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CHƢƠNG I: THUẬT TOÁN VÀ PHÂN 
TÍCH THUẬT TOÁN

1. Giải bài toán trên máy tính

2. Mô hình dữ liệu

3. Cấu trúc dữ liệu

4. Bài toán và thuật toán 



1  Giai bài toán trên máy tính

Bƣớc 1. Xác định bài toán

-Tập Input và Output

Bƣớc 2. Lựa chọn/ thiết kế thuật toán

a) Lựa chọn/ thiết kế thuật toán

– Giải bài toán nhiều thuật toán

– Không gian ? Thời gian ?; Cài đặt ?



b) Diễn tả thuật toán
Input: Hai số nguyên dương a và b;

Output: q và r : a= bq+r.

Ý tưởng:

- Nếu a < b thì q = 0 và r = a. Kết thúc.

- Nếu a > b thì a giảm đi b và q tăng lên 1. Lặp

cho đến khi a < b.

1. Giải bài toán trên máy tính



1. Giải bài toán trên máy tính

*) Cách liệt kê

Bước 1: Nhập a và b;

Bước 2: q 0;

Bước 3: Nếu a < b thì r a 

rồi chuyển đến b. 5;

Bước 4: a a - b, q q + 1 

rồi quay về b.3;

Bước 5: Đưa ra r và q.  Kết 

thúc.

*) Sơ đồ khối



1. Giải bài toán trên máy tính

Bƣớc 3. Viết chương trình

 Chọn CTDL

 Ngôn ngữ lập trình

Bƣớc 4. Hiệu chỉnh

 Xây dựng các bộ
input (test) tiêu biểu

 Chạy thử

Unsigned int Factorial (unsigned int n)

{ 

if (n==0)

return 1;

Else 

return n* Factorial (n-1);

}



1. Giải bài toán trên máy tính

Bƣớc 5. Viết tài liệu

 Hướng dẫn sử dụng

 Thuật toán, Cấu trúc dữ liệu

 …….



2. Mô hình dữ liệu (Data model)

 Là các trừu tượng :đồ thị, tập hợp,

danh sách, cây...

 Hai khía cạnh:

– Giá trị (kiểu dữ liệu)

– Các phép toán ( operation)

 Chương trình có thể truy xuất đến các

vùng lưu trữ.



3. Cấu trúc dữ liệu (Data structures)

 Là các đơn vị cấu trúc (construct) của

NNLT dùng để biểu diễn các mô hình

dữ liệu

Ví dụ: mảng, bản ghi, set, file, xâu,..



4. Bài toán và thuật toán

4.1. Bài toán

Xác định rõ Input và Output

Ví dụ:

Kiểm tra xem N có phải là số nguyên tố

hay không?

- Input : Số nguyên dương N

- Output : Trả lời N là số nguyên tố?



4. Bài toán và thuật toán

4.2. Thuật toán

là một dãy hữu hạn các thao tác, sắp xếp

theo một trật tự xác định, sau khi thực hiện,

từ Input ta nhận được Output cần tìm.



Ví dụ

- Input:N nguyên dương, dãy a 1,..., an.

- Output : Tìm Max của dãy đã cho.

Ý tƣởng

 Giả thiết Max = a1. Với mỗi i, nếu ai >
Max thì thay giá trị Max= ai.

4. Bài toán và thuật toán



4. Bài toán và thuật toán

4.3. Mô tả thuật toán

a) Cách liệt kê

Bước 1. Nhập N và dãy  a1, ..., an

Bước 2. Đặt Max = a1, i = 2;

Bước 3. Nếu i > N  thì  đến B. 5;

Bước 4.

4.1. N ếu  ai > Max  thì  Max = ai.

4.2. Đặt i=i+1 rồi quay B.3;

Bước 5. Đưa ra Max  rồi kết thúc. 



4. Bài toán và thuật toán

b) Sơ đồ khối

 Dùng: Ovan, Chữ 

nhật, Hìn thoi,Mũi 

tên,…



4. Bài toán và thuật toán

c) 

Ngôn ngữ điều khiển

 Dùng các ký hiệu và quy tắc

 Cách thiết lập thứ tự các thao tác

cấu trúc điều khiển ( 03 )



BIỂU DIỄN BẰNG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

Trong khi m n thì lặp lại khối sau:

Cho tới khi m = n thì tuyên bố 
USCLN chính là giá trị chung của 
m và n

Int Horner(int a[],int x)

{

int result = a[n];

for (i=n-1; i>=0;--1)

result= result*x+a[i];

return result;

}

Chương trình 

trong C++

Điều chỉnh lại giá trị 

của m và n 

Nếu m > n thì 

Nếu ngược lại thì 

Bớt m đi một lượng là n

Bớt n đi một lượng là m



4. Bài toán và thuật toán

4.4. Các đặc trưng chính của thuật 

toán

a)Tính kết thúc (tính đóng)

b)Tính xác định  (đơn nghĩa)

Có đúng một thao tác để được thực hiện

hoặc dừng



4. Bài toán và thuật toán

c)Tính chi tiết

Phụ thuộc vào đối tượng thực hiện

d)Tính phổ dụng

với input thay đổi

e) Đại lượng vào

f) Đại lượng ra



4. Bài toán và thuật toán

g) Tính hiệu quả

– Thời gian: Tốc độ xử lý 

– Không gian: Dung lượng lưu trữ



4. Bài toán và thuật toán

4.5. Độ phức tạp thuật toán

a) Lựa chọn thuật toán

 Dễ hiểu, dễ cài đặt và dễ ghi chép ? 

 Sử dụng các tài nguyên  hiệu quả.? 

đặc tính của bài toán 



Phân tích theo kinh nghiệm

 Thực hiện và kết luận  dễ mắc lỗi

 Kích thước dữ liệu là quan trọng: T(n)



4. Bài toán và thuật toán

b) Ký pháp

Giả sử T(n) là thời gian thực hiện TT và f(n), 
g(n), h(n) là các hàm xác định dương. 

Hàm Theta lớn:

T(n) là hàm Theta lớn của g(n): T(n) =Θ(g(n))

nếu các hằng số dương c1 ,c2 ,n0
i n>= n0 :

c1 g(n) <= T(n) <= c2 g(n)



4. Bài toán và thuật toán

Hàm Omega lớn:

T(n) hàm Omega lớn của g(n): T(n)=Ω(g(n))
nếu c và n0 sao cho với mọi n>= n0

T(n) >= c.g(n)



4. Bài toán và thuật toán

Hàm O lớn:

– T(n) hàm Omega lớn của g(n), T(n) =O (g(n))

nếu c và n0 sao cho với mọi n>= n0 :

T(n) <=c g(n)

– g(n) giới hạn trên của T(n).



Ví dụ, nếu T(n) = n2 + 1 thì T(n) = O(n2).

Chọn c=2 và n0 =1, khi đó với mọi

n>=1, ta có T(n)= n2+1 <= 2n2 =2g(n).



4. Bài toán và thuật toán

c) Các tính chất

(i) Tính bắc cầu: nếu f(n)= O(g(n)) và

g(n)= O(h(n)) thì f(n)= O(h(n))

(ii) Tính phản xạ: f(n)=O(f(n))



4. Bài toán và thuật toán

d) Xác định độ phức tạp

Quy tắc hằng số

Nếu P có T(n)= O(c1f(n))           P có độ phức 
tạp   O(f(n)).

CM: T(n)= O(c1f(n)) nên tồn tại c0>0 và n0 >0  để T(n) <= c0.c1 f(n) 
với mọi n>= n0.

Đặt c=c0.c1 ta có điều cần CM



4. Bài toán và thuật toán

 Quy tắc lấy Max

Nếu P có T(n)= O( f(n)+g(n)) thì P có độ 

phức tạp  là O( max ( f(n), g(n))).

CM: T(n) = O( f(n)+g(n)) nên tồn tại n0>0  và c>0 để T(n) <= cf(n) + 

cg(n), với mọi n>= n0 vậy T(n) <= cf(n) +cg(n) <= 2c max 

(f(n),g(n)) với mọi n>=n0.

Từ đó suy điều cần CM. 



4. Bài toán và thuật toán

 Quy tắc cộng

Nếu P1 có T1 (n) = O( f(n) và P2  có T2(n)= 
O(g(n)), khi đó: T1(n) +T2(n) = O(f(n) +g(n)).

CM: Vì T1(n)= O(f(n)) nên các hàng số c1 và n1 sao cho T(n) <= c1.f(n)  
n: n>= n1.

Vì  T2(n) =O(g(n)) nên các hàng số c2 và n2 sao cho T(n) <= c1.g(n) 
n: n>= n2

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

T(n) = T1(n) + T2(n) <= c1f(n) + c2g(n) 

<= cf(n) +cg(n) = c(f(n)+g(n)).



4. Bài toán và thuật toán

 Quy tắc nhân

Nếu  P có  T(n)= O(f(n)). Khi đó nếu thực 
hiện k(n) lần P với k(n)=O(g(n)) thì độ phức 
tạp la O(f(n) g(n)).

CM: Thời gian thực hiện k(n) lần đoạn chương trình P sẽ là k(n)   T(n), 
theo định nghĩa:

– ck>=0 và nk >0 để k(n) <= ck(g(n)) với mọi n>= nk

– cT>=0 và nT >0 để T(n) <= cTf(n) với mọi n>= nT

Vậy với mọi  n >= max(nT,nk) ta có k(n)T(n) <= ckcT(f(n)g(n)).



4. Bài toán và thuật toán

e) Áp dụng đánh giá chương trình

 Câu lệnh đơn thực hiện một thao tác

QT hằng số

 Câu lệnh hợp thành là dãy các câu lệnh

QT tổng

 Câu lệnh rẽ nhánh dạng If ..then..else.   

QT Max

 Các câu lệnh lặp                QT Nhân



4. Bài toán và thuật toán

Ví dụ 1 Analysing an Algorithm

• Simple statement sequence

 s1; s2; …. ; sk

• O(1) as long as k is constant

• Simple loops

 for(i=0;i<n;i++) { s; }

 where s is O(1)

• Time complexity is   n O(1) or   O(n)

• Nested loops

 for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<n;j++) { s; }

• Complexity is   n O(n)   or   O(n2)

This part is

O(n)



4. Bài toán và thuật toán

Ví dụ 2 Analysing an Algorithm

• Loop index doesn’t vary linearly

 h = 1;

while ( h <= n ) {

s;

h = 2 * h;

 }

• h takes values 1, 2, 4, … until it exceeds n

• There are 1 + log2n  iterations

• Complexity   O(log n)



4. Bài toán và thuật toán

Ví dụ 3 Analysing an Algorithm

• Loop index depends on outer loop index

 for(j=0;j<n;j++)

 for(k=0;k<j;k++){

s;

}

• Inner loop executed

• 1, 2, 3, …., n times

Complexity   O(n2)

n

i  =
i=1

n(n+1)

2

Distinguish this case -

where the iteration count 

increases (decreases) by a 

constant   O(nk)
from the previous one -

where it changes by a factor 

 O(log n) 



4. Bài toán và thuật toán

Một số dạng hàm

 Đa thức bậc k: P(n), O (nk).

 logaf(n),  O(log f(n)). 

 Hằng số, O(1)

 Hàm mũ O(2n.)



4. Bài toán và thuật toán

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 214748364

8



4. Bài toán và thuật toán

g) Độ phức tạp tính toán và dữ liệu 

vào
– Trường hợp tốt nhất: T(n) là thời gian ít nhất

– Trường hợp xấu nhất: T(n) là thời gian lớn nhất 
Trường hợp trung bình: dữ liệu vào tuân theo một 
phân bố xác suất nào đó



4. Bài toán và thuật toán

h) Phép toán tích cực

 Các phép toán thực hiện nhiều nhất

 Quy tắc  „10-90‟



CHƢƠNG II : ĐỆ QUY VÀ THUẬT TOÁN 
ĐỆ QUY

1. Phép lặp, quy nạp và đệ quy

2. Thuật toán đệ quy



1. Phép lặp, quy nạp và đệ quy

 Lặp (interation): biến thể của cùng một thao tác.

 Quy nạp(induction): kĩ thuật chứng minh các mệnh đề thuộc
dạng với mọi n thì P(n) là đúng.

Ví dụ: với mọi n, tổng n số lẻ đầu tiên bằng n2.

Bước cơ sở: Chỉ ra P(1) là đúng , vì 12=1.

Bước quy nạp: Chứng minh nếu P(n) là đúng thì kéo theo P(n+1)
cũng đúng



1. Phép lặp, quy nạp và đệ quy

Tổng n số lẻ  là n2,  cần cm tổng (n+1) số lẻ  là 

(n+1)2. 

Tổng n số lẻ: 1+3+5+….+ (2n-1)= n2.  

Khi đó: [1+3+5+….+ (2n-1)] +(2n+1) = 

n2+2n+1= (n+1)2.



1. Phép lặp, quy nạp và đệ quy

 Đệ quy (recursion): là một kĩ thuật định 

nghĩa một khái niệm trực tiếp hoặc gián 

tiếp theo chính nó.



CHƢƠNG II : 
ĐỆ QUY VÀ THUẬT TOÁN ĐỆ QUY

2. Thuật toán đệ quy

a) Định nghĩa


quy  thuật toán đệ quy

 Chú ý:

– P‟ giống P

– P‟ “nhỏ hơn” P theo nghĩa nào đó



HƢƠNG II : 
ĐỆ QUY VÀ THUẬT TOÁN ĐỆ QUY

2. Thuật toán đệ quy

 Định nghĩa một hàm hay thủ tục đệ quy 

gồm hai phần:

(i) Phần neo (anchor)

(ii) Phần đệ quy

Phần đệ quy thể hiện tính “quy nạp”

của lời giải. Phần neo đảm bảo cho

tính dừng của thuật toán.



CHƢƠNG II : 
ĐỆ QUY VÀ THUẬT TOÁN ĐỆ QUY

2. Thuật toán đệ quy

b) Ví dụ

Tính giai thừa: N!= N(N-1)!

Int fact ( int n) {

If  ( n <= 1 ) 

Return 1; /* cơ sở*/

Else

Return n*fact (n-1); /* quy nạp*/

}



CHƢƠNG II : 
ĐỆ QUY VÀ THUẬT TOÁN ĐỆ QUY

2. Thuật toán đệ quy

b) Ví dụ:

Dãy số Fibonacci: 

F(n)= F(n-1)+F(n-2) 

(phần đệ quy) 

– với n<=2 thì F(n)=1 

( phần neo). 

Recursion - Example

• Fibonacci Numbers

fib( n ) = if ( n = 0 ) then 1

else if ( n = 1 ) then 1

else fib(n-1) + fib(n-2)

int fib( n ) {

if ( n < 2 ) return 1;

else return fib(n-1) + fib(n-2);

}

Pseudo-code

C

Simple, elegant solution!



2. Thuật toán đệ quy

 Bài toán tháp Hà nội : Ngôi đền Benares có
03 cái cọc kim cương, Thượng đế đặt n
chiếc đĩa bằng vàng:

- Có bán kính khác nhau

- Chồng lên nhau ở một chiếc cọc

- Theo thứ tự đĩa lớn ở dưới, đĩa nhỏ ở trên.
Các nhà sư lần lượt chuyển các đĩa sang
một cọc khác theo quy tắc sau:



2. Thuật toán đệ quy

 Khi chuyển một đĩa phải đặt vào một trong

03 cọc

 Mỗi lần chỉ chuyển đúng một đĩa trên cùng

tại một cọc và đặt vào trên cùng ở cọc

chuyển đến.

 Đĩa lớn hơn không được phép đặt lên đĩa

nhỏ hơn.



i



2. Thuật toán đệ quy

 Ví dụ, với trường hợp n=2 ta có thể chuyển 

như sau:

 Chuyển đĩa nhỏ sang cọc 3

 Chuyển đĩa lớn sang cọc 2

 Chuyển đĩa từ cọc 3 sang cọc 2



2. Thuật toán đệ quy

 Nếu n=1 thì chuyển đĩa duy nhất đó từ

cọc 1 sang cọc 2. Kết thúc.

Giả thiết ta có cách chuyển (n-1) đĩa từ

cọc 1 sang cọc 3.

 Chuyển đĩa lớn nhất đang ở cọc 1 sang

cọc 2

 Chuyển (n-1) đĩa từ cọc 3 sang cọc 2.

 Kết thúc.



2. Thuật toán đệ quy

c) Đánh giá về đệ quy

Ưu điểm:

– Mạnh, rõ ràng, chặt chẽ

– Thiết kế TT đơn giản 



Nhược điểm:

– Lời gọi hàm tốn rất nhiều thời gian.

– Thận trọng đừng để chạy vô hạn.

2. Thuật toán đệ quy



CHƢƠNG III :KiỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC

1. Các kiểu dữ liệu chuẩn

2. Kiểu mảng (array) và biến chỉ số

3. Kiểu xâu (string)

4. Kiểu cấu trúc (struct)



1. Các kiểu dữ liệu chuẩn

 Kiểu dữ liệu chuẩn: nguyên, thực, lôgic,

 Ví dụ,

– Khai báo biến int x, float y,….

– Với kiểu nguyên có các phép toán:

cộng, trừ, nhân, chia x div y ( chia

nguyên ), x mod y ( lấy phần dư của

phép chia).



2. Kiểu mảng (array) và biến chỉ số

2.1. Kiểu mảng một chiều

 Dãy liên tiếp các phần tử cùng kiểu.

 Đặt tên và mỗi phần tử có một chỉ số.

 Tham chiếu tên mảng và chỉ số [ ] .

 Số lượng các phần tử cho trước.



2. Kiểu mảng (array) và biến chỉ số

 Ví dụ

int a[10] : mảng có tên là a, có 10 phần

tử có kiểu số nguyên

float b[20] : mảng có tên là b, có 20

phần tử có kiểu số thực



2. Kiểu mảng (array) và biến chỉ số

2.2. Kiểu mảng hai chiều

 Bảng  nxm các phần tử cùng kiểu dữ liệu. 

 Tham chiếu

Tên mảng cùng với hai chỉ số, [ ]. 



2. Kiểu mảng (array) và biến chỉ số

 Ví dụ: int a[10][15] :

float b[20][10]: 



2. Kiểu mảng (array) và biến chỉ số

2.3. Các ghi chú về kiểu mảng

 Địa chỉ các phần tử là liên tiếp nhau.

 Các phần tử được sắp xếp theo hàng.

 Bộ nhớ là cố định suốt cả quá trình



2. Kiểu mảng (array) và biến chỉ số

 Chỉ số mảng không được vượt quá

phạm vi Ví dụ: a[5] * b[8][3] là hợp lệ.

 Cấu trúc đơn giản, truy nhập nhanh.

 Thiếu mềm dẻo trong các phép toán

như xóa, chèn.

 Có thể dùng phép gán cho cả mảng.



3. Kiểu xâu (chuỗi – string)

 Kiểu mảng đặc biệt mà kiểu phần tử
của mảng này là ký tự. Thông thường
xâu được đặt trong cặp dấu „ và ‟,

Ví dụ: S=„Tin hoc‟

 Các ký tự trong xâu được viết liên tiếp
và có thể xuất hiện nhiều lần

 Số lượng các ký tự là độ dài của xâu,
có xâu rỗng



3. Kiểu xâu (chuỗi – string)

 Phép toán trên xâu:

– Ghép xâu: Char*strcat(char* s1, char s2)

– Copy (S,M,N): giá trị là xâu con của sâu S

gồm các ký tự từ vị trí M đến N

– Delete (S,M,N): xóa liên tiếp N kí tự của S

bắt đầu từ kí tự thứ M

– Phép chèn Insert (S1, S2, N): Chèn xâu S1

vào trước ký tự N của xâu S2



4. Kiểu cấu trúc (struct)

 Tập các đối tượng có cùng một số
thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu
khác nhau.

 Mỗi đối tượng mô tả bằng một cấu
trúc.

 Mỗi thuộc tính tương ứng với một
thành phần .



4. Kiểu cấu trúc (struct) 

 Khai báo kiểu cấu trúc:

STRUCT tên_kiểu_cấu trúc {

Khai báo các thành phần

};



4. Kiểu cấu trúc (struct)

 Truy nhập: 

– Xác định: viết tên cấu trúc, dấu chấm (.)

và sau cùng là tên thành phần.

– Thành phần của một cấu trúc có thể là

một cấu trúc.



CHƢƠNG IV: DANH SÁCH (LIST)

1. Khái niệm danh sách

2. Biểu diễn danh sách trong máy tính.

3. Một số nhận xét.

4. Kiểu dữ liệu con trỏ (pointer) và việc cấp
phát/thu hồi bộ nhớ động.



1. Khái niệm danh sách

a) Định nghĩa

 Danh sách là một tập sắp thứ tự các
phần tử cùng kiểu.

 Các phần tử được sắp theo thứ tự
“trước- sau”

 Danh sách con gồm các phần tử liên
tiếp từ ai đến aj của danh sách.

– Nếu i=1 gọi là phần đầu (prefix)

– Nếu j=n gọi là phần cuối (postfix).



1. Khái niệm danh sách

 Dãy con là một DS tạo thành bằng

cách loại từ DS một số phần tử. Ví dụ,

DS = (a,b,c,d,e,f). Khi đó:

– (c,d,e) là một danh sách con của DS

– (a, b) là một phần đầu của DS

– (c,d,e,f) là một phần cuối của DS

– (a,c,f) là một dãy con của DS



1. Khái niệm danh sách

b) Các phép toán 

 Phép khởi tạo tạo ra một danh sách rỗng.

 Xác định độ dài 

 Xóa

 Chèn

 Tìm kiếm

 Kiểm tra  tính trạng thái rỗng

 Kiểm tra trạng thái tràn 

 Duyệt danh sách.

 Sắp xếp

 ………



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

2.1. Cài đặt bằng mảng một chiều

 VD. DS = ( A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K)

 Mảng M gồm 11 phần tử:

A B C D E F G H I J K



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

2.1. Cài đặt bằng mảng một chiều
a) Chèn 

- Dồn các phần tử từ vị trí P đến cuối sang phải một vị 
trí: 

A B C D E F G H I J K

- Đặt V vào vị trí    P

P

-Tăng n lên 1



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

b) Xóa 

- Mảng ban đầu

A B C D E F G H I J K L

P

- Chuyển tất cả các phần tử từ vị trí P+1 đến cuối 

sang trái 1 vị trí

A B C D E F H I J K L

-Giảm n đi 1. 

-



 Nếu không cần bảo lưu thứ tự các phần tử

sau khi xóa thì chỉ cần tráo đổi giá trị phần tử

cần xóa cho phần tử cuối cùng và giảm n đi

1.



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

c) Nhận xét

 Truy cấp trực tiếp đến mọi phần tử

 Chèn và xóa đều phải dịch chuyển một số

các phần tử

 Kích thước mảng trong mọi ngôn ngữ lập

trình đều là cố định



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

2.2. DS nối đơn 

 DS các phần tử được nối với nhau theo một
chiều.

 Mỗi phần tử là một Struct (bản ghi)

– Một trường con trỏ chứa thông tin liên kết

– Các trường chứa thông tin

 Đầu (Head) và Cuối (Tail)

 Trường NEXT của phần tử cuối chứa giá trị đặc
biệt (Nill, Null)



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

Linked Lists

• Collection structure has a pointer to the list head

• Initially NULL

• Add first item

• Allocate space for node

• Set its data pointer to object

• Set Next to NULL

• Set Head to point to new node

Data Next

object

Head

Collection

node

Linked Lists

• Flexible space use

• Dynamically allocate space for each element as 

needed

• Include a pointer to the next item

Linked list

• Each node of the list contains

• the data item (an object pointer in our ADT)

• a pointer to the next node

Data Next

object

A B C D E



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

a) Chèn

Linked Lists

• Add second item

• Allocate space for node

• Set its data pointer to object

• Set Next to current Head

• Set Head to point to new node

Data Next

object

Head

Collection

node

Data Next

object2

node



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

b) Xóa
A B C D E

A B C E

Linked Lists - Delete implementation

• Implementation

void *DeleteFromCollection( Collection c, void *key ) {

Node n, prev;

n = prev = c->head;

while ( n != NULL ) {

if ( KeyCmp( ItemKey( n->item ), key ) == 0 ) {

prev->next = n->next;

return n;

}

prev = n;

n = n->next;

}

return NULL;

} 

head

Minor addition needed to allow
for deleting this one! An exercise!



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

C) Xác định
• Tìm kiếm bắt đầu từ

Head, Theo con trỏ của

trường NEXT

 duyệt tuần tự.

Linked Lists

• Add time

• Constant - independent of n

• Search time

• Worst case - n

Data Next

object

Head

Collection

node

Data Next

object2

node



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

2.3. DS nối kép 
 DS gồm các phần tử được nối với nhau theo

hai chiều.

 Mỗi phần tử là một STRUCT có hai trường

liên kết (LINK) liên kết tới 2 phần tử trước và

sau nó và trường DATA (INFO) lưu trữ thông

tin.



B C D E



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

 Có hai cách duyệt:

– Bắt đầu từ nút First, dựa vào NEXT để đi

đến khi duyệt qua nút Last;

– Hoặc bắt đầu từ nút Last dựa vào Prev để

đi đến khi duyệt qua nút First.



Linked Lists - Doubly linked

• Doubly linked lists

• Can be scanned in both directions

struct t_node {

void *item;

struct t_node *prev,

*next;

} node;

typedef struct t_node *Node;

struct collection {

Node head, tail;

}; head

tail

prev prev prev



CHƢƠNG IV: DANH SÁCH (LIST)
2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

chèn/xóa bằng cách chỉnh lại các liên kết

của các nút liên quan.



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

2.4. DS nối vòng một hƣớng

 Phần tử cuối trỏ về phần tử đầu tiên

A B C D E



 Chỉ cần xác định được một phần tử nào đó

 Chèn/xóa bằng cách chỉnh lại các liên kết

của các nút liên quan.



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

2.5. DS nối vòng hai hƣớng
 Tạo từ DS nối kép, PREV của nút First trỏ tới 

nút Last, NEXT của nút Last trỏ tới First. 

A B C D E



CHƢƠNG IV: DANH SÁCH (LIST)
2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

2.6. Ngăn xếp và hàng đợi

Linked Lists - LIFO and FIFO

• Simplest implementation

• Add to head

Last-In-First-Out (LIFO) semantics

• Modifications

• First-In-First-Out (FIFO)

• Keep a tail pointer

struct t_node {

void *item;

struct t_node *next;

} node;

typedef struct t_node *Node;

struct collection {

Node head, tail;

};

tail is set in

the AddToCollection

method if
head == NULL

head

tail



CHƢƠNG IV: DANH SÁCH (LIST)
2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

2.6. Ngăn xếp và hàng đợi

a) Ngăn xếp (Stack)

 Một kiểu DS 

 Bổ sung thêm và lấy ra một phần tử cũng 
ở cuối DS. 

 Hoạt động theo nguyên tắc “vào sau-ra 
trước” (LIFO)



Stacks

• Stacks are a special form of collection

with LIFO semantics

• Two methods
• int push( Stack s, void *item );

- add item to the top of the stack
• void *pop( Stack s );

- remove an item from the top of the stack

• Like a plate stacker

• Other methods
 

int IsEmpty( Stack s );

/* Return TRUE if empty */

void *Top( Stack s );

/* Return the item at the top,

without deleting it */



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

Mô tả Stack bằng mảng

(i) Thêm (Push) vào Stack = thêm vào cuối mảng

(ii) Lấy ra (Pop) khỏi Stack = loại bỏ cuối mảng

(iii) Overstack khi mảng đã đầy

(iv) EmptyStack khi trong mảng không có phần tử

nào cả.



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

 Mô tả Stack bằng DS nối đơn

– Stack chỉ tràn khi vùng không gian nhớ

dùng cho các biến động không còn đủ

– Không gian bộ nhớ dùng cho các biến

động là rất lớn nên bỏ qua việc kiểm tra

tràn Stack.



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

b) Hàng đợi (Queue)

 Một kiểu danh sách

 Thêm một phần tử vào cuối danh sách

(Rear) và Lấy ra một phần tử ở đầu danh

sách.

 Hoạt động theo nguyên tắc vào trước-ra

trước (FIFO - First In First Out).



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

 Cài đặt Queue bằng mảng

Sử dụng hai chỉ số Front để lưu chỉ số đầu
và Rear để lưu chỉ số cuối. Khởi tạo đặt
Front là 1 còn Rear là 0.

(i) Thêm ( Push) vào Queue: tăng Rear lên 1
và đưa giá trị của phần tử cần bổ sung vào
phần tử có chỉ số là Rear.



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

ii) Lấy ra (Pop) :lấy giá trị phần tử có chỉ số là 

Front và sau đó tăng Front lên 1.

(iii) Khi tăng chỉ số Rear lên hết khoảng cho 

phép thìOverQueue

(iv)  Khi Front > Rear thì EmptyQueue



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

 Queue vòng tròn

– Các phần tử xếp quanh vòng tròn theo 
một hướng. 

– Các phần tử nằm trên cung tròn từ vị trí 
Front đến Rear là thuộc Queue. 



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

 Khi thêm :dịch chuyển chỉ số Rear theo vòng tròn 1 ví trí rồi đặt giá trị cần 

thêm vào đó.

 - Khi lấy ra : lấy phần tử có chỉ số là Front  rồi dịch chuyển chỉ số Front theo 

vòng tròn 1 vị trí.

Vn

Vn-1 …

V2

V1



2. Biểu diễn danh sách trong máy tính

 Để cài đặt :

(i) Một phương tiện để chia bộ nhớ thành các
nút, mỗi nút có phần lưu trữ data, phần lưu
trữ các liên kết (con trỏ) và cách cài đặt cho
con trỏ

(ii) Cài đặt các thao tác để truy nhập giá trị
(cả data và pointer).

(iii) Một phương tiện nào đó để “đánh dấu”
vùng bộ nhớ



3. Một số nhận xét

 Cài đặt danh sách bằng mảng tạo ra hạn

chế:

– Độ dài của danh sách.

– Kiểm tra “tràn” và “rỗng” khi thực hiện

chèn và xóa.

– Khi thực hiện “chèn“ và “Xóa” đều phải

thực hiện phép “dịch chuyển”.



3. Một số nhận xét

 Trong các cấu trúc DS, để thực hiện các thao

tác cơ bản cần các thao tác tối thiểu:

– Định vị phần tử đầu tiên của DS

– Cho trước vị trí của một phần tử bất kì

trong DS, xác định được phần tử tiếp theo.



4. Kiểu dữ liệu con trỏ và việc cấp phát/thu hồi bộ nhớ động

 Để khắc phục, cần

–

m Void Free trong C)

– Dùng biến con trỏ để truy cập đến vùng

nhớ này.



CHƢƠNG V CẤU TRÚC DỮ LiỆU 
BẢNG BĂM

1. Bảng băm mở
1.1. Bảng băm

1.2. Hàm băm

1.3. Xung đột

1.4. Một số hàm băm thông dụng

2. Bảng băm đóng

2.1. Băm lại tuyến tính.

2.2. Băm lại bình phương

2.3. Băm lại bằng cách tạo vùng mới



CHƢƠNG VI: 
CẤU TRÚC DỮ LiỆU BẢNG BĂM
1. Bảng băm mở

 Bảng băm (Hash Table): 

- Mảng B gồm m phần tử

-Lưu trữ chỉ số định vị phần tử dữ liệu có khóa 
phân biệt  thuộc tập số nguyên { 0,1,2…m-1}



Hash Tables - Structure

• Simplest case:

• Assume items have integer keys in the range 1 .. m

• Use the value of the key itself

to select a slot in a 

direct access table

in which to store the item

• To search for an item with key, k,

just look in slot k

• If there’s an item there,

you’ve found it

• If the tag is 0, it’s missing.

• Constant time,  O(1)



Hash Tables - Relaxing the constraints

• Keys are integers

• Need a hash function

h( key )    integer

 ie one that maps a key to 

an integer

• Applying this function to the

key produces an address

• If h maps each key to a unique

integer in the range 0 .. m-1

then search is O(1)



1. Bảng băm mở

 Hàm băm 

(Hash function):

H(x) cho giá trị là một chỉ số phần tử của B



1. Bảng băm mở

 Xung đột (collision): 
– x1<>x2 nhưng H(x1)=H(x2)



1. Bảng băm mở

Xung đột:
Hash Tables - Collision handling

• Collisions

• Occur when the hash function maps 

two different keys to the same address

• The table must be able to recognise and resolve this

• Recognise

• Store the actual key with the item in the hash table

• Compute the address

• k = h( key )

• Check for a hit

• if (  table[k].key == key ) then hit

else try next entry

• Resolution

• Variety of techniques

We’ll look at various
“try next entry” schemes



1. Bảng băm mở

Xung đột:

 Giải quyết:

– liên kết các danh sách có các khóa khác
nhau nhưng có cùng giá trị hàm băm
thành một danh sách

– liên kết trong bẳng băm B sẽ trỏ tới danh
sách đầu tiên.



Hash Tables - Linked lists

• Collisions - Resolution

Linked list attached 

to each primary table slot

• h(i)  == h(i1)

• h(k) == h(k1) == h(k2)

• Searching for i1

• Calculate h(i1)

• Item in table, i,

doesn’t match

• Follow linked list to i1

• If NULL found, 

key isn’t in table



CHƢƠNG VI: 
CẤU TRÚC DỮ LiỆU BẢNG BĂM
1. Bảng băm mở

Một số hàm băm thông dụng:

 Hàm cắt bỏ bỏ bớt một phần nào đó của
khóa.

– Ví dụ: x=842615, bỏ bớt chẳng hạn các
chữ số hàng lẻ (1,3,5…), số còn lại sẽ là
821. Vậy H(x) = H(842615) = 821.

– Nhận xét: khó có phân bố đều.



 Hàm gấp chia số nguyên đó thành một số đoạn tùy chọn, sau
đó kết hợp

 Ví dụ: Số các hàng lẻ: 465 và số các hàng chẵn:
821, vậy H(x)=465+821=1286.

– Nhận xét: Tính chất thứ hai có thể thỏa mãn tốt hơn



1. Bảng băm mở

 Hàm phần dƣ của phép chia x/m

 Nên chọn m là số nguyên tố.

– Nhận xét: Các cách lấy phần dư cho khả năng
tránh hiện tượng xung đột



Hash Tables - Reducing the range to [ 0, m )

 Division 

• Use a mod function

 h(k)  =  k  mod m

• Choice of m?

• Powers of 2 are generally not good!

h(k)  =  k  mod 2n

selects last n bits of k

• All combinations are not generally equally likely

• Prime numbers close to 2n seem to be good choices

 eg want ~4000 entry table, choose m = 4093

0110010111000011010

k mod 28 selects these bits



CHƢƠNG VI: 
CẤU TRÚC DỮ LiỆU BẢNG BĂM
2. Bảng băm đóng

 Bảng băm mở: chỉ dùng để lưu trữ các liên 

kết trỏ đến các thành phần dữ liệu có khóa 

tương ứng. 

 Bảng băm đóng: bảng băm mà mỗi thành 

phần của nó lưu trữ chính các thành phần 

dữ liệu. 



CHƢƠNG VI: 
CẤU TRÚC DỮ LiỆU BẢNG BĂM
2. Bảng băm đóng

Các phƣơng pháp xử lý:

a) Băm lại tuyến tính
Hi (x) = (H(x)+i) mod m

– Nhận xét Các giá trị hàm băm xếp thành từng 
đoạn con, nên việc tìm kiếm ví trí  rỗng sẽ rất 
chậm. 



CHƢƠNG VI: 
CẤU TRÚC DỮ LiỆU BẢNG BĂM
2. Bảng băm đóng

Hash Tables - Re-hash functions

The re-hash function

• Many variations

• Linear probing

• h’(x)   is    +1

• Go to the next slot

until you find one empty

• Can lead to bad clustering

• Re-hash keys fill in gaps

between other keys and exacerbate

the collision problem



2. Bảng băm đóng

b) Băm lại bình phương

Hi(x) = ( H(x)+i2) mod m 

Hash Tables - Re-hash functions

The re-hash function

• Many variations

• Quadratic probing

• h’(x) is c i2 on the ith probe

• Avoids primary clustering

• Secondary clustering occurs

• All keys which collide on h(x) follow the same 

sequence

• First 

• a = h(j)  = h(k)

• Then a + c,  a + 4c,  a + 9c, ....

• Secondary clustering generally less of a problem



2. Bảng băm đóng

c) Băm lại bằng cách tạo vùng mới
 Ngoài bảng B cần tạo ra một vùng không gian mới

Hash Tables - Overflow area

Overflow area

• Linked list constructed

in special area of table

called overflow area

• h(k) == h(j)

• k stored first

• Adding j

• Calculate h(j)

• Find k

• Get first slot in overflow area

• Put j in it

• k’s pointer points to this slot

• Searching - same as linked list
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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật là môn học đóng vai trò quan trọng 

trong quá trình đào tạo kỹ sư, cử nhân các ngành Khoa học máy tính và 

Công nghệ thông tin. Cuốn giáo trình này được nghiên cứu và hình thành 

dựa trên cơ sở mục tiêu đào tạo và đề cương chi tiết của môn học Cấu 

trúc dữ liệu và Giải thuật do Hội đồng nghiên cứu khoa học, tổ Tin học 

Khoa Kỹ thuật trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương xây dựng. 

Cuốn giáo trình này trình bày các vấn đề có bản nhất, thiết yếu nhất về hai 

khái niệm DỮ LIỆU và GIẢI THUẬT, đó cũng là nền tảng quan trọng cho 

những ai muốn nghiên cứu trong lĩnh vực tin học.  

 Nội dung cuốn sách gồm 5 chương 

 * Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM: trình bày một số khái niệm về 

thuật toán: Ký hiệu ô lớn và các phương pháp phân tích, đánh giá truật 

toán; cấu trúc dữ liệu: Các kiểu dữ liệu trừu tượng cùng các phép toán 

trên các kiểu dữ liệu đó. Ở đây trình bày hệ kiểu cấu trúc Dữ liệu của ngôn 

ngữ lập trình Pascal. 

 *  Chương 2: GIẢI THUẬT ĐỆ QUY: trình bày về đệ quy, một số 

thuật toán ứng dụng đệ quy. 

 *  Chương 3: CÁC THUẬT TOÁN SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM: trình bày 

nội dung, giải thuật của một số thuật toán sắp xếp, tìm kiếm cơ bản, hay 

gặp. So sánh, đánh giá, nhận xét ưu nhược điểm của mỗi loại thuật toán. 

 * Chương 4: DANH SÁCH LIÊN KẾT: trình bày mô hình dữ liệu kiểu 

Danh sách, các cấu trúc dữ liệu cài đặt danh sách, các phép toán trên 

danh sách. Trong đó hai cấu trúc đặc biệt STACK và QUEUE được nghiên 

cứu kỹ . 

 * Chương 5: CÂY: trình bày cấu trúc dữ liệu Cây: Biểu diễn cây cùng 

với các phép toán cơ bản trên cây, trong đó Cây nhị phân được đặc biệt 

chú ý. 

 Đọc xong cuốn sách này người đọc được cung cấp đầy đủ các khái 

niệm, các thuật toán từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho Giảng viên 

cũng như HS - SV ngành Công nghệ Tin học nghiên cứu học tập. Toàn bộ 

các chương, mục đều có ví dụ, hình vẽ minh hoạ cụ thể. Cuối mỗi chương 
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đều có phần tóm tắt lại những ý chính, những ví dụ ứng dụng … và bài tập 

(Lý thuyết và thực hành) để bạn đọc có thể đúc rút được nội dung, củng cố 

được kiến thức của mỗi chương. Do tính đặc thù của ngôn ngữ lập trình 

Pascal nên toàn bộ các ví dụ, bài tập trong giáo trình đều được viết bằng 

ngôn ngữ lập trình này, vì vậy người đọc chỉ cần biết sử dụng ngôn ngữ 

Pascal ngoài ra không đòi hỏi các kiến thức chuyên môn khác. 

 Chúng tôi đã có nhiều cố gắng trong việc trình bày tinh giản một khối 

lượng kiến thức đồ sộ, cố gắng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, trình bày 

các khái niệm thật Logic, tự nhiên, sử dụng ngôn từ trong sáng, các ví dụ 

sát với thực tế dễ hiểu, dễ áp dụng, các bài tập có tính khả thi cao nhưng 

cũng không quá khó…để giúp bạn đọc dễ dàng hơn trong nghiên cứu, học 

tập. Tuy vậy cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, 

những vấn đề cần bổ xung, những vấn đề cần lược bỏ, Chúng tôi chân 

thành mong nhận được ý kiến đóng góp, phê bình của độc giả để cuốn 

sách này có thể hoàn chỉnh hơn nữa.  

 Thư góp ý xin gửi về địa chỉ:  phamhuy_ktkt@yahoo.com 

 Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy chuyên gia Trịnh Nhật Tiến (Trưởng 

khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Công nghệ Hà Nội) cùng các thầy 

giáo trong tổ bộ môn Tin học, khoa Kỹ thuật trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 

thuật Hải Dương đã đọc bản thảo và góp nhiều ý  kiến về nội dung để tôi 

có thể hoàn thành cuốn tài liệu này. 

 

Hải Dương, tháng 8 năm 2005 

Tác giả: 

 

 

 

PHẠM TRỌNG HUY 
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Chƣơng 1:   

MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1.1 Khái niệm thuật toán (Giải thuật) 

1.1.1 Khái niệm. 

 Thuật toán là một dãy hữu hạn các quy tắc ( chỉ thị, mệnh lệnh) mô 

tả chính xác một quá trình tính toán. Theo đó với mỗi bộ dữ liệu vào sẽ 

cho một kết quả ( Yêu cầu của bài toán ). Các đặc trưng của Thuật toán 

đơn định: 

 *  Tính đơn định: Thực hiện đúng các bước của thuật toán với một 

dữ liệu vào thì chỉ cho duy nhất một kết quả nghĩa là ở mỗi bước của thuật 

toán, các thao tác phải hết sức rõ ràng, không gây nên sự nhập nhằng, lộn 

xộn, đa nghĩa.... 

 *  Tính dừng: Thuật toán phải dừng và cho ra kết quả sau một số 

hữu hạn các bước. 

 *  Tính đúng: Cho ra kết quả phù hợp yêu cầu bài toán với những dữ 

liệu vào đúng đắn. 

 *  Tính phổ dụng: Thuật toán phải giải quyết được một lớp rộng các 

bài toán. 

 *  Tính khả thi: Thuật toán phải được máy tính thực hiện trong 

khoảng thời gian và điều kiện ( bộ nhớ ) cho phép. 

 Để mô tả một thuật toán có thể sử dụng nhiều phương pháp khác 

nhau, đối với các bài toán đơn giản phải mô tả Thuật toán một cách tường 

minh đầy đủ, đối với các bài toán lớn mà trong đó có những thuật toán 

chuẩn, quen thuộc ta có thể mô tả tổng thể, những chỗ đã biết có thể chú 

thích hoặc có thể bỏ qua. Khi đó ta chỉ tập trung giải quyết các phần trọng 

điểm tránh việc làm cho mô tả Thuật toán rắc rối phức tạp. 

1.1.2. Các bƣớc phân tích bài toán. 

 Bước đầu tiên trong việc phân tích một thuật toán là xác định đặc 

trưng dữ liệu sẽ được dùng làm dữ liệu nhập của thuật toán và quyết định 

phân tích nào là thích hợp. Về mặt lý tưởng, chúng ta muốn rằng với một 

phân bố tùy ý được cho của dữ liệu nhập, sẽ có sự phân bố tương ứng về 

thời gian hoạt động của thuật toán. Chúng ta không thể đạt tới điều lý 

tưởng này cho bất kỳ một thuật toán nào, vì vậy chúng ta chỉ quan tâm đến 
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cách cố gắng chứng minh thời gian chạy luôn luôn nhỏ hơn một “chặn 

trên” bất chấp dữ liệu nhập như thế nào và cố gắng tính được thời gian 

chạy trung bình cho dữ liệu nhập “ngẫu nhiên”. 

Bước thứ hai trong phân tích một thuật toán là nhận ra các thao tác 

trừu tượng của thuật toán để tách biệt sự phân tích với sự cài đặt. Ví dụ, 

chúng ta tách biệt sự nghiên cứu có bao nhiêu phép so sánh trong một 

thuật toán sắp xếp khỏi sự xác định cần bao nhiêu micro giây trên một 

máy tính cụ thể; yếu tố thứ nhất được xác định bởi tính chất của thuật 

toán, yếu tố thứ hai lại được xác định bởi tính chất của máy tính. Sự tách 

biệt này cho phép chúng ta so sánh các thuật toán một cách độc lập với sự 

cài đặt cụ thể hay độc lập với một máy tính cụ thể. 

Bước thứ ba trong quá trình phân tích thuật toán là sự phân tích về 

mặt toán học, với mục đích tìm ra các giá trị trung bình và trường hợp xấu 

nhất cho mỗi đại lượng cơ bản. Chúng ta sẽ không gặp khó khăn khi tìm 

một chặn trên cho thời gian chạy chương trình, vấn đề là phải tìm ra một 

chặn trên tốt nhất, tức là thời gian chạy chương trình khi gặp dữ liệu nhập 

của trường hợp xấu nhất. Trường hợp trung bình thông thường đòi hỏi 

một phân tích toán học tinh vi hơn trường hợp xấu nhất. Mỗi khi đã hoàn 

thành một quá trình phân tích thuật toán dựa vào các đại lượng cơ bản, 

nếu thời gian kết hợp với mỗi đại lượng được xác định rõ thì ta sẽ có các 

biểu thức để tính thời gian chạy. 

 Nói chung, tính năng của một thuật toán thường có thể được phân 

tích ở một mức độ vô cùng chính xác, chỉ bị giới hạn bởi tính năng không 

chắc chắn của máy tính hay bởi sự khó khăn trong việc xác định các tính 

chất toán học của một vài đại lượng toán học trừu tượng. Tuy nhiên, thay 

vì phân tích một cách chi tiết chúng ta thường ước lượng để tránh sa vào 

chi tiết. 

1.1.3. Phân tích Thuật toán: 

Hầu hết các bài toán đều có nhiều thuật toán khác nhau để giải 

quyết chúng. Như vậy, làm thế nào để chọn được Thuật toán tốt nhất? 

Đây là một lĩnh vực được quan tâm nghiên cứu nhiều trong khoa học máy 

tính. Chúng ta sẽ khảo sát các kết quả nghiên cứu mô tả các tính năng 

của các thuật toán cơ bản cũng như so sánh các thuật toán đồng thời 

cũng sẽ khảo sát hướng dẫn tổng quát về phân tích thuật toán. 
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Khi nói đến hiệu quả của một thuật toán, người ta thường quan tâm 

đến chi phí cần dùng để thực hiện nó. Chi phí này thể hiện qua việc sử 

dụng tài nguyên như bộ nhớ, thời gian sử dụng CPU, … Ta có thể đánh 

giá thuật toán bằng phương pháp thực nghiệm thông qua việc cài đặt thuật 

toán rồi chọn các bộ dữ liệu thử nghiệm. Thống kê các thông số nhận 

được khi chạy các dữ liệu này ta sẽ có một đánh giá về thuật toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tuy nhiên, phương pháp thực nghiệm có một số nhược điểm sau 
khiến nó khó có khả năng áp dụng trên thực tế: 

 Do phải cài đặt bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể nên thuật 
toán sẽ chịu sự hạn chế của ngôn ngữ lập trình này. 

 Hiệu quả của thuật toán sẽ bị ảnh hưởng bởi trình độ của 
người cài đặt. 

 Việc chọn được các bộ dữ liệu thử nghiệm đặc trưng cho tất 
cả tập các dữ liệu vào của thuật toán là rất khó khăn và tốn 
nhiều chi phí. 

 Các số liệu thu nhận được phụ thuộc nhiều vào phần cứng mà 
thuật toán được thử nghiệm trên đó. Điều này khiến cho việc 
so sánh các thuật toán khó khăn nếu chúng được thử nghiệm 
ở những máy tính khác nhau. 

Vì những lý do trên, người ta đã tìm kiếm những phương pháp đánh 
giá thuật toán hình thức hơn, ít phụ thuộc môi trường cũng như phần cứng 
hơn. Một phương pháp như vậy là phương pháp đánh giá thuật toán theo 

hướng xấp xỉ tiệm cận qua các khái niệm toán học O lớn O(); o nhỏ  

o(); (); (). 

Thông thường các vấn đề mà chúng ta giải quyết có một “kích 

thước” tự nhiên (thường là số lượng dữ liệu được xử lý) mà chúng ta sẽ 
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gọi là N. Chúng ta muốn mô tả tài nguyên cần được dùng (thông thường 

nhất là thời gian cần thiết để giải quyết vấn đề) như một hàm số theo N. 

Chúng ta quan tâm đến trƣờng hợp trung bình, tức là thời gian cần thiết 

để xử lý dữ liệu nhập thông thường T(n), và cũng quan tâm đến trƣờng 

hợp xấu nhất, tương ứng với thời gian cần thiết khi dữ liệu rơi vào trường 

hợp xấu nhất có thể có. 

Việc xác định chi phí trong trường hợp trung bình thường được quan 

tâm nhiều nhất vì nó đại diện cho đa số trường hợp sử dụng thuật toán. 

Tuy nhiên, việc xác định chi phí trung bình này lại gặp nhiều khó khăn. Vì 

vậy, trong nhiều trường hợp, người ta xác định chi phí trong trường hợp 

xấu nhất (chặn trên) thay cho việc xác định chi phí trong trường hợp trung 

bình. Hơn nữa, trong một số bài toán, việc xác định chi phí trong trường 

hợp xấu nhất là rất quan trọng. Ví dụ, các bài toán trong hàng không, phẫu 

thuật, … 

Như đã được chú ý ở trên, hầu hết các thuật toán đều có một tham số 

chính là N, thông thường đó là số lượng các phần tử dữ liệu được xử lý mà 

ảnh hưởng rất nhiều tới thời gian chạy. Tham số N có thể là bậc của một đa 

thức, kích thước của một tập tin được sắp xếp hay tìm kiếm, số nút trong một 

đồ thị, v.v… Thông thường để đánh giá thuật toán người ta dựa trên hai tiêu 

chuẩn sau: 

Tiêu chuẩn 1 Độ đơn giản, dễ hiểu, dễ cài đặt ( viết chương trình ). 

Tiêu chuẩn 2 Sử dụng tiết kiệm tài nguyên hệ thống và với thời gian ngắn 
nhất. 

Tuỳ từng trường hợp mà một trong hai tiêu chuẩn trên được quan 

tâm, chẳng hạn khi viết một chương trình chỉ để sử dụng một số ít lần, và 

thời gian để viết chương trình với thuật toán theo tiêu chuẩn 2 lại mất 

nhiều hơn một thuật toán khác đơn giản ngắn gọn hơn thì tiêu chuẩn 1 

được chú trọng, ngược lại nếu một chương trình đợc sử dụng nhiều lần ( 

chương trình con ) hoặc nhiều người sử dụng ... thì tiêu chuẩn 2 lại rất 

quan trọng. 

Một ví dụ điển hình với bài toán cổ Tháp Hà nội như sau: Có 3 cọc 

A, B,C lúc đầu ở cọc A có m đĩa được lồng vào theo thứ tự đĩa bé ở trên, 

yêu cầu là phải chuyển toàn bộ số đĩa từ cọc A sang cọc B và cũng được 

sắp xếp theo trật tự đĩa bé ở trên. Ở đây cọc C đóng vai trò là cọc trung 
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A C B 

gian trong quá trình chuyển đĩa, các đĩa tại cọc C cũng tuân theo quy tắc 

đĩa bé ở trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình minh hoạ bài toán Tháp Hà Nội 
 

Để chuyển m đĩa từ cọc A sang cọc B ta thực hiện thuật toán, đầu 

tiên chuyển m -1 đĩa ở trên cùng sang cột C, sau đó chuyển đĩa lớn nhất 

từ cột A sang cột B, thuật toán được thực hiện đệ quy cho đến đĩa cuối 

cùng. 

Như vậy ta thấy nếu m=1 thì cần 1 lần chuyển, nếu m=2 cần 3 lần 

chuyển, nếu m=3 cần 7 lần chuyển ... quy nạp ta được với mọi m ta cần 

2
m

-1 lần chuyển. Vậy nếu m lớn thì thời gian để thực hiện thuật toán là 

không thể. Giả sử m = 30 thì số lần chuyển là 107374824 và nếu mỗi lần 

chuyển mất 01 giây thì cũng cần chuyển trong khoảng 1243 ngày liên tục, 

như vậy thuật toán đó là bất khả thi. 

Hầu hết tất cả các thuật toán trong giáo trình này có thời gian chạy 

tiệm cận tới một trong các hàm sau: 

a. Hằng số: Hầu hết các chỉ thị của các chương trình đều được 

thực hiện một lần hay nhiều nhất chỉ một vài lần. Nếu tất cả các chỉ thị của 

cùng một chương trình có tính chất này  thì chúng ta sẽ nói rằng thời gian 

chạy của nó là hằng số. Điều này hiển nhiên là điều mà ta phấn đấu để đạt 

được trong việc thiết kế thuật toán. 

b. LogN: Khi thời gian chạy của chương trình là logarit tức là thời 

gian chạy chương trình tiến chậm khi N lớn dần. Thời gian chạy thuộc loại 

này xuất hiện trong các chương trình mà giải một bài toán lớn bằng cách 

chuyển nó thành một bài toán nhỏ hơn, bằng cách cắt bớt kích thước một 

hằng số nào đó. Với mục đích của chúng ta, thời gian chạy có được xem 
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như nhỏ hơn một hằng số “lớn“. Cơ số của logarit làm thay đổi hằng số đó 

nhưng không nhiều: Khi N là 1000 thì logN là 3 nếu cơ số là 10, là 10 nếu 

cơ số là 2; khi N là một triệu, logN được nhân gấp đôi. bất cứ khi nào N 

được nhân đôi, logN tăng lên thêm một hằng số. 

c. N: Khi thời gian chạy của một chương trình là tuyến tính, nói 

chung đây là trường hợp mà một số lượng nhỏ các xử lý được làm cho 

mỗi phần tử dữ liệu nhập. Khi N là một triệu thì thời gian chạy cũng cỡ như 

vậy. Khi N được nhân gấp đôi thì thời gian chạy cũng được nhân gấp đôi. 

Đây là tình huống tối ưu cho một thuật toán mà phải xử lý N dữ liệu nhập 

(hay sản sinh ra N dữ liệu xuất). 

d. NlogN: Đây là thời gian chạy tăng dần lên cho các thuật toán mà 

giải một bài toán bằng cách tách nó thành các bài toán con nhỏ hơn, kế 

đến giải quyết chúng một cách độc lập và sau đó tổ hợp các lời giải. 

Chúng ta nói rằng thời gian chạy của thuật toán như thế là “NlogN”. Khi N 

là một triệu, NlogN khoảng 20 triệu. khi N được nhân gấp đôi, thời gian 

chạy bị nhân lên nhiều hơn gấp nhiều đôi. 

e. N
2
: Khi thời gian chạy của một thuật toán là bậc hai, trường hợp 

này chỉ có ý nghĩa thực tế cho các bài toán tương đối nhỏ. Thời gian bình 

phương thường tăng dần lên trong các thuật toán mà xử lý tất cả các phần 

tử dữ liệu (có thể là hai vòng lặp lồng nhau). Khi n là một ngàn thì thời gian 

chạy là 1 triệu. khi N được nhân đôi thì thời gian chạy tăng lên gấp 4 lần. 

f. N
3
: Tương tự, một thuật toán mà xử lý các bộ ba của các phần tử 

dữ liệu (có thể là 3 vòng lặp lồng nhau) có thời gian chạy bậc ba  và cũng 

chí ý nghĩa thực tế trong các bài toán nhỏ. Khi N là một trăm thì thời gian 

chạy là một triệu. Khi N được nhân đôi thì thời gian chạy tăng lên gấp 8 

lần. 

g. 2N: Một số ít thuật toán có thời gian chạy lũy thừa lại thích hợp 

trong một số trường hợp thực tế. Khi N là hai mươi thì thời gian chạy là 1 

triệu. khi N tăng gấp đôi thì thời gian chạy được nâng lên luỹ thừa hai! 

Thời gian chạy của một chương trình cụ thể đôi khi là một hệ số 

hằng nhân với các số hạng nói trên (“số hạng dẫn đầu”) cộng thêm một số 

hạng nhỏ hơn. Giá trị của hệ số hằng và các số hạng phụ thuộc vào kết 

quả của sự phân tích và các chi tiết cài đặt. Hệ số của số hạng dẫn đầu 
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liên quan tới số chỉ thị bên trong vòng lặp: Ở một tầng tùy ý của thiết kế 

thuật toán thì phải cẩn thận giới hạn số chỉ thị như thế. Với N lớn thì các 

số hạng dẫn đầu đóng vai trò chủ chốt; với N nhỏ thì các số hạng cùng 

đóng góp vào sự so sánh các thuật toán sẽ khó khăn hơn. Trong hầu hết 

các trường hợp, chúng ta sẽ gặp các chương trình có thời gian chạy là 

“tuyến tính”, “NlogN”, “bậc ba”,… với hiểu ngầm là các phân tích hay 

nghiên cứu thực tế phải được làm trong trường hợp mà tính hiệu quả là rất 

quan trọng. 

1.1.4. Ví dụ về việc xác định độ phức tạp của thuật toán: 

 Ví dụ với bài toán tính tổng các số nguyên dương từ 1 đến n ta có 

thể tính theo thuật toán sau: 

 Input n; 

 Tong:=0; 

 For i:= 1 to n do Tong := Tong + i; 

 Output Tong; 

 Với thuật toán này thời gian tính toán tỷ lệ thuận với n, khi n càng 

lớn thì thời gian càng tốn hay độ phức tạp tính toán là O(n) 

 Nếu tính tổng các số nguyên dương từ 1 đến n theo thuật toán: 

 Input n; 

 Tong := n*(n+1)/2; 

 Output Tong; 

 Thì độ phức tạp tính toán này là O(1) không phụ thuộc vào giá trị n 

1.2. Khái niệm cấu trúc dữ liệu (CTDL ) 

 Máy tính điện tử đã được phát minh với chủ đích như là một thiết bị 

có khả năng làm thuận tiện cho những tính toán phức tạp và tốn nhiều thời 

gian, nhưng cùng với sự phát triển công nghệ, ngày nay trong đa số các 

ứng dụng tính toán thì khả năng truy xuất và lưu trữ các khối thông tin lớn 

đóng vai trò chủ yếu. Thông tin được lưu trữ bao gồm một tập hợp các dữ 

liệu mà từ đó sau một quá trình xử lý, tổng hợp có thể thu được kết quả 

mong muốn. Vì vậy việc xây dựng và tổ chức thông tin trên máy tính phải 

đảm bảo tính xác thực của vấn đề, phù hợp với bản chất của vấn đề. Việc 

chọn lựa tuỳ thuộc vào hướng giải quyết vấn đề và công cụ để giải quyết 
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vấn đề đó. Có những vấn đề chỉ thích ứng với một cách tổ chức thông tin 

nhất định, đối với những cách tổ chức thông tin khác thì sẽ kém hiệu quả 

hoặc không thực hiện được. Cách tổ chức thông tin như vậy chính là bước 

xây dựng Cấu trúc dữ liệu. 

1.2.1- Vai trò của cấu trúc dữ liệu trong thuật toán, chƣơng trình: 

Giải một bài toán thực chất là chuyển bài toán thực tế thành một bài 

toán có thể giải quyết trên máy tính. Mà một bài toán thực tế bất kỳ đều 

bao gồm các đối tượng dữ liệu và các yêu cầu xử lý trên các đối tượng đó. 

Như vậy, để phản ánh được bài toán thực tế, cần chú trọng đến hai vấn 

đề: 

 Tổ chức biểu diễn các đối tượng thực tế ( Xây dựng cấu trúc dữ 

liệu ): 

Các đối tượng dữ liệu thực tế rất đa dạng, phong phú và thường 

chứa đựng những quan hệ nào đó với nhau, do đó trong mô hình tin học 

của bài toán, cần phải tổ chức, xây dựng các cấu trúc thích hợp sao cho 

vừa có thể phản ánh chính xác các dữ liệu thực tế đó, để vừa có thể lưu 

trữ và có thể dễ dàng dùng máy tính để xử lý. 

 Xây dựng các thao tác xử lý dữ liệu: 

Từ những yêu cầu xử lý thực tế, cần tìm ra các giải thuật tương ứng 

để xác định trình tự các thao tác máy tính phải tác động lên dữ liệu để cho 

ra kết quả mong muốn, đây là bước xây dựng Giải thuật cho bài toán. 

1.2.2 Mối quan hệ giữa Giải thuật và CTDL 

 Trên thực tế khi giải quyết một bài toán trên máy tính chúng ta 

thường có khuynh hướng chỉ chú trọng đến việc xây dựng giải thuật mà 

quên đi tầm quan trọng của việc tổ chức dữ liệu trong bài toán. Cần nhớ 

rằng: Giải thuật phản ánh các phép xử lý, còn đối tượng xử lý của giải 

thuật lại là dữ liệu, chính dữ liệu chứa đựng các thông tin cần thiết để thực 

hiện giải thuật. Vì vậy để xác định được giải thuật phù hợp cần phải biết nó 

tác động đến loại dữ liệu nào (ví dụ để làm nhuyễn các hạt đậu, người ta 

dùng cách xay chứ không băm bằng dao, vì đậu sẽ văng ra ngoài và sẽ 

mất thời gian hơn nhiều) và khi chọn lựa cấu trúc dữ liệu cũng cần phải 

hiểu rõ những thao tác nào sẽ tác động đến nó (ví dụ để biểu diễn điểm số 

của sinh viên người ta dùng số thực thay vì chuỗi ký tự vì còn phải thực 

hiện thao tác tính trung bình từ những điểm số đó). Như vậy trong một bài 
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toán, giải thuật và cấu trúc dữ liệu có mối quan hệ với nhau, chúng được 

thể hiện qua công thức nổi tiếng của nhà toán học người Thụy sĩ Niklaus 

Wirth - là tác giả của ngôn ngữ lập trình Pascal như sau: 

 

 

Với một cấu trúc dữ liệu đã chọn, sẽ có những giải thuật tương ứng, 

phù hợp. Khi cấu trúc dữ liệu thay đổi thường giải thuật cũng phải thay đổi 

theo để tránh việc xử lý gượng ép, thiếu tự nhiên trên một cấu trúc không 

phù hợp. Hơn nữa, một cấu trúc dữ liệu tốt sẽ giúp giải thuật xử lý trên đó 

có thể phát huy tác dụng tốt hơn, vừa đáp ứng nhanh vừa tiết kiệm tài 

nguyên, đồng thời giải thuật cũng dễ hiểu và đơn giản hơn. 

* Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu: 

Qua phần trên ta đã thấy được vai trò và tầm quan trọng của việc 

lựa chọn một phương án tổ chức dữ liệu thích hợp trong một chương trình 

hay một đề án tin học. Một cấu trúc dữ liệu tốt phải thoả mãn các tiêu 

chuẩn sau: 

Phản ảnh đúng thực tế: đây là tiêu chuẩn quan trọng nhất, quyết 

định tính đúng đắn của toàn bộ bài toán. Cần xem xét kỹ lưỡng cũng như 

dự trù các trạng thái biến đổi của dữ liệu trong chu trình sống để có thể 

chọn cấu trúc dữ liệu lưu trữ thể hiện chính xác đối tượng thực tế. 

Ví dụ: Một số trường hợp chọn cấu trúc dữ liệu sai: 

 Chọn một số nguyên integer để lưu trữ điểm trung bình của sinh 

viên (được tính theo công thức trung bình cộng của các môn học có hệ 

số), như vậy sẽ làm tròn mọi điểm số của sinh viên gây ra việc đánh giá 

sinh viên không chính xác qua điểm số. Trong trường hợp này phải sử 

dụng biến số thực để phản ảnh đúng kết quả của công thức tính thực tế 

cũng như phản ảnh chính xác kết quả học tập của sinh viên. 

 Trong một lớp có 50 học sinh, mỗi tháng đóng quỹ lớp 1.000 

đồng. Ta sử dụng một biến số nguyên kiểu Word (khả năng lưu trữ 

0 – 65535) để lưu trữ tổng tiền quỹ của lớp học trong tháng, nếu xảy 

ra trường hợp trong hai tháng liên tiếp không có chi hoặc tăng tiền 

đóng quỹ của mỗi học sinh lên 2.000 đồng thì tổng qũy lớp thu được 

là 100.000 đồng, vượt khỏi khả năng lưu trữ của biến đã chọn, gây 

nên tình trạng tràn bộ nhớ, sai lệch kết quả. Như vậy khi chọn biến 

 

Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chƣơng trình 
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dữ liệu ta phải tính đến trường hợp phát triển của các đại lượng 

chứa trong biến qua đó chọn kiểu dữ liệu thích hợp. Trong trường 

hợp trên ta có thể chọn kiểu LongInt (có kích thước 4 bytes, khả 

năng lưu trữ là -2147483648  2147483647) để lưu trữ tổng tiền 

quỹ lớp. 

 Phù hợp với các thao tác xử lý: tiêu chuẩn này giúp tăng tính hiệu 

quả giải bài toán: phát triển các thuật toán đơn giản, tự nhiên hơn; chương 

trình đạt hiệu quả cao hơn về tốc độ xử lý.  

 Ví dụ: trường hợp chọn cấu trúc dữ liệu không phù hợp 

 Khi muốn lưu một danh sách gồm 100 người với các thông số 

kèm theo như ( Giới tính, ngày sinh, quê quán, địa chỉ hiện nay, 

nghề nghiệp, ... ) thì không thể sử dụng cấu trúc mảng được. Vì khi 

đó việc tổ chức thông tin sẽ rất khó và thực tế khi có sự cập nhật 

thay đổi của  danh sách ( ví dụ như trường địa chỉ hiện nay, nghề 

nghiệp ) các thao tác gặp nhiều khó khăn. 

 Tiết kiệm tài nguyên hệ thống: cấu trúc dữ liệu chỉ nên sử dụng tài 

nguyên hệ thống vừa đủ để đảm nhiệm được chức năng của nó. Thông 

thường có hai loại tài nguyên cần lưu tâm nhất là CPU và bộ nhớ. Tiêu 

chuẩn này nên cân nhắc tuỳ vào tình huống cụ thể khi thực hiện đề án. 

Nếu tổ chức sử dụng đề án cần có những xử lý nhanh thì chọn cấu trúc dữ 

liệu có yếu tố tiết kiệm thời gian xử lý ưu tiên hơn tiêu chuẩn sử dụng tối 

ưu bộ nhớ, và ngược lại. 

 Ví dụ: Trường hợp chọn cấu trúc dữ liệu gây lãng phí 

 Sử dụng biến integer (2 bytes) để lưu trữ một giá trị thông tin 

về ngày trong tháng. Vì một tháng chỉ có thể nhận các giá trị từ 1-31 

nên chỉ cần sử dụng biến Byte (1 byte) là đủ. 

 Để lưu trữ danh sách nhân viên trong công ty mà sử dụng 

mảng 1000 phần tử. Nếu số lượng nhân viên thật sự ít hơn 1000 (bị 

giảm hoặc biên chế không đủ) thì gây lãng phí. Trường hợp này cần 

có một cấu trúc dữ liệu linh động hơn mảng – ví dụ danh sách liên 

kết. 

1.1.3 Khái niệm về kiểu dữ liệu: 
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 Máy tính chỉ có thể lưu trữ dữ liệu ở dạng nhị phân sơ cấp. Để phản 

ảnh được dữ liệu thực tế đa dạng và phong phú, cần phải xây dựng các 

phép ánh xạ, những quy tắc tổ chức phức tạp che lên tầng dữ liệu thô, 

nhằm đưa ra những khái niệm logic về hình thức lưu trữ khác nhau 

thường được gọi là kiểu dữ liệu. Như đã phân tích ở mục trước, giữa hình 

thức lưu trữ dữ liệu và các thao tác xử lý trên đó có quan hệ mật thiết với 

nhau. Từ đó có thể đưa ra một định nghĩa cho kiểu dữ liệu như sau: 

1.2.3.1 Định nghĩa kiểu dữ liệu 

Kiểu dữ liệu T được xác định bởi một bộ <V,O>, với: 

V: Tập các giá trị hợp lệ mà một đối tƣợng kiểu T có thể lƣu trữ. 

O: Tập các thao tác xử lý có thể thi hành trên đối tƣợng kiểu T. 

 Ví dụ:  

 – Giả sử có dữ liệu kiểu ký tự = <Vc,Oc> với 

Vc = {a-z, A-Z} 

Oc = {lấy mã ASCII của ký tự, biến đổi ký tự thường thành ký tự 
hoa…} 

– Giả sử có kiểu dữ liệu  số nguyên = <Vi,Oi> với 

Vi = {–32768 .. 32767} 

Oi = {+, – , *, /, %...} 

Nhƣ vậy, muốn sử dụng một kiểu dữ liệu cần nắm vững cả nội 

dung dữ liệu đƣợc lƣu trữ và các xử lý tác động trên đó. 

Các thuộc tính của một kiểu dữ liệu bao gồm: 

 Tên kiểu dữ liệu 

 Miền giá trị 

 Kích thước lưu trữ 

 Tập các toán tử tác động lên kiểu dữ liệu 
 

1.2.3.2- Các kiểu dữ liệu cơ bản 

Các loại dữ liệu cơ bản thường là các loại dữ liệu đơn giản, không 

có cấu trúc. Chúng thường là các giá trị vô hướng như các số nguyên, số 

thực, các ký tự, các giá trị logic, … Các loại dữ liệu này do tính thông dụng 

và đơn giản của nó, thường được các ngôn ngữ lập trình cấp cao xây 

dựng sẵn như một thành phần của ngôn ngữ để giảm nhẹ công việc cho 
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người lập trình. Chính vì vậy đôi khi người ta còn gọi chúng là các kiểu dữ 

liệu định sẵn. 

Thông thường, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm: 

 Kiểu có thứ tự rời rạc: số nguyên, ký tự, logic, liệt kê, miền con, 

… 

 Kiểu không rời rạc: số thực 

Tùy ngôn ngữ lập trình, các kiểu dữ liệu định nghĩa sẵn có thể khác 

nhau đôi chút. Với ngôn ngữ C, các kiểu dữ liệu này chỉ gồm số nguyên, 

số thực, ký tự. Và theo quan điểm của C, kiểu ký tự thực chất cũng là kiểu 

số nguyên về mặt lưu trữ, chỉ khác về cách sử dụng. Ngoài ra, giá trị logic 

ĐÚNG (TRUE) và giá trịc logic SAI (FALSE) được biểu diễn trong Pascal 

như là các giá trị nguyên khác zero và zero. Trong khi đó PASCAL định 

nghĩa tất cả các kiểu dữ liệu cơ sở đã liệt kê ở trên và phân biệt chúng một 

cách chặt chẽ. Trong giáo trình này sử dụng ngôn ngữ Pascal để minh 

hoạ. 
 

Các kiểu dữ liệu định sẵn trong Pascal gồm: 
 

Tên kiểu Kthƣớc Miền giá trị Ghi chú 

Char 1 byte 0...255 Kiểu ký tự, không dấu 

Byte 1 byte 0...255 Số nguyên, không dấu 

Integer 2 bytes -32768...32767 Số nguyên, có dấu 

Word 2 byte 0..65535 Số nguyên, không dấu 

ShortInt 1 byte -128 ... 127 Số nguyên, có dấu 

LongInt 4 bytes -232 ... 231-1 Số nguyên, có dấu 

Boolean 1 byte TRUE hay FALSE Kiểu Logic 

Real 6 byte 2.9 E-39 ... 2.9 E+38 Kiểu thực, có 11 số có giá trị  

Extended 10 byte 3.4 E-4932 1.1 E+4932 Kiểu thực 
 

1.2.3.3- Các kiểu dữ liệu có cấu trúc 

Các kiểu dữ liệu cơ sở rất thô sơ, đơn giản và không  phản ánh 

được các đối tượng tự nhiên cũng như đầy đủ yếu tố của sự vật thực tế, 

do đó dẫn đến nhu cầu phải xây dựng các kiểu dữ liệu mới dựa trên việc 

tổ chức, liên kết các thành phần dữ liệu có kiểu dữ liệu cơ sở đã được 

định nghĩa. Những kiểu dữ liệu được xây dựng như thế gọi là kiểu dữ liệu 

có cấu trúc. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều cài đặt sẵn một số kiểu có 
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cấu trúc cơ bản như mảng chuỗi, tập tin, bản ghi và cung cấp cơ chế cho 

lập trình viên tự định nghĩa kiểu dữ liệu mới. 

Ví dụ: Để mô tả một đối tượng nhân viên, cần quan tâm đến các 

thông tin sau: 

- Mã nhân viên  :  chuỗi ký tự 

- Tên nhân viên :  chuỗi ký tự 

- Chức vụ : chuỗi ký tự 

- Trình độ : chuỗi ký tự 

- Số năm công tác: số nguyên 

- Ngày sinh  : kiểu ngày tháng năm 

- Nơi sinh  : chuỗi ký tự 

- Lương cơ bản :  số nguyên 

TYPE 

 Nhansu = Record 

  MaNV  : String[5] ; 

  HoTen : String[30] ; 

  ChucVu : String[3] ; 

 TrinhDo : String[15] ; 

 SoNamCT : Byte ; 

 NgaySinh : Record 

  NgaySinh  : 1..31 ; 

  ThangSinh : 1..12 ; 

  NamSinh : Integer; 

 End ; 

 NoiSinh : String[30] ; 

 LuongCB : LongInt; 

End ; 

Ở đây ta sử dụng cấu trúc bản ghi ( Record ) với mỗi trường là một 

thuộc tính của Danh sách các đối tượng nhân viên. Giả sử đã có cấu trúc 

phù hợp để lưu trữ một nhân viên, nhưng thực tế lại cần quản lý nhiều 

nhân viên, lúc đó nảy sinh nhu cầu xây dựng kiểu dữ liệu mới sử dụng 

mảng các bản ghi. Mục tiêu của việc nghiên cứu cấu trúc dữ liệu chính là 

tìm những phương cách thích hợp để tổ chức, liên kết dữ liệu, hình thành 

các kiểu dữ liệu có cấu trúc từ những kiểu dữ liệu đã được định nghĩa. 

1.2.3.4  Một số  kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản 
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a. Kiểu chuỗi ký tự: 

Chuỗi ký tự là một trong các kiểu dữ liệu có cấu trúc đơn giản nhất 

và thường các ngôn ngữ lập trình đều định nghĩa nó như một kiểu cơ bản. 

Do tính thông dụng của kiểu chuỗi ký tự các ngôn ngữ lập trình luôn cung 

cấp sẵn một bộ các hàm thư viện xử lý trên kiểu dữ liệu này. 

Chuỗi ký tự trong Pascal được cấu trúc như một chuỗi liên tiếp các 

ký tự nằm trong bảng mã ASCII. Kiểu ký tự được định nghĩa bởi từ khoá 

Char, các ký tự được đặt trong dấu nháy đơn ( '   ' ). 

