trình duy羽t theo th泳 t詠 tr逢噂c b逸t đ亥u b茨ng l運i g丑i Visit(nút g嘘c). 

Nh逢 cây 荏 Hình 24, n院u ta duy羽t theo th泳 t詠 tr逢噂c thì các giá tr鵜 s胤 l亥n l逢嬰t đ逢嬰c li羽t kê theo 

th泳 t詠: 

A B D H I E J C F K G L 

6.4.2. Duy羽t theo th泳 t詠 gi英a (inorder traversal) 

Trong phép duy羽t theo th泳 t詠 gi英a thì giá tr鵜 trong m厩i nút b医t kỳ s胤 đ逢嬰c li羽t kê sau giá tr鵜 
l逢u 荏 nút con trái và đ逢嬰c li羽t kê tr逢噂c giá tr鵜 l逢u 荏 nút con ph違i c栄a nút đó, có th吋 mô t違 b茨ng 

th栄 t映c đ羽 quy sau: 

procedure Visit(N); {Duyệt nhánh cây nhận N là nút gốc của nhánh đó} 
begin 

  if N ≠ nil then 
    begin 
      Visit(Nút con trái của N); 
      <Output trường Info của nút N> 
      Visit(Nút con phải của N); 
    end; 
end; 

Quá trình duy羽t theo th泳 t詠 gi英a cũng b逸t đ亥u b茨ng l運i g丑i Visit(nút g嘘c). 

Nh逢 cây 荏 Hình 24, n院u ta duy羽t theo th泳 t詠 gi英a thì các giá tr鵜 s胤 l亥n l逢嬰t đ逢嬰c li羽t kê theo 

th泳 t詠: 

H D I B E J A K F C G L 

6.4.3. Duy羽t theo th泳 t詠 sau (postorder traversal) 

Trong phép duy羽t theo th泳 t詠 sau thì giá tr鵜 trong m厩i nút b医t kỳ s胤 đ逢嬰c li羽t kê sau giá tr鵜 l逢u 

荏 hai nút con c栄a nút đó, có th吋 mô t違 b茨ng th栄 t映c đ羽 quy sau: 

procedure Visit(N); {Duyệt nhánh cây nhận N là nút gốc của nhánh đó} 
begin 

  if N ≠ nil then 
    begin 
      Visit(Nút con trái của N); 
      Visit(Nút con phải của N); 
      <Output trường Info của nút N> 
    end; 
end; 

Quá trình duy羽t theo th泳 t詠 sau cũng b逸t đ亥u b茨ng l運i g丑i Visit(nút g嘘c). 
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Cũng v噂i cây 荏 Hình 24, n院u ta duy羽t theo th泳 t詠 sau thì các giá tr鵜 s胤 l亥n l逢嬰t đ逢嬰c li羽t kê 

theo th泳 t詠: 

H I D J E B K F L G C A 

6.5. CÂY K_PHÂN 

Cây K_phân là m瓜t d衣ng c医u trúc cây mà m厩i nút trên cây có t嘘i đa K nút con (có tính đ院n 

th泳 t詠 c栄a các nút con).  

6.5.1. Bi吋u di宇n cây K_phân b茨ng m違ng 

Cũng t逢挨ng t詠 nh逢 vi羽c bi吋u di宇n cây nh鵜 phân, ng逢運i ta có th吋 thêm vào cây K_phân m瓜t s嘘 
nút gi違 đ吋 cho m厩i nút nhánh c栄a cây K_phân đ隠u có đúng K nút con, các nút con đ逢嬰c x院p 

th泳 t詠 t瑛 nút con th泳 nh医t t噂i nút con th泳 K, sau đó đánh s嘘 các nút trên cây K_phân b逸t đ亥u 

t瑛 0 tr荏 đi, b逸t đ亥u t瑛 m泳c 1, h院t m泳c này đ院n m泳c khác và t瑛 “trái qua ph違i” 荏 m厩i m泳c. 

Theo cách đánh s嘘 này, nút con th泳 j c栄a nút i là: i * K + j. Nút cha c栄a nút x là nút (x - 1) div 

K. Ta có th吋 dùng m瓜t m違ng T đánh s嘘 t瑛 0 đ吋 l逢u các giá tr鵜 trên các nút: Giá tr鵜 t衣i nút th泳 i 

đ逢嬰c l逢u tr英 荏 ph亥n t穎 T[i]. 
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Hình 25: Đánh s嘘 các nút c栄a cây 3_phân đ吋 bi吋u di宇n b茨ng m違ng 

6.5.2. Bi吋u di宇n cây K_phân b茨ng c医u trúc liên k院t 
Khi bi吋u di宇n cây K_phân b茨ng c医u trúc liên k院t, m厩i nút c栄a cây là m瓜t b違n ghi (record) g欝m 

hai tr逢運ng: 

¬ Tr逢運ng Info: Ch泳a giá tr鵜 l逢u trong nút đó. 

¬ Tr逢運ng Links: Là m瓜t m違ng g欝m K ph亥n t穎, ph亥n t穎 th泳 i ch泳a liên k院t (con tr臼) t噂i nút 

con th泳 i, trong tr逢運ng h嬰p không có nút con th泳 i thì Links[i] đ逢嬰c gán m瓜t giá tr鵜 đ員c 

bi羽t.  

Đ嘘i v噂i cây K_ phân, ta cũng ch雨 c亥n gi英 l衣i nút g嘘c, b荏i t瑛 nút g嘘c, đi theo các h逢噂ng liên 

k院t có th吋 đi t噂i m丑i nút khác. 
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6.6.  CÂY T蔚NG QUÁT 

Trong th詠c t院, có m瓜t s嘘 泳ng d映ng đòi h臼i m瓜t c医u trúc d英 li羽u d衣ng cây nh逢ng không có ràng 

bu瓜c gì v隠 s嘘 con c栄a m瓜t nút trên cây, ví d映 nh逢 c医u trúc th逢 m映c trên đƿa hay h羽 th嘘ng đ隠 
m映c c栄a m瓜t cu嘘n sách. Khi đó, ta ph違i tìm cách mô t違 m瓜t cách khoa h丑c c医u trúc d英 li羽u 

d衣ng cây t鰻ng quát. Cũng nh逢 tr逢運ng h嬰p cây nh鵜 phân, ng逢運i ta th逢運ng bi吋u di宇n cây t鰻ng 

quát b茨ng hai cách: L逢u tr英 k院 ti院p b茨ng m違ng và l逢u tr英 b茨ng c医u trúc liên k院t. 

6.6.1. Bi吋u di宇n cây t鰻ng quát b茨ng m違ng 

Đ吋 l逢u tr英 cây t鰻ng quát b茨ng m違ng, tr逢噂c h院t, ta đánh s嘘 các nút trên cây b逸t đ亥u t瑛 1 theo 

m瓜t th泳 t詠 tuỳ ý. Gi違 s穎 cây có n nút thì ta s穎 d映ng: 

¬ M瓜t m違ng Info[1..n], trong đó Info[i] là giá tr鵜 l逢u trong nút th泳 i.  

¬ M瓜t m違ng Children đ逢嬰c chia làm n đo衣n, đo衣n th泳 i g欝m m瓜t dãy liên ti院p các ph亥n t穎 là 

ch雨 s嘘 các nút con c栄a nút i. Nh逢 v壱y m違ng Children s胤 ch泳a t医t c違 ch雨 s嘘 c栄a m丑i nút con 

trên cây (ngo衣i tr瑛 nút g嘘c) nên nó s胤 g欝m n - 1 ph亥n t穎, l逢u ý r茨ng khi chia m違ng 

Children làm n đo衣n thì s胤 có nh英ng đo衣n r厩ng (t逢挨ng 泳ng v噂i danh sách các nút con c栄a 

m瓜t nút lá) 

¬ M瓜t m違ng Head[1..n + 1], đ吋 đánh d医u v鵜 trí c逸t đo衣n trong m違ng Children: Head[i] là v鵜 
trí đ泳ng li隠n tr逢噂c đo衣n th泳 i, hay nói cách khác: Đo衣n con tính t瑛 ch雨 s嘘 Head[i] + 1 đ院n 

Head[i] c栄a m違ng Children ch泳a ch雨 s嘘 các nút con c栄a nút th泳 i. Khi Head[i] = Head[i+1] 

có nghƿa là đo衣n th泳 i r厩ng. Quy 逢噂c: Head[n+1] = n - 1.  

¬ M瓜t bi院n l逢u ch雨 s嘘 c栄a nút g嘘c. 

Ví d映:  
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Hình 26: Bi吋u di宇n cây t鰻ng quát b茨ng m違ng 
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6.6.2. L逢u tr英 cây t鰻ng quát b茨ng c医u trúc liên k院t 
Khi l逢u tr英 cây t鰻ng quát b茨ng c医u trúc liên k院t, m厩i nút là m瓜t b違n ghi (record) g欝m ba 

tr逢運ng: 

¬ Tr逢運ng Info: Ch泳a giá tr鵜 l逢u trong nút đó. 

¬ Tr逢運ng FirstChild: Ch泳a liên k院t (con tr臼) t噂i nút con đ亥u tiên c栄a nút đó (con c違), trong 

tr逢運ng h嬰p là nút lá (không có nút con), tr逢運ng này đ逢嬰c gán m瓜t giá tr鵜 đ員c bi羽t. 

¬ Tr逢運ng Sibling: Ch泳a liên k院t (con tr臼) t噂i nút em k院 c壱n bên ph違i (nút cùng cha v噂i nút 

đang xét, khi s逸p th泳 t詠 các con thì nút đó đ泳ng li隠n sau nút đang xét). Trong tr逢運ng h嬰p 

không có nút em k院 c壱n bên ph違i, tr逢運ng này đ逢嬰c gán m瓜t giá tr鵜 đ員c bi羽t. 

INFO

FirstChild

Sibling

 
Hình 27: C医u trúc nút c栄a cây t鰻ng quát 

D宇 th医y đ逢嬰c tính đúng đ逸n c栄a ph逢挨ng pháp bi吋u di宇n, b荏i t瑛 m瓜t nút N b医t kỳ, ta có th吋 đi 
theo liên k院t FirstChild đ吋 đ院n nút con c違, nút này chính là ch嘘t c栄a m瓜t danh sách n嘘i đ挨n 

các nút con c栄a nút N: t瑛 nút con c違, đi theo liên k院t Sibling, ta có th吋 duy羽t t医t c違 các nút con 

c栄a nút N. 

Bài t壱p 

Bài 1 

Vi院t ch逢挨ng trình mô t違 cây nh鵜 phân dùng c医u trúc liên k院t, m厩i nút ch泳a m瓜t s嘘 nguyên, và 

vi院t các th栄 t映c duy羽t tr逢噂c, gi英a, sau. 

Bài 2 

Ch泳ng minh r茨ng n院u cây nh鵜 phân có x nút lá và y nút c医p 2 thì x = y + 1 

Bài 3 

Ch泳ng minh r茨ng n院u ta bi院t dãy các nút đ逢嬰c thĕm c栄a m瓜t cây nh鵜 phân khi duy羽t theo th泳 

t詠 tr逢噂c và th泳 t詠 gi英a thì có th吋 d詠ng đ逢嬰c cây nh鵜 phân đó. Đi隠u này con đúng n英a không 

đ嘘i v噂i th泳 t詠 tr逢噂c và th泳 t詠 sau? V噂i th泳 t詠 gi英a và th泳 t詠 sau. 

Bài 4 

Vi院t các th栄 t映c duy羽t tr逢噂c, gi英a, sau không đ羽 quy. 
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§7. KÝ PHÁP TI陰N T渦, TRUNG T渦 VÀ H一U T渦 

7.1. BI韻U TH永C D姶閏I D萎NG CÂY NH卯 PHÂN 

Chúng ta có th吋 bi吋u di宇n các bi吋u th泳c s嘘 h丑c g欝m các phép toán c瓜ng, tr瑛, nhân, chia b茨ng 

m瓜t cây nh鵜 phân, trong đó các nút lá bi吋u th鵜 các h茨ng hay các bi院n (các toán h衣ng), các nút 

không ph違i là lá bi吋u th鵜 các toán t穎 (phép toán s嘘 h丑c chẳng h衣n). M厩i phép toán trong m瓜t 
nút s胤 tác đ瓜ng lên hai bi吋u th泳c con n茨m 荏 cây con bên trái và cây con bên ph違i c栄a nút đó. 

Ví d映: Cây bi吋u di宇n bi吋u th泳c (6 / 2 + 3) * (7 - 4) 

*

+ -

7 4/ 3

6 2
 

Hình 28: Bi吋u th泳c d逢噂i d衣ng cây nh鵜 phân 

7.2. CÁC KÝ PHÁP CHO CÙNG M浦T BI韻U TH永C 

V噂i cây nh鵜 phân bi吋u di宇n bi吋u th泳c trong Hình 28,  

¬ N院u duy羽t theo th泳 t詠 tr逢噂c, ta s胤 đ逢嬰c * + / 6 2 3 - 7 4, đây là d衣ng ti隠n t嘘 (prefix) c栄a 

bi吋u th泳c. Trong ký pháp này, toán t穎 đ逢嬰c vi院t tr逢噂c hai toán h衣ng t逢挨ng 泳ng, ng逢運i ta 

còn g丑i ký pháp này là ký pháp Ba lan. 

¬ N院u duy羽t theo th泳 t詠 gi英a, ta s胤 đ逢嬰c 6 / 2 + 3 * 7 - 4. Ký pháp này h挨i m壱p m運 vì thi院u 

d医u ngo員c. N院u thêm vào th栄 t映c duy羽t inorder vi羽c b鰻 sung các c員p d医u ngo員c vào m厩i 
bi吋u th泳c con s胤 thu đ逢嬰c bi吋u th泳c (((6 / 2) + 3) * (7 - 4)). Ký pháp này g丑i là d衣ng trung 

t嘘 (infix) c栄a m瓜t bi吋u th泳c (Th詠c ra ch雨 c亥n thêm các d医u ngo員c đ栄 đ吋 tránh s詠 m壱p m運 

mà thôi, không nh医t thi院t ph違i thêm vào đ亥y đ栄 các c員p d医u ngo員c). 

¬ N院u duy羽t theo th泳 t詠 sau, ta s胤 đ逢嬰c 6 2 / 3 + 7 4 - *, đây là d衣ng h壱u t嘘 (postfix) c栄a 

bi吋u th泳c. Trong ký pháp này toán t穎 đ逢嬰c vi院t sau hai toán h衣ng, ng逢運i ta còn g丑i ký pháp 

này là ký pháp ngh鵜ch đ違o Balan (Reverse Polish Notation - RPN) 

Ch雨 có d衣ng trung t嘘 m噂i c亥n có d医u ngo員c, d衣ng ti隠n t嘘 và h壱u t嘘 không c亥n ph違i có d医u 

ngo員c. 

7.3. CÁCH TÍNH GIÁ TR卯 BI韻U TH永C 

Có m瓜t v医n đ隠 c亥n l逢u ý là khi máy tính giá tr鵜 m瓜t bi吋u th泳c s嘘 h丑c g欝m các toán t穎 hai ngôi 

(toán t穎 g欝m hai toán h衣ng nh逢 +, -, *, /) thì máy ch雨 th詠c hi羽n đ逢嬰c phép toán đó v噂i hai toán 
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h衣ng. N院u bi吋u th泳c ph泳c t衣p thì máy ph違i chia nh臼 và tính riêng t瑛ng bi吋u th泳c trung gian, 

sau đó m噂i l医y giá tr鵜 tìm đ逢嬰c đ吋 tính ti院p. Ví d映 nh逢 bi吋u th泳c 1 + 2 + 4 máy s胤 ph違i tính 1 

+ 2 tr逢噂c đ逢嬰c k院t qu違 là 3 sau đó m噂i đem 3 c瓜ng v噂i 4 ch泳 không th吋 th詠c hi羽n phép c瓜ng 

m瓜t lúc ba s嘘 đ逢嬰c. 

Khi l逢u tr英 bi吋u th泳c d逢噂i d衣ng cây nh鵜 phân thì ta có th吋 coi m厩i nhánh con c栄a cây đó mô 

t違 m瓜t bi吋u th泳c trung gian mà máy c亥n tính khi x穎 lý bi吋u th泳c l噂n. Nh逢 ví d映 trên, máy s胤 
ph違i tính hai bi吋u th泳c 6 / 2 + 3 và 7 - 4 tr逢噂c khi làm phép tính nhân cu嘘i cùng. Đ吋 tính bi吋u 

th泳c 6 / 2 + 3 thì máy l衣i ph違i tính bi吋u th泳c 6 / 2 tr逢噂c khi đem c瓜ng v噂i 3. 

V壱y đ吋 tính m瓜t bi吋u th泳c l逢u tr英 trong m瓜t nhánh cây nh鵜 phân g嘘c 荏 nút n, máy s胤 tính g亥n 

gi嘘ng nh逢 hàm đ羽 quy sau: 

function Calculate(n): Value; {Tính biểu thức con trong nhánh cây gốc n} 
begin 
  if <Nút n chứa không phải là một toán tử> then  
    Calculate := <Giá trị chứa trong nút n> 
  else {Nút n chứa một toán tử R} 
    begin 
      x := Calculate(nút con trái của n); 
      y := Calculate(nút con phải của n); 
      Calculate := x R y; 
    end; 
end. 

(Trong tr逢運ng h嬰p l壱p trình trên các h羽 th嘘ng song song, vi羽c tính giá tr鵜 bi吋u th泳c 荏 cây con 

trái và cây con ph違i có th吋 ti院n hành đ欝ng th運i làm gi違m đáng k吋 th運i gian tính toán bi吋u 

th泳c). 

Đ吋 ý r茨ng khi tính toán bi吋u th泳c, máy s胤 ph違i quan tâm t噂i vi羽c tính bi吋u th泳c 荏 hai nhánh 

con tr逢噂c, r欝i m噂i xét đ院n toán t穎 荏 nút g嘘c. Đi隠u đó làm ta nghƿ t噂i phép cây theo th泳 t詠 sau 

và ký pháp h壱u t嘘. Trong nh英ng nĕm đ亥u 1950, nhà lô-gic h丑c ng逢運i Balan Jan Lukasiewicz 

đã ch泳ng minh r茨ng bi吋u th泳c h壱u t嘘 không c亥n ph違i có d医u ngo員c v磯n có th吋 tính đ逢嬰c m瓜t 
cách đúng đ逸n b茨ng cách đ丑c l亥n l逢嬰t bi吋u th泳c t瑛 trái qua ph違i và dùng m瓜t Stack đ吋 l逢u 

các k院t qu違 trung gian: 

B逢噂c 1: Kh荏i t衣o m瓜t Stack r厩ng 

B逢噂c 2: Đ丑c l亥n l逢嬰t các ph亥n t穎 c栄a bi吋u th泳c RPN t瑛 trái qua ph違i (ph亥n t穎 này có th吋 là 

h茨ng, bi院n hay toán t穎) v噂i m厩i ph亥n t穎 đó, ta ki吋m tra: 

¬ N院u ph亥n t穎 này là m瓜t toán h衣ng thì đẩy giá tr鵜 c栄a nó vào Stack. 

¬ N院u ph亥n t穎 này là m瓜t toán t穎 ®, ta l医y t瑛 Stack ra hai giá tr鵜 (y và x) sau đó áp d映ng toán 

t穎 ® đó vào hai giá tr鵜 v瑛a l医y ra, đẩy k院t qu違 tìm đ逢嬰c (x ® y) vào Stack (ra hai vào m瓜t). 

B逢噂c 3: Sau khi k院t thúc b逢噂c 2 thì toàn b瓜 bi吋u th泳c đã đ逢嬰c đ丑c xong, trong Stack ch雨 còn 

duy nh医t m瓜t ph亥n t穎, ph亥n t穎 đó chính là giá tr鵜 c栄a bi吋u th泳c. 

Ví d映: Tính bi吋u th泳c 10 2 / 3 + 7 4 - * t逢挨ng 泳ng v噂i bi吋u th泳c trung t嘘  (10 / 2 + 3) * (7 - 4) 

Đ丑c X穎 lý Stack 

10 Đẩy vào Stack 10 
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Đ丑c X穎 lý Stack 

2 Đẩy vào Stack 10, 2 

/ L医y 2 và 10 kh臼i Stack, Tính đ逢嬰c 10 / 2 = 5, đẩy 5 vào Stack 5 

3 Đẩy vào Stack 5, 3 

+ L医y 3 và 5 kh臼i Stack, tính đ逢嬰c 5 + 3 = 8, đẩy 8 vào Stack 8 

7 Đẩy vào Stack 8, 7 

4 Đẩy vào Stack 8, 7, 4 

- L医y 4 và 7 kh臼i Stack, tính đ逢嬰c 7 - 4 = 3, đẩy 3 vào Stack 8, 3 

* L医y 3 và 8 kh臼i Stack, tính đ逢嬰c 8 * 3 = 24, đẩy 24 vào Stack 24 

Ta đ逢嬰c k院t qu違 là 24 

D逢噂i đây ta s胤 vi院t m瓜t ch逢挨ng trình đ挨n gi違n tính giá tr鵜 bi吋u th泳c RPN.  

¬ Input: File vĕn b違n CALRPN.INP ch雨 g欝m 1 dòng có không quá 255 ký t詠, ch泳a các s嘘 
th詠c và các toán t穎 {+, -, *, /}. Quy đ鵜nh khuôn d衣ng b逸t bu瓜c là hai s嘘 li隠n nhau trong 

bi吋u th泳c RPN ph違i vi院t cách nhau ít nh医t m瓜t d医u cách. 

¬ Output: K院t qu違 bi吋u th泳c đó. 

CALRPN.INP 

10 2/3  +  7 4 -* 

CALRPN.OUT 

10 2 / 3 + 7 4 - * = 24.0000 

Đ吋 quá trình đ丑c m瓜t ph亥n t穎 trong bi吋u th泳c RPN đ逢嬰c d宇 dàng h挨n, sau b逢噂c nh壱p li羽u, ta 

có th吋 hi羽u ch雨nh đôi chút bi吋u th泳c RPN v隠 khuôn d衣ng d宇 đ丑c nh医t. Chẳng h衣n nh逢 thêm và 

b噂t m瓜t s嘘 d医u cách trong Input đ吋 m厩i ph亥n t穎 (toán h衣ng, toán t穎) đ隠u cách nhau đúng m瓜t 
d医u cách, thêm m瓜t d医u cách vào cu嘘i bi吋u th泳c RPN. Khi đó quá trình đ丑c l亥n l逢嬰t các ph亥n 

t穎 trong bi吋u th泳c RPN có th吋 làm nh逢 sau: 

T := ''; 
for p := 1 to Length(RPN) do {Xét các ký tự trong biểu thức RPN từ trái qua phải} 
  if RPN[p] ≠ ' ' then T := T + RPN[p] {Nếu RPN[p] không phải dấu cách thì nối ký tự đó vào T} 
  else {Nếu RPN[p] là dấu cách thì phần tử đang đọc đã đọc xong, tiếp theo sẽ là phần tử khác} 
    begin 

      〈Xử lý phần tử T〉; 
      T := ''; {Chuẩn bị đọc phần tử mới} 
    end; 

Đ吋 đ挨n gi違n, ch逢挨ng trình không ki吋m tra l厩i vi院t sai bi吋u th泳c RPN, vi羽c đó ch雨 là thao tác t雨 
m雨 ch泳 không ph泳c t衣p l逸m, ch雨 c亥n xem l衣i thu壱t toán và cài thêm các mô-đun b逸t l厩i t衣i m厩i 
b逢噂c. 

P_2_07_1.PAS * Tính giá trị biểu thức RPN 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program CalculateRPNExpression; 
const 
  InputFile  = 'CALRPN.INP'; 
  OutputFile = 'CALRPN.OUT'; 
  Opt = ['+', '-', '*', '/']; 
var 
  T, RPN: String; 
  Stack: array[1..255] of Extended; 
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  p, Top: Integer; 
  f: Text; 
{Các thao tác đối với Stack} 
procedure StackInit; 
begin 
  Top := 0; 
end; 
 
procedure Push(V: Extended); 
begin 
  Inc(Top); Stack[Top] := V; 
end; 
 
function Pop: Extended; 
begin 
  Pop := Stack[Top]; Dec(Top); 
end; 
 
procedure Refine(var S: String); {Hiệu chỉnh biểu thức RPN về khuôn dạng dễ đọc nhất} 
var 
  i: Integer; 
begin 
  S := S + ' '; 
  for i := Length(S) - 1 downto 1 do {Thêm những dấu cách giữa toán hạng và toán tử} 
    if (S[i] in Opt) or (S[i + 1] in Opt) then 
      Insert(' ', S, i + 1); 
  for i := Length(S) - 1 downto 1 do {Xoá những dấu cách thừa} 
    if (S[i] = ' ') and (S[i + 1] = ' ') then Delete(S, i + 1, 1); 
end; 
 
procedure Process(T: String); {Xử lý phần tử T đọc được từ biểu thức RPN} 
var 
  x, y: Extended; 
  e: Integer; 
begin 
  if not (T[1] in Opt) then {T là toán hạng} 
    begin 
      Val(T, x, e); Push(x); {Đổi T thành số và đẩy giá trị đó vào Stack} 
    end 
  else {T là toán tử} 
    begin 
      y := Pop; x := Pop; {Ra hai} 
      case T[1] of 
        '+': x := x + y; 
        '-': x := x - y; 
        '*': x := x * y; 
        '/': x := x / y; 
      end; 
      Push(x); {Vào một} 
    end; 
end; 
 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  Readln(f, RPN); 
  Close(f); 
  Refine(RPN); 
  StackInit; 
  T := ''; 
  for p := 1 to Length(RPN) do {Xét các ký tự của biểu thức RPN từ trái qua phải} 
    if RPN[p] <> ' ' then T := T + RPN[p] {nếu không phải dấu cách thì nối nó vào sau xâu T} 
    else {Nếu gặp dấu cách} 
      begin 
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        Process(T); {Xử lý phần tử vừa đọc xong} 
        T := ''; {Đặt lại T để chuẩn bị đọc phần tử mới} 
      end; 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  Writeln(f, RPN, ' = ', Pop:0:4); {In giá trị biểu thức RPN được lưu trong Stack} 
  Close(f); 
end. 

7.4. CHUY韻N T洩 D萎NG TRUNG T渦 SANG D萎NG H一U T渦 

Có th吋 nói r茨ng vi羽c tính toán bi吋u th泳c vi院t b茨ng ký pháp ngh鵜ch đ違o Balan là khoa h丑c h挨n, 

máy móc, và đ挨n gi違n h挨n vi羽c tính toán bi吋u th泳c vi院t b茨ng ký pháp trung t嘘. Ch雨 riêng vi羽c 

không ph違i x穎 lý d医u ngo員c đã cho ta th医y 逢u đi吋m c栄a ký pháp RPN. Chính vì lý do này, các 

ch逢挨ng trình d鵜ch v磯n cho phép l壱p trình viên vi院t bi吋u th泳c trên ký pháp trung t嘘 theo thói 

quen, nh逢ng tr逢噂c khi d鵜ch ra các l羽nh máy thì t医t c違 các bi吋u th泳c đ隠u đ逢嬰c chuy吋n v隠 d衣ng 

RPN. V医n đ隠 đ員t ra là ph違i có m瓜t thu壱t toán chuy吋n bi吋u th泳c d逢噂i d衣ng trung t嘘 v隠 d衣ng 

RPN m瓜t cách hi羽u qu違, và d逢噂i đây ta trình bày thu壱t toán đó: 

Thu壱t toán s穎 d映ng m瓜t Stack đ吋 ch泳a các toán t穎 và d医u ngo員c m荏. Th栄 t映c Push(V) đ吋 đẩy 

m瓜t ph亥n t穎 vào Stack, hàm Pop đ吋 l医y ra m瓜t ph亥n t穎 t瑛 Stack, hàm Get đ吋 đ丑c giá tr鵜 ph亥n 

t穎 n茨m 荏 đ雨nh Stack mà không l医y ph亥n t穎 đó ra. Ngoài ra m泳c đ瓜 逢u tiên c栄a các toán t穎 

đ逢嬰c quy đ鵜nh b茨ng hàm Priority nh逢 sau: 姶u tiên cao nh医t là d医u “*” và “/” v噂i Priority là 2, 

ti院p theo là d医u “+” và “-” v噂i Priority là 1, 逢u tiên th医p nh医t là d医u ngo員c m荏 “(” v噂i Priority 

là 0.  

Stack := ∅; 
for <Phần tử T đọc được từ biểu thức infix> do  
{T có thể là hằng, biến, toán tử hoặc dấu ngoặc được đọc từ biểu thức infix theo thứ tự từ trái qua phải} 
  case T of 
    '(': Push(T);  
    ')':  
          repeat 
            x := Pop; 

            if x ≠ '(' then Output(x); 
          until x = '('; 
    '+', '-', '*', '/':  
          begin 

            while (Stack ≠ ∅) and (Priority(T) ≤ Priority(Get)) do Output(Pop); 
            Push(T); 
          end; 
    else Output(T); 
  end; 

while (Stack ≠ ∅) do Output(Pop); 

Ví d映 v噂i bi吋u th泳c trung t嘘 (10 / 2 + 3) * (7 - 4) 

Đ丑c X穎 lý Stack Output 

( Đẩy vào Stack (  

10 Output: “10” ( 10 

/ Phép “/” đ逢嬰c 逢u tiên h挨n “(” 荏 đ雨nh Stack, đẩy “/” vào Stack (/  

2 Output: “2” (/ 2 
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Đ丑c X穎 lý Stack Output 

+ Phép “+” 逢u tiên không cao h挨n “/” 荏 đ雨nh Stack. 

L医y “/” kh臼i Stack, Output: “/” 

So sánh ti院p: 

Phép “+” 逢u tiên cao h挨n “(” 荏 đ雨nh Stack, đẩy “+” vào Stack 

(+ / 

3 Output: 3 (+ 3 

) L医y ra và hi吋n th鵜 các ph亥n t穎 trong Stack t噂i khi l医y ph違i d医u “(" ∅ + 

* Stack đang là r厩ng, đẩy * vào Stack *  

( Đẩy vào Stack *(  

7 Output: “7” *( 7 

- Phép “-” 逢u tiên h挨n “(” 荏 đ雨nh Stack, đẩy “-” vào Stack *(-  

4 Output: “4” *(- 4 

) L医y ra và hi吋n th鵜 các ph亥n t穎 trong Stack t噂i khi l医y ph違i d医u “(" * - 

H院t L医y ra và hi吋n th鵜 h院t các ph亥n t穎 còn l衣i trong Stack  * 

D逢噂i đây là ch逢挨ng trình chuy吋n bi吋u th泳c vi院t 荏 d衣ng trung t嘘 sang d衣ng RPN. Bi吋u th泳c 

trung t嘘 đ亥u vào s胤 đ逢嬰c hi羽u ch雨nh sao cho m厩i thành ph亥n c栄a nó đ逢嬰c cách nhau đúng m瓜t 
d医u cách, và thêm m瓜t d医u cách vào cu嘘i cho d宇 tách các ph亥n t穎 ra đ吋 x穎 lý. Vì Stack ch雨 
dùng đ吋 ch泳a các toán t穎 và d医u ngo員c m荏 nên có th吋 mô t違 Stack d逢噂i d衣ng xâu ký t詠 cho 

đ挨n gi違n. 

Input: File vĕn b違n RPNCONV.INP ch雨 g欝m 1 dòng ch泳a bi吋u th泳c trung t嘘. 

Output: File vĕn b違n RPNCONV.OUT ghi bi吋u th泳c trung t嘘 sau khi đã hi羽u ch雨nh và bi吋u 

th泳c RPN t逢挨ng 泳ng 

Ví d映: 

RPNCONV.INP 

(10/2 + 3)*(7-4) 
 

RPNCONV.OUT 

Refined: ( 10 / 2 + 3 ) * ( 7 - 4 ) 
RPN    : 10 2 / 3 + 7 4 - *  

P_2_07_2.PAS * Chuyển biểu thức trung tố sang dạng RPN 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program ConvertInfixToRPN; 
const 
  InputFile  = 'RPNCONV.INP'; 
  OutputFile = 'RPNCONV.OUT'; 
  Opt = ['(', ')', '+', '-', '*', '/']; 
var 
  T, Infix, Stack: string; 
  p: Integer; 
  f: Text; 
 
procedure StackInit; 
begin 
  Stack := ''; 
end; 
 
procedure Push(V: Char); {Đẩy một toán tử vào Stack} 
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begin 
  Stack := Stack + V; 
end; 
 
function Pop: Char; {Lấy một toán tử ra khỏi Stack, trả về trong kết quả hàm} 
begin 
  Pop := Stack[Length(Stack)]; 
  Delete(Stack, Length(Stack), 1); 
end; 
 
function Get: Char; {Đọc toán tử 運 đỉnh Stack} 
begin 
  Get := Stack[Length(Stack)]; 
end; 
 
procedure Refine(var S: String); {Hiệu chỉnh biểu thức trung tố} 
var 
  i: Integer; 
begin 
  S := S + ' '; 
  for i := Length(S) - 1 downto 1 do 
    if (S[i] in Opt) or (S[i + 1] in Opt) then 
      Insert(' ', S, i + 1); 
  for i := Length(S) - 1 downto 1 do 
    if (S[i] = ' ') and (S[i + 1] = ' ') then Delete(S, i + 1, 1); 
end; 
 
function Priority(Ch: Char): Integer; {Hàm trả về độ ưu tiên của các toán tử và dấu ngoặc m運} 
begin 
  case ch of 
    '*', '/': Priority := 2; 
    '+', '-': Priority := 1; 
    '(': Priority := 0; 
  end; 
end; 
 
procedure Process(T: String); {Xử lý một phần tử đọc được từ biểu thức trung tố} 
var 
  c, x: Char; 
begin 
  c := T[1]; 
  case c of 
    '(': Push(c); {T là dấu ( thì đẩy T vào Stack} 
    ')': repeat {T là dấu ) thì lấy ra và hiển thị các phần tử trong Stack đến khi lấy tới (} 
           x := Pop; 
           if x <> '(' then Write(f, x, ' '); 
         until x = '('; 
    '+', '-', '*', '/': {T là toán tử} 
         begin 
           while (Stack <> '') and (Priority(c) <= Priority(Get)) do 
             Write(f, Pop, ' '); 
           Push(c); 
         end; 
    else 
      Write(f, T, ' '); {T là toán hạng thì hiển thị luôn} 
  end; 
end; 
 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  Readln(f, Infix); 
  Close(f); 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
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  Refine(Infix); 
  Writeln(f, 'Refined: ', Infix); 
  Write(f, 'RPN    : '); 
  T := ''; 
  for p := 1 to Length(Infix) do {Tách và xử lý từng phần tử đọc được từ biểu thức trung tố} 
      if Infix[p] <> ' ' then T := T + Infix[p] 
      else 
        begin 
          Process(T); 
          T := ''; 
        end; 
  while Stack <> '' do Write(f, Pop, ' '); 
  Close(f); 
end. 

7.5. XÂY D衛NG CÂY NH卯 PHÂN BI韻U DI右N BI韻U TH永C 

Ngay trong ph亥n đ亥u tiên, chúng ta đã bi院t r茨ng các d衣ng bi吋u th泳c trung t嘘, ti隠n t嘘 và h壱u t嘘 
đ隠u có th吋 đ逢嬰c hình thành b茨ng cách duy羽t cây nh鵜 phân bi吋u di宇n bi吋u th泳c đó theo các tr壱t 
t詠 khác nhau. V壱y t衣i sao không xây d詠ng ngay cây nh鵜 phân bi吋u di宇n bi吋u th泳c đó r欝i th詠c 

hi羽n các công vi羽c tính toán ngay trên cây?. Khó khĕn g員p ph違i chính là thu壱t toán xây d詠ng 

cây nh鵜 phân tr詠c ti院p t瑛 d衣ng trung t嘘 có th吋 kém hi羽u qu違, trong khi đó t瑛 d衣ng h壱u t嘘 l衣i có 

th吋 khôi ph映c l衣i cây nh鵜 phân bi吋u di宇n bi吋u th泳c m瓜t cách r医t đ挨n gi違n, g亥n gi嘘ng nh逢 quá 

trình tính toán bi吋u th泳c h壱u t嘘: 

B逢噂c 1: Kh荏i t衣o m瓜t Stack r厩ng dùng đ吋 ch泳a các nút trên cây 

B逢噂c 2: Đ丑c l亥n l逢嬰t các ph亥n t穎 c栄a bi吋u th泳c RPN t瑛 trái qua ph違i (ph亥n t穎 này có th吋 là 

h茨ng, bi院n hay toán t穎) v噂i m厩i ph亥n t穎 đó: 

¬ T衣o ra m瓜t nút m噂i N ch泳a ph亥n t穎 m噂i đ丑c đ逢嬰c 

¬ N院u ph亥n t穎 này là m瓜t toán t穎, l医y t瑛 Stack ra hai nút (theo th泳 t詠 là y và x), sau đó đem 

liên k院t trái c栄a N tr臼 đ院n x, đem liên k院t ph違i c栄a N tr臼 đ院n y. 

¬ Đẩy nút N vào Stack 

B逢噂c 3: Sau khi k院t thúc b逢噂c 2 thì toàn b瓜 bi吋u th泳c đã đ逢嬰c đ丑c xong, trong Stack ch雨 còn 

duy nh医t m瓜t ph亥n t穎, ph亥n t穎 đó chính là g嘘c c栄a cây nh鵜 phân bi吋u di宇n bi吋u th泳c. 

Bài t壱p 

Bài 1 

Vi院t ch逢挨ng trình chuy吋n bi吋u th泳c trung t嘘 d衣ng ph泳c t衣p h挨n bao g欝m: Phép l医y s嘘 đ嘘i (-x), 

phép lu悦 th瑛a xy (x^y), l運i g丑i hàm s嘘 h丑c (sqrt, exp, abs v.v…) sang d衣ng RPN. 

Bài 2 

Vi院t ch逢挨ng trình chuy吋n bi吋u th泳c logic d衣ng trung t嘘 sang d衣ng RPN. Ví d映: 

Chuy吋n: “a and b or c and d” thành: “a b and c d and or” 

Bài 3 

Chuy吋n các bi吋u th泳c sau đây ra d衣ng RPN 

a) A * (B + C) 
b) A + B / C + D 
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c) A * (B + -C) 
d) A - (B + C)d/e 
e) A and B or C 
f) A and (B or not C) 
g) (A or B) and (C or (D and not E)) 
h) (A = B) or (C = D) 
i) (A < 9) and (A > 3) or not (A > 0) 
j) ((A > 0) or (A < 0)) and (B * B - 4 * A * C < 0) 

Bài 4 

Vi院t ch逢挨ng trình tính bi吋u th泳c logic d衣ng RPN v噂i các toán t穎 and, or, not và các toán h衣ng 

là TRUE hay FALSE. 

Bài 5 

Vi院t ch逢挨ng trình hoàn ch雨nh tính giá tr鵜 bi吋u th泳c trung t嘘. 
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§8. S溢P X蔭P (SORTING) 

8.1. BÀI TOÁN S溢P X蔭P 

S逸p x院p là quá trình b嘘 trí l衣i các ph亥n t穎 c栄a m瓜t t壱p đ嘘i t逢嬰ng nào đó theo m瓜t th泳 t詠 nh医t 
đ鵜nh. Chẳng h衣n nh逢 th泳 t詠 tĕng d亥n (hay gi違m d亥n) đ嘘i v噂i m瓜t dãy s嘘, th泳 t詠 t瑛 đi吋n đ嘘i v噂i 

các t瑛 v.v… Yêu c亥u v隠 s逸p x院p th逢運ng xuyên xu医t hi羽n trong các 泳ng d映ng Tin h丑c v噂i các 

m映c đích khác nhau: s逸p x院p d英 li羽u trong máy tính đ吋 tìm ki院m cho thu壱n l嬰i, s逸p x院p các 

k院t qu違 x穎 lý đ吋 in ra trên b違ng bi吋u v.v… 

Nói chung, d英 li羽u có th吋 xu医t hi羽n d逢噂i nhi隠u d衣ng khác nhau, nh逢ng 荏 đây ta quy 逢噂c: M瓜t 
t壱p các đ嘘i t逢嬰ng c亥n s逸p x院p là t壱p các b違n ghi (records), m厩i b違n ghi bao g欝m m瓜t s嘘 
tr逢運ng (fields) khác nhau. Nh逢ng không ph違i toàn b瓜 các tr逢運ng d英 li羽u trong b違n ghi đ隠u 

đ逢嬰c xem xét đ院n trong quá trình s逸p x院p mà ch雨 là m瓜t tr逢運ng nào đó (hay m瓜t vài tr逢運ng 

nào đó) đ逢嬰c chú ý t噂i thôi. Tr逢運ng nh逢 v壱y ta g丑i là khoá (key). S逸p x院p s胤 đ逢嬰c ti院n hành 

d詠a vào giá tr鵜 c栄a khoá này. 

Ví d映: H欝 s挨 tuy吋n sinh c栄a m瓜t tr逢運ng Đ衣i h丑c là m瓜t danh sách thí sinh, m厩i thí sinh có tên, 

s嘘 báo danh, đi吋m thi. Khi mu嘘n li羽t kê danh sách nh英ng thí sinh trúng tuy吋n t泳c là ph違i s逸p 

x院p các thí sinh theo th泳 t詠 t瑛 đi吋m cao nh医t t噂i đi吋m th医p nh医t. 雲 đây khoá s逸p x院p chính là 

đi吋m thi. 

STT SBD H丑 và tên Đi吋m thi 

1 A100 Nguy宇n Vĕn A 20 

2 B200 Tr亥n Th鵜 B 25 

3 X150 Ph衣m Vĕn C 18 

4 G180 Đ厩 Th鵜 D 21 

Khi s逸p x院p, các b違n ghi trong b違ng s胤 đ逢嬰c đ員t l衣i vào các v鵜 trí sao cho giá tr鵜 khoá t逢挨ng 

泳ng v噂i chúng có đúng th泳 t詠 đã 医n đ鵜nh. Vì kích th逢噂c c栄a toàn b違n ghi có th吋 r医t l噂n, nên 

n院u vi羽c s逸p x院p th詠c hi羽n tr詠c ti院p trên các b違n ghi s胤 đòi h臼i s詠 chuy吋n đ鰻i v鵜 trí c栄a các 

b違n ghi, kéo theo vi羽c th逢運ng xuyên ph違i di chuy吋n, copy nh英ng vùng nh噂 l噂n, gây ra nh英ng 

t鰻n phí th運i gian khá nhi隠u. Th逢運ng ng逢運i ta kh逸c ph映c tình tr衣ng này b茨ng cách xây d詠ng 

m瓜t b違ng khoá: M厩i b違n ghi trong b違ng ban đ亥u s胤 t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t b違n ghi trong b違ng 

khoá. B違ng khoá cũng g欝m các b違n ghi nh逢ng m厩i b違n ghi ch雨 g欝m có hai tr逢運ng:  

Tr逢運ng th泳 nh医t ch泳a khoá  

Tr逢運ng th泳 hai ch泳a liên k院t t噂i m瓜t b違n ghi trong b違ng ban đ亥u, t泳c là ch泳a m瓜t thông tin đ栄 
đ吋 bi院t b違n ghi t逢挨ng 泳ng v噂i nó trong b違ng ban đ亥u là b違n ghi nào.  

Sau đó, vi羽c s逸p x院p đ逢嬰c th詠c hi羽n tr詠c ti院p trên b違ng khoá, trong quá trình s逸p x院p, b違ng 

chính không h隠 b鵜 違nh h逢荏ng gì, vi羽c truy c壱p vào m瓜t b違n ghi nào đó c栄a b違ng chính v磯n 
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có th吋 th詠c hi羽n đ逢嬰c b茨ng cách d詠a vào tr逢運ng liên k院t c栄a b違n ghi t逢挨ng 泳ng thu瓜c b違ng 

khoá.  

Nh逢 荏 ví d映 trên, ta có th吋 xây d詠ng b違ng khoá g欝m 2 tr逢運ng, tr逢運ng khoá ch泳a đi吋m và 

tr逢運ng liên k院t ch泳a s嘘 th泳 t詠 c栄a ng逢運i có đi吋m t逢挨ng 泳ng trong b違ng ban đ亥u: 

Đi吋m thi STT

20 1 

25 2 

18 3 

21 4 

 

Sau khi s逸p x院p theo tr壱t t詠 đi吋m cao nh医t t噂i đi吋m th医p nh医t, b違ng khoá s胤 tr荏 thành: 

Đi吋m thi STT

25 2 

21 4 

20 1 

18 3 

D詠a vào b違ng khoá, ta có th吋 bi院t đ逢嬰c r茨ng ng逢運i có đi吋m cao nh医t là ng逢運i mang s嘘 th泳 t詠 

2, ti院p theo là ng逢運i mang s嘘 th泳 t詠 4, ti院p n英a là ng逢運i mang s嘘 th泳 t詠 1, và cu嘘i cùng là 

ng逢運i mang s嘘 th泳 t詠 3, còn mu嘘n li羽t kê danh sách đ亥y đ栄 thì ta ch雨 vi羽c đ嘘i chi院u v噂i b違ng 

ban đ亥u và li羽t kê theo th泳 t詠 2, 4, 1, 3. 

Có th吋 còn c違i ti院n t嘘t h挨n d詠a vào nh壱n xét sau: Trong b違ng khoá, n瓜i dung c栄a tr逢運ng khoá 

hoàn toàn có th吋 suy ra đ逢嬰c t瑛 tr逢運ng liên k院t b茨ng cách: D詠a vào tr逢運ng liên k院t, tìm t噂i 

b違n ghi t逢挨ng 泳ng trong b違ng chính r欝i truy xu医t tr逢運ng khoá trong b違ng chính. Nh逢 ví d映 
trên thì ng逢運i mang s嘘 th泳 t詠 1 ch逸c ch逸n s胤 ph違i có đi吋m thi là 20, còn ng逢運i mang s嘘 th泳 t詠 

3 thì ch逸c ch逸n ph違i có đi吋m thi là 18. V壱y thì b違ng khoá có th吋 lo衣i b臼 đi tr逢運ng khoá mà ch雨 
gi英 l衣i tr逢運ng liên k院t. Trong tr逢運ng h嬰p các ph亥n t穎 trong b違ng ban đ亥u đ逢嬰c đánh s嘘 t瑛 1 

t噂i n và tr逢運ng liên k院t chính là s嘘 th泳 t詠 c栄a b違n ghi trong b違ng ban đ亥u nh逢 荏 ví d映 trên, 

ng逢運i ta g丑i k悦 thu壱t này là k悦 thu壱t s逸p x院p b茨ng ch雨 s嘘: B違ng ban đ亥u không h隠 b鵜 違nh 

h逢荏ng gì c違, vi羽c s逸p x院p ch雨 đ挨n thu亥n là đánh l衣i ch雨 s嘘 cho các b違n ghi theo th泳 t詠 s逸p x院p. 

C映 th吋 h挨n:  

N院u r[1..n] là các b違n ghi c亥n s逸p x院p theo m瓜t th泳 t詠 nh医t đ鵜nh thì vi羽c s逸p x院p b茨ng ch雨 s嘘 
t泳c là xây d詠ng m瓜t dãy Index[1..n] mà 荏 đây: 

Index[j] = Ch雨 s嘘 c栄a b違n ghi s胤 đ泳ng th泳 j khi s逸p th泳 t詠 

(B違n ghi r[index[j]] s胤 ph違i đ泳ng sau j - 1 b違n ghi khác khi s逸p x院p) 
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Do khoá có vai trò đ員c bi羽t nh逢 v壱y nên sau này, khi trình bày các gi違i thu壱t, ta s胤 coi khoá 

nh逢 đ衣i di羽n cho các b違n ghi và đ吋 cho đ挨n gi違n, ta ch雨 nói t噂i giá tr鵜 c栄a khoá mà thôi. Các 

thao tác trong k悦 thu壱t s逸p x院p l胤 ra là tác đ瓜ng lên toàn b違n ghi gi運 đây ch雨 làm trên khoá. 

Còn vi羽c cài đ員t các ph逢挨ng pháp s逸p x院p trên danh sách các b違n ghi và k悦 thu壱t s逸p x院p 

b茨ng ch雨 s嘘, ta coi nh逢 bài t壱p. 

Bài toán s逸p x院p gi運 đây có th吋 phát bi吋u nh逢 sau:  

Xét quan h羽 th泳 t詠 toàn ph亥n “nh臼 h挨n ho員c b茨ng” ký hi羽u “≤” trên m瓜t t壱p h嬰p S, là quan h羽 
hai ngôi tho違 mãn b嘘n tính ch医t: 

V噂i ∀a, b, c ∈ S 

¬ Tính ph鰻 bi院n: Ho員c là a ≤ b, ho員c b ≤ a; 

¬ Tính ph違n x衣: a ≤ a 

¬ Tính ph違n đ嘘i x泳ng: N院u a ≤ b và b ≤ a thì b逸t bu瓜c a = b. 

¬ Tính b逸c c亥u: N院u có a ≤ b và b ≤ c thì a ≤ c. 

Trong tr逢運ng h嬰p a ≤ b và a ≠ b, ta dùng ký hi羽u “<” cho g丑n 

Cho m瓜t dãy k[1..n] g欝m n khoá. Gi英a hai khoá b医t kỳ có quan h羽 th泳 t詠 toàn ph亥n “≤". X院p 

l衣i dãy các khoá đó đ吋 đ逢嬰c dãy khoá tho違 mãn k[1]≤ k[2] ≤ …≤ k[n]. 

Gi違 s穎 c医u trúc d英 li羽u cho dãy khoá đ逢嬰c mô t違 nh逢 sau: 

const 
  n = …; {Số khoá trong dãy khoá, có thể khai báo dưới dạng biến số nguyên để tuỳ biến hơn} 
type 
  TKey = …; {Kiểu dữ liệu một khoá} 
  TArray = array[1..n] of TKey;  
var 
  k: TArray; {Dãy khoá} 

Thì nh英ng thu壱t toán s逸p x院p d逢噂i đây đ逢嬰c vi院t d逢噂i d衣ng th栄 t映c s逸p x院p dãy khoá k, ki吋u 

ch雨 s嘘 đánh cho t瑛ng khoá trong dãy có th吋 coi là s嘘 nguyên Integer. 

8.2. THU一T TOÁN S溢P X蔭P KI韻U CH窺N (SELECTIONSORT) 

M瓜t trong nh英ng thu壱t toán s逸p x院p đ挨n gi違n nh医t là ph逢挨ng pháp s逸p x院p ki吋u ch丑n. Ý t逢荏ng 

c挨 b違n c栄a cách s逸p x院p này là:  

雲 l逢嬰t th泳 nh医t, ta ch丑n trong dãy khoá k[1..n] ra khoá nh臼 nh医t (khoá ≤ m丑i khoá khác) và 

đ鰻i giá tr鵜 c栄a nó v噂i k[1], khi đó giá tr鵜 khoá k[1] tr荏 thành giá tr鵜 khoá nh臼 nh医t. 

雲 l逢嬰t th泳 hai, ta ch丑n trong dãy khoá k[2..n] ra khoá nh臼 nh医t và đ鰻i giá tr鵜 c栄a nó v噂i k[2]. 

… 

雲 l逢嬰t th泳 i, ta ch丑n trong dãy khoá k[i..n] ra khoá nh臼 nh医t và đ鰻i giá tr鵜 c栄a nó v噂i k[i]. 

… 

Làm t噂i l逢嬰t th泳 n - 1, ch丑n trong hai khoá k[n-1], k[n] ra khoá nh臼 nh医t và đ鰻i giá tr鵜 c栄a nó 

v噂i k[n-1]. 
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procedure SelectionSort; 
var 
  i, j, jmin: Integer; 
begin 
  for i := 1 to n - 1 do {Làm n - 1 lượt} 
    begin 
      {Chọn trong số các khoá trong đoạn k[i..n] ra khoá k[jmin] nhỏ nhất} 
      jmin := i; 
      for j := i + 1 to n do 
        if k[j] < k[jmin] then jmin := j; 

      if jmin ≠ i then 
        <Đảo giá trị của k[jmin] cho k[i]> 
    end; 
end; 

Đ嘘i v噂i ph逢挨ng pháp ki吋u l詠a ch丑n, có th吋 coi phép so sánh (k[j] < k[jmin]) là phép toán tích 

c詠c đ吋 đánh giá hi羽u su医t thu壱t toán v隠 m員t th運i gian. 雲 l逢嬰t th泳 i, đ吋 ch丑n ra khoá nh臼 nh医t 
bao gi運 cũng c亥n n - i phép so sánh, s嘘 l逢嬰ng phép so sánh này không h隠 ph映 thu瓜c gì vào 

tình tr衣ng ban đ亥u c栄a dãy khoá c違. T瑛 đó suy ra t鰻ng s嘘 phép so sánh s胤 ph違i th詠c hi羽n là: 

(n - 1) + (n - 2) + … + 1 = n * (n - 1) / 2 

V壱y thu壱t toán s逸p x院p ki吋u ch丑n có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán là O(n2) 

8.3. THU一T TOÁN S溢P X蔭P N蔚I B窺T (BUBBLESORT) 

Trong thu壱t toán s逸p x院p n鰻i b丑t, dãy các khoá s胤 đ逢嬰c duy羽t t瑛 cu嘘i dãy lên đ亥u dãy (t瑛 k[n] 

v隠 k[1]), n院u g員p hai khoá k院 c壱n b鵜 ng逢嬰c th泳 t詠 thì đ鰻i ch厩 c栄a chúng cho nhau. Sau l亥n 

duy羽t nh逢 v壱y, khoá nh臼 nh医t trong dãy khoá s胤 đ逢嬰c chuy吋n v隠 v鵜 trí đ亥u tiên và v医n đ隠 tr荏 

thành s逸p x院p dãy khoá t瑛 k[2] t噂i k[n]: 

procedure BubbleSort;  
var 
  i, j: Integer; 
begin 
  for i := 2 to n do  
    for j := n downto i do {Duyệt từ cuối dãy lên, làm nổi khoá nhỏ nhất trong đoạn k[i-1, n] về vị trí i-1} 
      if k[j] < k[j-1] then 
        <Đảo giá trị k[j] và k[j-1]> 
end; 

Đ嘘i v噂i thu壱t toán s逸p x院p n鰻i b丑t, có th吋 coi phép toán tích c詠c là phép so sánh k[j] < k[j-1]. 

Và s嘘 l亥n th詠c hi羽n phép so sánh này là: 

(n - 1) + (n - 2) + … + 1 = n * (n - 1) / 2 

V壱y thu壱t toán s逸p x院p n鰻i b丑t cũng có đ瓜 ph泳c t衣plà O(n2). B医t k吋 tình tr衣ng d英 li羽u vào nh逢 

th院 nào. 

8.4. THU一T TOÁN S溢P X蔭P KI韻U CHÈN (INSERTIONSORT) 

Xét dãy khoá k[1..n]. Ta th医y dãy con ch雨 g欝m m厩i m瓜t khoá là k[1] có th吋 coi là đã s逸p x院p 

r欝i. Xét thêm k[2], ta so sánh nó v噂i k[1], n院u th医y k[2] < k[1] thì chèn nó vào tr逢噂c k[1]. Đ嘘i 
v噂i k[3], ta l衣i xét dãy ch雨 g欝m 2 khoá k[1], k[2] đã s逸p x院p và tìm cách chèn k[3] vào dãy 

khoá đó đ吋 đ逢嬰c th泳 t詠 s逸p x院p. M瓜t cách t鰻ng quát, ta s胤 s逸p x院p dãy k[1..i] trong đi隠u ki羽n 

dãy k[1..i-1] đã s逸p x院p r欝i b茨ng cách chèn k[i] vào dãy đó t衣i v鵜 trí đúng khi s逸p x院p. 
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procedure InsertionSort; 
var 
  i, j: Integer; 
  tmp: TKey; {Biến giữ lại giá trị khoá chèn} 
begin 
  for i := 2 to n do {Chèn giá trị k[i] vào dãy k[1..i-1] để toàn đoạn k[1..i] tr運 thành đã sắp xếp} 
    begin 
      tmp := k[i]; {Giữ lại giá trị k[i]} 
      j := i - 1; 

      while (j > 0) and (tmp < k[j]) do {So sánh giá trị cần chèn với lần lượt các khoá k[j] (i-1≥j≥0)} 
        begin 
          k[j+1] := k[j]; {Đẩy lùi giá trị k[j] về phía sau một vị trí, tạo ra “khoảng trống” tại vị trí j} 
          j := j - 1; 
        end; 
      k[j+1] := tmp; {Đưa giá trị chèn vào “khoảng trống” mới tạo ra} 
    end; 
end; 

Đ嘘i v噂i thu壱t toán s逸p x院p ki吋u chèn, thì chi phí th運i gian th詠c hi羽n thu壱t toán ph映 thu瓜c vào 

tình tr衣ng dãy khoá ban đ亥u. N院u coi phép toán tích c詠c 荏 đây là phép so sánh tmp < k[j], ta 

có: 

Tr逢運ng h嬰p t嘘t nh医t 泳ng v噂i dãy khoá đã s逸p x院p r欝i, m厩i l逢嬰t ch雨 c亥n 1 phép so sánh, và nh逢 

v壱y t鰻ng s嘘 phép so sánh đ逢嬰c th詠c hi羽n là n - 1. Phân tích trong tr逢運ng h嬰p t嘘t nh医t, đ瓜 ph泳c 

t衣p tính toán c栄a InsertionSort là Θ(n)  

Tr逢運ng h嬰p t欝i t羽 nh医t 泳ng v噂i dãy khoá đã có th泳 t詠 ng逢嬰c v噂i th泳 t詠 c亥n s逸p thì 荏 l逢嬰t th泳 i, 

c亥n có i - 1 phép so sánh và t鰻ng s嘘 phép so sánh là: 

(n - 1) + (n - 2) + … + 1 = n * (n - 1) / 2. 

V壱y phân tích trong tr逢運ng h嬰p t嘘t nh医t, đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a InsertionSort là Θ(n2) 

Tr逢運ng h嬰p các giá tr鵜 khoá xu医t hi羽n m瓜t cách ng磯u nhiên, ta có th吋 coi xác su医t xu医t hi羽n 

m厩i khoá là đ欝ng kh違 nĕng, thì có th吋 coi 荏 l逢嬰t th泳 i, thu壱t toán c亥n trung bình i / 2 phép so 

sánh và t鰻ng s嘘 phép so sánh là:  

(1 / 2) + (2 / 2) + … + (n / 2) = (n + 1) * n / 4. 

V壱y phân tích trong tr逢運ng h嬰p trung bình, đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a InsertionSort là Θ(n2). 

Nhìn v隠 k院t qu違 đánh giá, ta có th吋 th医y r茨ng thu壱t toán s逸p x院p ki吋u chèn t臼 ra t嘘t h挨n so v噂i 

thu壱t toán s逸p x院p ch丑n và s逸p x院p n鰻i b丑t. Tuy nhiên, chi phí th運i gian th詠c hi羽n c栄a thu壱t 
toán s逸p x院p ki吋u chèn v磯n còn khá l噂n. 

Có th吋 c違i ti院n thu壱t toán s逸p x院p chèn nh運 nh壱n xét: Khi dãy khoá k[1..i-1] đã đ逢嬰c s逸p x院p 

thì vi羽c tìm v鵜 trí chèn có th吋 làm b茨ng thu壱t toán tìm ki院m nh鵜 phân và k悦 thu壱t chèn có th吋 
làm b茨ng các l羽nh d鵜ch chuy吋n vùng nh噂 cho nhanh. Tuy nhiên đi隠u đó cũng không làm gi違m 

đi đ瓜 ph泳c t衣p c栄a thu壱t toán b荏i trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t, ta ph違i m医t n - 1 l亥n chèn và l亥n 

chèn th泳 i ta ph違i d鵜ch lùi i khoá đ吋 t衣o ra kho違ng tr嘘ng tr逢噂c khi đẩy giá tr鵜 khoá chèn vào 

ch厩 tr嘘ng đó. 



C医u trúc d英 li羽u và gi違i thu壱t ¦ 93 } 

 

Lê Minh Hoàng 

procedure InsertionSortwithBinarySearching; 
var 
  i, inf, sup, median: Integer; 
  tmp: TKey; 
begin  
  for i := 2 to n do 
    begin 
      tmp := k[i]; {Giữ lại giá trị k[i]} 
      inf := 1; sup := i - 1; {Tìm chỗ chèn giá trị tmp vào đoạn từ k[inf] tới k[sup+1]} 
      repeat {Sau mỗi vòng lặp này thì đoạn tìm bị co lại một nửa} 
        median := (inf + sup) div 2; {Xét chỉ số nằm giữa chỉ số inf và chỉ số sup} 
        if tmp < k[median] then sup := median - 1 
        else inf := median + 1; 
      until inf > sup; { Kết thúc vòng lặp thì inf = sup + 1 chính là vị trí chèn} 
      <Dịch các khoá từ k[inf] tới k[i-1] lùi sau một vị trí> 
      k[inf] := tmp; {Đưa giá trị tmp vào “khoảng trống” mới tạo ra} 
    end; 
end; 

8.5. S溢P X蔭P CHÈN V閏I Đ浦 DÀI B姶閏C GI謂M D井N (SHELLSORT) 

Nh逢嬰c đi吋m c栄a thu壱t toán s逸p x院p ki吋u chèn th吋 hi羽n khi mà ta luôn ph違i chèn m瓜t khóa vào 

v鵜 trí g亥n đ亥u dãy. Đ吋 kh逸c ph映c nh逢嬰c đi吋m này, ng逢運i ta th逢運ng s穎 d映ng thu壱t toán s逸p x院p 

chèn v噂i đ瓜 dài b逢噂c gi違m d亥n, ý t逢荏ng ban đ亥u cho thu壱t toán đ逢嬰c đ逢a ra b荏i D.L.Shell 

nĕm 1959 nên thu壱t toán còn có m瓜t tên g丑i khác: ShellSort 

Xét dãy khoá: k[1..n]. V噂i m瓜t s嘘 nguyên d逢挨ng h: 1 ≤ h ≤ n, ta có th吋 chia dãy đó thành h 

dãy con: 

Dãy con 1: k[1], k[1+h], k[1 + 2h], … 

Dãy con 2: k[2], k[2+h], k[2 + 2h], … 

… 

Dãy con h: k[h], k[2h], k[3h], … 

 

Ví d映 nh逢 dãy (4, 6, 7, 2, 3, 5, 1, 9, 8); n = 9; h = 3. Có 3 dãy con. 

Dãy khoá chính: 4 6 7 2 3 5 1 9 8 

Dãy con 1: 4   2   1   

Dãy con 2:  6   3   9  

Dãy con 3:   7   5   8 

Nh英ng dãy con nh逢 v壱y đ逢嬰c g丑i là dãy con x院p theo đ瓜 dài b逢噂c h. T逢 t逢荏ng c栄a thu壱t toán 

ShellSort là: V噂i m瓜t b逢噂c h, áp d映ng thu壱t toán s逸p x院p ki吋u chèn t瑛ng dãy con đ瓜c l壱p đ吋 
làm m鵜n d亥n dãy khoá chính. R欝i l衣i làm t逢挨ng t詠 đ嘘i v噂i b逢噂c h div 2 … cho t噂i khi h = 1 thì 

ta đ逢嬰c dãy khoá s逸p x院p. 

Nh逢 荏 ví d映 trên, n院u dùng thu壱t toán s逸p x院p ki吋u chèn thì khi g員p khoá k[7] = 1, là khoá nh臼 
nh医t trong dãy khoá, nó ph違i chèn vào v鵜 trí 1, t泳c là ph違i thao tác trên 6 khoá đ泳ng tr逢噂c nó. 

Nh逢ng n院u coi 1 là khoá c栄a dãy con 1 thì nó ch雨 c亥n chèn vào tr逢噂c 2 khoá trong dãy con đó 
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mà thôi. Đây chính là nguyên nhân ShellSort hi羽u qu違 h挨n s逸p x院p chèn: Khoá nh臼 đ逢嬰c 

nhanh chóng đ逢a v隠 g亥n v鵜 trí đúng c栄a nó. 

procedure ShellSort; 
var 
  i, j, h: Integer; 
  tmp: TKey; 
begin 
  h := n div 2; 
  while h <> 0 do {Làm mịn dãy với độ dài bước h} 
    begin 
      for i := h + 1 to n do 
        begin {Sắp xếp chèn trên dãy con a[i-h], a[i], a[i+h], a[i+2h], …} 
          tmp := k[i]; j := i - h; 
          while (j > 0) and (k[j] > tmp) do 
            begin 
              k[j+h] := k[j]; 
              j := j - h; 
            end; 
          k[j+h] := tmp; 
        end; 
      h := h div 2; 
    end;  
end; 

Trên đây là phiên b違n nguyên thu益 c栄a ShellSort do D.L.Shell đ逢a ra nĕm 1959. Đ瓜 dài b逢噂c 

đ逢嬰c đem div 2 sau m厩i l亥n l員p. D宇 th医y r茨ng đ吋 ShellSort ho衣t đ瓜ng đúng thì ch雨 c亥n dãy 

b逢噂c h gi違m d亥n v隠 1 sau m厩i b逢噂c l員p là đ逢嬰c, đã có m瓜t s嘘 nghiên c泳u v隠 vi羽c ch丑n dãy 

b逢噂c h cho ShellSort nh茨m tĕng hi羽u qu違 c栄a thu壱t toán. 

ShellSort ho衣t đ瓜ng nhanh và d宇 cài đ員t, tuy v壱y vi羽c đánh giá đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a 

ShellSort là t逢挨ng đ嘘i khó, ta ch雨 th瑛a nh壱n các k院t qu違 sau đây: 

N院u các b逢噂c h đ逢嬰c ch丑n theo th泳 t詠 ng逢嬰c t瑛 dãy: 1, 3, 7, 15, …, 2i-1, … thì đ瓜 ph泳c t衣p 

tính toán c栄a ShellSort là O(n3/2). 

N院u các b逢噂c h đ逢嬰c ch丑n theo th泳 t詠 ng逢嬰c t瑛 dãy: 1, 8, 23, 77, …, 4i+1 + 3.2i + 1, … thì đ瓜 
ph泳c t衣p tính toán c栄a ShellSort là O(n4/3). 

N院u các b逢噂c h đ逢嬰c ch丑n theo th泳 t詠 ng逢嬰c t瑛 dãy: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, …, 2i3j, … 

(Dãy tĕng d亥n c栄a các ph亥n t穎 d衣ng 2i3j) thì đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a ShellSort là 

O(n(logn)2). 

8.6. THU一T TOÁN S溢P X蔭P KI韻U PHÂN ĐO萎N (QUICKSORT) 

8.6.1. T逢 t逢荏ng c栄a QuickSort 

QuickSort - thu壱t toán đ逢嬰c đ隠 xu医t b荏i C.A.R. Hoare - là m瓜t ph逢挨ng pháp s逸p x院p t嘘t nh医t, 
nghƿa là dù dãy khoá thu瓜c ki吋u d英 li羽u có th泳 t詠 nào, QuickSort cũng có th吋 s逸p x院p đ逢嬰c và 

ch逢a có m瓜t thu壱t toán s逸p x院p t鰻ng quát nào nhanh h挨n QuickSort v隠 m員t t嘘c đ瓜 trung bình 

(theo tôi bi院t). Hoare đã m衣nh d衣n l医y ch英 “Quick” đ吋 đ員t tên cho thu壱t toán. 

Ý t逢荏ng ch栄 đ衣o c栄a ph逢挨ng pháp có th吋 tóm t逸t nh逢 sau: S逸p x院p dãy khoá k[1..n] thì có th吋 
coi là s逸p x院p đo衣n t瑛 ch雨 s嘘 1 t噂i ch雨 s嘘 n trong dãy khoá đó. Đ吋 s逸p x院p m瓜t đo衣n trong dãy 

khoá, n院u đo衣n đó có ít h挨n 2 khoá thì không c亥n ph違i làm gì c違, còn n院u đo衣n đó có ít nh医t 2 
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khoá, ta ch丑n m瓜t khoá ng磯u nhiên nào đó c栄a đo衣n làm “ch嘘t” (Pivot). M丑i khoá nh臼 h挨n 

khoá ch嘘t đ逢嬰c x院p vào v鵜 trí đ泳ng tr逢噂c ch嘘t, m丑i khoá l噂n h挨n khoá ch嘘t đ逢嬰c x院p vào v鵜 
trí đ泳ng sau ch嘘t. Sau phép hoán chuy吋n nh逢 v壱y thì đo衣n đang xét đ逢嬰c chia làm hai đo衣n 

khác r厩ng mà m丑i khoá trong đo衣n đ亥u đ隠u ≤ ch嘘t và m丑i khoá trong đo衣n sau đ隠u ≥ ch嘘t. 
Hay nói cách khác: M厩i khoá trong đo衣n đ亥u đ隠u ≤ m丑i khoá trong đo衣n sau. Và v医n đ隠 tr荏 

thành s逸p x院p hai đo衣n m噂i t衣o ra (có đ瓜 dài ng逸n h挨n đo衣n ban đ亥u) b茨ng ph逢挨ng pháp 

t逢挨ng t詠. 

procedure QuickSort;  
 
  procedure Partition(L, H: Integer); {Sắp xếp dãy khoá k[L..H]} 
  var 
    i, j: Integer; 
    Pivot: TKey; {Biến lưu giá trị khoá chốt} 
  begin 

    if L ≥ H then Exit; {Nếu đoạn chỉ có ≤ 1 khoá thì không phải làm gì cả} 
    Pivot := k[Random(H - L + 1) + L]; {Chọn một khoá ngẫu nhiên trong đoạn làm khoá chốt} 
    i := L; j := H; {i := vị trí đầu đoạn; j := vị trí cuối đoạn} 
    repeat 

      while k[i] < Pivot do i := i + 1; {Tìm từ đầu đoạn khoá ≥ khoá chốt} 
      while k[j] > Pivot do j := j - 1; {Tìm từ cuối đoạn khoá ≤ khoá chốt} 
      {Đến đây ta tìm được hai khoá k[i] và k[j] mà k[i] ≥ key ≥ k[j]} 
      if i ≤ j then 
        begin 
          if i < j then {Nếu chỉ số i đứng trước chỉ số j thì đảo giá trị hai khoá k[i] và k[j]} 
            〈Đảo giá trị k[i] và k[j]〉; {Sau phép đảo này ta có: k[i] ≤ key ≤ k[j]} 
          i := i + 1; j := j - 1; 
        end; 
    until i > j; 
    Partition(L, j); Partition(i, H); {Sắp xếp hai đoạn con mới tạo ra} 
  end; 
 
begin 
  Partition(1, n); 
end; 

Ta th穎 phân tích xem t衣i sao đo衣n ch逢挨ng trình trên ho衣t đ瓜ng đúng: Xét vòng l員p 

repeat…until trong l亥n l員p đ亥u tiên, vòng l員p while th泳 nh医t ch逸c ch逸n s胤 tìm đ逢嬰c khoá k[i] 

≥ khoá ch嘘t b荏i ch逸c ch逸n t欝n t衣i trong đo衣n m瓜t khoá b茨ng khóa ch嘘t. T逢挨ng t詠 nh逢 v壱y, 

vòng l員p while th泳 hai ch逸c ch逸n tìm đ逢嬰c khoá k[j] ≤ khoá ch嘘t. N院u nh逢 khoá k[i] đ泳ng 

tr逢噂c khoá k[j] thì ta đ違o giá tr鵜 hai khoá, cho i ti院n và j lùi. Khi đó ta có nh壱n xét r茨ng m丑i 
khoá đ泳ng tr逢噂c v鵜 trí i s胤 ph違i ≤ khoá ch嘘t và m丑i khoá đ泳ng sau v鵜 trí j s胤 ph違i ≥ khoá ch嘘t. 

kL … … … ki … … … kj … … … kH

≤ Khoá chốt ≥ Khoá chốt
 

Hình 29: Vòng l員p trong c栄a QuickSort 

Đi隠u này đ違m b違o cho vòng l員p repeat…until t衣i b逢噂c sau, hai vòng l員p while…do bên trong 

ch逸c ch逸n l衣i tìm đ逢嬰c hai khoá k[i] và k[j] mà k[i] ≥ khoá ch嘘t ≥ k[j], n院u khoá k[i] đ泳ng 
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tr逢噂c khoá k[j] thì l衣i đ違o giá tr鵜 c栄a chúng, cho i ti院n lên m瓜t v鵜 trí và j lùi v隠 m瓜t v鵜 trí. V壱y 

vòng l員p repeat…until s胤 đ違m b違o t衣i m厩i b逢噂c:  

¬ Hai vòng l員p while…do bên trong luôn tìm đ逢嬰c hai khoá k[i], k[j] mà k[i] ≥ khoá ch嘘t ≥ 

k[j]. Không có tr逢運ng h嬰p hai ch雨 s嘘 i, j ch衣y ra ngoài đo衣n (luôn luôn có L ≤ i, j ≤ H). 

¬ Sau m厩i phép hoán chuy吋n, m丑i khoá đ泳ng tr逢噂c v鵜 trí i luôn ≤ khoá ch嘘t và m丑i khoá 

đ泳ng sau v鵜 trí j luôn ≥ khoá ch嘘t. 

Vòng l員p repeat …until s胤 k院t thúc khi mà ch雨 s嘘 i đ泳ng phía sau ch雨 s嘘 j (Hình 30). 

kL … … … kj … … … ki … … … kH

≤ Khoá chốt

≥ Khoá chốt  
Hình 30: Tr衣ng thái tr逢噂c khi g丑i đ羽 quy 

Theo nh英ng nh壱n xét trên, n院u có m瓜t khoá n茨m gi英a k[j] và k[i] thì khoá đó ph違i đúng b茨ng 

khoá ch嘘t và nó đã đ逢嬰c đ員t 荏 v鵜 trí đúng c栄a nó, nên có th吋 b臼 qua khoá này mà ch雨 xét hai 

đo衣n 荏 hai đ亥u. Công vi羽c còn l衣i là g丑i đ羽 quy đ吋 làm ti院p v噂i đo衣n t瑛 k[L] t噂i k[j] và đo衣n 

t瑛 k[i] t噂i k[H]. Hai đo衣n này ng逸n h挨n đo衣n đang xét b荏i vì L ≤ j < i ≤ H. V壱y thu壱t toán 

không bao gi運 b鵜 r挨i vào quá trình vô h衣n mà s胤 d瑛ng và cho k院t qu違 đúng đ逸n. 

Xét v隠 đ瓜 ph泳c t衣p tính toán, tr逢運ng h嬰p t嘘t nh医t là t衣i m厩i b逢噂c ch丑n ch嘘t đ吋 phân đo衣n, ta 

ch丑n đúng trung v鵜 c栄a dãy khoá (giá tr鵜 s胤 đ泳ng gi英a dãy khi s逸p th泳 t詠), khi đó đ瓜 ph泳c t衣p 

tính toán c栄a QuickSort là Θ(nlgn). Tr逢運ng h嬰p t欝i t羽 nh医t là t衣i m厩i b逢噂c ch丑n ch嘘t đ吋 phân 

đo衣n, ta ch丑n đúng vào khoá l噂n nh医t ho員c nh臼 nh医t c栄a dãy khoá, t衣o ra m瓜t đo衣n g欝m 1 

khoá và đo衣n còn l衣i g欝m n - 1 khoá, khi đó đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a QuickSort là Θ(n2). 

Th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t QuickSort trung bình là Θ(nlgn). Vi羽c ch泳ng minh các k院t qu違 
này ph違i s穎 d映ng nh英ng công c映 toán h丑c ph泳c t衣p, ta th瑛a nh壱n nh英ng đi隠u nói trên. 

8.6.2. Trung v鵜 và th泳 t詠 th嘘ng kê (median and order statistics) 

Vi羽c ch丑n ch嘘t cho phép phân đo衣n quy院t đ鵜nh hi羽u qu違 c栄a QuickSort, n院u ch丑n ch嘘t không 

t嘘t, r医t có th吋 vi羽c phân đo衣n b鵜 suy bi院n thành tr逢運ng h嬰p x医u khi院n QuickSort ho衣t đ瓜ng 

ch壱m và tràn ngĕn x院p ch逢挨ng trình con khi g員p ph違i dây chuy隠n đ羽 qui quá dài. Nh英ng ví d映 
sau đây cho th医y v噂i m瓜t chi院n l逢嬰c ch丑n ch嘘t t欝i có th吋 d宇 dàng tìm ra nh英ng b瓜 d英 li羽u 

khi院n QuickSort ho衣t đ瓜ng ch壱m. 

V噂i m khá l噂n: 

¬ N院u nh逢 ch丑n ch嘘t là khoá đ亥u đo衣n (Pivot := k[L]) hay ch丑n ch嘘t là khoá cu嘘i đo衣n 

(Pivot := k[H]) thì QuickSort s胤 tr荏 thành “Slow” Sort v噂i dãy (1, 2, …, m). 

¬ N院u nh逢 ch丑n ch嘘t là khoá gi英a đo衣n (Pivot := k[(L+H) div 2]) thì QuickSort cũng tr荏 

thành “Slow” Sort v噂i dãy (1, 2, …, m-1, m, m, m-1, …, 2, 1). 
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¬ Trong tr逢運ng h嬰p ch丑n ch嘘t là khoá n茨m 荏 v鵜 trí ng磯u nhiên trong đo衣n, th壱t khó có th吋 
tìm ra m瓜t b瓜 d英 li羽u khi院n cho QuickSort ho衣t đ瓜ng ch壱m. Nh逢ng ta cũng c亥n hi吋u r茨ng 

v噂i m丑i thu壱t toán t衣o s嘘 ng磯u nhiên, trong m! dãy hoán v鵜 c栄a dãy (1, 2, … m) th院 nào 

cũng có m瓜t dãy làm QuickSort b鵜 suy bi院n, tuy nhiên xác su医t x違y ra dãy này quá nh臼 và 

cũng r医t khó đ吋 ch雨 ra nên vi羽c s穎 d映ng cách ch丑n ch嘘t là khoá n茨m 荏 v鵜 trí ng磯u nhiên có 

th吋 coi là an toàn v噂i các tr逢運ng h嬰p suy bi院n c栄a QuickSort. 

Ph亥n “trung v鵜 và th泳 t詠 th嘘ng kê” này đ逢嬰c trình bày trong n瓜i dung th違o lu壱n v隠 QuickSort 

b荏i nó cung c医p m瓜t chi院n l逢嬰c ch丑n ch嘘t “đẹp” trên lý thuy院t, nghƿa là trong tr逢運ng h嬰p x医u 

nh医t, đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a QuickSort cũng ch雨 là O(nlgn) mà thôi. Đ吋 gi違i quy院t v医n đ隠 
suy bi院n c栄a QuickSort, ta xét bài toán tìm trung v鵜 c栄a dãy khoá và bài toán t鰻ng quát h挨n: 

Bài toán th泳 t詠 th嘘ng kê (Order statistics). 

Bài toán: Cho dãy khoá k1, k2, …, kn, hãy ch雨 ra khoá s胤 đ泳ng th泳 p trong dãy khi s逸p th泳 t詠. 

Khi p = n div 2 thì bài toán th泳 t詠 th嘘ng kê tr荏 thành bài toán tìm trung v鵜 c栄a dãy khoá. Sau 

đây ta s胤 nói v隠 m瓜t s嘘 cách gi違i quy院t bài toán th泳 t詠 th嘘ng kê v噂i m映c tiêu cu嘘i cùng là tìm 

ra m瓜t thu壱t toán  đ吋 gi違i bài toán này v噂i đ瓜 ph泳c t衣p trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t là O(n) 

Cách t羽 nh医t mà ai cũng có th吋 nghƿ t噂i là s逸p x院p l衣i toàn b瓜 dãy k và đ逢a ra khoá đ泳ng th泳 p 

c栄a dãy đã s逸p. Trong các thu壱t toán s逸p x院p t鰻ng quát mà ta th違o lu壱n trong bài, không thu壱t 
toán nào cho phép th詠c hi羽n vi羽c này v噂i đ瓜 ph泳c t衣p x医u nh医t và trung bình là O(n) c違. 

Cách th泳 hai là s穎a đ鰻i m瓜t chút th栄 t映c Partition c栄a QuickSort: th栄 t映c Partition ch丑n khoá 

ch嘘t và chia đo衣n đang xét làm hai đo衣n con (th詠c ra là ba): Các khoá c栄a đo衣n đ亥u ≤ ch嘘t, 
các khoá c栄a đo衣n gi英a = ch嘘t, các khoá c栄a đo衣n sau ≥ ch嘘t. Khi đó ta hoàn toàn có th吋 xác 

đ鵜nh đ逢嬰c khoá c亥n tìm n茨m 荏 đo衣n nào. N院u khoá đó n茨m 荏 đo衣n gi英a thì ta ch雨 vi羽c tr違 v隠 
giá tr鵜 khoá ch嘘t. N院u khoá đó n茨m 荏 đo衣n đ亥u hay đo衣n sau thì ch雨 c亥n g丑i đ羽 quy làm t逢挨ng 

t詠 v噂i m瓜t trong hai đo衣n đó ch泳 không c亥n g丑i đ羽 quy đ吋 s逸p x院p c違 hai đo衣n nh逢 QuickSort. 
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{ 
Input: Dãy khoá k[1..n], số p (1 ≤ p ≤ n) 
Output: Giá trị khoá đứng thứ p trong dãy sau khi sắp thứ tự được trả về trong l噂i gọi hàm Select(1, n) 
} 
function Select(L, H: Integer): TKey; {Tìm trong đoạn k[L..H]} 
var 
  Pivot: TKey; 
  i, j: Integer; 
begin 
  Pivot := k[Random(H - L + 1) + L]; 
  i := L; j := H; 
  repeat 
    while k[i] < Pivot do i := i + 1; 
    while k[j] > Pivot do j := j - 1; 

    if i ≤ j then 
      begin 

        if i < j then 〈Đảo giá trị k[i] và k[j]〉; 
        i := i + 1; j := j - 1; 
      end; 
  until i > j; 
  {Xác định khoá cần tìm nằm 運 đoạn nào} 
  if p ≤ j then Select := Select(L, j) {Khoá cần tìm nằm trong đoạn đầu} 
  else 

    if p ≥ i then Select := Select(i, H) {Khoá cần tìm nằm trong đoạn sau} 
    else Select := Pivot; {Khoá cần tìm nằm 運 đoạn giữa, chỉ cần trả về Pivot} 
end; 

 Cách th泳 hai t嘘t h挨n cách th泳 nh医t khi phân tích đ瓜 ph泳c t衣p trung bình v隠 th運i gian th詠c 

hi羽n gi違i thu壱t (Có th吋 ch泳ng minh đ逢嬰c là O(n)). Tuy nhiên trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t, gi違i 
thu壱t này v磯n có đ瓜 ph泳c t衣p O(n2) khi c亥n ch雨 ra khoá l噂n nh医t c栄a dãy khoá và ch嘘t Pivot 

đ逢嬰c ch丑n luôn là khoá nh臼 nh医t c栄a đo衣n k[L..H]. Ta v磯n ph違i h逢噂ng t噂i m瓜t thu壱t toán t嘘t 
h挨n n英a. 

Cách th泳 ba: S詠 bí hi吋m c栄a s嘘 5. 

Ta s胤 vi院t m瓜t hàm Select(L, H, p) tr違 v隠 khoá s胤 đ泳ng th泳 p khi s逸p x院p dãy khoá k[L..H]. 

N院u dãy này có ít h挨n 50 khoá, thu壱t toán s逸p x院p ki吋u chèn s胤 đ逢嬰c áp d映ng trên dãy khoá 

này và sau đó giá tr鵜 k[L + p - 1] s胤 đ逢嬰c tr違 v隠 trong k院t qu違 hàm Select. 

N院u dãy này có ≥ 50 khoá,  ta chia các khoá k[L..H] thành các nhóm 5 khoá: 

k[L + 0..L + 4], k[L + 5..L + 9], k[L + 10, L + 14]… 

N院u cu嘘i cùng quá trình chia nhóm còn l衣i ít h挨n 5 khoá (do đ瓜 dài đo衣n k[L..H] không chia 

h院t cho 5), ta b臼 qua không xét nh英ng khoá d逢 th瑛a này. 

V噂i m厩i nhóm 5 khoá k吋 trên, ta tìm trung v鵜 c栄a nhóm (g丑i t逸t là trung v鵜 nhóm - khoá đ泳ng 

th泳 3 khi s逸p th泳 t詠 5 khoá) và đẩy trung v鵜 nhóm ra đ亥u đo衣n k[L..H] theo th泳 t逢: 

Trung v鵜 c栄a k[L + 0..L + 4] s胤 đ逢嬰c đ違o giá tr鵜 cho k[L] 

Trung v鵜 c栄a k[L + 5..L + 9] s胤 đ逢嬰c đ違o giá tr鵜 cho k[L + 1] 

… 

Gi違 s穎 trung v鵜 c栄a nhóm cu嘘i cùng s胤 đ逢嬰c đ違o giá tr鵜 cho k[j]. 

Sau khi các trung v鵜 nhóm đã t壱p trung v隠 các v鵜 trí k[L..j], ta đ員t Pivot b茨ng trung v鵜 c栄a các 

trung v鵜 nhóm b茨ng m瓜t l羽nh g丑i đ羽 quy hàm Select: 



C医u trúc d英 li羽u và gi違i thu壱t ¦ 99 } 

 

Lê Minh Hoàng 

Pivot := Select(L, j, (j - L + 1) div 2); 

Ti院p t映c các l羽nh c栄a hàm Select nh逢 th院 nào s胤 bàn sau, bây gi運 ta gi違 s穎 hàm Select ho衣t 
đ瓜ng đúng đ吋 xét m瓜t tính ch医t quan tr丑ng c栄a Pivot: 

N院u đ瓜 dài đo衣n k[L..H] là η (= H – L + 1) thì có η div 5 nhóm, nên cũng có η div 5 trung v鵜 
nhóm. Pivot là trung v鵜 c栄a các trung v鵜 nhóm nên Pivot ph違i l噂n h挨n hay b茨ng (η div 5) div 2 

trung v鵜 nhóm, m厩i trung v鵜 nhóm l衣i l噂n h挨n hay b茨ng 2 khoá khác c栄a nhóm. V壱y có th吋 
suy ra r茨ng Pivot l噂n h挨n hay b茨ng (η div 5 div 2 * 3) khoá c栄a đo衣n k[L..H]. L壱p lu壱n t逢挨ng 

t詠, ta có Pivot nh臼 h挨n hay b茨ng (η div 5 div 2 * 3) khoá khác c栄a đo衣n k[L..H]. V噂i n ≥ 50, 

ta có η div 5 div 2 * 3 ≥ η/4. Suy ra: 

¬ Có ít nh医t η/4 khoá nh臼 h挨n hay b茨ng Pivot ⇒ có nhi隠u nh医t 3η/4 khoá l噂n h挨n Pivot 

¬ Có ít nh医t η/4 khoá l噂n h挨n hay b茨ng Pivot ⇒ có nhi隠u nh医t 3η/4 khoá nh臼 h挨n Pivot 

Ta quay l衣i xây d詠ng ti院p hàm Select, khi đã có Pivot, ta có th吋 đ院m đ逢嬰c bao nhiêu khoá 

trong đo衣n k[L..H] nh臼 h挨n Pivot, bao nhiêu khoá b茨ng Pivot và bao nhiêu khoá l噂n h挨n 

Pivot, t瑛 đó xác đ鵜nh đ逢嬰c giá tr鵜 c亥n tìm nh臼 h挨n, l噂n h挨n, hay b茨ng Pivot. N院u giá tr鵜 c亥n 

tìm b茨ng Pivot thì ch雨 c亥n tr違 v隠 Pivot trong k院t qu違 hàm. N院u giá tr鵜 c亥n tìm nh臼 h挨n Pivot, ta 

d欝n t医t c違 các khoá nh臼 h挨n Pivot trong đo衣n k[L..H] v隠 đ亥u đo衣n và g丑i đ羽 quy tìm ti院p v噂i 

đo衣n đ亥u này (Chú ý r茨ng đ瓜 dài đo衣n đ逢嬰c xét ti院p trong l運i g丑i đ羽 quy không quá ¾ l亥n đ瓜 
dài đo衣n k[L..H]), v医n đ隠 t逢挨ng t詠 đ嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p giá tr鵜 c亥n tìm l噂n h挨n Pivot. 
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procedure InsertionSort(L, H: Integer); 
begin 

  〈Dùng InsertionSort sắp xếp dãy k[L..H]〉; 
end; 
 
function Select(L, H, p: Integer): TKey; {Hàm trả về khoá nhỏ thứ p trong dãy khoá k[L..H]} 
var 
  i, j, cL, cE: Integer; 
  Pivot: TKey; 
begin 
  if H - L < 49 then {Nếu độ dài đoạn ít hơn 50 khoá} 
    begin 
      InsertionSort(L, H); {Thực hiện sắp xếp chèn} 
      Select := k[L + p - 1]; {Và trả về phần tử nhỏ thứ p} 
      Exit; 
    end; 
  j := L - 1; i := L; 
  repeat {Tìm trung vị của k[i, i + 4] chuyển về đầu đoạn} 
    InsertionSort(i, i + 4); 
    j := j + 1; 

    〈Đảo giá trị k[i + 2] cho k[j]〉; 
    i := i + 5; 
  until i + 5 > H; 
  Pivot := Select(L, j, (j - L + 1) div 2); 
  cL := 0; cE := 0; {đếm cL: số phần tử nhỏ hơn Pivot, cE: số phần tử bằng Pivot trong dãy k[L, H]} 
  for i := L to H do 
    if k[i] < Pivot then cL := cL + 1; 
    else if k[i] = Pivot then cE := cE + 1; 
  if (cL < p) and (p <= cL + cE) then {Giá trị cần tìm bằng Pivot} 
    begin 
      Select := Pivot; 
      Exit; 
    end; 
  j := L - 1; 
  if p <= cL then {Giá trị cần tìm nhỏ hơn Pivot} 
    begin 
      for i := L to H do {Dồn các khoá nhỏ hơn Pivot về đầu đoạn} 
        if k[i] < Pivot then 
          begin 
            j := j + 1; 

            〈Đảo giá trị k[i] cho k[j]〉; 
          end; 
      Select := Select(L, j, p); {Gọi đệ quy tìm tiếp trong đoạn k[L..j]} 
    end 
  else {Giá trị cần tìm lớn hơn Pivot} 
    begin 
      for i := L to H do {Dồn các khoá lớn hơn Pivot về đầu đoạn} 
        if k[i] > Pivot then 
          begin 
            j := j + 1; 

            〈Đảo giá trị k[i] cho k[j]〉; 
          end; 
      Select := Select(L, j, p - cL - cE); {Gọi đệ quy tìm tiếp trong đoạn k[L..j]} 
    end; 
end; 

Ta s胤 ch雨 ra r茨ng đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a thu壱t toán trên là O(n) trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t. 
N院u g丑i T(n) là th運i gian th詠c hi羽n hàm Select trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t v噂i đ瓜 dài dãy khoá 

k[L..H] b茨ng n. Ta có: 
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B荏i khi n ≤ 50 thì thu壱t toán s逸p x院p chèn s胤 đ逢嬰c th詠c hi羽n, có th吋 coi đo衣n ch逢挨ng trình này 

k院t thúc trong th運i gian c1 v噂i c1 là m瓜t h茨ng s嘘 đ栄 l噂n. Khi n > 50, nhìn vào các đo衣n mã 

trong hàm Select, l羽nh Pivot := Select(L, j, (j - L + 1) div 2) có th運i gian th詠c hi羽n T(n div 5). 

L羽nh Select := Select(L, j, …) có th運i gian th詠c hi羽n không quá T(3n/4) do tính ch医t c栄a Pivot. 

Th運i gian th詠c hi羽n các l羽nh khác trong hàm Select t鰻ng l衣i có th吋 coi là không quá c2.n v噂i c2 

là m瓜t h茨ng s嘘 đ栄 l噂n. Đ員t c = max(c1, 20c2), ta có: 

V噂i 1 ≤ n ≤ 50, rõ ràng T(n) ≤ c1 ≤ cn.  

V噂i n > 50, gi違 thi院t quy n衣p r茨ng T(m) ≤ cm v噂i ∀m < n, ta s胤 ch泳ng minh T(n) ≤ cn, th壱t 
v壱y: 

2

n 3n 1 1 3
T(n) c n c c c n c n c n cn

5 4 20 5 4
≤ + + ≤ + + =  

Ta có đi隠u ph違i ch泳ng minh: T(n) = O(n). S詠 bí ẩn c栄a vi羽c ch丑n s嘘 5 cho kích th逢噂c nhóm 

đã đ逢嬰c gi違i thích (1/5 + 3/4 < 1) 

8.6.3. K院t lu壱n:  

¬ Có th吋 gi違i bài toán th泳 t詠 th嘘ng kê b茨ng thu壱t toán có đ瓜 ph泳c t衣p O(n) trong tr逢運ng h嬰p 

x医u nh医t. 

¬ Có th吋 cài đ員t thu壱t toán QuickSort v噂i đ瓜 ph泳c t衣p O(nlgn) trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t b荏i 

t衣i m厩i l亥n phân đo衣n c栄a QuickSort ta có th吋 tìm đ逢嬰c trung v鵜 c栄a dãy trong th運i gian 

O(n) b茨ng vi羽c gi違i quy院t bài toán th泳 t詠 th嘘ng kê 

¬ Cho t噂i th運i đi吋m này, khi gi違i m丑i bài toán có ch泳a th栄 t映c s逸p x院p, ta có th吋 coi th運i gian 

th詠c hi羽n th栄 t映c s逸p x院p đó là O(nlgn) v噂i m丑i tình tr衣ng d英 li羽u vào. 

8.7. THU一T TOÁN S溢P X蔭P KI韻U VUN Đ渦NG (HEAPSORT) 

HeapSort đ逢嬰c đ隠 xu医t b荏i J.W.J.Williams nĕm 1981, thu壱t toán không nh英ng đóng góp m瓜t 
ph逢挨ng pháp s逸p x院p hi羽u qu違 mà còn xây d詠ng m瓜t c医u trúc d英 li羽u quan tr丑ng đ吋 bi吋u di宇n 

hàng đ嬰i có đ瓜 逢u tiên: C医u trúc d英 li羽u Heap. 

8.7.1. Đ嘘ng (heap) 

Đ嘘ng là m瓜t d衣ng cây nh鵜 phân hoàn ch雨nh đ員c bi羽t mà giá tr鵜 l逢u t衣i m丑i nút có đ瓜 逢u tiên 

cao h挨n hay b茨ng giá tr鵜 l逢u trong hai nút con c栄a nó. Trong thu壱t toán s逸p x院p ki吋u vun đ嘘ng, 

ta coi quan h羽 “逢u tiên h挨n hay b茨ng” là quan h羽 “l噂n h挨n hay b茨ng": ≥ 
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Hình 31: Heap 

8.7.2. Vun đ嘘ng 

Trong bài §6, ta đã bi院t m瓜t dãy khoá k[1..n] là bi吋u di宇n c栄a m瓜t cây nh鵜 phân hoàn ch雨nh mà 

k[i] là giá tr鵜 l逢u trong nút th泳 i, nút con c栄a nút th泳 i là nút 2i và nút 2i + 1, nút cha c栄a nút 

th泳 j là nút j div 2. V医n đ隠 đ員t ra là s逸p l衣i dãy khoá đã cho đ吋 nó bi吋u di宇n m瓜t đ嘘ng. 

Vì cây nh鵜 phân ch雨 g欝m có m瓜t nút hi吋n nhiên là đ嘘ng, nên đ吋 vun m瓜t nhánh cây g嘘c r 

thành đ嘘ng, ta có th吋 coi hai nhánh con c栄a nó (nhánh g嘘c 2r và 2r + 1) đã là đ嘘ng r欝i và 

th詠c hi羽n thu壱t toán vun đ嘘ng t瑛 d逢噂i lên (bottom-up) đ嘘i v噂i cây: G丑i h là chi隠u cao c栄a cây, 

nút 荏 m泳c h (nút lá) đã là g嘘c m瓜t đ嘘ng, ta vun lên đ吋 nh英ng nút 荏 m泳c h - 1 cũng là g嘘c c栄a 

đ嘘ng, … c泳 nh逢 v壱y cho t噂i nút 荏 m泳c 1 (nút g嘘c) cũng là g嘘c c栄a đ嘘ng. 

Thu壱t toán vun thành đ嘘ng đ嘘i v噂i cây g嘘c r, hai nhánh con c栄a r đã là đ嘘ng r欝i: 

Gi違 s穎 荏 nút r ch泳a giá tr鵜 V. T瑛 r, ta c泳 đi t噂i nút con ch泳a giá tr鵜 l噂n nh医t trong 2 nút con, 

cho t噂i khi g員p ph違i m瓜t nút c mà m丑i nút con c栄a c đ隠u ch泳a giá tr鵜 ≤ V (nút lá cũng là 

tr逢運ng h嬰p riêng c栄a đi隠u ki羽n này). D丑c trên đ逢運ng đi t瑛 r t噂i c, ta đẩy giá tr鵜 ch泳a 荏 nút con 

lên nút cha và đ員t giá tr鵜 V vào nút c. 

4

10 9

7 8 6 1

3 5 2
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8 9

7 4 6 1

3 5 2
 

Hình 32: Vun đ嘘ng 

8.7.3. T逢 t逢荏ng c栄a HeapSort 

Đ亥u tiên, dãy khoá k[1..n] đ逢嬰c vun t瑛 d逢噂i lên đ吋 nó bi吋u di宇n m瓜t đ嘘ng, khi đó khoá k[1] 

t逢挨ng 泳ng v噂i nút g嘘c c栄a đ嘘ng là khoá l噂n nh医t, ta đ違o giá tr鵜 khoá đó cho k[n] và không 
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tính t噂i k[n] n英a (Hình 33). Còn l衣i dãy khoá k[1..n-1] tuy không còn là bi吋u di宇n c栄a m瓜t 
đ嘘ng n英a nh逢ng nó l衣i bi吋u di宇n cây nh鵜 phân hoàn ch雨nh mà hai nhánh cây 荏 nút th泳 2 và nút 

th泳 3 (hai nút con c栄a nút 1) đã là đ嘘ng r欝i. V壱y ch雨 c亥n vun m瓜t l亥n, ta l衣i đ逢嬰c m瓜t đ嘘ng, 

đ違o giá tr鵜 k[1] cho k[n-1] và ti院p t映c cho t噂i khi đ嘘ng ch雨 còn l衣i 1 nút (Hình 34). 