Các thao tác trên chuỗi ký tự rất đa dạng. Sau đây là một số thao tác 

và hàm thông dụng: 
 

Ký hiệu Phép toán Ví dụ 

= So sánh bằng 'A' = 'B'  False 

> So sánh lớn hơn 'A' > 'B'   False 

< So sánh nhỏ hơn 'A' < 'B'   True 

>= So sánh lớn hơn hoặc bằng 'A' >= 'B'   False 

<= So sánh nhỏ hơn hoặc bằng 'A' <= 'B'   True 

<> So sánh khác nhau 'A' <> 'B'   True 

Ord(ch) 
Cho kết quả là thứ tự của ký tự 
ch trong bảng mã ASCII 

Ord('A') =65 

Chr(n), # 
Cho kết quả là ký tự có số thứ tự 
là n trong bảng ASCII 

chr(65) = 'A' 

Pred(ch) 
Cho kết quả là ký tự đứng trước 
ký tự ch trong bảng ASCII 

Pred('B')= 'A' 

Succ(ch) 
Cho kết quả là ký tự đứng sau 
ký tự ch trong bảng ASCII 

Succ('A')= 'B' 

Upcase(ch) Đổi chữ thường thành chữ hoa Upcase('a')= 'A' 

 

b. Kiểu mảng (array): 

Mảng là một tập hợp hữu hạn các giá trị, có sét thứ tự và có cùng 

kiểu cấu trúc, thường được lưu trữ liên tiếp nhau trong bộ nhớ. Mảng có 

thể một chiều hay nhiều chiều. Một dãy số chính là hình tượng của mảng 1 

chiều, ma trận là hình tượng của mảng 2 chiều. 

Trong Pascal mảng được khai báo như sau: 

Ten_mang  =  Array[ Kieu_chi_dan ]  Of   Kieu_phan_tu; 

Ten_mang  =  Array[ KieuCD1, KieuCD2 ... ]  Of   Kieu_phan_tu; 
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Các bài toán trên mảng thường gặp như: tìm kiếm giá trị, tính tần 

suất, thống kê giá trị, sắp xếp, đổi vị trí.... 

c. Kiểu Xâu kí tự (String): 

 Là một kiểu dữ liệu dùng để xử lý các chuỗi ký tự có chiều dài không 

cố định, Kiểu String có nhiều đặc điểm giống như kiểu mảng ( cũng là tập 

hợp các giá trị có cùng kiểu và có xét đến vị trí của mỗi phần tử ...) nhưng 

số ký tự trong một xâu có thể thay đổi từ 0 đến giá trị cực đại được khai 

báo trong khi mang ký tự thi luôn có chiều dài cố định. 

 Một số phép toán và hàm trên String 

 Với st ( String ): Xâu ; Lo ( Location ): Vị trí; Nu ( Number ): giá trị số 

 Val ( Value): Giá trị kiểu nguyên hoặc thực; Var_i ( Variable): biến số 

nguyên hoặc thực, Obj ( Object ): đối tượng hay có thể là một xâu. 
 

Hàm hoặc thủ tục Ý nghĩa 

Length(st); Cho độ dài thực của xâu 

Delete(st, lo, nu ); Xoá đi nu ký tự trong st từ vị trí lo 

Insert(Obj, st, lo); Chèn Obj vào xâu st tại vị trí lo 

Str(val, st ); Đổi giá trị số val thành giá trị xâu ký tự 

Val(st, var_i, code); Đổi giá trị xâu st thành giá trị số được lưu 
trong biến var_i, code là mã phát hiện lỗi 

Copy(st, Lo, Nu ); Nhận nu ký tự trong st bắt đầu từ vị trí lo 

Concat(st1, st2, ..., stn ); Ghép các xâu st thành một xâu duy nhất 

Pos(st1, st2); Cho vị trí của xâu st1 trong xâu st2 

 Các bài toán thường gặp trên xâu như: chuẩn xâu (đổi chữ thường 

thành chữ hoa hoặc ngược lại, bỏ những khoẩng trống thừa ...), so sánh 

xâu, sắp xếp, thống kê ... 

 d. Kiểu bản ghi ( Record ): 

 Là một kiểu dữ liệu với các phần tử dữ liệu có thể khác nhau nhưng 

có mối liên kết với nhau, là một kiểu dữ liệu linh hoạt để lưu trữ những dự 

liệu có dạng như Danh sách, biểu bảng thống kê ... có các nội dung ( 

trường) khác nhau, trong đó mỗi bản ghi là tập hợp dữ liệu của các trường 

mô tả về một đối tượng được đề cập.  
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 Các bài toán thường gặp trên kiểu dữ liệu bản ghi là: Tìm kiếm, 

thống kê theo tiêu chuẩn, sắp xếp theo từng trường, tính toán... 

 e. Kiểu tệp ( File ): 

 Tập tin trong Pascal là một kiểu dữ liệu có cấu trúc. Mỗi tập tin là 

một tập hợp các phần tử có chung một kiểu dữ liệu được ghi xuống thiết bị 

lưu trữ thứ cấp ( các loại bộ nhớ ngoài). Để truy cập đến các phần tử trong 

tập tin, Pascal sử dụng một biến trung gian chỉ đến vị trí của tập tin trên 

đĩa gọi là con trỏ tệp. Tại mỗi thời điểm, con trỏ trỏ đúng vào vị trí của một 

phần tử nào đó trong tập tin, gọi là vị trí hiện thời của tập tin. Kiểu tập  tin 

trong Pascal được chia làm 2 loại chính:  tập tin có định kiểu (tệp tin 

chương trình, tệp âm thanh, tệp hình ảnh...) và tập tin văn bản. 

 Một điểm quan trọng là đối với các kiểu dữ liệu khác, dữ liệu và giá 

trị các biến sử dụng chỉ tồn tại khi chương trình đang hoạt động, lần chạy 

chương trình sau lại phải nhập dữ liệu lại vì bộ nhớ được giải phóng khi 

chương trình đó ngừng hoạt động. Với dữ liệu kiểu tệp, dữ liệu nhập vào 

có thể được lưu trữ trên bộ nhớ và có thể sử dụng lại cho những lần chạy 

chương trình sau. 

 Các hàm và thủ tục sử dụng trên dữ liệu kiểu tệp: 

Hàm, Thủ tục Ý nghĩa 

Assign(Filevar,' ten_tep_tin'); Khai báo một tên tệp tin cho biến tệp tin F, 

tên và nội dung tệp tin được lưu trên bộ nhớ 

thư cấp 

Rewrite(Filevar); Mở mới một tệp tin 

Reset(Filevar); Mở một tệp tin đã có 

 Append( F);                                                    Mở tệp tin F đã có để nhập thêm dữ liệu 

 Rename(F, ' ten_moi '); Đổi tên tệp tin đang mở thành ten_moi 

Erase(F); Xoá tệp tin đang mở 

Flush(F); Giải phóng bộ nhớ bằng cách lưu tệp tin 

nhưng không đóng tệp tin đó 

Truncate(F); Cắt ngắn nội dung một tệp tin 

Seek(F, n); Di chuyển con trỏ tệp tin đến vị trí n 

Close(F); Đóng tệp tin đang mở 

FileSize(F); Cho biết số phần tử của tệp tin 

FilePos(F); Cho biết vị trí hiện tại của con trỏ tệp tin 

EOF(F); Cho giá trị TRUE nếu con trỏ ở cuối tệp 

EOLN(F); Cho giá trị TRUE nếu con trỏ ở cuối dòng 



 
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu        
  

Khoa KỸ THUẬT_ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương 

20 

 Các bài toán thường gặp trên dữ liệu kiểu tệp: Lập một cơ sở dữ liệu 

để lưu dữ liệu dạng quản lý danh sách, hồ sơ như tìm kiếm, cập nhật dữ 

liệu, thêm bớt dữ liệu... 

TÓM TẮT: 

Trong chương này, chúng ta đã xem xét các khái niệm về cấu trúc 
dữ liệu, kiểu dữ liệu. Thông thường, các ngôn ngữ lập trình luôn định 
nghĩa sẵn một số kiểu dữ liệu cơ bản. Các kiểu dữ liệu này thường có cấu 
trúc đơn giản. Để thể hiện được các đối tượng đa dạng trong thế giới thực, 
chỉ dùng các kiểu dữ liệu này là không đủ. Ta cần xây dựng các kiểu dữ 
liệu mới phù hợp với đối tượng mà nó biểu diễn. Thành phần dữ liệu luôn 
là một vế quan trọng trong mọi chương trình. Vì vậy, việc thiết kế cấu trúc 
dữ liệu tốt là một vấn đề đáng quan tâm. 

Vế thứ hai trong chương trình là các thuật toán (thuật giải). Một 
chương trình tốt phải có các cấu trúc dữ liệu phù hợp với các thuật toán 
hiệu quả. Khi khảo sát các thuật toán, chúng ta quan tâm đến chi phí thực 
hiện thuật toán. Chí phí này bao gồm chi phí về tài nguyên và thời gian cần 
để thực hiện thuật toán. Nếu như những đòi hỏi về tài nguyên có thể dễ 
dàng xác định thì việc xác định thời gian thực hiện nó không đơn giản . Có 
một số cách khác nhau để ước lượng khoảng thời gian này. Tuy nhiên, 
cách tiếp cận hợp lý nhất là hướng xấp xỉ tiệm cận. hướng tiếp cận này 
không phụ thuộc ngôn ngữ, môi trường cài đặt cũng như trình độ của lập 
trình viên. Nó cho phép so sánh các thuật toán được khảo sát ở những nơi 
có vị trí địa lý rất xa nhau. Tuy nhiên, khi đánh giá ta cần chú ý thêm đến 
hệ số vô hướng trong kết quả đánh giá. Có khi hệ số này ảnh hưởng đáng 
kể đến chi phí thực của của thuật toán. 

Do việc đánh giá chi phí thực hiện trung bình của thuật toán thường 
phức tạp nên người ta thường đánh giá chi phí thực hiện thuật toán trong 
trường hợp xấu nhất. Hơn nữa, trong một số thuật toán, việc xác định 
trường hợp xấu nhất là rất quan trọng. 

 

BÀI TẬP CHƢƠNG 1 

 

Bài tập lý thuyết: 

1- Tìm thêm một số ví dụ minh hoạ mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật. 

2- Trình bày một số kiểu dữ liệu được định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ lập 
trình Turbo Pasal. Cho các kiểu dữ liệu xây dựng trước này có đủ để 
đáp ứng mọi yêu cầu về tổ chức dữ liệu không? Ví dụ. 

3- Một ngôn ngữ lập trình có nên cho phép người sử dụng tự định nghĩa 
thêm các kiểu dữ liệu có cấu trúc? giải thích và cho ví dụ. 
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4- Giả sử có một bảng giờ tàu cho biết thông tin về 20 chuyến tàu khác 
nhau của mạng đường sắt. Hãy biểu diễn các dữ liệu này bằng một cấu 
trúc dữ liệu thích hợp sao cho dễ dàng truy xuất giờ khởi hành, giờ đến 
của một chuyến tàu bất kỳ tại ga. 

Bài tập thực hành 
 

5- Xây dựng thuật toán để giải quyết các bài toán sau: 

 - Kiểm tra số nguyên tố. 

 - Xắp xếp dãy số 

 - Tìm số Min, Max. 

6- Giả sử quy tắc tổ chức quản lý nhân viên của một công ty như sau: 

 Thông tin về một nhân viên bao gồm lý lịch và bảng chấm công: 

+ Lý lịch nhân viên: 

- Mã nhân viên: chuỗi 8 ký tự 

- Họ, Tên nhân viên: chuỗi 30 ký tự 

- Tình trạng gia đình: 1 ký tự (M=Married, S=Single) 

- Số con: số nguyên  5 

- Trình độ văn hoá: chuỗi 2 ký tự  

(C1 = cấp 1; C2 = cấp 2; C3 = cấp 3; DH = đại học, CH = cao học) 

- Lương căn bản: số nguyên  5.000.000 

+ Chấm công nhân viên: 

- Số ngày nghỉ có phép trong tháng : số nguyên  26 

- Số ngày nghỉ không phép trong tháng : số nguyên  26 

- Số ngày làm thêm trong tháng :  số nguyên  20 

- Đánh giá công việc: chuỗi 2 ký tự (TO=Tốt; BT = Đạt ; KE = Kém) 

- Lương thực lĩnh trong tháng : số nguyên  10.000.000 

 Chức năng yêu cầu: 

- Cập nhật lý lịch, bảng chấm công cho nhân viên (thêm, xoá, sửa) 

- Xem bảng lương hàng tháng 

- Tìm thông tin của một nhân viên 

Tổ chức cấu trúc dữ liệu thích hợp để biểu diễn các thông tin trên, và 

cài đặt chương trình theo các chức năng đã mô tả. 

Lƣu ý: 

+ Nên phân biệt thông tin mang tính chất tĩnh (lý lịch) và động (chấm 

công hàng tháng) 

+ Số lượng nhân viên tối đa là 50 người. 
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Chƣơng 2:                         

GIẢI THUẬT ĐỆ QUY 

2.1. Khái Niệm 

 Ta thấy nhiều ví dụ của các hàm và thủ tục có tham trỏ đến các hàm 

và thủ tục khác, trường hợp đặc biệt các hàm và thủ tục có thể tham chiếu 

đến chính hàm hay thủ tục đó ta gọi đó là tính đệ quy. Ta nói một đối 

tượng là đệ quy nếu nó được định nghĩa qua chính nó hoặc một đối tượng 

khác cùng dạng với chính nó bằng quy nạp. 

 Định nghĩa: Định nghĩa một hàm hay thủ tục đệ quy gồm hai phần: 

 * Phần Suy biến ( neo: Anchor): Phần này được thực hiện khi bài 

toán quá đơn giản có thể giải trực tiếp mà không cần phải nhờ đến một 

thuật toán nào. 

 * Phần đệ quy (Hay phần quy nạp): Trong trường hợp bài toán 

không thể giải bằng phần neo, ta xác định những bài toán con và gọi đệ 

quy giải những bài toán con đó. Khi đã có lời giải của những bài toán con 

rồi thì phối hợp  lại để giải bài toán đang quan tâm. 

 Phần đệ quy thể hiện tính " quy nạp " của lời giải. Phần neo cũng rất 

quan trọng bởi nó quyết định tới tính hữu hạn dừng của lời giải. 

2.2. Ví dụ về chƣơng trình con đệ quy. 

2.2.1 Hàm tính giai thừa 

 Function Giai_thua(n:integer): integer; 

 {nhËp sè tù nhiªn n vµ tr¶ vÒ n! } 

 Begin 

  if n=0 then Giai_thua :=1       (phÇn neo) 

  else Giai_thua :=n Giai_thua(n-1); (phÇn ®Ö quy) 

 End; 

 Ở đây phần neo định nghĩa kết quả hàm tại n = 0, còn phần đệ quy 

(ứng với n >0 ) sẽ định nghĩa kết quả hàm qua giá trị của n và giá trị giai 

thừa của n -1. 

 Ví dụ : Dùng hàm này để tính 3!, trước hết ta phải đi tính 2! Bởi 3! 

được tính bằng tích của 3*2!. Tương tự để tính 2!, ta lại phải tính 1! Bởi 2! 

đợc tính bằng 2*1!. Áp dụng bước quy nạp này thêm một lần nữa, ta có 
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1!=1*0! , và ta đạt được trường hợp của phần neo, đến đây từ giá trị 1 của 

0! Ta tính được 1!=1*1=1; từ giá trị của 1! Ta tính được 2!, từ giá trị của 2! 

Ta tính được 3!; Cuối cùng cho kết  quả  là 6: 

3! = 3*2! 

               
              2! = 2*1! 
                            
                              1! = 1*0! 
                                             
                                             0!=1 

2.2.2. Dãy số Fibonacci 

 Dãy số Fibonacci bắt ngiồn từ bài toán cổ về việc sinh sản của loài 

thỏ. Bài toán dặt ra như sau: 

 * Giả sử các con thỏ không bao giờ chết, và mỗi lần sinh sản chỉ cho 

một cặp thỏ con ( một đực một cái). 

 * Hai tháng sau khi ra đời, mỗi cặp thỏ sẽ sinh một cặp thỏ con  

 * Khi đã sinh con rồi thì cứ mỗi tháng tiếp theo chúng lại sinh một 

cặp con mới. 

 Giả sử từ tháng đầu tiên có 1 cặp mới ra đời thì đến tháng thứ n sẽ 

có bao nhiêu cặp thỏ. 

 Ví dụ với n = 5 ta thấy: 

 Tháng 1: 1 cặp (x,y) ban đầu 

 Tháng 2: vẫn cặp (x,y) ban đầu chưa sinh sản 

 Tháng 3: 2 cặp (x,y);(x1,y1) cặp ban đầu sinh sản thêm một cặp con 

 Tháng 4: 3 cặp (x,y);(x1,y1),(x2,y2) cặp ban đầu tiếp tục đẻ 

 Tháng 5: 5 cặp (x,y);(x1,y1),(x2,y2);(x3,y3);(x4,y4) cặp ban đầu (x,y) 

và  cặp (x1,y1) cùng đẻ. 

 Bây giờ xét tới việc tính số cặp thỏ ở tháng thứ n: (Fn) 

 Nếu mỗi cặp thỏ ở tháng thứ n - 1 đều sinh một cặp thỏ con thì số 

cặp thỏ ở tháng thứ n sẽ là: 

   F(n) = 2*F(n-1); 
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 Nhưng vấn đề không phải như vậy, trong các cặp thỏ ở tháng thứ n - 

1 thì chỉ có các cặp thỏ đã có ở tháng thứ n - 2 mới sinh con ở tháng thứ n 

mà thôi. Do đó F(n) = F( n-1 ) + F(n - 2) (bằng số thỏ cũ F(n - 1) cộng với 

số thỏ mới sinh ra F(n - 2)). Vậy F(n) có thể tính theo công thức sau: 

 F(n) = 1 ; nếu 0 < n <= 2 

 F(n) = F(n - 1) + F(n - 2) 

 Đó chính là một ví dụ về tính đệ quy! 

 Đoạn mã chƣơng trình con xác định dãy số Fibonacci  

 Function F(n : integer):integer; 

 Begin 

  If n <=2  then  F := 1 

   Else F := F(n - 1) + F(n - 2); 

 End; 

2.3 Hiệu lực của  đệ quy 

 Qua các ví dụ trên ta thấy đệ quy là một công cụ mạnh để giải các 

bài toán. Có những bài toán mà bên cạnh giải thuật đệ quy vẫn có thể giải 

bằng những giải thuật lặp khá đơn giản và hữu hiệu. ví dụ như bài toán 

tính giai thừa hay tính số Fibonacci trên. Tuy vậy, đệ quy vẫn có vai trò 

xứng đáng của nó. Nhưng không phải bao giờ phép đệ quy cũng có thể 

nhìn nhận và thiết kế dễ dàng như vậy, thế thì vấn đề gì cần lưu tâm trong 

phép giải đệ quy? Có thể tìm thấy câu trả lời qua việc trả lời các câu hỏi 

sau: 

 - Có thể định nghĩa được bài toán dưới dạng phối hợp của những 

bài toán cùng loại nhưng nhỏ hơn hay không? Khái niệm nhỏ hơn là thế 

nào? 

 - Trường hợp đặc biệt nào của bài toán sẽ được coi là trường hợp 

tầm thường và có thể giải ngay được để đưa vào phần neo của phép giải 

đệ quy? 

 Có nhiều bài toán mà việc thiết kế thuật giải đệ quy đơn giản hơn 

nhiều so với lời giải lặp và trong một số trường hợp chương trình đệ quy 

hoạt động nhanh hơn chương trình viết không đệ quy. Trở lại bài toán tháp 
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Hà nội ở ví dụ của mục 1.2.3 ta thấy có một mối quan hệ khăng khít giữa 

đệ quy và quy nạp toán học. Cách giải đệ quy cho một bài toán dựa trên 

việc định rõ lời giải cho trường hợp suy biến ( neo ) rồi thiết kế làm sao để 

lời giải của bài toán đợc suy ra từ lời giải của bài toán nhỏ hơn cùng loại. 

Tương tự quy nạp toán học chứng minh một tính chất nào đó ứng với số 

tự nhiên cũng bằng cách chứng minh tính chất đó đúng với trường hợp cơ 

sở sau đó chứng minh tính chất đó đúng với n bất kỳ nếu nó đúng với số n 

nhỏ hơn. Ta chứng minh số phép chuyển đĩa trong bài toán tháp Hà nội 

với số đĩa n là 2
n 

-1: 

 - Rõ ràng điều này đúng khi n bằng 1; 

 - Với n > 1; Giả sử để chuyển N - 1 đĩa giữa hai cột cần 2
n-1

 - 1 phép 

chuyển đĩa, khi đó để chuyển n đĩa từ vị trí X sang vị trí Y, với thuật giải đệ 

quy ta thấy trong trường hợp này cần (2
n-1

-1) +1 +(2
n-1

 - 1) = 2
n
 - 1 phép 

chuyển đĩa. Tính chất được chứng minh đúng với n. 

 

BÀI TẬP 

 1. Viết một hàm tính ước số chung lớn nhất của hai số tự nhiên a, b 

không đồng thời bằng 0, xác định rõ đâu là phần neo, đâu là phần đệ quy. 

 2. Viết hàm đệ quy tính k

nC  theo công thức truy hồi sau: 

   

        Với 0<k<n 

 Chứng minh rằng hàm đó cho ra giá trị   
)!(!

!

knk

n
C k

n  

 3. Cho bàn cờ có n×n ô. Một con Mã được phép đi trên bàn cờ theo 

luật cờ vua, đầu tiên con Mã được đặt ở ô có toạ độ xo:yo. Hãy xây dựng 

thuật giải để tìm đường đi sao cho con Mã đó có thể đi qua tất cả các ô 

của bàn cờ, mỗi ô đi qua đúng một lần, nghĩa là phải tính n2 -1 nước đi 

của con Mã đó (Bài toán Mã đi tuần Hình vẽ a. ) 
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 4. Cho bàn cờ vua có 8×8 ô. Xây dựng thuật giải để tìm cách đặt lên 

bàn cờ đó 8 con cờ Hậu sao cho hai con bất kỳ không thể ăn được nhau (Bài 

toán 8 Hậu Hình vẽ b) 
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Chƣơng 3:                

CÁC THUẬT TOÁN SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM 

 

3.1. Các thuật toán tìm kiếm 

3.1.1. Tìm tuyến tính 

3.1.1.1. Giải thuật 

 Tìm kiếm tuyến tính là một kỹ thuật tìm kiếm rất đơn giản và cổ điển. 

Thuật toán tiến hành so sánh giá trị cần tìm với phần tử thứ nhất, thứ 

hai,... của dãy số cho đến khi gặp được phần tử thoả mãn.   

 Gọi x là giá trị cần tìm và a là mảng chứa dãy số dữ liệu. Các bước 

tiến hành như sau: 

Bƣớc 1: i=1; 

Bƣớc 2 : So sánh a[i] với x, có 2 khả năng : 

a[i] = x: Tìm thấy. Dừng. 

            a[i] <> x: Sang bước 3. 

Bƣớc 3 : i := i + 1; //xét phần tử kế 

Nếu i > N: hết mảng, không tìm thấy. Dừng 

Ngược lại: lặp lại bước 2. 

Trong thuật toán trên, chúng ta thấy rằng công việc tìm kiếm chỉ đơn 

giản thực hiện bằng một vòng lặp để duyệt qua tất cả các phần tử trong 

mảng. Vòng lặp chỉ kết thúc khi tìm thấy giá trị x trong mảng hoặc đã duyệt 

hết các phần tử có trong mảng. Như vậy khi kết thúc vòng lặp chỉ số i có 2 

khả năng xảy ra: 

- i = N có nghĩa là đã duyệt qua phần tử cuối cùng của  mảng nhưng 

vẫn không tìm thấy phần tử nào có giá trị bằng với x.  

- i < N có nghĩa là giá trị của phần tử thứ i bằng với giá trị x cần tìm. 

Do đó, hàm trả về giá trị i. 
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3.1.1.2. Đánh giá thuật toán 

Có thể ước lượng độ phức tạp của giải thuật tìm kiếm qua số lượng 

các phép so sánh được tiến hành để tìm ra x.  Các trường hợp giải thuật 

tìm tuyến tính có thể có: 

 

Trường hợp Số lần so sánh Giải thích 

Tốt nhất 1 Phần tử đầu tiên có giá trị là x. 

Xấu nhất N+1 Phần tử cuối cùng có giá trị là x. 

Trung bình (N+1)/2 Giả sử xác suất các phần tử trong mảng 
nhận giá trị x là như nhau. 

Vậy giải thuật tìm tuyến tính có độ phức tạp O(n). 

Nhận xét 

 Giải thuật tìm kiếm tuyến tính không phụ thuộc vào thứ tự của các 

phần tử trong mảng. Do đó, đây là phương pháp tổng quát nhất để tìm 

kiếm trên một dãy số bất kỳ. 

3.1.2. Tìm nhị phân 

3.1.2.1. Giải thuật  

 Đối với những dãy số đã có thứ tự (giả sử thứ tự tăng), các phần tử 

trong dãy có quan hệ  ai-1  ≤ ai  ≤ ai+1, từ đó kết luận được nếu x > ai thì x 

chỉ có thể xuất hiện trong đoạn [ai+1, aN] của dãy, ngược lại nếu x < ai thì x 

chỉ có thể xuất hiện trong đoạn [a1, ai-1] của dãy.  Giải thuật tìm nhị phân 

áp dụng nhận xét trên đây để tìm các giới hạn phạm vi tìm kiếm sau mỗi 

lần so sánh x với một phần tử trong dãy. 

 Ý tưởng của giải thuật là tại mỗi bước tiến hành so sánh x với phần 

tử nằm ở giữa của dãy tìm kiếm hiện hành, dựa vào kết quả so sánh này 

để quyết định giới hạn dãy tìm kiếm ở bước kế tiếp là nửa trên hay nửa 

dưới của dãy tìm kiếm hiện hành.   

 Gọi x là giá trị cần tìm, a là mảng chứa các giá trị dữ liệu gồm N 

phần tử đã sắp xếp tăng dần, left và right là chỉ số đầu và cuối của đoạn 

cần tìm, midle là chỉ số của phần tử nằm giữa của đoạn cần tìm. Công việc 

tìm kiếm được tiến hành như sau: 

 Bƣớc 1: Khởi đầu xác định vùng tìm kiếm trên tất cả các phần tử 
ban đầu 
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left := 1; right := N; dãy các phần tử là aleft..aright 

 Bƣớc 2:  gán  midle := Int((left+right)/2); 

 So sánh a[midle] với x, có 3 khả năng : 

* a[midle] = x : Tìm thấy.  Dừng 

* a[midle] > x : Tìm tiếp giá trị x trong dãy con aleft..amidle-1  

  với right := midle – 1; 

* a[midle] < x: Tìm tiếp giá trị x trong dãy con amidle+1..aright  

  với left := midle + 1; 

 Bƣớc 3:  

Nếu left < right : Dãy tìm kiếm hiện hành vẫn còn phần tử. Lặp lại bước 

2. 

Ngược lại : Dãy tìm kiếm hiện hành hết phần tử.  Dừng. 

Thuật toán trên cũng chỉ đơn giản sử dụng một vòng lặp để duyệt 

qua các phần tử trong mảng. Tuy nhiên, vòng lặp này sẽ không duyệt qua 

hết tất cả các phần tử như đối với tìm kiếm tuyến tính. Tư tưởng của thuật 

toán này cũng giống như đối với tìm kiếm tuyến tính, nghĩa là khi kết thúc 

vòng lặp cũng có 2 khả năng xảy ra: 

- Chỉ số left vẫn còn bé hơn hoặc bằng chỉ số right. Điều này có nghĩa 

là đã có một phần tử nào đó bằng với giá trị x cần tìm, cụ thể là giá 

trị của phân tử middle. Do đó, hàm sẽ trả về giá trị nằm trong biến 

middle. 

- Chỉ số left đã bằng hoặc vượt qua chỉ số right, nghĩa là đã duyệt qua 

hết các phần tử trong mảng mà không tìm thấy phần tử nào có giá trị 

bằng x. 

3.1.2.2. Đánh giá thuật toán 

Trường hợp giải thuật tìm nhị phân ta có bảng phân tích sau: 
 

Trường hợp Số lần so sánh Giải thích 

Tốt nhất 1 
Phần tử giữa của mảng ban đầu có 

giá trị x. 

Xấu nhất log2 N Phần tử cần tìm nằm ở cuối mảng 

Trung bình log2 N/2 
Giả sử xác xuất các phần tử trong 
mảng nhận giá trị x là như nhau. 

 Vậy giải thuật tìm nhị phân có độ phức tạp O(logn). 
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Nhận xét 

Giải thuật tìm nhị phân phụ thuộc vào thứ tự của các phần tử trong 

mảng để định hướng trong quá trình tìm kiếm, do vậy chỉ áp dụng được 

cho những dãy đã có thứ tự. 

 Thuật toán tìm kiếm nhị phân tiết kiếm thời gian hơn rất nhiều so với 

giải thuật tìm tuyến tính do Onhị phân(log2n) < Otuyến tính(n).  Tuy nhiên khi 

muốn áp dụng giải thuật tìm nhị phân cần phải xét đến thời gian sắp xếp 

dãy số để thỏa điều kiện dãy số có thứ tự, thời gian này không nhỏ, và khi 

dãy số biến động cần phải tiến hành sắp xếp lại, … tất cả các nhu cầu đó 

tạo ra khuyết điểm chính cho giải thuật tìm nhị phân.  

3.2. Các thuật toán sắp xếp. 

 Sắp xếp dãy số a1,..., an là thực hiện việc bố trí lại vị trí các phần tử 

của một tập đối tượng nào đó sao cho hình thành được dãy mới ak1, ak2, 

…akn có thứ tự (giả sử xét thứ tự tăng) trong đó aki<=aki+1...  Mà để quyết 

định những tình huống cần thay đổi vị trí các phần tử trong dãy, cần dựa 

vào kết quả của một loạt phép so sánh. Như vậy, 2 thao tác cơ bản của 

thuật toán sắp xếp là so sánh và đổi chổ, khi xây dựng một thuật toán 

sắp xếp cần chú ý tìm cách giảm thiểu những phép so sánh và đổi chỗ 

không cần thiết để tăng hiệu quả của thuật toán. 

 Ðối với các dãy số được lưu trữ trong bộ nhớ chính, nhu cầu tiết 

kiệm bộ nhớ rất được chú ý, do vậy những thuật toán sắp xếp đòi hỏi cấp 

phát thêm vùng nhớ để lưu trữ dãy kết quả, ngoài vùng nhớ lưu trữ dãy số 

ban đầu, thường ít được quan tâm. Thay vào đó, các thuật toán sắp xếp 

trực tiếp trên dãy số ban đầu - gọi là các thuật toán sắp xếp tại chỗ (sắp 

xếp nội ) - lại được đầu tư phát triển. Phần này giới thiệu một số giải thuật 

sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp có thể áp dụng thích hợp cho việc sắp 

xếp nội. 

3.2.1. Chọn trực tiếp 

3.2.1.1 Giải thuật 

 Ý tưởng của thuật toán chọn trực tiếp mô phỏng một trong những 

cách sắp xếp tự nhiên nhất thực tế thường được sử dụng: Chọn phần tử 

nhỏ nhất trong N phần tử ban đầu, đưa phần tử này về vị trí đầu dãy hiện 

hành, sau đó không quan tâm đến nó nữa, xem dãy hiện hành chỉ còn N -1 

phần tử của dãy ban đầu, bắt đầu từ vị trí thứ 2, lặp lại quá trình trên cho 
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đến khi dãy hiện hành chỉ còn 1 phần tử. Dãy ban đầu có N phần tử, vậy 

tóm tắt ý tưởng thuật toán là thực hiện N -1 lượt việc đưa phần tử nhỏ 

nhất trong dãy hiện hành về vị trí đứng đầu dãy. Các bước tiến hành như 

sau : 

Bƣớc 1: i :=1; 

Bƣớc 2: Tìm phần tử a[min] nhỏ nhất trong dãy hiện hành từ a[i] đến 

a[N]. 

Bƣớc 3:  Đổi chỗ a[min]  a[i] 

Bƣớc 4: Nếu i < N -1 : i = i +1;  

   lặp lại bước 2 

 Ngược lại :   N -1 phần tử đã được đưa về đúng vị trí.Dừng. 

3.2.1.2 Nhận xét và đánh giá giải thuật 

Đối với giải thuật chọn trực tiếp, có thể thấy rằng ở lượt thứ i, bao 

giờ cũng cần (n - i) lần so sánh để xác định phần tử nhỏ nhất hiện hành. 

Số lượng phép so sánh này không phụ thuộc vào tình trạng của dãy số 

ban đầu, do vậy trong mọi trường hợp có thể kết luận: 

Số lần so sánh = n(n-1)/2 

Số lần hoán vị lại phụ thuộc vào tình trạng ban đầu của dãy số, ta 

chỉ có thể ước lượng trong từng trường hợp sau: 
  

Trường Hợp Số lần so sánh Số lần hoán vị 

Tốt nhất n(n-1)/2 0 

Xấu nhất n(n-1)/2 n-1 

Trung bình n(n-1)/2 (n-1)/2 

 

3.2.1.3. Đoạn mã Thủ tục sắp xếp một mảng A có n phần tử 

 Procedure   Chon_truc_tiep( Var  n:byte); 

 Var i,j : Byte ; 

 Begin 

  For i := 1 to n - 1 do 

   For j := i to n do 
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    If a[j]<a[i] then Hoan_vi(a[i],a[j]); 

 End; 

3.2.2. Chèn trực tiếp ( InsertionSort ) 

3.2.2.1 Giải thuật 

 Giả sử có một dãy a1, a2,..., ai-1 đã được sắp xếp,  ý tưởng chính của 

giải thuật sắp xếp bằng cách chèn thêm phần tử ai vào vị trí thích hợp của 

đoạn đã được sắp xếp để có dãy mới a1, a2, ..., an. Cho dãy ban đầu a1, 

a2, ...,an,  có thể xem như đã có đoạn gồm một phần tử a1 đã được sắp, 

sau đó thêm a2 vào đoạn a1 sẽ có đoạn a1, a2  đã được sắp; tiếp tục thêm 

a3 vào đoạn a1, a2 để có đoạn a1, a2, a3 được sắp; tiếp tục cho đến khi 

thêm xong an vào đoạn a1, a2,..., an-1 sẽ có dãy a1, a2,..., an được sắp. Các 

bước tiến hành như sau: 

Bƣớc 1: giả sử có đoạn a[1] đã được sắp. i := 2; 

Bƣớc 2: Tìm vị trí thích hợp trong đoạn a[1] đến a[i-1] để chèn a[i] vào. 

Bƣớc 3: Dời chỗ các phần tử từ a[pos] đến a[i-1] sang phải một vị trí 

để dành chỗ cho a[i]. 

Bƣớc 4:  a[pos] = a[i]; kết quả có đoạn a[1]..a[i] đã được sắp xếp 

Bƣớc 5:  i := i + 1; 

Nếu i < N : lặp lại bước 2. 

Ngược lại :Dừng. 

3.2.2.2 Nhận xét và đánh giá giải thuật 

 Khi tìm vị trí thích hợp để chèn a[i] vào đoạn a[1] đến a[i-1], do đoạn 

đã được sắp nên ta có thể sử dụng giải thuật tìm nhị phân để thực hiện 

việc tìm vị trí pos. Khi đó, ta có thể cải thiện tốc độ của thuật toán nhờ vào 

tính hiệu quả của thuật toán tìm kiếm nhị phân. 

 Ðối với giải thuật chèn trực tiếp, các phép so sánh xảy ra trong mỗi 

vòng lặp while để tìm vị trí thích hợp pos. Và mỗi lần xác định vị trí không 

thích hợp, sẽ dời chỗ phần tử a[pos] tương ứng. Thuật toán thực hiện tất 

cả N -1 vòng lặp while, do số lượng phép so sánh và dời chỗ này phụ 

thuộc vào tình trạng của dãy số ban đầu, nên chỉ có thể ước lược trong 

từng trường hợp như sau: 
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Trường hợp Số lần so sánh Số lần hoán vị 

Tốt nhất 
11

1

1

n

i

n  )1(22
1

1

n

i

n  

Xấu nhất 
1

2

)(
)1(

1

1

2n

i

nn
i  

1

1

2

2

)4(
2)1(

n

i

nn
i  

Trung bình 

4

)2( 2 nn
 

4

)109( 2 nn
 

 

3.2.2.3. Đoạn mã minh hoạ thủ tục sắp xếp kiểu chèn 

 Procedure InsertionShort; 

 Var 

  i,j,tmp : Integer;  

 Begin 

  k[0]:= -32768;{giá trị đủ nhỏ hơn hoặc bằng các giá trị 

khác}     { trong kiểu số nguyên Integer } 

  for i:=2 to n do 

   Begin 

    Tmp := k[i]; 

    j := j - 1; 

    While tmp < k[j] do 

     Begin 

k[j+1] := k[j] ; j := j - 1; 

End; 

k[j+1] := tmp; 

End; 

End; 

3.2.3.  Phƣơng pháp nổi bọt (Bubble Short ) 

3.2.3.1. Giải thuật 

Ý tưởng của giải thuật là xuất phát từ cuối hoặc đầu dãy và tiến 

hành đổi chỗ các cặp phần tử kế cận để đưa phần tử nhỏ hoặc lớn hơn về 

vị trí cao nhất hoặc thấp nhất trong dãy hiện hành. Sau khi đã được 

chuyển về đúng vị trí thì các phần tử trên sẽ không cần xét đến ở bước 

tiếp theo. Lặp lại công việc trên cho đến khi không còn phần tử nào để xét. 
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3.2.3.2. Đoạn mã mô phỏng chƣơng trình: 

 Procedure Noibot( Var  n:byte); 

 Var  i,j : Integer ; 

 Begin 

  For  j := n downto 2 do 

 For i := 1 to j - 1 do 

 If a[i + 1] < a[i] then Hoan_vi(a[i+1],a[i]); 

 End; 

3.2.3.3. Đánh giá giải thuật 

Đối với giải thuật này, số lượng các phép so sánh xảy ra không phụ 

thuộc tình trạng của dãy số ban đầu, nhưng số lượng phép hoán vị thực hiện 

lại tùy thuộc vào kết quả so sánh. Có thể ước lượng trong từng trường hợp 

như sau: 
 

Trường hợp Số lần so sánh Số lần hoán vị 

Tốt nhất 

2

1
1

1

1

nn
in

n

i

 
0 

Xấu nhất 

2

1nn
 

2

1
1

1

1

nn
in

n

i

 

 

Khi sắp xếp bằng phương pháp nổi bọt thì các phần tử nhỏ được 

đưa về vị trí đúng rất nhanh, trong khi các phần tử lớn lại được đưa về vị 

trí đúng rất chậm. 

3.2.4 Sắp xếp với độ dài bƣớc giảm dần ( sắp xếp nhanh )– ShellSort  

3.2.4.1. Giải thuật 

 Giải thuật ShellSort dựa trên ý tưởng sắp xếp các phần tử theo 

phương pháp chèn nhưng với độ dài bước giảm dần. Ý tưởng của 

phương pháp sắp xếp là phân chia dãy ban đầu thành những dãy con các 

phần tử ở cách nhau h vị trí: 

Dãy ban đầu : a1 a2 … an được xem như sự xen kẽ các dãy con sau : 

Dãy con thứ nhất : a1 ah+1 a2h+1 … 

Dãy con thứ hai   : a2 ah+2 a2h+2 … 

…. 

Dãy con thứ h      : ah a2h a3h … 
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 Tiến hành sắp xếp các phần tử trong cùng dãy  con sẽ làm cho các 

phần tử được đưa về vị trí đúng tương đối ( chỉ đúng trong dãy con, so với 

toàn bộ các phần tử trong dãy ban đầu co thể chưa đúng ) một cách 

nhanh chóng, sau đó giảm khoảng cách h để tạo thành các dãy con mới ( 

tạo điều kiện để so sánh một phần tử với nhiều phần tử khác trước đó 

không ở cùng dãy con với nó ) và lại tiếp tục sắp xếp… Thuật toán dừng 

khi h=1, lúc này bảo đảm tất cả các phần tử trong dãy ban đầu sẽ được so 

sánh với nhau để xác định trật tự đúng cuối cùng. 

 Yếu tố quyết định tính hiệu quả của một thuật toán là cách chọn 

khoảng cách h trong từng bước sắp xếp. Giả sử quyết định sắp xếp k 

bước, các khoảng cách chọn phải thoả điều kiện: 

hi > hi+1 và hk = 1 

 Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn rõ ràng trong việc lựa 

chọn dãy giá trị khoảng cách tốt nhất, một số dãy được Knuth đề nghị : 

hi = ( hi-1 –1)/3    và  hk =1, k= log3n-1 

hay  

hi = ( hi-1 –1)/2    và  hk =1, k= log2-1 

Các bước tiến hành như sau : 

Bƣớc 1 : Chọn k khoảng cách h[1], h[2],…,h[k] và i=1. 

Bƣớc 2 : Phân chia dãy ban đầu thành các dãy con cách nhau h[i] 

khoảng cách. Sắp xếp từng dãy con bằng phương pháp chèn trực tiếp. 

Bƣớc 3 :  i:=i+1; 

  Nếu i>k : dừng; 

  Nếu i<=k : lặp lại bước 2. 

3.2.4.2. Nhận xét và đánh giá giải thuật 

 Hiện nay, việc đánh giá giả thuật ShellSort dẫn đến những vấn đề 

toán học rất phức tạp, thậm chí một số chưa được chứng minh. Tuy nhiên 

hiệu quả của thuật toán con phụ thuộc vào dãy các độ dài được chọn. 

Trong trường hợp chọn dãy độ dài theo công thức hi = ( hi-1 -1)/2 và  hk =1, 

k= log2-1 thì giải thuật có độ phức tạp  n
1,2

 << n
2
. 
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3.2.5. Sắp xếp dựa trên phân hoạch – Quick Sort  

3.2.5.1. Giải thuật 

 Để sắp xếp dãy a1, a2 …an  giải thuật Quick Sort dựa trên việc phân 

hoạch dãy ban đầu thành 2 dãy con khác nhau : 

- Dãy con 1 : Gồm các phần tử a1 …ai có giá trị không lớn hơn x. 

- Dãy con 2 :  Gồm các phần tử ai …an có giá trị không nhỏ hơn x. 

 Với x là giá trị của một phần tử tuỳ ý trong dãy ban đầu. Sau khi thực 

hiện phân hoạch, dãy ban đầu được chia làm 3 phần : 

1. ak < x,  với k=1..i 

2. ak = x,  với k=i..j 

3. ak > x,  với k=j..N 

 Trong đó dãy con thứ hai đã có thứ tự, nếu các dãy con 1 và 3 chỉ 

có 1 phần tử thì chúng cũng đã có thứ tự, khi đó dãy ban đầu đã được 

sắp. Ngược lại, nếu các dãy con 1 và 3 có nhiều hơn 1 phần tử thì dãy ban 

đầu chỉ được sắp khi các dãy con 1, 3 có thứ tự. Để sắp xếp dãy con 1 và 

3, lần lượt tiến hành phân hoạch từng dãy con theo cùng phương pháp 

phân hoạch dãy ban đầu vừa trình bày… 

 Vấn đề còn lại bây giờ là xây dựng một thủ tục phân hoạch cho dãy 

ban đầu, điều này phụ thuộc nhiều vào việc xác định phần tử làm mốc ban 

đầu, mốc được chọn làm sao để tạo ra hai dãy con cân bằng nhau, điều 

này rất mất thời gian. Vì vậy người ta thường chọn phần tử đầu tiên của 

mảng làm mốc, giả sử dãy ban đầu là mảng gồm có các phần tử a[i]...a[j], 

tức là lấy p= a[i] làm mốc. Sau đó sử dụng các biến L chạy từ trái sang 

phải bắt đầu từ vị trí thứ i, biến k chạy từ phải sang trái bắt đầu từ j +1. 

Biến L được tăng cho tới khi a[L] >p, còn biến k được giảm cho tới khi 

a[k]<=p, Nếu L < k thì ta đổi giá trị của a[L]  và a[k]. Quá trình đó lặp đi lặp 

lại cho đến khi L > k. Cuối cùng ta trao đổi vị trí a[i] và a[k] để đặt mốc vào 

đúng vị trí của nó. 

3.2.5.2. Đoạn mã thủ tục phân hoạch: 

Procedure  Phan_hoach(i,h:integer; var x:integer); 

Var    L:integer; 

    P:object; 
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Begin 

 P := a[i]; 

 L := i; 

 x := j +1; 

 Repeat  

  L := L + 1;  

 Until (a[L].key > p.key) or (L>j); 

 Repeat    

  x := x - 1;  

 Until (a[x].key <= p.key); 

 While L < x do 

  Begin 

   Doicho(a[l],a[x]); 

   Repeat    

    L := L + 1;  

   Until a[L].key > p.key; 

   Repeat    

    x := x - 1;  

   Until a[x].key <= p.key; 

  End; 

 Doicho(a[i],a[x]); 

End; 

Nhận xét  

 Về nguyên tắc, có thể chọn giá trị mốc p là một phần tử tuỳ ý 

trong dãy, nhưng để đơn giản, dễ diễn đạt giải thuật, phần tử có vị trí 

giữa thường được chọn, khi đó p :=int((i+j)/2). 

 Giá trị mốc p được chọn sẽ tác động đến hiệu quả thực hiện 

thuật toán vì nó quyết định số lần phân hoạch. Số lần phân hoạch sẽ 

ít nhất nếu ta chọn được p là phần tử trung bình (median) của dãy. 
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Tuy nhiên, trên thực tế ta khó chọn được phần tử này nên thường 

chọn phần tử bất kỳ hoặc phần tử nằm chính giữa dãy làm mốc với 

hy vọng nó có thể gần với giá trị median ( HS viết thủ tục với p nằm 

giữa dãy ). 

Giải thuật để sắp xếp một dãy al…ar  

Có thể phát biểu giải thuật sắp xếp QuickSort một cách đệ qui như sau 

Bước 1 :  

Phân hoạch dẫy ai…aj  thành các dãy con : 

Dãy con 1 : a[i]…a[L] < x 

Dãy con 2 : a[L]…a[j] >= x 

Bước 2 : Nếu (i< L)  Phân hoạch dãy a[i]…a[L]  

Nếu (L<j) Phân hoạch dãy a[L]…a[j]   

3.2.5.2. Đoạn chƣơng trình minh hoạ thủ tục QuickShort 

 Procedure sap_xep_nhanh(i,j:integer); 

 Var  K;integer ; 

  Begin  

   If i < j then 

    Begin  

     Phan_hoach(i,j,k); 

     Sap_xep_nhanh(i,k-1); 

     Sap_xep_nhanh(k+1,j); 

    End; 

 End; 

3.2.5.3. Nhận xét và đánh giá giải thuật 

 Hiệu quả của giải thuật QuickSort phụ thuộc vào việc chọn giá trị 

mốc. Trường hợp tốt nhất xảy ra nếu mỗi lần phân hoạch đều chọn được 

phần tử median làm mốc, khi đó dãy được phân chia thành 2 phần bằng 

nhau và chỉ cần log(n) lần phân hoạch thì sắp xếp xong. Nhưng nếu mỗi 

lần phân hoạch lại chọn phải phần tử có giá trị cực đại hay cực tiểu làm 

mốc, dãy sẽ bị phân  thành 2 phần không đều: một phần chỉ có 1 phần tử, 
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phần còn lại có (n-1) phần tử, do vậy cần phân hoạch n lần mới sắp xếp 

xong. Ta có bảng tổng kết : 

 

 Trường hợp Độ phức tạp 

Trung bình n*log(n) 

Xấu nhất n2 

3.2.5.4.Ví dụ minh họa 

Cho dãy số a: 

 4 9 3 7 5 3 8 

Công việc sắp xếp dãy trên bằng thuật toán QuickSort được tiến hành 
như sau: 

Phân hoạch đoạn l = 0, r = 6, x = a[3] = 7 

 

 

4 9 3 7 5 3 8 

 

Phân hoạch đoạn l = 0, r = 2, x = a[1] = 3 

 

 

4 3 3 5 7 9 8 

 

Phân hoạch đoạn l = 4, r = 6, x = a[5] = 9 

 

 

3 3 4 5 7 9 8 

      Dừng 

3 3 4 5 7 8 9 

TÓM TẮT: 

 Trong chương này, chúng ta đã xem xét các thuật toán tìm kiếm và sắp 

xếp thông dụng. Cấu trúc dữ liệu chính để minh hoạ các thao tác này chủ yếu 

là mảng một chiều. Đây cũng là một trong những cấu trúc dữ liệu thông dụng 

nhất. 

 Khi khảo sát các thuật toán tìm kiếm, chúng ta đã làm quen với hai 

thuật toán. Thuật toán thứ nhất là thuật toán tìm kiếm tuần tự. Thuật toán này 
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có độ phức tạp tuyến tính (O(n)). Ưu điểm của nó là tổng quát và có thể 

mở rộng để thực hiện các bài toán tìm kiếm đa dạng. Tuy nhiên, chi phí 

thuật toán khá cao nên ít khi được sử dụng. Thuật toán thứ hai là thuật 

toán nhị phân tìm kiếm. Thuật toán này có ưu điểm là tìm kiếm rất nhanh 

(độ phức tạp là log2N). Nhưng chỉ có thể áp dụng đối với dữ liệu đã có thứ 

tự theo khoá tìm kiếm. Do đòi hỏi của thực tế, thao tác tìm kiếm phải 

nhanh vì đây là thao tác có tần suất sử dụng rất cao nên thuật toán nhị 

phân tìm kiếm thường được dùng hơn thuật toán tìm tuần tự. Chính vì vậy 

xuất hiện nhu cầu phát triển các thuật toán sắp xếp hiệu quả. 

 Phần tiếp theo của chương này trình bày các thuật toán sắp xếp 

thông dụng theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp (từ chi phí cao đến chi 

phí thấp). 

 Phần lớn các thuật toán sắp xếp cơ bản dựa trên sự so sánh giá trị 

giữa các phần tử. Bắt đầu từ nhóm các thuật toán cơ bản, đơn giản nhất. 

Đó là các thuật toán chọn trực tiếp, chèn trực tiếp, nổi bọt, đổi chỗ trực 

tiếp. Các thuật toán này đều có một điểm chung là chi phí thực hiện tỷ lệ 

với n
2
. 

 Tiếp theo, chúng ta khảo sát một số cải tiến của các thuật toán trên. 

Nếu như các thuật toán chèn nhị phân (cải tiến của chèn trực tiếp), shaker 

sort (cải tiến của nổi bọt) ; tuy chi phí có ít hơn các thuật toán gốc nhưng 

chúng vẫn chỉ là các thuật toán thuộc nhóm có độ phức tạp O(n
2
), thì thuật 

toán Shellsort  (cải tiến của chèn trực tiếp), lại có độ phức tạp nhỏ hơn hẳn 

thuật toán gốc. Thuật toán shell sort có độ phức tạp O(n
x
) với 1<x<2. 

 Thuật toán Quick sort, như tên gọi của mình được đánh giá là thuật 

toán sắp xếp nhanh nhất trong số các thuật toán sắp xếp dựa trên nền 

tảng so sánh giá trị của các phần tử. Từ thuật toán quick sort, ta cũng có 

thể xây dựng được một thuật toán hiệu quả tìm phần tử trung vị (median) 

của một dãy số. 

Người ta cũng chứng minh được rằng O(nlog2n) là ngưỡng chặn dưới 

của các thuật toán sắp xếp dựa trên nền tảng so sánh giá trị của các phần 

tử. Để vượt qua ngưỡng này, ta cần phát triển thuật toán mới theo hướng 

khác các thuật toán trên. Radix sort là một thuật toán như vậy. Nó được 

phát triển dựa trên sự mô phỏng qui trình phân phối thư của những người 

đưa thư. Thuật toán này đại diện cho nhóm các thuật toán sắp xếp có độ 
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phức tạp tuyến tính. Tuy nhiên, thường thì các thuật toán này không thích 

hợp cho việc cài đặt trên cấu trúc dữ liệu mảng một chiều. 

Trên thực tế dữ liệu cần thao tác có thể rất lớn do vậy không thông 

thường thì các dữ liệu được lưu trên bộ nhớ thứ cấp, tức trên các đĩa từ. 

Việc thực hiện các thao tác sắp xếp trên các dữ liệu này đòi hỏi phải có 

các phương pháp khác thích hợp. Tuy nhiên trong khuôn khổ giáo trình 

này, các thuật toán trên là tương đối khó. Do vậy, chúng tôi chỉ giới thiệu 

qua các phương pháp sắp xếp ngoài như là bài đọc thêm trong phần phụ 

lục ở cuối sách. 

 
BÀI TẬP CHƢƠNG 3 

 

Bài tập lý thuyết 

1- Xét mảng các số nguyên có nội dung như sau: 

-9  -9  -5  -2  0  3  7  7  10  15 

a- Tính số lần so sánh để tìm ra phần tử X = -9 bằng phương pháp: 

 Tìm tuyến tính 

 Tìm nhị phân 

 Nhận xét và so sánh 2 phương pháp tìm nêu trên trong trường hợp 

này và trong trường hợp tồng quát. 

b- Trong trường hợp tìm nhị phân, phần tử nào sẽ được tìm thấy (thứ 1 hay 2) 

2- Xây dựng thuật toán tìm phần tử nhỏ nhất (lớn nhất) trong một mảng 

các số nguyên. 

3- Trong 3 phương pháp sắp xếp cơ bản (chọn trực tiếp, chèn trực tiếp, 

nổi bọt) phương pháp nào thực hiện sắp xếp nhanh nhất với một dãy đã 

có thứ tự? Giải thích. 

4- Hãy xây dựng thuật toán tìm phần tử trung vị (median) của một dãy số 

a1, a2, ..., an dựa trên thuật toán QuickSort. Cho biết độ phức tạp của thuật 

toán này. 

Bài tập thực hành 

5- Cài đặt các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp đã trình bày. Thể hiện trực 

quan các thao tác của thuật toán. Tính thời gian thực hiện của mỗi thuật 

toán. 
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6- Hãy viết hàm tìm tất cả các số nguyên tố nằm trong mảng một chiều a 

có n phần tử. 

7- Hãy viết hàm tìm dãy con tăng dài nhất của mảng một chiều a có n 

phần tử (dãy con là một dãy liên tiếp các phần tử của a). 

8- Hãy viết hàm trộn hai mảng một chiều có thứ tự tăng A và B có m và n 

phần tử thành mảng một chiều C cũng có thứ tự tăng. 

9- Cho một danh sách thí sinh gồm n người, Mỗi người cho biết tên và 

điểm thi hãy chọn ra  m người có điểm cao nhất. 
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Chƣơng 4:                  

DANH SÁCH LIÊN KẾT 
 

4.1. Giới thiệu 

 Với các cấu trúc dữ liệu được xây dựng từ các kiểu cơ sở như: kiểu 

thực, kiểu kí tự, hoặc từ các cấu trúc đơn giản khác như tệp tin, tập hợp, 

mảng…là các kiểu dữ liệu đã được xác định trước một cách rõ ràng lúc 

mô tả kiểu và khai báo biến, các đối tượng dữ liệu được xác định thuộc 

những kiểu dữ liệu này có đặc điểm chung là không thay đổi được kích 

thước, thời gian tồn tại của chúng cũng là thời gian tồn tại của khối 

chương trình có chứa khai báo này, do đó thường cứng ngắt, gò bó, tốn 

nhiều tài nguyên hệ thống khiến đôi khi khó diễn tả được thực tế vốn sinh 

động, phong phú. Các kiểu dữ liệu kể trên được gọi là các kiểu dữ liệu 

tĩnh. 

 Nhằm đáp ứng nhu cầu thể hiện sát thực tế, bản chất của dữ liệu 

cũng như xây dựng các thao tác hiệu quả trên dữ liệu, cần phải tìm cách 

tổ chức kết hợp dữ liệu với những kích thước linh động hơn, có thể thay 

đổi kích thước, cấu trúc trong suốt thời gian sử dụng. Các hình thức tổ 

chức dữ liệu như vậy được gọi là cấu trúc dữ liệu động. 

4.2- Kiểu con trỏ 

4.2.1- Biến không động (biến tĩnh) 

Khi xây dựng chương trình, lập trình viên có thể xác định được ngay 

những đối tượng dữ liệu cần sử dụng, thông qua nhu cầu thay đổi về số 

lượng, kích thước. Do đó có thể xác định cách thức lưu trữ chúng ngay từ 

đầu. Các đối tượng dữ liệu này sẽ được khai báo như các biến không 

động. Biến không động là những biến có một số tính chất sau : 

 Ðược khai báo tường minh (được xác định rõ ràng lúc mô tả kiểu 

hay khai báo biến ). 

 Tồn tại khi vào phạm vi khai báo và chỉ mất khi ra khỏi phạm vi này. 

Thường là tồn tại trong suốt quá trình chương trình đó hoạt động. 

 Ðược cấp phát vùng nhớ trong vùng dữ liệu (Data segment) hoặc 

Stack (đối với biến cục bộ). 

 Kích thước không thay đổi trong suốt chu trình sống. 
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Do được khai báo tường minh, các biến không động có một định 

danh đã được kết nối với địa chỉ vùng nhớ lưu trữ biến và được truy xuất 

trực tiếp thông qua định danh đó. 

Ví dụ:     

              Var   so_nguyen  : Integer ; 

   Ky_tu  : Char; 

   K_tra  : Boolean; 

4.2.2.  Biến động 

 Là những biến được tạo ra một cách linh hoạt trong chương trình, 

theo mục đích nhu cầu của người lập trình. Các biến động không được 

gán tên ( vì việc đặt tên thực chất là gán cho nó một địa chỉ xác định trong 

vùng nhớ), việc truy xuất đến biến động không thông qua tên mà thông 

qua các biến con trỏ. Các biến con trỏ được định nghĩa như một biến tĩnh 

ngay từ đầu chương trình và được dùng để chứa địa chỉ các biến động. 

 Việc tạo ra một biến động hay xóa bỏ biến đó ( cấp phát hay thu hồi 

lại vùng nhớ đối với biến động đó ) được thực hiện nhờ các thủ tục có sẵn 

là NEW ( cấp phát mới ) và DISPOSE ( thu hồi ). 

4.2.3. Kiểu con trỏ 

Cho trước kiểu T=<V,O>. Kiểu con trỏ, ký hiệu "TP", chỉ đến các phần 

tử có kiểu "T" được định nghĩa : 

TP = <VP ,OP> 

Trong đó : 

 VP  = {các địa chỉ lưu trữ những đối tượng có kiểu T, NIL} (với NIL là 

một giá trị đặc biệt tượng trưng cho một giá trị không biết hoặc không 

quan tâm ở đây ta gọi là giá trị vô cùng). 

 OP  =  { tập các thao tác xác định địa chỉ của một đối tượng thuộc 

kiểu T khi biết con trỏ chỉ đến đối tượng đó} (Thường gồm các thao 

tác tạo một con trỏ chỉ đến một đối tượng thuộc kiểu T; huỷ một đối 

tượng dữ liệu thuộc kiểu T khi biết con trỏ chỉ đến đối tượng đó). 

Nói một cách dễ hiểu, kiểu con trỏ là kiểu cơ sở dùng lưu địa chỉ của 

một đối tượng khác.Biến thuộc kiểu con trỏ TP là biến mà giá trị của nó là 

địa chỉ của một vùng nhớ ứng với một biến kiểu T, hoặc là giá trị NIL. 
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Lƣu ý : 

Kích thước của biến con trỏ tuỳ thuộc vào quy ước số byte địa chỉ 

trong từng mô hình bộ nhớ của từng ngôn ngữ lập trình cụ thể. 

4.3. Danh sách 

Danh sách là một dãy hữu hạn các phần tử thuộc cùng một lớp các 

đối tượng, ví dụ như danh sách lớp, danh sách Nhân viên, bảng lương... 

Giả sử L là một danh sách có n phần tử ( n >=0 ) 

 L = (a1, a2, .... , an ) 

Ta gọi n là độ dài của danh sách, nếu n >=1 thì a1 được coi là phần 

tử đầu danh sách, còn an coi là phần tử cuối danh sách. Nếu n = 0 nghĩa là 

danh sách không có phần tử nào (danh sách rỗng). 

Các phần tử của danh sách được sắp tuyến tính, nếu danh sách có n 

(n>1) phần tử thì phần tử a1 đứng trước phần tử a2 phần tử a2 đứng trước 

phần tử a3 … khi đó ta coi phần tử ai là phần tử đứng vị trí thứ i của danh 

sách. 

4.3.1. Các phép toán trên danh sách 

 Ðể thiết lập kiểu dữ liệu trừu tượng danh sách (hay ngắn gọn là 

danh sách) ta phải định nghĩa các phép toán trên danh sách. Và như 

chúng ta sẽ thấy trong toàn bộ giáo trình, không có một tập hợp các phép 

toán nào thích hợp cho mọi ứng dụng (application). Vì vậy ở đây ta sẽ định 

nghĩa một số phép toán cơ bản nhất trên danh sách. Ðể thuận tiện cho 

việc định nghĩa ta giả sử rằng danh sách gồm các phần tử có kiểu là kiểu 

phần tử, vị trí của các phần tử trong danh sách có kiểu là kiểu vị trí và vị trí 

sau phần tử cuối cùng trong danh sách L là ENDLIST(L). Cần nhấn mạnh 

rằng khái niệm vị trí là do ta định nghĩa, nó không phải là giá trị của các 

phần tử trong danh sách. Vị trí có thể là đồng nhất với vị trí lưu trữ phần tử 

hoặc không. Các phép toán được định nghĩa trên danh sách là: 

 INSERT_LIST(p,x,L) xen phần tử x ( kiểu ElementType ) vào danh 

sách L tại vị trí p. Tức là nếu danh sách là a1,.., ap-1, ap, ap+1, ... , an 

thì sau khi xen ta có kết quả a1, ... , ap-1, x, ap, ap+1 , ... , an. Nếu vị trí 

p không tồn tại trong danh sách thì phép toán không được định nghĩa. 



 
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu        
  

Khoa KỸ THUẬT_ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương 

46 

 LOCATE(x,L) thực hiện việc định vị phần tử x trong danh sách L. 

Locate trả kết quả là vị trí của phần tử x trong danh sách. Nếu x 

không có trong danh sách thì vị trí sau phần tử cuối cùng của danh 

sách được trả về, tức là ENDLIST(L). 

 RETRIEVE(p,L) lấy giá trị của phần tử thứ p của danh sách L; 

nếu vị trí p không có trong danh sách thì kết quả không xác định. 

 DELETE_LIST(p,L) thủ tục thực hiện việc xoá phần tử thứ p của 

danh sách. Nếu vị trí p không có trong danh sách thì phép toán không 

được định nghĩa và danh sách L sẽ không thay đổi 

 NEXT(p,L) cho kết quả là vị trí của phần tử đi sau phần tử thứ p; 

nếu p là phần tử cuối cùng trong danh sách L thì NEXT(p,L) cho kết 

quả là ENDLIST(L). Next không xác định nếu p không phải là vị trí 

của một phần tử trong danh sách. 

 PREVIOUS(p,L) cho kết quả là vị trí của phần tử đứng trước 

phần tử p trong danh sách. Nếu p là phần tử đầu tiên trong danh sách 

thì Previous(p,L) không xác định. Previous cũng không xác định trong 

trường hợp p không phải là vị trí của phần tử nào trong danh sách. 

 FIRST(L) cho kết quả là vị trí của phần tử đầu tiên trong danh 

sách. Nếu danh sách rỗng thì ENDLIST(L) được trả về. 

 PRINT_LIST(L) liệt kê các phần tử của L theo thứ tự xuất hiện 

của chúng trong danh sách. 

 EMPTY_LIST(L) cho kết quả TRUE nếu danh sách có rỗng, 

ngược lại nó cho giá trị FALSE. 

 MAKENULL_LIST(L) khởi tạo một danh sách L rỗng. 

 LENGTH(L) Xác định độ dài của danh sách. 

 EMPTY(L) Kiểm tra xem danh sách có rỗng hay không. 

 FULL(L) Kiểm tra danh sách có đầy hay không 

 SEARCH(x,L) Tìm xem trong danh sách có chứa phần tử x hay không 
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4.4. Danh sách liên kết 

 Danh sách được định nghĩa là một tập hợp hữu hạn các phần tử có cùng 

một lớp đối tượng, các phần tử này có một mối quan hệ với nhau, tùy vào đặc 

điểm của mối quan hệ ta có hai loại danh sách: Danh sách đơn và danh sách  

kép.  

4.4.1. Danh sách đơn 

4.4.1.1 Tổ chức danh sách đơn  

 Danh sách nối đơn gồm các phần tử nối với nhau theo một chiều, 

mỗi phần tử của danh sách đơn là một cấu trúc bao gồm hai thành phần 

chính: 

- Thành phần Info: lưu trữ các thông tin về bản thân phần tử (giá trị). 

- Thành phần Next: lưu trữ địa chỉ của phần tử kế tiếp trong danh 

sách ( còn gọi là thành phần liên kết ), hoặc lưu trữ giá trị NIL nếu là phần 

tử cuối danh sách.  

 Nếu biết được địa chỉ của phần tử đầu tiên trong danh sách đơn thì 

có thể dựa vào thông tin Next của nó để truy xuất đến phần tử thứ hai của 

dãy, và lại dựa vào thông tin Next của phần tử thứ hai để truy xuất phần tử 

thứ ba. Nghĩa là để quản lý một danh sách đơn chỉ cần biết địa chỉ phần tử 

đầu tiên. Thường một con trỏ Head sẽ được dùng để lưu trữ địa chỉ phần 

tử đầu danh sách, nên ta gọi Head là đầu dãy.  

                     

 
 

 

 

 

 

 

4.4.1.2. Các thao tác cơ bản trên danh sách đơn 

 Các khai báo cần thiết là 

 CONST  

  maxlength=...;{số nguyên thích hợp chỉ độ dài của danh sách} 

 TYPE  

Position 

Head 
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  elementType = ...; {kiểu của phần tử trong danh sách}; 

 position=integer; {kiểu vị trí cuả các phần tử} 

 list= record 

 {mảng chứa các phần tử của danh sách} 

 elements: array[1..maxlength] of elementtype; 

 last:integer; { giữ độ dài danh sách } 

END; 

 * Khởi tạo danh sách rỗng 

 Danh sách rỗng có độ dài bằng 0. Theo cài đặt ở trên, biến Last chỉ 

vị trí của phần tử cuối cùng trong danh sách và đó cũng độ dài hiện tại của 

danh sách, vì vậy để khởi tạo danh sách rỗng ta chỉ việc gán Last := 0. 

Procedure MAKENULL_LIST(var L:LIST); 

begin 

L.last:=0; 

 end; 

 * Kiểm tra danh sách rỗng 

 Danh sách rỗng nếu độ dài của danh sách bằng 0. 

Function empty_LIST(L:list):boolean; 

Begin 

empty_list:=(L.last=0); 

End; 

 * Chèn một phần tử vào danh sách ( danh sách cài đặt bằng mảng 
) 

 Khi chèn thêm một phần tử vào danh sách sẽ có 3 trường hợp sảy 

ra: phần tử được chèn nằm ở đầu danh sách, phần tử được chèn vào cuối 

danh sách và được chèn vào vị trí bất kỳ của danh sách. Ta có hình vẽ 

minh hoạ cho hai trường hợp đầu như sau ( Sinh viên tự xây dựng 

chương trình con thực hiện 2 thủ tục này): 

 

 

 

 
phần tử được chèn vào đầu danh sách 

Last 
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Trường hợp chèn phần tử x vào vị trí p bất kỳ của danh sách ta có 

mấy khả năng sau: 

 Mảng đầy: mọi phần tử của mảng đều chứa phần tử của danh 

sách, tức là phần tử cuối cùng của danh sách nằm ở vị trí cuối cùng trong 

mảng. Nói cách khác, độ dài của danh sách bằng độ dài tối đa của mảng, 

ta không còn chỗ cho phần tử mới, vì vậy việc xen là không thể thực hiện 

được, thủ tục gặp lỗi. 

 Ngược lại ta tiếp tục xét, nếu p không hợp lệ (p > last +1 hoặc p <1) 

thì thủ tục gặp lỗi; nếu vị trí p hợp lệ thì ta tiến hành xen theo các bước 

sau: 

- Dời các phần tử từ vị trí p đến cuối danh sách xuống 1 vị trí. 

- Ðộ dài danh sách tăng 1. 

- Ðưa phần tử mới vào vị trí p 

 

  

 

 

 
 

Thủ tục xen phần tử x vào vị trí p của danh sách L có thể viết như sau: 

Procedure insert_list(x:elementtype;p:position;var L:list); 

Var q:position; 

Begin 

if L.last>=maxlength then 

writeln('Loi: danh sach day') 

else if (p>L.last+1) or (p<1) then 

writeln('Loi: vi tri khong hop le') 

else Begin 

    {doi cac phan tu tu vi tri p den cuoi danh sach xuong 1 vi tri} 

for q:=l.last downto p do 

L.element[q+1]:=L.element[q]; 

   {do dai danh sach tang len 1} 

L.last:=L.last+1;{dat x vao vi tri p} 

L.element[p]:=x; 

    End; 

 End; 

 p 
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 *  Xoá một phần tử của danh sách 

 Xoá một phần tử của danh sách ta làm công việc ngược lại với xen 

nghĩa là phải dời các phần tử từ vị trí p+1 đến cuối danh sách lên một vị trí 

và độ dài danh sách giảm đi 1 phần tử. Nếu p không phải là một vị trí hợp 

lệ thì thủ tục bị lỗi. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure delete_list(p:position;var L:list); 

Var q:position; 

Begin 

if (p>L.last) or (p<1) then 

writeln('Loi: vi tri cua phan tu xoa khong hop le') 

else  

Begin 

{doi cac phan tu tu vi tri p+1 den cuoi danh sach 

len 1 vi tri } 

for q:=p+1 to L.last do 

L.element[q-1]:=L.element[q]; 

L.last:=L.last-1; 

End; 

End; 

 

 *  Ðịnh vị một phần tử trong danh sách 

Ðể định vị một phần tử x trong danh sách, ta tiến hành duyệt tìm từ 

đầu danh sách. Nếu tìm thấy x thì vị trí của phần tử tìm thấy được trả vê, 

nếu không tìm thấy thì hàm trả về vị trí sau vị trí của phần tử cuối cùng 

trong danh sách, tức là Last+1 được trả về (chú ý ENDLIST(L)= L.last+1). 

Trong trường hợp có nhiều phần tử cùng giá trị x trong danh sách thì vị trí 

của phần tử được tìm thấy đầu tiên được trả về. 
 

Function locate(x:elementtype; L:list):position; 

Var p:position; 

 p 
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Begin 

p:=1; 

while (p<=L.last) and (L.element[p]<>x) do 

p:=p+1; 

locate:=p; 

End; 

Các phép toán khác cũng dễ dàng cài đặt nên xem như bài tập dành 

cho bạn đọc. 

4.4.2  Danh sách liên kết vòng 

 Danh sách liên kết vòng tròn ( gọi tắt là danh sách liên kết vòng ) là 

một danh sách đơn có con trỏ của phần tử cuối cùng của danh sách không 

trỏ vào NIL mà trỏ vào thành phần đầu tiên của danh sách tạo thành một 

vòng tròn. Đặc điểm của Danh sách liên kết vòng là các thành phần của 

danh sách đều bình đẳng, mỗi thành phần đều có thành phần đứng sau và 

thành phần đứng trước. Nếu xuất phát từ một thành phần bất kỳ thuộc 

danh sách đều có thể truy xuất đến một thành phần bất kỳ khác trong danh 

sách hay nói cách khác là từ một thành phần bất kỳ ta có thể duyệt toàn 

bộ danh sách. 

 

 

 

  

 Các phép toán trên một danh sách liên kết vòng cũng tương tự như 

trên danh sách liên kết đơn, chỉ khác một điều là trong phép toán chèn 

thêm phần tử, xoá một phần tử ta không phải xử lý trường hợp phần tử đó 

là ở các vị trí đầu hoặc cuối danh sách. 

4.4.3  Danh sách liên kết kép 

Danh sách liên kết kép là một danh sách mà mỗi phần tử trong danh 

sách có thể kết nối với 1 phần tử đứng trước và 1 phần tử đứng sau nó.  

 

 Khác với danh sách liên kết đơn và danh sách liên kết vòng là khi duyệt 

các thành phần của danh sách chỉ theo một chiều nhất định, danh sách liên 
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Minh hoạ thêm một phần tử vào danh sách kép 

Minh hoạ bớt một phần tử từ danh sách kép 

kết kép có thể duyệt theo hai chiều. Điều này được thông qua hai con trỏ: 

Prev trỏ tới phần tử đứng trước, Next trỏ tới phần tử đứng sau. 

 Các phép toán trên danh sách liên kết kép được thực hiện dễ dàng 

và linh hoạt hơn, việc duyệt được danh sách theo hai chiều làm giảm thời 

gian để duyệt danh sách, việc tìm kiếm, thêm, bớt cũng dễ hơn. Ví dụ các 

thao tác trên danh sách liên kết đơn đều cần phải biết phần tử đứng trước 

trong khi đó ta có thể dễ dàng thao tác trên danh sách liên kết kép. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Phần xây dựng các thủ tục thực hiện các phép toán trên danh sách 

liên kết vòng và danh sách liên kết kép sẽ là bài tập dành cho Sinh viên. 

4.4.4 Danh sách có nhiều mối liên kết 

Danh sách có nhiều mối liên kết là danh sách mà mỗi phần tử có 

nhiều khoá và chúng được liên kết với nhau theo từng loại khoá. Danh 

sách có nhiều mối liên kết thường được sử dụng trong các ứng dụng quản 

lý một cơ sở dữ liệu lớn với nhu cầu tìm kiếm dữ liệu theo từng khoá khác 

nhau. 

Ðể quản lý danh mục điện thoại thuận tiện cho việc in danh mục 

theo những trình tự khác nhau: tên khách hàng tăng dần, số điện thoại 

tăng dần, thời gian lắp đặt giảm dần. Ta có thể tổ chức dữ liệu theo dạng 

sau : một danh sách với 3 mối liên kết: một cho họ tên khách hàng, một 

cho số điện thoại và một cho thời gian lắp đặt. 

Các thao tác trên một danh sách đa liên kết được tiến hành tương tự 

như trên danh sách đơn nhưng được thực hiện làm nhiều lần và mỗi lần 

cho một liên kết. 
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4.5 Ngăn xếp ( Stack ) và hàng đợi ( Queue) 

4.5.1 Ngăn xếp 

Stack là một danh sách mà hai phép thêm và loại bỏ đều được thực 

hiện trên một đầu hay còn gọi là đỉnh (Top ) của Stack. Như vậy, phần tử 

nào thêm vào sau sẽ bị loại bỏ trước, nên Stack còn được gọi là danh 

sách LIFO (Last In First Our list) hoặc Pushdown list. Có thể hình dung 

ngăn xếp như một chương trình Pascal mà chương trình A gọi chương 

trình B, chương trình B gọi chương trình C. Khi chương trình C được thực 

hiện xong thì sự điều khiển chương trình sẽ trở về thực hiện chương trình 

B, rồi khi chương trình B được thực hiện xong thì sự điều khiển chương 

trình sẽ trở về thực hiện chương trình A. Như vậy chương trình B được gọi 

sau sẽ được trở về thực hiện trước chương trình A. Đó là nhờ điểm nhập 

(entry point) trở về của các chương trình được chứa trong Stack. 

 

 

 

 

 
 

 

Mô tả Stack và các thao tác cơ bản trên Stack  

a) Với Stack được mô tả bằng mảng: 

o Việc thêm một phần tử vào Stack tương đương với việc thêm 
một phần tử vào cuối mảng. 

o Việc bớt một phần tử của Stack tương đương với việc loại bỏ 
một phần tử ở cuối mảng. 

o Stack bị tràn khi bổ xung phần tử vào mảng đã đầy 

o Stack rỗng khi số phần tử thực sự trong mảng bằng 0. 

 

Program StackByArray; 

Const  max = 10000; 

Var 

 Stack : Array[1..max] of Integer; 

 Last : Integer; 
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Procedure StackInit; {khoi tao danh sach rong} 

Begin 

  Last := 0; 

End; 

Procedure Push(v:integer);{dua gia tri v vao Stack} 

Begin 

  If Last = max then  

   Write('Stack da day !') 

  Else 

   Begin 

    Inc(last); 

    Stack(last) := V; 

   End; 

End; 

Function Pop:integer; 

Begin 

  If last = 0 then  

   Write('Stack rong !') 

  Else 

   Begin 

    Pop := Stack(last); 

    Dec(last); 

   End; 

End; 

<.....> 

Khi cài đặt Stack bằng mảng tuy các thao tác hết sức đơn giản 

nhưng ta vẫn chia thành các chương trình con, mỗi chương trình con mô 

tả một thao tác, để từ đó về sau ta chỉ cần biết rằng chương trình của ta có 

cấu trúc Stack, và khi cài đặt Stack bằng các cấu trúc dữ liệu khác chỉ cần 

sửa lại thủ tục StackInit, Push, Pop mà thôi. 

b) Với Stack được mô tả bằng danh sách nối đơn. 

Khi cài đặt Stack bằng danh sách nối đơn kiểu LIFO thì Stack bị tràn 

vùng không gian nhớ dùng cho các biến động không còn đủ để thêm một 
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phần tử mới, điều này phụ thuộc vào mỗi máy tính và ngôn ngữ lập trình. 

Ví dụ với Pascal khi vùng Heap còn trống 80 byte thì cũng chỉ đủ chỗ cho 

10 biến, mỗi biến 6 byte, mặt khác không gian bộ nhớ dành cho các biến 

động thường rất lớn nên việc cài đặt ở đây ta bỏ qua việc kiểm tra việc 

Stack tràn. Việc cài đặt ngăn xếp bởi danh sách liên kết giống như chúng 

ta làm đối với danh sách. Đỉnh của ngăn xếp là đầu của danh sách liên kết. 

Program StackByLinkedList; 

Type 

 PNode = ^ TNode; { Con tro tro toi mot nut cua danh sach } 

 TNode = record { Cau truc mot nut cua danh sach } 

  Value : integer; 

  Link : PNode; 

 End; 

Var 

 Last : PNode; 

Procedure StackInit;  { Khoi tao Stack rong } 

Begin 

 Last := NIL; 

End; 

Procedure Push( v : Integer );  { Day gia tri V vao Stack } 

Var  

 P : PNode; 

Begin 

 New(P); P^.Value := V;   

  { Tao ra mot nut moi } 

 P^.Link := Last; Last := P;  

  { Moc noi nut do vao danh sach} 

End; 

Function  Pop: Integer;  

{ Lay ra mot phan tu ra khoi Stack } 

Var  

 P : PNode; 
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Begin 

 If Last = NIL then Write(' Stack is Empty ! ') 

 Else 

  Begin 

   Pop := Last^.Value;  

    { gan ket qua ham } 

   P := Last^.Link;  

{ Giu lai nut duoc day vao danh sach truoc nut Last^ } 

   Dispose(Last);  Last := P;   

{Giai phong bo nho cap cho Last^, cap nhat lai Last moi} 

  End; 

End; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2 Hàng đợi (Queue) 

 Hàng đợi là một danh sách mà phép thêm vào được thực hiện ở đầu 

này và loại bỏ được thực hiện ở đầu kia. Như vậy, phần tử nào vào trước sẽ 

được loại bỏ trước, phần tử nào vào sau sẽ được loại bỏ sau, nên hàng đợi 

còn được gọi là danh sách FIFO (First In First Out list). Vì vậy hàng đợii là cấu 

trúc thích hợp để lưu trữ các dữ liệu được xử lý theo thứ tự mà chúng tạo ra. 

a) Với Queue được mô tả bằng mảng:  

 Khi mô tả hàng đợi bằng mảng, ta có hai chỉ số First và Last, First lưu 

chỉ số phần tử đầu của hàng đợi, Last lưu chỉ số phần tử cuối cùng của hàng 

đợi. khởi tạo một hàng đợi rỗng: First := 1, Last := 0; 

Last 

Phép toán Push Phép toán Pop 

Last 
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o Để thêm một phần tử vào hàng đợi ta tăng Last lên 1 và đưa giá 

trị đó vào phần tử thứ Last. 

o Để loại một phần tử khỏi hàng đợi, ta lấy giá trị ở vị trí First và 

tăng giá trị này lên 1. 

o Khi tăng Last lên hết khoảng chỉ số của mảng thì mảng đầy, 

không thể thêm nữa. 

o Khi First > Last tức là hàng đợi đang rỗng. 

Như vậy chỉ những phần tử của mảng từ vị trí First tới vị trí Last 

được sử dụng làm hàng đợi. 

Program QueueByArray; 

Const  max = 10000; 

Var 

Queue : Array[1..max] of Integer; 

First, Last : Integer; 

Procedure QueueInit;  {khoi tao hang doi rong} 

Begin 

  First:=1; Last := 0; 

End; 

Procedure Push(v:integer);{dua gia tri v vao Queue} 

Begin 

  If Last = max then  

   Write('Queue da day !') 

  Else 

   Begin 

    Inc(Last); 

    Queue[Last] := V; 

   End; 

End; 

Function Pop:integer; 

Begin 

  If First > Last then  

   Write('Queue rong !') 

  Else 
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   Begin 

    Pop := Queue[First]; 

    Inc( First); 

   End; 

End; 

<.....> 
 

Để ý ta thấy khi cài đặt một Stack bằng một mảng có kích thước tối 

đa là 10000 phần tử thì khi ta thực hiện 6000 lần Push rồi 6000 lần Pop, 

sau đó lai thực hiện 6000 lần Push thì vẫn không có lỗi xảy ra, lý do là chỉ 

số Last lưu đỉnh của Stack được tăng lên 6000 rồi lại giảm về 0 rồi lại tăng 

lên 6000. Nhưng  đối với cách cài đặt Queue như trên thì máy sẽ báo lỗi 

tràn mảng bởi mỗi lần Push, chỉ số cuối hàng đợi Last cũng tăng lên mà 

không bao giờ giảm. Đó chính là một điểm chú ý khi cài đặt và thao tác với 

hàng đợi, chỉ có các phần tử từ vị trí First tới vị trí Last là có nghĩa còn các 

phần tử từ 1 tới First - 1 là vô nghĩa. 

Để khắc phục điều này người ta mô tả hàng đợi bằng một danh sách 

vòng: Coi như các phần tử của mảng được xếp xung quang một vòng tròn 

theo chiều kim đồng hồ. Các phần tử nằm trên cung tròn từ vị trí First đến 

vị trí Last là các thành phần của Queue và có thêm một biến n để lưu số 

phần tử của Queue. Việc thêm phần tử vào Queue tương đương với việc 

ta dịch chỉ số Last theo chiều kim đồng hồ một vị trí rồi đặt giá trị mới vào 

đó. Việc loại bỏ một phần tử trong Queue tương đương với việc lấy ra 

phần tử tại vị trí First rồi dịch First theo chiều kim đồng hồ một vị trí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last 

First 
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Lưu ý là trong thao tác Push và Pop phải kiểm tra Queue tràn hay 

Queue rỗng nên phải cập nhật lại biến n. (Thực ra ở đây dùng thêm biến n 

cho dễ hiểu chứ thực tế chỉ cần hai biến Last và First là ta có thể kiểm tra 

được Queue tràn hay cạn rồi.) 

Program QueueByCircleList; 

Const  max = 10000;  

Var 

Queue : Array[1..max] of Integer; 

I, n, First, Last : Integer; 

Procedure QueueInit;  {khoi tao hang doi rong} 

Begin 

  First:=1; Last := 0; 

  N:=0; 

End; 

Procedure Push(v:integer);{dua gia tri v vao Queue} 

Var 

 NewLast: Integer; 

Begin 

  If n = max then  

   Write('Queue da day !') 

  Else 

   Begin 

    If Last = Max then 

     Last := 1     

    else inc(Last); 

    Queue[Last] := V; 

    Inc(n); {n := n +1 } 

   End; 

End; 

Function Pop:integer; 

Begin 

  If n=0 then  

   Write('Queue rong !') 

  Else 
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   Begin 

    Pop := Queue[First]; 

    If First = max then First := 1 

    Else Inc( First); 

    Dec(n); 

   End; 

End; 

< . . . > 

b) Cài đặt Hàng đợi bằng Danh sách liên kết đơn kiểu FIFO 

Tương tự như cài đặt Stack bằng danh sách nối đơn kiểu LIFO (giả 

sử không gian bộ nhớ đủ để cấp phát cho các thành phần mới được đưa 

vào hàng đợi), nên ta cũng không cần kiểm tra Hàng đợi tràn trong trường 

hợp mô tả Hàng đợi bằng danh sách nối đơn kiểu FIFO. Đièu kiện để hàng 

đợi rỗng là Queue.First = Nil. 

 

 

 

       

 

Các thủ tục và hàm thực hiện các phép toám trên Hàng đợi được mô tả 
như sau: 

Program QueueByLinkedList; 

Type 

 PNode = ^TNode;{kieu con tro tro toi mot nut cua DS} 

 TNode = Record {Cau truc mot nut cua DS} 

  Value: Integer; 

  Link: PNode; 

 End; 

Var 

 First, Last: PNode; 

 {Hai con tro tro toi nut dau va nut cuoi cua DS} 

   . . . . . 

First Last 
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Procedure QueueInit; {Khoi tao Queue rong} 

Begin 

 First := Nil 

End; 

Function Empty:Boolean; {Kiem tra Queue rong} 

Begin 

 If First = Nil then Empty := True 

  Else Empty := False; 

End;  

Procedure Push(V: Integer); {Dua gia tri V vao Queue} 

Var 

 P: PNode; 

Begin 

 New(p); 

 P^.Value := V; {tao ra mot nut moi} 

 P^.Link := Nil; 

 If First := Nil Then First := P {Moc nut do vao DS} 

  Else Last^.Link := P;  

 Last := P;  

  {Nut moi tro thanh nut cuoi va cap nhat lai con tro Last} 

End; 

Function Pop: Integer; 

Var 

 P: PNode; 

Begin 

 If First := Nil then Write('Queue is Empty !') 

  Else 

   Begin 

Pop := First^.Value; 
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P := First^.Link;  

    {Giu lai nut tiep theo First^ - Nut duoc day vao DS ngay sau First^} 

Dispose(First);{Giai phong bo nho cap cho First^} 

First := P; {Cap nhat lai First moi} 

   End; 

End; 

< . . . > 

 

TÓM TẮT 

 Trong chương này chúng ta đã nghiên cứu một kiểu Dữ liệu mới - 

Danh sách, một trong những mô hình dữ liệu quan trọng nhất, được sử 

dụng thường xuyên trong các thuật toán. Có rất nhiều cách, nhiều phương 

pháp khác nhau để cài đặt một danh sách, tương ứng với mỗi cách cài đặt 

lại có các phép toán riêng. Tại mỗi phương pháp cài đặt chúng tôi đều 

phân tích và đưa  ra các phép toán tương ứng, có ví dụ, hình vẽ minh hoạ 

kèm theo. Các phép toán cơ bản đều có đoạn chương trình mẫu hướng 

dẫn và giải thích cụ thể. 

 Trong Kiểu dữ liệu danh sách có hai kiểu dữ liệu trừu tượng đặc biệt 

quan trọng là Ngăn xếp (Stack) và hàng đợi (Queue). Là một cấu trúc dữ 

liệu được dùng khá phổ biến trong thiết kế giải thuật. Bất kỳ nơi nào ta cần 

quản lý dữ liệu, quá trình... theo kiểu vào sau - ra trước hay vào trước-ra 

trước đều có thể ứng dụng ngăn xếp hay hàng đợi. 

 Ví dụ rất dễ thấy là quản lý in trên mạng, nhiều máy tính yêu cầu in 

đồng thời và ngay cả một máy tính cũng yêu cầu in nhiều lần. Nói chung 

có nhiều yêu cầu in dữ liệu, nhưng máy in không thể đáp ứng tức thời tất 

cả các yêu cầu đó nên chương trình quản lý in sẽ thiết lập một hàng đợi để 

quản lý các yêu cầu. Yêu cầu nào mà chương trình quản lý in nhận trước 

nó sẽ giải quyết trước. 

 Một ví dụ khác là duyệt cây theo mức được trình bày chi tiết trong 

chương sau. Các giải thuật duyệt theo chiều rộng một đồ thị có hướng 

hoặc vô hướng cũng dùng hàng đợi để quản lý các nút đồ thị. 
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BÀI TẬP CHƢƠNG 4 

Bài tập lý thuyết 

1- Phân tích ưu, khuyết điểm của xâu liên kết so với mảng. Tổng quát hoá 

các trường hợp nên dùng xâu liên kết. 

2- Xây dựng một cấu trúc dữ liệu thích hợp để biểu diễn đa thức P(x) có 

dạng: 

P(x) = c1xn-1 + c2xn-2 + ... + ckxn-k 

Biết rằng: 

   - Các thao tác xử lý trên đa thức bao gồm: 

+ Thêm một phần tử vào cuối đa thức 

+ In danh sách các phần tử trong đa thức theo: 

 Thứ tự nhập vào 

 Ngược với thứ tự nhập vào 

+ Huỷ một phần tử bất kỳ trong danh sách 

   - Số lượng các phần tử không hạn chế 

   - Chỉ có nhu cầu xử lý đa thức trong bộ nhớ chính. 

Giải thích lý do chọn CTDL đã định nghĩa. 

Viết chương trình con ước lượng giá trị của đa thứcP(x) khi biết x.  

Viết chương trình  con rút gọn biểu thức (gộp các phần tử cùng số mũ) 

3- Hãy cho biết nội dung của stack sau mỗi thao tác trong dãy: 

EAS*Y**QUE***ST***I*ON 

Với một chữ cái tượng trưng cho thao tác thêm chữ cái tương ứng vào 

stack, dấu * tượng trưng cho thao tác lấy nội dung một phần tử trong stack 

in lên màn hình.Hãy cho biết sau khi hoàn tất chuỗi thao tác, những gì xuất 

hiện trên màn hình? 

4- Hãy cho biết nội dung của hàng đợi sau mỗi thao tác trong dãy: 

EAS*Y**QUE***ST***I*ON 

Với một chữ cái tượng trưng cho thao tác thêm chữ cái tương ứng vào 

hàng đợi, dấu * tượng trưng cho thao tác lấy nội dung một phần tử trong 
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hàng đợi in lên màn hình.Hãy cho biết sau khi hoàn tất chuỗi thao tác, 

những gì xuất hiện trên màn hình? 
 

Bài tập thực hành 
 

1.  Viết khai báo và các thủ tục cài đặt danh sách bằng mảng. Dùng các 

thủ tục này để viết: 

 a. Thủ tục nhận một dãy các số nguyên nhập từ bàn phím và lưu trữ 

trong danh sách theo thứ tự nhập vào. 

 b. Thủ tục nhận một dãy các số nguyên nhập từ bàn phím và lưu trữ 

trong danh sách theo thứ tự ngược với thứ tự nhập vào. 

 c.  Viết thủ tục in ra màn hình các phần tử trong danh sách theo thứ 

tự trong danh sách. 

2. Tương tự như bài tập 1. nhưng cài đặt bằng con trỏ. 

3. Viết thủ tục thêm một phần tử trong danh sách liên kết đã có thứ tự sao 

cho ta vẫn có một danh sách có thứ tự. 

4. Viết các chương trình con: EmptyQ, CreateQ, AddQ, RemoveQ để 

 a. Tìm phần tử ở cuối hàng đợi, để lại hàng đợi rỗng. 

 b. Tìm phần tử thứ n của hàng đợi, làm cho hàng đợi không còn n 

phần tử đầu tiên. 

 c. Tìm phần tử ở đầu hàng đợi nhưng không xoá nó khỏi hàng đợi 

 d. Tìm phần tử thứ n của hàng đợi nhưng không làm thay đổi giá trị của 

hàng đợi. 

5. Dùng các phép toán cơ bản của Stack và Queue viết một thuật toán đảo 

ngược các phần tử của hàng đợi. 

6.  Mô phỏng việc tạo buffer in một file ra máy in. 

 Buffer xem như là một hàng, khi ra lệnh in file máy tính sẽ thực hiện 

một cách lặp quá trình sau cho đến hết file: 

 - Ðưa nội dung của tập tin vào buffer cho đến khi buffer đầy hoặc hết file. 

 - In nội dung trong buffer ra máy in cho tới khi hàng rỗng. 

 Hãy mô phỏng quá trình trên để in một file văn bản lên từng trang 

màn hình. 
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1 2 n ...... 

A 
C 

B 

7. Cơ cấu đường tầu tại một ga xe lửa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ban đầu ở đường day A chứa các toa tầu đánh số từ 1 đến n theo 

thứ tự từ trái qua phải (Hình vẽ), người ta muốn chuyển các toa đó sang 

đường day C để được một thứ tự mới là một hoán vị của (1, 2, ..., n). Chỉ 

được đưa các toa tầu trên đường day theo hướng mũi tên, có thể dùng 

đường day B như một đường day trung gian chứa tạm các toa tầu trong 

quá trình di chuyển, khi đó đường day B đóng vai trò như một ngăn xếp. 

 a. Hãy nhập vào một hoán vị cần có, cho biết là có phương án thực 

hiện hay không, nếu có trình bày cách chuyển: 

 Ví dụ với n = 4, Hoán vị cần có là (1, 4, 3, 2) 

  Trả lời có, thứ tự phương án chuyển: 

-  A  C (Chuyển toa đầu tiên trên đường day A sang đường day 
B) 

-  A  B 

-  A  B 

-  A  C 

-  A  C 

-  A  C 

 b.  Tìm tất cả các hoán vị có thể được với n = 4, những hoán vị nào 

là không thể được. Tương tự với n = 5. 

 c. Một cách tổng quát, những hoán vị nào của dãy 1, 2, ..., n ban đầu 

có thể nhận được khi sử dụng ngăn xếp như thế này. () 
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8. Tương tự như bài toán 7, nhưng với sơ đồ đường day như sau: (Ở đây 

đường day phụ đóng vai trò như là một hàng đợi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ... 2 n 

A C 

B 
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Chƣơng 5: 
 

CÂY (TREE) 
 

 Cây là một tổ chức phân cấp (hierarchy) trên tập hợp các phần tử. 

Cây được dùng trong nhiều ngành khoa học khác nhau để biểu diễn các 

cấu trúc phân cấp, chẳng hạn, sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước từ trung 

ương xuống cơ sở như tỉnh, huyện, xã... Trong khoa học máy tính, cây 

dùng để tổ chức thông tin trong cơ sở dữ liệu, tổ chức chỉ mục, tổ chức 

các cấu trúc lưu trữ tri thức (knowledge) của các hệ chuyên gia (expert 

system)... 

Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu các thuật ngữ cơ bản cùng 

với một số phép toán chung nhất trên cây, tìm hiểu về các phép duyệt cây. 

Ta cũng sẽ nghiên cứu cây nhị phân, đó là một trường hợp đơn giản nhất 

của cây. Kế đến chúng ta sẽ tìm hiểu giải thuật Huffman để mã hoá kí tự 

như là một ứng dụng của cây nhị phân. Giải thuật này có thể dùng để viết 

các chương trình nén dữ liệu. Ở cuối chương, chúng tôi sẽ trình bày cấu 

trúc cây tìm kiếm nhị phân như là một ứng dụng lưu trữ và tìm kiếm dữ 

liệu dựa trên cấu trúc cây. 

5.1. Khái niệm 

Cây là một tập hợp hữu hạn các phần tử gọi là nút (nodes) trong đó 

có một nút được đặc biệt gọi là nút gốc (root). Giữa các nút có một mối 

quan hệ phân cấp, gọi là mối quan hệ cha - con  (parenthood), xác định hệ 

thống cấu trúc trên các nút. Mỗi nút, trừ nút gốc, có duy nhất một nút cha. 

Một nút có thể có nhiều nút con hoặc không có nút con nào. Mỗi nút biểu 

diễn một phần tử trong tập hợp đang xét và nó có thể có một kiểu nào đó 

bất kỳ, thường ta biểu diễn nút bằng một kí tự, một chuỗi hoặc một số ghi 

trong vòng tròn. Mối quan hệ cha con được biễu diễn theo qui ước nút cha 

ở dòng trên nút con ở dòng dưới và được nối bởi một đoạn thẳng. Một 

cách hình thức ta có thể định nghĩa cây một cách đệ qui như sau: 

*  Một nút đơn độc là một cây. Nút này cũng chính là nút gốc của cây. 

 *  Giả sử ta có n là một nút đơn độc và k cây T1,.., Tk với các nút 

gốc tương ứng là n1,.., nk thì có thể xây dựng một cây mới bằng cách cho 

nút n là cha của các nút n1,.., nk. Cây mới này có nút gốc là nút n và các 
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cây T1,.., Tk được gọi là các cây con. Tập rỗng cũng được coi là một cây 

và gọi là cây  rỗng kí hiệu ^. (Nhưng trong khuôn khổ giáo trình này ta 

không xét trường hợp này) 

 Ví dụ: Xét mục lục của một quyển sách. Mục lục này có thể xem là 
một cây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Nếu n1, n2, ..., nk là một chuỗi các nút trên cây sao cho ni là nút cha 

của nút ni+1, với i=1..k-1, thì chuỗi này gọi là một đường đi trên cây (hay 

ngắn gọn là đường đi ) từ n1 đến nk. Ðộ dài đường đi này được định 

nghĩa bằng số nút trên đường đi trừ 1. Như vậy độ dài đường đi từ một nút 

đến chính nó bằng không, và luôn tồn tại duy nhất một đường đi từ nút gốc 

đến một đỉnh bất kỳ trong cây. 

 Nếu có đường đi từ nút a đến nút b thì ta nói a là tiền bối (ancestor) 

của b, còn b gọi là hậu duệ (descendant) của nút a. Rõ ràng một nút vừa 

là tiền bối vừa là hậu duệ của chính nó. Tiền bối hoặc hậu duệ của một nút 

khác với chính nó gọi là tiền bối hoặc hậu duệ thực sự. Trên một cây nút 

gốc không có tiền bối thực sự. Một nút không có hậu duệ thực sự gọi là 

nút lá (leaf). Nút không phải là lá ta còn gọi là nút trung gian (interior). Cây 

con của một cây là một nút cùng với tất cả các hậu duệ của nó. 

 Số các nút con của một nút được gọi là cấp (hay còn gọi là bậc) của 

nút đó, Nút có cấp bằng 0 là nút lá hay nút tận cùng. Cấp cao nhất của một 

nút trên cây gọi là cấp của cây đó. Ta gán gốc của cây là mức 1, các nút 

con của nút góc là mức 2, một cách tổng quát: nếu nút cha có mức là i thì 

các nút con có mức là i + 1. 
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Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 Chiều cao (Height) của cây hay chiều sâu (Depth) của một cây là số 

mức lớn nhất của nút trên cây đó. Cây ở trên có chiều cao là 4. 

 Cây gán nhãn là cây mà mỗi nút của nó được gắn với một giá trị 

(Nhãn) nào đó. Chúng ta coi nhãn như những thông tin liên kết với mỗi 

đỉnh của cây. Nhãn có thể là các dữ liệu đơn như số nguyên, số thực, ký 

tự ... hay cũng có thể là các dữ liệu phức tạp. Trên một cây có thể có các 

đỉnh khác nhau nhưng có nhãn như nhau. 

 Một tập hợp các cây riêng biệt được gọi là một rừng (Forest), Một 

cây mà bỏ nút gốc cũng tạo thành một rừng các cây con. 

5.2.  Thứ tự các nút 

 Nếu ta phân biệt thứ tự các nút con của cùng một nút gốc thì cây gọi 

là cây có thứ tự, thứ tự được qui ước từ trái sang phải. Như vậy, nếu kể 

thứ tự thì hai cây sau là hai cây khác nhau: 

 

 

 

 Trong trưòng hợp ta không phân biệt rõ ràng thứ tự các nút thì ta gọi 

là cây không có thứ tự. Các nút con có cùng một nút cha gọi là các nút anh 

em ruột (siblings). Quan hệ "trái sang phải" của các anh em ruột có thể mở 

 

A 

 

B 
 

C 
 

D 
 

E 

 

F 
 

G 
 

H 
 

I 

 

K 
 

M 
 

L 

 

Mức 1 

 

Mức 2 

 

Mức 3 

 

Mức 4 

Nút lá 
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rộng cho hai nút bất kỳ theo qui tắc: nếu a, b là hai anh em ruột và a bên 

trái b thì các hậu duệ của a là "bên trái" mọi hậu duệ của b. 

 Sau này chúng ta chỉ quan tâm đến các cây được sắp thứ tự. Do đó 

khi nói đến cây thi cần được hiểu ngầm định là cây có phân biệt thứ tự các 

nút. 

5.3.  Các thứ tự duyệt cây quan trọng 

 Duyệt cây là một qui tắc cho phép đi qua lần lượt tất cả các nút của 

cây mỗi nút đúng một lần, danh sách liệt kê các nút (tên nút hoặc giá trị 

chứa bên trong nút) theo thứ tự đi qua gọi là danh sách duyệt cây. Có 3 

cách duyệt cây quan trọng: Duyệt thứ tự trước (Tiền tự - preorder), duyệt 

thứ tự giữa (Trung tự - inorder), duyệt thứ tự sau (Hậu tự - postorder). 

Như vậy là tại mỗi nút ta có 3 cách lựa chọn: hoặc đi sang trái, hoặc đi 

sang phải hoặc xử lý dữ liệu của ngay nút đó. Việc sử dụng dữ liệu như 

thế nào tại thời điểm này (Như in dữ liệu, tính toán dữ liệu...) là không 

quan trọng. Quan trọng là khi nào thì một quá trình xử lý được kích hoạt 

chứ ko phải là xử lý cái gì. Tên của 3 cách duyệt cây trên được đặt căn cứ 

vào thời điểm của quá trình xử lý dữ liệu của nút đó so với việc rẽ sang trái 

hay sang phải 
   

PreOrder InOrder PostOrder 

XXửử  llýý  nnúútt  Rẽ sang trái Rẽ sang trái 

Rẽ sang trái XXửử  llýý  nnúútt  Rẽ sang phải 

Rẽ sang phải Rẽ sang phải XXửử  llýý  nnúútt  

 Có thể định nghĩa các phép duyệt cây tổng quát một cách đệ qui như sau: 

 

 

 

 

 

 

 Cây rỗng thì danh sách duyệt cây là rỗng và nó được coi là biểu 

thức duyệt tiền tự, trung tự, hậu tự của cây. 

n 

T1 T2 Tn ...... 
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 Cây chỉ có một nút thì danh sách duyệt cây gồm chỉ một nút đó và 

nó được coi là biểu thức duyệt tiền tự, trung tự, hậu tự của cây. 

 Ngược lại: giả sử cây T có nút gốc là n và có các cây con lần lượt 

là T1, ... , Tn thì: 

-  Biểu thức duyệt tiền tự của cây T là liệt kê nút n kế tiếp là biểu 

thức duyệt tiền tự của các cây T1, T2, .., Tn theo thứ tự đó. 

-  Biểu thức duyệt trung tự của cây T là biểu thức duyệt trung tự của 

cây T1 kế tiếp là nút n rồi đến biểu thức duyệt trung tự của các cây 

T2,.., Tn theo thứ tự đó. 

-  Biểu thức duyệt hậu tự của cây T là biểu thức duyệt hậu tự của 

các cây T1, T2,.., Tn theo thứ tự đó rồi đến nút n. 

 Ví dụ: Cho cây như trong hình sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Khi đó các biểu thức duyệt cây lần lượt là: 

 Tiền tự : A B C D E F H K L 

 Trung tự : C B E D F A K H L 

  Hậu tự : C E F D B K L H A 

 Có thể viết các giải thuật duyệt cây đệ qui như sau: 

Procedure PREORDER(n:node); 

begin 

liệt_kê_nút_n; 

for (từng nút con c của nút n theo thứ tự từ trái sang phải) do 

PREORDER(c); 

 

A 

 

B 

 

H 

 

C 
 

D 

 

E 
 

F 

 

K 
 

L 
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end; 

Procedure INORDER(n:node); 

begin     

if (n là nút lá) then (liệt_kê_nút_n) 

else  begin 

INORDER(con trái nhất của nút n); 

liệt_kê_nút_n; 

for (mỗi nút con c của nút n, trừ nút con trái nhất, 

theo thứ tự từ trái sang phải) do  

INORDER(c); 

  end; 

end; 

Procedure POSTORDER(c:node); 

begin 

if (n là nút lá) then (liệt_kê_nút_n) 

else begin 

for (mỗi nút con c của nút n theo thứ tự từ trái sang phải) do 

POSTORDER(c); 

liệt_kê_nút_n; 

end; 

end; 

5.4. Các phép toán trên cây 

 Hàm PARENT(n,T) cho nút cha của nút n trên cây T, nếu n là nút 

gốc thì hàm cho giá trị NULL. Trong cài đặt cụ thể thì NULL là một giá trị 

nào đó do ta chọn, nó phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu mà ta dùng để cài 

đặt cây. 

 Hàm ELDEST_CHILD(n,T) cho nút con trái nhất của nút n trên cây 

T, nếu n là lá thì hàm cho giá trị NULL. 

 Hàm RIGHT_SIBLING(n,T) cho nút anh em ruột phải nút n trên 

cây T, nếu n không có anh em ruột phải thì hàm cho giá trị NULL. 

 Hàm LABEL_NODE(n,T) cho nhãn tại nút n của cây T. 

 ROOT(T) trả ra nút gốc của cây T. Nếu Cây T rỗng thì hàm trả về 

NULL. 
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 CREATEi(v,T1,T2,..,Ti),với i=0..n, thủ tục tạo cây mới có nút gốc là 

n được gán nhãn v và có i cây con T1,..,Ti. Nếu n= 0 thì thủ tục tạo cây 

mới chỉ gồm có 1 nút đơn độc là n có nhãn v. Chẳng hạn, giả sử ta có hai 

cây con T1 và T2, ta muốn thiết lập cây mới với nút gốc có nhãn là v thì lời 

gọi thủ tục sẽ là CREATE2(v,T1,T2). 

 Với các phép toán trừu tượng này ta có thể viết các thủ tục duyệt 

tiền tự một cây tổng quát như sau: 

procedure PREORDER(n:node,T:tree); 

var c:node; 

begin 

writeln(LABEL_NODE(n,T)); 

c:=ELDEST_CHILD(n,T); 

While c <> NULL do  

begin 

PREORDER(c,T); 

c:=RIGHT_SIBLING(c,T); 

end; 

end; 

 Lời gọi để duyệt toàn bộ cây là PREORDER(ROOT(T),T) 

* Hoặc dùng giải thuật không đệ qui nhƣ sau: 

procedure NR_PREORDER(T:tree); 

var m:node; 

 S:stack; 

begin 

MAKENULL_STACK(S); 

m:=ROOT(T); 

repeat 

if m<>NULL then  

begin {duyệt m và đưa m vào stack} 

write(LABEL_NODE(m,T);  

PUSH(m,S); 

m:=LEFTMOST_CHILD(m,T); 

end  
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else if not EMPTY_STACK(S) then  

begin  

{duyệt anh em ruột phải của phần tử trên đỉnh stack } 

m:=RIGHT_SIBLING(TOP(S),T); 

POP(S); 

end; 

until EMPTY_STACK(S); 

end; 

* Tƣơng tự với các thủ tục InOrder đƣợc viết nhƣ sau: 

Procedure   Inorder(n: Node, T: Tree); 

Var  c: Node; 

Begin 

C := Eldest_Child(n,T); 

If  c <> Null then 

 Begin 

  Inorder(c); 

  c := RIGHT_SIBLING(n,T) ; 

 End; 

 While c <>  Null do 

  Begin 

Inorder(c); 

C := RIGHT_SIBLING(n,T); 

  End; 

End;  

 Thủ tục PostOrder và các thủ tục đệ quy cũng được viết tương tự, 

phần này chúng tôi coi như bài tập dành cho bạn đọc. 

5.5.   Cây nhị phân (BINARY TREE)  

5.5.1.   Ðịnh nghĩa  

 Cây nhị phân là cây rỗng hoặc là cây mà mỗi nút chỉ có tối đa hai nút 

con. Hơn nữa các nút con của cây được phân biệt thứ tự rõ ràng, một nút 

con gọi là nút con trái và một nút con gọi là nút con phải. Ta qui ước vẽ nút 

con trái bên trái nút cha và nút con phải bên phải nút cha, mỗi nút con 

được nối với nút cha của nó bởi một đoạn thẳng. Ví dụ các cây trong hình 

sau: 
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Hai cây có thứ tự giống nhau nhưng là hai cây nhị phân khác nhau 

 Chú ý rằng, trong cây nhị phân, một nút con chỉ có thể là nút con trái 

hoặc nút con phải, nên có những cây có thứ tự giống nhau nhưng là hai 

cây nhị phân khác nhau. Ví dụ hình III.12 cho thấy hai cây có thứ tự giống 

nhau nhưng là hai cây nhị phân khác nhau. Nút 2 là nút con trái của cây a/ 

nhưng nó là con phải trong cây b/. Tương tự nút 5 là con phải trong cây a/ 

nhưng nó là con trái trong cây b/. 

5.5.2. Các loại cây nhị phân cơ bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 4 

3 

2 

1 

Cây a 
Cây b 



 
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu        
  

Khoa KỸ THUẬT_ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương 

76 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 Trong các hình vẽ trên cây a gọi là cây Lệch trái, Cây b gọi là cây 

lệch phải, cây c gọi là cây zíc_zắc, cây d gọi là cây hỗn hợp, cây e gọi là 

cây hoàn chỉnh (đầy đủ). 

5.5.3.  Duyệt cây nhị phân 

 Ta có thể áp dụng các phép duyệt cây tổng quát để duyệt cây nhị 

phân. Tuy nhiên vì cây nhị phân là cấu trúc cây đặc biệt nên các phép 

duyệt cây nhị phân cũng đơn giản hơn. Có ba cách duyệt cây nhị phân 

thường dùng:  

 

 

 

 

 

1 1 

2 3 

4 5 6 7 

Cây e 

1 

2 

3 

4 

Cây c 

7 8 
9 

Cây d 

1 1 

2 3 
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Node 

 

Left 
 

Right 
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 Duyệt tiền tự (Node-Left-Right): duyệt nút gốc, duyệt tiền tự con 

trái rồi duyệt tiền tự con phải. 

 Duyệt trung tự (Left-Node-Right): duyệt trung tự con trái rồi đến 

nút gốc sau đó là duyệt trung tự con phải. 

 Duyệt hậu tự (Left-Right-Node): duyệt hậu tự con trái rồi duyệt 

hậu tự con phải sau đó là nút gốc. 

 Chú ý rằng biểu thức duyệt tiền tự, hậu tự của cây nhị phân trùng 

với biểu duyệt tiền tự, hậu tự của cây đó khi ta áp dụng phép duyệt cây 

tổng quát. Nhưng biểu thức duyệt trung tự thì khác nhau. 

 Ví dụ: Cho cây nhị phân sau: 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.5.4.  Biểu diễn cây nhị phân 

a. Biểu diễn bằng mảng 

 Nếu có một cây nhị phân đầy đủ, ta có thể dễ dàng đánh số cho các 

nút trên cây đó theo thứ tự tăng dần lần lượt từ mức 1 trở đi, hết mức này 

đến mức khác và từ trái sang phải đối với mỗi mức. 

 
 

A 

B C 

D E 

H I J 

F 

K L 

G 

M 

  Biểu thức duyệt cây nhị phân Biểu thức duyệt cây tổng quát 

Tiền tự: ABDHIEJCFKLGM ABDHIEJCFKLGM 

Trung tự: HDIBJEAKFLCGM HDIBJEAKFLCMG 

Hậu tự: HIDJEBKLFMGCA HIDJEBKLFMGCA 
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 Khi đó con của nút thứ i sẽ là các nút 2i và 2i + 1. Cha của nút thứ j 

là nút j div 2. Vậy ta có thể lưu trữ cây bằng một mảng A với nút thứ i của 

cây được lưu trữ bằng phần tử A[i]. Với cây nhị phân đầy đủ ở trên thì khi 

lưu trữ bằng mảng sẽ được mảng như sau 
 

A B C D E F G 

1 2 3 4 5 6 7 

 Trường hợp cây nhị phân không đầy đủ, ta có thể thêm vào những 

nút giả để có được cây nhị phận đầy đủ, và gán những giá trị đặc biệt cho 

những phần tử trong mảng A tương ứng với những nút này. Hoặc dùng 

thêm một mảng phụ để đánh giấu những nút nào là nút giả tự ta thêm vào. 

Chính vì lý do này nên với cây nhị phận không đầy đủ, ta sẽ gặp phải sự 

lãng phí bộ nhớ vì có thể sẽ phải thêm rất nhiều nút giả vào thì mới được 

cây nhị phận đầy đủ.  
 

 Ví dụ: với cây nhị phân lệch trái sau ta phải dùng 31 phần tử để lưu 

cây nhị phận chỉ gồm có 5 nút. 

A 

B E 

C D F G 

1 

2 3 

  4 5  6  7 
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A B  C    D        E   ...  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 31 
  

 Ngoài ra nếu cấu trúc của cây luôn luôn biến động (Tức là thường 

xuyên có những thao tác thêm vào hay loại bỏ những nhánh con) thì cách 

lưu trữ này có thể khiến cho các thao tác biểu diễn đó kém hiệu quả. 

b. Biểu diễn bằng cấu trúc liên kết. 

 Khi biểu diễn cây nhị phân bằng cấu trúc liên kết, mỗi nút của cây là 

một bản ghi (Record) gồm 3 trường:  

 *  Trường INFO: Chứa giá trị lưu tại nút đó. 

 * Trường LEFT: chứa liên kết (con trỏ) tới nút trái, tức là chứa một 

thông tin đủ để biết nút trái của nút con đó là nút nào, trong trường hợp 

không có nút trái trường này được gán một giá trị đặc biệt. 

 *  Trường RIGHT: chứa liên kết (con trỏ) tới nút phải, tức là chứa 

một thông tin đủ để biết nút phải của nút con đó là nút nào, trong trường 

hợp không có nút phải trường này được gán một giá trị đặc biệt. 

 Khi đó với cây ta chỉ cần phải quan tâm giữ lại nút gốc, bởi từ nút 

gốc đi theo các hướng Left, Right ta có thể duyệt mọi nút khác. 
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5.5.  Cài đặt cây nhị phân 

a. Cài đặt bằng mảng 

 Giả sử các nút của cây có tên gọi là 1,..,n. Ta có thể dùng mảng để 

lưu trữ các nút của cây, mỗi phần tử của mảng có thể có ba trường: một 

trường chứa nhãn hai trưòng kia (Left, Right) là hai con nháy chỉ tới đỉnh 

con trái và đỉnh con phải, giả sử các đỉnh của cây được đánh số từ 1 đến 

Max, Khi đó cấu trúc dữ liệu biểu diễn cây nhị phân được khai báo như 

sau: 

 Const   Max = ....;  {nhap so nut toi da} 

 Type    Node = Record 

  Info : item; 

  Left : 0 .. max;  Right : 0 .. max 

  End; 

 Tree = array[1 .. max] of Node; 

b. Cài đặt bằng con trỏ liên kết. 

 Trong cách này mỗi bản ghi biểu diễn một đỉnh của cây có hai con 

trỏ: con trỏ Left trỏ tới đỉnh con trái, con trỏ Right trỏ tới đỉnh con phải, ta 

có khai báo sau: 

 Type Pointer = ^Node; 

  Node = Record 

Info: Item; Left: Pointer; Right: Pointer 

  End;  

 Var  Root: Pointer; 

 Biến con trỏ Root trỏ tới gốc của cây. Trong giáo trình này chúng ta chỉ 

nghiên cứu và sử dụng cách biểu diễn cây nhị phân bằng con trỏ, các phép 

toán đối với cây nhị phân sau này đều được thể hiện trong cách biểu diễn 

con trỏ. 
 

5.6.  Ví dụ về cây nhị phân - mã hoá Huffman (Đọc thêm) 

 Giả sử ta có một thông báo đó là một chuỗi các kí tự, trong đó mỗi kí 

tự xuất hiện độc lập với cùng một xác suất tại bất kỳ vị trí nào trong thông 

báo. Mục đích của chúng ta muốn mã hoá chuỗi thông báo này thành một 

chuỗi các bít 0,1. Tất nhiên việc mã hoá phải đảm bảo có thể giải mã trở 
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lại được chuỗi thông báo ban đầu. Ta thấy có một tính chất mà phương 

pháp mã hoá phải thoả mãn đó là: mã hoá của mỗi kí tự không được là 

tiền tố của chuỗi mã hoá của kí tự khác, chẳng hạn a được mã thành 10, b 

được mã thành 1011 là không thể được vì khi giải mã sẽ nhầm. Ta gọi tính 

chất này là tính chất tiền tố. Hơn nữa ta phải tìm bộ mã tiết kiệm nhất, tức 

là thông báo được mã thành ít bít nhất có thể được. 

 Ví dụ:  

 Thông báo gồm 5 kí tự a, b, c, d, e xuất hiện với xác suất tương ứng 

là: 0.10, 0.40, 0.12, 0.18, 0.20. Có thể mã hoá như sau: 

ký hiệu xác suất mã cách 1 mã cách 2 

a .10 000 000   

b .40 001 11   

c .12 010 01   

d .18 011 001   

e .20 100 10   

 Với cách mã hóa 1 ta dễ dàng giải mã cho một chuổi các bít 0,1. 

chẳng hạn chuỗi 000001010 sẽ cho kết quả abc. 

 Ta cũng dễ dàng kiểm tra cách mã hoá 2 là hợp lệ (thoả mãn tính 

chất tiền tố). Cách mã hoá 1 cho độ dài mã trung bình của một kí tự là 3, 

cách mã hoá 2 cho độ dài trung bình mã 2.24 (vì 3*0.10 + 2*0.40 + 2*0.12 

+ 3*0.18 + 2* 0.20 = 2.24) 

 Có cách mã hoá nào cho độ dài mã trung bình nhỏ hơn 2.24 không? 

Một phương pháp để tìm lời giải tối ưu gọi là giải thuật Huffman: 

* Giải thuật Huffman 

 Thành lập cây nhị phân từ tập hợp các kí hiệu trong thông báo, mỗi 

kí hiệu là một nút lá của cây. Cách thành lập cây như sau: 

 Chọn hai nút a,b có xác suất nhỏ nhất trong tập hợp các nút, giả sử 

xác suất nút a nhỏ hơn hoặc bằng xác suất nút b. Thành lập cây nhị phân 

có nút gốc x, con trái là a, con phải là b. Nút x có xác suất bằng tổng xác 

suất của a và b. 
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 Tập hợp các nút bây giờ là các nút còn lại (đã loại bỏ a,b) và nút x. 

Lặp lại một cách đệ qui quá trình trên tập hợp đang xét cho đến khi tập này 

chỉ còn lại một nút. 

 Mã của a, b sẽ tìm được bằng cách lấy mã của x nối thêm 0 cho a 

và 1 cho b. Mã của nút gốc là rỗng. 

 Như vậy thực chất quá trình trên là ta xây dựng một cây nhị phân từ 

tập hợp các ký tự muốn mã hoá, cuối cùng ta được một cây nhị phân có lá 

là các ký tự đó. Mã của một ký tự là một đường đi trên cây từ gốc đến lá 

chứa kí tự, với 0 đi sang trái còn 1 đi sang phải. Ý tưởng của giải thuật mã 

hoá cũng hết sức đơn giản, ta tìm bộ mã cho các kí tự sao cho các kí tự có 

tần suất xuất hiện cao (xác suất xuất hiện là lớn) sẽ được mã ngắn (gần 

với gốc) để độ dài trung bình để mã hoá một kí tự là nhỏ nhất. 

*  Cài đặt giải thuật Huffman 

 Dưới đây là một chương trình hoàn chỉnh để các bạn có thể cài đặt 

và chạy thử. Ở đây, chúng tôi cài đặt bằng mảng (dùng con nháy) nhưng 

các bạn có thể dể dàng chuyển sang cài đặt bằng con trỏ. 

const maxnode=100; 

Type 

TREE= array [1..maxnode] of record 

leftchild: integer; 

rightchild: integer; 

parent: integer; 

 end; 

  

 ALPHABET= array[1..maxnode] of record 

 symbol: char; 

 probability: real; 

 leaf: integer; {mỗi kí tự kết hợp với một nút lá của cây} 

 end; 
  

 FOREST= array[1..maxnode] of record 

weight: real; 

root: integer; 

end; 

 var 

T:TREE; 
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A:ALPHABET; 

F:FOREST; 

i,lastnode,lasttree,n,root:integer; 

s:string; 
  

procedure initialize;{ Khởi tạo giá trị ban đầu } 

var i: integer; 

begin 

write('Cho so nut ban dau?'); 

readln(lasttree); 

for i:=1 to lasttree do  

 begin 

write('ky hieu cua nut thu ',i,' = '); 

readln(A[i].symbol); 

write('xac suat cua nut thu ',i,' = '); 

readln(A[i].probability); 

A[i].leaf:=i; 

{hiện tại, mỗi nút là một cây trong forest} 

F[i].weight:=a[i].probability; 

F[i].root:=i; 

T[i].leftchild:=0; 

T[i].rightchild:=0; 

T[i].parent:=0; 

end; 

end; 
 

{ Tìm hai cây có trọng lượng bé nhất} 
 

procedure lightOnes( var least,second: integer); 

var i:integer; 

begin 

if F[1].weight<=F[2].weight then  

begin 

least:=1; 

second:=2; 

end  

 else  

  begin 

least:=2; 
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second:=1; 

  end; 

for i:=3 to lasttree do 

if F[i].weight< F[least].weight then  

 begin 

second:=least; 

least:=i; 

 end  

  else  

if F[i].weight<F[second].weight then second:=i; 

end; 

{ tạo cây mới từ hai cây có trọng lượng bé nhất } 

Function create(lefttree,righttree: integer): integer; 

begin 

{cấp phát gốc mới} 

lastnode:=lastnode+1; 

{cho hai con trỏ của nút gốc trỏ hai nút gốc của hai cây con} 

T[lastnode].leftchild:=F[lefttree].root; 

T[lastnode].rightchild:=F[righttree].root; 

{con trỏ trỏ nút cha của nút gốc = null} 

T[lastnode].parent:=0; 

{nút gốc mới là nút cha của hai nút gốc của hai cây con} 

T[F[lefttree].root].parent:=lastnode; 

T[F[righttree].root].parent:=lastnode; 

create:=lastnode; 

 end; 

  
{ Giải thuật HUFFMAN } 

 

procedure huffman(var root:integer); 

var  i,j:integer; 

   newroot:integer; 

begin 

{lặp cho đến khi chỉ còn một nút} 

while lasttree>1 do  

  begin 
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lightones(i,j);{tìm hai nút bé nhất} 

newroot:=create(i,j); 

{tạo cây từ hai nút bé nhất} 

{trọng số nút mới bằng tổng trọng số của hai nút con} 

F[i].weight:=F[i].weight+F[j].weight; 

F[i].root:=newroot; 

F[j]:=F[lasttree]; 

lasttree:=lasttree-1; 

  end; 

root:=newroot; 

end; 

  

{ Mã hoá một ký tự thành các bit 0,1 } 

function encodeOneChar(ch:char):string; 

var i,j,l:integer; 

  S_encode:string; 

begin 

{khởi tạo chuỗi mã rỗng} 

S_encode:=''; 

i:=0; 

{tìm kí tự cần mã hoá trong bảng Alphabet} 

repeat 

  i:=i+1 

until (i>n) or (A[i].symbol=ch);{n là số kí tự trong bảng} 

{nếu tìm thấy} 

if i<=n then 

 {lần ngược từ lá chứa kí tự này lên gốc cây để tìm chuỗi bít 0,1 nếu nút 

nằm bên trái thì thêm 0, nằm bên phải thì thêm 1} 

repeat 

j:=T[i].parent; { lấy nút cha của nút i} 

if T[j].leftchild=i then  

  S_encode:=’0’ + s_encode 

   else S_encode:=’1’+ S_encode; 

i:=j; 

until t[i].parent=0 { tới root } 
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  else  

   begin 

 {không tìm thấy kí tự muốn mã hoá trong bảng kí tự} 

writeln(' ký tự ',ch,' sai '); 

S_encode:=S_encode+'*'; 

end; 

  encodeOneChar:=S_encode; 

 end; 

  

{ Mã hoá một chuỗi ký tự thành chuỗi bít 0,1 } 

function encode(s:string):string; 

var  s_encode:string; 

begin 

s_encode:=''; 

for i:=1 to length(s) do 

s_encode:=s_encode+encodeOneChar(s[i]); 

encode:=S_encode; 

end; 

  

{ Giải mã một chuỗi bít 0,1 thành chuỗi ký tự thông thường a,b,c} 

function decode(s:string):string; 

var S_decode: string; 

  i,curr:integer; 

  err:boolean; 

begin 

i:=1; 

S_decode:=''; 

Err:=false; 

while (i<= length(s)) and ( not Err ) do  

begin 

  curr:=root; 

  while ((T[curr].leftchild<>0) or    

   (T[curr].rightchild<>0))and (not Err) do  

  begin 

if s[i]='0' then 
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 if T[curr].leftchild<>0 then  

    

 curr:=T[curr].leftchild 

  else Err:=true 

else if s[i]='1' then 

  If t[curr].rightchild<>0 

then  

   curr:=T[curr].rightchild 

  else Err:=true 

 else Err:=true; 

i:=i+1 

  end; 

 S_decode:=S_decode+A[curr].symbol 

end; 

if Err then  

 begin 

  writeln(' Lỗi trong chuỗi muốn giải mã '); 

  S_decode:=''; 

 end; 

decode:=S_decode; 

 end; 

  

{chương trình chính } 
BEGIN 

initialize; 

lastnode:=lasttree; 

n:=lasttree; 

{xây dựng cây Huffman} 

huffman(root); 

{kiểm tra giải thuật mã hoá} 

repeat 

write('cho chuỗi ký tự muốn mã hoá '); 

readln(s); 

writeln(encode(s)); 

write('cho chuỗi bít 0,1 để giải mã '); 

readln(s); 
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writeln(decode(s)); 

until s=''; 

END. 

5.7. Cây nhị phân tìm kiếm 

5.7.1  Ðịnh nghĩa 

 Cây nhị phân tìm kiếm là cây nhị phân trong đó tại mỗi nút, khoá của 

tất cả các nút thuộc cây con trái đều nhỏ hơn khoá của nút đang xét và nhỏ 

hơn khoá của tất cả các nút thuộc cây con phải. (Khoá ở đây là một nhóm  

thuộc tính của một lớp đối tượng sao cho hai đối tượng khác nhau cần phải 

có giá trị khác nhau trên nhóm thuộc tính đó, giả thiết đó chính là giá trị gắn 

trên mỗi đỉnh của cây nhị phân) 

 Nhờ sự ràng buộc về khoá trên cây nhị phân tìm kiếm, việc tìm kiếm 

trở nên có định hướng. Hơn nữa, do cấu trúc cây, việc tìm kiếm trở nên 

nhanh đáng kể. Nếu số nút trên cây là N thì chi phí tìm kiếm trung bình chỉ 

khoảng log2N. 

 Trong thực tế, khi xét đến cây nhị phân chủ yếu người ta xét cây nhị 

phân tìm kiếm. 

5.7.2  Các phép toán cơ bản trên cây nhị phân tìm kiếm 

 a) Tìm kiếm: Bài toán đặt ra là: Cho cây nhị phân tìm kiếm, giả sử 

mỗi đỉnh của cây đều được gắn một giá trị xi thỏa mãn xi <> xj khi và chỉ 

khi i <> j, vấn đề đặt ra là tìm xem trên cây đó có tòn tại một đỉnh với khoá 

là x hay không. Ở đây mỗi đỉnh của cây được biểu diễn bởi một bản ghi có 

kiểu Note, biến con trỏ Root trỏ tới gốc cây và giá trị khoá x cho trước: 

 Type  Pointer = ^Note;   

  Note = Record 

   Key: keytype; 

   Left: Pointer; 

   Right:  Pointer; 

 End; 

 Procedure   Search(x: keytype; Root: Pointer, Var P: Pointer); 

 Begin 

  P := Root; 
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  If  P <> Nil then 

   If  x < P^.key then search(x, P^.left, P) 

   Else if x > P^.key then search(x, P^.right, P) 

 End; 

 b) Xen vào cây tìm kiếm một lá 

 Procedure Insert(Var Root: Pointer; x: keytype); 

  {Xen vao goc Root dinh moi la khoa x} 

 Var 

  Q: Pointer; 

 Begin 

  If Root = nil then 

   Begin 

    New(Q);  {Tao mot dinh moi} 

    Q^.key := x; 

    Q^.left := nil; 

Q^.right := nil; 

Root := Q; 

   end 

  else with Root^ do 

if x < key then Insert(left,x) 

else if x > key then insert(right,x); 

 end; 

 c) Loại bỏ khỏi cây tìm kiếm 

 Khác với bài toán xen vào cây nhị phân tìm kiếm là xen thêm một lá, 

bài toán loại bỏ khỏi cây tìm kiếm một đỉnh có khoá x cho trước sao cho 

sau khi loại bỏ cây kết quả vẫn là cây nhị phân tìm kiếm. Việc loại bỏ một 

đỉnh rất đơn giản khi đó là một lá, nhưng khi đỉnh cần loại bỏ có một trong 

hai cây con là cây trống hay cả hai cây con đều khác trống thì vấn đề sẽ 



 
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu        
  

Khoa KỸ THUẬT_ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương 

90 

phức tạp hơn nhiều. Ta có nhận xét rằng, trong một cây tìm kiếm nhị phân 

khác trống bất kỳ, đỉnh có khoá nhỏ nhất là đỉnh ngoài cùng nằm bên trái, 

đỉnh có khoá lớn nhất là đỉnh ngoài cùng nằm bên phải. Do đó khi đỉnh cần 

loại bỏ có hai cây khác trống ta phải thay khoá của đỉnh cần loại bỏ bởi 

khoá khoá của đỉnh ngoài cùng bên phải của cây con trái (hoặc đỉnh ngoài 

cùng bên trái của cây con phải), rồi loại bỏ đỉnh ngoài cùng bên phải của 

cây con trái (hoặc đỉnh ngoài cùng bên trái của cây con phải).  

 Ví dụ minh hoạ: Cho cây T ban đầu như sau với T1, T2 cũng là các 

cây nhị phân tìm kiếm. 
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 Thuật toán loại bỏ cây được mô tả trong thủ tục del sau, thủ tục này 

loại khỏi cây đỉnh mà con trỏ P trỏ tới, trong đó P là con trỏ liên kết trong 

cây. 

Procedure  Del(Var P: Pointer); 

Var Q, Q1: Pointer; 

Begin 

If P^.right = nil then 

Begin 

Q := P; P := P^.left; 

End else 

 If P^.left = nil then 

  Begin 

Q := P; 

P := P^.right; 

End  

else 

Begin 

Q := P^.left; 

If  Q^.right = nil then  

     Begin 

P^.key := Q^.key; 

P^.left := Q^.left; 

End  

else 

Begin 

Repeat 

 Q1 := Q; 

    Q := Q^.right; 

Until Q^.right = nil; 

P^.key := Q^.key; 

Q1^.right := Q^.left 

End; 

End; 

Dispose(Q); 

End; 
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 Khi đó thủ tục để loại bỏ khỏi cây gốc Root đỉnh có khoá x cho trước 

được viết đệ quy như sau: trước hết nó tìm ra đỉnh có khoá x, rồi sau đó 

áp dụng thủ tục Del để loại đỉnh đó ra khỏi cây 

Procedure  Delete(Var Root: Pointer; x: key); 

Begin 

 If Root <> nil then 

   If  x < Root^.key then Delete(Root^.left,x)  

   else 

 If  x > Root^.key then Delete(Root^.right,x)  

  else Del(Root); 

End;
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TÓM TẮT 

 Trong chương này chúng ta đã nghiên cứu những khái niệm cơ bản 

về mô hình dữ liệu cây, một mô hình dữ liệu được sử dụng rất rộng rãi 

trong nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề khác nhau. Chẳng hạn như trong các 

hệ cơ sở dữ liệu, để mô tả cấu trúc cú pháp của các chương trình nguồn 

khi xây dựng chương trình dịch. Rất nhiều các bài toán mà ta gặp trong 

các lĩnh vực khác nhau được quy về việc thực hiện các phép toán trên 

cây. Đặc biệt là dạng mô hình cấu trúc của cây nhị phân.  

 Một ví dụ rất hay về cây nhị phân và ứng dụng của cây nhị phân là 

cây biểu thức. Cây biểu thức là cây nhị phân có gắn nhãn, biểu diễn cấu 

trúc của một biểu thức (số học hoặc Logic). Mỗi phép toán gồm hai toán 

hạng (chẳng hạn +, -, *, /) được biểu diễn bởi cây nhị phân, gốc của nó 

chứa ký hiệu phép toán, cây con trái biểu diễn toán hạng bên trái, còn cây 

con phải biểu diễn toán hạng bên phải. Với các phép toán một toán hạng 

như phủ định hoặc lấy giá trị đối hoặc các hàm chuẩn như exp( ), Cos( 

).... thì cây con bên trái rỗng. Còn với các phép toán một toán hạng như 

phép lấy đạo hàm ( )' hoặc giai thừa ( )! thì cây con bên phải rỗng.  

 Ví dụ: 
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 Ngoài dạng cấu trúc cây nhị phân ra, còn có dạng cây K_phân là 

một dạng cấu trúc cây mà mỗi nút trên cây có tối đa là K nút con (có tính 

đến thứ tự của các nút con), và dạng cấu trúc cây tổng quát là cây mà 

không có sự ràng buộc gì về số con trên mỗi nút. Ta cũng có thể biểu diễn 

các cây này bằng mảng hay bằng cấu trúc liên kết. Về các cấu trúc cây 

này chúng tôi không đề cập trong giáo trình này. Bạn đọc có thể tự nghiên 

cứu tìm hiểu trong các cuốn giáo trình chuyên ngành. 

(a < b) or (c >= d) 

 

or 

 

>= 

 

c 
 

d 

 

< 

 

a 
 

b 
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BÀI TẬP CHƢƠNG 5 

1. Trình bày các biểu thức duyệt tiền tự,trung tự, hậu tự của cây sau: 

 

2. Duyệt cây theo mức là duyệt bắt đầu từ gốc, rồi duyệt các nút nằm trên 

mức 1 theo thứ tự từ trái sang phải, rồi đến các nút nằm trên mức 2 theo thứ 

tự từ trái sang phải...Và cứ như vậy. 

a.    Hãy liệt kê các nút theo thứ tự duyệt theo mức của cây trong bài 1. 

b.    Viết thủ tục duyệt cây theo mức. (Gợi ý: dùng hàng đợi) 

3. Vẽ cây biểu diễn cho biểu thức ((a+b)+c*(d+e)+f)*(g+h) 

Trình bày biểu thức tiền tố và hậu tố của biểu thức đã cho. 

4. Viết chương trình để tính giá trị của biểu thức khi cho: 

a.         Biểu thức tiền tố 

b.         Biểu thức hậu tố. 

Ví dụ: 

-       Đầu vào (input):  * + 6 4 5 

-       Thì đầu ra (output) sẽ là: 50 vì biểu thức trên là dạng tiền tố của 

biểu thức (6+4) * 5 

Tương tự: 

-       Đầu vào (input):  6 4 5 + * 

-       Thì đầu ra (output) sẽ là: 54 vì biểu thức trên là dạng hậu tố của 

biểu thức  6 * (4+5) 
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5. Cho cây nhị phân 

 

 a.         Hãy trình bày các duyệt: tiền tự (node-left-right), trung tự (left-

node-right), hậu tự (left-right-node). 

 b.         Minh hoạ sự lưu trữ kế tiếp các nút cây này trong mảng. 

6. Chứng minh rằng: nếu biết biểu thức duyệt tiền tự và trung tự của một cây 

nhị phân thì ta dựng được cây này. Ðiều đó đúng nữa không? Khi biết biểu 

thức duyệt: 

a.       Tiền tự và hậu tự 

b.      Trung tự và hậu tự 

7. Giả sử ta khai báo cấu trúc dữ liệu để cài đặt cây nhị phân như sau: 

Type TREE = ^node; 

 node = record 

  parent: TREE; 

  left,right: TREE; 

 end; 

Hãy viết các thủ tục/ hàm sau: 

-       Procedure MakeNullTree(var T:TREE); khởi tạo cây rỗng 

-       Function EmptyTree(T:TREE): boolean; kiểm tra cây rỗng 

-       Function IsLeaf(n:TREE): Boolean; kiểm tra nút n có phải là nút lá 

không. 



 
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu        
  

Khoa KỸ THUẬT_ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương 

97 

-       Function IsRoot(n:TREE): Boolean; kiểm tra nút n có phải là nút gốc 

không. 

-       Function isParent(n,m:TREE): Boolean; kiểm tra nút n có phải là nút 

cha của nút m không. 

 -       Function isAncestor(n,m:TREE): Boolean; kiểm tra nút n có phải là 

nút tiền bối của nút m không. 

-       Function Height(n:TREE):integer; để tính chiều cao của nút n. 

-       Function Depth(n:TREE):integer; để tính độ sâu của nút n. 

-       Function nb_nodes(T:TREE):integer; tính số nút của cây có nút gốc T. 

-       Viết các thủ tục duyệt tiền tự, trung tự, hậu tự. 

-       Viết thủ tục/hàm đếm số nút lá của cây. 

-       Viết thủ tục / hàm đếm số nút trung gian của cây. 
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Bài Thực Tập Số 1 : CÀI ÐẶT DANH SÁCH BẰNG MẢNG 

Viết chƣơng trình quản lý dòng văn bản. 

Yêu cầu chi tiết:  

1. Viết phần khai báo để cài đặt một dòng văn bản (nội dung của văn bản là 
các ký tự, chiều dài tối đa của 1 dòng là 80 ký tự).  

2. Viết thủ tục khởi tạo dòng rỗng  

3. Thiết kế hàm kiểm tra dòng rỗng.  

4. Thiết kế hàm kiểm tra dòng đầy.  

5. Viết thủ tục nhập một dòng văn bản.  

6. Viết thủ tục hiển thị dòng văn bản ra màn hình.  

7. Viết thủ tục xen một ký tự x vào vị trí thứ p nào đó trong dòng văn bản D.  

8. Viết thủ tục xóa một ký tự tại vị trí thứ p nào đó ra khỏi dòng văn bản D.  

9. Thiết kế hàm copy một dòng văn bản để có một dòng văn bản mới. Copy k 
ký tự từ dòng D sang dòng D1 bắt đầu từ vị trí p trong dòng D (Không sử 
dụng hàm chuẩn của Pascal).   

10. Viết hàm tìm vị trí của phần tử đầu tiên trong dòng văn bản có nội dung là 
x.  

11. Viết thủ tục thay thế tất cả các ký tự c trong dòng văn bản D bằng ký tự 
c1.   

12. Thiết kế hàm hoặc thủ tục lấy nội dung của phần tử thứ p trong dòng.  

13. Viết thủ tục xóa tất cả các ký tự c trong dòng văn bản D.  

14. Viết thủ tục cắt các khoảng trắng dư (các khoảng trắng không cần thiết) 
giữa 2 ký tự trong một dòng.  

15. Thiết kế hàm kiểm tra dòng văn bản D1 có phải là dòng con của dòng văn 
bản D hay không.  

 Viết chƣơng trình nhập một dòng văn bản từ bàn phím, cắt tất cả 
các khoảng trống không cần thiết trong dòng này. Thay thế ký tự đầu 
dòng bằng ký tự hoa. Chép dòng văn bản này sang dòng mới để khi 
thao tác thì dòng văn bản cũ không bị mất đi.  

 Trên dòng văn bản mới ta thực hiện các thao tác sau đây:  

  Xen một ký tự mới vào dòng.  

  Xóa một ký tự ra khỏi dòng.  

  Thay thế tất cả các ký tự nào đó trong dòng bằng ký tự mới.  

  Xóa tất cả các ký tự c trong dòng (c được nhập từ bàn phím).  

 Nhập một dòng văn bản mới và kiểm tra xem dòng văn bản này có phải 
là dòng con của dòng văn bản đang lưu trữ hay không? 
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Bài Thực tập số 2: CÀI ÐẶT DANH SÁCH LIÊN KẾT BẰNG CON TRỎ  

A. DANH SÁCH LIÊN KẾT ÐƠN  

   Viết chương trình lưu trữ đa thức có dạng:   

        

   

Yêu cầu chi tiết:  

1. Viết các khai báo cần thiết để cài đặt một đa thức như trên.  

2. Viết thủ tục khởi tạo một đa thức rỗng.   

3. Viết hàm kiểm tra đa thức rỗng.   

4. Xen một phần tử mới x vào đa thức D sau vị trí p.  

5. Xóa một phần tử x sau vị trí p ra khỏi đa thức D.  

6. Viết thủ tục nhập một đa thức.   

7. Thiết kế hàm kiểm tra tính chuẩn hóa của đa thức (ứng với mỗi cấp số mũ 
thì chỉ có duy nhất một hệ số a tương ứng với nó).  

 Ví dụ : 2x3 + 3x3     Sai. Ta phải viết thành: 5x3  

8. Thiết lập một hàm chuyển đa thức về dạng chuẩn hóa.  

9. Viết thủ tục hiển thị đa thức ra màn hình.  

10. Viết thủ tục sắp xếp đa thức theo thứ tự giảm dần của số mũ.   

11. Viết thủ tục cộng 2 đa thức D1 và D2 thành đa thức D3  

12. Viết thủ tục trừ 2 đa thức D1 và D2 thành đa thức D3  

13. Viết thủ tục nhân 2 đa thức D1 và D2 thành đa thức D3  

14. Viết hàm tính giá trị của đa thức với giá trị đã cho của x được nhập từ bàn 
phím.   

 Viết chương trình nhập vào một đa thức rồi thực hiện các yêu cầu sau:  

  - Hiển thị đa thức đã nhập.  

  - Xen một phần tử mới vào đa thức.  

  - Xóa một phần tử khỏi đa thức.  

 Chuẩn hóa đa thức, hiển thị đa thức sau khi đã chuẩn hóa (nếu đa thức 
là đa thức chưa chuẩn hóa).  

 Sắp xếp đa thức theo số mũ giảm dần, hiển thị đa thức sau khi đã sắp 
xếp.  

 Nhập vào 2 đa thức D1, D2 và thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân 
trên hai đa thức này. Hiển thị kết quả của mỗi phép toán để kiểm tra.  

  Nhập giá trị cho biến x và tính giá trị của đa thức.  

B. DANH SÁCH LIÊN KẾT KÉP  
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   Viết chương trình lưu trữ  một danh sách các số nguyên, sắp xếp danh 
sách theo thứ tự (tăng hoặc giảm), trộn 2 danh sách có thứ tự để được một 
danh sách mới có thứ tự.  

Yêu cầu chi tiết:  

1. Viết  các khai báo cần thiết để cài đặt một danh sách các số nguyên.  

2. Viết thủ tục khởi tạo một danh sách rỗng.   

3. Viết hàm kiểm tra danh sách rỗng.   

4. Viết thủ tục nhập một danh sách.  

5. Viết thủ tục hiển thị danh sách ra màn hình.  

6. Viết thủ tục sắp xếp danh sách theo thứ tự (tăng hoặc giảm).  

7. Xen một phần tử mới x vào danh sách sau cho danh sách mới vẫn bảo 
đảm thứ tự.  

8. Xóa một phần tử x ra khỏi danh sách sao cho danh sách mới vẫn bảo đảm 
thứ tự.  

9. viết thủ tục trộn 2 danh sách đã có thứ tự thành một danh sách mới sao 
cho danh sách mới vẫn bảo đảm thứ tự.  

 Viết chương trình nhập vào một danh sách các số nguyên và thực hiện 
các yêu cầu sau:  

  Hiển thị danh sách vừa nhập.  

  Sắp xếp danh sách theo thứ tự. Hiển thị danh sách sau khi sắp xếp.  

  Xen một phần tử mới vào danh sách. Hiển thị danh sách mới sau khi xen.  

  Xóa một phần tử khỏi danh sách. Hiển thị danh sách mới sau khi 
xóa.  

  Nhập 2 danh sách, sắp xếp 2 danh sách theo thứ tự, sau đó trộn 
2 danh sách này để được một danh sách mới cũng có thứ tự. Hiển thị danh 
sách mới ra màn hình để kiểm tra.   

Bài Thực Tập Số 3 : CẤU TRÚC NGĂN XẾP (STACK) & HÀNG (QUEUE)  

 Ứng dụng ngăn xếp (Stack) và hàng Queue để viết chƣơng trình 
biến đổi biểu thức trung tố thành tiền tố và hậu tố.  

 Viết chương trình tính giá trị của biểu thức tiền tố và hậu tố.  

Yêu cầu chi tiết:  

1. Viết các khai báo cần thiết để cài đặt một Stack, một Queue.  

2. Viết thủ tục khởi tạo một Stack rỗng.   

3. Viết hàm kiểm tra Stack rỗng.   

4. Viết thủ tục thêm một phần tử vào Stack.  

5. Viết thủ tục xóa một phần tử khỏi Stack.  

6. Viết chương trình con lấy nội dung của phần tử tại đỉnh của Stack.  
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7. Viết thủ tục khởi tạo một Queue rỗng.   

8. Viết hàm kiểm tra Queue rỗng.   

9. Viết thủ tục thêm một phần tử vào Queue.  

10. Viết thủ tục xóa một phần tử khỏi Queue.  

11. Viết chương trình con lấy nội dung của phần tử tại đỉnh của Queue.  

12. Viết chương trình con đổi biểu thức từ dạng trung tố sang dạng tiền tố.  

13. Viết chương trình con đổi biểu thức từ dạng trung tố sang dạng hậu tố.  

14. Viết chương trình con tính giá trị của biểu thức tiền tố.  

15. Viết chương trình con tính giá trị của biểu thức hậu tố.  

 Giải thuật chuyển đổi biểu thức từ dạng trung tố sang dạng hậu tố  

 Procedure  HAUTO ( BT: Biểu thức trung tố ; Var  HT: Hàng chứa biểu thức 
hậu tố sau khi đổi }  

Begin  

 MakeNullS(S); { Tạo một Stack rỗng }  

 MakeNullQ(S); { Tạo một Queue rỗng }  

 x = Phần tử đầu tiên trong biểu thức trung tố  

 While chưa xét hết biểu thức trung tố do  

 Begin  

  If x = '(' then   Push (x,S)  { thêm x vào Stack }  

  If x = ')' then  

  Begin  

   While (Not Empty(S)) and (Top(S)<> '(') do  

   Begin  

    Y:= Top (S); EnQueue(y,Q); {Thêm Y vào 
hàng}  

    Pop(S); {xóa phần tử tại đỉnh Stack}  

   End;  

   If EmptyS(S) then   báo lỗi Stack rỗng  

   Else Pop(S) { xóa phần tử tại đỉnh Stack }  

  End; { If }  

  If < x là một toán tử > then  

   If EmptyS(S) then Push (x,S) {thêm x vào Stack}  

   Else  

   Begin  

     While (Uutien(Top(S))<=Uutien(x))and (Top(S)<>'(') do  



 
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu        
  

Khoa KỸ THUẬT_ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương 

102 

    Begin  

     Y:= Top(S);  

     Enqueue(Y,Q);  

     Pop(S);  

    End;  

    Push(x,S);  

   End;  

  If < x là một toán hạng > then  

   EnQueue(x,Q);  

  X = phần tử kế tiếp trong biểu thức trung tố  

 End; { While }  

 While Not EmptyS(S) do   

 Begin  

  Y:= Top(S);  

  Enqueue(Y,Q);  

  Pop(S);  

 End;  

End;  { Thủ tục }  

 Trong đó hàm Uutien trả về thứ tự ưu tiên của các toán tử như sau:  

Toán tử  ( , )  * , /  + , -  

Thứ tự ưu tiên  1  2  3  

Bài Thực Tập Số 4 : CẤU TRÚC CÂY  

 Viết chương trình cài đặt một cây biểu thức, tính trị của cây biểu thức 
này.    

Yêu cầu chi tiết:  

1. Viết phần khai báo để cài đặt một cây biểu thức.  

2. Viết thủ tục khởi tạo cây rỗng.  

3. Viết hàm kiểm tra cây rỗng.  

4. Thiết kế hàm tạo cây từ cây con trái L, cây con phải R và nhãn của nút n, 
bằng cách xem đây là có nút gốc là n và 2 cây con tương ứng là L (con trái) 
và R (con phải).  

5. Viết các thủ tục duyệt cây:  

 Duyệt tiền tự, trung tự, hậu tự .       

 Duyệt theo mức.  
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6. Viết hàm xác định số nút trong cây.  