Ví d映: 

10

8 9

7 4 6 1

3 5 2

2

8 9

7 4 6 1

3 5 10

 
Hình 33: Đ違o giá tr鵜 k[1] cho k[n] và xét ph亥n còn l衣i 

8 6

7 4 2 1

3 5

9

8 6

7 4 2 1

3 9

5

 
Hình 34: Vun ph亥n còn l衣i thành đ嘘ng r欝i l衣i đ違o tr鵜 k[1] cho k[n-1] 

Thu壱t toán HeapSort có hai th栄 t映c chính:  

¬ Th栄 t映c Adjust(root, endnode) vun cây g嘘c root thành đ嘘ng trong đi隠u ki羽n hai cây g嘘c 

2.root và 2.root +1 đã là đ嘘ng r欝i. Các nút t瑛 endnode + 1 t噂i n đã n茨m 荏 v鵜 trí đúng và 

không đ逢嬰c tính t噂i n英a.  

¬ Th栄 t映c HeapSort mô t違 l衣i quá trình vun đ嘘ng và ch丑n khoá theo ý t逢荏ng trên: 
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procedure HeapSort; 
var 
  r, i: Integer; 
  
  procedure Adjust(root, endnode: Integer); {Vun cây gốc Root thành đống} 
  var 
    c: Integer; 
    Key: TKey; {Biến lưu giá trị khoá 運 nút Root} 
  begin 
    Key := k[root]; 

    while root * 2 ≤ endnode do {Chừng nào root chưa phải là lá} 
      begin 
        c := Root * 2; {Xét nút con trái của Root, so sánh với giá trị nút con phải, chọn ra nút mang giá trị lớn nhất} 
        if (c < endnode) and (k[c] < k[c+1]) then c := c + 1; 

        if k[c] ≤ Key then Break; {Cả hai nút con của Root đều mang giá trị ≤ Key thì dừng ngay} 
        k[root] := k[c]; root := c; {Chuyển giá trị từ nút con c lên nút cha root và đi xuống xét nút con c} 
      end; 
    k[root] := Key; {Đặt giá trị Key vào nút root} 
  end; 
 
begin {Bắt đầu thuật toán HeapSort} 
  for r := n div 2 downto 1 do Adjust(r, n); {Vun cây từ dưới lên tạo thành đống} 
  for i := n downto 2 do 
    begin 

      〈Đảo giá trị k[1] và k[i]〉; {Khoá lớn nhất được chuyển ra cuối dãy} 
      Adjust(1, i - 1); {Vun phần còn lại thành đống} 
    end; 
end; 

V隠 đ瓜 ph泳c t衣p c栄a thu壱t toán, ta đã bi院t r茨ng cây nh鵜 phân hoàn ch雨nh có n nút thì chi隠u cao 

c栄a nó là [lg(n)] + 1. C泳 cho là trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t th栄 t映c Adjust ph違i th詠c hi羽n tìm 

đ逢運ng đi t瑛 nút g嘘c t噂i nút lá 荏 xa nh医t thì đ逢運ng đi tìm đ逢嬰c cũng ch雨 dài b茨ng chi隠u cao c栄a 

cây nên th運i gian th詠c hi羽n m瓜t l亥n g丑i Adjust là O(lgn). T瑛 đó có th吋 suy ra, trong tr逢運ng 

h嬰p x医u nh医t, đ瓜 ph泳c t衣p c栄a HeapSort cũng ch雨 là O(nlgn). Vi羽c đánh giá th運i gian th詠c 

hi羽n trung bình ph泳c t衣p h挨n, ta ch雨 ghi nh壱n m瓜t k院t qu違 đã ch泳ng minh đ逢嬰c là đ瓜 ph泳c t衣p 

trung bình c栄a HeapSort cũng là O(nlgn). 

8.8.  S溢P X蔭P B稲NG PHÉP Đ蔭M PHÂN PH渦I (DISTRIBUTION COUNTING) 

Có m瓜t thu壱t toán s逸p x院p đ挨n gi違n cho tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t: Dãy khoá k[1..n] là các s嘘 
nguyên n茨m trong kho違ng t瑛 0 t噂i M (TKey = 0..M). 

Ta d詠ng dãy c[0..M] các bi院n đ院m, 荏 đây c[V] là s嘘 l亥n xu医t hi羽n giá tr鵜 V trong dãy khoá: 

    for V := 0 to M do c[V] := 0; {Kh運i tạo dãy biến đếm} 
    for i := 1 to n do c[k[i]] := c[k[i]] + 1; 

Ví d映 v噂i dãy khoá: 1, 2, 2, 3, 0, 0, 1, 1, 3, 3 (n = 10, M = 3), sau b逢噂c đ院m ta có: 

c[0] = 2; c[1] = 3; c[2] = 2; c[3] = 3. 

D詠a vào dãy bi院n đ院m, ta hoàn toàn có th吋 bi院t đ逢嬰c: sau khi s逸p x院p thì giá tr鵜 V ph違i n茨m t瑛 

v鵜 trí nào t噂i v鵜 trí nào. Nh逢 ví d映 trên thì giá tr鵜 0 ph違i n茨m t瑛 v鵜 trí 1 t噂i v鵜 trí 2; giá tr鵜 1 ph違i 
đ泳ng liên ti院p t瑛 v鵜 trí 3 t噂i v鵜 trí 5; giá tr鵜 2 đ泳ng 荏 v鵜 trí 6 và 7 còn giá tr鵜 3 n茨m 荏 ba v鵜 trí 
cu嘘i 8, 9, 10: 

0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 
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T泳c là sau khi s逸p x院p: 

Giá tr鵜 0 đ泳ng trong đo衣n t瑛 v鵜 trí 1 t噂i v鵜 trí c[0]. 

Giá tr鵜 1 đ泳ng trong đo衣n t瑛 v鵜 trí c[0]+1 t噂i v鵜 trí c[0]+c[1]. 

Giá tr鵜 2 đ泳ng trong đo衣n t瑛 v鵜 trí c[0]+c[1]+1 t噂i v鵜 trí c[0]+c[1] c[2]. 

… 

Giá tr鵜 v trong đo衣n đ泳ng t瑛 v鵜 trí c[0]+… +c[v-1]+1 t噂i v鵜 trí c[0]+…+ c[v]. 

…  

Đ吋 ý v鵜 trí cu嘘i c栄a m厩i đo衣n, n院u ta tính l衣i dãy c nh逢 sau: 

 for V := 1 to M do c[V] := c[V-1] + c[V] 

Thì c[V] là v鵜 trí cu嘘i c栄a đo衣n ch泳a giá tr鵜 V trong dãy khoá đã s逸p x院p. 

Mu嘘n d詠ng l衣i dãy khoá s逸p x院p, ta thêm m瓜t dãy khoá ph映 x[1..n]. Sau đó duy羽t l衣i dãy khoá 

k, m厩i khi g員p khoá mang giá tr鵜 V ta đ逢a giá tr鵜 đó vào khoá x[c[V]] và gi違m c[V] đi 1. 

for i := n downto 1 do 
 begin 
  V := k[i]; 
  X[c[V]] := k[i]; c[V] := c[V] - 1; 
 end; 

Khi đó dãy khoá x chính là dãy khoá đã đ逢嬰c s逸p x院p, công vi羽c cu嘘i cùng là gán giá tr鵜 dãy 

khoá x cho dãy khoá k. 

procedure DistributionCounting; {TKey = 0..M} 
var 
  c: array[0..M] of Integer; {Dãy biến đếm số lần xuất hiện mỗi giá trị} 
  t: TArray; {Dãy khoá phụ} 
  i: Integer; 
  V: TKey; 
begin 
  for V := 0 to M do c[V] := 0; {Kh運i tạo dãy biến đếm} 
  for i := 1 to n do c[k[i]] := c[k[i]] + 1; {Đếm số lần xuất hiện các giá trị} 
  for V := 1 to M do c[V] := c[V-1] + c[V]; {Tính vị trí cuối mỗi đoạn} 
  for i := n downto 1 do 
    begin 
      V := k[i]; 
      t[c[V]] := k[i]; c[V] := c[V] - 1; 
    end; 
  k := x; {Sao chép giá trị từ dãy khoá x sang dãy khoá k} 
end; 

Rõ ràng đ瓜 ph泳c t衣p c栄a phép đ院m phân ph嘘i là O(M + n)). Nh逢嬰c đi吋m c栄a phép đ院m phân 

ph嘘i là khi t壱p giá tr鵜 khoá quá l噂n thì cho dù n nh臼 cũng không th吋 làm đ逢嬰c. 

Có th吋 có th逸c m逸c t衣i sao trong thao tác d詠ng dãy khoá t, phép duy羽t dãy khoá k theo th泳 t詠 

nào thì k院t qu違 s逸p x院p cũng v磯n đúng, v壱y t衣i sao ta l衣i ch丑n phép duy羽t ng逢嬰c t瑛 d逢噂i lên?. 

Đ吋 tr違 l運i câu h臼i này, ta ph違i phân tích thêm m瓜t đ員c tr逢ng c栄a các thu壱t toán s逸p x院p: 

8.9.  TÍNH 蔚N Đ卯NH C曳A THU一T TOÁN S溢P X蔭P (STABILITY) 

M瓜t ph逢挨ng pháp s逸p x院p đ逢嬰c g丑i là 鰻n đ鵜nh n院u nó b違o toàn th泳 t詠 ban đ亥u c栄a các b違n 

ghi mang khoá b茨ng nhau trong danh sách. Ví d映 nh逢 ban đ亥u danh sách sinh viên đ逢嬰c x院p 

theo th泳 t詠 tên alphabet, thì khi s逸p x院p danh sách sinh viên theo th泳 t詠 gi違m d亥n c栄a đi吋m thi, 
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nh英ng sinh viên b茨ng đi吋m nhau s胤 đ逢嬰c d欝n v隠 m瓜t đo衣n trong danh sách và v磯n đ逢嬰c gi英 

nguyên th泳 t詠 tên alphabet.  

Hãy xem l衣i nh逢ng thu壱t toán s逸p x院p 荏 tr逢噂c, trong nh英ng thu壱t toán đó, thu壱t toán s逸p x院p 

n鰻i b丑t, thu壱t toán s逸p x院p chèn và phép đ院m phân ph嘘i là nh英ng thu壱t toán s逸p x院p 鰻n đ鵜nh, 

còn nh英ng thu壱t toán s逸p x院p khác (và nói chung nh英ng thu壱t toán s逸p x院p đòi h臼i ph違i đ違o 

giá tr鵜 2 b違n ghi 荏 v鵜 trí b医t kỳ) là không 鰻n đ鵜nh. 

V噂i phép đ院m phân ph嘘i 荏 m映c tr逢噂c, ta nh壱n xét r茨ng n院u hai b違n ghi có khoá s逸p x院p b茨ng 

nhau thì khi đ逢a giá tr鵜 vào dãy b違n ghi ph映, b違n ghi nào vào tr逢噂c s胤 n茨m phía sau. V壱y nên 

ta s胤 đẩy giá tr鵜 các b違n ghi vào dãy ph映 theo th泳 t詠 ng逢嬰c đ吋 gi英 đ逢嬰c th泳 t詠 t逢挨ng đ嘘i ban 

đ亥u. 

Nói chung, m丑i ph逢挨ng pháp s逸p x院p t鰻ng quát cho dù không 鰻n đ鵜nh thì đ隠u có th吋 bi院n đ鰻i 
đ吋 nó tr荏 thành 鰻n đ鵜nh, ph逢挨ng pháp chung nh医t đ逢嬰c th吋 hi羽n qua ví d映 sau: 

Gi違 s穎 ta c亥n s逸p x院p các sinh viên trong danh sách theo th泳 t詠 gi違m d亥n c栄a đi吋m b茨ng m瓜t 
thu壱t toán s逸p x院p 鰻n đ鵜nh. Ta thêm cho m厩i sinh viên m瓜t khoá Index là th泳 t詠 ban đ亥u c栄a 

anh ta trong danh sách. Trong thu壱t toán s逸p x院p đ逢嬰c áp d映ng, c泳 ch厩 nào c亥n so sánh hai 

sinh viên A và B xem ai ph違i đ泳ng tr逢噂c, tr逢噂c h院t ta quan tâm t噂i đi吋m s嘘: N院u đi吋m c栄a A 

khác đi吋m c栄a B thì ng逢運i nào đi吋m cao h挨n s胤 đ泳ng tr逢噂c, n院u đi吋m s嘘 b茨ng nhau thì ng逢運i 

nào có Index nh臼 h挨n s胤 đ泳ng tr逢噂c. 

Trong m瓜t s嘘 bài toán, tính 鰻n đ鵜nh c栄a thu壱t toán s逸p x院p quy院t đ鵜nh t噂i c違 tính đúng đ逸n c栄a 

toàn thu壱t toán l噂n. Chính tính “nhanh” c栄a QuickSort và tính 鰻n đ鵜nh c栄a phép đ院m phân 

ph嘘i là c挨 s荏 n隠n t違ng cho hai thu壱t toán s逸p x院p c詠c nhanh trên các dãy khoá s嘘 mà ta s胤 
trình bày d逢噂i đây. 

8.10.  THU一T TOÁN S溢P X蔭P B稲NG C愛 S渦 (RADIX SORT) 

Bài toán đ員t ra là: Cho dãy khoá là các s嘘 t詠 nhiên k[1..n] hãy s逸p x院p chúng theo th泳 t詠 

không gi違m. (Trong tr逢運ng h嬰p ta đang xét, TKey là ki吋u s嘘 t詠 nhiên) 

8.10.1. S逸p x院p c挨 s嘘 theo ki吋u hoán v鵜 các khoá (Radix Exchange Sort) 

Hãy xem l衣i thu壱t toán QuickSort, t衣i b逢噂c phân đo衣n nó phân đo衣n đang xét thành hai đo衣n 

tho違 mãn m厩i khoá trong đo衣n đ亥u ≤ m丑i khoá trong đo衣n sau và th詠c hi羽n t逢挨ng t詠 trên hai 

đo衣n m噂i t衣o ra, vi羽c phân đo衣n đ逢嬰c ti院n hành v噂i s詠 so sánh các khoá v噂i giá tr鵜 m瓜t khoá 

ch嘘t. 

Đ嘘i v噂i các s嘘 nguyên thì ta có th吋 coi m厩i s嘘 nguyên là m瓜t dãy z bit đánh s嘘 t瑛 bit 0 (bit 荏 

hàng đ挨n v鵜) t噂i bit z - 1 (bit cao nh医t). 

Ví d映: 

1 0 1 1

3 2 1 0

11 =

bit

(z = 4)

 
Hình 35: Đánh s嘘 các bit 
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V壱y thì t衣i b逢噂c phân đo衣n dãy khoá t瑛 k[1] t噂i k[n], ta có th吋 đ逢a nh英ng khoá có bit cao nh医t 
là 0 v隠 đ亥u dãy, nh英ng khoá có bit cao nh医t là 1 v隠 cu嘘i dãy. D宇 th医y r茨ng nh英ng khoá b逸t đ亥u 

b茨ng bit 0 s胤 ph違i nh臼 h挨n nh英ng khoá b逸t đ亥u b茨ng bit 1. Ti院p t映c quá trình phân đo衣n v噂i 

hai đo衣n dãy khoá: Đo衣n g欝m các khoá có bit cao nh医t là 0 và đo衣n g欝m các khoá có bit cao 

nh医t là 1. V噂i nh英ng khoá thu瓜c cùng m瓜t đo衣n thì có bit cao nh医t gi嘘ng nhau, nên ta có th吋 
áp d映ng quá trình phân đo衣n t逢挨ng t詠 trên theo bit th泳 z - 2 và c泳 ti院p t映c nh逢 v壱y … 

Quá trình phân đo衣n k院t thúc n院u nh逢 đo衣n đang xét là r厩ng hay ta đã ti院n hành phân đo衣n 

đ院n t壱n bit đ挨n v鵜, t泳c là t医t c違 các khoá thu瓜c m瓜t trong hai đo衣n m噂i t衣o ra đ隠u có bit đ挨n v鵜 
b茨ng nhau (đi隠u này đ欝ng nghƿa v噂i s詠 b茨ng nhau 荏 t医t c違 nh英ng bit khác, t泳c là b茨ng nhau v隠 
giá tr鵜 khoá). 

Ví d映:  

Xét dãy khoá: 1, 3, 7, 6, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. T逢挨ng 泳ng v噂i các dãy 3 bit: 

001 011 111 110 101 010 011 100 100 101 110 111
 

Tr逢噂c h院t ta chia đo衣n d詠a vào bit 2 (bit cao nh医t): 

001 011 011 010 101 110 111 100 100 101 110 111

 

Sau đó chia ti院p hai đo衣n t衣o ra d詠a vào bit 1: 

001 011 011 010 101 101 100 100 111 110 110 111

 

Cu嘘i cùng, chia ti院p nh英ng đo衣n t衣o ra d詠a vào bit 0: 

001 010 011 011 100 100 101 101 110 110 111 111

 

Ta đ逢嬰c dãy khoá t逢挨ng 泳ng: 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 là dãy khoá s逸p x院p. 

Quá trình chia đo衣n d詠a vào bit b có th吋 chia thành m瓜t đo衣n r厩ng và m瓜t đo衣n g欝m toàn b瓜 
các khoá còn l衣i, nh逢ng vi羽c chia đo衣n không bao gi運 b鵜 r挨i vào quá trình đ羽 quy vô h衣n b荏i 

nh英ng l亥n đ羽 quy ti院p theo s胤 phân đo衣n d詠a vào bit b - 1, b - 2 …và s胤 ph違i d瑛ng l衣i khi xét 

t噂i bit 0. Công vi羽c còn l衣i là c嘘 g逸ng hi吋u đo衣n ch逢挨ng trình sau và phân tích xem t衣i sao nó 

ho衣t đ瓜ng đúng: 
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procedure RadixExchangeSort; 
var 
  z: Integer; {Độ dài dãy bit biểu diễn mỗi khoá} 
 
  procedure Partition(L, H, b: Integer); {Phân đoạn [L, H] dựa vào bit b} 
  var 
    i, j: Integer; 
  begin 

    if L ≥ H then Exit; 
    i := L; j := H; 
    repeat 
      {Hai vòng lặp trong dưới đây luôn cầm canh i < j} 
      while (i < j) and (Bit b của k[i] = 0) do i := i + 1; {Tìm khoá có bit b = 1 từ đầu đoạn} 
      while (i < j) and (Bit b của k[j] = 1) do j := j - 1; {Tìm khoá có bit b = 0 từ cuối đoạn} 
      〈Đảo giá trị k[i] cho k[j]〉; 
    until i = j; 
    if <Bit b của k[j] = 0> then j := j + 1; {j là điểm bắt đầu của đoạn có bit b là 1} 
    if b > 0 then {Chưa xét tới bit đơn vị} 
      begin 
        Partition(L, j - 1, b - 1); Partition(j, R, b - 1); 
      end; 
  end; 
 
begin 

  〈Dựa vào giá trị lớn nhất của dãy khoá, xác định z là độ dài dãy bit biểu diễn mỗi khoá〉; 
  Partition(1, n, z - 1); 
end; 

V噂i Radix Exchange Sort, ta hoàn toàn có th吋 làm trên h羽 c挨 s嘘 R khác ch泳 không nh医t thi院t 
ph違i làm trên h羽 nh鵜 phân (ý t逢荏ng cũng t逢挨ng t詠 nh逢 trên), tuy nhiên quá trình phân đo衣n s胤 
không ph違i chia làm 2 mà chia thành R đo衣n. V隠 đ瓜 ph泳c t衣p c栄a thu壱t toán, ta th医y đ吋 phân 

đo衣n b茨ng m瓜t bit thì th運i gian s胤 là C.n đ吋 chia t医t c違 các đo衣n c亥n chia b茨ng bit đó (C là 

h茨ng s嘘). V壱y t鰻ng th運i gian phân đo衣n b茨ng z bit s胤 là C.n.z. Trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t, đ瓜 
ph泳c t衣p c栄a Radix Exchange Sort là O(n.z). Và đ瓜 ph泳c t衣p trung bình c栄a Radix Exchange 

Sort là O(n.min(z, lgn)).  

Nói chung, Radix Exchange Sort cài đ員t nh逢 trên ch雨 th吋 hi羽n t嘘c đ瓜 t嘘i đa trên các h羽 th嘘ng 

cho phép x穎 lý tr詠c ti院p trên các bit: H羽 th嘘ng ph違i cho phép l医y m瓜t bit ra d宇 dàng và thao 

tác v噂i th運i gian nhanh h挨n hẳn so v噂i thao tác trên BYTE, WORD, DWORD, QWORD... 

Khi đó Radix Exchange Sort s胤 t嘘t h挨n nhi隠u QuickSort. (Ta th穎 l壱p trình s逸p x院p các dãy nh鵜 
phân đ瓜 dài z theo th泳 t詠 t瑛 đi吋n đ吋 kh違o sát). Trên các máy tính hi羽n nay ch雨 cho phép x穎 lý 

tr詠c ti院p trên BYTE (hay WORD, DWORD v.v…), vi羽c tách m瓜t bit ra kh臼i Byte đó đ吋 x穎 lý 

l衣i r医t ch壱m và làm 違nh h逢荏ng không nh臼 t噂i t嘘c đ瓜 c栄a Radix Exchange Sort. Chính vì v壱y, 

tuy đây là m瓜t ph逢挨ng pháp hay, nh逢ng khi cài đ員t c映 th吋 thì t嘘c đ瓜 cũng ch雨 ngang ng穎a ch泳 

không th吋 qua m員t QuickSort đ逢嬰c. 

8.10.2. S逸p x院p c挨 s嘘 tr詠c ti院p (Straight Radix Sort) 

Ta s胤 trình bày ph逢挨ng pháp s逸p x院p c挨 s嘘 tr詠c ti院p b茨ng m瓜t ví d映: S逸p x院p dãy khoá: 

925 817 821 638 639 744 742 563 570 166
 

Tr逢噂c h院t, ta s逸p x院p dãy khoá này theo th泳 t詠 tĕng d亥n c栄a ch英 s嘘 hàng đ挨n v鵜 b茨ng m瓜t 
thu壱t toán s逸p x院p khác, đ逢嬰c dãy khoá: 
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570 821 742 563 744 925 166 817 638 639

 

Sau đó, ta s逸p x院p dãy khoá m噂i t衣o thành theo th泳 t詠 tĕng d亥n c栄a ch英 s嘘 hàng ch映c b茨ng 

m瓜t thu壱t toán s逸p x院p 鰻n đ鵜nh, đ逢嬰c dãy khoá: 

817 821 925 638 639 742 744 563 166 570

 

Vì thu壱t toán s逸p x院p ta s穎 d映ng là 鰻n đ鵜nh, nên n院u hai khoá có ch英 s嘘 hàng ch映c gi嘘ng nhau 

thì khoá nào có ch英 s嘘 hàng đ挨n v鵜 nh臼 h挨n s胤 đ泳ng tr逢噂c. Nói nh逢 v壱y có nghƿa là dãy khoá 

thu đ逢嬰c s胤 có th泳 t詠 tĕng d亥n v隠 giá tr鵜 t衣o thành t瑛 hai ch英 s嘘 cu嘘i. 

Cu嘘i cùng, ta s逸p x院p l衣i dãy khoá theo th泳 t詠 tĕng d亥n c栄a ch英 s嘘 hàng trĕm cũng b茨ng m瓜t 
thu壱t toán s逸p x院p 鰻n đ鵜nh, thu đ逢嬰c dãy khoá: 

166 563 570 638 639 742 744 817 821 925

 

L壱p lu壱n t逢挨ng t詠 nh逢 trên d詠a vào tính 鰻n đ鵜nh c栄a phép s逸p x院p, dãy khoá thu đ逢嬰c s胤 có 

th泳 t詠 tĕng d亥n v隠 giá tr鵜 t衣o thành b荏i c違 ba ch英 s嘘, đó là dãy khoá đã s逸p. 

Nh壱n xét: 

Ta hoàn toàn có th吋 coi s嘘 ch英 s嘘 c栄a m厩i khoá là b茨ng nhau, nh逢 ví d映 trên n院u có s嘘 15 

trong dãy khoá thì ta có th吋 coi nó là 015. 

Cũng t瑛 ví d映, ta có th吋 th医y r茨ng s嘘 l逢嬰t thao tác s逸p x院p ph違i áp d映ng đúng b茨ng s嘘 ch英 s嘘 
t衣o thành m瓜t khoá. V噂i m瓜t h羽 c挨 s嘘 l噂n, bi吋u di宇n m瓜t giá tr鵜 khoá s胤 ph違i dùng ít ch英 s嘘 
h挨n. Ví d映 s嘘 12345 trong h羽 th壱p phân ph違i dùng t噂i 5 ch英 s嘘, còn trong h羽 c挨 s嘘 1000 ch雨 
c亥n dùng 2 ch英 s嘘 AB mà thôi, 荏 đây A là ch英 s嘘 mang giá tr鵜 12 còn B là ch英 s嘘 mang giá tr鵜 
345. 

T嘘c đ瓜 c栄a s逸p x院p c挨 s嘘 tr詠c ti院p ph映 thu瓜c r医t nhi隠u vào thu壱t toán s逸p x院p 鰻n đ鵜nh t衣i m厩i 
b逢噂c. Không có m瓜t l詠a ch丑n nào khác t嘘t h挨n phép đ院m phân ph嘘i. Tuy nhiên, phép đ院m 

phân ph嘘i có th吋 không cài đ員t đ逢嬰c ho員c kém hi羽u qu違 n院u nh逢 t壱p giá tr鵜 khoá quá r瓜ng, 

không cho phép d詠ng ra dãy các bi院n đ院m ho員c ph違i s穎 d映ng dãy bi院n đ院m quá dài (Đi隠u này 

x違y ra n院u ch丑n h羽 c挨 s嘘 quá l噂n).  

M瓜t l詠a ch丑n khôn ngoan là nên ch丑n h羽 c挨 s嘘 thích h嬰p cho t瑛ng tr逢運ng h嬰p c映 th吋 đ吋 dung 

hoà t噂i m泳c t嘘i 逢u nh医t ba m映c tiêu: 

¬ Vi羽c l医y ra m瓜t ch英 s嘘 c栄a m瓜t s嘘 đ逢嬰c th詠c hi羽n d宇 dàng 

¬ S穎 d映ng ít l亥n g丑i phép đ院m phân ph嘘i. 

¬ Phép đ院m phân ph嘘i th詠c hi羽n nhanh 
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procedure StraightRadixSort;  
const 
  radix = …; {Tuỳ chọn hệ cơ số radix cho hợp lý} 
var 
  t: TArray; {Dãy khoá phụ} 
  p: Integer; 
  nDigit: Integer; {Số chữ số cho một khoá, đánh số từ chữ số thứ 0 là hàng đơn vị đến chữ số thứ nDigit - 1} 
  Flag: Boolean; {Flag = True thì sắp dãy k, ghi kết quả vào dãy t; Flag = False thì sắp dãy t, ghi kq vào k} 
 

  function GetDigit(Num: TKey; p: Integer): Integer; {Lấy chữ số thứ p của số Num (0≤p<nDigit)} 
  begin 
    GetDigit := Num div radixp mod radix; {Trư噂ng hợp cụ thể có thể có cách viết tốt hơn} 
  end; 
 
  {Sắp xếp ổn định dãy số x theo thứ tự tăng dần của chữ số thứ p, kết quả sắp xếp được chứa vào dãy số y} 
  procedure DCount(var x, y: TArray; p: Integer); {Thuật toán đếm phân phối, sắp từ x sang y} 
  var 
    c: array[0..radix - 1] of Integer; {c[d] là số lần xuất hiện chữ số d tại vị trí p} 
    i, d: Integer; 
  begin 
    for d := 0 to radix - 1 do c[d] := 0;  
    for i := 1 to n do 
      begin 
        d := GetDigit(x[i], p); c[d] := c[d] + 1; 
      end; 
    for d := 1 to radix - 1 do c[d] := c[d-1] + c[d]; {các c[d] tr運 thành các mốc cuối đoạn} 
    for i := n downto 1 do {Điền giá trị vào dãy y} 
      begin 
        d := GetDigit(x[i], p); 
        y[c[d]] := x[i]; c[d] := c[d] - 1; 
      end; 
  end; 
 
begin {Thuật toán sắp xếp cơ số trực tiếp} 
  〈Dựa vào giá trị lớn nhất trong dãy khoá, xác định nDigit là số chữ số phải dùng cho mỗi khoá trong hệ radix〉; 
  Flag := True; 
  for p := 0 to nDigit - 1 do {Xét từ chữ số hàng đơn vị lên, sắp xếp ổn định theo chữ số thứ p} 
    begin 
      if Flag then DCount(k, t, p) else DCount(t, k, p); 
      Flag := not Flag; {Đảo c噂, dùng k tính t rồi lại dùng t tính k …} 
    end; 
  if not Flag then k := t; {Nếu kết quả cuối cùng đang 運 trong t thì sao chép giá trị từ t sang k} 
end; 

Xét phép đ院m phân ph嘘i, ta đã bi院t đ瓜 ph泳c t衣p c栄a nó là O(max(radix, n)). Mà radix là m瓜t 
h茨ng s嘘 t詠 ta ch丑n t瑛 tr逢噂c, nên khi n l噂n, đ瓜 ph泳c t衣p c栄a phép đ院m phân ph嘘i là O(n). Thu壱t 
toán s穎 d映ng nDigit l亥n phép đ院m phân ph嘘i nên có th吋 th医y đ瓜 ph泳c t衣p c栄a thu壱t toán là 

O(n.nDigit) b医t k吋 d英 li羽u đ亥u vào. 

Ta có th吋 coi s逸p x院p c挨 s嘘 tr詠c ti院p là m瓜t m荏 r瓜ng c栄a phép đ院m phân ph嘘i, khi dãy s嘘 ch雨 
toàn các s嘘 có 1 ch英 s嘘 (trong h羽 radix) thì đó chính là phép đ院m phân ph嘘i. S詠 khác bi羽t 荏 

đây là: S逸p x院p c挨 s嘘 tr詠c ti院p có th吋 th詠c hi羽n v噂i các khoá mang giá tr鵜 l噂n; còn phép đ院m 

phân ph嘘i ch雨 có th吋 làm trong tr逢運ng h嬰p các khoá mang giá tr鵜 nh臼, b荏i nó c亥n m瓜t l逢嬰ng 

b瓜 nh噂 đ栄 r瓜ng đ吋 giĕng ra dãy bi院n đ院m s嘘 l亥n xu医t hi羽n cho t瑛ng giá tr鵜. 
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8.11.  THU一T TOÁN S溢P X蔭P TR浦N (MERGESORT) 

Thu壱t toán s逸p x院p tr瓜n (MergeSort hay Collation Sort) là m瓜t trong nh英ng thu壱t toán s逸p x院p 

c鰻 đi吋n nh医t, đ逢嬰c đ隠 xu医t b荏i J.von Neumann nĕm 1945. Cho t噂i nay, ng逢運i ta v磯n coi 

MergeSort là m瓜t thu壱t toán s逸p x院p ngoài m磯u m詠c, đ逢嬰c đ逢a vào gi違ng d衣y r瓜ng rãi và 

đ逢嬰c tích h嬰p trong nhi隠u ph亥n m隠m th逢挨ng m衣i. 

8.11.1. Phép tr瓜n 2 đ逢運ng 

Phép tr瓜n 2 đ逢運ng là phép h嬰p nh医t hai dãy khoá đã s逸p x院p đ吋 ghép l衣i thành m瓜t dãy khoá 

có kích th逢噂c b茨ng t鰻ng kích th逢噂c c栄a hai dãy khoá ban đ亥u và dãy khoá t衣o thành cũng có 

th泳 t詠 s逸p x院p. Nguyên t逸c th詠c hi羽n c栄a nó khá đ挨n gi違n: so sánh hai khoá đ泳ng đ亥u hai dãy, 

ch丑n ra khoá nh臼 nh医t và đ逢a nó vào mi隠n s逸p x院p (m瓜t dãy khoá ph映 có kích th逢噂c b茨ng 

t鰻ng kích th逢噂c hai dãy khoá ban đ亥u) 荏 v鵜 trí thích h嬰p. Sau đó, khoá này b鵜 lo衣i ra kh臼i dãy 

khoá ch泳a nó. Quá trình ti院p t映c cho t噂i khi m瓜t trong hai dãy khoá đã c衣n, khi đó ch雨 c亥n 

chuy吋n toàn b瓜 dãy khoá còn l衣i ra mi隠n s逸p x院p là xong. 

Ví d映: V噂i hai dãy khoá: (1, 3, 10, 11) và (2, 4, 9) 

Dãy 1 Dãy 2 Khoá nhỏ nhất trong 2 dãy Miền sắp xếp 
(1, 3, 10, 11) (2, 4, 9) 1 (1) 
(3, 10, 11) (2, 4, 9) 2 (1, 2) 
(3, 10, 11) (4, 9) 3 (1, 2, 3) 
(10, 11) (4, 9) 4 (1, 2, 3, 4) 
(10, 11) (9) 9 (1, 2, 3, 4, 9) 
(10, 11) ∅ Dãy 2 là ∅, đưa nốt dãy 1 vào miền sắp 

xếp 
(1, 2, 3, 4, 9, 10, 11) 

8.11.2. S逸p x院p b茨ng tr瓜n 2 đ逢運ng tr詠c ti院p 

Ta có th吋 coi m厩i khoá trong dãy khoá k[1..n] là m瓜t m衣ch v噂i đ瓜 dài 1, dƿ nhiên các m衣ch đ瓜 
dài 1 có th吋 coi là đã đ逢嬰c s逸p. N院u tr瓜n hai m衣ch liên ti院p l衣i thành m瓜t m衣ch có đ瓜 dài 2, ta 

l衣i đ逢嬰c dãy g欝m các m衣ch đã đ逢嬰c s逸p. C泳 ti院p t映c nh逢 v壱y, s嘘 m衣ch trong dãy s胤 gi違m d亥n 

sau m厩i l亥n tr瓜n (Hình 36)  

3 6 5 4 9 8 1 0 2 7

3 6 4 5 8 9 0 1 2 7

3 4 5 6 0 1 8 9 2 7

0 1 3 4 5 6 8 9 2 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Hình 36: Thu壱t toán s逸p x院p tr瓜n 

Đ吋 ti院n hành thu壱t toán s逸p x院p tr瓜n hai đ逢運ng tr詠c ti院p, ta vi院t các th栄 t映c: 
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Th栄 t映c Merge(var x, y: TArray; a, b, c: Integer); th栄 t映c này tr瓜n m衣ch x[a..b] v噂i m衣ch 

x[b+1..c] đ吋 đ逢嬰c m衣ch y[a..c]. 

Th栄 t映c MergeByLength(var x, y: TArray; len: Integer); th栄 t映c này tr瓜n l亥n l逢嬰t các c員p 

m衣ch theo th泳 t詠: 

Tr瓜n m衣ch x[1..len] và x[len+1..2len] thành m衣ch y[1..2len]. 

Tr瓜n m衣ch x[2len+1..3len] và x[3len+1..4len] thành m衣ch y[2len+1..4len]. 

… 

L逢u ý r茨ng đ院n cu嘘i cùng ta có th吋 g員p hai tr逢運ng h嬰p: Ho員c còn l衣i hai m衣ch mà m衣ch th泳 

hai có đ瓜 dài < len. Ho員c ch雨 còn l衣i m瓜t m衣ch. Tr逢運ng h嬰p th泳 nh医t ta ph違i qu違n lý chính xác 

các ch雨 s嘘 đ吋 th詠c hi羽n phép tr瓜n, còn tr逢運ng h嬰p th泳 hai thì không đ逢嬰c quên thao tác đ逢a 

thẳng m衣ch duy nh医t còn l衣i sang dãy y. 

Cu嘘i cùng là th栄 t映c MergeSort, th栄 t映c này c亥n m瓜t dãy khoá ph映 t[1..n]. Tr逢噂c h院t ta g丑i 
MergeByLength(k, t, 1) đ吋 tr瓜n hai khoá liên ti院p c栄a k thành m瓜t m衣ch trong t, sau đó l衣i g丑i 
MergeByLength(t, k, 2) đ吋 tr瓜n hai m衣ch liên ti院p trong t thành m瓜t m衣ch trong k, r欝i l衣i g丑i 
MergeByLength(k, t, 4) đ吋 tr瓜n hai m衣ch liên ti院p trong k thành m瓜t m衣ch trong t …Nh逢 v壱y 

k và t đ逢嬰c s穎 d映ng v噂i vai trò luân phiên: m瓜t dãy ch泳a các m衣ch và m瓜t dãy dùng đ吋 tr瓜n 

các c員p m衣ch liên ti院p đ吋 đ逢嬰c m衣ch l噂n h挨n. 
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procedure MergeSort; 
var 
  t: TArray; {Dãy khoá phụ} 
  len: Integer; 
  Flag: Boolean; {Flag = True: trộn các mạch trong k vào t; Flag = False: trộn các mạch trong t vào k} 
   
  procedure Merge(var X, Y: TArray; a, b, c: Integer);{Trộn X[a..b] và X[b+1..c]} 
  var 
    i, j, p: Integer; 
  begin 
    {Chỉ số p chạy trong miền sắp xếp, i chạy theo mạch thứ nhất, j chạy theo mạch thứ hai} 
    p := a; i := a; j := b + 1; 

    while (i ≤ b) and (j ≤ c) then {Chừng nào cả hai mạch đều chưa xét hết} 
      begin 

        if X[i] ≤ X[j] then {So sánh hai khoá nhỏ nhất trong hai mạch mà chưa bị đưa vào miền sắp xếp} 
          begin 
            Y[p] := X[i]; i := i + 1; {Đưa x[i] vào miền sắp xếp và cho i chạy} 
          end 
        else 
          begin 
            Y[p] := X[j]; j := j + 1; {Đưa x[j] vào miền sắp xếp và cho j chạy} 
          end; 
        p := p + 1; 
      end; 

    if i ≤ b then Y[p..c] := X[i..b] {Mạch 2 hết trước, Đưa phần cuối của mạch 1 vào miến sắp xếp} 
    else Y[p..c] := X[j..c]; {Mạch 1 hết trước, Đưa phần cuối của mạch 2 vào miến sắp xếp} 
  end; 
 
  procedure MergeByLength(var X, Y: TArray; len: Integer); 
  begin 
    a := 1; b := len; c := 2 * len; 

    while c ≤ n do {Trộn hai mạch x[a..b] và x[b+1..c] đều có độ dài len} 
      begin 
        Merge(X, Y, a, b, c); 
        a := a + 2 * len; b := b + 2 * len; c := c + 2 * len; {Dịch các chỉ số a, b, c về sau 2.len vị trí} 
      end; 
    if b < n then Merge(X, Y, a, b, n) {Còn lại hai mạch mà mạch thứ hai có độ dài ngắn hơn len} 
    else 

      if a ≤ n then Y[a..n] := X[a..n] {Còn lại một mạch thì đưa thẳng mạch đó sang miền y} 
  end; 
 
begin {Thuật toán sắp xếp trộn} 
  Flag := True;  
  len := 1; 
  while len < n do 
    begin 
      if Flag then MergeByLength(k, t, len) else MergeByLength(t, k, len); 
      len := len * 2; 
      Flag := not Flag; {Đảo c噂 để luân phiên vai trò của k và t} 
    end; 
  if not Flag then k := t; {Nếu kết quả cuối cùng đang nằm trong t thì sao chép kết quả vào k} 
end; 

V隠 đ瓜 ph泳c t衣p c栄a thu壱t toán, ta th医y r茨ng trong th栄 t映c Merge, phép toán tích c詠c là thao tác 

đ逢a m瓜t khoá vào mi隠n s逸p x院p. M厩i l亥n g丑i th栄 t映c MergeByLength, t医t c違 các khoá trong 

dãy khoá đ逢嬰c chuy吋n hoàn toàn sang mi隠n s逸p x院p, nên đ瓜 ph泳c t衣p c栄a th栄 t映c 

MergeByLength là O(n). Th栄 t映c MergeSort có vòng l員p th詠c hi羽n không quá ⎡lgn⎤ l運i g丑i 
MergeByLength b荏i bi院n len s胤 đ逢嬰c tĕng theo c医p s嘘 nhân công b瓜i 2. T瑛 đó suy ra đ瓜 ph泳c 

t衣p c栄a MergeSort là O(nlgn) b医t ch医p tr衣ng thái d英 li羽u vào. 
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Cùng là nh英ng thu壱t toán s逸p x院p t鰻ng quát v噂i đ瓜 ph泳c t衣p trung bình nh逢 nhau, nh逢ng 

không gi嘘ng nh逢 QuickSort hay HeapSort, MergeSort có tính 鰻n đ鵜nh. Nh逢嬰c đi吋m c栄a 

MergeSort là nó ph違i dùng thêm m瓜t vùng nh噂 đ吋 ch泳a dãy khoá ph映 có kích th逢噂c b茨ng dãy 

khoá ban đ亥u. 

Ng逢運i ta còn có th吋 l嬰i d映ng đ逢嬰c tr衣ng thái d英 li羽u vào đ吋 khi院n MergeSort ch衣y nhanh h挨n: 

ngay t瑛 đ亥u, ta không coi m厩i khoá c栄a dãy khoá là m瓜t m衣ch mà coi nh英ng đo衣n đã đ逢嬰c 

s逸p trong dãy khoá là m瓜t m衣ch. B荏i m瓜t dãy khoá b医t kỳ có th吋 coi là g欝m các m衣ch đã s逸p 

x院p n茨m liên ti院p nhau. Khi đó ng逢運i ta g丑i ph逢挨ng pháp này là ph逢挨ng pháp tr瓜n hai 

đ逢運ng t詠 nhiên. 

T鰻ng quát h挨n n英a, thay vì phép tr瓜n hai m衣ch, ng逢運i ta có th吋 s穎 d映ng phép tr瓜n k m衣ch, khi 

đó ta đ逢嬰c thu壱t toán s逸p x院p tr瓜n k đ逢運ng. 

8.12.  CÀI Đ咽T 

Ta s胤 cài đ員t t医t c違 các thu壱t toán s逸p x院p nêu trên, v噂i d英 li羽u vào đ逢嬰c đ員t trong file vĕn b違n 

SORT.INP ch泳a không nhi隠u h挨n 106 khoá và giá tr鵜 m厩i khoá là s嘘 t詠 nhiên không quá 106. 

K院t qu違 đ逢嬰c ghi ra file vĕn b違n SORT.OUT ch泳a dãy khoá đ逢嬰c s逸p, m厩i khoá trên m瓜t 
dòng. 

SORT.INP 

1 4 3 2 5 
7 9 8  
10 6 

SORT.OUT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Ch逢挨ng trình có giao di羽n d逢噂i d衣ng menu, m厩i ch泳c nĕng t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t thu壱t toán s逸p 

x院p. T衣i m厩i thu壱t toán s逸p x院p, ta thêm m瓜t vài l羽nh đo th運i gian th詠c t院 c栄a nó (ch雨 đo th運i 

gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t, không tính th運i gian nh壱p li羽u và in k院t qu違).  

雲 thu壱t toán Radix Exchange Sort, ta ch丑n h羽 nh鵜 phân. 雲 thu壱t toán Straight Radix Sort, ta 

s穎 d映ng h羽 c挨 s嘘 256, khi đó n院u m瓜t giá tr鵜 s嘘 t詠 nhiên x bi吋u di宇n b茨ng d + 1 ch英 s嘘 trong 

h羽 256: d 1 0 (256)x x ...x x= thì xp = x div 256p mod 256 = (x shr (p shl 3) ) and $FF (1 ≤ p ≤ d). 

P_2_08_1.PAS * Các thuật toán săp xếp 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program SortingAlgorithmsDemo; 
uses crt, dos; 
const 
  InputFile  = 'SORT.INP'; 
  OutputFile = 'SORT.OUT'; 
  max = 1000000; 
  maxV = 1000000; 
  BitCount = 64; 
  nMenu = 13; 
  SMenu: array[1..nMenu] of String = 
  ( 
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    'D. Display Input', 
    '1. SelectionSort', 
    '2. BubbleSort', 
    '3. InsertionSort', 
    '4. InsertionSort with binary searching', 
    '5. ShellSort', 
    '6. QuickSort', 
    '7. HeapSort', 
    '8. Distribution Counting', 
    '9. Radix Exchange Sort', 
    'A. Straight Radix Sort', 
    'B. MergeSort', 
    'E. Exit' 
  ); 
type 
  TArr = array[1..max] of Integer; 
  TCount = array[0..maxV] of Integer; 
var 
  k, t: TArr; 
  c: TCount; 
  n, MinV, SupV: Integer; 
  selected: Integer; 
  StTime: Extended; 
 
function GetCurrentTime: Extended; 
var 
  h, m, s, s100: Word; 
begin 
  GetTime(h, m, s, s100); 
  GetCurrentTime := (h * 3600 + m * 60 + s) + s100 / 100; 
end; 
 
procedure Enter; 
var 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  n := 0; 
  MinV := High(Integer); SupV := 0; 
  while not SeekEof(f) do 
    begin 
      Inc(n); Read(f, k[n]); 
      if k[n] < MinV then MinV := k[n]; 
      if k[n] > SupV then SupV := k[n]; 
    end; 
  Close(f); 
  Inc(SupV); 
  StTime := GetCurrentTime; 
end; 
 
procedure PrintInput; 
var 
  i: Integer; 
begin 
  Enter; 
  for i := 1 to n do Write(k[i]:8); 
  Write('Press any key to return to menu...'); 
  ReadKey; 
end; 
 
procedure PrintResult; 
var 
  f: Text; 
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  i: Integer; 
  ch: Char; 
begin 
  Writeln('Running Time = ', GetCurrentTime - StTime:1:4, ' (s)'); 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  for i := 1 to n do Writeln(f, k[i]); 
  Close(f); 
  Write('Press <P> to print Output, another key to return to menu...'); 
  ch := ReadKey; Writeln(ch); 
  if Upcase(ch) = 'P' then 
    begin 
      for i := 1 to n do Write(k[i]:8); 
      Writeln; 
      Write('Press any key to return to menu...'); 
      ReadKey; 
    end; 
end; 
 
procedure Swap(var x, y: Integer); 
var 
  t: Integer; 
begin 
  t := x; x := y; y := t; 
end; 
 
{------------------ Sorting Algorithms ------------------} 
{ SelectionSort } 
 
procedure SelectionSort; 
var 
  i, j, jmin: Integer; 
begin 
  Enter; 
  for i := 1 to n - 1 do 
    begin 
      jmin := i; 
      for j := i + 1 to n do 
        if k[j] < k[jmin] then jmin := j; 
      if jmin <> i then Swap(k[i], k[jmin]); 
    end; 
  PrintResult; 
end; 
 
{ BubbleSort } 
 
procedure BubbleSort; 
var 
  i, j: Integer; 
begin 
  Enter; 
  for i := 2 to n do 
    for j := n downto i do 
      if k[j - 1] > k[j] then Swap(k[j - 1], k[j]); 
  PrintResult; 
end; 
 
{ InsertionSort } 
 
procedure InsertionSort; 
var 
  i, j, tmp: Integer; 
begin 
  Enter; 
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  for i := 2 to n do 
    begin 
      tmp := k[i]; j := i - 1; 
      while (j > 0) and (tmp < k[j]) do 
        begin 
          k[j + 1] := k[j]; 
          Dec(j); 
        end; 
      k[j + 1] := tmp; 
    end; 
  PrintResult; 
end; 
 
{ InsertionSort with Binary searching } 
 
procedure AdvancedInsertionSort; 
var 
  i, inf, sup, median, tmp: Integer; 
begin 
  Enter; 
  for i := 2 to n do 
    begin 
      tmp := k[i]; 
      inf := 1; sup := i - 1; 
      repeat 
        median := (inf + sup) shr 1; 
        if tmp < k[median] then sup := median - 1 
        else inf := median + 1; 
      until inf > sup; 
      Move(k[inf], k[inf + 1], (i - inf) * SizeOf(k[1])); 
      k[inf] := tmp; 
    end; 
  PrintResult; 
end; 
 
{ ShellSort } 
 
procedure ShellSort; 
var 
  tmp: Integer; 
  i, j, h: Integer; 
begin 
  Enter; 
  h := n shr 1; 
  while h <> 0 do 
    begin 
      for i := h + 1 to n do 
        begin 
          tmp := k[i]; j := i - h; 
          while (j > 0) and (k[j] > tmp) do 
            begin 
              k[j + h] := k[j]; 
              j := j - h; 
            end; 
          k[j + h] := tmp; 
        end; 
      h := h shr 1; 
    end; 
  PrintResult; 
end; 
 
{ QuickSort } 
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procedure QuickSort; 
 
  procedure Partition(L, H: Integer); 
  var 
    i, j: Integer; 
    Pivot: Integer; 
  begin 
    if L >= H then Exit; 
    Pivot := k[L + Random(H - L + 1)]; 
    i := L; j := H; 
    repeat 
      while k[i] < Pivot do Inc(i); 
      while k[j] > Pivot do Dec(j); 
      if i <= j then 
        begin 
          if i < j then Swap(k[i], k[j]); 
          Inc(i); Dec(j); 
        end; 
    until i > j; 
    Partition(L, j); Partition(i, H); 
  end; 
 
begin 
  Enter; 
  Partition(1, n); 
  PrintResult; 
end; 
 
{ HeapSort } 
 
procedure HeapSort; 
var 
  r, i: Integer; 
 
  procedure Adjust(root, endnode: Integer); 
  var 
    key, c: Integer; 
  begin 
    key := k[root]; 
    while root shl 1 <= endnode do 
      begin 
        c := root shl 1; 
        if (c < endnode) and (k[c] < k[c + 1]) then Inc(c); 
        if k[c] <= key then Break; 
        k[root] := k[c]; root := c; 
      end; 
    k[root] := key; 
  end; 
 
begin 
  Enter; 
  for r := n shr 1 downto 1 do Adjust(r, n); 
  for i := n downto 2 do 
    begin 
      Swap(k[1], k[i]); 
      Adjust(1, i - 1); 
    end; 
  PrintResult; 
end; 
 
{ Distribution Counting } 
 
procedure DistributionCounting; 
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var 
  i, V: Integer; 
begin 
  Enter; 
  FillChar(c, SizeOf(c), 0); 
  for i := 1 to n do Inc(c[k[i]]); 
  for V := MinV + 1 to SupV - 1 do c[V] := c[V - 1] + c[V]; 
  for i := n downto 1 do 
    begin 
      V := k[i]; 
      t[c[V]] := k[i]; 
      Dec(c[V]); 
    end; 
  k := t; 
  PrintResult; 
end; 
 
{ Radix Exchange Sort } 
 
procedure RadixExchangeSort; 
var 
  MaskBit: array[0..BitCount - 1] of Integer; 
  i, maxbit: Integer; 
 
  procedure Partition(L, H, BIndex: Integer); 
  var 
    i, j, Mask: Integer; 
  begin 
    if L >= H then Exit; 
    i := L; j := H; Mask := MaskBit[BIndex]; 
    repeat 
      while (i < j) and (k[i] and Mask = 0) do Inc(i); 
      while (i < j) and (k[j] and Mask <> 0) do Dec(j); 
      Swap(k[i], k[j]); 
    until i = j; 
    if k[j] and Mask = 0 then Inc(j); 
    if BIndex > 0 then 
      begin 
        Partition(L, j - 1, BIndex - 1); Partition(j, H, BIndex - 1); 
      end; 
  end; 
 
begin 
  Enter; 
  maxbit := Trunc(Ln(SupV) / Ln(2)); 
  for i := 0 to maxbit do MaskBit[i] := 1 shl i; 
  Partition(1, n, maxbit); 
  PrintResult; 
end; 
 
{ Straight Radix Sort} 
 
procedure StraightRadixSort; 
const 
  Radix = 256; 
var 
  p, maxDigit: Integer; 
  Flag: Boolean; 
 
  function GetDigit(key, p: Integer): Integer; 
  begin 
    GetDigit := (key shr (p shl 3)) and $FF; 
  end; 
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  procedure DCount(var x, y: TArr; p: Integer); 
  var 
    c: array[0..Radix - 1] of Integer; 
    i, d: Integer; 
  begin 
    FillChar(c, SizeOf(c), 0); 
    for i := 1 to n do 
      begin 
        d := GetDigit(x[i], p); Inc(c[d]); 
      end; 
    for d := 1 to Radix - 1 do c[d] := c[d - 1] + c[d]; 
    for i := n downto 1 do 
      begin 
        d := GetDigit(x[i], p); 
        y[c[d]] := x[i]; 
        Dec(c[d]); 
      end; 
  end; 
 
begin 
  Enter; 
  MaxDigit := Trunc(Ln(SupV) / Ln(Radix)); 
  Flag := True; 
  for p := 0 to MaxDigit do 
    begin 
      if Flag then DCount(k, t, p) 
      else DCount(t, k, p); 
      Flag := not Flag; 
    end; 
  if not Flag then k := t; 
  PrintResult; 
end; 
 
{ MergeSort } 
 
procedure MergeSort; 
var 
  Flag: Boolean; 
  len: Integer; 
 
  procedure Merge(var Source, Dest: TArr; a, b, c: Integer); 
  var 
    i, j, p: Integer; 
  begin 
    p := a; i := a; j := b + 1; 
    while (i <= b) and (j <= c) do 
      begin 
        if Source[i] <= Source[j] then 
          begin 
            Dest[p] := Source[i]; Inc(i); 
          end 
        else 
          begin 
            Dest[p] := Source[j]; Inc(j); 
          end; 
        Inc(p); 
      end; 
    if i <= b then 
      Move(Source[i], Dest[p], (b - i + 1) * SizeOf(Source[1])) 
    else 
      Move(Source[j], Dest[p], (c - j + 1) * SizeOf(Source[1])); 
  end; 
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  procedure MergeByLength(var Source, Dest: TArr; len: Integer); 
  var 
    a, b, c: Integer; 
  begin 
    a := 1; b := len; c := len shl 1; 
    while c <= n do 
      begin 
        Merge(Source, Dest, a, b, c); 
        a := a + len shl 1; b := b + len shl 1; c := c + len shl 1; 
      end; 
    if b < n then Merge(Source, Dest, a, b, n) 
    else 
      if a <= n then 
        Move(Source[a], Dest[a], (n - a + 1) * SizeOf(Source[1])); 
  end; 
 
begin 
  Enter; 
  len := 1; Flag := True; 
  FillChar(t, SizeOf(t), 0); 
  while len < n do 
    begin 
      if Flag then MergeByLength(k, t, len) 
      else MergeByLength(t, k, len); 
      len := len shl 1; 
      Flag := not Flag; 
    end; 
  if not Flag then k := t; 
  PrintResult; 
end; 
{---------------- End of Sorting Algorithms ----------------} 
 
function MenuSelect: Integer; 
var 
  i: Integer; 
  ch: Char; 
begin 
  Clrscr; 
  Writeln('Sorting Algorithms Demos; Input: SORT.INP; Output: SORT.OUT'); 
  for i := 1 to nMenu do Writeln('  ', SMenu[i]); 
  Write('Enter your choice: '); 
  ch := Upcase(ReadKey); 
  Writeln(ch); 
  for i := 1 to nMenu do 
    if SMenu[i][1] = ch then 
      begin 
        MenuSelect := i; 
        Exit; 
      end; 
  MenuSelect := 0; 
end; 
 
begin 
  repeat 
    selected := MenuSelect; 
    if not (Selected in [1..nMenu]) then Continue; 
    Writeln(SMenu[selected]); 
    case selected of 
      1 : PrintInput; 
      2 : SelectionSort; 
      3 : BubbleSort; 
      4 : InsertionSort; 
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      5 : AdvancedInsertionSort; 
      6 : ShellSort; 
      7 : QuickSort; 
      8 : HeapSort; 
      9 : DistributionCounting; 
      10: RadixExchangeSort; 
      11: StraightRadixSort; 
      12: MergeSort; 
      13: Halt; 
    end; 
  until False; 
end. 

8.13. ĐÁNH GIÁ, NH一N XÉT 

Nh英ng con s嘘 v隠 th運i gian và t嘘c đ瓜 ch逢挨ng trình đo đ逢嬰c là qua th穎 nghi羽m trên m瓜t b瓜 d英 

li羽u c映 th吋, v噂i m瓜t máy tính c映 th吋 và m瓜t công c映 l壱p trình c映 th吋. V噂i b瓜 d英 li羽u khác, máy 

tính và công c映 l壱p trình khác, k院t qu違 có th吋 khác. Tôi đã vi院t l衣i ch逢挨ng trình này trên 

Borland Delphi 7 đ吋 đ逢a vào m瓜t s嘘 c違i ti院n: 

¬ Thi院t k院 d詠a trên ki院n trúc đa lu欝ng (MultiThreads) cho phép ch衣y đ欝ng th運i hai hay nhi隠u 

thu壱t toán s逸p x院p đ吋 so sánh t嘘c đ瓜, bên c衣nh đó v磯n có th吋 ch衣y tu亥n t詠 các thu壱t toán 

s逸p x院p đ吋 đo th運i gian th詠c hi羽n chính xác c栄a chúng. 

¬ Quá trình s逸p x院p đ逢嬰c hi吋n th鵜 tr詠c quan trên màn hình. 

¬ B臼 đi thu壱t toán s逸p x院p ki吋u chèn d衣ng nguyên thu益, ch雨 gi英 l衣i thu壱t toán s逸p x院p ki吋u 

chèn dùng tìm ki院m nh鵜 phân 

¬ Thu壱t toán ShellSort đ逢嬰c vi院t l衣i, dùng các giá tr鵜 trong dãy Pratt: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 

16, …, 2i3j, … làm đ瓜 dài b逢噂c. 

Th穎 nghi羽m c違 hai ch逢挨ng trình, m瓜t trên Free Pascal 1.0.10 và m瓜t trên Delphi 7, nhìn 

chung t嘘c đ瓜 s逸p x院p c栄a ch逢挨ng trình vi院t trên Delphi nhanh h挨n nhi隠u so v噂i ch逢挨ng trình 

trên FPK, tuy nhiên khi so sánh t嘘c đ瓜 t逢挨ng đ嘘i gi英a các thu壱t toán v磯n có nhi隠u khác bi羽t 
gi英a hai ch逢挨ng trình. Có m瓜t s嘘 thu壱t toán th詠c hi羽n nhanh b医t ng運 so v噂i d詠 đoán và cũng 

có m瓜t s嘘 thu壱t toán th詠c hi羽n ch壱m h挨n hẳn so v噂i đánh giá lý thuy院t. Có th吋 c嘘 g逸ng gi違i 
thích qua hi羽u 泳ng c栄a b瓜 nh噂 Cache và cách th泳c truy c壱p b瓜 nh噂 nh逢ng đi隠u này h挨i ph泳c 

t衣p và cũng không th詠c s詠 c亥n thi院t. Ta ch雨 rút ra kinh nghi羽m r茨ng t嘘c đ瓜 th詠c thi c栄a m瓜t 
thu壱t toán ph映 thu瓜c r医t nhi隠u vào ph亥n c泳ng máy tính và ch逢挨ng trình d鵜ch. 

Hình 37 là giao di羽n c栄a ch逢挨ng trình vi院t trên Delphi, b衣n có th吋 tham kh違o mã ngu欝n kèm 

theo. Có m瓜t đi隠u ph違i l逢u ý là đ吋 ch逢挨ng trình không b鵜 違nh h逢荏ng b荏i các ph亥n m隠m khác 

đang ch衣y, khi kh荏i đ瓜ng các threads, bàn phím, chu瓜t và t医t c違 các ph亥n m隠m khác s胤 b鵜 treo 

t衣m th運i đ院n khi các threads th詠c hi羽n xong. Vì v壱y không nên ch衣y các thu壱t toán s逸p x院p 

ch壱m v噂i d英 li羽u l噂n vì s胤 không th吋 đ嬰i đ院n khi các threads k院t thúc và s胤 ph違i t逸t máy kh荏i 

đ瓜ng l衣i. 
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Hình 37: Máy Pentium 4, 3.2GHz, 2GB RAM t臼 ra ch壱m ch衣p khi s逸p x院p 108 khoá ∈ [0..7.107] cho dù 

nh英ng thu壱t toán s逸p x院p t嘘t nh医t đã đ逢嬰c áp d映ng 

Cùng m瓜t m映c đích s逸p x院p nh逢 nhau, nh逢ng có nhi隠u ph逢挨ng pháp gi違i quy院t khác nhau. 

N院u ch雨 d詠a vào th運i gian đo đ逢嬰c trong m瓜t ví d映 c映 th吋 mà đánh giá thu壱t toán này t嘘t h挨n 

thu壱t toán kia v隠 m丑i m員t là đi隠u không nên. Vi羽c ch丑n m瓜t thu壱t toán s逸p x院p thích h嬰p cho 

phù h嬰p v噂i t瑛ng yêu c亥u, t瑛ng đi隠u ki羽n c映 th吋 là k悦 nĕng c栄a ng逢運i l壱p trình. 

Nh英ng thu壱t toán có đ瓜 ph泳c t衣p O(n2) thì ch雨 nên áp d映ng trong ch逢挨ng trình có ít l亥n s逸p 

x院p và v噂i kích th逢噂c n nh臼. V隠 t嘘c đ瓜, BubbleSort luôn luôn đ泳ng bét, nh逢ng mã l羽nh c栄a 

nó l衣i h院t s泳c đ挨n gi違n mà ng逢運i m噂i h丑c l壱p trình nào cũng có th吋 cài đ員t đ逢嬰c, tính 鰻n đ鵜nh 

c栄a BubbleSort cũng r医t đáng chú ý. Trong nh英ng thu壱t toán có đ瓜 ph泳c t衣p O(n2), 

InsertionSort t臼 ra nhanh h挨n nh英ng ph逢挨ng pháp còn l衣i và cũng có tính 鰻n đ鵜nh, mã l羽nh 

cũng t逢挨ng đ嘘i đ挨n gi違n, d宇 nh噂. SelectionSort thì không 鰻n đ鵜nh nh逢ng v噂i n nh臼, vi羽c ch丑n 

ra m khoá nh臼 nh医t có th吋 th詠c hi羽n d宇 dàng ch泳 không c亥n ph違i s逸p x院p l衣i toàn b瓜 nh逢 s逸p 

x院p chèn. 

Thu壱t toán đ院m phân ph嘘i và thu壱t toán s逸p x院p b茨ng c挨 s嘘 nên đ逢嬰c t壱n d映ng trong tr逢運ng 

h嬰p các khoá s逸p x院p là s嘘 t詠 nhiên (hay là m瓜t ki吋u d英 li羽u có th吋 quy ra thành các s嘘 t詠 

nhiên) b荏i nh英ng thu壱t toán này có t嘘c đ瓜 r医t cao. Thu壱t toán s逸p x院p b茨ng c挨 s嘘 cũng có th吋 
s逸p x院p dãy khoá có s嘘 th詠c hay s嘘 âm nh逢ng c亥n đ逢a vào m瓜t s嘘 s穎a đ鰻i nh臼. 

QuickSort, HeapSort, MergeSort và ShellSort là nh英ng thu壱t toán s逸p x院p t鰻ng quát, dãy khoá 

thu瓜c ki吋u d英 li羽u có th泳 t詠 nào cũng có th吋 áp d映ng đ逢嬰c ch泳 không nh医t thi院t ph違i là các s嘘. 
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QuickSort g員p nh逢嬰c đi吋m trong tr逢運ng h嬰p suy bi院n nh逢ng xác su医t x違y ra tr逢運ng h嬰p này 

r医t nh臼. HeapSort thì mã l羽nh h挨i ph泳c t衣p và khó nh噂, nh逢ng n院u c亥n ch丑n ra m khoá l噂n 

nh医t trong dãy khoá thì dùng HeapSort s胤 không ph違i s逸p x院p l衣i toàn b瓜 dãy. MergeSort ph違i 
đòi h臼i thêm m瓜t không gian nh噂 ph映, nên áp d映ng nó trong tr逢運ng h嬰p s逸p x院p trên file. Còn 

ShellSort thì h挨i khó trong vi羽c đánh giá v隠 th運i gian th詠c thi, nó là s穎a đ鰻i c栄a thu壱t toán s逸p 

x院p chèn nh逢ng l衣i có t嘘c đ瓜 t逢挨ng đ嘘i t嘘t, mã l羽nh đ挨n gi違n và l逢嬰ng b瓜 nh噂 c亥n huy đ瓜ng 

r医t ít. Tuy nhiên, nh英ng nh逢嬰c đi吋m c栄a b嘘n ph逢挨ng pháp này quá nh臼 so v噂i 逢u đi吋m chung 

c栄a chúng là nhanh. H挨n n英a, chúng đ逢嬰c đánh giá cao không ch雨 vì tính t鰻ng quát và t嘘c đ瓜 
nhanh, mà còn là k院t qu違 c栄a nh英ng cách ti院p c壱n khoa h丑c đ嘘i v噂i bài toán s逸p x院p.  

Nh英ng thu壱t toán trên không ch雨 đ挨n thu亥n là cho ta hi吋u thêm v隠 m瓜t cách s逸p x院p m噂i, mà 

vi羽c cài đ員t chúng cũng cho chúng ta thêm nhi隠u kinh nghi羽m: K悦 thu壱t s穎 d映ng s嘘 ng磯u 

nhiên, k悦 thu壱t “chia đ吋 tr鵜", k悦 thu壱t dùng các bi院n v噂i vai trò luân phiên v.v…V壱y nên n逸m 

v英ng n瓜i dung c栄a nh英ng thu壱t toán đó, mà cách thu瓜c t嘘t nh医t chính là cài đ員t chúng vài l亥n 

v噂i các ràng bu瓜c d英 li羽u khác nhau (n院u có th吋 th穎 đ逢嬰c trên hai ngôn ng英 l壱p trình thì r医t 
t嘘t) và cũng đ瑛ng quên k悦 thu壱t s逸p x院p b茨ng ch雨 s嘘. 

Bài t壱p 

Bài 1 

Tìm hi吋u các tài li羽u khác đ吋 ch泳ng minh r茨ng: B医t c泳 thu壱t toán s逸p x院p t鰻ng quát nào d詠a 

trên phép so sánh giá tr鵜 hai khoá đ隠u có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t là 

Ω(nlgn). (S穎 d映ng mô hình cây quy院t đ鵜nh – Decision Tree Model). 

Bài 2 

Vi院t thu壱t toán QuickSort không đ羽 quy 

Bài 3 

Cho m瓜t danh sách thí sinh g欝m n ng逢運i, m厩i ng逢運i cho bi院t tên và đi吋m thi, hãy ch丑n ra m 

ng逢運i đi吋m cao nh医t. Gi違i quy院t b茨ng thu壱t toán có đ瓜 ph泳c t衣p O(n). 

Bài 4 

Có 2 tính ch医t quan tr丑ng c栄a thu壱t toán s逸p x院p: Stability và In place: 

¬ Stability: Tính 鰻n đ鵜nh 

¬ In place: Gi違i thu壱t không yêu c亥u thêm không gian nh噂 ph映, đi隠u này cho phép s逸p x院p 

m瓜t s嘘 l逢嬰ng l噂n các khoá mà không c亥n c医p phát thêm b瓜 nh噂. (Tuy v壱y vi羽c c医p phát 

thêm m瓜t l逢嬰ng b瓜 nh噂 c叡 Θ(1) v磯n đ逢嬰c cho phép) 

Trong nh英ng thu壱t toán ta đã kh違o sát, nh英ng thu壱t toán nào là stability, thu壱t toán nào là in 

place, thu壱t toán nào có c違 hai tính ch医t trên. 

Bài 5 

Cho m瓜t m違ng a[1..n] 

a) Tìm giá tr鵜 xu医t hi羽n nhi隠u h挨n n/2 l亥n trong a ho員c thông báo r茨ng không t欝n t衣i giá tr鵜 
nh逢 v壱y. Tìm gi違i thu壱t v噂i đ瓜 ph泳c t衣p O(n) 
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b) Cho s嘘 t詠 nhiên k, Li羽t kê t医t c違 các giá tr鵜 xu医t hi羽n nhi隠u h挨n n/k l亥n trong a. Tìm gi違i 
thu壱t v噂i đ瓜 ph泳c t衣p O(n.k) 

Cách gi違i: 

a) N院u m瓜t giá tr鵜 xu医t hi羽n nhi隠u h挨n n/2 l亥n trong a, giá tr鵜 đó ph違i là trung v鵜 c栄a dãy a. Ta 

s胤 tìm trung v鵜 c栄a dãy và duy羽t l衣i dãy m瓜t l亥n n英a đ吋 xác nh壱n trung v鵜 có xu医t hi羽n nhi隠u 

h挨n n/2 không. 

b) N院u m瓜t giá tr鵜 xu医t hi羽n nhi隠u h挨n n/k l亥n trong a, thì khi s逸p x院p dãy a theo th泳 t詠 không 

gi違m, giá tr鵜 đó ph違i n茨m 荏 m瓜t trong các v鵜 trí i*n

k
 (1 ≤ i ≤ k). Áp d映ng thu壱t toán th泳 t詠 

th嘘ng kê đ吋 tìm ph亥n t穎 l噂n th泳 n/k, 2n/k, …, (k-1)n/k, n, và duy羽t l衣i dãy đ吋 xác đ鵜nh giá tr鵜 
c栄a ph亥n t穎 nào xu医t hi羽n nhi隠u h挨n n/k l亥n. 

Bài 6 

Thu壱t toán s逸p x院p b茨ng c挨 s嘘 tr詠c ti院p có 鰻n đ鵜nh không ? T衣i sao ? 

Bài 7 

Cài đ員t thu壱t toán s逸p x院p tr瓜n hai đ逢運ng t詠 nhiên 

Bài 8 

Tìm hi吋u phép tr瓜n k đ逢運ng và các ph逢挨ng pháp s逸p x院p ngoài (trên t羽p truy nh壱p tu亥n t詠 và 

t羽p truy nh壱p ng磯u nhiên) 
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§9. TÌM KI蔭M (SEARCHING) 

9.1. BÀI TOÁN TÌM KI蔭M 

Cùng v噂i s逸p x院p, tìm ki院m là m瓜t đòi h臼i r医t th逢運ng xuyên trong các 泳ng d映ng tin h丑c. Bài 

toán tìm ki院m có th吋 phát bi吋u nh逢 sau: 

Cho m瓜t dãy g欝m n b違n ghi r[1..n]. M厩i b違n ghi r[i] (1 ≤ i ≤ n) t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t khoá k[i]. 

Hãy tìm b違n ghi có giá tr鵜 khoá b茨ng X cho tr逢噂c.  

X đ逢嬰c g丑i là khoá tìm ki院m hay đ嘘i tr鵜 tìm ki院m (argument). 

Công vi羽c tìm ki院m s胤 hoàn thành n院u nh逢 có m瓜t trong hai tình hu嘘ng sau x違y ra: 

¬ Tìm đ逢嬰c b違n ghi có khoá t逢挨ng 泳ng b茨ng X, lúc đó phép tìm ki院m thành công. 

¬ Không tìm đ逢嬰c b違n ghi nào có khoá tìm ki院m b茨ng X c違, phép tìm ki院m th医t b衣i. 

T逢挨ng t詠 nh逢 s逸p x院p, ta coi khoá c栄a m瓜t b違n ghi là đ衣i di羽n cho b違n ghi đó. Và trong m瓜t 
s嘘 thu壱t toán s胤 trình bày d逢噂i đây, ta coi ki吋u d英 li羽u cho m厩i khoá cũng có tên g丑i là TKey. 

const 
  n = …; {Số khoá trong dãy khoá, có thể khai dưới dạng biến số nguyên để tuỳ biến hơn} 
type 
  TKey = …; {Kiểu dữ liệu một khoá} 
  TArray = array[1..n] of TKey;  
var 
  k: TArray; {Dãy khoá} 

9.2. TÌM KI蔭M TU井N T衛 (SEQUENTIAL SEARCH) 

Tìm ki院m tu亥n t詠 là m瓜t k悦 thu壱t tìm ki院m đ挨n gi違n. N瓜i dung c栄a nó nh逢 sau: B逸t đ亥u t瑛 b違n 

ghi đ亥u tiên, l亥n l逢嬰t so sánh khoá tìm ki院m v噂i khoá t逢挨ng 泳ng c栄a các b違n ghi trong danh 

sách, cho t噂i khi tìm th医y b違n ghi mong mu嘘n ho員c đã duy羽t h院t danh sách mà ch逢a th医y 

{Tìm kiếm tuần tự trên dãy khoá k[1..n]; hàm này thử tìm xem trong dãy có khoá nào = X không, nếu thấy nó trả về chỉ số 
của khoá ấy, nếu không thấy nó trả về 0. Có sử dụng một khoá phụ k[n+1] được gán giá trị = X} 
function SequentialSearch(X: TKey): Integer; 
var 
  i: Integer; 
begin 
  i := 1; 

  while (i <= n) and (k[i] ≠ X) do i := i + 1; 
  if i = n + 1 then SequentialSearch := 0 
  else SequentialSearch := i; 
end; 

D宇 th医y r茨ng đ瓜 ph泳c t衣p c栄a thu壱t toán tìm ki院m tu亥n t詠 trong tr逢運ng h嬰p t嘘t nh医t là O(1), 

trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t là O(n) và trong tr逢運ng h嬰p trung bình là Θ(n). 

9.3. TÌM KI蔭M NH卯 PHÂN (BINARY SEARCH) 

Phép tìm ki院m nh鵜 phân có th吋 áp d映ng trên dãy khoá đã có th泳 t詠: k[1] ≤ k[2] ≤ … ≤ k[n]. 

Gi違 s穎 ta c亥n tìm trong đo衣n k[inf...sup] v噂i khoá tìm ki院m là X, tr逢噂c h院t ta xét khoá n茨m 

gi英a dãy k[median] v噂i median = (inf + sup) div 2;  
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¬ N院u k[median] < X thì có nghƿa là đo衣n t瑛 k[inf] t噂i k[median] ch雨 ch泳a toàn khoá < X, ta 

ti院n hành tìm ki院m ti院p v噂i đo衣n t瑛 k[median+1]t噂i k[sup].  

¬ N院u k[median] > X thì có nghƿa là đo衣n t瑛 k[median] t噂i k[sup] ch雨 ch泳a toàn khoá > X, ta 

ti院n hành tìm ki院m ti院p v噂i đo衣n t瑛 k[inf] t噂i k[median-1].  

¬ N院u k[median] = X thì vi羽c tìm ki院m thành công (k院t thúc quá trình tìm ki院m). 

Quá trình tìm ki院m s胤 th医t b衣i n院u đ院n m瓜t b逢噂c nào đó, đo衣n tìm ki院m là r厩ng (inf > sup). 

{Tìm kiếm nhị phân trên dãy khoá k[1] ≤ k[2] ≤ … ≤ k[n]; hàm này thử tìm xem trong dãy có khoá nào = X không, nếu thấy nó 
trả về chỉ số của khoá ấy, nếu không thấy nó trả về 0} 
function BinarySearch(X: TKey): Integer; 
var 
  inf, sup, median: Integer; 
begin 
  inf := 1; sup := n; 

  while inf ≤ sup do 
    begin 
      median := (inf + sup) div 2; 
      if k[median] = X then 
        begin 
          BinarySearch := median; 
          Exit; 
        end; 
      if k[median] < X then inf := median + 1 
      else sup := median - 1; 
    end; 
  BinarySearch := 0; 
end; 

Ng逢運i ta đã ch泳ng minh đ逢嬰c đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a thu壱t toán tìm ki院m nh鵜 phân trong 

tr逢運ng h嬰p t嘘t nh医t là O(1), trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t là O(lgn) và trong tr逢運ng h嬰p trung 

bình là O(lgn). Tuy nhiên, ta không nên quên r茨ng tr逢噂c khi s穎 d映ng tìm ki院m nh鵜 phân, dãy 

khoá ph違i đ逢嬰c s逸p x院p r欝i, t泳c là th運i gian chi phí cho vi羽c s逸p x院p cũng ph違i tính đ院n. N院u 

dãy khoá luôn luôn bi院n đ瓜ng b荏i phép b鰻 sung hay lo衣i b噂t đi thì lúc đó chi phí cho s逸p x院p 

l衣i n鰻i lên r医t rõ làm b瓜c l瓜 nh逢嬰c đi吋m c栄a ph逢挨ng pháp này. 

9.4. CÂY NH卯 PHÂN TÌM KI蔭M (BINARY SEARCH TREE - BST) 

Cho n khoá k[1..n], trên các khoá có quan h羽 th泳 t詠 toàn ph亥n. Cây nh鵜 phân tìm ki院m 泳ng v噂i 

dãy khoá đó là m瓜t cây nh鵜 phân mà m厩i nút ch泳a giá tr鵜 m瓜t khoá trong n khoá đã cho, hai 

giá tr鵜 ch泳a trong hai nút b医t kỳ là khác nhau. Đ嘘i v噂i m丑i nút trên cây, tính ch医t sau luôn 

đ逢嬰c tho違 mãn: 

¬ M丑i khoá n茨m trong cây con trái c栄a nút đó đ隠u nh臼 h挨n khoá 泳ng v噂i nút đó. 

¬ M丑i khoá n茨m trong cây con ph違i c栄a nút đó đ隠u l噂n h挨n khoá 泳ng v噂i nút đó 
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Hình 38: Cây nh鵜 phân tìm ki院m 

Thu壱t toán tìm ki院m trên cây có th吋 mô t違 chung nh逢 sau: 

Tr逢噂c h院t, khoá tìm ki院m X đ逢嬰c so sánh v噂i khoá 荏 g嘘c cây, và 4 tình hu嘘ng có th吋 x違y ra: 

¬ Không có g嘘c (cây r厩ng): X không có trên cây, phép tìm ki院m th医t b衣i 

¬ X trùng v噂i khoá 荏 g嘘c: Phép tìm ki院m thành công 

¬ X nh臼 h挨n khoá 荏 g嘘c, phép tìm ki院m đ逢嬰c ti院p t映c trong cây con trái c栄a g嘘c v噂i cách 

làm t逢挨ng t詠 

¬ X l噂n h挨n khoá 荏 g嘘c, phép tìm ki院m đ逢嬰c ti院p t映c trong cây con ph違i c栄a g嘘c v噂i cách 

làm t逢挨ng t詠 

Gi違 s穎 c医u trúc m瓜t nút c栄a cây đ逢嬰c mô t違 nh逢 sau: 

type 
  PNode = ^TNode; {Con trỏ chứa liên kết tới một nút} 
  TNode = record {Cấu trúc nút} 
    Info: TKey; {Trư噂ng chứa khoá} 
    Left, Right: PNode; {con trỏ tới nút con trái và phải, trỏ tới nil nếu không có nút con trái (phải)} 
  end; 
Gốc của cây được lưu trong con trỏ Root. Cây rỗng thì Root = nil 
Thu壱t toán tìm ki院m trên cây nh鵜 phân tìm ki院m có th吋 vi院t nh逢 sau: 

{Hàm tìm kiếm trên BST, nó trả về nút chứa khoá tìm kiếm X nếu tìm thấy, trả về nil nếu không tìm thấy} 
function BSTSearch(X: TKey): PNode; 
var 
  p: PNode; 
begin 
  p := Root; {Bắt đầu với nút gốc} 
  while p ≠ nil do 
    if X = p^.Info then Break; 
    else 
      if X < p^.Info then p := p^.Left 
      else p := p^.Right; 
  BSTSearch := p; 
end; 

Thu壱t toán d詠ng cây nh鵜 phân tìm ki院m t瑛 dãy khoá k[1..n] cũng đ逢嬰c làm g亥n gi嘘ng quá 

trình tìm ki院m. Ta chèn l亥n l逢嬰t các khoá vào cây, tr逢噂c khi chèn, ta tìm xem khoá đó đã có 

trong cây hay ch逢a, n院u đã có r欝i thì b臼 qua, n院u nó ch逢a có thì ta thêm nút m噂i ch泳a khoá 

c亥n chèn và n嘘i nút đó vào cây nh鵜 phân tìm ki院m t衣i m嘘i liên k院t v瑛a r胤 sang khi院n quá trình 

tìm ki院m th医t b衣i. 
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{Thủ tục chèn khoá X vào BST} 
procedure BSTInsert(X); 
var 
  p, q: PNode; 
begin 
  q := nil; p := Root; {Bắt đầu với p = nút gốc; q là con trỏ chạy đuổi theo sau} 
  while p ≠ nil do 
    begin 
      q := p; 
      if X = p^.Info then Break; 

      else {X ≠ p^.Info thì cho p chạy sang nút con, q^ luôn giữ vai trò là cha của p^} 
        if X < p^.Info then p := p^.Left 
        else p := p^.Right; 
    end; 
  if p = nil then {Khoá X chưa có trong BST} 
    begin 
      New(p); {Tạo nút mới} 
      p^.Info := X; {Đưa giá trị X vào nút mới tạo ra} 
      p^.Left := nil; p^.Right := nil; {Nút mới khi chèn vào BST sẽ tr運 thành nút lá} 
      if Root = nil then Root := NewNode {BST đang rỗng, đặt Root là nút mới tạo} 
      else {Móc NewNode^ vào nút cha q^} 
        if X < q^.Info then q^.Left := NewNode 
        else q^.Right := NewNode; 
    end; 
end; 

Phép lo衣i b臼 trên cây nh鵜 phân tìm ki院m không đ挨n gi違n nh逢 phép b鰻 sung hay phép tìm ki院m. 

Mu嘘n xoá m瓜t giá tr鵜 trong cây nh鵜 phân tìm ki院m (T泳c là d詠ng l衣i cây m噂i ch泳a t医t c違 nh英ng 

giá tr鵜 còn l衣i), tr逢噂c h院t ta tìm xem giá tr鵜 c亥n xoá n茨m 荏 nút D nào, có ba kh違 nĕng x違y ra: 

¬ Nút D là nút lá, tr逢運ng h嬰p này ta ch雨 vi羽c đem m嘘i n嘘i cũ tr臼 t噂i nút D (t瑛 nút cha c栄a D) 

thay b荏i nil, và gi違i phóng b瓜 nh噂 c医p cho nút D (Hình 39). 
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Hình 39: Xóa nút lá 荏 cây BST 

¬ Nút D ch雨 có m瓜t nhánh con, khi đó ta đem nút g嘘c c栄a nhánh con đó th院 vào ch厩 nút D, 

t泳c là ch雨nh l衣i m嘘i n嘘i: T瑛 nút cha c栄a nút D không n嘘i t噂i nút D n英a mà n嘘i t噂i nhánh 

con duy nh医t c栄a nút D. Cu嘘i cùng, ta gi違i phóng b瓜 nh噂 đã c医p cho nút D (Hình 40) 
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Hình 40. Xóa nút ch雨 có m瓜t nhánh con trên cây BST 

¬ Nút D có c違 hai nhánh con trái và ph違i, khi đó có hai cách làm đ隠u h嬰p lý c違: 

 Ho員c tìm nút ch泳a khoá l噂n nh医t trong cây con trái, đ逢a giá tr鵜 ch泳a trong đó sang nút D, 

r欝i xoá nút này. Do tính ch医t c栄a cây BST, nút ch泳a khoá l噂n nh医t trong cây con trái 

chính là nút c詠c ph違i c栄a cây con trái nên nó không th吋 có hai con đ逢嬰c, vi羽c xoá đ逢a 

v隠 hai tr逢運ng h嬰p trên (Hình 41) 
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Hình 41: Xóa nút có c違 hai nhánh con trên cây BST thay b茨ng nút c詠c ph違i c栄a cây con trái 

 Ho員c tìm nút ch泳a khoá nh臼 nh医t trong cây con ph違i, đ逢a giá tr鵜 ch泳a trong đó sang nút 

D, r欝i xoá nút này. Do tính ch医t c栄a cây BST, nút ch泳a khoá nh臼 nh医t trong cây con 

ph違i chính là nút c詠c trái c栄a cây con ph違i nên nó không th吋 có hai con đ逢嬰c, vi羽c xoá 

đ逢a v隠 hai tr逢運ng h嬰p trên. 
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Hình 42: Xóa nút có c違 hai nhánh con trên cây BST thay b茨ng nút c詠c trái c栄a cây con ph違i 
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{Thủ tục xoá khoá X khỏi BST} 
procedure BSTDelete(X: TKey); 
var 
  p, q, Node, Child: PNode; 
begin 
  p := Root; q := nil; {Về sau, khi p trỏ sang nút khác, ta luôn giữ cho q^ luôn là cha của p^} 
  while p ≠ nil do {Tìm xem trong cây có khoá X không?} 
    begin 
      if p^.Info = X then Break; {Tìm thấy} 
      q := p; 
      if X < p^.Info then p := p^.Left 
      else p := p^.Right; 
    end; 
  if p = nil then Exit; {X không tồn tại trong BST nên không xoá được} 
  if (p^.Left ≠ nil) and (p^.Right ≠ nil) then {p^ có cả con trái và con phải} 
    begin 
      Node := p; {Giữ lại nút chứa khoá X} 
      q := p; p := p^.Left; {Chuyển sang nhánh con trái để tìm nút cực phải} 
      while p^.Right ≠ nil do 
        begin 
          q := p; p := p^.Right; 
        end; 
      Node^.Info := p^.Info; {Chuyển giá trị từ nút cực phải trong nhánh con trái lên Node^} 
    end; 
  {Nút bị xoá gi噂 đây là nút p^, nó chỉ có nhiều nhất một con} 
  {Nếu p^ có một nút con thì đem Child trỏ tới nút con đó, nếu không có thì Child = nil} 
  if p^.Left ≠ nil then Child := p^.Left 
  else Child := p^.Right; 
  if p = Root then Root := Child; {Nút p^ bị xoá là gốc cây} 
  else {Nút bị xoá p^ không phải gốc cây thì lấy mối nối từ cha của nó là q^ nối thẳng tới Child} 
    if q^.Left = p then q^.Left := Child 
    else q^.Right := Child; 
  Dispose(p); 
end; 

Tr逢運ng h嬰p trung bình, thì các thao tác tìm ki院m, chèn, xoá trên BST có đ瓜 ph泳c t衣p là O(lgn). 

Còn trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t, cây nh鵜 phân tìm ki院m b鵜 suy bi院n thì các thao tác đó đ隠u có 

đ瓜 ph泳c t衣p là O(n), v噂i n là s嘘 nút trên cây BST. 

N院u ta m荏 r瓜ng h挨n khái ni羽m cây nh鵜 phân tìm ki院m nh逢 sau: Giá tr鵜 l逢u trong m瓜t nút l噂n 

h挨n ho員c b茨ng các giá tr鵜 l逢u trong cây con trái và nh臼 h挨n các giá tr鵜 l逢u trong cây con ph違i. 
Thì ch雨 c亥n s穎a đ鰻i th栄 t映c BSTInsert m瓜t chút, khi chèn l亥n l逢嬰t vào cây n giá tr鵜, cây BST s胤 
có n nút (có th吋 có hai nút ch泳a cùng m瓜t giá tr鵜). Khi đó n院u ta duy羽t các nút c栄a cây theo 

ki吋u trung th泳 t詠 (inorder traversal), ta s胤 li羽t kê đ逢嬰c các giá tr鵜 l逢u trong cây theo th泳 t詠 

tĕng d亥n. Ph逢挨ng pháp s逸p x院p này ng逢運i ta g丑i là Tree Sort. Đ瓜 ph泳c t衣p tính toán trung 

bình c栄a Tree Sort là O(nlgn). 

Phép tìm ki院m trên cây BST s胤 kém hi羽u qu違 n院u nh逢 cây b鵜 suy bi院n, ng逢運i ta có nhi隠u cách 

xoay x荏 đ吋 tránh tr逢運ng h嬰p này. Đó là phép quay cây đ吋 d詠ng cây nh鵜 phân cân đ嘘i AVL, 

hay k悦 thu壱t d詠ng cây nh鵜 phân tìm ki院m t嘘i 逢u. Nh英ng k悦 thu壱t này ta có th吋 tham kh違o 

trong các tài li羽u khác v隠 c医u trúc d英 li羽u và gi違i thu壱t. 
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9.5. PHÉP BĔM (HASH) 

T逢 t逢荏ng c栄a phép bĕm là d詠a vào giá tr鵜 các khoá k[1..n], chia các khoá đó ra thành các 

nhóm. Nh英ng khoá thu瓜c cùng m瓜t nhóm có m瓜t đ員c đi吋m chung và đ員c đi吋m này không 

có trong các nhóm khác. Khi có m瓜t khoá tìm ki院m X, tr逢噂c h院t ta xác đ鵜nh xem n院u X thu瓜c 

vào dãy khoá đã cho thì nó ph違i thu瓜c nhóm nào và ti院n hành tìm ki院m trên nhóm đó. 

M瓜t ví d映 là trong cu嘘n t瑛 đi吋n, các b衣n sinh viên th逢運ng dán vào 26 m違nh gi医y nh臼 vào các 

trang đ吋 đánh d医u trang nào là trang kh荏i đ亥u c栄a m瓜t đo衣n ch泳a các t瑛 có cùng ch英 cái đ亥u. 

Đ吋 khi tra t瑛 ch雨 c亥n tìm trong các trang ch泳a nh英ng t瑛 có cùng ch英 cái đ亥u v噂i t瑛 c亥n tìm. 

A B     
Z

 

M瓜t ví d映 khác là trên dãy các khoá s嘘 t詠 nhiên, ta có th吋 chia nó là làm m nhóm, m厩i nhóm 

g欝m các khoá đ欝ng d逢 theo mô-đun m. 

Có nhi隠u cách cài đ員t phép bĕm: 

¬ Cách th泳 nh医t là chia dãy khoá làm các đo衣n, m厩i đo衣n ch泳a nh英ng khoá thu瓜c cùng m瓜t 
nhóm và ghi nh壱n l衣i v鵜 trí các đo衣n đó. Đ吋 khi có khoá tìm ki院m, có th吋 xác đ鵜nh đ逢嬰c 

ngay c亥n ph違i tìm khoá đó trong đo衣n nào. 

¬ Cách th泳 hai là chia dãy khoá làm m nhóm, M厩i nhóm là m瓜t danh sách n嘘i đ挨n ch泳a các 

giá tr鵜 khoá và ghi nh壱n l衣i ch嘘t c栄a m厩i danh sách n嘘i đ挨n. V噂i m瓜t khoá tìm ki院m, ta xác 

đ鵜nh đ逢嬰c ph違i tìm khoá đó trong danh sách n嘘i đ挨n nào và ti院n hành tìm ki院m tu亥n t詠 trên 

danh sách n嘘i đ挨n đó. V噂i cách l逢u tr英 này, vi羽c b鰻 sung cũng nh逢 lo衣i b臼 m瓜t giá tr鵜 kh臼i 
t壱p h嬰p khoá d宇 dàng h挨n r医t nhi隠u ph逢挨ng pháp trên. 

¬ Cách th泳 ba là n院u chia dãy khoá làm m nhóm, m厩i nhóm đ逢嬰c l逢u tr英 d逢噂i d衣ng cây nh鵜 
phân tìm ki院m và ghi nh壱n l衣i g嘘c c栄a các cây nh鵜 phân tìm ki院m đó, ph逢挨ng pháp này có 

th吋 nói là t嘘t h挨n hai ph逢挨ng pháp trên, tuy nhiên dãy khoá ph違i có quan h羽 th泳 t詠 toàn 

ph亥n thì m噂i làm đ逢嬰c. 

9.6.  KHOÁ S渦 V閏I BÀI TOÁN TÌM KI蔭M 

M丑i d英 li羽u l逢u tr英 trong máy tính đ隠u đ逢嬰c s嘘 hoá, t泳c là đ隠u đ逢嬰c l逢u tr英 b茨ng các đ挨n v鵜 
Bit, Byte, Word v.v… Đi隠u đó có nghƿa là m瓜t giá tr鵜 khoá b医t kỳ, ta hoàn toàn có th吋 bi院t 
đ逢嬰c nó đ逢嬰c mã hoá b茨ng con s嘘 nh逢 th院 nào. Và m瓜t đi隠u ch逸c ch逸n là hai khoá khác nhau 

s胤 đ逢嬰c l逢u tr英 b茨ng hai s嘘 khác nhau. 

Đ嘘i v噂i bài toán s逸p x院p, ta không th吋 đ逢a vi羽c s逸p x院p m瓜t dãy khoá b医t kỳ v隠 vi羽c s逸p x院p 

trên m瓜t dãy khoá s嘘 là mã c栄a các khoá. B荏i quan h羽 th泳 t詠 trên các con s嘘 đó có th吋 khác 

v噂i th泳 t詠 c亥n s逸p c栄a các khoá. 
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Nh逢ng đ嘘i v噂i bài toán tìm ki院m thì khác, v噂i m瓜t khoá tìm ki院m, câu tr違 l運i ho員c là “Không 

tìm th医y” ho員c là “Có tìm th医y và 荏 ch厩 …” nên ta hoàn toàn có th吋 thay các khoá b茨ng các 

mã s嘘 c栄a nó mà không b鵜 sai l亥m, ch雨 l逢u ý m瓜t đi隠u là: hai khoá khác nhau ph違i mã hoá 

thành hai s嘘 khác nhau mà thôi. 

Nói nh逢 v壱y có nghƿa là vi羽c nghiên c泳u nh英ng thu壱t toán tìm ki院m trên các dãy khoá s嘘 r医t 
quan tr丑ng, và d逢噂i đây ta s胤 trình bày m瓜t s嘘 ph逢挨ng pháp đó. 

9.7.  CÂY TÌM KI蔭M S渦 H窺C (DIGITAL SEARCH TREE - DST) 

Xét dãy khoá k[1..n] là các s嘘 t詠 nhiên, m厩i giá tr鵜 khoá khi đ鰻i ra h羽 nh鵜 phân có z ch英 s嘘 nh鵜 
phân (bit), các bit này đ逢嬰c đánh s嘘 t瑛 0 (là hàng đ挨n v鵜) t噂i z - 1 t瑛 ph違i sang trái. 

Ví d映: 

1 0 1 1

3 2 1 0

11 =

bit

(z = 4)

 
Hình 43: Đánh s嘘 các bit 

Cây tìm ki院m s嘘 h丑c ch泳a các giá tr鵜 khoá này có th吋 mô t違 nh逢 sau: Tr逢噂c h院t, nó là m瓜t cây 

nh鵜 phân mà m厩i nút ch泳a m瓜t giá tr鵜 khoá. Nút g嘘c có t嘘i đa hai cây con, ngoài giá tr鵜 khoá 

ch泳a 荏 nút g嘘c, t医t c違 nh英ng giá tr鵜 khoá có bit cao nh医t là 0 n茨m trong cây con trái, còn t医t c違 
nh英ng giá tr鵜 khoá có bit cao nh医t là 1 n茨m 荏 cây con ph違i. Đ嘘i v噂i hai nút con c栄a nút g嘘c, 

v医n đ隠 t逢挨ng t詠 đ嘘i v噂i bit z - 2 (bit đ泳ng th泳 nhì t瑛 trái sang). 

So sánh cây tìm ki院m s嘘 h丑c v噂i cây nh鵜 phân tìm ki院m, chúng ch雨 khác nhau v隠 cách chia hai 

cây con trái/ph違i. Đ嘘i v噂i cây nh鵜 phân tìm ki院m, vi羽c chia này đ逢嬰c th詠c hi羽n b茨ng cách so 

sánh v噂i khoá n茨m 荏 nút g嘘c, còn đ嘘i v噂i cây tìm ki院m s嘘 h丑c, n院u nút g嘘c có m泳c là d thì 

vi羽c chia cây con đ逢嬰c th詠c hi羽n theo bit th泳 d tính t瑛 trái sang (bit z - d) c栄a m厩i khoá. 

Ta nh壱n th医y r茨ng nh英ng khoá b逸t đ亥u b茨ng bit 0 ch逸c ch逸n nh臼 h挨n nh英ng khoá b逸t đ亥u b茨ng 

bit 1, đó là đi吋m t逢挨ng đ欝ng gi英a cây nh鵜 phân tìm ki院m và cây tìm ki院m s嘘 h丑c: V噂i m厩i nút 

nhánh: M丑i giá tr鵜 ch泳a trong cây con trái đ隠u nh臼 h挨n giá tr鵜 ch泳a trong cây con ph違i (Hình 

44). 
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Hình 44: Cây tìm ki院m s嘘 h丑c 
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Gi違 s穎 c医u trúc m瓜t nút c栄a cây đ逢嬰c mô t違 nh逢 sau: 

type 
  PNode = ^TNode; {Con trỏ chứa liên kết tới một nút} 
  TNode = record {Cấu trúc nút} 
    Info: TKey; {Trư噂ng chứa khoá} 
    Left, Right: PNode; {con trỏ tới nút con trái và phải, trỏ tới nil nếu không có nút con trái (phải)} 
  end; 
Gốc của cây được lưu trong con trỏ Root. Ban đầu nút Root = nil (cây rỗng) 
V噂i khoá tìm ki院m X, vi羽c tìm ki院m trên cây tìm ki院m s嘘 h丑c có th吋 mô t違 nh逢 sau: Ban đ亥u 

đ泳ng 荏 nút g嘘c, xét l亥n l逢嬰t các bit c栄a X t瑛 trái sang ph違i (t瑛 bit z - 1 t噂i bit 0), h宇 g員p bit 

b茨ng 0 thì r胤 sang nút con trái, n院u g員p bit b茨ng 1 thì r胤 sang nút con ph違i. Quá trình c泳 ti院p 

t映c nh逢 v壱y cho t噂i khi g員p m瓜t trong hai tình hu嘘ng sau: 

¬ Đi t噂i m瓜t nút r厩ng (do r胤 theo m瓜t liên k院t nil), quá trình tìm ki院m th医t b衣i do khoá X 

không có trong cây. 

¬ Đi t噂i m瓜t nút mang giá tr鵜 đúng b茨ng X, quá trình tìm ki院m thành công 

{Hàm tìm kiếm trên cây tìm kiếm số học, nó trả về nút chứa khoá tìm kiếm X nếu tìm thấy, trả về nil nếu không tìm thấy. z 
là độ dài dãy bit biểu diễn một khoá} 
function DSTSearch(X: TKey): PNode; 
var 
  b: Integer; 
  p: PNode; 
begin 
  b := z; p := Root; {Bắt đầu với nút gốc} 
  while (p ≠ nil) and (p^.Info ≠ X) do {Chưa gặp phải một trong 2 tình huống trên} 
    begin 
      b := b - 1; {Xét bit b của X} 
      if <Bit b của X là 0> then p := p^.Left {Gặp 0 rẽ trái} 
      else p := p^.Right; {Gặp 1 rẽ phải} 
    end; 
  DSTSearch := p; 
end; 

Thu壱t toán d詠ng cây tìm ki院m s嘘 h丑c t瑛 dãy khoá k[1..n] cũng đ逢嬰c làm g亥n gi嘘ng quá trình 

tìm ki院m. Ta chèn l亥n l逢嬰t các khoá vào cây, tr逢噂c khi chèn, ta tìm xem khoá đó đã có trong 

cây hay ch逢a, n院u đã có r欝i thì b臼 qua, n院u nó ch逢a có thì ta thêm nút m噂i ch泳a khoá c亥n 

chèn và n嘘i nút đó vào cây tìm ki院m s嘘 h丑c t衣i m嘘i n嘘i r厩ng v瑛a r胤 sang khi院n quá trình tìm 

ki院m th医t b衣i 
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{Thủ tục chèn khoá X vào cây tìm kiếm số học} 
procedure DSTInsert(X: TKey); 
var 
  b: Integer; 
  p, q: PNode; 
begin 
  b := z; 
  p := Root; 

  while (p ≠ nil) and (p^.Info ≠ X) do 
    begin 
      b := b - 1; {Xét bit b của X} 
      q := p; {Khi p chạy xuống nút con thì q^ luôn giữ vai trò là nút cha của p^} 
      if <Bit b của X là 0> then p := p^.Left {Gặp 0 rẽ trái} 
      else p := p^.Right; {Gặp 1 rẽ phải} 
    end; 
  if p = nil then  {Giá trị X chưa có trong cây} 
    begin 
      New(p); {Tạo ra một nút mới p^} 
      p^.Info := X; {Nút mới tạo ra sẽ chứa khoá X} 
      p^.Left := nil; p^.Right := nil; {Nút mới đó sẽ tr運 thành một lá của cây} 
      if Root = nil then Root := p {Cây đang là rỗng thì nút mới thêm tr運 thành gốc} 
      else {Không thì móc p^ vào mối nối vừa rẽ sang từ q^} 
        if <Bit b của X là 0> then q^.Left := p  
        else q^.Right := p; 
    end; 
end; 

Mu嘘n xoá b臼 m瓜t giá tr鵜 kh臼i cây tìm ki院m s嘘 h丑c, tr逢噂c h院t ta xác đ鵜nh nút ch泳a giá tr鵜 c亥n 

xoá là nút D nào, sau đó tìm trong nhánh cây g嘘c D ra m瓜t nút lá b医t kỳ, chuy吋n giá tr鵜 ch泳a 

trong nút lá đó sang nút D r欝i xoá nút lá. 

{Thủ tục xoá khoá X khỏi cây tìm kiếm số học} 
procedure DSTDelete(X: TKey); 
var 
  b: Integer; 
  p, q, Node: PNode; 
begin 
  {Trước hết, tìm kiếm giá trị X xem nó nằm 運 nút nào} 
  b := z; 
  p := Root; 

  while (p ≠ nil) and (p^.Info ≠ X) do 
    begin 
      b := b - 1; 
      q := p; {Mỗi lần p chuyển sang nút con, ta luôn đảm bảo cho q^ là nút cha của p^} 
      if <Bit b của X là 0> then p := p^.Left 
      else p := p^.Right; 
    end; 
  if p = nil then Exit; {X không tồn tại trong cây thì không xoá được} 
  Node := p; {Giữ lại nút chứa khoá cần xoá} 
  while (p^.Left ≠ nil) or (p^.Right ≠ nil) do {chừng nào p^ chưa phải là lá} 
    begin 
      q := p; {q chạy đuổi theo p, còn p chuyển xuống một trong 2 nhánh con} 
      if p^.Left ≠ nil then p := p^.Left 
      else p := p^.Right; 
    end; 
  Node^.Info := p^.Info; {Chuyển giá trị từ nút lá p^ sang nút Node^} 
  if Root = p then Root := nil {Cây chỉ gồm một nút gốc và bây gi噂 xoá cả gốc} 
  else {Cắt mối nối từ q^ tới p^} 
    if q^.Left = p then q^.Left := nil 
    else q^.Right := nil; 
  Dispose(p); 
end; 
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V隠 m員t trung bình, các thao tác tìm ki院m, chèn, xoá trên cây tìm ki院m s嘘 h丑c đ隠u có đ瓜 ph泳c 

t衣p là O(min(z, lgn)) còn trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t, đ瓜 ph泳c t衣p c栄a các thao tác đó là O(z), 

b荏i cây tìm ki院m s嘘 h丑c có chi隠u cao không quá z + 1. 

9.8.  CÂY TÌM KI蔭M C愛 S渦 (RADIX SEARCH TREE - RST) 

Trong cây tìm ki院m s嘘 h丑c, cũng nh逢 cây nh鵜 phân tìm ki院m, phép tìm ki院m t衣i m厩i b逢噂c ph違i 
so sánh giá tr鵜 khoá X v噂i giá tr鵜 l逢u trong m瓜t nút c栄a cây. Trong tr逢運ng h嬰p các khoá có c医u 

trúc l噂n, vi羽c so sánh này có th吋 m医t nhi隠u th運i gian. 

Cây tìm ki院m c挨 s嘘 là m瓜t ph逢挨ng pháp kh逸c ph映c nh逢嬰c đi吋m đó, n瓜i dung c栄a nó có th吋 
tóm t逸t nh逢 sau: 

Trong cây tìm ki院m c挨 s嘘 là m瓜t cây nh鵜 phân, ch雨 có nút lá ch泳a giá tr鵜 khoá, còn giá tr鵜 ch泳a 

trong các nút nhánh là vô nghƿa. Các nút lá c栄a cây tìm ki院m c挨 s嘘 đ隠u n茨m 荏 m泳c z + 1.  

Đ嘘i v噂i nút g嘘c c栄a cây tìm ki院m c挨 s嘘, nó có t嘘i đa hai nhánh con, m丑i khoá ch泳a trong nút 

lá c栄a nhánh con trái đ隠u có bit cao nh医t là 0, m丑i khoá ch泳a trong nút lá c栄a nhánh con ph違i 
đ隠u có bit cao nh医t là 1. 

Đ嘘i v噂i hai nhánh con c栄a nút g嘘c, v医n đ隠 t逢挨ng t詠 v噂i bit th泳 z - 2, ví d映 v噂i nhánh con trái 

c栄a nút g嘘c, nó l衣i có t嘘i đa hai nhánh con, m丑i khoá ch泳a trong nút lá c栄a nhánh con trái đ隠u 

có bit th泳 z - 2 là 0 (chúng b逸t đ亥u b茨ng hai bit 00), m丑i khoá ch泳a trong nút lá c栄a nhánh con 

ph違i đ隠u có bit th泳 z - 2 là 1 (chúng b逸t đ亥u b茨ng hai bit 01)… 

T鰻ng quát v噂i nút 荏 m泳c d, nó có t嘘i đa hai nhánh con, m丑i nút lá c栄a nhánh con trái ch泳a 

khoá có bit z - d là 0, m丑i nút lá c栄a nhánh con ph違i ch泳a khoá có bit th泳 z - d là 1 (Hình 45). 
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Hình 45: Cây tìm ki院m c挨 s嘘 

Khác v噂i cây nh鵜 phân tìm ki院m hay cây tìm ki院m s嘘 h丑c. Cây tìm ki院m c挨 s嘘 đ逢嬰c kh荏i t衣o 

g欝m có m瓜t nút g嘘c, và nút g嘘c t欝n t衣i trong su嘘t quá trình s穎 d映ng: nó không bao gi運 b鵜 
xoá đi c違. 
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Đ吋 tìm ki院m m瓜t giá tr鵜 X trong cây tìm ki院m c挨 s嘘, ban đ亥u ta đ泳ng 荏 nút g嘘c và duy羽t dãy 

bit c栄a X t瑛 trái qua ph違i (t瑛 bit z - 1 đ院n bit 0), g員p bit b茨ng 0 thì r胤 sang nút con trái còn g員p 

bit b茨ng 1 thì r胤 sang nút con ph違i, c泳 ti院p t映c nh逢 v壱y cho t噂i khi m瓜t trong hai tình hu嘘ng 

sau x違y ra: 

¬ Ho員c đi t噂i m瓜t nút r厩ng (do r胤 theo liên k院t nil) quá trình tìm ki院m th医t b衣i do X không có 

trong RST 

¬ Ho員c đã duy羽t h院t dãy bit c栄a X và đang đ泳ng 荏 m瓜t nút lá, quá trình tìm ki院m thành công 

vì ch逸c ch逸n nút lá đó ch泳a giá tr鵜 đúng b茨ng X. 

{Hàm tìm kiếm trên cây tìm kiếm cơ số, trả về nút lá chứa khoá tìm kiếm X nếu tìm thấy, trả về nil nếu không tìm thấy. z 
là độ dài dãy bit biểu diễn một khoá} 
function RSTSearch(X: TKey): PNode; 
var 
  b: Integer; 
  p: PNode; 
begin 
  b := z; p := Root; {Bắt đầu với nút gốc, đối với RST thì gốc luôn có sẵn} 
  repeat 
    b := b - 1; {Xét bit b của X} 
    if <Bit b của X là 0> then p := p^.Left {Gặp 0 rẽ trái} 
    else p := p^.Right; {Gặp 1 rẽ phải} 
  until (p = nil) or (b = 0); 
  RSTSearch := p; 
end; 

Thao tác chèn m瓜t giá tr鵜 X vào RST đ逢嬰c th詠c hi羽n nh逢 sau: Đ亥u tiên, ta đ泳ng 荏 g嘘c và 

duy羽t dãy bit c栄a X t瑛 trái qua ph違i (t瑛 bit z - 1 v隠 bit 0), c泳 g員p 0 thì r胤 trái, g員p 1 thì r胤 ph違i. 
N院u quá trình r胤 theo m瓜t liên k院t nil (đi t噂i nút r厩ng) thì l壱p t泳c t衣o ra m瓜t nút m噂i, và n嘘i 
vào theo liên k院t đó đ吋 có đ逢運ng đi ti院p. Sau khi duy羽t h院t dãy bit c栄a X, ta s胤 d瑛ng l衣i 荏 m瓜t 
nút lá c栄a RST, và công vi羽c cu嘘i cùng là đ員t giá tr鵜 X vào nút lá đó. 

Ví d映: 

2 4 5

010 101 101

1

1

1

0

0 0

0

2 4 5

010 101 101

1

1

1

0

0 0

0

7

1

1

111

 
Hình 46: V噂i đ瓜 dài dãy bit z = 3, cây tìm ki院m c挨 s嘘 g欝m các khoá 2, 4, 5 và sau khi thêm giá tr鵜 7 
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{Thủ tục chèn khoá X vào cây tìm kiếm cơ số} 
procedure RSTInsert(X: TKey); 
var 
  b: Integer; 
  p, q: PNode; 
begin 

  b := z; p := Root; {Bắt đầu từ nút gốc, đối với RST thì gốc luôn ≠ nil} 
  repeat 
    b := b - 1; {Xét bit b của X} 
    q := p; {Khi p chạy xuống nút con thì q^ luôn giữ vai trò là nút cha của p^} 
    if <Bit b của X là 0> then p := p^.Left {Gặp 0 rẽ trái} 
    else p := p^.Right; {Gặp 1 rẽ phải} 
    if p = nil then {Không đi được thì đặt thêm nút để đi tiếp} 
      begin 
        New(p); {Tạo ra một nút mới và đem p trỏ tới nút đó} 
        p^.Left := nil; p^.Right := nil; 
        if <Bit b của X là 0> then q^.Left := p {Nối p^ vào bên trái q^} 
        else q^.Right := p; {Nối p^ vào bên phải q^} 
      end; 
  until b = 0; 
  p^.Info := X; {p^ là nút lá để đặt X vào} 
end; 

V噂i cây tìm ki院m c挨 s嘘, vi羽c xoá m瓜t giá tr鵜 khoá không ph違i ch雨 là xoá riêng m瓜t nút lá mà 

còn ph違i xoá toàn b瓜 nhánh đ瓜c đ衣o đi t噂i nút đó đ吋 tránh lãng phí b瓜 nh噂 (Hình 47). 
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Hình 47: RST ch泳a các khoá 2, 4, 5, 7 và RST sau khi lo衣i b臼 giá tr鵜 7 

Ta l員p l衣i quá trình tìm ki院m giá tr鵜 khoá X, quá trình này s胤 đi t瑛 g嘘c xu嘘ng lá, t衣i m厩i b逢噂c 

đi, m厩i khi g員p m瓜t nút ngã ba (nút có c違 con trái và con ph違i - nút c医p hai), ta ghi nh壱n l衣i 
ngã ba đó và h逢噂ng r胤. K院t thúc quá trình tìm ki院m ta gi英 l衣i đ逢嬰c ngã ba đi qua cu嘘i cùng, t瑛 

nút đó t噂i nút lá ch泳a X là con đ逢運ng đ瓜c đ衣o (không có ch厩 r胤), ta ti院n hành d叡 b臼 t医t c違 các 

nút trên đo衣n đ逢運ng đ瓜c đ衣o kh臼i cây tìm ki院m c挨 s嘘. Đ吋 không b鵜 g員p l厩i khi cây suy bi院n 

(không có nút c医p 2) ta coi g嘘c cũng là nút ngã ba 
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{Thủ tục xoá khoá X khỏi cây tìm kiếm cơ số} 
procedure RSTDelete(X: TKey); 
var 
  b: Integer; 
  p, q, TurnNode, Child: PNode; 
begin 
  {Trước hết, tìm kiếm giá trị X xem nó nằm 運 nút nào} 
  b := z; p := Root; 
  repeat 
    b := b - 1; 
    q := p; {Mỗi lần p chuyển sang nút con, ta luôn đảm bảo cho q^ là nút cha của p^} 
    if <Bit b của X là 0> then p := p^.Left 
    else p := p^.Right; 

    if (b = z - 1) or (q^.Left ≠ nil) and (q^.Right ≠ nil) then {q^ là nút ngã ba} 
      begin 
        TurnNode := q; Child := p; {Ghi nhận lại q^ và hướng rẽ} 
      end; 
  until (p = nil) or (b = 0); 
  if p = nil then Exit; {X không tồn tại trong cây thì không xoá được} 
  {Trước hết, cắt nhánh độc đạo ra khỏi cây} 
  if TurnNode^.Left = Child then TurnNode^.Left := nil 
  else TurnNode^.Right := nil 
  p := Child; {Chuyển sang đoạn đư噂ng độc đạo, bắt đầu xoá} 
  repeat 
    q := p; 
    {Lưu ý rằng p^ chỉ có tối đa một nhánh con mà thôi, cho p trỏ sang nhánh con duy nhất nếu có} 
    if p^.Left ≠ nil then p := p^.Left 
    else p := p^.Right; 
    Dispose(q); {Giải phóng bộ nhớ cho nút q^} 
  until p = nil; 
end; 

Ta có m瓜t nh壱n xét là: Hình dáng c栄a cây tìm ki院m c挨 s嘘 không ph映 thu瓜c vào th泳 t詠 chèn 

các khoá vào mà ch雨 ph映 thu瓜c vào giá tr鵜 c栄a các khoá ch泳a trong cây. 

Đ嘘i v噂i cây tìm ki院m c挨 s嘘, đ瓜 ph泳c t衣p tính toán cho các thao tác tìm ki院m, chèn, xoá trong 

tr逢運ng h嬰p x医u nh医t cũng nh逢 trung bình đ隠u là O(z). Do không ph違i so sánh giá tr鵜 khoá d丑c 

đ逢運ng đi, nó nhanh h挨n cây tìm ki院m s嘘 h丑c n院u nh逢 g員p các khoá c医u trúc l噂n. T嘘c đ瓜 nh逢 

v壱y có th吋 nói là t嘘t, nh逢ng v医n đ隠 b瓜 nh噂 khi院n ta ph違i xem xét: Giá tr鵜 ch泳a trong các nút 

nhánh c栄a cây tìm ki院m c挨 s嘘 là vô nghƿa d磯n t噂i s詠 lãng phí b瓜 nh噂. 

M瓜t gi違i pháp cho v医n đ隠 này là: Duy trì hai d衣ng nút trên cây tìm ki院m c挨 s嘘: D衣ng nút 

nhánh ch雨 ch泳a các liên k院t trái, ph違i và d衣ng nút lá ch雨 ch泳a giá tr鵜 khoá. Cài đ員t cây này trên 

m瓜t s嘘 ngôn ng英 đ鵜nh ki吋u quá m衣nh đôi khi r医t khó. 

Gi違i pháp th泳 hai là đ員c t違 m瓜t cây t逢挨ng t詠 nh逢 RST, nh逢ng s穎a đ鰻i m瓜t chút: n院u có nút lá 

ch泳a giá tr鵜 X đ逢嬰c n嘘i v噂i cây b茨ng m瓜t nhánh đ瓜c đ衣o thì c逸t b臼 nhánh đ瓜c đ衣o đó, và thay 

vào ch厩 nhánh này ch雨 m瓜t nút ch泳a giá tr鵜 X. Nh逢 v壱y các giá tr鵜 khoá v磯n ch雨 ch泳a trong các 

nút lá nh逢ng các nút lá gi運 đây không ch雨 n茨m trên m泳c z + 1 mà còn n茨m trên nh英ng m泳c 

khác n英a. Ph逢挨ng pháp này không nh英ng ti院t ki羽m b瓜 nh噂 h挨n mà còn làm cho quá trình tìm 

ki院m nhanh h挨n. Giá ph違i tr違 cho ph逢挨ng pháp này là thao tác chèn, xoá khá ph泳c t衣p. Tên 

c栄a c医u trúc d英 li羽u này là Trie (Trie ch泳 không ph違i Tree) tìm ki院m c挨 s嘘. 
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Hình 48: Cây tìm ki院m c挨 s嘘 a) và Trie tìm ki院m c挨 s嘘 b) 

T逢挨ng t詠 nh逢 ph逢挨ng pháp s逸p x院p b茨ng c挨 s嘘, phép tìm ki院m b茨ng c挨 s嘘 không nh医t thi院t 
ph違i ch丑n h羽 c挨 s嘘 2. Ta có th吋 ch丑n h羽 c挨 s嘘 l噂n h挨n đ吋 có t嘘c đ瓜 nhanh h挨n (kèm theo s詠 

t嘘n kém b瓜 nh噂), ch雨 l逢u ý là cây tìm ki院m s嘘 h丑c cũng nh逢 cây tìm ki院m c挨 s嘘 trong tr逢運ng 

h嬰p này không còn là cây nh鵜 phân mà là cây R_phân v噂i R là h羽 c挨 s嘘 đ逢嬰c ch丑n. 

Trong các ph逢挨ng pháp tìm ki院m b茨ng c挨 s嘘, th詠c ra còn m瓜t ph逢挨ng pháp tinh tuý và thông 

minh nh医t, nó có c医u trúc g亥n gi嘘ng nh逢 cây nh逢ng không có nút d逢 th瑛a, và quá trình duy羽t 
bit c栄a khoá tìm ki院m không ph違i t瑛 trái qua ph違i mà theo th泳 t詠 c栄a các bit ki吋m soát l逢u t衣i 
m厩i nút đi qua. Ph逢挨ng pháp đó có tên g丑i là Practical Algorithm To Retrieve Information 

Coded In Alphanumeric (PATRICIA) do Morrison đ隠 xu医t. Tuy nhiên, vi羽c cài đ員t ph逢挨ng 

pháp này khá ph泳c t衣p (đ員c bi羽t là thao tác xoá giá tr鵜 khoá), ta có th吋 tham kh違o n瓜i dung c栄a 

nó trong các tài li羽u khác. 
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9.9.  NH頴NG NH一N XÉT CU渦I CÙNG 

Tìm ki院m th逢運ng là công vi羽c nhanh h挨n s逸p x院p nh逢ng l衣i đ逢嬰c s穎 d映ng nhi隠u h挨n. Trên 

đây, ta đã trình bày phép tìm ki院m trong m瓜t t壱p h嬰p đ吋 tìm ra b違n ghi mang khoá đúng b茨ng 

khoá tìm ki院m. Tuy nhiên, ng逢運i ta có th吋 yêu c亥u tìm b違n ghi mang khoá l噂n h挨n hay nh臼 
h挨n khoá tìm ki院m, tìm b違n ghi mang khoá nh臼 nh医t mà l噂n h挨n khoá tìm ki院m, tìm b違n ghi 

mang khoá l噂n nh医t mà nh臼 h挨n khoá tìm ki院m v.v… Đ吋 cài đ員t nh英ng thu壱t toán nêu trên 

cho nh英ng tr逢運ng h嬰p này c亥n có m瓜t s詠 m隠m dẻo nh医t đ鵜nh. 

Cũng t逢挨ng t詠 nh逢 s逸p x院p, ta không nên đánh giá gi違i thu壱t tìm ki院m này t嘘t h挨n gi違i thu壱t 
tìm ki院m khác. S穎 d映ng thu壱t toán tìm ki院m phù h嬰p v噂i t瑛ng yêu c亥u c映 th吋 là k悦 nĕng c栄a 

ng逢運i l壱p trình, vi羽c cài đ員t cây nh鵜 phân tìm ki院m hay cây tìm ki院m c挨 s嘘 ch雨 đ吋 tìm ki院m 

trên vài ch映c b違n ghi ch雨 khẳng đ鵜nh đ逢嬰c m瓜t đi隠u rõ ràng: không bi院t th院 nào là gi違i thu壱t 
và l壱p trình. 

Bài t壱p 

Bài 1 

Hãy th穎 vi院t m瓜t ch逢挨ng trình SearchDemo t逢挨ng t詠 nh逢 ch逢挨ng trình SortDemo trong bài 

tr逢噂c. Đ欝ng th運i vi院t thêm vào ch逢挨ng trình SortDemo 荏 bài tr逢噂c th栄 t映c TreeSort và đánh 

giá t嘘c đ瓜 th詠c c栄a nó. 

Bài 2 

Tìm hi吋u các ph逢挨ng pháp tìm ki院m chu厩i, thu壱t toán BRUTE-FORCE, thu壱t toán KNUTH-

MORRIS-PRATT, thu壱t toán BOYER-MOORE và thu壱t toán RABIN-KARP 

Bài 3 

T詠 tìm hi吋u trong các tài li羽u khác v隠 tìm ki院m đa h逢噂ng (multi-way searching), cây nh鵜 phân 

AVL, cây (2, 3, 4), cây đ臼 đen. 

 

Tuy g丑i là chuyên đ隠 v隠 “C医u trúc d英 li羽u và gi違i thu壱t” nh逢ng th詠c ra, ta m噂i ch雨 tìm hi吋u v隠 
m瓜t s嘘 c医u trúc d英 li羽u và gi違i thu壱t hay g員p. Không m瓜t tài li羽u nào có th吋 đ隠 c壱p t噂i m丑i c医u 

trúc d英 li羽u và gi違i thu壱t b荏i chúng quá phong phú và liên t映c đ逢嬰c b鰻 sung. Nh英ng c医u trúc 

d英 li羽u và gi違i thu壱t không “ph鰻 thông” l逸m nh逢 lý thuy院t đ欝 th鵜, hình h丑c, v.v… s胤 đ逢嬰c tách 

ra và s胤 đ逢嬰c nói k悦 h挨n trong m瓜t chuyên đ隠 khác. 

Vi羽c đi sâu nghiên c泳u nh英ng c医u trúc d英 li羽u và gi違i thu壱t, dù ch雨 là m瓜t ph亥n nh臼 hẹp cũng 

n違y sinh r医t nhi隠u v医n đ隠 hay và khó, nh逢 các v医n đ隠 lý thuy院t v隠 đ瓜 ph泳c t衣p tính toán, v医n 

đ隠 NP_đ亥y đ栄 v.v… Đó là công vi羽c c栄a nh英ng nhà khoa h丑c máy tính. Nh逢ng tr逢噂c khi tr荏 

thành m瓜t nhà khoa h丑c máy tính thì đi隠u ki羽n c亥n là ph違i bi院t l壱p trình. V壱y nên khi tìm hi吋u 

b医t c泳 c医u trúc d英 li羽u hay gi違i thu壱t nào, nh医t thi院t ta ph違i c嘘 g逸ng cài đ員t b茨ng đ逢嬰c. M丑i ý 

t逢荏ng hay s胤 ch雨 là b臼 đi n院u nh逢 không bi院n thành hi羽u qu違, th詠c t院 là nh逢 v壱y. 

 





 

PPHH井井NN  33..  QQUUYY  HHOO萎萎CCHH  ĐĐ浦浦NNGG  

Các thu壱t toán đ羽 quy có 逢u đi吋m d宇 cài đ員t, tuy nhiên do b違n ch医t c栄a 

quá trình đ羽 quy, các ch逢挨ng trình này th逢運ng kéo theo nh英ng đòi h臼i 
l噂n v隠 không gian b瓜 nh噂 và m瓜t kh嘘i l逢嬰ng tính toán kh鰻ng l欝. 

Quy ho衣ch đ瓜ng (Dynamic programming) là m瓜t k悦 thu壱t nh茨m đ挨n gi違n 

hóa vi羽c tính toán các công th泳c truy h欝i b茨ng cách l逢u tr英 toàn b瓜 hay 

m瓜t ph亥n k院t qu違 tính toán t衣i m厩i b逢噂c v噂i m映c đích s穎 d映ng l衣i. B違n 

ch医t c栄a quy ho衣ch đ瓜ng là thay th院 mô hình tính toán “t瑛 trên xu嘘ng” 

(Top-down) b茨ng mô hình tính toán “t瑛 d逢噂i lên” (Bottom-up). 

T瑛 “programming” 荏 đây không liên quan gì t噂i vi羽c l壱p trình cho máy 

tính, đó là m瓜t thu壱t ng英 mà các nhà toán h丑c hay dùng đ吋 ch雨 ra các 

b逢噂c chung trong vi羽c gi違i quy院t m瓜t d衣ng bài toán hay m瓜t l噂p các v医n 

đ隠. Không có m瓜t thu壱t toán t鰻ng quát đ吋 gi違i t医t c違 các bài toán quy 

ho衣ch đ瓜ng. 

M映c đích c栄a ph亥n này là cung c医p m瓜t cách ti院p c壱n m噂i trong vi羽c gi違i 
quy院t các bài toán t嘘i 逢u mang b違n ch医t đ羽 quy, đ欝ng th運i đ逢a ra các ví 

d映 đ吋 ng逢運i đ丑c có th吋 làm quen và hình thành các k悦 nĕng trong vi羽c 

ti院p c壱n các bài toán quy ho衣ch đ瓜ng. 
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§1. CÔNG TH永C TRUY H唄I 

1.1. VÍ D影 

Cho số tự nhiên n ≤ 100. Hãy cho biết có bao nhiêu cách phân tích số n thành tổng của 

dãy các số nguyên dương, các cách phân tích là hoán vị của nhau chỉ tính là một cách. 

Ví dụ: n = 5 có 7 cách phân tích: 

     1. 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 
     2. 5 = 1 + 1 + 1 + 2 
     3. 5 = 1 + 1 + 3 
     4. 5 = 1 + 2 + 2 
     5. 5 = 1 + 4 
     6. 5 = 2 + 3 
     7. 5 = 5 

(Lưu ý: n = 0 vẫn coi là có 1 cách phân tích thành tổng các số nguyên dương (0 là tổng 

của dãy rỗng)) 

Đ吋 gi違i bài toán này, trong chuyên m映c tr逢噂c ta đã dùng ph逢挨ng pháp li羽t kê t医t c違 các cách 

phân tích và đ院m s嘘 c医u hình. Bây gi運 ta th穎 nghƿ xem, có cách nào tính ngay ra s嘘 l逢嬰ng 

các cách phân tích mà không c亥n ph違i li羽t kê hay không ?. B荏i vì khi s嘘 cách phân tích 

t逢挨ng đ嘘i l噂n, ph逢挨ng pháp li羽t kê t臼 ra khá ch壱m. (n = 100 có 190569292 cách phân tích). 

Nh壱n xét:  

N院u g丑i F[m, v] là s嘘 cách phân tích s嘘 v thành t鰻ng các s嘘 nguyên d逢挨ng ≤ m. Khi đó: 

Các cách phân tích s嘘 v thành t鰻ng các s嘘 nguyên d逢挨ng ≤ m có th吋 chia làm hai lo衣i: 

¬ Lo衣i 1: Không ch泳a s嘘 m trong phép phân tích, khi đó s嘘 cách phân tích lo衣i này chính là 

s嘘 cách phân tích s嘘 v thành t鰻ng các s嘘 nguyên d逢挨ng < m, t泳c là s嘘 cách phân tích s嘘 v 

thành t鰻ng các s嘘 nguyên d逢挨ng ≤ m - 1 và b茨ng F[m - 1, v]. 

¬ Lo衣i 2: Có ch泳a ít nh医t m瓜t s嘘 m trong phép phân tích. Khi đó n院u trong các cách phân tích 

lo衣i này ta b臼 đi s嘘 m đó thì ta s胤 đ逢嬰c các cách phân tích s嘘 v - m thành t鰻ng các s嘘 
nguyên d逢挨ng ≤ m (L逢u ý: đi隠u này ch雨 đúng khi không tính l員p l衣i các hoán v鵜 c栄a m瓜t 
cách). Có nghƿa là v隠 m員t s嘘 l逢嬰ng, s嘘 các cách phân tích lo衣i này b茨ng F[m, v - m] 

Trong tr逢運ng h嬰p m > v thì rõ ràng ch雨 có các cách phân tích lo衣i 1, còn trong tr逢運ng h嬰p m ≤ 

v thì s胤 có c違 các cách phân tích lo衣i 1 và lo衣i 2. Vì th院: 

F[m 1, v];  if m > v
F[m, v]

F[m-1,v]+F[m,v-m]; if m  v

−⎧= ⎨ ≤⎩  

Ta có công th泳c xây d詠ng F[m, v] t瑛 F[m - 1, v] và F[m, v - m]. Công th泳c này có tên g丑i là 

công th泳c truy h欝i đ逢a vi羽c tính F[m, v] v隠 vi羽c tính các F[m', v'] v噂i d英 li羽u nh臼 h挨n. T医t 
nhiên cu嘘i cùng ta s胤 quan tâm đ院n F[n, n]: S嘘 các cách phân tích n thành t鰻ng các s嘘 nguyên 

d逢挨ng ≤ n.  

Ví d映 v噂i n = 5, b違ng F s胤 là: 
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7532115

6532114

5432113

3322112

1111111

0000010

543210F

m

v

 

Nhìn vào b違ng F, ta th医y r茨ng F[m, v] đ逢嬰c tính b茨ng t鰻ng c栄a: 

M瓜t ph亥n t穎 荏 hàng trên: F[m - 1, v] và m瓜t ph亥n t穎 荏 cùng hàng, bên trái: F[m, v - m].  

Ví d映 F[5, 5] s胤 đ逢嬰c tính b茨ng F[4, 5] + F[5, 0], hay F[3, 5] s胤 đ逢嬰c tính b茨ng F[2, 5] + F[3, 

2]. Chính vì v壱y đ吋 tính F[m, v] thì F[m - 1, v] và F[m, v - m] ph違i đ逢嬰c tính tr逢噂c. Suy ra th泳 

t詠 h嬰p lý đ吋 tính các ph亥n t穎 trong b違ng F s胤 ph違i là theo th泳 t詠 t瑛 trên xu嘘ng và trên m厩i 
hàng thì tính theo th泳 t詠 t瑛 trái qua ph違i.  

Đi隠u đó có nghƿa là ban đ亥u ta ph違i tính hàng 0 c栄a b違ng: F[0, v] = s嘘 dãy có các ph亥n t穎 ≤ 0 

mà t鰻ng b茨ng v, theo quy 逢噂c 荏 đ隠 bài thì F[0, 0] = 1 còn F[0, v] v噂i m丑i v > 0 đ隠u là 0. 

V壱y gi違i thu壱t d詠ng r医t đ挨n gi違n: Kh荏i t衣o dòng 0 c栄a b違ng F: F[0, 0] = 1 còn F[0, v] v噂i m丑i 
v > 0 đ隠u b茨ng 0, sau đó dùng công th泳c truy h欝i tính ra t医t c違 các ph亥n t穎 c栄a b違ng F. Cu嘘i 
cùng F[n, n] là s嘘 cách phân tích c亥n tìm 

P_3_01_1.PAS * Đếm số cách phân tích số n 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Analyse1; {Bài toán phân tích số} 
const 
  max = 100; 
var 
  F: array[0..max, 0..max] of Integer; 
  n, m, v: Integer; 
begin 
  Write('n = '); ReadLn(n); 
  FillChar(F[0], SizeOf(F[0]), 0); {Kh運i tạo dòng 0 của bảng F toàn số 0} 
  F[0, 0] := 1; {Duy chỉ có F[0, 0] = 1} 
  for m := 1 to n do {Dùng công thức tính các dòng theo thứ tự từ trên xuống dưới} 
    for v := 0 to n do {Các phần tử trên một dòng thì tính theo thứ tự từ trái qua phải} 
      if v < m then F[m, v] := F[m - 1, v] 
      else F[m, v] := F[m - 1, v] + F[m, v - m]; 
  WriteLn(F[n, n], ' Analyses'); {Cuối cùng F[n, n] là số cách phân tích} 
end. 

1.2. C謂I TI蔭N TH永 NH遺T 

Cách làm trên có th吋 tóm t逸t l衣i nh逢 sau: Kh荏i t衣o dòng 0 c栄a b違ng, sau đó dùng dòng 0 tính 

dòng 1, dùng dòng 1 tính dòng 2 v.v… t噂i khi tính đ逢嬰c h院t dòng n. Có th吋 nh壱n th医y r茨ng 

khi đã tính xong dòng th泳 k thì vi羽c l逢u tr英 các dòng t瑛 dòng 0 t噂i dòng k - 1 là không c亥n 

thi院t b荏i vì vi羽c tính dòng k + 1 ch雨 ph映 thu瓜c các giá tr鵜 l逢u tr英 trên dòng k. V壱y ta có th吋 
dùng hai m違ng m瓜t chi隠u: M違ng Current l逢u dòng hi羽n th運i đang xét c栄a b違ng và m違ng Next 

l逢u dòng k院 ti院p, đ亥u tiên m違ng Current đ逢嬰c gán các giá tr鵜 t逢挨ng 泳ng trên dòng 0. Sau đó 
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dùng m違ng Current tính m違ng Next, m違ng Next sau khi tính s胤 mang các giá tr鵜 t逢挨ng 泳ng 

trên dòng 1. R欝i l衣i gán m違ng Current := Next và ti院p t映c dùng m違ng Current tính m違ng Next, 

m違ng Next s胤 g欝m các giá tr鵜 t逢挨ng 泳ng trên dòng 2 v.v… V壱y ta có cài đ員t c違i ti院n sau: 

P_3_01_2.PAS * Đếm số cách phân tích số n 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Analyse2; 
const 
  max = 100; 
var 
  Current, Next: array[0..max] of Integer; 
  n, m, v: Integer; 
begin 
  Write('n = '); ReadLn(n); 
  FillChar(Current, SizeOf(Current), 0); 
  Current[0] := 1; {Kh運i tạo mảng Current tương ứng với dòng 0 của bảng F} 
  for m := 1 to n do 

    begin {Dùng dòng hiện th噂i Current tính dòng kế tiếp Next ⇔ Dùng dòng m - 1 tính dòng m của bảng F} 
      for v := 0 to n do 
        if v < m then Next[v] := Current[v] 
        else Next[v] := Current[v] + Next[v - m]; 
      Current := Next; {Gán Current := Next tức là Current bây gi噂 lại lưu các phần tử trên dòng m của bảng F} 
    end; 
  WriteLn(Current[n], ' Analyses'); 
end. 

Cách làm trên đã ti院t ki羽m đ逢嬰c khá nhi隠u không gian l逢u tr英, nh逢ng nó h挨i ch壱m h挨n 

ph逢挨ng pháp đ亥u tiên vì phép gán m違ng (Current := Next). Có th吋 c違i ti院n thêm cách làm này 

nh逢 sau: 

P_3_01_3.PAS * Đếm số cách phân tích số n 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Analyse3; 
const 
  max = 100; 
var 
  B: array[1..2, 0..max] of Integer;{Bảng B chỉ gồm 2 dòng thay cho 2 dòng liên tiếp của bảng phương án} 
  n, m, v, x, y: Integer; 
begin 
  Write('n = '); ReadLn(n); 
  {Trước hết, dòng 1 của bảng B tương ứng với dòng 0 của bảng phương án F, được điền cơ s運 quy hoạch động} 
  FillChar(B[1], SizeOf(B[1]), 0); 
  B[1][0] := 1; 
  x := 1; {Dòng B[x] đóng vai trò là dòng hiện th噂i trong bảng phương án} 
  y := 2; {Dòng B[y] đóng vai trò là dòng kế tiếp trong bảng phương án} 
  for m := 1 to n do 
    begin 

      {Dùng dòng x tính dòng y ⇔ Dùng dòng hiện th噂i trong bảng phương án để tính dòng kế tiếp} 
      for v := 0 to n do 
        if v < m then B[y][v] := B[x][v] 
        else B[y][v] := B[x][v] + B[y][v - m]; 
      x := 3 - x; y := 3 - y; {Đảo giá trị x và y, tính xoay lại} 
    end; 
  WriteLn(B[x][n], ' Analyses'); 
end. 
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1.3. C謂I TI蔭N TH永 HAI 

Ta v磯n còn cách t嘘t h挨n n英a, t衣i m厩i b逢噂c, ta ch雨 c亥n l逢u l衣i m瓜t dòng c栄a b違ng F b茨ng m瓜t 
m違ng 1 chi隠u, sau đó dùng m違ng đó tính l衣i chính nó đ吋 sau khi tính, m違ng m瓜t chi隠u s胤 l逢u 

các giá tr鵜 c栄a b違ng F trên dòng k院 ti院p. 

P_3_01_4.PAS * Đếm số cách phân tích số n 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Analyse4; 
const 
  max = 100; 
var 
  L: array[0..max] of Integer; {Chỉ cần lưu 1 dòng} 
  n, m, v: Integer; 
begin 
  Write('n = '); ReadLn(n); 
  FillChar(L, SizeOf(L), 0); 
  L[0] := 1; {Kh運i tạo mảng 1 chiều L lưu dòng 0 của bảng} 
  for m := 1 to n do  {Dùng L tính lại chính nó} 
    for v := m to n do  
      L[v] := L[v] + L[v - m];  
  WriteLn(L[n], ' Analyses'); 
end. 

1.4. CÀI Đ咽T Đ烏 QUY 

Xem l衣i công th泳c truy h欝i tính F[m, v] = F[m - 1, v] + F[m, v - m], ta nh壱n th医y r茨ng đ吋 tính 

F[m, v] ta ph違i bi院t đ逢嬰c chính xác F[m - 1, v] và F[m, v - m]. Nh逢 v壱y vi羽c xác đ鵜nh th泳 t詠 

tính các ph亥n t穎 trong b違ng F (ph亥n t穎 nào tính tr逢噂c, ph亥n t穎 nào tính sau) là quan tr丑ng. Tuy 

nhiên ta có th吋 tính d詠a trên m瓜t hàm đ羽 quy mà không c亥n ph違i quan tâm t噂i th泳 t詠 tính toán. 

Vi羽c vi院t m瓜t hàm đ羽 quy tính công th泳c truy h欝i khá đ挨n gi違n, nh逢 ví d映 này ta có th吋 vi院t: 

P_3_01_5.PAS * Đếm số cách phân tích số n dùng đệ quy 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Analyse5; 
var 
  n: Integer; 
 
function GetF(m, v: Integer): Integer; 
begin 
  if m = 0 then  {Phần neo của hàm đệ quy} 
    if v = 0 then GetF := 1 
    else GetF := 0 
  else {Phần đệ quy} 
    if m > v then GetF := GetF(m - 1, v) 
    else GetF := GetF(m - 1, v) + GetF(m, v - m); 
end; 
 
begin 
  Write('n = '); ReadLn(n); 
  WriteLn(GetF(n, n), ' Analyses'); 
end. 

Ph逢挨ng pháp cài đ員t này t臼 ra khá ch壱m vì ph違i g丑i nhi隠u l亥n m厩i hàm GetF(m, v) (bài sau s胤 
gi違i thích rõ h挨n đi隠u này). Ta có th吋 c違i ti院n b茨ng cách k院t h嬰p v噂i m瓜t m違ng hai chi隠u F. 

Ban đ亥u các ph亥n t穎 c栄a F đ逢嬰c coi là “ch逢a bi院t” (b茨ng cách gán m瓜t giá tr鵜 đ員c bi羽t). Hàm 

GetF(m, v) khi đ逢嬰c g丑i tr逢噂c h院t s胤 tra c泳u t噂i F[m, v], n院u F[m, v] ch逢a bi院t thì hàm 
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GetF(m, v) s胤 g丑i đ羽 quy đ吋 tính giá tr鵜 c栄a F[m, v] r欝i dùng giá tr鵜 này gán cho k院t qu違 hàm, 

còn n院u F[m, v] đã bi院t thì hàm này ch雨 vi羽c gán k院t qu違 hàm là F[m, v] mà không c亥n g丑i đ羽 
quy đ吋 tính toán n英a. 

P_3_01_6.PAS * Đếm số cách phân tích số n dùng đệ quy 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Analyse6; 
const 
  max = 100; 
var 
  n: Integer; 
  F: array[0..max, 0..max] of Integer; 
 
function GetF(m, v: Integer): Integer; 
begin 
  if F[m, v] = -1 then {Nếu F[m, v] chưa biết thì đi tính F[m, v]} 
    begin 
      if m = 0 then  {Phần neo của hàm đệ quy} 
        if v = 0 then F[m, v] := 1 
        else F[m, v] := 0 
      else {Phần đệ quy} 
        if m > v then F[m, v] := GetF(m - 1, v) 
        else F[m, v] := GetF(m - 1, v) + GetF(m, v - m); 
    end; 
  GetF := F[m, v]; {Gán kết quả hàm bằng F[m, v]} 
end; 
 
begin 
  Write('n = '); ReadLn(n); 
  FillChar(f, SizeOf(f), $FF); {Kh運i tạo mảng F bằng giá trị -1} 
  WriteLn(GetF(n, n), ' Analyses'); 
end. 

Vi羽c s穎 d映ng ph逢挨ng pháp đ羽 quy đ吋 gi違i công th泳c truy h欝i là m瓜t k悦 thu壱t đáng l逢u ý, vì 

khi g員p m瓜t công th泳c truy h欝i ph泳c t衣p, khó xác đ鵜nh th泳 t詠 tính toán thì ph逢挨ng pháp này t臼 
ra r医t hi羽u qu違, h挨n th院 n英a nó làm rõ h挨n b違n ch医t đ羽 quy c栄a công th泳c truy h欝i. 
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§2. PH姶愛NG PHÁP QUY HO萎CH Đ浦NG 

2.1. BÀI TOÁN QUY HO萎CH 

Bài toán quy ho衣ch là bài toán t嘘i 逢u: g欝m có m瓜t hàm f g丑i là hàm m映c tiêu hay hàm đánh 

giá; các hàm g1, g2, …, gn cho giá tr鵜 logic g丑i là hàm ràng bu瓜c. Yêu c亥u c栄a bài toán là tìm 

m瓜t c医u hình x tho違 mãn t医t c違 các ràng bu瓜c g1, g2, …gn: gi(x) = TRUE (∀i: 1 ≤ i ≤ n) và x là 

t嘘t nh医t, theo nghƿa không t欝n t衣i m瓜t c医u hình y nào khác tho違 mãn các hàm ràng bu瓜c mà 

f(y) t嘘t h挨n f(x). 

Ví d映: 

Tìm (x, y) đ吋 

Hàm m映c tiêu : x + y → max 

Hàm ràng bu瓜c : x2 + y2 ≤ 1. 

Xét trong m員t phẳng to衣 đ瓜, nh英ng c員p (x, y) tho違 mãn x2 + y2 ≤ 1 là t丑a đ瓜 c栄a nh英ng đi吋m 

n茨m trong hình tròn có tâm O là g嘘c to衣 đ瓜, bán kính 1. V壱y nghi羽m c栄a bài toán b逸t bu瓜c 

n茨m trong hình tròn đó. 

Nh英ng đ逢運ng thẳng có ph逢挨ng trình: x + y = C (C là m瓜t h茨ng s嘘) là đ逢運ng thẳng vuông góc 

v噂i đ逢運ng phân giác góc ph亥n t逢 th泳 nh医t. Ta ph違i tìm s嘘 C l噂n nh医t mà đ逢運ng thẳng x + y = 

C v磯n có đi吋m chúng v噂i đ逢運ng tròn (O, 1). Đ逢運ng thẳng đó là m瓜t ti院p tuy院n c栄a đ逢運ng tròn: 

x y 2+ = . Ti院p đi吋m 1 1,
2 2

⎛ ⎞⎜ ⎟⎝ ⎠  t逢挨ng 泳ng v噂i nghi羽m t嘘i 逢u c栄a bài toán đã cho. 

0 x

y

2=+ yx

1

1

2

1== yx

 

Các d衣ng bài toán quy ho衣ch r医t phong phú và đa d衣ng, 泳ng d映ng nhi隠u trong th詠c t院, nh逢ng 

cũng c亥n bi院t r茨ng, đa s嘘 các bài toán quy ho衣ch là không gi違i đ逢嬰c, ho員c ch逢a gi違i đ逢嬰c. 

Cho đ院n nay, ng逢運i ta m噂i ch雨 có thu壱t toán đ挨n hình gi違i bài toán quy ho衣ch tuy院n tính l欝i, 
và m瓜t vài thu壱t toán khác áp d映ng cho các l噂p bài toán c映 th吋. 

2.2. PH姶愛NG PHÁP QUY HO萎CH Đ浦NG 

Ph逢挨ng pháp quy ho衣ch đ瓜ng dùng đ吋 gi違i bài toán t嘘i 逢u có b違n ch医t đ羽 quy, t泳c là vi羽c tìm 

ph逢挨ng án t嘘i 逢u cho bài toán đó có th吋 đ逢a v隠 tìm ph逢挨ng án t嘘i 逢u c栄a m瓜t s嘘 h英u h衣n các 

bài toán con. Đ嘘i v噂i nhi隠u thu壱t toán đ羽 quy chúng ta đã tìm hi吋u, nguyên lý chia đ吋 tr鵜 
(divide and conquer) th逢運ng đóng vai trò ch栄 đ衣o trong vi羽c thi院t k院 thu壱t toán. Đ吋 gi違i quy院t 
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m瓜t bài toán l噂n, ta chia nó làm nhi隠u bài toán con cùng d衣ng v噂i nó đ吋 có th吋 gi違i quy院t đ瓜c 

l壱p. Trong ph逢挨ng pháp quy ho衣ch đ瓜ng, nguyên lý này càng đ逢嬰c th吋 hi羽n rõ: Khi không 

bi院t c亥n ph違i gi違i quy院t nh英ng bài toán con nào, ta s胤 đi gi違i quy院t t医t c違 các bài toán con và 

l逢u tr英 nh英ng l運i gi違i hay đáp s嘘 c栄a chúng v噂i m映c đích s穎 d映ng l衣i theo m瓜t s詠 ph嘘i h嬰p 

nào đó đ吋 gi違i quy院t nh英ng bài toán t鰻ng quát h挨n. Đó chính là đi吋m khác nhau gi英a Quy 

ho衣ch đ瓜ng và phép phân gi違i đ羽 quy và cũng là n瓜i dung ph逢挨ng pháp quy ho衣ch đ瓜ng: 

¬ Phép phân gi違i đ羽 quy b逸t đ亥u t瑛 bài toán l噂n phân rã thành nhi隠u bài toán con và đi gi違i 
t瑛ng bài toán con đó. Vi羽c gi違i t瑛ng bài toán con l衣i đ逢a v隠 phép phân rã ti院p thành nhi隠u 

bài toán nh臼 h挨n và l衣i đi gi違i ti院p bài toán nh臼 h挨n đó b医t k吋 nó đã đ逢嬰c gi違i hay ch逢a. 

¬ Quy ho衣ch đ瓜ng b逸t đ亥u t瑛 vi羽c gi違i t医t c違 các bài toán nh臼 nh医t ( bài toán c挨 s荏) đ吋 t瑛 đó 

t瑛ng b逢噂c gi違i quy院t nh英ng bài toán l噂n h挨n, cho t噂i khi gi違i đ逢嬰c bài toán l噂n nh医t (bài 

toán ban đ亥u). 

Ta xét m瓜t ví d映 đ挨n gi違n: 

Dãy Fibonacci là dãy vô h衣n các s嘘 nguyên d逢挨ng F[1], F[2], … đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa nh逢 sau: 

[ ] [ ] [ ]1,  if i 2
F i

F i 1 F i 2 ,  if  i 3

≤⎧⎪= ⎨ − + − ≥⎪⎩  

Hãy tính F[6] 

Xét hai cách cài đ員t ch逢挨ng trình: 

Cách 1 Cách 2 
program Fibo1; 
 
function F(i: Integer): Integer; 
begin 
  if i < 3 then F := 1 
  else F := F(i - 1) + F(i - 2); 
end; 
 
begin 
  WriteLn(F(6)); 
end. 
 

program Fibo2; 
var 
  F: array[1..6] of Integer; 
  i: Integer; 
 
begin 
  F[1] := 1; F[2] := 1; 
  for i := 3 to 6 do 
    F[i] := F[i - 1] + F[i - 2]; 
  WriteLn(F[6]); 
end. 
 

Cách 1 có hàm đ羽 quy F(i) đ吋 tính s嘘 Fibonacci th泳 i. Ch逢挨ng trình chính g丑i F(6), nó s胤 g丑i 
ti院p F(5) và F(4) đ吋 tính … Quá trình tính toán có th吋 v胤 nh逢 cây d逢噂i đây. Ta nh壱n th医y đ吋 
tính F(6) nó ph違i tính 1 l亥n F(5), hai l亥n F(4), ba l亥n F(3), nĕm l亥n F(2), ba l亥n F(1). 
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F(6)

F(5)

F(3)

F(2) F(1)

F(4)

F(2)

F(3)

F(2) F(1)

F(4)

F(2)

F(3)

F(2) F(1)

 
Hình 49: Hàm đ羽 quy tính s嘘 Fibonacci 

Cách 2 thì không nh逢 v壱y. Tr逢噂c h院t nó tính s印n F[1] và F[2], t瑛 đó tính ti院p F[3], l衣i tính ti院p 

đ逢嬰c F[4], F[5], F[6]. Đ違m b違o r茨ng m厩i giá tr鵜 Fibonacci ch雨 ph違i tính 1 l亥n.  

(Cách 2 còn có th吋 c違i ti院n thêm n英a, ch雨 c亥n dùng 3 giá tr鵜 tính l衣i l磯n nhau) 

Tr逢噂c khi áp d映ng ph逢挨ng pháp quy ho衣ch đ瓜ng ta ph違i xét xem ph逢挨ng pháp đó có tho違 
mãn nh英ng yêu c亥u d逢噂i đây hay không: 

¬ Bài toán l噂n ph違i phân rã đ逢嬰c thành nhi隠u bài toán con, mà s詠 ph嘘i h嬰p l運i gi違i c栄a các 

bài toán con đó cho ta l運i gi違i c栄a bài toán l噂n. 

¬ Vì quy ho衣ch đ瓜ng là đi gi違i t医t c違 các bài toán con, nên n院u không đ栄 không gian v壱t lý 

l逢u tr英 l運i gi違i (b瓜 nh噂, đƿa…) đ吋 ph嘘i h嬰p chúng thì ph逢挨ng pháp quy ho衣ch đ瓜ng cũng 

không th吋 th詠c hi羽n đ逢嬰c. 

¬ Quá trình t瑛 bài toán c挨 s荏 tìm ra l運i gi違i bài toán ban đ亥u ph違i qua h英u h衣n b逢噂c. 

Các khái ni羽m: 

¬ Bài toán gi違i theo ph逢挨ng pháp quy ho衣ch đ瓜ng g丑i là bài toán quy ho衣ch đ瓜ng 

¬ Công th泳c ph嘘i h嬰p nghi羽m c栄a các bài toán con đ吋 có nghi羽m c栄a bài toán l噂n g丑i là 

công th泳c truy h欝i (hay ph逢挨ng trình truy toán) c栄a quy ho衣ch đ瓜ng 

¬ T壱p các bài toán nh臼 nh医t có ngay l運i gi違i đ吋 t瑛 đó gi違i quy院t các bài toán l噂n h挨n g丑i là c挨 

s荏 quy ho衣ch đ瓜ng 

¬ Không gian l逢u tr英 l運i gi違i các bài toán con đ吋 tìm cách ph嘘i h嬰p chúng g丑i là b違ng 

ph逢挨ng án c栄a quy ho衣ch đ瓜ng 

Các b逢噂c cài đ員t m瓜t ch逢挨ng trình s穎 d映ng quy ho衣ch đ瓜ng: 

¬ Gi違i t医t c違 các bài toán c挨 s荏 (thông th逢運ng r医t d宇), l逢u các l運i gi違i vào b違ng ph逢挨ng án. 

¬ Dùng công th泳c truy h欝i ph嘘i h嬰p nh英ng l運i gi違i c栄a nh英ng bài toán nh臼 đã l逢u trong b違ng 

ph逢挨ng án đ吋 tìm l運i gi違i c栄a nh英ng bài toán l噂n h挨n và l逢u chúng vào b違ng ph逢挨ng án. 

Cho t噂i khi bài toán ban đ亥u tìm đ逢嬰c l運i gi違i. 

¬ D詠a vào b違ng ph逢挨ng án, truy v院t tìm ra nghi羽m t嘘i 逢u. 
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Cho đ院n nay, v磯n ch逢a có m瓜t đ鵜nh lý nào cho bi院t m瓜t cách chính xác nh英ng bài toán nào có 

th吋 gi違i quy院t hi羽u qu違 b茨ng quy ho衣ch đ瓜ng. Tuy nhiên đ吋 bi院t đ逢嬰c bài toán có th吋 gi違i b茨ng 

quy ho衣ch đ瓜ng hay không, ta có th吋 t詠 đ員t câu h臼i: “M瓜t nghi羽m t嘘i 逢u c栄a bài toán l噂n có 

ph違i là s詠 ph嘘i h嬰p các nghi羽m t嘘i 逢u c栄a các bài toán con hay không ?” và “Li羽u có th吋 
nào l逢u tr英 đ逢嬰c nghi羽m các bài toán con d逢噂i m瓜t hình th泳c nào đó đ吋 ph嘘i h嬰p tìm 

đ逢嬰c nghi羽m bài toán l噂n" 
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§3. M浦T S渦 BÀI TOÁN QUY HO萎CH Đ浦NG 

3.1. DÃY CON Đ愛N ĐI烏U TĔNG DÀI NH遺T 

Cho dãy s嘘 nguyên A = a[1..n]. (n ≤ 106, -106 ≤ a[i] ≤ 106). M瓜t dãy con c栄a A là m瓜t cách 

ch丑n ra trong A m瓜t s嘘 ph亥n t穎 gi英 nguyên th泳 t詠. Nh逢 v壱y A có 2n dãy con. 

Yêu c亥u: Tìm dãy con đ挨n đi羽u tĕng c栄a A có đ瓜 dài l噂n nh医t. 

Ví d映: A = (1, 2, 3, 4, 9, 10, 5, 6, 7). Dãy con đ挨n đi羽u tĕng dài nh医t là: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Input: file vĕn b違n INCSEQ.INP 

¬ Dòng 1: Ch泳a s嘘 n 

¬ Dòng 2: Ch泳a n s嘘 a[1], a[2], …, a[n] cách nhau ít nh医t m瓜t d医u cách 

Output: file vĕn b違n INCSEQ.OUT 

¬ Dòng 1: Ghi đ瓜 dài dãy con tìm đ逢嬰c 

¬ Các dòng ti院p: ghi dãy con tìm đ逢嬰c và ch雨 s嘘 nh英ng ph亥n t穎 đ逢嬰c ch丑n vào dãy con đó. 

INCSEQ.INP 

11 
1 2 3 8 9 4 5 6 20 9 10 
 

INCSEQ.OUT 

8 
a[1] = 1 
a[2] = 2 
a[3] = 3 
a[6] = 4 
a[7] = 5 
a[8] = 6 
a[10] = 9 
a[11] = 10 

Cách gi違i: 

B鰻 sung vào A hai ph亥n t穎: a[0] = -∞ và a[n+1] = +∞. Khi đó dãy con đơn điệu tăng dài nhất 
chắc chắn sẽ bắt đầu từ a[0] và kết thúc ở a[n+1].  

V噂i ∀ i: 0 ≤ i ≤ n + 1. Ta s胤 tính L[i] = đ瓜 dài dãy con đ挨n đi羽u tĕng dài nh医t b逸t đ亥u t衣i a[i]. 

3.1.1. C挨 s荏 quy ho衣ch đ瓜ng (bài toán nh臼 nh医t):  

L[n+1] = Đ瓜 dài dãy con đ挨n đi羽u tĕng dài nh医t b逸t đ亥u t衣i a[n+1] = +∞. Dãy con này ch雨 
g欝m m厩i m瓜t ph亥n t穎 (+∞) nên L[n+1] = 1. 

3.1.2. Công th泳c truy h欝i: 
Gi違 s穎 v噂i i ch衣y t瑛 n v隠 0, ta c亥n tính L[i]: đ瓜 dài dãy con tĕng dài nh医t b逸t đ亥u t衣i a[i]. L[i] 

đ逢嬰c tính trong đi隠u ki羽n L[i+1..n+1] đã bi院t: 

Dãy con đ挨n đi羽u tĕng dài nh医t b逸t đ亥u t瑛 a[i] s胤 đ逢嬰c thành l壱p b茨ng cách l医y a[i] ghép vào 

đ亥u m瓜t trong s嘘 nh英ng dãy con đ挨n đi羽u tĕng dài nh医t b逸t đ亥u t衣i v鵜 trí a[j] đ泳ng sau a[i]. Ta 

s胤 ch丑n dãy nào đ吋 ghép a[i] vào đ亥u? T医t nhiên là ch雨 đ逢嬰c ghép a[i] vào đ亥u nh英ng dãy con 

b逸t đ亥u t衣i a[j] nào đó l噂n h挨n a[i] (đ吋 đ違m b違o tính tĕng) và dƿ nhiên ta s胤 ch丑n dãy dài nh医t 
đ吋 ghép a[i] vào đ亥u (đ吋 đ違m b違o tính dài nh医t). V壱y L[i] đ逢嬰c tính nh逢 sau: Xét t医t c違 các 



¦ 154 } Chuyên đ隠 

 

ĐHSPHN 1999-2004 

ch雨 s嘘 j trong kho違ng t瑛 i + 1 đ院n n + 1 mà a[j] > a[i], ch丑n ra ch雨 s嘘 jmax có L[jmax] l噂n 

nh医t. Đ員t L[i] := L[jmax] + 1: 

[ ]
[ ] [ ]

[ ]
i j n 1
a i a j

L i max L j 1< ≤ −<
= +  

3.1.3. Truy v院t 
T衣i b逢噂c xây d詠ng dãy L, m厩i khi gán L[i] := L[jmax] + 1, ta đ員t T[i] = jmax. Đ吋 l逢u l衣i r茨ng: 

Dãy con dài nh医t b逸t đ亥u t衣i a[i] s胤 có ph亥n t穎 th泳 hai k院 ti院p là a[jmax]. 

Sau khi tính xong hay dãy L và T, ta b逸t đ亥u t瑛 T[0].  

T[0] chính là ph亥n t穎 đ亥u tiên đ逢嬰c ch丑n,  

T[T[0]] là ph亥n t穎 th泳 hai đ逢嬰c ch丑n,  

T[T[T[0]]] là ph亥n t穎 th泳 ba đ逢嬰c ch丑n … 

Quá trình truy v院t có th吋 di宇n t違 nh逢 sau: 

i := T[0]; 

while i <> n + 1 do {Chừng nào chưa duyệt đến số a[n+1]=+∞ 運 cuối} 
 begin 
  <Thông báo chọn a[i]> 
  i := T[i];  
 end; 

Ví d映: v噂i A = (5, 2, 3, 4, 9, 10, 5, 6, 7, 8). Hai dãy L và T sau khi tính s胤 là: 

11109811674382]i[T

123452367859]i[L

87651094325a

11109876543210i

i ∞+∞−

Calculating

Tracing
 

Hình 50: Tính toán và truy v院t 

P_3_03_1.PAS * Tìm dãy con đơn điệu tăng dài nhất 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program LongestSubSequence; 
const 
  InputFile  = 'INCSEQ.INP'; 
  OutputFile = 'INCSEQ.OUT'; 
  max = 1000000; 
var 
  a, L, T: array[0..max + 1] of Integer; 
  n: Integer; 
 
procedure Enter;  
var 
  i: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n); 
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  for i := 1 to n do Read(f, a[i]); 
  Close(f); 
end; 
 
procedure Optimize; {Quy hoạch động} 
var 
  i, j, jmax: Integer; 
begin 
  a[0] := Low(Integer); a[n + 1] := High(Integer); {Thêm hai phần tử canh hai đầu dãy a} 
  L[n + 1] := 1; {Điền cơ s運 quy hoach động vào bảng phương án} 
  for i := n downto 0 do {Tính bảng phương án} 
    begin 
    {Chọn trong các chỉ số j đứng sau i thoả mãn a[j] > a[i] ra chỉ số jmax có L[jmax] lớn nhất} 
      jmax := n + 1; 
      for j := i + 1 to n + 1 do 
        if (a[j] > a[i]) and (L[j] > L[jmax]) then jmax := j; 
      L[i] := L[jmax] + 1; {Lưu độ dài dãy con tăng dài nhất bắt đầu tại a[i]} 
      T[i] := jmax; {Lưu vết: phần tử đứng liền sau a[i] trong dãy con tăng dài nhất đó là a[jmax]} 
    end; 
end; 
 
procedure Result; 
var 
  f: Text; 
  i: Integer; 
begin 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  WriteLn(f, L[0] - 2); {Chiều dài dãy con tăng dài nhất} 
  i := T[0]; {Bắt đầu truy vết tìm nghiệm} 
  while i <> n + 1 do 
    begin 
      WriteLn(f, 'a[', i, '] = ', a[i]); 
      i := T[i]; 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Optimize; 
  Result; 
end. 

Nh壱n xét:  

Nh逸c l衣i công th泳c truy h欝i tính các L[.] là: 

[ ]
[ ]

[ ] [ ]
[ ]

i j n 1
a i a j

L n 1 0

L i max L j 1;  ( i=0,n) < ≤ +<

⎧ + =⎪⎨ = + ∀⎪⎩
 

và đ吋 tính h院t các L[.], ta ph違i m医t m瓜t đo衣n ch逢挨ng trình v噂i đ瓜 ph泳c t衣p tính toán là O(n2). 

Ta có th吋 c違i ti院n cách cài đ員t đ吋 đ逢嬰c m瓜t đo衣n ch逢挨ng trình v噂i đ瓜 ph泳c t衣p tính toán là 

O(nlogn) b茨ng k悦 thu壱t sau: 

V噂i m厩i s嘘 k, ta g丑i StartOf[k] là ch雨 s嘘 x c栄a ph亥n t穎 a[x] tho違 mãn: dãy đ挨n đi羽u tĕng dài 

nh医t b逸t đ亥u t瑛 a[x] có đ瓜 dài k. N院u có nhi隠u ph亥n t穎 a[.] cùng tho違 mãn đi隠u ki羽n này thì ta 

ch丑n ph亥n t穎 a[x] là ph亥n t穎 l噂n nh医t trong s嘘 nh英ng ph亥n t穎 đó. Vi羽c tính các giá tr鵜 StartOf[.] 

đ逢嬰c th詠c hi羽n đ欝ng th運i v噂i vi羽c tính các giá tr鵜 L[.] b茨ng ph逢挨ng pháp sau: 
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L[n + 1] := 1; 
StartOf[1] := n + 1; 
m := 1; {m là độ dài dãy con đơn điệu tăng dài nhất của dãy a[i..n+1] (運 bước kh運i tạo này i = n + 1)} 
for i := n downto 0 do 
  begin 

    〈Tính L[i]; đặt k := L[i]〉; 
    if k > m then {Nếu dãy con tăng dài nhất bắt đầu tại a[i] có độ dài > m} 
      begin 
        m := k; {Cập nhật lại m} 
        StartOf[k] := i; {Gán giá trị cho StartOf[m]} 
      end 
    else 
      if a[i] > a[StartOf[k]] then {Nếu có nhiều dãy đơn điệu tăng dài nhất độ dài k thì} 
        StartOf[k] := i; {chỉ ghi nhận lại dãy có phần tử bắt đầu lớn nhất} 
 end; 

3.1.4. C違i ti院n 

Khi b逸t đ亥u vào m瓜t l亥n l員p v噂i m瓜t giá tr鵜 i, ta đã bi院t đ逢嬰c: 

¬ m: Đ瓜 dài dãy con đ挨n đi羽u tĕng dài nh医t c栄a dãy a[i+1..n+1] 

¬ StartOf[k] (1 ≤ k ≤ m): Ph亥n t穎 a[StartOf[k]] là ph亥n t穎 l噂n nh医t trong s嘘 các ph亥n t穎 trong 

đo衣n a[i+1..n+1] tho違 mãn: Dãy con đ挨n đi羽u tĕng dài nh医t b逸t đ亥u t瑛 a[StartOf[k]] có đ瓜 
dài k. Do th泳 t詠 tính toán đ逢嬰c áp đ員t nh逢 trong s挨 đ欝 trên, ta d宇 dàng nh壱n th医y r茨ng: 

a[StartOf[k]] < a[StartOf[k - 1]] <…<a[StartOf[1]]. 

Đi隠u ki羽n đ吋 có dãy con đ挨n đi羽u tĕng đ瓜 dài p+1 b逸t đ亥u t衣i a[i] chính là a[StartOf[p]] > a[i] 

(vì theo th泳 t詠 tính toán thì khi b逸t đ亥u m瓜t l亥n l員p v噂i giá tr鵜 i, a[StartOf[p]] luôn đ泳ng sau 

a[i]). M員t khác n院u đem a[i] ghép vào đ亥u dãy con đ挨n đi羽u tĕng dài nh医t b逸t đ亥u t衣i 
a[StartOf[p]] mà thu đ逢嬰c dãy tĕng thì đem a[i] ghép vào đ亥u dãy con đ挨n đi羽u tĕng dài nh医t 
b逸t đ亥u t衣i a[StartOf[p - 1]] ta cũng thu đ逢嬰c dãy tĕng. V壱y đ吋 tính L[i], ta có th吋 tìm s嘘 p l噂n 

nh医t tho違 mãn a[StartOf[p]] > a[i] b茨ng thu壱t toán tìm ki院m nh鵜 phân r欝i đ員t L[i] := p + 1 

(và sau đó T[i] := StartOf[p], t医t nhiên) 

P_3_03_2.PAS * Cải tiến thuật toán tìm dãy con đơn điệu tăng dài nhất 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program LongestSubSequence; 
const 
  InputFile  = 'INCSEQ.INP'; 
  OutputFile = 'INCSEQ.OUT'; 
const 
  max = 1000000; 
var 
  a, L, T, StartOf: array[0..max + 1] of Integer; 
  n, m: Integer; 
 
procedure Enter; 
var 
  i: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n); 
  for i := 1 to n do Read(f, a[i]); 
  Close(f); 
end; 
 
procedure Init; 
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begin 
  a[0] := Low(Integer); 
  a[n + 1] := High(Integer); 
  m := 1; 
  L[n + 1] := 1; 
  StartOf[1] := n + 1; 
end; 
 
{Hàm Find, tìm vị trí j mà nếu đem ai ghép vào đầu dãy con đơn điệu tăng dài nhất bắt đầu từ aj sẽ được dãy đơn 
điệu tăng dài nhất bắt đầu tại ai} 
function Find(i: Integer): Integer; 
var 
  inf, sup, median, j: Integer; 
begin 
  inf := 1; sup := m + 1; 
  repeat {Thuật toán tìm kiếm nhị phân} 
    median := (inf + sup) div 2; 
    j := StartOf[median]; 

    if a[j] > a[i] then inf := median {Luôn để aStartOf[inf] > ai ≥ aStartOf[sup]} 
    else sup := median; 
  until inf + 1 = sup; 
  Find := StartOf[inf]; 
end; 
 
procedure Optimize; 
var 
  i, j, k: Integer; 
begin 
  for i := n downto 0 do 
    begin 
      j := Find(i); 
      k := L[j] + 1; 
      if k > m then 
        begin 
          m := k; 
          StartOf[k] := i; 
        end 
      else 
        if a[StartOf[k]] < a[i] then 
          StartOf[k] := i; 
      L[i] := k; 
      T[i] := j; 
    end; 
end; 
 
procedure Result; 
var 
  f: Text; 
  i: Integer; 
begin 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  WriteLn(f, m - 2); 
  i := T[0]; 
  while i <> n + 1 do 
    begin 
      WriteLn(f, 'a[', i, '] = ', a[i]); 
      i := T[i]; 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
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  Init; 
  Optimize; 
  Result; 
end. 

D宇 th医y chi phí th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t này c医p O(nlogn), đây là m瓜t ví d映 đi吋n hình 

cho th医y r茨ng m瓜t công th泳c truy h欝i có th吋 có nhi隠u ph逢挨ng pháp tính. 

3.2. BÀI TOÁN CÁI TÚI 

Trong siêu th鵜 có n gói hàng (n ≤ 100), gói hàng th泳 i có tr丑ng l逢嬰ng là W[i] ≤ 100 và tr鵜 giá 

V[i] ≤ 100. M瓜t tên tr瓜m đ瓜t nh壱p vào siêu th鵜, tên tr瓜m mang theo m瓜t cái túi có th吋 mang 

đ逢嬰c t嘘i đa tr丑ng l逢嬰ng M ( M ≤ 100). H臼i tên tr瓜m s胤 l医y đi nh英ng gói hàng nào đ吋 đ逢嬰c 

t鰻ng giá tr鵜 l噂n nh医t. 

Input: file vĕn b違n BAG.INP 

¬ Dòng 1: Ch泳a hai s嘘 n, M cách nhau ít nh医t m瓜t d医u cách 

¬ n dòng ti院p theo, dòng th泳 i ch泳a hai s嘘 nguyên d逢挨ng W[i], V[i] cách nhau ít nh医t m瓜t 
d医u cách 

Output: file vĕn b違n BAG.OUT 

¬ Dòng 1: Ghi giá tr鵜 l噂n nh医t tên tr瓜m có th吋 l医y 

¬ Dòng 2: Ghi ch雨 s嘘 nh英ng gói b鵜 l医y 

BAG.INP 

5 11 
3 3 
4 4 
5 4 
9 10 
4 4 

BAG.OUT 

11 
5 2 1  
 

Cách gi違i: 

N院u g丑i F[i, j] là giá tr鵜 l噂n nh医t có th吋 có b茨ng cách ch丑n trong các gói {1, 2, …, i} v噂i gi噂i 

h衣n tr丑ng l逢嬰ng j. Thì giá tr鵜 l噂n nh医t khi đ逢嬰c ch丑n trong s嘘 n gói v噂i gi噂i h衣n tr丑ng l逢嬰ng 

M chính là F[n, M]. 

3.2.1. Công th泳c truy h欝i tính F[i, j]. 

V噂i gi噂i h衣n tr丑ng l逢嬰ng j, vi羽c ch丑n t嘘i 逢u trong s嘘 các gói {1, 2, …, i - 1, i} đ吋 có giá tr鵜 l噂n 

nh医t s胤 có hai kh違 nĕng: 

¬ N院u không ch丑n gói th泳 i thì F[i, j] là giá tr鵜 l噂n nh医t có th吋 b茨ng cách ch丑n trong s嘘 các 

gói {1, 2, …, i - 1} v噂i gi噂i h衣n tr丑ng l逢嬰ng là j. T泳c là  

F[i, j] = F[i - 1, j] 

¬ N院u có ch丑n gói th泳 i (t医t nhiên ch雨 xét t噂i tr逢運ng h嬰p này khi mà W[i] ≤ j) thì F[i, j] b茨ng 

giá tr鵜 gói th泳 i là V[i] c瓜ng v噂i giá tr鵜 l噂n nh医t có th吋 có đ逢嬰c b茨ng cách ch丑n trong s嘘 các 

gói {1, 2, …, i - 1} v噂i gi噂i h衣n tr丑ng l逢嬰ng j - W[i]. T泳c là v隠 m員t giá tr鵜 thu đ逢嬰c:  

F[i, j] = V[i] + F[i - 1, j - W[i]] 
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Vì theo cách xây d詠ng F[i, j] là giá tr鵜 l噂n nh医t có th吋, nên F[i, j] s胤 là max trong 2 giá tr鵜 thu 

đ逢嬰c 荏 trên. 

3.2.2. C挨 s荏 quy ho衣ch đ瓜ng:  

D宇 th医y F[0, j] = giá tr鵜 l噂n nh医t có th吋 b茨ng cách ch丑n trong s嘘 0 gói = 0. 

3.2.3. Tính b違ng ph逢挨ng án:  

B違ng ph逢挨ng án F g欝m n + 1 dòng, M + 1 c瓜t, tr逢噂c tiên đ逢嬰c đi隠n c挨 s荏 quy ho衣ch đ瓜ng: 

Dòng 0 g欝m toàn s嘘 0. S穎 d映ng công th泳c truy h欝i, dùng dòng 0 tính dòng 1, dùng dòng 1 

tính dòng 2, v.v… đ院n khi tính h院t dòng n. 

n

..................

2

1

0...0...0000

M......210F

 

3.2.4. Truy v院t:  
Tính xong b違ng ph逢挨ng án thì ta quan tâm đ院n F[n, M] đó chính là giá tr鵜 l噂n nh医t thu đ逢嬰c 

khi ch丑n trong c違 n gói v噂i gi噂i h衣n tr丑ng l逢嬰ng M. N院u F[n, M] = F[n - 1, M] thì t泳c là 

không ch丑n gói th泳 n, ta truy ti院p F[n - 1, M]. Còn n院u F[n, M] ≠ F[n - 1, M] thì ta thông báo 

r茨ng phép ch丑n t嘘i 逢u có ch丑n gói th泳 n và truy ti院p F[n - 1, M - W[n]]. C泳 ti院p t映c cho t噂i 

khi truy lên t噂i hàng 0 c栄a b違ng ph逢挨ng án. 

P_3_03_3.PAS * Bài toán cái túi 

{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program The_Bag; 
const 
  InputFile  = 'BAG.INP'; 
  OutputFile = 'BAG.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  W, V: Array[1..max] of Integer; 
  F: array[0..max, 0..max] of Integer; 
  n, M: Integer; 
 
procedure Enter; 
var 
  i: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  ReadLn(fi, n, M); 
  for i := 1 to n do ReadLn(fi, W[i], V[i]); 
  Close(fi); 
end; 
 
procedure Optimize; {Tính bảng phương án bằng công thức truy hồi} 
var 
  i, j: Integer; 
begin 
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  FillChar(F[0], SizeOf(F[0]), 0); {Điền cơ s運 quy hoạch động} 
  for i := 1 to n do 
    for j := 0 to M do 
      begin {Tính F[i, j]} 
        F[i, j] := F[i - 1, j]; {Giả sử không chọn gói thứ i thì F[i, j] = F[i - 1, j]} 
        {Sau đó đánh giá: nếu chọn gói thứ i sẽ được lợi hơn thì đặt lại F[i, j]} 
        if (j >= W[i]) and (F[i, j] < F[i - 1, j - W[i]] + V[i]) then 
          F[i, j] := F[i - 1, j - W[i]] + V[i]; 
      end; 
end; 
 
procedure Trace; {Truy vết tìm nghiệm tối ưu} 
var 
  fo: Text; 
begin 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  WriteLn(fo, F[n, M]); {In ra giá trị lớn nhất có thể kiếm được} 
  while n <> 0 do {Truy vết trên bảng phương án từ hàng n lên hàng 0} 
    begin 
      if F[n, M] <> F[n - 1, M] then {Nếu có chọn gói thứ n} 
        begin 
          Write(fo, n, ' '); 
          M := M - W[n]; {Đã chọn gói thứ n rồi thì chỉ có thể mang thêm được trọng lượng M - W[n] nữa thôi} 
        end; 
      Dec(n); 
    end; 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Optimize; 
  Trace; 
end. 

3.3. BI蔭N Đ蔚I XÂU 

Cho xâu ký t詠 X, xét 3 phép bi院n đ鰻i: 

a) Insert(i, C): i là s嘘, C là ký t詠: Phép Insert chèn ký t詠 C vào sau v鵜 trí i c栄a xâu X. 

b) Replace(i, C): i là s嘘, C là ký t詠: Phép Replace thay ký t詠 t衣i v鵜 trí i c栄a xâu X b荏i ký t詠 C. 

c) Delete(i): i là s嘘, Phép Delete xoá ký t詠 t衣i v鵜 trí i c栄a xâu X. 

Yêu c亥u: Cho tr逢噂c xâu Y, hãy tìm m瓜t s嘘 ít nh医t các phép bi院n đ鰻i trên đ吋 bi院n xâu X thành 

xâu Y.  

Input: file vĕn b違n STR.INP 

¬ Dòng 1: Ch泳a xâu X (đ瓜 dài ≤ 100) 

¬ Dòng 2: Ch泳a xâu Y (đ瓜 dài ≤ 100) 

Output: file vĕn b違n STR.OUT ghi các phép bi院n đ鰻i c亥n th詠c hi羽n và xâu X t衣i m厩i phép 

bi院n đ鰻i. 
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STR.INP 

PBBCEFATZ 
QABCDABEFA 

STR.OUT 

7 
PBBCEFATZ -> Delete(9) -> PBBCEFAT 
PBBCEFAT -> Delete(8) -> PBBCEFA 
PBBCEFA -> Insert(4, B) -> PBBCBEFA 
PBBCBEFA -> Insert(4, A) -> PBBCABEFA 
PBBCABEFA -> Insert(4, D) -> PBBCDABEFA 
PBBCDABEFA -> Replace(2, A) -> PABCDABEFA 
PABCDABEFA -> Replace(1, Q) -> QABCDABEFA 

Cách gi違i:  

Đ嘘i v噂i xâu ký t詠 thì vi羽c xoá, chèn s胤 làm cho các ph亥n t穎 phía sau v鵜 trí bi院n đ鰻i b鵜 đánh ch雨 
s嘘 l衣i, gây khó khĕn cho vi羽c qu違n lý v鵜 trí. Đ吋 kh逸c ph映c đi隠u này, ta s胤 tìm m瓜t th泳 t詠 bi院n 

đ鰻i tho違 mãn: Phép bi院n đ鰻i t衣i v鵜 trí i b逸t bu瓜c ph違i th詠c hi羽n sau các phép bi院n đ鰻i t衣i v鵜 trí i 
+ 1, i + 2, … 

Ví d映: X = 'ABCD'; 

Insert(0, E) sau đó Delete(4) cho ra X = 'EABD'. Cách này không tuân th栄 nguyên t逸c 

Delete(3) sau đó Insert(0, E) cho ra X = 'EABD'. Cách này tuân th栄 nguyên t逸c đ隠 ra. 

Nói tóm l衣i ta s胤 tìm m瓜t dãy bi院n đ鰻i có v鵜 trí th詠c hi羽n gi違m d亥n. 

3.3.1. Công th泳c truy h欝i 
Gi違 s穎 m là đ瓜 dài xâu X và n là đ瓜 dài xâu Y. G丑i F[i, j] là s嘘 phép bi院n đ鰻i t嘘i thi吋u đ吋 bi院n 

xâu g欝m i ký t詠 đ亥u c栄a xâu X: X[1..i] thành xâu g欝m j ký t詠 đ亥u c栄a xâu Y: Y[1..j]. 

Quan sát hai dãy X và Y 

X1 X2 … … Xm-1 Xm

Y1 Y2 … … Yn-1 Yn  

Ta nh壱n th医y: 

¬ N院u X[m] = Y[n] thì ta ch雨 c亥n bi院n đo衣n X[1..m-1] thành Y[1..n-1]. T泳c là trong tr逢運ng 

h嬰p này: F[m, n] = F[m - 1, n - 1] 

X1 X2 … … Xm-1 Xm=Yn

Y1 Y2 … … Yn-1 Yn=Xm  

 

¬ N院u X[m] ≠ Y[n] thì t衣i v鵜 trí X[m] ta có th吋 s穎 d映ng m瓜t trong 3 phép bi院n đ鰻i: 

 Ho員c chèn vào sau v鵜 trí m c栄a X, m瓜t ký t詠 đúng b茨ng Yn: 

X1 X2 … … Xm-1 Xm

Y1 Y2 … … Yn-1 Yn

Yn

 

Thì khi đó F[m, n] s胤 b茨ng 1 phép chèn v瑛a r欝i c瓜ng v噂i s嘘 phép bi院n đ鰻i bi院n dãy 

X[1..m] thành dãy Y[1..n-1]: F[m, n] = 1 + F[m, n - 1] 
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 Ho員c thay v鵜 trí m c栄a X b茨ng m瓜t ký t詠 đúng b茨ng Y[n]: 

X1 X2 … … Xm-1 Xm:=Yn

Y1 Y2 … … Yn-1 Yn  

Thì khi đó F[m, n] s胤 b茨ng 1 phép thay v瑛a r欝i c瓜ng v噂i s嘘 phép bi院n đ鰻i bi院n dãy 

X[1..m-1] thành dãy Y[1..n-1]: F[m, n] = 1 + F[m-1, n-1] 

 Ho員c xoá v鵜 trí th泳 m c栄a X: 

X1 X2 … … Xm-1 Xm

Y1 Y2 … … Yn-1 Yn  

Thì khi đó F[m, n] s胤 b茨ng 1 phép xoá v瑛a r欝i c瓜ng v噂i s嘘 phép bi院n đ鰻i bi院n dãy 

X[1..m-1] thành dãy Y[1..n]: F[m, n] = 1 + F[m-1, n] 

Vì F[m, n] ph違i là nh臼 nh医t có th吋, nên trong tr逢運ng h嬰p X[m] ≠ Y[n] thì 

F[m, n] = min(F[m, n - 1], F[m - 1, n - 1], F[m - 1, n]) + 1. 

Ta xây d詠ng xong công th泳c truy h欝i: 

[ ] [ ][ ] [ ] [ ]m n

m n

F m 1, n 1 ,  if X Y
F m,n

min(F m,n 1 ,F m 1,n 1 ,F m 1,n ) 1,  if X Y

⎧ − − =⎪= ⎨ − − − − + ≠⎪⎩  

3.3.2. C挨 s荏 quy ho衣ch đ瓜ng 

¬ F[0, j] là s嘘 phép bi院n đ鰻i bi院n xâu r厩ng thành xâu g欝m j ký t詠 đ亥u c栄a F. Nó c亥n t嘘i thi吋u 

j phép chèn: F[0, j] = j 

¬ F[i, 0] là s嘘 phép bi院n đ鰻i bi院n xâu g欝m i ký t詠 đ亥u c栄a S thành xâu r厩ng, nó c亥n t嘘i thi吋u i 

phép xoá: F[i, 0] = i 

V壱y đ亥u tiên b違ng ph逢挨ng án F (c叡[0..m, 0..n]) đ逢嬰c kh荏i t衣o hàng 0 và c瓜t 0 là c挨 s荏 quy 

ho衣ch đ瓜ng. T瑛 đó dùng công th泳c truy h欝i tính ra t医t c違 các ph亥n t穎 b違ng B. 

Sau khi tính xong thì F[m, n] cho ta bi院t s嘘 phép bi院n đ鰻i t嘘i thi吋u. 

Truy v院t: 

N院u X[m] = Y[n] thì ch雨 vi羽c xét ti院p F[m - 1, n - 1].  

N院u không, xét 3 tr逢運ng h嬰p: 

¬ N院u F[m, n] = F[m, n - 1] + 1 thì phép bi院n đ鰻i đ亥u tiên đ逢嬰c s穎 d映ng là: Insert(m, Y[n]) 

¬ N院u F[m, n] = F[m - 1, n - 1] + 1 thì phép bi院n đ鰻i đ亥u tiên đ逢嬰c s穎 d映ng là: Replace(m, 

Y[n]) 

¬ N院u F[m, n] = F[m - 1, n] + 1 thì phép bi院n đ鰻i đ亥u tiên đ逢嬰c s穎 d映ng là: Delete(m) 

Đ逢a v隠 bài toán v噂i m, n nh臼 h挨n truy v院t ti院p cho t噂i khi v隠 F[0, 0] 

Ví d映: X =' ABCD'; Y = 'EABD' b違ng ph逢挨ng án là: 
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234444

223333

212222

321111

432100

43210F

 
Hình 51: Truy v院t 

L逢u ý: khi truy v院t, đ吋 tránh truy nh壱p ra ngoài b違ng, nên t衣o vi隠n cho b違ng. 

P_3_03_4.PAS * Biến đổi xâu 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program StrOpt; 
const 
  InputFile  = 'STR.INP'; 
  OutputFile = 'STR.OUT'; 
  max = 100;  
var 
  X, Y: String[2 * max]; 
  F: array[-1..max, -1..max] of Integer; 
  m, n: Integer; 
 
procedure Enter;  
var 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  ReadLn(fi, X); ReadLn(fi, Y); 
  Close(fi); 
  m := Length(X); n := Length(Y); 
end; 
 
function Min3(x, y, z: Integer): Integer; {Cho giá trị nhỏ nhất trong 3 giá trị x, y, z} 
var 
  t: Integer; 
begin 
  if x < y then t := x else t := y; 
  if z < t then t := z; 
  Min3 := t; 
end; 
 
procedure Optimize; 
var 
  i, j: Integer; 
begin 
  {Kh運i tạo viền cho bảng phương án}  
  for i := 0 to m do F[i, -1] := max + 1; 
  for j := 0 to n do F[-1, j] := max + 1; 
  {Lưu cơ s運 quy hoạch động}  
  for j := 0 to n do F[0, j] := j; 
  for i := 1 to m do F[i, 0] := i; 
  {Dùng công thức truy hồi tính toàn bảng phương án} 
  for i := 1 to m do 
    for j := 1 to n do 
      if X[i] = Y[j] then F[i, j] := F[i - 1, j - 1] 
      else F[i, j] := Min3(F[i, j - 1], F[i - 1, j - 1], F[i - 1, j]) + 1; 
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end; 
 
procedure Trace; {Truy vết} 
var 
  fo: Text; 
begin 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  WriteLn(fo, F[m, n]); {F[m, n] chính là số ít nhất các phép biến đổi cần thực hiện} 
  while (m <> 0) or (n <> 0) do {Vòng lặp kết thúc khi m = n = 0} 
    if X[m] = Y[n] then {Hai ký tự cuối của 2 xâu giống nhau} 
      begin 
        Dec(m); Dec(n); {Chỉ việc truy chéo lên trên bảng phương án} 
      end 
    else {Tại đây cần một phép biến đổi} 
      begin 
        Write(fo, X, ' -> '); {In ra xâu X trước khi biến đổi} 
        if F[m, n] = F[m, n - 1] + 1 then {Nếu đây là phép chèn} 
          begin 
            Write(fo, 'Insert(', m, ', ', Y[n], ')'); 
            Insert(Y[n], X, m + 1); 
            Dec(n); {Truy sang phải} 
          end 
        else 
          if F[m, n] = F[m - 1, n - 1] + 1 then {Nếu đây là phép thay} 
            begin 
              Write(fo, 'Replace(', m, ', ', Y[n], ')'); 
              X[m] := Y[n]; 
              Dec(m); Dec(n); {Truy chéo lên trên} 
            end 
          else {Nếu đây là phép xoá} 
            begin 
              Write(fo, 'Delete(', m, ')'); 
              Delete(X, m, 1); 
              Dec(m); {Truy lên trên} 
            end; 
        WriteLn(fo, ' -> ', X); {In ra xâu X sau phép biến đổi} 
      end; 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Optimize; 
  Trace; 
end. 

Hãy t詠 gi違i thích t衣i sao khi gi噂i h衣n đ瓜 dài d英 li羽u là 100, l衣i ph違i khai báo X và Y là 

String[200] ch泳 không ph違i là String[100] ?. 

3.4. DÃY CON CÓ T蔚NG CHIA H蔭T CHO K 

Cho m瓜t dãy A g欝m n (1 ≤ n ≤ 1000) s嘘 nguyên d逢挨ng a[1..n] và s嘘 nguyên d逢挨ng k (k ≤ 

1000). Hãy tìm dãy con g欝m nhi隠u ph亥n t穎 nh医t c栄a dãy đã cho sao cho t鰻ng các ph亥n t穎 c栄a 

dãy con này chia h院t cho k. 

Input: file vĕn b違n SUBSEQ.INP 

¬ Dòng 1: Ch泳a s嘘 n 

¬ Dòng 2: Ch泳a n s嘘 a[1], a[2], …, a[n] cách nhau ít nh医t m瓜t d医u cách 

Output: file vĕn b違n SUBSEQ.OUT 
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¬ Dòng 1: Ghi đ瓜 dài dãy con tìm đ逢嬰c 

¬ Các dòng ti院p: Ghi các ph亥n t穎 đ逢嬰c ch丑n vào dãy con 

¬ Dòng cu嘘i: Ghi t鰻ng các ph亥n t穎 c栄a dãy con đó. 

SUBSEQ.INP 

10 5 
1 6 11 5 10 15 20 2 4 9 
 

SUBSEQ.OUT 

8 
a[10] = 9 
a[9] = 4 
a[7] = 20 
a[6] = 15 
a[5] = 10 
a[4] = 5 
a[3] = 11 
a[2] = 6 
Sum = 80 

3.4.1. Cách gi違i 1 

Không 違nh h逢荏ng đ院n k院t qu違 cu嘘i cùng, ta có th吋 đ員t: a[i] := a[i] mod k v噂i ∀i: 1 ≤ i ≤ n. G丑i 
S là t鰻ng các ph亥n t穎 trong dãy A, thay đ鰻i cách ti院p c壱n bài toán: thay vì tìm xem ph違i ch丑n 

ra m瓜t s嘘 t嘘i đa nh英ng ph亥n t穎 đ吋 có t鰻ng chia h院t cho k, ta s胤 ch丑n ra m瓜t s嘘 t嘘i thi吋u các 

ph亥n t穎 có t鰻ng đ欝ng d逢 v噂i S theo modul k. Khi đó ch雨 c亥n lo衣i b臼 nh英ng ph亥n t穎 này thì 

nh英ng ph亥n t穎 còn l衣i s胤 là k院t qu違. Cách ti院p c壱n này cho phép ti院t ki羽m đ逢嬰c không gian 

l逢u tr英 b荏i s嘘 ph亥n t穎 t嘘i thi吋u c亥n lo衣i b臼 bao gi運 cũng nh臼 h挨n k. 

Công th泳c truy h欝i: N院u ta g丑i f[i, t] là s嘘 ph亥n t穎 t嘘i thi吋u ph違i ch丑n trong dãy a[1..i] đ吋 có 

t鰻ng chia k d逢 t. N院u không có ph逢挨ng án ch丑n ta coi f[i, t] = +∞. Khi đó f[i, t] đ逢嬰c tính qua 

công th泳c truy h欝i sau: 

¬ N院u trong dãy trên không ph違i ch丑n a[i] thì f[i, t] = f[i - 1, t]; 

¬ N院u trong dãy trên ph違i ch丑n a[i] thì f[i, t] = 1 + f[i - 1, [ ]t A i− ] ( [ ]t A i−  荏 đây hi吋u là 

phép tr瑛 trên các l噂p đ欝ng d逢 mod k. Ví d映 khi k = 7 thì 1 3− =5) 

T瑛 trên suy ra [ ] [ ] [ ]( )f i, t min f i 1, t ,1 f i 1, t A i⎡ ⎤= − + − −⎣ ⎦  

C挨 s荏 quy ho衣ch đ瓜ng: f[0, 0] = 0; f[0, i] = + ∞ (v噂i ∀i: 1 ≤ i < k). 

P_3_03_5.PAS * Dãy con có tổng chia hết cho k 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program SubSequence; 
const 
  InputFile  = 'SUBSEQ.INP'; 
  OutputFile = 'SUBSEQ.OUT'; 
  maxN = 1000; 
  maxK = 1000; 
var 
  a: array[1..maxN] of Integer; 
  f: array[0..maxN, 0..maxK - 1] of Integer; 
  n, k: Integer; 
 
procedure Enter; 
var 
  fi: Text; 
  i: Integer; 
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begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  ReadLn(fi, n, k); 
  for i := 1 to n do Read(fi, a[i]); 
  Close(fi); 
end; 
 
function Sub(x, y: Integer): Integer; {Tính x - y (theo mod k)} 
var 
  tmp: Integer; 
begin 
  tmp := (x - y) mod k; 
  if tmp >= 0 then Sub := tmp 
  else Sub := tmp + k; 
end; 
 
procedure Optimize; 
var 
  i, t: Integer; 
begin 
  {Kh運i tạo} 
  f[0, 0] := 0;  
  for t := 1 to k – 1 do f[0, t] := maxK;  
  {Giải công thức truy hồi} 
  for i := 1 to n do 
    for t := 0 to k - 1 do {Tính f[i, t] := min (f[i - 1, t], f[i - 1, Sub(t, a[i])] + 1} 
      if f[i - 1, t] < f[i - 1, Sub(t, a[i])] + 1 then 
        f[i, t] := f[i - 1, t] 
      else 
        f[i, t] := f[i - 1, Sub(t, a[i])] + 1; 
end; 
 
procedure Result; 
var 
  fo: Text; 
  i, t: Integer; 
  SumAll, Sum: Integer; 
begin 
  SumAll := 0; 
  for i := 1 to n do SumAll := SumAll + a[i]; 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  WriteLn(fo, n - f[n, SumAll mod k]); {n - số phần tử bỏ đi = số phần tử giữ lại} 
  i := n; t := SumAll mod k; 
  Sum := 0; 
  for i := n downto 1 do 
    if f[i, t] = f[i - 1, t] then {Nếu phương án tối ưu không bỏ ai, tức là có chọn ai} 
      begin 
        WriteLn(fo, 'a[', i, '] = ', a[i]); 
        Sum := Sum + a[i]; 
      end 
    else 
      t := Sub(t, a[i]); 
  WriteLn(fo, 'Sum = ', Sum); 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Optimize; 
  Result; 
end. 
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3.4.2. Cách gi違i 2 

Phân các ph亥n t穎 trong dãy A theo các l噂p đ欝ng d逢 modul k. L噂p i g欝m các ph亥n t穎 chia k d逢 

i. G丑i Count[i] là s嘘 l逢嬰ng các ph亥n t穎 thu瓜c l噂p i. 

V噂i 0 ≤ i, t < k; G丑i f[i, t] là s嘘 ph亥n t穎 nhi隠u nh医t có th吋 ch丑n đ逢嬰c trong các l噂p 0, 1, 2, …, i 

đ吋 đ逢嬰c t鰻ng chia k d逢 t. Trong tr逢運ng h嬰p có cách ch丑n, g丑i Trace[i, t] là s嘘 ph亥n t穎 đ逢嬰c 

ch丑n trong l噂p i theo ph逢挨ng án này, trong tr逢運ng h嬰p không có cách ch丑n, Trace[i, t] đ逢嬰c 

coi là -1. 

Ta d宇 th医y r茨ng f[0, 0] = Count[0], Trace[0, 0] = Count[0], còn Trace[0, i] v噂i i≠0 b茨ng -1. 