7. Thiết kế hàm xác định chiều cao của cây.  

8. Viết hàm tính giá trị của cây biểu thức.  

9. Viết hàm xác định mức của một nút trong cây.  

 

---------------------------------- 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Cấu trúc Dữ liệu & Thuật toán 

 Tg: TS Đinh Mạnh Tường; NXB: Khoa học và Kỹ thuật - 2003 

2. Cấu trúc Dữ liệu + Giải thuật = Chƣơng trình 

 Tg: Nguyễn Quốc Cường, Hoàng Đức Hải; NXB: Giáo Dục - 1999 

3. Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật 

 Tg: Đỗ Xuân Lôi; NXB: Giáo Dục - 1993 

4. Cơ sở toán trong lập trình 

 Tg: Pgs, Pts Đỗ Đức Giáo; NXB: Khoa học và Kỹ thuật - 1998 

5. Lập trình nâng cao bằng PASCAL với các cấu trúc Dữ liệu (2 tập) 

 Tg: Larry Nyhoff - Sanford Leedstma; NXB: Đà nẵng - 1998 

6. Giáo trình thuật toán 

 Tg: Thomat H.Cormen, Charles E.Leiserson, Ronal L.Rivest; 

 NXB: Thống kê - 2002 
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Phaàn 1 – PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 
 
Chöông 1 – GIÔÙI THIEÄU 

1.1. Veà phöông phaùp phaân tích thieát keá höôùng ñoái töôïng 

Thoâng thöôøng phaàn quan troïng nhaát cuûa quaù trình phaân tích thieát keá laø chia 
vaán ñeà thaønh nhieàu vaán ñeà nhoû deã hieåu vaø chi tieát hôn. Neáu chuùng vaãn coøn khoù 
hieåu, chuùng laïi ñöôïc chia nhoû hôn nöõa. Trong baát kyø moät toå chöùc naøo, ngöôøi quaûn 
lyù cao nhaát cuõng khoâng theå quan taâm ñeán moïi chi tieát cuõng nhö moïi hoaït ñoäng. 
Hoï caàn taäp trung vaøo muïc tieâu vaø caùc nhieäm vuï chính, hoï chia bôùt traùch nhieäm 
cho nhöõng ngöôøi coäng söï döôùi quyeàn cuûa hoï. Vieäc laäp trình trong maùy tính cuõng 
töông töï. Ngay caû khi döï aùn ñuû nhoû cho moät ngöôøi thöïc hieän töø ñaàu tôùi cuoái, vieäc 
chia nhoû coâng vieäc cuõng raát quan troïng. Phöông phaùp phaân tích thieát keá höôùng 
ñoái töôïng döïa treân quan ñieåm naøy. Caùi khoù nhaát laø ñònh ra caùc lôùp sao cho moãi 
lôùp sau naøy seõ cung caáp caùc ñoái töôïng coù caùc haønh vi ñuùng nhö chuùng ta mong ñôïi. 
Vieäc laäp trình giaûi quyeát baøi toaùn lôùn cuûa chuùng ta seõ ñöôïc taäp trung vaøo nhöõng 
giaûi thuaät lôùn. Chöông trình khi ñoù ñöôïc xem nhö moät kòch baûn, trong ñoù caùc ñoái 
töôïng seõ ñöôïc goïi ñeå thöïc hieän caùc haønh vi cuûa mình vaøo nhöõng luùc caàn thieát. 
Chuùng ta khoâng coøn phaûi lo bò maát phöông höôùng vì nhöõng chi tieát vuïn vaët khi 
caàn phaûi phaùc thaûo moät kòch baûn ñuùng ñaén, moät khi chuùng ta ñaõ tin töôûng hoaøn 
toaøn vaøo khaû naêng hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa caùc lôùp maø chuùng ta ñaõ giao phoù.  

Caùc lôùp do ngöôøi laäp trình ñònh nghóa ñoùng vai troø trung taâm trong vieäc hieän 
thöïc giaûi thuaät. 

1.2. Giôùi thieäu moân hoïc Caáu truùc döõ lieäu (CTDL) vaø giaûi thuaät 
Theo quan ñieåm cuûa phaân tích thieát keá höôùng ñoái töôïng, moãi lôùp seõ ñöôïc xaây 

döïng vôùi moät soá chöùc naêng naøo ñoù vaø caùc ñoái töôïng cuûa noù seõ tham gia vaøo hoaït 
ñoäng cuûa chöông trình. Ñieåm maïnh cuûa höôùng ñoái töôïng laø tính ñoùng kín vaø tính 
söû duïng laïi cuûa caùc lôùp. Moãi phaàn meàm bieân dòch cho moät ngoân ngöõ laäp trình naøo 
ñoù ñeàu chöùa raát nhieàu thö vieän caùc lôùp nhö vaäy. Chuùng ta thöû ñieåm qua moät soá 
lôùp maø ngöôøi laäp trình thöôøng hay söû duïng: caùc lôùp coù nhieäm vuï ñoïc/ ghi ñeå trao 
ñoåi döõ lieäu vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi nhö ñóa, maùy in, baøn phím,…; caùc lôùp ñoà hoïa 
cung caáp caùc chöùc naêng veõ, toâ maøu cô baûn; caùc lôùp ñieàu khieån cho pheùp xöû lyù vieäc 
giao tieáp vôùi ngöôøi söû duïng thoâng qua baøn phím, chuoät, maøn hình; caùc lôùp phuïc vuï 
caùc giao dòch truyeàn nhaän thoâng tin qua maïng;…Caùc lôùp CTDL maø chuùng ta saép 
baøn ñeán cuõng khoâng laø moät tröôøng hôïp ngoaïi leä. Coù theå chia taát caû caùc lôùp naøy 
thaønh hai nhoùm chính: 

• Caùc lôùp dòch vuï. 
• Caùc lôùp coù khaû naêng löu tröõ vaø xöû lyù löôïng döõ lieäu lôùn. 
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Nhoùm thöù hai muoán noùi ñeán caùc lôùp CTDL (CTDL). Vaäy coù gì gioáng vaø khaùc 
nhau giöõa caùc lôùp CTDL vaø caùc lôùp khaùc? 

• Ñieåm gioáng nhau giöõa caùc lôùp CTDL vaø caùc lôùp khaùc: moãi lôùp ñeàu phaûi 
thöïc hieän moät soá chöùc naêng thoâng qua caùc haønh vi cuûa caùc ñoái töôïng cuûa 
noù. Moät khi chuùng ta ñaõ xaây döïng xong moät lôùp CTDL naøo ñoù, chuùng ta 
hoaøn toaøn tin töôûng raèng noù seõ hoaøn thaønh xuaát saéc nhöõng nhieäm vuï maø 
chuùng ta ñaõ thieát keá vaø ñaõ giao phoù cho noù. Ñieàu naøy raát khaùc bieät so vôùi 
nhöõng taøi lieäu vieát veà CTDL theo quan ñieåm höôùng thuû tuïc tröôùc ñaây: vieäc 
xöû lyù döõ lieäu khoâng heà coù tính ñoùng kín vaø tính söû duïng laïi. Tuy veà maët 
thöïc thi thì caùc chöông trình nhö theá coù khaû naêng chaïy nhanh hôn, 
nhöng chuùng boäc loä raát nhieàu nhöôïc ñieåm: thôøi gian phaùt trieån giaûi thuaät 
chính raát chaäm gaây khoù khaên nhieàu cho ngöôøi laäp trình, chöông trình 
thieáu tính trong saùng, raát khoù söûa loãi vaø phaùt trieån. 

• Ñaëc tröng rieâng cuûa caùc lôùp CTDL: Nhieäm vuï chính cuûa caùc lôùp CTDL laø 
naém giöõ döõ lieäu sao cho coù theå ñaùp öùng moãi khi ñöôïc chöông trình yeâu caàu 
traû veà moät döõ lieäu cuï theå naøo ñoù maø chöông trình caàn ñeán. Nhöõng thao 
taùc cô baûn ñoái vôùi moät CTDL thöôøng laø: theâm döõ lieäu môùi, xoùa boû döõ lieäu 
ñaõ coù, tìm kieám, truy xuaát. 

 
Ngoaøi caùc thao taùc döõ lieäu cô baûn, caùc CTDL khaùc nhau seõ khaùc nhau veà caùc 

thao taùc  boå sung khaùc. Chính vì ñieàu naøy maø khi thieát keá nhöõng giaûi thuaät ñeå 
giaûi quyeát caùc baøi toaùn lôùn, ngöôøi ta seõ löïa choïn CTDL naøo laø thích hôïp nhaát. 
 

Chuùng ta thöû xem xeùt moät ví duï thaät ñôn giaûn sau ñaây. 
Giaû söû chuùng ta caàn vieát moät chöông trình nhaän vaøo moät daõy caùc con soá, vaø in 

chuùng ra theo thöù töï ngöôïc vôùi thöù töï nhaäp vaøo ban ñaàu. 
Ñeå giaûi quyeát baøi toaùn naøy, neáu chuùng ta nghó ñeán vieäc phaûi khai baùo caùc bieán ñeå 
löu caùc giaù trò nhaäp vaøo nhö theá naøo, vaø sau ñoù laø thöù töï in ra sao ñeå ñaùp öùng yeâu 
caàu baøi toaùn, thì döôøng nhö laø chuùng ta ñaõ queân aùp duïng nguyeân taéc laäp trình 
höôùng ñoái töôïng: chuùng ta ñaõ phaûi baän taâm ñeán nhöõng vieäc quaù chi tieát. Ñaây chæ 
laø moät ví duï voâ cuøng ñôn giaûn, nhöng noù coù theå minh hoïa cho vai troø cuûa CTDL. 
Neáu chuùng ta nhôù raèng, vieäc toå chöùc vaø löu döõ lieäu nhö theá naøo laø moät vieäc quaù 
chi tieát vaø tæ mæ khoâng neân thöïc hieän vaøo luùc naøy, thì ñoù chính laø luùc chuùng ta ñaõ 
böôùc ñaàu hieåu ñöôïc vai troø cuûa caùc lôùp CTDL. 
 

Moân CTDL vaø giaûi thuaät seõ giuùp chuùng ta hieåu roõ veà caùc lôùp CTDL coù saün 
trong caùc phaàn meàm. Hôn theá nöõa, trong khi hoïc caùch xaây döïng caùc lôùp CTDL töø 
ñôn giaûn ñeán phöùc taïp, chuùng ta seõ naém ñöôïc caùc phöông phaùp cuõng nhö caùc kyõ 
naêng thoâng qua moät soá nguyeân taéc chung. Töø ñoù, ngoaøi khaû naêng hieåu roõ ñeå coù 
theå löïa choïn moät caùch ñuùng ñaén nhaát nhöõng CTDL coù saün, chuùng ta coøn coù khaû 
naêng xaây döïng nhöõng lôùp CTDL phöùc taïp hôn, tinh teá vaø thích hôïp hôn trong 
moãi baøi toaùn maø chuùng ta caàn giaûi quyeát. Khaû naêng thöøa keá caùc CTDL coù saün ñeå 
phaùt trieån theâm caùc tính naêng mong muoán cuõng laø moät ñieàu ñaùng löu yù. 
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Vôùi ví duï treân, nhöõng ai ñaõ töøng tieáp xuùc ít nhieàu vôùi vieäc laäp trình ñeàu khoâng 

xa laï vôùi khaùi nieäm “ngaên xeáp”. Ñaây laø moät CTDL ñôn giaûn nhaát nhöng laïi raát 
thoâng duïng, vaø dó nhieân chuùng ta seõ coù dòp hoïc kyõ hôn veà noù. ÔÛ ñaây chuùng ta 
muoán möôïn noù ñeå minh hoïa, vaø cuõng nhaèm giuùp cho ngöôøi ñoïc laøm quen vôùi moät 
phöông phaùp tieáp caän hoaøn toaøn nhaát quaùn trong suoát giaùo trình naøy. 
Giaû söû CTDL ngaên xeáp cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc giao cho moät nhieäm vuï laø caát giöõ 
nhöõng döõ lieäu vaø traû veà khi coù yeâu caàu, theo moät quy ñònh baát di baát dòch laø döõ 
lieäu ñöa vaøo sau phaûi ñöôïc laáy ra tröôùc. Baèng caùch söû duïng CTDL ngaên xeáp, 
chöông trình trôû neân heát söùc ñôn giaûn vaø ñöôïc trình baøy baèng ngoân ngöõ giaû nhö 
sau: 
 
Laëp cho ñeán khi nhaäp ñuû caùc con soá mong muoán 
{ 
 Nhaäp 1 con soá. 
 Caát vaøo ngaên xeáp con soá vöøa nhaäp. 
} 
Laëp trong khi maø ngaên xeáp vaãn coøn döõ lieäu 
{ 
 Laáy töø ngaên xeáp ra moät con soá. 
 In soá vöøa laáy ñöôïc. 
} 
 

Chuùng ta seõ coù dòp gaëp nhieàu baøi toaùn phöùc taïp hôn maø cuõng caàn söû duïng ñeán 
ñaëc tính naøy cuûa ngaên xeáp. Tính ñoùng kín cuûa caùc lôùp giuùp cho chöông trình voâ 
cuøng trong saùng. Ñoaïn chöông trình treân khoâng heà cho chuùng ta thaáy ngaên xeáp 
ñaõ laøm vieäc vôùi caùc döõ lieäu ñöôïc ñöa vaøo nhö theá naøo, ñoù laø nhieäm vuï maø chuùng ta 
ñaõ giao phoù cho noù vaø chuùng ta hoaøn toaøn yeân taâm veà ñieàu naøy. Baèng caùch naøy, 
khi ñaõ coù nhöõng CTDL thích hôïp, ngöôøi laäp trình coù theå deã daøng giaûi quyeát caùc 
baøi toaùn lôùn. Hoï coù theå yeân taâm taäp trung vaøo nhöõng ñieåm maáu choát ñeå xaây döïng, 
tinh cheá giaûi thuaät vaø kieåm loãi. 
 

Treân ñaây chuùng ta chæ vöøa môùi giôùi thieäu veà phaàn CTDL naèm trong noäi dung 
cuûa moân hoïc “CTDL vaø giaûi thuaät”. Vaäy giaûi thuaät laø gì? Ñöùng treân quan ñieåm 
thieát keá vaø laäp trình höôùng ñoái töôïng, chuùng ta ñaõ hieåu vai troø cuûa caùc lôùp. Vaäy 
khi ñaõ coù caùc lôùp roài thì ngöôøi ta caàn xaây döïng kòch baûn cho caùc ñoái töôïng hoaït 
ñoäng nhaèm giaûi quyeát baøi toaùn chính. Chuùng ta caàn moät caáu truùc chöông trình ñeå 
taïo ra kòch baûn ñoù: vieäc gì laøm tröôùc, vieäc gì laøm sau; vieäc gì chæ laøm trong nhöõng 
tình huoáng ñaëc bieät naøo ñoù; vieäc gì caàn laøm laëp laïi nhieàu laàn. Chuùng ta nhaéc ñeán 
giaûi thuaät chính laø quay veà vôùi khaùi nieäm cuûa “laäp trình thuû tuïc” tröôùc kia. Ngoaøi 
ra, chuùng ta cuõng caàn ñeán giaûi thuaät khi caàn hieän thöïc cho moãi lôùp: xong phaàn 
ñaëc taû caùc phöông thöùc - phöông tieän giao tieáp cuûa lôùp vôùi beân ngoaøi - chuùng ta 
caàn ñeán khaùi nieäm “laäp trình thuû tuïc” ñeå giaûi quyeát phaàn hieän thöïc beân trong cuûa 
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caùc phöông thöùc naøy. Ñoù laø vieäc chuùng ta phaûi xöû lyù nhöõng döõ lieäu beân trong cuûa 
chuùng nhö theá naøo môùi coù theå hoaøn thaønh ñöôïc chöùc naêng maø phöông thöùc phaûi 
ñaûm nhieäm.  

 
Nhö vaäy, veà phaàn giaûi thuaät trong moân hoïc naøy, chuû yeáu chuùng ta seõ tìm hieåu 

caùc giaûi thuaät maø caùc phöông thöùc cuûa caùc lôùp CTDL duøng ñeán, moät soá giaûi thuaät 
saép xeáp tìm kieám, vaø caùc giaûi thuaät trong caùc öùng duïng minh hoïa vieäc söû duïng caùc 
lôùp CTDL ñeå giaûi quyeát moät soá baøi toaùn ñoù. 

 
Trong giaùo trình naøy, yù töôûng veà caùc giaûi thuaät seõ ñöôïc trình baøy caën keõ, phaàn 

chöông trình duøng ngoân ngöõ C++ hoaëc ngoân ngöõ giaû theo quy öôùc ôû cuoái chöông 
naøy. Phaàn ñaùnh giaù giaûi thuaät chæ neâu nhöõng keát quaû ñaõ ñöôïc chöùng minh vaø 
kieåm nghieäm, sinh vieân coù theå tìm hieåu kyõ hôn trong caùc saùch tham khaûo. 

1.3. Caùch tieáp caän trong quaù trình tìm hieåu caùc lôùp CTDL 

1.3.1. Caùc böôùc trong quaù trình phaân tích thieát keá höôùng ñoái töôïng 
Quaù trình phaân tích thieát keá höôùng ñoái töôïng khi giaûi quyeát moät baøi toaùn goàm 

caùc böôùc nhö sau: 
1. Ñònh ra caùc lôùp vôùi caùc chöùc naêng maø chuùng ta mong ñôïi. Coâng vieäc naøy cuõng 

gioáng nhö coâng vieäc phaân coâng coâng vieäc cho caùc nhaân vieân cuøng tham gia 
moät döï aùn. 

2. Giaûi quyeát baøi toaùn baèng caùch löïa choïn caùc giaûi thuaät chính. Ñoù laø vieäc taïo ra 
moät moâi tröôøng ñeå caùc ñoái töôïng cuûa caùc lôùp neâu treân töông taùc laãn nhau. 
Giaûi thuaät chính ñöôïc xem nhö moät kòch baûn daãn daét caùc ñoái töôïng thöïc hieän 
caùc haønh vi cuûa chuùng vaøo nhöõng thôøi ñieåm caàn thieát. 

3. Hieän thöïc cho moãi lôùp. 
 
YÙ töôûng chính ôû ñaây naèm ôû böôùc thöù hai, daãu cho caùc lôùp chöa ñöôïc hieän thöïc, 

chuùng ta hoaøn toaøn coù theå söû duïng chuùng sau khi ñaõ bieát roõ nhöõng chöùc naêng maø 
moãi lôùp seõ phaûi hoaøn thaønh. Trung thaønh vôùi quan ñieåm naøy cuûa höôùng ñoái töôïng, 
chuùng ta cuõng seõ neâu ra ñaây phöông phaùp tieáp caän maø chuùng ta seõ söû duïng moät 
caùch hoaøn toaøn nhaát quaùn trong vieäc nghieân cöùu vaø xaây döïng caùc lôùp CTDL. 

 
ÖÙng duïng trong chöông 18 veà chöông trình Game Of Life laø moät daãn chöùng veà 

caùc böôùc phaân tích thieát keá trong quaù trình xaây döïng neân moät chöông trình. Sinh 
vieân coù theå tham khaûo ngay phaàn naøy. Rieâng phaàn 18.4.2 phieân baûn thöù hai cuûa 
chöông trình sinh vieân chæ coù theå tham khaûo sau khi ñoïc qua chöông 4 veà danh 
saùch vaø chöông 12 veà baûng baêm. 
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1.3.2. Quaù trình xaây döïng caùc lôùp CTDL 

Chuùng ta seõ laàn löôït xaây döïng töø caùc lôùp CTDL ñôn giaûn cho ñeán caùc lôùp 
CTDL phöùc taïp hôn. Tuy nhieân, quaù trình thieát keá vaø hieän thöïc cho moïi lôùp 
CTDL ñeàu tuaân theo ñuùng caùc böôùc sau ñaây: 

 
1. Xuaát phaùt töø moät moâ hình toaùn hoïc hay  döïa vaøo moät nhu caàu thöïc teá naøo 

ñoù, chuùng ta ñònh ra caùc chöùc naêng cuûa lôùp CTDL chuùng ta caàn coù. Böôùc naøy 
gioáng böôùc thöù nhaát ôû treân, vì lôùp CTDL, cuõng nhö caùc lôùp khaùc, seõ cung caáp 
cho chuùng ta caùc ñoái töôïng ñeå hoaït ñoäng trong chöông trình chính. Vaø nhö 
vaäy, nhöõng nhieäm vuï maø chuùng ta seõ giao cho noù seõ ñöôïc chæ ra moät caùch roõ 
raøng vaø chính xaùc ôû böôùc keá tieáp sau ñaây. 

 
2. Ñaëc taû ñaày ñuû caùch thöùc giao tieáp giöõa lôùp CTDL ñang ñöôïc thieát keá vôùi moâi 

tröôøng ngoaøi (caùc chöông trình seõ söû duïng noù). Phaàn giao tieáp naøy ñöôïc moâ 
taû thoâng qua ñònh nghóa caùc phöông thöùc cuûa lôùp. Moãi phöông thöùc laø moät 
haønh vi cuûa ñoái töôïng CTDL sau naøy, phaàn ñaëc taû goàm caùc yeáu toá sau: 
• Kieåu cuûa keát quaû maø phöông thöùc traû veà. 
• Caùc thoâng soá vaøo / ra. 
• Caùc ñieàu kieän ban ñaàu tröôùc khi phöông thöùc ñöôïc goïi (precondition). 
• Caùc keát quaû maø phöông thöùc laøm ñöôïc (postcondition). 
• Caùc lôùp, haøm coù söû duïng trong phöông thöùc (uses). 
Thoâng qua phaàn ñaëc taû naøy, caùc CTDL hoaøn toaøn coù theå ñöôïc söû duïng trong 
vieäc xaây döïng neân nhöõng giaûi thuaät lôùn trong caùc baøi toaùn lôùn. Phaàn ñaëc taû 
naøy coù theå ñöôïc xem nhö nhöõng cam keát maø khoâng bao giôø ñöôïc quyeàn thay 
ñoåi. Coù nhö vaäy caùc chöông trình coù söû duïng CTDL môùi khoâng bò thay ñoåi 
moät khi ñaõ söû duïng chuùng. 
 

3. Tìm hieåu caùc phöông aùn hieän thöïc cho lôùp CTDL. Chuùng ta cuõng neân nhôù 
raèng, coù raát nhieàu caùch hieän thöïc khaùc nhau cho cuøng moät ñaëc taû cuûa moät lôùp 
CTDL. Veà maët hieäu quaû, coù nhöõng phöông aùn gaàn nhö gioáng nhau, nhöng 
cuõng coù nhöõng phöông aùn khaùc nhau raát xa. Ñieàu naøy phuï thuoäc raát nhieàu 
vaøo caùch toå chöùc döõ lieäu beân trong baûn thaân cuûa lôùp CTDL, vaøo caùc giaûi 
thuaät lieân quan ñeán vieäc xöû lyù döõ lieäu cuûa caùc phöông thöùc. 

 
4. Choïn phöông aùn vaø hieän thöïc lôùp. Trong böôùc naøy bao goàm caû vieäc kieåm tra 

ñeå hoaøn taát lôùp CTDL nhö laø moät lôùp ñeå boå sung vaøo thö vieän, ngöôøi laäp 
trình coù theå söû duïng chuùng trong nhieàu chöông trình sau naøy. Coâng vieäc ôû 
böôùc naøy keå cuõng khaù vaát vaû, vì chuùng ta seõ phaûi kieåm tra thaät kyõ löôõng, 
tröôùc khi ñöa saûn phaåm ra nhö nhöõng ñoùng goùi, maø ngöôøi khaùc coù theå hoaøn 
toaøn yeân taâm khi söû duïng chuùng. 
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Ñeå coù ñöôïc nhöõng saûn phaåm hoaøn haûo thöïc hieän ñuùng nhöõng ñieàu ñaõ cam keát, 
böôùc thöù hai treân ñaây ñöôïc xem laø böôùc quan troïng nhaát. Vaø ñeå coù ñöôïc moät ñònh 
nghóa vaø moät ñaëc taû ñaày ñuû vaø chính xaùc nhaát cho moät CTDL môùi naøo ñoù, buôùc 
thöù hai phaûi ñöôïc thöïc hieän hoaøn toaøn ñoäc laäp vôùi hai böôùc sau noù. Ñaây laø nguyeân 
taéc voâ cuøng quan troïng maø chuùng ta seõ phaûi tuaân thuû moät caùch trieät ñeå. Vì trong 
tröôøng hôïp ngöôïc laïi, vieäc xem xeùt sôùm caùc chi tieát cuï theå seõ laøm cho chuùng ta deã 
coù caùi nhìn phieán dieän, ñieàu naøy deã daãn ñeán nhöõng ñaëc taû mang nhieàu sô suaát. 

1.4. Moät soá ñònh nghóa cô baûn 

Chuùng ta baét ñaàu baèng ñònh nghóa cuûa moät kieåu döõ lieäu (type): 

1.4.1. Ñònh nghóa kieåu döõ lieäu 

Ñònh nghóa: Moät kieåu döõ lieäu laø moät taäp hôïp, caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp naøy ñöôïc 
goïi laø caùc trò cuûa kieåu döõ lieäu. 

 
Chuùng ta coù theå goïi moät kieåu soá nguyeân laø moät taäp caùc soá nguyeân, kieåu soá thöïc 

laø moät taäp caùc soá thöïc, hoaëc kieåu kyù töï laø moät taäp caùc kyù hieäu maø chuùng ta mong 
muoán söû duïng trong caùc giaûi thuaät cuûa chuùng ta. 

Löu yù raèng chuùng ta ñaõ coù theå chæ ra söï phaân bieät giöõa moät kieåu döõ lieäu tröøu 
töôïng vaø caùch hieän thöïc cuûa noù. Chaúng haïn, kieåu int trong C++ khoâng phaûi laø taäp 
cuûa taát caû caùc soá nguyeân, noù chæ chöùa caùc soá nguyeân ñöôïc bieåu dieãn thöïc söï bôûi 
moät maùy tính xaùc ñònh, soá nguyeân lôùn nhaát trong taäp phuï thuoäc vaøo soá bit ngöôøi 
ta daønh ñeå bieåu dieãn noù (thöôøng laø moät töø goàm 2 bytes töùc 16 bits). Töông töï, kieåu 
float vaø double trong C++ bieåu dieãn moät taäp caùc soá thöïc coù daáu chaám ñoäng naøo 
ñoù, vaø ñoù chæ laø moät taäp con cuûa taäp taát caû caùc soá thöïc. 

1.4.2. Kieåu nguyeân toá vaø caùc kieåu coù caáu truùc 

Caùc kieåu nhö int, float, char ñöôïc goïi laø caùc kieåu nguyeân toá (atomic) vì 
chuùng ta xem caùc trò cuûa chuùng chæ laø moät thöïc theå ñôn, chuùng ta khoâng coù mong 
muoán chia nhoû chuùng. Tuy nhieân, caùc ngoân ngöõ maùy tính thöôøng cung caáp caùc 
coâng cuï cho pheùp chuùng ta xaây döïng caùc kieåu döõ lieäu môùi goïi laø caùc kieåu coù caáu 
truùc (structured types). Chaúng haïn nhö moät struct trong C++ coù theå chöùa nhieàu 
kieåu nguyeân toá khaùc nhau, trong ñoù khoâng loaïi tröø moät kieåu coù caáu truùc khaùc laøm 
thaønh phaàn. Trò cuûa moät kieåu coù caáu truùc cho chuùng ta bieát noù ñöôïc taïo ra bôûi caùc 
phaàn töû naøo. 

1.4.3. Chuoãi noái tieáp vaø danh saùch 

Ñònh nghóa: Moät chuoãi noái tieáp (sequence) kích thöôùc 0 laø moät chuoãi roãng. Moät 
chuoãi noái tieáp kích thöôùc n ≥ 1 caùc phaàn töû cuûa taäp T laø moät caëp coù thöù 
töï (Sn-1, t), trong ñoù Sn-1 laø moät chuoãi noái tieáp kích thöôùc n – 1 caùc 
phaàn töû cuûa taäp T, vaø t laø moät phaàn töû  cuûa taäp T. 
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Töø ñònh nghóa naøy chuùng ta coù theå taïo neân moät chuoãi noái tieáp daøi tuøy yù, baét 
ñaàu töø moät chuoãi noái tieáp roãng vaø theâm moãi laàn moät phaàn töû cuûa taäp T. 

 
Chuùng ta phaân bieät hai töø: noái tieáp (sequential) nguï yù caùc phaàn töû thuoäc moät 

chuoãi noái tieáp veà maët luaän lyù, coøn töø lieân tuïc (contiguous) nguï yù caùc phaàn töû naèm 
keà nhau trong boä nhôù. Trong ñònh nghóa treân ñaây chuùng ta chæ duøng töø noái tieáp 
maø thoâi, chuùng ta chöa heà quan taâm veà maët vaät lyù. 

 
Töø ñònh nghóa chuoãi noái tieáp höõu haïn cho pheùp chuùng ta ñònh nghóa moät danh 

saùch (list):  
Ñònh nghóa: Moät danh saùch caùc phaàn töû thuoäc kieåu T laø moät chuoãi noái tieáp höõu 

haïn caùc phaàn töû kieåu T. 

1.4.4. Caùc kieåu döõ lieäu tröøu töôïng 

 
Ñònh nghóa: CTDL (Data Structure) laø moät söï keát hôïp cuûa caùc kieåu döõ lieäu nguyeân 

toá, vaø/ hoaëc caùc kieåu döõ lieäu coù caáu truùc, vaø/ hoaëc caùc CTDL khaùc vaøo 
moät taäp, cuøng caùc quy taéc veà caùc moái quan heä giöõa chuùng.  

 
Trong ñònh nghóa naøy, caáu truùc coù nghóa laø taäp caùc quy taéc keát noái caùc döõ lieäu 

vôùi nhau. Maët khaùc, ñöùng treân quan ñieåm cuûa höôùng ñoái töôïng, chuùng ta seõ xaây 
döïng moãi CTDL nhö laø moät lôùp maø ngoaøi khaû naêng chöùa döõ lieäu, noù coøn coù caùc 
haønh vi ñaëc tröng rieâng, ñoù chính laø caùc thao taùc cho pheùp caäp nhaäp, truy xuaát 
caùc giaù trò döõ lieäu cho töøng ñoái töôïng. Nhôø ñoù, chuùng ta coù ñöôïc moät khaùi nieäm 
môùi: kieåu döõ lieäu tröøu töôïng (abstract data type), thöôøng vieát taét laø ADT. 
 

Nguyeân taéc quan troïng ôû ñaây laø moät ñònh nghóa cuûa baát kyø moät kieåu döõ lieäu 
tröøu töôïng naøo cuõng goàm hai phaàn: phaàn thöù nhaát moâ taû caùch maø caùc phaàn töû 
trong kieåu lieân quan ñeán nhau, phaàn thöù hai laø söï lieät keâ caùc thao taùc coù theå thöïc 
hieän treân caùc phaàn töû cuûa kieåu döõ lieäu tröøu töôïng ñoù. 

 
Löu yù raèng khi ñònh nghóa cho moät kieåu döõ lieäu tröøu töôïng chuùng ta hoaøn toaøn 

khoâng quan taâm ñeán caùch hieän thöïc cuûa noù. Moät ñònh nghóa cho moät kieåu döõ lieäu 
tröøu töôïng phuï thuoäc vaøo nhöõng nhieäm vuï maø chuùng ta troâng ñôïi noù phaûi thöïc 
hieän ñöôïc. Döôùi ñaây laø moät soá vaán ñeà chuùng ta thöôøng hay xem xeùt: 

• Coù quan taâm ñeán thöù töï theâm vaøo cuûa caùc phaàn töû hay khoâng? 
• Vieäc truy xuaát phaàn töû phuï thuoäc thöù töï theâm vaøo cuûa caùc phaàn töû, hay coù 

theå truy xuaát phaàn töû baát kyø döïa vaøo khoùa cho tröôùc? 
• Vieäc tìm kieám phaàn töû theo khoùa, neáu ñöôïc pheùp, laø hoaøn toaøn nhö nhau 

ñoái vôùi baát kyø khoùa naøo, hay phuï thuoäc vaøo thöù töï khi theâm vaøo, hay phuï 
thuoäc vaøo taàn suaát maø khoùa ñöôïc truy xuaát? 

• … 
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Moät ñaëc taû cho moät kieåu döõ lieäu tröøu töôïng hoaøn toaøn coù theå coù nhieàu caùch 

hieän thöïc khaùc nhau. Moãi caùch hieän thöïc mang laïi tính khaû thi vaø tính hieäu quaû 
khaùc nhau. Ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo yeâu caàu veà thôøi gian vaø khoâng gian cuûa baøi 
toaùn. Nhöng caàn nhaán maïnh raèng, moïi caùch hieän thöïc cuûa moät kieåu döõ lieäu tröøu 
töôïng ñeàu luoân trung thaønh vôùi ñaëc taû ban ñaàu veà caùc chöùc naêng cuûa noù.  
 

Nhieäm vuï cuûa chuùng ta trong vieäc hieän thöïc CTDL trong C++ laø baét ñaàu töø 
nhöõng khaùi nieäm, thöôøng laø ñònh nghóa cuûa moät ADT, sau ñoù tinh cheá daàn ñeå coù 
ñöôïc hieän thöïc baèng moät lôùp trong C++. Caùc phöông thöùc cuûa lôùp trong C++ töông 
öùng moät caùch töï nhieân vôùi caùc thao taùc döõ lieäu treân ADT, trong khi nhöõng thaønh 
phaàn döõ lieäu cuûa lôùp trong C++ töông öùng vôùi CTDL vaät lyù maø chuùng ta choïn ñeå 
bieåu dieãn ADT. 

1.5. Moät soá nguyeân taéc vaø phöông phaùp ñeå hoïc toát moân CTDL vaø giaûi 
thuaät 

1.5.1. Caùch tieáp caän vaø phöông höôùng suy nghó tích cöïc 

Moãi CTDL ñeàu ñöôïc trình baøy theo ñuùng caùc böôùc sau ñaây: 
• Ñònh nghóa lôùp. 
• Ñaëc taû lôùp. 
• Phaân tích caùc phöông aùn hieän thöïc. 
• Hieän thöïc lôùp. 
•  

Löu yù raèng, söï tröøu töôïng vaø ñaëc taû döõ lieäu phaûi luoân ñi tröôùc söï löïa choïn 
caùch thöùc toå chöùc löu tröõ döõ lieäu vaø caùch hieän thöïc chuùng. 

 
Trong phaàn ñònh nghóa vaø ñaëc taû lôùp, ñeå coù theå hieåu saâu vaán ñeà vaø caûm thaáy 

höùng thuù hôn, sinh vieân neân töï xem mình laø moät trong nhöõng ngöôøi tham gia vaøo 
coâng vieäc thieát keá. Vì chöùc naêng cuûa lôùp hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo quan ñieåm cuûa 
ngöôøi thieát keá. Neáu chuùng ta giôùi haïn cho moãi lôùp CTDL moät soá chöùc naêng thao 
taùc döõ lieäu cô baûn nhaát, chuùng ta coù moät thö vieän goïn nheï. Ngöôïc laïi, thö vieän seõ 
raát lôùn, nhöng ngöôøi laäp trình coù theå goïi thöïc hieän baát cöù coâng vieäc naøo maø hoï 
muoán töø nhöõng phöông thöùc ñaõ coù saün cuûa moãi lôùp. Thö vieän caùc lôùp CTDL trong 
VC++ laø moät minh hoïa cho thaáy moãi lôùp CTDL coù saün raát nhieàu phöông thöùc ñaùp 
öùng ñöôïc nhu caàu cuûa nhieàu ngöôøi duøng khaùc nhau. 

Caùc phöông thöùc ñöôïc ñaëc taû kyõ caøng cho moãi lôùp trong giaùo trình naøy cuõng 
chæ laø ñeå minh hoïa. Sinh vieân coù theå töï yù choïn löïa ñeå ñaëc taû moät soá phöông thöùc 
boå sung khaùc theo yù muoán. 

 
Tröôùc khi tìm hieåu caùc phöông aùn hieän thöïc ñöôïc trình baøy trong giaùo trình 

daønh cho moãi lôùp CTDL, sinh vieân cuõng neân töï phaùc hoïa theo suy nghó cuûa rieâng 
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baûn thaân mình. Vôùi caùch chuû ñoäng nhö vaäy, sinh vieân seõ deã daøng nhìn ra caùc öu 
nhöôïc ñieåm trong töøng phöông aùn. Vaø neáu coù ñöôïc nhöõng yù töôûng hoaøn toaøn môùi 
meû so vôùi nhöõng gì ñöôïc trình baøy trong giaùo trình, sinh vieân seõ töï tin hôn khi 
caàn giaûi quyeát caùc baøi toaùn. Nhöõng CTDL nhaèm phuïc vuï cho caùc baøi toaùn lôùn ñoâi 
khi ñöôïc hình thaønh töø söï gheùp noái cuûa moät soá CTDL ñôn giaûn. Chính söï gheùp 
noái naøy laøm naûy sinh voâ vaøn phöông aùn khaùc nhau maø chuùng ta phaûi choïn löïa 
thaät thaän troïng, ñeå baûo ñaûm tính khaû thi vaø hieäu quaû cuûa chöông trình. Moät khi 
gaëp moät baøi toaùn caàn giaûi quyeát, neáu sinh vieân bieát choïn cho mình nhöõng phöông 
aùn gheùp noái caùc CTDL ñôn giaûn, bieát caùch söû duïng laïi nhöõng gì ñaõ coù trong thö 
vieän, vaø bieát caùch laøm theá naøo ñeå hieän thöïc boå sung nhöõng gì thuoäc veà nhöõng yù 
töôûng môùi meû vöøa naûy sinh, xem nhö sinh vieân ñaõ hoïc toát moân CTDL vaø giaûi 
thuaät. 

 
So vôùi nhieàu giaùo trình khaùc, giaùo trình naøy taùch rieâng phaàn öùng duïng caùc 

CTDL nhaèm laøm goïn nheï hôn cho phaàn II laø phaàn chæ trình baøy veà caùc CTDL. 
Nhö vaäy seõ thuaän tieän hôn cho sinh vieân trong vieäc tìm hieåu nhöõng phaàn caên baûn 
hay laø tra cöùu môû roäng kieán thöùc. Hôn nöõa, coù nhieàu öùng duïng lieân quan ñeán 
nhieàu CTDL khaùc nhau. 
 

1.5.2. Caùc nguyeân taéc 

1. Tröôùc khi hieän thöïc baát kyø moät lôùp CTDL naøo, chuùng ta caàn chaéc chaén raèng 
chuùng ta ñaõ ñònh nghóa CTDL vaø ñaëc taû caùc taùc vuï cho noù moät caùch thaät ñaày 
ñuû. Coù nhö vaäy môùi baûo ñaûm ñöôïc raèng: 
• Chuùng ta ñaõ hieåu veà noù moät caùch chính xaùc. 
• Trong khi hieän thöïc chuùng ta khoâng phaûi quay laïi söûa ñoåi caùc ñaëc taû cuûa 

noù, vì vieäc söûa ñoåi naøy coù theå laøm cho chuùng ta maát phöông höôùng, CTDL 
seõ khoâng coøn ñuùng nhö nhöõng yù töôûng ban ñaàu maø chuùng ta ñaõ döï ñònh 
cho noù. 

•  Caùc chöông trình öùng duïng khoâng caàn phaûi ñöôïc chænh söûa moät khi ñaõ söû 
duïng CTDL naøy. 

• Neáu chuùng ta cung caáp nhieàu hieän thöïc khaùc nhau cho cuøng moät CTDL, 
thì khi ñoåi sang söû duïng moät hieän thöïc khaùc, chöông trình öùng duïng 
khoâng ñoøi hoûi phaûi ñöôïc chænh söûa laïi. Caùc hieän thöïc khaùc nhau cuûa cuøng 
moät CTDL luoân coù cuøng moät giao dieän thoáng nhaát. 

 
2. Moãi phöông thöùc cuûa lôùp luoân coù naêm phaàn moâ taû (kieåu traû veà, thoâng soá vaøo/ 

ra, precondition, postcondition, uses)  
 

Ñaây laø yeâu caàu chung trong vieäc laäp taøi lieäu cho moät haøm. Caùc CTDL cuûa 
chuùng ta seõ ñöôïc söû duïng trong raát nhieàu öùng duïng khaùc nhau. Do ñoù chuùng 
ta caàn xaây döïng sao cho ngöôøi laäp trình bôùt ñöôïc moïi coâng söùc coù theå. Lôøi 
khuyeân ôû ñaây laø: phaàn precondition chæ nhaèm giaûi thích yù nghóa caùc thoâng soá 
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vaøo, chöù khoâng neân raøng buoäc nhöõng trò hôïp leä maø thoâng soá vaøo phaûi thoaû. 
Nhieäm vuï trong phaàn hieän thöïc cuûa phöông thöùc laø chuùng ta phaûi löôøng heát 
moïi khaû naêng coù theå coù cuûa thoâng soá vaøo vaø giaûi quyeát thoûa ñaùng töøng tröôøng 
hôïp. 

 
Chuùng ta xem caùc CTDL cuõng nhö caùc dòch vuï, chuùng ñöôïc vieát moät 

laàn vaø ñöôïc söû duïng trong raát nhieàu öùng duïng khaùc nhau. Do ñoù CTDL 
caàn ñöôïc xaây döïng sao cho ngöôøi söû duïng bôùt ñöôïc coâng söùc moïi luùc coù 
theå. 

Caùc phöông thöùc public cuûa caùc CTDL neân ñöôïc hieän thöïc khoâng coù 
precondition. 

 
3. Ñaûm baûo tính ñoùng kín (encapsulation) cuûa lôùp CTDL. Döõ lieäu coù tính ñoùng 

kín khi chuùng chæ coù theå ñöôïc truy xuaát bôûi caùc phöông thöùc cuûa lôùp.  
 

Öu ñieåm cuûa vieäc söû duïng moät lôùp coù tính ñoùng kín laø khi chuùng ta ñaëc taû 
vaø hieän thöïc caùc phöông thöùc, chuùng ta khoâng phaûi lo laéng ñeán caùc giaù trò 
khoâng hôïp leä cuûa caùc döõ lieäu ñang ñöôïc löu trong ñoái töôïng cuûa lôùp.  

 
Caùc thaønh phaàn döõ lieäu cuûa CTDL  neân ñöôïc khai baùo private. 

 
4. Ngoaïi tröø caùc constructor coù chuû ñích, moãi ñoái töôïng cuûa CTDL luoân phaûi 

ñöôïc khôûi taïo laø moät ñoái töôïng roãng vaø chæ ñöôïc söûa ñoåi bôûi chính caùc 
phöông thöùc cuûa lôùp. Vôùi caùc phöông thöùc ñaõ ñöôïc hieän thöïc vaø kieåm tra kyõ 
löôõng, chuùng ta luoân an taâm raèng caùc ñoái töôïng CTDL luoân chöùa nhöõng döõ 
lieäu hôïp leä. Ñieàu naøy giuùp chuùng luoân hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao, vaø ñoù 
cuõng laø nguyeân taéc cuûa höôùng ñoái töôïng.  

 

1.5.3. Phong caùch laäp trình (style of programming) vaø caùc kyõ naêng: 

1. Vaán ñeà xöû lyù loãi:  
Vieäc xöû lyù loãi cung caáp moät möùc ñoä an toaøn caàn thieát maø chuùng ta neân 

thöïc hieän moïi luùc coù theå trong CTDL cuûa chuùng ta. Coù vaøi caùch khaùc nhau 
trong vieäc xöû lyù loãi. Chaúng haïn chuùng ta coù theå in ra thoâng baùo hoaëc ngöng 
chöông trình khi gaëp loãi. Hoaëc thay vaøo ñoù, chuùng ta daønh vieäc xöû lyù loãi laïi 
cho ngöôøi laäp trình söû duïng CTDL cuûa chuùng ta baèng caùch traû veà caùc maõ loãi 
thoâng qua trò traû veà cuûa caùc phöông thöùc. Caùch cuoái cuøng naøy hay hôn vì noù 
cung caáp khaû naêng löïa choïn cho ngöôøi laäp trình. Coù nhöõng tình huoáng maø 
ngöôøi laäp trình thaáy caàn thieát phaûi ngöng ngay chöông trình, nhöng cuõng coù 
nhöõng tình huoáng loãi coù theå boû qua ñeå chöông trình tieáp tuïc chaïy. Baèng caùch 
naøy, ngöôøi laäp trình khi söû duïng caùc CTDL hoaøn toaøn coù theå chuû ñoäng ñoái 
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phoù vôùi moïi tình huoáng. Hôn nöõa, caùc CTDL cuûa chuùng ta seõ ñöôïc xaây döïng 
nhö laø caùc thö vieän duøng chung cho raát nhieàu chöông trình. 

  
Khi söû duïng moät phöông thöùc cuûa moät lôùp CTDL, ngöôøi laäp trình caàn 

phaûi xem xeùt laïi maõ loãi maø phöông thöùc traû veà ñeå xöû lyù loãi khi caàn thieát. 
Caùc lôùp CTDL caàn phaûi ñöôïc thieát keá sao cho coù theå cho pheùp ngöôøi laäp 

trình choïn löïa caùch thöùc xöû lyù loãi theo yù muoán. 
 

Chuùng ta seõ duøng khai baùo ErrorCode nhö moät kieåu döõ lieäu kieåu lieät keâ 
taäp caùc trò töông öùng caùc tình huoáng coù theå xaûy ra khi moät phöông thöùc cuûa 
moät lôùp ñöôïc goïi: thaønh coâng hay thaát baïi, traøn boä nhôù, trò thoâng soá khoâng 
hôïp leä,… Chuùng ta seõ coá gaéng thieát keá moät caùch thaät nhaát quaùn: haàu heát caùc 
phöông thöùc cuûa caùc lôùp traû veà kieåu ErrorCode naøy.  

 
Söï nhaát quaùn bao giôø cuõng taïo ra thoùi quen raát toát trong phong caùch 

laäp trình. Ñieàu naøy tieát kieäm raát nhieàu coâng söùc vaø thôøi gian cuûa ngöôøi laäp 
trình. 

 
2. Caùch truyeàn nhaän döõ lieäu giöõa ñoái töôïng CTDL vôùi chöông trình söû duïng 

 
Caùc giao tieáp truyeàn nhaän döõ lieäu khaùc giöõa chöông trình söû duïng vaø caùc 

lôùp CTDL dó nhieân cuõng thoâng qua danh saùch caùc thoâng soá. Trong phöông 
thöùc cuûa lôùp CTDL seõ khoâng coù vieäc chôø nhaän döõ lieäu tröïc tieáp töø baøn phím. 
Chuùng ta neân daønh cho ngöôøi laäp trình quyeàn chuyeån höôùng doøng nhaäp xuaát 
döõ lieäu vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi nhö baøn phím, maøn hình, taäp tin, maùy in,… 

 
3. Vaán ñeà kieåu cuûa döõ lieäu ñöôïc löu trong CTDL.  

 
Moãi lôùp CTDL maø chuùng ta xaây döïng ñeàu coù tính toång quaùt cao, noù coù theå 

chaáp nhaän baát kyø moät kieåu döõ lieäu naøo cho döõ lieäu ñöôïc löu trong noù. Trong 
C++ töø khoùa template cho pheùp chuùng ta laøm ñieàu naøy. Caùc kieåu döõ lieäu naøy 
thöôøng ñöôïc yeâu caàu phaûi coù saün moät soá thao taùc caàn thieát nhö so saùnh, 
nhaäp, xuaát,… 

 
4. Caùc khai baùo beân trong moät lôùp CTDL.  

 
Lôùp CTDL cung caáp caùc thao taùc döõ lieäu thoâng qua caùc phöông thöùc ñöôïc 

khai baùo laø public.  
Taát caû nhöõng thuoäc tính vaø caùc haøm coøn laïi luoân ñöôïc khai baùo private 
hoaëc protected.  
Caùc thuoäc tính cuûa moät lôùp CTDL coù theå ñöôïc phaân laøm hai loaïi:  
• Thuoäc tính baét buoäc phaûi coù ñeå löu döõ lieäu. 
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• Thuoäc tính maø ñoái töôïng caàn coù ñeå töï quaûn lyù, trong soá naøy coù thuoäc tính 
ñöôïc boå sung chæ ñeå ñaåy nhanh toác ñoä cuûa caùc thao taùc döõ lieäu. 

 
Caùc haøm ñöôïc che daáu beân trong lôùp ñöôïc goïi laø caùc haøm phuï trôï (auxilary 

function), chuùng chæ ñöôïc söû duïng bôûi chính caùc phöông thöùc cuûa lôùp CTDL 
ñoù maø thoâi.  
 

Vieäc môû roäng theâm caùc taùc vuï cho moät lôùp coù saün coù theå theo moät trong 
hai caùch:  
• Boå sung theâm phöông thöùc môùi.  
• Xaây döïng lôùp thöøa keá.  
 

5. Moät soá höôùng daãn caàn thieát trong vieäc thöû nghieäm chöông trình.  
 

 Boä chöông trình thöû (driver): Ñaây laø ñoaïn chöông trình thöôøng ñöôïc vieát 
trong haøm main vaø chöùa moät thöïc ñôn (menu) cho pheùp thöû moïi phöông 
thöùc cuûa lôùp CTDL ñang ñöôïc xaây döïng. 
Chuùng ta seõ vieát, thöû nghieäm, vaø hoaøn chænh nhieàu lôùp CTDL khaùc nhau. 
Do ñoù ngay töø ñaàu chuùng ta neân xaây döïng moät driver sao cho toång quaùt, khi 
caàn thöû vôùi moät CTDL naøo ñoù chæ caàn chænh söûa laïi ñoâi chuùt maø thoâi. 
Trong driver chuùng ta neân chuaån hoùa vieäc ñoïc ghi taäp tin, xöû lyù caùc thao 
taùc ñoïc töø baøn phím vaø xuaát ra maøn hình. Phaàn coøn laïi laø moät menu cho 
pheùp ngöôøi söû duïng chaïy chöông trình choïn caùc chöùc naêng nhö taïo ñoái 
töôïng CTDL môùi, goïi caùc thao taùc theâm, xoùa, tìm kieám, truy xuaát,… treân 
CTDL ñoù. 

 
 Caùc maåu taïm (stub): ñaây laø moät meïo nhoû nhöng raát höõu ích. Ñeå dòch vaø 

chaïy thöû moät vaøi phaàn nhoû ñaõ vieát, nhöõng phaàn chöa vieát cuûa chöông trình 
seõ ñöôïc taïo nhö nhöõng maåu nhoû vaø chæ caàn hôïp cuù phaùp (Xem öùng duïng 
tính toaùn caùc ña thöùc trong chöông 15).  
Ví duï: Trong ñoaïn chöông trình naøo ñoù chuùng ta ñang muoán chaïy thöû maø 
coù söû duïng lôùp A, haøm B,…, chuùng ta seõ taïm khai baùo caùc stub: 

class A 
{ 
}; // Moät lôùp chöa coù thuoäc tính vì chuùng ta chöa quyeát ñònh neân choïn 

kieåu      thuoäc tính nhö theá naøo. 
void B() 
{ 
} // Moät haøm vôùi thaân haøm coøn roãng maø chuùng ta heïn seõ vieát sau. 

 
Neáu moät haøm ñaõ coù ñònh nghóa thì chæ caàn traû veà sao cho hôïp leä: 
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int C() 
{ 
 return 1;  
} // chæ caàn caån thaän trong tröôøng hôïp neáu nhö giaù trò traû veà laïi ñöôïc 

duøng trong moät bieåu thöùc luaän lyù ñeå xeùt ñieàu kieän laëp voøng thì coù 
khaû naêng voøng laëp khoâng ñöôïc thöïc hieän hoaëc laëp voâ taän. 

 
 Caùch thöùc theo doõi moät chöông trình ñang chaïy hoaëc nhu caàu khaûo saùt caùch 

laøm vieäc cuûa moät trình bieân dòch naøo ñoù: 
Ví duï gôïi yù: 
void D() 
{ 
 count << “\n Haøm D ñang ñöôïc goïi \n”; 
} 

Trong C++ caùc haøm constructor  vaø destructor ñöôïc trình bieân dòch goïi khi 
moät ñoái töôïng vöøa ñöôïc taïo ra hoaëc saép bò huûy. Vaäy neáu coù thaéc maéc veà thöù 
töï goïi caùc haøm naøy cuûa moät lôùp thöøa keá töø lôùp khaùc, chuùng ta coù theå duøng 
caùch töông töï ñeå vieát trong constructor  vaø destructor cuûa töøng lôùp cha, con. 
 
Neáu chuùng ta coù thaéc maéc veà caùch öùng xöû cuûa trình bieân dòch khi goïi caùc 
haøm naøy hay caùc haøm ñöôïc ñònh nghóa ñeø (overloaded, overwriten) trong 
tröôøng hôïp caùc lôùp thöøa keá laãn nhau, hoaëc moät soá tröôøng hôïp khaùc naøo ñoù, 
thì ñaây laø caùch hay nhaát ñeå chuùng ta töï kieåm nghieäm laáy. 
 
Phaàn lôùn caùc giaûi thuaät ñöôïc nghieân cöùu tröôùc heát chæ döïa treân yù töôûng 
(bieåu dieãn baèng ngoân ngöõ giaû vaø ñoäc laäp vôùi moïi ngoân ngöõ laäp trình). Tuy 
nhieân khi hieän thöïc chuùng ta thöôøng gaëp vöôùng maéc ôû choã moãi ngoân ngöõ 
laäp trình coù moät soá ñaëc ñieåm khaùc nhau, vaø ngay caû khi duøng chung moät 
ngoân ngöõ, caùc trình bieân dòch khaùc nhau (khaùc haõng saûn xuaát hay khaùc 
phieân baûn) ñoâi khi cuõng öùng xöû khaùc nhau. Ñieàu ñoù gaây raát nhieàu khoù khaên 
vaø laõng phí thôøi gian cuûa nhieàu sinh vieân.  
 
Chæ caàn laáy moät ví duï ñôn giaûn, ñoù laø vieäc ñoïc ghi file, vieäc thöôøng xuyeân 
phaûi caàn ñeán khi muoán thöû nghieäm moät giaûi thuaät naøo ñoù. Caùc voøng laëp 
thöôøng nhaàm laãn ôû ñieàu kieän keát thuùc file trong ngoân ngöõ C++, maø ñieàu 
naøy hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo vieäc xöû lyù con troû file cuûa trình bieân dòch. 
Ngay moät phaàn meàm nhö Visual C++ hieän taïi cuõng chöùa cuøng luùc trong thö 
vieän khoâng bieát bao nhieâu lôùp phuïc vuï cho vieäc khai baùo vaø ñoïc ghi file. 
Chuùng ta chæ coù theå söû duïng moät trong caùc thö vieän ñoù moät caùch chính xaùc 
sau khi ñaõ tìm hieåu thaät kyõ! Moät ví duï khaùc cuõng hay gaây nhöõng loãi maát 
raát nhieàu thôøi gian, ñoù laø vieäc so saùnh caùc trò: NULL, ‘0’, ‘\0’, 0, … maø neáu 
khoâng khaûo saùt kyõ chuùng ta seõ bò traû giaù bôûi söï chuû quan cho raèng mình ñaõ 
hieåu ñuùng quy öôùc cuûa trình bieân dòch.  
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Vieäc tìm ñoïc taøi lieäu keøm theo trình bieân dòch laø moät vieäc laøm caàn thieát, noù 
cho chuùng ta söï hieåu bieát ñaày ñuû vaø chính xaùc. Nhöng ñeå ruùt ngaén thôøi gian 
thì gôïi yù treân ñaây cuõng laø moät lôøi khuyeân quyù baùu. Khoâng gì nhanh vaø 
chính xaùc baèng caùch tìm caâu traû lôøi trong thöû nghieäm. Vieäc söûa ñoåi chöông 
trình nhö theá naøo ñeå coù ñöôïc caùc stub thoûa nhöõng nhu caàu caàn thöû nghieäm 
laø tuøy thuoäc vaøo söï tích cöïc, say meâ vaø saùng taïo cuûa sinh vieân. 

 
 Gôõ roái chöông trình (debug) 

Ñaây laø khaû naêng theo veát chöông trình ôû nhöõng ñoaïn maø ngöôøi laäp trình 
coøn nghi ngôø coù loãi. Baát cöù ngöôøi laäp trình naøo cuõng coù luùc caàn phaûi chaïy 
debug. Vì vaäy toát hôn heát laø ngay töø ñaàu sinh vieân neân tìm hieåu kyõ caùc khaû 
naêng cuûa coâng cuï debug cuûa trình bieân dòch maø mình söû duïng (cho pheùp 
theo doõi trò caùc bieán, lòch söû caùc laàn goïi haøm,…). 
 
Moät gôïi yù trong phaàn naøy laø sinh vieân caàn bieát caùch coâ laäp töøng phaàn cuûa 
chöông trình ñaõ vieát baèng caùch duøng kyù hieäu daønh cho phaàn chuù thích 
(comment) ñeå khoùa bôùt nhöõng phaàn chöa ñeán löôït kieåm tra. Hoaëc khi loãi do 
trình bieân dòch baùo coù veû mô hoà, thì caùch coâ laäp baèng caùch giôùi haïn daàn 
ñoaïn chöông trình ñang dòch thöû seõ giuùp chuùng ta sôùm xaùc ñònh ñöôïc phaïm 
vi coù loãi. Cuõng coù theå laøm ngöôïc laïi, chæ dòch thöû vaø chænh söûa töøng ñoaïn 
chöông trình nhoû, cho ñeán khi heát loãi môùi nôùi daàn phaïm vi chöông trình ñeå 
dòch tieáp. 

1.6. Giôùi thieäu veà ngoân ngöõ giaû: 

Phaàn lôùn chöông trình ñöôïc trình baøy trong giaùo trình naøy ñeàu söû duïng ngoân 
ngöõ C++, sau khi yù töôûng veà giaûi thuaät ñaõ ñöôïc giaûi thích caën keõ. Phaàn coøn laïi coù 
moät soá giaûi thuaät ñöôïc trình baøy baèng ngoân ngöõ giaû.  

 
Ngoân ngöõ giaû, hay coøn goïi laø maõ giaû (pseudocode), laø moät caùch bieåu dieãn ñoäc 

laäp vôùi moïi ngoân ngöõ laäp trình, noù khoâng raøng buoäc sinh vieân vaøo nhöõng cuù phaùp 
nghieâm ngaët cuõng nhö caùch goïi sao cho chính xaùc caùc töø khoùa, caùc haøm coù trong 
thö vieän moät trình bieân dòch naøo ñoù. Nhôø ñoù sinh vieân coù theå taäp trung vaøo yù 
töôûng lôùn cuûa giaûi thuaät. 
 
Caùc quy ñònh veà maõ giaû ñöôïc söû duïng trong giaùo trình naøy: 
 

 Bieåu dieãn söï tuaàn töï cuûa caùc leänh chöông trình: caùc leänh ñöôïc thöïc thi tuaàn töï 
leänh naøy sang leänh khaùc seõ coù cuøng khoaûng caùch canh leà nhö nhau vaø ñöôïc 
ñaùnh soá thöù töï taêng daàn, luoân baét ñaàu töø 1.  

 
 



Chöông 1: Giôùi thieäu 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät             15/16 

 Caáu truùc khoái loàng nhau: moät khoái naèm trong moät khoái khaùc seõ coù khoaûng 
caùch canh leà lôùn hôn. 

 
Trong giaùo trình naøy, chæ nhöõng phaàn ñöôïc trình baøy baèng maõ giaû môùi coù soá 
thöù töï ôû ñaàu moãi doøng leänh. 

Ví duï: 
 1. 
  1. 
  2. 
   1. // Ñaây laø doøng leänh coù soá thöù töï laø 1.2.1 
   2. 
  3. 
 2. 
  1. 
 3. 
  1. 
  2. 

 
 Söï reõ nhaùnh: chuùng ta söû duïng caùc töø khoùa: 

• if <bieåu thöùc luaän lyù> 
… 

endif 
• if <bieåu thöùc luaän lyù> 

… 
else 

… 
 endif 
• case 

case1: … 
case2: … 
case3: … 
else:  … 

   endcase 
 

 Söï laëp voøng: 
• loop <bieåu thöùc luaän lyù> 

… 
endloop // laëp trong khi bieåu thöùc luaän lyù coøn ñuùng. 

• repeat  
… 

until <bieåu thöùc luaän lyù> // laëp cho ñeán khi bieåu thöùc luaän lyù         
ñuùng. 
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 Khai baùo haøm: 

<kieåu traû veà> teân haøm (danh saùch thoâng soá)  
trong ñoù danh saùch thoâng soá: val/ ref <teân kieåu> teân thoâng soá, val/ ref                               
<teân kieåu> teân thoâng soá,… 

val: daønh cho tham trò; ref: daønh cho tham bieán. 
 

 Khai baùo caáu truùc, lôùp: 
 struct teân kieåu döõ lieäu caáu truùc 
 end struct 
 
 class teân kieåu döõ lieäu caáu truùc 
 end class 
 
 Khai baùo phöông thöùc cuûa lôùp: 

 <kieåu traû veà> teân lôùp::teân haøm (danh saùch thoâng soá); 
 
 Khai baùo bieán: 

 <teân kieåu> teân bieán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moät chuùt löu yù veà caùch trình baøy trong giaùo trình: 
 

Do caùc ñoaïn chöông trình söû duïng font chöõ Courier New, neân caùc teân bieán, 
teân lôùp, teân ñoái töôïng, teân caùc haøm khi ñöôïc nhaéc ñeán cuõng duøng font chöõ naøy. 
Caùc töø tieáng Anh khaùc ñöôïc in nghieâng. Ñaëc bieät nhöõng phaàn coù lieân quan chaët 
cheõ ñeán nhöõng ñaëc thuø cuûa ngoân ngöõ laäp trình C++ thöôøng duøng kích côõ chöõ nhoû 
hôn, ñeå phaân bieät vôùi nhöõng phaàn quan troïng khaùc khi noùi veà yù töôûng vaø giaûi 
thuaät, vaø ñoù môùi laø muïc ñích chính cuûa moân hoïc naøy. 
Coù moät soá töø hay ñoaïn ñöôïc in ñaäm hay gaïch döôùi nhaèm giuùp sinh vieân ñoïc deã 
daøng hôn. 
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Phaàn 2 – CAÙC CAÁU TRUÙC DÖÕ LIEÄU 
 

Chöông 2 – NGAÊN XEÁP          
 

Chuùng ta seõ tìm hieåu moät CTDL ñôn giaûn nhaát, ñoù laø ngaên xeáp. Moät caùch nhaát 
quaùn nhö phaàn giôùi thieäu moân hoïc ñaõ trình baøy, moãi CTDL ñeàu ñöôïc xaây döïng 
theo ñuùng trình töï: 

• Ñònh nghóa. 
• Ñaëc taû. 
• Phaân tích caùc phöông aùn hieän thöïc. 
• Hieän thöïc. 

2.1. Ñònh nghóa ngaên xeáp 
Vôùi ñònh nghóa danh saùch trong chöông môû ñaàu, chuùng ta hieåu raèng trong 

danh saùch, moãi phaàn töû, ngoaïi tröø phaàn töû cuoái, ñeàu coù duy nhaát moät phaàn töû 
ñöùng sau noù. Ngaên xeáp laø moät tröôøng hôïp cuûa danh saùch, ñöôïc söû duïng trong caùc 
öùng duïng coù lieân quan ñeán söï ñaûo ngöôïc. Trong CTDL ngaên xeáp, vieäc theâm hay 
laáy döõ lieäu  chæ ñöôïc thöïc hieän taïi moät ñaàu. Döõ lieäu theâm vaøo tröôùc seõ laáy ra sau, 
tính chaát naøy coøn ñöôïc goïi laø vaøo tröôùc ra sau (First In Last Out - FILO). 
Ñaàu theâm hay laáy döõ lieäu cuûa ngaên xeáp coøn goïi laø ñænh (top) cuûa ngaên xeáp. 
 

 
 

Hình 2.1- Theâm phaàn töû vaøo vaø laáy phaàn töû ra khoûi ngaên xeáp. 
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Vaäy chuùng ta coù ñònh nghóa cuûa ngaên xeáp döôùi ñaây, khoâng khaùc gì ñoái vôùi ñònh 
nghóa danh saùch, ngoaïi tröø caùch thöùc maø ngaên xeáp cho pheùp thay ñoåi hoaëc truy 
xuaát ñeán caùc phaàn töû cuûa noù. 

 

Ñònh nghóa: Moät ngaên xeáp caùc phaàn töû kieåu T laø moät chuoãi noái tieáp caùc phaàn 
töû cuûa T, keøm caùc taùc vuï sau: 

1. Taïo moät ñoái töôïng ngaên xeáp roãng. 
2. Ñaåy (push) moät phaàn töû môùi vaøo ngaên xeáp, giaû söû ngaên xeáp chöa ñaày (phaàn 

töû döõ lieäu môùi luoân ñöôïc theâm taïi ñænh).  
3. Laáy (pop) moät phaàn töû ra khoûi ngaên xeáp, giaû söû ngaên xeáp chöa roãng (phaàn 

töû bò loaïi laø phaàn töû ñang naèm taïi ñænh). 
4. Xem phaàn töû taïi ñænh ngaên xeáp (top). 
 
Löu yù raèng ñònh nghóa naøy khoâng quan taâm ñeán caùch hieän thöïc cuûa kieåu döõ 

lieäu tröøu töôïng ngaên xeáp. Chuùng ta seõ tìm hieåu moät vaøi caùch hieän thöïc khaùc nhau 
cuûa ngaên xeáp vaø taát caû chuùng ñeàu phuø hôïp vôùi ñònh nghóa naøy.  

2.2. Ñaëc taû ngaên xeáp 
Ngoaøi caùc taùc vuï chính treân, caùc phöông thöùc khaùc coù theå boå sung tuyø vaøo nhu 

caàu maø chuùng ta thaáy caàn thieát: 
+ empty: cho bieát ngaên xeáp coù roãng hay khoâng. 
+ full: cho bieát ngaên xeáp coù ñaày hay chöa. 
+ clear: xoùa saïch taát caû döõ lieäu vaø laøm cho ngaên xeáp trôû neân roãng. 
 
Chuùng ta löu yù raèng, khi thieát keá caùc phöông thöùc cho moãi lôùp CTDL, ngoaøi 

moät soá phöông thöùc chính ñeå theâm vaøo hay laáy döõ lieäu ra, chuùng ta coù theå boå sung 
theâm nhieàu phöông thöùc khaùc. Vieäc theâm döïa vaøo quan nieäm cuûa moãi ngöôøi veà söï 
tieän duïng cuûa lôùp CTDL ñoù. Nhöng ñieàu ñaëc bieät quan troïng ôû ñaây laø caùc phöông 
thöùc ñoù khoâng theå maâu thuaãn vôùi ñònh nghóa ban ñaàu cuõng nhö caùc chöùc naêng maø 
chuùng ta ñaõ ñònh ra cho lôùp. Chaúng haïn, trong tröôøng hôïp ngaên xeáp cuûa chuùng ta, 
ñeå baûo ñaûm quy luaät “Vaøo tröôùc ra sau” thì traät töï cuûa caùc phaàn töû trong ngaên xeáp 
laø raát quan troïng. Chuùng ta khoâng theå cho chuùng moät phöông thöùc coù theå thay ñoåi 
traät töï cuûa caùc phaàn töû ñang coù, hoaëc phöông thöùc laáy moät phaàn töû taïi moät vò trí 
baát kyø naøo ñoù cuûa ngaên xeáp. 
 

Treân ñaây laø nhöõng phöông thöùc lieân quan ñeán caùc thao taùc döõ lieäu treân ngaên 
xeáp.  
 

Ñoái vôùi baát kyø lôùp CTDL naøo, chuùng ta cuõng khoâng theå khoâng xem xeùt ñeán hai 
phöông thöùc cöïc kyø quan troïng: ñoù chính laø hai haøm döïng lôùp vaø huûy lôùp: 
constructor vaø destructor. Trong C++ caùc haøm constructor  vaø destructor ñöôïc 
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trình bieân dòch goïi khi moät ñoái töôïng vöøa ñöôïc taïo ra hoaëc saép bò huûy. Chuùng ta 
caàn baûo ñaûm cho moãi ñoái töôïng CTDL ñöôïc taïo ra coù traïng thaùi ban ñaàu laø hôïp leä. 
Söï hôïp leä naøy seõ tieáp tuïc ñöôïc duy trì bôûi caùc phöông thöùc thao taùc döõ lieäu beân 
treân. 

 
Traïng thaùi ban ñaàu hôïp leä laø traïng thaùi roãng khoâng chöùa döõ lieäu naøo hoaëc  

traïng thaùi ñaõ chöùa moät soá döõ lieäu theo nhö mong muoán cuûa ngöôøi laäp trình söû 
duïng CTDL. Nhö vaäy, moãi lôùp CTDL luoân coù moät constructor maëc ñònh (khoâng coù 
thoâng soá) ñeå taïo ñoái töôïng roãng, caùc constructor coù thoâng soá khaùc chuùng ta coù theå 
thieát keá boå sung neáu thaáy hôïp lyù vaø caàn thieát. 

 
Moät ñoái töôïng CTDL khi bò huûy phaûi ñaûm baûo khoâng ñeå laïi raùc trong boä nhôù. 

Chuùng ta ñaõ bieát raèng, vôùi caùc bieán caáp phaùt tónh, trình bieân dòch seõ töï laáy laïi 
nhöõng vuøng nhôù ñaõ caáp phaùt cho chuùng. Vôùi caùc bieán caáp phaùt ñoäng thì ngöôïc laïi, 
vuøng nhôù phaûi ñöôïc chöông trình giaûi phoùng khi khoâng coøn söû duïng ñeán. Nhö 
vaäy, ñoái vôùi moãi phöông aùn hieän thöïc cuï theå cho moãi lôùp CTDL maø coù söû duïng 
vuøng nhôù caáp phaùt ñoäng, chuùng ta seõ xaây döïng destructor cho noù ñeå lo vieäc giaûi 
phoùng vuøng nhôù tröôùc khi ñoái töôïng bò huûy.  

 
Trong C++, constructor coù cuøng teân vôùi lôùp vaø khoâng coù kieåu traû veà. Constructor cuûa moät lôùp 

ñöôïc goïi moät caùch töï ñoäng khi moät ñoái töôïng cuûa lôùp ñoù ñöôïc khai baùo.  
 

Ñaëc taû constructor cho lôùp ngaên xeáp, maø chuùng ta ñaët teân laø lôùp Stack, nhö 
sau:  
template <class Entry> 
Stack<Entry>::Stack(); 
pre: khoâng coù. 
post: ñoái töôïng ngaên xeáp vöøa ñöôïc taïo ra laø roãng. 
uses: khoâng coù. 

 
Ñeå ñaëc taû tieáp cho caùc phöông thöùc khaùc, chuùng ta choïn ra caùc trò cuûa 

ErrorCode ñuû ñeå söû duïng cho lôùp Stack laø: 
     success, overflow, underflow 
Caùc thoâng soá daønh cho caùc phöông thöùc döôùi ñaây ñöôïc thieát keá tuøy vaøo chöùc naêng 
vaø nhu caàu cuûa töøng phöông thöùc. 
 

Phöông thöùc loaïi moät phaàn töû ra khoûi ngaên xeáp: 
template <class Entry> 
ErrorCode Stack<Entry>::pop(); 
pre: khoâng coù. 
post: neáu ngaên xeáp khoâng roãng, phaàn töû taïi ñænh ngaên xeáp ñöôïc laáy ñi, ErrorCode traû veà laø 

success; neáu ngaên xeáp roãng, ErrorCode traû veà laø underflow, ngaên xeáp khoâng ñoåi. 
uses: khoâng coù. 
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Phöông thöùc theâm moät phaàn töû döõ lieäu vaøo ngaên xeáp: 
template <class Entry> 
ErrorCode Stack<Entry>::push(const Entry &item); 
pre: khoâng coù. 
post: neáu ngaên xeáp khoâng ñaày, item ñöôïc theâm vaøo treân ñænh ngaên xeáp, ErrorCode traû veà laø 

success; neáu ngaên xeáp ñaày, ErrorCode traû veà laø overflow, ngaên xeáp khoâng ñoåi. 
uses: khoâng coù. 

Löu yù raèng item trong thoâng soá cuûa push ñoùng vai troø laø tham trò neân ñöôïc 
khai baùo laø tham chieáu haèng (const reference). Trong khi ñoù trong phöông thöùc 
top, item laø tham bieán.  

 
Hai phöông thöùc top vaø empty ñöôïc khai baùo const vì chuùng khoâng laøm thay 

ñoåi ngaên xeáp.  
template <class Entry> 
ErrorCode Stack<Entry>:: top(Entry &item) const; 
pre: khoâng coù 
post: neáu ngaên xeáp khoâng roãng, phaàn töû taïi ñænh ngaên xeáp ñöôïc cheùp vaøo item, ErrorCode traû 

veà laø success; neáu ngaên xeáp roãng, ErrorCode traû veà laø underflow; caû hai tröôøng hôïp 
ngaên xeáp  ñeàu khoâng ñoåi. 

uses: khoâng coù. 
 

template <class Entry> 
bool Stack<Entry>::empty() const; 
pre: khoâng coù 
post: neáu ngaên xeáp roãng, haøm traû veà true; neáu ngaên xeáp khoâng roãng, haøm traû veà false, ngaên 

xeáp khoâng ñoåi. 
uses: khoâng coù. 

Sinh vieân coù theå ñaëc taû töông töï cho phöông thöùc full, clear, hay caùc 
phöông thöùc boå sung khaùc. 
Töø nay veà sau, chuùng ta quy öôùc raèng neáu hai phaàn precondition hoaëc uses khoâng 
coù thì chuùng ta khoâng caàn phaûi ghi ra. 
 

Chuùng ta coù phaàn giao tieáp maø lôùp Stack daønh cho ngöôøi laäp trình söû duïng 
nhö sau: 
template<class Entry> 
class Stack { 
public: 
   Stack(); 
   bool empty() const; 
   ErrorCode pop(); 
   ErrorCode top(Entry &item) const; 
   ErrorCode push(const Entry &item); 
}; 

Vôùi moät ñaëc taû nhö vaäy chuùng ta ñaõ hoaøn toaøn coù theå söû duïng lôùp Stack trong 
caùc öùng duïng. Sinh vieân neân tieáp tuïc xem ñeán phaàn trình baøy caùc öùng duïng veà 
ngaên xeáp trong chöông 14. Döôùi ñaây laø chöông trình minh hoïa vieäc söû duïng ngaên 
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xeáp thoâng qua caùc ñaëc taû treân. Chöông trình giaûi quyeát baøi toaùn in caùc soá theo thöù 
töï ngöôïc vôùi thöù töï nhaäp vaøo ñaõ ñöôïc trình baøy trong phaàn môû ñaàu. 
 