V噂i i ≥ 1; 0 ≤ t < k, Gi違 s穎 ph逢挨ng án ch丑n ra nhi隠u ph亥n t穎 nh医t trong các l噂p t瑛 0 t噂i i đ吋 
đ逢嬰c t鰻ng chia k d逢 t có l医y j ph亥n t穎 c栄a l噂p i (0 ≤ j ≤ Count[i]), khi đó n院u b臼 j ph亥n t穎 này 

đi, s胤 ph違i thu đ逢嬰c ph逢挨ng án ch丑n ra nhi隠u ph亥n t穎 nh医t trong các l噂p t瑛 0 t噂i i - 1 đ吋 đ逢嬰c 

t鰻ng chia k d逢 t i* j− . T瑛 đó suy ra công th泳c truy h欝i: 

[ ] [ ] ( )
[ ] [ ] ( )

0 j Count i

Trace i 1,t j.i 1

0 j Count i

Trace i 1,t j.i 1

f i, t max f i 1, t j.i j

Trace i, t arg max f i 1, t j.i j

≤ ≤
⎡ ⎤− − ≠−⎣ ⎦

≤ ≤
⎡ ⎤− − ≠−⎣ ⎦

⎡ ⎤= − − +⎣ ⎦
⎡ ⎤= − − +⎣ ⎦

 

P_3_03_6.PAS * Dãy con có tổng chia hết cho k 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program SubSequence; 
const 
  InputFile  = 'SUBSEQ.INP'; 
  OutputFile = 'SUBSEQ.OUT'; 
  maxN = 1000; 
  maxK = 1000; 
var 
  a: array[1..maxN] of Integer; 
  Count: array[0..maxK - 1] of Integer; 
  f, Trace: array[0..maxK - 1, 0..maxK - 1] of Integer; 
  n, k: Integer; 
 
procedure Enter; 
var 
  fi: Text; 
  i: Integer; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  ReadLn(fi, n, k); 
  FillChar(Count, SizeOf(Count), 0); 
  for i := 1 to n do 
    begin 
      Read(fi, a[i]); 
      Inc(Count[a[i] mod k]); {Nhập dữ liệu đồng th噂i với việc tính các Count[.]} 
    end; 
  Close(fi); 
end; 
 
function Sub(x, y: Integer): Integer; 
var 
  tmp: Integer; 
begin 
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  tmp := (x - y) mod k; 
  if tmp >= 0 then Sub := tmp 
  else Sub := tmp + k; 
end; 
 
procedure Optimize; 
var 
  i, j, t: Integer; 
begin 
  FillChar(f, SizeOf(f), 0); 
  f[0, 0] := Count[0]; 
  FillChar(Trace, SizeOf(Trace), $FF); {Kh運i tạo các phần tử mảng Trace=-1} 
  Trace[0, 0] := Count[0]; {Ngoại trừ Trace[0, 0] = Count[0]} 
  for i := 1 to k - 1 do 
    for t := 0 to k - 1 do 
      for j := 0 to Count[i] do 
        if (Trace[i - 1, Sub(t, j * i)] <> -1) and 
            (f[i, t] < f[i - 1, Sub(t, j * i)] + j) then 
          begin 
            f[i, t] := f[i - 1, Sub(t, j * i)] + j; 
            Trace[i, t] := j; 
          end; 
end; 
 
procedure Result; 
var 
  fo: Text; 
  i, t, j: Integer; 
  Sum: Integer; 
begin 
  t := 0; 
  {Tính lại các Count[i] := Số phần tử phương án tối ưu sẽ chọn trong lớp i} 
  for i := k - 1 downto 0 do 
    begin 
      j := Trace[i, t]; 
      t := Sub(t, j * i); 
      Count[i] := j; 
    end; 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  WriteLn(fo, f[k - 1, 0]); 
  Sum := 0; 
  for i := 1 to n do 
    begin 
      t := a[i] mod k; 
      if Count[t] > 0 then 
        begin 
          WriteLn(fo, 'a[', i, '] = ', a[i]); 
          Dec(Count[t]); 
          Sum := Sum + a[i]; 
        end; 
    end; 
  WriteLn(fo, 'Sum = ', Sum); 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Optimize; 
  Result; 
end. 

Cách gi違i th泳 hai t嘘t h挨n cách gi違i th泳 nh医t vì nó có th吋 th詠c hi羽n v噂i n l噂n. Ví d映 này cho 

th医y m瓜t bài toán quy ho衣ch đ瓜ng có th吋 có nhi隠u cách đ員t công th泳c truy h欝i đ吋 gi違i. 
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3.5. PHÉP NHÂN T蔚 H営P DÃY MA TR一N 

V噂i ma tr壱n A={a[i, j]} kích th逢噂c p×q và ma tr壱n B={b[i, j]} kích th逢噂c q×r. Ng逢運i ta có 

phép nhân hai ma tr壱n đó đ吋 đ逢嬰c ma tr壱n C={c[i, j]} kích th逢噂c p×r. M厩i ph亥n t穎 c栄a ma 

tr壱n C đ逢嬰c tính theo công th泳c: 

[ ] [ ] [ ]q

k 1
c i, j a i, j .b k, j , (1 i p;1 j r)== ≤ ≤ ≤ ≤∑  

Ví d映: 

A là ma tr壱n kích th逢噂c 3x4, B là ma tr壱n kích th逢噂c 4x5 thì C s胤 là ma tr壱n kích th逢噂c 3x5 

1 0 2 4 0
1 2 3 4 14 6 9 36 9

0 1 0 5 1
5 6 7 8 x 34 14 25 100 21

3 0 1 6 1
9 10 11 12 54 22 41 164 33

1 1 1 1 1

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎡ ⎤⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟ = ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎝ ⎠⎝ ⎠
 

Đ吋 th詠c hi羽n phép nhân hai ma tr壱n A(p×q) và B(q×r) ta có th吋 làm nh逢 đo衣n ch逢挨ng trình 

sau: 

for i := 1 to p do 
  for j := 1 to r do 
    begin 
      c[i, j] := 0; 
      for k := 1 to q do c[i, j] := c[i, j] + a[i, k] * b[k, j]; 
    end; 

Phí t鰻n đ吋 th詠c hi羽n phép nhân ma tr壱n có th吋 đánh giá qua s嘘 l亥n th詠c hi羽n phép nhân s嘘 h丑c, 

v噂i gi違i thu壱t nhân hai ma tr壱n k吋 trên, đ吋 nhân ma tr壱n A c医p pxq v噂i ma tr壱n B c医p qxr ta 

c亥n th詠c hi羽n p.q.r phép nhân s嘘 h丑c. 

Phép nhân ma tr壱n không có tính ch医t giao hoán nh逢ng có tính ch医t k院t h嬰p 

(A.B).C = A.(B.C) 

V壱y n院u A là ma tr壱n c医p 3x4, B là ma tr壱n c医p 4x10 và C là ma tr壱n c医p 10x15 thì: 

¬ Đ吋 tính (A.B).C, phép tính (A.B) cho ma tr壱n kích th逢噂c 3x10 sau 3.4.10=120 phép nhân 

s嘘, sau đó nhân ti院p v噂i C đ逢嬰c ma tr壱n k院t qu違 kích th逢噂c 3x15 sau 3.10.15=450 phép 

nhân s嘘. V壱y t鰻ng s嘘 phép nhân s嘘 h丑c ph違i th詠c hi羽n s胤 là 570. 

¬ Đ吋 tính A.(B.C), phép tính (B.C) cho ma tr壱n kích th逢噂c 4x15 sau 4.10.15=600 phép nhân 

s嘘, l医y A nhân v噂i ma tr壱n này đ逢嬰c ma tr壱n k院t qu違 kích th逢噂c 3x15 sau 3.4.15=180 phép 

nhân s嘘. V壱y t鰻ng s嘘 phép nhân s嘘 h丑c ph違i th詠c hi羽n s胤 là 780. 

V壱y thì trình t詠 th詠c hi羽n có 違nh h逢荏ng l噂n t噂i chi phí. V医n đ隠 đ員t ra là tính s嘘 phí t鰻n ít nh医t 

khi th詠c hi羽n phép nhân m瓜t dãy các ma tr壱n: [ ] [ ] [ ] [ ]n

i=1

m i =m 1 .m 2 .....m n∏  

V噂i : 

m[1] là ma tr壱n kích th逢噂c a[1] x a[2] 

m[2] là ma tr壱n kích th逢噂c a[2] x a[3] 

… 
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m[n] là ma tr壱n kích th逢噂c a[n] x a[n+1] 

Input: file vĕn b違n MULTMAT.INP 

¬ Dòng 1: Ch泳a s嘘 nguyên d逢挨ng n ≤ 100 

¬ Dòng 2: Ch泳a n + 1 s嘘 nguyên d逢挨ng a[1], a[2], …, a[n+1] (∀i: 1 ≤ a[i] ≤ 100) cách nhau 

ít nh医t m瓜t d医u cách 

Output: file vĕn b違n MULTMAT.OUT 

¬ Dòng 1: Ghi s嘘 phép nhân s嘘 h丑c t嘘i thi吋u c亥n th詠c hi羽n 

¬ Dòng 2: Ghi bi吋u th泳c k院t h嬰p t嘘i 逢u c栄a phép nhân dãy ma tr壱n 

MULTMAT.INP 

6 
3 2 3 1 2 2 3 

MULTMAT.OUT 

Number of numerical multiplications: 31 
((m[1].(m[2].m[3])).((m[4].m[5]).m[6])) 

Tr逢噂c h院t, n院u dãy ch雨 có m瓜t ma tr壱n thì chi phí b茨ng 0, ti院p theo ta nh壱n th医y chi phí đ吋 
nhân m瓜t c員p ma tr壱n có th吋 tính đ逢嬰c ngay. V壱y có th吋 ghi nh壱n đ逢嬰c chi phí cho phép nhân 

hai ma tr壱n liên ti院p b医t kỳ trong dãy. S穎 d映ng nh英ng thông tin đã ghi nh壱n đ吋 t嘘i 逢u hoá phí 

t鰻n nhân nh英ng b瓜 ba ma tr壱n liên ti院p … C泳 ti院p t映c nh逢 v壱y cho t噂i khi ta tính đ逢嬰c phí t鰻n 

nhân n ma tr壱n liên ti院p. 

3.5.1. Công th泳c truy h欝i: 
G丑i f[i, j] là s嘘 phép nhân s嘘 h丑c t嘘i thi吋u c亥n th詠c hi羽n đ吋 nhân đo衣n ma tr壱n liên ti院p: 

[ ] [ ] [ ] [ ]j

t i

m t m i .m i 1 .....m j
=

= +∏ . Thì khi đó f[i, i] = 0 v噂i ∀i. 

Đ吋 tính [ ]j

t i

m t
=∏ , có th吋 có nhi隠u cách k院t h嬰p:  

[ ] [ ] [ ]j jk

t i u i v k 1

m t m u . m v ;  k: i k<j
= = = +

⎛ ⎞⎛ ⎞= ∀ ≤⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠∏ ∏ ∏  

V噂i m瓜t cách k院t h嬰p (ph映 thu瓜c vào cách ch丑n v鵜 trí k), chi phí t嘘i thi吋u ph違i th詠c hi羽n b茨ng: 

f[i, k] (là chi phí t嘘i thi吋u tính [ ]k

u i

m u
=∏ ) c瓜ng v噂i f[k+1, j] (là chi phí t嘘i thi吋u tính [ ]j

v k 1

m v
= +∏ ) 

c瓜ng v噂i a[j].a[k+1].a[j+1] (là chi phí th詠c hi羽n phép nhân cu嘘i cùng gi英a ma tr壱n [ ]k

u i

m u
=∏  

và ma tr壱n 
j

v k 1

m[v]
= +∏ ). T瑛 đó suy ra: do có nhi隠u cách k院t h嬰p, mà ta c亥n ch丑n cách k院t h嬰p 

đ吋 có chi phí ít nh医t nên ta s胤 c詠c ti吋u hoá f[i, j] theo công th泳c: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( )
1 k j

f i, j min f i, k f k 1, j a i .a k 1 .a j 1≤ <= + + + + +  

3.5.2. Tính b違ng ph逢挨ng án 

B違ng ph逢挨ng án F là b違ng hai chi隠u, nhìn vào công th泳c truy h欝i, ta th医y f[i, j] ch雨 đ逢嬰c tính 

khi mà f[i, k] cũng nh逢 f[k + 1, j] đ隠u đã bi院t (∀k: i ≤ k < j). T泳c là ban đ亥u ta đi隠n c挨 s荏 quy 
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ho衣ch đ瓜ng vào đ逢運ng chéo chính c栄a b違ng(∀i: f[i, i] := 0), t瑛 đó tính các giá tr鵜 thu瓜c đ逢運ng 

chéo n茨m phía trên (tính các f[i, i + 1]), r欝i l衣i tính các giá tr鵜 thu瓜c đ逢運ng chéo n茨m phía trên 

n英a (các f[i, i + 2]) … Đ院n khi tính đ逢嬰c f[1, n] thì d瑛ng l衣i 

3.5.3. Tìm cách k院t h嬰p t嘘i 逢u 

T衣i m厩i b逢噂c tính f[i, j], ta ghi nh壱n l衣i Tr[i, j] là đi吋m k mà cách tính: 

[ ] [ ] [ ]j jk

t i u i v k 1

m t m u . m v
= = = +

⎛ ⎞⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠∏ ∏ ∏  

c亥n s嘘 phép nhân s嘘 h丑c ít nh医t trên t医t c違 các cách ch丑n k. Sau đó, mu嘘n in ra phép k院t h嬰p 

t嘘i 逢u đ吋 nhân [ ]j

t i

m t
=∏ , ta s胤 in ra cách k院t h嬰p t嘘i 逢u đ吋 nhân [ ][ ]Tr i, j

q i

m q
=∏  và cách k院t h嬰p t嘘i 

逢u đ吋 nhân [ ][ ]
j

r Tr i, j 1

m r
= +∏  (có kèm theo d医u đóng m荏 ngo員c) đ欝ng th運i vi院t thêm d医u “.” vào 

gi英a hai bi吋u th泳c đó. 

P_3_03_7.PAS * Nhân tối ưu dãy ma trận 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program MatrixMultiplications; 
const 
  InputFile  = 'MULTMAT.INP'; 
  OutputFile = 'MULTMAT.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  a: array[1..max + 1] of Integer; 
  f: array[1..max, 1..max] of Integer; 
  tr: array[1..max, 1..max] of Integer; 
  n: Integer; 
  fo: Text; 
 
procedure Enter; {Nhập dữ liệu} 
var 
  i: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  ReadLn(fi, n); 
  for i := 1 to n + 1 do Read(fi, a[i]); 
  Close(fi); 
end; 
 
procedure Optimize; {Quy hoạch động} 
var 
  i, j, k, len: Integer; 
  x, p, q, r: Integer; 
begin 
  {Điền cơ s運 quy hoạch động vào bảng phương án} 
  for i := 1 to n do 
    for j := i to n do 
      if i = j then f[i, j] := 0 
      else f[i, j] := High(Integer); 
  {Giải công thức truy hồi} 
  for len := 2 to n do {Thử với các độ dài đoạn từ 2 tới n} 
    for i := 1 to n - len + 1 do {Tính các f[i, i + len - 1]} 
      begin 
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        j := i + len - 1; 
        for k := i to j - 1 do {Thử các vị trí phân hoạch k} 
          begin 
            p := a[i]; q := a[k + 1]; r := a[j + 1]; 
            x := f[i, k] + f[k + 1, j] + p * q * r; 
            if x < f[i, j] then {Tối ưu hoá f[i, j]} 
              begin 
                f[i, j] := x; 
                tr[i, j] := k; 
              end; 
          end; 
      end; 
end; 
 
procedure Trace(i, j: Integer); {Truy vết bằng đệ quy, thủ tục này in ra cách kết hợp tối ưu tính m[i]…m[j]} 
var 
  k: Integer; 
begin 
  if i = j then Write(fo, 'm[', i, ']') 
  else 
    begin 
      Write(fo, '('); 
      k := tr[i, j]; 
      Trace(i, k); 
      Write(fo, '.'); 
      Trace(k + 1, j);   
      Write(fo, ')'); 
    end; 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Optimize; 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  WriteLn(fo, 'Number of numerical multiplications: ', f[1, n]); 
  Trace(1, n); 
  Close(fo); 
end. 

3.6.  BÀI T一P LUY烏N T一P 

3.6.1. Bài t壱p có h逢噂ng d磯n l運i gi違i 
Bài 1 

Nh壱p vào hai s嘘 nguyên d逢挨ng n và k (n, k ≤ 100). Hãy cho bi院t 

a) Có bao nhiêu s嘘 nguyên d逢挨ng có ≤ n ch英 s嘘 mà t鰻ng các ch英 s嘘 đúng b茨ng k. N院u có h挨n 

1 t雨 s嘘 thì ch雨 c亥n thông báo có nhi隠u h挨n 1 t雨. 

b) Nh壱p vào m瓜t s嘘 p ≤ 1 t雨. Cho bi院t n院u đem các s嘘 tìm đ逢嬰c x院p theo th泳 t詠 tĕng d亥n thì s嘘 
th泳 p là s嘘 nào ? 

H逢噂ng d磯n:  

Câu a: Ta s胤 đ院m s嘘 các s嘘 có đúng n ch英 s嘘 mà t鰻ng các ch英 s嘘 (TCCS) b茨ng k, ch雨 có đi隠u 

các s嘘 c栄a ta cho phép có th吋 b逸t đ亥u b茨ng 0. Ví d映: ta coi 0045 là s嘘 có 4 ch英 s嘘 mà TCCS là 

9. G丑i F[n, k] là s嘘 các s嘘 có n ch英 s嘘 mà TCCS b茨ng k. Các s嘘 đó có th吋 bi吋u di宇n b茨ng 

m違ng x[1..n] g欝m các ch英 s嘘 0…9 và x[1] + x[2] + … + x[n] = k. N院u c嘘 đ鵜nh x[1] = t thì ta 

nh壱n th医y x[2..n] l壱p thành m瓜t s嘘 có n - 1 ch英 s嘘 mà TCCS b茨ng k - t. Suy ra do x[1] có th吋 
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nh壱n các giá tr鵜 t瑛 0 t噂i 9 nên v隠 m員t s嘘 l逢嬰ng: [ ] [ ]9

t 0
F n, k F n 1, k t== − −∑ . Đây là công th泳c 

truy h欝i tính F[n, k], th詠c ra ch雨 xét nh英ng giá tr鵜 t t瑛 0 t噂i 9 và t ≤ k mà thôi (đ吋 tránh tr逢運ng 

h嬰p k - t <0). Chú ý r茨ng n院u t衣i m瓜t b逢噂c nào đó tính ra m瓜t ph亥n t穎 c栄a F > 109 thì ta đ員t l衣i 
ph亥n t穎 đó là 109 + 1 đ吋 tránh b鵜 tràn s嘘 do c瓜ng hai s嘘 quá l噂n. K院t thúc quá trình tính toán, 

n院u F[n, k] = 109 + 1 thì ta ch雨 c亥n thông báo chung chung là có > 1 t雨 s嘘. 

C挨 s荏 quy ho衣ch đ瓜ng thì có th吋 đ員t là: 

F[1, k] = s嘘 các s嘘 có 1 ch英 s嘘 mà TCCS b茨ng k, nh逢 v壱y: 

[ ] 1,  if 0 k 9
F 1,k

0, otherwise

≤ ≤⎧= ⎨⎩  

Câu b: D詠a vào b違ng ph逢挨ng án F[0..n, 0..k] đ吋 dò ra s嘘 mang th泳 t詠 đã cho. 

Bài 2 

Cho n gói kẹo (n ≤ 200), m厩i gói ch泳a không quá 200 viên kẹo, và m瓜t s嘘 M ≤ 40000. Hãy 

ch雨 ra m瓜t cách l医y ra m瓜t s嘘 các gói kẹo đ吋 đ逢嬰c t鰻ng s嘘 kẹo là M, ho員c thông báo r茨ng 

không th吋 th詠c hi羽n đ逢嬰c vi羽c đó. 

H逢噂ng d磯n: 

Gi違 s穎 s嘘 kẹo ch泳a trong gói th泳 i là A[i] 

G丑i b[V] là s嘘 nguyên d逢挨ng bé nh医t tho違 mãn: Có th吋 ch丑n trong s嘘 các gói kẹo t瑛 gói 1 đ院n 

gói b[V] ra m瓜t s嘘 gói đ吋 đ逢嬰c t鰻ng s嘘 kẹo là V. N院u không có ph逢挨ng án ch丑n, ta coi b[V] = 

+∞. Tr逢噂c tiên, kh荏i t衣o b[0] := 0 và các b[V] := +∞ v噂i m丑i V > 0.  

V噂i m瓜t giá tr鵜 V, g丑i k là giá tr鵜 c亥n tìm đ吋 gán cho b[V], vì k c亥n bé nh医t có th吋, nên n院u có 

cách ch丑n trong s嘘 các gói kẹo t瑛 gói 1 đ院n gói k đ吋 đ逢嬰c s嘘 kẹo V thì ch逸c ch逸n ph違i ch丑n 

gói k. Khi đã ch丑n gói k r欝i thì trong s嘘 các gói kẹo t瑛 1 đ院n k - 1, ph違i ch丑n ra đ逢嬰c m瓜t s嘘 
gói đ吋 đ逢嬰c s嘘 kẹo là V - A[k]. T泳c là b[V - A[k]] ≤ k - 1 < k. 

Suy ra b[V] s胤 đ逢嬰c tính b茨ng cách:  

Xét t医t c違 các gói kẹo k có A[k] ≤ V và tho違 mãn b[V - A[k]] < k, ch丑n ra ch雨 s嘘 k bé nh医t gán 

cho b[V]. Đây chính là công th泳c truy h欝i tính b違ng ph逢挨ng án. 

[ ] [ ]( ) [ ]( ){ }b V min k A k V b V A k k⎡ ⎤= ≤ ∧ − <⎣ ⎦  

Sau khi đã tính h院t dãy b[1..M]. N院u b[M] v磯n b茨ng +∞ thì có nghƿa là không có ph逢挨ng án 

ch丑n. N院u không thì s胤 ch丑n gói p[1] = b[M], ti院p theo s胤 ch丑n gói p[2] = b[M - A[p[1]]], r欝i 
l衣i ch丑n gói p[3] = b[M - A[p[1]] - A[p[2]]]… Đ院n khi truy v院t v隠 t噂i b[0] thì thôi. 

Bài 3 

Cho n gói kẹo (n ≤ 200), m厩i gói ch泳a không quá 200 viên kẹo, hãy chia các gói kẹo ra làm 

hai nhóm sao cho s嘘 kẹo gi英a hai nhóm chênh l羽ch nhau ít nh医t 

H逢噂ng d磯n: 

G丑i S là t鰻ng s嘘 kẹo và M là n穎a t鰻ng s嘘 kẹo, áp d映ng cách gi違i nh逢 bài 2. Sau đó 
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Tìm s嘘 nguyên d逢挨ng T tho違 mãn: 

¬ T ≤ M  

¬ T欝n t衣i m瓜t cách ch丑n ra m瓜t s嘘 gói kẹo đ吋 đ逢嬰c t鰻ng s嘘 kẹo là T (b[T] ≠ +∞) 

¬ T l噂n nh医t có th吋 

Sau đó ch丑n ra m瓜t s嘘 gói kẹo đ吋 đ逢嬰c T viên kẹo, các gói kẹo đó đ逢嬰c đ逢a vào m瓜t nhóm, 

s嘘 còn l衣i vào nhóm th泳 hai. 

Bài 4 

Cho m瓜t b違ng A kích th逢噂c m x n, trên đó ghi các s嘘 nguyên. M瓜t ng逢運i xu医t phát t衣i ô nào 

đó c栄a c瓜t 1, c亥n sang c瓜t n (t衣i ô nào cũng đ逢嬰c). Quy t逸c: T瑛 ô A[i, j] ch雨 đ逢嬰c quy隠n sang 

m瓜t trong 3 ô A[i, j + 1]; A[i - 1, j + 1]; A[i + 1, j + 1]. Hãy tìm v鵜 trí ô xu医t phát và hành trình 

đi t瑛 c瓜t 1 sang c瓜t n sao cho t鰻ng các s嘘 ghi trên đ逢運ng đi là l噂n nh医t. 

67874

24321

76567

97621

A =
 

H逢噂ng d磯n: 

G丑i B[i, j] là s嘘 đi吋m l噂n nh医t có th吋 có đ逢嬰c khi t噂i ô A[i, j]. Rõ ràng đ嘘i v噂i nh英ng ô 荏 c瓜t 1 

thì B[i, 1] = A[i, 1]: 

4

1

7

1

B =
67874

24321

76567

97621

A =
 

V噂i nh英ng ô (i, j) 荏 các c瓜t khác. Vì ch雨 nh英ng ô (i, j - 1), (i - 1, j - 1), (i + 1, j - 1) là có th吋 
sang đ逢嬰c ô (i, j), và khi sang ô (i, j) thì s嘘 đi吋m đ逢嬰c c瓜ng thêm A[i, j] n英a. Chúng ta c亥n B[i, 

j] là s嘘 đi吋m l噂n nh医t có th吋 nên B[i, j] = max(B[i, j - 1], B[i - 1, j - 1], B[i + 1, j - 1]) + A[i, j]. 

Ta dùng công th泳c truy h欝i này tính t医t c違 các B[i, j]. Cu嘘i cùng ch丑n ra B[i, n] là ph亥n t穎 l噂n 

nh医t trên c瓜t n c栄a b違ng B và t瑛 đó truy v院t tìm ra đ逢運ng đi nhi隠u đi吋m nh医t. 

3.6.2. Bài t壱p t詠 làm 

Bài 1 

L壱p trình gi違i bài toán cái túi v噂i kích th逢噂c d英 li羽u: n ≤ 10000; M ≤ 10000 và gi噂i h衣n b瓜 
nh噂 10MB. 

Bài 2 

Xâu ký t詠 S g丑i là xâu con c栄a xâu ký t詠 T n院u có th吋 xoá b噂t m瓜t s嘘 ký t詠 trong xâu T đ吋 
đ逢嬰c xâu S. L壱p ch逢挨ng trình nh壱p vào hai xâu ký t詠 X, Y. Tìm xâu Z có đ瓜 dài l噂n nh医t là 

xâu con c栄a c違 X và Y. Ví d映: X = 'abcdefghi123'; Y = 'abc1def2ghi3' thì Z là 'abcdefghi3'. 

Bài 3 
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M瓜t xâu ký t詠 X g丑i là ch泳a xâu ký t詠 Y n院u nh逢 có th吋 xoá b噂t m瓜t s嘘 ký t詠 trong xâu X 

đ吋 đ逢嬰c xâu Y: Ví d映: Xâu '1a2b3c45d' ch泳a xâu '12345'. M瓜t xâu ký t詠 g丑i là đ嘘i x泳ng n院u 

nó không thay đ鰻i khi ta vi院t các ký t詠 trong xâu theo th泳 t詠 ng逢嬰c l衣i: Ví d映: 
'abcABADABAcba', 'MADAM' là các xâu đ嘘i x泳ng.  

Nh壱p m瓜t xâu ký t詠 S có đ瓜 dài không quá 128, hãy tìm xâu ký t詠 T tho違 mãn c違 3 đi隠u ki羽n: 

¬ Đ嘘i x泳ng 

¬ Ch泳a xâu S 

¬ Có ít ký t詠 nh医t (có đ瓜 dài ng逸n nh医t) 

N院u có nhi隠u xâu T tho違 mãn đ欝ng th運i 3 đi隠u ki羽n trên thì ch雨 c亥n cho bi院t m瓜t. Chẳng h衣n 

v噂i S = 'a_101_b' thì ch丑n T = 'ab_101_ba' hay T = 'ba_101_ab' đ隠u đúng. 

Ví d映:  

S T 

MADAM MADAM 

Edbabcd edcbabcde 

00_11_22_33_222_1_000 000_11_222_33_222_11_000 

abcdefg_hh_gfe_1_d_2_c_3_ba ab_3_c_2_d_1_efg_hh_gfe_1_d_2_c_3_ba

Bài 4 

Có n lo衣i ti隠n gi医y: T運 gi医y b衣c lo衣i i có m羽nh giá là V[i] ( n ≤ 20, 1 ≤ V[i] ≤ 10000). H臼i 
mu嘘n mua m瓜t món hàng giá là M thì có bao nhiêu cách tr違 s嘘 ti隠n đó b茨ng nh英ng lo衣i gi医y 

b衣c đã cho (Tr逢運ng h嬰p có > 1 t雨 cách thì ch雨 c亥n thông báo có nhi隠u h挨n 1 t雨). N院u t欝n t衣i 
cách tr違, cho bi院t cách tr違 ph違i dùng ít t運 ti隠n nh医t. 

Bài 5 

Cho n quân đô-mi-nô x院p d詠ng đ泳ng theo hàng ngang và đ逢嬰c đánh s嘘 t瑛 1 đ院n n. Quân đô-

mi-nô th泳 i có s嘘 ghi 荏 ô trên là a[i] và s嘘 ghi 荏 ô d逢噂i là b[i]. Xem hình v胤: 

6

1

3

1

1

4

1

4

6

0

1

6

1 2 3 4 5 6  

Bi院t r茨ng 1 ≤ n ≤ 100 và 0 ≤ a[i], b[i] ≤ 6 v噂i ∀i: 1 ≤ i ≤ n. Cho phép l壱t ng逢嬰c các quân đô-

mi-nô. Khi m瓜t quân đô-mi-nô th泳 i b鵜 l壱t, nó s胤 có s嘘 ghi 荏 ô trên là b[i] và s嘘 ghi 荏 ô d逢噂i là 

a[i]. 

Vấn đề đặt ra là hãy tìm cách lật các quân đô-mi-nô sao cho chênh lệch giữa tổng các số 
ghi ở hàng trên và tổng các số ghi ở hàng dướii là tối thiểu. Nếu có nhiều phương án lật tốt 
như nhau, thì chỉ ra phương án phải lật ít quân nhất.  

Nh逢 ví d映 trên thì s胤 l壱t hai quân Đô-mi-nô th泳 5 và th泳 6. Khi đó: 

T鰻ng các s嘘 荏 hàng trên = 1 + 1 + 4 + 4 + 6 + 1 = 17 
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T鰻ng các s嘘 荏 hàng d逢噂i = 6 + 3 + 1 + 1 + 0 + 6 = 17 

Bài 6 

Xét b違ng H kích th逢噂c 4x4, các hàng và các c瓜t đ逢嬰c đánh ch雨 s嘘 A, B, C, D. Trên 16 ô c栄a 

b違ng, m厩i ô ghi 1 ký t詠 A ho員c B ho員c C ho員c D. 

DDDBD

ABCBC

BADCB

BBAAA

DCBA

 

Cho xâu S g欝m n ký t詠 ch雨 g欝m các ch英 A, B, C, D.  

Xét phép co R(i): thay ký t詠 S[i] và S[i+1] b荏i ký t詠 n茨m trên hàng S[i], c瓜t S[i+1] c栄a b違ng 

H. 

Ví d映: S = ABCD; áp d映ng liên ti院p 3 l亥n R(1) s胤 đ逢嬰c 

ABCD → ACD → BD → B. 

Yêu c亥u: Cho tr逢噂c m瓜t ký t詠 X∈{A, B, C, D}, hãy ch雨 ra th泳 t詠 th詠c hi羽n n - 1 phép co đ吋 
ký t詠 còn l衣i cu嘘i cùng trong S là X. 

Bài 7 

Cho N s嘘 t詠 nhiên a[1], a[2], …, a[n]. Bi院t r茨ng 1 ≤ n ≤ 200 và 0 ≤ a[i] ≤ 200. Ban đ亥u các s嘘 
đ逢嬰c đ員t liên ti院p theo đúng th泳 t詠 cách nhau b荏i d医u “?": a[1] ? a[2] ? … ? a[n]. Yêu c亥u: 

Cho tr逢噂c s嘘 nguyên K, hãy tìm cách thay các d医u “?” b茨ng d医u c瓜ng hay d医u tr瑛 đ吋 đ逢嬰c 

m瓜t bi吋u th泳c s嘘 h丑c cho giá tr鵜 là K. Bi院t r茨ng 1 ≤ n ≤ 200 và 0 ≤ a[i] ≤ 100.  

Ví d映: Ban đ亥u 1 ? 2 ? 3 ? 4 và K = 0 s胤 cho k院t qu違 1 - 2 - 3 + 4. 

Bài 8 

Dãy Catalan là m瓜t dãy s嘘 t詠 nhiên b逸t đ亥u là 0, k院t thúc là 0, hai ph亥n t穎 liên ti院p h挨n kém 

nhau 1 đ挨n v鵜. Hãy l壱p ch逢挨ng trình nh壱p vào s嘘 nguyên d逢挨ng n lẻ và m瓜t s嘘 nguyên d逢挨ng 

p. Cho bi院t r茨ng n院u nh逢 ta đem t医t c違 các dãy Catalan đ瓜 dài n x院p theo th泳 t詠 t瑛 đi吋n thì dãy 

th泳 p là dãy nào. 

 

M瓜t bài toán quy ho衣ch đ瓜ng có th吋 có nhi隠u cách ti院p c壱n khác nhau, ch丑n cách nào là tuỳ 
theo yêu c亥u bài toán sao cho d宇 dàng cài đ員t nh医t. Ph逢挨ng pháp này th逢運ng không khó khĕn 

trong vi羽c tính b違ng ph逢挨ng án, không khó khĕn trong vi羽c tìm c挨 s荏 quy ho衣ch đ瓜ng, mà 

khó khĕn chính là nhìn nh壱n ra bài toán quy ho衣ch đ瓜ng và tìm ra công th泳c truy h欝i gi違i 
nó, công vi羽c này đòi h臼i s詠 nhanh nh衣y, khôn khéo, mà ch雨 t瑛 s詠 rèn luy羽n m噂i có th吋 có 

đ逢嬰c. Hãy đ丑c l衣i §1 đ吋 tìm hi吋u k悦 các ph逢挨ng pháp thông d映ng khi cài đ員t m瓜t ch逢挨ng 

trình gi違i công th泳c truy h欝i. 

 



 

PPHH井井NN  44..  CCÁÁCC  TTHHUU一一TT  TTOOÁÁNN  TTRRÊÊNN  

ĐĐ唄唄  TTHH卯卯  

Trên th詠c t院 có nhi隠u bài toán liên quan t噂i m瓜t t壱p các 

đ嘘i t逢嬰ng và nh英ng m嘘i liên h羽 gi英a chúng, đòi h臼i toán 

h丑c ph違i đ員t ra m瓜t mô hình bi吋u di宇n m瓜t cách ch員t ch胤 
và t鰻ng quát b茨ng ngôn ng英 ký hi羽u, đó là đ欝 th鵜. Nh英ng 

ý t逢荏ng c挨 b違n c栄a nó đ逢嬰c đ逢a ra t瑛 th院 k益 th泳 XVIII 

b荏i nhà toán h丑c Thuỵ Sƿ Leonhard Euler, ông đã dùng 

mô hình đ欝 th鵜 đ吋 gi違i bài toán v隠 nh英ng cây c亥u Konigsberg n鰻i ti院ng. 

M員c dù Lý thuy院t đ欝 th鵜 đã đ逢嬰c khoa h丑c phát tri吋n t瑛 r医t lâu nh逢ng l衣i 
có nhi隠u 泳ng d映ng hi羽n đ衣i. Đ員c bi羽t trong kho違ng vài m逢挨i nĕm tr荏 l衣i 
đây, cùng v噂i s詠 ra đ運i c栄a máy tính đi羽n t穎 và s詠 phát tri吋n nhanh chóng 

c栄a Tin h丑c, Lý thuy院t đ欝 th鵜 càng đ逢嬰c quan tâm đ院n nhi隠u h挨n. Đ員c 

bi羽t là các thu壱t toán trên đ欝 th鵜 đã có nhi隠u 泳ng d映ng trong nhi隠u lƿnh 

v詠c khác nhau nh逢: M衣ng máy tính, Lý thuy院t mã, T嘘i 逢u hoá, Kinh t院 
h丑c v.v… Hi羽n nay, môn h丑c này là m瓜t trong nh英ng ki院n th泳c c挨 s荏 c栄a 

b瓜 môn khoa h丑c máy tính. 

Trong ph衣m vi m瓜t chuyên đ隠, không th吋 nói k悦 và nói h院t nh英ng v医n đ隠 
c栄a lý thuy院t đ欝 th鵜. T壱p bài gi違ng này s胤 xem xét lý thuy院t đ欝 th鵜 d逢噂i 

góc đ瓜 ng逢運i l壱p trình, t泳c là kh違o sát nh英ng thu壱t toán c挨 b違n nh医t có 

th吋 d宇 dàng cài đ員t trên máy tính m瓜t s嘘 泳ng d映ng c栄a nó.. Công vi羽c 

c栄a ng逢運i l壱p trình là đ丑c hi吋u đ逢嬰c ý t逢荏ng c挨 b違n c栄a thu壱t toán và cài 

đ員t đ逢嬰c ch逢挨ng trình trong bài toán t鰻ng quát cũng nh逢 trong tr逢運ng 

h嬰p c映 th吋.  

 

Leonhard Euler

(1707-1783)
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§1. CÁC KHÁI NI烏M C愛 B謂N 

1.1. Đ卯NH NGHƾA Đ唄 TH卯 (GRAPH) 

Là m瓜t c医u trúc r運i r衣c g欝m các đ雨nh và các c衣nh n嘘i các đ雨nh đó. Đ逢嬰c mô t違 hình th泳c: 

G = (V, E) 

V g丑i là t壱p các đ雨nh (Vertices) và E g丑i là t壱p các c衣nh (Edges). Có th吋 coi E là t壱p các c員p 

(u, v) v噂i u và v là hai đ雨nh c栄a V. 

M瓜t s嘘 hình 違nh c栄a đ欝 th鵜:  

Sơ đồ giao thông Mạng máy tính Cấu trúc phân tử
 

Hình 52: Ví d映 v隠 mô hình đ欝 th鵜 

Có th吋 phân lo衣i đ欝 th鵜 theo đ員c tính và s嘘 l逢嬰ng c栄a t壱p các c衣nh E:  

Cho đ欝 th鵜 G = (V, E). Đ鵜nh nghƿa m瓜t cách hình th泳c 

G đ逢嬰c g丑i là đ挨n đ欝 th鵜 n院u gi英a hai đ雨nh u, v c栄a V có nhi隠u nh医t là 1 c衣nh trong E n嘘i t瑛 u 

t噂i v. 

G đ逢嬰c g丑i là đa đ欝 th鵜 n院u gi英a hai đ雨nh u, v c栄a V có th吋 có nhi隠u h挨n 1 c衣nh trong E n嘘i 
t瑛 u t噂i v (Hi吋n nhiên đ挨n đ欝 th鵜 cũng là đa đ欝 th鵜). 

G đ逢嬰c g丑i là đ欝 th鵜 vô h逢噂ng (undirected graph) n院u các c衣nh trong E là không đ鵜nh h逢噂ng, 

t泳c là c衣nh n嘘i hai đ雨nh u, v b医t kỳ cũng là c衣nh n嘘i hai đ雨nh v, u. Hay nói cách khác, t壱p E 

g欝m các c員p (u, v) không tính th泳 t詠. (u, v)≡(v, u) 

G đ逢嬰c g丑i là đ欝 th鵜 có h逢噂ng (directed graph) n院u các c衣nh trong E là có đ鵜nh h逢噂ng, có th吋 
có c衣nh n嘘i t瑛 đ雨nh u t噂i đ雨nh v nh逢ng ch逢a ch逸c đã có c衣nh n嘘i t瑛 đ雨nh v t噂i đ雨nh u. Hay nói 

cách khác, t壱p E g欝m các c員p (u, v) có tính th泳 t詠: (u, v) ≠ (v, u). Trong đ欝 th鵜 có h逢噂ng, các 

c衣nh đ逢嬰c g丑i là các cung. Đ欝 th鵜 vô h逢噂ng cũng có th吋 coi là đ欝 th鵜 có h逢噂ng n院u nh逢 ta coi 

c衣nh n嘘i hai đ雨nh u, v b医t kỳ t逢挨ng đ逢挨ng v噂i hai cung (u, v) và (v, u). 

Ví d映: 
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Vô hướng Có hướng Vô hướng Có hướng

Đơn đồ thị Đa đồ thị  
Hình 53: Phân lo衣i đ欝 th鵜 

1.2. CÁC KHÁI NI烏M 

Nh逢 trên đ鵜nh nghƿa đ欝 th鵜 G = (V, E) là m瓜t c医u trúc r運i r衣c, t泳c là các t壱p V và E ho員c là 

t壱p h英u h衣n, ho員c là t壱p đ院m đ逢嬰c, có nghƿa là ta có th吋 đánh s嘘 th泳 t詠 1, 2, 3… cho các ph亥n 

t穎 c栄a t壱p V và E. H挨n n英a, đ泳ng trên ph逢挨ng di羽n ng逢運i l壱p trình cho máy tính thì ta ch雨 
quan tâm đ院n các đ欝 th鵜 h英u h衣n (V và E là t壱p h英u h衣n) mà thôi, chính vì v壱y t瑛 đây v隠 sau, 

n院u không chú thích gì thêm thì khi nói t噂i đ欝 th鵜, ta hi吋u r茨ng đó là đ欝 th鵜 h英u h衣n. 

1.2.1. C衣nh liên thu瓜c, đ雨nh k隠, b壱c 

Đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G = (V, E). Xét m瓜t c衣nh e ∈ E, n院u e = (u, v) thì ta nói hai đ雨nh u và 

v là k隠 nhau (adjacent) và c衣nh e này liên thu瓜c (incident) v噂i đ雨nh u và đ雨nh v.  

V噂i m瓜t đ雨nh v trong đ欝 th鵜, ta đ鵜nh nghƿa b壱c (degree) c栄a v, ký hi羽u deg(v) là s嘘 c衣nh liên 

thu瓜c v噂i v. D宇 th医y r茨ng trên đ挨n đ欝 th鵜 thì s嘘 c衣nh liên thu瓜c v噂i v cũng là s嘘 đ雨nh k隠 v噂i v. 

Định lý: Gi違 s穎 G = (V, E) là đ欝 th鵜 vô h逢噂ng v噂i m c衣nh, khi đó t鰻ng t医t c違 các b壱c đ雨nh 

trong V s胤 b茨ng 2m: 

( )
v V

deg v 2m
∈

=∑  

Chứng minh: Khi l医y t鰻ng t医t c違 các b壱c đ雨nh t泳c là m厩i c衣nh e = (u, v) b医t kỳ s胤 đ逢嬰c tính 

m瓜t l亥n trong deg(u) và m瓜t l亥n trong deg(v). T瑛 đó suy ra k院t qu違. 

Hệ quả: Trong đ欝 th鵜 vô h逢噂ng, s嘘 đ雨nh b壱c lẻ là s嘘 ch印n 

 

Đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 có h逢噂ng G = (V, E). Xét m瓜t cung e ∈ E, n院u e = (u, v) thì ta nói u n嘘i t噂i v 

và v n嘘i t瑛 u, cung e là đi ra kh臼i đ雨nh u và đi vào đ雨nh v. Đ雨nh u khi đó đ逢嬰c g丑i là đ雨nh 

đ亥u, đ雨nh v đ逢嬰c g丑i là đ雨nh cu嘘i c栄a cung e.  

V噂i m厩i đ雨nh v trong đ欝 th鵜 có h逢噂ng, ta đ鵜nh nghƿa: Bán b壱c ra (out-degree) c栄a v ký hi羽u 

deg+(v) là s嘘 cung đi ra kh臼i nó; bán b壱c vào (in-degree) ký hi羽u deg-(v) là s嘘 cung đi vào 

đ雨nh đó 

Định lý: Gi違 s穎 G = (V, E) là đ欝 th鵜 có h逢噂ng v噂i m cung, khi đó t鰻ng t医t c違 các bán b壱c ra 

c栄a các đ雨nh b茨ng t鰻ng t医t c違 các bán b壱c vào và b茨ng m: 
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( ) ( )
v V v V

deg v deg v m+ −
∈ ∈

= =∑ ∑  

Chứng minh: Khi l医y t鰻ng t医t c違 các bán b壱c ra hay bán b壱c vào, m厩i cung (u, v) b医t kỳ s胤 
đ逢嬰c tính đúng 1 l亥n trong deg+(u) và cũng đ逢嬰c tính đúng 1 l亥n trong deg-(v). T瑛 đó suy ra 

k院t qu違 

1.2.2. Đ逢運ng đi và chu trình 

M瓜t đ逢運ng đi v噂i đ瓜 dài p là m瓜t dãy P=〈v0, v1, …, vp〉 c栄a các đ雨nh sao cho (vi-1, vi) ∈ E, (∀i: 

1 ≤ i ≤ p). Ta nói đ逢運ng đi P bao g欝m các đ雨nh v0, v1, …, vp và các c衣nh (v0, v1), (v1, v2), …, 

(vp-1, vp). N院u có m瓜t đ逢運ng đi nh逢 trên thì ta nói vp đ院n đ逢嬰c (reachable) t瑛 v0 qua P. M瓜t 
đ逢運ng đi g丑i là đ挨n gi違n (simple) n院u t医t c違 các đ雨nh trên đ逢運ng đi là hoàn toàn phân bi羽t, 
m瓜t đ逢運ng đi con (subpath) P' c栄a P là m瓜t đo衣n liên t映c c栄a các dãy các đ雨nh d丑c theo P. 

Đ逢運ng đi P tr荏 thành chu trình (circuit) n院u v0=vp. Chu trình P g丑i là đ挨n gi違n (simple) n院u 

v1, v2, …, vp là hoàn toàn phân bi羽t 

1.2.3. M瓜t s嘘 khái ni羽m khác 

Hai đ欝 th鵜 G = (V, E) và G'=(V', E') đ逢嬰c g丑i là đẳng c医u (isomorphic) n院u t欝n t衣i m瓜t song 

ánh f:V→V' sao cho (u, v) ∈ E n院u và ch雨 n院u (f(u), f(v)) ∈ E'. 

Đ欝 th鵜 G'=(V', E') là đ欝 th鵜 con (subgraph) c栄a đ欝 th鵜 G = (V, E) n院u V' ⊆ V và E' ⊆ E. Khi 

đó G' đ逢嬰c g丑i là đ欝 th鵜 con c違m 泳ng (induced) t瑛 G b荏i V’ n院u E'={(u, v) ∈ E| u, v ∈ V'} 

Cho m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G = (V, E), ta g丑i phiên b違n có h逢噂ng (directed version) c栄a G là 

m瓜t đ欝 th鵜 có h逢噂ng G' = (V, E')  sao cho (u, v) ∈ E' n院u và ch雨 n院u (u, v) ∈ E. Nói cách khác 

G' đ逢嬰c t衣o thành t瑛 G b茨ng cách thay m厩i c衣nh b茨ng hai cung có h逢噂ng ng逢嬰c chi隠u nhau. 

Cho m瓜t đ欝 th鵜 có h逢噂ng G = (V, E), ta g丑i phiên b違n vô h逢噂ng (undirected version) c栄a G 

là m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G' = (V, E') sao cho (u, v) ∈ E' n院u và ch雨 n院u (u, v) ∈ E ho員c (v, u) ∈ 

E. 

M瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng g丑i là liên thông (connected) n院u v噂i m丑i c員p đ雨nh (u, v) ta có u đ院n 

đ逢嬰c v. M瓜t đ欝 th鵜 có h逢噂ng g丑i là liên thông m衣nh (strongly connected) n院u v噂i m厩i c員p 

đ雨nh (u, v), ta có u đ院n đ逢嬰c v và v đ院n đ逢嬰c u. M瓜t đ欝 th鵜 có h逢噂ng g丑i là liên thông y院u 

(weakly connected) n院u phiên b違n vô h逢噂ng c栄a nó là đ欝 th鵜 liên thông. 

M瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng đ逢嬰c g丑i là đ亥y đ栄 (complete) n院u m丑i c員p đ雨nh đ隠u là k隠 nhau. M瓜t đ欝 
th鵜 vô h逢噂ng g丑i là hai phía (bipartite) n院u t壱p đ雨nh c栄a nó có th吋 chia làm hai t壱p r運i nhau 

X, Y sao cho không t欝n t衣i c衣nh n嘘i hai đ雨nh ∈ X cũng nh逢 không t欝n t衣i c衣nh n嘘i hai đ雨nh ∈ 

Y. 

Ng逢運i ta còn m荏 r瓜ng khái ni羽m đ欝 th鵜 thành siêu đ欝 th鵜 (hypergraph), m瓜t siêu đ欝 th鵜 
t逢挨ng t詠 nh逢 đ欝 th鵜 vô h逢噂ng, nh英ng m厩i siêu c衣nh (hyperedge) không nh英ng ch雨 có th吋 n嘘i 
hai đ雨nh mà còn có th吋 n嘘i m瓜t t壱p các đ雨nh v噂i nhau. 
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§2. BI韻U DI右N Đ唄 TH卯 TRÊN MÁY TÍNH 

2.1. MA TR一N K陰 (ADJACENCY MATRIX) 

Gi違 s穎 G = (V, E) là m瓜t đ挨n đ欝 th鵜 có s嘘 đ雨nh (ký hi羽u ⏐V⏐) là n, Không m医t tính t鰻ng quát 

có th吋 coi các đ雨nh đ逢嬰c đánh s嘘 1, 2, …, n. Khi đó ta có th吋 bi吋u di宇n đ欝 th鵜 b茨ng m瓜t ma 

tr壱n vuông A = [a[i, j]] c医p n. Trong đó: 

¬ a[i, j] = 1 n院u (i, j) ∈ E 

¬ a[i, j] = 0 n院u (i, j) ∉ E 

V噂i ∀i, giá tr鵜 c栄a a[i, i] có th吋 đ員t tuỳ theo m映c đích, thông th逢運ng nên đ員t b茨ng 0; 

Đ嘘i v噂i đa đ欝 th鵜 thì vi羽c bi吋u di宇n cũng t逢挨ng t詠 trên, ch雨 có đi隠u n院u nh逢 (i, j) là c衣nh thì 

không ph違i ta ghi s嘘 1 vào v鵜 trí a[i, j] mà là ghi s嘘 c衣nh n嘘i gi英a đ雨nh i và đ雨nh j. 

Ví d映: 

1

2

34

5

0 0 1 1 0

0 0 0 1 1

A 1 0 0 0 1

1 1 0 0 0

0 1 1 0 0

⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
 

 1

2

34

5

 

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

A 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
 

Các tính chất của ma trận kề: 

Đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G, thì ma tr壱n k隠 t逢挨ng 泳ng là ma tr壱n đ嘘i x泳ng (a[i, j] = a[j, i]), đi隠u 

này không đúng v噂i đ欝 th鵜 có h逢噂ng. 

N院u G là đ欝 th鵜 vô h逢噂ng và A là ma tr壱n k隠 t逢挨ng 泳ng thì trên ma tr壱n A:  

T鰻ng các s嘘 trên hàng i = T鰻ng các s嘘 trên c瓜t i = B壱c c栄a đ雨nh i = deg(i) 

N院u G là đ欝 th鵜 có h逢噂ng và A là ma tr壱n k隠 t逢挨ng 泳ng thì trên ma tr壱n A: 

T鰻ng các s嘘 trên hàng i = Bán b壱c ra c栄a đ雨nh i = deg+(i) 

T鰻ng các s嘘 trên c瓜t i = Bán b壱c vào c栄a đ雨nh i = deg-(i) 

Trong tr逢運ng h嬰p G là đ挨n đ欝 th鵜, ta có th吋 bi吋u di宇n ma tr壱n k隠 A t逢挨ng 泳ng là các ph亥n t穎 

logic. a[i, j] = TRUE n院u (i, j) ∈ E và a[i, j] = FALSE n院u (i, j) ∉ E 

姶u đi吋m c栄a ma tr壱n k隠: 

¬ Đ挨n gi違n, tr詠c quan, d宇 cài đ員t trên máy tính 

¬ Đ吋 ki吋m tra xem hai đ雨nh (u, v) c栄a đ欝 th鵜 có k隠 nhau hay không, ta ch雨 vi羽c ki吋m tra b茨ng 

m瓜t phép so sánh: a[u, v] ≠ 0. 

Nh逢嬰c đi吋m c栄a ma tr壱n k隠: 
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¬ B医t k吋 s嘘 c衣nh c栄a đ欝 th鵜 là nhi隠u hay ít, ma tr壱n k隠 luôn luôn đòi h臼i n2 ô nh噂 đ吋 l逢u các 

ph亥n t穎 ma tr壱n, đi隠u đó gây lãng phí b瓜 nh噂 d磯n t噂i vi羽c không th吋 bi吋u di宇n đ逢嬰c đ欝 th鵜 
v噂i s嘘 đ雨nh l噂n. 

¬ V噂i m瓜t đ雨nh u b医t kỳ c栄a đ欝 th鵜, nhi隠u khi ta ph違i xét t医t c違 các đ雨nh v khác k隠 v噂i nó, 

ho員c xét t医t c違 các c衣nh liên thu瓜c v噂i nó. Trên ma tr壱n k隠 vi羽c đó đ逢嬰c th詠c hi羽n b茨ng 

cách xét t医t c違 các đ雨nh v và ki吋m tra đi隠u ki羽n a[u, v] ≠ 0. Nh逢 v壱y, ngay c違 khi đ雨nh u là 

đ雨nh cô l壱p (không k隠 v噂i đ雨nh nào) ho員c đ雨nh treo (ch雨 k隠 v噂i 1 đ雨nh) ta cũng bu瓜c ph違i 
xét t医t c違 các đ雨nh và ki吋m tra đi隠u ki羽n trên d磯n t噂i lãng phí th運i gian 

2.2. DANH SÁCH C萎NH (EDGE LIST) 

Trong tr逢運ng h嬰p đ欝 th鵜 có n đ雨nh, m c衣nh, ta có th吋 bi吋u di宇n đ欝 th鵜 d逢噂i d衣ng danh sách 

c衣nh b茨ng cách li羽t kê t医t c違 các c衣nh c栄a đ欝 th鵜 trong m瓜t danh sách, m厩i ph亥n t穎 c栄a danh 

sách là m瓜t c員p (u, v) t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t c衣nh c栄a đ欝 th鵜. (Trong tr逢運ng h嬰p đ欝 th鵜 có h逢噂ng 

thì m厩i c員p (u, v) t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t cung, u là đ雨nh đ亥u và v là đ雨nh cu嘘i c栄a cung). Danh 

sách đ逢嬰c l逢u trong b瓜 nh噂 d逢噂i d衣ng m違ng ho員c danh sách móc n嘘i. Ví d映 v噂i đ欝 th鵜 荏 Hình 

54:  

1 2

34

5

 
Hình 54 

Cài đ員t trên m違ng: 

(1, 2) (1, 3) 1, 5) (2, 3) (3, 4) (4, 5)

1 2 3 4 5 6

 

Cài đ員t trên danh sách móc n嘘i: 

(1, 2) (1, 3) 1, 5) (2, 3) (4, 5)(3, 4)

 

姶u đi吋m c栄a danh sách c衣nh: 

¬ Trong tr逢運ng h嬰p đ欝 th鵜 th逢a (có s嘘 c衣nh t逢挨ng đ嘘i nh臼: chẳng h衣n m < 6n), cách bi吋u 

di宇n b茨ng danh sách c衣nh s胤 ti院t ki羽m đ逢嬰c không gian l逢u tr英, b荏i nó ch雨 c亥n 2m ô nh噂 đ吋 
l逢u danh sách c衣nh. 

¬ Trong m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p, ta ph違i xét t医t c違 các c衣nh c栄a đ欝 th鵜 thì cài đ員t trên danh sách 

c衣nh làm cho vi羽c duy羽t các c衣nh d宇 dàng h挨n. (Thu壱t toán Kruskal chẳng h衣n) 

Nh逢嬰c đi吋m c栄a danh sách c衣nh: 

¬ Nh逢嬰c đi吋m c挨 b違n c栄a danh sách c衣nh là khi ta c亥n duy羽t t医t c違 các đ雨nh k隠 v噂i đ雨nh v 

nào đó c栄a đ欝 th鵜, thì chẳng có cách nào khác là ph違i duy羽t t医t c違 các c衣nh, l丑c ra nh英ng 
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c衣nh có ch泳a đ雨nh v và xét đ雨nh còn l衣i. Đi隠u đó khá t嘘n th運i gian trong tr逢運ng h嬰p đ欝 th鵜 
dày (nhi隠u c衣nh). 

2.3. DANH SÁCH K陰 (ADJACENCY LIST) 

Đ吋 kh逸c ph映c nh逢嬰c đi吋m c栄a các ph逢挨ng pháp ma tr壱n k隠 và danh sách c衣nh, ng逢運i ta đ隠 
xu医t ph逢挨ng pháp bi吋u di宇n đ欝 th鵜 b茨ng danh sách k隠. Trong cách bi吋u di宇n này, v噂i m厩i đ雨nh 

v c栄a đ欝 th鵜, ta cho t逢挨ng 泳ng v噂i nó m瓜t danh sách các đ雨nh k隠 v噂i v.  

V噂i đ欝 th鵜 G = (V, E). V g欝m n đ雨nh và E g欝m m c衣nh. Có hai cách cài đ員t danh sách k隠 ph鰻 
bi院n:  

1 2

34

5

 
Hình 55 

Cách 1: Dùng m瓜t m違ng các đ雨nh, m違ng đó chia làm n đo衣n, đo衣n th泳 i trong m違ng l逢u danh 

sách các đ雨nh k隠 v噂i đ雨nh i: V噂i đ欝 th鵜 荏 Hình 55, danh sách k隠 s胤 là m瓜t m違ng Adj g欝m 12 

ph亥n t穎: 

2

1

3

2

5

3

1

4

3

5

1

6

2

7

4

8

3

9

5

10

1

11

4

12

I II III IV V  

Đ吋 bi院t m瓜t đo衣n n茨m t瑛 ch雨 s嘘 nào đ院n ch雨 s嘘 nào, ta có m瓜t m違ng Head l逢u v鵜 trí riêng. 

Head[i] s胤 b茨ng ch雨 s嘘 đ泳ng li隠n tr逢噂c đo衣n th泳 i. Quy 逢噂c Head[n + 1] b茨ng m. V噂i đ欝 th鵜 
bên thì m違ng Head[1..6] s胤 là: (0, 3, 5, 8, 10, 12) 

Các ph亥n t穎 Adj[Head[i] + 1..Head[i + 1]] s胤 ch泳a các đ雨nh k隠 v噂i đ雨nh i. L逢u ý r茨ng v噂i đ欝 
th鵜 có h逢噂ng g欝m m cung thì c医u trúc này c亥n ph違i đ栄 ch泳a m ph亥n t穎, v噂i đ欝 th鵜 vô h逢噂ng m 

c衣nh thì c医u trúc này c亥n ph違i đ栄 ch泳a 2m ph亥n t穎 

Cách 2: Dùng các danh sách móc n嘘i: V噂i m厩i đ雨nh i c栄a đ欝 th鵜, ta cho t逢挨ng 泳ng v噂i nó m瓜t 
danh sách móc n嘘i các đ雨nh k隠 v噂i i, có nghƿa là t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t đ雨nh i, ta ph違i l逢u l衣i 
List[i] là ch嘘t c栄a m瓜t danh sách móc n嘘i. Ví d映 v噂i đ欝 th鵜 荏 Hình 55, các danh sách móc n嘘i 
s胤 là: 
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2 3 5List 1:

1 3List 2:

1 2 4List 3:

3 5List 4:

1 4List 5:

 

姶u đi吋m c栄a danh sách k隠: 

¬ Đ嘘i v噂i danh sách k隠, vi羽c duy羽t t医t c違 các đ雨nh k隠 v噂i m瓜t đ雨nh v cho tr逢噂c là h院t s泳c d宇 
dàng, cái tên “danh sách k隠” đã cho th医y rõ đi隠u này. Vi羽c duy羽t t医t c違 các c衣nh cũng đ挨n 

gi違n vì m瓜t c衣nh th詠c ra là n嘘i m瓜t đ雨nh v噂i m瓜t đ雨nh khác k隠 nó. 

Nh逢嬰c đi吋m c栄a danh sách k隠 

¬ Danh sách k隠 y院u h挨n ma tr壱n k隠 荏 vi羽c ki吋m tra (u, v) có ph違i là c衣nh hay không, b荏i 

trong cách bi吋u di宇n này ta s胤 ph違i vi羽c ph違i duy羽t toàn b瓜 danh sách k隠 c栄a u hay danh 

sách k隠 c栄a v. 

Đ嘘i v噂i nh英ng thu壱t toán mà ta s胤 kh違o sát, danh sách k隠 t嘘t h挨n hẳn so v噂i hai ph逢挨ng pháp 

bi吋u di宇n tr逢噂c. Ch雨 có đi隠u, trong tr逢運ng h嬰p c映 th吋 mà ma tr壱n k隠 hay danh sách c衣nh 

không th吋 hi羽n nh逢嬰c đi吋m thì ta nên dùng ma tr壱n k隠 (hay danh sách c衣nh) b荏i cài đ員t danh 

sách k隠 có ph亥n dài dòng h挨n. 

2.4. NH一N XÉT 

Trên đây là nêu các cách bi吋u di宇n đ欝 th鵜 trong b瓜 nh噂 c栄a máy tính, còn nh壱p d英 li羽u cho đ欝 
th鵜 thì có nhi隠u cách khác nhau, dùng cách nào thì tuỳ. Chẳng h衣n n院u bi吋u di宇n b茨ng ma tr壱n 

k隠 mà cho nh壱p d英 li羽u c違 ma tr壱n c医p n x n (n là s嘘 đ雨nh) thì khi nh壱p t瑛 bàn phím s胤 r医t m医t 
th運i gian, ta cho nh壱p ki吋u danh sách c衣nh cho nhanh. Chẳng h衣n m違ng A (nxn) là ma tr壱n k隠 
c栄a m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng thì ta có th吋 kh荏i t衣o ban đ亥u m違ng A g欝m toàn s嘘 0, sau đó cho 

ng逢運i s穎 d映ng nh壱p các c衣nh b茨ng cách nh壱p các c員p (i, j); ch逢挨ng trình s胤 tĕng A[i, j] và A[j, 

i] lên 1. Vi羽c nh壱p có th吋 cho k院t thúc khi ng逢運i s穎 d映ng nh壱p giá tr鵜 i = 0. Ví d映: 
program GraphInput; 
var 
  A: array[1..100, 1..100] of Integer; {Ma trận kề của đồ thị} 
  n, i, j: Integer; 
begin 
  Write('Number of vertices'); ReadLn(n); 
  FillChar(A, SizeOf(A), 0); 
  repeat 
    Write('Enter edge (i, j) (i = 0 to exit) '); 
    ReadLn(i, j); {Nhập một cặp (i, j) tư運ng như là nhập danh sách cạnh} 
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    if i <> 0 then 
      begin  {nhưng lưu trữ trong bộ nhớ lại theo kiểu ma trận kề} 
        Inc(A[i, j]); 
        Inc(A[j, i]); 
      end; 
  until i = 0; {Nếu ngư噂i sử dụng nhập giá trị i = 0 thì dừng quá trình nhập, nếu không thì tiếp tục} 
end. 

Trong nhi隠u tr逢運ng h嬰p đ栄 không gian l逢u tr英, vi羽c chuy吋n đ鰻i t瑛 cách bi吋u di宇n nào đó sang 

cách bi吋u di宇n khác không có gì khó khĕn. Nh逢ng đ嘘i v噂i thu壱t toán này thì làm trên ma tr壱n 

k隠 ng逸n g丑n h挨n, đ嘘i v噂i thu壱t toán kia có th吋 làm trên danh sách c衣nh d宇 dàng h挨n v.v… Do 

đó, v噂i m映c đích d宇 hi吋u, các ch逢挨ng trình sau này s胤 l詠a ch丑n ph逢挨ng pháp bi吋u di宇n sao 

cho vi羽c cài đ員t đ挨n gi違n nh医t nh茨m nêu b壱t đ逢嬰c b違n ch医t thu壱t toán. Còn trong tr逢運ng h嬰p 

c映 th吋 b逸t bu瓜c ph違i dùng m瓜t cách bi吋u di宇n nào đó khác, thì vi羽c s穎a đ鰻i ch逢挨ng trình cũng 

không t嘘n quá nhi隠u th運i gian.  
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§3. CÁC THU一T TOÁN TÌM KI蔭M TRÊN Đ唄 TH卯 

3.1. BÀI TOÁN 

Cho đ欝 th鵜 G = (V, E). u và v là hai đ雨nh c栄a G. M瓜t đ逢運ng đi (path) đ瓜 dài p t瑛 đ雨nh s đ院n 

đ雨nh f là dãy x[0..p] tho違 mãn x[0] = s, x[p] = f và (x[i], x[i+1]) ∈ E v噂i ∀i: 0 ≤ i < p. 

Đ逢運ng đi nói trên còn có th吋 bi吋u di宇n b荏i dãy các c衣nh: (s = x[0], x[1]), (x[1], x[2]), …, 

(x[p-1], x[p] = f) 

Đ雨nh u đ逢嬰c g丑i là đ雨nh đ亥u, đ雨nh v đ逢嬰c g丑i là đ雨nh cu嘘i c栄a đ逢運ng đi. Đ逢運ng đi có đ雨nh đ亥u 

trùng v噂i đ雨nh cu嘘i g丑i là chu trình (Circuit), đ逢運ng đi không có c衣nh nào đi qua h挨n 1 l亥n 

g丑i là đ逢運ng đi đ挨n, t逢挨ng t詠 ta có khái ni羽m chu trình đ挨n. 

Ví d映: Xét m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng và m瓜t đ欝 th鵜 có h逢噂ng trong Hình 56: 

1

2 3

4

56

1

2 3

4

56
 

Hình 56: Đ欝 th鵜 và đ逢運ng đi 

Trên c違 hai đ欝 th鵜, (1, 2, 3, 4) là đ逢運ng đi đ挨n đ瓜 dài 3 t瑛 đ雨nh 1 t噂i đ雨nh 4. (1, 6, 5, 4) không 

ph違i đ逢運ng đi vì không có c衣nh (cung) n嘘i t瑛 đ雨nh 6 t噂i đ雨nh 5. 

M瓜t bài toán quan tr丑ng trong lý thuy院t đ欝 th鵜 là bài toán duy羽t t医t c違 các đ雨nh có th吋 đ院n 

đ逢嬰c t瑛 m瓜t đ雨nh xu医t phát nào đó. V医n đ隠 này đ逢a v隠 m瓜t bài toán li羽t kê mà yêu c亥u c栄a nó 

là không đ逢嬰c b臼 sót hay l員p l衣i b医t kỳ đ雨nh nào. Chính vì v壱y mà ta ph違i xây d詠ng nh英ng 

thu壱t toán cho phép duy羽t m瓜t cách h羽 th嘘ng các đ雨nh, nh英ng thu壱t toán nh逢 v壱y g丑i là nh英ng 

thu壱t toán tìm ki院m trên đ欝 th鵜 và 荏 đây ta quan tâm đ院n hai thu壱t toán c挨 b違n nh医t: thu壱t 
toán tìm ki院m theo chi隠u sâu và thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u r瓜ng cùng v噂i m瓜t s嘘 泳ng 

d映ng c栄a chúng.  

Nh英ng cài đ員t d逢噂i đây là cho đ挨n đ欝 th鵜 vô h逢噂ng, mu嘘n làm v噂i đ欝 th鵜 có h逢噂ng hay đa đ欝 
th鵜 cũng không ph違i s穎a đ鰻i gì nhi隠u.  

Input: file vĕn b違n PATH.INP. Trong đó: 

¬ Dòng 1 ch泳a s嘘 đ雨nh n (≤ 100), s嘘 c衣nh m c栄a đ欝 th鵜, đ雨nh xu医t phát s, đ雨nh k院t thúc f cách 

nhau m瓜t d医u cách. 

¬ m dòng ti院p theo, m厩i dòng có d衣ng hai s嘘 nguyên d逢挨ng u, v cách nhau m瓜t d医u cách, th吋 
hi羽n có c衣nh n嘘i đ雨nh u và đ雨nh v trong đ欝 th鵜. 

Output: file vĕn b違n PATH.OUT: 

¬ Danh sách các đ雨nh có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 s 
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¬ Đ逢運ng đi t瑛 s t噂i f 

2

3

1

4

5

6

7

8

 

PATH.INP 

8 7 1 5 
1 2 
1 3 
2 3 
2 4 
3 5 
4 6 
7 8 
 

PATH.OUT 

From 1 you can visit:  
1, 2, 3, 4, 5, 6,  
The path from 1 to 5:  
5<-3<-2<-1 
 

3.2. THU一T TOÁN TÌM KI蔭M THEO CHI陰U SÂU (DEPTH FIRST SEARCH) 

T逢 t逢荏ng c栄a thu壱t toán có th吋 trình bày nh逢 sau: Tr逢噂c h院t, m丑i đ雨nh x k隠 v噂i S t医t nhiên s胤 
đ院n đ逢嬰c t瑛 S. V噂i m厩i đ雨nh x k隠 v噂i S đó thì t医t nhiên nh英ng đ雨nh y k隠 v噂i x cũng đ院n đ逢嬰c 

t瑛 S… Đi隠u đó g嬰i ý cho ta vi院t m瓜t th栄 t映c đ羽 quy DFS(u) mô t違 vi羽c duy羽t t瑛 đ雨nh u b茨ng 

cách thĕm đ雨nh u và ti院p t映c quá trình duy羽t DFS(v) v噂i v là m瓜t đ雨nh ch逢a thĕm k隠 v噂i u.  

Đ吋 không m瓜t đ雨nh nào b鵜 li羽t kê t噂i hai l亥n, ta s穎 d映ng k悦 thu壱t đánh d医u, m厩i l亥n thĕm m瓜t 
đ雨nh, ta đánh d医u đ雨nh đó l衣i đ吋 các b逢噂c duy羽t đ羽 quy k院 ti院p không duy羽t l衣i đ雨nh đó n英a 

Đ吋 l逢u l衣i đ逢運ng đi t瑛 đ雨nh xu医t phát s, trong th栄 t映c DFS(u), tr逢噂c khi g丑i đ羽 quy DFS(v) 

v噂i v là m瓜t đ雨nh k隠 v噂i u mà ch逢a đánh d医u, ta l逢u l衣i v院t đ逢運ng đi t瑛 u t噂i v b茨ng cách đ員t 
Trace[v] := u, t泳c là Trace[v] l逢u l衣i đ雨nh li隠n tr逢噂c v trong đ逢運ng đi t瑛 s t噂i v. Khi quá trình 

tìm ki院m theo chi隠u sâu k院t thúc, đ逢運ng đi t瑛 s t噂i f s胤 là: 

f ← p[1] = Trace[F] ← p[2] = Trace[p[1]] ←… ← s. 

procedure DFS(u∈V); 
begin 

  Free[u] := False; {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 
      Trace[v] := u; {Lưu vết đư噂ng đi, đỉnh liền trước v trên đư噂ng đi từ s tới v là u} 
      DFS(v); {Gọi đệ quy duyệt tương tự đối với v} 
    end; 
end; 
 
begin {Chương trình chính} 
  〈Nhập dữ liệu: đồ thị, đỉnh xuất phát S, đỉnh đích F〉; 
  for (∀v ∈ V) do Free[v] := True; {Đánh dấu mọi đỉnh đều chưa thăm} 
  DFS(S); 

  〈Thông báo từ s có thể thăm được những đỉnh v mà Free[v] = False〉; 
  if Free[f] then {s đi tới được f} 
    〈Truy theo vết từ f để tìm đường đi từ s tới f〉; 
end. 

Trong cài đ員t c映 th吋, ta không c亥n m違ng đánh d医u Free[1..n] mà dùng luôn m違ng Trace[1..n] 

đ吋 đánh d医u, kh荏i t衣o các ph亥n t穎 Trace[s] := -1 và Trace[v] := 0 v噂i ∀v≠s. Đi隠u ki羽n đ吋 m瓜t 
đ雨nh v ch逢a thĕm là Trace[v] = 0, m厩i khi t瑛 đ雨nh u thĕm đ雨nh v, phép gán Trace[v] := u s胤 
kiêm luôn công vi羽c đánh d医u v đã thĕm. 

P_4_03_1.PAS * Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Depth_First_Search; 
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const 
  InputFile  = 'PATH.INP'; 
  OutputFile = 'PATH.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  a: array[1..max, 1..max] of Boolean;   
  Trace: array[1..max] of Integer; 
  n, s, f: Integer; 
 
procedure Enter; {Nhập dữ liệu} 
var 
  i, u, v, m: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  FillChar(a, SizeOf(a), False); 
  ReadLn(fi, n, m, s, f); 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      ReadLn(fi, u, v); 
      a[u, v] := True; 
      a[v, u] := True; {Đồ thị vô hướng nên cạnh (u, v) cũng là cạnh (v, u)} 
    end; 
  Close(fi); 
end; 
 
procedure DFS(u: Integer); {Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu bắt đầu từ u} 
var 
  v: Integer; 
begin 
  for v := 1 to n do 

    if a[u, v] and (Trace[v] = 0) then {Duyệt ∀v chưa thăm kề với u} 
      begin 
        Trace[v] := u; {Lưu vết đư噂ng đi cũng là đánh dấu v đã thăm} 
        DFS(v); {Tìm kiếm theo chiều sâu bắt đầu từ v} 
      end; 
end; 
 
procedure Result; {In kết quả} 
var 
  fo: Text; 
  v: Integer; 
begin 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  Writeln(fo, 'From ', s, ' you can visit: '); 
  for v := 1 to n do 
    if Trace[v] <> 0 then Write(fo, v, ', '); {In ra những đỉnh đến được từ s} 
  WriteLn(fo); 
  WriteLn(fo, 'The path from ', s, ' to ', f, ': '); 
  if Trace[f] = 0 then {Nếu Trace[f] = 0 thì s không thể tới được f} 
    WriteLn(fo,'not found') 
  else {s tới được f} 
    begin 
      while f <> s do {Truy vết đư噂ng đi} 
        begin 
          Write(fo, f, '<-'); 
          f := Trace[f]; 
        end; 
      WriteLn(fo, s); 
    end; 
  Close(fo); 
end; 
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begin 
  Enter; 
  FillChar(Trace, SizeOf(Trace), 0); {Mọi đỉnh đều chưa thăm} 
  Trace[s] := -1; {Ngoại trừ s đã thăm} 
  DFS(s); 
  Result; 
end. 

Nh壱n xét: 

¬ Vì có k悦 thu壱t đánh d医u, nên th栄 t映c DFS s胤 đ逢嬰c g丑i ≤ n l亥n (n là s嘘 đ雨nh) 

¬ Có th吋 có nhi隠u đ逢運ng đi t瑛 s t噂i f, nh逢ng thu壱t toán DFS luôn tr違 v隠 m瓜t đ逢運ng đi có th泳 

t詠 t瑛 đi吋n nh臼 nh医t. 

¬ Quá trình tìm ki院m theo chi隠u sâu cho ta m瓜t cây DFS g嘘c s. Quan h羽 cha-con trên cây 

đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa là: n院u t瑛 đ雨nh u t噂i thĕm đ雨nh v (DFS(u) g丑i DFS(v)) thì u là nút cha c栄a 

nút v. Hình 57 là đ欝 th鵜 và cây DFS t逢挨ng 泳ng v噂i đ雨nh xu医t phát s = 1. 
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Hình 57: Cây DFS 

3.3. THU一T TOÁN TÌM KI蔭M THEO CHI陰U R浦NG (BREADTH FIRST 

SEARCH) 

C挨 s荏 c栄a ph逢挨ng pháp cài đ員t này là “l壱p l鵜ch” duy羽t các đ雨nh. Vi羽c thĕm m瓜t đ雨nh s胤 lên 

l鵜ch duy羽t các đ雨nh k隠 nó sao cho th泳 t詠 duy羽t là 逢u tiên chi隠u r瓜ng (đ雨nh nào g亥n S h挨n s胤 
đ逢嬰c duy羽t tr逢噂c). Ví d映: B逸t đ亥u ta thĕm đ雨nh S. Vi羽c thĕm đ雨nh S s胤 phát sinh th泳 t詠 duy羽t 
nh英ng đ雨nh (x[1], x[2], …, x[p]) k隠 v噂i S (nh英ng đ雨nh g亥n S nh医t). Khi thĕm đ雨nh x[1] s胤 l衣i 
phát sinh yêu c亥u duy羽t nh英ng đ雨nh (u[1], u[2] …, u[q]) k隠 v噂i x[1]. Nh逢ng rõ ràng các đ雨nh 

u này “xa” S h挨n nh英ng đ雨nh x nên chúng ch雨 đ逢嬰c duy羽t khi t医t c違 nh英ng đ雨nh x đã duy羽t 
xong. T泳c là th泳 t詠 duy羽t đ雨nh sau khi đã thĕm x[1] s胤 là: (x[2], x[3]…, x[p], u[1], u[2], …, 

u[q]). 

S

x1 x2 xp…

u1 u2 uq… Phải duyệt sau xp
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Gi違 s穎 ta có m瓜t danh sách ch泳a nh英ng đ雨nh đang “ch運” thĕm. T衣i m厩i b逢噂c, ta thĕm m瓜t 
đ雨nh đ亥u danh sách và cho nh英ng đ雨nh ch逢a “x院p hàng” k隠 v噂i nó x院p hàng thêm vào cu嘘i 
danh sách. Chính vì nguyên t逸c đó nên danh sách ch泳a nh英ng đ雨nh đang ch運 s胤 đ逢嬰c t鰻 ch泳c 

d逢噂i d衣ng hàng đ嬰i (Queue) 

N院u ta có Queue là m瓜t hàng đ嬰i v噂i th栄 t映c Push(v) đ吋 đẩy m瓜t đ雨nh v vào hàng đ嬰i và hàm 

Pop tr違 v隠 m瓜t đ雨nh l医y ra t瑛 hàng đ嬰i thì mô hình c栄a gi違i thu壱t có th吋 vi院t nh逢 sau:  

for (∀v ∈ V) do Free[v] := True; 
Free[s] := False; {Kh運i tạo ban đầu chỉ có đỉnh S bị đánh dấu} 
Queue := ∅; Push(s); {Kh運i tạo hàng đợi ban đầu chỉ gồm một đỉnh s} 
repeat {Lặp tới khi hàng đợi rỗng} 
  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 đư噂ng đi} 
      Free[v] := False; {Đánh dấu v} 
      Push(v); {Đẩy v vào hàng đợi} 
    end;  

until Queue = ∅; 

〈Thông báo từ s có thể thăm được những đỉnh v mà Free[v] = False〉; 
if Free[f] then {s đi tới được f} 
  〈Truy theo vết từ f để tìm đường đi từ s tới f〉; 
T逢挨ng t詠 nh逢 thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u sâu, ta có th吋 dùng m違ng Trace[1..n] kiêm luôn 

ch泳c nĕng đánh d医u. 

P_4_03_2.PAS * Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Breadth_First_Search; 
const 
  InputFile  = 'PATH.INP'; 
  OutputFile = 'PATH.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  a: array[1..max, 1..max] of Boolean; 
  Trace: array[1..max] of Integer; 
  n, s, f: Integer; 
 
procedure Enter; {Nhập dữ liệu} 
var 
  i, u, v, m: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  FillChar(a, SizeOf(a), False); 
  ReadLn(fi, n, m, s, f); 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      ReadLn(fi, u, v); 
      a[u, v] := True; 
      a[v, u] := True; 
    end; 
  Close(fi); 
end; 
 
procedure BFS; {Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng} 
var 
  Queue: array[1..max] of Integer; 
  Front, Rear, u, v: Integer; 
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begin 
  Front := 1; Rear := 1; {front: chỉ số đầu hàng đợi, rear: chỉ số cuối hàng đợi} 
  Queue[1] := s; {Kh運i tạo hàng đợi ban đầu chỉ gồm một đỉnh s} 
  FillChar(Trace, SizeOf(Trace), 0); {Các đỉnh đều chưa đánh dấu} 
  Trace[s] := -1; {Ngoại trừ đỉnh s} 
  repeat {Lặp tới khi hàng đợi rỗng} 
    u := Queue[Front]; Inc(Front); {Lấy từ hàng đợi ra một đỉnh u} 
    for v := 1 to n do 
      if a[u, v] and (Trace[v] = 0) then {Xét những đỉnh v chưa thăm kề với u} 
        begin 
          Inc(Rear); Queue[Rear] := v; {Đẩy v vào hàng đợi} 
          Trace[v] := u; {Lưu vết đư噂ng đi, cũng là đánh dấu luôn} 
        end; 
  until Front > Rear; 
end; 
 
procedure Result; {In kết quả} 
var 
  fo: Text; 
  v: Integer; 
begin 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  Writeln(fo, 'From ', s, ' you can visit: '); 
  for v := 1 to n do 
    if Trace[v] <> 0 then Write(fo, v, ', '); 
  WriteLn(fo); 
  WriteLn(fo, 'The path from ', s, ' to ', f, ': '); 
  if Trace[f] = 0 then 
    WriteLn(fo,'not found') 
  else 
    begin 
      while f <> s do 
        begin 
          Write(fo, f, '<-'); 
          f := Trace[f]; 
        end; 
      WriteLn(fo, s); 
    end; 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  BFS; 
  Result; 
end. 

Nh壱n xét: 

¬ Có th吋 có nhi隠u đ逢運ng đi t瑛 s t噂i f nh逢ng thu壱t toán BFS luôn tr違 v隠 m瓜t đ逢運ng đi ng逸n 

nh医t (theo nghƿa đi qua ít c衣nh nh医t).  

¬ Quá trình tìm ki院m theo chi隠u r瓜ng cho ta m瓜t cây BFS g嘘c s. Quan h羽 cha - con trên cây 

đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa là: n院u t瑛 đ雨nh u t噂i thĕm đ雨nh v thì u là nút cha c栄a nút v. Hình 58 là ví 

d映 v隠 cây BFS. 
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Hình 58: Cây BFS 

3.4. Đ浦 PH永C T萎P TÍNH TOÁN C曳A BFS VÀ DFS 

Quá trình tìm ki院m trên đ欝 th鵜 b逸t đ亥u t瑛 m瓜t đ雨nh có th吋 thĕm t医t c違 các đ雨nh còn l衣i, khi đó 

cách bi吋u di宇n đ欝 th鵜 có 違nh h逢荏ng l噂n t噂i chi phí v隠 th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t: 

¬ Trong tr逢運ng h嬰p ta bi吋u di宇n đ欝 th鵜 b茨ng danh sách k隠, c違 hai thu壱t toán BFS và DFS đ隠u 

có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán là O(n + m) = O(max(n, m)). Đây là cách cài đ員t t嘘t nh医t. 

¬ N院u ta bi吋u di宇n đ欝 th鵜 b茨ng ma tr壱n k隠 nh逢 荏 trên thì đ瓜 ph泳c t衣p tính toán trong tr逢運ng 

h嬰p này là O(n + n2) = O(n2). 

¬ N院u ta bi吋u di宇n đ欝 th鵜 b茨ng danh sách c衣nh, thao tác duy羽t nh英ng đ雨nh k隠 v噂i đ雨nh u s胤 
d磯n t噂i vi羽c ph違i duy羽t qua toàn b瓜 danh sách c衣nh, đây là cài đ員t t欝i nh医t, nó có đ瓜 ph泳c 

t衣p tính toán là O(n.m). 

Bài t壱p 

Bài 1 

Mê cung hình ch英 nh壱t kích th逢噂c m x n g欝m các ô vuông đ挨n v鵜. Trên m厩i ô ghi m瓜t trong 

ba ký t詠: 

¬ O: N院u ô đó an toàn 

¬ X: N院u ô đó có c衣m b磯y 

¬ E: N院u là ô có m瓜t nhà thám hi吋m đang đ泳ng. 

Duy nh医t ch雨 có 1 ô ghi ch英 E. Nhà thám hi吋m có th吋 t瑛 m瓜t ô đi sang m瓜t trong s嘘 các ô 

chung c衣nh v噂i ô đang đ泳ng. M瓜t cách đi thoát kh臼i mê cung là m瓜t hành trình đi qua các ô 

an toàn ra m瓜t ô biên. Hãy ch雨 giúp cho nhà thám hi吋m m瓜t hành trình thoát ra kh臼i mê cung. 

Bài 2 

Có nhi隠u cách d詠ng cây g嘘c s ch泳a t医t c違 các đ雨nh đ院n đ逢嬰c t瑛 s tho違 mãn: n院u u là nút cha 

c栄a nút v trên cây thì (u, v) ph違i là c衣nh c栄a G. Cây BFS và cây DFS ch雨 là hai tr逢運ng h嬰p 

đ員c bi羽t. Ta đã bi院t cây BFS là cây th医p nh医t, v壱y ph違i chĕng cây DFS là cây cao nh医t trong 

s嘘 các cây này? 
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§4. TÍNH LIÊN THÔNG C曳A Đ唄 TH卯 

4.1. Đ卯NH NGHƾA 

4.1.1. Đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G = (V, E) 

G g丑i là liên thông (connected) n院u luôn t欝n t衣i đ逢運ng đi gi英a m丑i c員p đ雨nh phân bi羽t c栄a đ欝 
th鵜. N院u G không liên thông thì ch逸c ch逸n nó s胤 là h嬰p c栄a hai hay nhi隠u đ欝 th鵜 con* liên 

thông, các đ欝 th鵜 con này đôi m瓜t không có đ雨nh chung. Các đ欝 th鵜 con liên thông r運i nhau 

nh逢 v壱y đ逢嬰c g丑i là các thành ph亥n liên thông c栄a đ欝 th鵜 đang xét (Xem ví d映). 

G1

G2

G3

 
Hình 59: Đ欝 th鵜 G và các thành ph亥n liên thông G1, G2, G3 c栄a nó 

Đôi khi, vi羽c xoá đi m瓜t đ雨nh và t医t c違 các c衣nh liên thu瓜c v噂i nó s胤 t衣o ra m瓜t đ欝 th鵜 con m噂i 

có nhi隠u thành ph亥n liên thông h挨n đ欝 th鵜 ban đ亥u, các đ雨nh nh逢 th院 g丑i là đ雨nh c逸t hay đi吋m 

kh噂p. Hoàn toàn t逢挨ng t詠, nh英ng c衣nh mà khi ta b臼 nó đi s胤 t衣o ra m瓜t đ欝 th鵜 có nhi隠u thành 

ph亥n liên thông h挨n so v噂i đ欝 th鵜 ban đ亥u đ逢嬰c g丑i là m瓜t c衣nh c逸t hay m瓜t c亥u. 

Khớp Cầu
 

Hình 60: Kh噂p và c亥u 

4.1.2. Đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 có h逢噂ng G = (V, E) 

Có hai khái ni羽m v隠 tính liên thông c栄a đ欝 th鵜 có h逢噂ng tuỳ theo chúng ta có quan tâm t噂i 

h逢噂ng c栄a các cung không. 

G g丑i là liên thông m衣nh (Strongly connected) n院u luôn t欝n t衣i đ逢運ng đi (theo các cung đ鵜nh 

h逢噂ng) gi英a hai đ雨nh b医t kỳ c栄a đ欝 th鵜, G g丑i là liên thông y院u (weakly connected) n院u phiên 

b違n vô h逢噂ng c栄a nó là đ欝 th鵜 liên thông. 

                                                 
* Đ欝 th鵜 G = (V, E) là con c栄a đ欝 th鵜 G' = (V', E') n院u G là đ欝 th鵜 có V⊆V' và E ⊆ E' 
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Hình 61: Liên thông m衣nh và liên thông y院u 

4.2. TÍNH LIÊN THÔNG TRONG Đ唄 TH卯 VÔ H姶閏NG 

M瓜t bài toán quan tr丑ng trong lý thuy院t đ欝 th鵜 là bài toán ki吋m tra tính liên thông c栄a đ欝 th鵜 
vô h逢噂ng hay t鰻ng quát h挨n: Bài toán li羽t kê các thành ph亥n liên thông c栄a đ欝 th鵜 vô h逢噂ng.  

Gi違 s穎 đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G = (V, E) có n đ雨nh đánh s嘘 1, 2, …, n. 

Đ吋 li羽t kê các thành ph亥n liên thông c栄a G ph逢挨ng pháp c挨 b違n nh医t là: 

Đánh d医u đ雨nh 1 và nh英ng đ雨nh có th吋 đ院n t瑛 1, thông báo nh英ng đ雨nh đó thu瓜c thành ph亥n 

liên thông th泳 nh医t. 

N院u t医t c違 các đ雨nh đ隠u đã b鵜 đánh d医u thì G là đ欝 th鵜 liên thông, n院u không thì s胤 t欝n t衣i m瓜t 
đ雨nh v nào đó ch逢a b鵜 đánh d医u, ta s胤 đánh d医u v và các đ雨nh có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 v, thông báo 

nh英ng đ雨nh đó thu瓜c thành ph亥n liên thông th泳 hai. 

Và c泳 ti院p t映c nh逢 v壱y cho t噂i khi t医t c違 các đ雨nh đ隠u đã b鵜 đánh d医u 

procedure Scan(u) 
begin 

  〈Dùng BFS hoặc DFS liệt kê và đánh dấu những đỉnh có thể đến được từ u〉; 
end; 
 
begin 

  for ∀ v ∈ V do 〈khởi tạo v chưa đánh dấu〉;  
  Count := 0; 
  for u := 1 to n do  
    if <u chưa đánh dấu> then  
      begin 
        Count := Count + 1; 
        WriteLn('Thành phần liên thông thứ ', Count, ' gồm các đỉnh : ');  
        Scan(u); 
      end; 
end. 

V噂i thu壱t toán li羽t kê các thành ph亥n liên thông nh逢 th院 này, thì đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a nó 

đúng b茨ng đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a thu壱t toán tìm ki院m trên đ欝 th鵜 trong th栄 t映c Scan. 

4.3. Đ唄 TH卯 Đ井Y Đ曳 VÀ THU一T TOÁN WARSHALL 

4.3.1. Đ鵜nh nghƿa:  

Đ欝 th鵜 đ亥y đ栄 v噂i n đ雨nh, ký hi羽u Kn, là m瓜t đ挨n đ欝 th鵜 vô h逢噂ng mà gi英a hai đ雨nh b医t kỳ c栄a 

nó đ隠u có c衣nh n嘘i. 

Đ欝 th鵜 đ亥y đ栄 Kn có đúng:
( )n n n 1

2 2

−⎛ ⎞ =⎜ ⎟⎝ ⎠  c衣nh và b壱c c栄a m丑i đ雨nh đ隠u b茨ng n - 1. 
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K3
K4 K5  

Hình 62: Đ欝 th鵜 đ亥y đ栄 

4.3.2. Bao đóng đ欝 th鵜: 
V噂i đ欝 th鵜 G = (V, E), ng逢運i ta xây d詠ng đ欝 th鵜 G' = (V, E') cũng g欝m nh英ng đ雨nh c栄a G còn 

các c衣nh xây d詠ng nh逢 sau: (荏 đây quy 逢噂c gi英a u và u luôn có đ逢運ng đi) 

Gi英a đ雨nh u và v c栄a G' có c衣nh n嘘i ⇔ Gi英a đ雨nh u và v c栄a G có đ逢運ng đi  

Đ欝 th鵜 G' xây d詠ng nh逢 v壱y đ逢嬰c g丑i là bao đóng c栄a đ欝 th鵜 G.  

T瑛 đ鵜nh nghƿa c栄a đ欝 th鵜 đ亥y đ栄, ta d宇 dàng suy ra m瓜t đ欝 th鵜 đ亥y đ栄 bao gi運 cũng liên thông 

và t瑛 đ鵜nh nghƿa đ欝 th鵜 liên thông, ta cũng d宇 dàng suy ra đ逢嬰c: 

¬ M瓜t đ挨n đ欝 th鵜 vô h逢噂nglà liên thông n院u và ch雨 n院u bao đóng c栄a nó là đ欝 th鵜 đ亥y đ栄  

¬ M瓜t đ挨n đ欝 th鵜 vô h逢噂ng có k thành ph亥n liên thông n院u và ch雨 n院u bao đóng c栄a nó có k 

thành ph亥n liên thông đ亥y đ栄. 

 
Hình 63: Đ挨n đ欝 th鵜 vô h逢噂ng và bao đóng c栄a nó 

B荏i vi羽c ki吋m tra m瓜t đ欝 th鵜 có ph違i đ欝 th鵜 đ亥y đ栄 hay không có th吋 th詠c hi羽n khá d宇 dàng 

(đ院m s嘘 c衣nh chẳng h衣n) nên ng逢運i ta n違y ra ý t逢荏ng có th吋 ki吋m tra tính liên thông c栄a đ欝 
th鵜 thông qua vi羽c ki吋m tra tính đ亥y đ栄 c栄a bao đóng. V医n đ隠 đ員t ra là ph違i có thu壱t toán xây 

d詠ng bao đóng c栄a m瓜t đ欝 th鵜 cho tr逢噂c và m瓜t trong nh英ng thu壱t toán đó là: 

4.3.3. Thu壱t toán Warshall 

Thu壱t toán Warshall - g丑i theo tên c栄a Stephen Warshall, ng逢運i đã mô t違 thu壱t toán này vào 

nĕm 1960, đôi khi còn đ逢嬰c g丑i là thu壱t toán Roy-Warshall vì Roy cũng đã mô t違 thu壱t toán 

này vào nĕm 1959. Thu壱t toán đó có th吋 mô t違 r医t g丑n: 

V噂i đ挨n đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G, v噂i m丑i đ雨nh k xét theo th泳 t詠 t瑛 1 t噂i n, ta xét t医t c違 các c員p đ雨nh 

(u, v): n院u có c衣nh n嘘i (u, k) và c衣nh n嘘i (k, v) thì ta t詠 n嘘i thêm c衣nh (u, v) n院u nó ch逢a có. 
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T逢 t逢荏ng này d詠a trên m瓜t quan sát đ挨n gi違n nh逢 sau: N院u t瑛 u có đ逢運ng đi t噂i k và t瑛 k l衣i 
có đ逢運ng đi t噂i v thì t医t nhiên t瑛 u s胤 có đ逢運ng đi t噂i v. 

V噂i n là s嘘 đ雨nh c栄a đ欝 th鵜 và A = {a[i, j]} là ma tr壱n k隠 bi吋u di宇n đ欝 th鵜, ta có th吋 vi院t thu壱t 
toán Warshall nh逢 sau: 

for k := 1 to n do  
  for u := 1 to n do 
    for v := 1 to n do 
      a[u, v] := a[u, v] or a[u, k] and a[k, v]; 

Vi羽c ch泳ng minh tính đúng đ逸n c栄a thu壱t toán đòi h臼i ph違i l壱t l衣i các lý thuy院t v隠 bao đóng 

b逸c c亥u và quan h羽 liên thông, ta s胤 không trình bày 荏 đây. Có nh壱n xét r茨ng tuy thu壱t toán 

Warshall r医t d宇 cài đ員t nh逢ng đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a thu壱t toán này khá l噂n (O(n3)). 

D逢噂i đây, ta s胤 th穎 cài đ員t thu壱t toán Warshall tìm bao đóng c栄a đ挨n đ欝 th鵜 vô h逢噂ng sau đó 

đ院m s嘘 thành ph亥n liên thông c栄a đ欝 th鵜: 

Vi羽c cài đ員t thu壱t toán s胤 qua nh英ng b逢噂c sau: 

¬ Nh壱p ma tr壱n k隠 A c栄a đ欝 th鵜 (L逢u ý 荏 đây A[v, v] luôn đ逢嬰c coi là True v噂i ∀v) 

¬ Dùng thu壱t toán Warshall tìm bao đóng, khi đó A là ma tr壱n k隠 c栄a bao đóng đ欝 th鵜 

¬ D詠a vào ma tr壱n k隠 A, đ雨nh 1 và nh英ng đ雨nh k隠 v噂i nó s胤 thu瓜c thành ph亥n liên thông th泳 

nh医t; v噂i đ雨nh u nào đó không k隠 v噂i đ雨nh 1, thì u cùng v噂i nh英ng đ雨nh k隠 nó s胤 thu瓜c 

thành ph亥n liên thông th泳 hai; v噂i đ雨nh v nào đó không k隠 v噂i c違 đ雨nh 1 và đ雨nh u, thì v 

cùng v噂i nh英ng đ雨nh k隠 nó s胤 thu瓜c thành ph亥n liên thông th泳 ba v.v… 

1

v

u

 

Input: file vĕn b違n CONNECT.INP 

¬ Dòng 1: Ch泳a s嘘 đ雨nh n (≤ 100) và s嘘 c衣nh m c栄a đ欝 th鵜 cách nhau ít nh医t m瓜t d医u cách 

¬ m dòng ti院p theo, m厩i dòng ch泳a m瓜t c員p s嘘 u và v cách nhau ít nh医t m瓜t d医u cách t逢嬰ng 

tr逢ng cho m瓜t c衣nh (u, v) 

Output: file vĕn b違n CONNECT.OUT, li羽t kê các thành ph亥n liên thông 

1

3

5

4

2

6 7

8

9

10 11

12

 

CONNECT.INP 

12 9 
1 3 
1 4 
1 5 
2 4 
6 7 
6 8 
9 10 
9 11 
11 12 
 

CONNECT.OUT 

Connected Component 1:  
1, 2, 3, 4, 5,  
Connected Component 2:  
6, 7, 8,  
Connected Component 3:  
9, 10, 11, 12,  
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P_4_04_1.PAS * Thuật toán Warshall liệt kê các thành phần liên thông 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Connectivity; 
const 
  InputFile  = 'CONNECT.INP'; 
  OutputFile = 'CONNECT.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  a: array[1..max, 1..max] of Boolean; {Ma trận kề của đồ thị} 
  Free: array[1..max] of Boolean; {Free[v] = True ⇔ v chưa được liệt kê vào thành phần liên thông nào} 
  k, u, v, n: Integer; 
  Count: Integer; 
  fo: Text; 
 
procedure Enter; {Nhập đồ thị} 
var 
  i, u, v, m: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  FillChar(a, SizeOf(a), False); 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  ReadLn(fi, n, m); 
  for v := 1 to n do a[v, v] := True; {Dĩ nhiên từ v có đư噂ng đi đến chính v} 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      ReadLn(fi, u, v); 
      a[u, v] := True; 
      a[v, u] := True; 
    end; 
  Close(fi); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  {Thuật toán Warshall} 
  for k := 1 to n do 
    for u := 1 to n do 
      for v := 1 to n do 
        a[u, v] := a[u, v] or a[u, k] and a[k, v]; 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  Count := 0; 
  FillChar(Free, n, True); {Mọi đỉnh đều chưa được liệt kê vào thành phần liên thông nào} 
  for u := 1 to n do 
    if Free[u] then {Với một đỉnh u chưa được liệt kê vào thành phần liên thông nào} 
      begin 
        Inc(Count); 
        WriteLn(fo, 'Connected Component ', Count, ': '); 
        for v := 1 to n do  
          if a[u, v] then {Xét những đỉnh kề u (trên bao đóng)} 
            begin 
              Write(fo, v, ', '); {Liệt kê đỉnh đó vào thành phần liên thông chứa u} 
              Free[v] := False; {Liệt kê đỉnh nào đánh dấu đỉnh đó} 
            end; 
        WriteLn(fo); 
      end; 
  Close(fo); 
end. 

4.4. CÁC THÀNH PH井N LIÊN THÔNG M萎NH 

Đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 có h逢噂ng, ng逢運i ta quan tâm đ院n bài toán ki吋m tra tính liên thông m衣nh, hay 

t鰻ng quát h挨n: Bài toán li羽t kê các thành ph亥n liên thông m衣nh c栄a đ欝 th鵜 có h逢噂ng. Đ嘘i v噂i 
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bài toán đó ta có m瓜t ph逢挨ng pháp khá h英u hi羽u d詠a trên thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u sâu 

Depth First Search. 

4.4.1. Phân tích 

Thêm vào đ欝 th鵜 m瓜t đ雨nh x và n嘘i x v噂i t医t c違 các đ雨nh còn l衣i c栄a đ欝 th鵜 b茨ng các cung đ鵜nh 

h逢噂ng. Khi đó quá trình tìm ki院m theo chi隠u sâu b逸t đ亥u t瑛 x có th吋 coi nh逢 m瓜t quá trình xây 

d詠ng cây tìm ki院m theo chi隠u sâu (cây DFS) g嘘c x. 

procedure Visit(u∈V); 
begin 

  〈Thêm u vào cây tìm kiếm DFS〉; 
  for (∀v: (v ∉ cây DFS) and ((u, v) ∈ E)) do Visit(v); 
end; 
 
begin 

  〈Thêm vào đồ thị đỉnh x và các cung định hướng (x, v) với mọi v〉; 
  〈Khởi tạo cây tìm kiếm DFS := ∅〉; 
  Visit(x); 
end. 

Đ吋 ý th栄 t映c thĕm đ雨nh đ羽 quy Visit(u). Th栄 t映c này xét t医t c違 nh英ng đ雨nh v n嘘i t瑛 u, n院u v 

ch逢a đ逢嬰c thĕm thì đi theo cung đó thĕm v, t泳c là b鰻 sung cung (u, v) vào cây tìm ki院m DFS. 

N院u v đã thĕm thì có ba kh違 nĕng x違y ra đ嘘i v噂i v鵜 trí c栄a u và v trong cây tìm ki院m DFS: 

¬ v là ti隠n b嘘i (ancestor - t鰻 tiên) c栄a u, t泳c là v đ逢嬰c thĕm tr逢噂c u và th栄 t映c Visit(u) do dây 

chuy隠n đ羽 quy t瑛 th栄 t映c Visit(v) g丑i t噂i. Cung (u, v) khi đó đ逢嬰c g丑i là cung ng逢嬰c (Back 

edge) 

¬ v là h壱u du羽 (descendant - con cháu) c栄a u, t泳c là u đ逢嬰c thĕm tr逢噂c v, nh逢ng th栄 t映c 

Visit(u) sau khi ti院n đ羽 quy theo m瓜t h逢噂ng khác đã g丑i Visit(v) r欝i. Nên khi dây chuy隠n 

đ羽 quy lùi l衣i v隠 th栄 t映c Visit(u) s胤 th医y v là đã thĕm nên không thĕm l衣i n英a. Cung (u, v) 

khi đó g丑i là cung xuôi (Forward edge). 

¬ v thu瓜c m瓜t nhánh c栄a cây DFS đã duy羽t tr逢噂c đó, t泳c là s胤 có m瓜t đ雨nh w đ逢嬰c thĕm 

tr逢噂c c違 u và v. Th栄 t映c Visit(w) g丑i tr逢噂c s胤 r胤 theo m瓜t nhánh nào đó thĕm v tr逢噂c, r欝i 
khi lùi l衣i, r胤 sang m瓜t nhánh khác thĕm u. Cung (u, v) khi đó g丑i là cung chéo (Cross 

edge) 

(R医t ti院c là t瑛 đi吋n thu壱t ng英 tin h丑c Anh-Vi羽t quá nghèo nàn nên không th吋 tìm ra nh英ng t瑛 

t逢挨ng đ逢挨ng v噂i các thu壱t ng英 荏 trên. Ta có th吋 hi吋u qua các ví d映). 
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4th
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2nd 2nd2nd

6th 6th6th

1st 1st1st

5thu

v

3rd

v

u
3rd

5thv

u

3rd

5th

TH1: v là tiền bối của u

(u, v) là cung ngược
TH2:  v là h壱u du羽 c栄a u

(u, v) là cung xuôi

TH3:  v n茨m 荏 nhánh DFS đã duy羽t trư噂c u

(u, v là cung chéo)  
Hình 64: Ba d衣ng cung ngoài cây DFS 

Ta nh壱n th医y m瓜t đ員c đi吋m c栄a thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u sâu, thu壱t toán không ch雨 duy羽t 
qua các đ雨nh, nó còn duy羽t qua t医t c違 nh英ng cung n英a. Ngoài nh英ng cung n茨m trên cây tìm 

ki院m, nh英ng cung còn l衣i có th吋 chia làm ba lo衣i: cung ng逢嬰c, cung xuôi, cung chéo. 

4.4.2. Cây tìm ki院m DFS và các thành ph亥n liên thông m衣nh 

Định lý 1: N院u a, b là hai đ雨nh thu瓜c thành ph亥n liên thông m衣nh C thì v噂i m丑i đ逢運ng đi t瑛 a 

t噂i b cũng nh逢 t瑛 b t噂i a. T医t c違 đ雨nh trung gian trên đ逢運ng đi đó đ隠u ph違i thu瓜c C. 

Ch泳ng minh 

N院u a và b là hai đ雨nh thu瓜c C thì t泳c là có m瓜t đ逢運ng đi t瑛 a t噂i b và m瓜t đ逢運ng đi khác t瑛 b 

t噂i a. Suy ra v噂i m瓜t đ雨nh v n茨m trên đ逢運ng đi t瑛 a t噂i b thì a t噂i đ逢嬰c v, v t噂i đ逢嬰c b, mà b 

có đ逢運ng t噂i a nên v cũng t噂i đ逢嬰c a. V壱y v n茨m trong thành ph亥n liên thông m衣nh ch泳a a t泳c 

là v∈C. T逢挨ng t詠 v噂i m瓜t đ雨nh n茨m trên đ逢運ng đi t瑛 b t噂i a. 

Định lý 2: V噂i m瓜t thành ph亥n liên thông m衣nh C b医t kỳ, s胤 t欝n t衣i m瓜t đ雨nh r ∈C sao cho 

m丑i đ雨nh c栄a C đ隠u thu瓜c nhánh DFS g嘘c r. 

Chứng minh: Tr逢噂c h院t, nh逸c l衣i m瓜t thành ph亥n liên thông m衣nh là m瓜t đ欝 th鵜 con liên 

thông m衣nh c栄a đ欝 th鵜 ban đ亥u tho違 mãn tính ch医t t嘘i đ衣i t泳c là vi羽c thêm vào thành ph亥n đó 

m瓜t t壱p h嬰p đ雨nh khác s胤 làm m医t đi tính liên thông m衣nh. 

Trong s嘘 các đ雨nh c栄a C, ch丑n r là đ雨nh đ逢嬰c thĕm đ亥u tiên theo thu壱t toán tìm ki院m theo 

chi隠u sâu. Ta s胤 ch泳ng minh C n茨m trong nhánh DFS g嘘c r. Th壱t v壱y: v噂i m瓜t đ雨nh v b医t kỳ 
c栄a C, do C liên thông m衣nh nên ph違i t欝n t衣i m瓜t đ逢運ng đi t瑛 r t噂i v:  

(r = x[0], x[1], …, x[k] = v) 

T瑛 đ鵜nh lý 1, t医t c違 các đ雨nh x[1], x[2], …, x[k] đ隠u thu瓜c C nên chúng s胤 ph違i thĕm sau đ雨nh 

r. Khi th栄 t映c Visit(r) đ逢嬰c g丑i thì t医t c違 các đ雨nh x[1], x[2]…, x[k]=v đ隠u ch逢a thĕm; vì th栄 
t映c Visit(r) s胤 li羽t kê t医t c違 nh英ng đ雨nh ch逢a thĕm đ院n đ逢嬰c t瑛 r b茨ng cách xây d詠ng nhánh 

g嘘c r c栄a cây DFS, nên các đ雨nh x[1], x[2], …, x[k] = v s胤 thu瓜c nhánh g嘘c r c栄a cây DFS. 

B荏i ch丑n v là đ雨nh b医t kỳ trong C nên ta có đi隠u ph違i ch泳ng minh. 

Đ雨nh r trong ch泳ng minh đ鵜nh lý - đ雨nh thĕm tr逢噂c t医t c違 các đ雨nh khác trong C - g丑i là ch嘘t 
c栄a thành ph亥n C. M厩i thành ph亥n liên thông m衣nh có duy nh医t m瓜t ch嘘t. Xét v隠 v鵜 trí trong 

cây tìm ki院m DFS, ch嘘t c栄a m瓜t thành ph亥n liên thông là đ雨nh n茨m cao nh医t so v噂i các đ雨nh 
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khác thu瓜c thành ph亥n đó, hay nói cách khác: là ti隠n b嘘i c栄a t医t c違 các đ雨nh thu瓜c thành ph亥n 

đó. 

Định lý 3: Luôn tìm đ逢嬰c đ雨nh ch嘘t a tho違 mãn: Quá trình tìm ki院m theo chi隠u sâu b逸t đ亥u t瑛 

a không thĕm đ逢嬰c b医t kỳ m瓜t ch嘘t nào khác. (T泳c là nhánh DFS g嘘c a không ch泳a m瓜t ch嘘t 
nào ngoài a) chẳng h衣n ta ch丑n a là ch嘘t đ逢嬰c thĕm sau cùng trong m瓜t dây chuy隠n đ羽 quy 

ho員c ch丑n a là ch嘘t thĕm sau t医t c違 các ch嘘t khác. V噂i ch嘘t a nh逢 v壱y thì các đ雨nh thu瓜c 

nhánh DFS g嘘c a chính là thành ph亥n liên thông m衣nh ch泳a a. 

Chứng minh: V噂i m丑i đ雨nh v n茨m trong nhánh DFS g嘘c a, xét b là ch嘘t c栄a thành ph亥n liên 

thông m衣nh ch泳a v. Ta s胤 ch泳ng minh a ≡ b. Th壱t v壱y, theo đ鵜nh lý 2, v ph違i n茨m trong nhánh 

DFS g嘘c b. V壱y v n茨m trong c違 nhánh DFS g嘘c a và nhánh DFS g嘘c b. Gi違 s穎 ph違n ch泳ng 

r茨ng a≠b thì s胤 có hai kh違 nĕng x違y ra: 

¬ Kh違 nĕng 1: Nhánh DFS g嘘c a ch泳a nhánh DFS g嘘c b, có nghƿa là th栄 t映c Visit(b) s胤 do 

th栄 t映c Visit(a) g丑i t噂i, đi隠u này mâu thu磯n v噂i gi違 thi院t r茨ng a là ch嘘t mà quá trình tìm 

ki院m theo chi隠u sâu b逸t đ亥u t瑛 a không thĕm m瓜t ch嘘t nào khác. 

¬ Kh違 nĕng 2: Nhánh DFS g嘘c a n茨m trong nhánh DFS g嘘c b, có nghƿa là a n茨m trên m瓜t 
đ逢運ng đi t瑛 b t噂i v. Do b và v thu瓜c cùng m瓜t thành ph亥n liên thông m衣nh nên theo đ鵜nh lý 

1, a cũng ph違i thu瓜c thành ph亥n liên thông m衣nh đó. V壱y thì thành ph亥n liên thông m衣nh 

này có hai ch嘘t a và b. Đi隠u này vô lý. 

Theo đ鵜nh lý 2, ta đã có thành ph亥n liên thông m衣nh ch泳a a n茨m trong nhánh DFS g嘘c a, theo 

ch泳ng minh trên ta l衣i có: M丑i đ雨nh trong nhánh DFS g嘘c a n茨m trong thành ph亥n liên thông 

m衣nh ch泳a a. K院t h嬰p l衣i đ逢嬰c: Nhánh DFS g嘘c a chính là thành ph亥n liên thông m衣nh ch泳a a. 

4.4.3. Thu壱t toán Tarjan (R.E.Tarjan - 1972) 

Ch丑n u là ch嘘t mà t瑛 đó quá trình tìm ki院m theo chi隠u sâu không thĕm thêm b医t kỳ m瓜t ch嘘t 
nào khác, ch丑n l医y thành ph亥n liên thông m衣nh th泳 nh医t là nhánh DFS g嘘c u. Sau đó lo衣i b臼 
nhánh DFS g嘘c u ra kh臼i cây DFS, l衣i tìm th医y m瓜t đ雨nh ch嘘t v khác mà nhánh DFS g嘘c v 

không ch泳a ch嘘t nào khác, l衣i ch丑n l医y thành ph亥n liên thông m衣nh th泳 hai là nhánh DFS g嘘c 

v. T逢挨ng t詠 nh逢 v壱y cho thành ph亥n liên thông m衣nh th泳 ba, th泳 t逢, v.v… Có th吋 hình dung 

thu壱t toán Tarjan “bẻ” cây DFS t衣i v鵜 trí các ch嘘t đ吋 đ逢嬰c các nhánh r運i r衣c, m厩i nhánh là m瓜t 
thành ph亥n liên thông m衣nh. 
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Hình 65: Thu壱t toán Tarjan “b飲” cây DFS 

Trình bày dài dòng nh逢 v壱y, nh逢ng đi隠u quan tr丑ng nh医t bây gi運 m噂i nói t噂i: Làm th院 nào 

ki吋m tra m瓜t đ雨nh v nào đó có ph違i là ch嘘t hay không ? 

Hãy đ吋 ý nhánh DFS g嘘c 荏 đ雨nh r nào đó. 

Nhận xét 1: N院u nh逢 t瑛 các đ雨nh thu瓜c nhánh g嘘c r này không có cung ng逢嬰c hay cung chéo 

nào đi ra kh臼i nhánh đó thì r là ch嘘t. Đi隠u này d宇 hi吋u b荏i nh逢 v壱y có nghƿa là t瑛 r, đi theo các 

cung c栄a đ欝 th鵜 thì ch雨 đ院n đ逢嬰c nh英ng đ雨nh thu瓜c nhánh đó mà thôi. V壱y: 

Thành ph亥n liên thông m衣nh ch泳a r ⊆ T壱p các đ雨nh có th吋 đ院n t瑛 r = Nhánh DFS g嘘c r 

nên r là ch嘘t. 

Nhận xét 2: N院u t瑛 m瓜t đ雨nh v nào đó c栄a nhánh DFS g嘘c r có m瓜t cung ng逢嬰c t噂i m瓜t đ雨nh 

w là ti隠n b嘘i c栄a r, thì r không là ch嘘t. Th壱t v壱y: do có chu trình (w→r→v→w) nên w, r, v 

thu瓜c cùng m瓜t thành ph亥n liên thông m衣nh. Mà w đ逢嬰c thĕm tr逢噂c r, đi隠u này mâu thu磯n 

v噂i cách xác đ鵜nh ch嘘t (Xem l衣i đ鵜nh lý 2) 

Nhận xét 3: V医n đ隠 ph泳c t衣p g員p ph違i 荏 đây là n院u t瑛 m瓜t đ雨nh v c栄a nhánh DFS g嘘c r, có 

m瓜t cung chéo đi t噂i m瓜t nhánh khác. Ta s胤 thi院t l壱p gi違i thu壱t li羽t kê thành ph亥n liên thông 

m衣nh ngay trong th栄 t映c Visit(u), khi mà đ雨nh u đã duy羽t xong, t泳c là khi các đ雨nh khác c栄a 

nhánh DFS g嘘c u đ隠u đã thĕm và quá trình thĕm đ羽 quy lùi l衣i v隠 Visit(u). N院u nh逢 u là ch嘘t, 
ta thông báo nhánh DFS g嘘c u là thành ph亥n liên thông m衣nh ch泳a u và lo衣i ngay các đ雨nh 

thu瓜c thành ph亥n đó kh臼i đ欝 th鵜 cũng nh逢 kh臼i cây DFS. Có th吋 ch泳ng minh đ逢嬰c tính đúng 

đ逸n c栄a ph逢挨ng pháp này, b荏i n院u nhánh DFS g嘘c u ch泳a m瓜t ch嘘t u' khác thì u' ph違i duy羽t 
xong tr逢噂c u và c違 nhánh DFS g嘘c u' đã b鵜 lo衣i b臼 r欝i. H挨n n英a còn có th吋 ch泳ng minh đ逢嬰c 

r茨ng, khi thu壱t toán ti院n hành nh逢 trên thì n院u nh逢 t瑛 m瓜t đ雨nh v c栄a m瓜t nhánh DFS g嘘c r 

có m瓜t cung chéo đi t噂i m瓜t nhánh khác thì r không là ch嘘t. 

Đ吋 ch泳ng t臼 đi隠u này, ta d詠a vào tính ch医t c栄a cây DFS: cung chéo s胤 n嘘i t瑛 m瓜t nhánh t噂i 

nhánh thĕm tr逢噂c đó, ch泳 không bao gi運 có cung chéo đi t噂i nhánh thĕm sau. Gi違 s穎 có cung 

chéo (v, v') đi t瑛 v ∈ nhánh DFS g嘘c r t噂i v' ∉ nhánh DFS g嘘c r, g丑i r' là ch嘘t c栄a thành ph亥n 
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liên thông ch泳a v'. Theo tính ch医t trên, v' ph違i thĕm tr逢噂c r, suy ra r' cũng ph違i thĕm tr逢噂c r. 

Có hai kh違 nĕng x違y ra: 

¬ N院u r' thu瓜c nhánh DFS đã duy羽t tr逢噂c r thì r' s胤 đ逢嬰c duy羽t xong tr逢噂c khi thĕm r, t泳c là 

khi thĕm r và c違 sau này khi thĕm v thì nhánh DFS g嘘c r' đã b鵜 hu益, cung chéo (v, v') s胤 
không đ逢嬰c tính đ院n n英a. 

¬ N院u r' là ti隠n b嘘i c栄a r thì ta có r' đ院n đ逢嬰c r, v n茨m trong nhánh DFS g嘘c r nên r đ院n đ逢嬰c 

v, v đ院n đ逢嬰c v' vì (v, v') là cung, v' l衣i đ院n đ逢嬰c r' b荏i r' là ch嘘t c栄a thành ph亥n liên thông 

m衣nh ch泳a v'. Ta thi院t l壱p đ逢嬰c chu trình (r'→r→v→v'→r'), suy ra r' và r thu瓜c cùng m瓜t 
thành ph亥n liên thông m衣nh, r' đã là ch嘘t nên r không th吋 là ch嘘t n英a. 

T瑛 ba nh壱n xét và cách cài đ員t ch逢挨ng trình nh逢 trong nh壱n xét 3, Ta có: Đ雨nh r là ch嘘t n院u 

và ch雨 n院u không t欝n t衣i cung ng逢嬰c ho員c cung chéo n嘘i m瓜t đ雨nh thu瓜c nhánh DFS g嘘c r v噂i 

m瓜t đ雨nh ngoài nhánh đó, hay nói cách khác: r là ch嘘t n院u và ch雨 n院u không t欝n t衣i cung 

n嘘i t瑛 m瓜t đ雨nh thu瓜c nhánh DFS g嘘c r t噂i m瓜t đ雨nh thĕm tr逢噂c r. 

D逢噂i đây là m瓜t cài đ員t h院t s泳c thông minh, ch雨 c亥n s穎a đ鰻i m瓜t chút th栄 t映c Visit 荏 trên là ta 

có ngay ph逢挨ng pháp này. N瓜i dung c栄a nó là đánh s嘘 th泳 t詠 các đ雨nh t瑛 đ雨nh đ逢嬰c thĕm đ亥u 

tiên đ院n đ雨nh thĕm sau cùng. Đ鵜nh nghƿa Number[u] là s嘘 th泳 t詠 c栄a đ雨nh u theo cách đánh s嘘 
đó. Ta tính thêm Low[u] là giá tr鵜 Number[.] nh臼 nh医t trong các đ雨nh có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 m瓜t 
đ雨nh v nào đó c栄a nhánh DFS g嘘c u b茨ng m瓜t cung (v噂i gi違 thi院t r茨ng u có m瓜t cung gi違 n嘘i 
v噂i chính u).  

C映 th吋 cách c詠c ti吋u hoá Low[u] nh逢 sau: 

Trong th栄 t映c Visit(u), tr逢噂c h院t ta đánh s嘘 th泳 t詠 thĕm cho đ雨nh u và kh荏i gán Low[u] := 

Number[u] (u có cung t噂i chính u). Sau đó v噂i m厩i đ雨nh v n嘘i t瑛 u, có hai kh違 nĕng: 

¬ N院u v đã thĕm thì ta c詠c ti吋u hoá Low[u] theo công th泳c:  

Low[u]m噂i := min(Low[u]cũ, Number[v]). 

¬ N院u v ch逢a thĕm thì ta g丑i đ羽 quy đi thĕm v, sau đó c詠c ti吋u hoá Low[u] theo công th泳c: 

Low[u]m噂i := min(Low[u]cũ, Low[v]) 

D宇 dàng ch泳ng minh đ逢嬰c tính đúng đ逸n c栄a công th泳c tính. 

Khi duy羽t xong m瓜t đ雨nh u (chuẩn b鵜 thoát kh臼i th栄 t映c Visit(u)), ta so sánh Low[u] và 

Number[u]. N院u nh逢 Low[u] = Number[u] thì u là ch嘘t, b荏i không có cung n嘘i t瑛 m瓜t đ雨nh 

thu瓜c nhánh DFS g嘘c u t噂i m瓜t đ雨nh thĕm tr逢噂c u. Khi đó ch雨 vi羽c li羽t kê các đ雨nh thu瓜c 

thành ph亥n liên thông m衣nh ch泳a u là nhánh DFS g嘘c u. 

Đ吋 công vi羽c d宇 dàng h挨n n英a, ta đ鵜nh nghƿa m瓜t danh sách Stack đ逢嬰c t鰻 ch泳c d逢噂i d衣ng 

ngĕn x院p và dùng ngĕn x院p này đ吋 l医y ra các đ雨nh thu瓜c m瓜t nhánh nào đó. Khi thĕm t噂i m瓜t 
đ雨nh u, ta đẩy ngay đ雨nh u đó vào ngĕn x院p, thì khi duy羽t xong đ雨nh u, m丑i đ雨nh thu瓜c nhánh 

DFS g嘘c u s胤 đ逢嬰c đẩy vào ngĕn x院p Stack ngay sau u. N院u u là ch嘘t, ta ch雨 vi羽c l医y các đ雨nh 

ra kh臼i ngĕn x院p Stack cho t噂i khi l医y t噂i đ雨nh u là s胤 đ逢嬰c nhánh DFS g嘘c u cũng chính là 

thành ph亥n liên thông m衣nh ch泳a u. 

Thu壱t toán Tarjan: 
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procedure Visit(u∈V); 
begin 
  Count := Count + 1; Number[u] := Count; {Trước hết đánh số u} 
  Low[u] := Number[u]; 
  Push(u); {Đẩy u vào ngăn xếp} 
  〈Đánh dấu u đã thăm〉; 
  for (∀v: (u, v)∈E) do 
    if 〈v đã thăm〉 then 
      Low[u] := min(Low[u], Number[v]) 
    else 
      begin 
        Visit(v); 
        Low[u] := min(Low[u], Low[v]); 
      end; 
  if Number[u] = Low[u] then {Nếu u là chốt} 
    begin 

      〈Thông báo thành phần liên thông mạnh với chốt u gồm có các đỉnh:〉; 
      repeat 
        v := Pop; {Lấy từ ngăn xếp ra một đỉnh v} 
        〈Output v〉; 
        〈Xoá đỉnh v khỏi đồ thị〉; 
      until v = u; 
    end; 
end; 
 
begin 

  〈Thêm vào đồ thị một đỉnh x và các cung (x, v) với mọi v〉; 
  Count := 0; 

  L := ∅; {Kh運i tạo một ngăn xếp rỗng} 
  Visit(x) 
end. 

B荏i thu壱t toán Tarjan ch雨 là s穎a đ鰻i m瓜t chút thu壱t toán DFS, các thao tác vào/ra ngĕn x院p 

đ逢嬰c th詠c hi羽n không quá n l亥n. V壱y nên n院u đ欝 th鵜 có n đ雨nh và m cung thì đ瓜 ph泳c t衣p tính 

toán c栄a thu壱t toán Tarjan v磯n là O(n + m) trong tr逢運ng h嬰p bi吋u di宇n đ欝 th鵜 b茨ng danh sách 

k隠, là O(n2) trong tr逢運ng h嬰p bi吋u di宇n b茨ng ma tr壱n k隠 và là O(n.m) trong tr逢運ng h嬰p bi吋u 

di宇n b茨ng danh sách c衣nh. 

M丑i th泳 đã s印n sàng, d逢噂i đây là toàn b瓜 ch逢挨ng trình. Trong ch逢挨ng trình này, ta s穎 d映ng: 

¬ Ma tr壱n k隠 A đ吋 bi吋u di宇n đ欝 th鵜. 

¬ M違ng Free ki吋u Boolean, Free[u] = True n院u u ch逢a b鵜 li羽t kê vào thành ph亥n liên thông 

nào, t泳c là u ch逢a b鵜 lo衣i kh臼i đ欝 th鵜. 

¬ M違ng Number và Low v噂i công d映ng nh逢 trên, quy 逢噂c Number[u] = 0 n院u đ雨nh u ch逢a 

đ逢嬰c thĕm. 

¬ M違ng Stack, th栄 t映c Push, hàm Pop đ吋 mô t違 c医u trúc ngĕn x院p. 

Input: file vĕn b違n SCONNECT.INP: 

¬ Dòng đ亥u: Ghi s嘘 đ雨nh n (≤ 100) và s嘘 cung m c栄a đ欝 th鵜 cách nhau m瓜t d医u cách 

¬ m dòng ti院p theo, m厩i dòng ghi hai s嘘 nguyên u, v cách nhau m瓜t d医u cách th吋 hi羽n có 

cung (u, v) trong đ欝 th鵜 

Output: file vĕn b違n SCONNECT.OUT, li羽t kê các thành ph亥n liên thông m衣nh 
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SCONNECT.INP 

11 15 
1 2 
1 8 
2 3 
3 4 
4 2 
4 5 
5 6 
6 7 
7 5 
8 9 
9 4 
9 10 
10 8 
10 11 
11 8 
 

SCONNECT.OUT 

Component 1:  
7, 6, 5,  
Component 2:  
4, 3, 2,  
Component 3:  
11, 10, 9, 8,  
Component 4:  
1,  
 

P_4_04_2.PAS * Thuật toán Tarjan liệt kê các thành phần liên thông mạnh 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Strong_connectivity; 
const 
  InputFile  = 'SCONNECT.INP'; 
  OutputFile = 'SCONNECT.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  a: array[1..max, 1..max] of Boolean; 
  Free: array[1..max] of Boolean; 
  Number, Low, Stack: array[1..max] of Integer; 
  n, Count, ComponentCount, Top: Integer; 
  fo: Text; 
 
procedure Enter; 
var 
  i, u, v, m: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  FillChar(a, SizeOf(a), False); 
  ReadLn(fi, n, m); 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      ReadLn(fi, u, v); 
      a[u, v] := True; 
    end; 
  Close(fi); 
end; 
 
procedure Init; {Kh運i tạo} 
begin 
  FillChar(Number, SizeOf(Number), 0); {Mọi đỉnh đều chưa thăm} 
  FillChar(Free, SizeOf(Free), True); {Chưa đỉnh nào bị loại} 
  Top := 0; {Ngăn xếp rỗng} 
  Count := 0; {Biến đánh số thứ tự thăm} 
  ComponentCount := 0; {Biến đánh số các thành phần liên thông} 
end; 
 
procedure Push(v: Integer); {Đẩy một đỉnh v vào ngăn xếp} 
begin 
  Inc(Top); 
  Stack[Top] := v; 
end; 
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function Pop: Integer; {Lấy một đỉnh khỏi ngăn xếp, trả về trong kết quả hàm} 
begin 
  Pop := Stack[Top]; 
  Dec(Top); 
end; 
 
function Min(x, y: Integer): Integer; 
begin 
  if x < y then Min := x else Min := y; 
end; 
 
procedure Visit(u: Integer); {Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu bắt đầu từ u} 
var 
  v: Integer; 
begin 
  Inc(Count); Number[u] := Count; {Trước hết đánh số cho u} 
  Low[u] := Number[u]; {Coi u có cung tới u, nên có thể kh運i gán Low[u] thế này rồi sau cực tiểu hoá dần} 
  Push(u); {Đẩy u vào ngăn xếp} 
  for v := 1 to n do 
    if Free[v] and a[u, v] then {Xét những đỉnh v kề u} 
      if Number[v] <> 0 then {Nếu v đã thăm} 
        Low[u] := Min(Low[u], Number[v]) {Cực tiểu hoá Low[u] theo công thức này} 
      else {Nếu v chưa thăm} 
        begin 
          Visit(v); {Tiếp tục tìm kiếm theo chiều sâu bắt đầu từ v} 
          Low[u] := Min(Low[u], Low[v]); {Rồi cực tiểu hoá Low[u] theo công thức này} 
        end; 
  {Đến đây thì đỉnh u được duyệt xong, tức là các đỉnh thuộc nhánh DFS gốc u đều đã thăm} 
  if Number[u] = Low[u] then {Nếu u là chốt} 
    begin {Liệt kê thành phần liên thông mạnh có chốt u} 
      Inc(ComponentCount);  
      WriteLn(fo, 'Component ', ComponentCount, ': '); 
      repeat 
        v := Pop; {Lấy dần các đỉnh ra khỏi ngăn xếp} 
        Write(fo, v, ', '); {Liệt kê các đỉnh đó} 
        Free[v] := False; {Rồi loại luôn khỏi đồ thị} 
      until v = u; {Cho tới khi lấy tới đỉnh u} 
      WriteLn(fo); 
    end; 
end; 
 
procedure Solve; 
var 
  u: Integer; 
begin 
  {Thay vì thêm một đỉnh giả x và các cung (x, v) với mọi đỉnh v rồi gọi Visit(x), ta có thể làm thế này cho nhanh}  
  for u := 1 to n do 
    if Number[u] = 0 then Visit(u); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  Init; 
  Solve; 
  Close(fo); 
end. 

Bài t壱p 

Bài 1 
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Ph逢挨ng pháp cài đ員t nh逢 trên có th吋 nói là r医t hay và hi羽u qu違, đòi h臼i ta ph違i hi吋u rõ b違n ch医t 
thu壱t toán, n院u không thì r医t d宇 nh亥m. Trên th詠c t院, còn có m瓜t ph逢挨ng pháp khác d宇 hi吋u 

h挨n, tuy tính hi羽u qu違 có kém h挨n m瓜t chút. Hãy vi院t ch逢挨ng trình mô t違 ph逢挨ng pháp sau: 

V磯n dùng thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u sâu v噂i th栄 t映c Visit nói 荏 đ亥u m映c, đánh s嘘 l衣i các 

đ雨nh t瑛 1 t噂i n theo th泳 t詠 duyệt xong, sau đó đ違o chi隠u t医t c違 các cung c栄a đ欝 th鵜. Xét l亥n 

l逢嬰t các đ雨nh theo th泳 t詠 t瑛 đ雨nh duy羽t xong sau cùng t噂i đ雨nh duy羽t xong đ亥u tiên, v噂i m厩i 
đ雨nh đó, ta l衣i dùng thu壱t toán tìm ki院m trên đ欝 th鵜 (BFS hay DFS) li羽t kê nh英ng đ雨nh nào đ院n 

đ逢嬰c t瑛 đ雨nh đang xét, đó chính là m瓜t thành ph亥n liên thông m衣nh. L逢u ý là khi li羽t kê xong 

thành ph亥n nào, ta lo衣i ngay các đ雨nh c栄a thành ph亥n đó kh臼i đ欝 th鵜.  

Tính đúng đ逸n c栄a ph逢挨ng pháp có th吋 hình dung không m医y khó khĕn: 

Tr逢噂c h院t ta thêm vào đ欝 th鵜 đ雨nh x và các cung (x, v) v噂i m丑i v, sau đó g丑i Visit(x) đ吋 xây 

d詠ng cây DFS g嘘c x. Hi吋n nhiên x là ch嘘t c栄a thành ph亥n liên thông ch雨 g欝m m厩i x. Sau đó 

b臼 đ雨nh x kh臼i cây DFS, cây s胤 phân rã thành các cây con.  

Đ雨nh r duy羽t xong sau cùng ch逸c ch逸n là g嘘c c栄a m瓜t cây con (b荏i khi duy羽t xong nó ch逸c 

ch逸n s胤 lùi v隠 x) suy ra r là ch嘘t. H挨n th院 n英a, n院u m瓜t đ雨nh u nào đó t噂i đ逢嬰c r thì u cũng 

ph違i thu瓜c cây con g嘘c r. B荏i n院u gi違 s穎 ph違n ch泳ng r茨ng u thu瓜c cây con khác thì u ph違i 
đ逢嬰c thĕm tr逢噂c r (do cây con g嘘c r đ逢嬰c thĕm t噂i sau cùng), có nghƿa là khi Visit(u) thì r 

ch逢a thĕm. V壱y nên r s胤 thu瓜c nhánh DFS g嘘c u, mâu thu磯n v噂i l壱p lu壱n r là g嘘c. T瑛 đó suy 

ra n院u u t噂i đ逢嬰c r thì r t噂i đ逢嬰c u, t泳c là khi đ違o chi隠u các cung, n院u r t噂i đ逢嬰c đ雨nh nào thì 

đ雨nh đó thu瓜c thành ph亥n liên thông ch嘘t r. 

Lo衣i b臼 thành ph亥n liên thông v噂i ch嘘t r kh臼i đ欝 th鵜. Cây con g嘘c r l衣i phân rã thành nhi隠u 

cây con. L壱p lu壱n t逢挨ng t詠 nh逢 trên v噂i v' là đ雨nh duy羽t xong sau cùng (Hình 66). 

Ví d映: 
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Hình 66: Đánh s嘘 l衣i, đ違o chi隠u các cung và duy羽t BFS v噂i cách ch丑n các đ雨nh xu医t phát ng逢嬰c l衣i v噂i th泳 

t詠 duy羽t xong (th泳 t詠 11, 10… 3, 2, 1) 

Bài 2 
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Thu壱t toán Warshall có th吋 áp d映ng tìm bao đóng c栄a đ欝 th鵜 có h逢噂ng, v壱y hãy ki吋m tra tính 

liên thông m衣nh c栄a m瓜t đ欝 th鵜 có h逢噂ng b茨ng hai cách: Dùng các thu壱t toán tìm ki院m trên đ欝 
th鵜 và thu壱t toán Warshall, sau đó so sánh 逢u, nh逢嬰c đi吋m c栄a m厩i ph逢挨ng pháp 

Bài 3 

Trên m員t phẳng v噂i h羽 to衣 đ瓜 Decattes vuông góc cho n đ逢運ng tròn, m厩i đ逢運ng tròn xác đ鵜nh 

b荏i b瓜 3 s嘘 th詠c (X, Y, R) 荏 đây (X, Y) là to衣 đ瓜 tâm và R là bán kính. Hai đ逢運ng tròn g丑i là 

thông nhau n院u chúng có đi吋m chung. Hãy chia các đ逢運ng tròn thành m瓜t s嘘 t嘘i thi吋u các 

nhóm sao cho hai đ逢運ng tròn b医t kỳ trong m瓜t nhóm b医t kỳ có th吋 đi đ逢嬰c sang nhau sau m瓜t 
s嘘 h英u h衣n các b逢噂c di chuy吋n gi英a hai đ逢運ng tròn thông nhau. 
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§5. VÀI 永NG D影NG C曳A DFS VÀ BFS 

5.1. XÂY D衛NG CÂY KHUNG C曳A Đ唄 TH卯 
Cây là đ欝 th鵜 vô h逢噂ng, liên thông, không có chu trình đ挨n. Đ欝 th鵜 vô h逢噂ng không có chu 

trình đ挨n g丑i là r瑛ng (h嬰p c栄a nhi隠u cây). Nh逢 v壱y m厩i thành ph亥n liên thông c栄a r瑛ng là m瓜t 
cây. 

Khái ni羽m cây đ逢嬰c s穎 d映ng r瓜ng rãi trong nhi隠u lƿnh v詠c khác nhau: Nghiên c泳u c医u trúc 

các phân t穎 h英u c挨, xây d詠ng các thu壱t toán t鰻 ch泳c th逢 m映c, các thu壱t toán tìm ki院m, l逢u tr英 

và nén d英 li羽u… 

5.1.1. Đ鵜nh lý (Daisy Chain Theorem) 

Gi違 s穎 T = (V, E) là đ欝 th鵜 vô h逢噂ng v噂i n đ雨nh. Khi đó các m羽nh đ隠 sau là t逢挨ng đ逢挨ng: 

1. T là cây 

2. T không ch泳a chu trình đ挨n và có n - 1 c衣nh 

3. T liên thông và m厩i c衣nh c栄a nó đ隠u là c亥u 

4. Gi英a hai đ雨nh b医t kỳ c栄a T đ隠u t欝n t衣i đúng m瓜t đ逢運ng đi đ挨n 

5. T không ch泳a chu trình đ挨n nh逢ng h宇 c泳 thêm vào m瓜t c衣nh ta thu đ逢嬰c m瓜t chu 

trình đ挨n.  

6. T liên thông và có n - 1 c衣nh 

Ch泳ng minh: 

1⇒2: “T là cây” ⇒ “T không ch泳a chu trình đ挨n và có n - 1 c衣nh” 

T瑛 T là cây, theo đ鵜nh nghƿa T không ch泳a chu trình đ挨n. Ta s胤 ch泳ng minh cây T có n đ雨nh 

thì ph違i có n - 1 c衣nh b茨ng quy n衣p theo s嘘 đ雨nh n. Rõ ràng khi n = 1 thì cây có 1 đ雨nh s胤 ch泳a 

0 c衣nh. N院u n > 1 thì do đ欝 th鵜 h英u h衣n nên s嘘 các đ逢運ng đi đ挨n trong T cũng h英u h衣n, g丑i P 

= (v1, v2, …, vk) là m瓜t đ逢運ng đi dài nh医t (qua nhi隠u c衣nh nh医t) trong T. Đ雨nh v1 không th吋 có 

c衣nh n嘘i v噂i đ雨nh nào trong s嘘 các đ雨nh v3, v4, …, vk. B荏i n院u có c衣nh (v1, vp) (3 ≤ p ≤ k) thì 

ta s胤 thi院t l壱p đ逢嬰c chu trình đ挨n (v1, v2, …, vp, v1). M員t khác, đ雨nh v1 cũng không th吋 có c衣nh 

n嘘i v噂i đ雨nh nào khác ngoài các đ雨nh trên P trên b荏i n院u có c衣nh (v1, v0) (v0∉P) thì ta thi院t l壱p 

đ逢嬰c đ逢運ng đi (v0, v1, v2, …, vk) dài h挨n đ逢運ng đi P. V壱y đ雨nh v1 ch雨 có đúng m瓜t c衣nh n嘘i 
v噂i v2 hay v1 là đ雨nh treo. Lo衣i b臼 v1 và c衣nh (v1, v2) kh臼i T ta đ逢嬰c đ欝 th鵜 m噂i cũng là cây và 

có n - 1 đ雨nh, cây này theo gi違 thi院t quy n衣p có n - 2 c衣nh. V壱y cây T có n - 1 c衣nh. 

2⇒3: “T không ch泳a chu trình đ挨n và có n - 1 c衣nh” ⇒ “T liên thông và m厩i c衣nh c栄a 

nó đ隠u là c亥u” 

Gi違 s穎 T có k thành ph亥n liên thông T1, T2, …, Tk. Vì T không ch泳a chu trình đ挨n nên các 

thành ph亥n liên thông c栄a T cũng không ch泳a chu trình đ挨n, t泳c là các T1, T2, …, Tk đ隠u là 

cây. G丑i n1, n2, …, nk l亥n l逢嬰t là s嘘 đ雨nh c栄a T1, T2, …, Tk thì cây T1 có n1 - 1 c衣nh, cây T2 có 

n2 - 1 c衣nh…, cây Tk có nk - 1 c衣nh. C瓜ng l衣i ta có s嘘 c衣nh c栄a T là n1 + n2 + … + nk - k = n - 
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k c衣nh. Theo gi違 thi院t, cây T có n - 1 c衣nh, suy ra k = 1, đ欝 th鵜 ch雨 có m瓜t thành ph亥n liên 

thông là đ欝 th鵜 liên thông. 

Bây gi運 khi T đã liên thông, n院u b臼 đi m瓜t c衣nh c栄a T thì T s胤 còn n - 2 c衣nh và s胤 không liên 

thông b荏i n院u T v磯n liên thông thì do T không có chu trình nên T s胤 là cây và có n - 1 c衣nh. 

Đi隠u đó ch泳ng t臼 m厩i c衣nh c栄a T đ隠u là c亥u. 

3⇒4: “T liên thông và m厩i c衣nh c栄a nó đ隠u là c亥u” ⇒ “Gi英a hai đ雨nh b医t kỳ c栄a T có 

đúng m瓜t đ逢運ng đi đ挨n” 

G丑i x và y là 2 đ雨nh b医t kỳ trong T, vì T liên thông nên s胤 có m瓜t đ逢運ng đi đ挨n t瑛 x t噂i y. N院u 

t欝n t衣i m瓜t đ逢運ng đi đ挨n khác t瑛 x t噂i y thì n院u ta b臼 đi m瓜t c衣nh (u, v) n茨m trên đ逢運ng đi 
th泳 nh医t nh逢ng không n茨m trên đ逢運ng đi th泳 hai thì t瑛 u v磯n có th吋 đ院n đ逢嬰c v b茨ng cách: đi 
t瑛 u đi theo chi隠u t噂i x theo các c衣nh thu瓜c đ逢運ng th泳 nh医t, sau đó đi t瑛 x t噂i y theo đ逢運ng 

th泳 hai, r欝i l衣i đi t瑛 y t噂i v theo các c衣nh thu瓜c đ逢運ng đi th泳 nh医t. Đi隠u này mâu thu磯n v噂i gi違 
thi院t (u, v) là c亥u. 

4⇒5: “Gi英a hai đ雨nh b医t kỳ c栄a T có đúng m瓜t đ逢運ng đi đ挨n” ⇒ “T không ch泳a chu 

trình đ挨n nh逢ng h宇 c泳 thêm vào m瓜t c衣nh ta thu đ逢嬰c m瓜t chu trình đ挨n” 

Th泳 nh医t T không ch泳a chu trình đ挨n vì n院u T ch泳a chu trình đ挨n thì chu trình đó qua ít nh医t 
hai đ雨nh u, v. Rõ ràng d丑c theo các c衣nh trên chu trình đó thì t瑛 u có hai đ逢運ng đi đ挨n t噂i v. 

Vô lý. 

Gi英a hai đ雨nh u, v b医t kỳ c栄a T có m瓜t đ逢運ng đi đ挨n n嘘i u v噂i v, v壱y khi thêm c衣nh (u, v) vào 

đ逢運ng đi này thì s胤 t衣o thành chu trình. 

5⇒6: “T không ch泳a chu trình đ挨n nh逢ng h宇 c泳 thêm vào m瓜t c衣nh ta thu đ逢嬰c m瓜t 
chu trình đ挨n” ⇒ “T liên thông và có n - 1 c衣nh” 

G丑i u và v là hai đ雨nh b医t kỳ trong T, thêm vào T m瓜t c衣nh (u, v) n英a thì theo gi違 thi院t s胤 t衣o 

thành m瓜t chu trình ch泳a c衣nh (u, v). Lo衣i b臼 c衣nh này đi thì ph亥n còn l衣i c栄a chu trình s胤 là 

m瓜t đ逢運ng đi t瑛 u t噂i v. M丑i c員p đ雨nh c栄a T đ隠u có m瓜t đ逢運ng đi n嘘i chúng t泳c là T liên 

thông, theo gi違 thi院t T không ch泳a chu trình đ挨n nên T là cây và có n - 1 c衣nh. 

6⇒1: “T liên thông và có n - 1 c衣nh” ⇒ “T là cây” 

Gi違 s穎 T không là cây thì T có chu trình, hu益 b臼 m瓜t c衣nh trên chu trình này thì T v磯n liên 

thông, n院u đ欝 th鵜 m噂i nh壱n đ逢嬰c v磯n có chu trình thì l衣i hu益 m瓜t c衣nh trong chu trình m噂i. C泳 

nh逢 th院 cho t噂i khi ta nh壱n đ逢嬰c m瓜t đ欝 th鵜 liên thông không có chu trình. Đ欝 th鵜 này là cây 

nh逢ng l衣i có < n - 1 c衣nh (vô lý). V壱y T là cây 

5.1.2. Đ鵜nh nghƿa 

Gi違 s穎 G = (V, E) là đ欝 th鵜 vô h逢噂ng. Cây T = (V, F) v噂i F⊆E g丑i là cây khung c栄a đ欝 th鵜 G. 

T泳c là n院u nh逢 lo衣i b臼 m瓜t s嘘 c衣nh c栄a G đ吋 đ逢嬰c m瓜t cây thì cây đó g丑i là cây khung (hay 

cây bao trùm c栄a đ欝 th鵜).  

D宇 th医y r茨ng v噂i m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông có th吋 có nhi隠u cây khung (Hình 67). 
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G T1
T2 T3  

Hình 67: Đ欝 th鵜 G và m瓜t s嘘 ví d映 cây khung T1, T2, T3 c栄a nó 

Đi隠u ki羽n c亥n và đ栄 đ吋 m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng có cây khung là đ欝 th鵜 đó ph違i liên thông 

S嘘 cây khung c栄a đ欝 th鵜 đ亥y đ栄 Kn là nn-2. 

5.1.3. Thu壱t toán xây d詠ng cây khung 

Xét đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông G = (V, E) có n đ雨nh, có nhi隠u thu壱t toán xây d詠ng cây khung 

c栄a G  

Xây dựng cây khung bằng thuật toán hợp nhất 

Tr逢噂c h院t, đ員t T = (V, ∅); T không ch泳a c衣nh nào thì có th吋 coi T g欝m n cây r運i r衣c, m厩i cây 

ch雨 có 1 đ雨nh. Sau đó xét l亥n l逢嬰t các c衣nh c栄a G, n院u c衣nh đang xét n嘘i hai cây khác nhau 

trong T thì thêm c衣nh đó vào T, đ欝ng th運i h嬰p nh医t hai cây đó l衣i thành m瓜t cây. C泳 làm nh逢 

v壱y cho t噂i khi k院t n衣p đ栄 n - 1 c衣nh vào T thì ta đ逢嬰c T là cây khung c栄a đ欝 th鵜. Các ph逢挨ng 

pháp ki吋m tra c衣nh có n嘘i hai cây khác nhau hay không cũng nh逢 k悦 thu壱t h嬰p nh医t hai cây s胤 
đ逢嬰c bàn k悦 h挨n trong thu壱t toán Kruskal 荏 [§9 - m映c 9.2]. 

Xây dựng cây khung bằng các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị.  

Áp d映ng thu壱t toán BFS hay DFS b逸t đ亥u t瑛 đ雨nh S, t衣i m厩i b逢噂c t瑛 đ雨nh u t噂i thĕm đ雨nh v, ta 

thêm vào thao tác ghi nh壱n luôn c衣nh (u, v) vào cây khung. Do đ欝 th鵜 liên thông nên thu壱t 
toán s胤 xu医t phát t瑛 S và t噂i thĕm t医t c違 các đ雨nh còn l衣i, m厩i đ雨nh đúng m瓜t l亥n, t泳c là quá 

trình duy羽t s胤 ghi nh壱n đ逢嬰c đúng n - 1 c衣nh. T医t c違 nh英ng c衣nh đó không t衣o thành chu trình 

đ挨n b荏i thu壱t toán không thĕm l衣i nh英ng đ雨nh đã thĕm. Theo m羽nh đ隠 t逢挨ng đ逢挨ng th泳 hai, ta 

có nh英ng c衣nh ghi nh壱n đ逢嬰c t衣o thành m瓜t cây khung c栄a đ欝 th鵜. 
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Hình 68: Cây khung DFS (a) và cây khung BFS (b) (Mũi tên ch雨 chi隠u đi thĕm các đ雨nh) 
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5.2. T一P CÁC CHU TRÌNH C愛 S雲 C曳A Đ唄 TH卯 
Xét m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông G = (V, E); g丑i T = (V, F) là m瓜t cây khung c栄a nó. Các 

c衣nh c栄a cây khung đ逢嬰c g丑i là các c衣nh trong, còn các c衣nh khác là các c衣nh ngoài. 

N院u thêm m瓜t c衣nh ngoài e ∈ E\F vào cây khung T, thì ta đ逢嬰c đúng m瓜t chu trình đ挨n trong 

T, ký hi羽u chu trình này là Ce. T壱p các chu trình: 

Ψ = {Ce⏐e ∈ E\F} 

đ逢嬰c g丑i là t壱p các chu trình c挨 s荏 c栄a đ欝 th鵜 G. 

Các tính chất quan trọng của tập các chu trình cơ sở: 

¬ T壱p các chu trình c挨 s荏 là ph映 thu瓜c vào cây khung, hai cây khung khác nhau có th吋 cho 

hai t壱p chu trình c挨 s荏 khác nhau. 

¬ N院u đ欝 th鵜 liên thông có n đ雨nh và m c衣nh, thì trong cây khung có n - 1 c衣nh, còn l衣i m - n 

+ 1 c衣nh ngoài. T逢挨ng 泳ng v噂i m厩i c衣nh ngoài có m瓜t chu trình c挨 s荏, v壱y s嘘 chu trình 

c挨 s荏 c栄a đ欝 th鵜 liên thông là m - n + 1. 

¬ T壱p các chu trình c挨 s荏 là t壱p nhi隠u nh医t các chu trình tho違 mãn: M厩i chu trình có 

đúng m瓜t c衣nh riêng, c衣nh đó không n茨m trong b医t c泳 m瓜t chu trình nào khác. B荏i n院u có 

m瓜t t壱p g欝m t chu trình tho違 mãn đi隠u đó thì vi羽c lo衣i b臼 c衣nh riêng c栄a m瓜t chu trình s胤 
không làm m医t tính liên thông c栄a đ欝 th鵜, đ欝ng th運i không 違nh h逢荏ng t噂i s詠 t欝n t衣i c栄a các 

chu trình khác. Nh逢 v壱y n院u lo衣i b臼 t医t c違 các c衣nh riêng thì đ欝 th鵜 v磯n liên thông và còn m 

- t c衣nh. Đ欝 th鵜 liên thông thì không th吋 có ít h挨n n - 1 c衣nh nên ta có m - t ≥ n - 1 hay t ≤ 

m - n + 1.  

¬ M丑i c衣nh trong m瓜t chu trình đ挨n b医t kỳ đ隠u ph違i thu瓜c m瓜t chu trình c挨 s荏. B荏i n院u 

có m瓜t c衣nh (u, v) không thu瓜c m瓜t chu trình c挨 s荏 nào, thì khi ta b臼 c衣nh đó đi đ欝 th鵜 v磯n 

liên thông và không 違nh h逢荏ng t噂i s詠 t欝n t衣i c栄a các chu trình c挨 s荏. L衣i b臼 ti院p nh英ng 

c衣nh ngoài c栄a các chu trình c挨 s荏 thì đ欝 th鵜 v磯n liên thông và còn l衣i m - (m - n + 1) - 1 = 

n - 2 c衣nh. Đi隠u này vô lý. 

Đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 G = (V, E) có n đ雨nh và m c衣nh, có k thành ph亥n liên thông, ta có th吋 xét các 

thành ph亥n liên thông và xét r瑛ng các cây khung c栄a các thành ph亥n đó. Khi đó có th吋 m荏 

r瓜ng khái ni羽m t壱p các chu trình c挨 s荏 cho đ欝 th鵜 vô h逢噂ng t鰻ng quát: M厩i khi thêm m瓜t c衣nh 

không n茨m trong các cây khung vào r瑛ng, ta đ逢嬰c đúng m瓜t chu trình đ挨n, t壱p các chu trình 

đ挨n t衣o thành b茨ng cách ghép các c衣nh ngoài nh逢 v壱y g丑i là t壱p các chu trình c挨 s荏 c栄a đ欝 th鵜 
G. S嘘 các chu trình c挨 s荏 là m - n + k. 

5.3. BÀI TOÁN Đ卯NH CHI陰U Đ唄 TH卯 
Bài toán đ員t ra là cho m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông G = (V, E), hãy thay m厩i c衣nh c栄a đ欝 
th鵜 b茨ng m瓜t cung đ鵜nh h逢噂ng đ吋 đ逢嬰c m瓜t đ欝 th鵜 có h逢噂ng liên thông m衣nh. N院u có ph逢挨ng 

án đ鵜nh chi隠u nh逢 v壱y thì G đ逢嬰c g丑i là đ欝 th鵜 đ鵜nh chi隠u đ逢嬰c. Bài toán đ鵜nh chi隠u đ欝 th鵜 có 

泳ng d映ng rõ nh医t trong s挨 đ欝 giao thông đ逢運ng b瓜. Chẳng h衣n nh逢 tr違 l運i câu h臼i: Trong m瓜t 
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h羽 th嘘ng đ逢運ng ph嘘, li羽u có th吋 quy đ鵜nh các đ逢運ng ph嘘 đó thành đ逢運ng m瓜t chi隠u mà v磯n 

đ違m b違o s詠 đi l衣i gi英a hai nút giao thông b医t kỳ hay không. 

Có th吋 t鰻ng quát hoá bài toán đ鵜nh chi隠u đ欝 th鵜: V噂i đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G = (V, E) hãy tìm cách 

thay m厩i c衣nh c栄a đ欝 th鵜 b茨ng m瓜t cung đ鵜nh h逢噂ng đ吋 đ逢嬰c đ欝 th鵜 m噂i có ít thành ph亥n liên 

thông m衣nh nh医t. D逢噂i đây ta xét m瓜t tính ch医t h英u ích c栄a thu壱t toán thu壱t toán tìm ki院m 

theo chi隠u sâu đ吋 gi違i quy院t bài toán đ鵜nh chi隠u đ欝 th鵜 

5.3.1. Phép đ鵜nh chi隠u DFS 

Xét mô hình duy羽t đ欝 th鵜 b茨ng thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u sâu: 

procedure Visit(u ∈ V); 
begin 

  〈Thông báo thăm u và đánh dấu u đã thăm〉; 
  for (∀v: (u, v) ∈ E) do 
    if 〈v chưa thăm〉 then Visit(v); 
end; 
 
begin 

  〈Đánh dấu mọi đỉnh đều chưa thăm〉; 
  for (∀v ∈ V) do 
    if 〈v chưa thăm〉 then Visit(v); 
end; 

Coi m瓜t c衣nh c栄a đ欝 th鵜 t逢挨ng đ逢挨ng v噂i hai cung có h逢噂ng ng逢嬰c chi隠u nhau. Thu壱t toán 

tìm ki院m theo chi隠u sâu theo mô hình trên s胤 duy羽t qua h院t các đ雨nh c栄a đ欝 th鵜 và t医t c違 các 

cung n英a. Quá trình duy羽t cho ta m瓜t cây tìm ki院m DFS. Ta có các nh壱n xét sau: 

Nh壱n xét 1:  

Quá trình duy羽t s胤 không có cung chéo (cung đi t瑛 m瓜t nhánh DFS thĕm sau t噂i nhánh DFS 

thĕm tr逢噂c). Th壱t v壱y, n院u quá trình duy羽t xét t噂i m瓜t cung (u, v): 

¬ N院u u thĕm tr逢噂c v có nghƿa là khi Visit(u) đ逢嬰c g丑i thì v ch逢a thĕm, vì th栄 t映c Visit(u) s胤 
xây d詠ng nhánh DFS g嘘c u g欝m nh英ng đ雨nh ch逢a thĕm đ院n đ逢嬰c t瑛 u, suy ra v n茨m trong 

nhánh DFS g嘘c u ⇒ v là h壱u du羽 c栄a u, hay (u, v) là cung DFS ho員c cung xuôi.  

¬ N院u u thĕm sau v (v thĕm tr逢噂c u), t逢挨ng t詠 trên, ta suy ra u n茨m trong nhánh DFS g嘘c v, 

v là ti隠n b嘘i c栄a u ⇒ (u, v) là cung ng逢嬰c. 

Nh壱n xét 2:  

Trong quá trình duy羽t đ欝 th鵜 theo chi隠u sâu, n院u c泳 duy羽t qua cung (u, v) nào thì ta b臼 đi cung 

(v, u). (T泳c là h宇 duy羽t qua cung (u, v) thì ta đ鵜nh chi隠u luôn c衣nh (u, v) theo chi隠u t瑛 u t噂i v), 

ta đ逢嬰c m瓜t phép đ鵜nh chi隠u đ欝 th鵜 g丑i là phép đ鵜nh chi隠u DFS. 
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Hình 69: Phép đ鵜nh chi隠u DFS 

Nh壱n xét 3:  

V噂i phép đ鵜nh chi隠u DFS, thì s胤 ch雨 còn các cung trên cây DFS và cung ng逢嬰c, không còn l衣i 
cung xuôi. B荏i trên đ欝 th鵜 vô h逢噂ng ban đ亥u, n院u ta coi m瓜t c衣nh là hai cung có h逢噂ng ng逢嬰c 

chi隠u nhau thì v噂i m瓜t cung xuôi ta có cung ng逢嬰c chi隠u v噂i nó là cung ng逢嬰c. Do tính ch医t 
DFS, cung ng逢嬰c đ逢嬰c duy羽t tr逢噂c cung xuôi t逢挨ng 泳ng, nên khi đ鵜nh chi隠u c衣nh theo cung 

ng逢嬰c thì cung xuôi s胤 b鵜 hu益 và không b鵜 xét t噂i n英a. 

Nh壱n xét 4:  

Trong đ欝 th鵜 vô h逢噂ng ban đ亥u, c衣nh b鵜 đ鵜nh h逢噂ng thành cung ng逢嬰c chính là c衣nh ngoài 

c栄a cây DFS. Chính vì v壱y, m丑i chu trình c挨 s荏 c栄a cây DFS trong đ欝 th鵜 vô h逢噂ng ban 

đ亥u v磯n s胤 là chu trình trong đ欝 th鵜 có h逢噂ng t衣o ra. (Đây là m瓜t ph逢挨ng pháp hi羽u qu違 đ吋 
li羽t kê các chu trình c挨 s荏 c栄a cây khung DFS: V瑛a duy羽t DFS v瑛a đ鵜nh chi隠u, n院u duy羽t ph違i 
cung ng逢嬰c (u, v) thì truy v院t đ逢運ng đi c栄a DFS đ吋 tìm đ逢運ng t瑛 v đ院n u, sau đó n嘘i thêm 

cung ng逢嬰c (u, v) đ吋 đ逢嬰c m瓜t chu trình c挨 s荏). 

Định lý: Đi隠u ki羽n c亥n và đ栄 đ吋 m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông có th吋 đ鵜nh chi隠u đ逢嬰c là m厩i 
c衣nh c栄a đ欝 th鵜 n茨m trên ít nh医t m瓜t chu trình đ挨n (Hay nói cách khác m丑i c衣nh c栄a đ欝 th鵜 
đ隠u không ph違i là c亥u). 

Chứng minh: G丑i G = (V, E) là m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông. 

"⇒" 

N院u G là đ鵜nh chi隠u đ逢嬰c thì sau khi đ鵜nh h逢噂ng s胤 đ逢嬰c đ欝 th鵜 liên thông m衣nh G'. V噂i m瓜t 
c衣nh (u, v) đ逢嬰c đ鵜nh chi隠u thành cung (u, v) thì s胤 t欝n t衣i m瓜t đ逢運ng đi đ挨n trong G' theo các 

c衣nh đ鵜nh h逢噂ng t瑛 v v隠 u. Đ逢運ng đi đó n嘘i thêm cung (u, v) s胤 thành m瓜t chu trình đ挨n có 

h逢噂ng trong G'. T泳c là trên đ欝 th鵜 ban đ亥u, c衣nh (u, v) n茨m trên m瓜t chu trình đ挨n. 

"⇐" 

N院u m厩i c衣nh c栄a G đ隠u n茨m trên m瓜t chu trình đ挨n, ta s胤 ch泳ng minh r茨ng: phép đ鵜nh chi隠u 

DFS s胤 t衣o ra đ欝 th鵜 G' liên thông m衣nh. 

Tr逢噂c h院t ta ch泳ng minh r茨ng n院u (u, v) là c衣nh c栄a G thì s胤 có m瓜t đ逢運ng đi t瑛 u t噂i v trong 

G'. Th壱t v壱y, vì (u, v) n茨m trong m瓜t chu trình đ挨n, mà m丑i c衣nh c栄a m瓜t chu trình đ挨n đ隠u 
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ph違i thu瓜c m瓜t chu trình c挨 s荏 c栄a cây DFS, nên s胤 có m瓜t chu trình c挨 s荏 ch泳a c違 u và v. 

Chu trình c挨 s荏 c栄a cây DFS qua phép đ鵜nh chi隠u DFS v磯n là chu trình trong G' nên đi theo 

các c衣nh đ鵜nh h逢噂ng c栄a chu trình đó, ta có th吋 đi t瑛 u t噂i v và ng逢嬰c l衣i trên G'. 

N院u u và v là 2 đ雨nh b医t kỳ c栄a G thì do G liên thông, t欝n t衣i m瓜t đ逢運ng đi (u=x[0], x[1], …, 

x[n]=v). Vì (x[i], x[i + 1]) là c衣nh c栄a G nên trong G', t瑛 x[i] có th吋 đ院n đ逢嬰c x[i+1]. Suy ra 

t瑛 u cũng có th吋 đ院n đ逢嬰c v b茨ng các c衣nh đ鵜nh h逢噂ng c栄a G'. 

V噂i nh英ng k院t qu違 đã ch泳ng minh trên, ta còn suy ra đ逢嬰c: N院u đ欝 th鵜 liên thông và m厩i c衣nh 

c栄a nó n茨m trên ít nh医t m瓜t chu trình đ挨n thì phép đ鵜nh chi隠u DFS s胤 cho m瓜t đ欝 th鵜 liên 

thông m衣nh. Còn n院u không, thì phép đ鵜nh chi隠u DFS s胤 cho m瓜t đ欝 th鵜 đ鵜nh h逢噂ng có ít 

thành ph亥n liên thông m衣nh nh医t, m瓜t c衣nh không n茨m trên m瓜t chu trình đ挨n nào (c亥u) c栄a 

đ欝 th鵜 ban đ亥u s胤 đ逢嬰c đ鵜nh h逢噂ng thành cung n嘘i gi英a hai thành ph亥n liên thông m衣nh. 

Gi違i thu壱t cho bài toán đ鵜nh chi隠u đ欝 th鵜 đ院n đây quá đ挨n gi違n nên có l胤 không c亥n cài đ員t c映 
th吋 ch逢挨ng trình n英a. Bây gi運 song song v噂i vi羽c đ鵜nh chi隠u, ta mô t違 ph逢挨ng pháp đánh s嘘 
và ghi nh壱n cung ng逢嬰c lên trên cao nh医t t瑛 m瓜t nhánh cây DFS đ吋 dùng vào m瓜t s嘘 bài toán 

khác. 

5.3.2. Phép đánh s嘘 và ghi nh壱n cung ng逢嬰c lên cao nh医t trên cây DFS 

Trong quá trình đ鵜nh chi隠u, ta thêm vào đó thao tác đánh s嘘 các đ雨nh theo th泳 t詠 thĕm DFS, 

g丑i Number[u] là s嘘 th泳 t詠 c栄a đ雨nh u theo cách đánh s嘘 đó. Đ鵜nh nghƿa thêm Low[u] là giá 

tr鵜 Number[.] nh臼 nh医t c栄a nh英ng đ雨nh đ院n đ逢嬰c t瑛 nhánh DFS g嘘c u b茨ng m瓜t cung ng逢嬰c. 

T泳c là n院u nhánh DFS g嘘c u có nhi隠u cung ng逢嬰c h逢噂ng lên phía g嘘c thì ta ghi nh壱n l衣i cung 

ng逢嬰c h逢噂ng lên cao nh医t. N院u nhánh DFS g嘘c u không ch泳a cung ng逢嬰c thì ta cho Low[u] = 

+∞. C映 th吋 cách c詠c ti吋u hoá Low[u] nh逢 sau: Trong th栄 t映c Visit(u), tr逢噂c h院t ta đánh s嘘 th泳 

t詠 thĕm cho đ雨nh u (Number[u]) và kh荏i gán Low[u] = +∞, sau đó xét t医t c違 nh英ng đ雨nh v k隠 
u, đ鵜nh chi隠u c衣nh (u, v) thành cung (u, v). Có hai kh違 nĕng x違y ra: 

¬ v ch逢a thĕm thì ta g丑i Visit(v) đ吋 thĕm v, khi th栄 t映c Visit(v) thoát có nghƿa là đã xây d詠ng 

đ逢嬰c nhánh DFS g嘘c v ⊂ nhánh DFS g嘘c u, khi đó nh英ng cung ng逢嬰c đi t瑛 nhánh DFS 

g嘘c v có th吋 coi là cung ng逢嬰c đi t瑛 nhánh DFS g嘘c u ⇒ ta c詠c ti吋u hoá Low[u] theo công 

th泳c: Low[u]m噂i := min(Low[u]cũ, Low[v]) 

¬ v đã thĕm thì (u, v) là m瓜t cung ng逢嬰c đi t瑛 nhánh DFS g嘘c u ⇒ ta s胤 c詠c ti吋u hoá Low[u] 

theo công th泳c: Low[u]m噂i := min(Low[u]cũ, Number[v]) 
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Hình 70: Phép đánh s嘘 và ghi nh壱n cung ng逢嬰c lên cao nh医t 

5.4. LI烏T KÊ CÁC KH閏P VÀ C井U C曳A Đ唄 TH卯 
V噂i m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G = (V, E), ta dùng phép đ鵜nh chi隠u DFS đ吋 đ鵜nh chi隠u G, khi đó 

hãy đ吋 ý m瓜t cung (u, v) là cung trên cây DFS, ta có các nh壱n xét sau: 

¬ N院u t瑛 nhánh DFS g嘘c v không có cung nào ng逢嬰c lên phía trên v có nghƿa là t瑛 m瓜t đ雨nh 

thu瓜c nhánh DFS g嘘c v đi theo các cung đ鵜nh h逢噂ng ch雨 đi đ逢嬰c t噂i nh英ng đ雨nh n瓜i b瓜 
trong nhánh DFS g嘘c v mà thôi, suy ra (u, v) là m瓜t c亥u. Cũng d宇 dàng ch泳ng minh đ逢嬰c 

đi隠u ng逢嬰c l衣i. V壱y (u, v) là c亥u ⇔ Low[v] ≥ Number[v]. 

¬ N院u t瑛 nhánh DFS g嘘c v không có cung nào ng逢嬰c lên phía trên u, t泳c là n院u b臼 u đi thì t瑛 

v không có cách nào lên đ逢嬰c các ti隠n b嘘i c栄a u. Đi隠u này ch雨 ra r茨ng n院u u không ph違i là 

nút g嘘c c栄a m瓜t cây DFS thì u là kh噂p. Cũng d宇 dàng ch泳ng minh đi隠u ng逢嬰c l衣i. V壱y n院u 

u không là g嘘c c栄a m瓜t cây DFS thì u là kh噂p ⇔ Low[v] ≥ Number[u]. 

¬ N院u r là g嘘c c栄a m瓜t cây DFS thì r là kh噂p ⇔ r có ít nh医t 2 nhánh con 

Đ院n đây ta đã có đ栄 đi隠u ki羽n đ吋 gi違i bài toán li羽t kê các kh噂p và c亥u c栄a đ欝 th鵜: đ挨n gi違n là 

dùng phép đ鵜nh chi隠u DFS đánh s嘘 các đ雨nh theo th泳 t詠 thĕm và ghi nh壱n cung ng逢嬰c lên trên 

cao nh医t xu医t phát t瑛 m瓜t nhánh cây DFS, sau đó dùng ba nh壱n xét k吋 trên đ吋 li羽t kê ra t医t c違 
các c亥u và kh噂p c栄a đ欝 th鵜: 

Input: file vĕn b違n CUT.INP, trong đó 

¬ Dòng 1: Ch泳a s嘘 đình n (n ≤ 100) và s嘘 c衣nh m c栄a đ挨n đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G cách nhau ít 

nh医t m瓜t d医u cách 

¬ m dòng ti院p theo, m厩i dòng ghi hai s嘘 u, v cách nhau ít nh医t m瓜t d医u cách, th吋 hi羽n (u, v) 

là m瓜t c衣nh c栄a G 

Output: file vĕn b違n CUT.OUT, trong đó ghi: 

¬ Danh sách các c亥u 

¬ Danh sách các kh噂p 



¦ 216 } Chuyên đ隠 

 

ĐHSPHN 1999-2004 

1

2 3

4 6

9

10

5

7
8

11

12

CUT.INP 

12 14 
1 2 
1 3 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
3 6 
4 5 
4 7 
5 10 
6 8 
6 9 
8 9 
11 12 

CUT.OUT 

Bridges:  
(3, 6) 
(5, 10) 
(11, 12) 
Cut vertices: 
2 
3 
5 
6 

 

Ngoài các m違ng đã đ逢嬰c nói t噂i khi trình bày thu壱t toán, có thêm m瓜t m違ng Parent[1..n], 

trong đó Parent[v] ch雨 ra nút cha c栄a nút v trên cây DFS, n院u v là g嘘c c栄a m瓜t cây DFS thì 

Parent[v] đ逢嬰c đ員t b茨ng -1. Công d映ng c栄a m違ng Parent là cho phép duy羽t t医t c違 các c衣nh 

trên cây DFS và ki吋m tra m瓜t đ雨nh có ph違i là g嘘c c栄a cây DFS hay không. 

P_4_05_1.PAS * Liệt kê các khớp và cầu của đồ thị 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Directivity_Bridges_CutVertices; 
const 
  InputFile  = 'CUT.INP'; 
  OutputFile = 'CUT.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  a: array[1..max, 1..max] of Boolean; 
  Number, Low, Parent: array[1..max] of Integer; 
  n, Count: Integer; 
 
procedure Enter; {Nhập dữ liệu} 
var 
  f: Text; 
  i, m, u, v: Integer; 
begin 
  FillChar(a, SizeOf(a), False); 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n, m); 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      ReadLn(f, u, v); 
      a[u, v] := True; 
      a[v, u] := True; 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
procedure Visit(u: Integer); {Duyệt DFS, định chiều, đánh số} 
var 
  v: Integer; 
begin 
  Inc(Count); Number[u] := Count; {Trước hết đánh số u} 
  Low[u] := n + 1; {Kh運i gián Low[u] = +∞} 
  for v := 1 to n do 

    if a[u, v] then {Xét ∀v kề u} 
      begin 
        a[v, u] := False; {Bỏ đi cung (v, u)} 
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        if Parent[v] = 0 then {Parent[v] = 0 ⇔ v chưa thăm, (u, v) là cung DFS} 
          begin 
            Parent[v] := u; 
            Visit(v); {Thăm v} 
            if Low[u] > Low[v] then Low[u] := Low[v]; {Cực tiểu hoá Low[u] theo Low[v]} 
          end 
        else {v đã thăm, (u, v) là cung ngược} 
          if Low[u] > Number[v] then Low[u] := Number[v]; {Cực tiểu hoá Low[u] theo Number[v]} 
      end; 
end; 
 
procedure Solve; 
var 
  u, v: Integer; 
begin 
  Count := 0; 
  FillChar(Parent, SizeOf(Parent), 0); {Đánh dấu mọi đỉnh đều chưa thăm} 
  for u := 1 to n do 
    if Parent[u] = 0 then {Gặp một đỉnh chưa thăm} 
      begin 
        Parent[u] := -1; {Cho u là một gốc cây DFS} 
        Visit(u); {Xây dựng cây DFS gốc u} 
      end; 
end; 
 
procedure Result; {In kết quả} 
var 
  f: Text; 
  u, v: Integer; 
  nChildren: array[1..max] of Integer; 
  IsCut: array[1..max] of Boolean; 
begin 
  FillChar(nChildren, SizeOf(nChildren), 0); {Tính nChildren[u] = Số nhánh con của nhánh DFS gốc u} 
  for v := 1 to n do 
    if Parent[v] <> -1 then Inc(nChildren[Parent[v]]); 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  WriteLn(f, 'Bridges: '); 
  for v := 1 to n do 
    begin 
      u := Parent[v]; 
      if (u <> -1) and (Low[v] >= Number[v]) then {(u, v) là cầu} 
        WriteLn(f, '(', u, ', ', v, ')'); 
    end; 
  WriteLn(f, 'Cut vertices:'); 
  FillChar(IsCut, SizeOf(IsCut), False); 
  for v := 1 to n do 
    if Parent[v] <> -1 then 
      begin 
        u := Parent[v]; 

        {Nếu Low[v] ≥ Number[u] khớp ⇔ u không phải gốc cây DFS hoặc u có ≥ 2 nhánh con} 
        if (Low[v] >= Number[u]) then 
          IsCut[u] := IsCut[u] or (Parent[u] <> -1) or (nChildren[u] >= 2);} 
      end; 
  for u := 1 to n do 
    if IsCut[u] then WriteLn(f, u); 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Solve; 
  Result; 
end. 
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§6. CHU TRÌNH EULER, Đ姶云NG ĐI EULER, Đ唄 TH卯 EULER 

6.1. BÀI TOÁN 7 CÁI C井U 

Thành ph嘘 Konigsberg thu瓜c Ph鰻 (nay là Kaliningrad thu瓜c C瓜ng hoà Nga), đ逢嬰c chia làm 4 

vùng b茨ng các nhánh sông Pregel. Các vùng này g欝m 2 vùng bên b運 sông (B, C), đ違o 

Kneiphof (A) và m瓜t mi隠n n茨m gi英a hai nhánh sông Pregel (D). Vào th院 k益 XVIII, ng逢運i ta 

đã xây 7 chi院c c亥u n嘘i nh英ng vùng này v噂i nhau. Ng逢運i dân 荏 đây t詠 h臼i: Li羽u có cách nào 

xu医t phát t衣i m瓜t đ鵜a đi吋m trong thành ph嘘, đi qua 7 chi院c c亥u, m厩i chi院c đúng 1 l亥n r欝i quay 

tr荏 v隠 n挨i xu医t phát không ? 

Nhà toán h丑c Th映y sƿ Leonhard Euler đã gi違i bài toán này và có th吋 coi đây là 泳ng d映ng đ亥u 

tiên c栄a Lý thuy院t đ欝 th鵜, ông đã mô hình hoá s挨 đ欝 7 cái c亥u b茨ng m瓜t đa đ欝 th鵜, b嘘n vùng 

đ逢嬰c bi吋u di宇n b茨ng 4 đ雨nh, các c亥u là các c衣nh. Bài toán tìm đ逢運ng qua 7 c亥u, m厩i c亥u đúng 

m瓜t l亥n có th吋 t鰻ng quát hoá b茨ng bài toán: Có t欝n t衣i chu trình đ挨n trong đa đ欝 th鵜 ch泳a 

t医t c違 các c衣nh ?. 

A

B

C

D

 
Hình 71: Mô hình đ欝 th鵜 c栄a bài toán b違y cái c亥u 

6.2. Đ卯NH NGHƾA 

¬ Chu trình đ挨n ch泳a t医t c違 các c衣nh c栄a đ欝 th鵜 đ逢嬰c g丑i là chu trình Euler 

¬ Đ逢運ng đi đ挨n ch泳a t医t c違 các c衣nh c栄a đ欝 th鵜 đ逢嬰c g丑i là đ逢運ng đi Euler 

¬ M瓜t đ欝 th鵜 có chu trình Euler đ逢嬰c g丑i là đ欝 th鵜 Euler 

¬ M瓜t đ欝 th鵜 có đ逢運ng đi Euler đ逢嬰c g丑i là đ欝 th鵜 n穎a Euler. 

6.3. Đ卯NH LÝ 

¬ M瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông G = (V, E) có chu trình Euler khi và ch雨 khi m丑i đ雨nh c栄a 

nó đ隠u có b壱c ch印n: deg(v) ≡ 0 (mod 2) (∀v∈V) 

¬ M瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông có đ逢運ng đi Euler nh逢ng không có chu trình Euler khi và 

ch雨 khi nó có đúng 2 đ雨nh b壱c lẻ 

¬ M瓜t đ欝 thi có h逢噂ng liên thông y院u G = (V, E) có chu trình Euler thì m丑i đ雨nh c栄a nó có 

bán b壱c ra b茨ng bán b壱c vào: deg+(v) = deg-(v) (∀v∈V); Ng逢嬰c l衣i, n院u G liên thông y院u 

và m丑i đ雨nh c栄a nó có bán b壱c ra b茨ng bán b壱c vào thì G có chu trình Euler, hay G s胤 là 

liên thông m衣nh. 
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¬ M瓜t đ欝 th鵜 có h逢噂ng liên thông y院u G = (V, E) có đ逢運ng đi Euler nh逢ng không có chu 

trình Euler n院u t欝n t衣i đúng hai đ雨nh u, v ∈ V sao cho deg+(u) - deg-(u) = deg-(v) - deg+(v) 

= 1, còn t医t c違 nh英ng đ雨nh khác u và v đ隠u có bán b壱c ra b茨ng bán b壱c vào. 

6.4. THU一T TOÁN FLEURY TÌM CHU TRÌNH EULER 

6.4.1. Đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông, m丑i đ雨nh đ隠u có b壱c ch印n. 

Xu医t phát t瑛 m瓜t đ雨nh, ta ch丑n m瓜t c衣nh liên thu瓜c v噂i nó đ吋 đi ti院p theo hai nguyên t逸c sau: 

¬ Xoá b臼 c衣nh đã đi qua 

¬ Ch雨 đi qua c亥u khi không còn c衣nh nào khác đ吋 ch丑n 

Và ta c泳 ch丑n c衣nh đi m瓜t cách tho違i mái nh逢 v壱y cho t噂i khi không đi ti院p đ逢嬰c n英a, đ逢運ng 

đi tìm đ逢嬰c là chu trình Euler. 

Ví d映: V噂i đ欝 th鵜 荏 Hình 72: 

1

2

3

4

5

6

7

8

 
Hình 72 

N院u xu医t phát t瑛 đ雨nh 1, có hai cách đi ti院p: ho員c sang 2 ho員c sang 3, gi違 s穎 ta s胤 sang 2 và 

xoá c衣nh (1, 2) v瑛a đi qua. T瑛 2 ch雨 có cách duy nh医t là sang 4, nên cho dù (2, 4) là c亥u ta 

cũng ph違i đi sau đó xoá luôn c衣nh (2, 4). Đ院n đây, các c衣nh còn l衣i c栄a đ欝 th鵜 có th吋 v胤 nh逢 

Hình 73 b茨ng nét li隠n, các c衣nh đã b鵜 xoá đ逢嬰c v胤 b茨ng nét đ泳t. 

1

2

3

4

5

6

7

8

 
Hình 73 

Bây gi運 đang đ泳ng 荏 đ雨nh 4 thì ta có 3 cách đi ti院p: sang 3, sang 5 ho員c sang 6. Vì (4, 3) là 

c亥u nên ta s胤 không đi theo c衣nh (4, 3) mà s胤 đi (4, 5) ho員c (4, 6). N院u đi theo (4, 5) và c泳 ti院p 

t映c đi nh逢 v壱y, ta s胤 đ逢嬰c chu trình Euler là 〈1, 2, 4, 5, 7, 8, 6, 4, 3, 1〉. Còn đi theo (4, 6) s胤 
tìm đ逢嬰c chu trình Euler là: 〈1, 2, 4, 6, 8, 7, 5, 4, 3, 1〉. 
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6.4.2. Đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 có h逢噂ng liên thông y院u, m丑i đ雨nh đ隠u có bán b壱c ra b茨ng 

bán b壱c vào. 

B茨ng cách “l衣m d映ng thu壱t ng英", ta có th吋 mô t違 đ逢嬰c thu壱t toán tìm chu trình Euler cho c違 
đ欝 th鵜 có h逢噂ng cũng nh逢 vô h逢噂ng: 

¬ Th泳 nh医t, d逢噂i đây n院u ta nói c衣nh (u, v) thì hi吋u là c衣nh n嘘i đ雨nh u và đ雨nh v trên đ欝 th鵜 
vô h逢噂ng, hi吋u là cung n嘘i t瑛 đ雨nh u t噂i đ雨nh v trên đ欝 th鵜 có h逢噂ng. 

¬ Th泳 hai, ta g丑i c衣nh (u, v) là “m瓜t đi không tr荏 l衣i” n院u nh逢 t瑛 u ta đi t噂i v theo c衣nh đó, 

sau đó xoá c衣nh đó đi thì không có cách nào t瑛 v quay l衣i u. 

V壱y thì thu壱t toán Fleury tìm chu trình Euler có th吋 mô t違 nh逢 sau: 

Xu医t phát t瑛 m瓜t đ雨nh, ta đi m瓜t cách tuỳ ý theo các c衣nh tuân theo hai nguyên t逸c: Xoá b臼 
c衣nh v瑛a đi qua và ch雨 ch丑n c衣nh “m瓜t đi không tr荏 l衣i” n院u nh逢 không còn c衣nh nào khác đ吋 
ch丑n. 

6.5. CÀI Đ咽T 

Ta s胤 cài đ員t thu壱t toán Fleury trên m瓜t đa đ欝 th鵜 vô h逢噂ng. Đ吋 đ挨n gi違n, ta coi đ欝 th鵜 này đã 

có chu trình Euler, công vi羽c c栄a ta là tìm ra chu trình đó thôi. B荏i vi羽c ki吋m tra tính liên 

thông cũng nh逢 ki吋m tra m丑i đ雨nh đ隠u có b壱c ch印n đ院n gi運 có th吋 coi là chuy羽n nh臼. 

Input: file vĕn b違n EULER.INP 

¬ Dòng 1: Ch泳a s嘘 đ雨nh n c栄a đ欝 th鵜 (n ≤ 100) 

¬ Các dòng ti院p theo, m厩i dòng ch泳a 3 s嘘 nguyên d逢挨ng cách nhau ít nh医t 1 d医u cách có 

d衣ng: u v k cho bi院t gi英a đ雨nh u và đ雨nh v có k c衣nh n嘘i 

Output: file vĕn b違n EULER.OUT, ghi chu trình EULER 

1 2

34
 

EULER.INP 

5 
1 2 1 
1 3 2 
1 4 1 
2 3 1 
3 4 1 

EULER.OUT 

1 2 3 1 3 4 1 
 

P_4_06_1.PAS * Thuật toán Fleury tìm chu trình Euler 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Euler_Circuit; 
const 
  InputFile  = 'EULER.INP'; 
  OutputFile = 'EULER.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  a: array[1..max, 1..max] of Integer; 
  n: Integer; 
 
procedure Enter; 
var 
  u, v, k: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
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  FillChar(a, SizeOf(a), 0); 
  ReadLn(f, n); 
  while not SeekEof(f) do 
    begin 
      ReadLn(f, u, v, k); 
      a[u, v] := k; 
      a[v, u] := k; 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
{Thủ tục này kiểm tra nếu xoá một cạnh nối (x, y) thì y có còn quay lại được x hay không} 
function CanGoBack(x, y: Integer): Boolean;  
var 
  Queue: array[1..max] of Integer; {Hàng đợi dùng cho Breadth First Search} 
  Front, Rear: Integer; {Front: Chỉ số đầu hàng đợi, Rear: Chỉ số cuối hàng đợi} 
  u, v: Integer; 
  Free: array[1..max] of Boolean; {Mảng đánh dấu} 
begin 

  Dec(a[x, y]); Dec(a[y, x]); {Thử xoá một cạnh (x, y) ⇔ Số cạnh nối (x, y) giảm 1} 
  FillChar(Free, n, True); {sau đó áp dụng BFS để xem từ y có quay lại x được không ?} 
  Free[y] := False;  
  Front := 1; Rear := 1; 
  Queue[1] := y; 
  repeat 
    u := Queue[Front]; Inc(Front); 
    for v := 1 to n do 
      if Free[v] and (a[u, v] > 0) then 
        begin 
          Inc(Rear); 
          Queue[Rear] := v; 
          Free[v] := False; 
          if Free[x] then Break; 
        end; 
  until Front > Rear; 
  CanGoBack := not Free[x];  
  Inc(a[x, y]); Inc(a[y, x]); {運 trên đã thử xoá cạnh thì gi噂 phải phục hồi} 
end; 
 
procedure FindEulerCircuit; {Thuật toán Fleury} 
var 
  Current, Next, v, count: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  Current := 1; 
  Write(f, 1, ' '); {Bắt đầu từ đỉnh Current = 1} 
  count := 1; 
  repeat 
    Next := 0; 
    for v := 1 to n do 
      if a[Current, v] > 0 then 
        begin 
          Next := v; 
          if CanGoBack(Current, Next) then Break;  
        end;   
    if Next <> 0 then 
      begin 
        Dec(a[Current, Next]); 
        Dec(a[Next, Current]); {Xoá bỏ cạnh vừa đi qua} 
        Write(f, Next, ' '); {In kết quả đi tới Next} 
        Inc(count); 
        if count mod 16 = 0 then WriteLn; {In ra tối đa 16 đỉnh trên một dòng} 
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        Current := Next; {Lại tiếp tục với đỉnh đang đứng là Next} 
      end; 
  until Next = 0; {Cho tới khi không đi tiếp được nữa} 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  FindEulerCircuit; 
end. 

6.6.  THU一T TOÁN T渦T H愛N 

Trong tr逢運ng h嬰p đ欝 th鵜 Euler có s嘘 c衣nh đ栄 nh臼, ta có th吋 s穎 d映ng ph逢挨ng pháp sau đ吋 tìm 

chu trình Euler trong đ欝 th鵜 vô h逢噂ng: B逸t đ亥u t瑛 m瓜t chu trình đ挨n C b医t kỳ, chu trình này 

tìm đ逢嬰c b茨ng cách xu医t phát t瑛 m瓜t đ雨nh, đi tuỳ ý theo các c衣nh cho t噂i khi quay v隠 đ雨nh 

xu医t phát, l逢u ý là đi qua c衣nh nào xoá luôn c衣nh đó. N院u nh逢 chu trình C tìm đ逢嬰c ch泳a t医t 
c違 các c衣nh c栄a đ欝 th鵜 thì đó là chu trình Euler. N院u không, xét các đ雨nh d丑c theo chu trình C, 

n院u còn có c衣nh ch逢a xoá liên thu瓜c v噂i m瓜t đ雨nh u nào đó thì l衣i t瑛 u, ta đi tuỳ ý theo các 

c衣nh cũng theo nguyên t逸c trên cho t噂i khi quay tr荏 v隠 u, đ吋 đ逢嬰c m瓜t chu trình đ挨n khác qua 

u. Lo衣i b臼 v鵜 trí u kh臼i chu trình C và chèn vào C chu trình m噂i tìm đ逢嬰c t衣i đúng v鵜 trí c栄a u 

v瑛a xoá, ta đ逢嬰c m瓜t chu trình đ挨n C' m噂i l噂n h挨n chu trình C. C泳 làm nh逢 v壱y cho t噂i khi 

đ逢嬰c chu trình Euler. Vi羽c ch泳ng minh tính đúng đ逸n c栄a thu壱t toán cũng là ch泳ng minh đ鵜nh 

lý v隠 đi隠u ki羽n c亥n và đ栄 đ吋 m瓜t đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông có chu trình Euler. 

Mô hình thu壱t toán có th吋 vi院t nh逢 sau: 

〈Khởi tạo một ngăn xếp Stack ban đầu chỉ gồm mỗi đỉnh 1〉; 
〈Viết các phương thức Push (đẩy vào) và Pop(lấy ra) một đỉnh từ ngăn xếp Stack, phương thức Get cho biết phấn tử 
nằm ở đỉnh Stack. Khác với Pop, phương thức Get chỉ cho biết phần tử ở đỉnh Stack chứ không lấy phần tử đó ra〉; 
while Stack ≠ ∅ do 
  begin 
    x := Get; 

    if 〈∃y: (x, y) ∈ E〉 then {Từ x còn đi hướng khác được} 
      begin 
        Push(y); 

        〈Loại bỏ cạnh (x, y) khỏi đồ thị〉; 
      end 
    else {Từ x không đi tiếp được tới đâu nữa} 
      begin 
        x := Pop; 

        〈In ra đỉnh x trên đường đi Euler〉; 
      end; 
  end; 

Thu壱t toán trên có th吋 dùng đ吋 tìm chu trình Euler trong đ欝 th鵜 có h逢噂ng liên thông y院u, m丑i 
đ雨nh có bán b壱c ra b茨ng bán b壱c vào. Tuy nhiên th泳 t詠 các đ雨nh in ra b鵜 ng逢嬰c so v噂i các cung 

đ鵜nh h逢噂ng, ta có th吋 đ違o ng逢嬰c h逢噂ng các cung tr逢噂c khi th詠c hi羽n thu壱t toán đ吋 đ逢嬰c th泳 t詠 

đúng. 

Thu壱t toán ho衣t đ瓜ng v噂i hi羽u qu違 cao, d宇 cài đ員t, nh逢ng tr逢運ng h嬰p x医u nh医t thì Stack s胤 
ph違i ch泳a toàn b瓜 danh sách đ雨nh trên chu trình Euler chính vì v壱y mà khi đa đ欝 th鵜 có s嘘 
c衣nh quá l噂n thì có th吋 không đ栄 không gian nh噂 mô t違 Stack. Lý do thu壱t toán ch雨 có th吋 áp 

d映ng trong tr逢運ng h嬰p s嘘 c衣nh có gi噂i h衣n bi院t tr逢噂c đ栄 nh臼 là nh逢 v壱y.  
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P_4_06_2.PAS * Thuật toán hiệu quả tìm chu trình Euler 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Euler_Circuit; 
const 
  InputFile  = 'EULER.INP'; 
  OutputFile = 'EULER.OUT'; 
  max = 100; 
  maxE = 20000; {Số cạnh tối đa} 
var 
  a: array[1..max, 1..max] of Integer; 
  stack: array[1..maxE] of Integer; 
  n, Top: Integer; 
 
procedure Enter; {Nhập dữ liệu} 
var 
  u, v, k: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  FillChar(a, SizeOf(a), 0); 
  ReadLn(f, n); 
  while not SeekEof(f) do 
    begin 
      ReadLn(f, u, v, k); 
      a[u, v] := k; 
      a[v, u] := k; 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
procedure Push(v: Integer); {Đẩy một đỉnh v vào ngăn xếp} 
begin 
  Inc(Top); 
  Stack[Top] := v; 
end; 
 
function Pop: Integer; {Lấy một đỉnh khỏi ngăn xếp, trả về trong kết quả hàm} 
begin 
  Pop := Stack[Top]; 
  Dec(Top); 
end; 
 
function Get: Integer; {Trả về phần tử 運 đỉnh (Top) ngăn xếp} 
begin 
  Get := Stack[Top]; 
end; 
 
procedure FindEulerCircuit; 
var 
  u, v, count: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  Stack[1] := 1; {Kh運i tạo ngăn xếp ban đầu chỉ gồm đỉnh 1} 
  Top := 1; 
  count := 0; 
  while Top <> 0 do {Chừng nào ngăn xếp chưa rỗng} 
    begin 
      u := Get; {Xác định u là phần tử 運 đỉnh ngăn xếp} 
      for v := 1 to n do 
        if a[u, v] > 0 then {Xét tất cả các cạnh liên thuộc với u, nếu thấy} 
          begin 
            Dec(a[u, v]); Dec(a[v, u]); {Xoá cạnh đó khỏi đồ thị} 
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            Push(v); {Đẩy đỉnh tiếp theo vào ngăn xếp} 
            Break; 
          end; 

      if u = Get then {Nếu phần tử 運 đỉnh ngăn xếp vẫn là u ⇒ vòng lặp trên không tìm thấy đỉnh nào kề với u} 
        begin 
          Inc(count); 
          Write(f, Pop, ' '); {In ra phần tử đỉnh ngăn xếp} 
        end; 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  FindEulerCircuit; 
end. 

Bài t壱p 

Trên m員t phẳng cho n hình ch英 nh壱t có các c衣nh song song v噂i các tr映c to衣 đ瓜. Hãy ch雨 ra 

m瓜t chu trình: 

Ch雨 đi trên c衣nh c栄a các hình ch英 nh壱t 

Trên c衣nh c栄a m厩i hình ch英 nh壱t, ngo衣i tr瑛 nh英ng giao đi吋m v噂i c衣nh c栄a hình ch英 nh壱t khác 

có th吋 qua nhi隠u l亥n, nh英ng đi吋m còn l衣i ch雨 đ逢嬰c qua đúng m瓜t l亥n. 

A
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§7. CHU TRÌNH HAMILTON, Đ姶云NG ĐI HAMILTON, Đ唄 TH卯 
HAMILTON 

7.1. Đ卯NH NGHƾA 

Cho đ欝 th鵜 G = (V, E) có n đ雨nh 

¬ Chu trình (x[1], x[2], …, x[n], x[1]) đ逢嬰c g丑i là chu trình Hamilton n院u x[i] ≠ x[j] v噂i ∀i, j: 

1 ≤ i < j ≤ n 

¬ Đ逢運ng đi (x[1], x[2], …, x[n]) đ逢嬰c g丑i là đ逢運ng đi Hamilton n院u x[i] ≠ x[j] v噂i ∀i, j: 1 ≤ 

i < j ≤ n 

¬ Đ欝 th鵜 có chu trình Hamilton đ逢嬰c g丑i là đ欝 th鵜 Hamilton 

¬ Đ欝 th鵜 có đ逢運ng đi Hamilton đ逢嬰c g丑i là đ欝 th鵜 n穎a Hamilton 

Có th吋 phát bi吋u m瓜t cách hình th泳c: Chu trình Hamilton là chu trình xu医t phát t瑛 1 đ雨nh, đi 
thĕm t医t c違 nh英ng đ雨nh còn l衣i m厩i đ雨nh đúng 1 l亥n, cu嘘i cùng quay tr荏 l衣i đ雨nh xu医t phát. 

Đ逢運ng đi Hamilton là đ逢運ng đi qua t医t c違 các đ雨nh c栄a đ欝 th鵜, m厩i đ雨nh đúng 1 l亥n. Khác v噂i 

khái ni羽m chu trình Euler và đ逢運ng đi Euler, m瓜t chu trình Hamilton không ph違i là đ逢運ng đi 
Hamilton b荏i có đ雨nh xu医t phát đ逢嬰c thĕm t噂i 2 l亥n. 

Ví d映: Xét 3 đ挨n đ欝 th鵜 G1, G2, G3 nh逢 trong Hình 74: 

a

b

e

c

d

a

d

b

c

a

d

b

c

e

f g

G1
G2 G3  

Hình 74 

Đ欝 th鵜 G1 có chu trình Hamilton (a, b, c, d, e, a). G2 không có chu trình Hamilton vì deg(a) = 

1 nh逢ng có đ逢運ng đi Hamilton (a, b, c, d). G3 không có c違 chu trình Hamilton l磯n đ逢運ng đi 
Hamilton 

7.2. Đ卯NH LÝ 

¬ Đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G, trong đó t欝n t衣i k đ雨nh sao cho n院u xoá đi k đ雨nh này cùng v噂i nh英ng 

c衣nh liên thu瓜c c栄a chúng thì đ欝 th鵜 nh壱n đ逢嬰c s胤 có nhi隠u h挨n k thành ph亥n liên thông. 

Thì khẳng đ鵜nh là G không có chu trình Hamilton. M羽nh đ隠 ph違n đ違o c栄a đ鵜nh lý này cho 

ta đi隠u ki羽n c亥n đ吋 m瓜t đ欝 th鵜 có chu trình Hamilton 

¬ Đ鵜nh lý Dirac (1952): Đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G có n đ雨nh (n ≥ 3). Khi đó n院u m丑i đ雨nh v c栄a G 

đ隠u có deg(v) ≥ n/2 thì G có chu trình Hamilton. Đây là m瓜t đi隠u ki羽n đ栄 đ吋 m瓜t đ欝 th鵜 có 

chu trình Hamilton. 
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¬ Đ欝 th鵜 có h逢噂ng G liên thông m衣nh và có n đ雨nh. N院u deg+(v) ≥ n / 2 và deg-(v) ≥ n / 2 v噂i 

m丑i đ雨nh v thì G có chu trình Hamilton 

7.3. CÀI Đ咽T 

D逢噂i đây ta s胤 cài đ員t m瓜t ch逢挨ng trình li羽t kê t医t c違 các chu trình Hamilton xu医t phát t瑛 đ雨nh 

1, các chu trình Hamilton khác có th吋 có đ逢嬰c b茨ng cách hoán v鵜 vòng quanh. L逢u ý r茨ng cho 

t噂i nay, ng逢運i ta v磯n ch逢a tìm ra m瓜t ph逢挨ng pháp nào th詠c s詠 hi羽u qu違 h挨n ph逢挨ng pháp 

quay lui đ吋 tìm dù ch雨 m瓜t chu trình Hamilton cũng nh逢 đ逢運ng đi Hamilton trong tr逢運ng h嬰p 

đ欝 th鵜 t鰻ng quát.  