Ví duï: 

Chöông trình seõ ñoïc vaøo moät soá nguyeân n vaø n soá thöïc keá ñoù. Moãi soá thöïc 
nhaäp vaøo seõ ñöôïc löu vaøo ngaên xeáp. Cuoái cuøng caùc soá ñöôïc laáy töø ngaên xeáp vaø in 
ra. 
#include   <Stack> //Söû duïng lôùp Stack.  
int main() 
/* 
pre:   Ngöôøi söû duïng nhaäp vaøo moät soá nguyeân n vaø n soá thöïc. 
post:  Caùc soá seõ ñöôïc in ra theo thöù töï ngöôïc. 
uses:  lôùp Stack vaø caùc phöông thöùc cuûa Stack. 
*/ 
{ 
   int n; 
   double item; 
   Stack<double> numbers;  
   cout <<"Type in an integer n followed by n decimal numbers."<< endl; 
   cout << " The numbers will be printed in reverse order." << endl; 
   cin  >> n; 
 
   for (int i = 0; i < n; i++) { 
      cin >> item; 
      numbers.push(item); 
   } 
 
   cout << endl << endl; 
   while (!numbers.empty()) { 
 numbers.top(item) 
      cout << item << " "; 
      numbers.pop(); 
   } 
   cout << endl; 
} 

 
Che daáu thoâng tin: khi söû duïng lôùp Stack chuùng ta khoâng caàn bieát noù ñöôïc löu 
tröõ trong boä nhôù nhö theá naøo vaø caùc phöông thöùc cuûa noù hieän thöïc ra sao. Ñaây laø 
vaán ñeà che daáu thoâng tin (information hiding).  

Moät CTDL coù theå coù nhieàu caùch hieän thöïc khaùc nhau, nhöng moïi caùch hieän 
thöïc ñeàu coù chung phaàn ñaëc taû caùc giao tieáp ñoái vôùi beân ngoaøi. Nhôø ñoù maø caùc 
chöông trình öùng duïng giöõ ñöôïc söï ñoäc laäp vôùi caùc hieän thöïc khaùc nhau cuûa cuøng 
moät lôùp CTDL. Khi caàn thay ñoåi hieän thöïc cuûa CTDL maø öùng duïng ñang söû duïng, 
chuùng ta khoâng caàn chænh söûa maõ nguoàn cuûa öùng duïng. 
 
Tính khaû thi vaø hieäu quaû cuûa öùng duïng: Tuy öùng duïng caàn phaûi ñoäc laäp vôùi 
hieän thöïc cuûa caáu truùc döõ lieäu, nhöng vieäc choïn caùch hieän thöïc naøo aûnh höôûng ñeán 
tính khaû thi vaø hieäu quaû cuûa öùng duïng. Chuùng ta caàn hieåu caùc öu nhöôïc ñieåm cuûa 
moãi caùch hieän thöïc cuûa caáu truùc döõ lieäu ñeå löïa choïn cho phuø hôïp vôùi tính chaát cuûa 
öùng duïng. 
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Tính trong saùng cuûa chöông trình: Öu ñieåm khaùc cuûa che daáu thoâng tin laø 
tính trong saùng cuûa chöông trình. Nhöõng teân goïi quen thuoäc daønh cho caùc thao 
taùc treân caáu truùc döõ lieäu giuùp chuùng ta hình dung roõ raøng giaûi thuaät cuûa chöông 
trình. Chaúng haïn vôùi thao taùc treân ngaên xeáp, ngöôøi ta thöôøng quen duøng caùc töø: 
push – ñaåy vaøo ngaên xeáp, pop – laáy ra khoûi ngaên xeáp. 
 
Thieát keá töø treân xuoáng: Söï taùch rôøi giöõa vieäc söû duïng caáu truùc döõ lieäu vaø caùch 
hieän thöïc cuûa noù coøn giuùp chuùng ta thöïc hieän toát hôn quaù trình thieát keá töø treân 
xuoáng (top-down design) caû cho caáu truùc döõ lieäu vaø caû cho chöông trình öùng duïng. 

2.3. Caùc phöông aùn hieän thöïc ngaên xeáp 
Trong phaàn naøy chuùng ta seõ tìm hieåu caùc phöông aùn hieän thöïc cho lôùp ngaên 

xeáp. Caùc öu nhöôïc ñieåm cuûa caùc caùch hieän thöïc khaùc nhau ñoái vôùi moät ñaëc taû 
CTDL thöôøng lieân quan ñeán nhöõng vaán ñeà sau ñaây: 

• Cho pheùp hay khoâng cho pheùp löu tröõ vaø thao taùc vôùi löôïng döõ lieäu lôùn. 
• Toác ñoä xöû lyù cuûa caùc phöông thöùc. 
 
Vì ngaên xeáp laø moät tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa danh saùch, neân ñaõ ñeán luùc chuùng 

ta baøn ñeán caùch löu tröõ caùc phaàn töû trong moät danh saùch. Coù hai phöông aùn löu 
tröõ chính:  

• Caùc phaàn töû naèm keá nhau trong boä nhôù maø chuùng ta hay duøng töø lieân tuïc 
(contiguous) ñeå noùi ñeán. 

• Caùc phaàn töû khoâng naèm keá nhau trong boä nhôù maø chuùng ta duøng coâng cuï laø 
caùc bieán kieåu con troû (pointer) ñeå quaûn lyù, tröôøng hôïp naøy chuùng ta goïi laø 
danh saùch lieân keát (linked list). 

 
Hieän thöïc lieân tuïc ñôn giaûn nhöng bò haïn cheá ôû choã kích thöôùc caàn ñöôïc bieát 

tröôùc. Neáu duøng maûng lôùn quaù seõ bò laõng phí, nhöng nhoû quaù deã bò ñaày. Hieän thöïc 
lieân keát linh ñoäng hôn, noù chæ bò ñaày khi boä nhôù thöïc söï khoâng coøn choã troáng nöõa. 

2.4. Hieän thöïc ngaên xeáp 

2.4.1. Hieän thöïc ngaên xeáp lieân tuïc 

Ñeå hieän thöïc lôùp ngaên xeáp lieân tuïc (contiguous stack), chuùng ta duøng moät 
maûng (array trong C++) ñeå chöùa caùc phaàn töû cuûa ngaên xeáp vaø moät thuoäc tính 
count cho bieát soá phaàn töû hieän coù trong ngaên xeáp.  
 
const int max = 10;   //  Duøng soá nhoû ñeå kieåm tra chöông trình. 
template <class Entry> 
class Stack { 
public: 
   Stack(); 
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   bool empty() const; 
   ErrorCode pop(); 
   ErrorCode top(Entry &item) const; 
   ErrorCode push(const Entry &item); 
private: 
   int count; 
   Entry entry[max]; 
}; 

 
Push, pop, vaø caùc phöông thöùc khaùc 
YÙ töôûng chung cuûa caùc phöông thöùc naøy nhö sau: 

• Vieäc theâm döõ lieäu môùi chæ thöïc hieän ñöôïc khi ngaên xeáp coøn choã troáng. 
• Vieäc loaïi phaàn töû khoûi ngaên xeáp hoaëc xem phaàn töû treân ñænh ngaên xeáp chæ 

thöïc hieän ñöôïc khi ngaên xeáp khoâng roãng. 
• Do count laø soá phaàn töû hieän coù trong ngaên xeáp vaø chæ soá cuûa array trong 

C++ ñöôïc baét ñaàu töø 0, neân count-1 chính laø chæ soá cuûa phaàn töû taïi ñænh 
ngaên xeáp khi caàn xem hoaëc caàn loaïi boû khoûi ngaên xeáp. 

• Khi caàn theâm phaàn töû môùi, count laø chæ soá chæ ñeán vò trí coøn troáng ngay 
treân ñænh ngaên xeáp, cuõng laø chæ soá cuûa phaàn töû môùi neáu ñöôïc theâm vaøo. 

• Khi ngaên xeáp ñöôïc theâm hoaëc laáy phaàn töû thì thuoäc tính count luoân phaûi 
ñöôïc caäp nhaät laïi. 

• Constructor taïo ñoái töôïng ngaên xeáp roãng baèng caùch gaùn thuoäc tính count 
baèng 0. Löu yù raèng chuùng ta khoâng caàn quan taâm ñeán trò cuûa nhöõng phaàn 
töû naèm töø vò trí count cho ñeán heát maûng (max -1), caùc vò trí töø 0 ñeán 
count-1 môùi thöïc söï chöùa nhöõng döõ lieäu ñaõ ñöôïc ñöa vaøo ngaên xeáp. 

 
template <class Entry> 
ErrorCode Stack<Entry>::push(const Entry &item) 
/* 
post: neáu ngaên xeáp khoâng ñaày, item ñöôïc theâm vaøo treân ñænh ngaên xeáp, ErrorCode traû veà laø 

success; neáu ngaên xeáp ñaày, ErrorCode traû veà laø overflow, ngaên xeáp khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   ErrorCode outcome = success; 
   if (count >= max) 
      outcome = overflow; 
   else 
      entry[count++] = item; 
   return outcome; 
} 
 
template <class Entry> 
ErrorCode Stack<Entry>::pop() 
/* 
post: neáu ngaên xeáp khoâng roãng, phaàn töû taïi ñænh ngaên xeáp ñöôïc laáy ñi, ErrorCode traû veà laø 

success; neáu ngaên xeáp roãng, ErrorCode traû veà laø underflow, ngaên xeáp khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   ErrorCode outcome = success; 
   if (count == 0) 
      outcome = underflow; 
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   else --count; 
   return outcome; 
} 

 
 
template <class Entry> 
ErrorCode Stack<Entry>::top(Entry &item) const 
/* 
post: neáu ngaên xeáp khoâng roãng, phaàn töû taïi ñænh ngaên xeáp ñöôïc cheùp vaøo item, ErrorCode traû 

veà laø success; neáu ngaên xeáp roãng, ErrorCode traû veà laø underflow; caû hai tröôøng hôïp 
ngaên xeáp  ñeàu khoâng ñoåi. 

*/ 
{ 
   ErrorCode outcome = success; 
   if (count == 0) 
      outcome = underflow; 
   else 
      item = entry[count - 1]; 
   return outcome; 
} 

 
template <class Entry> 
bool Stack<Entry>::empty() const 
/* 
post: neáu ngaên xeáp roãng, haøm traû veà true; neáu ngaên xeáp khoâng roãng, haøm traû veà false, ngaên 

xeáp khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   bool outcome = true; 
   if (count > 0) outcome = false; 
   return outcome; 
} 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.2- Bieåu dieãn cuûa döõ lieäu trong ngaên xeáp lieân tuïc. 
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Constructor seõ khôûi taïo moät ngaên xeáp roãng. 
 

template <class Entry> 
Stack<Entry>::Stack() 
/* 
post: ngaên xeáp ñöôïc khôûi taïo roãng. 
*/ 
{ 
   count = 0; 
} 
 

2.4.2. Hieän thöïc ngaên xeáp lieân keát 

Caáu truùc lieân keát ñöôïc taïo bôûi caùc phaàn töû , moãi phaàn töû chöùa hai phaàn: moät 
chöùa thoâng tin chính laø döõ lieäu cuûa phaàn töû, moät chöùa con troû tham chieáu ñeán 
phaàn töû keá, vaø ñöôïc khai baùo trong C++ nhö sau:  
template <class Entry> 
struct Node { 
//  data members 
   Entry entry; 
   Node<Entry> *next; 
//  constructors 
   Node(); 
   Node(Entry item, Node<Entry> *add_on = NULL); 
}; 

 
Vaø ñaây laø hình aûnh cuûa moät phaàn töû trong caáu truùc lieân keát: 

 
Hình döôùi ñaây bieåu dieãn moät caáu truùc lieân keát coù con troû chæ ñeán phaàn töû ñaàu 

laø First_node. 

Vaán ñeà ñaët ra laø chuùng ta neân choïn phaàn töû ñaàu hay phaàn töû cuoái cuûa caáu truùc 
lieân keát laøm ñænh cuûa ngaên xeáp. Thoaït nhìn, döôøng nhö vieäc theâm moät node môùi 
vaøo cuoái caáu truùc lieân keát laø deã hôn (töông töï nhö ñoái vôùi ngaên xeáp lieân tuïc). 
Nhöng vieäc loaïi moät phaàn töû ôû cuoái laø khoù bôûi vì vieäc xaùc ñònh phaàn töû ngay tröôùc 

 
 

Hình 2.3- Caáu truùc Node chöùa con troû 
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phaàn töû bò loaïi khoâng theå thöïc hieän nhanh choùng. Lyù do laø caùc con troû trong caáu 
truùc lieân keát chæ theo moät chieàu. Khi loaïi ñi moät phaàn töû ôû cuoái caáu truùc lieân keát, 
chuùng ta phaûi baét ñaàu töø ñaàu, laàn theo caùc con troû, môùi xaùc ñònh ñöôïc phaàn töû 
cuoái. Do ñoù, caùch toát nhaát laø vieäc theâm vaøo hay loaïi phaàn töû ñeàu ñöôïc thöïc hieän ôû 
phaàn töû ñaàu cuûa caáu truùc lieân keát. Ñænh cuûa ngaên xeáp lieân keát ñöôïc choïn laø phaàn 
töû ñaàu cuûa caáu truùc lieân keát.  

 
Moãi caáu truùc lieân keát caàn moät thaønh phaàn con troû chæ ñeán phaàn töû ñaàu tieân. 

Ñoái vôùi ngaên xeáp lieân keát, thaønh phaàn naøy luoân chæ ñeán ñænh cuûa ngaên xeáp. Do 
moãi phaàn töû trong caáu truùc lieân keát coù tham chieáu ñeán phaàn töû keá neân töø phaàn töû 
ñaàu tieân chuùng ta coù theå ñeán moïi phaàn töû trong ngaên xeáp lieân keát baèng caùch laàn 
theo caùc tham chieáu naøy. Töø ñoù, thoâng tin duy nhaát caàn thieát ñeå coù theå truy xuaát 
döõ lieäu trong ngaên xeáp lieân keát laø ñòa chæ cuûa phaàn töû taïi ñænh. Phaàn töû taïi ñaùy 
ngaên xeáp luoân coù tham chieáu laø NULL. 

 
template <class Entry> 
class Stack { 
public: 
   Stack(); 
   bool empty() const; 
   ErrorCode push(const Entry &item); 
   ErrorCode pop(); 
   ErrorCode top(Entry &item) const; 
protected: 
   Node<Entry> *top_node; 
}; 

Do lôùp Stack giôø ñaây chæ chöùa moät phaàn töû döõ lieäu, chuùng ta coù theå cho raèng 
vieäc duøng lôùp coù theå khoâng caàn thieát, thay vaøo ñoù chuùng ta duøng luoân moät bieán ñeå 
chöùa ñòa chæ cuûa ñænh ngaên xeáp. Tuy nhieân, ôû ñaây coù boán lyù do ñeå söû duïng lôùp 
Stack. 

 
• Lyù do quan troïng nhaát laø söï duy trì tính ñoùng kín: neáu chuùng ta khoâng söû 

duïng lôùp ngaên xeáp, chuùng ta khoâng theå xaây döïng caùc phöông thöùc cho ngaên 
xeáp. 

 
Hình 2.4- Caáu truùc lieân keát

First node
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• Lyù do thöù hai laø ñeå duy trì söï khaùc bieät luaän lyù giöõa lôùp ngaên xeáp, maø baûn 
thaân ñöôïc taïo bôûi caùc phaàn töû  laø caùc node, vôùi top cuûa ngaên xeáp laø moät con 
troû tham chieáu ñeán chæ moät node. Vieäc chuùng ta chæ caàn naém giöõ top cuûa 
ngaên xeáp, laø coù theå tìm ñeán moïi phaàn töû khaùc cuûa ngaên xeáp tuy laø hieån 
nhieân, nhöng khoâng thích ñaùng vôùi caáu truùc luaän lyù naøy. 

• Lyù do thöù ba laø ñeå duy trì tính nhaát quaùn vôùi caùc caáu truùc döõ lieäu khaùc cuõng 
nhö caùc caùch hieän thöïc khaùc nhau cuûa moät caáu truùc döõ lieäu: moät caáu truùc döõ 
lieäu bao goàm caùc döõ lieäu vaø moät taäp caùc thao taùc. 

• Cuoái cuøng, vieäc xem ngaên xeáp nhö moät con troû ñeán ñænh cuûa noù khoâng ñöôïc 
phuø hôïp vôùi caùc kieåu döõ lieäu. Thoâng thöôøng, caùc kieåu döõ lieäu phaûi coù khaû 
naêng hoã trôï trong vieäc debug chöông trình baèng caùch cho pheùp trình bieân 
dòch thöïc hieän vieäc kieåm tra kieåu moät caùch toát nhaát. 

 
Chuùng ta haõy baét ñaàu baèng moät ngaên xeáp roãng, top_node == NULL, vaø xem 

xeùt vieäc theâm phaàn töû ñaàu tieân vaøo ngaên xeáp. Chuùng ta caàn taïo moät node môùi 
chöùa baûn sao cuûa thoâng soá item nhaän vaøo bôû phöông thöùc push. Node naøy ñöôïc 
truy xuaát bôûi bieán con troû new_top. Sau ñoù ñòa chæ chöùa trong new_top seõ ñöôïc 
cheùp vaøo top_node cuûa Stack (hình 2.5a): 

 
   Node *new_top = new Node<Entry>(item); 
   top_node = new_top; 
 
Chuù yù raèng ôû ñaây, constructor khi taïo moät node môùi ñaõ gaùn next cuûa noù baèng 

NULL, vaø chuùng ta hoaøn toaøn an taâm vì khoâng bao giôø coù con troû mang trò ngaãu 
nhieân. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 2.5- Theâm moät phaàn töû vaøo ngaên xeáp lieân keát. 
(b)

(a) 
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Neáu trung thaønh vôùi nguyeân taéc “Khoâng bao giôø ñeå moät bieán con troû mang trò 
ngaãu nhieân”, chuùng ta seõ giaûm ñöôïc gaùnh naëng ñaùng keå trong coâng söùc laäp trình 
vì khoâng phaûi maát quaù nhieàu thì giôø vaø ñau ñaàu do nhöõng loãi maø noù gaây ra. 

 
Ñeå tieáp tuïc, xem nhö chuùng ta ñaõ coù moät ngaên xeáp khoâng roãng. Ñeå ñöa theâm 

phaàn töû vaøo ngaên xeáp, chuùng ta caàn theâm moät node vaøo ngaên xeáp. Tröôùc heát 
chuùng ta caàn taïo moät node môùi ñöôïc tham chieáu bôûi con troû new_top, node naøy 
phaûi coù döõ lieäu laø item vaø lieân keát next tham chieáu ñeán top cuõ cuûa ngaên xeáp. 
Sau ñoù chuùng ta seõ thay ñoåi top_node cuûa ngaên xeáp tham chieáu ñeán node môùi 
naøy (hình 2.5b). Thöù töï cuûa hai pheùp gaùn naøy raát quan troïng: neáu chuùng ta laøm 
theo thöù töï ngöôïc laïi, vieäc thay ñoåi top_node sôùm seõ laøm maát khaû naêng truy xuaát 
caùc phaàn töû ñaõ coù cuûa ngaên xeáp. Chuùng ta coù phöông thöùc push nhö sau: 

 
template <class Entry> 
ErrorCode Stack<Entry>::push(const Entry &item) 
/* 
post: neáu ngaên xeáp khoâng ñaày, item ñöôïc theâm vaøo treân ñænh ngaên xeáp, ErrorCode traû veà laø 

success; neáu ngaên xeáp ñaày, ErrorCode traû veà laø overflow, ngaên xeáp khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   Node *new_top = new Node<Entry>(item, top_node); 
   if (new_top == NULL) return overflow; 
   top_node = new_top; 
   return success; 
} 

 
Khi thay ñoåi caùc tham chieáu (caùc bieán con troû), thöù töï caùc pheùp gaùn luoân caàn 

ñöôïc xem xeùt moät caùch kyõ löôõng. 
. 
Phöông thöùc push traû veà ErrorCode laø overflow trong tröôøng hôïp boä nhôù 

ñoäng khoâng tìm ñöôïc choã troáng ñeå caáp phaùt cho phaàn töû môùi, toaùn töû new traû veà 
trò NULL. 

 
Vieäc laáy moät phaàn töû ra khoûi ngaên xeáp thöïc söï ñôn giaûn: 
 

 

 
 

Hình 2.6- Laáy moät phaàn töû ra khoûi ngaên xeáp lieân keát. 
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template <class Entry> 
ErrorCode Stack<Entry>::pop() 
/* 
post: neáu ngaên xeáp khoâng roãng, phaàn töû taïi ñænh ngaên xeáp ñöôïc laáy ñi, ErrorCode traû veà laø 

success; neáu ngaên xeáp roãng, ErrorCode traû veà laø underflow, ngaên xeáp khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   Node *old_top = top_node; 
   if (top_node == NULL) return underflow; 
   top_node = old_top->next; 
   delete old_top; 
   return success; 
} 

 
Löu yù raèng trong phöông thöùc pop, chæ caàn gaùn top_node cuûa ngaên xeáp tham 

chieáu ñeán phaàn töû thöù hai trong ngaên xeáp thì phaàn töû thöù nhaát xem nhö ñaõ ñöôïc 
loaïi khoûi ngaên xeáp. Tuy nhieân, neáu khoâng thöïc hieän vieäc giaûi phoùng phaàn töû treân 
ñænh ngaên xeáp, chöông trình seõ gaây ra raùc. Trong öùng duïng nhoû, phöông thöùc pop 
vaãn chaïy toát. Nhöng neáu öùng duïng lôùn goïi phöông thöùc naøy raát nhieàu laàn, soá 
löôïng raùc seõ lôùn leân ñaùng keå daãn ñeán khoâng ñuû vuøng nhôù ñeå chöông trình chaïy 
tieáp.  

 
Khi moät caáu truùc döõ lieäu ñöôïc hieän thöïc, noù phaûi ñöôïc xöû lyù toát trong moïi 

tröôøng hôïp ñeå coù theå ñöôïc söû duïng trong nhieàu öùng duïng khaùc nhau. 
 

2.4.3. Ngaên xeáp lieân keát vôùi söï an toaøn 

Khi söû duïng caùc phöông thöùc maø chuùng ta vöøa xaây döïng cho ngaên xeáp lieân keát, 
ngöôøi laäp trình coù theå voâ tình gaây neân raùc hoaëc phaù vôõ tính ñoùng kín cuûa caùc ñoái 
töôïng ngaên xeáp. Trong phaàn naøy chuùng ta seõ xem xeùt chi tieát veà caùc nguy cô laøm 
maát ñi tính an toaøn vaø tìm hieåu theâm ba phöông thöùc maø C++ cung caáp ñeå khaéc 
phuïc vaán ñeà naøy, ñoù laø caùc taùc vuï huûy ñoái töôïng (destructor), taïo ñoái töôïng baèng 
caùch sao cheùp töø ñoái töôïng khaùc (copy constructor) vaø pheùp gaùn ñöôïc ñònh nghóa 
laïi (overloaded assignment). Hai taùc vuï ñaàu khoâng ñöôïc goïi töôøng minh bôûi 
ngöôøi laäp trình, chuùng seõ ñöôïc trình bieân dòch goïi luùc caàn thieát; rieâng taùc vuï thöù 
ba ñöôïc goïi bôûi ngöôøi laäp trình khi caàn gaùn hai ñoái töôïng. Nhö vaäy, vieäc boå sung 
nhaèm baûo ñaûm tính an toaøn cho lôùp Stack khoâng laøm thay ñoåi veû beà ngoaøi cuûa 
Stack ñoái vôùi ngöôøi söû duïng. 

2.4.3.1. Haøm huûy ñoái töôïng (Destructor) 
Giaû söû nhö ngöôøi laäp trình vieát moät voøng laëp ñôn giaûn trong ñoù khai baùo moät 

ñoái töôïng ngaên xeáp coù teân laø small vaø ñöa döõ lieäu vaøo. Chaúng haïn chuùng ta xem 
xeùt ñoaïn leänh sau: 

 
for (int i=0; i < 1000000; i++) { 
   Stack<Entry> small; 
   small.push(some_data); 
} 
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Trong moãi laàn laëp, ñoái töôïng small ñöôïc taïo ra, döõ lieäu theâm vaøo thuoäc vuøng 
boä nhôù caáp phaùt ñoäng, sau ñoù ñoái töôïng small khoâng coøn toàn taïi khi ra khoûi taàm 
vöïc hoaït ñoäng cuûa noù (scope). Giaû söû chöông trình söû duïng ngaên xeáp lieân keát ñöôïc 
hieän thöïc nhö hình 2.4. Ngay khi ñoái töôïng small khoâng coøn toàn taïi , döõ lieäu 
trong ngaên xeáp trôû thaønh raùc, vì baûn thaân ñoái töôïng small chæ chöùa con troû 
top_node, vuøng nhôù maø con troû naøy chieám seõ ñöôïc traû veà cho heä thoáng, coøn caùc 
döõ lieäu maø con troû naøy tham chieáu ñeán thuoäc vuøng nhôù caáp phaùt ñoäng vaãn chöa 
ñöôïc traû veà heä thoáng. Voøng laëp treân ñöôïc thöïc hieän haøng trieäu laàn, vaø raùc seõ bò 
tích luõy raát nhieàu. Trong tröôøng hôïp naøy khoâng theå buoäc toäi ngöôøi laäp trình: do 
voøng laëp seõ chaúng gaây ra vaán ñeà gì neáu ngöôøi laäp trình söû duïng hieän thöïc ngaên 
xeáp lieân tuïc, moïi vuøng nhôù daønh cho döõ lieäu trong ngaên xeáp lieân tuïc ñeàu ñöôïc giaûi 
phoùng khi ngaên xeáp ra khoûi taàm vöïc. 

 
Moät ñieàu chaéc chaén raèng khi hieän thöïc ngaên xeáp lieân keát, chuùng ta caàn phaûi 

caûnh baùo ngöôøi söû duïng khoâng ñöôïc ñeå moät ñoái töôïng ngaên xeáp khoâng roãng ra 
khoûi taàm vöïc, hoaëc chuùng ta phaûi laøm roãng ngaên xeáp tröôùc khi noù ra khoûi taàm 
vöïc. 

 
Ngoân ngöõ C++ cung caáp cho lôùp phöông thöùc destructor ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy. Ñoái vôùi moïi 

lôùp, destructor laø moät phöông thöùc ñaëc bieät ñöôïc thöïc thi cho ñoái töôïng cuûa lôùp ngay tröôùc khi ñoái 
töôïng ra khoûi taàm vöïc. Ngöôøi söû duïng khoâng caàn phaûi goïi destructor moät caùch töôøng minh vaø 
thaäm chí cuõng khoâng caàn bieát ñeán söï toàn taïi cuûa noù. Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng, moät lôùp coù destructor 
coù theå ñöôïc thay theá moät caùch ñôn giaûn bôûi moät lôùp maø khoâng coù noù. 

 
Destructor thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå giaûi phoùng caùc ñoái töôïng caáp phaùt ñoäng maø 

chuùng coù theå taïo neân raùc. Trong tröôøng hôïp cuûa chuùng ta, chuùng ta neân boå sung 
theâm destructor cho lôùp ngaên xeáp lieân keát. Sau hieäu chænh naøy, ngöôøi söû duïng seõ 
khoâng theå gaây ra raùc khi ñeå moät ñoái töôïng ngaên xeáp khoâng roãng ra khoûi taàm vöïc. 

 
Destructor ñöôïc khai baùo nhö moät phöông thöùc cuûa lôùp, khoâng coù thoâng soá vaø 

khoâng coù trò traû veà. Teân cuûa destructor laø teân lôùp coù theâm daáu ~ phía tröôùc.  
 
     Stack::~Stack(); 
 
Do phöông thöùc pop ñöôïc laäp trình ñeå loaïi moät phaàn töû ra khoûi ngaên xeáp, 

chuùng ta coù theå hieän thöïc destructor cho ngaên xeáp baèng caùch laëp nhieàu laàn vieäc 
goïi pop: 
template <class Entry> 
Stack::~Stack() //  Destructor 
/* 
post: ngaên xeáp ñaõ ñöôïc laøm roãng. 
*/ 
{ 
   while (!empty()) 
      pop(); 
} 
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Ñoái vôùi moïi caáu truùc lieân keát chuùng ta caàn vieát destructor ñeå doïn deïp caùc ñoái 

töôïng tröôùc khi chuùng ra khoûi taàm vöïc. 

2.4.3.2. Ñònh nghóa laïi pheùp gaùn 
Ngay khi chuùng ta ñaõ boå sung destructor cho ngaên xeáp lieân keát, ngöôøi söû duïng 

cuõng coù theå taïo raùc khi vieát voøng laëp töïa nhö ví duï sau.  
 

Stack<Entry> outer_stack; 
for (int i=0; i < 1000000; i++) { 
   Stack<Entry> inner_stack; 
   inner_stack.push(some_data); 
   inner_stack = outer_stack; 
} 

 
Ñaàu tieân laø ñoái töôïng outer_stack ñöôïc taïo ra, sau ñoù voøng laëp ñöôïc thöïc hieän. 

Moãi laàn laëp laø moät laàn taïo moät ñoái töôïng inner_stack, ñöa döõ lieäu vaøo 
inner_stack,  gaùn outer_stack vaøo inner_stack. Leänh gaùn naøy gaây ra moät vaán ñeà 
nghieâm troïng cho hieän thöïc ngaên xeáp lieân keát cuûa chuùng ta. Thoâng thöôøng, C++ 
thöïc hieän pheùp gaùn caùc ñoái töôïng baèng caùch cheùp caùc thuoäc tính cuûa caùc ñoái töôïng. 
Do ñoù, outer_stack.top_node ñöôïc ghi ñeø leân inner_stack.top_node, laøm cho döõ lieäu 
cuõ tham chieáu bôûi inner_stack.top_node trôû thaønh raùc. Cuõng gioáng nhö phaàn 
tröôùc, neáu hieän thöïc ngaên xeáp lieân tuïc ñöôïc söû duïng thì khoâng coù vaán ñeà gì xaûy 
ra. Nhö vaäy, loãi laø do hieän thöïc ngaên xeáp lieân keát coøn thieáu soùt. 

 

Hình 2.7 cho thaáy taùc vuï gaùn khoâng ñöôïc thöïc hieän nhö mong muoán. Sau pheùp 
gaùn, caû hai ngaên xeáp cuøng chia xeû caùc node. Cuoái moãi laàn laëp, destructor cuûa 
inner_stack seõ giaûi phoùng moïi döõ lieäu cuûa outer_stack. Vieäc giaûi phoùng döõ 
lieäu cuûa outer_stack coøn laøm cho outer_stack.top_node trôû thaønh tham 
chieáu treo, coù nghóa laø tham chieáu ñeán vuøng nhôù khoâng xaùc ñònh. 

 

 
Hình 2.7- ÖÙng duïng cheùp ngaên xeáp. 
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Vaán ñeà sinh ra bôûi pheùp gaùn treân ngaên xeáp lieân keát laø do noù cheùp caùc tham 
chieáu chöù khoâng phaûi cheùp caùc trò. Pheùp gaùn trong tröôøng hôïp naøy ñöôïc goïi laø 
pheùp gaùn coù ngöõ nghóa tham chieáu (reference semantics) . Ngöôïc laïi, khi pheùp gaùn 
thöïc söï cheùp döõ lieäu trong CTDL chuùng ta goïi laø pheùp gaùn coù ngöõ nghóa trò (value 
semantics). Trong hieän thöïc lôùp ngaên xeáp lieân keát, hoaëc chuùng ta phaûi caûnh baùo 
cho ngöôøi söû duïng raèng pheùp gaùn chæ laø pheùp gaùn coù ngöõ nghóa tham chieáu, hoaëc 
chuùng ta phaûi laøm cho trình bieân dòch C++ thöïc hieän pheùp gaùn coù ngöõ nghóa trò. 

 
Trong C++, chuùng ta hieän thöïc moät phöông thöùc ñaëc bieät goïi laø pheùp gaùn ñöôïc 

ñònh nghóa laïi (overloaded assignment) ñeå ñònh nghóa laïi caùch thöïc hieän pheùp 
gaùn. Khi trình bieân dòch C++ dòch moät pheùp gaùn coù daïng x = y, noù öu tieân choïn 
pheùp gaùn ñöôïc ñònh nghóa laïi tröôùc neáu nhö lôùp x coù ñònh nghóa. Chæ khi khoâng coù 
phöông thöùc naøy, trình bieân dòch môùi dòch pheùp gaùn nhö laø pheùp gaùn töøng bit ñoái 
vôùi caùc thuoäc tính cuûa ñoái töôïng (neáu thuoäc tính laø con troû thì pheùp gaùn trôû thaønh 
pheùp gaùn coù ngöõ nghóa tham chieáu). Chuùng ta caàn ñònh nghóa laïi ñeå pheùp gaùn cho 
ngaên xeáp lieân keát trôû thaønh pheùp gaùn coù ngöõ nghóa trò. 

 
Coù moät vaøi caùch ñeå khai baùo vaø hieän thöïc pheùp gaùn ñöôïc ñònh nghóa laïi. Caùch 

ñôn giaûn laø khai baùo nhö sau: 
 void Stack<Entry>::operator= ( const Stack &original ); 
 
Pheùp gaùn naøy coù theå ñöôïc goïi nhö sau: 
     x.operator = (y); 
 
hoaëc goïi theo cuù phaùp thöôøng duøng: 
 
     x = y; 
 
Pheùp gaùn ñònh nghóa laïi cho ngaên xeáp lieân keát caàn laøm nhöõng vieäc sau: 
 
• Cheùp döõ lieäu töø ngaên xeáp ñöôïc truyeàn vaøo thoâng qua thoâng soá. 
• Giaûi phoùng vuøng nhôù chieám giöõ bôûi döõ lieäu cuûa ñoái töôïng ngaên xeáp ñang 

ñöôïc thöïc hieän leänh gaùn. 
• Chuyeån caùc döõ lieäu vöøa cheùp ñöôïc cho ñoái töôïng ngaên xeáp ñöôïc gaùn. 
 

template <class Entry> 
void Stack::operator = (const Stack<Entry> &original) //  Overload assignment 
/* 
post: ñoái töôïng ngaên xeáp ñöôïc gaùn chöùa caùc döõ lieäu gioáng heät ngaên xeáp ñöôïc truyeàn vaøo qua 

thoâng soá. 
*/ 
{ 
   Node<Entry> *new_top, *new_copy, *original_node = original.top_node; 
   if (original_node == NULL) new_top = NULL; 
   else {                         //  Taïo baûn sao caùc node. 
      new_copy = new_top = new Node<Entry>(original_node->entry); 
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      while (original_node->next != NULL) { 
         original_node = original_node->next; 
         new_copy->next = new Node<Entry>(original_node->entry); 
         new_copy = new_copy->next; 
      } 
   } 
   while (!empty())               // Laøm roãng ngaên xeáp seõ ñöôïc gaùn. 
      pop(); 
   top_node = new_top;            // Ngaên xeáp ñöôïc gaùn seõ naém giöõ baûn sao. 
} 

 
Löu yù raèng trong phöông thöùc treân chuùng ta taïo ra moät baûn sao töø ngaên xeáp 

original tröôùc, roài môùi doïn deïp ngaên xeáp seõ ñöôïc gaùn baèng caùch goïi phöông 
thöùc pop nhieàu laàn. Nhôø vaäy neáu trong öùng duïng coù pheùp gaùn x = x thì döõ lieäu 
cuõng khoâng bò sai. 

 
Pheùp gaùn ñöôïc ñònh nghóa laïi nhö treân thoûa yeâu caàu laø pheùp gaùn coù ngöõ nghóa 

trò, tuy nhieân ñeå coù theå söû duïng trong tröôøng hôïp:  
first_stack=second_stack=third_stack=..., pheùp gaùn  phaûi traû veà 
Stack& (tham chieáu ñeán lôùp Stack).  

2.4.3.3. Copy constructor 
Tröôøng hôïp cuoái cuøng veà söï thieáu an toaøn cuûa caùc caáu truùc lieân keát laø khi trình  

bieân dòch caàn cheùp moät ñoái töôïng. Chaúng haïn, moät ñoái töôïng caàn ñöôïc cheùp khi 
noù laø tham trò gôûi cho moät haøm. Trong C++, taùc vuï cheùp maëc nhieân laø cheùp caùc 
thuoäc tính thaønh phaàn cuûa lôùp. Cuõng gioáng nhö minh hoïa trong hình 2.7, taùc vuï 
cheùp maëc nhieân naøy seõ daãn ñeán vieäc caùc ñoái töôïng cuøng chia xeû döõ lieäu. Noùi moät 
caùch khaùc, taùc vuï cheùp maëc ñònh coù ngöõ nghóa tham chieáu khi ñoái töôïng coù thuoäc 
tính kieåu con troû. Ñieàu naøy laøm cho ngöôøi söû duïng  coù theå voâ tình laøm maát döõ 
lieäu: 

 
void destroy_the_stack (Stack<Entry> copy) 
{ 
 … 
} 
int main() 
{ 
   Stack<Entry> vital_data; 
   destroy_the_stack(vital_data); 
} 

 
Haøm destroy_the_stack nhaän moät baûn sao copy cuûa vital_data. Baûn sao 

naøy cuøng chia xeû döõ lieäu vôùi vital_data, do ñoù khi keát thuùc haøm, destructor thöïc 
hieän treân baûn sao copy seõ laøm maát luoân döõ lieäu cuûa vital_data. 

 
C++ cho pheùp lôùp coù theâm phöông thöùc copy constructor ñeå taïo moät ñoái 

töôïng  môùi gioáng moät ñoái töôïng ñaõ coù. Neáu chuùng ta hieän thöïc copy constructor 
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cho lôùp Stack thì trình bieân dòch C++ seõ öu tieân choïn taùc vuï cheùp naøy thay cho 
taùc vuï cheùp maëc ñònh. Chuùng ta caàn hieän thöïc copy constructor ñeå coù ñöôïc ngöõ 
nghóa trò. 

 
Ñoái vôùi moïi lôùp, khai baùo chuaån cho copy constructor cuõng gioáng nhö khai baùo 

constructor nhöng coù theâm thoâng soá laø tham chieáu haèng ñeán ñoái töôïng cuûa lôùp: 
 
  Stack<Entry>::Stack ( const Stack<Entry> &original ); 
 
Do ñoái töôïng goïi copy constructor laø moät ñoái töôïng roãng vöøa ñöôïc taïo môùi neân 

chuùng ta khoâng phaûi lo doïn deïp döõ lieäu nhö tröôøng hôïp ñoái vôùi pheùp gaùn ñöôïc 
ñònh nghóa laïi. Chuùng ta chæ vieäc cheùp node ñaàu tieân vaø sau ñoù duøng voøng laëp ñeå 
cheùp tieáp caùc node coøn laïi. 
 
template <class Entry> 
Stack<Entry>::Stack(const Stack<Entry> &original) //  copy constructor 
/* 
post: ñoái töôïng ngaên xeáp vöøa ñöôïc taïo ra coù döõ lieäu gioáng vôùi ngaên xeáp original 
*/ 
{ 
   Node<Entry> *new_copy, *original_node = original.top_node; 
   if (original_node == NULL) top_node = NULL; 
   else {                         //  Taïo baûn sao cho caùc node. 
      top_node = new_copy = new Node<Entry>(original_node->entry); 
      while (original_node->next != NULL) { 
         original_node = original_node->next; 
         new_copy->next = new Node<Entry>(original_node->entry); 
         new_copy = new_copy->next; 
      } 
  a( 
} 

 
Moät caùch toång quaùt, ñoái vôùi moïi lôùp lieân keát, hoaëc chuùng ta boå sung copy 

constructor, hoaëc chuùng ta caûnh baùo ngöôøi söû duïng raèng vieäc cheùp ñoái töôïng coù 
ngöõ nghóa tham chieáu. 

2.4.4. Ñaëc taû ngaên xeáp lieân keát ñaõ hieäu chænh 

Chuùng ta keát thuùc phaàn naøy baèng ñaëc taû ñaõ ñöôïc hieäu chænh döôùi ñaây cho ngaên 
xeáp lieân keát. Phaàn ñaëc taû naøy coù ñöôïc moïi ñaëc tính an toaøn maø chuùng ta ñaõ phaân 
tích. 
 
template <class Entry> 
class Stack { 
public: 
//  Caùc phöông thöùc chuaån cuûa lôùp Stack: 
   Stack(); 
   bool empty() const; 
   ErrorCode push(const Entry &item); 
   ErrorCode pop(); 
   ErrorCode top(Entry &item) const; 
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//  Caùc ñaëc taû ñaûm baûo tính an toaøn cho caáu truùc lieân keát: 
   ~Stack(); 
   Stack(const Stack<Entry> &original); 
   void operator =(const Stack<Entry> &original); 
protected: 
   Node<Entry> *top_node; 
}; 

 
Treân ñaây laø phaàn trình baøy ñaày ñuû nhaát veà nhöõng yeâu caàu caàn coù ñoái vôùi ngaên 

xeáp lieân keát, nhöng noù cuõng ñuùng vôùi caùc caáu truùc lieân keát khaùc. Trong caùc phaàn 
sau cuûa giaùo trình naøy seõ khoâng giaûi thích theâm veà 3 taùc vuï naøy nöõa, sinh vieân töï 
phaûi hoaøn chænh khi hieän thöïc baát kyø CTDL naøo coù thuoäc tính kieåu con troû. 
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Chöông 3 – HAØNG ÑÔÏI 

3.1. Ñònh nghóa haøng 
Trong caùc öùng duïng maùy tính, chuùng ta ñònh nghóa CTDL haøng laø moät danh 

saùch trong ñoù vieäc theâm moät phaàn töû vaøo ñöôïc thöïc hieän ôû moät ñaàu cuûa danh saùch 
(cuoái haøng), vaø vieäc laáy döõ lieäu khoûi danh saùch thöïc hieän ôû ñaàu coøn laïi (ñaàu haøng). 
Chuùng ta coù theå hình dung CTDL haøng cuõng gioáng nhö moät haøng ngöôøi laàn löôït 
chôø mua veù, ai ñeán tröôùc ñöôïc phuïc vuï tröôùc. Haøng  coøn ñöôïc goïi laø danh saùch 
FIFO (First In First Out) 

Hình 3.1- Haøng ñôïi 
 

Caùc öùng duïng coù söû duïng haøng coøn phoå bieán hôn caùc öùng duïng coù söû duïng ngaên 
xeáp, vì khi maùy tính thöïc hieän caùc nhieäm vuï, cuõng gioáng nhö caùc coâng vieäc trong 
cuoäc soáng, moãi coâng vieäc ñeàu caàn phaûi ñôïi ñeán löôït cuûa mình. Trong moät heä thoáng 
maùy tính coù theå coù nhieàu haøng ñôïi caùc coâng vieäc ñang chôø ñeán löôït ñöôïc in, ñöôïc 
truy xuaát ñóa hoaëc ñöôïc söû duïng CPU. Trong moät chöông trình ñôn giaûn coù theå coù 
nhieàu coâng vieäc ñöôïc löu vaøo haøng ñôïi, hoaëc moät coâng vieäâc coù theå khôûi taïo moät soá 
coâng vieäc khaùc maø chuùng cuõng caàn ñöôïc löu vaøo haøng ñeå chôø ñeán löôït thöïc hieän. 

 
Phaàn töû ñaàu haøng seõ ñöôïc phuïc vuï tröôùc, thöôøng phaàn töû naøy ñöôïc goïi laø 

front, hay head cuûa haøng. Töông töï, phaàn töû cuoái haøng, cuõng laø phaàn töû vöøa 
ñöôïc theâm vaøo haøng, ñöôïc goïi laø rear hay tail cuûa haøng. 
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Ñònh nghóa: Moät haøng caùc phaàn töû kieåu T laø moät chuoãi noái tieáp caùc phaàn töû cuûa T, 
keøm caùc taùc vuï sau: 
1. Taïo môùi moät ñoái töôïng haøng roãng. 
2. Theâm moät phaàn töû môùi vaøo haøng, giaû söû haøng chöa ñaày (phaàn töû döõ lieäu môùi 

luoân ñöôïc theâm vaøo cuoái haøng).  
3. Loaïi moät phaàn töû ra khoûi haøng, giaû söû haøng chöa roãng (phaàn töû bò loaïi laø phaàn 

töû taïi ñaàu haøng, thöôøng laø phaàn töû vöøa ñöôïc xöû lyù xong). 
4. Xem phaàn töû taïi ñaàu haøng (phaàn töû saép ñöôïc xöû lyù). 

3.2. Ñaëc taû haøng 
Ñeå hoaøn taát ñònh nghóa cuûa caáu truùc döõ lieäu tröøu töôïng haøng, chuùng ta ñaëc taû 

moïi taùc vuï maø haøng thöïc hieän. Caùc ñaëc taû naøy cuõng töông töï nhö caùc ñaëc taû cho 
ngaên xeáp, chuùng ta ñöa ra teân, kieåu traû veà, danh saùch thoâng soá, precondition, 
postcondition vaø uses cho moãi phöông thöùc. Entry bieåu dieãn moät kieåu toång quaùt 
cho phaàn töû chöùa trong haøng. 
 
template <class Entry> 
Queue<Entry>::Queue(); 
post: ñoái töôïng haøng ñaõ toàn taïi vaø ñöôïc khôûi taïo laø haøng roãng. 
 
template <class Entry> 
ErrorCode Queue<Entry>::append(const Entry &item); 
post: neáu haøng coøn choã, item ñöôïc theâm vaøo taïi rear, ErrorCode traû veà laø success; ngöôïc laïi, 

ErrorCode traû veà laø overflow, haøng khoâng ñoåi. 

 
template <class Entry> 
ErrorCode Queue<Entry>::serve(); 
post: neáu haøng khoâng roãng, phaàn töû taïi front ñöôïc laáy ñi, ErrorCode traû veà laø success; ngöôïc 

laïi, ErrorCode traû veà laø underflow, haøng khoâng ñoåi. 

 
template <class Entry> 
ErrorCode Queue<Entry>::retrieve(const Entry &item) const; 
post: neáu haøng khoâng roãng, phaàn töû taïi front ñöôïc cheùp vaøo item, ErrorCode traû veà laø 

success; ngöôïc laïi, ErrorCode traû veà laø underflow; caû hai tröôøng hôïp haøng ñeàu khoâng 
ñoåi. 

 
template <class Entry> 
bool Queue<Entry>::empty() const; 
post: haøm traû veà true neáu haøng roãng; ngöôïc laïi, haøm traû veà false. 
 

Töø append (theâm vaøo haøng) vaø serve (ñaõ ñöôïc phuïc vuï) ñöôïc duøng cho caùc taùc 
vuï cô baûn treân haøng ñeå chæ ra moät caùch roõ raøng coâng vieäc thöïc hieän ñoái vôùi haøng, 
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vaø ñeå traùnh nhaàm laãn vôùi nhöõng töø maø chuùng ta seõ duøng vôùi caùc caáu truùc döõ lieäu 
khaùc.  

Chuùng ta coù lôùp Queue nhö sau: 
 

template <class Entry> 
class Queue { 
public: 
   Queue(); 
   bool empty() const; 
   ErrorCode append(const Entry &item); 
   ErrorCode serve(); 
   ErrorCode retrieve(Entry &item) const; 
}; 

 
Ngoaøi caùc taùc vuï cô baûn nhö append, serve, retrieve, vaø empty ñoâi khi 

chuùng ta caàn theâm moät soá taùc vuï khaùc. Chaúng haïn nhö taùc vuï full ñeå kieåm tra 
xem haøng ñaõ ñaày hay chöa. 

 
Coù ba taùc vuï raát tieän lôïi ñoái vôùi haøng: clear ñeå doïn deïp caùc phaàn töû trong 

moät haøng coù saün vaø laøm cho haøng roãng, size cho bieát soá phaàn töû hieän coù trong 
haøng, cuoái cuøng laø serve_and_retrieve gom hai taùc vuï serve vaø retrieve 
laøm moät vì ngöôøi söû duïng thöôøng goïi hai taùc vuï naøy moät luùc. 

 
Chuùng ta coù theå boå sung caùc taùc vuï treân vaøo lôùp haøng ñaõ coù ôû treân. Tuy nhieân, 

chuùng ta coù theå taïo lôùp môùi coù theå söû duïng laïi caùc phöông thöùc vaø caùch hieän thöïc 
cuûa caùc lôùp ñaõ coù. Trong tröôøng hôïp naøy chuùng ta xaây döïng lôùp Extended_Queue 
ñeå boå sung caùc phöông thöùc theâm vaøo caùc phöông thöùc cô baûn cuûa lôùp Queue. Lôùp 
Extended_Queue ñöôïc goïi laø lôùp daãn xuaát töø lôùp Queue. 

 
Khaùi nieäm daãn xuaát cung caáp moät caùch ñònh nghóa caùc lôùp môùi ñôn giaûn baèng 

caùch boå sung theâm caùc phöông thöùc vaøo moät lôùp coù saün. Khaû naêng cuûa lôùp daãn 
xuaát söû duïng laïi caùc thaønh phaàn cuûa lôùp cô sôû ñöôïc goïi laø söï thöøa keá. Söï thöøa keá 
(inheritance) laø moät trong caùc ñaëc tính cô baûn cuûa laäp trình höôùng ñoái töôïng. 

 
Chuùng ta minh hoïa moái quan heä giöõa lôùp Queue vaø lôùp daãn xuaát 

Extended_Queue bôûi sô ñoà thöøa keá (hình 3.2a). Muõi teân chæ töø lôùp daãn xuaát ñeán 
lôùp cô sôû maø noù thöøa keá. Hình 3.2b minh hoïa söï thöøa keá caùc phöông thöùc vaø caùc 
phöông thöùc boå sung. 
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Chuùng ta coù lôùp Extended_Queue: 
template <class Entry> 
class Extended_Queue: public Queue { 
public: 
   bool full() const; 
   int size() const; 
   void clear(); 
   ErrorCode serve_and_retrieve(Entry &item); 
}; 

 
Töø khoùa public trong khai baùo thöøa keá coù nghóa laø khaû naêng ngöôøi söû duïng 

nhìn thaáy ñoái vôùi caùc thaønh phaàn maø lôùp daãn xuaát coù ñöôïc qua söï thöøa keá seõ 
gioáng heät nhö khaû naêng ngöôøi söû duïng nhìn thaáy chuùng ôû lôùp cô sôû. 

 
Ñaëc taû cuûa caùc phöông thöùc boå sung: 
 

template <class Entry> 
bool Extended_Queue<Entry>::full() const; 
post: traû veà true neáu haøng ñaày, ngöôïc laïi, traû veà false. Haøng khoâng ñoåi. 

 
template <class Entry> 
void Extended_Queue<Entry>::clear(); 
post: moïi phaàn töû trong haøng ñöôïc loaïi khoûi haøng, haøng trôû neân roãng. 

 
template <class Entry> 
int Extended_Queue<Entry>::size() const; 
post: traû veà soá phaàn töû hieän coù cuûa haøng. Haøng khoâng ñoåi. 

Hình 3.2- Söï thöøa keá vaø lôùp daãn xuaát 
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template <class Entry> 
ErrorCode Extended_Queue<Entry>::serve_and_retrieve(const Entry &item); 
post: neáu haøng khoâng roãng, phaàn töû taïi front ñöôïc cheùp vaøo item ñoàng thôøi ñöôïc loaïi khoûi 

haøng, ErrorCode traû veà laø success; ngöôïc laïi, ErrorCode traû veà laø underflow, haøng 
khoâng ñoåi. 

 
Moái quan heä giöõa lôùp Extended_Queue vaø lôùp Queue thöôøng ñöôïc goïi laø moái 

quan heä is-a vì moãi ñoái töôïng thuoäc lôùp Extended_Queue cuõng laø moät ñoái töôïng 
thuoäc lôùp Queue maø coù theâm moät soá ñaëc tính khaùc, ñoù laø caùc phöông thöùc 
serve_and_retrieve, full, size vaø clear. 

3.3. Caùc phöông aùn hieän thöïc haøng 

3.3.1. Caùc phöông aùn hieän thöïc haøng lieân tuïc 

3.3.1.1. Moâ hình vaät lyù 
Töông töï nhö chuùng ta ñaõ laøm vôùi ngaên xeáp, chuùng ta coù theå taïo moät haøng 

trong boä nhôù maùy tính baèng moät daõy (kieåu döõ lieäu array) ñeå chöùa caùc phaàn töû 
cuûa haøng. Tuy nhieân, ôû ñaây chuùng ta caàn phaûi naém giöõ ñöôïc caû front vaø rear. 
Moät caùch ñôn giaûn laø chuùng ta giöõ front luoân laø vò trí ñaàu cuûa daõy. Luùc ñoù, ñeå 
theâm môùi moät phaàn töû vaøo haøng, chuùng ta taêng bieán ñeám bieåu dieãn rear y heät 
nhö chuùng ta theâm phaàn töû vaøo ngaên xeáp. Ñeå laáy moät phaàn töû ra khoûi haøng, 
chuùng ta phaûi traû moät giaù ñaét cho vieäc di chuyeån taát caû caùc phaàn töû hieän coù trong 
haøng tôùi moät böôùc ñeå laáp ñaày choã troáng taïi front. Maëc duø caùch hieän thöïc naøy raát 
gioáng vôùi hình aûnh haøng ngöôøi saép haøng ñôïi ñeå ñöôïc phuïc vuï, nhöng noù laø moät 
löïa choïn raát dôû trong maùy tính. 

3.3.1.2. Hieän thöïc tuyeán tính 
Ñeå vieäc xöû lyù haøng coù hieäu quaû, chuùng ta duøng hai chæ soá ñeå naém giöõ front vaø 

rear maø khoâng di chuyeån caùc phaàn töû. Muoán theâm moät phaàn töû vaøo haøng, ñôn 
giaûn chuùng ta chæ caàn taêng rear leân moät vaø theâm phaàn töû vaøo vò trí naøy. Khi laáy 
moät phaàn töû ra khoûi haøng chuùng ta laáy phaàn töû taïi vò trí front vaø taêng front 
leân moät. Tuy nhieân phöông phaùp naøy coù moät nhöôïc ñieåm lôùn, ñoù laø front vaø 
rear luoân luoân taêng chöù khoâng giaûm. Ngay caû khi trong haøng khoâng bao giôø coù 
quaù hai phaàn töû, haøng vaãn ñoøi hoûi moät vuøng nhôù khoâng coù giôùi haïn neáu nhö caùc 
taùc vuï ñöôïc goïi lieân tuïc nhö sau: 

 
append, append, serve, append, serve, append, serve, append, 

serve, append, ... 
 
Vaán ñeà ôû ñaây laø khi caùc phaàn töû trong haøng dòch chuyeån tôùi trong daõy thì caùc 

vò trí ñaàu cuûa daõy seõ khoâng bao giôø ñöôïc söû duïng ñeán.  Chuùng ta coù theå hình dung 
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haøng luùc ñoù troâng nhö moät con raén luoân tröôøn mình tôùi. Con raén coù luùc daøi ra, coù 
luùc ngaén laïi, nhöng neáu cöù tröôøn tôùi maõi theo moät höôùng thì cuõng phaûi ñeán luùc noù 
gaëp ñieåm döøng cuûa boä nhôù. 

 
Tuy nhieân, cuõng caàn chuù yù raèng trong caùc öùng duïng maø coù luùc haøng trôû neân 

roãng (khi moät loaït caùc yeâu caàu ñang ñôïi ñaõ ñöôïc giaûi quyeát heát taïi moät thôøi ñieåm 
naøo ñoù), thì taïi thôøi ñieåm naøy haøng coù theå ñöôïc saép xeáp laïi, front vaø rear ñöôïc 
gaùn trôû laïi veà ñaàu daõy. Tröôøng hôïp naøy cho thaáy vieäc söû duïng moät sô ñoà ñôn giaûn 
goàm hai chæ soá vaø moät boä nhôù tuyeán tính nhö vöøa neâu laø moät caùch hieän thöïc coù 
hieäu quaû cao. 

3.3.1.3. Daõy voøng 
Veà yù nieäm, chuùng ta coù theå khaéc phuïc tính thieáu hieäu quaû trong vieäc söû duïng 

boä nhôù baèng caùch hình dung daõy coù daïng voøng thay vì tuyeán tính. Khi phaàn töû 
ñöôïc theâm vaøo hay laáy ra khoûi haøng, ñieåm ñaàu cuûa haøng seõ ñuoåi theo ñieåm cuoái 
cuûa haøng voøng theo daõy, vaø nhö vaäy con raén vaãn coù theå tröôøn tôùi voâ haïn nhöng 
vaãn bò nhoát trong moät voøng coù giôùi haïn. Taïi caùc thôøi ñieåm khaùc nhau, haøng seõ 
chieám nhöõng phaàn khaùc nhau trong daõy voøng, nhöng chuùng ta seõ khoâng bao giôø 
phaûi lo veà söï vöôït giôùi haïn boä nhôù tröø khi daõy thaät söï khoâng coøn phaàn töû troáng, 
tröôøng hôïp naøy ñöôïc xem nhö haøng ñaày, ErrorCode seõ nhaän trò overflow. 
 
Hieän thöïc cuûa daõy voøng 
 

Vaán ñeà tieáp theo cuûa chuùng ta laø duøng moät daõy tuyeán tính ñeå moâ phoûng moät 
daõy voøng. Caùc vò trí trong voøng troøn ñöôïc ñaùnh soá töø 0 ñeán max-1, trong ñoù max 
laø toång soá phaàn töû trong daõy voøng. Ñeå hieän thöïc daõy voøng, chuùng ta cuõng söû duïng 
caùc phaàn töû ñöôïc ñaùnh soá töông töï daõy tuyeán tính. Söï thay ñoåi caùc chæ soá chæ ñôn 
giaûn laø pheùp laáy phaàn dö trong soá hoïc: khi moät chæ soá taêng vöôït qua giôùi haïn max-
1, noù ñöôïc baét ñaàu trôû laïi vôùi trò 0. Ñieàu naøy töông töï vieäc coäng theâm giôø trong 
ñoàng hoà maët troøn, caùc giôø ñöôïc ñaùnh soá töø 1 ñeán 12, neáu chuùng ta coäng theâm 4 giôø 
vaøo 10 giôø chuùng ta seõ coù 2 giôø. 
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Daõy voøng trong C++ 

 
Trong C++, chuùng ta coù theå taêng chæ soá i trong moät daõy voøng nhö sau: 
 
  i = ((i+1) == max) ? 0: (i+1); 

 
hoaëc if ((i+1) == max)  i = 0; else i = i+1; 
 

hoaëc  i = (i+1) % max; 

 
Caùc ñieàu kieän bieân 

 
Tröôùc khi vieát nhöõng giaûi thuaät theâm hoaëc loaïi phaàn töû ra khoûi haøng, chuùng ta 

haõy xem xeùt ñeán caùc ñieàu kieän bieân (boundary conditions), ñoù laø caùc daáu hieäu cho 
bieát haøng coøn roãng hay ñaõ ñaày.  

 

 
Hình 3.3-  Haøng trong daõy voøng 
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Neáu trong haøng chæ coù moät phaàn töû thì caû front vaø rear ñeàu chæ ñeán phaàn töû 
naøy (hình 3.4 a). Khi phaàn töû naøy ñöôïc loaïi khoûi haøng, front seõ taêng leân 1. Do 
ñoù haøng laø roãng khi rear chæ vò trí ngay tröôùc front (hình 3.4 b). 

 
Do rear di chuyeån veà phía tröôùc moãi khi theâm phaàn töû môùi, neân khi haøng saép 

ñaày vaø baèng caùch di chuyeån voøng thì rear cuõng seõ gaàn gaëp front trôû laïi (hình 
3.3 c). Luùc naøy khi phaàn töû cuoái cuøng ñöôïc theâm vaøo laøm cho haøng ñaày thì rear 
cuõng chæ vò trí ngay tröôùc front (hình 3.4 d).  

 
Chuùng ta gaëp moät khoù khaên môùi: vò trí töông ñoái cuûa front vaø rear gioáng 

heät nhau trong caû hai tröôøng hôïp haøng ñaày vaø haøng roãng.  
 

 
Caùc caùch giaûi quyeát coù theå 

 
Hình 3.4- Hình aûnh minh hoïa haøng roãng vaø haøng ñaày 

(c) 

(d) 

(a) 

(b) 
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Coù ít nhaát 3 caùch giaûi quyeát cho vaán ñeà neâu treân. Caùch thöù nhaát laø daønh 
laïi moät vò trí troáng khi haøng ñaày, rear seõ caùch front moät vò trí giöõa. Caùch 
thöù hai laø söû duïng theâm moät bieán, chaúng haïn moät bieán côø kieåu bool seõ coù 
trò true khi rear nhích ñeán saùt front trong tröôøng hôïp haøng ñaày (chuùng 
ta coù theå tuøy yù choïn tröôøng hôïp haøng ñaày hay roãng), hay moät bieán ñeám ñeå 
ñeám soá phaàn töû hieän coù trong haøng. Caùch thöù ba laø cho moät hoaëc caû hai chæ 
soá front vaø rear mang moät trò ñaëc bieät naøo ñoù ñeå chæ ra haøng roãng, ví duï 
nhö rear seõ laø -1 khi haøng roãng. 

3.3.1.4. Toång keát caùc caùch hieän thöïc cho haøng lieân tuïc 
 

Ñeå toång keát nhöõng ñieàu ñaõ baøn veà haøng, chuùng ta lieät keâ döôùi ñaây taát caû caùc 
phöông phaùp maø chuùng ta ñaõ thaûo luaän veà caùc caùch hieän thöïc haøng. 

 
• Moâ hình vaät lyù: moät daõy tuyeán tính coù front luoân chæ vò trí ñaàu tieân trong 

haøng vaø moïi phaàn töû cuûa haøng phaûi di chuyeån tôùi moät böôùc khi phaàn töû taïi 
front ñöôïc laáy ñi. Ñaây laø phöông phaùp raát dôû trong maùy tính noùi chung. 

• Moät daõy tuyeán tính coù hai chæ soá front vaø rear luoân luoân taêng. Ñaây laø 
phöông phaùp toát neáu nhö haøng coù theå ñöôïc laøm roãng. 

• Moät daõy voøng coù hai chæ soá front,rear vaø moät vò trí ñeå troáng. 
• Moät daõy voøng coù hai chæ soá front,rear vaø moät côø cho bieát haøng ñaày (hoaëc 

roãng). 
• Moät daõy voøng coù hai chæ soá front,rear vaø moät bieán ñeám soá phaàn töû hieän coù 

trong haøng. 
• Moät daõy voøng coù hai chæ soá front,rear maø hai chæ soá naøy seõ mang trò ñaëc 

bieät trong tröôøng hôïp haøng roãng. 
 

3.3.2. Phöông aùn hieän thöïc haøng lieân keát 

Baèng caùch söû duïng boä nhôù lieân tuïc, vieäc hieäc thöïc haøng khoù hôn vieäc hieän thöïc 
ngaên xeáp raát nhieàu do chuùng ta duøng vuøng nhôù tuyeán tính ñeå giaû laëp toå chöùc voøng 
vaø gaëp khoù khaên trong vieäc phaân bieät moät haøng ñaày vôùi moät haøng roãng. Tuy 
nhieân, hieän thöïc haøng lieân keát laïi thöïc söï deã daøng nhö hieän thöïc ngaên xeáp lieân 
keát. Chuùng ta chæ caàn naém giöõ hai con troû, front vaø rear ñeå tham chieáu ñeán 
phaàn töû ñaàu vaø phaàn töû cuoái cuûa haøng. Caùc taùc vuï theâm hay loaïi phaàn töû treân 
haøng ñöôïc minh hoïa trong hình 3.5. 
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3.4. Hieän thöïc haøng 

3.4.1. Hieän thöïc haøng lieân tuïc 

Hieän thöïc voøng cho haøng lieân tuïc trong C++ 
 

Phaàn naøy trình baøy caùc phöông thöùc cuûa caùch hieän thöïc haøng baèng daõy voøng 
coù bieán ñeám caùc phaàn töû. Chuùng ta coù ñònh nghóa lôùp Queue nhö sau: 
const int maxQueue = 10; //  Giaù trò nhoû chæ ñeå kieåm tra CTDL Queue. 
 
template <class Entry> 
class Queue { 
public: 
   Queue(); 
   bool empty() const; 
   ErrorCode serve(); 
   ErrorCode append(const Entry &item); 
   ErrorCode retrieve(Entry &item) const; 
protected: 
   int count; 
   int front, rear; 
   Entry entry[maxQueue]; 
}; 

 
Caùc döõ lieäu thaønh phaàn trong lôùp Queue ñöôïc khai baùo protected. Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng seõ 

khoâng coù gì thay ñoåi, nghóa laø chuùng vaãn khoâng ñöôïc ngöôøi söû duïng nhìn thaáy vaø vaãn ñaûm baûo söï 
che daáu thoâng tin. Muïc ñích ôû ñaây laø khi chuùng ta xaây döïng lôùp Extended_Queue daãn xuaát töø lôùp 
Queue thì lôùp daãn xuaát seõ söû duïng ñöôïc caùc döõ lieäu thaønh phaàn naøy. Khi caùc döõ lieäu thaønh phaàn 
cuûa lôùp cô sôû ñöôïc khai baùo laø private thì lôùp daãn xuaát cuõng seõ khoâng nhìn thaáy chuùng. 
template <class Entry> 
Queue<Entry>::Queue() 
/* 
post: ñoái töôïng haøng ñaõ toàn taïi vaø ñöôïc khôûi taïo laø haøng roãng. 
*/ 

 
 

Hình 3.5 Caùc taùc vuï theâm vaø loaïi phaàn töû treân haøng lieân keát 
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{   
  count = 0; 
   rear = maxQueue - 1; 
   front = 0; 
} 
 
template <class Entry> 
bool Queue<Entry>::empty() const 
/* 
post: haøm traû veà true neáu haøng roãng; ngöôïc laïi, haøm traû veà false. 
*/ 
{   return count == 0; 
} 
 
template <class Entry> 
ErrorCode Queue<Entry>::append(const Entry &item) 
/* 
post: neáu haøng coøn choã, item ñöôïc theâm vaøo taïi rear, ErrorCode traû veà laø success; ngöôïc laïi, 

ErrorCode traû veà laø overflow, haøng khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   if (count >= maxQueue) return overflow; 
   count++; 
   rear = ((rear + 1) == maxQueue) ? 0 : (rear + 1); 
   entry[rear] = item; 
   return success; 
} 
template <class Entry> 
ErrorCode Queue<Entry>::serve() 
/* 
post: neáu haøng khoâng roãng, phaàn töû taïi front ñöôïc laáy ñi, ErrorCode traû veà laø success; ngöôïc 

laïi, ErrorCode traû veà laø underflow, haøng khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   if (count <= 0) return underflow; 
   count--; 
   front = ((front + 1) == maxQueue) ? 0 : (front + 1); 
   return success; 
} 

 
template <class Entry> 
ErrorCode Queue<Entry>::retrieve(Entry &item) const 
/* 
post: neáu haøng khoâng roãng, phaàn töû taïi front ñöôïc cheùp vaøo item, ErrorCode traû veà laø 

success; ngöôïc laïi, ErrorCode traû veà laø underflow; caû hai tröôøng hôïp haøng ñeàu khoâng 
ñoåi. 

*/ 
{ 
   if (count <= 0) return underflow; 
   item = entry[front]; 
   return success; 
} 

 
Chuùng ta daønh phöông thöùc empty laïi nhö laø baøi taäp. Phöông thöùc size döôùi 

ñaây raát ñôn giaûn do lôùp Extended_Queue söû duïng ñöôïc thuoäc tính count cuûa lôùp 
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Queue, neáu nhö count ñöôïc khai baùo laø private thì phöông thöùc size cuûa lôùp 
Extended_Queue phaûi söû duïng haøng loaït caâu leänh goïi caùc phöông thöùc public 
cuûa Queue nhö serve, retrieve, append môùi thöïc hieän ñöôïc. Caùc phöông thöùc 
coøn laïi cuûa Extended_Queue cuõng töông töï, vaø chuùng ta daønh laïi phaàn baøi taäp. 
 
template <class Entry> 
int Extended_Queue<Entry>::size() const 
/* 
post: traû veà soá phaàn töû hieän coù cuûa haøng. Haøng khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   return count; 
} 

 

3.4.2. Hieän thöïc haøng lieân keát 

3.4.2.1. Caùc khai baùo cô baûn 
Vôùi moïi haøng, chuùng ta duøng kieåu Entry cho kieåu cuûa döõ lieäu löu trong haøng. 

Ñoái vôùi hieän thöïc lieân keát, chuùng ta khai baùo caùc node töông töï nhö ñaõ laøm cho 
ngaên xeáp lieân keát trong chöông 2. Chuùng ta coù ñaëc taû döôùi ñaây: 

 
 
 

template <class Entry> 
class Queue { 
public: 
//  Caùc phöông thöùc chuaån cuûa haøng 
   Queue(); 
   bool empty() const; 
   ErrorCode append(const Entry &item); 
   ErrorCode serve(); 
   ErrorCode retrieve(Entry &item) const; 
//  Caùc phöông thöùc baûo ñaûm tính an toaøn cho haøng lieân keát    
   ~Queue(); 
   Queue(const Queue<Entry> &original); 
   void operator =(const Queue<Entry> &original); 
protected: 
   Node<Entry> *front, *rear; 
}; 

 
Constructor thöù nhaát khôûi taïo moät haøng roãng: 
 

template <class Entry> 
Queue<Entry>::Queue() 
/* 
post: ñoái töôïng haøng ñaõ toàn taïi vaø ñöôïc khôûi taïo laø haøng roãng. 
*/ 
{ 
   front = rear = NULL; 
} 
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Phöông thöùc append theâm moät phaàn töû vaøo ñaàu rear cuûa haøng: 
 

template <class Entry> 
ErrorCode Queue<Entry>::append(const Entry &item) 
/* 
post: neáu haøng coøn choã, item ñöôïc theâm vaøo taïi rear, ErrorCode traû veà laø success; ngöôïc 

laïi, ErrorCode traû veà laø overflow, haøng khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   Node *new_rear = new Node<Entry> (item); 
   if (new_rear == NULL) return overflow; 
   if (rear == NULL) front = rear = new_rear;  // tröôøng hôïp ñaëc bieät: theâm vaøo haøng 

ñang roãng. 
   else { 
      rear->next = new_rear; 
      rear = new_rear; 
   } 
   return success; 
} 

 
Tröôøng hôïp haøng roãng caàn phaân bieät vôùi caùc tröôøng hôïp bình thöôøng khaùc, do 

khi theâm moät node vaøo moät haøng roãng caàn phaûi gaùn caû front vaø rear tham 
chieáu ñeán node naøy, trong khi vieäc theâm moät node vaøo moät haøng khoâng roãng chæ 
coù rear laø caàn ñöôïc gaùn laïi. 

 
Phöông thöùc loaïi moät phaàn töû ra khoûi haøng ñöôïc vieát nhö sau: 
 

template <class Entry> 
ErrorCode Queue::serve() 
/* 
post: neáu haøng khoâng roãng, phaàn töû taïi front ñöôïc laáy ñi, ErrorCode traû veà laø success; ngöôïc 

laïi, ErrorCode traû veà laø underflow, haøng khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   if (front == NULL) return underflow; 
   Node *old_front = front; 
   front = old_front->next; 
   if (front == NULL) rear= NULL;// tröôøng hôïp ñaëc bieät: loaïi phaàn töû cuoái cuøng cuûa haøng 
   delete old_front; 
   return success; 
} 

 
Moät laàn nöõa tröôøng hôïp haøng roãng caàn ñöôïc xem xeùt rieâng. Khi phaàn töû ñöôïc 

loaïi khoûi haøng khoâng phaûi laø phaàn töû cuoái trong haøng, chæ coù front caàn ñöôïc gaùn 
laïi, ngöôïc laïi caû front vaø rear caàn phaûi gaùn veà NULL. 

 
Caùc phöông thöùc khaùc cuûa haøng lieân keát ñöôïc daønh laïi cho phaàn baøi taäp. 
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Neáu so saùnh vôùi haøng lieân tuïc, chuùng ta seõ thaáy raèng haøng lieân keát deã hieåu 
hôn caû veà maët khaùi nieäm caû veà caùch hieän thöïc chöông trình. 

3.4.3. Haøng lieân keát môû roäng 

Hieän thöïc lieân keát cuûa lôùp Queue cung caáp moät lôùp cô sôû cho caùc lôùp khaùc. 
Ñònh nghóa döôùi ñaây daønh cho lôùp daãn xuaát Extended_Queue hoaøn toaøn töông töï 
nhö haøng lieân tuïc. 
 
template <class Entry> 
class Extended_queue: public Queue { 
public: 
   bool full() const; 
   int size() const; 
   void clear(); 
   ErrorCode serve_and_retrieve(Entry &item); 
}; 

 
Maëc duø lôùp Extended_Queue naøy coù hieän thöïc lieân keát, nhöng noù khoâng caàn caùc phöông thöùc 

nhö copy contructor, overloaded assignment,  hoaëc destructor. Ñoái vôùi moät trong caùc phöông thöùc 
naøy, trình bieân dòch seõ goïi caùc phöông thöùc maëc ñònh cuûa lôùp Extended_Queue. Phöông thöùc maëc 
ñònh cuûa moät lôùp daãn xuaát seõ goïi phöông thöùc töông öùng cuûa lôùp cô sôû. Chaúng haïn, khi moät ñoái 
töôïng cuûa lôùp Extended_Queue chuaån bò ra khoûi taàm vöïc, destructor maëc ñònh cuûa lôùp 
Extended_Queue seõ goïi destructor cuûa lôùp Queue: moïi node caáp phaùt ñoäng cuûa Extended_Queue 
ñeàu ñöôïc giaûi phoùng. Do lôùp Extended_Queue cuûa chuùng ta khoâng chöùa theâm thuoäc tính con troû 
naøo ngoaøi caùc thuoäc tính con troû thöøa keá töø lôùp Queue, destructor maø trình bieân dòch goïi ñaõ laøm 
ñöôïc taát caû nhöõng ñieàu maø chuùng ta mong muoán. 

 
Caùc phöông thöùc ñöôïc khai baùo cho lôùp Extended_Queue caàn ñöôïc vieát laïi cho 

phuø hôïp vôùi caáu truùc lieân keát cuûa haøng. Chaúng haïn, phöông thöùc size caàn söû duïng 
moät con troû taïm window ñeå duyeät haøng (noùi caùch khaùc, con troû window seõ di 
chuyeån doïc theo haøng vaø laàn löôït chæ ñeán töøng node trong haøng). 
 
template <class Entry> 
int Extended_queue<Entry>::size() const 
/* 
post: traû veà soá phaàn töû hieän coù cuûa haøng. Haøng khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   Node *window = front; 
   int count = 0; 
   while (window != NULL) { 
      window = window->next; 
      count++; 
   } 
   return count; 
} 

 
Caùc phöông thöùc khaùc cuûa Extended_Queue lieân keát xem nhö baøi taäp. 
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Chöông 4 – DANH SAÙCH         
 

Chuùng ta ñaõ laøm quen vôùi caùc danh saùch haïn cheá nhö ngaên xeáp vaø haøng, trong 
ñoù vieäc theâm/ bôùt döõ lieäu chæ thöïc hieän ôû caùc ñaàu cuûa danh saùch. Trong chöông 
naøy chuùng ta tìm hieåu caùc danh saùch thoâng thöôøng hôn maø trong ñoù vieäc theâm, 
loaïi hoaëc truy xuaát phaàn töû coù theå thöïc hieän taïi baát kyø vò trí naøo trong danh saùch. 