Input: file vĕn b違n HAMILTON.INP 

¬ Dòng 1 ghi s嘘 đ雨nh n (2 ≤ n ≤ 100) và s嘘 c衣nh m c栄a đ欝 th鵜 cách nhau 1 d医u cách 

¬ m dòng ti院p theo, m厩i dòng có d衣ng hai s嘘 nguyên d逢挨ng u, v cách nhau 1 d医u cách, th吋 
hi羽n u, v là hai đ雨nh k隠 nhau trong đ欝 th鵜 

Output: file vĕn b違n HAMILTON.OUT li羽t kê các chu trình Hamilton 

1

4 3

5 2

 

HAMILTON.INP 

5 6 
1 2 
1 3 
2 4 
3 5 
4 1 
5 2 

HAMILTON.OUT 

1 3 5 2 4 1 
1 4 2 5 3 1 

P_4_07_1.PAS * Thuật toán quay lui liệt kê chu trình Hamilton 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program All_of_Hamilton_Circuits; 
const 
  InputFile  = 'HAMILTON.INP'; 
  OutputFile = 'HAMILTON.OUT'; 
  max = 100; 
var 
  fo: Text; 

  a: array[1..max, 1..max] of Boolean; {Ma trận kề của đồ thị: a[u, v] = True ⇔ (u, v) là cạnh} 
  Free: array[1..max] of Boolean; {Mảng đánh dấu Free[v] = True nếu chưa đi qua đỉnh v} 
  x: array[1..max] of Integer; {Chu trình Hamilton sẽ tìm là; 1=x[1]→x[2] → … →x[n] →x[1]=1} 
  n: Integer; 
 
procedure Enter; 
var 
  i, u, v, m: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  FillChar(a, SizeOf(a), False);  
  ReadLn(f, n, m); 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      ReadLn(f, u, v); 
      a[u, v] := True;  
      a[v, u] := True;  
    end; 
  Close(f); 
end; 
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procedure PrintResult; {In kết quả nếu tìm thấy chu trình Hamilton} 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to n do Write(fo, x[i], ' '); 
  WriteLn(fo, x[1]); 
end; 
 
procedure Attempt(i: Integer); {Thử các cách chọn đỉnh thứ i trong hành trình} 
var 
  j: Integer; 
begin 
  for j := 1 to n do  {Đỉnh thứ i (x[i]) có thể chọn trong những đỉnh} 
    if Free[j] and a[x[i - 1], j] then {kề với x[i - 1] và chưa bị đi qua} 
      begin 
        x[i] := j; {Thử một cách chọn x[i]} 
        if i < n then  {Nếu chưa thử chọn đến x[n]} 
          begin 
            Free[j] := False; {Đánh dấu đỉnh j là đã đi qua} 
            Attempt(i + 1); {Để các bước thử kế tiếp không chọn phải đỉnh j nữa} 
            Free[j] := True; {Sẽ thử phương án khác cho x[i] nên sẽ bỏ đánh dấu đỉnh vừa thử} 
          end 
        else {Nếu đã thử chọn đến x[n]} 
          if a[j, x[1]] then PrintResult; {và nếu x[n] lại kề với x[1] thì ta có chu trình Hamilton} 
      end; 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  FillChar(Free, SizeOf(Free), True); {Kh運i tạo: Các đỉnh đều chưa đi qua} 
  x[1] := 1; Free[1] := False; {Bắt đầu từ đỉnh 1} 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  Attempt(2); {Thử các cách chọn đỉnh kế tiếp} 
  Close(fo); 
end. 

Bài t壱p 

Bài 1 

a) L壱p ch逢挨ng trình nh壱p vào m瓜t đ欝 th鵜 và ch雨 ra đúng m瓜t chu trình Hamilton n院u có. 

b) L壱p ch逢挨ng trình nh壱p vào m瓜t đ欝 th鵜 và ch雨 ra đúng m瓜t đ逢運ng đi Hamilton n院u có. 

Bài 2 

Trong đám c逢噂i c栄a Persée và Andromède có 2n hi羽p s悦. M厩i hi羽p s悦 có không quá n - 1 kẻ 
thù. Hãy giúp Cassiopé, mẹ c栄a Andromède x院p 2n hi羽p s悦 ng欝i quanh m瓜t bàn tròn sao cho 

không có hi羽p s悦 nào ph違i ng欝i c衣nh kẻ thù c栄a mình. M厩i hi羽p s悦 s胤 cho bi院t nh英ng kẻ thù 

c栄a mình khi h丑 đ院n sân r欝ng. 

Bài 3 

Gray code: M瓜t hình tròn đ逢嬰c chia thành 2n hình qu衣t đ欝ng tâm. Hãy x院p t医t c違 các xâu nh鵜 
phân đ瓜 dài n vào các hình qu衣t, m厩i xâu vào m瓜t hình qu衣t sao cho b医t c泳 hai xâu nào 荏 hai 

hình qu衣t c衣nh nhau đ隠u ch雨 khác nhau đúng 1 bit. Ví d映 v噂i n = 3: 
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100

101

111

110 010

011

001

000

 

Bài 4 

Thách đ嘘: Bài toán mã đi tu亥n: Trên bàn c運 t鰻ng quát kích th逢噂c n x n ô vuông (n ch印n và 6 

≤ n ≤ 20). Trên m瓜t ô nào đó có đ員t m瓜t quân mã. Quân mã đang 荏 ô (x[1], y[1]) có th吋 di 

chuy吋n sang ô (x[2], y[2]) n院u ⏐x[1]-x[2]⏐.⏐y[1]-y[2]⏐ = 2 (Xem hình v胤). 

 

Hãy tìm một hành trình của quân mã từ ô xuất phát, đi qua tất cả các ô của bàn cờ, mỗi ô 

đúng 1 lần. 

Ví d映:  

V噂i n = 8, ô xu医t phát (3, 3) 

5324271255622914

2611546328135661

2352253857641530

1039584932376047

5122334059483116

6950193614643

2134744144172

8520351834245

 

V噂i n = 10, ô xu医t phát (6, 5) 
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47305558932133811

295458315659103314

635257607734371239

5328612659275781536

4851669176182354079

27624964897493808316

50479067948184739641

23266388856895981772

46872421449970194297

552245866920431007118

 

H逢噂ng d磯n: N院u coi các ô c栄a bàn c運 là các đ雨nh c栄a đ欝 th鵜 và các c衣nh là n嘘i gi英a hai đ雨nh 

t逢挨ng 泳ng v噂i hai ô mã giao chân thì d宇 th医y r茨ng hành trình c栄a quân mã c亥n tìm s胤 là m瓜t 
đ逢運ng đi Hamilton. Ta có th吋 xây d詠ng hành trình b茨ng thu壱t toán quay lui k院t h嬰p v噂i 

ph逢挨ng pháp duy羽t 逢u tiên Warnsdorff: N院u g丑i deg(x, y) là s嘘 ô k隠 v噂i ô (x, y) và ch逢a đi 
qua (k隠 荏 đây theo nghƿa đ雨nh k隠 ch泳 không ph違i là ô k隠 c衣nh) thì t瑛 m瓜t ô ta s胤 không th穎 xét 

l亥n l逢嬰t các h逢噂ng đi có th吋, mà ta s胤 逢u tiên th穎 h逢噂ng đi t噂i ô có deg nh臼 nh医t tr逢噂c. Trong 

tr逢運ng h嬰p có t欝n t衣i đ逢運ng đi, ph逢挨ng pháp này ho衣t đ瓜ng v噂i t嘘c đ瓜 tuy羽t v運i: V噂i m丑i n 

ch印n trong kho違ng t瑛 6 t噂i 18, v噂i m丑i v鵜 trí ô xu医t phát, trung bình th運i gian tính t瑛 lúc b逸t 
đ亥u t噂i lúc tìm ra m瓜t nghi羽m < 1 giây. Tuy nhiên trong tr逢運ng h嬰p n lẻ, có lúc không t欝n t衣i 
đ逢運ng đi, do ph違i duy羽t h院t m丑i kh違 nĕng nên th運i gian th詠c thi l衣i h院t s泳c t欝i t羽. (Có xét 逢u 

tiên nh逢 trên hay xét th泳 t詠 nh逢 tr逢噂c kia thì cũng v壱y thôi. Ta có th吋 th穎 v噂i n lẻ: 5, 7, 9 … 

và ô xu医t phát (1, 2), sau đó ng欝i xem máy tính toát m欝 hôi). 
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§8. BÀI TOÁN Đ姶云NG ĐI NG溢N NH遺T 

8.1. Đ唄 TH卯 CÓ TR窺NG S渦 

Đ欝 th鵜 mà m厩i c衣nh c栄a nó đ逢嬰c gán cho t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t s嘘 (nguyên ho員c th詠c) đ逢嬰c g丑i 
là đ欝 th鵜 có tr丑ng s嘘. S嘘 gán cho m厩i c衣nh c栄a đ欝 th鵜 đ逢嬰c g丑i là tr丑ng s嘘 c栄a c衣nh. T逢挨ng t詠 

nh逢 đ欝 th鵜 không tr丑ng s嘘, có nhi隠u cách bi吋u di宇n đ欝 th鵜 có tr丑ng s嘘 trong máy tính. Đ嘘i v噂i 

đ挨n đ欝 th鵜 thì cách d宇 dùng nh医t là s穎 d映ng ma tr壱n tr丑ng s嘘:  

Gi違 s穎 đ欝 th鵜 G = (V, E) có n đ雨nh. Ta s胤 d詠ng ma tr壱n vuông C kích th逢噂c n x n. 雲 đây: 

¬ N院u (u, v) ∈ E thì C[u, v] = tr丑ng s嘘 c栄a c衣nh (u, v)  

¬ N院u (u, v) ∉ E thì tuỳ theo tr逢運ng h嬰p c映 th吋, C[u, v] đ逢嬰c gán m瓜t giá tr鵜 nào đó đ吋 có th吋 
nh壱n bi院t đ逢嬰c (u, v) không ph違i là c衣nh (Chẳng h衣n có th吋 gán b茨ng +∞, hay b茨ng 0, b茨ng 

-∞, v.v…) 

¬ Quy 逢噂c c[v, v] = 0 v噂i m丑i đ雨nh v. 

Đ逢運ng đi, chu trình trong đ欝 th鵜 có tr丑ng s嘘 cũng đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa gi嘘ng nh逢 trong tr逢運ng 

h嬰p không tr丑ng s嘘, ch雨 có khác là đ瓜 dài đ逢運ng đi không ph違i tính b茨ng s嘘 c衣nh đi qua, mà 

đ逢嬰c tính b茨ng t鰻ng tr丑ng s嘘 c栄a các c衣nh đi qua. 

8.2. BÀI TOÁN Đ姶云NG ĐI NG溢N NH遺T 

Trong các 泳ng d映ng th詠c t院, chẳng h衣n trong m衣ng l逢噂i giao thông đ逢運ng b瓜, đ逢運ng thu益 
ho員c đ逢運ng không. Ng逢運i ta không ch雨 quan tâm đ院n vi羽c tìm đ逢運ng đi gi英a hai đ鵜a đi吋m mà 

còn ph違i l詠a ch丑n m瓜t hành trình ti院t ki羽m nh医t (theo tiêu chuẩn không gian, th運i gian hay chi 

phí). Khi đó phát sinh yêu c亥u tìm đ逢運ng đi ng逸n nh医t gi英a hai đ雨nh c栄a đ欝 th鵜. Bài toán đó 

phát bi吋u d逢噂i d衣ng t鰻ng quát nh逢 sau: Cho đ欝 th鵜 có tr丑ng s嘘 G = (V, E), hãy tìm m瓜t đ逢運ng 

đi ng逸n nh医t t瑛 đ雨nh xu医t phát s ∈ V đ院n đ雨nh đích f ∈ V. Đ瓜 dài c栄a đ逢運ng đi này ta s胤 ký 

hi羽u là d[s, f] và g丑i là khoảng cách (distance) t瑛 s đ院n f. N院u nh逢 không t欝n t衣i đ逢運ng đi t瑛 

s t噂i f thì ta s胤 đ員t kho違ng cách đó = +∞.  

N院u nh逢 đ欝 th鵜 có chu trình âm (chu trình v噂i đ瓜 dài âm) thì kho違ng cách gi英a m瓜t s嘘 c員p 

đ雨nh nào đó có th吋 không xác đ鵜nh, b荏i vì b茨ng cách đi vòng theo chu trình này m瓜t s嘘 l亥n đ栄 
l噂n, ta có th吋 ch雨 ra đ逢運ng đi gi英a hai đ雨nh nào đó trong chu trình này nh臼 h挨n b医t kỳ m瓜t s嘘 
cho tr逢噂c nào. Trong tr逢運ng h嬰p nh逢 v壱y, có th吋 đ員t v医n đ隠 tìm đ逢運ng đi c挨 b違n (đ逢運ng đi 
không có đ雨nh l員p l衣i) ng逸n nh医t. V医n đ隠 đó là m瓜t v医n đ隠 h院t s泳c ph泳c t衣p mà ta s胤 không 

bàn t噂i 荏 đây. 

N院u nh逢 đ欝 th鵜 không có chu trình âm thì ta có th吋 ch泳ng minh đ逢嬰c r茨ng m瓜t trong nh英ng 

đ逢運ng đi ng逸n nh医t là đ逢運ng đi c挨 b違n. Và n院u nh逢 bi院t đ逢嬰c kho違ng cách t瑛 s t噂i t医t c違 
nh英ng đ雨nh khác thì đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i f có th吋 tìm đ逢嬰c m瓜t cách d宇 dàng qua thu壱t 
toán sau: 
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G丑i c[u, v] là tr丑ng s嘘 c栄a c衣nh [u, v]. Qui 逢噂c c[v, v] = 0 v噂i m丑i v ∈ V và c[u, v] = +∞ n院u 

nh逢 (u, v) ∉ E. Đ員t d[s, v] là kho違ng cách t瑛 s t噂i v. Đ吋 tìm đ逢運ng đi t瑛 s t噂i f, ta có th吋 nh壱n 

th医y r茨ng luôn t欝n t衣i đ雨nh f1 ≠ f sao cho: 

d[s, f] = d[s, f1] + c[f1, f] 

(Đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t s→f = Đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t s→f1 + Chi phí đi t瑛 f1→ f) 

Đ雨nh f1 đó là đ雨nh li隠n tr逢噂c f trong đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i f. N院u f1≡s thì đ逢運ng đi ng逸n 

nh医t là đ逢運ng đi tr詠c ti院p theo cung (s, f). N院u không thì v医n đ隠 tr荏 thành tìm đ逢運ng đi ng逸n 

nh医t t瑛 s t噂i f1. Và ta l衣i tìm đ逢嬰c m瓜t đ雨nh f2 khác f và f1 đ吋: 

d[s, f1] = d[s, f2] + c[f2, f1] 

C泳 ti院p t映c nh逢 v壱y, sau m瓜t s嘘 h英u h衣n b逢噂c, ta suy ra r茨ng dãy f, f1, f2, … không ch泳a đ雨nh 

l員p l衣i và k院t thúc 荏 s. L壱t ng逢嬰c th泳 t詠 dãy cho ta đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i f. 

s

…
f2

f1

f
 

Tuy nhiên, ng逢運i ta th逢運ng không s穎 d映ng ph逢挨ng pháp này mà s胤 k院t h嬰p l逢u v院t đ逢運ng đi 
ngay trong quá trình tìm ki院m.  

D逢噂i đây ta s胤 xét m瓜t s嘘 thu壱t toán tìm đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 đ雨nh s t噂i đ雨nh f trên đ挨n đ欝 
th鵜 có h逢噂ng G = (V, E) có n đ雨nh và m cung. Trong tr逢運ng h嬰p đ挨n đ欝 th鵜 vô h逢噂ng v噂i 

tr丑ng s嘘 không âm, bài toán tìm đ逢運ng đi ng逸n nh医t có th吋 d磯n v隠 bài toán trên đ欝 th鵜 có 

h逢噂ng b茨ng cách thay m厩i c衣nh c栄a nó b茨ng hai cung có h逢噂ng ng逢嬰c chi隠u nhau. B衣n có th吋 
đ逢a vào m瓜t s嘘 s穎a đ鰻i nh臼 trong th栄 t映c nh壱p li羽u đ吋 gi違i quy院t bài toán trong tr逢運ng h嬰p đa 

đ欝 th鵜 

Input: file vĕn b違n MINPATH.INP 

¬ Dòng 1: Ch泳a s嘘 đ雨nh n ( ≤ 1000), s嘘 cung m c栄a đ欝 th鵜, đ雨nh xu医t phát s, đ雨nh đích f cách 

nhau ít nh医t 1 d医u cách 

¬ m dòng ti院p theo, m厩i dòng có d衣ng ba s嘘 u, v, c[u, v] cách nhau ít nh医t 1 d医u cách, th吋 
hi羽n (u, v) là m瓜t cung ∈ E và tr丑ng s嘘 c栄a cung đó là c[u, v] (c[u, v] là s嘘 nguyên có giá 

tr鵜 tuy羽t đ嘘i ≤ 1000) 

Output: file vĕn b違n MINPATH.OUT ghi đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i f và đ瓜 dài đ逢運ng đi đó 



Lý thuy院t đ欝 th鵜 ¦ 233 } 

 

Lê Minh Hoàng 

1

2 3

4

56

1

2

3

4

5

20

20

 

MINPATH.INP 

6 7 1 4 
1 2 1 
1 6 20 
2 3 2 
3 6 3 
3 4 20 
5 4 5 
6 5 4 
 

MINPATH.OUT 

Distance from 1 to 4: 15 
4<-5<-6<-3<-2<-1 
 

8.3. TR姶云NG H営P Đ唄 TH卯 KHÔNG CÓ CHU TRÌNH ÂM - THU一T TOÁN 

FORD BELLMAN 

Thu壱t toán Ford-Bellman có th吋 phát bi吋u r医t đ挨n gi違n:  

V噂i đ雨nh xu医t phát s. G丑i d[v] là kho違ng cách t瑛 s t噂i v v噂i các giá tr鵜 kh荏i t衣o là: 

¬ d[s] := 0  

¬ d[v] := +∞ n院u v ≠ s 

Sau đó ta t嘘i 逢u hoá d亥n các d[v] nh逢 sau: Xét m丑i c員p đ雨nh u, v c栄a đ欝 th鵜, n院u có m瓜t c員p 

đ雨nh u, v mà d[v] > d[u]+ c[u, v] thì ta đ員t l衣i d[v] := d[u] + c[u, v]. T泳c là n院u đ瓜 dài đ逢運ng 

đi t瑛 s t噂i v l衣i l噂n h挨n t鰻ng đ瓜 dài đ逢運ng đi t瑛 s t噂i u c瓜ng v噂i chi phí đi t瑛 u t噂i v thì ta s胤 
hu益 b臼 đ逢運ng đi t瑛 s t噂i v đang có và coi đ逢運ng đi t瑛 s t噂i v chính là đ逢運ng đi t瑛 s t噂i u sau 

đó đi ti院p t瑛 u t噂i v. Chú ý r茨ng ta đ員t c[u, v] = +∞ n院u (u, v) không là cung. Thu壱t toán s胤 k院t 
thúc khi không th吋 t嘘i 逢u thêm b医t kỳ m瓜t nhãn d[v] nào n英a.  

for (∀v ∈ V) do d[v] := +∞; 
d[s] := 0; 
repeat 
  Stop := True; 

  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]; 
          Stop := False; 
        end; 
until Stop; 

Tính đúng của thuật toán: 

T衣i b逢噂c kh荏i t衣o thì m厩i d[v] chính là đ瓜 dài ng逸n nh医t c栄a đ逢運ng đi t瑛 s t噂i v qua không 

quá 0 c衣nh. 

Gi違 s穎 khi b逸t đ亥u b逢噂c l員p th泳 i (i ≥ 1), d[v] đã b茨ng đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i v qua 

không quá i - 1 c衣nh. B荏i đ逢運ng đi t瑛 s t噂i v qua không quá i c衣nh s胤 ph違i thành l壱p b茨ng 

cách: l医y m瓜t đ逢運ng đi t瑛 s t噂i m瓜t đ雨nh u nào đó qua không quá i - 1 c衣nh, r欝i đi ti院p t噂i v 

b茨ng cung (u, v), nên đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i v qua không quá i c衣nh s胤 đ逢嬰c tính 

b茨ng giá tr鵜 nh臼 nh医t trong các giá tr鵜 (Nguyên lý t嘘i 逢u Bellman): 

¬ Đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i v qua không quá i - 1 c衣nh 
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¬ Đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i u qua không quá i - 1 c衣nh c瓜ng v噂i tr丑ng s嘘 c衣nh (u, v) 

(∀u) 

Vì v壱y, sau b逢噂c l員p t嘘i 逢u các d[v] b茨ng công th泳c  

d[v]b逢噂c i = min(d[v]b逢噂c i-1, d[u]b逢噂c i-1+ c[u, v]) (∀u) 

thì các d[v] s胤 b茨ng đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i v qua không quá i c衣nh. 

Sau b逢噂c l員p t嘘i 逢u th泳 n - 1, ta có d[v] = đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i v qua không quá 

n - 1 c衣nh. Vì đ欝 th鵜 không có chu trình âm nên s胤 có m瓜t đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i v là 

đ逢運ng đi c挨 b違n (qua không quá n - 1 c衣nh). T泳c là d[v] s胤 là đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s 

t噂i v. 

V壱y thì s嘘 b逢噂c l員p t嘘i 逢u hoá s胤 không quá n - 1 b逢噂c.  

Trong khi cài đ員t ch逢挨ng trình, n院u m厩i b逢噂c l員p đ逢嬰c mô t違 d逢噂i d衣ng: 

for u := 1 to n do 
  for v := 1 to n do 
    d[v] := min(d[v], d[u] + c[u, v]); 

S詠 t嘘i 逢u b逸c c亥u (dùng d[u] t嘘i 逢u d[v] r欝i l衣i có th吋 dùng d[v] t嘘i 逢u d[w] n英a…) ch雨 làm 

t嘘c đ瓜 t嘘i 逢u các nhãn d[.] tĕng nhanh h挨n nên s嘘 b逢噂c l員p v磯n s胤 không quá n - 1 b逢噂c 

P_4_08_1.PAS * Thuật toán Ford-Bellman 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Shortest_Path_by_Ford_Bellman; 
const 
  InputFile  = 'MINPATH.INP'; 
  OutputFile = 'MINPATH.OUT'; 
  max = 1000; 
  maxEC = 1000; 
  maxC = max * maxEC; 
var 
  c: array[1..max, 1..max] of Integer; 
  d: array[1..max] of Integer; 
  Trace: array[1..max] of Integer; 
  n, s, f: Integer; 
 
procedure LoadGraph; {Nhập đồ thị, đồ thị không được có chu trình âm} 
var 
  i, m, u, v: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  ReadLn(fi, n, m, s, f); 

  {Những cạnh không có trong đồ thị được gán trọng số +∞} 
  for u := 1 to n do 
    for v := 1 to n do 
      if u = v then c[u, v] := 0 else c[u, v] := maxC; 
  for i := 1 to m do ReadLn(fi, u, v, c[u, v]); 
  Close(fi); 
end; 
 
procedure Init; {Kh運i tạo} 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to n do d[i] := MaxC; 
  d[s] := 0; 
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end; 
 
procedure Ford_Bellman; {Thuật toán Ford-Bellman} 
var 
  Stop: Boolean; 
  u, v, CountLoop: Integer; 
begin 
  for CountLoop := 1 to n - 1 do 
    begin 
      Stop := True; 
      for u := 1 to n do 
        for v := 1 to n do 

          if d[v] > d[u] + c[u, v] then  {Nếu ∃u, v thoả mãn d[v] > d[u] + c[u, v] thì tối ưu lại d[v]} 
            begin 
              d[v] := d[u] + c[u, v];  
              Trace[v] := u; {Lưu vết đư噂ng đi} 
              Stop := False;  
            end; 
      if Stop then Break; 
    end; 
  {Thuật toán kết thúc khi không sửa nhãn các d[v] được nữa hoặc đã lặp đủ n - 1 lần} 
end; 
 
procedure PrintResult; {In đư噂ng đi từ s tới f} 
var 
  fo: Text; 
begin 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 

  if d[f] = maxC then  {Nếu d[f] vẫn là +∞ thì tức là không có đư噂ng} 
    WriteLn(fo, 'There is no path from ', s, ' to ', f) 
  else  {Truy vết tìm đư噂ng đi} 
    begin 
      WriteLn(fo, 'Distance from ', s, ' to ', f, ': ', d[f]); 
      while f <> s do 
        begin 
          Write(fo, f, '<-'); 
          f := Trace[f]; 
        end; 
      WriteLn(fo, s); 
    end; 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
  LoadGraph; 
  Init; 
  Ford_Bellman; 
  PrintResult; 
end. 

8.4. TR姶云NG H営P TR窺NG S渦 TRÊN CÁC CUNG KHÔNG ÂM - THU一T 

TOÁN DIJKSTRA 

Trong tr逢運ng h嬰p tr丑ng s嘘 trên các cung không âm, thu壱t toán do Dijkstra đ隠 xu医t d逢噂i đây 

ho衣t đ瓜ng hi羽u qu違 h挨n nhi隠u so v噂i thu壱t toán Ford-Bellman. Ta hãy xem trong tr逢運ng h嬰p 

này, thu壱t toán Ford-Bellman thi院u hi羽u qu違 荏 ch厩 nào: 

V噂i đ雨nh v ∈ V, G丑i d[v] là đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i v. Thu壱t toán Ford-Bellman 

kh荏i gán d[s] = 0 và d[v] = +∞ v噂i ∀v ≠ s, sau đó t嘘i 逢u hoá d亥n các nhãn d[v] b茨ng cách s穎a 
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nhãn theo công th泳c: d[v] := min(d[v], d[u] + c[u, v]) v噂i ∀u, v ∈ V. Nh逢 v壱y n院u nh逢 ta 

dùng đ雨nh u s穎a nhãn đ雨nh v, sau đó n院u ta l衣i t嘘i 逢u đ逢嬰c d[u] thêm n英a thì ta cũng ph違i s穎a 

l衣i nhãn d[v] d磯n t噂i vi羽c d[v] có th吋 ph違i ch雨nh đi ch雨nh l衣i r医t nhi隠u l亥n. V壱y nên chĕng, t衣i 
m厩i b逢噂c không ph違i ta xét m丑i c員p đ雨nh (u, v) đ吋 dùng đ雨nh u s穎a nhãn đ雨nh v mà s胤 ch丑n 

đ雨nh u là đ雨nh mà không th吋 t嘘i 逢u nhãn d[u] thêm đ逢嬰c n英a.  

Thuật toán Dijkstra (E.Dijkstra - 1959) có thể mô tả như sau: 

B逢噂c 1: Kh荏i t衣o 

V噂i đ雨nh v ∈ V, g丑i nhãn d[v] là đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i v. Ban đ亥u d[v] đ逢嬰c kh荏i 

gán nh逢 trong thu壱t toán Ford-Bellman (d[s] = 0 và d[v] = ∞ v噂i ∀v ≠ s). Nhãn c栄a m厩i đ雨nh 

có hai tr衣ng thái t詠 do hay c嘘 đ鵜nh, nhãn t詠 do có nghƿa là có th吋 còn t嘘i 逢u h挨n đ逢嬰c n英a và 

nhãn c嘘 đ鵜nh t泳c là d[v] đã b茨ng đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i v nên không th吋 t嘘i 逢u 

thêm. Đ吋 làm đi隠u này ta có th吋 s穎 d映ng k悦 thu壱t đánh d医u: Free[v] = TRUE hay FALSE tuỳ 
theo d[v] t詠 do hay c嘘 đ鵜nh. Ban đ亥u các nhãn đ隠u t詠 do. 

B逢噂c 2: L員p 

B逢噂c l員p g欝m có hai thao tác: 

¬ C嘘 đ鵜nh nhãn: Ch丑n trong các đ雨nh có nhãn t詠 do, l医y ra đ雨nh u là đ雨nh có d[u] nh臼 nh医t, và 

c嘘 đ鵜nh nhãn đ雨nh u. 

¬ S穎a nhãn: Dùng đ雨nh u, xét t医t c違 nh英ng đ雨nh v và s穎a l衣i các d[v] theo công th泳c: 

[ ] [ ] [ ] [ ]( )d v  := min d v , d u +c u,v  

B逢噂c l員p s胤 k院t thúc khi mà đ雨nh đích f đ逢嬰c c嘘 đ鵜nh nhãn (tìm đ逢嬰c đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s 

t噂i f); ho員c t衣i thao tác c嘘 đ鵜nh nhãn, t医t c違 các đ雨nh t詠 do đ隠u có nhãn là +∞ (không t欝n t衣i 
đ逢運ng đi). Có th吋 đ員t câu h臼i, 荏 thao tác 1, t衣i sao đ雨nh u nh逢 v壱y đ逢嬰c c嘘 đ鵜nh nhãn, gi違 s穎 

d[u] còn có th吋 t嘘i 逢u thêm đ逢嬰c n英a thì t医t ph違i có m瓜t đ雨nh t mang nhãn t詠 do sao cho d[u] 

> d[t] + c[t, u]. Do tr丑ng s嘘 c[t, u] không âm nên d[u] > d[t], trái v噂i cách ch丑n d[u] là nh臼 
nh医t. T医t nhiên trong l亥n l員p đ亥u tiên thì s là đ雨nh đ逢嬰c c嘘 đ鵜nh nhãn do d[s] = 0. 

B逢噂c 3: K院t h嬰p v噂i vi羽c l逢u v院t đ逢運ng đi trên t瑛ng b逢噂c s穎a nhãn, thông báo đ逢運ng đi ng逸n 

nh医t tìm đ逢嬰c ho員c cho bi院t không t欝n t衣i đ逢運ng đi (d[f] = +∞). 

for (∀v ∈ V) do d[v] := +∞; 
d[s] := 0; 
repeat 

  u := arg min(d[v]|∀v ∈ V); {Lấy u là đỉnh có nhãn d[u] nhỏ nhất} 
  if (u = f) or (d[u] = +∞) then Break; {Hoặc tìm ra đư噂ng đi ngắn nhất từ s tới f, hoặc kết luận không có đư噂ng} 
  for (∀v ∈ V: (u, v) ∈ E) do {Dùng u tối ưu nhãn những đỉnh v kề với u} 
    d[v] := min (d[v], d[u] + c[u, v]); 
until False; 
 

P_4_08_2.PAS * Thuật toán Dijkstra 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Shortest_Path_by_Dijkstra; 
const 
  InputFile  = 'MINPATH.INP'; 
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  OutputFile = 'MINPATH.OUT'; 
  max = 1000; 
  maxEC = 1000; 
  maxC = max * maxEC; 
var 
  c: array[1..max, 1..max] of Integer; 
  d: array[1..max] of Integer; 
  Trace: array[1..max] of Integer; 

  Free: array[1..max] of Boolean;  {Free[u] = True ⇔ u có nhãn tự do} 
  n, s, f: Integer; 
 
procedure LoadGraph; {Nhập đồ thị, trọng số các cung phải là số không âm} 
var 
  i, m, u, v: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  ReadLn(fi, n, m, s, f); 
  for u := 1 to n do 
    for v := 1 to n do 
      if u = v then c[u, v] := 0 else c[u, v] := maxC; 
  for i := 1 to m do ReadLn(fi, u, v, c[u, v]); 
  Close(fi); 
end; 
 
procedure Init; {Kh運i tạo các nhãn d[v], các đỉnh đều được coi là tự do} 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to n do d[i] := MaxC; 
  d[s] := 0; 
  FillChar(Free, SizeOf(Free), True); 
end; 
 
procedure Dijkstra; {Thuật toán Dijkstra} 
var 
  i, u, v: Integer; 
  min: Integer; 
begin 
  repeat 
    {Tìm trong các đỉnh có nhãn tự do ra đỉnh u có d[u] nhỏ nhất} 
    u := 0; min := maxC; 
    for i := 1 to n do 
      if Free[i] and (d[i] < min) then 
        begin 
          min := d[i]; 
          u := i; 
        end; 

    {Thuật toán sẽ kết thúc khi các đỉnh tự do đều có nhãn +∞ hoặc đã chọn đến đỉnh f} 
    if (u = 0) or (u = f) then Break; 
    {Cố định nhãn đỉnh u} 
    Free[u] := False; 
    {Dùng đỉnh u tối ưu nhãn những đỉnh tự do kề với u} 
    for v := 1 to n do 
      if Free[v] and (d[v] > d[u] + c[u, v]) then 
        begin 
          d[v] := d[u] + c[u, v]; 
          Trace[v] := u; 
        end; 
  until False; 
end; 
 
procedure PrintResult; {In đư噂ng đi từ s tới f} 
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var 
  fo: Text; 
begin 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  if d[f] = maxC then 
    WriteLn(fo, 'There is no path from ', s, ' to ', f) 
  else 
    begin 
      WriteLn(fo, 'Distance from ', s, ' to ', f, ': ', d[f]); 
      while f <> s do 
        begin 
          Write(fo, f, '<-'); 
          f := Trace[f]; 
        end; 
      WriteLn(fo, s); 
    end; 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
  LoadGraph; 
  Init; 
  Dijkstra; 
  PrintResult; 
end. 

8.5. THU一T TOÁN DIJKSTRA VÀ C遺U TRÚC HEAP 

N院u đ欝 th鵜 th逢a (có nhi隠u đ雨nh, ít c衣nh) ta có th吋 s穎 d映ng danh sách k隠 kèm tr丑ng s嘘 đ吋 bi吋u 

di宇n đ欝 th鵜, tuy nhiên t嘘c đ瓜 c栄a thu壱t toán Dijkstra v磯n khá ch壱m vì trong tr逢運ng h嬰p x医u 

nh医t, nó c亥n n l亥n c嘘 đ鵜nh nhãn và m厩i l亥n tìm đ雨nh đ吋 c嘘 đ鵜nh nhãn s胤 m医t m瓜t đo衣n ch逢挨ng 

trình v噂i đ瓜 ph泳c t衣p O(n). Đ吋 thu壱t toán làm vi羽c hi羽u qu違 h挨n, ng逢運i ta th逢運ng s穎 d映ng c医u 

trúc d英 li羽u Heap (PH井N 2, §8, 8.7.1) đ吋 l逢u các đ雨nh ch逢a c嘘 đ鵜nh nhãn. Heap 荏 đây là m瓜t 
cây nh鵜 phân hoàn ch雨nh tho違 mãn: N院u u là đ雨nh l逢u 荏 nút cha và v là đ雨nh l逢u 荏 nút con thì 

d[u] ≤ d[v]. (Đ雨nh r l逢u 荏 g嘘c Heap là đ雨nh có d[r] nh臼 nh医t). 

T衣i m厩i b逢噂c l員p c栄a thu壱t toán Dijkstra có hai thao tác: Tìm đ雨nh c嘘 đ鵜nh nhãn và S穎a nhãn. 

¬ V噂i m厩i đ雨nh v, g丑i Pos[v] là v鵜 trí đ雨nh v trong Heap, quy 逢噂c Pos[v] = 0 n院u v ch逢a b鵜 
đẩy vào Heap. M厩i l亥n có thao tác s穎a đ鰻i v鵜 trí các đ雨nh trên c医u trúc Heap, ta l逢u ý c壱p 

nh壱p l衣i m違ng Pos này. 

¬ Thao tác tìm đ雨nh c嘘 đ鵜nh nhãn s胤 l医y đ雨nh l逢u 荏 g嘘c Heap, c嘘 đ鵜nh nhãn, đ逢a ph亥n t穎 cu嘘i 
Heap vào th院 ch厩 và th詠c hi羽n vi羽c vun đ嘘ng (Adjust). 

¬ Thao tác s穎a nhãn, s胤 duy羽t danh sách k隠 c栄a đ雨nh v瑛a c嘘 đ鵜nh nhãn và s穎a nhãn nh英ng 

đ雨nh t詠 do k隠 v噂i đ雨nh này, m厩i l亥n s穎a nhãn m瓜t đ雨nh nào đó, ta xác đ鵜nh đ雨nh này n茨m 荏 

đâu trong Heap (d詠a vào m違ng Pos) và th詠c hi羽n vi羽c chuy吋n đ雨nh đó lên (UpHeap) phía 

g嘘c Heap n院u c亥n đ吋 b違o toàn c医u trúc Heap. 

Cài đ員t d逢噂i đây có Input/Output gi嘘ng nh逢 trên nh逢ng có th吋 th詠c hi羽n trên đ欝 th鵜 10000 

đ雨nh, 100000 c衣nh, tr丑ng s嘘 m厩i c衣nh ≤ 100000. 
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P_4_08_3.PAS * Thuật toán Dijkstra và cấu trúc Heap 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Shortest_Path_by_Dijkstra_and_Heap; 
const 
  InputFile  = 'MINPATH.INP'; 
  OutputFile = 'MINPATH.OUT'; 
  max = 10000; 
  maxE = 100000; 
  maxEC = 100000; 
  maxC = max * maxEC; 
type 
  TAdj = array[1..maxE] of Integer; 
  TAdjCost = array[1..maxE] of Integer; 
  THeader = array[1..max + 1] of Integer; 
var 
  adj: TAdj; {Danh sách kề dạng mảng} 
  adjCost: TAdjCost; {Kèm trọng số} 
  h: THeader; {Mảng đánh dấu các đoạn trong danh sách kề adj} 
  d: array[1..max] of Integer; 
  Trace: array[1..max] of Integer; 
  Free: array[1..max] of Boolean; 
  heap: array[1..max] of Integer; {heap[i] = đỉnh lưu tại nút i của heap} 
  Pos: array[1..max] of Integer; {pos[v] = vị trí của nút v trong heap (tức là pos[heap[i]] = i)} 
  n, s, f, nHeap: Integer; 
 
procedure LoadGraph; {Nhập dữ liệu} 
var 
  i, m, u, v, c: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  {Đọc file lần 1, để xác định các đoạn} 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  ReadLn(fi, n, m, s, f); 
  {Phép đếm phân phối (Distribution Counting)} 
  FillChar(h, SizeOf(h), 0); 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      ReadLn(fi, u); {Ta chỉ cần tính bán bậc ra (deg+) của mỗi đỉnh nên không cần đọc đủ 3 thành phần} 
      Inc(h[u]); 
    end; 
  for i := 2 to n do h[i] := h[i - 1] + h[i]; 
  Close(fi); 
  {Đến đây, ta xác định được h[u] là vị trí cuối của danh sách kề đỉnh u trong adj} 
  Reset(fi); {Đọc file lần 2, vào cấu trúc danh sách kề} 
  ReadLn(fi); {Bỏ qua dòng đầu tiên Input file} 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      ReadLn(fi, u, v, c); 
      adj[h[u]] := v; {Điền v và c vào vị trí đúng trong danh sách kề của u} 
      adjCost[h[u]] := c; 
      Dec(h[u]); 
    end; 
  h[n + 1] := m; 
  Close(fi); 
end; 
 
procedure Init; {Kh運i tạo d[i] = độ dài đư噂ng đi ngắn nhất từ s tới i qua 0 cạnh, Heap rỗng} 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to n do d[i] := maxC; 
  d[s] := 0; 
  FillChar(Free, SizeOf(Free), True); 
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  FillChar(Pos, SizeOf(Pos), 0); 
  nHeap := 0; 
end; 
 
procedure Update(v: Integer); {Đỉnh v vừa được sửa nhãn, cần phải chỉnh lại Heap} 
var 
  parent, child: Integer; 
begin 
  child := Pos[v]; {child là vị trí của v trong Heap} 
  if child = 0 then {Nếu v chưa có trong Heap thì Heap phải bổ sung thêm 1 phần tử và coi child = nút lá cuối Heap} 
    begin 
      Inc(nHeap); child := nHeap; 
    end; 
  parent := child div 2; {parent là nút cha của child} 
  while (parent > 0) and (d[heap[parent]] > d[v]) do  
    begin {Nếu đỉnh lưu 運 nút parent ưu tiên kém hơn v thì đỉnh đó sẽ bị đẩy xuống nút con child} 
      heap[child] := heap[parent]; {Đẩy đỉnh lưu trong nút cha xuống nút con} 
      Pos[heap[child]] := child; {Ghi nhận lại vị trí mới của đỉnh đó} 
      child := parent; {Tiếp tục xét lên phía nút gốc} 
      parent := child div 2; 
    end; 
  {Thao tác “kéo xuống” 運 trên tạo ra một “khoảng trống” tại nút child của Heap, đỉnh v sẽ được đặt vào đây} 
  heap[child] := v;  
  Pos[v] := child; 
end; 
 
function Pop: Integer; {Lấy từ Heap ra đỉnh có nhãn tự do nhỏ nhất} 
var 
  r, c, v: Integer; 
begin 
  Pop := heap[1]; {Nút gốc Heap chứa đỉnh có nhãn tự do nhỏ nhất} 
  v := heap[nHeap]; {v là đỉnh 運 nút lá cuồi Heap, sẽ được đảo lên đầu và vun đống} 
  Dec(nHeap); 
  r := 1; {Bắt đầu từ nút gốc} 
  while r * 2 <= nHeap do {Chừng nào r chưa phải là lá} 
    begin 
    {Chọn c là nút chứa đỉnh ưu tiên hơn trong hai nút con} 
      c := r * 2; 
      if (c < nHeap) and (d[heap[c + 1]] < d[heap[c]]) then Inc(c); 
    {Nếu v ưu tiên hơn cả đỉnh chứa trong C, thì thoát ngay} 
      if d[v] <= d[heap[c]] then Break; 
      heap[r] := heap[c]; {Chuyển đỉnh lưu 運 nút con c lên nút cha r} 
      Pos[heap[r]] := r; {Ghi nhận lại vị trí mới trong Heap của đỉnh đó} 
      r := c; {Gán nút cha := nút con và lặp lại} 
    end; 
  heap[r] := v; {Đỉnh v sẽ được đặt vào nút r để bảo toàn cấu trúc Heap} 
  Pos[v] := r; 
end; 
 
procedure Dijkstra; 
var 
  i, u, iv, v, min: Integer; 
begin 
  Update(s); {Đưa đỉnh xuất phát về gốc Heap} 
  repeat 
    u := Pop; {Chọn đỉnh tự do có nhãn nhỏ nhất} 
    if u = f then Break; {Nếu đỉnh đó là f thì dừng ngay} 
    Free[u] := False; {Cố định nhãn đỉnh đó} 
    for iv := h[u] + 1 to h[u + 1] do {Xét danh sách kề} 
      begin 
        v := adj[iv]; 
        if Free[v] and (d[v] > d[u] + adjCost[iv]) then 
          begin 
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            d[v] := d[u] + adjCost[iv]; {Tối ưu hoá nhãn của các đỉnh tự do kề với u} 
            Trace[v] := u; {Lưu vết đư噂ng đi} 
            Update(v); {Tổ chức lại Heap} 
          end; 
      end; 
  until nHeap = 0; {Không còn đỉnh nào mang nhãn tự do} 
end; 
 
procedure PrintResult; 
var 
  fo: Text; 
begin 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  if d[f] = maxC then 
    WriteLn(fo, 'There is no path from ', s, ' to ', f) 
  else 
    begin 
      WriteLn(fo, 'Distance from ', s, ' to ', f, ': ', d[f]); 
      while f <> s do 
        begin 
          Write(fo, f, '<-'); 
          f := Trace[f]; 
        end; 
      WriteLn(fo, s); 
    end; 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
  LoadGraph; 
  Init; 
  Dijkstra; 
  PrintResult; 
end. 

8.6.  TR姶云NG H営P Đ唄 TH卯 KHÔNG CÓ CHU TRÌNH - S溢P X蔭P TÔ PÔ 

Xét tr逢運ng h嬰p đ欝 th鵜 có h逢噂ng, không có chu trình (Directed Acyclic Graph - DAG), ta có 

m瓜t thu壱t toán hi羽u qu違 d詠a trên k悦 thu壱t s逸p x院p Tô pô (Topological Sorting), c挨 s荏 c栄a 

thu壱t toán d詠a vào đ鵜nh lý: N院u G = (V, E) là m瓜t DAG thì các đ雨nh c栄a nó có th吋 đánh s嘘 sao 

cho m厩i cung c栄a G ch雨 n嘘i t瑛 đ雨nh có ch雨 s嘘 nh臼 h挨n đ院n đ雨nh có ch雨 s嘘 l噂n h挨n. 
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Hình 75: Phép đánh l衣i ch雨 s嘘 theo th泳 t詠 tôpô 

Đ吋 đánh s嘘 l衣i các đ雨nh theo đi隠u ki羽n trên, ta có th吋 dùng thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u sâu 

và đánh s嘘 ng逢嬰c l衣i v噂i th泳 t詠 duy羽t xong, có th吋 vi院t nh逢 sau: 

procedure Number; 
 
  procedure Visit(u: Integer); 
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  var 
    v: Integer; 
  begin 

    〈Đánh dấu u đã thăm〉; 
    for (∀v ∈ V: v chưa thăm kề với u) do Visit(v);{Thăm tiếp những đỉnh chưa thăm kề với u} 
    〈Đã duyệt xong nhánh DFS gốc u, đánh số mới cho đỉnh u là count〉; 
    count := count - 1; 
  end; 
 
begin 

  〈Đánh dấu mọi đỉnh ∈ V đều chưa thăm〉; 
  count := n; {Biến đánh số được kh運i tạo bằng n để đếm lùi} 
  for u := 1 to n do 

    if 〈u chưa thăm〉 then Visit(u); 
end; 

Vi羽c ki吋m tra đ欝 th鵜 không đ逢嬰c có chu trình cũng r医t đ挨n gi違n b茨ng cách thêm vào đo衣n 

ch逢挨ng trình trên vài dòng l羽nh, tôi s胤 không vi院t dài đ吋 t壱p trung vào thu壱t toán, các b衣n có 

th吋 tham kh違o các k悦 thu壱t trình bày trong thu壱t toán Tarjan (§4, 4.4.3). 

N院u các đ雨nh đ逢嬰c đánh s嘘 sao cho m厩i cung ph違i n嘘i t瑛 m瓜t đ雨nh t噂i m瓜t đ雨nh khác mang 

ch雨 s嘘 l噂n h挨n thì thu壱t toán tìm đ逢運ng đi ng逸n nh医t có th吋 mô t違 r医t đ挨n gi違n: 

G丑i d[v] là đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 s t噂i v. Kh荏i t衣o d[s] = 0 và d[v] = +∞ v噂i ∀v ≠ s. Ta 

s胤 tính các d[v] nh逢 sau: 

for u := 1 to n - 1 do 
  for v := u + 1 to n do 
     d[v] := min(d[v], d[u] + c[u, v]); 

(Gi違 thi院t r茨ng c[u, v] = +∞ n院u nh逢 (u, v) không là cung). 

T泳c là dùng đ雨nh u, t嘘i 逢u nhãn d[v] c栄a nh英ng đ雨nh v n嘘i t瑛 u, v噂i u đ逢嬰c xét l亥n l逢嬰t t瑛 1 

t噂i n - 1. Có th吋 làm t嘘t h挨n n英a b茨ng cách ch雨 c亥n cho u ch衣y t瑛 đ雨nh xu医t phát t噂i đ雨nh k院t 
thúc. B荏i h宇 u ch衣y t噂i đâu thì nhãn d[u] là không th吋 c詠c ti吋u hoá thêm n英a. 

P_4_08_4.PAS * Đường đi ngắn nhất trên đồ thị không có chu trình 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Critical_Path; 
const 
  InputFile  = 'MINPATH.INP'; 
  OutputFile = 'MINPATH.OUT'; 
  max = 1000; 
  maxEC = 1000; 
  maxC = max * maxEC; 
var 
  c: array[1..max, 1..max] of Integer; 
  List, d, Trace: array[1..max] of Integer; {List chứa danh sách các đỉnh theo thứ tự đánh số mới} 
  n, s, f: Integer; 
 
procedure LoadGraph; {Nhập dữ liệu} 
var 
  i, m, u, v: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  ReadLn(fi, n, m, s, f); 
  for u := 1 to n do 
    for v := 1 to n do 
      if u = v then c[u, v] := 0 else c[u, v] := maxC; 
  for i := 1 to m do ReadLn(fi, u, v, c[u, v]); 
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  Close(fi); 
end; 
 
procedure Numbering; {Thuật toán đánh số các đỉnh} 
var 
  Free: array[1..max] of Boolean; 
  u, count: Integer; 
 
  procedure Visit(u: Integer); 
  var 
    v: Integer; 
  begin 
    Free[u] := False; 
    for v := 1 to n do 
      if Free[v] and (c[u, v] <> maxC) then Visit(v); 
    List[count] := u; 
    Dec(count); 
  end; 
 
begin 
  FillChar(Free, SizeOf(Free), True); 
  count := n; 
  for u := 1 to n do 
    if Free[u] then Visit(u); 
end; 
 
procedure Init; {Kh運i tạo các nhãn trọng số} 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to n do d[i] := maxC; 
  d[s] := 0; 
end; 
 
procedure FindPath; {Thuật toán quy hoạch động tối ưu hoá các d[.]} 
var 
  i, j, u, v: Integer; 
begin 
  for i := 1 to n - 1 do 
    for j := i + 1 to n do 
      begin 
        u := List[i]; v := List[j]; {Ánh xạ ngược i, j sang chỉ số cũ u, v} 
        if d[v] > d[u] + c[u, v] then 
          begin 
            d[v] := d[u] + c[u, v]; 
            Trace[v] := u; 
          end 
      end; 
end; 
 
procedure PrintResult; {In kết quả} 
var 
  fo: Text; 
begin 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  if d[f] = maxC then 
    WriteLn(fo, 'There is no path from ', s, ' to ', f) 
  else 
    begin 
      WriteLn(fo, 'Distance from ', s, ' to ', f, ': ', d[f]); 
      while f <> s do 
        begin 
          Write(fo, f, '<-'); 
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          f := Trace[f]; 
        end; 
      WriteLn(fo, s); 
    end; 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
  LoadGraph; 
  Numbering; 
  Init; 
  FindPath; 
  PrintResult; 
end. 

8.7.  Đ姶云NG ĐI NG溢N NH遺T GI頴A M窺I C咽P Đ迂NH - THU一T TOÁN FLOYD 

Cho đ挨n đ欝 th鵜 có h逢噂ng, có tr丑ng s嘘 G = (V, E) v噂i n đ雨nh và m c衣nh. Bài toán đ員t ra là hãy 

tính t医t c違 các d(u, v) là kho違ng cách t瑛 u t噂i v. Rõ ràng là ta có th吋 áp d映ng thu壱t toán tìm 

đ逢運ng đi ng逸n nh医t xu医t phát t瑛 m瓜t đ雨nh v噂i n kh違 nĕng ch丑n đ雨nh xu医t phát. Nh逢ng ta có 

cách làm g丑n h挨n nhi隠u, cách làm này r医t gi嘘ng v噂i thu壱t toán Warshall mà ta đã bi院t: T瑛 ma 

tr壱n tr丑ng s嘘 c, thu壱t toán Floyd tính l衣i các c[u, v] thành đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 u t噂i v: 

V噂i m丑i đ雨nh k c栄a đ欝 th鵜 đ逢嬰c xét theo th泳 t詠 t瑛 1 t噂i n, xét m丑i c員p đ雨nh u, v. C詠c ti吋u hoá 

c[u, v] theo công th泳c: 

c[u, v] := min(c[u, v], c[u, k] + c[k, v]) 

T泳c là n院u nh逢 đ逢運ng đi t瑛 u t噂i v đang có l衣i dài h挨n đ逢運ng đi t瑛 u t噂i k c瓜ng v噂i đ逢運ng đi 
t瑛 k t噂i v thì ta hu益 b臼 đ逢運ng đi t瑛 u t噂i v hi羽n th運i và coi đ逢運ng đi t瑛 u t噂i v s胤 là n嘘i c栄a hai 

đ逢運ng đi t瑛 u t噂i k r欝i t瑛 k t噂i v (Chú ý r茨ng ta còn có vi羽c l逢u l衣i v院t):  
for k := 1 to n do 
  for u := 1 to n do 
    for v := 1 to n do 
      c[u, v] := min(c[u, v], c[u, k] + c[k, v]); 

Tính đúng của thuật toán: 

G丑i ck[u, v] là đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 u t噂i v mà ch雨 đi qua các đ雨nh trung gian thu瓜c 

t壱p {1, 2, …, k}. Rõ ràng khi k = 0 thì c0[u, v] = c[u, v] (đ逢運ng đi ng逸n nh医t là đ逢運ng đi tr詠c 

ti院p). 

Gi違 s穎 ta đã tính đ逢嬰c các ck-1[u, v] thì ck[u, v] s胤 đ逢嬰c xây d詠ng nh逢 sau: 

N院u đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 u t噂i v mà ch雨 qua các đ雨nh trung gian thu瓜c t壱p {1, 2, …, k} l衣i: 

¬ Không đi qua đ雨nh k thì t泳c là ch雨 qua các đ雨nh trung gian thu瓜c t壱p {1, 2, …, k - 1} thì  

ck[u, v] = ck-1[u, v] 

¬ Có đi qua đ雨nh k thì đ逢運ng đi đó s胤 là n嘘i c栄a m瓜t đ逢運ng đi t瑛 u t噂i k và m瓜t đ逢運ng đi t瑛 k 

t噂i v, hai đ逢運ng đi này ch雨 đi qua các đ雨nh trung gian thu瓜c t壱p {1, 2, …, k - 1}. 

ck[u, v] = ck-1[u, k] + ck-1[k, v]. 

Vì ta mu嘘n ck[u, v] là c詠c ti吋u nên suy ra: ck[u, v] = min(ck-1[u, v], ck-1[u, k] + ck-1[k, v]). 
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Và cu嘘i cùng, ta quan tâm t噂i cn[u, v]: Đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 u t噂i v mà ch雨 đi qua các 

đ雨nh trung gian thu瓜c t壱p {1, 2, …, n}. 

Khi cài đ員t, thì ta s胤 không có các khái ni羽m ck[u, v] mà s胤 thao tác tr詠c ti院p trên các tr丑ng s嘘 
c[u, v]. c[u, v] t衣i b逢噂c t嘘i 逢u th泳 k s胤 đ逢嬰c tính toán đ吋 t嘘i 逢u qua các giá tr鵜 c[u, v]; c[u, k] 

và c[k, v] t衣i b逢噂c th泳 k - 1. Tính chính xác c栄a cách cài đ員t d逢噂i d衣ng ba vòng l員p for l欝ng 

nh逢 trên có th吋 th医y đ逢嬰c do s詠 t嘘i 逢u b逸c c亥u ch雨 làm tĕng t嘘c đ瓜 t嘘i 逢u các c[u, v] trong m厩i 
b逢噂c 

P_4_08_5.PAS * Thuật toán Floyd 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Shortest_Path_by_Floyd; 
const 
  InputFile  = 'MINPATH.INP'; 
  OutputFile = 'MINPATH.OUT'; 
  max = 1000; 
  maxEC = 1000; 
  maxC = max * maxEC; 
var 
  c: array[1..max, 1..max] of Integer; 
  Trace: array[1..max, 1..max] of Integer; {Trace[u, v] = Đỉnh liền sau u trên đư噂ng đi từ u tới v} 
  n, s, f: Integer; 
 
procedure LoadGraph; {Nhập dữ liệu, đồ thị không được có chu trình âm} 
var 
  i, m, u, v: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  ReadLn(fi, n, m, s, f); 
  for u := 1 to n do 
    for v := 1 to n do 
      if u = v then c[u, v] := 0 else c[u, v] := maxC; 
  for i := 1 to m do ReadLn(fi, u, v, c[u, v]); 
  Close(fi); 
end; 
 
procedure Floyd; 
var 
  k, u, v: Integer; 
begin 
  for u := 1 to n do 
    for v := 1 to n do Trace[u, v] := v; {Giả sử đư噂ng đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh là đư噂ng trực tiếp} 
  {Thuật toán Floyd} 
  for k := 1 to n do 
    for u := 1 to n do 
      for v := 1 to n do 
        if c[u, v] > c[u, k] + c[k, v] then {Đư噂ng đi từ qua k tốt hơn} 
          begin 
            c[u, v] := c[u, k] + c[k, v]; {Ghi nhận đư噂ng đi đó thay cho đư噂ng cũ} 
            Trace[u, v] := Trace[u, k]; {Lưu vết đư噂ng đi} 
          end; 
end; 
 
procedure PrintResult; {In đư噂ng đi từ s tới f} 
var 
  fo: Text; 
begin 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  if c[s, f] = maxC 
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    then WriteLn(fo, 'There is no path from ', s, ' to ', f) 
  else 
    begin 
      WriteLn(fo, 'Distance from ', s, ' to ', f, ': ', c[s, f]); 
      repeat 
        Write(fo, s, '->'); 
        s := Trace[s, f]; {Nhắc lại rằng Trace[s, f] là đỉnh liền sau s trên đư噂ng đi tới f} 
      until s = f; 
      WriteLn(fo, f); 
    end; 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
  LoadGraph; 
  Floyd; 
  PrintResult; 
end. 

Khác bi羽t rõ ràng c栄a thu壱t toán Floyd là khi c亥n tìm đ逢運ng đi ng逸n nh医t gi英a m瓜t c員p đ雨nh 

khác, ch逢挨ng trình ch雨 vi羽c in k院t qu違 ch泳 không ph違i th詠c hi羽n l衣i thu壱t toán Floyd n英a. 

8.8.  NH一N XÉT 

Bài toán đ逢運ng đi dài nh医t trên đ欝 th鵜 trong m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p có th吋 gi違i quy院t b茨ng cách đ鰻i 
d医u tr丑ng s嘘 t医t c違 các cung r欝i tìm đ逢運ng đi ng逸n nh医t, nh逢ng hãy cẩn th壱n, có th吋 x違y ra 

tr逢運ng h嬰p có chu trình âm. 

Trong t医t c違 các cài đ員t trên, vì s穎 d映ng ma tr壱n tr丑ng s嘘 ch泳 không s穎 d映ng danh sách c衣nh 

hay danh sách k隠 có tr丑ng s嘘, nên ta đ隠u đ逢a v隠 đ欝 th鵜 đ亥y đ栄 và đem tr丑ng s嘘 +∞ gán cho 

nh英ng c衣nh không có trong đ欝 th鵜 ban đ亥u. Trên máy tính thì không có khái ni羽m tr瑛u t逢嬰ng 

+∞ nên ta s胤 ph違i ch丑n m瓜t s嘘 d逢挨ng đ栄 l噂n đ吋 thay. Nh逢 th院 nào là đ栄 l噂n? s嘘 đó ph違i đ栄 l噂n 

h挨n t医t c違 tr丑ng s嘘 c栄a các đ逢運ng đi c挨 b違n đ吋 cho dù đ逢運ng đi th壱t có t欝i t羽 đ院n đâu v磯n t嘘t 
h挨n đ逢運ng đi tr詠c ti院p theo c衣nh t逢荏ng t逢嬰ng ra đó. 

Xét v隠 đ瓜 ph泳c t衣p tính toán, n院u cài đ員t nh逢 trên, thu壱t toán Ford-Bellman có đ瓜 ph泳c t衣p là 

O(n3), thu壱t toán Dijkstra là O(n2), thu壱t toán t嘘i 逢u nhãn theo th泳 t詠 tôpô là O(n2) còn thu壱t 
toán Floyd là O(n3). Tuy nhiên n院u s穎 d映ng danh sách k隠, thu壱t toán t嘘i 逢u nhãn theo th泳 t詠 

tôpô s胤 có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán là O(m). Thu壱t toán Dijkstra k院t h嬰p v噂i c医u trúc d英 li羽u 

Heap có đ瓜 ph泳c t衣p O(max(n, m).logn). 

Khác v噂i m瓜t bài toán đ衣i s嘘 hay hình h丑c có nhi隠u cách gi違i thì ch雨 c亥n n逸m v英ng m瓜t cách 

cũng có th吋 coi là đ衣t yêu c亥u, nh英ng thu壱t toán tìm đ逢運ng đi ng逸n nh医t b瓜c l瓜 r医t rõ 逢u, 

nh逢嬰c đi吋m trong t瑛ng tr逢運ng h嬰p c映 th吋 (Ví d映 nh逢 s嘘 đ雨nh c栄a đ欝 th鵜 quá l噂n làm cho 

không th吋 bi吋u di宇n b茨ng ma tr壱n tr丑ng s嘘 thì thu壱t toán Floyd s胤 g員p khó khĕn, hay thu壱t 
toán Ford-Bellman làm vi羽c khá ch壱m). Vì v壱y yêu c亥u tr逢噂c tiên là ph違i hi吋u b違n ch医t và 

thành th衣o trong vi羽c cài đ員t t医t c違 các thu壱t toán trên đ吋 có th吋 s穎 d映ng chúng m瓜t cách uy吋n 

chuy吋n trong t瑛ng tr逢運ng h嬰p c映 th吋. Nh英ng bài t壱p sau đây cho ta th医y rõ đi隠u đó. 

Bài t壱p 

Bài 1 
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Gi違i thích t衣i sao đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 sau, c亥n tìm đ逢運ng đi dài nh医t t瑛 đ雨nh 1 t噂i đ雨nh 4 l衣i không 

th吋 dùng thu壱t toán Dijkstra đ逢嬰c, c泳 th穎 áp d映ng thu壱t toán Dijkstra theo t瑛ng b逢噂c xem sao: 

1

2 3

4

2

2

2

4

 

Bài 2 

Trên m員t phẳng cho n đ逢運ng tròn (n ≤ 2000), đ逢運ng tròn th泳 i đ逢嬰c cho b荏i b瓜 ba s嘘 th詠c 

(x[i], y[i], R[i]), (x[i], y[i]) là to衣 đ瓜 tâm và R[i] là bán kính. Chi phí di chuy吋n trên m厩i 
đ逢運ng tròn b茨ng 0. Chi phí di chuy吋n gi英a hai đ逢運ng tròn b茨ng kho違ng cách gi英a chúng. Hãy 

tìm ph逢挨ng án di chuy吋n gi英a hai đ逢運ng tròn s, f cho tr逢噂c v噂i chi phí ít nh医t.  

Bài 3 

Cho m瓜t dãy n s嘘 nguyên a[1..n] (n ≤ 10000; 1 ≤ a[i] ≤ 10000). Hãy tìm m瓜t dãy con g欝m 

nhi隠u nh医t các ph亥n t穎 c栄a dãy đã cho mà t鰻ng c栄a hai ph亥n t穎 liên ti院p là s嘘 nguyên t嘘. 

H逢噂ng d磯n: D詠ng đ欝 th鵜 G = (V, E), V = {1, …, n}, (i, j) ∈ E n院u i < j và a[i] + a[j] là s嘘 
nguyên t嘘, tìm đ逢運ng đi dài nh医t trên đ欝 th鵜 G không có chu trình  

Bài 4 

M瓜t công trình l噂n đ逢嬰c chia làm n công đo衣n đánh s嘘 1, 2, …, n. Công đo衣n i ph違i th詠c hi羽n 

m医t th運i gian t[i]. Quan h羽 gi英a các công đo衣n đ逢嬰c cho b荏i b違ng a[i, j]: a[i, j] = TRUE ⇔ 

công đo衣n j ch雨 đ逢嬰c b逸t đ亥u khi mà công vi羽c i đã xong. Hai công đo衣n đ瓜c l壱p nhau có th吋 
ti院n hành song song, hãy b嘘 trí l鵜ch th詠c hi羽n các công đo衣n sao cho th運i gian hoàn thành c違 
công trình là s噂m nh医t, cho bi院t th運i gian s噂m nh医t đó. 

H逢噂ng d磯n: D詠ng đ欝 th鵜 G = (V, E), trong đó: 

V = {0, 1, …, n} 

E = {(0, u)|1 ≤ u ≤ n} ∪ {(u, v)|a[u, v] = TRUE}. Tr丑ng s嘘 m厩i cung (i, j) đ員t b茨ng t[j] 

Tìm đ逢運ng đi dài nh医t trên đ欝 th鵜 không có chu trình, th運i đi吋m thích h嬰p đ吋 th詠c hi羽n công 

vi羽c i chính là d[i] - t[i]. 

Bài 5 

Cho m瓜t b違ng các s嘘 t詠 nhiên kích th逢噂c mxn (1 ≤ m, n ≤ 100). T瑛 m瓜t ô có th吋 di chuy吋n 

sang m瓜t ô k隠 c衣nh v噂i nó. Hãy tìm m瓜t cách đi t瑛 ô (x, y) ra m瓜t ô biên sao cho t鰻ng các s嘘 
ghi trên các ô đi qua là c詠c ti吋u. 

H逢噂ng d磯n: Dùng thu壱t toán Dijkstra v噂i c医u trúc Heap 

Bài 6: Arbitrage 

Arbitrage là m瓜t cách s穎 d映ng s詠 b医t h嬰p lý trong h嘘i đoái ti隠n t羽 đ吋 ki院m l運i.  

Ví d映:  

Gi違 s穎 

1$ mua đ逢嬰c 0.7£ 
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1£ mua đ逢嬰c 190¥ 

1¥ mua đ逢嬰c 0.009$ 

T瑛 1$, ta có th吋 đ鰻i sang 0.7£, sau đó sang 0.7x190=133¥, r欝i đ鰻i l衣i sang 133x0.009=1.197$. 

Ki院m đ逢嬰c 0.197$ lãi. 

Gi違 s穎 r茨ng có n lo衣i ti隠n t羽 đánh s嘘 1, 2, …, n. Và m瓜t b違ng R kích th逢噂c nxn cho bi院t t雨 l羽 
h嘘i đoái. M瓜t đ挨n v鵜 ti隠n i đ鰻i đ逢嬰c R[i, j] đ挨n v鵜 ti隠n j. 

a) Hãy tìm thu壱t toán đ吋 xác đ鵜nh xem có th吋 ki院m l運i t瑛 b違ng t雨 giá h嘘i đoái này b茨ng 

ph逢挨ng pháp Arbitrage hay không? 

b) Gi違 s穎 r茨ng nhà bĕng đ栄 thông minh đ吋 vô hi羽u hoá Arbitrage, tính t雨 l羽 t嘘t nh医t có th吋 
hoán đ鰻i gi英a hai lo衣i ti隠n t羽 b医t kỳ. 

H逢噂ng d磯n: 

Đ員t R[i, j] := -ln(R[i, j]). D詠ng đ欝 th鵜 G = (V, E) có n đ雨nh và ma tr壱n tr丑ng s嘘 là R. Thêm 

vào G m瓜t đ雨nh đánh s嘘 0 và n嘘i nó t噂i t医t c違 nh英ng đ雨nh còn l衣i b茨ng cung có tr丑ng s嘘 0. 

a) Dùng thu壱t toán Ford-Bellman tìm đ逢運ng đi ng逸n nh医t xu医t phát t瑛 0. Sau khi thu壱t toán 

Ford-Bellman k院t thúc, xét t医t c違 các c員p đ雨nh. N院u t欝n t衣i m瓜t c員p (u, v) mà d[v] > d[u] + 

R[u, v] thì thông báo t欝n t衣i Arbitrage. Thu壱t toán này d詠a trên nh壱n xét: T雨 giá h嘘i đoái đã 

cho có th吋 dùng Arbitrage n院u và ch雨 n院u đ欝 th鵜 có chu trình âm. 

b) N院u t雨 giá h嘘i đoái không cho phép Arbitrage t泳c là đ欝 th鵜 G không có chu trình âm. Dùng 

thu壱t toán Floyd tìm đ逢運ng đi ng逸n nh医t gi英a m丑i c員p đ雨nh. T雨 l羽 t嘘t nh医t có th吋 hoán đ鰻i t瑛 

lo衣i ti隠n i sang lo衣i ti隠n j chính là e-d[i, j], trong đó d[i, j] là đ瓜 dài đ逢運ng đi ng逸n nh医t gi英a hai 

đ雨nh i và j trên G. 

Bài 7: 

Cho m瓜t đ欝 th鵜 G = (V, E) g欝m các c衣nh đ逢嬰c gán tr丑ng s嘘 không âm. Cho hai đ雨nh A và B. 

Hãy ch雨 ra hai đ逢運ng đi t瑛 a t噂i b tho違 mãn: 

¬ Hai đ逢運ng đi này không có c衣nh chung 

¬ T鰻ng đ瓜 dài hai đ逢運ng đi là nh臼 nh医t có th吋 

H逢噂ng d磯n: 

Coi m厩i c衣nh c栄a đ欝 th鵜 t逢挨ng đ逢挨ng v噂i hai cung có h逢噂ng ng逢嬰c chi隠u nhau, tr丑ng s嘘 trên 

cung (u, v) đ逢嬰c gán b茨ng c[u, v]. 

Dùng thu壱t toán Dijkstra tìm đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 A t噂i B: 〈v0, v1, …, vp〉. D丑c trên đ逢運ng 

đi Dijkstra, v噂i m厩i c衣nh (vi-1, vi), ta b臼 đi cung (vi-1, vi), gi英 l衣i cung (vi, vi-1) và gán tr丑ng s嘘 
cung này = -c[vi, vi-1]). Sau phép bi院n đ鰻i có nh英ng cung tr丑ng s嘘 âm nh逢ng không t衣o thành 

chu trình âm. 

Dùng thu壱t toán Ford-Bellman tìm đ逢運ng đi ng逸n nh医t t瑛 A t噂i B: 〈u0, u1, …, uq〉. D丑c trên 

đ逢運ng đi Ford-Bellman, v噂i m厩i c衣nh (ui-1, ui), ta b臼 đi cung (ui-1, ui). 
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V噂i m厩i cung (u, v) c栄a đ欝 th鵜, n院u c違 cung (u, v) và (v, u) đ隠u đ逢嬰c duy trì đ院n b逢噂c này thì 

lo衣i b臼 luôn c違 hai. Nh英ng cung còn l衣i ch雨 ra hai đ逢運ng đi t瑛 B v隠 A, b茨ng cách l壱t ng逢嬰c 

chi隠u đ逢運ng đi, ta có l運i gi違i. 

Ví d映: 

Đ欝 th鵜 ban đ亥u: 

1 2 3 4 5

8

8 33 5

54  

Đ逢運ng đi Dijkstra 〈1, 2, 4, 5〉 (Đ瓜 dài 10): 

1 2 3 4 5

8

8 33 5

54  

B臼 đi các cung (1, 2), (2, 4), (4, 5). Đ員t l衣i tr丑ng s嘘 các cung ng逢嬰c chi隠u đ逢運ng đi: 

c[2, 1] := -3; c[4, 2] := -4; c[5, 4] := -3; 

1 2 3 4 5

8

8 -3-3 5

5-4  

Đ逢運ng đi Ford-Bellman 〈1, 4, 2, 3, 5〉 (Đ瓜 dài 14): 

1 2 3 4 5

8

8 -3-3 5

5-4  

B臼 đi các cung (1, 4), (4, 2), (2, 3), (3, 5): 

1 2 3 4 5

8

-3 5 8 -3

5  

B臼 n嘘t cung (3, 4) và (4, 3) ta có 2 đ逢運ng đi t瑛 5 v隠 1: 〈5, 4, 1〉 và 〈5, 3, 2, 1〉. 

1 2 3 4 5
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Đ嘘i chi院u lên đ欝 th鵜 ban đ亥u, t鰻ng đ瓜 dài 2 đ逢運ng đi tìm đ逢嬰c = Đ瓜 dài đ逢運ng đi Dijkstra + 

Đ瓜 dài đ逢運ng đi Ford-Bellman = 24. L壱t ng逢嬰c th泳 t詠 các đ雨nh trong hai đ逢運ng đi trên, ta 

đ逢嬰c c員p đ逢運ng đi t瑛 1 t噂i 5 có t鰻ng đ瓜 dài nh臼 nh医t c亥n tìm. 
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§9. BÀI TOÁN CÂY KHUNG NH碓 NH遺T 

9.1. BÀI TOÁN CÂY KHUNG NH碓 NH遺T 

Cho G = (V, E) là đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông có tr丑ng s嘘, v噂i m瓜t cây khung T c栄a G, ta g丑i 
tr丑ng s嘘 c栄a cây T là t鰻ng tr丑ng s嘘 các c衣nh trong T. Bài toán đ員t ra là trong s嘘 các cây khung 

c栄a G, ch雨 ra cây khung có tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t, cây khung nh逢 v壱y đ逢嬰c g丑i là cây khung (hay 

cây bao trùm) nh臼 nh医t c栄a đ欝 th鵜, và bài toán đó g丑i là bài toán cây khung nh臼 nh医t. Sau đây 

ta s胤 xét hai thu壱t toán thông d映ng đ吋 gi違i bài toán cây khung nh臼 nh医t c栄a đ挨n đ欝 th鵜 vô 

h逢噂ng có tr丑ng s嘘. B衣n có th吋 đ逢a vào m瓜t s嘘 s穎a đ鰻i nh臼 trong th栄 t映c nh壱p li羽u đ吋 gi違i 
quy院t bài toán trong tr逢運ng h嬰p đa đ欝 th鵜. 

Input: file vĕn b違n MINTREE.INP: 

¬ Dòng 1: Ghi hai s嘘 s嘘 đ雨nh n (≤ 1000) và s嘘 c衣nh m c栄a đ欝 th鵜 cách nhau ít nh医t 1 d医u cách 

¬ m dòng ti院p theo, m厩i dòng có d衣ng 3 s嘘 u, v, c[u, v] cách nhau ít nh医t 1 d医u cách th吋 hi羽n 

đ欝 th鵜 có c衣nh (u, v) và tr丑ng s嘘 c衣nh đó là c[u, v]. (c[u, v] là s嘘 nguyên có giá tr鵜 tuy羽t đ嘘i 
không quá 1000). 

Output: file vĕn b違n MINTREE.OUT ghi các c衣nh thu瓜c cây khung và tr丑ng s嘘 cây khung 

1

2 3

4 5 6

1 1

2

2 2

1
1 1 1

 

MINTREE.INP 

6 9 
1 2 1 
1 3 1 
2 4 1 
2 3 2 
2 5 1 
3 5 1 
3 6 1 
4 5 2 
5 6 2 

MINTREE.OUT 

Minimal spanning tree:  
(2, 4) = 1 
(3, 6) = 1 
(2, 5) = 1 
(1, 3) = 1 
(1, 2) = 1 
Weight = 5 

9.2. THU一T TOÁN KRUSKAL (JOSEPH KRUSKAL - 1956) 

Thu壱t toán Kruskal d詠a trên mô hình xây d詠ng cây khung b茨ng thu壱t toán h嬰p nh医t (§5), ch雨 
có đi隠u thu壱t toán không ph違i xét các c衣nh v噂i th泳 t詠 tuỳ ý mà xét các c衣nh theo th泳 t詠 đã s逸p 

x院p: V噂i đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G = (V, E) có n đ雨nh. Kh荏i t衣o cây T ban đ亥u không có c衣nh nào. 

Xét t医t c違 các c衣nh c栄a đ欝 th鵜 t瑛 c衣nh có tr丑ng s嘘 nh臼 đ院n c衣nh có tr丑ng s嘘 l噂n, n院u vi羽c thêm 

c衣nh đó vào T không t衣o thành chu trình đ挨n trong T thì k院t n衣p thêm c衣nh đó vào T. C泳 làm 

nh逢 v壱y cho t噂i khi: 

¬ Ho員c đã k院t n衣p đ逢嬰c n - 1 c衣nh vào trong T thì ta đ逢嬰c T là cây khung nh臼 nh医t  

¬ Ho員c ch逢a k院t n衣p đ栄 n - 1 c衣nh nh逢ng h宇 c泳 k院t n衣p thêm m瓜t c衣nh b医t kỳ trong s嘘 các 

c衣nh còn l衣i thì s胤 t衣o thành chu trình đ挨n. Trong tr逢運ng h嬰p này đ欝 th鵜 G là không liên 

thông, vi羽c tìm ki院m cây khung th医t b衣i. 

Nh逢 v壱y có hai v医n đ隠 quan tr丑ng khi cài đ員t thu壱t toán Kruskal: 
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Th泳 nh医t, làm th院 nào đ吋 xét đ逢嬰c các c衣nh t瑛 c衣nh có tr丑ng s嘘 nh臼 t噂i c衣nh có tr丑ng s嘘 l噂n. 

Ta có th吋 th詠c hi羽n b茨ng cách s逸p x院p danh sách c衣nh theo th泳 t詠 không gi違m c栄a tr丑ng s嘘, 
sau đó duy羽t t瑛 đ亥u t噂i cu嘘i danh sách c衣nh. Trong tr逢運ng h嬰p t鰻ng quát, thu壱t toán HeapSort 

là hi羽u qu違 nh医t b荏i nó cho phép ch丑n l亥n l逢嬰t các c衣nh t瑛 c衣nh tr丑ng nh臼 nh医t t噂i c衣nh tr丑ng 

s嘘 l噂n nh医t ra kh臼i Heap và có th吋 x穎 lý (b臼 qua hay thêm vào cây) luôn. 

Th泳 hai, làm th院 nào ki吋m tra xem vi羽c thêm m瓜t c衣nh có t衣o thành chu trình đ挨n trong T hay 

không. Đ吋 ý r茨ng các c衣nh trong T 荏 các b逢噂c s胤 t衣o thành m瓜t r瑛ng (đ欝 th鵜 không có chu 

trình đ挨n). Mu嘘n thêm m瓜t c衣nh (u, v) vào T mà không t衣o thành chu trình đ挨n thì (u, v) ph違i 
n嘘i hai cây khác nhau c栄a r瑛ng T, b荏i n院u u, v thu瓜c cùng m瓜t cây thì s胤 t衣o thành chu trình 

đ挨n trong cây đó. Ban đ亥u, ta kh荏i t衣o r瑛ng T g欝m n cây, m厩i cây ch雨 g欝m đúng m瓜t đ雨nh, 

sau đó, m厩i khi xét đ院n c衣nh n嘘i hai cây khác nhau c栄a r瑛ng T thì ta k院t n衣p c衣nh đó vào T, 

đ欝ng th運i h嬰p nh医t hai cây đó l衣i thành m瓜t cây. 

N院u cho m厩i đ雨nh v trên cây m瓜t nhãn Lab[v] là s嘘 hi羽u đ雨nh cha c栄a đ雨nh v trong cây, trong 

tr逢運ng h嬰p v là g嘘c c栄a m瓜t cây thì Lab[v] đ逢嬰c gán m瓜t giá tr鵜 âm. Khi đó ta hoàn toàn có 

th吋 xác đ鵜nh đ逢嬰c g嘘c c栄a cây ch泳a đ雨nh v b茨ng hàm GetRoot d逢噂i đây: 

function GetRoot(v∈V): ∈V; 
begin 
  while Lab[v] > 0 do v := Lab[v]; 
  GetRoot := v; 
end; 

V壱y đ吋 ki吋m tra m瓜t c衣nh (u, v) có n嘘i hai cây khác nhau c栄a r瑛ng T hay không? ta có th吋 
ki吋m tra GetRoot(u) có khác GetRoot(v) hay không, b荏i m厩i cây ch雨 có duy nh医t m瓜t g嘘c. 

Đ吋 h嬰p nh医t cây g嘘c r1 và cây g嘘c r2 thành m瓜t cây, ta l逢u ý r茨ng m厩i cây 荏 đây ch雨 dùng đ吋 
ghi nh壱n m瓜t t壱p h嬰p đ雨nh thu瓜c cây đó ch泳 c医u trúc c衣nh trên cây th院 nào thì không quan 

tr丑ng. V壱y đ吋 h嬰p nh医t cây g嘘c r1 và cây g嘘c r2, ta ch雨 vi羽c coi r1 là nút cha c栄a r2 trong cây 

b茨ng cách đ員t: 

Lab[r2] := r1. 

r1

r2

v

u

r1

r2

v

u

 
Hình 76: Hai cây g嘘c r1 và r2 và cây m噂i khi h嬰p nh医t chúng 

Tuy nhiên, đ吋 thu壱t toán làm vi羽c hi羽u qu違, tránh tr逢運ng h嬰p cây t衣o thành b鵜 suy bi院n khi院n 

cho hàm GetRoot ho衣t đ瓜ng ch壱m, ng逢運i ta th逢運ng đánh giá: Đ吋 h嬰p hai cây l衣i thành m瓜t, 
thì g嘘c cây nào ít nút h挨n s胤 b鵜 coi là con c栄a g嘘c cây kia. 
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Thu壱t toán h嬰p nh医t cây g嘘c r1 và cây g嘘c r2 có th吋 vi院t nh逢 sau: 

{Count[k] là số đỉnh của cây gốc k} 
procedure Union(r1, r2 ∈ V); 
begin 
  if Count[r1] < Count[r2] then {Hợp nhất thành cây gốc r2} 
    begin 
      Count[r2] := Count[r1] + Count[r2]; 
      Lab[r1] := r2; 
    end 
  else {Hợp nhất thành cây gốc r1} 
    begin 
      Count[r1] := Count[r1] + Count[r2]; 
      Lab[r2] := r1; 
    end; 
end; 

Khi cài đ員t, ta có th吋 t壱n d映ng ngay nhãn Lab[r] đ吋 l逢u s嘘 đ雨nh c栄a cây g嘘c r, b荏i nh逢 đã gi違i 
thích 荏 trên, Lab[r] ch雨 c亥n mang m瓜t giá tr鵜 âm là đ栄, v壱y ta có th吋 coi Lab[r] = -Count[r] v噂i 

r là g嘘c c栄a m瓜t cây nào đó. 

procedure Union(r1, r2 ∈ V); {Hợp nhất cây gốc r1 với cây gốc r2} 
begin 
  x := Lab[r1] + Lab[r2]; {-x là tổng số nút của cả hai cây} 
  if Lab[r1] > Lab[r2] then {Cây gốc r1 ít nút hơn cây gốc r2, hợp nhất thành cây gốc r2} 
    begin 
      Lab[r1] := r2; {r2 là cha của r1} 
      Lab[r2] := x; {r2 là gốc cây mới, -Lab[r2] gi噂 đây là số nút trong cây mới} 
    end 
  else {Hợp nhất thành cây gốc r1} 
    begin 
      Lab[r1] := x; {r1 là gốc cây mới, -Lab[r1] gi噂 đây là số nút trong cây mới} 
      Lab[r2] := r1; {cha của r2 sẽ là r1} 
    end; 
end; 

Mô hình thu壱t toán Kruskal: 

for ∀k∈V do Lab[k] := -1; 
for (∀(u, v) ∈ E theo thứ tự từ cạnh trọng số nhỏ tới cạnh trọng số lớn) do 
  begin 
    r1 := GetRoot(u); r2 := GetRoot(v); 

    if r1 ≠ r2 then  {(u, v) nối hai cây khác nhau} 
      begin 
        <Kết nạp (u, v) vào cây, nếu đã đủ n - 1 cạnh thì thuật toán dừng> 
        Union(r1, r2); {Hợp nhất hai cây lại thành một cây} 
      end; 
  end; 

P_4_09_1.PAS * Thuật toán Kruskal 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Minimal_Spanning_Tree_by_Kruskal; 
const 
  InputFile  = 'MINTREE.INP'; 
  OutputFile = 'MINTREE.OUT'; 
  maxV = 1000; 
  maxE = (maxV - 1) * maxV div 2; 
type 
  TEdge = record {Cấu trúc một cạnh} 
    u, v, c: Integer; {Hai đỉnh và trọng số} 
    Mark: Boolean; {Đánh dấu có được kết nạp vào cây khung hay không} 
  end; 
var 
  e: array[1..maxE] of TEdge; {Danh sách cạnh} 
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  Lab: array[1..maxV] of Integer; {Lab[v] là đỉnh cha của v, nếu v là gốc thì Lab[v] = - số con cây gốc v} 
  n, m: Integer; 
  Connected: Boolean; 
 
procedure LoadGraph; 
var 
  i: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n, m); 
  for i := 1 to m do 
    with e[i] do 
      ReadLn(f, u, v, c); 
  Close(f); 
end; 
 
procedure Init; 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to n do Lab[i] := -1; {Rừng ban đầu, mọi đỉnh là gốc của cây gồm đúng một nút} 
  for i := 1 to m do e[i].Mark := False; 
end; 
 
function GetRoot(v: Integer): Integer; {Lấy gốc của cây chứa v} 
begin 
  while Lab[v] > 0 do v := Lab[v]; 
  GetRoot := v; 
end; 
 
procedure Union(r1, r2: Integer); {Hợp nhất hai cây lại thành một cây} 
var 
  x: Integer; 
begin 
  x := Lab[r1] + Lab[r2]; 
  if Lab[r1] > Lab[r2] then 
    begin 
      Lab[r1] := r2; 
      Lab[r2] := x; 
    end 
  else 
    begin 
      Lab[r1] := x; 
      Lab[r2] := r1; 
    end; 
end; 
 
procedure AdjustHeap(root, last: Integer); {Vun thành đống, dùng cho HeapSort} 
var 
  Key: TEdge; 
  child: Integer; 
begin 
  Key := e[root]; 
  while root * 2 <= Last do 
    begin 
      child := root * 2; 
      if (child < Last) and (e[child + 1].c < e[child].c) 
        then Inc(child); 
      if Key.c <= e[child].c then Break; 
      e[root] := e[child]; 
      root := child; 
    end; 
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  e[root] := Key; 
end; 
 
procedure Kruskal; 
var 
  i, r1, r2, Count, a: Integer; 
  tmp: TEdge; 
begin 
  Count := 0; 
  Connected := False; 
  for i := m div 2 downto 1 do AdjustHeap(i, m); {Vun danh sách cạnh thành đống} 
  for i := m - 1 downto 0 do {Rút lần lượt các cạnh khỏi đống, từ cạnh ngắn tới cạnh dài} 
    begin 
      tmp := e[1]; e[1] := e[i + 1]; e[i + 1] := tmp; 
      AdjustHeap(1, i); 
      r1 := GetRoot(e[i + 1].u); r2 := GetRoot(e[i + 1].v); 
      if r1 <> r2 then {Cạnh e[i + 1] nối hai cây khác nhau} 
        begin 
          e[i + 1].Mark := True; {Kết nạp cạnh đó vào cây} 
          Inc(Count); {Đếm số cạnh} 
          if Count = n - 1 then {Nếu đã đủ số thì thành công} 
            begin 
              Connected := True; 
              Exit; 
            end; 
          Union(r1, r2); {Hợp nhất hai cây thành một cây} 
        end; 
    end; 
end; 
 
procedure PrintResult; 
var 
  i, Count, W: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  if not Connected then 
    WriteLn(f, 'Error: Graph is not connected') 
  else 
    begin 
      WriteLn(f, 'Minimal spanning tree: '); 
      Count := 0; 
      W := 0; 
      for i := 1 to m do {Duyệt danh sách cạnh} 
        with e[i] do 
          begin 
            if Mark then {Lọc ra những cạnh đã kết nạp vào cây khung} 
              begin 
                WriteLn(f, '(', u, ', ', v, ') = ', c); 
                Inc(Count); 
                W := W + c; 
              end; 
            if Count = n - 1 then Break; {Cho tới khi đủ n - 1 cạnh} 
          end; 
      WriteLn(f, 'Weight = ', W); 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  LoadGraph; 
  Init; 
  Kruskal; 
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  PrintResult; 
end. 

Xét v隠 đ瓜 ph泳c t衣p tính toán, ta có th吋 ch泳ng minh đ逢嬰c r茨ng thao tác GetRoot có đ瓜 ph泳c t衣p 

là O(lgn), còn thao tác Union là O(1). Gi違 s穎 ta đã có danh sách c衣nh đã s逸p x院p r欝i thì xét 

vòng l員p d詠ng cây khung, nó duy羽t qua danh sách c衣nh và v噂i m厩i c衣nh nó g丑i 2 l亥n thao tác 

GetRoot, v壱y thì đ瓜 ph泳c t衣p là O(mlgn), n院u đ欝 th鵜 có cây khung thì m ≥ n-1 nên ta th医y chi 

phí th運i gian ch栄 y院u s胤 n茨m 荏 thao tác s逸p x院p danh sách c衣nh b荏i đ瓜 ph泳c t衣p c栄a HeapSort 

là O(mlgm). V壱y đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a thu壱t toán là O(mlgm) trong tr逢運ng h嬰p x医u nh医t. 
Tuy nhiên, ph違i l逢u ý r茨ng đ吋 xây d詠ng cây khung thì ít khi thu壱t toán ph違i duy羽t toàn b瓜 
danh sách c衣nh mà ch雨 m瓜t ph亥n c栄a danh sách c衣nh mà thôi.  

9.3. THU一T TOÁN PRIM (ROBERT PRIM - 1957) 

Thu壱t toán Kruskal ho衣t đ瓜ng ch壱m trong tr逢運ng h嬰p đ欝 th鵜 dày (có nhi隠u c衣nh). Trong 

tr逢運ng h嬰p đó ng逢運i ta th逢運ng s穎 d映ng ph逢挨ng pháp lân c壱n g亥n nh医t c栄a Prim. Thu壱t toán 

đó có th吋 phát bi吋u hình th泳c nh逢 sau: 

Đ挨n đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G = (V, E) có n đ雨nh đ逢嬰c cho b荏i ma tr壱n trong s嘘 C. Qui 逢噂c c[u, v] = 

+∞ n院u (u, v) không là c衣nh. Xét cây T trong G và m瓜t đ雨nh v, g丑i kho違ng cách t瑛 v t噂i T là 

tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t trong s嘘 các c衣nh n嘘i v v噂i m瓜t đ雨nh nào đó trong T: 

d[v] = min{c[u, v] ⎪ u∈T} 

Ban đ亥u kh荏i t衣o cây T ch雨 g欝m có m厩i đ雨nh {1}. Sau đó c泳 ch丑n trong s嘘 các đ雨nh ngoài T ra 

m瓜t đ雨nh g亥n T nh医t, k院t n衣p đ雨nh đó vào T đ欝ng th運i k院t n衣p luôn c違 c衣nh t衣o ra kho違ng cách 

g亥n nh医t đó. C泳 làm nh逢 v壱y cho t噂i khi: 

¬ Ho員c đã k院t n衣p đ逢嬰c t医t c違 n đ雨nh thì ta có T là cây khung nh臼 nh医t 

¬ Ho員c ch逢a k院t n衣p đ逢嬰c h院t n đ雨nh nh逢ng m丑i đ雨nh ngoài T đ隠u có kho違ng cách t噂i T là 

+∞. Khi đó đ欝 th鵜 đã cho không liên thông, ta thông báo vi羽c tìm cây khung th医t b衣i. 

V隠 m員t k悦 thu壱t cài đ員t, ta có th吋 b逸t đ亥u t瑛 m瓜t cây r厩ng và kh荏i t衣o d[1] := 0 còn d[v] := +∞ 

v噂i ∀v ≠ 1. T衣i m厩i b逢噂c ch丑n đ雨nh đ逢a vào T, ta s胤 ch丑n đ雨nh u nào ngoài T và có d[u] nh臼 
nh医t. Khi k院t n衣p u vào T r欝i thì các nhãn d[v] s胤 thay đ鰻i: d[v]m噂i := min(d[v]cũ, c[u, v]). 

B逢噂c l員p đ亥u tiên s胤 k院t n衣p đ雨nh 1 vào cây, t瑛 b逢噂c l員p th泳 hai, tr逢噂c khi k院t n衣p m瓜t đ雨nh 

vào cây, ta l逢u l衣i c衣nh t衣o ra kho違ng cách g亥n nh医t t瑛 cây t噂i đ雨nh đó đ吋 cu嘘i cùng in ra cây 

khung nh臼 nh医t. 

for (∀v ∈ V) do  
  begin 

    d[v] := +∞; 
    Free[v] := True; {Chưa có đỉnh nào ∈ cây} 
  end; 
d[1] := 0; 
for k := 1 to n do 
  begin 

    u := arg min(d[v]|v ∈ V and Free[v] = True); {Chọn u là có nhãn tự do nhỏ nhất} 
    Free[u] := False; {Cố định nhãn đỉnh u ⇔ kết nạp u vào cây} 
    for (∀v ∈ V: (u, v) ∈ E) do 
      if d[v] > c[u, v] then 
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        begin 
          d[v] := c[u, v]; 
          Trace[v] := u; 
        end; 
  end; 

〈Thông báo cây khung gồm có các cạnh (Trace[v], v) với ∀v ∈ V: v ≠ 1)〉; 
P_4_09_2.PAS * Thuật toán Prim 

{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Minimal_Spanning_Tree_by_Prim; 
const 
  InputFile  = 'MINTREE.INP'; 
  OutputFile = 'MINTREE.OUT'; 
  max = 1000; 
  maxCE = 1000; 
  maxC = max * maxCE; 
var 
  c: array[1..max, 1..max] of Integer; 
  d: array[1..max] of Integer; 
  Free: array[1..max] of Boolean; 
  Trace: array[1..max] of Integer; {Vết, Trace[v] là đỉnh cha của v trong cây khung nhỏ nhất} 
  n, m: Integer; 
  Connected: Boolean; 
 
procedure LoadGraph; {Nhập đồ thị} 
var 
  i, u, v: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, n, m); 
  for u := 1 to n do 
    for v := 1 to n do 
      if u = v then c[u, v] := 0 else c[u, v] := maxC; {Kh運i tạo ma trận trọng số} 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      ReadLn(f, u, v, c[u, v]); 
      c[v, u] := c[u, v]; 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
procedure Init; 
var 
  v: Integer; 
begin 
  d[1] := 0; {Đỉnh 1 có nhãn khoảng cách là 0} 
  for v := 2 to n do d[v] := maxC; {Các đỉnh khác có nhãn khoảng cách +∞} 
  FillChar(Free, SizeOf(Free), True); {Cây T ban đầu là rỗng} 
end; 
 
procedure Prim; 
var 
  k, i, u, v, min: Integer; 
begin 
  Connected := True; 
  for k := 1 to n do 
    begin 
      u := 0; min := maxC; {Chọn đỉnh u chưa bị kết nạp có d[u] nhỏ nhất} 
      for i := 1 to n do 
        if Free[i] and (d[i] < min) then 
          begin 
            min := d[i]; 
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            u := i; 
          end; 

      if u = 0 then {Nếu không chọn được u nào có d[u] < +∞ thì đồ thị không liên thông} 
        begin 
          Connected := False; 
          Break; 
        end; 
      Free[u] := False; {Nếu chọn được thì đánh dấu u đã bị kết nạp, lặp lần 1 thì dĩ nhiên u = 1 b運i d[1] = 0} 
      for v := 1 to n do 
        if Free[v] and (d[v] > c[u, v]) then {Tính lại các nhãn khoảng cách d[v] (v chưa kết nạp)} 
          begin 
            d[v] := c[u, v]; {Tối ưu nhãn d[v] theo công thức} 
            Trace[v] := u; {Lưu vết, đỉnh nối với v cho khoảng cách ngắn nhất là u} 
          end; 
    end; 
end; 
 
procedure PrintResult; 
var 
  v, W: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  if not Connected then {Nếu đồ thị không liên thông thì thất bại} 
    WriteLn(f, 'Error: Graph is not connected') 
  else 
    begin 
      WriteLn(f, 'Minimal spanning tree: '); 
      W := 0; 
      for v := 2 to n do {Cây khung nhỏ nhất gồm những cạnh (v, Trace[v])} 
        begin 
          WriteLn(f, '(', Trace[v], ', ', v, ') = ', c[Trace[v], v]); 
          W := W + c[Trace[v], v]; 
        end; 
      WriteLn(f, 'Weight = ', W); 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  LoadGraph; 
  Init; 
  Prim; 
  PrintResult; 
end. 

Xét v隠 đ瓜 ph泳c t衣p tính toán, thu壱t toán Prim có đ瓜 ph泳c t衣p là O(n2). T逢挨ng t詠 thu壱t toán 

Dijkstra, n院u k院t h嬰p thu壱t toán Prim v噂i c医u trúc Heap s胤 đ逢嬰c m瓜t thu壱t toán v噂i đ瓜 ph泳c 

t衣p O((m+n)lgn). Tuy nhiên n院u ph違i làm vi羽c v噂i đ欝 th鵜 th逢a, ng逢運i ta th逢運ng s穎 d映ng thu壱t 
toán Kruskal đ吋 tìm cây khung ch泳 không dùng thu壱t toán Prim v噂i c医u trúc Heap. 

Bài t壱p 

Bài 1 

So sánh hi羽u qu違 c栄a thu壱t toán Kruskal và thu壱t toán Prim v隠 t嘘c đ瓜. 

Bài 2 

Trên m瓜t n隠n phẳng v噂i h羽 to衣 đ瓜 Decattes vuông góc đ員t n máy tính, máy tính th泳 i đ逢嬰c đ員t 
荏 to衣 đ瓜 (x[i], y[i]). Đã có s印n m瓜t s嘘 dây cáp m衣ng n嘘i gi英a m瓜t s嘘 c員p máy tính. Cho phép 
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n嘘i thêm các dây cáp m衣ng n嘘i gi英a t瑛ng c員p máy tính. Chi phí n嘘i m瓜t dây cáp m衣ng t雨 l羽 
thu壱n v噂i kho違ng cách gi英a hai máy c亥n n嘘i. Hãy tìm cách n嘘i thêm các dây cáp m衣ng đ吋 cho 

các máy tính trong toàn m衣ng là liên thông và chi phí n嘘i m衣ng là nh臼 nh医t. 

H逢噂ng d磯n: 

Xây d詠ng đ欝 th鵜 đ亥y đ栄 G = (V, E). M厩i đ雨nh t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t máy tính.  

Tr丑ng s嘘 c衣nh (u, v) s胤 đ逢嬰c đ員t b茨ng  

¬ 0, n院u đã có s印n cáp m衣ng n嘘i hai máy u, v. 

¬ ( ) ( )2 2

u v u vx x y y− + − , n院u ch逢a có s印n cáp m衣ng n嘘i hai máy u và v 

Tìm cây khung nh臼 nh医t c栄a G. Nh英ng c衣nh tr丑ng s嘘  ≠ 0 t逢挨ng 泳ng v噂i nh英ng cáp m衣ng c亥n 

l逸p đ員t thêm. 

Bài 3 

H羽 th嘘ng đi羽n trong thành ph嘘 đ逢嬰c cho b荏i n tr衣m bi院n th院 và các đ逢運ng dây đi羽n n嘘i gi英a 

các c員p tr衣m bi院n th院. M厩i đ逢運ng dây đi羽n e có đ瓜 an toàn là p(e). 荏 đây 0 < p(e) ≤ 1. Đ瓜 an 

toàn c栄a c違 l逢噂i đi羽n là tích đ瓜 an toàn trên các đ逢運ng dây. Ví d映 nh逢 có m瓜t đ逢運ng dây nguy 

hi吋m: p(e) = 1% thì cho dù các đ逢運ng dây khác là tuy羽t đ嘘i an toàn (đ瓜 an toàn = 100%) thì 

đ瓜 an toàn c栄a m衣ng cũng r医t th医p (1%). Hãy tìm cách b臼 đi m瓜t s嘘 dây đi羽n đ吋 cho các tr衣m 

bi院n th院 v磯n liên thông và đ瓜 an toàn c栄a m衣ng là l噂n nh医t có th吋. 

H逢噂ng d磯n: 

B茨ng k悦 thu壱t l医y logarithm, đ瓜 an toàn trên l逢噂i đi羽n tr荏 thành t鰻ng đ瓜 an toàn trên các 

đ逢運ng dây. D詠ng đ欝 th鵜 có m厩i đ雨nh t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t tr衣m bi院n th院 và m厩i c衣nh t逢挨ng 泳ng 

v噂i m瓜t đ逢運ng dây đi羽n e đ逢嬰c gán tr丑ng s嘘 là -ln(p(e)). Tìm cây khung nh臼 nh医t r欝i lo衣i b臼 
t医t c違 nh英ng đ逢運ng dây đi羽n t逢挨ng 泳ng v噂i các c衣nh không n茨m trên cây khung.  

Bài 4 

Hãy th穎 cài đ員t thu壱t toán Prim v噂i c医u trúc d英 li羽u Heap ch泳a các đ雨nh ngoài cây, t逢挨ng t詠 

nh逢 đ嘘i v噂i thu壱t toán Dijkstra. 
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§10. BÀI TOÁN LU唄NG C衛C Đ萎I TRÊN M萎NG 

10.1. CÁC KHÁI NI烏M 

10.1.1. M衣ng 

Ta g丑i m衣ng (network) là m瓜t đ欝 th鵜 có h逢噂ng G = (V, E) g欝m n đ雨nh và m cung, trong đó có 

hai đ雨nh phân bi羽t s và t, đ雨nh s g丑i là đi吋m phát (source) và đ雨nh t g丑i là đ雨nh thu (sink). M厩i 
cung e = (u, v) ∈ E đ逢嬰c gán v噂i m瓜t s嘘 không âm c(e) = c[u, v] g丑i là kh違 nĕng thông qua 

c栄a cung đó (capacity). Đ吋 thu壱n ti羽n cho vi羽c trình bày, ta qui 逢噂c r茨ng n院u m衣ng không có 

cung (u, v) thì ta thêm vào cung (u, v) v噂i kh違 nĕng thông qua c[u, v] b茨ng 0. 

10.1.2. Đ鵜nh nghƿa 1 

N院u có m衣ng G = (V, E). Ta g丑i lu欝ng Φ trong m衣ng G là m瓜t phép gán cho m厩i cung e = (u, 

v) m瓜t s嘘 th詠c không âm Φ(e) = Φ[u, v] g丑i là lu欝ng trên cung e, tho違 mãn 2 tính ch医t: 

¬ Tính ch医t 1: (Capacity constraint): Lu欝ng trên m厩i cũng không đ逢嬰c v逢嬰t quá kh違 nĕng 

thông qua c栄a cung đó: [ ] [ ]0 u, v c u, v≤ Φ ≤  (V噂i ∀ u, v ∈ V). 

¬ Tính ch医t 2 (Flow conservation): V噂i m厩i đ雨nh v không ph違i đ雨nh phát và cũng không ph違i 
đ雨nh thu, t鰻ng lu欝ng trên các cung đi vào v b茨ng t鰻ng lu欝ng trên các cung đi ra kh臼i v: 

[ ] [ ]
u V w V

u, v v, w
∈ ∈

Φ = Φ∑ ∑  (V噂i ∀ v ∈ V\{s, t}) 

Giá tr鵜 c栄a m瓜t lu欝ng đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa b茨ng: t鰻ng lu欝ng trên các cung đi ra kh臼i đ雨nh phát tr瑛 

đi t鰻ng lu欝ng trên các cung đi vào đ雨nh phát: [ ] [ ]
u V v V

s, u v,s
∈ ∈

Φ = Φ − Φ∑ ∑ . 
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Hình 77: M衣ng v噂i các kh違 nĕng thông qua (1 phát, 6 thu) và m瓜t lu欝ng c栄a nó v噂i giá tr鵜 7 

B荏i giá tr鵜 c栄a lu欝ng Φ trên các cung là s嘘 không âm, đôi khi ng逢運i ta còn g丑i Φ là lu欝ng 

d逢挨ng (positive flow) trên m衣ng G. M瓜t s嘘 tài li羽u khác đ逢a vào thêm ràng bu瓜c đ雨nh s không 

đ逢嬰c có cung đi vào và đ雨nh t không có cung đi ra, khi đó giá tr鵜 lu欝ng đ逢嬰c tính b茨ng t鰻ng 

lu欝ng trên các cung đi ra kh臼i đ雨nh phát. Cách hi吋u này có th吋 quy v隠 m瓜t tr逢運ng h嬰p riêng 

c栄a đ鵜nh nghƿa. 

10.1.3. Bài toán lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng 

Cho m瓜t m衣ng G, hãy tìm lu欝ng Φ* có giá tr鵜 l噂n nh医t. 
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Không gi違m tính t鰻ng quát, trong bài toán tìm lu欝ng c詠c đ衣i, ta có th吋 gi違 thi院t r茨ng v噂i m丑i 
lu欝ng Φ thì lu欝ng trên cung (u, v) và lu欝ng trên cung (v, u) không đ欝ng th運i là s嘘 d逢挨ng  (∀u, 

v ∈ V). B荏i n院u không ta ch雨 vi羽c b噂t c違 Φ[u, v] và Φ[v, u] đi m瓜t l逢嬰ng b茨ng min(Φ[u, v], 

Φ[v, u]) thì đ逢嬰c m瓜t lu欝ng m噂i có giá tr鵜 b茨ng lu欝ng ban đ亥u trong đó ho員c Φ[u, v] b茨ng 0 

ho員c Φ[v, u] b茨ng 0.  

10.1.4. Đ鵜nh nghƿa 2 

N院u có m衣ng G = (V, E), ta g丑i lu欝ng f trên m衣ng G là m瓜t phép gán cho m厩i cung e = (u, v) 

m瓜t s嘘 th詠c f(e) = f[u, v] g丑i là lu欝ng trên cung e, tho違 mãn 3 tính ch医t: 

¬ Tính ch医t 1: (Capacity constraint): Lu欝ng trên m厩i cung không đ逢嬰c v逢嬰t quá kh違 nĕng 

thông qua c栄a cung đó: [ ] [ ]f u, v c u, v≤  v噂i ∀ u, v∈ V. 

¬ Tính ch医t 2: (Skew symmetry): V噂i ∀ u, v∈ V, lu欝ng trên cung (u, v) và lu欝ng trên cung 

(v, u) có cùng giá tr鵜 tuy羽t đ嘘i nh逢ng trái d医u nhau: [ ] [ ]f u, v f v, u= − . 

¬ Tính ch医t 3: (Flow conservation): V噂i m厩i đ雨nh u không ph違i đ雨nh phát và cũng không 

ph違i đ雨nh thu, t鰻ng lu欝ng trên các cung đi ra kh臼i u b茨ng 0: [ ]
v V

f u, v =0
∈∑  

Giá tr鵜 c栄a m瓜t lu欝ng đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa b茨ng: t鰻ng lu欝ng trên các cung đi ra kh臼i đ雨nh phát: 

[ ]
u V

f f s, u
∈

= ∑ . 

Định lý 1: Hai đ鵜nh nghƿa 1 và 2 là t逢挨ng đ逢挨ng. 

Chứng minh:  

T瑛 “t逢挨ng đ逢挨ng” 荏 đây hi吋u theo m映c đích c栄a bài toán tìm lu欝ng c詠c đ衣i, có nghƿa là vi羽c 

tìm lu欝ng d逢挨ng c詠c đ衣i theo đ鵜nh nghƿa 1 t逢挨ng đ逢挨ng v噂i vi羽c tìm lu欝ng c詠c đ衣i theo đ鵜nh 

nghƿa 2. 

(1)⇒(2): N院u có m瓜t lu欝ng d逢挨ng Φ trên G theo đ鵜nh nghƿa 1, ta xây d詠ng lu欝ng f nh逢 sau: 

f[u, v] := Φ[u, v] - Φ[v, u] 

Ta ch泳ng minh f tho違 mãn ba đi隠u ki羽n c栄a lu欝ng theo đ鵜nh nghƿa 2: 

¬ Tính ch医t 1:∀u, v ∈ V, do Φ[v, u] ≥ 0 nên f[u, v] = Φ[u, v] - Φ[v, u] ≤ c[u, v] 

¬ Tính ch医t 2: ∀u, v ∈ V, ta có f[u, v] = Φ[u, v] - Φ[v, u] = -(Φ[v, u] - Φ[u, v]) = -f[v, u] 

¬ Tính ch医t 3: ∀u ∈ V, ta có 
v V v V v V v V

f[u, v] ( [u, v] [u, v]) [u, v] [u, v] 0
∈ ∈ ∈ ∈

= Φ − Φ = Φ − Φ =∑ ∑ ∑ ∑  

V隠 giá tr鵜 lu欝ng, ta có:  

[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]
v V v V v V v V

f f s,v s,v - v,s s,v v,s
∈ ∈ ∈ ∈

= = Φ Φ = Φ − Φ = Φ∑ ∑ ∑ ∑  

(2)⇒(1): N院u có m瓜t lu欝ng f theo đ鵜nh nghƿa 2, ta xây d詠ng lu欝ng d逢挨ng Φ trên G nh逢 sau: 

Φ[u, v] := max(f[u, v], 0) 



¦ 262 } Chuyên đ隠 

 

ĐHSPHN 1999-2004 

T泳c là ta ch雨 gi英 l衣i nh英ng giá tr鵜 f[u, v] d逢挨ng gán cho Φ[u, v]. Ta ch泳ng minh Φ tho違 mãn 

hai đi隠u ki羽n c栄a lu欝ng theo đ鵜nh nghƿa 1: 

¬ Tính ch医t 1: ∀u, v ∈ V, rõ ràng Φ[u, v] không âm và Φ[u, v] = max(f[u, v], 0) ≤ c[u, v]. 

¬ Tính ch医t 2: ∀u, v ∈ V, ta có f[u, v] = Φ[u, v] - Φ[v, u] b荏i 

 N院u f[u, v] ≥ 0 thì Φ[u, v] = f[u, v] và Φ[v, u] = 0 ⇒ f[u, v] = Φ[u, v] - Φ[v, u] 

 N院u f[u, v] < 0 thì Φ[u, v] = 0 và Φ[v, u] = f[v, u] = -f[u, v] ⇒ f[u, v] = Φ[u, v] - Φ[v, u] 

Ta l衣i có t鰻ng lu欝ng trên các cung đi vào v = [ ]
u V

u, v
∈

Φ∑ , t鰻ng lu欝ng trên các cung đi ra 

kh臼i v = [ ]
u V

v,u
∈

Φ∑ . Hi羽u s嘘 gi英a t鰻ng lu欝ng trên các cung đi vào v và t鰻ng lu欝ng trên các 

cung đi ra kh臼i v = [ ] [ ]
u V u V

u, v v,u
∈ ∈

Φ − Φ∑ ∑ = [ ] [ ]( )
u V

u, v v,u
∈

Φ − Φ∑ = [ ]
u V

f u,v
∈∑ =0. V壱y 

t鰻ng lu欝ng trên các cung đi ra kh臼i v b茨ng t鰻ng lu欝ng trên các cung đi vào v 

V隠 giá tr鵜 lu欝ng, cũng t瑛 đẳng th泳c f[u, v] = Φ[u, v] - Φ[v, u], ta có 

[ ] [ ] [ ] [ ]( ) [ ]
v V v V v V v V

s, v v,s s, v v,s f s, v f
∈ ∈ ∈ ∈

Φ = Φ − Φ = Φ − Φ = =∑ ∑ ∑ ∑  

Đ鵜nh lý đ逢嬰c ch泳ng minh. 

Đ鵜nh nghƿa 1 tr詠c quan và d宇 hi吋u h挨n đ鵜nh nghƿa 2, tuy nhiên đ鵜nh nghƿa 2 l衣i thích h嬰p h挨n 

cho vi羽c trình bày và ch泳ng minh các thu壱t toán trong bài. Ta s胤 s穎 d映ng đ鵜nh nghƿa 1 trong 

các hình v胤 và output (ch雨 quan tâm t噂i các giá tr鵜 lu欝ng d逢挨ng) còn các khái ni羽m khi di宇n 

gi違i thu壱t toán s胤 đ逢嬰c hi吋u theo đ鵜nh nghƿa 2. 

10.1.5. Các tính ch医t c挨 b違n 

Cho X và Y là hai t壱p con c栄a đ雨nh V, ta g丑i kh違 nĕng thông qua t瑛 X đ院n Y là: 

( ) [ ]
u X,v Y

c X,Y c u,v
∈ ∈

= ∑  

và giá tr鵜 lu欝ng thông t瑛 X sang Y là: 

( ) [ ]
u X,v Y

f X,Y f u,v
∈ ∈

= ∑  

Định lý 2: 

¬ V噂i ∀X ⊆ V, ta có f(X, X) = 0 

¬ V噂i ∀X, Y ⊆ V, ta có f(X, Y) = -f(Y, X) 

¬ V噂i ∀X, Y, Z ⊆ V, X ∩ Y = ∅, ta có f(X, Z) + f(Y, Z) = f(X ∪ Y, Z) 

¬ V噂i ∀X ⊆ V\{s, t}, ta có f(X, V) = 0 

Chứng minh: 

¬ V噂i ∀X ⊆ V, ta có ( ) [ ]
u,v X

f X,X f u,v
∈

= ∑ , nh逢 v壱y n院u f[u, v] xu医t hi羽n trong t鰻ng thì f[v, 

u] cũng xu医t hi羽n, theo tính ch医t 2 c栄a lu欝ng, ta có f(X, X) = 0 



Lý thuy院t đ欝 th鵜 ¦ 263 } 

 

Lê Minh Hoàng 

¬ V噂i ∀X, Y ⊆ V, ta có ( ) [ ]
u X,v Y

f X,Y f u,v
∈ ∈

= ∑  và ( ) [ ]
v Y,u X

f Y,X f v,u
∈ ∈

= ∑ , n院u h衣ng t穎 f[u, 

v] xu医t hi羽n trong t鰻ng th泳 nh医t thì h衣ng t瑛 f[v, u] xu医t hi羽n trong t鰻ng th泳 hai và ng逢嬰c l衣i. 
Suy ra f(X, Y) = -f(Y, X) theo tính ch医t 2 c栄a lu欝ng. 

¬ ( ) [ ] [ ] [ ] ( ) ( )
u X Y u X u Y
v Z v Z v Z

f X Y,Z = f u,v f u,v f u,v f X, Z f Y, Z
∈ ∪ ∈ ∈∈ ∈ ∈

∪ = + = +∑ ∑ ∑  

¬ V噂i ∀u ∈ V\{s, t}, ta có f({u}, V) = 0 theo tính ch医t 3 c栄a lu欝ng, t瑛 đó suy ra v噂i ∀ X ⊆ 

V\{s, t}, ta có f(X, V) = 0. (Dƿ nhiên khi đó f(V, X) = 0) 

Định lý 3: Giá tr鵜 lu欝ng trên m衣ng b茨ng t鰻ng lu欝ng trên các cung đi vào đ雨nh thu. 

Chứng minh:  

|f| = f({s}, V) (Đ鵜nh nghƿa) 

 = f(V, V) - f(V\{s}, V) (Đ鵜nh lý 2) 

 = -f(V\{s}, V) (Đ鵜nh lý 2) 

 = f(V, V\{s}) (Đ鵜nh lý 2) 

 = f(V, {t}) + f(V, V\{s, t}) (Đ鵜nh lý 2) 

 = f(V, {t}) (Đ鵜nh lý 2) 

10.2. M萎NG TH咽NG D姶 VÀ Đ姶云NG TĔNG LU唄NG 

10.2.1. M衣ng th員ng d逢 

T瑛 m瓜t m衣ng G và m瓜t lu欝ng f trên G, ta xây d詠ng m衣ng Gf = (V, Ef) v噂i t壱p c衣nh Ef đ逢嬰c 

đ鵜nh nghƿa b茨ng t壱p c衣nh E b臼 đi các cung bão hoà (m瓜t cung g丑i là bão hoà n院u lu欝ng trên 

cung đó đúng b茨ng kh違 nĕng thông qua): 

( ) ( ) [ ] [ ]( ){ }fE u, v u, v V f u, v c u, v= ∈ ∧ <  

Kh違 nĕng thông qua c栄a cung (u, v) trên Gf đ逢嬰c tính b茨ng cf[u, v] = c[u, v] - f[u, v], s và t l亥n 

l逢嬰t đ逢嬰c coi là đi吋m phát và đi吋m thu trên Gf. 

M衣ng Gf nh逢 v壱y đ逢嬰c g丑i là m衣ng th員ng d逢 (Residual Network) c栄a m衣ng G sinh ra b荏i 

lu欝ng f.  Hình 78 là ví d映 v隠 m瓜t m衣ng th員ng d逢: 
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Hình 78: M衣ng G và m衣ng th員ng d逢 Gf t逢挨ng 泳ng (ký hi羽u f[u,v]:c[u,v] ch雨 lu欝ng f[u, v] và kh違 nĕng 

thông qua c[u, v] trên cung (u, v)) 

Định lý 4: Cho m衣ng G và lu欝ng f. G丑i f' là m瓜t lu欝ng trên m衣ng Gf. Khi đó (f+f') cũng là 

m瓜t lu欝ng trên G v噂i giá tr鵜 lu欝ng b茨ng |f|+|f'|. Trong đó lu欝ng (f+f') đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa nh逢 sau: 

(f+f')[u, v] = f[u, v] + f'[u, v] (∀u, v ∈ V) 

Chứng minh: Ta ch泳ng minh (f+f') tho違 mãn 3 tính ch医t c栄a lu欝ng. 

¬ V噂i ∀u, v ∈ V. Vì f'[u, v] ≤ cf[u, v] = c[u, v] - f[u, v] nên f[u, v] + f'[u, v] ≤ c[u, v]. Tính 

ch医t 1 đ逢嬰c tho違 mãn 

¬ V噂i ∀u, v ∈ V. (f+f')[u, v] = f[u, v] + f'[u, v] = -f[v, u] - f'[v, u] = -(f+f')[v, u]. Tính ch医t 2 

tho違 mãn 

¬ V噂i ∀u ∈ V\{s, t}. [ ]
v V

(f f ') u,v
∈

+∑ = [ ] [ ]( )
v V

f u,v f ' u,v
∈

+∑ = [ ] [ ]
v V v V

f u,v f ' u,v
∈ ∈

+∑ ∑ =0. Tính 

ch医t 3 đ逢嬰c tho違 mãn. 

V隠 giá tr鵜 lu欝ng. Ta có 

( )[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]
v V v V v V v V

f f ' f f ' s, v f s,v +f' s,v = f s,v f' s,v f f '
∈ ∈ ∈ ∈

+ = + = + = +∑ ∑ ∑ ∑  

Đ鵜nh lý đ逢嬰c ch泳ng minh. 

10.2.2. Đ逢運ng tĕng lu欝ng 

Cho m衣ng G và lu欝ng f, m瓜t đ逢運ng đi c挨 b違n t瑛 A t噂i B trên m衣ng Gf g丑i là m瓜t đ逢運ng tĕng 

lu欝ng (Augmenting Path). 

V噂i m瓜t đ逢運ng tĕng lu欝ng P, ta đ員t ∆P := min{cf(u, v)|(u, v) ∈ P} là giá tr鵜 nh臼 nh医t c栄a các 

kh違 nĕng thông qua trên các cung trên P và g丑i ∆P là giá tr鵜 th員ng d逢 (Residual capacity) c栄a 

đ逢運ng P. 



Lý thuy院t đ欝 th鵜 ¦ 265 } 

 

Lê Minh Hoàng 

2

1

3

4

5

6

5:5

2:5

1:1

1:3

0:3

5:6

6:6

1:6

2

1

3

4

5

6

5

2

1

13

5

6

1

3

2

5

Mạng G và luồng f Mạng Gf và đường tăng luồng P=〈1, 3, 4, 2, 5, 6〉; ∆P=2
 

Hình 79: M衣ng th員ng d逢 và đ逢運ng tĕng lu欝ng 

Định lý 5: V噂i P là m瓜t đ逢運ng tĕng lu欝ng thì các giá tr鵜 fP[u, v] cho b荏i : 

[ ] P

P P

, if  (u, v) P

f u,v = - , if  (v, u) P

0, otherwise

∆ ∈⎧⎪ ∆ ∈⎨⎪⎩
 

là m瓜t lu欝ng trên Gf. 

Chứng minh: D宇 th医y fP tho違 mãn 3 tính ch医t c栄a lu欝ng. 

Định lý 6: Cho m衣ng G và lu欝ng f, n院u P là đ逢運ng tĕng lu欝ng trên m衣ng th員ng d逢 Gf thì phép 

đ員t f := (f+fP) cho ta m瓜t lu欝ng m噂i trên f có giá tr鵜 b茨ng |f| + ∆P. 

Chứng minh: D宇 dàng suy ra t瑛 đ鵜nh lý 5 và đ鵜nh lý 6. 

Phép gán f := (f+fP) g丑i là tĕng lu欝ng d丑c theo đ逢運ng P. 

Ví d映: V噂i m衣ng G, lu欝ng f, và đ欝 th鵜 th員ng d逢 Gf nh逢 Hình 79, gi違 s穎 ch丑n đ逢運ng đi P=〈1, 3, 

4, 2, 5, 6〉 làm đ逢運ng tĕng lu欝ng v噂i giá tr鵜 th員ng d逢 ∆P = 2. Lu欝ng fP trên Gf s胤 là: 

fp[1, 3] = fP[3, 4] = fP[4, 2] = fP[2, 5] = fP[5, 6] = 2 

fp[3, 1] = fP[4, 3] = fP[2, 4] = fP[5, 2] = fP[6, 5] = -2 

C瓜ng các giá tr鵜 lu欝ng này vào giá tr鵜 lu欝ng f t逢挨ng 泳ng trên các cung, ta s胤 có lu欝ng m噂i 

mang giá tr鵜 9. 
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Hình 80: Lu欝ng trên m衣ng G tr逢噂c và sau khi tĕng 
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10.3. THU一T TOÁN FORD-FULKERSON (L.R.FORD & D.R.FULKERSON - 

1962) 

Thu壱t toán Ford-Fulkerson có th吋 vi院t: 
<Khởi tạo một luồng f trên G, chẳng hạn luồng 0> 
while <Tìm được đường tăng luồng P trên Gf> do f := (f + fP); 
<Output f> 

Tr逢噂c h院t d宇 th医y thu壱t toán Ford-Fulkerson tr違 v隠 lu欝ng t泳c là k院t qu違 c栄a thu壱t toán tr違 v隠 
tho違 mãn 3 tính ch医t c栄a lu欝ng. Vi羽c ch泳ng minh lu欝ng đó là c詠c đ衣i đã xây d詠ng m瓜t đ鵜nh lý 

quan tr丑ng v隠 m嘘i quan h羽 gi英a lu欝ng c詠c đ衣i và lát c逸t hẹp nh医t. 

10.3.1. Lát c逸t 
Ta g丑i m瓜t lát c逸t (X, Y) là m瓜t cách phân ho衣ch t壱p đ雨nh V thành 2 t壱p khác r厩ng r運i nhau X 

và Y. Lát c逸t tho違 mãn s ∈ X và t ∈ Y g丑i là lát c逸t s-t. Kh違 nĕng thông qua c栄a lát c逸t (X, Y) 

đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa b荏i ( ) [ ]
u X
v Y

c X,Y c u,v
∈∈

= ∑ . Lu欝ng thông qua lát c逸t (X, Y) đ鵜nh nghƿa b荏i 

( ) [ ]
u X
v Y

f X,Y f u,v
∈∈

= ∑ .  

Định lý 7: Cho m衣ng G và lu欝ng f, khi đó lu欝ng thông qua lát c逸t s-t b医t kỳ b茨ng |f|. 

Chứng minh: V噂i (X, Y) là m瓜t lát c逸t s-t b医t kỳ,  

f(X, Y) = f(X, V) - f(X, V\Y) (Đ鵜nh lý 2) 

 = f(X, V) - f(X, X) (V\Y = X) 

 = f(X, V) (Đ鵜nh lý 2) 

 = f(s, V) + f(X\{s}, V) (Đ鵜nh lý 2) 

 = f(s, V) (Đ鵜nh lý 2, X\{s} không ch泳a c違 s và t) 

 = |f|  

Định lý 8: Cho m衣ng G và lu欝ng f, và (X, Y) là m瓜t lát c逸t s-t, khi đó lu欝ng thông qua lát c逸t 
(X, Y) không v逢嬰t quá kh違 nĕng thông qua c栄a lát c逸t (X, Y): f(X, Y) ≤ c(X, Y). 

Chứng minh:  ( ) [ ] [ ] ( )
u X u X
y V y V

f X,Y f u,v c u,v c X,Y
∈ ∈∈ ∈

= ≤ =∑ ∑  

Hệ quả: Giá tr鵜 c栄a m瓜t lu欝ng f b医t kỳ trên m衣ng G không v逢嬰t quá kh違 nĕng thông qua c栄a 

m瓜t lát c逸t s-t b医t kỳ. 

Chứng minh: Suy ra tr詠c ti院p t瑛 đ鵜nh lý 8 và 9. 

Định lý 9: (Đ鵜nh lý lu欝ng c詠c đ衣i và lát c逸t s-t hẹp nh医t) 

N院u f là m瓜t lu欝ng trên m衣ng G = (V, E) v噂i đi吋m phát s và đi吋m thu t, khi đó ba m羽nh đ隠 sau 

là t逢挨ng đ逢挨ng: 

(1). f là lu欝ng c詠c đ衣i trên G 
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(2). M衣ng th員ng d逢 Gf không có đ逢運ng tĕng lu欝ng 

(3). T欝n t衣i (X, Y) là m瓜t lát c逸t s-t đ吋 |f| = c(X, Y) 

Chứng minh 

(1) ⇒ (2) 

Gi違 s穎 ph違n ch泳ng r茨ng Gf có đ逢運ng tĕng lu欝ng P thì ta có (f + fP) cũng là lu欝ng trên G và giá 

tr鵜 lu欝ng c栄a (f+fP) l噂n h挨n f, trái v噂i gi違 thi院t f là lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng 

(2) ⇒ (3) 

N院u Gf không t欝n t衣i đ逢運ng tĕng lu欝ng thì ta đ員t 

¬ X = {u|T欝n t衣i đ逢運ng đi t瑛 s t噂i u trên m衣ng Gf} 

¬ Y = V\X 

Khi đó X ∩ Y = ∅, s ∈ X, t ∉ X (do không có đ逢運ng đi t瑛 s t噂i t) nên t ∈ Y, nên (X, Y) là 

m瓜t lát c逸t s-t. V噂i ∀x ∈ X và ∀y ∈ Y, ta có f[u, v] = c[u, v] b荏i n院u f[u, v] < c[u, v] thì có 

cung (u, v) trên Gf và nh逢 v壱y t瑛 s có th吋 đ院n đ逢嬰c v, trái v噂i cách xây d詠ng lát c逸t. T瑛 đó suy 

ra f(X, Y) = c(X, Y) 

(3) ⇒ (1) 

Theo đ鵜nh lý 8, giá tr鵜 c栄a m丑i lu欝ng trên G ≤ c(X, Y), n院u giá tr鵜 lu欝ng f đúng b茨ng kh違 nĕng 

thông qua c栄a lát c逸t (X, Y) thì f ph違i là lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng 

Đ鵜nh nghƿa: Lát c逸t s-t có kh違 nĕng thông qua nh臼 nh医t (b茨ng giá tr鵜 lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng) 

g丑i là lát c逸t s-t hẹp nh医t c栄a m衣ng G. 

10.3.2. Cài đ員t 
Ta s胤 cài đ員t thu壱t toán Ford-Fulkerson v噂i Input và Output nh逢 sau 

Input: file vĕn b違n MAXFLOW.INP. Trong đó: 

¬ Dòng 1: Ch泳a s嘘 đ雨nh n ( ≤ 1000), s嘘 c衣nh m c栄a đ欝 th鵜, đ雨nh phát s, đ雨nh thu t theo đúng 

th泳 t詠 cách nhau ít nh医t m瓜t d医u cách 

¬ m dòng ti院p theo, m厩i dòng có d衣ng ba s嘘 u, v, c[u, v] cách nhau ít nh医t m瓜t d医u cách th吋 
hi羽n có cung (u, v) trong m衣ng và kh違 nĕng thông qua c栄a cung đó là c[u, v] (c[u, v] là s嘘 
nguyên d逢挨ng không quá 106) 

Output: file vĕn b違n MAXFLOW.OUT, ghi lu欝ng trên các cung và giá tr鵜 lu欝ng c詠c đ衣i tìm 

đ逢嬰c 
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MAXFLOW.INP 

6 8 1 6 
1 2 5 
1 3 5 
2 4 6 
2 5 3 
3 4 3 
3 5 1 
4 6 6 
5 6 6 

MAXFLOW.OUT 

f[1, 2] = 5 
f[1, 3] = 4 
f[2, 4] = 3 
f[2, 5] = 2 
f[3, 4] = 3 
f[3, 5] = 1 
f[4, 6] = 6 
f[5, 6] = 3 
Max Flow: 9 

Ta s穎 d映ng m瓜t s嘘 bi院n v噂i các ý nghƿa nh逢 sau 

¬ c[1..n, 1..n]: Ma tr壱n bi吋u di宇n kh違 nĕng thông qua c栄a các cung trên m衣ng 

¬ f[1..n, 1..n]: Ma tr壱n bi吋u di宇n lu欝ng trên các cung 

¬ Trace[1..n]: Dùng đ吋 l逢u v院t đ逢運ng tĕng lu欝ng, thu壱t toán tìm đ逢運ng tĕng lu欝ng s胤 s穎 

d映ng là thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u r瓜ng (BFS) 

¬ Ta có th吋 ki吋m tra (u, v) có ph違i là cung trên m衣ng th員ng d逢 Gf không b茨ng đẳng th泳c: c[u, 

v] > f[u, v]. N院u (u, v) là cung trên Gf thì kh違 nĕng thông qua c栄a nó là c[u, v] - f[u, v]. 

P_4_10_1.PAS * Thuật toán Ford-Fulkerson 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program Max_Flow_by_Ford_Fulkerson; 
const 
  InputFile  = 'MAXFLOW.INP'; 
  OutputFile = 'MAXFLOW.OUT'; 
  max = 1000; 
type 
  TCapacities = array[1..max, 1..max] of Integer; 
var 
  c: TCapacities; 
  f: TCapacities; 
  Trace: array[1..max] of Integer; 
  n, s, t: Integer; 
 
procedure Enter; {Nhập dữ liệu} 
var 
  m, i, u, v: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  FillChar(c, SizeOf(c), 0); 
  ReadLn(fi, n, m, s, t); 
  for i := 1 to m do 
    ReadLn(fi, u, v, c[u, v]); 
  Close(fi); 
end; 
 

function FindPath: Boolean; {Tìm đư噂ng tăng luồng trên Gf, trả về True ⇔ tìm thấy} 
var 
  u, v: Integer; 
  Queue: array[1..max] of Integer; {Hàng đợi dùng cho BFS} 
  Front, Rear: Integer; 
begin 
  FillChar(Trace, SizeOf(Trace), 0); 
  Front := 1; Rear := 1; 
  Queue[1] := s; 

  Trace[s] := n + 1; {Trace[v] = 0 ⇒ v chưa thăm} 
  repeat 
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    u := Queue[Front]; Inc(Front);  {Lấy u khỏi Queue} 
    for v := 1 to n do 

      if (Trace[v] = 0) and (c[u, v] > f[u, v]) then {Xét ∀v chưa thăm kề u trên Gf} 
        begin 
          Trace[v] := u; 
          if v = t then {Đến được t thì thuật toán dừng} 
            begin 
              FindPath := True; Exit; 
            end; 
          Inc(Rear); Queue[Rear] := v; {Đẩy v vào Queue} 
        end; 
  until Front > Rear; 
  FindPath := False; 
end; 
 
procedure IncFlow; {Tăng luồng dọc đư噂ng tăng luồng: f := (f + fP)} 
var 
  Delta, u, v: Integer; 
begin 
  {Tính Delta = ∆P} 
  Delta := MaxInt; 
  v := t; 
  repeat 
    u := Trace[v]; 
    if c[u, v] - f[u, v] < Delta then Delta := c[u, v] - f[u, v]; 
    v := u; 
  until v = s; 
  {f := (f + fP)} 
  v := t; 
  repeat 
    u := Trace[v]; 
    f[u, v] := f[u, v] + Delta; 
    f[v, u] := f[v, u] - Delta; 
    v := u; 
  until v = s; 
end; 
 
procedure PrintResult; 
var 
  u, v: Integer; 
  m: Integer; 
  fo: Text; 
begin 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  m := 0; 
  for u := 1 to n do 
    for v := 1 to n do 
      if f[u, v] > 0 then {Chỉ quan tâm đến những cung có luồng dương} 
        begin 
          WriteLn(fo, 'f[', u, ', ', v, '] = ', f[u, v]); 
          if u = s then m := m + f[s, v]; 
        end; 
  WriteLn(fo, 'Max Flow: ', m); 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  FillChar(f, SizeOf(f), 0); 
  repeat 
    if not FindPath then Break; 
    IncFlow; 
  until False; 
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  PrintResult; 
end. 

Định lý 10: (Tính nguyên): N院u t医t c違 các kh違 nĕng thông qua là s嘘 nguyên thì thu壱t toán trên 

luôn tìm đ逢嬰c lu欝ng c詠c đ衣i v噂i lu欝ng trên cung là các s嘘 nguyên. 

Chứng minh: Ban đ亥u kh荏i t衣o lu欝ng 0 thì t泳c các lu欝ng trên cung là nguyên. M厩i l亥n tĕng 

lu欝ng lên m瓜t l逢嬰ng b茨ng tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t trên các cung c栄a đ逢運ng tĕng lu欝ng cũng là s嘘 
nguyên nên cu嘘i cùng lu欝ng c詠c đ衣i t医t s胤 ph違i có lu欝ng trên các cung là nguyên. 

Định lý 11: (Đ瓜 ph泳c t衣p tính toán):  Edmonds và Karp ch泳ng minh r茨ng n院u dùng thu壱t toán 

BFS đ吋 tìm đ逢運ng tĕng lu欝ng trên m衣ng đ逢嬰c bi吋u di宇n theo ki吋u danh sách k隠 thì có th吋 cài 

đ員t thu壱t toán Ford-Fulkerson b茨ng gi違i thu壱t có đ瓜 ph泳c t衣p O(nm2). Tuy  nhiên n院u kh違 
nĕng thông qua trên các cung c栄a m衣ng là s嘘 nguyên thì có m瓜t cách đánh giá khác d詠a trên 

giá tr鵜 lu欝ng c詠c đ衣i: Đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a thu壱t toán Ford-Fulkerson là O(|f*|.m) v噂i |f*| 

là giá tr鵜 lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng. 

10.4. THU一T TOÁN PREFLOW-PUSH (GOLDBERG - 1986) 

Thu壱t toán Ford-Fulkerson không nh英ng là m瓜t cách ti院p c壱n thông minh mà vi羽c ch泳ng 

minh tính đúng đ逸n c栄a nó cho ta nhi隠u k院t qu違 thú v鵜 v隠 m嘘i liên h羽 gi英a lu欝ng c詠c đ衣i và lát 

c逸t hẹp nh医t. Tuy v壱y đ瓜 ph泳c t衣p tính toán c栄a thu壱t toán Ford-Fulkerson là khá l噂n, d磯n t噂i 

nh英ng khó khĕn khi th詠c hi羽n v噂i d英 li羽u l噂n. Trong ph亥n này ta s胤 trình bày m瓜t l噂p các 

thu壱t toán nhanh nh医t cho t噂i nay đ吋 gi違i bài toán lu欝ng c詠c đ衣i, tên chung c栄a các thu壱t toán 

này là Preflow-push. 

Ta có th吋 hình dung m衣ng nh逢 m瓜t h羽 th嘘ng đ逢運ng 嘘ng d磯n n逢噂c t瑛 v噂i đi吋m phát s t噂i đi吋m 

thu t, các cung là các đ逢運ng 嘘ng, kh違 nĕng thông qua là l逢u l逢嬰ng đ逢運ng 嘘ng có th吋 t違i. N逢噂c 

ch違y theo nguyên t逸c t瑛 ch厩 cao v隠 ch厩 th医p. V噂i m瓜t l逢嬰ng n逢噂c l噂n phát ra t瑛 s t噂i m瓜t 
đ雨nh v, n院u có cách chuy吋n l逢嬰ng n逢噂c đó sang đ鵜a đi吋m khác thì không có v医n đ隠 gì, n院u 

không thì có hi羽n t逢嬰ng “quá t違i” x違y ra t衣i v, ta “dâng cao” đi吋m v đ吋 l逢嬰ng n逢噂c đó đ鰻 sang 

đi吋m khác (có th吋 đ鰻 ng逢嬰c v隠 s). C泳 ti院p t映c quá trình nh逢 v壱y cho t噂i khi không còn hi羽n 

t逢嬰ng quá t違i 荏 b医t c泳 đi吋m nào. Cách ti院p c壱n này hoàn toàn khác v噂i thu壱t toán Ford-

Fulkerson: thu壱t toán Ford-Fulkerson c嘘 g逸ng tìm m瓜t dòng ch違y ph映 (fP) t瑛 s t噂i t và thêm 

dòng ch違y này vào lu欝ng hi羽n có đ院n khi không còn dòng ch違y ph映 n英a. 

10.4.1. Preflow 

Cho m瓜t m衣ng G = (V, E). Ta g丑i m瓜t preflow là m瓜t phép gán cho m厩i cung (u, v) ∈ E m瓜t 
s嘘 th詠c f[u, v] tho違 mãn 3 tính ch医t: 

¬ Tính ch医t 1 (Capacity constraint): preflow trên m厩i cũng không đ逢嬰c v逢嬰t quá kh違 nĕng 

thông qua c栄a cung đó: [ ] [ ]f u, v c u, v≤ , ( u, v V)∀ ∈  

¬ Tính ch医t 2 (Skew symmetry): preflow trên cung (u, v) và preflow trên cung (v, u) có cùng 

giá tr鵜 tuy羽t đ嘘i nh逢ng trái d医u nhau: [ ] [ ]f u, v f v, u= −  
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¬ Tính ch医t 3: T鰻ng lu欝ng trên các cung đi vào m厩i đ雨nh v ∈ V\{s} là s嘘 không âm: 

[ ]
u V

f u,v 0
∈

≥∑  

Ta dùng bi院n FlowIn[v] đ吋 l逢u t鰻ng lu欝ng trên các cung đi vào đ雨nh v: [ ] [ ]
u V

FlowIn v = f u,v
∈∑ . 

Đ雨nh v ∈ V\{s, t} đ逢嬰c g丑i là quá t違i (overflow) n院u FlowIn[v] > 0. L逢u ý r茨ng khái ni羽m quá 

t違i ch雨 đ隠 c壱p t噂i các đ雨nh không ph違i đ雨nh phát cũng không ph違i đ雨nh thu. 

Đ鵜nh nghƿa v隠 preflow t逢挨ng t詠 nh逢 đ鵜nh nghƿa lu欝ng, ch雨 khác nhau 荏 tính ch医t 3. Vì v壱y ta 

cũng có khái ni羽m m衣ng th員ng d逢 Gf 泳ng v噂i preflow t逢挨ng t詠 nh逢 đ嘘i v噂i lu欝ng. 

10.4.2. Thao tác kh荏i t衣o (Init) 

Ta g丑i phép cho t逢挨ng 泳ng m厩i đ雨nh v v噂i m瓜t s嘘 t詠 nhiên h[u] là m瓜t hàm đ瓜 cao. Hàm đ瓜 
cao đ逢嬰c kh荏i t衣o b茨ng 0 trên các đ雨nh không ph違i đ雨nh phát và b茨ng n t衣i đ雨nh phát: 

for (∀v ∈ V) do 
  if v = s then h[v] := n 
  else h[v] := 0 

Sau thao tác kh荏i t衣o hàm đ瓜 cao, ta kh荏i t衣o preflow: 

for (∀ u, v ∈ V, u≠s và v≠s) do f[u, v] := 0 
for (∀ u ∈ V, u≠s) do 
  begin 
    f[s, u] := c[s, u]; 
    f[u, s] := -c[s, u]; 
  end; 

Cu嘘i cùng, ta ph違i tính các giá tr鵜 FlowIn[.] t逢挨ng 泳ng v噂i preflow v瑛a kh荏i t衣o 

for (∀ u ∈ V) do FlowIn[u] := f[s, u] 
10.4.3. Thao tác Push 

Thao tác Push(u, v) đ逢嬰c áp d映ng khi 3 đi隠u ki羽n sau đ逢嬰c tho違 mãn: 

¬ u b鵜 quá t違i: (u ≠ s) and (u ≠ t) and (FlowIn[u] > 0) 

¬ (u, v) là cung trên Gf: cf[u, v] = c[u, v] - f[u, v] > 0 

¬ Đ雨nh u cao h挨n đ雨nh v: h[u] > h[v] 

Khi đó thao tác Push(u, v) s胤 th詠c hi羽n qua các b逢噂c sau: 

¬ Đ員t ∆ := min(FlowIn[u], cf[u, v]) 

¬ Đ員t f[u, v] := f[u, v] + ∆ 

¬ Đ員t f[v, u] := f[v, u] - ∆ 

¬ FlowIn[u] := FlowIn[u] - ∆ 

¬ FlowIn[v] := FlowIn[v] + ∆ 

B違n ch医t c栄a thao tác Push(u, v) là chuy吋n m瓜t l逢嬰ng n逢噂c ∆ đ丑ng t衣i u (do quá t違i) sang 

đ雨nh v. D宇 th医y c違 ba tính ch医t c栄a Preflow v磯n đ逢嬰c duy trì sau thao tác Push. 

10.4.4. Thao tác Lift 

Thao tác Lift(u) đ逢嬰c áp d映ng khi hai đi隠u ki羽n sau đ逢嬰c tho違 mãn: 
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¬ u b鵜 quá t違i: (u ≠ s) and (u ≠ t) and (FlowIn[u] > 0) 

¬ u không chuy吋n đ逢嬰c lu欝ng xu嘘ng n挨i th医p h挨n: (u, v) ∈ Ef ⇒ h[u] ≤ h[v] 

Khi đó thao tác Lift(u) đ員t h[u] := 1 + min{h[v]|(u, v) ∈ Ef} 

B違n ch医t c栄a thao tác Lift là khi đ雨nh u b鵜 quá t違i và cũng không chuy吋n t違i đ逢嬰c cho đ雨nh 

khác thì ta đẩy đ雨nh u lên cao h挨n đ雨nh th医p nh医t có th吋 chuy吋n t違i sang đúng m瓜t đ挨n v鵜 đ瓜 
cao. 

10.4.5. Thu壱t toán Preflow-push 

Thu壱t toán Preflow-push có th吋 vi院t: 
Init; 
while <Còn đỉnh bị quá tải u> do 
  if <∃v ∈ V để có thể thực hiện thao tác Push(u, v)> then  
    Push(u, v) 
  else 
    Lift(u); 
<Output f> 

Vi羽c ch泳ng minh tính đúng đ逸n c栄a thu壱t toán Preflow-push có th吋 suy ra t瑛 các đ鵜nh lý sau: 

Định lý 12: Đ瓜 cao c栄a các đ雨nh không bao gi運 b鵜 gi違m đi c違. 

Chứng minh: D宇 th医y b荏i ch雨 có thao tác Lift thay đ鰻i đ瓜 cao c栄a đ雨nh, thao tác này ch雨 nâng 

đ瓜 cao m瓜t đ雨nh lên ch泳 không gi違m đi. 

Định lý 13: Các đ瓜 cao h[.] luôn tho違 mãn ràng bu瓜c: ∀ (u, v) ∈ Ef thì h[u] ≤ h[v] + 1. Ràng 

bu瓜c này g丑i là ràng bu瓜c đ瓜 cao 

Chứng minh: Rõ ràng t衣i b逢噂c kh荏i t衣o, các đ瓜 cao h[.] tho違 mãn:  

∀(u, v) ∈ Ef ⇒ h[u] ≤ h[v] + 1. 

Thao tác Lift(u) 

¬ V噂i m丑i cung (u, v) ∈ Ef, thao tác Lift đ員t h[u] := 1 + min{h[v]|(u, v) ∈ Ef} đẩy u lên cao 

h挨n nh逢ng không quá h[v] + 1. 

¬ V噂i m丑i cung (w, u) ∈ Ef, tr逢噂c khi vào th栄 t映c Lift thì h[w] ≤ h[u] + 1 theo gi違 thi院t, v壱y 

n院u đẩy u lên cao h挨n thì h[w] v磯n không quá h[u] + 1. 

Thao tác Push(u, v) 

Chú ý r茨ng thao tác Push(u, v) ch雨 th詠c hi羽n đ逢嬰c n院u h[u] > h[v]. Thao tác Push tr逢噂c h院t 
thêm vào Ef cung (v, u) khi đó ta có h[v] < h[u], ràng bu瓜c đ瓜 cao đ逢嬰c duy trì. Sau đó thao 

tác Push có th吋 d叡 b臼 cung (u, v) t瑛 Ef, vi羽c d叡 b臼 này cũng b臼 luôn ràng bu瓜c đ瓜 cao (h[u] 

ph違i ≤ h[v] + 1). 

Đ鵜nh lý đ逢嬰c ch泳ng minh. 

Nói thêm r茨ng có th吋 ch泳ng minh đ逢嬰c thao tác Push(u, v) ch雨 th詠c hi羽n đ逢嬰c n院u u cao h挨n 

v đúng 1 đ挨n v鵜 (h[u] = h[v] + 1). Đi隠u này có th吋 suy ra t瑛 ràng bu瓜c đ瓜 cao h[u] ≤ h[v] + 1 

và đi隠u ki羽n h[u] > h[v] c栄a thao tác Push. 
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Định lý 14: Cho G = (V, E) là m瓜t m衣ng v噂i đi吋m phát s và đi吋m thu t, g丑i f là m瓜t preflow 

trên G. Khi đó n院u t欝n t衣i m瓜t hàm đ瓜 cao h trên V tho違 mãn ràng bu瓜c đ瓜 cao thì không có 

đ逢運ng đi t瑛 s t噂i t trong Gf. 

Chứng minh: Gi違 s穎 ph違n ch泳ng r茨ng có đ逢運ng đi P = 〈s = v0, v1…, vk = t〉, không gi違m tính 

t鰻ng quát, có th吋 coi P là đ逢運ng đi c挨 b違n, t泳c là k < n. T瑛 ràng bu瓜c đ瓜 cao ta có: 

h[s] = h[v0] ≤ h[v1] + 1 ≤ h[v2] + 2 ≤ … ≤ h[vk] + k = h[t] + k. 

B荏i h[t] = 0, ta có h[s] ≤ k < n. Mâu thu磯n v噂i vi羽c h[s] đ逢嬰c kh荏i t衣o b茨ng n và không bao 

gi運 b鵜 thay đ鰻i c違. 

Định lý 15: Thu壱t toán Preflow-push là đúng đ逸n và có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán O(n2m). 

Chứng minh: Có th吋 ch泳ng minh thu壱t toán Preflow-Push d瑛ng trong th運i gian O(n2m). N院u 

thu壱t toán d瑛ng thì không còn đ雨nh nào b鵜 quá t違i, ta có f là lu欝ng. Theo đ鵜nh lý 14, không còn 

đ逢運ng đi t瑛 s t噂i t trên Gf. Áp d映ng đ鵜nh lý 9, ta có f là lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng. 

Có th吋 đ逢a vào m瓜t s嘘 c違i ti院n, chẳng h衣n t鰻 ch泳c danh sách các đ雨nh quá t違i theo d衣ng Queue, 

sau đó v噂i m厩i thao tác, thu壱t toán đẩy thêm nh英ng đ雨nh quá t違i m噂i phát hi羽n trong m厩i thao 

tác Push vào ch運 trong Queue đ吋 không t嘘n th運i gian tìm đ雨nh quá t違i. Thu壱t toán ti院n hành 

theo cách này có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán O(n3). 

10.4.6. Cài đ員t 
Ch逢挨ng trình cài đ員t thu壱t toán Preflow-push có Input và Output gi嘘ng ch逢挨ng trình cài đ員t 
thu壱t toán Ford-Fulkerson. 

Các đ雨nh quá t違i s胤 đ逢嬰c l逢u trong m瓜t c医u trúc d英 li羽u Queue d衣ng danh sách vòng (xem 

PH井N 2, §5, 5.2.2). M違ng Boolean InQueue[1..n], trong đó InQueue[u] cho bi院t đ雨nh u đã có 

m員t trong Queue ch逢a. Hàm Discharge(u) đ逢嬰c th詠c hi羽n v噂i m瓜t đ雨nh u b鵜 quá t違i, hàm này 

s胤 c嘘 g逸ng chuy吋n t違i t瑛 u sang nh英ng đ雨nh v k隠 v噂i u trên Gf qua thao tác Push. N院u gi違m t違i 
đ逢嬰c cho u thì hàm tr違 v隠 True, ng逢嬰c l衣i hàm tr違 v隠 False đ吋 báo cho ch逢挨ng trình bi院t ph違i 
th詠c hi羽n thao tác Lift(u). 

P_4_10_2.PAS * Thuật toán Preflow-push 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program MaximumFlowByPreFlowPush; 
const 
  InputFile  = 'MAXFLOW.INP'; 
  OutputFile = 'MAXFLOW.OUT'; 
  max = 1000; 
type 
  TCapacities = array[1..max, 1..max] of Integer; 
var 
  c: TCapacities; 
  f: TCapacities; 
  FlowIn: array[1..max] of Integer; 
  h: array[1..max] of Integer; 
  Queue: array[0..max - 1] of Integer; 
  InQueue: array[1..max] of Boolean; 
  n, s, t, Front, Rear: Integer; 
 
procedure Enter; {Nhập dữ liệu} 
var 
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  m, i, u, v: Integer; 
  fi: Text; 
begin 
  Assign(fi, InputFile); Reset(fi); 
  FillChar(c, SizeOf(c), 0); 
  ReadLn(fi, n, m, s, t); 
  for i := 1 to m do 
    ReadLn(fi, u, v, c[u, v]); 
  Close(fi); 
end; 
 

function OverFlow(u: Integer): Boolean; {OverFlow[u] ⇔ u bị quá tải} 
begin 
  OverFlow := (u <> s) and (u <> t) and (FlowIn[u] > 0) 
end; 
 
procedure Init; {Kh運i tạo} 
var 
  v: Integer; 
begin 
  FillChar(f, SizeOf(f), 0); 
  FillChar(InQueue, SizeOf(InQueue), False); 
  FillChar(h, SizeOf(h), 0); {Kh運i tạo hàm độ cao} 
  h[s] := n; 
  Rear := n - 1; 
  for v := 1 to n do {Cho s phát hết công suất lên các cung liên thuộc (s, v)} 
    begin 
      f[s, v] := c[s, v]; 
      f[v, s] := -c[s, v]; 
      FlowIn[v] := c[s, v]; 
      if OverFlow(v) then {Nếu v bị quá tải thì đưa v vào Queue} 
        begin 
          Rear := (Rear + 1) mod n; 
          Queue[Rear] := v; 
          InQueue[v] := True; 
        end; 
    end; 
  Front := 0; 
end; 
 
procedure PushToQueue(u: Integer); {Đẩy một đỉnh quá tải u vào Queue} 
begin 
  if not InQueue[u] then 
    begin 
      Rear := (Rear + 1) mod n; 
      Queue[Rear] := u; 
      InQueue[u] := True; 
    end; 
end; 
 
function PopFromQueue: Integer; {Lấy một đỉnh quá tải ra khỏi Queue, trả về trong kết quả hàm} 
var 
  u: Integer; 
begin 
  u := Queue[Front]; 
  Front := (Front + 1) mod n; 
  InQueue[u] := False; 
  PopFromQueue := u; 
end; 
 
function Discharge(u: Integer): Boolean; {Hàm Discharge cố gắng giảm tải cho đỉnh quá tải u} 
var 
  v: Integer; 
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  Delta: Integer; 
  Pushed: Boolean; 
begin 
  Pushed := False; 
  for v := 1 to n do 
    if (c[u, v] > f[u, v]) and (h[u] > h[v]) then {Điều kiện để thực hiện Push(u, v)} 
      begin 
        {Thực hiện thao tác Push(u, v)} 
        Delta := c[u, v] - f[u, v]; 
        if FlowIn[u] < Delta then Delta := FlowIn[u]; 
        f[u, v] := f[u, v] + Delta; 
        f[v, u] := f[v, u] - Delta; 
        FlowIn[u] := FlowIn[u] - Delta; 
        FlowIn[v] := FlowIn[v] + Delta; 
        if OverFlow(v) then PushToQueue(v); {Thao tác Push(u, v) có thể sinh ra đỉnh quá tải mới v} 
        Pushed := True; {Đặt c噂 báo u đã được giảm tải} 
      end; 
  Discharge := Pushed; 
end; 
 
function Lift(u: Integer): Boolean; {Thao tác Lift} 
var 
  v, MinH: Integer; 
begin 
  MinH := MaxInt; 
  for v := 1 to n do 
    if (c[u, v] > f[u, v]) and (h[v] < MinH) then 
      MinH := h[v]; 
  h[u] := MinH + 1; 
end; 
 
procedure Preflowpush; {Thuật toán Preflow-push} 
var 
  u: Integer; 
begin 
  while Front <> (Rear + 1) mod n do 
    begin 
      u := PopFromQueue; 
      if not Discharge(u) then Lift(u); 
      if FlowIn[u] > 0 then PushToQueue(u); {Nếu Discharge(u) không chuyển tải được hết cho u thì u vẫn quá tải} 
    end; 
end; 
 
procedure PrintResult; {In kết quả} 
var 
  u, v: Integer; 
  m: Integer; 
  fo: Text; 
begin 
  Assign(fo, OutputFile); Rewrite(fo); 
  m := 0; 
  for u := 1 to n do 
    for v := 1 to n do 
      if f[u, v] > 0 then 
        begin 
          WriteLn(fo, 'f[', u, ', ', v, '] = ', f[u, v]); 
          if u = s then m := m + f[s, v]; 
        end; 
  WriteLn(fo, 'Max Flow: ', m); 
  Close(fo); 
end; 
 
begin 
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  Enter; 
  Init; 
  Preflowpush; 
  PrintResult; 
end. 

Th詠c ra tên g丑i preflow-push là m瓜t tên g丑i chung cho m瓜t l噂p thu壱t toán mà ý t逢荏ng ban đ亥u 

c栄a nó đ逢嬰c phát tri吋n b荏i Karzanov nĕm 1974, mô hình chung nh医t cho thu壱t toán preflow-

push đ亥u tiên là generic preflow-push đ逢嬰c Goldberg đ逢a ra nĕm 1987 trong lu壱n vĕn PhD 

c栄a ông. Sau đó có r医t nhi隠u c違i ti院n t瑛 mô hình này chẳng h衣n: FIFO Preflow-push s穎 d映ng 

hàng đ嬰i nh逢 chúng ta cài đ員t 荏 trên, Highest Label Preflow-push (luôn ch丑n đ雨nh quá t違i n茨m 

荏 đ瓜 cao nh医t đ吋 gi違m t違i tr逢噂c), Lift-to-front Preflow-push, … Các b衣n có th吋 tham kh違o 

trong các tài li羽u chuyên sâu v隠 bài toán lu欝ng. 

10.5. M浦T S渦 M雲 R浦NG 

Sau khi đã hi吋u c員n k胤 hai đ鵜nh nghƿa v隠 lu欝ng d逢挨ng và lu欝ng (m映c 10.1), d逢噂i đây ta s胤 s穎 

d映ng đ鵜nh nghƿa 1 v隠 lu欝ng cho d宇 trình bày các khái ni羽m. 

10.5.1. M衣ng v噂i nhi隠u đi吋m phát và nhi隠u đi吋m thu 

Xét m衣ng G v噂i p đi吋m phát s[1], s[2], …, s[p] và q đi吋m thu t[1], t[2], …, t[q]. M瓜t lu欝ng có 

th吋 đi t瑛 m瓜t đi吋m phát b医t kỳ đ院n m瓜t đi吋m thu b医t kỳ, đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa t逢挨ng t詠 nh逢 trong 

bài toán lu欝ng c詠c đ衣i. Bài toán tìm lu欝ng c詠c đ衣i t瑛 các đi吋m phát đ院n các đi吋m thu có th吋 
đ逢a v隠 bài toán v噂i m瓜t đi吋m phát và m瓜t đi吋m thu b茨ng cách đ逢a vào thêm m瓜t đi吋m phát 

gi違 s và m瓜t đi吋m thu gi違 t. Đ雨nh s đ逢嬰c n嘘i t噂i t医t c違 các đi吋m phát s[1],..., s[p] và đ雨nh t 

đ逢嬰c n嘘i t瑛 t医t c違 các đ雨nh thu t[1], …, t[q] b茨ng cung có kh違 nĕng thông qua là +∞ (Hình 81), 

sau đó tìm lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng và cu嘘i cùng d叡 b臼 hai đ雨nh gi違 cũng nh逢 các cung gi違 
m噂i thêm vào. 

s1

a1

sp

s2

…

t1

a1

tq

t2

…

s t

+∞
+∞
+∞

+∞

+∞
+∞
+∞

+∞

 
Hình 81: M衣ng gi違 c栄a m衣ng có nhi隠u đi吋m phát và nhi隠u đi吋m thu 

10.5.2. M衣ng v噂i kh違 nĕng thông qua c栄a các đ雨nh và các cung 

Gi違 s穎 trong m衣ng G, ngoài kh違 nĕng thông qua c栄a các cung c[u, v], m厩i đ雨nh còn đ逢嬰c gán 

m瓜t s嘘 không âm d[.] là kh違 nĕng thông qua c栄a đ雨nh đó. Lu欝ng đ逢嬰c đ鵜nh nghƿa t逢挨ng t詠 

nh逢ng thêm ràng bu瓜c: t鰻ng lu欝ng đi vào m厩i đ雨nh v không đ逢嬰c v逢嬰t quá d[v]: 

[ ] [ ]
u V

f u, v d v
∈

≤∑ . 
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N院u ta thay m厩i đ雨nh v trên đ欝 th鵜 b茨ng hai đ雨nh vin, vout và m瓜t cung (vin, vout) có kh違 nĕng 

thông qua là d[v], sau đó thay m厩i cung đi vào v thành cung đi vào vin và thay m厩i cung đi ra 

t瑛 v b茨ng cung đi ra t瑛 vout (Hình 82) thì bài toán tìm lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng G có th吋 gi違i 
quy院t b茨ng cách tìm lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng gi違 này và gán lu欝ng trên m厩i cung (u, v) trên 

m衣ng ban đ亥u b茨ng giá tr鵜 lu欝ng trên cung (uout, vin) trên m衣ng gi違. 

u

in
d

out

 
Hình 82: Thay m瓜t đ雨nh u b茨ng hai đ雨nh uin, uout 

10.5.3. M衣ng v噂i ràng bu瓜c lu欝ng thông qua c栄a các cung b鵜 ch員n c違 trên và d逢噂i 

Xét m衣ng G trong đó m厩i cung (u, v) ngoài kh違 nĕng thông qua c[u, v] còn đ逢嬰c gán m瓜t s嘘 
không âm d[u, v] là c壱n d逢噂i c栄a lu欝ng. Bài toán đ員t ra là có t欝n t衣i lu欝ng t逢挨ng thích trên G 

hay không. (Lu欝ng t逢挨ng thích trên G là m瓜t phép gán cho m厩i cung (u, v) m瓜t giá tr鵜 f[u, v] 

th臼a mãn: [ ] [ ] [ ]d u, v f u, v c u, v≤ ≤ ). 

Đ逢a vào m衣ng G m瓜t đ雨nh phát gi違 s' và m瓜t đ雨nh thu gi違 t', xây d詠ng m瓜t m衣ng gi違 G’ theo 

quy t逸c: v噂i m厩i cung (u, v) trên G s胤 t逢挨ng 泳ng v噂i 3 cung trên G’: cung (s', v) và (u, t') v噂i 

kh違 nĕng thông qua là d[u, v], cung (u, v) v噂i kh違 nĕng thông qua là c[u, v] - d[u, v]. Ngoài ra 

thêm vào m瓜t cung (t, s) trên G’ v噂i kh違 nĕng thông qua +∞ (Hình 83). 

s u v t
c[u,v]-d[u,v]

s’t’

d[u,v]d[u,v]

+∞

 
Hình 83: M衣ng gi違 c栄a m衣ng có kh違 nĕng thông qua c栄a các cung b鵜 ch員n hai phía 

Định lý 16: Đi隠u ki羽n c亥n và đ栄 đ吋 t欝n t衣i lu欝ng t逢挨ng thích trên G là trên G’ ph違i t欝n t衣i 

lu欝ng t瑛 s' t噂i t' v噂i giá tr鵜 lu欝ng là [ ]
(u,v) E

d u, v
∈∑ . 

D宇 th医y n院u t欝n t衣i lu欝ng trên G’ t瑛 s' t噂i t' v噂i giá tr鵜 lu欝ng [ ]
(u,v) E

d u, v
∈∑  thì lu欝ng đó ph違i là 

lu欝ng c詠c đ衣i trên G’. Đ吋 ch雨 ra lu欝ng t逢挨ng thích trên G, ta ch雨 vi羽c l医y giá tr鵜 lu欝ng trên 

cung (u, v) c栄a G’ c瓜ng thêm d[u, v] là đ逢嬰c lu欝ng trên cung (u, v) c栄a G. 
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Bài t壱p: 

Bài 1 

Cho m瓜t đ欝 th鵜 g欝m n đ雨nh và m c衣nh và 2 đ雨nh A, B. Hãy tìm cách b臼 đi m瓜t s嘘 ít nh医t các 

c衣nh đ吋 không còn đ逢運ng đi t瑛 A t噂i B. 

H逢噂ng d磯n: Coi G = (V, E) là m衣ng v噂i đi吋m phát A và đi吋m thu B, lo衣i b臼 t医t c違 các cung đi 
vào A và các cung đi ra kh臼i B, đ員t kh違 nĕng thông qua c栄a các cung đ隠u b茨ng 1, tìm lu欝ng 

c詠c đ衣i trên m衣ng và lát c逸t s-t hẹp nh医t (X, Y), nh英ng c衣nh n厩i gi英a X và Y là nh英ng c衣nh 

c亥n b臼. 

Bài 2: H羽 đ衣i di羽n phân bi羽t 

M瓜t l噂p h丑c có n b衣n nam, n b衣n n英. Cho m món quà l逢u ni羽m, (n ≤ m). M厩i b衣n có s荏 thích 

v隠 m瓜t s嘘 món quà nào đó. Hãy tìm cách phân công m厩i b衣n nam t員ng m瓜t món quà cho m瓜t 
b衣n n英 tho違 mãn: 

¬ M厩i b衣n nam ch雨 t員ng quà cho đúng m瓜t b衣n n英 

¬ M厩i b衣n n英 ch雨 nh壱n quà c栄a đúng m瓜t b衣n nam 

¬ B衣n nam nào cũng đi t員ng quà và b衣n n英 nào cũng đ逢嬰c nh壱n quà, món quà đó ph違i h嬰p s荏 

thích c栄a c違 hai ng逢運i. 

¬ Món quà nào đã đ逢嬰c m瓜t b衣n nam ch丑n thì b衣n nam khác không đ逢嬰c ch丑n n英a. 

H逢噂ng d磯n: Xây d詠ng m衣ng G = (V, E), trong đó V g欝m 4 l噂p đ雨nh: 

¬ L噂p đ雨nh A[1..n], m厩i đ雨nh t逢嬰ng tr逢ng cho m瓜t b衣n nam 

¬ L噂p đ雨nh B[1..m], m厩i đ雨nh t逢嬰ng tr逢ng cho m瓜t món quà 

¬ L噂p đ雨nh C[1..m], m厩i đ雨nh t逢嬰ng tr逢ng cho m瓜t món quà 

¬ L噂p đ雨nh D[1..n], m厩i đ雨nh t逢嬰ng tr逢ng cho m瓜t b衣n n英. 

T壱p các cung E đ逢嬰c xây d詠ng nh逢 sau: 

¬ M瓜t cung n嘘i t瑛 l噂p A t噂i l噂p B t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t b衣n nam và m瓜t món quà h嬰p s荏 thích 

c栄a b衣n nam đó. 

¬ M瓜t cung n嘘i t瑛 l噂p B sang l噂p C n嘘i m瓜t đ雨nh t逢嬰ng tr逢ng cho m瓜t món quà t瑛 l噂p B t噂i 

đ雨nh t逢嬰ng tr逢ng cho chính món quà đó 荏 l噂p C. 

¬ M瓜t cung n嘘i t瑛 l噂p C sang l噂p D t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t món quà và m瓜t b衣n n英 thích món 

quà đó. 

¬ T医t c違 các cung đ隠u có kh違 nĕng thông qua b茨ng 1 

Tìm lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng, n院u giá tr鵜 lu欝ng b茨ng m thì cách phân công là t欝n t衣i và có th吋 
ch雨 ra b茨ng cách: Trên nh英ng cung có lu欝ng đi qua (giá tr鵜 lu欝ng đi qua b茨ng 1 theo đ鵜nh lý v隠 
tính nguyên), m厩i cung n嘘i t瑛 l噂p A sang l噂p B t逢挨ng đ逢挨ng v噂i m瓜t b衣n nam và m瓜t món 

quà b衣n nam đó s胤 ch丑n, m厩i cung t瑛 l噂p C sang l噂p D t逢挨ng đ逢挨ng v噂i m瓜t món quà và m瓜t 
b衣n n英 s胤 nh壱n món quà đó. 

Bài 3: Minimum Path Cover 
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Cho m瓜t đ欝 th鵜 G = (V, E) có h逢噂ng và không có chu trình (Directed Acyclic Graph-DAG), 

m瓜t ph栄 đ逢運ng (Path Cover) là m瓜t t壱p P g欝m các đ逢運ng đi trên G tho違 mãn: V噂i m丑i đ雨nh 

v∈V, t欝n t衣i duy nh医t m瓜t đ逢運ng đi p∈P ch泳a v. Đ逢運ng đi có th吋 b逸t đ亥u và k院t thúc 荏 b医t c泳 

đâu, có tính c違 đ逢運ng đi đ瓜 dài 0 (ch雨 g欝m 1 đ雨nh). 

Hãy tìm ph栄 đ逢運ng g欝m ít đ逢運ng đi nh医t (⎪P⎪→min). 

H逢噂ng d磯n: 

Gi違 s穎 V = {1, …, n}. Xây d詠ng đ欝 th鵜 G'=(V', E'), trong đó: 

V' = {x0, x1, …, xn} ∪ {y0, y1, …, yn} 

E' = {(x0, xi)|i ∈ V} ∪ {(yj, y0)|j ∈ V} ∪ {(xi, yj)|(i, j) ∈ E} 

Tìm lu欝ng nguyên c詠c đ衣i trên m衣ng G' v噂i đ雨nh phát x0, đ雨nh thu y0 và t医t c違 kh違 nĕng thông 

qua c栄a các cung đ逢嬰c gán b茨ng 1. M厩i cung (xi, yj) trên G' có lu欝ng đi qua s胤 t逢挨ng 泳ng v噂i 

m瓜t cung (i, j) c栄a G đ逢嬰c ch丑n vào m瓜t đ逢運ng đi nào đó trong P. Cu嘘i cùng, nh英ng đ雨nh nào 

c栄a G ch逢a thu瓜c P s胤 đ逢嬰c đ逢a n嘘t vào P v噂i t逢 cách là đ逢運ng đi đ瓜 dài 0. 

x4

y1

y2

G G’

P={(1, 3, 5), (2, 4, 6)}

x1

x2

x3

x5

x6

x0

y3

y4

y5

y6

y0

1 2

3 4

5 6

 

Tr逢噂c h院t ta có nh壱n xét r茨ng có m瓜t s詠 t逢挨ng 泳ng gi英a ph栄 đ逢運ng trên G và lu欝ng nguyên 

c詠c đ衣i trên G'. Th壱t v壱y: 

¬ V噂i m厩i đ逢運ng đi 〈v[1], v[2], …, v[q]〉 c栄a P, v噂i m厩i đ雨nh v[j] (j=1, …, q), ta có th吋 đẩy 1 

đ挨n v鵜 lu欝ng t瑛 x0 t噂i xv[j] qua yv[j+1] đ院n y0. D宇 th医y lu欝ng trên G' đ逢嬰c xây d詠ng nh逢 v壱y 

là tho違 mãn đ鵜nh nghƿa lu欝ng, b荏i các đ逢運ng đi trong P đôi m瓜t không có đ雨nh chung. 

¬ Ng逢嬰c l衣i, v噂i m瓜t lu欝ng nguyên trên G', ta b臼 qua không xét nh英ng cung n嘘i t瑛 x0 và 

nh英ng cung n嘘i t噂i y0 trên G', theo đ鵜nh lý v隠 tính nguyên, lu欝ng trên m厩i cung c栄a G' 

ho員c bão hoà (lu欝ng = kh違 nĕng thông qua = 1), ho員c b茨ng 0. Kh荏i t衣o P g欝m n đ雨nh ∈ V 

và ch逢a có cung nào, có th吋 coi P g欝m n đ逢運ng đi đ瓜 dài 0. M厩i khi đ逢a vào P m瓜t cung (u, 

v) t逢挨ng 泳ng v噂i m瓜t cung bão hoà (xu, yv) trên G', cung đó s胤 n嘘i 2 đ逢運ng trên P thành 

m瓜t đ逢運ng. T衣i sao v壱y?, b荏i trên G', m厩i đ雨nh xu có nhi隠u nh医t m瓜t cung bão hoà đi ra và 

m厩i đ雨nh yv có nhi隠u nh医t m瓜t cung bão hoà đi vào, v壱y nên n院u thêm vào P cung (u, v) 

t逢挨ng 泳ng v噂i cung bão hoà (xu, yv) trên G' s胤 không bao gi運 làm cho bán b壱c ra c栄a u 

cũng nh逢 bán b壱c vào c栄a v v逢嬰t quá 1 (t泳c là không t衣o thành ngã r胤). T瑛 đó suy ra, theo 
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thu壱t toán, m厩i l亥n thêm vào P m瓜t cung thì s嘘 đ逢運ng đi trong P s胤 gi違m đi 1. Vì s嘘 cung 

bão hoà d衣ng (xu, yv) trên G' đúng b茨ng giá tr鵜 lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng G' nên s嘘 đ逢運ng đi 
trên P xây d詠ng theo cách trên s胤 là n – f v噂i f là giá tr鵜 lu欝ng thông qua m衣ng G'. Vi羽c c詠c 

ti吋u hoá s嘘 đ逢運ng đi trong P t逢挨ng đ逢挨ng v噂i c詠c đ衣i hoá giá tr鵜 lu欝ng qua m衣ng G', t泳c là 

ph栄 đ逢運ng suy ra t瑛 lu欝ng c詠c đ衣i là ph栄 đ逢運ng t嘘i thi吋u. 

Thu壱t toán trên không th詠c hi羽n đ逢嬰c trong tr逢運ng h嬰p đ欝 th鵜 có chu trình, hãy t詠 gi違i thích 

t衣i sao. Cho t噂i nay, ng逢運i ta v磯n cho r茨ng bài toán tìm ph栄 đ逢運ng c詠c ti吋u trong tr逢運ng h嬰p 

đ欝 th鵜 t鰻ng quát là NP-Hard, có nghƿa là m瓜t thu壱t toán v噂i đ瓜 ph泳c t衣p đa th泳c đ吋 gi違i quy院t 
bài toán ph栄 đ逢運ng c詠c ti吋u trên đ欝 th鵜 t鰻ng quát s胤 là m瓜t phát minh l噂n và đáng ng衣c nhiên. 

Bài 4: The minimum cut 

Ta quan tâm đ院n đ欝 th鵜 vô h逢噂ng liên thông G = (V, E), các c衣nh đ逢嬰c gán tr丑ng s嘘 không âm, 

bài toán đ員t ra là hãy phân ho衣ch t壱p đ雨nh V thành hai t壱p khác r厩ng r運i nhau X và Y sao cho 

t鰻ng tr丑ng s嘘 các c衣nh n嘘i gi英a X và Y là nh臼 nh医t có th吋. Cách phân ho衣ch này g丑i là lát c逸t 
t鰻ng quát hẹp nh医t c栄a G. Ký hi羽u MinCut(G). 

H逢噂ng d磯n: 

G丑i c là ma tr壱n tr丑ng s嘘 c栄a G, c[u, v] = 0 n院u (u, v) không là c衣nh. 

Bài toán có th吋 phát bi吋u: Tìm X ⊆ V và Y ⊆ V tho違 mãn: 

(X ∪ Y = V) and (X ∩ Y = ∅) and (c(X, Y) → min) 

Cách 1: M瓜t cách t羽 nh医t có th吋 th詠c hi羽n là th穎 t医t c違 các c員p đ雨nh (s, t). V噂i m厩i l亥n th穎 ta 

cho s làm đi吋m phát và t làm đi吋m thu trên m衣ng G, tìm lu欝ng c詠c đ衣i và lát c逸t s-t hẹp nh医t. 
Cu嘘i cùng là ch丑n lát c逸t s-t có tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t trong t医t c違 các l亥n th穎. Cách này có th吋 nói 

là r医t ch壱m (m医t n.(n-1)/2 l亥n tìm lu欝ng c詠c đ衣i) nên không kh違 thi v噂i d英 li羽u l噂n. D逢噂i đây 

ta trình bày cách làm khác. 

V噂i hai đi吋m u và v c栄a G, ta g丑i đ欝 th鵜 G/{u, v} là đ欝 th鵜 t衣o thành t瑛 G b茨ng cách ch壱p 2 

đ雨nh u và v thành 1 đ雨nh uv. Tr丑ng s嘘 c栄a các c衣nh (uv, w) đ逢嬰c tính b茨ng t鰻ng c[u, w] + c[v, 

w]. Khi đó ta có đ鵜nh lý: 

Định lý 17: V噂i s và t là hai đ雨nh b医t kỳ c栄a G, khi đó MinCut(G) có th吋 thu đ逢嬰c b茨ng cách 

l医y lát c逸t nh臼 h挨n trong hai lát c逸t: 

¬ Lát c逸t s-t hẹp nh医t: Coi s và t l亥n l逢嬰t là đi吋m phát và đi吋m thu trên G, lát c逸t s-t hẹp nh医t 
có th吋 xác đ鵜nh b茨ng vi羽c gi違i quy院t bài toán lu欝ng c詠c đ衣i trên G v噂i c là ma tr壱n kh違 
nĕng thông qua. 

¬ Lát c逸t t鰻ng quát hẹp nh医t trên G/{s, t}: MinCut(G/{s, t}). 

Chứng minh: Lát c逸t t鰻ng quát hẹp nh医t trên G có th吋 đ逢a s và t vào hai thành ph亥n liên 

thông khác nhau ho員c đ逢a chúng vào cùng m瓜t thành ph亥n liên thông. Trong tr逢運ng h嬰p 1, 

MinCut(G) là lát c逸t s-t hẹp nh医t, tr逢運ng h嬰p 2, MinCut(G) là MinCut(G/{s, t}). 

Đ院n đây ta có m瓜t thu壱t toán t嘘t h挨n: 
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Cách 2: N院u đ欝 th鵜 có đúng 2 đ雨nh thì ch雨 vi羽c c逸t r運i hai đ雨nh, n院u không thì ch丑n l医y hai 

đ雨nh phân bi羽t s, t b医t kỳ l亥n l逢嬰t là đi吋m phát và đi吋m thu, tìm lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng và 

ghi nh壱n l衣i lát c逸t s-t. Sau đó ch壱p s và t l衣i thành m瓜t đ雨nh st và l員p l衣i. Cu嘘i cùng là ch雨 ra 

lát c逸t t鰻ng quát hẹp nh医t trong s嘘 các lát c逸t đã ghi nh壱n. Cách 2 t嘘t h挨n cách 1 荏 ch厩: thay vì 

n.(n-1)/2 l亥n tìm lu欝ng c詠c đ衣i ta ch雨 c亥n n-1 l亥n tìm lu欝ng c詠c đ衣i. Tuy v壱y cách này v磯n 

ch逢a ph違i th壱t t嘘t. 

Có th吋 nh壱n xét r茨ng t衣i m厩i b逢噂c c栄a cách gi違i 2, ta có th吋 ch丑n hai đ雨nh s và t b医t kỳ, mi宇n 

sao s ≠ t. V壱y ta s胤 tìm m瓜t “chi院n thu壱t” ch丑n hai đ雨nh s và t m瓜t cách h嬰p lý đ吋 có th吋 ch雨 
ngay ra lát c逸t s-t mà không c亥n tìm lu欝ng c詠c đ衣i. 

Cách 3: V噂i m瓜t t壱p A ⊆ V và m瓜t đ雨nh v ∈ V, ta quan tâm t噂i giá tr鵜 c(A, {v}), v隠 m員t tr詠c 

quan, c(A, {v}) cho bi院t đ雨nh v g逸n v噂i A “ch員t” t噂i m泳c nào. 

L医y u là m瓜t đ雨nh b医t kỳ trong V, đ員t A := {u}. Sau đó c泳 ch丑n đ雨nh g逸n v噂i A ch員t nh医t thêm 

vào A cho t噂i khi A = V (Dùng k悦 thu壱t t逢挨ng t詠 nh逢 thu壱t toán Prim -PH井N 4, §9, 9.3). G丑i 
t là đ雨nh đ逢嬰c k院t n衣p cu嘘i cùng trong ti院n trình này và s là đ雨nh đ逢嬰c k院t n衣p li隠n tr逢噂c t. 

Định lý 18: Lát c逸t (V\{t}, {t}) là lát c逸t s-t hẹp nh医t. 

Chứng minh: V噂i m瓜t lát c逸t s-t b医t kỳ, ta s胤 ch泳ng minh r茨ng kh違 nĕng thông qua c栄a lát c逸t 
này l噂n h挨n hay b茨ng kh違 nĕng thông qua c栄a lát c逸t (V\{t}, {t}). 

Xét m瓜t lát c逸t s-t b医t kỳ ξ. Ta g丑i đ雨nh v là ho衣t tính n院u v và đ雨nh đ逢嬰c k院t n衣p li隠n tr逢噂c v 

b鵜 r挨i vào hai ph亥n khác nhau c栄a lát c逸t ξ. V噂i m厩i đ雨nh v, ta g丑i Av là t壱p nh英ng đ雨nh đ逢嬰c 

k院t n衣p vào A tr逢噂c đ雨nh v. G丑i ξv là lát c逸t ξ h衣n ch院 trên Av∪{v} (lát c逸t ξv dùng đúng cách 

phân ho衣ch c栄a lát c逸t ξ, nh逢ng ch雨 quan tâm đ院n t壱p đ雨nh Av∪{v}). Ký hi羽u w(ξ) là kh違 
nĕng thông qua c栄a lát c逸t ξ,  ký hi羽u w(ξv) là kh違 nĕng thông qua c栄a lát c逸t ξv. 

Bổ đề: N院u v là đ雨nh ho衣t tính thì c(Av, {v}) ≤ w(ξv) 

Th壱t v壱y, n院u v là đ雨nh ho衣t tính đ亥u tiên đ逢嬰c k院t n衣p vào A, khi đó ξv s胤 chia t壱p Av∪{v} 

thành hai t壱p con mà m瓜t trong hai t壱p con đó b茨ng {v} do v là đ雨nh ho衣t tính đ亥u tiên. Trong 

tr逢運ng h嬰p này ta có c(Av, {v}) = w(ξv). Gi違 thi院t quy n衣p r茨ng b鰻 đ隠 đúng v噂i u, ta s胤 ch泳ng 

minh b鰻 đ隠 cũng đúng v噂i đ雨nh ho衣t tính v đ逢嬰c k院t n衣p vào A sau u. Th壱t v壱y: 

c(Av, {v}) = c(Au, {v}) + c(Av\Au, {v}) (Do Au ⊆ Av)  

 ≤ c(Au, {u}) + c(Av\Au, {v}) (Do u ph違i g逸n v噂i Au ch員t h挨n ho員c b茨ng v) 

 ≤ w(ξu) + c(Av\Au, {v}) (Gi違 thi院t quy n衣p) 

 ≤ w(ξv) (Do u và v đ隠u ho衣t tính, Av\Au ph違i n茨m 

khác phía v噂i v trong lát c逸t ξ ⇒ Khi tính 

w(ξv), t壱p c衣nh có m員t trong phép tính w(ξu) 

cũng có m員t do Au ⊆ Av, t壱p c衣nh n嘘i t瑛 

Av\Au sang v cũng có m員t, hai t壱p c衣nh này 

không giao nhau) 
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Áp d映ng b鰻 đ隠 v噂i t là đ雨nh ho衣t tính, ta có c(At, {t}) ≤ w(ξt) = w(ξ). T泳c là kh違 nĕng thông 

qua c栄a lát c逸t (V\{t}, t) nh臼 h挨n kh違 nĕng thông qua c栄a lát c逸t ξ, đi隠u này đúng v噂i m丑i ξ, 

đây là đi隠u ph違i ch泳ng minh. 

Định lý 19: Bài toán tìm lát c逸t t鰻ng quát hẹp nh医t trên đ欝 th鵜 có th吋 gi違i quy院t b茨ng thu壱t toán 

có đ瓜 ph泳c t衣p O(n(m+n)lgn), v噂i n và m l亥n l逢嬰t là s嘘 c衣nh và s嘘 đ雨nh c栄a đ欝 th鵜. 

Chứng minh: V噂i vi羽c áp d映ng k悦 thu壱t gán nhãn t逢挨ng t詠 nh逢 thu壱t toán Prim k院t h嬰p v噂i 

vi羽c s穎 d映ng c医u trúc Heap đ吋 ch丑n ra đ雨nh g逸n v噂i A ch員t nh医t, vi羽c xác đ鵜nh s, t và ch丑n ra 

lát c逸t s-t hẹp nh医t có đ瓜 ph泳c t衣p O((m+n)lgn). Sau khi ghi nh壱n lát c逸t s-t hẹp nh医t này, ta 

ch壱p s và t l衣i thành m瓜t đ雨nh st và l員p l衣i v噂i đ欝 th鵜 G/{s, t}. T鰻ng c瓜ng có n - 2 l亥n l員p, t瑛 đó 

suy ra k院t qu違. 

Đây là m瓜t bài toán hay, vi羽c ch泳ng minh tính đúng đ逸n c栄a thu壱t toán ph違i d詠a trên lý thuy院t 
v隠 lu欝ng c詠c đ衣i và lát c逸t s-t hẹp nh医t, nh逢ng đ吋 l壱p trình gi違i bài toán lát c逸t t鰻ng quát hẹp 

nh医t thì không c亥n đ瓜ng ch衣m gì đ院n các thu壱t toán tìm lu欝ng c詠c đ衣i c違. 
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§11. BÀI TOÁN TÌM B浦 GHÉP C衛C Đ萎I TRÊN Đ唄 TH卯 HAI PHÍA 

11.1. Đ唄 TH卯 HAI PHÍA (BIPARTITE GRAPH) 

Các tên g丑i đ欝 th鵜 hai phía m瓜t d衣ng đ挨n đ欝 th鵜 vô h逢噂ng G = (V, E) mà t壱p đ雨nh c栄a nó có 

th吋 chia làm hai t壱p con X, Y r運i nhau sao cho b医t kỳ c衣nh nào c栄a đ欝 th鵜 cũng n嘘i m瓜t đ雨nh 

c栄a X v噂i m瓜t đ雨nh thu瓜c Y. Khi đó ng逢運i ta còn ký hi羽u G là (X ∪ Y, E) và g丑i m瓜t t壱p 

(chẳng h衣n t壱p X) là t壱p các đ雨nh trái và t壱p còn l衣i (chẳng h衣n t壱p Y) là t壱p các đ雨nh ph違i 
c栄a đ欝 th鵜 hai phía G. Các đ雨nh thu瓜c X còn g丑i là các X_đ雨nh, các đ雨nh thu瓜c Y g丑i là các 

Y_đ雨nh. 

X
Y

 
Hình 84: Đ欝 th鵜 hai phía 

Đ吋 ki吋m tra m瓜t đ欝 th鵜 liên thông có ph違i là đ欝 th鵜 hai phía hay không, ta có th吋 áp d映ng thu壱t 
toán sau:  

V噂i m瓜t đ雨nh v b医t kỳ: 

X := {v}; Y := ∅; 
repeat 

  Y := Y ∪ Kề(X); 
  X := X ∪ Kề(Y); 
until (X ∩ Y ≠ ∅) or 〈X và Y là tối đại - không bổ sung được nữa〉; 
if X ∩ Y ≠ ∅ then 

  〈Không phải đồ thị hai phía〉 
else 

  〈Đây là đồ thị hai phía,  
  X là tập các đỉnh trái: các đỉnh đến được từ v qua một số chẵn cạnh 
  Y là tập các đỉnh phải: các đỉnh đến được từ v qua một số lẻ cạnh〉; 
Đ欝 th鵜 hai phía g員p r医t nhi隠u mô hình trong th詠c t院. Chẳng h衣n quan h羽 hôn nhân gi英a t壱p 

nh英ng ng逢運i đàn ông và t壱p nh英ng ng逢運i đàn bà, vi羽c sinh viên ch丑n tr逢運ng, th亥y giáo ch丑n 

ti院t d衣y trong th運i khoá bi吋u v.v… 

11.2. BÀI TOÁN GHÉP ĐÔI KHÔNG TR窺NG VÀ CÁC KHÁI NI烏M 

Cho m瓜t đ欝 th鵜 hai phía G = (X ∪ Y, E) 荏 đây X là t壱p các đ雨nh trái và Y là t壱p các đ雨nh ph違i 
c栄a G. X = {x[1], x[2], …, x[m]}, Y = {y[1], y[2], …, y[n]} 

M瓜t b瓜 ghép (matching) c栄a G là m瓜t t壱p h嬰p các c衣nh c栄a G đôi m瓜t không có đ雨nh chung. 



¦ 284 } Chuyên đ隠 

 

ĐHSPHN 1999-2004 

Bài toán ghép đôi (matching problem) là tìm m瓜t b瓜 ghép l噂n nh医t (nghƿa là có s嘘 c衣nh l噂n 

nh医t) c栄a G 

Xét m瓜t b瓜 ghép M c栄a G. 

¬ Các đ雨nh trong M g丑i là các đ雨nh đã ghép (matched vertices), các đ雨nh khác là ch逢a ghép. 

¬ Các c衣nh trong M g丑i là các c衣nh đã ghép, các c衣nh khác là ch逢a ghép 

¬ N院u đ鵜nh h逢噂ng l衣i các c衣nh c栄a đ欝 th鵜 thành cung, nh英ng c衣nh ch逢a ghép đ逢嬰c đ鵜nh 

h逢噂ng t瑛 X sang Y, nh英ng c衣nh đã ghép đ鵜nh h逢噂ng t瑛 Y v隠 X. Trên đ欝 th鵜 đ鵜nh h逢噂ng đó: 

M瓜t đ逢運ng đi xu医t phát t瑛 m瓜t X_đ雨nh ch逢a ghép g丑i là đ逢運ng pha, m瓜t đ逢運ng đi t瑛 m瓜t 
X_đ雨nh ch逢a ghép t噂i m瓜t Y_đ雨nh ch逢a ghép g丑i là đ逢運ng m荏. 

M瓜t cách d宇 hi吋u, có th吋 quan ni羽m nh逢 sau: 

¬ M瓜t đ逢運ng pha (alternating path) là m瓜t đ逢運ng đi đ挨n trong G b逸t đ亥u b茨ng m瓜t X_đ雨nh 

ch逢a ghép, đi theo m瓜t c衣nh ch逢a ghép sang Y, r欝i đ院n m瓜t c衣nh đã ghép v隠 X, r欝i l衣i đ院n 

m瓜t c衣nh ch逢a ghép sang Y… c泳 xen k胤 nhau nh逢 v壱y. 

¬ M瓜t đ逢運ng m荏 (augmenting path) là m瓜t đ逢運ng pha. B逸t đ亥u t瑛 m瓜t X_đ雨nh ch逢a ghép k院t 
thúc b茨ng m瓜t Y_đ雨nh ch逢a ghép. 

Ví d映: v噂i đ欝 th鵜 hai phía trong hình Hình 85 và b瓜 ghép M = {(x[1], y[1]), (x[2], y[2])} 

x[3] và y[3] là nh英ng đ雨nh ch逢a ghép, các đ雨nh khác là đã ghép 

Đ逢運ng (x[3], y[2], x[2], y[1]) là đ逢運ng pha 

Đ逢運ng (x[3], y[2], x[2], y[1], x[1], y[3]) là đ逢運ng m荏. 

3 3

X Y

1

2

1

2

 
Hình 85: Đ欝 th鵜 hai phía và b瓜 ghép M 

11.3. THU一T TOÁN Đ姶云NG M雲 

Thu壱t toán đ逢運ng m荏 đ吋 tìm m瓜t b瓜 ghép l噂n nh医t phát bi吋u nh逢 sau: 

B逢噂c 1: 

B逸t đ亥u t瑛 m瓜t b瓜 ghép b医t kỳ M (thông th逢運ng b瓜 ghép đ逢嬰c kh荏i gán b茨ng b瓜 ghép r厩ng 

hay đ逢嬰c tìm b茨ng các thu壱t toán tham lam) 

B逢噂c 2: 

Tìm m瓜t đ逢運ng m荏 

B逢噂c 3: 
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¬ N院u b逢噂c 2 tìm đ逢嬰c đ逢運ng m荏 thì m荏 r瓜ng b瓜 ghép M: Trên đ逢運ng m荏, lo衣i b臼 nh英ng 

c衣nh đã ghép kh臼i M và thêm vào M nh英ng c衣nh ch逢a ghép. Sau đó l員p l衣i b逢噂c 2. 

¬ N院u b逢噂c 2 không tìm đ逢嬰c đ逢運ng m荏 thì thu壱t toán k院t thúc 

〈Khởi tạo một bộ ghép M〉; 
while 〈Có đường mở xuất phát từ x tới một đỉnh y chưa ghép ∈ Y〉 do 
  〈Dọc trên đường mở, xoá bỏ khỏi M các cạnh đã ghép và thêm vào M những cạnh chưa ghép〉; 
  {Sau thao tác này, đỉnh x và y trở thành đã ghép, số cạnh đã ghép tăng lên 1} 
Nh逢 ví d映 trên, v噂i b瓜 ghép hai c衣nh M = {(x[1], y[1]), (x[2], y[2])} và đ逢運ng m荏 tìm đ逢嬰c 

g欝m các c衣nh: 

(x[3], y[2]) ∉ M  

(y[2], x[2]) ∈ M 

(x[2], y[1]) ∉ M 

(y[1], x[1]) ∈ M 

(x[1], y[3]) ∉ M 

V壱y thì ta s胤 lo衣i đi các c衣nh (y[2], x[2]) và (y[1], x[1]) trong b瓜 ghép cũ và thêm vào đó các 

c衣nh (x[3], y[2]), (x[2], y[1]), (x[1], y[3]) đ逢嬰c b瓜 ghép 3 c衣nh. 

11.4. CÀI Đ咽T 

11.4.1. Bi吋u di宇n đ欝 th鵜 hai phía 

Gi違 s穎 đ欝 th鵜 hai phía G = (X ∪ Y, E) có các X_đ雨nh ký hi羽u là x[1], x[2], …, x[m] và các 

Y_đ雨nh ký hi羽u là y[1], y[2], …, y[n]. Ta s胤 bi吋u di宇n đ欝 th鵜 hai phía này b茨ng ma tr壱n A c叡 

mxn. Trong đó: 

A[i, j] = TRUE ⇔ có c衣nh n嘘i đ雨nh x[i] v噂i đ雨nh y[j]. 

11.4.2. Bi吋u di宇n b瓜 ghép 

Đ吋 bi吋u di宇n b瓜 ghép, ta s穎 d映ng hai m違ng: matchX[1..m] và matchY[1..n].  

¬ matchX[i] là ch雨 s嘘 c栄a đ雨nh thu瓜c t壱p Y ghép v噂i đ雨nh x[i]  

¬ matchY[j] là ch雨 s嘘 c栄a đ雨nh thu瓜c t壱p X ghép v噂i đ雨nh y[j].  

T泳c là n院u nh逢 c衣nh (x[i], y[j]) thu瓜c b瓜 ghép thì matchX[i] = j và matchY[j] = i. 

Quy 逢噂c r茨ng: 

¬ N院u nh逢 x[i] ch逢a ghép v噂i đ雨nh nào c栄a t壱p Y thì matchX[i] = 0 

¬ N院u nh逢 y[j] ch逢a ghép v噂i đ雨nh nào c栄a t壱p X thì matchY[j] = 0. 

Suy ra 

¬ Thêm m瓜t c衣nh (x[i], y[j]) vào b瓜 ghép ⇔ Đ員t matchX[i] := j và matchY[j] := i; 

¬ Lo衣i m瓜t c衣nh (x[i], y[j]) kh臼i b瓜 ghép ⇔ Đ員t matchX[i] := 0 và matchY[j] := 0; 
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11.4.3. Tìm đ逢運ng m荏 nh逢 th院 nào. 

Vì đ逢運ng m荏 b逸t đ亥u t瑛 m瓜t X_đ雨nh ch逢a ghép, đi theo m瓜t c衣nh ch逢a ghép sang t壱p Y, r欝i 
theo m瓜t đã ghép đ吋 v隠 t壱p X, r欝i l衣i m瓜t c衣nh ch逢a ghép sang t壱p Y … cu嘘i cùng là c衣nh 

ch逢a ghép t噂i m瓜t Y_đ雨nh ch逢a ghép. Nên có th吋 th医y ngay r茨ng đ瓜 dài đ逢運ng m荏 là lẻ và 

trên đ逢運ng m荏 s嘘 c衣nh ∈ M ít h挨n s嘘 c衣nh ∉ M là 1 c衣nh. Và cũng d宇 th医y r茨ng gi違i thu壱t tìm 

đ逢運ng m荏 nên s穎 d映ng thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u r瓜ng đ吋 đ逢運ng m荏 tìm đ逢嬰c là đ逢運ng 

đi ng逸n nh医t, gi違m b噂t công vi羽c cho b逢噂c tĕng c員p ghép. 

Ta kh荏i t衣o m瓜t hàng đ嬰i (Queue) ban đ亥u ch泳a t医t c違 các X_đ雨nh ch逢a ghép. Thu壱t toán tìm 

ki院m theo chi隠u r瓜ng làm vi羽c theo nguyên t逸c l医y m瓜t đ雨nh v kh臼i Queue và l衣i đẩy Queue 

nh英ng n嘘i t瑛 v ch逢a đ逢嬰c thĕm. Nh逢 v壱y n院u thĕm t噂i m瓜t Y_đ雨nh ch逢a ghép thì t泳c là ta tìm 

đ逢運ng m荏 k院t thúc 荏 Y_đ雨nh ch逢a ghép đó, quá trình tìm ki院m d瑛ng ngay. Còn n院u ta thĕm 

t噂i m瓜t đ雨nh y[j] ∈ Y đã ghép, d詠a vào s詠 ki羽n: t瑛 y[j] ch雨 có th吋 t噂i đ逢嬰c matchY[j] theo 

duy nh医t m瓜t c衣nh đã ghép đ鵜nh h逢噂ng ng逢嬰c t瑛 Y v隠 X, nên ta có th吋 đánh d医u thĕm y[j], 

thĕm luôn c違 matchY[j], và đẩy vào Queue ph亥n t穎 matchY[j] ∈ X (Thĕm li隠n 2 b逢噂c). 

Input: file vĕn b違n MATCH.INP 

¬ Dòng 1: ch泳a hai s嘘 m, n (m, n ≤ 1000) theo th泳 t詠 là s嘘 X_đ雨nh và s嘘 Y_đ雨nh cách nhau ít 

nh医t m瓜t d医u cách 

¬ Các dòng ti院p theo, m厩i dòng ghi hai s嘘 i, j cách nhau ít nh医t m瓜t d医u cách th吋 hi羽n có 

c衣nh n嘘i hai đ雨nh (x[i], y[j]). 