4.1. Ñònh nghóa danh saùch 
Chuùng ta baét ñaàu baèng vieäc ñònh nghóa kieåu caáu truùc döõ lieäu tröøu töôïng goïi laø 

danh saùch (list). Cuõng gioáng nhö ngaên xeáp vaø haøng, danh saùch bao goàm moät chuoãi 
noái tieáp caùc phaàn töû döõ lieäu. Tuy nhieân, khaùc vôùi ngaên xeáp vaø haøng, danh saùch 
cho pheùp thao taùc treân moïi phaàn töû. 
 

Ñònh nghóa: Danh saùch caùc phaàn töû kieåu T laø moät chuoãi noái tieáp höõu haïn caùc 
phaàn töû kieåu T cuøng caùc taùc vuï sau: 
 1. Taïo moät danh saùch roãng. 
 2. Xaùc ñònh danh saùch coù roãng hay khoâng. 
 3. Xaùc ñònh danh saùch coù ñaày hay chöa. 
 4. Tìm soá phaàn töû cuûa danh saùch. 
 5. Laøm roãng danh saùch. 
 6. Theâm phaàn töû vaøo moät vò trí naøo ñoù cuûa danh saùch. 
 7. Loaïi phaàn töû taïi moät vò trí naøo ñoù cuûa danh saùch. 
 8. Truy xuaát phaàn töû taïi moät vò trí naøo ñoù cuûa danh saùch. 
 9. Thay theá phaàn töû taïi moät vò trí naøo ñoù cuûa danh saùch. 
 10. Duyeät danh saùch, thöïc hieän moät coâng vieäc cho tröôùc treân moãi phaàn töû. 

 
Ngoaøi ra coøn moät soá taùc vuï khaùc coù theå aùp leân moät chuoãi noái tieáp caùc phaàn töû. 

Chuùng ta coù theå xaây döïng raát nhieàu daïng khaùc nhau cho caùc kieåu caáu truùc döõ lieäu 
tröøu töôïng töông töï baèng caùch söû duïng caùc goùi taùc vuï khaùc nhau. Baát kyø moät trong 
caùc daïng naøy ñeàu coù theå ñöôïc ñònh nghóa cho teân goïi CTDL danh saùch. Tuy nhieân, 
chuùng ta chæ taäp trung vaøo moät danh saùch cuï theå maø caùc taùc vuï cuûa noù coù theå ñöôïc 
xem nhö moät khuoân maãu ñeå minh hoïa yù töôûng vaø caùc vaán ñeà caàn giaûi quyeát treân 
danh saùch. 

4.2. Ñaëc taû caùc phöông thöùc cho danh saùch 
Khi baét ñaàu tìm hieåu ngaên xeáp, chuùng ta nhaán maïnh vieäc che daáu thoâng tin 

baèng caùch phaân bieät giöõa vieäc söû duïng ngaên xeáp vaø vieäc laäp trình cho caùc taùc vuï 
treân ngaên xeáp. Ñoái vôùi haøng, chuùng ta tieáp tuïc yù töôûng naøy vaø ñaõ nhanh choùng 
tìm ñöôïc raát nhieàu caùch hieän thöïc coù theå coù. Caùc danh saùch thoâng duïng cho pheùp 
truy xuaát vaø thay ñoåi baát kyø phaàn töû naøo. Do ñoù nguyeân taéc che daáu thoâng tin ñoái 
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vôùi danh saùch caøng quan troïng hôn nhieàu so vôùi ngaên xeáp vaø haøng. Chuùng ta haõy 
ñaëc taû cho caùc taùc vuï treân danh saùch: 

 
Constructor caàn coù tröôùc khi danh saùch ñöôïc söû duïng: 

 
template <class Entry> 
List<Entry>::List(); 
post: ñoái töôïng danh saùch roãng ñaõ ñöôïc taïo. 

 
Taùc vuï thöïc hieän treân moät danh saùch ñaõ coù vaø laøm roãng danh saùch: 
 

template <class Entry> 
void List<Entry>::clear(); 
post: Moïi phaàn töû cuûa danh saùch ñaõ ñöôïc giaûi phoùng, danh saùch trôû neân roãng. 

 
Caùc taùc vuï xaùc ñònh traïng thaùi cuûa danh saùch: 
 

template <class Entry> 
bool List<Entry>::empty() const; 
post: traû veà true neáu danh saùch roãng, ngöôïc laïi traû veà false. Danh saùch khoâng ñoåi. 

 
template <class Entry> 
bool List<Entry>::full() const; 
post: traû veà true neáu danh saùch ñaày, ngöôïc laïi traû veà false. Danh saùch khoâng ñoåi. 

 
template <class Entry> 
int List<Entry>::size() const; 
post: traû veà soá phaàn töû cuûa danh saùch. Danh saùch khoâng ñoåi. 

 
Chuùng ta xem xeùt tieáp caùc taùc vuï truy xuaát caùc phaàn töû cuûa danh saùch. Töông 

töï nhö ñoái vôùi ngaên xeáp vaø haøng, caùc taùc vuï naøy seõ traû veà ErrorCode khi caàn 
thieát.  

 
Chuùng ta duøng moät soá nguyeân ñeå chæ vò trí (position) cuûa phaàn töû trong danh 

saùch. Vò trí ôû ñaây ñöôïc hieåu laø thöù töï cuûa phaàn töû trong danh saùch. Caùc vò trí 
trong danh saùch ñöôïc ñaùnh soá 0, 1, 2, ...Vieäc xaùc ñònh moät phaàn töû trong danh 
saùch thoâng qua vò trí raát gioáng vôùi söï söû duïng chæ soá trong daõy, tuy nhieân vaãn coù 
moät soá ñieåm khaùc nhau quan troïng. Neáu chuùng ta theâm moät phaàn töû vaøo moät vò 
trí naøo ñoù trong danh saùch thì vò trí cuûa taát caû caùc phaàn töû phía sau seõ taêng leân 1. 
Neáu loaïi moät phaàn töû thì vò trí caùc phaàn töû phía sau giaûm 1. Vò trí cuûa caùc phaàn 
töû trong danh saùch ñöôïc xaùc ñònh khoâng xeùt ñeán caùch hieän thöïc. Ñoái vôùi danh 
saùch lieân tuïc, hieän thöïc baèng daõy, vò trí phaàn töû roõ raøng laø chæ soá cuûa phaàn töû 
trong daõy. Nhöng chuùng ta cuõng vaãn thoâng qua vò trí ñeå tìm caùc phaàn töû trong 
danh saùch lieân keát duø raèng danh saùch lieân keát khoâng coù chæ soá. 
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Chuùng ta seõ ñaëc taû chính xaùc caùc phöông thöùc lieân quan ñeán chæ moät phaàn töû 

cuûa danh saùch döôùi ñaây. 
 

template <class Entry> 
ErrorCode List<Entry>::insert(int position, const Entry &x); 
post: Neáu danh saùch chöa ñaày vaø 0 ≤ position ≤ n, n laø soá phaàn töû hieän coù cuûa danh saùch, 

phöông thöùc traû veà success: moïi phaàn töû töø position ñeán cuoái danh saùch seõ coù vò trí 
taêng leân 1, x ñöôïc theâm vaøo taïi position; ngöôïc laïi, danh saùch khoâng ñoåi, ErrorCode seõ 
cho bieát loãi cuï theå. 

 
Phöông thöùc insert chaáp nhaän position baèng n vì noù chaáp nhaän theâm phaàn 

töû môùi ngay sau phaàn töû cuoái. Tuy nhieân, caùc phöông thöùc sau chæ chaáp nhaän 
position<n, vì chuùng chæ thöïc hieän treân nhöõng phaàn töû ñaõ coù saün. 

 
template <class Entry> 
ErrorCode List<Entry>::remove(int position, Entry &x); 
post: Neáu 0 ≤ position < n, n laø soá phaàn töû hieän coù cuûa danh saùch, phöông thöùc traû veà 

success: phaàn töû taïi position ñöôïc loaïi khoûi danh saùch, trò cuûa noù ñöôïc cheùp vaøo x, caùc 
phaàn töû phía sau giaûm vò trí bôùt 1; ngöôïc laïi, danh saùch khoâng ñoåi, ErrorCode seõ cho bieát 
loãi cuï theå. 

 
template <class Entry> 
ErrorCode List<Entry>::retrieve(int position, Entry &x) const; 
post: Neáu 0 ≤ position < n, n laø soá phaàn töû hieän coù cuûa danh saùch, phöông thöùc traû veà 

success: phaàn töû taïi position ñöôïc cheùp vaøo x, danh saùch khoâng ñoåi; ngöôïc laïi, 
ErrorCode seõ cho bieát loãi cuï theå. Caû hai tröôøng hôïp danh saùch ñeàu khoâng ñoåi. 

 
template <class Entry> 
ErrorCode List<Entry>::replace(int position, const Entry &x); 
post: Neáu 0 ≤ position < n, n laø soá phaàn töû hieän coù cuûa danh saùch, phöông thöùc traû veà 

success: phaàn töû taïi position ñöôïc thay theá bôûi x; ngöôïc laïi, danh saùch khoâng ñoåi, 
ErrorCode seõ cho bieát loãi cuï theå. 

 
Phöông thöùc duyeät danh saùch ñeå thöïc hieän moät nhieäm vuï naøo ñoù cho töøng 

phaàn töû cuûa danh saùch thöôøng toû ra coù lôïi, ñaëc bieät cho muïc ñích  kieåm tra. Ngöôøi 
söû duïng goïi phöông thöùc naøy khi muoán thöïc hieän moät coâng vieäc gì ñoù treân töøng 
phaàn töû cuûa danh saùch. Chaúng haïn, ngöôøi söû duïng coù hai haøm 

 
void update(List_Entry &x)   vaø  void modify(List_Entry &x), 

 
vaø moät ñoái töôïng the_list cuûa lôùp List, coù theå söû duïng leänh 
 
 the_list.traverse(update) hoaëc  the_list.traverse(modify) 
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ñeå thöïc hieän moät trong hai haøm treân leân moãi phaàn töû cuûa danh saùch. Neáu ngöôøi 
söû duïng muoán in moïi phaàn töû cuûa danh saùch thì goïi nhö sau: 
 
    the_list.traverse(print) 

 
vôùi void print(Entry &x) laø moät haøm duøng ñeå in moät phaàn töû cuûa danh saùch. 
 

Khi goïi phöông thöùc traverse, ngöôøi söû duïng gôûi teân cuûa haøm laøm thoâng soá. 
Trong C++, teân cuûa haøm maø khoâng coù caëp daáu ngoaëc chính laø con troû chæ ñeán haøm. Thoâng soá hình 
thöùc visit döôùi ñaây cuûa phöông thöùc traverse caàn ñöôïc khai baùo nhö moät con troû chæ ñeán haøm. 
Ngoaøi ra, khai baùo con troû haøm laøm thoâng soá phaûi coù kieåu traû veà laø void vaø coù thoâng soá tham 
chieáu ñeán Entry. 

 
template <class Entry> 
void List<Entry>::traverse(void(*visit)(Entry &x)); 
post: Coâng vieäc ñaëc taû bôûi haøm *visit ñöôïc thöïc hieän laàn löôït treân töøng phaàn töû cuûa danh saùch, 

baét ñaàu töø phaàn töû thöù 0. 

 
Cuõng gioáng nhö moïi thoâng soá khaùc, visit chæ laø teân hình thöùc vaø chæ ñöôïc 

gaùn bôûi moät con troû thöïc söï khi traverse baét ñaàu thöïc thi. Bieåu dieãn *visit 
thay maët cho haøm seõ ñöôïc söû duïng  ñeå xöû lyù cho töøng phaàn töû cuûa danh saùch khi 
traverse thöïc thi.  

 
Trong phaàn keá tieáp chuùng ta seõ hieän thöïc caùc phöông thöùc naøy. 

4.3. Hieän thöïc danh saùch 
Chuùng ta ñaõ ñaëc taû ñaày ñuû caùc taùc vuï mong muoán ñoái vôùi danh saùch. Phaàn naøy 

seõ hieän thöïc chi tieát chuùng trong C++. Ngaên xeáp vaø haøng ñaõ ñöôïc hieän thöïc caû 
hai daïng lieân tuïc vaø lieân keát. Chuùng ta cuõng seõ laøm töông töï cho danh saùch. 

4.3.1. Hieän thöïc danh saùch lieân tuïc 

Trong hieän thöïc danh saùch lieân tuïc (contiguous list), caùc phaàn töû cuûa danh 
saùch coù kieåu laø Entry ñöôïc chöùa trong daõy kích thöôùc laø max_list. Cuõng gioáng 
nhö hieän thöïc ngaên xeáp lieân tuïc, ôû ñaây chuùng ta caàn moät bieán count ñeám soá phaàn 
töû hieän coù trong danh saùch. Sau ñaây laø ñònh nghóa lôùp List coù hai thuoäc tính 
thaønh phaàn vaø taát caû caùc phöông thöùc maø chuùng ta ñaõ ñaëc taû. 

 
template <class Entry> 
class List { 
public: 
//  Caùc phöông thöùc cuûa kieåu döõ lieäu tröøu töôïng danh saùch 
   List(); 
   int size() const; 
   bool full() const; 
   bool empty() const; 
   void clear(); 
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   void traverse(void (*visit)(Entry &)); 
   ErrorCode retrieve(int position, Entry &x) const; 
   ErrorCode replace(int position, const Entry &x); 
   ErrorCode remove(int position, Entry &x); 
   ErrorCode insert(int position, const Entry &x); 
 
protected: 
// Caùc thuoäc tính cho hieän thöïc danh saùch lieân tuïc 
   int count; 
   Entry entry[max_list]; 
}; 

 
Haàu heát caùc phöông thöùc (List, clear, empty, full, size, retrieve) 

raát deã hieän thöïc.  
 

template <class Entry> 
int List<Entry>::size() const 
/* 
post: traû veà soá phaàn töû cuûa danh saùch. Danh saùch khoâng ñoåi. 
*/ 
{ 
   return count; 
} 

 
Chuùng ta daønh caùc phöông thöùc ñôn giaûn khaùc laïi cho phaàn baøi taäp. ÔÛ ñaây 

chuùng ta seõ taäp trung vaøo caùc phöông thöùc truy xuaát döõ lieäu. Khi theâm moät phaàn 
töû môùi, caùc phaàn töû  trong  daõy phaûi ñöôïc di chuyeån ñeå nhöôøng choã.  

 
template <class Entry> 
ErrorCode List<Entry>::insert(int position, const Entry &x) 
/* 
post: Neáu danh saùch chöa ñaày vaø 0 ≤ position ≤ n, n laø soá phaàn töû hieän coù cuûa danh saùch, 

phöông thöùc traû veà success: moïi phaàn töû töø position ñeán cuoái danh saùch seõ coù vò trí 
taêng leân 1, x ñöôïc theâm vaøo taïi position; ngöôïc laïi, danh saùch khoâng ñoåi, ErrorCode seõ 
cho bieát loãi cuï theå. 

*/ 
{ 
   if (full()) 

return overflow; 
   if (position < 0 || position > count) 
      return range_error; 
   for (int i = count - 1; i >= position; i--) 
      entry[i + 1] = entry[i]; 
   entry[position] = x; 
   count++; 
   return success; 
} 

 
Coù bao nhieâu coâng vieäc maø haøm treân caàn phaûi laøm? Neáu phaàn töû môùi ñöôïc 

theâm vaøo cuoái danh saùch thì haøm chæ phaûi thöïc hieän moät soá khoâng ñoåi caùc leänh. 
Trong tröôøng hôïp ngöôïc laïi, neáu phaàn töû ñöôïc theâm vaøo ñaàu danh saùch, haøm seõ 
phaûi dòch chuyeån moät soá phaàn töû lôùn nhaát ñeå taïo choã troáng, neáu danh saùch ñaõ 
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khaù daøi thì coâng vieäc caàn laøm raát nhieàu. Xeùt bình quaân, neáu chuùng ta giaû söû moïi 
vò trí trong danh saùch ñeàu coù khaû naêng theâm phaàn töû môùi nhö nhau, haøm treân seõ 
phaûi dòch chuyeån moät nöûa soá phaàn töû trong danh saùch. Chuùng ta noùi raèng soá vieäc 
caàn laøm trong haøm tæ leä vôùi chieàu daøi n cuûa danh saùch. 

 
Töông töï, vieäc loaïi phaàn töû trong danh saùch cuõng caàn phaûi dòch chuyeån caùc 

phaàn töû ñeå laáp choã troáng vaø vieäc loaïi naøy cuõng toán thôøi gian tæ leä vôùi chieàu daøi n 
cuûa danh saùch.  

 
Khaùc vôùi hai tröôøng hôïp treân, haàu heát caùc phöông thöùc coøn laïi khoâng caàn thöïc 

hieän voøng laëp naøo vaø thôøi gian thöïc hieän laø haèng soá. Toùm laïi, 
 
Trong xöû lyù danh saùch lieân tuïc coù n phaàn töû: 
• insert vaø remove caàn thôøi gian tæ leä vôùi n. 
• List, clear, empty, full, size, replace vaø retrieve thöïc hieän 

trong thôøi gian khoâng ñoåi. 
Chuùng ta chöa keå ra ñaây phöông thöùc traverse vì thôøi gian thöïc hieän coøn 

phuï thuoäc vaøo thoâng soá haøm visit. Rieâng traverse thì ít nhaát cuõng caàn thôøi gian 
tæ leä vôùi n do phaûi coù voøng laëp ñeå duyeät qua heát caùc phaàn töû cuûa danh saùch. Tuy 
nhieân, vôùi cuøng moät haøm visit thì traverse caàn thôøi gian tæ leä vôùi n. 
 
template <class Entry> 
void List<Entry>::traverse(void (*visit)(Entry &)) 
/* 
post: Coâng vieäc ñaëc taû bôûi haøm *visit ñöôïc thöïc hieän laàn löôït treân töøng phaàn töû cuûa danh saùch, 

baét ñaàu töø phaàn töû thöù 0. 
*/ 
{ 
   for (int i = 0; i < count; i++) 
      (*visit)(entry[i]); 
} 

4.3.2. Hieän thöïc danh saùch lieân keát ñôn giaûn 

4.3.2.1. Caùc khai baùo 
Ñeå hieän thöïc danh saùch lieân keát (linked list), chuùng ta baét ñaàu vôùi khai baùo 

Node. Node döôùi ñaây cuõng töông töï nhö trong ngaên xeáp lieân keát vaø haøng lieân 
keát. 
template <class Entry> 
struct Node { 
//  Caùc thuoäc tính 
   Entry entry; 
   Node<Entry> *next; 
//  constructors 
   Node(); 
   Node(Entry item, Node<Entry> *link = NULL); 
}; 
template <class Entry> 
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class List { 
public: 
//  Caùc phöông thöùc cuûa danh saùch lieân keát (cuõng gioáng nhö cuûa danh saùch lieân tuïc) 
//  Caùc phöông thöùc baûo ñaûm tính an toaøn cho CTDL coù chöùa thuoäc tính con troû. 
   ~List(); 
   List(const List<Entry> &copy); 
   void operator =(const List<Entry> &copy); 
protected: 
//  Caùc thuoäc tính cho hieän thöïc lieân keát cuûa danh saùch 
   int count; 
   Node<Entry> *head; // Con troû chæ phaàn töû ñaàu cuûa danh saùch. 
 
//  The following auxiliary function is used to locate list positions 
   Node<Entry> *set_position(int position) const; 
}; 

 
Trong ñònh nghóa treân chuùng ta khoâng lieät keâ laïi caùc phöông thöùc cuûa danh 

saùch lieân keát vì chuùng cuõng töông töï nhö ñoái vôùi danh saùch lieân tuïc. Trong phaàn 
protected chuùng ta coù boå sung phöông thöùc set_position maø chuùng ta seõ thaáy 
ích lôïi cuûa noù trong khi hieän thöïc caùc phöông thöùc public khaùc. 

4.3.2.2. Ví duï 
Hình 4.1 minh hoïa vieäc theâm bôùt döõ lieäu trong danh saùch qua moät ví duï söûa 

ñoåi vaên baûn. Moãi phaàn töû trong danh saùch chöùa moät töø vaø moät tham chieáu ñeán 
phaàn töû keá. Hình a laø danh saùch chöùa caâu ban ñaàu laø “Stacks are lists” . Neáu 
chuùng ta theâm töø “simple” tröôùc töø “lists” chuùng ta coù danh saùch nhö hình b. Tieáp 
theo chuùng ta quyeát ñònh thay theá töø “lists”  bôûi töø “structures” vaø theâm ba töø “but 
important data” thì coù hình c. Cuoái cuøng chuùng ta laïi quyeát ñònh boû ñi caùc töø 
“simple but” ñeå coù ñöôïc caâu cuoái cuøng “Stacks are important data structures”. 

4.3.2.3. Tìm ñeán moät vò trí trong danh saùch 
Chuùng ta thieát keá moät haøm set_position ñeå ñöôïc goïi trong moät vaøi phöông 

thöùc. Haøm naøy nhaän thoâng soá laø position (moät soá nguyeân chæ vò trí phaàn töû 
trong danh saùch) vaø traû veà con troû tham chieáu ñeán phaàn töû töông öùng trong danh 
saùch. 
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Neáu ngöôøi söû duïng nhìn thaáy ñöôïc set_position thì hoï seõ coù theå truy xuaát 

ñeán moïi phaàn töû trong danh saùch. Vì vaäy, ñeå duy trì tính ñoùng kín cuûa döõ lieäu, 
chuùng ta seõ khoâng cho pheùp ngöôøi söû duïng nhìn thaáy haøm set_position. Baèng 
caùch khai baùo protected chuùng ta baûo ñaûm raèng haøm naøy chæ ñöôïc goïi trong caùc 
phöông thöùc khaùc cuûa danh saùch. 

 
Caùch deã nhaát ñeå xaây döïng haøm set_position laø baét ñaàu duyeät töø ñaàu cuûa 

danh saùch cho ñeán phaàn töû maø chuùng ta muoán tìm. 
  
template <class Entry> 
Node<Entry> *List<Entry>::set_position(int position) const 
/* 

Hình 4.1- Caùc thao taùc treân danh saùch lieân keát. 
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Pre:  position phaûi hôïp leä; 0 <= position < count. 
Post: traû veà ñòa chæ cuûa phaàn töû taïi position. 
*/ 
{ 
   Node<Entry> *q = head; 
   for (int i = 0; i < position; i++) q = q->next; 
   return q; 
} 

 
Do chuùng ta naém ñöôïc chính xaùc caùc phöông thöùc naøo caàn goïi ñeán 

set_position, trong haøm naøy chuùng ta khoâng caàn kieåm tra loãi. Thay vaøo ñoù 
chuùng ta baûo ñaûm baèng precondition cho noù. Coù nghóa laø caùc phöông thöùc tröôùc 
khi goïi set_position seõ kieåm tra tröôùc vaø chæ goïi khi ñieàu kieän hôïp leä. Vieäc 
kieåm tra seõ khoâng phaûi laëp laïi trong haøm naøy, chöông trình seõ hieäu quaû hôn. 

Neáu moïi phaàn töû ñöôïc truy xuaát vôùi xaùc suaát ngang nhau thì trung bình haøm 
set_position  seõ phaûi duyeät qua moät nöûa soá phaàn töû trong danh saùch ñeå ñeán 
ñöôïc vò trí caàn thieát. Thôøi gian naøy tæ leä vôùi chieàu daøi n cuûa danh saùch. 

4.3.2.4. Theâm phaàn töû vaøo danh saùch 
Tieáp theo chuùng ta seõ xem xeùt vaán ñeà theâm moät phaàn töû môùi vaøo danh saùch. 

Neáu chuùng ta coù moät phaàn töû môùi vaø chuùng ta muoán cheøn phaàn töû naøy vaøo moät vò 
trí naøo ñoù trong danh saùch, ngoaïi tröø vò trí ñaàu danh saùch, nhö hình 4.2, chuùng ta 
caàn coù hai con troû previous vaø following chæ ñeán hai phaàn töû tröôùc vaø sau vò 
trí caàn cheøn. Neáu con troû new_node ñang chæ phaàn töû môùi caàn cheøn thì caùc leänh 
gaùn sau seõ cheøn ñöôïc phaàn töû môùi vaøo danh saùch: 

 
   new_node->next = following; 

previous->next = new_node; 
 

Trong phöông thöùc insert döôùi ñaây pheùp gaùn new_node->next= following 
ñöôïc thöïc hieän thoâng qua constructor coù nhaän thoâng soá thöù hai laø following.  

Vieäc theâm phaàn töû vaøo ñaàu danh saùch caàn ñöôïc xöû lyù rieâng, do tröôøng hôïp naøy 
khoâng coù phaàn töû naøo naèm tröôùc phaàn töû môùi neân chuùng ta khoâng söû duïng con troû 
previous, thay vaøo ñoù thuoäc tính head chæ ñeán phaàn töû ñaàu cuûa danh saùch phaûi 
ñöôïc gaùn laïi. 
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template <class Entry> 
ErrorCode List<Entry>::insert(int position, const Entry &x) 
/* 
post: Neáu danh saùch chöa ñaày vaø 0 ≤ position ≤ n, n laø soá phaàn töû hieän coù cuûa danh saùch, 

phöông thöùc traû veà success: moïi phaàn töû töø position ñeán cuoái danh saùch seõ coù vò trí taêng 
leân 1, x ñöôïc theâm vaøo taïi position; ngöôïc laïi, danh saùch khoâng ñoåi, ErrorCode seõ cho 
bieát loãi cuï theå. 

*/ 
{ 
   if (position < 0 || position > count) 
      return range_error; 
   Node<Entry> *new_node, *previous, *following; 
   if (position == 0) // Tröôøng hôïp ñaëc bieät: phaàn töû môùi theâm vaøo ñaàu danh saùch.  
  following = head; 
 else { // Tröôøng hôïp toång quaùt. 
      previous = set_position(position - 1);  // Tìm phaàn töû phía tröôùc vò trí caàn theâm 

phaàn töû môùi. 
      following = previous->next;  
   } 
      
   new_node = new Node<Entry>(x, following); 
   if (new_node == NULL) 
      return overflow; 
   if (position == 0) // Tröôøng hôïp ñaëc bieät: phaàn töû môùi theâm vaøo ñaàu danh saùch. 
      head = new_node;   
   else // Tröôøng hôïp toång quaùt. 
      previous->next = new_node;   
   count++; 
   return success; 
} 

 

 
Hình 4.2- Theâm phaàn töû vaøo danh saùch lieân keát. 
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Ngoaøi leänh goïi haøm set_position, caùc leänh coøn laïi trong insert khoâng phuï 
thuoäc vaøo chieàu daøi n cuûa danh saùch. Do ñoù insert, cuõng gioáng nhö 
set_position, seõ coù thôøi gian thöïc hieän tæ leä vôùi chieàu daøi n cuûa danh saùch. 

4.3.2.5. Caùc taùc vuï khaùc 
Caùc phöông thöùc coøn laïi cuûa danh saùch lieân keát xem nhö baøi taäp. Vieäc tìm 

kieám moät phaàn töû naøo ñoù trong caùc phöông thöùc luoân phaûi goïi haøm 
set_position. Haàu heát caùc phöông thöùc naøy cuõng gioáng nhö  insert, söû duïng 
caùc leänh chieám thôøi gian khoâng ñoåi, ngoaïi tröø luùc goïi haøm set_position. Chæ coù 
phöông thöùc clear vaø traverse laø phaûi duyeät qua caùc phaàn töû cuûa danh saùch. 
Chuùng ta coù keát luaän nhö sau: 

 
Trong vieäc xöû lyù moät danh saùch lieân keát coù n phaàn töû: 
 

 insert, remove, retrieve vaø replace caàn thôøi gian tæ leä vôùi n. 
 List, empty, full vaø size thöïc hieän vôùi thôøi gian khoâng ñoåi. 

 
Moät laàn nöõa, chuùng ta chöa keå ñeán phöông thöùc traverse ôû ñaây, vì thôøi gian 

noù caàn coøn phuï thuoäc vaøo thoâng soá visit. Tuy nhieân, cuõng nhö phaàn tröôùc, vôùi 
cuøng moät haøm visit thì traverse caàn thôøi gian tæ leä vôùi n. 

4.3.3. Löu laïi vò trí hieän taïi 

Ña soá caùc öùng duïng truy xuaát caùc phaàn töû cuûa danh saùch theo thöù töï caùc phaàn 
töû. Nhieàu öùng duïng khaùc truy xuaát cuøng moät phaàn töû nhieàu laàn, thöïc hieän caùc taùc 
vuï truy xuaát hoaëc thay theá tröôùc khi chuyeån qua phaàn töû khaùc. Ñoái vôùi taát caû caùc 
öùng duïng naøy, caùch hieän thöïc danh saùch hieän taïi cuûa chuùng ta toû ra khoâng hieäu 
quaû, do moãi laàn truy xuaát moät phaàn töû, haøm set_position ñeàu phaûi tìm töø ñaàu 
danh saùch ñeán phaàn töû mong muoán. Neáu chuùng ta coù theå nhôù laïi phaàn töû vöøa ñöôïc 
truy xuaát trong danh saùch, vaø taùc vuï maø öùng duïng yeâu caàu tieáp theo cuõng xem xeùt 
phaàn töû naøy hoaëc phaàn töû keá thì vieäc tìm kieám baét ñaàu töø vò trí ñöôïc nhôù naøy 
nhanh hôn raát nhieàu. 

 
Tuy nhieân, khoâng phaûi vieäc nhôù laïi vò trí vöøa ñöôïc truy xuaát naøy luoân coù hieäu 

löïc ñoái vôùi moïi öùng duïng. Chaúng haïn vôùi öùng duïng truy xuaát caùc phaàn töû trong 
danh saùch theo thöù töï ngöôïc, moïi truy xuaát ñeàu phaûi baét ñaàu töø ñaàu danh saùch do 
caùc tham chieáu trong caùc phaàn töû chæ coù moät chieàu. 

 
Chuùng ta duøng thuoäc tính current_position ñeå löu vò trí vöøa noùi treân. 

Thuoäc tính naøy seõ ñöôïc set_position söû duïng cuõng nhö seõ caäp nhaät laïi moãi khi 
haøm naøy ñöôïc goïi. Ñieàu caàn löu yù laø set_position ñöôïc goïi trong caùc phöông thöùc khaùc cuûa 
danh saùch, trong ñoù coù moät soá phöông thöùc ñöôïc ñaëc taû laø const coù nghóa laø khoâng ñöôïc laøm thay 
ñoåi danh saùch, trong khi ñoù current_position phaûi ñöôïc thay ñoåi. Nhö vaäy, chuùng ta seõ duøng töø 
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khoùa mutable cuûa C++ nhöng löu yù raèng khoâng phaûi töø khoùa naøy luoân ñöôïc cung caáp bôûi moïi 
trình bieân dòch C++. Khi moät thuoäc tính cuûa moät lôùp ñöôïc khai baùo laø mutable thì noù coù theå ñöôïc 
thay ñoåi ngay caû trong caùc haøm ñöôïc khai baùo laø const. 

 
Ñònh nghóa danh saùch môùi nhö sau: 
 

template <class Entry> 
class List { 
public: 
//  Caùc phöông thöùc cuûa danh saùch lieân keát (cuõng gioáng nhö cuûa danh saùch lieân tuïc) 
//  Caùc phöông thöùc baûo ñaûm tính an toaøn cho CTDL coù chöùa thuoäc tính con troû. 
 
protected: 
//  Caùc thuoäc tính cho hieän thöïc lieân keát cuûa danh saùch coù löu vò trí hieän taïi. 
   int count; 
   mutable int current_position; 
   Node<Entry> *head; 
   mutable Node<Entry> *current; 
 
//  Haøm phuï trôï ñeå tìm moät phaàn töû. 
   void set_position(int position) const; 
}; 

 
Hai thuoäc tính ñöôïc theâm vaøo current_position vaø current ñeàu ñöôïc khai 

baùo protected, do ñoù ñoái vôùi ngöôøi söû duïng lôùp List vaãn khoâng coù gì thay ñoåi so 
vôùi ñònh nghóa cuõ. 

 
Haøm set_position ñöôïc vieát laïi nhö sau: 
 

template <class Entry> 
void List<Entry>::set_position(int position) const 
/* 
pre:  position hôïp leä: 0 <= position < count. 
post: Thuoäc tính current chöùa ñòa chæ phaàn töû ñöôïc tìm thaáy taïi position, 

current_position ñöôïc caäp nhaät töông öùng. 
*/ 
{ 
   if (position < current_position) { // Tröôøng hôïp phaûi tìm töø ñaàu danh saùch   
      current_position = 0; 
      current = head; 
   } 
   for ( ; current_position != position; current_position++) 
      current = current->next; 
} 

 
Neáu moät phaàn töû trong danh saùch ñöôïc truy xuaát laäp laïi nhieàu laàn thì caùc leänh 

trong if cuõng nhö trong voøng for cuûa haøm treân ñeàu khoâng phaûi thöïc hieän, haøm 
seõ khoâng heà chieám thôøi gian chaïy. Neáu phaàn töû keá ñöôïc truy xuaát, caùc leänh trong 
voøng for chæ chaïy moät laàn, haøm vaãn thöïc hieän raát nhanh. Trong tröôøng hôïp xaáu 
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nhaát, neáu caàn phaûi baét ñaàu töø ñaàu danh saùch, haøm cuõng seõ laøm vieäc gioáng nhö  
caùch chuùng ta ñaõ hieän thöïc tröôùc ñaây. 

4.3.4. Danh saùch lieân keát keùp 

Moät vaøi öùng duïng thöôøng xuyeân yeâu caàu dòch chuyeån tôùi vaø lui treân danh saùch. 
Trong phaàn tröôùc chuùng ta ñaõ giaûi quyeát vieäc dòch chuyeån theo moät chieàu trong 
quaù trình duyeät danh saùch. Nhöng vieäc laäp trình hôi khoù khaên vaø thôøi gian chaïy 
chöông trình phuï thuoäc vaøo danh saùch, nhaát laø khi danh saùch coù nhieàu phaàn töû. 

 
Ñeå khaéc phuïc vaán ñeà naøy, coù nhieàu chieán löôïc khaùc nhaèm giaûi quyeát vieäc tìm 

phaàn töû  naèm tröôùc phaàn töû hieän taïi trong danh saùch. Trong phaàn naøy chuùng ta 
tìm hieåu moät chieán löôïc ñôn giaûn nhaát nhöng cuõng linh ñoäng vaø phuø hôïp trong 
raát nhieàu tröôøng hôïp. 

 
 

4.3.4.1. Caùc khai baùo cho danh saùch lieân keát keùp 
Nhö  hình 4.3 minh hoïa, yù töôûng ôû ñaây laø vieäc löu  caû hai con troû chæ hai 

höôùng ngöôïc nhau trong cuøng moät node cuûa danh saùch. Baèng caùch dòch chuyeån 
theo tham chieáu thích hôïp chuùng ta coù theå duyeät danh saùch theo höôùng mong 
muoán. CTDL naøy ñöôïc goïi laø danh saùch lieân keát keùp (doubly linked list). 

 
template <class Node_entry> 
struct Node { 
//  Caùc thuoäc tính 
   Node_entry entry; 
   Node<Node_entry> *next; 
   Node<Node_entry> *back; 
//  constructors 
   Node(); 
   Node(Node_entry, Node<Node_entry> *link_back = NULL, 
                    Node<Node_entry> *link_next = NULL); 
}; 

 
Constructor cho Node cuûa danh saùch lieân keát keùp gaàn gioáng constructor cho 

Node cuûa danh saùch lieân keát ñôn. Döôùi ñaây laø ñaëc taû cho lôùp danh saùch lieân keát 
keùp: 

 
 
 

 
Hình 4.3- Danh saùch lieân keát keùp. 
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template <class Entry> 
class List { 
public: 
//  Caùc phöông thöùc thoâng thöôøng cuûa danh saùch. 
// Caùc phöông thöùc baûo ñaûm tính an toaøn cho CTDL coù thuoäc tính con troû. 
protected: 
// Caùc thuoäc tính 
   int count; 
   mutable int current_position; 
   mutable Node<Entry> *current; 
 
// Haøm phuï trôï ñeå tìm ñeán moät phaàn töû trong danh saùch 
   void set_position(int position) const; 
}; 

 
Trong caùch hieän thöïc naøy chuùng ta chæ caàn giöõ moät con troû tham chieáu ñeán 

moät phaàn töû naøo ñoù trong danh saùch laø chuùng ta coù theå duyeät danh saùch theo 
höôùng naøy hoaëc höôùng kia. Nhö vaäy, chuùng ta duøng luoân con troû current chæ ñeán 
phaàn töû hieän taïi ñeå laøm nhieäm vuï naøy, vaø chuùng ta khoâng caàn giöõ con troû chæ ñeán 
ñaàu hoaëc cuoái danh saùch. 

4.3.4.2. Caùc taùc vuï treân danh saùch lieân keát keùp 
Trong danh saùch lieân keát keùp, vieäc duyeät danh saùch theo caû hai höôùng ñeå tìm 

moät phaàn töû, vieäc theâm hoaëc loaïi phaàn töû taïi vò trí naøo ñoù coù theå ñöôïc thöïc hieän 
deã daøng. Moät vaøi taùc vuï coù thay ñoåi chuùt ít so vôùi danh saùch lieân keát ñôn, nhö  
insert vaø delete, do phaûi caäp nhaät ñaày ñuû caû hai con troû theo hai höôùng cuûa 
danh saùch . 

 
Tröôùc heát, ñeå tìm moät vò trí naøo ñoù, chuùng ta chæ caàn quyeát ñònh neân duyeät 

theo höôùng naøo trong danh saùch baét ñaàu töø con troû current. 
 

template <class Entry> 
void List<Entry>::set_position(int position) const 
/* 
pre:  position hôïp leä: 0 <= position < count. 
post: thuoäc tính current chöùa ñòa chæ cuûa phaàn töû taïi position. 
*/ 
{ 
   if (current_position <= position) 
      for ( ; current_position != position; current_position++) 
         current = current->next; 
   else 
      for ( ; current_position != position; current_position--) 
         current = current->back; 
} 

 
Vôùi haøm naøy chuùng ta vieát taùc vuï insert sau ñaây. Hình 4.4 minh hoïa caùc con 

troû caàn phaûi caäp nhaät. Chuùng ta cuõng ñaëc bieät chuù yù hai tröôøng hôïp hôi ñaëc bieät, 
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ñoù laø khi theâm phaàn töû vaøo moät trong hai ñaàu cuûa danh saùch hoaëc theâm vaøo moät 
danh saùch roãng. 

 

template <class Entry> 
ErrorCode List<Entry>::insert(int position, const Entry &x) 
/* 
post: Neáu danh saùch chöa ñaày vaø 0 ≤ position ≤ n, n laø soá phaàn töû hieän coù cuûa danh saùch, 

phöông thöùc traû veà success: moïi phaàn töû töø position ñeán cuoái danh saùch seõ coù vò trí 
taêng leân 1, x ñöôïc theâm vaøo taïi position; ngöôïc laïi, danh saùch khoâng ñoåi, ErrorCode seõ 
cho bieát loãi cuï theå. 

*/ 
{ 
   Node<Entry> *new_node, *following, *preceding; 
   if (position < 0 || position > count) return range_error; 
   if (position == 0) { 

      if (count == 0) following = NULL; // Tröôøng hôïp ñaëc bieät: danh saùch ñang 
roãng. 

      else { 
         set_position(0); 
         following = current; 
      } 

      preceding = NULL; // Tröôøng hôïp ñaëc bieät: theâm phaàn töû môùi 
vaøo ñaàu danh saùch, khoâng coù phaàn töû 
ñöùng tröôùc. 

   } 
   else { 
      set_position(position - 1); 
      preceding = current; 

      following = preceding->next; // Tröôøng hôïp toång quaùt: theâm phaàn töû 
vaøo giöõa, nhöng goäp caû tröôøng hôïp 
theâm vaøo cuoái (position = n) 
following seõ nhaän trò NULL. 

   } 
   new_node = new Node<Entry>(x, preceding, following); 
 
   if (new_node == NULL) return overflow; 
   if (preceding != NULL) preceding->next = new_node; 
   if (following != NULL) following->back = new_node; 
   current = new_node; 

Hình 4.4- Theâm phaàn töû vaø danh saùch lieân keát keùp. 
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   current_position = position; 
   count++; 
   return success; 
} 

Giaù phaûi traû ñoái vôùi danh saùch lieân keát keùp laø vuøng nhôù cho tham chieáu thöù 
hai trong moãi Node. Vôùi phaàn lôùn öùng duïng, do vuøng entry caàn chöùa thoâng tin 
trong Node lôùn hôn nhieàu vuøng nhôù daønh cho caùc con troû, neân toång dung löôïng boä 
nhôù taêng khoâng ñaùng keå. 

4.4. So saùnh caùc caùch hieän thöïc cuûa danh saùch 
Chuùng ta ñaõ xem xeùt moät vaøi giaûi thuaät xöû lyù cho danh saùch lieân keát vaø moät 

vaøi bieán theå veà caáu truùc vaø caùch hieän thöïc. Trong phaàn naøy chuùng ta seõ phaân tích 
caùc öu nhöôïc ñieåm cuûa danh saùch lieân keát vaø danh saùch lieân tuïc. 

 
Öu ñieåm lôùn nhaát cuûa danh saùch lieân keát trong boä nhôù ñoäng laø tính meàm deûo. 

Khoâng coù vaán ñeà traøn boä nhôù tröø khi boä nhôù maùy tính thöïc söï ñaõ ñöôïc söû duïng 
heát. Ñaëc bieät khi moät entry chöùa thoâng tin quaù lôùn, chuùng ta khoù coù theå xaùc ñònh 
toång dung löôïng vuøng nhôù nhö theá naøo cho vöøa ñuû ñeå khai baùo moät daõy, trong khi 
chuùng ta cuõng caàn phaûi xeùt ñeán phaàn boä nhôù coøn laïi sao cho ñuû ñeå daønh cho caùc 
bieán khaùc. Trong boä nhôù ñoäng, chuùng ta khoâng caàn phaûi quyeát ñònh ñieàu naøy 
tröôùc khi chöông trình chaïy. 

 
Trong danh saùch lieân keát, vieäc theâm hay loaïi phaàn töû  coù theå thöïc hieän nhanh 

hôn so vôùi trong danh saùch lieân tuïc. Ñoái vôùi caùc CTDL lôùn, vieäc thay ñoåi moät vaøi 
con troû nhanh hôn raát nhieàu so vôùi vieäc cheùp döõ lieäu sang choã khaùc. 

 
Nhöôïc ñieåm ñaàu tieân cuûa danh saùch lieân keát laø toán vuøng nhôù cho caùc con troû. 

Trong phaàn lôùn heä thoáng, moät con troû chieám vuøng nhôù baèng vuøng nhôù cuûa moät soá 
nguyeân. Nhö vaäy moät danh saùch lieân keát caùc soá nguyeân seõ ñoøi hoûi vuøng nhôù gaáp 
ñoâi moät danh saùch lieân tuïc caùc soá nguyeân. 

 
Trong nhieàu öùng duïng thöïc tieãn, moät node trong danh saùch thöôøng lôùn, döõ 

lieäu thöôøng chöùa haøng traêm bytes, vieäc söû duïng danh saùch lieân keát chæ toán theâm 
khoaûn moät phaàn traêm vuøng nhôù. Thöïc ra, danh saùch lieân keát tieát kieäm vuøng nhôù 
hôn nhieàu, neáu xeùt ñeán nhöõng vuøng nhôù ñöôïc khai baùo döï tröõ saün cho vieäc theâm 
phaàn töû trong danh saùch lieân tuïc maø chöa ñöôïc duøng ñeán. Neáu moãi entry chieám 
100 bytes thì vuøng nhôù lieân tuïc chæ tieát kieäm khi soá phaàn töû söû duïng thöïc söï trong 
daõy leân ñeán 99 bytes. 

 
Nhöôïc ñieåm chính cuûa danh saùch lieân keát laø noù khoâng thích hôïp vôùi vieäc truy 

xuaát ngaãu nhieân. Trong vuøng nhôù lieân tuïc, vieäc truy xuaát ñeán baát kyø vò trí naøo 
cuõng raát nhanh vaø khoâng khaùc gì so vôùi nhöõng vò trí khaùc. Trong danh saùch lieân 
keát, coù theå phaûi duyeät caû chaëng ñöôøng daøi môùi ñeán ñöôïc phaàn töû mong muoán. Vieäc 
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truy xuaát moät node trong vuøng nhôù lieân keát cuõng chieám hôn moät chuùt thôøi gian vì 
tröôùc heát phaûi coù ñöôïc con troû vaø sau ñoù môùi ñeán ñöôïc ñòa chæ caàn tìm, tuy nhieân 
ñieàu naøy thöôøng khoâng quan troïng. Ngoaøi ra, caùc taùc vuï xöû lyù trong danh saùch 
lieân keát thöôøng phaûi laäp trình coâng phu hôn. 

 
Danh saùch lieân tuïc, noùi chung, thöôøng ñöôïc choïn khi: 

• Moãi entry raát nhoû. 
• Kích thöôùc cuûa danh saùch ñöôïc bieát tröôùc khi laäp trình. 
• Ít coù nhu caàu theâm hoaëc loaïi phaàn töû tröø tröôøng hôïp phaàn töû cuoái danh 

saùch. 
• Vieäc truy xuaát ngaãu nhieân thöôøng xaûy ra. 

 
Danh saùch lieân keát toû ra öu theá khi: 

• Moãi entry lôùn. 
• Kích thöôùc cuûa danh saùch khoâng ñöôïc bieát tröôùc khi öùng duïng chaïy. 
• Coù yeâu caàu veà tính linh hoaït: theâm, loaïi phaàn töû hoaëc toå chöùc laïi caùc 

phaàn töû. 
 
Ñeå choïn löïa CTDL vôùi caùch hieän thöïc thích hôïp, ngöôøi laäp trình caàn xem xeùt 

caùc taùc vuï naøo seõ ñöôïc thöïc hieän treân caáu truùc ñoù, taùc vuï naøo trong soá ñoù laø quan 
troïng nhaát. Vieäc truy xuaát laø cuïc boä neáu moät phaàn töû ñöôïc truy xuaát, noù coù theå 
ñöôïc truy xuaát laàn nöõa. Vaø neáu caùc phaàn töû thöôøng ñöôïc truy xuaát theo thöù töï, thì 
neân nhôù laïi vò trí phaàn töû vöøa ñöôïc truy xuaát nhö laø moät thuoäc tính cuûa danh 
saùch. Coøn neáu vieäc truy xuaát theo hai höôùng cuûa danh saùch laø caàn thieát thì neân 
choïn  caùch hieän thöïc danh saùch lieân keát keùp. 

4.5. Danh saùch lieân keát trong maûng lieân tuïc 
Moät vaøi ngoân ngöõ tuy xöa nhöng raát phoå bieán nhö Fortran, Cobol vaø Basic 

khoâng cung caáp khaû naêng söû duïng boä nhôù ñoäng hoaëc  con troû. Neáu caàn söû duïng 
caùc ngoân ngöõ naøy ñeå giaûi quyeát caùc baøi toaùn maø trong ñoù caùc taùc vuï treân danh 
saùch lieân keát (DSLK) toû ra coù öu theá hôn haún treân danh saùch lieân tuïc (vieäc thay 
ñoåi moät vaøi con troû deã daøng vaø nhanh choùng hôn nhieàu vieäc phaûi cheùp laïi moät soá 
löôïng lôùn döõ lieäu), chuùng ta vaãn coù theå söû duïng maûng lieân tuïc ñeå moâ phoûng DSLK. 
Trong phaàn naøy chuùng ta seõ tìm hieåu moät hieän thöïc cuûa DSLK maø khoâng caàn con 
troû. Hay noùi caùch khaùc, chuùng ta khoâng duøng con troû chöùa ñòa chæ, maø seõ duøng con 
troû laø moät soá nguyeân, vaø DSLK seõ ñöôïc hieän thöïc trong moät maûng lieân tuïc. 

4.5.1. Phöông phaùp 

YÙ töôûng chính ôû ñaây baét ñaàu töø moät maûng lieân tuïc duøng ñeå chöùa caùc phaàn töû 
cuûa moät DSLK. Chuùng ta xem maûng naøy nhö moät vuøng nhôù chöa söû duïng vaø 
chuùng ta seõ töï phaân phoái laáy. Chuùng ta seõ xaây döïng moät soá haøm ñeå quaûn lyù maûng 
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naøy: nhaän bieát vuøng naøo trong maûng chöa ñöôïc söû duïng, noái keát caùc phaàn töû trong 
maûng theo moät thöù töï mong muoán. 

 
Moät ñaëc ñieåm cuûa DSLK  maø chuùng ta phaûi boû qua trong phaàn naøy laø vieäc 

ñònh vò boä nhôù ñoäng, ngay töø ñaàu chuùng ta phaûi xaùc ñònh kích thöôùc caàn thieát cho 
maûng. Moïi öu ñieåm coøn laïi khaùc cuûa DSLK ñeàu ñöôïc giöõ nguyeân, nhö tính meàm 
deûo trong vieäc toå chöùc laïi vuøng nhôù cho caùc phaàn töû coù kích thöôùc lôùn, hoaëc tính 
deã daøng vaø hieäu quaû trong vieäc theâm hay bôùt baát cöù phaàn töû naøo trong danh saùch. 

 
Hieän thöïc DSLK trong maûng lieân tuïc cuõng toû ra raát hieäu quaû trong nhöõng 

ngoân ngöõ töïa C++ coù cung caáp con troû vaø caùch ñònh vò boä nhôù ñoäng. Caùc öùng duïng 
döôùi ñaây ñöôïc xem laø thích hôïp khi söû duïng DSLK trong maûng lieân tuïc : 

 
• Soá phaàn töû toái ña trong danh saùch ñöôïc bieát tröôùc. 
• Caùc tham chieáu thöôøng xuyeân ñöôïc toå chöùc laïi, nhöng vieäc theâm hoaëc loaïi 

phaàn töû töông ñoái ít xaûy ra. 
• Cuøng döõ lieäu nhöng coù khi caàn xöû lyù nhö  DSLK coù khi laïi caàn xöû lyù nhö 

danh saùch lieân tuïc. 
 
Hình 4.5 laø moät ví duï minh hoïa cho nhöõng öùng duïng nhö vaäy. Ñaây laø moät 

phaàn döõ lieäu chöùa caùc thoâng tin veà sinh vieân. Maõ sinh vieân ñöôïc gaùn cho caùc sinh 
vieân theo thöù töï nhaäp tröôøng,  teân vaø ñieåm soá khoâng theo moät thöù töï ñaëc bieät 
naøo. Thoâng tin veà sinh vieân coù theå ñöôïc tìm thaáy nhanh choùng döïa vaøo maõ sinh 
vieân do soá naøy ñöôïc duøng nhö chæ soá ñeå tìm trong maûng lieân tuïc. Tuy nhieân, thænh 
thoaûng chuùng ta caàn in danh saùch sinh vieân coù thöù töï theo teân, vaø ñieàu naøy coù theå 
laøm ñöôïc baèng caùch laàn theo caùc tham chieáu ñöôïc löu trong maûng 
next_name. Töông töï, caùc ñieåm soá cuõng coù theå saép thöù töï nhôø caùc tham chieáu 
trong caùc maûng töông öùng. 
 

Ñeå thaáy ñöôïc caùch hieän thöïc naøy cuûa DSLK laøm vieäc nhö theá naøo, chuùng ta 
haõy duyeät DSLK next_name trong phaàn ñaàu cuûa hình 4.5. Ñaàu vaøo cuûa danh 
saùch chöùa trò laø 8, coù nghóa laø phaàn töû trong vò trí 8, Arthur, E., laø phaàn töû ñaàu 
tieân cuûa danh saùch. Vò trí 8 cuûa next_name chöùa trò 0, coù nghóa laø teân ôû vò trí 0, 
Clark, F., laø phaàn töû thöù hai. Vò trí 0 cuûa next_name chöù trò 5, vaäy Evans, B., laø 
phaàn töû keá tieáp. Vò trí 5 chæ ñeán vò trí 3 (Garcia, T.), vò trí 3 laïi chæ ví trí 4 (Hall, 
W.), vaø vò trí 4 chæ vò trí 1 (Smith, A.). Taïi vò trí 1, next_name chöùa trò -1, coù 
nghóa laø vò trí 1 laø phaàn töû cuoái cuøng cuûa danh saùch. 

 
Töông töï, maûng next_math bieåu dieãn moät DSLK, cho pheùp truy xuaát maûng 

math theo thöù töï giaûm daàn. Phaàn töû ñaàu tieân taïi vò trí 5, keá ñeán laø 3, 1, 0, 4, 8. 
Thöù töï caùc phaàn töû xuaát hieän trong DSLK bieåu dieãn bôûi next_CS laø 1, 3, 5, 8, 4, 
0. 
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Nhö ví duï trong hình 4.5, hieän thöïc cuûa DSLK trong maûng lieân tuïc coù ñöôïc 

tính linh hoaït cuûa DSLK ñoái vôùi nhöõng söï thay ñoåi. Ngoaøi ra noù coøn coù khaû naêng 
chia seû thoâng tin (chaúng haïn teân sinh vieân) giöõa caùc DSLK khaùc nhau. Hieän thöïc 
naøy cuõng coøn coù öu ñieåm cuûa danh saùch lieân tuïc laø coù theå truy xuaát ngaãu nhieân  
caùc phaàn töû nhôø caùch söû duïng chæ soá truy xuaát tröïc tieáp. 

 
Trong hieän thöïc cuûa DSLK trong maûng lieân tuïc, caùc con troû trôû thaønh caùc chæ 

soá töông ñoái so vôùi ñieåm baét ñaàu cuûa danh saùch. Caùc tham chieáu cuûa danh saùch 
chöùa trong moät maûng, moãi phaàn töû cuûa maûng chöùa moät soá nguyeân chæ ñeán vò trí 
cuûa phaàn töû keá cuûa danh saùch trong maûng chöùa döõ lieäu. Ñeå phaân bieät vôùi caùc con 
troû (pointer)  cuûa DSLK trong boä nhôù ñoäng, chuùng ta seõ duøng töø chæ soá (index) ñeå 
goïi caùc tham chieáu naøy. 

 
Chuùng ta caàn khai baùo hai maûng lieân tuïc cho moãi DSLK, entry[ ] ñeå chöùa döõ 

lieäu, vaø next_node[ ] ñeå chöùa chæ soá chæ ñeán phaàn töû keá. Ñoái vôùi phaàn lôùn caùc 
öùng duïng, entry laø moät maûng maø moãi phaàn töû laø moät caáu truùc, hoaëc moät vaøi 
maûng trong tröôøng hôïp ngoân ngöõ laäp trình khoâng cung caáp kieåu caáu truùc. Caû hai 
maûng entry vaø next_node caàn ñaùnh chæ soá töø 0 ñeán max_list-1, max_list laø 
moät haèng soá bieát tröôùc. 

 
Do chuùng ta duøng chæ soá baét ñaàu töø 0, chuùng ta seõ duøng trò ñaëc bieät –1 ñeå bieåu 

dieãn danh saùch ñaõ keát thuùc, töông töï nhö trò NULL cuûa con troû trong boä nhôù ñoäng. 

 
Hình 4.5- DSLK trong maûng lieân tuïc. 
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4.5.2. Caùc taùc vuï quaûn lyù vuøng nhôù 

 
Nhieäm vuï ñaàu tieân cuûa chuùng ta laø naém ñöôïc caùc vuøng nhôù coøn troáng ñeå vieát 

moät soá haøm tìm moät vò trí môùi hay traû moät vò trí khoâng söû duïng nöõa veà laïi vuøng 
nhôù troáng. Khaùc vôùi phaàn 4.3.2, toaøn boä vuøng nhôù maø chuùng ta seõ duøng ôû ñaây laø 
moät maûng lieân tuïc goïi laø workspace, caùc phaàn töû cuûa noù töông öùng vôùi caùc phaàn 
töû trong DSLK (hình 4.6). Chuùng ta cuõng seõ goïi caùc phaàn töû trong workspace laø 
node vaø seõ khai baùo Node ñeå chöùa döõ lieäu. Moãi Node laø moät caáu truùc goàm hai 
phaàn: entry kieåu Entry chöùa döõ lieäu, vaø next kieåu index. Kieåu index ñöôïc hieän 
thöïc baèng soá nguyeân, coù caùc trò bieåu dieãn vò trí caùc phaàn töû trong maûng lieân tuïc, 
vaø nhö vaäy noù thay theá kieåu con troû nhö trong caùc DSLK tröôùc ñaây. 

 
Caùc vò trí troáng trong workspace coù hai daïng: 
• Caùc node chöa ñöôïc söû duïng tôùi. 
• Caùc node ñaõ töøng ñöôïc söû duïng nhöng ñaõ ñöôïc giaûi phoùng. 
 
Chuùng ta seõ baét ñaàu söû duïng töø ñaàu maûng lieân tuïc vaø duøng chæ soá last_used 

chöùa vò trí cuoái vöøa môùi söû duïng trong maûng. Caùc vò trí trong maûng coù chæ soá lôùn 
hôn last_used laø caùc vò trí chöa heà ñöôïc söû duïng. 

 
Caùc node ñang chöùa döõ lieäu seõ thuoäc moät DSLK coù ñaàu vaøo laø head. Head chöùa 

vò trí cuûa phaàn töû ñaàu cuûa DSLK trong maûng. Caùc node keá tieáp trong DSLK naøy 
ñöôïc truy xuaát thoâng qua caùc chæ soá trong thaønh phaàn next cuûa caùc node, bieåu 
dieãn bôûi caùc muõi teân beân traùi cuûa next_node trong hình 4.6. Node cuoái cuøng cuûa 
DSLK coù chæ soá laø –1. Chuùng ta ñoïc ñöôïc danh saùch coù caùc teân saép theo thöù töï 
alphabet baét ñaàu töø head = 8, Arthur, E. naèm ñaàu danh saùch, roài ñeán caùc teân taïi 
caùc vò trí 0, 5, 3, 4, 1 cuûa maûng; Smith, A. laø teân naèm cuoái danh saùch. 

 
Ñoái vôùi nhöõng node ñaõ töøng söû duïng vaø ñaõ ñöôïc giaûi phoùng, chuùng ta seõ duøng 

moät daïng cuûa caáu truùc lieân keát ñeå noái keát chuùng laïi vôùi nhau vaø ñeå coù theå truy 
xuaát ñeán, töø node naøy ñeán node keá. Do ngaên xeáp lieân keát laø moät daïng ñôn giaûn 
nhaát cuûa caáu truùc lieân keát, chuùng ta seõ duøng ngaên xeáp lieân keát cho tröôøng hôïp 
naøy. Ngaên xeáp lieân keát cuõng ñöôïc noái keát nhôø chæ soá next trong moãi node, 
available laø moät chæ soá chöùa top cuûa ngaên xeáp.  

 
Caùc muõi teân beân phaûi cuûa next_node trong hình 4.6, vôùi ñaàu vaøo laø 

available, chæ caùc node trong moät ngaên xeáp bao goàm caùc node ñaõ töøng ñöôïc söû 
duïng vaø ñaõ ñöôïc giaûi phoùng. Chuù yù raèng chæ soá trong caùc vuøng next cuûa ngaên xeáp 
lieân keát naøy chính xaùc laø caùc soá ≤ last_used, ñoù cuõng laø caùc vò trí trong maûng 
hieän taïi khoâng coù döõ lieäu. Baét ñaàu töø available = 7, roài ñeán 6, 9, 10, 2. Coøn caùc 
vò trí töø last_used+1 trôû ñi laø caùc vò trí chöa heà coù döõ lieäu. 
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Khi coù moät node bò loaïi khoûi DSLK chöùa döõ lieäu (chaúng haïn loaïi teân moät sinh 

vieân ra khoûi danh saùch), vò trí cuûa noù trong maûng ñöôïc giaûi phoùng vaø ñöôïc push 
vaøo ngaên xeáp lieân keát. Ngöôïc laïi, khi caàn theâm moät node môùi vaøo DSLK, chuùng 
ta tìm vò trí troáng baèng caùch pop moät phaàn töû ra khoûi ngaên xeáp lieân keát: trong 
hình 4.6 thì node môùi seõ ñöôïc theâm vaøo vò trí 7 cuûa maûng, coøn available ñöôïc 
caäp nhaät laïi laø 6. Chæ khi caàn theâm moät node môùi vaøo DSLK maø available=-1 
(ngaên xeáp lieân keát roãng), chuùng ta môùi duøng ñeán moät node môùi chöa heà söû duïng 
ñeán, ñoù laø vò trí last_used+1, last_used ñöôïc caäp nhaät laïi. Khi last_used 
ñaït max_list–1, maø available=-1, thì workspace ñaày, danh saùch cuûa chuùng ta 
khoâng cho pheùp theâm node môùi nöõa.  

 
Khi ñoái töôïng List ñöôïc khôûi taïo, available vaø last_used phaûi ñöôïc gaùn -

1: available=-1 chæ ra raèng ngaên xeáp chöùa caùc vuøng nhôù ñaõ töøng ñöôïc söû duïng 
vaø ñaõ ñöôïc giaûi phoùng laø roãng, last_used=-1 chæ raèng chöa coù vuøng nhôù naøo 
trong maûng ñaõ ñöôïc söû duïng. 

 
Chuùng ta coù khai baùo DSLK trong maûng lieân tuïc nhö sau: 
 

typedef int index; 
const int max_list = 7; //  giaù trò nhoû daønh cho vieäc kieåm tra CTDL. 
template <class Entry> 
class Node { 
public: 
   Entry entry; 
   index next; 
}; 
 
template <class Entry> 
class List { 

 
Hình 4.6- DSLK trong maûng lieân tuïc vaø ngaên xeáp lieân keát chöùa caùc vuøng coù theå söû duïng. 



Chöông 4 – Danh saùch 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   72

public: 
//  Methods of the list ADT 
   List(); 
   int size() const; 
   bool full() const; 
   bool empty() const; 
   void clear(); 
   void traverse(void (*visit)(Entry &)); 
   Error_code retrieve(int position, Entry &x) const; 
   Error_code replace(int position, const Entry &x); 
   Error_code remove(int position, Entry &x); 
   Error_code insert(int position, const Entry &x); 
 
protected: 
//  Caùc thuoäc tính 
   Node<Entry> workspace[max_list]; 
   index available, last_used, head; 
   int count; 
 
//  Caùc haøm phuï trôï 
   index new_node(); 
   void delete_node(index n); 
   int current_position(index n) const; 
   index set_position(int position) const; 
}; 

 
Caùc phöông thöùc public treân ñöôïc ñaëc taû hoaøn toaøn gioáng vôùi caùc hieän thöïc khaùc 
cuûa List tröôùc ñaây. Ñieàu naøy coù nghóa laø hieän thöïc môùi cuûa chuùng ta coù theå thay 
theá baát kyø moät hieän thöïc naøo khaùc cuûa CTDL tröøu töôïng List trong caùc öùng 
duïng. Moät soá haøm phuï trôï protected ñöôïc boå sung ñeå quaûn lyù caùc node trong 
workspace. Chuùng ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng caùc phöông thöùc public nhöng 
khoâng ñöôïc nhìn thaáy bôûi ngöôøi söû duïng. Caùc haøm new_node vaø delete_node 
thay theá cho caùc taùc vuï new vaø delete cuûa C++. Chaúng haïn, new_node traû veà chæ 
soá cuûa moät vuøng ñang troáng cuûa workspace (ñeå theâm phaàn töû môùi cho danh 
saùch). 
 
template <class Entry> 
index List<Entry>::new_node() 
/* 
post: Traû veà chæ soá cuûa phaàn töû ñaàu tieân coù theå söû duïng trong workspace; caùc thuoäc tính 

available, last_used, vaø workspace ñöôïc caäp nhaät neáu caàn thieáu .   
Neáu workspace thöïc söï ñaày, traû veà -1. 

*/ 
 
{ 
   index new_index; 
 
   if (available != -1) {    // ngaên xeáp chöa roãng. 
      new_index = available;       // pop töø ngaên xeáp. 
      available = workspace[available].next; // caäp nhaät cho ngaên xeáp. 
   } else if (last_used<max_list - 1){// ngaên xeáp roãng vaø workspace chöa ñaày. 
      new_index = ++last_used; 
   } else return -1; 
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   workspace[new_index].next = -1; 
   return new_index; 
} 

 
 
template <class Entry> 
void List<Entry>::delete_node(index old_index) 
/* 
pre:  Danh saùch coù moät phaàn töû löu taïi chæ soá old_index. 
post: Vuøng nhôù coù chæ soá old_index ñöôïc ñaåy vaøo ngaên xeáp caùc choã troáng coù theå söû duïng laïi; 

caùc thuoäc tính available, last_used, vaø workspace ñöôïc caäp nhaät neáu caàn thieát. 
*/ 
{ 
   index previous; 
   if (old_index == head) head = workspace[old_index].next; 
   else { 
      previous = set_position(current_position(old_index) - 1); 
      workspace[previous].next = workspace[old_index].next; 
   } 
   workspace[old_index].next = available;  // ñaåy vaøo ngaên xeáp. 
   available = old_index; 
} 

 
Caû hai haøm naøy thöïc ra laø thöïc hieän vieäc push vaø pop ngaên xeáp. Neáu muoán 
chuùng ta coù theå vieát caùc haøm xöû lyù ngaên xeáp rieâng roài môùi vieát haøm söû duïng 
chuùng. 
 

Caùc haøm phuï trôï protected khaùc laø set_position vaø current_position. 
Cuõng gioáng nhö caùc hieän thöïc tröôùc, set_position nhaän vò trí (thöù töï) cuûa phaàn 
töû trong danh saùch vaø traû veà chæ soá phaàn töû ñoù trong workspace. Haøm 
current_position nhaän chæ soá phaàn töû trong workspace vaø traû veà vò trí (thöù 
töï) cuûa phaàn töû trong danh saùch. Hieän thöïc cuûa chuùng ñöôïc xem nhö baøi taäp. 

 
index List<Entry>::set_position(int position) const; 
pre: position laø vò trí hôïp lyù trong danh saùch; 0 ≤ position < count. 
post: traû veà chæ soá trong workspace cuûa node taïi vò trí position trong danh saùch.. 

 
int List<Entry>::current_position(index n) const; 
post: traû veà vò trí trong danh saùch cuûa node taïi chæ soá n trong workspace, hoaëc –1 neáu khoâng coù 

node naøy. 

4.5.3. Caùc taùc vuï khaùc 

Chuùng ta hieän thöïc caùc phöông thöùc xöû lyù cho DSLK trong maûng lieân tuïc baèng 
caùch thay ñoåi caùc phöông thöùc ñaõ coù cuûa DSLK trong phaàn 4.3.2. Phaàn lôùn vieäc 
hieän thöïc naøy ñöôïc daønh laïi xem nhö baøi taäp, ôû ñaây chuùng ta seõ vieát haøm duyeät 
danh saùch vaø theâm phaàn töû môùi vaøo danh saùch. 
template <class Entry> 
void List<Entry>::traverse(void (*visit)(Entry &)) 
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/* 
post: Coâng vieäc caàn laøm bôûi haøm *visit ñöôïc thöïc hieän treân töøng phaàn töû cuûa danh saùch, baét 

ñaàu töû phaàn töû thöù 0. 
*/ 
{ 
   for (index n = head; n != -1; n = workspace[n].next) 
      (*visit)(workspace[n].entry); 
} 

 
So saùnh phöông thöùc naøy vôùi phöông thöùc töông öùng ñoái vôùi DSLK duøng con 

troû vaø boä nhôù ñoäng trong phaàn 4.3.2, chuùng ta deã daøng nhaän thaáy moãi doøng leänh 
laø moät söï chuyeån ñoåi ñôn giaûn moät doøng leänh cuûa hieän thöïc tröôùc. Baèng caùch 
chuyeån ñoåi töông töï chuùng ta cuõng coù ñöôïc phöông thöùc theâm moät phaàn töû môùi 
vaøo DSLK trong maûng lieân tuïc. 
template <class Entry> 
Error_code List<Entry>::insert(int position, const Entry &x) 
/* 
post: Neáu danh saùch chöa ñaày vaø 0 <= position <= n, vôùi n laø soá phaàn töû hieän coù trong 

danh saùch, phöông thöùc seõ thöïc hieän thaønh coâng vieäc cheøn x vaøo taïi position vaø caùc 
phaàn töû phía sau bò ñaåy luøi thöù töï bôûi 1 ñôn vò. Ngöôïc laïi, phöông thöùc traû veà maõ loãi thích 
hôïp. 

*/ 
{ 
   index new_index, previous, following; 
 
   if (position < 0 || position > count) return range_error; 
 
   if (position > 0) { Tìm phaàn töû tröôùc vaø sau vò trí 
      previous = set_position(position - 1); caàn theâm phaàn töû môùi. 
      following = workspace[previous].next; 
   } 
   else following = head; 
   if ((new_index = new_node()) == -1) return overflow; // Tìm vuøng troáng. 
   workspace[new_index].entry = x; // Caäp nhaät döõ lieäu vaøo vuøng troáng. 
   workspace[new_index].next = following;   
 
   if (position == 0) 
      head = new_index; // Tröôøng hôïp ñaëc bieät: theâm  

vaøo ñaàu DSLK.        Theâm phaàn töû môùi 
   else       vaøo DSLK. 
      workspace[previous].next = new_index; 
   count++; 
   return success; 
} 

4.5.4. Caùc bieán theå cuûa danh saùch lieân keát trong maûng lieân tuïc 

Maûng lieân tuïc cuøng caùc chæ soá khoâng nhöõng ñöôïc duøng cho DSLK, chuùng coøn coù 
hieäu quaû töông töï ñoái vôùi DSLK keùp hoaëc vôùi vaøi bieán theå khaùc. Ñoái vôùi DSLK 
keùp, khaû naêng aùp duïng pheùp tính soá hoïc cho caùc chæ soá cho pheùp moät hieän thöïc 
maø trong ñoù caùc tham chieáu tôùi vaø lui chæ caàn chöùa trong moät vuøng chæ soá ñôn (söû 
duïng caû trò aâm laãn trò döông cho caùc chæ soá). 
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Chöông 5 – CHUOÃI KYÙ TÖÏ  
 

Trong phaàn naøy chuùng ta seõ hieän thöïc moät lôùp bieåu dieãn moät chuoãi noái tieáp 
caùc kyù töï. Ví duï ta coù caùc chuoãi kyù töï: “Ñaây laø moät chuoãi kyù töï”, “Teân?” trong ñoù 
caëp daáu “ “ khoâng phaûi laø boä phaän cuûa chuoãi kyù töï. Moät chuoãi kyù töï roãng ñöôïc kyù 
hieäu “”. Chuoãi kyù töï cuõng laø moät danh saùch caùc kyù töï. Tuy nhieân, caùc taùc vuï treân 
chuoãi kyù töï coù hôi ñaëc bieät vaø khaùc vôùi caùc taùc vuï treân moät danh saùch tröøu töôïng 
maø chuùng ta ñaõ ñònh nghóa, chuùng ta seõ khoâng daãn xuaát lôùp chuoãi kyù töï töø moät 
lôùp List naøo tröôùc ñaây. 

 
Trong caùc taùc vuï thao taùc treân chuoãi kyù töï, taùc vuï tìm kieám laø khoù khaên nhaát. 

Chuùng ta seõ tìm hieåu hai giaûi thuaät tìm kieám vaøo cuoái chöông naøy. Trong phaàn 
ñaàu, chuùng ta ñaëc bieät quan taâm ñeán vieäc khaéc phuïc tính thieáu an toaøn cuûa chuoãi 
kyù töï trong ngoân ngöõ C maø ña soá ngöôøi laäp trình ñaõ töøng söû duïng. Do ñoù phaàn 
trình baøy tieáp theo ñaây lieân quan chaët cheõ ñeán ngoân ngöõ C vaø C++. 

5.1. Chuoãi kyù töï trong C vaø trong C++  
Ngoân ngöõ C++ cung caáp hai caùch hieän thöïc chuoãi kyù töï. Caùch nguyeân thuûy laø 

hieän thöïc string cuûa C. Gioáng nhö nhöõng phaàn khaùc, hieän thöïc string cuûa ngoân 
ngöõ C coù theå chaïy trong moïi hieän thöïc cuûa C++. Chuùng ta seõ goïi caùc ñoái töôïng 
string cung caáp bôûi C laø C-String. C-String theå hieän caû caùc ñieåm maïnh vaø caû 
caùc ñieåm yeáu cuûa ngoân ngöõ C: chuùng raát phoå bieán, raát hieäu quaû nhöng cuõng raát 
hay bò duøng sai. C-String lieân quan ñeán moät loaït caùc taäp quaùn maø chuùng ta seõ 
xem laïi döôùi ñaây. 

 
Moät C-String coù kieåu char*. Do ñoù, moät C-String tham chieáu ñeán moät ñòa 

chæ trong boä nhôù; ñòa chæ naøy laø ñieåm baét ñaàu cuûa taäp caùc bytes chöùa caùc kyù töï 
trong chuoãi kyù töï. Vuøng nhôù chieám bôûi moät chuoãi kyù töï phaûi ñöôïc keát thuùc baèng 
moät kyù töï ñaëc bieät ‘\0’.  Trình bieân dòch khoâng theå kieåm tra giuùp quy ñònh naøy, 
söï thieáu soùt seõ gaây loãi thôøi gian chaïy. Noùi caùch khaùc, C-String khoâng coù tính 
ñoùng kín vaø thieáu an toaøn. 

 
Taäp tin chuaån <cstring> chöùa thö vieän caùc haøm xöû lyù C-String. Trong caùc 

trình bieân dòch C++ cuõ, taäp tin naøy thöôøng coù teân laø <string.h>. Caùc haøm thö 
vieän naøy raát tieän lôïi, hieäu quaû vaø chöùa haàu heát caùc taùc vuï treân chuoãi kyù töï maø 
chuùng ta caàn. Giaû söû s vaø t laø caùc C-String. Taùc vuï strlen(s) traû veà chieàu daøi 
cuûa s, strcmp(s,t) so saùnh töøng kyù töï cuûa s vaø t, vaø strstr(s,t) traû veà con 
troû tham chieáu ñeán vò trí baét ñaàu cuûa t trong s. Ngoaøi ra, trong C++ taùc vuï xuaát 
<< ñöôïc ñònh nghóa laïi cho C-String, nhôø vaäy, leänh ñôn giaûn << s seõ in chuoãi 
kyù töï s. 
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Maëc duø hieän thöïc C-String coù nhieàu öu ñieåm tuyeät vôøi, nhöng noù cuõng coù 
nhöõng nhöôïc ñieåm nghieâm troïng. Thöïc vaäy, noù coù nhöõng vaán ñeà maø chuùng ta ñaõ 
gaëp phaûi khi nghieân cöùu CTDL ngaên xeáp lieân keát trong chöông 2 cuõng nhö caùc 
CTDL coù chöùa thuoäc tính con troû noùi chung. Thaät deã daøng khi ngöôøi söû duïng coù 
theå taïo bí danh cho chuoãi kyù töï, cuõng nhö gaây neân raùc. Trong hình 5.1, chuùng ta 
thaáy roõ pheùp gaùn s = t daãn ñeán caû hai vaán ñeà treân. 