Output: file vĕn b違n MATCH.OUT, ghi b瓜 ghép c詠c đ衣i tìm đ逢嬰c 

X Y

1

2

3

4

1

2

3

4

5

 

MATCH.INP 

4 5 
1 1 
1 4 
2 1 
2 2 
2 4 
3 2 
3 3 
4 2 
4 3 

MATCH.OUT 

Match:  
1) x[1] - y[1] 
2) x[2] - y[4] 
3) x[3] - y[3] 
4) x[4] - y[2] 

P_4_11_1.PAS * Thuật toán đường mở tìm bộ ghép cực đại 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program MatchingProblem; 
const 
  InputFile  = 'MATCH.INP'; 
  OutputFile = 'MATCH.OUT'; 
  max = 1000; 
var 
  m, n: Integer; 
  a: array[1..max, 1..max] of Boolean; 
  matchX, matchY: array[1..max] of Integer; 
  Trace: array[1..max] of Integer; 
 
procedure Enter; 
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var 
  i, j: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  FillChar(a, SizeOf(a), False); 
  ReadLn(f, m, n); 
  while not SeekEof(f) do 
    begin 
      ReadLn(f, i, j); 
      a[i, j] := True; 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
procedure Init; {Kh運i tạo bộ ghép rỗng} 
begin 
  FillChar(matchX, SizeOf(matchX), 0); 
  FillChar(matchY, SizeOf(matchY), 0); 
end; 
 
{Tìm đư噂ng m運, nếu thấy trả về một Y_đỉnh chưa ghép là đỉnh kết thúc đư噂ng m運, nếu không thấy trả về 0} 
function FindAugmentingPath: Integer; 
var 
  Queue: array[1..max] of Integer; 
  i, j, Front, Rear: Integer; 
begin 
  FillChar(Trace, SizeOf(Trace), 0); {Trace[j] = X_đỉnh liền trước y[j] trên đư噂ng m運} 
  Rear := 0; {Kh運i tạo hàng đợi rỗng} 
  for i := 1 to m do {Đẩy tất cả những X_đỉnh chưa ghép vào hàng đợi} 
    if matchX[i] = 0 then 
      begin 
        Inc(Rear); 
        Queue[Rear] := i; 
      end; 
  {Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng} 
  Front := 1; 
  while Front <= Rear do 
    begin 
      i := Queue[Front]; Inc(Front); {Lấy một X_đỉnh ra khỏi Queue (x[i])} 
      for j := 1 to n do {Xét những Y_đỉnh chưa thăm kề với x[i] qua một cạnh chưa ghép} 
        if (Trace[j] = 0) and a[i, j] and (matchX[i] <> j) then 
          begin {lệnh if trên hơi thừa đk matchX[i] <> j, điều kiện Trace[j] = 0 đã bao hàm luôn điều kiện này rồi} 
            Trace[j] := i; {Lưu vết đư噂ng đi} 
            if matchY[j] = 0 then {Nếu j chưa ghép thì ghi nhận đư噂ng m運 và thoát ngay} 
              begin 
                FindAugmentingPath := j; 
                Exit; 
              end; 
            Inc(Rear); {Đẩy luôn matchY[j] vào hàng đợi} 
            Queue[Rear] := matchY[j]; 
          end; 
    end; 
  FindAugmentingPath := 0; {云 trên không Exit được tức là không còn đư噂ng m運} 
end; 
 

{Nới rộng bộ ghép bằng đư噂ng m運 kết thúc 運 f∈Y} 
procedure Enlarge(f: Integer);  
var 
  x, next: Integer; 
begin 
  repeat 
    x := Trace[f]; 
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    next := matchX[x]; 
    matchX[x] := f; 
    matchY[f] := x; 
    f := next; 
  until f = 0; 
end; 
 
procedure Solve; {Thuật toán đư噂ng m運} 
var 
  finish: Integer; 
begin 
  repeat 
    finish := FindAugmentingPath; {Đầu tiên thử tìm một đư噂ng m運} 
    if finish <> 0 then Enlarge(finish); {Nếu thấy thì tăng cặp và lặp lại} 
  until finish = 0; {Nếu không thấy thì dừng} 
end; 
 
procedure PrintResult; {In kết quả} 
var 
  i, Count: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  WriteLn(f, 'Match: '); 
  Count := 0; 
  for i := 1 to m do 
    if matchX[i] <> 0 then 
      begin 
        Inc(Count); 
        WriteLn(f, Count, ') x[', i, '] - y[', matchX[i], ']'); 
      end; 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Init; 
  Solve; 
  PrintResult; 
end. 

Kh違o sát tính đúng đ逸n c栄a thu壱t toán cho ta m瓜t k院t qu違 khá thú v鵜: 

N院u ta thêm m瓜t đ雨nh s và cho thêm m cung t瑛 s t噂i t医t c違 nh英ng đ雨nh c栄a t壱p X, thêm m瓜t 
đ雨nh t và n嘘i thêm n cung t瑛 t医t c違 các đ雨nh c栄a Y t噂i t. Ta đ逢嬰c m瓜t m衣ng v噂i đ雨nh phát s và 

đ雨nh thu t.  

X Y

B

1 1

A

2

3

4

2

3

4

 
Hình 86: Mô hình lu欝ng c栄a bài toán tìm b瓜 ghép c詠c đ衣i trên đ欝 th鵜 hai phía 
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N院u đ員t kh違 nĕng thông qua c栄a các cung đ隠u là 1 sau đó tìm lu欝ng c詠c đ衣i trên m衣ng thì theo 

đ鵜nh lý v隠 tính nguyên, lu欝ng d逢挨ng tìm đ逢嬰c trên các cung đ隠u ph違i là s嘘 nguyên (t泳c là 

b茨ng 1 ho員c 0). Khi đó d宇 th医y r茨ng nh英ng cung có lu欝ng d逢挨ng b茨ng 1 t瑛 t壱p X t噂i t壱p Y s胤 
cho ta m瓜t b瓜 ghép l噂n nh医t. Đ吋 ch泳ng minh thu壱t toán đ逢運ng m荏 tìm đ逢嬰c b瓜 ghép l噂n nh医t 
sau h英u h衣n b逢噂c, ta s胤 ch泳ng minh r茨ng s嘘 b瓜 ghép tìm đ逢嬰c b茨ng thu壱t toán đ逢運ng m荏 s胤 
b茨ng giá tr鵜 lu欝ng c詠c đ衣i nói trên, đi隠u đó cũng r医t d宇 b荏i vì n院u đ吋 ý k悦 m瓜t chút thì đ逢運ng 

m荏 chẳng qua là đ逢運ng tĕng lu欝ng trên m衣ng th員ng d逢 mà thôi, ngay cái tên augmenting path 

đã cho ta bi院t đi隠u này. Vì v壱y thu壱t toán đ逢運ng m荏 荏 tr逢運ng h嬰p này là m瓜t cách cài đ員t 
hi羽u qu違 trên m瓜t d衣ng đ欝 th鵜 đ員c bi羽t, nó làm cho ch逢挨ng trình sáng s栄a h挨n nhi隠u so v噂i 

ph逢挨ng pháp tìm b瓜 ghép d詠a trên bài toán lu欝ng thu亥n túy.  

Ng逢運i ta đã ch泳ng minh đ逢嬰c chi phí th運i gian th詠c hi羽n gi違i thu壱t này trong tr逢運ng h嬰p x医u 

nh医t s胤 là O(n3) đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 dày và O(n(n + m)logn) đ嘘i v噂i đ欝 th鵜 th逢a. Tuy nhiên, cũng 

gi嘘ng nh逢 thu壱t toán Ford-Fulkerson, trên th詠c t院 ph逢挨ng pháp này ho衣t đ瓜ng r医t nhanh. 

Bài t壱p 

Bài 1 

Có n th嬰 và m công vi羽c (n, m ≤ 100). M厩i th嬰 cho bi院t mình có th吋 làm đ逢嬰c nh英ng vi羽c nào, 

hãy phân công các th嬰 làm các công vi羽c đó sao cho: 

¬ M厩i th嬰 ph違i làm ít nh医t hai vi羽c 

¬ M瓜t vi羽c ch雨 giao cho m瓜t th嬰 th詠c hi羽n 

¬ S嘘 vi羽c th詠c hi羽n đ逢嬰c là nhi隠u nh医t có th吋. 

H逢噂ng d磯n: D詠ng đ欝 th鵜 hai phía G = (X ∪ Y, E), X t壱p các th嬰 và Y là t壱p các công vi羽c. S穎 

d映ng thu壱t toán đ逢運ng m荏 v噂i cách hi吋u đ逢運ng m荏 là đ逢運ng pha xu医t phát t瑛 1 th嬰 ch逢a 

đ逢嬰c phân đ栄 hai vi羽c và k院t thúc 荏 m瓜t vi羽c ch逢a đ逢嬰c phân công. 

Bài 2 

Có n th嬰 và m công vi羽c (n, m ≤ 100). M厩i th嬰 cho bi院t mình có th吋 làm đ逢嬰c nh英ng vi羽c nào, 

hãy phân công th詠c hi羽n các công vi羽c đó sao cho: 

¬ M厩i công vi羽c ch雨 giao cho m瓜t th嬰 th詠c hi羽n 

¬ S嘘 công vi羽c phân cho ng逢運i th嬰 làm nhi隠u nh医t là c詠c ti吋u. 

H逢噂ng d磯n: D詠ng đ欝 th鵜 hai phía G = (X ∪ Y, E), X là t壱p các công vi羽c và Y là t壱p th嬰. V噂i 

m瓜t s嘘 nguyên k (1 ≤ k ≤ m), tìm cách phân công th詠c hi羽n các công vi羽c sao cho không th嬰 

nào làm quá k vi羽c. Có th吋 s穎 d映ng thu壱t toán đ逢運ng m荏 v噂i cách hi吋u đ逢運ng m荏 là đ逢運ng 

pha xu医t phát t瑛 m瓜t vi羽c ch逢a đ逢嬰c phân công và k院t thúc 荏 m瓜t th嬰 ch逢a làm đ栄 k vi羽c. 

S嘘 k s胤 đ逢嬰c th穎 l亥n l逢嬰t t瑛 1 t噂i m, xác đ鵜nh s嘘 k đ亥u tiên cho phép tìm ra phép phân công 

th詠c hi羽n h院t các vi羽c và in k院t qu違 ra phép phân công t逢挨ng 泳ng v噂i s嘘 k đó. Có hai đi隠u 

quan tr丑ng ph違i l逢u ý: Th泳 nh医t là phép th穎 v噂i k = k0 có th吋 t壱n d映ng k院t qu違 c栄a phép phân 

công v噂i k = k0 - 1 ch泳 không c亥n th詠c hi羽n l衣i t瑛 đ亥u. Th泳 hai là vi羽c “c違i ti院n” b茨ng áp 

d映ng thu壱t toán tìm ki院m nh鵜 phân đ吋 ch雨 ra s嘘 k nh臼 nh医t th臼a mãn yêu c亥u phân công toàn 
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b瓜 các công vi羽c s胤 không giúp ích gì mà s胤 ch雨 làm ch逢挨ng trình ch壱m đi, lý do là b荏i m厩i 
l亥n tĕng c員p d詠a trên đ逢運ng m荏 thì s嘘 vi羽c đ逢嬰c phân công cũng ch雨 tĕng lên 1 mà thôi. 

Bài 3 

Xem l衣i bài toán Minimum Path Cover 荏 §10. Cài đ員t l衣i theo cách b噂t c欝ng k隠nh h挨n b茨ng 

cách s穎 d映ng nh英ng k悦 thu壱t đã h丑c đ逢嬰c trong bài toán tìm b瓜 ghép c詠c đ衣i. 

Bài 4 

Cho đ欝 th鵜 hai phía G = (X ∪ Y, E). Hãy ch雨 ra m瓜t t壱p S g欝m ít nh医t các đ雨nh sao cho m厩i 
c衣nh ∈ E đ隠u liên thu瓜c v噂i ít nh医t m瓜t đ雨nh thu瓜c S. 

H逢噂ng d磯n: Có th吋 đ逢a v隠 mô hình bài toán lu欝ng v噂i kh違 nĕng thông qua c栄a c違 các cung và 

các đ雨nh: Đ逢a m瓜t đ雨nh phát gi違 s n嘘i t噂i m丑i đ雨nh ∈ X, m瓜t đ雨nh thu gi違 t n嘘i t瑛 m丑i đ雨nh ∈ 

Y. Các c衣nh trong E đ逢嬰c đ鵜nh chi隠u t瑛 X sang Y, kh違 nĕng thông qua c栄a các cung đ逢嬰c đ員t 
b茨ng +∞. Kh違 nĕng thông qua c栄a các đ雨nh ∈ X ∪ Y đ員t b茨ng 1. Sau đó tìm lu欝ng c詠c đ衣i t瑛 

s t噂i t và lát c逸t hẹp nh医t, lát c逸t này ch逸c ch逸n c逸t t衣i các đ雨nh, nh英ng đ雨nh b鵜 c逸t s胤 đ逢嬰c 

ch丑n vào t壱p S. Tuy nhiên, b茨ng m瓜t s嘘 suy lu壱n, ta có th吋 đ逢a v隠 mô hình bài toán b瓜 ghép 

c詠c đ衣i đ吋 d宇 dàng h挨n trong vi羽c cài đ員t b茨ng ph逢挨ng pháp sau: 

¬ Tìm b瓜 ghép c詠c đ衣i trên G 

¬ Khi tìm xong b瓜 ghép, t泳c là th栄 t映c tìm đ逢運ng m荏 không tìm ra đ逢運ng m荏, ta xác đ鵜nh 

đ逢嬰c: 

 T壱p Y*={T壱p các Y_đ雨nh đi đ院n đ逢嬰c t瑛 m瓜t X_đ雨nh ch逢a ghép qua m瓜t đ逢運ng pha} 

 T壱p X*={x∈X|x đã ghép và đ雨nh ghép v噂i x ∉ Y*} 

¬ Đ員t S = X* ∪ Y* 
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§12. BÀI TOÁN TÌM B浦 GHÉP C衛C Đ萎I V閏I TR窺NG S渦 C衛C TI韻U 

TRÊN Đ唄 TH卯 HAI PHÍA - THU一T TOÁN HUNGARI 

12.1. BÀI TOÁN PHÂN CÔNG 

Đây là m瓜t d衣ng bài toán phát bi吋u nh逢 sau: Có m ng逢運i (đánh s嘘 1, 2, …, m) và n công vi羽c 

(đánh s嘘 1, 2, …, n), m厩i ng逢運i có kh違 nĕng th詠c hi羽n m瓜t s嘘 công vi羽c nào đó. Đ吋 giao cho 

ng逢運i i th詠c hi羽n công vi羽c j c亥n m瓜t chi phí là c[i, j] ≥ 0. C亥n phân cho m厩i th嬰 m瓜t vi羽c và 

m厩i vi羽c ch雨 do m瓜t th嬰 th詠c hi羽n sao cho s嘘 công vi羽c có th吋 th詠c hi羽n đ逢嬰c là nhi隠u nh医t và 

n院u có ≥ 2 ph逢挨ng án đ隠u th詠c hi羽n đ逢嬰c nhi隠u công vi羽c nh医t thì ch雨 ra ph逢挨ng án chi phí ít 

nh医t. 

D詠ng đ欝 th鵜 hai phía G = (X ∪ Y, E) v噂i X là t壱p m ng逢運i, Y là t壱p n vi羽c và (u, v) ∈ E v噂i 

tr丑ng s嘘 c[u, v] n院u nh逢 ng逢運i u làm đ逢嬰c công vi羽c v. Bài toán đ逢a v隠 tìm b瓜 ghép nhi隠u 

c衣nh nh医t c栄a G có tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t. 

G丑i k = max(m, n). B鰻 sung vào t壱p X và Y m瓜t s嘘 đ雨nh gi違 đ吋 ⏐X⏐=⏐Y⏐= k. 

G丑i M là m瓜t s嘘 d逢挨ng đ栄 l噂n h挨n chi phí c栄a m丑i phép phân công có th吋. V噂i m厩i c員p đ雨nh 

(u, v): u ∈ X và v ∈ Y. N院u (u, v) ∉ E thì ta b鰻 sung c衣nh (u, v) vào E v噂i tr丑ng s嘘 là M. 

Khi đó ta đ逢嬰c G là m瓜t đ欝 th鵜 hai phía đ亥y đ栄 (Đ欝 th鵜 hai phía mà gi英a m瓜t đ雨nh b医t kỳ c栄a 

X và m瓜t đ雨nh b医t kỳ c栄a Y đ隠u có c衣nh n嘘i). Và n院u nh逢 ta tìm đ逢嬰c b瓜 ghép đ亥y đ栄 k c衣nh 

mang tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t thì ta ch雨 c亥n lo衣i b臼 kh臼i b瓜 ghép đó nh英ng c衣nh mang tr丑ng s嘘 M 

v瑛a thêm vào thì s胤 đ逢嬰c k院 ho衣ch phân công 1 ng逢運i ↔ 1 vi羽c c亥n tìm. Đi隠u này d宇 hi吋u b荏i 

b瓜 ghép đ亥y đ栄 mang tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t t泳c là ph違i ít c衣nh tr丑ng s嘘 M nh医t, t泳c là s嘘 phép 

phân công là nhi隠u nh医t, và t医t nhiên trong s嘘 các ph逢挨ng án ghép ít c衣nh tr丑ng s嘘 M nh医t thì 

đây là ph逢挨ng án tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t, t泳c là t鰻ng chi phí trên các phép phân công là ít nh医t. 

12.2. PHÂN TÍCH 

Input: Đ欝 th鵜 hai phía đ亥y đ栄 G = (X ∪ Y, E); X = {x[1], …, x[k]}, Y = {y[1], …, y[k]}. 

Đ逢嬰c cho b荏i ma tr壱n vuông C c叡 kxk, c[i, j] = tr丑ng s嘘 c衣nh n嘘i đ雨nh x[i] v噂i y[j]. Gi違 thi院t 
c[i, j] ≥ 0 (∀i, j) 

Output B瓜 ghép đ亥y đ栄 tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t. 

Hai đ鵜nh lý sau đây tuy r医t đ挨n gi違n nh逢ng là nh英ng đ鵜nh lý quan tr丑ng t衣o c挨 s荏 cho thu壱t 
toán s胤 trình bày: 

Định lý 1: Lo衣i b臼 kh臼i G nh英ng c衣nh tr丑ng s嘘 > 0. N院u nh英ng c衣nh tr丑ng s嘘 0 còn l衣i t衣o ra 

b瓜 ghép k c衣nh trong G thì đây là b瓜 ghép c亥n tìm. 

Chứng minh: Theo gi違 thi院t, các c衣nh c栄a G mang tr丑ng s嘘 không âm nên b医t kỳ b瓜 ghép nào 

trong G cũng có tr丑ng s嘘 không âm, mà b瓜 ghép 荏 trên mang tr丑ng s嘘 0, nên t医t nhiên đó là b瓜 
ghép đ亥y đ栄 tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t. 
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Định lý 2: V噂i đ雨nh x[i], n院u ta c瓜ng thêm m瓜t s嘘 ∆(d逢挨ng hay âm) vào t医t c違 nh英ng c衣nh 

liên thu瓜c v噂i x[i] (t逢挨ng đ逢挨ng v噂i vi羽c c瓜ng thêm ∆ vào t医t c違 các ph亥n t穎 thu瓜c hàng i c栄a 

ma tr壱n C) thì không 違nh h逢荏ng t噂i b瓜 ghép đ亥y đ栄 tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t. 

Chứng minh: V噂i m瓜t b瓜 ghép đ亥y đ栄 b医t kỳ thì có m瓜t và ch雨 m瓜t c衣nh ghép v噂i x[i]. Nên 

vi羽c c瓜ng thêm ∆ vào t医t c違 các c衣nh liên thu瓜c v噂i x[i] s胤 làm tĕng tr丑ng s嘘 b瓜 ghép đó lên ∆. 

Vì v壱y n院u nh逢 ban đ亥u, M là b瓜 ghép đ亥y đ栄 tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t thì sau thao tác trên, M v磯n là 

b瓜 ghép đ亥y đ栄 tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t. 

Hệ quả: V噂i đ雨nh y[j], n院u ta c瓜ng thêm m瓜t s嘘 ∆ (d逢挨ng hay âm) vào t医t c違 nh英ng c衣nh liên 

thu瓜c v噂i y[j] (t逢挨ng đ逢挨ng v噂i vi羽c c瓜ng thêm ∆ vào t医t c違 các ph亥n t穎 thu瓜c c瓜t j c栄a ma 

tr壱n C) thì không 違nh h逢荏ng t噂i b瓜 ghép đ亥y đ栄 tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t. 

Từ đây có thể nhận ra tư tưởng của thuật toán: Từ đồ thị G, ta tìm chiến lược cộng / trừ 

một cách hợp lý trọng số của các cạnh liên thuộc với từng đỉnh để được một đồ thị mới vẫn 

có các cạnh trọng số không âm, mà các cạnh trọng số 0 của đồ thị mới đó chứa một bộ 
ghép đầy đủ k cạnh. 

Ví d映: Bi院n đ鰻i ma tr壱n tr丑ng s嘘 c栄a đ欝 th鵜 hai phía 3 đ雨nh trái, 3 đ雨nh ph違i: 

0 0 0

0 1 7

0 8 9

⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
-1

-1

+1

x[1]-y[3]

x[2]-y[2]

x[3]-y[1]

1 0 0

0 0 6

0 7 8

⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
 

Hình 87: Phép xoay tr丑ng s嘘 c衣nh 

12.3. THU一T TOÁN 

12.3.1. Các khái ni羽m: 

Đ吋 cho g丑n, ta g丑i nh英ng c衣nh tr丑ng s嘘 0 c栄a G là nh英ng 0_c衣nh. 

Xét m瓜t b瓜 ghép M ch雨 g欝m nh英ng 0_c衣nh. 

¬ Nh英ng đ雨nh ∈ M g丑i là nh英ng đ雨nh đã ghép, nh英ng đ雨nh còn l衣i g丑i là nh英ng đ雨nh ch逢a 

ghép. 

¬ Nh英ng 0_c衣nh ∈ M g丑i là nh英ng 0_c衣nh đã ghép, nh英ng 0_c衣nh còn l衣i là nh英ng 0_c衣nh 

ch逢a ghép. 

¬ N院u ta đ鵜nh h逢噂ng l衣i các 0_c衣nh theo cách: Nh英ng 0_c衣nh ch逢a ghép cho h逢噂ng t瑛 t壱p X 

sang t壱p Y, nh英ng 0_c衣nh đã ghép cho h逢噂ng t瑛 t壱p Y v隠 t壱p X. Khi đó: 

¬ Đ逢運ng pha (Alternating Path) là m瓜t đ逢運ng đi c挨 b違n xu医t phát t瑛 m瓜t X_đ雨nh ch逢a ghép 

đi theo các 0_c衣nh đã đ鵜nh h逢噂ng 荏 trên. Nh逢 v壱y d丑c trên đ逢運ng pha, các 0_c衣nh ch逢a 

ghép và nh英ng 0_c衣nh đã ghép xen k胤 nhau. Vì đ逢運ng pha ch雨 là đ逢運ng đi c挨 b違n trên đ欝 
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th鵜 đ鵜nh h逢噂ng nên vi羽c xác đ鵜nh nh英ng đ雨nh nào có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 x ∈ X b茨ng m瓜t 
đ逢運ng pha có th吋 s穎 d映ng các thu壱t toán tìm ki院m trên đ欝 th鵜 (BFS ho員c DFS). Nh英ng đ雨nh 

và nh英ng c衣nh đ逢嬰c duy羽t qua t衣o thành m瓜t cây pha g嘘c x 

¬ M瓜t đ逢運ng m荏 (Augmenting Path) là m瓜t đ逢運ng pha đi t瑛 m瓜t X_đ雨nh ch逢a ghép t噂i m瓜t 
Y_đ雨nh ch逢a ghép. 

Nh逢 v壱y:  

¬ Đ逢運ng đi tr詠c ti院p t瑛 m瓜t X_đ雨nh ch逢a ghép t噂i m瓜t Y_đ雨nh ch逢a ghép qua m瓜t 0_c衣nh 

ch逢a ghép cũng là m瓜t đ逢運ng m荏.  

¬ D丑c trên đ逢運ng m荏, s嘘 0_c衣nh ch逢a ghép nhi隠u h挨n s嘘 0_c衣nh đã ghép đúng 1 c衣nh. 

12.3.2. Thu壱t toán Hungari 

B逢噂c 1: Kh荏i t衣o:  

M瓜t b瓜 ghép M := ∅ 

B逢噂c 2: V噂i m丑i đ雨nh x*∈X, ta tìm cách ghép x*:  

B逸t đ亥u t瑛 đ雨nh x*, th穎 tìm đ逢運ng m荏 b逸t đ亥u 荏 x* b茨ng thu壱t toán tìm ki院m trên đ欝 th鵜. Có 

hai kh違 nĕng có th吋 x違y ra: 

¬ Ho員c tìm đ逢嬰c đ逢運ng m荏 thì d丑c theo đ逢運ng m荏, ta lo衣i b臼 nh英ng c衣nh đã ghép kh臼i M và 

thêm vào M nh英ng c衣nh ch逢a ghép, ta đ逢嬰c m瓜t b瓜 ghép m噂i nhi隠u h挨n b瓜 ghép cũ 1 

c衣nh và đ雨nh x* tr荏 thành đã ghép. 

¬ Ho員c không tìm đ逢嬰c đ逢運ng m荏 thì có th吋 xác đ鵜nh đ逢嬰c: 

 VisitedX = {T壱p nh英ng X_đ雨nh có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 x* b茨ng m瓜t đ逢運ng pha} 

 VisitedY = {T壱p nh英ng Y_đ雨nh có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 x* b茨ng m瓜t đ逢運ng pha} 

 G丑i ∆ là tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t c栄a các c衣nh n嘘i gi英a m瓜t đ雨nh thu瓜c VisitedX v噂i m瓜t đ雨nh 

không thu瓜c VisitedY. D宇 th医y ∆ > 0 b荏i n院u ∆ = 0 thì t欝n t衣i m瓜t 0_c衣nh (x, y) v噂i 

x∈VisitedX và y∉VisitedY. Vì x* đ院n đ逢嬰c x b茨ng m瓜t đ逢運ng pha và (x, y) là m瓜t 
0_c衣nh nên x* cũng đ院n đ逢嬰c y b茨ng m瓜t đ逢運ng pha, d磯n t噂i y ∈ VisitedY, đi隠u này vô 

lý.  

 Bi院n đ鰻i đ欝 th鵜 G: V噂i ∀x ∈ VisitedX, tr瑛 ∆ vào tr丑ng s嘘 nh英ng c衣nh liên thu瓜c v噂i x, 

V噂i ∀ y ∈ VisitedY, c瓜ng ∆ vào tr丑ng s嘘 nh英ng c衣nh liên thu瓜c v噂i y.  

 L員p l衣i th栄 t映c tìm ki院m trên đ欝 th鵜 th穎 tìm đ逢運ng m荏 xu医t phát 荏 x* cho t噂i khi tìm ra 

đ逢運ng m荏. 

B逢噂c 3: Sau b逢噂c 2 thì m丑i X_đ雨nh đ隠u đ逢嬰c ghép, in k院t qu違 v隠 b瓜 ghép tìm đ逢嬰c. 

Mô hình cài đ員t c栄a thu壱t toán có th吋 vi院t nh逢 sau: 

M := ∅; 

for (x*∈X) do 
  begin 
    repeat 

      〈Tìm đường mở xuất phát ở x*〉; 
      if 〈Không tìm thấy đường mở〉 then 〈Biến đổi đồ thị G: Chọn ∆ := …〉; 
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    until 〈Tìm thấy đường mở〉; 
    〈Dọc theo đường mở, loại bỏ những cạnh đã ghép khỏi M và thêm vào M những cạnh chưa ghép〉; 
  end; 

〈Output: M là bộ ghép cần tìm〉; 
Ví d映 minh ho衣: 

Đ吋 không b鵜 r嘘i hình, ta hi吋u nh英ng c衣nh không ghi tr丑ng s嘘 là nh英ng 0_c衣nh, nh英ng c衣nh 

không v胤 mang tr丑ng s嘘 r医t l噂n trong tr逢運ng h嬰p này không c亥n thi院t ph違i tính đ院n. Nh英ng 

c衣nh nét đ壱m là nh英ng c衣nh đã ghép, nh英ng c衣nh nét thanh là nh英ng c衣nh ch逢a ghép. 

1
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x* = x4, không thấy đường mở
VisitedX = {x3, x4}

VisitedY = {y3}

Giá trị xoay  ∆ = 1 (=c[3,2])

Trừ trọng số những cạnh liên

thuộc với {x3,x4} đi 1
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4 4

2=∆

8

x* = x4, không thấy đường mở
VisitedX = {x1, x2, x3, x4}

VisitedY = {y1, y2, y3}

Giá trị xoay  ∆ = 2 (=c[3,4])

Trừ trọng số những cạnh liên

thuộc với {x1, x2, x3, x4} đi 2

Cộng trọng số những cạnh

liên thuộc với {y1, y2, y3} lên 2
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x* = x4, Tìm thấy đường mở
x4→y3→x3→y2→x1→y1→x2→y4.

Tăng cặp

Xong

6

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

4

1

2

4

33

 

Hình 88: Thu壱t toán Hungari 

Đ吋 ý r茨ng n院u nh逢 không tìm th医y đ逢運ng m荏 xu医t phát 荏 x* thì quá trình tìm ki院m trên đ欝 th鵜 
s胤 cho ta m瓜t cây pha g嘘c x*. Giá tr鵜 xoay ∆ th詠c ch医t là tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t c栄a c衣nh n嘘i m瓜t 
X_đ雨nh trong cây pha v噂i m瓜t Y_đ雨nh ngoài cây pha (c衣nh ngoài). Vi羽c tr瑛 ∆ vào nh英ng c衣nh 

liên thu瓜c v噂i X_đ雨nh trong cây pha và c瓜ng ∆ vào nh英ng c衣nh liên thu瓜c v噂i Y_đ雨nh trong 

cây pha s胤 làm cho c衣nh ngoài nói trên tr荏 thành 0_c衣nh, các c衣nh khác v磯n có tr丑ng s嘘 ≥ 0. 

Nh逢ng quan tr丑ng h挨n là tất cả những cạnh trong cây pha vẫn cứ là 0_cạnh. Đi隠u đó đ違m 

b違o cho quá trình tìm ki院m trên đ欝 th鵜 l亥n sau s胤 xây d詠ng đ逢嬰c cây pha m噂i l噂n h挨n cây pha 

cũ. Vì t壱p các Y_ đ雨nh đã ghép là h英u h衣n nên sau không quá k b逢噂c, cây pha s胤 quét t噂i m瓜t 
Y_đ雨nh ch逢a ghép, t泳c là tìm ra đ逢運ng m荏 

12.3.3. Ph逢挨ng pháp đ嘘i ng磯u Kuhn-Munkres 

Ph逢挨ng pháp Kuhn-Munkres đi tìm hai dãy s嘘 Fx[1..k] và Fy[1..k] tho違 mãn:  

¬ c[i, j] - Fx[i] - Fy[j] ≥ 0  

¬ T壱p các c衣nh (x[i], y[j]) tho違 mãn c[i, j] - Fx[i] - Fy[j] = 0 ch泳a tr丑n m瓜t b瓜 ghép đ亥y đ栄 k 

c衣nh, đây chính là b瓜 ghép c亥n tìm.  

Rõ ràng n院u tìm đ逢嬰c hai dãy s嘘 tho違 mãn trên thì ta ch雨 vi羽c th詠c hi羽n hai thao tác: 

¬ V噂i m厩i đ雨nh x[i], tr瑛 t医t c違 tr丑ng s嘘 c栄a nh英ng c衣nh liên thu瓜c v噂i x[i] đi Fx[i] 

¬ V噂i m厩i đ雨nh y[j], tr瑛 t医t c違 tr丑ng s嘘 c栄a nh英ng c衣nh liên thu瓜c v噂i y[j] đi Fy[j] 

(Hai thao tác này t逢挨ng đ逢挨ng v噂i vi羽c tr瑛 t医t c違 tr丑ng s嘘 c栄a các c衣nh (x[i], y[j]) đi m瓜t 
l逢嬰ng Fx[i] + Fy[j] t泳c là c[i, j] := c[i, j] - Fx[i] - Fy[j]) 

Thì d宇 th医y đ欝 th鵜 m噂i t衣o thành s胤 g欝m có các c衣nh tr丑ng s嘘 không âm và nh英ng 0_c衣nh c栄a 

đ欝 th鵜 ch泳a tr丑n m瓜t b瓜 ghép đ亥y đ栄. 
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 1 2 3 4  

1 0 0 M M Fx[1] = 2 

2 0 M M 2 Fx[2] = 2 

3 M 1 0 M Fx[3] = 3 

4 M M 0 9 Fx[4] = 3 

 Fy[1] = -2 Fy[2] = -2 Fy[3] = -3 Fy[4] = 0  

(Có nhiều phương án khác: Fx = (0, 0, 1, 1); Fy = (0, 0, -1, 2) cũng đúng) 

V壱y ph逢挨ng pháp Kuhn-Munkres đ逢a vi羽c bi院n đ鰻i đ欝 th鵜 G (bi院n đ鰻i ma tr壱n C) v隠 vi羽c bi院n 

đ鰻i hay dãy s嘘 Fx và Fy. Vi羽c tr瑛 ∆ vào tr丑ng s嘘 t医t c違 nh英ng c衣nh liên thu瓜c v噂i x[i] t逢挨ng 

đ逢挨ng v噂i vi羽c tĕng Fx[i] lên ∆. Vi羽c c瓜ng ∆ vào tr丑ng s嘘 t医t c違 nh英ng c衣nh liên thu瓜c v噂i y[j] 

t逢挨ng đ逢挨ng v噂i gi違m Fy[j] đi ∆. Khi c亥n bi院t tr丑ng s嘘 c衣nh (x[i], y[j]) là bao nhiêu sau các 

b逢噂c bi院n đ鰻i, thay vì vi院t c[i, j], ta vi院t c[i, j] - Fx[i] - Fy[j].  

S挨 đ欝 cài đ員t ph逢挨ng pháp Kuhn-Munkres có th吋 vi院t nh逢 sau: 

B逢噂c 1: Kh荏i t衣o: 

¬ M := ∅; 

¬ Vi羽c kh荏i t衣o các Fx, Fy có th吋 có nhi隠u cách mi宇n sao c[i, j] - Fx[i] - Fy[j] ≥ 0, đ挨n gi違n 

nh医t có th吋 đ員t t医t c違 các Fx[.] và Fy[.] b茨ng 0 

B逢噂c 2: V噂i m丑i đ雨nh x*∈X, ta tìm cách ghép x* nh逢 sau: 

B逸t đ亥u t瑛 đ雨nh x*, th穎 tìm đ逢運ng m荏 b逸t đ亥u 荏 x* b茨ng thu壱t toán tìm ki院m trên đ欝 th鵜 (BFS 

ho員c DFS). Có hai kh違 nĕng x違y ra: 

¬ Ho員c tìm đ逢嬰c đ逢運ng m荏 thì d丑c theo đ逢運ng m荏, ta lo衣i b臼 nh英ng c衣nh đã ghép kh臼i M và 

thêm vào M nh英ng c衣nh ch逢a ghép. 

¬ Ho員c không tìm đ逢嬰c đ逢運ng m荏 thì xác đ鵜nh đ逢嬰c: 

 VisitedX = {T壱p nh英ng X_đ雨nh có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 x* b茨ng m瓜t đ逢運ng pha} 

 VisitedY = {T壱p nh英ng Y_đ雨nh có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 x* b茨ng m瓜t đ逢運ng pha} 

 Đ員t ∆ := min{c[i, j] - Fx[i] - Fy[j] ⏐ ∀x[i] ∈ VisitedX; ∀y[j] ∉ VisitedY} 

 V噂i ∀x[i] ∈ VisitedX: đ員t Fx[i] := Fx[i] + ∆; 

 V噂i ∀y[j] ∈ VisitedY: đĕt Fy[j] := Fy[j] - ∆; 

L員p l衣i th栄 t映c tìm đ逢運ng m荏 xu医t phát t衣i x* cho t噂i khi tìm ra đ逢運ng m荏. 

B逢噂c 3: 

L逢u ý r茨ng b逢噂c 2 luôn tìm ra đ逢運ng m荏 vì đ欝 th鵜 đã đ逢嬰c làm cho tr荏 nên cân b茨ng (|X|=|Y|) 

và đ亥y đ栄, ta ch雨 vi羽c tr違 v隠 đ逢運ng m荏 tìm đ逢嬰c. 

Đáng l逢u ý 荏 ph逢挨ng pháp Kuhn-Munkres là ph逢挨ng pháp này không làm thay đ鰻i ma tr壱n C 

ban đ亥u. Đi隠u đó th詠c s詠 h英u ích trong tr逢運ng h嬰p tr丑ng s嘘 c栄a c衣nh (x[i], y[j]) không đ逢嬰c 
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cho m瓜t cách t逢運ng minh b茨ng giá tr鵜 c[i, j] mà l衣i cho b茨ng hàm c(i, j): trong tr逢運ng h嬰p này, 

vi羽c tr瑛 hàng/c瓜ng c瓜t tr詠c ti院p trên ma tr壱n chi phí C là không th吋 th詠c hi羽n đ逢嬰c.  

12.3.4. Cài đ員t 
a) Bi吋u di宇n b瓜 ghép 

Đ吋 bi吋u di宇n b瓜 ghép, ta s穎 d映ng hai m違ng: matchX[1..k] và matchY[1..k].  

¬ matchX[i] là ch雨 s嘘 c栄a đ雨nh thu瓜c t壱p Y ghép v噂i đ雨nh x[i]  

¬ matchY[j] là ch雨 s嘘 c栄a đ雨nh thu瓜c t壱p X ghép v噂i đ雨nh y[j].  

T泳c là n院u nh逢 c衣nh (x[i], y[j]) thu瓜c b瓜 ghép thì matchX[i] = j và matchY[j] = i. 

Quy 逢噂c: 

¬ N院u nh逢 x[i] ch逢a ghép v噂i đ雨nh nào c栄a t壱p Y thì matchX[i] = 0 

¬ N院u nh逢 y[j] ch逢a ghép v噂i đ雨nh nào c栄a t壱p X thì matchY[j] = 0 

Suy ra: 

¬ Thêm m瓜t c衣nh (x[i], y[j]) vào b瓜 ghép ⇔ Đ員t matchX[i] := j và matchY[j] := i; 

¬ Lo衣i m瓜t c衣nh (x[i], y[j]) kh臼i b瓜 ghép ⇔ Đ員t matchX[i] := 0 và matchY[j] := 0; 

b) Tìm đ逢運ng m荏 nh逢 th院 nào 

Ta s胤 tìm đ逢運ng m荏 và xây d詠ng hai t壱p VisitedX và VisitedY b茨ng thu壱t toán tìm ki院m theo 

chi隠u r瓜ng, ch雨 xét nh英ng 0_c衣nh đ鵜nh h逢噂ng nh逢 đã nói trong ph亥n đ亥u: 

Kh荏i t衣o m瓜t hàng đ嬰i (Queue) ban đ亥u ch雨 có m瓜t đ雨nh x*. Thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u 

r瓜ng làm vi羽c theo nguyên t逸c l医y m瓜t đ雨nh v kh臼i Queue và l衣i đẩy Queue nh英ng n嘘i t瑛 v 

ch逢a đ逢嬰c thĕm. Nh逢 v壱y n院u thĕm t噂i m瓜t Y_đ雨nh ch逢a ghép thì t泳c là ta tìm đ逢運ng m荏 k院t 
thúc 荏 Y_đ雨nh ch逢a ghép đó, quá trình tìm ki院m d瑛ng ngay. Còn n院u ta thĕm t噂i m瓜t đ雨nh y[j] 

∈ Y đã ghép, d詠a vào s詠 ki羽n: t瑛 y[j] ch雨 có th吋 t噂i đ逢嬰c matchY[j] theo duy nh医t m瓜t 0_c衣nh 

đ鵜nh h逢噂ng, nên ta có th吋 đánh d医u thĕm y[j], thĕm luôn c違 matchY[j], và đẩy vào Queue 

ph亥n t穎 matchY[j] ∈ X. 

Input: file vĕn b違n ASSIGN.INP 

¬ Dòng 1: Ghi hai s嘘 m, n theo th泳 t詠 là s嘘 th嬰 và s嘘 vi羽c cách nhau 1 d医u cách (m, n ≤ 1000) 

¬ Các dòng ti院p theo, m厩i dòng ghi ba s嘘 i, j, c[i, j] cách nhau 1 d医u cách th吋 hi羽n th嬰 i làm 

đ逢嬰c vi羽c j và chi phí đ吋 làm là c[i, j] (1 ≤ i ≤ m; 1 ≤ j ≤ n; 0 ≤ c[i, j] ≤ 1000). 

Output: file vĕn b違n ASSIGN.OUT, mô t違 phép phân công t嘘i 逢u tìm đ逢嬰c. 
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9

19

X Y

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6

12

ASSIGN.INP 

5 6 
1 1 0 
1 2 0 
2 1 0 
2 4 2 
3 2 1 
3 3 0 
4 3 0 
4 4 9 
5 4 19 
 

ASSIGN.OUT 

Optimal assignment: 
  1) x[1] - y[1] 0 
  2) x[2] - y[4] 2 
  3) x[3] - y[2] 1 
  4) x[4] - y[3] 0 
Cost: 3 
 

P_4_12_1.PAS * Thuật toán Hungari 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program AssignmentProblemSolve; 
const 
  InputFile  = 'ASSIGN.INP'; 
  OutputFile = 'ASSIGN.OUT'; 
  max = 1000; 
  maxEC = 1000 
  maxC = max * maxEC + 1; 
var 
  c: array[1..max, 1..max] of Integer; 
  Fx, Fy, matchX, matchY, Trace: array[1..max] of Integer; 
  m, n, k, start, finish: Integer; 
 
procedure Enter; {Nhập dữ liệu} 
var 
  i, j: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, m, n); 
  if m > n then k := m else k := n;  
  for i := 1 to k do 
    for j := 1 to k do c[i, j] := maxC; 
  while not SeekEof(f) do ReadLn(f, i, j, c[i, j]); 
  Close(f); 
end; 
 
procedure Init; {Kh運i tạo bộ ghép rỗng và các giá trị Fx[.], Fy[.]} 
begin 
  FillChar(matchX, SizeOf(matchX), 0); 
  FillChar(matchY, SizeOf(matchY), 0); 
  FillChar(Fx, SizeOf(Fx), 0); 
  FillChar(Fy, SizeOf(Fy), 0); 
end; 
 
function GetC(i, j: Integer): Integer; {Hàm trả về trọng số cạnh (x[i], y[j])} 
begin 
  GetC := c[i, j] - Fx[i] - Fy[j]; 
end; 
 
procedure FindAugmentingPath; {Thủ tục tìm đư噂ng m運 xuất phát 運 x[start]} 
var 

  Queue: array[1..max] of Integer; {Hàng đợi dùng cho BFS, chỉ chứa chỉ số các đỉnh ∈ X} 
  i, j, Front, Rear: Integer; 
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begin 
  FillChar(Trace, SizeOf(Trace), 0); 
  Queue[1] := start; 
  Front := 1; Rear := 1; 
  repeat 
    i := Queue[Front]; Inc(Front); {Lấy i ra khỏi Queue, xét x[i]} 
    for j := 1 to k do 
      if (Trace[j] = 0) and (GetC(i, j) = 0) then {Nếy y[j] chưa thăm và kề với x[i] qua 0_cạnh} 
        begin 
          Trace[j] := i; {Lưu vết đư噂ng đi} 
          if matchY[j] = 0 then {Nếu y[j] đã ghép thì ghi nhận và thoát ngay} 
            begin 
              finish := j; 
              Exit; 
            end; 
          Inc(Rear); Queue[Rear] := matchY[j]; {Không thì đẩy matchY[j] vào Queue, ch噂 duyệt tiếp} 
        end; 
  until Front > Rear; 
end; 
 
procedure SubX_AddY; {Phép xoay trọng số cạnh} 
var 
  i, j, t, Delta: Integer; 
  VisitedX, VisitedY: set of Byte; 
begin 
  {Trước hết tìm hai tập VisitedX và VisitedY chứa chỉ số các đỉnh đến được từ x[start] qua một đư噂ng pha} 
  VisitedX := [start]; 
  VisitedY := []; 
  for j := 1 to k do 
    if Trace[j] <> 0 then 
      begin 
        Include(VisitedX, matchY[j]); 
        Include(VisitedY, j); 
      end; 

  {Tính Delta := min(GetC(i, j)|i ∈ VisitedX và j  ∉ VisitedY)} 
  Delta := maxC; 
  for i := 1 to k do 
    if i in VisitedX then 
      for j := 1 to k do 
        if not (j in VisitedY) and (GetC(i, j) < Delta) then 
          Delta := GetC(i, j); 
  {Xoay} 
  for t := 1 to k do 
    begin 
      if t in VisitedX then Fx[t] := Fx[t] + Delta; 
      if t in VisitedY then Fy[t] := Fy[t] - Delta; 
    end; 
end; 
 
procedure Enlarge; {Nới rộng bộ ghép bằng đư噂ng m運 kết thúc tại y[finish]} 
var 
  i, next: Integer; 
begin 
  repeat 
    i := Trace[finish]; 
    next := matchX[i]; 
    matchX[i] := finish; 
    matchY[finish] := i; 
    finish := Next; 

  until finish = 0; {finish = 0 ⇔ i = start} 
end; 
 
procedure Solve; {Thuật toán Hungari} 
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var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to k do 
    begin 
      start := i; finish := 0; 
      repeat {Tìm cách ghép x[start]} 
        FindAugmentingPath; 
        if finish = 0 then SubX_AddY; {Nếu không tìm ra đư噂ng m運 xuất phát từ x[start] thì xoay các trọng số cạnh} 
      until finish <> 0; 
      Enlarge; {Khi đã tìm ra đư噂ng m運 thì chỉ cần tăng cặp theo đư噂ng m運} 
    end; 
end; 
 
procedure Result; {In kết quả} 
var 
  i, j, Count, W: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  WriteLn(f, 'Optimal assignment:'); 
  W := 0; Count := 0; 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      j := matchX[i]; 
      if c[i, j] < maxC then {Chỉ in quan tâm tới những cạnh trọng số < maxC} 
        begin 
          Inc(Count); 
          WriteLn(f, Count:3, ') x[', i, '] - y[', j, ']  ', c[i, j]); 
          W := W + c[i, j]; 
        end; 
    end; 
  WriteLn(f, 'Cost: ', W); 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Init; 
  Solve; 
  Result; 
end. 

Nh壱n xét:  

¬ Có th吋 gi違i quy院t bài toán phân công n院u nh逢 ma tr壱n chi phí C có ph亥n t穎 âm b茨ng cách 

s穎a l衣i m瓜t chút trong th栄 t映c kh荏i t衣o (Init): V噂i ∀i, thay vì gán Fx[i] := 0, ta gán Fx[i] := 

giá tr鵜 nh臼 nh医t trên hàng i c栄a ma tr壱n C, khi đó s胤 đ違m b違o c[i, j] - Fx[i] - Fy[j] ≥ 0 (∀i, j). 

¬ Sau khi k院t thúc thu壱t toán, t鰻ng t医t c違 các ph亥n t穎 荏 hai dãy Fx, Fy b茨ng tr丑ng s嘘 c詠c ti吋u 

c栄a b瓜 ghép đ亥y đ栄 tìm đ逢嬰c trên đ欝 th鵜 ban đ亥u. 

¬ M瓜t v医n đ隠 n英a ph違i h院t s泳c cẩn th壱n trong vi羽c 逢噂c l逢嬰ng đ瓜 l噂n c栄a các ph亥n t穎 Fx[.] và 

Fy[.] khi khai báo m違ng, các giá tr鵜 này có th吋 l噂n h挨n r医t nhi隠u l亥n so v噂i giá tr鵜 l噂n nh医t 
c栄a các c[i, j]. Hãy t詠 tìm ví d映 đ吋 gi違i thích t衣i sao.  
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12.4. BÀI TOÁN TÌM B浦 GHÉP C衛C Đ萎I V閏I TR窺NG S渦 C衛C Đ萎I TRÊN Đ唄 

TH卯 HAI PHÍA 

Bài toán tìm b瓜 ghép c詠c đ衣i v噂i tr丑ng s嘘 c詠c đ衣i cũng có th吋 gi違i nh運 ph逢挨ng pháp Hungari 

b茨ng cách đ鰻i d医u t医t c違 các ph亥n t穎 ma tr壱n chi phí.  

Khi cài đ員t, ta có th吋 s穎a l衣i đôi chút trong ch逢挨ng trình trên đ吋 gi違i bài toán tìm b瓜 ghép c詠c 

đ衣i v噂i tr丑ng s嘘 c詠c đ衣i mà không c亥n đ鰻i d医u tr丑ng s嘘. C映 th吋 nh逢 sau: 

B逢噂c 1: Kh荏i t衣o: 

¬ M := ∅; 

¬ Kh荏i t衣o hai dãy Fx và Fy tho違 mãn: ∀i, j: Fx[i] + Fy[j] ≥ c[i, j]; chẳng h衣n ta có th吋 đ員t 
Fx[i] := Ph亥n t穎 l噂n nh医t trên dòng i c栄a ma tr壱n C và đ員t các Fy[j] := 0. 

B逢噂c 2: V噂i m丑i đ雨nh x*∈X, ta tìm cách ghép x*: 

B逸t đ亥u t瑛 đ雨nh x*, th穎 tìm đ逢運ng m荏 b逸t đ亥u 荏 x*. Có hai kh違 nĕng x違y ra: 

¬ Ho員c tìm đ逢嬰c đ逢運ng m荏 thì d丑c theo đ逢運ng m荏, ta lo衣i b臼 nh英ng c衣nh đã ghép kh臼i M và 

thêm vào M nh英ng c衣nh ch逢a ghép. 

¬ Ho員c không tìm đ逢嬰c đ逢運ng m荏 thì xác đ鵜nh đ逢嬰c: 

 VisitedX = {T壱p nh英ng X_đ雨nh có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 x* b茨ng m瓜t đ逢運ng pha} 

 VisitedY = {T壱p nh英ng Y_đ雨nh có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 x* b茨ng m瓜t đ逢運ng pha} 

 Đ員t ∆ := min{Fx[i] + Fy[j] - c[i, j] ⏐ ∀x[i] ∈ VisitedX; ∀y[j] ∉ VisitedY} 

Xoay tr丑ng s嘘 c衣nh: 

 V噂i ∀x[i] ∈ VisitedX: Fx[i] := Fx[i] - ∆; 

 V噂i ∀y[j] ∈ VisitedY: Fy[j] := Fy[j] + ∆; 

L員p l衣i th栄 t映c tìm đ逢運ng m荏 xu医t phát t衣i x* cho t噂i khi tìm ra đ逢運ng m荏. 

B逢噂c 3: Sau b逢噂c 2 thì m丑i X_đ雨nh đ隠u đã ghép, ta đ逢嬰c m瓜t b瓜 ghép đ亥y đ栄 k c衣nh v噂i 

tr丑ng s嘘 l噂n nh医t. 

D宇 dàng ch泳ng minh đ逢嬰c tính đúng đ逸n c栄a ph逢挨ng pháp, b荏i n院u ta đ員t:  

c'[i, j] = - c[i, j]; F'x[i] := - Fx[i]; F'y[j] = - Fy[j]. 

Thì bài toán tr荏 thành tìm c員p ghép đ亥y đ栄 tr丑ng s嘘 c詠c ti吋u trên đ欝 th鵜 hai phía v噂i ma tr壱n 

tr丑ng s嘘 c'[1..k, 1..k]. Bài toán này đ逢嬰c gi違i quy院t b茨ng cách tính hai dãy đ嘘i ng磯u F'x và F'y. 

T瑛 đó b茨ng nh英ng bi院n đ鰻i đ衣i s嘘 c挨 b違n, ta có th吋 ki吋m ch泳ng đ逢嬰c tính t逢挨ng đ逢挨ng gi英a 

các b逢噂c c栄a ph逢挨ng pháp nêu trên v噂i các b逢噂c c栄a ph逢挨ng pháp Kuhn-Munkres 荏 m映c 

tr逢噂c. 

12.5.  NÂNG C遺P 

D詠a vào mô hình cài đ員t thu壱t toán Kuhn-Munkres 荏 trên, ta có th吋 đánh giá v隠 đ瓜 ph泳c t衣p 

tính toán lý thuy院t c栄a cách cài đ員t này: 



¦ 302 } Chuyên đ隠 

 

ĐHSPHN 1999-2004 

Thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u r瓜ng đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 tìm đ逢運ng m荏 có đ瓜 ph泳c t衣p O(k2), 

m厩i l亥n xoay tr丑ng s嘘 c衣nh m医t m瓜t chi phí th運i gian c叡 O(k2). V壱y m厩i l亥n tĕng c員p, c亥n t嘘i 
đa k l亥n dò đ逢運ng và k l亥n xoay tr丑ng s嘘 c衣nh, m医t m瓜t chi phí th運i gian c叡 O(k3). Thu壱t toán 

c亥n k l亥n tĕng c員p nên đ瓜 ph泳c t衣p tính toán trên lý thuy院t c栄a ph逢挨ng pháp này c叡 O(k4). 

Có th吋 c違i ti院n mô hình cài đ員t đ吋 đ逢嬰c m瓜t thu壱t toán v噂i đ瓜 ph泳c t衣p O(k3) d詠a trên nh英ng 

nh壱n xét sau: 

12.5.1. Nh壱n xét 1 

Quá trình tìm ki院m theo chi隠u r瓜ng b逸t đ亥u t瑛 m瓜t đ雨nh x* ch逢a ghép cho ta m瓜t cây pha g嘘c 

x*. N院u tìm đ逢嬰c đ逢運ng m荏 thì d瑛ng l衣i và tĕng c員p ngay, n院u không thì xoay tr丑ng s嘘 c衣nh 

và b逸t đ亥u tìm ki院m l衣i đ吋 đ逢嬰c m瓜t cây pha m噂i l噂n h挨n cây pha cũ (Hình 89): 

Y

Y

Y

X

-∆

∆
X

-∆
X

-∆

X

Y

0

0

Tìm thấy đường mở

-∆
+∆ +∆
-∆ -∆

∆

+∆ +∆ +∆

 
Hình 89: Cây pha “m丑c” l噂n h挨n sau m厩i l亥n xoay tr丑ng s嘘 c衣nh và tìm đ逢運ng 

12.5.2. Nh壱n xét 2 

Vi羽c xác đ鵜nh tr丑ng s嘘 nh臼 nh医t c栄a c衣nh n嘘i m瓜t X_đ雨nh trong cây pha v噂i m瓜t Y_đ雨nh 

ngoài cây pha có th吋 k院t h嬰p ngay trong b逢噂c d詠ng cây pha mà không làm tĕng c医p ph泳c t衣p 

tính toán. Đ吋 th詠c hi羽n đi隠u này, ta s穎 d映ng k悦 thu壱t nh逢 trong thu壱t toán Prim: 

V噂i m丑i y[j]∈Y, g丑i d[j] := kho違ng cách t瑛 y[j] đ院n cây pha g嘘c x*. Ban đ亥u d[j] đ逢嬰c kh荏i 

t衣o b茨ng tr丑ng s嘘 c衣nh (x*, y[j]) (cây pha ban đ亥u ch雨 có đúng m瓜t đ雨nh x*). 

Trong b逢噂c tìm đ逢運ng b茨ng BFS, m厩i l亥n rút m瓜t đ雨nh x[i] ra kh臼i Queue, ta xét nh英ng đ雨nh 

y[j]∈Y ch逢a thĕm và đ員t l衣i d[j]m噂i := min(d[j]cũ, tr丑ng s嘘 c衣nh (x[i], y[j])) sau đó m噂i ki吋m 

tra xem (x[i], y[j]) có ph違i là 0_c衣nh hay không đ吋 ti院p t映c các thao tác nh逢 tr逢噂c. N院u quá 

trình BFS không tìm ra đ逢運ng m荏 thì giá tr鵜 xoay ∆ chính là giá tr鵜 nh臼 nh医t trong các d[j] 

d逢挨ng. Ta b噂t đ逢嬰c m瓜t đo衣n ch逢挨ng trình tìm giá tr鵜 xoay có đ瓜 ph泳c t衣p O(k2). Công vi羽c 

t衣i m厩i b逢噂c xoay ch雨 là tìm giá tr鵜 nh臼 nh医t trong các d[j] d逢挨ng và th詠c hi羽n phép c瓜ng, tr瑛 

trên hai dãy đ嘘i ng磯u Fx và Fy, nó có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán O(k). T嘘i đa có k l亥n xoay đ吋 tìm 

đ逢運ng m荏 nên t鰻ng chi phí th運i gian th詠c hi羽n các l亥n xoay cho t噂i khi tìm ra đ逢運ng m荏 c叡 
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O(k2). L逢u ý r茨ng đ欝 th鵜 đang xét là đ欝 th鵜 hai phía đ亥y đ栄 nên sau khi xoay các tr丑ng s嘘 c衣nh 

b茨ng giá tr鵜 xoay ∆, t医t c違 các c衣nh n嘘i t瑛 X_đ雨nh trong cây pha t噂i Y_đ雨nh ngoài cây pha đ隠u 

b鵜 gi違m tr丑ng s嘘 đi ∆, chính vì v壱y sau m厩i b逢噂c xoay, ta ph違i tr瑛 t医t c違 các d[j] > 0 đi ∆ đ吋 
gi英 đ逢嬰c tính h嬰p lý c栄a các d[j]. 

12.5.3. Nh壱n xét 3 

Ta có th吋 t壱n d映ng k院t qu違 c栄a quá trình tìm ki院m theo chi隠u r瓜ng 荏 b逢噂c tr逢噂c đ吋 n噂i r瓜ng 

cây pha cho b逢噂c sau (grow alternating tree) mà không ph違i d詠ng cây pha l衣i t瑛 đ亥u (BFS l衣i 
b逸t đ亥u t瑛 x*).  

Khi không tìm th医y đ逢運ng m荏, b逢噂c xoay tr丑ng s嘘 c衣nh s胤 đ逢嬰c th詠c hi羽n. Sau khi xoay, ta 

s胤 thĕm luôn nh英ng đ雨nh y[j]∈Y ch逢a thĕm t衣o v噂i m瓜t X_đ雨nh đã thĕm m瓜t 0_c衣nh (nh英ng 

y[j] ch逢a thĕm có d[j] = 0), n院u tìm th医y đ逢運ng m荏 thì d瑛ng ngay, n院u không th医y thì đẩy ti院p 

nh英ng đ雨nh matchY[j] vào hàng đ嬰i và l員p l衣i thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u r瓜ng b逸t đ亥u t瑛 

nh英ng đ雨nh này. V壱y n院u xét t鰻ng th吋, m厩i l亥n tĕng c員p ta ch雨 th詠c hi羽n m瓜t l亥n d詠ng cây pha, 

t泳c là t鰻ng chi phí th運i gian c栄a nh英ng l亥n th詠c hi羽n gi違i thu壱t tìm ki院m trên đ欝 th鵜 sau m厩i 
l亥n tĕng c員p ch雨 còn là O(k2). 

12.5.4. Nh壱n xét 4 

Th栄 t映c tĕng c員p d詠a trên đ逢運ng m荏 (Enlarge) có đ瓜 ph泳c t衣p O(k) 

T瑛 3 nh壱n xét trên, ph逢挨ng pháp đ嘘i ng磯u Kuhn-Munkres có th吋 cài đ員t b茨ng m瓜t ch逢挨ng 

trình có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán O(k3) b荏i nó c亥n k l亥n tĕng c員p và chi phí cho m厩i l亥n là O(k2). 

P_4_12_2.PAS * Cài đặt phương pháp Kuhn-Munkres O(k3) 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program AssignmentProblemSolve; 
const 
  InputFile  = 'ASSIGN.INP'; 
  OutputFile = 'ASSIGN.OUT'; 
  max = 1000; 
  maxEC = 1000; 
  maxC = max * maxEC + 1; 
var 
  c: array[1..max, 1..max] of Integer; 
  Fx, Fy, matchX, matchY: array[1..max] of Integer; 
  Trace, Queue, d, arg: array[1..max] of Integer; 
  Front, Rear: Integer; 
  start, finish: Integer; 
  m, n, k: Integer; 
 
procedure Enter; {Nhập dữ liệu}    
var 
  i, j: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
  ReadLn(f, m, n); 
  if m > n then k := m else k := n;  
  for i := 1 to k do 
    for j := 1 to k do c[i, j] := maxC;  
  while not SeekEof(f) do ReadLn(f, i, j, c[i, j]); 
  Close(f); 
end; 
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procedure Init; {Kh運i tạo}   
begin 
  FillChar(matchX, SizeOf(matchX), 0); 
  FillChar(matchY, SizeOf(matchY), 0); 
  FillChar(Fx, SizeOf(Fx), 0); 
  FillChar(Fy, SizeOf(Fy), 0); 
end; 
 
function GetC(i, j: Integer): Integer; {Hàm trả về trọng số cạnh (x[i], y[j])}   
begin 
  GetC := c[i, j] - Fx[i] - Fy[j]; 
end; 
 
procedure InitBFS; {Thủ tục được gọi trước khi bắt đầu dựng một cây pha} 
var 
  j: Integer; 
begin 
  Front := 1; Rear := 1; 
  Queue[1] := start; 
  FillChar(Trace, SizeOf(Trace), 0); 
  for j := 1 to k do 
    begin 
      d[j] := GetC(start, j); {d[j]: Khoảng cách gần nhất từ một X_đỉnh trong cây pha đến y[j]} 
      arg[j] := start; {arg[j]: X_đỉnh nối với y[j] để tạo ra khoảng cách gần nhất đó} 
    end; 
  finish := 0; 
end; 
 
procedure Push(v: Integer); 
begin 
  Inc(Rear); Queue[Rear] := v; 
end; 
 
function Pop: Integer; 
begin 
  Pop := Queue[Front]; Inc(Front); 
end; 
 
procedure FindAugmentingPath; {Tìm đư噂ng m運 xuất phát từ x[start]} 
var 
  i, j, w: Integer; 
begin 
  repeat 
    i := Pop; {Lấy i khỏi Queue, xét x[i]} 
    for j := 1 to k do 
      if Trace[j] = 0 then {Nếu y[j] chưa thăm} 
        begin 
          w := GetC(i, j); {Tính trọng số cạnh (x[i], y[j])} 
          if w = 0 then {Nếu cạnh (x[i], y[j]) là 0_cạnh} 
            begin 
              Trace[j] := i; 
              if matchY[j] = 0 then 
                begin 
                  finish := j; 
                  Exit; 
                end; 
              Push(matchY[j]); 
            end; 
          if d[j] > w then {Cập nhật lại d[j] theo cây pha đã nới rộng hơn đỉnh x[i]} 
            begin 
              d[j] := w; 
              arg[j] := i; 
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            end; 
        end; 
  until Front > Rear; 
end; 
 
procedure SubX_AddY; {Phép xoay trọng số cạnh} 
var 
  Delta: Integer; 
  i, j: Integer; 
begin 
  {Trước hết tính Delta := Giá trị nhỏ nhất trong số các d[j] mà y[j] chưa thăm} 
  Delta := maxC; 
  for j := 1 to k do 

if (Trace[j] = 0) and (d[j] < Delta) then Delta := d[j]; 
  {Xoay} 
  Fx[start] := Fx[start] + Delta; 
  for j := 1 to k do 
    if Trace[j] <> 0 then 
      begin 
        i := matchY[j]; 
        Fy[j] := Fy[j] - Delta; 
        Fx[i] := Fx[i] + Delta; 
      end 
    else 
      d[j] := d[j] - Delta; 
  for j := 1 to k do 
    if (Trace[j] = 0) and (d[j] = 0) then {Xét những y[j] nối với cây pha qua một 0_cạnh mới phát sinh} 
      begin 
        Trace[j] := arg[j]; 

        if matchY[j] = 0 then {y[j] chưa ghép ⇔ tìm thấy đư噂ng m運 kết thúc 運 y[j]} 
          begin 
            finish := j; 
            Exit; 
          end; 
        Push(matchY[j]); {y[j] đã ghép, đẩy matchY[j] vào Queue ch噂 duyệt tiếp} 
      end; 
end; 
 
procedure Enlarge; {Nới rộng bộ ghép b運i đư噂ng m運 kết thúc 運 y[finish]} 
var 
  i, next: Integer; 
begin 
  repeat 
    i := Trace[finish]; 
    next := matchX[i]; 
    matchX[i] := finish; 
    matchY[finish] := i; 
    finish := Next; 

  until finish = 0; {finish = 0 ⇔ i = start} 
end; 
 
procedure Solve; {Thử ghép lần lượt các đỉnh từ x[1] tới x[k]} 
var 
  i: Integer; 
begin 
  for i := 1 to k do 
    begin 
      start := i; {Tìm cách ghép x[start]} 
      InitBFS; 
      repeat 
        FindAugmentingPath; 
        if finish = 0 then SubX_AddY; 
      until finish <> 0; 
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      Enlarge; 
end; 

end; 
 
procedure Result; {In kết quả} 
var 
  i, j, Count, W: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  WriteLn(f, 'Optimal assignment:'); 
  W := 0; Count := 0; 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      j := matchX[i]; 
      if c[i, j] < maxC then 
        begin 
          Inc(Count); 
          WriteLn(f, Count:3, ') x[', i, '] - y[', j, ']  ', c[i, j]); 
          W := W + c[i, j]; 
        end; 
    end; 
  WriteLn(f, 'Cost: ', W); 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Init; 
  Solve; 
  Result; 
end. 
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§13. BÀI TOÁN TÌM B浦 GHÉP C衛C Đ萎I TRÊN Đ唄 TH卯 

13.1. CÁC KHÁI NI烏M 

Xét đ欝 th鵜 G = (V, E), m瓜t b瓜 ghép trên đ欝 th鵜 G là m瓜t t壱p các c衣nh đôi m瓜t không có đ雨nh 

chung. 

Bài toán tìm b瓜 ghép c詠c đ衣i trên đ欝 th鵜 t鰻ng quát phát bi吋u nh逢 sau: 

Cho m瓜t đ欝 th鵜 G, ph違i tìm m瓜t b瓜 ghép c詠c đ衣i trên G (b瓜 ghép có nhi隠u c衣nh nh医t). 

V噂i m瓜t b瓜 ghép M c栄a đ欝 th鵜 G, ta g丑i: 

¬ Nh英ng c衣nh thu瓜c M đ逢嬰c g丑i là c衣nh đã ghép hay c衣nh đ壱m 

¬ Nh英ng c衣nh không thu瓜c M đ逢嬰c g丑i là c衣nh ch逢a ghép hay c衣nh nh衣t 

¬ Nh英ng đ雨nh đ亥u mút c栄a các c衣nh đ壱m đ逢嬰c g丑i là đ雨nh đã ghép, nh英ng đ雨nh còn l衣i g丑i 
là đ雨nh ch逢a ghép 

¬ M瓜t đ逢運ng đi c挨 b違n (đ逢運ng đi không có đ雨nh l員p l衣i) đ逢嬰c g丑i là đ逢運ng pha n院u nó b逸t 
đ亥u b茨ng m瓜t c衣nh nh衣t và ti院p theo là các c衣nh đ壱m, nh衣t n茨m n嘘i ti院p xen k胤 nhau. 

¬ M瓜t chu trình c挨 b違n (chu trình không có đ雨nh trong l員p l衣i) đ逢嬰c g丑i là m瓜t Blossom n院u 

nó đi qua ít nh医t 3 đ雨nh, b逸t đ亥u và k院t thúc b茨ng c衣nh nh衣t và d丑c trên chu trình, các c衣nh 

đ壱m, nh衣t n茨m n嘘i ti院p xen k胤 nhau. Đ雨nh xu医t phát c栄a chu trình (cũng là đ雨nh k院t thúc) 

đ逢嬰c g丑i là đ雨nh c挨 s荏 (base) c栄a Blossom. 

¬ Đ逢運ng m荏 là m瓜t đ逢運ng pha b逸t đ亥u 荏 m瓜t đ雨nh ch逢a ghép và k院t thúc 荏 m瓜t đ雨nh ch逢a 

ghép. 

Ví d映: V噂i đ欝 th鵜 G và b瓜 ghép M trong Hình 90: 

Đ逢運ng (8, 1, 2, 5, 6, 4) là m瓜t đ逢運ng pha 

Chu trình (2, 3, 4, 6, 5, 2) là m瓜t Blossom 

Đ逢運ng (8, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7) là m瓜t đ逢運ng m荏 

Đ逢運ng (8, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 2, 1, 9) tuy có các c衣nh đ壱m/nh衣t xen k胤 nh逢ng không ph違i đ逢運ng 

pha (và t医t nhiên không ph違i đ逢運ng m荏) vì đây không ph違i là đ逢運ng đi c挨 b違n. 

8

9

7

1 2

3 4

5 6

 
Hình 90: Đ欝 th鵜 G và m瓜t b瓜 ghép M 

Ta d宇 dàng suy ra đ逢嬰c các tính ch医t sau: 
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¬ Đ逢運ng m荏 cũng nh逢 Blossom đ隠u là đ逢運ng đi đ瓜 dài lẻ v噂i s嘘 c衣nh nh衣t nhi隠u h挨n s嘘 
c衣nh đ壱m đúng 1 c衣nh. 

¬ Trong m厩i Blossom, nh英ng đ雨nh không ph違i đ雨nh c挨 s荏 đ隠u là đ雨nh đã ghép và đ雨nh ghép 

v噂i đ雨nh đó cũng ph違i thu瓜c Blossom. 

¬ Vì Blossom là m瓜t chu trình nên trong m厩i Blossom, nh英ng đ雨nh không ph違i đ雨nh c挨 s荏 

đ隠u t欝n t衣i hai đ逢運ng pha t瑛 đ雨nh c挨 s荏 đi đ院n nó, m瓜t đ逢運ng k院t thúc b茨ng c衣nh đ壱m và 

m瓜t đ逢運ng k院t thúc b茨ng c衣nh nh衣t, hai đ逢運ng pha này đ逢嬰c hình thành b茨ng cách đi d丑c 

theo chu trình theo hai h逢噂ng ng逢嬰c nhau. Nh逢 ví d映 荏 Hình 90, đ雨nh 4 có hai đ逢運ng pha 

đi đ雨nh c挨 s荏 2 đi t噂i: (2, 3, 4) là đ逢運ng pha k院t thúc b茨ng c衣nh đ壱m và (2, 5, 6, 4) là 

đ逢運ng pha k院t thúc b茨ng c衣nh nh衣t 

13.2. THU一T TOÁN EDMONDS (1965) 

C挨 s荏 c栄a thu壱t toán là đ鵜nh lý (C.Berge): M瓜t b瓜 ghép M c栄a đ欝 th鵜 G là c詠c đ衣i khi và ch雨 
khi không t欝n t衣i đ逢運ng m荏 đ嘘i v噂i M. 

Thu壱t toán Edmonds: 

M := ∅; 

for (∀ đỉnh u chưa ghép) do 
  if 〈Tìm đường mở xuất phát từ u〉 then 
    〈Dọc trên đường mở: Loại bỏ những cạnh đậm khỏi M; Thêm vào M những cạnh nhạt〉; 
〈Trả về M là bộ ghép cực đại trên G〉; 
Đi隠u khó nh医t trong thu壱t toán Edmonds là ph違i xây d詠ng thu壱t toán tìm đ逢運ng m荏 xu医t phát 

t瑛 m瓜t đ雨nh ch逢a ghép. Thu壱t toán đó đ逢嬰c xây d詠ng b茨ng cách k院t h嬰p m瓜t thu壱t toán tìm 

ki院m trên đ欝 th鵜 v噂i phép ch壱p Blossom. 

Xét nh英ng đ逢運ng pha xu医t phát t瑛 m瓜t đ雨nh x ch逢a ghép. Nh英ng đ雨nh có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 x 

b茨ng m瓜t đ逢運ng pha k院t thúc là c衣nh nh衣t đ逢嬰c gán nhãn “nh衣t” (g丑i t逸t là đ雨nh nh衣t), nh英ng 

đ雨nh có th吋 đ院n đ逢嬰c t瑛 x b茨ng m瓜t đ逢運ng pha k院t thúc là c衣nh đ壱m đ逢嬰c gán nhãn “đ壱m” 

(g丑i t逸t là đ雨nh đ壱m). 

V噂i m瓜t Blossom, ta đ鵜nh nghƿa phép ch壱p (shrink) là phép thay th院 các đ雨nh trong Blossom 

b茨ng m瓜t đ雨nh duy nh医t. Nh英ng c衣nh n嘘i gi英a m瓜t đ雨nh thu瓜c Blossom t噂i m瓜t đ雨nh v nào đó 

không thu瓜c Blossom đ逢嬰c thay th院 b茨ng c衣nh n嘘i gi英a đ雨nh ch壱p này v噂i v và gi英 nguyên 

tính đ壱m/nh衣t. Có th吋 ki吋m ch泳ng đ逢嬰c nh壱n xét: sau m厩i phép ch壱p, các c衣nh đ壱m v磯n đ逢嬰c 

đ違m b違o là b瓜 ghép trên đ欝 th鵜 m噂i: 
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= đỉnh cơ sở của blossoḿ

́
Shrink Shrink

= đỉnh chập từ blossom

Blossom

Blossom

 
Hình 91: Phép ch壱p Blossom 

Thu壱t toán tìm đ逢運ng m荏 xu医t phát t瑛 đ雨nh x có th吋 phát bi吋u nh逢 sau.  

Tr逢噂c h院t đ雨nh xu医t phát x đ逢嬰c gán nhãn đ壱m.  

Ti院p theo là thu壱t toán tìm ki院m trên đ欝 th鵜 b逸t đ亥u t瑛 x, theo nguyên t逸c: t瑛 đ雨nh đ壱m ch雨 
đ逢嬰c phép đi ti院p theo c衣nh nh衣t và t瑛 đ雨nh nh衣t ch雨 đ逢嬰c đi ti院p theo c衣nh đ壱m. M厩i khi 

thĕm t噂i m瓜t đ雨nh, ta gán nhãn đ壱m/nh衣t cho đ雨nh đó và ti院p t映c thao tác tìm ki院m trên đ欝 th鵜 
nh逢 bình th逢運ng. Cũng trong quá trình tìm ki院m, m厩i khi phát hi羽n th医y m瓜t c衣nh nh衣t n嘘i hai 

đ雨nh đ壱m, ta d瑛ng l衣i ngay vì n院u gán nhãn ti院p s胤 g員p tình tr衣ng m瓜t đ雨nh có c違 hai nhãn 

đ壱m/nh衣t, trong tr逢運ng h嬰p này, Blossom đ逢嬰c phát hi羽n (xem tính ch医t c栄a Blossom) và b鵜 
ch壱p thành m瓜t đ雨nh, thu壱t toán đ逢嬰c b逸t đ亥u l衣i v噂i đ欝 th鵜 m噂i cho t噂i khi tr違 l運i đ逢嬰c câu 

h臼i: “có t欝n t衣i đ逢運ng m荏 xu医t phát t瑛 x hay không?". 

N院u đ逢運ng m荏 tìm đ逢嬰c không đi qua đ雨nh ch壱p nào thì ta ch雨 vi羽c tĕng c員p d丑c theo đ逢運ng 

m荏. N院u đ逢運ng m荏 có đi qua m瓜t đ雨nh ch壱p thì ta l衣i n荏 đ雨nh ch壱p đó ra thành Blossom đ吋 
thay đ雨nh ch壱p này trên đ逢運ng m荏 b茨ng m瓜t đo衣n đ逢運ng xuyên qua Blossom: 

́

́
Expand Expand

 
Hình 92: N荏 Blossom đ吋 dò đ逢運ng xuyên qua Blossom 
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L逢u ý r茨ng không ph違i Blossom nào cũng b鵜 ch壱p, ch雨 nh英ng Blossom 違nh h逢荏ng t噂i quá 

trình tìm đ逢運ng m荏 m噂i ph違i ch壱p đ吋 đ違m b違o r茨ng đ逢運ng m荏 tìm đ逢嬰c là đ逢運ng đi c挨 b違n. 

Tuy nhiên vi羽c cài đ員t tr詠c ti院p các phép ch壱p Blossom và n荏 đ雨nh khá r逸c r嘘i, đòi h臼i m瓜t 
ch逢挨ng trình v噂i đ瓜 ph泳c t衣p O(n4). 

D逢噂i đây ta s胤 trình bày m瓜t ph逢挨ng pháp cài đ員t hi羽u qu違 h挨n v噂i đ瓜 ph泳c t衣p O(n3), 

ph逢挨ng pháp này cài đ員t không ph泳c t衣p, nh逢ng yêu c亥u ph違i hi吋u r医t rõ b違n ch医t thu壱t toán. 

13.3. THU一T TOÁN LAWLER (1973) 

Trong thu壱t toán Edmonds, sau khi ch壱p m厩i Blossom thành m瓜t đ雨nh thì đ雨nh đó hoàn toàn 

l衣i có th吋 n茨m trên m瓜t Blossom m噂i và b鵜 ch壱p ti院p. Thu壱t toán Lawler ch雨 quan tâm đ院n 

đ雨nh ch壱p cu嘘i cùng, đ衣i di羽n cho Blossom ngoài nh医t (Outermost Blossom), đ雨nh ch壱p cu嘘i 
cùng này đ逢嬰c đ鵜nh danh (đánh s嘘) b茨ng đ雨nh c挨 s荏 c栄a Blossom ngoài nh医t. 

Cũng chính vì thao tác ch壱p/n荏 nói trên mà ta c亥n m荏 r瓜ng khái ni羽m Blossom, có th吋 coi 

m瓜t Blossom là m瓜t t壱p đ雨nh n荏 ra t瑛 m瓜t đ雨nh ch壱p ch泳 không đ挨n thu亥n ch雨 là m瓜t chu 

trình pha c挨 b違n n英a. 

Xét m瓜t Blossom B có đ雨nh c挨 s荏 là đ雨nh r. V噂i ∀v∈B, v ≠ r, ta l逢u l衣i hai đ逢運ng pha t瑛 r t噂i 

v, m瓜t đ逢運ng k院t thúc b茨ng c衣nh đ壱m và m瓜t đ逢運ng k院t thúc b茨ng c衣nh nh衣t, nh逢 v壱y có hai 

lo衣i v院t gãn cho m厩i đ雨nh v (hai v院t này đ逢嬰c c壱p nh壱t trong quá trình tìm đ逢運ng): 

¬ S[v] là đ雨nh li隠n tr逢噂c v trên đ逢運ng pha k院t thúc b茨ng c衣nh đ壱m, n院u không t欝n t衣i đ逢運ng 

pha lo衣i này thì S[v] = 0. 

¬ T[v] là đ雨nh li隠n tr逢噂c v trên đ逢運ng pha k院t thúc b茨ng c衣nh nh衣t, n院u không t欝n t衣i đ逢運ng 

pha lo衣i này thì T[v] = 0. 

Bên c衣nh hai nhãn S và T, m厩i đ雨nh v còn có thêm:  

¬ Nhãn b[v] là đ雨nh c挨 s荏 c栄a Blossom ch泳a v. Hai đ雨nh u và v thu瓜c cùng m瓜t Blossom ⇔ 

b[u] = b[v]. 

¬ Nhãn match[v] là đ雨nh ghép v噂i đ雨nh v. N院u v ch逢a ghép thì match[v] = 0. 

Khi đó thu壱t toán tìm đ逢運ng m荏 b逸t đ亥u t瑛 đ雨nh x ch逢a ghép có th吋 phát bi吋u nh逢 sau: 

B逢噂c 1: (Init)  

¬ Hàng đ嬰i Queue dùng đ吋 ch泳a nh英ng đ雨nh đ壱m ch運 duy羽t, ban đ亥u ch雨 g欝m m瓜t đ雨nh đ壱m 

x.  

¬ V噂i m丑i đ雨nh u, kh荏i gán b[u] = u và match[u] = 0 v噂i ∀u. 

¬ Gán S[x] ≠ 0; v噂i ∀u≠x, gán S[u] = 0 

¬ V噂i ∀v: gán T[v] = 0  

B逢噂c 2: (BFS) 

L員p l衣i các b逢噂c sau cho t噂i khi hàng đ嬰i r厩ng: 

V噂i m厩i đ雨nh đ壱m u l医y ra t瑛 Queue, xét nh英ng c衣nh nh衣t (u, v): 

¬ N院u v ch逢a thĕm: 
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 N院u: 

̇ v là đ雨nh ch逢a ghép → Tìm th医y đ逢運ng m荏 k院t thúc 荏 v, d瑛ng 

̇ v là đ雨nh đã ghép → thĕm v → thĕm luôn match[v] và đẩy match[v] vào Queue. 

 L逢u v院t: C壱p nh壱t hai nhãn S và T 

¬ N院u v đã thĕm 

Ü N院u v là đ雨nh nh衣t ho員c b[v] = b[u] ⇒ b臼 qua 

Ü N院u v là đ雨nh đ壱m và b[v] ≠ b[u] ta phát hi羽n đ逢嬰c blossom m噂i ch泳a u và v, khi đó: 

̇ Phát hi羽n đ雨nh c挨 s荏: Truy v院t đ逢運ng đi ng逢嬰c t瑛 hai đ雨nh đ壱m u và v theo hai đ逢運ng 

pha v隠 nút g嘘c, ch丑n l医y đ雨nh a là đ雨nh đ壱m chung g員p đ亥u tiên trong quá trình truy 

v院t ng逢嬰c. Khi đó Blossom m噂i phát hi羽n s胤 có đ雨nh c挨 s荏 là a.  

̇ Gán l衣i v院t: G丑i (a = i[1], i[2], …, i[p] = u) và (a = j[1], j[2], …, j[q] = v) l亥n l逢嬰t là 

hai đ逢運ng pha d磯n t瑛 a t噂i u và v. Khi đó (a = i[1], i[2], …, i[p] = u, j[q] = v, j[q-

1], …, j[1] = a) là m瓜t chu trình pha đi t瑛 a t噂i u và v r欝i quay tr荏 v隠 a. B茨ng cách đi 
d丑c theo chu trình này theo hai h逢噂ng ng逢嬰c nhau, ta có th吋 gán l衣i t医t c違 các nhãn S 

và T c栄a nh英ng đ雨nh trên chu trình. L逢u ý r茨ng không đ逢嬰c gán l衣i nhãn S và T cho 

nh英ng đ雨nh k mà b[k] = a, và v噂i nh英ng đ雨nh k có b[k] ≠ a thì b逸t bu瓜c ph違i gán l衣i 
nhãn S và T theo chu trình này b医t k吋 S[k] và T[k] tr逢噂c đó đã có hay ch逢a. 

̇ Ch壱p Blossom: Xét nh英ng đ雨nh v mà b[v]∈{b[i[1]], b[i[2]], …, b[i[p]], b[j[1]], 

b[j[2]], …, b[j[q]]}, gán l衣i b[v] = a. N院u v là đ雨nh đ壱m (có nhãn S[v] ≠ 0) mà ch逢a 

đ逢嬰c duy羽t t噂i (ch逢a bao gi運 đ逢嬰c đẩy vào Queue) thì đẩy v vào Queue ch運 duy羽t 
ti院p t衣i nh英ng b逢噂c sau. 

B逢噂c 3: 

N院u b逢噂c 2 tìm ra đ逢運ng m荏 thì tr違 v隠 đ逢運ng m荏, n院u b逢噂c 2 không tìm th医y đ逢運ng m荏 

và thoát ra do hàng đ嬰i r厩ng thì k院t lu壱n không tìm th医y đ逢運ng m荏. 

 

Sau đây là m瓜t s嘘 ví d映 v隠 các tr逢運ng h嬰p t瑛 đ雨nh đ壱m u xét c衣nh nh衣t (u, v): 

Tr逢運ng h嬰p 1: v ch逢a thĕm và ch逢a ghép: 

u

1 2x

T:1

S:2

v u

1 2

3 4

x

T:1

v

S:2 T:3

3 4

 

⇒ Tìm th医y đ逢運ng m荏 

Tr逢運ng h嬰p 2: v ch逢a thĕm và đã ghép 
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u

1 2x

T:1

S:2

v u

1 2

3 4

x

T:1

v

S:2 T:3

3 4 5 5

S:4

 

⇒ Thĕm c違 v l磯n match[v], gán nhãn T[v] và S[match[v]] 

Tr逢運ng h嬰p 3: v đã thĕm, là đ雨nh đ壱m thu瓜c cùng blossom v噂i u 

u

1 2x

T:1

v

3

5

6

S:2

T:3

S:5

T:7

S:4

T:5

S:6
T:3

S:7
b[.] =  3

7

4

 

⇒ Không xét, b臼 qua 

Tr逢運ng h嬰p 4: v đã thĕm, là đ雨nh đ壱m và b[u] ≠ b[v] 

1 2x

T:1

3

S:2

4

6

8

T:3 S:4

S:6T:3

5

7

1 2x

T:1

3

S:2

4

6

8

T:3

S:5
T:7

S:4

T:5

S:6
T:3

S:7

5

7

a

 

⇒ Phát hi羽n Blossom, tìm đ雨nh c挨 s荏 a = 3, gán l衣i nhãn S và T d丑c chu trình pha. Đẩy hai 

đ雨nh đ壱m m噂i 4, 6 vào hàng đ嬰i, T衣i nh英ng b逢噂c sau, khi duy羽t t噂i đ雨nh 6, s胤 tìm th医y đ逢運ng 

m荏 k院t thúc 荏 8, truy v院t theo nhãn S và T tìm đ逢嬰c đ逢運ng (1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8) 

 

T逢 t逢荏ng chính c栄a ph逢挨ng pháp Lawler là dùng các nhãn b[v] thay cho thao tác ch壱p tr詠c 

ti院p Blossom, dùng các nhãn S và T đ吋 truy v院t tìm đ逢運ng m荏, tránh thao tác n荏 Blossom. 

Ph逢挨ng pháp này d詠a trên m瓜t nh壱n xét: M厩i khi tìm ra đ逢運ng m荏, n院u đ逢運ng m荏 đó xuyên 

qua m瓜t Blossom ngoài nh医t thì ch逸c ch逸n nó ph違i đi vào Blossom này t瑛 nút c挨 s荏 và thoát 

ra kh臼i Blossom b茨ng m瓜t c衣nh nh衣t. 

13.4. CÀI Đ咽T 

Ta s胤 cài đ員t ph逢挨ng pháp Lawler v噂i khuôn d衣ng Input/Output nh逢 sau: 

Input: file vĕn b違n GMATCH.INP 
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¬ Dòng 1: Ch泳a hai s嘘 n, m l亥n l逢嬰t là s嘘 c衣nh và s嘘 đ雨nh c栄a đ欝 th鵜 cách nhau ít nh医t m瓜t 
d医u cách (n ≤ 1000) 

¬ m dòng ti院p theo, m厩i dòng ch泳a hai s嘘 u, v t逢嬰ng tr逢ng cho m瓜t c衣nh (u, v) c栄a đ欝 th鵜 

Output: file vĕn b違n GMATCH.OUT, ghi b瓜 ghép c詠c đ衣i tìm đ逢嬰c 

9 5 6

1 2

43

10

7 8

 

GMATCH.INP 

10 11 
1 2 
1 6 
2 4 
2 8 
3 4 
3 6 
5 6 
5 9 
5 10 
7 8 
7 9 

GMATCH.OUT 

1) 1 6 
2) 2 8 
3) 3 4 
4) 5 10 
5) 7 9 

Ch逢挨ng trình này s穎a đ鰻i m瓜t chút mô hình cài đ員t trên d詠a vào nh壱n xét: 

¬ v là m瓜t đ雨nh đ壱m n院u và ch雨 n院u v = x ho員c match[v] là m瓜t đ雨nh nh衣t, v壱y đ吋 ki吋m tra 

m瓜t đ雨nh v có ph違i đ雨nh đ壱m hay không ta có th吋 ki吋m tra b茨ng bi吋u th泳c: 

(v = x) or (match[v] <> 0) and (T[match[v]] <> 0)  = TRUE 

¬ N院u v là đ雨nh đ壱m thì S[v] = match[v] 

Các bi院n đ逢嬰c s穎 d映ng v噂i vai trò nh逢 sau: 

¬ match[v] là đ雨nh ghép v噂i đ雨nh v 

¬ b[v] là đ雨nh c挨 s荏 c栄a Blossom ch泳a v 

¬ T[v] là đ雨nh li隠n tr逢噂c v trên đ逢運ng pha t瑛 đ雨nh xu医t phát t噂i v k院t thúc b茨ng c衣nh nh衣t, 
T[v] = 0 n院u quá trình BFS ch逢a xét t噂i v. 

¬ InQueue[v] là bi院n Boolean, InQueue[v] = True ⇔ v là đ雨nh đ壱m đã đ逢嬰c đẩy vào Queue 

đ吋 ch運 duy羽t. 

¬ start và finish: N挨i b逸t đ亥u và k院t thúc đ逢運ng m荏. 

P_4_13_1.PAS * Phương pháp Lawler áp dụng cho thuật toán Edmonds 
{$MODE DELPHI} (*This program uses 32-bit Integer [-231..231 - 1]*) 
program MatchingInGeneralGraph; 
const 
  InputFile  = 'GMATCH.INP'; 
  OutputFile = 'GMATCH.OUT'; 
  max = 1000; 
var 
  a: array[1..max, 1..max] of Boolean; 
  match, Queue, b, T: array[1..max] of Integer; 
  InQueue: array[1..max] of Boolean; 
  n, Front, Rear, start, finish: Integer; 
 
procedure Enter; 
var 
  i, m, u, v: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, InputFile); Reset(f); 
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  FillChar(a, SizeOf(a), False); 
  ReadLn(f, n, m); 
  for i := 1 to m do 
    begin 
      ReadLn(f, u, v); 
      a[u, v] := True; 
      a[v, u] := True; 
    end; 
  Close(f); 
end; 
 
procedure Init; {Kh運i tạo bộ ghép rỗng} 
begin 
  FillChar(match, SizeOf(match), 0); 
end; 
 
procedure InitBFS; {Thủ tục này được gọi để kh運i tạo trước khi tìm đư噂ng m運 xuất phát từ start} 
var 
  i: Integer; 
begin 
  {Hàng đợi chỉ gồm một đỉnh đậm start} 
  Front := 1; Rear := 1; 
  Queue[1] := start; 
  FillChar(InQueue, SizeOf(InQueue), False); 
  InQueue[start] := True; 
  {Các nhãn T được kh運i gán = 0} 
  FillChar(T, SizeOF(T), 0); 
  {Nút cơ s運 của outermost blossom chứa i được kh運i tạo là i} 
  for i := 1 to n do b[i] := i; 
  finish := 0; {finish = 0 nghĩa là chưa tìm thấy đư噂ng m運} 
end; 
 
procedure Push(v: Integer); {Đẩy một đỉnh đậm v vào hàng đơi} 
begin 
  Inc(Rear); 
  Queue[Rear] := v; 
  InQueue[v] := True; 
end; 
 
function Pop: Integer; {Lấy một đỉnh đậm khỏi hàng đợi, trả về trong kết quả hàm} 
begin 
  Pop := Queue[Front]; 
  Inc(Front); 
end; 
 
{Khó nhất của phương pháp Lawler là thủ tục này: Thủ tục xử lý khi gặp cạnh nhạt nối hai đỉnh đậm p, q} 
procedure BlossomShrink(p, q: Integer); 
var 
  i, NewBase: Integer; 
  Mark: array[1..max] of Boolean; 
 
  {Thủ tục tìm nút cơ s運 bằng cách truy vết ngược theo đư噂ng pha từ p và q} 
  function FindCommonAncestor(p, q: Integer): Integer; 
  var 
    InPath: array[1..max] of Boolean; 
  begin 
    FillChar(InPath, SizeOf(Inpath), False); 
    repeat {Truy vết từ p} 
      p := b[p]; {Nhảy tới nút cơ s運 của Blossom chứa p, phép nhảy này để tăng tốc độ truy vết} 
      InPath[p] := True; {Đánh dấu nút đó} 
      if p = start then Break; {Nếu đã truy về đến nơi xuất phát thì dừng} 
      p := T[match[p]]; {Nếu chưa về đến start thì truy lùi tiếp hai bước, theo cạnh đậm rồi theo cạnh nhạt} 
    until False; 
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    repeat {Truy vết từ q, tương tự như đối với p} 
      q := b[q]; 
      if InPath[q] then Break; {Tuy nhiên nếu chạm vào đư噂ng pha của p thì dừng ngay} 
      q := T[match[q]]; 
    until False; 
    FindCommonAncestor := q; {Ghi nhận đỉnh cơ s運 mới} 
  end; 
 
  procedure ResetTrace(x: Integer); {Gán lại nhãn vết dọc trên đư噂ng pha từ start tới x} 
  var 
    u, v: Integer; 
  begin 
    v := x; 
    while b[v] <> NewBase do {Truy vết đư噂ng pha từ start tới đỉnh đậm x} 
      begin 
        u := match[v]; 
        Mark[b[v]] := True; {Đánh dấu nhãn blossom của các đỉnh trên đư噂ng đi} 
        Mark[b[u]] := True; 
        v := T[u]; 
        if b[v] <> NewBase then T[v] := u; {Chỉ đặt lại vết T[v] nếu b[v] không phải nút cơ s運 mới} 
      end; 
  end; 
 
begin {BlossomShrink} 
  FillChar(Mark, SizeOf(Mark), False); {Tất cả các nhãn b[v] được kh運i tạo là chưa bị đánh dấu} 
  NewBase := FindCommonAncestor(p, q); {xác định nút cơ s運} 
  ResetTrace(p); ResetTrace(q); {Gán lại nhãn} 
  if b[p] <> NewBase then T[p] := q; 
  if b[q] <> NewBase then T[q] := p; 

  {Chập blossom ⇔ gán lại các nhãn b[i] cho đỉnh i nếu blossom b[i] bị đánh dấu} 
  for i := 1 to n do 
    if Mark[b[i]] then b[i] := NewBase; 
  {Xét những đỉnh đậm i chưa được đưa vào Queue nằm trong Blossom mới, đẩy i và Queue để ch噂 duyệt sau} 
  for i := 1 to n do 
    if not InQueue[i] and (b[i] = NewBase) then 
      Push(i); 
end; 
 
{Thủ tục tìm đư噂ng m運} 
procedure FindAugmentingPath; 
var 
  u, v: Integer; 
begin 
  InitBFS; {Kh運i tạo} 
  repeat {BFS} 
    u := Pop; {Rút một đỉnh đậm u ra khỏi hàng đợi} 
    {Xét những đỉnh v kề u qua một cạnh nhạt mà v không nằm cùng blossom với u} 
    for v := 1 to n do 
      if (a[u, v]) and (match[u] <> v) and (b[u] <> b[v]) then 
        if (v = start) or (match[v] <> 0) and (T[match[v]] <> 0) then {Nếu v là đỉnh đậm} 
          BlossomShrink(u, v) {thì gán lại vết, chập blossom...} 
        else 
          if T[v] = 0 then {Nếu v là đỉnh nhạt chưa thăm tới} 
            if match[v] = 0 then {Nếu v chưa ghép nghĩa tìm được đư噂ng m運 kết thúc 運 v, thoát} 
              begin 
                T[v] := u; 
                finish := v; 
                Exit; 
              end 
            else {Nếu v đã ghép thì ghi vết đư噂ng đi, thăm v, thăm luôn cả match[v] và đẩy match[v] vào Queue} 
              begin 
                T[v] := u; 
                Push(match[v]); 
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              end; 
  until Front > Rear; 
end; 
 
procedure Enlarge; {Nới rộng bộ ghép b運i đư噂ng m運 bắt đầu từ start, kết thúc 運 finish} 
var 
  v, next: Integer; 
begin 
  repeat 
    v := T[finish]; 
    next := match[v]; 
    match[v] := finish; 
    match[finish] := v; 
    finish := next; 
  until finish = 0; 
end; 
 
procedure Solve; {Thuật toán Edmonds} 
var 
  u: Integer; 
begin 
  for u := 1 to n do 
    if match[u] = 0 then 
      begin 
        start := u; {Với mỗi đỉnh chưa ghép start} 
        FindAugmentingPath; {Tìm đư噂ng m運 bắt đầu từ start} 
        if finish <> 0 then Enlarge; {Nếu thấy thì nới rộng bộ ghép theo đư噂ng m運 này} 
      end; 
end; 
 
procedure Result; {In bộ ghép tìm được} 
var 
  u, count: Integer; 
  f: Text; 
begin 
  Assign(f, OutputFile); Rewrite(f); 
  count := 0; 
  for u := 1 to n do 
    if match[u] > u then {Vừa tránh in lặp cạnh (u, v) và (v, u), vừa loại những đỉnh không ghép được (match[.]=0)} 
      begin 
        Inc(count); 
        WriteLn(f, count, ') ', u, ' ', match[u]); 
      end; 
  Close(f); 
end; 
 
begin 
  Enter; 
  Init; 
  Solve; 
  Result; 
end. 

13.5. Đ浦 PH永C T萎P TÍNH TOÁN 

Th栄 t映c BlossomShrink có đ瓜 ph泳c t衣p O(n). Th栄 t映c FindAugmentingPath c亥n không quá n 

l亥n g丑i th栄 t映c BlossomShrink, c瓜ng thêm chi phí c栄a thu壱t toán tìm ki院m theo chi隠u r瓜ng, có 

đ瓜 ph泳c t衣p O(n2). Ph逢挨ng pháp Lawler c亥n không quá n l亥n g丑i th栄 t映c FindAugmentingPath 

nên có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán là O(n3). 
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Cho đ院n nay, ph逢挨ng pháp t嘘t nh医t đ吋 gi違i bài toán tìm b瓜 ghép t鰻ng quát trên đ欝 th鵜 đ逢嬰c 

bi院t đ院n là c栄a Micali và Vazizani (1980), nó có đ瓜 ph泳c t衣p tính toán là ( )O n.m . B衣n có 

th吋 tham kh違o trong các tài li羽u khác. 





 

 

TTÀÀII  LLII烏烏UU  ĐĐ窺窺CC  TTHHÊÊMM  
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	BÀI TOÁN TÌM BỘ GHÉP CỰC ĐẠI TRÊN ĐỒ THỊ
	CÁC KHÁI NIỆM
	THUẬT TOÁN EDMONDS (1965)
	THUẬT TOÁN LAWLER (1973)
	CÀI ĐẶT
	ĐỘ PHỨC TẠP TÍNH TOÁN


	TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

	Bookmarks
	Mục lục
	Hình vẽ
	Chương trình
	Góp ý
	Trang WEB