 

 
Moät vaán ñeà khaùc cuõng thöôøng naûy sinh trong caùc öùng duïng coù söû duïng C-

String. Moät C-String chöa khôûi taïo caàn ñöôïc gaùn NULL. Tuy nhieân, raát nhieàu 
haøm thö vieän cuûa C-String seõ gaëp söï coá trong thôøi gian chaïy khi gaëp  ñoái töôïng  
C-String  laø NULL. Chaúng haïn, leänh 

 
     char* x = NULL; 
     cout << strlen(x); 

 
ñöôïc moät soá trình bieân dòch chaáp nhaän, nhöng vôùi nhieàu hieän thöïc khaùc cuûa thö 
vieän C-String, thì gaëp loãi trong thôøi gian chaïy. Do ñoù, ngöôøi söû duïng phaûi kieåm 
tra kyõ löôõng ñieàu kieän tröôùc khi goïi caùc haøm thö vieän. 
 

Trong C++, vieäc ñoùng goùi string vaøo moät lôùp coù tính ñoùng kín vaø an toaøn 
ñöôïc thöïc hieän deã daøng. Thö vieän chuaån STL coù lôùp String an toaøn chöùa trong 
taäp tin <string>. Thö vieän naøy hieän thöïc lôùp coù teân std::String vöøa tieän lôïi, 
an toaøn vöøa hieäu quaû.  

 
Trong phaàn naøy chuùng ta seõ töï xaây döïng moät lôùp String ñeå coù dòp hieåu kyõ veà 

caùch taïo neân moät CTDL coù tính ñoùng kín vaø an toaøn cao. Chuùng ta seõ khoâng phaûi 
vieát laïi toaøn boä maø chæ söû duïng laïi thö vieän ñaõ coù C-String.  

 
Hình 5.1- Söï thieáu an toaøn cuûa C-String. 
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5.2. Ñaëc taû cuûa lôùp String 

Ñeå taïo moät hieän thöïc lôùp String an toaøn, chuùng ta ñoùng goùi C-String nhö 
moät thuoäc tính thaønh phaàn cuûa noù vaø ñeå thuaän tieän hôn, chuùng ta theâm moät 
thuoäc tính chieàu daøi cho chuoãi kyù töï. Do thuoäc tính char* laø moät con troû, chuùng ta 
caàn theâm caùc taùc vuï gaùn ñònh nghóa laïi (overloaded assignment), copy constructor, 
destructor, ñeå lôùp String cuûa chuùng ta traùnh ñöôïc caùc vaán ñeà bí danh, taïo raùc, 
hoaëc vieäc söû duïng ñoái töôïng maø chöa ñöôïc khôûi taïo.  

 

5.2.1. Caùc pheùp so saùnh 

Vôùi moät soá öùng duïng, seõ heát söùc thuaän tieän neáu chuùng ta boå sung theâm caùc taùc 
vuï so saùnh <, >, <=, >=, ==, != ñeå so saùnh töøng caëp ñoái töôïng String theo töøng 
kyù töï. Vì theá, lôùp String cuûa chuùng ta seõ chöùa caùc taùc vuï so saùnh ñöôïc ñònh 
nghóa laïi (overloaded comparison operators). 

 

5.2.2. Moät soá constructor tieän duïng 

Taïo ñoái töôïng String töø moät C-String 

Chuùng ta seõ xaây döïng constructor vôùi thoâng soá char* cho lôùp String. 
Constructor naøy cung caáp moät caùch chuyeån ñoåi thuaän tieän moät ñoái töôïng C-
String sang ñoái töôïng String. Vieäc chuyeån ñoåi thoâng qua caùch goïi töôøng minh 
nhö sau:  

    String s(“some_string”); 
 

Trong leänh naøy, ñoái töôïng String s ñöôïc taïo ra chöùa döõ lieäu laø “some_string”. 
 
Constructor naøy ñoâi khi coøn ñöôïc goïi moät caùch khoâng töôøng minh bôûi trình 

bieân dòch moãi khi chöông trình caàn ñeán söï eùp kieåu (type cast) töø kieåu char* sang 
String. Laáy ví duï,  

    String s; 
    s = “some_string”; 
 

Ñeå chaïy leänh thöù hai, trình bieân dòch C++ tröôùc heát goïi constructor cuûa chuùng ta 
ñeå chuyeån “some_string” thaønh moät ñoái töôïng String taïm. Sau ñoù pheùp gaùn 
ñònh nghóa laïi cuûa String ñöôïc goïi ñeå cheùp ñoái töôïng taïm naøy vaøo s. Cuoái cuøng 
destructor cho ñoái töôïng taïm ñöôïc thöïc hieän. 

Taïo ñoái töôïng String töø moät danh saùch caùc kyù töï 

Töông töï, chuùng ta cuõng neân coù constructor ñeå chuyeån moät danh saùch caùc kyù töï 
sang moät ñoái töôïng String. Chaúng haïn, khi ñoïc moät chuoãi kyù töï töø ngöôøi söû 
duïng, chuùng ta neân ñoïc töøng kyù töï vaøo moät danh saùch caùc kyù töï do chöa bieát tröôùc 
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chieàu daøi cuûa noù. Sau ñoù chuùng ta seõ chuyeån ñoåi danh saùch naøy sang moät ñoái 
töôïng String. 

Chuyeån töø moät ñoái töôïng String sang moät C-String 

Cuoái cuøng, neáu coù theå chuyeån ñoåi ngöôïc töø moät ñoái töôïng String sang moät ñoái 
töôïng C-String thì seõ raát coù lôïi cho nhöõng tröôøng hôïp string caàn ñöôïc xem laø 
char*. Ñoù laø nhöõng luùc chuùng ta caàn söû duïng laïi caùc haøm thö vieän cuûa C-String 
cho caùc ñoái töôïng String. Phöông thöùc naøy seõ ñöôïc goïi laø c_str() vaø phaûi traû veà 
const char* laø moät con troû tham chieáu ñeán döõ lieäu bieåu dieãn String. Phöông 
thöùc c_str() coù theå ñöôïc goïi nhö sau: 

 
    String s = “some_String”; 
    const char* new_s = s.c_str(); 

 
Ñieàu quan troïng ôû ñaây laø c_str() traû veà moät C-String nhö laø caùc kyù töï haèng. 
Chuùng ta coù theå thaáy ñöôïc söï caàn thieát naøy neáu chuùng ta xem xeùt ñeán vuøng nhôù 
chieám bôûi chuoãi kyù töï new_s. Vuøng nhôù naøy roõ raøng laø thuoäc ñoái töôïng cuûa lôùp 
String. Chuùng ta thaáy raèng lôùp String neân chòu traùch nhieäm veà vuøng nhôù naøy, 
vì ñieàu ñoù cho pheùp chuùng ta hieän thöïc haøm chuyeån ñoåi moät caùch hieäu quaû, ñoàng 
thôøi traùnh ñöôïc cho ngöôøi söû duïng khoûi phaûi chòu traùch nhieäm veà vieäc queân xoùa 
moät C-String ñaõ ñöôïc chuyeån ñoåi töø moät ñoái töôïng String. Do ñoù, chuùng ta khai 
baùo c_str() traû veà const char* ñeå ngöôøi söû duïng khoâng theå söû duïng con troû 
traû veà naøy maø thay ñoåi caùc kyù töï döõ lieäu ñöôïc tham chieáu ñeán, söï thay ñoåi naøy chæ 
thuoäc quyeàn cuûa lôùp String maø thoâi. 
 

Vôùi moät soá ít ñaëc tính ñöôïc moâ taû treân chuùng ta coù ñöôïc moät caùch xöû lyù chuoãi 
kyù töï voâ cuøng linh hoaït, hieäu quaû vaø an toaøn. Lôùp String  cuûa chuùng ta laø moät 
ADT ñoùng kín hoaøn toaøn, nhöng noù cung caáp moät giao dieän thaät ñaày ñuû. 

 
Chuùng ta coù ñaëc taû lôùp String nhö sau: 
 

class String { 
public:                            
   String(); 
   ~String(); 
   String (const String &copy);   //  copy constructor 
   String (const char * copy);    //  Chuyeån ñoåi töø C-string 
   String (List<char> &copy);     //  Chuyeån ñoåi töø List caùc kyù töï 
 
   void operator =(const String &copy); 
   const char *c_str() const;     //  Chuyeån ñoåi sang C-string 
 
protected: 
   char *entries; 
   int length; 
}; 
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bool operator ==(const String &first, const String &second); 
bool operator >(const String &first, const String &second); 
bool operator <(const String &first, const String &second); 
bool operator >=(const String &first, const String &second); 
bool operator <=(const String &first, const String &second); 
bool operator !=(const String &first, const String &second); 

5.3. Hieän thöïc lôùp String 

Caùc constructor chuyeån ñoåi C-String vaø danh saùch caùc kyù töï sang ñoái töôïng 
String: 

 
String::String (const char *in_string) 
/* 
pre:  Con troû in_string tham chieáu ñeán moät  C-string. 
post: Ñoái töôïng String ñöôïc khôûi taïo töø chuoãi kyù töï C-string in_string, vaø noù naém giöõ 

moät baûn sao cuûa in_string, chuoãi kyù töï trong in_string khoâng thay ñoåi. 
*/ 
{ 
   length = strlen(in_string); 
   entries = new char[length + 1]; 
   strcpy(entries, in_string); 
} 

 

String::String (List<char> in_list) 
/* 
post: Ñoái töôïng String ñöôïc khôûi taïo töø danh saùch caùc kyù töï trong ñoái töôïng List, vaø noù naém 

giöõ moät baûn sao khaùc, ñoái töôïng in_list khoâng thay ñoåi. 
*/ 
{ 
   length = in_list.size(); 
   entries = new char[length + 1]; 
   for (int i = 0; i < length; i++) in_list.retrieve(i,entries[i]); 
   entries[length] = '\0'; 
} 

 
Chuùng ta choïn caùch hieän thöïc phöông thöùc chuyeån ñoåi ñoái töôïng String sang 

const char* nhö sau: 
 

const char*String::c_str() const 
/* 
post: traû veà con troû chæ kyù töï ñaàu tieân cuûa chuoãi kyù töï trong ñoái töôïng String. Löu yù raèng ôû ñaây 

coù vieäc chia seû cuøng moät chuoãi kyù töï.  
*/ 
{ 
   return (const char *) entries; 
} 

 
Caùch hieän thöïc naøy cuõng khoâng hoaøn toaøn thích ñaùng do noù cho pheùp truy 

xuaát döõ lieäu beân trong cuûa ñoái töôïng String. Tuy nhieân chuùng ta seõ thaáy nhöõng 
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caùch giaûi quyeát khaùc cuõng gaëp moät soá vaán ñeà. Caùch giaûi quyeát naøy coøn coù ñöôïc öu 
ñieåm laø tính hieäu quaû. 

 
Phöông thöùc c_str() traû veà con troû chæ ñeán maûng caùc kyù töï chæ coù theå ñoïc chöù 

khoâng theå söûa ñoåi do chuùng ta ñaõ eùp kieåu sang const char*. Tuy nhieân ngöôøi 
laäp trình coù theå eùp kieåu ngöôïc trôû laïi vaø gaùn vaøo moät con troû khaùc laøm phaù vôõ 
tính ñoùng kín cuûa döõ lieäu cuûa chuùng ta. Moät vaán ñeà nghieâm troïng hôn chính laø bí 
danh ñöôïc taïo bôûi phöông thöùc naøy. Chuùng ta thaáy raèng ngöôøi laäp trình neân söû 
duïng con troû traû veà ngay sau khi vöøa goïi phöông thöùc, neáu khoâng nhöõng gì xaûy ra 
seõ khoâng löôøng tröôùc ñöôïc. Laáy ví duï sau: 

 
   String s = "abc"; 
   const char *new_string = s.c_str(); 
   s = "def"; 
   cout << new_string; 

 
Leänh  s = "def" ñaõ laøm thay ñoåi döõ lieäu maø new_string chæ ñeán. 
 

Moät chieán löôïc khaùc cho phöông thöùc c_str() coù theå laø ñònh vò vuøng nhôù 
ñoäng môùi ñeå cheùp döõ lieäu cuûa ñoái töôïng String sang. Caùch hieän thöïc naøy roõ raøng 
laø keùm hieäu quaû hôn, ñaëc bieät ñoái vôùi String daøi. Ngoaøi ra noù coøn coù moät nhöôïc 
ñieåm nghieâm troïng, ñoù laø khaû naêng taïo raùc. String maø c_str() traû veà khoâng 
coøn chia seû döõ lieäu vôùi ñoái töôïng String nöõa, vaø nhö vaäy ngöôøi laäp trình phaûi 
nhôù delete noù khi khoâng coøn söû duïng. Chaúng haïn, neáu chæ vieäc in ra nhö döôùi 
ñaây thì trong boä nhôù ñaõ ñeå laïi raùc do caùch hieän thöïc vöøa neâu. 

 
String s = "Some very long string"; 
cout << s.c_str();   
 

Toùm laïi, tuy chuùng ta vaãn giöõ phöông aùn ñaàu tieân cho phöông thöùc c_str(), 
nhöng ngöôøi laäp trình khoâng neân söû duïng phöông thöùc naøy vì noù phaù vôõ tính 
ñoùng kín cuûa ñoái töôïng String, tröø khi muoán söû duïng laïi caùc haøm thö vieän cuûa C-
String vaø ñaõ hieåu thaät roõ veà baûn chaát cuûa söï vieäc. 

 
Cuoái cuøng, chuùng ta xem xeùt caùc taùc vuï so saùnh ñöôïc ñònh nghóa laïi. Hieän thöïc 

sau ñaây cuûa pheùp so saùnh baèng ñöôïc ñònh nghóa laïi thaät ngaén goïn vaø hieäu quaû 
nhôø phöông thöùc  c_str(). 

 
bool operator ==(const String &first, const String &second) 
/* 
post: Traû veà true neáu ñoái töôïng first gioáng ñoái töôïng second. Ngöôïc laïi traû veà false. 
*/ 
{ 
   return strcmp(first.c_str(), second.c_str()) == 0; 
} 

Caùc taùc vuï so saùnh ñònh nghóa laïi khaùc coù hieän thöïc haàu nhö töông töï. 
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5.4. Caùc taùc vuï treân String 

Chuùng ta seõ phaùt trieån moät soá taùc vuï laøm vieäc treân caùc ñoái töôïng String. 
Trong nhieàu tröôøng hôïp, caùc haøm cuûa C-String coù theå ñöôïc goïi tröïc tieáp cho caùc 
ñoái töôïng String ñaõ chuyeån ñoåi: 

 
String s = "some_string"; 
cout << s.c_str() << endl; 
cout << strlen(s.c_str()) << endl; 

 

Ñoái vôùi nhöõng haøm khoâng thay ñoåi caùc thoâng soá String nhö  strcpy, chuùng 
ta seõ vieát caùc phieân baûn ñònh nghóa laïi coù thoâng soá laø ñoái töôïng String thay vì 
char*. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, trong C++, moät haøm ñöôïc goïi laø coù ñònh nghóa laïi neáu hai hoaëc ba 
phieân baûn khaùc nhau cuûa noù coù trong cuøng moät chöông trình.  Chuùng ta ñaõ coù caùc constructor vaø 
caùc taùc vuï gaùn ñònh nghóa laïi. Khi moät haøm ñöôïc ñònh nghóa laïi, chuùng phaûi coù caùc thoâng soá khaùc 
nhau. Caên cöù vaøo caùc thoâng soá ñöôïc gôûi khi goïi haøm, trình bieân dòch bieát ñöôïc caàn phaûi söû duïng 
phieân baûn naøo.  

 
Phieân baûn ñònh nghóa laïi cho strcat coù khai baùo nhö sau: 
 
  void strcat(String &add_to, const String &add_on) 
 

Ngöôøi söû duïng coù theå goïi strcat(s,t) ñeå noái chuoãi kyù töï t vaøo chuoãi kyù töï s.  
s laø moät String, t coù theå laø String hoaëc C-String. Neáu t laø C-String thì tröôùc 
heát constructor coù thoâng soá char* seõ thöïc hieän ñeå chuyeån t thaønh moät ñoái töôïng 
String cho hôïp kieåu thoâng soá maø strcat yeâu caàu. 
 
void strcat(String &add_to, const String &add_on) 
/* 
post: String add_on ñöôïc noái vaøo sau String add_to. 
*/ 
{ 
   const char *cfirst = add_to.c_str(); 
   const char *csecond = add_on.c_str(); 
   char *copy = new char[strlen(cfirst) + strlen(csecond) + 1]; 
   strcpy(copy, cfirst); 
   strcat(copy, csecond); 
   add_to = copy; 
   delete []copy; 
} 

 
Trong phöông thöùc treân coù goïi strcat vôùi hai thoâng soá laø char* vaø const 
char*, taïi ñaây trình bieân dòch seõ goïi ñuùng haøm thö vieän cuûa C-String chöù 
khoâng phaûi goïi ñeä quy chính phöông thöùc naøy.  
 

Do add_to laø ñoái töôïng String, leänh add_to = copy tröôùc heát goïi 
constructor ñeå chuyeån copy kieåu char*  sang ñoái töôïng String, sau ñoù môùi goïi 
pheùp gaùn ñònh nghóa laïi cuûa lôùp String. Noùi caùch khaùc, ñieàu naøy daãn ñeán vieäc 
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cheùp chuoãi kyù töï hai laàn. Ñeå traùnh ñieàu naøy chuùng ta haõy thöû thay ñoåi doøng leänh.  
Chaúng haïn, moät caùch ñôn giaûn chuùng ta khai baùo strcat laø moät haøm friend cuûa 
lôùp String. Khi ñoù chuùng ta coù theå truy caäp ñeán thuoäc tính entries cuûa lôùp 
String: add_to.entries = copy. 
 

Chuùng ta caàn haøm ñeå ñoïc caùc ñoái töôïng String. Chuùng ta coù theå thöïc hieän 
töông töï nhö ñoái vôùi C-String, taùc vuï << seõ ñöôïc ñònh nghóa laïi ñeå nhaän thoâng 
soá laø moät String. Tuy nhieân, chuùng ta cuõng coù theå duøng caùch khaùc ñeå xaây döïng 
haøm read_in nhö sau: 

 
String read_in(istream &input) 
/* 
post: Traû veà moät ñoái töôïng String ñoïc töø thoâng soá istream (kyù töï keát thuùc chuoãi kyù töï ñöôïc 

quy öôùc laø kyù töï xuoáng haøng hoaëc keát thuùc taäp tin) 
*/ 
{ 
   List<char> temp; 
   int size = 0; 
   char c; 
   while ((c = input.peek()) != EOF && (c = input.get()) != '\n') 
      temp.insert(size++, c); 
   String answer(temp); 
   return answer; 
} 

 
Haøm treân söû duïng moät ñoái töôïng temp ñeå gom caùc kyù töï töø thoâng soá input, 

sau ñoù goïi constructor ñeå chuyeån ñoåi temp naøy thaønh ñoái töôïng String. Kyù töï keát 
thuùc chuoãi kyù töï laø kyù töï xuoáng haøng hoaëc kyù töï keát thuùc taäp tin. 

 
Moät phieân baûn ñöôïc ñeà nghò khaùc cho haøm read_in laø theâm thoâng soá thöù hai 

ñeå chæ ra kyù töï keát thuùc chuoãi kyù töï mong muoán: 
 

String read_in(istream &input, int &terminator); 
 
post: Traû veà moät ñoái töôïng String ñoïc töø thoâng soá istream (kyù töï keát thuùc chuoãi kyù töï ñöôïc quy öôùc 

laø kyù töï xuoáng haøng hoaëc keát thuùc taäp tin, kyù töï naøy cuõng ñöôïc traû veà thoâng qua tham bieán 
terminator.) 

 
Töông töï chuùng ta coù phöông thöùc ñeå in moät ñoái töôïng String: 

void write(String &s) 
/* 
post: Ñoái töôïng String s ñöôïc in ra cout. 
*/ 
{ 

if (strlen(s.c_str())>0) 
cout << s.c_str() << endl; 

} 
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Trong caùc phaàn tieáp theo chuùng ta seõ söû duïng caùc haøm thö vieän cho lôùp 
String nhö sau: 
void strcpy(String &copy, const String &original); 
post: Haøm cheùp String original sang String copy. 

 
void strncpy(String &copy, const String &original, int n); 
post: Haøm cheùp nhieàu nhaát laø n kyù töï  töø String original sang String copy. 
 
int strstr(const String &text, const String &target); 
post: Neáu String target laø chuoãi con (subtring) cuûa String text, haøm traû veà vò trí xuaát hieän 

ñaàu tieân cuûa target trong text; ngöôïc laïi, haøm traû veà -1. 

 
Caùc hieän thöïc cuûa caùc haøm naøy theo caùch söû duïng laïi thö vieän C-String ñöôïc 

xem nhö baøi taäp. 

5.5. Caùc giaûi thuaät tìm moät chuoãi con trong moät chuoãi 
Phaàn sau ñaây chuùng ta seõ tìm hieåu laïi caùch hieän thöïc cuûa moät vaøi haøm thö 

vieän cuûa C-String. Caùc pheùp xöû lyù cô baûn treân chuoãi kyù töï bao goàm: tìm moät 
chuoãi con trong moät chuoãi, thay theá moät chuoãi con baèng moät chuoãi khaùc, cheøn moät 
chuoãi con vaøo moät chuoãi, loaïi moät chuoãi con trong moät chuoãi,… Trong ñoù pheùp tìm 
moät chuoãi con trong moät chuoãi coù theå xem laø pheùp cô baûn nhaát, nhöõng pheùp coøn 
laïi coù theå ñöôïc thöïc hieän deã daøng sau khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc vò trí cuûa chuoãi con. 
Chuùng ta seõ tìm hieåu hai giaûi thuaät tìm chuoãi con trong moät chuoãi cho tröôùc. 

 

5.5.1. Giaûi thuaät Brute-Force 

YÙ töôûng giaûi thuaät naøy voâ cuøng ñôn giaûn, ñoù laø thöû so truøng chuoãi con taïi moïi 
vò trí baét ñaàu trong chuoãi ñaõ cho (Hình 5.2). Giaû söû chuùng ta caàn tìm vò trí cuûa 
chuoãi a trong chuoãi s. Caùc vò trí baét ñaàu so truøng a treân s laø 0, 1, 2, …Moãi laàn so 
truøng, chuùng ta laàn löôït so saùnh töøng caëp kyù töï cuûa a vaø s töø traùi sang phaûi. Khi 
gaëp hai kyù töï khaùc nhau, chuùng ta laïi phaûi baét ñaàu so truøng töø ñaàu chuoãi a vôùi vò 
trí môùi. Vò trí baét ñaàu so truøng treân s laàn thöù i seõ laø vò trí baét ñaàu so truøng treân s 
laàn thöù i-1 coäng theâm 1. Caùc kyù töï in nghieâng trong hình veõ beân döôùi laø vò trí 
thaát baïi trong moät laàn so truøng, phaàn coù neàn xaùm beân traùi chuùng laø nhöõng kyù töï 
so truøng ñaõ thaønh coâng. Moät laàn so truøng naøo ñoù maø chuùng ta ñaõ duyeät qua ñöôïc 
heát chieàu daøi cuûa a xem nhö ñaõ tìm thaáy a trong s vaø giaûi thuaät döøng. 

 
Cho i laø chæ  soá chaïy treân s vaø j laø chæ soá chaïy treân a, j luoân ñöôïc gaùn veà 0 khi baét 
ñaàu moät laàn so truøng. Khi gaëp thaát baïi trong moät laàn so truøng naøo ñoù thì caû i vaø j 
ñeàu ñaõ tieán ñöôïc j böôùc so vôùi luùc baét ñaàu so truøng. Do ñoù ñeåû baét ñaàu so truøng cho 
laàn sau, i caàn luøi veà j-1 böôùc. 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
s 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

a 1 0 1 0 0 1 1 1              

 a 1 0 1 0 0 1 1 1             

  a 1 0 1 0 0 1 1 1            

   a 1 0 1 0 0 1 1 1          

    a 1 0 1 0 0 1 1 1          
     a 1 0 1 0 0 1 1 1         

      a 1 0 1 0 0 1 1 1        

       a 1 0 1 0 0 1 1 1       

        a 1 0 1 0 0 1 1 1     

         a 1 0 1 0 0 1 1 1    

          a 1 0 1 0 0 1 1 1    
 

Hình 5.2- Minh hoïa giaûi thuaät Brute-Force 

 
Tröôøng hôïp xaáu nhaát cuûa giaûi thuaät Brute-Force laø chuoãi con a truøng vôùi phaàn 

cuoái cuøng cuûa chuoãi s. Khi ñoù chuùng ta ñaõ phaûi laäp laïi ls–la+1 laàn so truøng, vôùi 

// Giaûi thuaät Brute-Force 
int strstr(const String &s, const String &a); 
/* 
post: Neáu chuoãi a laø chuoãi con cuûa chuoãi s, haøm traû veà vò trí xuaát hieän ñaàu tieân cuûa a trong 
s; ngöôïc laïi, haøm traû veà -1. 
*/ 
{ 
 int  i = 0, // Chæ soá chaïy treân s. 
   j = 0, // Chæ soá chaïy treân a. 
   ls = s.strlen(); // Soá kyù töï cuûa s. 
   la = a.strlen(), // Soá kyù töï cuûa a. 
 const char* pa = a.c_str(); //Ñòa chæ kyù töï ñaàu tieân cuûa a. 
 const char* ps = s.c_str(); //Ñòa chæ kyù töï ñaàu tieân cuûa s. 
 do { 
  if (pa[j] == ps[i]){ 
   i++; 
   j++; 
  }; 
  else { 
   i = i – (j – 1); // Luøi veà cho laàn so truøng keá tieáp. 
   j = 0; 
  } 
 } while ((j<la) && (i<ls)); 
 if (j>=la) return i – la; 
 else return –1; 
} 
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ls vaø la laø chieàu daøi cuûa chuoãi s vaø chuoãi a. Moãi laàn so truøng ñaõ phaûi so saùnh la 
kyù töï. Soá laàn so saùnh toái ña laø la*(ls-la+1) ≈ la*ls. 

 

5.5.2. Giaûi thuaät Knuth-Morris-Pratt 

Giaûi thuaät naøy do Knuth, Morris vaø Pratt ñöa ra, coøn goïi laø giaûi thuaät KMP-
Search. 

Trong ví duï treân chuùng ta thaáy giaûi thuaät Brute-Force phaûi so truøng ñeán laàn 
thöù 11 môùi phaùt hieän ñöôïc vò trí caàn tìm. Giaûi thuaät KMP-Search döôùi ñaây tieát 
kieäm ñöôïc moät soá laàn so truøng vaø chæ phaûi so truøng ñeán laàn thöù 5. Hôn theá nöõa, 
chæ soá i chaïy treân s cuõng khoâng bao giôø phaûi luøi laïi. Ñeå coù ñöôïc ñieàu naøy, chuùng ta 
haõy coá gaéng ruùt ra nhaän xeùt töø hình 5.3 beân döôùi. Trong laàn so truøng thöù nhaát, 
khi i=4 thì aj ≠ si, khi ñoù a seõ ñöôïc dòch chuyeån veà phía phaûi sao cho ñoaïn ñaàu cuûa 
a truøng khôùp vôùi ñoaïn cuoái cuûa a trong phaàn ñaõ ñöôïc duyeät qua (chæ tính phaàn 
maøu xaùm). Trong hình veõ laø hai kyù töï 1 vaø 0 coù gaïch döôùi. Laàn so truøng keá tieáp 
chính laø töø vò trí naøy, vaø nhöõng laàn so truøng trung gian giöõa hai laàn naøy coù theå 
boû qua. Ñieàu naøy coù theå lyù giaûi nhö sau: neáu phaàn ñaàu cuûa a truøng vôùi phaàn cuoái 
cuûa a thì noù cuõng truøng vôùi phaàn töông öùng cuûa s beân treân, do phaàn cuoái cuûa a vöøa 
môùi ñöôïc so truøng thaønh coâng vôùi phaàn töông öùng cuûa s. Ñöôïc nhö vaäy thì i môùi 
hoaøn toaøn khoâng phaûi luøi laïi. Trong laàn so truøng môùi, chính si naøy seõ ñöôïc so 
saùnh vôùi aj, vôùi j seõ ñöôïc tính toaùn thích hôïp maø chuùng ta seõ baøn ñeán sau. Trong 
ví duï chuùng ta thaáy j = 2, laàn so saùnh ñaàu tieân cuûa laàn so truøng thöù hai laø so saùnh 
giöõa s4 vaø a2. 

 
Töông töï, khi laàn so truøng thöù hai thaát baïi taïi s8, chuoãi con a seõ ñöôïc dòch chuyeån 
raát xa, tieát kieäm ñöôïc raát nhieàu laàn so truøng. Chuùng ta deã daøng kieåm chöùng, vôùi 
nhöõng vò trí trung gian khaùc, phaàn ñaàu cuûa a khoâng truøng vôùi phaàn cuoái (chæ tính 
phaàn maøu xaùm) cuûa a, neân cuõng khoâng theå truøng vôùi phaàn töông öùng treân s, coù 
thöïc hieän so truøng cuõng seõ thaát baïi maø thoâi. 

 
 
•  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
s 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1

a 1 0 1 0 0 1 1 1              

  a 1 0 1 0 0 1 1 1            

       a 1 0 1 0 0 1 1 1       

         a 1 0 1 0 0 1 1 1    

          a 1 0 1 0 0 1 1 1    

Hình 5.3- Minh hoïa giaûi thuaät Knuth-Morris-Pratt 
 

Baét ñaàu laàn so truøng thöù hai 
                     (i = 4,  j = 2) 

Baét ñaàu laàn so truøng thöù ba 
(i = 8,  j = 1) 
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Hình veõ döôùi ñaây giuùp chuùng ta hieåu ñöôïc caùch tính chæ soá j thích hôïp cho ñaàu 
moãi laàn so truøng (trong khi i khoâng luøi veà maø giöõ nguyeân ñeå tieáp tuïc tieán tôùi). 
 

Trích töø hình veõ treân, chuùng ta coù ñöôïc keát quaû sau ñaây.  
Xeùt vò trí i = 4, j = 4, do so saùnh si vôùi aj thaát baïi, chuùng ta ñang muoán bieát 
phaàn cuoái cuûa a keå töø ñieåm naøy trôû veà tröôùc (töùc chæ tính phaàn maøu xaùm) vaø phaàn 
ñaàu cuûa a truøng ñöôïc bao nhieâu kyù töï. Goïi a’ = a. Chuùng ta seõ nhìn queùt töø cuoái 
phaàn maøu xaùm cuûa a vaø töø ñaàu cuûa a’, chuùng ta seõ bieát ñöôïc coù bao nhieâu kyù töï 
truøng. Ñoù laø hai kyù töï 1 vaø 0 ñöôïc gaïch döôùi. 
 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
s 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

   
 

 
 

               

a 1 0 1 0 0 1 1 1              
                      

a’ 1 0 1 0 0 1 1 1              
 
Nhö vaäy, ñieàu naøy hoaøn toaøn khoâng coøn phuï thuoäc vaøo s nöõa. Chuùng ta coù theå 
tính soá kyù töï truøng theo j döïa treân a vaø a’. Ñoàng thôøi ta thaáy soá kyù töï truøng naøy 
cuõng laø chæ soá maø j phaûi luøi veà cho laàn so truøng keá tieáp aj vôùi si, i khoâng ñoåi. 
Chuùng ta baét ñaàu vôùi j = 1 vaø xem hình 5.4 sau ñaây. 

j=4, soá kyù töï truøng laø 2

i 
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a 1 0 1 0 0 1 1 1         next1 = 0  

a’ 1 0 1 0 0 1 1 1              

                   

a 1 0 1 0 0 1 1 1         next2 = 0  

a’ 1 0 1 0 0 1 1 1              

                     

a 1 0 1 0 0 1 1 1         next3 = 1  

a’ 1 0 1 0 0 1 1 1              

                     

a 1 0 1 0 0 1 1 1         next4 = 2  

a’ 1 0 1 0 0 1 1 1              

                     

a 1 0 1 0 0 1 1 1         next5 = 0  

a’ 1 0 1 0 0 1 1 1              

       
 

             

a 1 0 1 0 0 1 1 1         next6 = 1  

a’ 1 0 1 0 0 1 1 1              

                     

a 1 0 1 0 0 1 1 1         next7 = 1  

a’ 1 0 1 0 0 1 1 1              

Hình 5.4- Minh hoïa giaûi thuaät Knuth-Morris-Pratt  

 
 Giaû söû chuùng ta ñaõ taïo ñöôïc danh saùch next maø phaàn töû thöù j chöùa trò maø j 

phaûi luøi veà khi ñang so saùnh aj vôùi si maø thaát baïi (aj ≠ si), ñeå baét ñaàu laàn so truøng 
keá tieáp (i giöõ nguyeân khoâng ñoåi). Hình 5.4 cho thaáy next1 luoân baèng 0 vôùi moïi a. 
Chuùng ta coù giaûi thuaät KMP-Search nhö döôùi ñaây. 
 

Laàn so truøng thöù nhaát luoân baét ñaàu töø kyù töï ñaàu cuûa s vaø a, neân hai chæ soá i vaø 
j ñeàu laø 0.  

• Tröôøng hôïp deã hieåu nhaát laø trong khi maø aj=si thì i vaø j ñeàu ñöôïc nhích 
tôùi. Ñieàu kieän döøng cuûa voøng laëp hoaøn toaøn nhö giaûi thuaät Brute-Force 
treân, coù nghóa laø j ñi ñöôïc heát chieàu daøi cuûa a (tìm thaáy a trong s), hoaëc i ñi 
quaù chieàu daøi cuûa s (vieäc tìm keát thuùc thaát baïi). 

j=1, soá kyù töï truøng laø 0 (khi ñeám soá kyù töï truøng, luoân phaûi dòch chuyeån a’ sang 
phaûi so vôùi a, töùc chæ so saùnh phaàn cuoái cuûa a vôùi phaàn ñaàu cuûa a’, tröôøng hôïp 
naøy xem nhö khoâng coù kyù töï truøng). 

j=2, soá kyù töï truøng laø 0 

j=3, soá kyù töï truøng laø 1 

j=4, soá kyù töï truøng laø 2 

j=5, soá kyù töï truøng laø 0 

j=6, soá kyù töï truøng laø 1 

j=7, soá kyù töï truøng laø 1 
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• Tröôøng hôïp aj≠si (vôùi j≠0) trong moät laàn so truøng naøo ñoù thì nhö ñaõ noùi 
ôû treân, chæ vieäc cho j luøi veà vò trí ñaõ ñöôïc chöùa trong phaàn töû thöù j trong 
danh saùch next. Nhôø vaäy trong laàn laëp keá tieáp seõ tieáp tuïc so saùnh aj naøy 
vôùi si maø i khoâng ñoåi. 

• Rieâng tröôøng hôïp ñaëc bieät, vôùi j = 0 maø aj≠si, ta xem hình döôùi ñaây 

 
    

         
  

s … 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 …
                

   a 1 0 1 0 0 1 1 1     
 

Baát cöù moät laàn so saùnh si naøo ñoù vôùi a0 maø thaát baïi thì chuoãi a cuõng phaûi dòch 
chuyeån sang phaûi moät böôùc, ñeå laàn so saùnh keá tieáp (cuõng laø laàn so truøng môùi) coù 
theå so saùnh a0 vôùi si+1. Nhö vaäy ta chæ caàn taêng i vaø giöõ nguyeân j maø thoâi. 

 

j=0, soá kyù töï truøng laø 0

i

// Giaûi thuaät Knuth- Morris – Pratt 
 
int strstr(const String &s, const String &a); 
/* 
post: Neáu a laø chuoãi con cuûa s, haøm traû veà vò trí xuaát hieän ñaàu tieân cuûa a trong s; 

ngöôïc laïi, haøm traû veà -1. 
*/ 
{ 
 List<int> next; 
 int  i = 0, // Chæ soá chaïy treân s. 
   j = 0, // Chæ soá chaïy treân a. 
   ls = s.strlen(); // Soá kyù töï cuûa s. 
   la = a.strlen(), // Soá kyù töï cuûa a. 
 const char* pa = a.c_str(); //Ñòa chæ kyù töï ñaàu tieân cuûa a. 
 const char* ps = s.c_str(); //Ñòa chæ kyù töï ñaàu tieân cuûa s. 
 InitNext(a, next);  // Khôûi gaùn caùc phaàn töû next1, next2,…,nextla-1.  
     // Khoâng söû duïng next0. 
 do { 
  if (pa[j]==ps[i]){// Vaãn coøn kyù töï truøng trong moät laàn so truøng  
    i++;    // naøo ñoù, i vaø j ñöôïc quyeàn nhích tôùi. 
    j++; 
  } 
  else 
   if (j == 0)  // Ñaây laø tröôøng hôïp ñaëc bieät, phaûi dòch a sang phaûi 

i++;        // moät böôùc, coù nghóa laø cho i nhích tôùi.    
   else 
    next.retrieve(j, j); // Cho j luøi veà trò ñaõ chöùa trong nextj. 
 } while ((j<la) && (i<ls)); 
 if (j>=la) return i – la; 
 else return –1; 
} 



Chöông 5 – Chuoãi kyù töï 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   89

Sau ñaây chuùng ta seõ vieát haøm InitNext gaùn caùc trò cho caùc phaàn töû cuûa 
next, töùc laø tìm soá phaàn töû truøng theo hình veõ 5.4. Coù moät ñieàu khaù thuù vò trong 
giaûi thuaät naøy, ñoù chính laø haøm taïo danh saùch next laïi söû duïng ngay chính danh 
saùch naøy. Chuùng ta thaáy raèng ñeå tìm soá phaàn töû truøng nhö ñaõ noùi, chuùng ta caàn 
dòch chuyeån a’ veà beân phaûi so vôùi a, maø vieäc dòch chuyeån a’ treân a cuõng hoaøn 
toaøn gioáng nhö vieäc dòch chuyeån a treân s trong khi ñi tìm a trong s.  

 
Haøm taïo next ñöôïc cheùp laïi töø giaûi thuaät KMP-Search treân, chæ coù vaøi ñieåm 

boå sung nhö sau: vôùi i chaïy treân a vaø j chaïy treân a’, vaø a’ luoân phaûi dòch phaûi 
so vôùi a, chuùng ta khôûi gaùn i=1 vaø j=0.  
 

Do i taêng ñeán ñaâu laø chuùng ta xem nhö ñaõ so truøng xong phaàn cuoái cuûa a (keå 
töø vò trí i naøy trôû veà tröôùc) vôùi phaàn ñaàu cuûa a’, neân nexti ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. 
Trong quaù trình so truøng, trong khi maø ai vaãn coøn baèng a’j, i vaø j ñeàu nhích 
tôùi. Vì vaäy, chuùng ta deã thaáy raèng j chính laø soá phaàn töû ñaõ truøng ñöôïc cuûa a’ so 
vôùi a, chuùng ta coù pheùp gaùn nexti=j. 
 

// Haøm phuï trôï gaùn caùc phaàn töû cho danh saùch next. 
 
void InitNext(const String &a, List<int> &next); 
/* 
post: Gaùn caùc trò cho caùc phaàn töû cuûa next döïa treân chuoãi kyù töï a. 
*/ 
{ 
 int  i = 1, // Chæ soá chaïy treân a. 
   j = 0, // Chæ soá chaïy treân a’. 
   la = a.strlen(), // Soá kyù töï cuûa a (cuõng laø cuûa a’). 
 const char* pa = a.c_str(); //Ñòa chæ kyù töï ñaàu tieân cuûa a (cuõng laø cuûa a’). 
 next.clear(); 
 next.insert(1, 0); // Luoân ñuùng vôùi moïi a. 
 do { 
  if (pa[j]==pa[i]){ // Vaãn coøn kyù töï truøng trong moät laàn so truøng   
  i++;      // naøo ñoù, i vaø j ñöôïc quyeàn nhích tôùi. 
   j++;     // Töø vò trí i treân a trôû veà tröôùc,  j xem nhö ñaõ 
   next.insert(i, j);// queùt ñöôïc soá phaàn töû truøng cuûa a’ so vôùi a. 
  } 
  else  
   if (j == 0){ // Tröôøng hôïp ñaëc bieät, phaûi dòch a sang phaûi 
     i++;        // moät böôùc, coù nghóa laø cho i nhích tôùi.  
    next.insert(i, j); 
   };      
   else 
    next.retrieve(j, j); // Cho j luøi veà trò ñaõ chöùa trong nextj. 
 } while (i<la); // i=la laø ñaõ gaùn xong la phaàn töû cuûa next,  

// khoâng söû duïng next0. 
} 
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Khi ai ≠ a’j, chuùng ta söû duïng yù töôûng cuûa KMP-Search laø cho j luøi veà 
nextj. Vaán ñeà coøn laïi caàn kieåm chöùng laø giaù trò cuûa nextj phaûi coù tröôùc khi noù 
ñöôïc söû duïng. Do chuùng ta ñaõ gaùn vaøo nexti vaø ñaõ söû duïng nextj, maø i luoân luoân 
ñi tröôùc j, neân chuùng ta hoaøn toaøn yeân taâm veà ñieàu naøy. 
 

Cuoái cuøng, chæ coøn moät ñieàu nhoû maø chuùng ta caàn xem xeùt. Ñoù laø tröôøng hôïp coù 
nhieàu phöôg aùn cho soá kyù töï truøng nhau. Chaúng haïn vôùi a laø “10101010111…” vaø 
j=8, soá kyù töï truøng khi dòch a’=a veà beân phaûi so vôùi a laø: 
 
 
 
a        1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1...       Soá kyù töï truøng laø 6 
a’         1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1... 
 
a        1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1... 
a’           1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1...   Soá kyù töï truøng laø 4 
 
a        1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1... 
a’             1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1... Soá kyù töï truøng laø 2 
 

Sinh vieân haõy töï suy nghó xem caùch choïn phöông aùn naøo laø ñuùng ñaén nhaát vaø 
kieåm tra laïi caùc ñoaïn chöông trình treân xem chuùng coù caàn phaûi ñöôïc söûa ñoåi gì 
hay khoâng. 
 

Ngoaøi ra, giaûi thuaät KMP-Search coøn coù theå caûi tieán moät ñieåm nhoû, ñoù laø 
tröôùc khi gaùn nexti=j trong InitNext, chuùng ta kieåm tra neáu paj=pai thì seõ 
gaùn  nexti=nextj. Do khi so truøng pai maø thaát baïi thì coù luøi veà panexti=paj cuõng 
seõ thaát baïi, chuùng ta neân luøi haún veà panextj. 

 
Soá laàn so saùnh toái ña trong KMP-Search laø ls+la. 

 
 

Vò trí j ñang xeùt
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Chöông 6 – ÑEÄ QUY 
 
Chöông naøy trình baøy veà ñeä quy (recursion) – moät phöông phaùp maø trong ñoù 

ñeå giaûi moät baøi toaùn, ngöôøi ta giaûi caùc tröôøng hôïp nhoû hôn cuûa noù. Chuùng ta caàn 
tìm hieåu moät vaøi öùng duïng vaø chöông trình maãu ñeå thaáy ñöôïc moät soá trong raát 
nhieàu daïng baøi toaùn maø vieäc söû duïng ñeä quy ñeå giaûi raát coù lôïi. Moät soá ví duï ñôn 
giaûn, moät soá khaùc thöïc söï phöùc taïp. Chuùng ta cuõng seõ phaân tích xem ñeä quy 
thöôøng ñöôïc hieän thöïc trong maùy tính nhö theá naøo, khi naøo neân duøng ñeä quy vaø 
khi naøo neân traùnh. 

6.1. Giôùi thieäu veà ñeä quy 

6.1.1. Cô caáu ngaên xeáp cho caùc laàn goïi haøm 

Khi moät haøm goïi moät haøm khaùc, thì taát caû caùc traïng thaùi maø haøm goïi ñang coù 
caàn ñöôïc khoâi phuïc laïi sau khi haøm ñöôïc goïi keát thuùc, ñeå haøm naøy tieáp tuïc thöïc 
hieän coâng vieäc dôû dang cuûa mình. Traïng thaùi ñoù goàm coù: ñieåm quay veà (doøng leänh 
keá sau leänh goïi haøm); caùc trò trong caùc thanh ghi, vì caùc thanh ghi trong boä xöû lyù 
seõ ñöôïc haøm ñöôïc goïi söû duïng ñeán; caùc trò trong caùc bieán cuïc boä vaø caùc tham trò 
cuûa noù. Nhö vaäy moãi haøm caàn coù moät vuøng nhôù daønh rieâng cho noù. Vuøng nhôù naøy 
phaûi ñöôïc toàn taïi trong suoát thôøi gian keå töø khi haøm thöïc hieän cho ñeán khi noù keát 
thuùc coâng vieäc.  

 

Giaû söû chuùng ta coù ba haøm A, B, C, maø A goïi B, B goïi C. B seõ khoâng keát thuùc 
tröôùc khi C keát thuùc. Töông töï, A khôûi söï coâng vieäc ñaàu tieân nhöng laïi keát thuùc 
cuoái cuøng. Söï dieãn tieán cuûa caùc hoaït ñoäng cuûa caùc haøm xaûy ra theo tính chaát vaøo 
sau ra tröôùc (Last In First Out –LIFO). Neáu xeùt ñeán nhieäm vuï cuûa maùy tính trong 
vieäc toå chöùc caùc vuøng nhôù taïm daønh cho caùc haøm naøy söû duïng, chuùng ta thaáy raèng 
caùc vuøng nhôù naøy cuõng phaûi naèm trong moät danh saùch coù cuøng tính chaát treân, coù 
nghóa laø ngaên xeáp. Vì theá, ngaên xeáp ñoùng moät vai troø chuû choát lieân quan ñeán caùc 
haøm trong heä thoáng maùy tính. Trong hình 6.1, M bieåu dieãn chöông trình chính, 
A, B, C laø caùc haøm treân.  

 
Hình 6.1- Cô caáu ngaên xeáp cho caùc laàn goïi haøm 
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Hình 6.1 bieåu dieãn moät daõy caùc vuøng nhôù taïm cho caùc haøm, moãi coät laø hình 
aûnh cuûa ngaên xeáp taïi moät thôøi ñieåm, caùc thay ñoåi cuûa ngaên xeáp coù theå ñöôïc nhìn 
thaáy baèng caùch ñoïc töø traùi sang phaûi. Hình aûnh naøy cuõng cho chuùng ta thaáy raèng 
khoâng coù söï khaùc nhau trong caùch ñöa moät vuøng nhôù taïm vaøo ngaên xeáp giöõa hai 
tröôøng hôïp: moät haøm goïi moät haøm khaùc vaø moät haøm goïi chính noù. Ñeä quy laø teân 
goïi tröôøng hôïp moät haøm goïi chính noù, hay tröôøng hôïp caùc haøm laàn löôït goïi nhau 
maø trong ñoù coù moät haøm goïi trôû laïi haøm ñaàu tieân. Theo caùch nhìn cuûa cô caáu ngaên 
xeáp, söï goïi haøm ñeä quy khoâng coù gì khaùc vôùi söï goïi haøm khoâng ñeä quy. 

 

6.1.2. Caây bieåu dieãn caùc laàn goïi haøm 

Sô ñoà caây (tree diagram) coù theå laøm roõ hôn moái lieân quan giöõa ngaên xeáp vaø 
vieäc goïi haøm. Sô ñoà caây hình 6.2 töông ñöông vôùi cô caáu ngaên xeáp ôû hình 6.1. 

 

Chuùng ta baét ñaàu töø goác cuûa caây, töông öùng vôùi chöông trình chính. (Caùc thuaät 
ngöõ duøng cho caùc thaønh phaàn cuûa caây coù theå tham khaûo trong chöông 9) Moãi voøng 
troøn goïi laø nuùt cuûa caây, töông öùng vôùi moät laàn goïi haøm. Caùc nuùt ngay döôùi goác caây 
bieåu dieãn caùc haøm ñöôïc goïi tröïc tieáp töø chöông trình chính. Moãi haøm trong soá 
treân coù theå goïi haøm khaùc, caùc haøm naøy laïi ñöôïc bieåu dieãn bôûi caùc nuùt ôû saâu hôn. 
Baèng caùch naøy caây seõ lôùn leân nhö hình 6.2 vaø chuùng ta goïi caây naøy laø caây bieåu 
dieãn caùc laàn goïi haøm.  

 
Ñeå theo veát caùc laàn goïi haøm, chuùng ta baét ñaàu töø goác cuûa caây vaø di chuyeån qua 

heát caây theo muõi teân trong hình 6.2. Caùch ñi naøy ñöôïc goïi laø pheùp duyeät caây 
(traversal). Khi ñi xuoáng vaø gaëp moät nuùt, ñoù laø luùc goïi haøm. Sau khi duyeät qua heát 
phaàn caây beân döôùi, chuùng ta gaëp trôû laïi nuùt naøy, ñoù laø luùc keát thuùc haøm ñöôïc goïi. 
Caùc nuùt laù bieåu dieãn caùc haøm khoâng goïi moät haøm naøo khaùc. 

 

 
Hình 6.2- Caây bieåu dieãn caùc laàn goïi haøm. 
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Chuùng ta ñaëc bieät chuù yù ñeán ñeä quy, do ñoù thoâng thöôøng chuùng ta chæ veõ moät 
phaàn cuûa caây bieåu dieãn söï goïi ñeä quy, vaø chuùng ta goïi laø caây ñeä quy (recursion 
tree). Trong sô ñoà caây chuùng ta cuõng löu yù moät ñieàu laø khoâng coù söï khaùc nhau giöõa 
caùch goïi ñeä quy vôùi caùch goïi haøm khaùc. Söï ñeä quy ñôn giaûn chæ laø söï xuaát hieän cuûa 
caùc nuùt khaùc nhau trong caây coù quan heä nuùt tröôùc – nuùt sau vôùi nhau maø coù cuøng 
teân. Ñieåm thöù hai caàn löu yù raèng, chính vì caây bieåu dieãn caùc laàn goïi haøm, neân 
trong chöông trình, neáu moät leänh goïi haøm chæ xuaát hieän moät laàn nhöng laïi naèm 
trong voøng laëp, thì nuùt bieåu dieãn haøm seõ xuaát hieän nhieàu laàn trong caây, moãi 
laàn töông öùng moät laàn goïi haøm. Töông töï, neáu leänh goïi haøm naèm trong phaàn reõ 
nhaùnh cuûa moät ñieàu kieän maø ñieàu kieän naøy khoâng xaûy ra thì nuùt bieåu dieãn haøm seõ 
khoâng xuaát hieän trong caây. 

 
Cô caáu ngaên xeáp ôû hình 6.1 cho thaáy nhu caàu veà vuøng nhôù cuûa ñeä quy. Neáu moät 

haøm goïi ñeä quy chính noù vaøi laàn thì baûn sao cuûa caùc bieán khai baùo trong haøm 
ñöôïc taïo ra cho moãi laàn goïi ñeä quy. Trong caùch hieän thöïc thoâng thöôøng cuûa ñeä 
quy, chuùng ñöôïc giöõ trong ngaên xeáp. Chuù yù raèng toång dung löôïng vuøng nhôù 
caàn cho ngaên xeáp naøy tæ leä vôùi chieàu cao cuûa caây ñeä quy chöù khoâng phuï thuoäc 
vaøo toång soá nuùt trong caây. Ñieàu naøy coù nghóa raèng, toång dung löôïng vuøng nhôù 
caàn thieát ñeå hieän thöïc moät haøm ñeä quy phuï thuoäc vaøo ñoä saâu cuûa ñeä quy, khoâng 
phuï thuoäc vaøo soá laàn maø haøm ñöôïc goïi. 

 
Hai hình aûnh treân cho chuùng ta thaáy moái lieân quan maät thieát giöõa moät bieåu 

dieãn caây vaø ngaên xeáp: 
 
Trong quaù trình duyeät qua baát kyø moät caây naøo, caùc nuùt ñöôïc theâm vaøo hay laáy 

ñi ñuùng theo kieåu cuûa ngaên xeáp. Traùi laïi, cho tröôùc moät ngaên xeáp, coù theå veõ moät 
caây ñeå  moâ taû quaù trình thay ñoåi cuûa ngaên xeáp. 

 
Chuùng ta haõy tìm hieåu moät vaøi ví duï ñôn giaûn veà ñeä quy. Sau ñoù chuùng ta seõ 

xem xeùt ñeä quy thöôøng ñöôïc hieän thöïc trong maùy tính nhö theá naøo. 
 

6.1.3. Giai thöøa: Moät ñònh nghóa ñeä quy 

Trong toaùn hoïc. giai thöøa cuûa moät soá nguyeân thöôøng ñöôïc ñònh nghóa bôûi coâng 
thöùc:  

  n! = n x (n-1) x ... x 1. 
Hoaëc ñònh nghóa sau: 
 
 
Giaû söû chuùng ta caàn tính 4!. Theo ñònh nghóa chuùng ta coù: 
 
 

1  neáu n=0  
   n x (n-1)! neáu n>0. n! =
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      4!  = 4 x 3! 
  = 4 x (3 x 2!) 
  = 4 x (3 x (2 x 1!)) 
  = 4 x (3 x (2 x (1 x 0!))) 
  = 4 x (3 x (2 x (1 x 1))) 
  = 4 x (3 x (2 x 1)) 
  = 4 x (3 x 2) 
  = 4 x 6 
  = 24 
 
Vieäc tính toaùn treân minh hoïa baûn chaát cuûa caùch maø ñeä quy thöïc hieän. Ñeå coù 

ñöôïc caâu traû lôøi cho moät baøi toaùn lôùn, phöông phaùp chung laø giaûm baøi toaùn lôùn 
thaønh moät hoaëc nhieàu baøi toaùn con coù baûn chaát töông töï maø kích thöôùc nhoû hôn. 
Sau ñoù cuõng chính phöông phaùp chung naøy laïi ñöôïc söû duïng cho nhöõng baøi 
toaùn con, cöù nhö theá ñeä quy seõ tieáp tuïc cho ñeán khi kích thöôùc cuûa baøi toaùn con ñaõ 
giaûm ñeán moät kích thöôùc nhoû nhaát naøo ñoù cuûa moät vaøi tröôøng hôïp cô baûn, maø lôøi 
giaûi cuûa chuùng coù theå coù ñöôïc moät caùch tröïc tieáp khoâng caàn ñeán ñeä quy nöõa. Noùi 
caùch khaùc: 

 
Moïi quaù trình ñeä quy goàm coù hai phaàn: 
 

• Moät vaøi tröôøng hôïp cô baûn nhoû nhaát coù theå ñöôïc giaûi quyeát maø khoâng caàn ñeä 
quy. 

• Moät phöông phaùp chung coù theå giaûm moät tröôøng hôïp thaønh moät hoaëc nhieàu 
tröôøng hôïp nhoû hôn, vaø nhôø ñoù vieäc giaûm nhoû vaán ñeà coù theå tieán trieån cho 
ñeán keát quaû cuoái cuøng laø caùc tröôøng hôïp cô baûn. 

 
C++, cuõng nhö caùc ngoân ngöõ maùy tính hieän ñaïi khaùc, cho pheùp ñeä quy deã daøng. 

Vieäc tính giai thöøa trong C++ trôû thaønh moät haøm sau ñaây. 
 
 

int factorial(int n) 
/* 
pre:  n laø moät soá khoâng aâm. 
post: traû veà trò cuûa n giai thöøa. 
*/ 
{ 
   if (n == 0) 
      return 1; 
   else 
      return n * factorial(n - 1); 
} 
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Nhö chuùng ta thaáy, ñònh nghóa ñeä quy vaø lôøi giaûi ñeä quy cuûa moät baøi toaùn ñeàu 
coù theå raát ngaén goïn vaø ñeïp ñeõ. Tuy nhieân vieäc tính toaùn chi tieát coù theå ñoøi hoûi 
phaûi giöõ laïi raát nhieàu pheùp tính töøng phaàn tröôùc khi coù ñöôïc keát quaû ñaày ñuû. 

 
Maùy tính coù theå deã daøng nhôù caùc tính toaùn töøng phaàn baèng moät ngaên xeáp. Con 

ngöôøi thì khoù laøm ñöôïc nhö vaäy, con ngöôøi khoù coù theå nhôù moät daõy daøi caùc keát 
quaû tính toaùn töøng phaàn ñeå roài sau ñoù quay laïi hoaøn taát chuùng. Do ñoù, khi söû 
duïng ñeä quy, caùch chuùng ta suy nghó coù khaùc vôùi caùc caùch laäp trình khaùc. Chuùng 
ta phaûi xem xeùt vaán ñeà baèng moät caùch nhìn toång theå vaø daønh nhöõng vieäc tính 
toaùn chi tieát laïi cho maùy tính. 

 
Chuùng ta phaûi ñaëc taû trong giaûi thuaät cuûa chuùng ta moät caùch chính xaùc caùc 

böôùc toång quaùt cuûa vieäc giaûm moät baøi toaùn lôùn thaønh nhieàu tröôøng hôïp nhoû hôn; 
chuùng ta phaûi xaùc ñònh ñieàu kieän döøng (caùc tröôøng hôïp nhoû nhaát) vaø caùch giaûi cuûa 
chuùng. Ngoaïi tröø moät soá ít ví duï nhoû vaø ñôn giaûn, chuùng ta khoâng neân coá gaéng 
hieåu giaûi thuaät ñeä quy baèng caùch bieán ñoåi töø baøi toaùn ban ñaàu cho ñeán taän böôùc 
keát thuùc, hoaëc laàn theo veát cuûa caùc coâng vieäc maø maùy tính seõ laøm. Laøm nhö theá, 
chuùng ta seõ nhanh choùng laãn loän bôûi caùc coâng vieäc bò trì hoaõn laïi vaø chuùng ta seõ 
bò maát phöông höôùng. 

 

6.1.4. Chia ñeå trò: Baøi toaùn Thaùp Haø Noäi 

6.1.4.1. Baøi toaùn 
Vaøo theá kyû thöù 19 ôû chaâu AÂu xuaát hieän moät troø chôi ñöôïc goïi laø Thaùp Haø Noäi. 

Ngöôøi ta keå raèng troø chôi naøy bieåu dieãn moät nhieäm vuï ôû moät ngoâi ñeàn cuûa AÁn Ñoä 
giaùo. Vaøo caùi ngaøy maø theá giôùi môùi ñöôïc taïo neân, caùc vò linh muïc ñöôïc giao cho 3 
caùi thaùp baèng kim cöông, taïi thaùp thöù nhaát coù ñeå 64 caùi ñóa baèng vaøng. Caùc linh 
muïc naøy phaûi di chuyeån caùc ñóa töø thaùp thöù nhaát sang thaùp thöù ba sao cho moãi 
laàn chæ di chuyeån 1 ñóa vaø khoâng coù ñóa lôùn naèm treân ñóa nhoû. Ngöôøi ta baûo raèng 
khi coâng vieäc hoaøn taát thì ñeán ngaøy taän theá. 

 

 
Hình 6.3- Baøi toaùn thaùp Haø noäi 
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Nhieäm vuï cuûa chuùng ta laø vieát moät chöông trình in ra caùc böôùc di chuyeån caùc 
ñóa giuùp cho caùc nhaø linh muïc, chuùng ta goïi doøng leänh sau 

 
    move(64, 1, 3, 2) 
 

coù nghóa laø: chuyeån 64 ñóa töø thaùp thöù nhaát sang thaùp thöù ba, söû duïng thaùp thöù 
hai laøm nôi ñeå taïm. 

6.1.4.2. Lôøi giaûi 
YÙ töôûng ñeå ñeán vôùi lôøi giaûi ôû ñaây laø, söï taäp trung chuù yù cuûa chuùng ta khoâng 

phaûi laø vaøo böôùc ñaàu tieân di chuyeån caùi ñóa treân cuøng, maø laø vaøo böôùc khoù nhaát: di 
chuyeån caùi ñóa döôùi cuøng. Ñóa lôùn nhaát döôùi cuøng naøy seõ phaûi coù vò trí ôû döôùi cuøng 
taïi thaùp thöù ba theo yeâu caàu baøi toaùn. Khoâng coù caùch naøo khaùc ñeå chaïm ñöôïc ñeán 
ñóa cuoái cuøng tröôùc khi 63 ñóa naèm treân ñaõ ñöôïc chuyeån ñi. Ñoàng thôøi 63 ñóa naøy 
phaûi ñöôïc ñaët taïi thaùp thöù hai ñeå thaùp thöù ba troáng.  

 
Chuùng ta ñaõ coù ñöôïc moät böôùc nhoû ñeå tieán ñeán lôøi giaûi, ñaây laø moät böôùc raát nhoû vì 
chuùng ta coøn phaûi tìm caùch di chuyeån 63 ñóa. Tuy nhieân ñaây laïi laø moät böôùc raát 
quan troïng, vì vieäc di chuyeån 63 ñóa ñaõ coù cuøng baûn chaát vôùi baøi toaùn ban ñaàu, vì 
khoâng coù lyù do gì ngaên caûn vieäc chuùng ta di chuyeån 63 ñóa naøy theo cuøng moät 
caùch töông töï.  
 
move(63,1,2,3);// Chuyeån 63 ñóa töø thaùp 1 sang thaùp 2 (thaùp 3 duøng laøm nôi ñeå taïm). 
cout << "Chuyeån ñóa thöù 64  töø thaùp 1 sang thaùp 3."  << endl; 
move(63,2,3,1);// Chuyeån 63 ñóa töø thaùp 2 sang thaùp 3 (thaùp 1 duøng laøm nôi ñeå taïm). 
 

Caùch suy nghó nhö treân chính laø yù töôûng cuûa ñeä quy. Chuùng ta ñaõ moâ taû caùc 
böôùc chuû choát ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo, vaø caùc coâng vieäc coøn laïi cuûa baøi toaùn 
cuõng seõ ñöôïc thöïc hieän moät caùch töông töï. Ñaây cuõng laø yù töôûng cuûa vieäc chia ñeå 
trò: ñeå giaûi quyeát moät baøi toaùn, chuùng ta chia coâng vieäc ra thaønh nhieàu phaàn nhoû 
hôn, moãi phaàn laïi ñöôïc chia nhoû hôn nöõa, cho ñeán khi vieäc giaûi chuùng trôû neân deã 
daøng hôn baøi toaùn ban ñaàu raát nhieàu. 

6.1.4.3. Tinh cheá 
Ñeå vieát ñöôïc giaûi thuaät, chuùng ta caàn bieát taïi moãi böôùc, thaùp naøo ñöôïc duøng ñeå 

chöùa taïm caùc ñóa. Chuùng ta coù ñaëc taû sau ñaây cho haøm: 
 

void move(int count, int start, int finish, int temp); 
pre: Coù ít nhaát laø count ñóa taïi thaùp start. Ñóa treân cuøng cuûa thaùp temp vaø thaùp finish lôùn 

hôn baát kyø ñóa naøo trong count ñóa treân cuøng taïi thaùp start. 
post: count ñóa treân cuøng taïi thaùp start ñaõ ñöôïc chuyeån sang thaùp finish; thaùp temp ñöôïc 

duøng laøm nôi ñeå taïm seõ trôû laïi traïng thaùi ban ñaàu. 
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Giaû söû raèng baøi toaùn cuûa chuùng ta seõ döøng sau moät soá böôùc höõu haïn (maëc daàu 
ñoù coù theå laø ngaøy taän theá!), vaø nhö vaäy phaûi coù caùch naøo ñoù ñeå vieäc ñeä quy döøng 
laïi. Moät ñieàu kieän döøng hieån nhieân laø khi khoâng coøn ñóa caàn di chuyeån nöõa. 
Chuùng ta coù theå vieát chöông trình sau: 

 
const int disks = 64;  // Caàn söûa haèng soá naøy thaät nhoû ñeå chaïy thöû chöông trình. 
 
void move(int count, int start, int finish, int temp); 
/* 
pre:  Khoâng coù. 
post: Chöông trình moâ phoûng baøi toaùn Thaùp Haø Noäi keát thuùc. 
*/ 
main() 
{ 
   move(disks, 1, 3, 2); 
} 

Haøm ñeä quy nhö sau: 
 

void move(int count, int start, int finish, int temp) 
{ 
   if (count > 0) { 
      move(count - 1, start, temp, finish); 
      cout << "Move disk " << count << " from " << start 
           << " to " << finish << "." << endl; 
      move(count - 1, temp, finish, start); 
   } 
} 

 

6.1.4.4. Theo veát cuûa chöông trình 
Coâng cuï höõu ích cuûa chuùng ta trong vieäc tìm hieåu moät haøm ñeä quy laø hình aûnh 

theå hieän caùc böôùc thöïc hieän cuûa noù treân moät ví duï thaät nhoû. Caùc laàn goïi haøm 
trong hình 6.4 laø cho tröôøng hôïp soá ñóa baèng 2. Moãi khoái trong sô ñoà bieåu dieãn 
nhöõng gì dieãn ra trong moät laàn goïi haøm. Laàn goïi ngoaøi cuøng move(2,1,3,2) (do 
chöông trình chính goïi) coù ba doøng leänh sau: 
 
move(1,1,2,3);// Chuyeån 1 ñóa töø thaùp 1 sang thaùp 2 (thaùp 3 duøng laøm nôi ñeå taïm). 
cout << " Chuyeån ñóa thöù 2 töø thaùp 1 sang thaùp 3."  << endl; 
move(1,2,3,1);// Chuyeån 1 ñóa töø thaùp 2 sang thaùp 3 (thaùp 1 duøng laøm nôi ñeå taïm). 
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Doøng leänh thöù nhaát vaø doøng leänh thöù ba goïi ñeä quy. Doøng leänh move(1,1,2,3) 
baét ñaàu goïi haøm move thöïc hieän trôû laïi doøng leänh ñaàu tieân, nhöng vôùi caùc thoâng 
soá môùi. Doøng leänh naøy seõ thöïc hieän ñuùng ba leänh sau: 
 
move(0,1,3,2);// Chuyeån 0 ñóa (goïi ñeä quy laàn nöõa, bieåu dieãn bôûi khoái nhoû beân 

/ / trong). 
cout << "Chuyeån ñóa 1 töø thaùp 1 sang thaùp 2"  << endl; 
 
move(0,3,2,1);// Chuyeån 0 ñóa (goïi ñeä quy laàn nöõa, bieåu dieãn bôûi khoái nhoû beân 

/ / trong). 
 

Sau khi khoái bieåu dieãn laàn goïi ñeä quy naøy keát thuùc, doøng leänh hieån thò  
"Chuyeån ñóa thöù 2 töø thaùp 1 sang thaùp 3" thöïc hieän. Sau ñoù laø khoái bieåu dieãn 
laàn goïi ñeä quy move(1,2,3,1).  
 

Chuùng ta thaáy raèng hai laàn goïi ñeä quy beân trong khoái move(1,1,2,3) coù soá 
ñóa laø 0 neân khoâng phaûi thöïc hieän ñieàu gì, hình bieãu dieãn laø moät khoái roãng. Giöõa 
hai laàn naøy laø hieåu thò "Chuyeån ñóa 1 töø thaùp 1 sang thaùp 2." Töông töï cho 
caùc doøng leänh beân trong move(1,2,3,1), chuùng ta hieåu ñöôïc caùch maø ñeä quy 
hieän thöïc.  

 
Hình 6.4- Theo veát cuûa chöông trình Thaùp Haø Noäi vôùi soá ñóa laø 2.
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Chuùng ta seõ xem xeùt theâm moät coâng cuï khaùc coù tính hieån thò cao hôn trong 
vieäc bieåu dieãn söï ñeä quy baèng caùch laàn theo veát cuûa chöông trình vöøa roài. 

6.1.4.5. Phaân tích 

Hình 6.5 laø caây ñeä quy cho baøi toaùn Thaùp Haø Noäi vôùi 3 ñóa. 
Löu yù raèng chöông trình cuûa chuùng ta cho baøi toaùn Thaùp Haø Noäi khoâng chæ 

sinh ra moät lôøi giaûi ñaày ñuû cho baøi toaùn maø coøn sinh ra moät lôøi giaûi toát nhaát coù 
theå coù, vaø ñaây cuõng laø lôøi giaûi duy nhaát ñöôïc tìm thaáy tröø khi chuùng ta chaáp nhaän 
lôøi giaûi vôùi moät daõy daøi leâ theâ caùc böôùc dö thöøa vaø baát lôïi nhö sau: 

 
 Chuyeån ñóa 1 töø thaùp 1 sang thaùp 2. 
 Chuyeån ñóa 1 töø thaùp 2 sang thaùp 3. 
 Chuyeån ñóa 1 töø thaùp 3 sang thaùp 1. . . . 
 
Ñeå chöùng minh tính duy nhaát cuûa moät lôøi giaûi khoâng theå giaûn löôïc hôn ñöôïc 

nöõa, chuùng ta chuù yù raèng, taïi moãi böôùc, nhieäm vuï caàn laøm ñöôïc toång keát laïi laø caàn 
di chuyeån moät soá ñóa nhaát ñònh naøo ñoù töø moät thaùp naøy sang moät thaùp khaùc. 
Khoâng coù caùch naøo khaùc ngoaøi caùch laø tröôùc heát phaûi di chuyeån toaøn boä soá ñóa 
beân treân, tröø ñóa cuoái cuøng naèm döôùi, sau ñoù coù theå thöïc hieän moät soá böôùc dö 
thöøa naøo ñoù, tieáp theo laø di chuyeån chính ñóa cuoái cuøng, roài laïi coù theå thöïc 
hieän moät soá böôùc dö thöøa naøo ñoù, ñeå cuoái cuøng laø di chuyeån toaøn boä soá ñóa cuõ 
veà laïi treân ñóa döôùi cuøng naøy. Nhö vaäy, neáu loaïi ñi taát caû caùc vieäc laøm dö thöøa 
thì nhöõng vieäc coøn laïi chính laø coát loõi cuûa giaûi thuaät ñeä quy cuûa chuùng ta. 

 
Tieáp theo, chuùng ta seõ tính xem ñeä quy ñöôïc goïi lieân tieáp bao nhieâu laàn tröôùc 

khi coù söï quay veà. Laàn ñaàu ñeä quy coù count=64, moãi laàn ñeä quy count ñöôïc giaûm 
ñi 1. Vaäy neáu chuùng ta goïi ñeä quy vôùi count = 0, laàn ñeä quy naøy khoâng thöïc 
hieän gì, chuùng ta coù toång ñoä saâu cuûa ñeä quy laø 64. Ñieàu naøy coù nghóa raèng, neáu 
chuùng ta veõ caây ñeä quy cho chöông trình, thì caây seõ coù 64 möùc khoâng keå möùc cuûa 

 
Hình 6.5- Caây ñeä quy cho tröôøng hôïp 3 ñóa 
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caùc möùc laù. Ngoaïi tröø caùc nuùt laù, caùc nuùt khaùc ñeàu goïi ñeä quy hai laàn trong moãi 
nuùt, nhö vaäy toång soá nuùt taïi moãi möùc chính xaùc baèng hai laàn toång soá nuùt ôû möùc 
cao hôn. 
 

Töø caùch suy nghó treân veà caây ñeä quy (ngay caû khi caây quaù lôùn khoâng theå veõ 
ñöôïc), chuùng ta coù theå deã daøng tính ra soá laàn di chuyeån caàn laøm (moãi laàn di 
chuyeån moät ñóa) ñeå di chuyeån heát 64 ñóa theo yeâu caàu baøi toaùn. Moãi nuùt trong caây 
seõ in moät lôøi höôùng daãn töông öùng moät laàn chuyeån moät ñóa, tröø caùc nuùt laù. Toång 
soá nuùt goác vaø nuùt trung gian laø: 

 
1 +2 +4 +... +263 = 20 +21 +22 +... +263 =  264 -1. 
 

neân  soá laàn di chuyeån ñóa caàn thöïc hieän taát caû laø 264 –1. Chuùng ta coù theå öôùc 
chöøng con soá naøy lôùn nhö theá naøo baèng caùch so saùnh vôùi  
 
    103  = 1000 ≈ 1024 = 210, 

 
ta coù toång soá laàn di chuyeån ñóa baèng 264 =24 x 260 ≈24 x 1018 =1.6 x1019 
 
Moãi naêm coù khoaûng  3.2 x 107 giaây. Giaû söû moãi laàn di chuyeån moät ñóa ñöôïc thöïc 
hieän maát 1 giaây, thì toaøn boä coâng vieäc cuûa caùc linh muïc seõ phaûi thöïc hieän maát 5 
x 1011  naêm. Caùc nhaø thieân vaên hoïc öôùc ñoaùn tuoåi thoï cuûa vuõ truï seõ nhoû hôn 20 tæ 
naêm, nhö vaäy, theo truyeàn thuyeát cuûa baøi toaùn naøy thì theá giôùi coøn keùo daøi hôn caû 
vieäc tính toaùn ñoù ñeán 25 laàn! 
 

Khoâng coù moät maùy tính naøo coù theå chaïy ñöôïc chöông trình Thaùp Haø Noäi, do 
khoâng ñuû thôøi gian, nhöng roõ raøng khoâng phaûi laø do vaán ñeà khoâng gian. Khoâng 
gian ôû ñaây chæ ñoøi hoûi 64 laàn goïi ñeä quy.  

6.2. Caùc nguyeân taéc cuûa ñeä quy 

6.2.1. Thieát keá giaûi thuaät ñeä quy 

Ñeä quy laø moät coâng cuï cho pheùp ngöôøi laäp trình taäp trung vaøo böôùc chính yeáu 
cuûa giaûi thuaät maø khoâng phaûi lo laéng taïi thôøi ñieåm khôûi ñaàu veà caùch keát noái böôùc 
chính yeáu naøy vôùi caùc böôùc khaùc. Khi caàn giaûi quyeát moät vaán ñeà, böôùc tieáp caän 
ñaàu tieân neân laøm thöôøng laø xem xeùt moät vaøi ví duï ñôn giaûn, vaø chæ sau khi ñaõ 
hieåu ñöôïc chuùng moät caùch kyõ löôõng, chuùng ta môùi thöû coá gaéng xaây döïng moät 
phöông phaùp toång quaùt hôn. Moät vaøi ñieåm quan troïng trong vieäc thieát keá moät giaûi 
thuaät ñeä quy ñöôïc lieät keâ sau ñaây: 
 
Tìm böôùc chính yeáu. Haõy baét ñaàu baèng caâu hoûi “Baøi toaùn naøy coù theå ñöôïc chia 
nhoû nhö theá naøo?” hoaëc “Böôùc chính yeáu trong giai ñoaïn giöõa seõ ñöôïc thöïc hieän 
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nhö theá naøo?”. Neân ñaûm baûo raèng caâu traû lôøi cuûa baïn ñôn giaûn nhöng coù tính toång 
quaùt. Khoâng neân ñi töø ñieåm khôûi ñaàu hay ñieåm keát thuùc cuûa baøi toaùn lôùn, hoaëc sa 
vaøo quaù nhieàu tröôøng hôïp ñaëc bieät (do chuùng chæ phuø hôïp vôùi caùc baøi toaùn nhoû). 
Khi ñaõ coù ñöôïc moät böôùc nhoû vaø ñôn giaûn ñeå höôùng tôùi lôøi giaûi, haõy töï hoûi raèng 
nhöõng khuùc maéc coøn laïi cuûa baøi toaùn coù theå ñöôïc giaûi quyeát baèng caùch töông töï 
hay khoâng, ñeå söûa laïi phöông phaùp cuûa baïn cho toång quaùt hôn, neáu caàn thieát.  
Ngoaïi tröø nhöõng ñònh nghóa toaùn hoïc theå hieän söï ñeä quy quaù roõ raøng, moät ñieàu 
thuù vò maø chuùng ta seõ laàn löôït gaëp trong nhöõng chöông sau laø, khi nhöõng baøi toaùn 
caàn ñöôïc giaûi quyeát treân nhöõng caáu truùc döõ lieäu maø ñònh nghóa mang tính chaát ñeä 
quy nhö danh saùch, chuoãi kyù töï bieåu dieãu bieåu thöùc soá hoïc, caây, hay ñoà thò,… thì 
giaûi phaùp höôùng tôùi moät giaûi thuaät ñeä quy laø raát deã nhìn thaáy. 
 
Tìm ñieàu kieän döøng. Ñieàu kieän döøng chæ ra raèng baøi toaùn hoaëc moät phaàn naøo 
ñoù cuûa baøi toaùn ñaõ ñöôïc giaûi quyeát. Ñieàu kieän döøng thöôøng laø tröôøng hôïp nhoû, ñaëc 
bieät, coù theå ñöôïc giaûi quyeát moät caùch deã daøng khoâng caàn ñeä quy. 
 
Phaùc thaûo giaûi thuaät. Keát hôïp ñieàu kieän döøng vôùi böôùc chính yeáu cuûa baøi toaùn, 
söû duïng leänh if ñeå choïn löïa giöõa chuùng. Ñeán ñaây thì chuùng ta coù theå vieát haøm ñeä 
quy, trong ñoù moâ taû caùch maø böôùc chính yeáu ñöôïc tieán haønh cho ñeán khi gaëp ñöôïc 
ñieàu kieän döøng. Moãi laàn goïi ñeä quy hoaëc laø phaûi giaûi quyeát moät phaàn cuûa baøi toaùn 
khi gaëp moät trong caùc ñieàu kieän döøng, hoaëc laø phaûi giaûm kích thöôùc baøi toaùn 
höôùng daàn ñeán ñieàu kieän döøng. 
 
Kieåm tra söï keát thuùc. Keá tieáp, vaø cuõng laø ñieàu toái quan troïng, laø phaûi chaéc chaén 
vieäc goïi deä quy seõ khoâng bò laëp voâ taän. Baét ñaàu töø moät tröôøng hôïp chung, qua moät 
soá böôùc höõu haïn, chuùng ta caàn kieåm tra lieäu ñieàu kieän döøng coù khaû naêng xaûy ra ñeå 
quaù trình ñeä quy keát thuùc hay khoâng. Trong baát kyø moät giaûi thuaät naøo, khi moät 
laàn goïi haøm khoâng phaûi laøm gì, noù thöôøng quay veà moät caùch eâm thaám. Ñoái vôùi 
giaûi thuaät ñeä quy, ñieàu naøy raát thöôøng xaûy ra, do vieäc goïi haøm maø khoâng phaûi laøm 
gì  thöôøng laø moät ñieàu kieän döøng. Do ñoù, caàn löu yù raèng vieäc goïi haøm maø khoâng 
laøm gì thöôøng khoâng phaûi laø moät loãi trong tröôøng hôïp cuûa haøm ñeä quy. 
 
Kieåm tra laïi moïi tröôøng hôïp ñaëc bieät 
Cuoái cuøng chuùng ta cuõng caàn baûo ñaûm raèng giaûi thuaät cuûa chuùng ta luoân ñaùp öùng 
moïi tröôøng hôïp ñaëc bieät.  
 
Veõ caây ñeä quy. Coâng cuï chính ñeå phaân tích caùc giaûi thuaät ñeä quy laø caây ñeä quy. 
Nhö chuùng ta ñaõ thaáy trong baøi toaùn Thaùp Haø Noäi, chieàu cao cuûa caây ñeä quy lieân 
quan maät thieát ñeán toång dung löôïng boä nhôù maø chöông trình caàn ñeán, vaø kích 
thöôùc toång coäng cuûa caây phaûn aùnh soá laàn thöïc hieän böôùc chính yeáu vaø cuõng laø 
toång thôøi gian chaïy chöông trình. Thoâng thöôøng chuùng ta neân veõ caây ñeä quy cho 
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moät hoaëc hai tröôøng hôïp ñôn giaûn cuûa baøi toaùn cuûa chuùng ta vì noù seõ chæ daãn cho 
chuùng ta nhieàu ñieàu. 

6.2.2. Caùch thöïc hieän cuûa ñeä quy 

Caâu hoûi veà caùch hieän thöïc cuûa moät chöông trình ñeä quy trong maùy tính caàn 
ñöôïc taùch rôøi khoûi caâu hoûi veà söû duïng ñeä quy ñeå thieát keá giaûi thuaät.  
 
Trong giai ñoaïn thieát keá, chuùng ta neân söû duïng moïi phöông phaùp giaûi quyeát vaán 
ñeà maø chuùng toû ra thích hôïp vôùi baøi toaùn, ñeä quy laø moät trong caùc coâng cuï hieäu 
quaû vaø linh hoaït naøy. 
 
Trong giai ñoaïn hieän thöïc, chuùng ta caàn tìm xem phöông phaùp naøo trong soá caùc 
phöông phaùp seõ laø toát nhaát so vôùi töøng tình huoáng. 
 

Coù ít nhaát hai caùch ñeå hieän thöïc ñeä quy trong heä thoáng maùy tính.  Quan ñieåm 
chính cuûa chuùng ta khi xem xeùt hai caùch hieän thöïc khaùc nhau  döôùi ñaây laø, cho duø 
coù söï haïn cheá veà khoâng gian vaø thôøi gian, chuùng cuõng neân ñöôïc taùch rieâng ra khoûi 
quaù trình thieát keá giaûi thuaät. Caùc loaïi thieát bò tính toaùn khaùc nhau trong töông 
lai coù theå daãn ñeán nhöõng khaû naêng vaø nhöõng haïn cheá khaùc nhau. Chuùng ta seõ tìm 
hieåu hai caùch hieän thöïc ña xöû lyù vaø ñôn xöû lyù cuûa ñeä quy döôùi ñaây. 

6.2.2.1. Hieän thöïc ña xöû lyù: söï ñoàng thôøi 
Coù leõ raèng caùch suy nghó töï nhieân veà quaù trình hieän thöïc cuûa ñeä quy laø caùc 

haøm khoâng chieám nhöõng phaàn rieâng trong cuøng moät maùy tính, maø chuùng seõ ñöôïc 
thöïc hieän treân nhöõng maùy khaùc nhau. Baèng caùch naøy, khi moät haøm caàn goïi moät 
haøm khaùc, noù khôûi ñoäng chieác maùy töông öùng, vaø khi maùy naøy keát thuùc coâng vieäc, 
noù seõ traû veà chieác maùy ban ñaàu keát quaû tính ñöôïc ñeå chieác maùy ban ñaàu coù theå 
tieáp tuïc coâng vieäc. Neáu moät haøm goïi ñeä quy chính noù hai laàn, ñôn giaûn noù chæ caàn 
khôûi ñoäng hai chieác maùy khaùc ñeå thöïc hieän cuõng nhöõng doøng leänh y nhö nhöõng 
doøng leänh maø noù ñang thöïc hieän. Khi hai maùy naøy hoaøn taát coâng vieäc chuùng traû 
keát quaû veà cho maùy goïi chuùng. Neáu chuùng caàn goïi ñeä quy, dó nhieân chuùng cuõng 
khôûi ñoäng nhöõng chieác maùy khaùc nöõa. 

 
Thoâng thöôøng boä xöû lyù trung öông laø thaønh phaàn ñaét nhaát trong heä thoáng maùy 

tính, neân baát kyø moät yù nghó naøo veà moät heä thoáng coù nhieàu hôn moät boä xöû lyù cuõng 
caàn phaûi xem xeùt ñeán söï laõng phí. Nhöng raát coù theå trong töông lai chuùng ta seõ 
thaáy nhöõng heä thoáng maùy tính lôùn chöùa haøng traêm, neáu khoâng laø haøng ngaøn, caùc 
boä vi xöû lyù töông töï trong caùc thaønh phaàn cuûa noù. Khi ñoù thì vieäc thöïc hieän ñeä 
quy baèng nhieàu boä xöû lyù song song seõ trôû neân bình thöôøng. 

 
Vôùi ña xöû lyù, nhöõng ngöôøi laäp trình seõ khoâng coøn xem xeùt caùc giaûi thuaät chæ 

nhö moät chuoãi tuyeán tính caùc haønh ñoäng, thay vaøo ñoù, caàn phaûi nhaän ra moät soá 
phaàn cuûa giaûi thuaät coù theå thöïc hieän song song. Caùch xöû lyù naøy coøn ñöôïc goïi laø xöû 
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lyù ñoàng thôøi (concurrent). Vieäc nghieân cöùu veà xöû lyù ñoàng thôøi vaø caùc phöông phaùp 
keát noái giöõa chuùng hieän taïi laø moät ñeà taøi nghieân cöùu trong khoa hoïc maùy tính, 
moät ñieàu chaéc chaén laø noù seõ caûi tieán caùch maø caùc giaûi thuaät seõ ñöôïc moâ taû vaø hieän 
thöïc trong nhieàu naêm tôùi. 

6.2.2.2. Hieän thöïc ñôn xöû lyù: vaán ñeà vuøng nhôù  
Ñeå xem xeùt laøm caùch naøo maø ñeä quy coù theå ñöôïc thöïc hieän trong moät heä thoáng 

chæ coù moät boä xöû lyù, chuùng ta nhôù laïi cô caáu ngaên xeáp cuûa caùc laàn goïi haøm ñaõ ñöôïc 
giôùi thieäu ôû ñaàu chöông naøy. Moät haøm khi ñöôïc goïi caàn phaûi coù moät vuøng nhôù 
rieâng ñeå chöùa caùc bieán cuïc boä vaø caùc tham trò cuûa noù, keå caû caùc trò trong caùc 
thanh ghi vaø ñòa chæ quay veà khi noù chuaån bò goïi moät haøm khaùc. Sau khi haøm keát 
thuùc, noù seõ khoâng coøn caàn ñeán baát cöù thöù gì trong vuøng nhôù daønh rieâng cho noù 
nöõa. Thöïc söï laø khoâng coù söï khaùc nhau giöõa vieäc goïi moät haøm ñeä quy vaø 
vieäc goïi moät haøm khoâng ñeä quy. Khi moät haøm chöa keát thuùc, vuøng nhôù cuûa noù 
laø baát khaû xaâm phaïm. Moät laàn goïi haøm ñeä quy cuõng laø moät laàn goïi haøm rieâng 
bieät. Chuùng ta caàn chuù yù raèng hai laàn goïi ñeä quy laø hoaøn toaøn khaùc nhau, ñeå 
chuùng ta khoâng troän laãn vuøng nhôù cuûa chuùng khi chuùng chöa keát thuùc. 
Ñoái vôùi nhöõng haøm ñeä quy, nhöõng thoâng tin löu tröõ daønh cho laàn goïi ngoaøi caàn 
ñöôïc giöõ cho ñeán khi noù keát thuùc, nhö vaäy moät laàn goïi beân trong phaûi söû duïng 
moät vuøng khaùc laøm vuøng nhôù cuûa rieâng noù.  

 
Ñoái vôùi moät haøm khoâng ñeä quy, vuøng nhôù coù theå laø moät vuøng coá ñònh vaø ñöôïc 

daønh cho laâu daøi, do chuùng ta bieát raèng moät laàn goïi haøm seõ ñöôïc traû veà tröôùc khi 
haøm coù theå laïi ñöôïc goïi laàn nöõa, vaø sau khi laàn goïi tröôùc ñöôïc traû veà, caùc thoâng 
tin trong vuøng nhôù cuûa noù khoâng coøn caàn thieát nöõa.  Vuøng nhôù laâu daøi ñöôïc daønh 
saün cho caùc haøm khoâng ñeä quy coù theå gaây laõng phí raát lôùn, do nhöõng khi haøm 
khoâng ñöôïc yeâu caàu thöïc hieän, vuøng nhôù ñoù khoâng theå ñöôïc söû duïng vaøo muïc ñích 
khaùc. Ñoù cuõng laø caùch quaûn lyù vuøng nhôù daønh cho caùc haøm cuûa caùc phieân baûn cuõ 
cuûa caùc ngoân ngöõ nhö FORTRAN vaø COBOL, vaø chính ñieàu naøy cuõng laø lyù do maø caùc 
ngoân ngöõ naøy khoâng cho pheùp ñeä quy. 

6.2.2.3. Nhu caàu veà thôøi gian vaø khoâng gian cuûa moät quaù trình ñeä quy 
Chuùng ta haõy xem laïi caây bieåu dieãn caùc laàn goïi haøm: trong quaù trình duyeät 

caây, caùc nuùt ñöôïc theâm vaøo hay laáy ñi ñuùng theo kieåu cuûa ngaên xeáp. Quaù trình 
naøy ñöôïc minh hoïa trong hình 6.1. 

Töø hình naøy, chuùng ta coù theå keát luaän ngay raèng toång dung löôïng vuøng nhôù 
caàn ñeå hieän thöïc ñeä quy tæ leä thuaän vôùi chieàu cao cuûa caây ñeä quy. Nhöõng ngöôøi laäp 
trình khoâng tìm hieåu kyõ veà ñeä quy thænh thoaûng vaãn nhaàm laãn raèng khoâng gian 
caàn phaûi coù lieân quan ñeán toång soá nuùt trong caây. Thôøi gian chaïy chöông trình lieân 
quan ñeán soá laàn goïi haøm, ñoù laø toång soá nuùt trong caây; nhöng dung löôïng vuøng nhôù 
taïi moät thôøi ñieåm chæ laø toång caùc vuøng nhôù daønh cho caùc nuùt naèm treân ñöôøng ñi 
töø nuùt töông öùng vôùi haøm ñang thöïc thi ngöôïc veà goác cuûa caây. Khoâng gian caàn 
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thieát ñöôïc phaûn aùnh bôûi chieàu cao cuûa caây. Moät caây ñeä quy coù nhieàu nuùt nhöng 
khoâng cao theå hieän moät quaù trình ñeä quy maø noù thöïc hieän ñöôïc raát nhieàu coâng 
vieäc treân moät vuøng nhôù khoâng lôùn. 
 

6.2.3. Ñeä quy ñuoâi  

Chuùng ta haõy xeùt ñeán tröôøng hôïp haønh ñoäng cuoái cuøng trong moät haøm laø vieäc 
goïi ñeä quy chính noù. Haõy xem xeùt ngaên xeáp daønh cho quaù trình ñeä quy, nhö chuùng 
ta thaáy, caùc thoâng tin caàn ñeå khoâi phuïc laïi traïng thaùi cho laàn ñeä quy ngoaøi seõ 
ñöôïc löu laïi ngay tröôùc khi laàn ñeä quy trong ñöôïc goïi. Tuy nhieân khi laàn ñeä quy 
trong thöïc hieän xong thì laàn ñeä quy ngoaøi cuõng khoâng coøn vieäc gì phaûi laøm nöõa, 
do vieäc goïi ñeä quy laø haønh ñoäng cuoái cuøng cuûa haøm neân ñaây cuõng laø luùc maø haøm 
ñeä quy ngoaøi keát thuùc. Vaø nhö vaäy vieäc löu laïi nhöõng thoâng tin duøng ñeå khoâi phuïc 
traïng thaùi cuõ cuûa laàn ñeä quy ngoaøi trôû neân hoaøn toaøn voâ ích. Moïi vieäc caàn laøm ôû 
ñaây chæ laø gaùn caùc trò caàn thieát cho caùc bieán vaø quay ngay trôû veà ñaàu haøm, caùc 
bieán ñöôïc gaùn  trò y nhö laø chính haøm ñeä quy beân trong nhaän ñöôïc qua danh saùch 
thoâng soá vaäy. Chuùng ta toång keát nguyeân taéc naøy nhö sau: 

 
Neáu doøng leänh seõ ñöôïc chaïy cuoái cuøng trong moät haøm laø goïi ñeä quy chính 

noù, thì vieäc goïi ñeä quy naøy coù theå ñöôïc loaïi boû baèng caùch gaùn laïi caùc thoâng soá goïi 
theo caùc giaù trò nhö laø ñeä quy vaãn ñöôïc goïi, vaø sau ñoù laäp laïi toaøn boä haøm. 

 

 
Hình 6.6 – Ñeä quy ñuoâi 
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Quaù trình thay ñoåi naøy ñöôïc minh hoïa trong hình 6.6. Hình 6.6a theå hieän 
vuøng nhôù ñöôïc söû duïng bôûi chöông trình goïi M vaø moät soá baûn sao cuûa haøm ñeä quy 
P, moãi haøm moät vuøng nhôù rieâng. Caùc muõi teân xuoáng theå hieän söï goïi haøm. Moãi söï 
goïi töø P ñeán chính noù cuõng laø haønh ñoäng cuoái trong haøm, vieäc duy trì vuøng nhôù 
cho haøm trong khi chôø ñôïi söï traû veà töø haøm ñöôïc goïi laø khoâng caàn thieát. Caùch 
bieán ñoåi nhö treân seõ giaûm kích thöôùc vuøng nhôù ñaùng keå (hình 6.6b). Cuoái cuøng, 
hình 6.6c bieåu dieãn caùc laàn goïi haøm P nhö moät daïng laëp laïi trong cuøng moät möùc 
cuûa sô ñoà. 

 
Tröôøng hôïp ñaëc bieät chuùng ta vöøa neâu treân laø voâ cuøng quan troïng vì noù cuõng 

thöôøng xuyeân xaûy ra. Chuùng ta goïi ñoù laø tröôøng hôïp ñeä quy ñuoâi (tail recursion). 
Chuùng ta neân caån thaän raèng trong ñeä quy ñuoâi, vieäc goïi ñeä quy laø haønh ñoäng 
cuoái trong haøm, chöù khoâng phaûi laø doøng leänh cuoái ñöôïc vieát trong haøm. 
Trong chöông trình coù khi chuùng ta thaáy ñeä quy ñuoâi xuaát hieän trong leänh 
switch hoaëc  leänh if trong haøm maø sau ñoù coøn coù theå coù nhieàu doøng leänh khaùc 
nöõa. 

 
Ñoái vôùi phaàn lôùn caùc trình bieân dòch, chæ coù moät söï khaùc nhau nhoû giöõa thôøi 

gian chaïy trong hai tröôøng hôïp: tröôøng hôïp ñeä quy ñuoâi vaø tröôøng hôïp noù ñaõ ñöôïc 
thay theá baèng voøng leänh laëp. Tuy nhieân, neáu khoâng gian ñöôïc xem laø quan troïng, 
thì vieäc loaïi ñeä quy ñuoâi laø raát caàn thieát. Ñeä quy ñuoâi thöôøng ñöôïc thay bôûi voøng 
laëp while hoaëc do while. 

 
Trong giaûi thuaät chia ñeå trò cuûa baøi toaùn Thaùp Haø Noäi, laàn goïi ñeä quy treân 

khoâng phaûi laø ñeä quy ñuoâi, laàn goïi sau ñoù môùi laø ñeä quy ñuoâi. Haøm sau ñaây ñaõ 
ñöôïc loaïi ñeä quy ñuoâi: 

 
void move(int count, int start, int finish, int temp) 
/*    move: phieân baûn laëp. 
pre:  count laø soá ñóa caàn di chuyeån. 
post: count ñóa ñaõ ñöôïc chuyeån töø start sang finish duøng temp laøm nôi chöùa taïm. 
*/ 
{ 
   int swap;             
   while (count > 0) {  //  Thay leänh if trong ñeä quy baèng voøng laëp. 
      move(count - 1, start, temp, finish);// laàn goïi ñeä quy ñaàu khoâng phaûi 

// ñeä quy ñuoâi. 
      cout << "Move disk " << count << " from " << start 
           << " to " << finish << "." << endl; 
      count--; // Thay ñoåi caùc thoâng soá cho töông ñöông vôùi vieäc goïi ñeä quy ñuoâi. 
      swap = start; 
      start = temp; 
      temp = swap; 
   } 
} 
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Thaät ra chuùng ta coù theå nghó ngay ñeán phöông aùn naøy khi môùi baét ñaàu giaûi baøi 
toaùn. Nhöng chuùng ta ñaõ xem xeùt noù töø moät caùch nhìn khaùc, baây giôø chuùng ta seõ 
lyù giaûi laïi caùc doøng leänh treân moät caùch töï nhieân hôn. Chuùng ta seõ thaáy raèng hai 
thaùp start vaø temp khoâng coù gì khaùc nhau, do chuùng cuøng ñöôïc söû duïng ñeå laøm 
nôi chöùa taïm trong khi chuùng ta chuyeån daàn caùc ñóa veà thaùp finish.  
Ñeå chuyeån moät soá ñóa töø start veà finish, chuùng ta chuyeån taát caû ñóa trong soá 
ñoù, tröø caùi cuoái cuøng, sang thaùp coøn laïi laø temp. Sau ñoù chuyeån ñóa cuoái sang 
finish.  
 

Tieáp tuïc laëp laïi vieäc vöøa roài, chuùng ta laïi caàn chuyeån taát caû caùc ñóa töø temp, 
tröø caùi cuoái cuøng, sang thaùp coøn laïi laø start, ñeå coù theå chuyeån ñóa cuoái cuøng sang 
finish. Laàn thöïc hieän thöù hai naøy söû duïng laïi caùc doøng leänh trong chöông trình 
baèng caùch hoaùn ñoåi start vôùi temp. Cöù nhö theá, sau moãi laàn hoaùn ñoåi start vôùi 
temp, coâng vieäc ñöôïc laëp laïi y nhö nhau, keát quaû cuûa moãi laàn laëp laø chuùng ta coù 
ñöôïc theâm moät ñóa môùi treân finish. 

6.2.4. Phaân tích moät soá tröôøng hôïp neân vaø khoâng neân duøng ñeä quy 

6.2.4.1. Giai thöøa 
Chuùng ta haõy xem xeùt hai haøm tính giai thöøa sau ñaây. Ñaây laø haøm ñeä quy: 

 
int factorial(int n) 
/*    factorial: phieân baûn ñeä quy. 
pre:  n laø moät soá khoâng aâm. 
post: traû veà trò cuûa n giai thöøa. 
*/ 
{ 
   if (n == 0) return 1; 
   else        return n * factorial(n - 1); 
} 
 

Vaø ñaây laø haøm khoâng ñeä quy: 
int factorial(int n) 
/*    factorial: phieân baûn khoâng ñeä quy. 
pre:  n laø moät soá khoâng aâm. 
post: traû veà trò cuûa n giai thöøa. 
*/ 
{ 
   int count, product = 1; 
   for (count = 1; count <= n; count++) 
      product *= count; 
   return product; 
} 

 
Chöông trình naøo treân ñaây söû duïng ít vuøng nhôù hôn? Vôùi caùi nhìn ñaàu tieân, 

döôøng nhö chöông trình ñeä quy chieám ít vuøng nhôù hôn, do noù khoâng coù bieán cuïc 
boä, coøn chöông trình khoâng ñeä quy coù ñeán hai bieán cuïc boä. Tuy nhieân, chöông 
trình ñeä quy caàn moät ngaên xeáp ñeå chöùa n con soá 
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    n, n-1, n-2, ..., 2, 1 
 
laø nhöõng thoâng soá ñeå goïi ñeä quy (hình 6.7), vaø theo caùch ñeä quy cuûa mình, noù 
cuõng phaûi nhaân caùc soá laïi vôùi nhau theo moät thöù töï khoâng khaùc gì so vôùi chöông 
trình khoâng ñeä quy. Tieán trình thöïc hieän cuûa chöông trình ñeä quy cho n = 5 nhö 
sau: 

 
 

 
 
 

Nhö vaäy chöông trình ñeä quy chieám nhieàu vuøng nhôù hôn chöông trình khoâng ñeä 
quy, ñoàng thôøi noù cuõng chieám nhieàu thôøi gian hôn do chuùng vöøa phaûi caát vaø laáy 
caùc trò töø ngaên xeáp vöøa phaûi thöïc hieän vieäc tính toaùn. 

6.2.4.2. Caùc soá Fibonacci 
Moät ví duï coøn laõng phí hôn chöông trình tính giai thöøa laø vieäc tính caùc soá 

Fibonacci. Caùc soá naøy ñöôïc ñònh nghóa nhö sau: 
 
 F0 = 0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2  neáu n ≥2. 
 
Chöông trình ñeä quy tính caùc soá Fibonacci raát gioáng vôùi ñònh nghóa: 
 

int fibonacci(int n) 
/*    fibonacci: phieân baûn ñeä quy. 
pre:  n laø moät soá khoâng aâm. 
post: traû veà soá Fibonacci thöù n. 
*/ 
{ 
   if (n <= 0)  return 0; 
   else if (n == 1)  return 1; 
   else              return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2); 
} 

 

 
Hình 6.7 –  
Caây ñeä quy tính giai thöøa 

factorial(5) =5*factorial(4) 
 =5*(4*factorial(3)) 
 =5*(4*(3*factorial(2)))
 =5*(4*(3*(2*factorial(1))))
 =5*(4*(3*(2*(1*factorial(0)))))
 =5*(4*(3*(2*(1*1)))) 
 =5*(4*(3*(2*1)))   
 =5*(4*(3*2)) 
 =5*(4*6) 
 =5*24 
 =120 
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Thöïc teá, chöông trình naøy troâng raát ñeïp maét, do noù coù daïng chia ñeå trò: keát 
quaû coù ñöôïc baèng caùch tính toaùn hai tröôøng hôïp nhoû hôn. Tuy nhieân, chuùng ta seõ 
thaáy raèng ñaây hoaøn toaøn khoâng phaûi laø tröôøng hôïp “chia ñeå trò”, maø laø “chia laøm 
cho phöùc taïp theâm”. 

 

 
Ñeå xem xeùt giaûi thuaät naøy, chuùng ta thöû tính F7, minh hoïa trong hình 6.8. 

Tröôùc heát haøm caàn tính F6 vaø F5. Ñeå coù F6, phaûi coù F5 vaø F4, vaø cöù nhö theá tieáp 
tuïc. Nhöng sau khi F5 ñöôïc tính ñeå coù ñöôïc F6, thì F5 seõ khoâng ñöôïc giöõ laïi. Nhö 
vaäy ñeå tính F7 sau ñoù, F5 laïi phaûi ñöôïc tính laïi. Caây ñeä quy ñaõ cho chuùng ta thaáy 
raát roõ raèng chöông trình ñeä quy phaûi laäp ñi laäp laïi nhieàu pheùp tính moät caùch 
khoâng caàn thieát.Toång thôøi gian ñeå haøm ñeä quy tính ñöôïc Fn laø moät haøm muõ cuûa n. 

 
Cuõng gioáng nhö vieäc tính giai thöøa, chuùng ta coù theå coù ñöôïc moät chöông trình 

ñôn giaûn baèng caùch giöõ laïi ba bieán, ñoù laø trò cuûa soá Fibonacci môùi  nhaát vaø hai soá 
Fibonacci keá tröôùc: 

 
int fibonacci(int n) 
/*    fibonacci: phieân baûn khoâng ñeä quy. 
pre:  n laø moät soá khoâng aâm. 
post: traû veà soá Fibonacci thöù n. 
*/ 
{ 

 
Hình 6.8- Caây ñeä quy tính F7.
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   int current;        //  soá Fibonacci hieän taïi Fi  
   int last_value;     //  Fi-1 
   int last_but_one;   //  Fi-2 
   if (n <= 0) return 0; 
   else if (n == 1) return 1; 
   else { 
      last_but_one = 0; 
      last_value = 1; 
      for (int i = 2; i <= n; i++) { 
         current = last_but_one + last_value; 
         last_but_one = last_value; 
         last_value = current; 
      } 
      return current; 
   } 
} 

Chöông trình khoâng ñeä quy naøy coù thôøi gian chaïy tæ leä vôùi n. 

6.2.4.3. So saùnh giöõa ñeä quy vaø khoâng ñeä quy 
Ñaâu laø ñieàu khaùc nhau cô baûn giöõa chöông trình vöøa roài vôùi chöông trình ñeä 

quy? Ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy, chuùng ta haõy xem xeùt laïi caây ñeä quy. Vieäc phaân tích 
caây ñeä quy seõ ñem laïi nhieàu thoâng tin höõu ích giuùp chuùng ta bieát ñöôïc khi naøo thì 
neân söû duïng ñeä quy vaø khi naøo thì khoâng. 

 
Neáu moät haøm goïi ñeä quy chính noù chæ coù moät laàn thì caây ñeä quy seõ coù daïng raát 

ñôn giaûn: ñoù laø moät chuoãi caùc maéc xích, coù nghóa laø, moãi nuùt chæ coù duy nhaát moät 
con. Nuùt con naøy töông öùng vôùi moät laàn goïi ñeä quy. Ñoái vôùi haøm giai thöøa, ñoù chæ 
ñôn giaûn laø moät danh saùch caùc yeâu caàu vieäc tính toaøn caùc soá giai thöøa töø (n-1)! cho 
ñeán 1!. Baèng caùch ñoïc caây ñeä quy töø döôùi leân treân thay vì töø treân xuoáng döôùi, 
chuùng ta coù ngay chöông trình khoâng ñeä quy töø moät chöông trình ñeä quy. Khi moät 
caây suy giaûm thaønh moät danh saùch, vieäc chuyeån töø chöông trình ñeä quy thaønh 
chöông trình khoâng ñeä quy thöôøng deã daøng, vaø keát quaû coù ñöôïc thöôøng tieát kieäm 
caû khoâng gian laãn thôøi gian. 

 
Löu yù raèng moät haøm goïi ñeä quy chính baûn thaân noù coù theå coù nhieàu daïng khaùc 

nhau. Doøng goïi ñeä quy hoaëc laø chæ xuaát hieän moät laàn trong moät voøng laëp nhöng 
thöïc söï laïi ñöôïc goïi nhieàu laàn, hoaëc laø xuaát hieän hai laàn trong leänh reõ nhaùnh if, 
else nhöng thöïc söï chæ ñöôïc thöïc hieän coù moät laàn. 

 
Caây ñeä quy tính caùc soá Fibonacci khoâng phaûi laø moät chuoãi caùc maéc xích. Noù 

chöùa moät soá raát lôùn caùc nuùt bieåu dieãn nhöõng coâng vieäc ñöôïc laëp laïi. Khi chöông 
trình ñeä quy chaïy, noù taïo moät ngaên xeáp ñeå söû duïng trong khi duyeät qua caây. Tuy 
nhieân, caùc keát quaû löu vaøo ngaên xeáp khi laáy ra chæ ñöôïc söû duïng coù moät laàn vaø seõ 
bò maát ñi maø khoâng theå söû duïng laïi (vì ñænh ngaên xeáp sau khi ñöôïc truy xuaát caàn 
ñöôïc loaïi boû môùi coù theå truy xuaát tieáp nhöõng phaàn töû khaùc trong ngaên xeáp), vaø 
nhö vaäy moät coâng vieäc naøo ñoù coù theå phaûi ñöôïc thöïc hieän nhieàu laàn. 
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Trong nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy, toát hôn heát laø thay ngaên xeáp baèng moät caáu 
truùc döõ lieäu khaùc, moät caáu truùc döõ lieäu maø cho pheùp truy nhaäp vaøo nhieàu vò trí 
khaùc nhau thay vì chæ ôû ñænh nhö ngaên xeáp. Trong ví duï ñôn giaûn veà caùc soá 
Fibonacci, chuùng ta chæ caàn theâm hai bieán taïm ñeå chöùa hai trò caàn cho vieäc tính 
soá môùi. 
 

Cuoái cuøng, khaùc vôùi vieäc moät chöông trình ñeä quy töï taïo cho mình moät ngaên 
xeáp rieâng,  baèng caùch taïo moät ngaên xeáp töôøng minh, chuùng ta luoân coù theå chuyeån 
moïi chöông trình ñeä quy thaønh chöông trình khoâng ñeä quy. Chöông trình khoâng 
ñeä quy thöôøng phöùc taïp vaø khoù hieåu hôn. Neáu moät chöông trình ñeä quy coù theå 
chaïy ñöôïc vôùi moät khoâng gian vaø thôøi gian cho pheùp, thì chuùng ta khoâng neân khöû 
ñeä quy tröø tröôøng hôïp ngoân ngöõ laäp trình maø chuùng ta söû duïng khoâng coù khaû 
naêng ñeä quy. 

6.2.4.4. So saùnh giöõa Fibonacci vaø Thaùp Haø Noäi: kích thöôùc cuûa lôøi giaûi 
Haøm ñeä quy tính caùc soá Fibonacci vaø haøm ñeä quy giaûi baøi toaùn Thaùp Haø Noäi 

ñeàu coù daïng chia ñeå trò raát gioáng nhau. Moãi haøm ñeàu goïi ñeä quy chính noù hai laàn 
cho caùc tröôøng hôïp nhoû hôn. Tuy nhieân, vì sao chöông trình Thaùp Haø Noäi laïi voâ 
cuøng hieäu quaû trong khi chöông trình tính caùc soá Fibonacci laïi hoaøn toaøn ngöôïc 
laïi? Caâu traû lôøi lieân quan ñeán kích thöôùc cuûa  lôøi giaûi. Ñeå tính moät soá Fibonacci, 
roõ raøng keát quaû maø chuùng ta caàn chæ coù moãi moät soá, vaø chuùng ta mong muoán vieäc 
tính toaùn seõ hoaøn taát qua moät soá ít caùc böôùc, nhö laø caùc doøng leänh trong chöông 
trình khoâng ñeä quy. Trong khi ñoù, chöông trình ñeä quy Fibonacci laïi thöïc hieän 
quaù nhieàu böôùc. Trong chöông trình Thaùp Haø Noäi, ngöôïc laïi, kích thöôùc cuûa lôøi 
giaûi laø soá caùc lôøi chæ daãn caàn in ra cho caùc linh muïc vaø laø moät haøm muõ cuûa toång soá 
ñóa.  

6.2.5. Caùc nhaän xeùt 

Ñeå ñi ñeán keát luaän veà giaûi phaùp löïa choïn cho moät chöông trình ñeä quy hay 
khoâng ñeä quy, ñieåm baét ñaàu toát nhaát cuõng laø xem xeùt caây ñeä quy. Neáu caây ñeä quy 
coù daïng ñôn giaûn, chöông trình khoâng ñeä quy seõ toát hôn. Neáu caây chöùa nhieàu coâng 
vieäc ñöôïc laëp laïi maø caùc caáu truùc döõ lieäu khaùc thích hôïp hôn laø ngaên xeáp, thì ñeä 
quy cuõng khoâng coøn caàn thieát nöõa. Neáu caây ñeä quy thöïc söï “raäm raïp”, maø trong ñoù 
soá coâng vieäc laëp laïi khoâng ñaùng keå, thì chöông trình ñeä quy laø giaûi phaùp toát nhaát. 

 
Ngaên xeáp ñöôïc söû duïng khi ñeä quy (do chöông trình ñeä quy töï taïo laáy) ñöôïc 

xem nhö  moät danh saùch chöùa caùc coâng vieäc caàn trì hoaõn cuûa chöông trình. Neáu 
danh saùch naøy coù theå ñöôïc taïo tröôùc, thì chuùng ta neân vieát chöông trình khoâng ñeä 
quy, ngöôïc laïi, chuùng ta seõ vieát chöông trình ñeä quy. Ñeä quy nhö moät caùch tieáp 
caän töø treân xuoáng khi caàn giaûi quyeát vaán ñeà, noù chia baøi toaùn thaønh nhöõng baøi 
toaùn nhoû hôn, hoaëc choïn ra böôùc chuû yeáu vaø trì hoaõn caùc böôùc coøn laïi. Chöông 
trình khoâng ñeä quy gaàn vôùi caùch tieáp caän töø döôùi leân, noù baét ñaàu töø nhöõng caùi ñaõ 
bieát vaø töøng böôùc xaây döïng neân lôøi giaûi. 
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Moät chöông trình ñeä quy luoân coù theå ñöôïc thay theá bôûi moät chöông trình 
khoâng ñeä quy coù söû duïng ngaên xeáp. Ñieàu ngöôïc laïi cuõng luoân ñuùng: moät chöông 
trình khoâng ñeä quy coù söû duïng ngaên xeáp coù theå ñöôïc thay bôûi chöông trình ñeä quy 
khoâng coù ngaên xeáp. Do ñoù, khoâng nhöõng ngöôøi laäp trình thöôøng phaûi töï hoûi coù 
neân khöû ñeä quy hay khoâng, maø ñoâi khi chính hoï laïi caàn ñaët caâu hoûi ngöôïc laïi, coù 
neân chuyeån thaønh ñeä quy moät chöông trình khoâng ñeä quy coù söû duïng ngaên xeáp 
hay khoâng. Ñieàu thöù hai naøy coù theå daãn ñeán moät chöông trình gaàn vôùi baûn chaát 
töï nhieân cuûa baøi toaùn hôn vaø do ñoù deã hieåu hôn. Ñoù cuõng laø moät caùch ñeå caûi tieán 
caùch tieáp caän baøi toaùn cuõng nhö  caùc keát quaû ñaït ñöôïc. 

 
Coù moät soá lôøi khuyeân trong vieäc söû duïng ñeä quy, ñoù laø chuùng ta khoâng neân 

duøng ñeä quy khi caâu traû lôøi cho baát kyø caâu hoûi naøo döôùi ñaây ñeàu laø khoâng: 
• Baûn thaân giaûi thuaät hoaëc caáu truùc döõ lieäu coù tính chaát ñeä quy moät caùch töï 

nhieân? 
• Lôøi giaûi ñeä quy ngaén goïn vaø deã hieåu hôn? 
• Lôøi giaûi ñeä quy ñoøi hoûi moät khoâng gian vaø thôøi gian chaáp nhaän ñöôïc? 

 
Caùc böôùc gôïi yù trong vieäc khöû ñeä quy ñuoâi 
 

1. Söû duïng moät bieán ñeå thay theá cho vieäc goïi ñeä quy trôû laïi. 
2. Söû duïng moät voøng laëp vôùi ñieàu kieän keát thuùc gioáng nhö ñieàu kieän döøng cuûa 

ñeä quy. 
3. Ñaët taát caû caùc leänh voán caàn thöïc hieän trong laàn goïi ñeä quy ñuoâi vaøo trong 

voøng laëp. 
4. Thay leänh goïi ñeä quy baèng moät pheùp gaùn. 
5. Duøng caùc leänh gaùn ñeå gaùn caùc trò nhö laø caùc thoâng soá maø haøm ñeä quy leõ ra 

nhaän ñöôïc. 
6. Traû veà trò cho bieán ñaõ ñònh nghóa ôû böôùc 1. 

 
Caùc böôùc gôïi yù trong vieäc khöû ñeä quy moät caùch toång quaùt 
 
Chuùng ta coù theå taïo moät ngaên xeáp ñeå chöùa caùc baûn ghi. Leänh goi ñeä quy vaø leänh 
traû veà töø haøm ñeä quy coù theå döôïc thay theá nhö sau. Moãi leänh goïi ñeä quy coù theå 
ñöôïc thay bôûi: 

1. Ñöa vaøo ngaên xeáp moät baûn ghi chöùa caùc bieán cuïc boä, caùc thoâng soá vaø vò trí 
doøng leänh ngay sau leänh goïi ñeä quy. 

2. Gaùn moïi thoâng soá veà caùc trò môùi thích hôïp. 
3. Trôû veà thöïc hieän doøng leänh ñaàu tieân trong giaûi thuaät ñeä quy. 
4. Moãi leänh traû veà cuûa haøm ñeä quy ñöôïc thay bôûi: 
5. Laáy töø ngaên xeáp ñeå khoâi phuïc moïi bieán cuïc boä vaø thoâng soá. 
6. Baét ñaàu thöïc hieän doøng leänh taïi vò trí maø tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc caát trong ngaên 

xeáp. 
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6.3. Phöông phaùp quay lui (backtracking) 
Nhö moät öùng duïng khaù phöùc taïp veà ñeä quy, chuùng ta haõy xem xeùt moät caâu ñoá 

raát phoå bieán veà vieäc laøm caùch naøo ñeå ñaët taùm con haäu treân moät baøn côø coù taùm 
haøng vaø taùm coät sao cho chuùng khoâng theå nhìn thaáy nhau. Theo luaät cuûa baøn côø 
thì moät con haäu coù theå nhìn thaáy nhöõng con côø khaùc naèm treân haøng, hoaëc coät, 
hoaëc hai ñöôøng cheùo coù chöùa noù.  

 
Laøm caùch naøo ñeå giaûi caâu ñoá naøy, ñieàu naøy coøn khaù mô hoà. Ngay caû nhaø toaùn 

hoïc noåi tieáng Gauss C. F. vaãn chöa tìm ra ñöôïc moät lôøi giaûi ñaày ñuû khi oâng xem 
xeùt caâu ñoá naøy vaøo naêm 1850. Ñieàu thöôøng xaûy ra ñoái vôùi caùc caâu ñoá döôøng nhö  
laø khoâng coù moät caùch naøo coù theå ñöa ra caùc lôøi giaûi coù ñöôïc söï phaân tích ñaày ñuû, 
maø chæ coù nhöõng lôøi giaûi ñöôïc phaùt hieän moät caùch tình côø do söï may maén cuûa moät 
soá laàn aùp duïng phöông phaùp thöû sai, hoaëc sau khi ñaõ thöïc hieän moät soá löôïng 
khoång loà caùc pheùp tính. Hình 6.9 cho chuùng ta hai phöông aùn thoûa yeâu caàu caâu ñoá 
vaø cuõng cho chuùng ta tin raèng caâu ñoá coù lôøi giaûi. 
 

Trong phaàn naøy, chuùng ta seõ phaùt trieån hai chöông trình ñeå giaûi baøi toaùn taùm 
con haäu, ñoàng thôøi chuùng ta cuõng seõ thaáy ñöôïc raèng, vieäc löïa choïn caùc caáu truùc döõ 
lieäu coù theå aûnh höôûng leân moät chöông trình ñeä quy nhö theá naøo. 
 

6.3.1. Lôøi giaûi cho baøi toaùn taùm con haäu 

Baát kyø ai khi thöû tìm lôøi giaûi cho baøi toaùn taùm con haäu thöôøng ngay laäp töùc bò 
cuoán huùt vaøo vieäc tìm caùch ñaët nhöõng con haäu leân baøn côø, coù theå laø ngaãu nhieân, coù 
theå theo moät traät töï luaän lyù naøo ñoù, nhöng duø caùch naøo ñi nöõa thì ñieàu chaéc chaén 
xaûy ra laø con haäu ñöôïc ñaët sau seõ khoâng bao giôø ñöôïc nhìn thaáy caùc con haäu ñaõ 
ñöôïc ñaët tröôùc ñoù. Baèng caùch naøy, neáu may maén, moät ngöôøi coù theå ñaët ñöôïc caû 

 
 

Hình 6.9- Hai caáu hình thoûa ñieàu kieän cuûa baøi toaùn taùm con haäu. 



Chöông 6 – Ñeä quy 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät      113

taùm con haäu thoûa yeâu caàu baøi toaùn, vaø ñoù laø moät lôøi giaûi. Neáu khoâng may, moät 
hoaëc nhieàu con haäu seõ phaûi ñöôïc laáy ñi ñeå ñaët laïi vaøo nhöõng choã khaùc vaø vieäc tìm 
lôøi giaûi laïi ñöôïc tieáp tuïc.  

 
Chuùng ta seõ vieát moät haøm ñeä quy solve_from ñeå giaûi baøi toaùn naøy. Coâng vieäc 

caàn laøm taïi moät thôøi ñieåm (moät traïng thaùi naøo ñoù cuûa baøn côø maø soá haäu chöa ñuû) 
laø: 
• Ñaët theâm moät con haäu vaøo moät vò trí hôïp leä. 
• Goïi ñeä quy ñeå xöû lyù töông töï vôùi soá haäu caàn xöû lyù tieáp ñaõ giaûm 1. 

 
Lôùp Queens döôùi ñaây seõ coù moät soá phöông thöùc caàn thieát maø chuùng ta seõ baøn 

ñeán chi tieát sau. ÔÛ ñaây chuùng chæ caàn bieát raèng ñoái töôïng configuration cuûa noù 
seõ chöùa moät traïng thaùi cuûa baøn côø. Khi noù laøm thoâng soá cho laàn ñeä quy beân trong, 
noù ñaõ coù ñöôïc theâm moät con haäu hôïp leä. Trong laàn goïi solve_from ñaàu tieân töø 
chöông trình chính, soá haäu caàn giaûi quyeát laø 8 vaø baøn côø chöa coù haäu naøo. 

 
solve_from(Queens configuration) 
{ 
 1. if configuration Queens ñaõ coù taùm con haäu 
  1. print configuration 
 2. else 
  1. for moãi oâ cuûa baøn côø maø chöa bò nhìn thaáy bôûi con haäu naøo { 
   1. Ñaët moät con haäu leân oâ p cuûa configuration; 
   2. solve_from(configuration);       
   3. Laáy con haäu ra khoûi oâ p cuûa configuration; 
       } 
} 

 
Roõ raøng laø sau moãi böôùc ñeä quy, kích thöôùc baøi toaùn giaûm daàn. Chuùng ta coù 

ñieåm döøng cuûa ñeä quy laø khi caû 8 con haäu ñeàu ñaõ tìm ñöôïc vò trí thích hôïp (leänh 
reõ nhaùnh if), hoaëc khi khoâng coøn tìm ñöôïc vò trí naøo hôïp leä cho con haäu caàn ñaët 
tieáp nöõa (tröôøng hôïp voøng laëp for ñaõ queùt heát caùc vò trí hôïp leä coøn laïi).  

 
Vieäc ñaët moät con haäu ôû moät oâ p chæ laø moät böôùc thöû nghieäm, chuùng ta vaãn coøn 

chöa thay ñoåi vò trí cuûa noù trong khi maø chuùng ta coøn coù theå tieáp tuïc ñaët nhöõng 
con haäu khaùc cho ñeán khi ñaït ñöôïc caû 8 con. Vaø cuõng gioáng nhö khi ngöôøi ta laøm 
baèng tay, khi khoâng coøn vò trí naøo coù theå ñaët tieáp haäu, haøm solve_from cuõng 
phaûi laáy ñi nhöõng con haäu ñaõ ñaët (doøng leänh 2.1.3) ñeå tieáp tuïc thöû vôùi nhöõng vò 
trí hôïp leä khaùc (voøng laëp for seõ laàn löôït chuyeån sang caùc vò trí naøy). Roõ raøng laø 
neáu khoâng theå tieáp tuïc ñaët theâm moät con haäu naøo ñoù nöõa thì vieäc quay lui laø ñeå 
thay ñoåi laàn thöû nghieäm vöøa roài sang moät phöông aùn khaùc ñeå tieáp tuïc tìm lôøi giaûi. 
Tuy nhieân, giaûi thuaät quay lui cuûa chuùng ta coøn coù moät ñaëc ñieåm nöõa laø khi ñaõ ñaït 
ñöôïc lôøi giaûi cho caû 8 con haäu, thì chöông trình cuõng vaãn quay lui, vaø vieäc quay lui 
naøy laø ñeå tìm theâm nhieàu lôøi giaûi khaùc. Toùm laïi, khi moät laàn goïi ñeä quy beân trong 



Chöông 6 – Ñeä quy 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät      114

keát thuùc, chöông trình cuûa chuùng ta seõ luoân luøi moät böôùc ñeå khaûo saùt tieáp caùc khaû 
naêng khaùc coøn laïi, vaø giaûi thuaät seõ cho ñaùp aùn laø taát caû caùc lôøi giaûi cuûa baøi toaùn. 
 

6.3.2. Ví duï vôùi boán con Haäu 

Chuùng ta seõ xeùt xem giaûi thuaät treân ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo cho moät 
tröôøng hôïp ñôn giaûn, ñoù laø baøi toaùn ñaët boán con haäu leân baøn côø 4x4, hình 6.10. 

 

Chuùng ta caàn phaûi ñaët moãi con haäu leân moät haøng cuûa baøn côø. Chuùng ta luoân 
baét ñaàu thöû töø oâ cöïc traùi coøn hôïp leä cuûa haøng. ÔÛ haøng treân cuøng chuùng ta choïn oâ ôû 
goùc traùi (hình 6.10a). Caùc daáu hoûi ñaùnh daáu nhöõng löïa choïn hôïp leä khaùc maø chuùng 
ta chöa thöû ñeán. Tröôùc khi thöû caùc oâ naøy, chuùng ta chuyeån sang haøng thöù hai. Hai 
oâ ñaàu tieân ñaõ bò nhìn thaáy bôûi con haäu ôû haøng 1, chuùng ta ñaùnh daáu baèng daáu 
cheùo. OÂ thöù 3 vaø thöù 4 coøn töï do, chuøng ta tieáp tuïc thöû vôùi oâ thöù 3 vaø ñaùng daáu 
hoûi cho oâ thöù 4. Tieáp theo chuùng ta chuyeån xuoáng haøng thöù 3, nhöng caû boán oâ ôû 
haøng naøy ñeàu ñaõ bò nhìn thaáy bôûi moät trong hai con haäu ôû hai haøng treân. Xem 
nhö chuùng ta ñaõ gaëp ñieåm cheát.  

 
Khi gaëp moät ñieåm cheát, chuùng ta caàn phaûi quay ngöôïc laïi vaø boû ñi söï löïa choïn 

môùi nhaát ñeå thöû moät khaû naêng khaùc. Tröôøng hôïp naøy theå hieän trong hình 6.10b), 
con haäu ôû haøng thöù nhaát khoâng ñoåi nhöng con haäu ôû haøng thöù hai ñaõ ñöôïc thöû vôùi 
vò trí coøn laïi laø oâ thöù 4 (oâ thöù 3 vöøa thöû thaát baïi ñöôïc ñaùnh daáu cheùo). Sau ñoù 
chuùng ta thaáy ôû haøng thöù ba chæ coù oâ thöù 2 laø töï do, nhöng khi tieáp tuïc sang haøng 
thöù 4 thì cuõng khoâng coøn oâ naøo töï do. Luùc naøy chuùng ta laïi gaëp moät ñieåm cheát 
môùi, chuùng ta laïi caàn phaûi quay ngöôïc laïi. 

 
Taïi ñieåm naøy,  quay ngöôïc leân haøng treân, chuùng ta thaáy haøng thöù ba khoâng 

coøn khaû naêng löïa choïn naøo, ngöôïc leân haøng thöù hai cuõng vaäy. Do ñoù chuùng ta 
phaûi quay ngöôïc leân ñeán haøng thöù nhaát, oâ thöû môùi trong haøng naøy laø oâ thöù 2 
(hình 6.10c). Khi ñi xuoáng, chuùng ta thaáy haøng thöù hai chæ coù moät khaû naêng löïa 
choïn, ñoù laø oâ thöù 4. Xuoáng haøng thöù ba chæ coù oâ thöù 1 laø töï do. Cuoái cuøng, ôû haøng 
thöù tö coù moät oâ töï do laø oâ 3. Tuy nhieân ñaây chæ laø moät tröôøng hôïp thoûa yeâu caàu 

 
Hình 6.10 – Lôøi giaûi cho baøi toaùn boán con haäu 
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baøi toaùn, maø chöa phaûi laø moät lôøi giaûi troïn veïn cho baøi toaùn ñaët boán con haäu leân 
baøn côø 4x4. 

 
Neáu  muoán tìm moïi lôøi giaûi, chuùng ta coù theå tieáp tuïc baèng caùch töông töï: quay 

ngöôïc laïi laàn löïa choïn môùi nhaát ñeå thöû vôùi khaû naêng tieáp theo. Trong hình 6.10c 
khoâng coøn löïa choïn naøo khaùc ôû haøng thöù tö, haøng thöù ba vaø haøng thöù hai. Do ñoù 
chuùng ta ngöôïc leân ñeán haøng thöù nhaát, thöû oâ thöù 3. Löïa choïn naøy daãn ñeán moät lôøi 
giaûi duy nhaát ôû hình 6.10d.  

 
Cuoái cuøng, khi thöû vôùi oâ 4 ôû haøng thöù nhaát, chuùng ta cuõng khoâng thu theâm 

moät keát quaû naøo. Thöïc ra, caáu hình vôùi con haäu ôû oâ 3 vaø con haäu ôû oâ 4 cuûa haøng 
thöù nhaát chính laø hai hình aûnh ngöôïc cuûa oâ 2 vaø oâ 1 töông öùng. Neáu chuùng ta ñi 
töø traùi sang phaûi treân  hình 6.10c, chuùng ta coù ñöôïc caáu hình ôû hình 6.10d. 

 

6.3.3. Phöông phaùp quay lui (Backtracking) 

Phöông phaùp treân ñöôïc goïi laø giaûi thuaät quay lui. Trong ñoù, vieäc tìm moät lôøi 
giaûi ñaày ñuû ñöôïc thöïc hieän baèng caùch xaây döïng caùc  lôøi giaûi rieâng phaàn sao cho 
chuùng luoân thoûa nhöõng ñieàu kieän cuûa baøi toaùn. Giaûi thuaät ñöôïc aùp duïng ñeå keùo daøi 
moät lôøi giaûi rieâng phaàn cho thaønh moät lôøi giaûi troïn veïn. Tuy nhieân, taïi moät böôùc 
naøo ñoù, neáu coù söï vi phaïm ñieàu kieän cuûa baøi toaùn, giaûi thuaät seõ quay ngöôïc trôû laïi, 
boû ñi söï löïa choïn môùi nhaát ñeå thöû vôùi moät khaû naêng cho pheùp khaùc. 

 
Giaûi thuaät quay lui toû ra hieäu quaû trong nhöõng tröôøng hôïp maø ban ñaàu töôûng 

nhö coù raát nhieàu khaû naêng löïa choïn, nhöng sau ñoù chæ moät soá ít khaû naêng laø coøn 
soùt laïi sau tieán trình kieåm tra xa hôn. Trong caùc baøi toaùn xeáp thôøi khoùa bieåu, 
chaúng haïn trong  vieäc toå chöùc caùc voøng ñaáu theå thao, söï löïa choïn thôøi gian cho 
moät soá traän ñaáu ban ñaàu thöôøng laø raát deã, nhöng caøng veà sau, caùc raøng buoäc seõ 
laøm giaûm ñaùng keå caùc khaû naêng coù theå.  

 
Phaàn tieáp theo ñaây chuùng ta seõ tìm hieåu caùch hieän thöïc cuï theå cho baøi toaùn 

con haäu cuõng nhö moät soá chöông trình lieân quan ñeán caùc troø chôi, ñeå thaáy ñöôïc yù 
töôûng ñeä quy vaø giaûi thuaät quay lui laø coát loõi cuûa nhöõng baøi toaùn ôû daïng naøy.” 

 

6.3.4. Phaùc thaûo chung cho chöông trình ñaët caùc con haäu leân baøn côø 

6.3.4.1. Chöông trình chính 
Maëc duø chuùng ta coøn phaûi xaùc ñònh raát nhieàu chi tieát veà caáu truùc döõ lieäu ñeå 

chöùa caùc vò trí cuûa caùc con haäu treân baøn côø, nhöng ôû ñaây chuùng ta vaãn coù theå vieát 
tröôùc chöông trình chính ñeå goïi haøm ñeä quy maø chuùng ta ñaõ phaùc thaûo. 
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Ñaàu tieân caùc thoâng tin veà chöông trình seõ ñöôïc in ra. Do vieäc kieåm tra chöông 
trình vôùi nhöõng baøi toaùn nhoû hôn laø coù ích, chaúng haïn vôùi baøi toaùn chæ coù boán con 
haäu, chuùng ta seõ cho pheùp ngöôøi söû duïng nhaäp vaøo soá con haäu theo yù muoán. Ñaây 
cuõng laø kích thöôùc cuûa baøn côø (board-size). Haèng soá max_board seõ ñöôïc khai 
baùo trong file queens.h.  

 
int main() 
/* 
pre:  Ngöôøi söû duïng caàn cho bieát kích thöôùc cuûa baøn côø. 
post: Moïi lôøi giaûi cho baøi toaùn caùc con haäu ñuôïc in ra. 
uses: lôùp Queens vaø haøm ñeä quy solve_from. 
*/ 
{ 
   int board_size; 
   print_information(); 
   cout << "What is the size of the board? " << flush; 
   cin  >> board_size; 
   if (board_size < 0 || board_size > max_board) 
      cout << "The number must be between 0 and " << max_board << endl; 
 
 
   else { 
      Queens configuration(board_size);  // Baøn côø chöa coù haäu naøo. 
      solve_from(configuration);    
   } 
} 

6.3.4.2. Lôùp Queens 
Ñònh nghóa bieán  Queens configuration(board_size) duøng moät 

constructor coù thoâng soá cuûa lôùp Queens ñeå taïo moät baøn côø coù kích thöôùc theo söï 
löïa choïn cuûa ngöôøi söû duïng vaø khôûi taïo moät ñoái töôïng Queens roãng coù teân laø 
configuration. Ñoái töôïng Queens roãng naøy ñöôïc gôûi cho haøm ñeä quy cuûa chuùng 
ta, trong ñoù caùc con haäu seõ ñöôïc ñaët laàn löôït leân baøn côø. 
 

Phaùc thaûo trong phaàn 6.3.1 cho thaáy lôùp Queens caàn caùc phöông thöùc nhö in 
moät traïng thaùi, theâm moät con haäu vaøo moät oâ treân baøn côø, laáy con haäu naøy ñi, 
kieåm tra xem moät oâ naøo ñoù coù töï do hay khoâng. Ngoaøi ra, ñeå hieän thöïc haøm 
solve_from, lôùp Queens cuõng caàn chöùa döõ lieäu laø board_size ñeå chöùa kích 
thöôùc baøn côø cuõng nhö thuoäc tính count ñeå ñeám soá con haäu ñaõ ñöôïc ñaët leân baøn 
côø. 

 
Sau khi baét ñaàu xaây döïng moät caáu hình, chuùng ta seõ tìm oâ keá tieáp baèng caùch 

naøo? Ngay khi moät con haäu vöøa ñöôïc ñaët trong moät haøng naøo ñoù, khoâng ai laïi ñi 
maát thì giôø vaøo vieäc tìm moät vò trí khaùc cho con haäu môùi cuõng treân cuøng haøng ñoù, 
do noù chaéc chaén seõ bò nhìn thaáy bôûi con haäu vöøa ñaët xong. Khoâng theå coù nhieàu 
hôn moät con haäu trong cuøng moät haøng. Muïc ñích cuûa chuùng ta laø ñaët cho ñöôïc soá 
con haäu ñöôïc yeâu caàu leân baøn côø (board_size), vaø ôû ñaây cuõng chæ coù board_size 
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haøng. Do ñoù moãi haøng phaûi coù chính xaùc chæ moät con haäu. Ñaây laø nguyeân taéc toå 
chim caâu (pigeonhole principle): neáu chuùng ta coù n chuù chim vaø n caùi toå vaø khoâng 
cho pheùp nhieàu hôn moät con trong moät toå thì chuùng ta chæ coù theå ñaët moãi con vaøo 
moät toå vaø phaûi duøng heát caùc toå. Chuùng ta coù theå tieán haønh baèng caùch ñaët caùc con 
haäu vaøo baøn côø, moãi laàn cho moät haøng, baét ñaàu töø haøng soá 0, nhö vaäy count 
khoâng chæ laø ñeå ñeám soá haäu ñaõ ñöôïc ñaët maø coøn laø chæ soá cuûa haøng seõ ñöôïc ñaët 
haäu keá tieáp. 

 
Caùc ñaëc taû cho caùc phöông thöùc cuûa lôùp Queens nhö sau: 
 

bool unguarded(int col) const; 
post: traû veà true neáu oâ thuoäc haøng count (haøng ñang ñöôïc xöû lyù keá tieáp) vaø coät col khoâng bò 

nhìn thaáy bôûi moät con haäu naøo khaùc; ngöôïc laïi traû veà false. 
 
void insert(int col); 
pre: OÂ taïi haøng count vaø coät col khoâng bò nhìn thaáy bôûi baát kyø con haäu naøo. 
post: Moät con haäu vöøa ñöôïc ñaët vaøo oâ taïi haøng count vaø coät col, count  taêng theâm 1. 
 
void remove(int col); 
pre: OÂ taïi haøng count-1 vaø coät col ñang coù moät con haäu. 
post: Con haäu treân ñöôïc laáy ñi, count giaûm ñi 1. 
 
bool is_solved() const; 
post: traû veà true neáu soá haäu ñaõ ñaët vaøo baøn côø baèng vôùi kích thöôùc baøn côø board_size; ngöôïc 

laïi, traû veà false. 

6.3.4.3. Haøm ñeä quy solve_from 
Vôùi caùc ñaëc taû treân haøm solve_from ñaõ phaùc thaûo trong phaàn tröôùc ñaõ ñöôïc 

cuï theå hoùa nhö sau. Tham soá configuration ñöôïc gôûi tham chieáu do beân trong haøm coù thay 
ñoåi noù. 

 
void solve_from(Queens &configuration) 
/* 
pre:  Baøn côø ñaõ chöùa ñöôïc count haäu hôïp leä taïi haøng 0 ñeán haøng count -1. 
post: n con haäu ñaõ ñöôïc ñaët hôïp leä leân baøn côø. 
uses: lôùp Queens vaø caùc haøm solve_from, recursively. 
*/ 
 
 
{ 
   if (configuration.is_solved()) configuration.print(); 
   else 
      for (int col = 0; col < configuration.board_size; col++) 
         if (configuration.unguarded(col)) { 
            configuration.insert(col); 
            solve_from(configuration);// Goïi ñeä quy tieáp ñeå theâm caùc con haäu coøn laïi. 
            configuration.remove(col); 
         } 
} 
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6.3.5. Tinh cheá: Caáu truùc döõ lieäu ñaàu tieân vaø caùc phöông thöùc 

Moät caùch hieån nhieân ñeå hieän thöïc caáu hình Queens laø löu baøn côø nhö moät 
maûng hai chieàu, moãi phaàn töû bieåu dieãn vieäc coù hay khoâng moät con haäu. Vaäy maûng 
hai chieàu laø löïa choïn ñaàu tieân cuûa chuùng ta cho caáu truùc döõ lieäu. Taäp tin 
queens.h chöùa ñònh nghóa sau: 

 
 

const int max_board = 30; 
 
class Queens { 
public: 
   Queens(int size); 
   bool is_solved() const; 
   void print() const; 
   bool unguarded(int col) const; 
   void insert(int col); 
   void remove(int col); 
   int  board_size; // Kích thöôùc cuûa baøn côø baèng soá haäu caàn ñaët. 
private: 
   int  count;//Chöùa soá haäu ñaõ ñaët ñöôïc vaø cuõng laø chæ soá cuûa haøng seõ ñöôïc ñaët tieáp haäu. 
   bool queen_square[max_board][max_board]; 
}; 

 
Vôùi caáu truùc döõ lieäu naøy, phöông thöùc theâm moät con haäu deã daøng nhö sau: 
 
void Queens::insert(int col) 
/* 

pre: OÂ taïi haøng count vaø coät col khoâng bò nhìn thaáy bôûi baát kyø con haäu naøo. 
post: Moät con haäu vöøa ñöôïc ñaët vaøo oâ taïi haøng count vaø coät col, count  taêng theâm 1. 
*/ 
{ 
   queen_square[count++][col] = true; 
} 

 
Caùc phöông thöùc is_solved, remove, print cuõng raát deã vaø chuùng ta xem 

nhö baøi taäp. 
 

Ñeå khôûi taïo caáu hình Queens, chuùng ta caàn constructor coù thoâng soá ñeå ñaët 
kích thöôùc cho baøn côø: 
 
Queens::Queens(int size) 
/* 
post: Baøn côø ñöôïc khôûi taïo chöa coù haäu naøo. 
*/ 
{ 
   board_size = size; 
   count = 0; 
   for (int row = 0; row < board_size; row++) 
      for (int col = 0; col < board_size; col++) 
         queen_square[row][col] = false; 
} 
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Thuoäc tính count khôûi gaùn laø 0 vì chöa coù con haäu naøo ñöôïc ñaët leân baøn côø. 
Constructor naøy ñöôïc thöïc hieän khi chuùng ta vöøa khai baùo moät ñoái töôïng Queens 
trong chöông trình chính. 
 

Cuoái cuøng, chuùng ta caàn vieát phöông thöùc kieåm tra moät oâ taïi moät coät naøo ñoù 
treân haøng ñaàu tieân chöa coù haäu (xeùt töø treân xuoáng) coù bò  nhìn thaáy bôûi caùc con 
haäu ñaõ coù treân baøn côø hay khoâng. Chuùng ta caàn xeùt coät hieän taïi vaø hai ñöôøng cheùo 
ñi qua oâ naøy. Vieäc xeùt coät thaät deã daøng, coøn vieäc xeùt ñöôøng cheùo caàn moät soá tính 
toaùn veà chæ soá. Chuùng ta haõy xem hình 6.11 cho tröôøng hôïp baøn côø 4x4. 

 
Chuùng ta coù theå goïi teân cho boán höôùng cuûa hai ñöôøng cheùo nhö sau: ñöôøng 

cheùo traùi-döôùi (lower-left) höôùng xuoáng döôùi veà beân traùi, ñöôøng cheùo phaûi-döôùi 
(lower-right), ñöôøng cheùo traùi-treân (upper-left), vaø ñöôøng cheùo phaûi treân (upper-
right). 

 
Tröôùc tieân, chuùng ta haõy xem xeùt ñöôøng cheùo traùi-treân ôû hình 6.11c. Neáu 

chuùng ta baét ñaàu töø oâ [row][col], caùc oâ thuoäc ñöôøng cheùo traùi-treân coù toaï ñoä 
[row-i][col-i] vôùi i laø soá nguyeân döông. Ñöôøng cheùo traùi-treân naøy phaûi keát 
thuùc khi gaëp caïnh treân cuûa baøn côø (row-i==0) hoaëc caïnh traùi cuûa baøn côø (col-
i==0). Chuùng ta coù theå duøng voøng laëp taêng i töø 1 cho ñeán khi row-i<0 hoaëc 
col-i<0. 

 
Chuùng ta coù theå laøm töông töï cho ba ñöôøng cheùo coøn laïi. Tuy nhieân, khi kieåm 

tra moät oâ coù bò nhìn thaáy bôûi caùc con haäu hay khoâng thì chuùng ta khoâng caàn kieåm 
tra hai ñöôøng cheùo döôùi cuûa oâ naøy vì theo giaûi thuaät caùc haøng döôùi vaãn chöa coù 
haäu. 
bool Queens::unguarded(int col) const 
/* 
post: traû veà true neáu oâ thuoäc haøng count (haøng ñang ñöôïc xöû lyù keá tieáp) vaø coät col khoâng bò 

nhìn thaáy bôûi moät con haäu naøo khaùc; ngöôïc laïi traû veà false. 
*/ 
 
 
{ 
   int i; 
   bool ok = true; // seõ ñöôïc gaùn laïi false neáu chuùng ta tìm thaáy haäu treân cuøng coät hoaëc 

ñöôøng cheùo. 
   for (i = 0; ok && i < count; i++) 
      ok = !queen_square[i][col];              // kieåm tra phaàn treân cuûa coät. 
   for (i = 1; ok && count - i >= 0 && col - i >= 0; i++) 
      ok = !queen_square[count - i][col - i];  // kieåm tra phaàn treân beân traùi cuûa 

ñöôøng cheùo. 
   for (i = 1; ok && count - i >= 0 && col + i < board_size; i++) 
      ok = !queen_square[count - i][col + i];  // kieåm tra phaàn treân beân phaûi cuûa 

ñöôøng cheùo. 
   return ok; 
} 
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6.3.6. Xem xeùt laïi vaø tinh cheá 

Chöông trình maø chuùng ta vöøa hoaøn taát ñaùp öùng hoaøn toaøn cho baøi toaùn taùm 
con haäu. Keát quaû chaïy chöông trình cho chuùng ta 92 lôøi giaûi khaùc nhau. Tuy 
nhieân, vôùi  baøn côø coù kích thöôùc lôùn hôn, thôøi gian caàn ñeå chaïy chöông trình raát 
lôùn. Baûng sau ñaây cho chuùng ta moät vaøi ví duï: 

 
Kích thöôùc 8 9 10 11 12 13 
Soá lôøi giaûi 92 352 724 2680 14200 73712 
Thôøi gian (second) 0.05 0.21 1.17 6.62 39.11 243.05 
Thôøi gian cho moät lôøi giaûi 
(ms.) 

0.54 0.6 1.62 2.47 2.75 3.30 

 
Nhö chuùng ta thaáy, soá löôïng lôøi giaûi taêng raát nhanh theo kích thöôùc cuûa baøn 

côø, vaø thôøi gian taêng coøn nhanh hôn raát nhieàu, do thôøi gian cho moät lôøi giaûi cuõng 
taêng theo kích thöôùc baøn côø. Neáu muoán giaûi cho caùc baøn côø kích thöôùc lôùn, chuùng 
ta caàn tìm moät chöông trình hieäu quaû hôn. 

 
Chuùng ta haõy tìm xem vì sao chöông trình cuûa chuùng ta chaïy quaù laâu nhö vaäy. 

Vieäc goïi ñeä quy vaø quay lui roõ raøng laø chieám nhieàu thôøi gian, nhöng thôøi 
gian naøy laïi phaûn aùnh ñuùng phöông phaùp cô baûn maø chuùng ta duøng ñeå 
giaûi baøi toaùn. Ñoù chính laø baûn chaát cuûa giaûi thuaät vaø noù ñöôïc lyù giaûi bôûi moät soá 
löôïng lôùn lôøi giaûi. Moät soá voøng laëp trong phöông thöùc unguarded cuõng ñoøi hoûi 
moät löôïng thôøi gian ñaùng keå. Chuùng ta haõy thöû xeùt xem coù theå boû bôùt moät vaøi 
voøng laëp ñöôïc chaêng. Coù caùch naøo ñeå xeùt moät oâ coù bò nhìn thaáy bôûi caùc con haäu 
hay khoâng maø khoâng phaûi xeùt heát caùc oâ treân cuøng coät vaø hai ñöôøng cheùo baéc 
ngang? 

 
Coù moät caùch ñeå thöïc hieän ñieàu naøy, ñoù laø caùch thay ñoåi döõ lieäu maø chuùng ta löu 

giöõ trong maûng. Thay vì löu thoâng tin caùc oâ naøo ñaõ coù caùc con haäu, chuùng ta coù 
theå duøng maûng ñeå naém giöõ taát caû caùc oâ ñaõ bò caùc con haäu nhìn thaáy. Töø ñoù, 
chuùng ta seõ deã daøng hôn trong vieäc kieåm tra xem moät oâ coù bò caùc con haäu nhìn 
thaáy hay khoâng. Moät söï thay ñoåi nhoû coù theå giuùp ích cho vieäc quay lui, bôûi vì moät 
oâ coù theå coù nhieàu hôn moät con haäu nhìn thaáy. Vôùi moãi oâ, chuùng ta coù theå löu moät 
soá ñeå ñeám soá con haäu nhìn thaáy noù. Khi moät con haäu ñöôïc theâm vaøo, chuùng 
ta taêng bieán ñeám naøy theâm 1 cho taát caû caùc oâ cuøng haøng, cuøng coät vaø treân hai 
ñöôøng cheùo cuûa noù. Ngöôïc laïi, khi laáy ñi moät con haäu, caùc bieán ñeám töông öùng naøy 
cuõng caàn giaûm bôùt 1. 

 
Vieäc laäp trình theo phöông aùn naøy ñöôïc daønh laïi nhö baøi taäp. Chuùng ta nhaän 

xeùt theâm raèng, tuy phöông aùn môùi naøy coù chaïy nhanh hôn chöông trình ñaàu tieân 
nhöng vaãn coøn moät soá voøng laëp ñeå caäp nhaät laïi caùc bieán ñeám vöøa neâu. Suy nghó 
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theâm moät chuùt nöõa, chuùng ta seõ thaáy raèng chuùng ta coù theå loaïi boû hoaøn toaøn caùc 
voøng laëp naøy. 

 
YÙ töôûng chính ôû ñaây laø vieäc nhaän ra raèng moãi haøng, moãi coät, moãi ñöôøng cheùo 

treân baøn côø ñeàu chæ coù theå chöùa nhieàu nhaát laø moät con haäu. (Nguyeân taéc toå chim 
caâu cho thaáy raèng, trong moät lôøi giaûi, moïi haøng vaø moïi coät ñeàu coù con haäu, nhöng 
khoâng phaûi moïi ñöôøng cheùo ñeàu coù con haäu, do soá ñöôøng cheùo nhieàu hôn soá haøng 
vaø soá coät.) 

 
Töø ñoù, chuùng ta coù theå naém giöõ caùc oâ chöa bò caùc con haäu nhìn thaáy baèng 

caùch söû duïng 3 maûng coù caùc phaàn töû kieåu bool: col_free, upward_free, vaø 
downward_free, trong ñoù caùc ñöôøng cheùo töø döôùi leân vaø traùi sang phaûi ñöôïc goïi 
laø upward, caùc ñöôøng cheùo töø treân xuoáng vaø traùi sang phaûi ñöôïc goïi laø downward 
(hình 6.11d vaø e). Do chuùng ta ñaët caùc con haäu leân baøn côø moãi laàn taïi moät haøng, 
baét ñaàu töø haøng 0, chuùng ta khoâng caàn moät maûng ñeå bieát ñöôïc haøng naøo coøn 
troáng. 

 
Cuoái cuøng, ñeå in moät caáu hình, chuùng ta caàn bieát soá thöù töï cuûa coät coù chöùa 

con haäu trong moãi haøng, chuùng ta seõ duøng moät maûng caùc soá nguyeân, moãi phaàn 
töû daønh cho moät haøng vaø chöùa soá cuûa coät chöùa con haäu trong haøng ñoù. 

 
Cho ñeán baây giôø, chuùng ta ñaõ coù theå giaûi quyeát troïn veïn baøi toaùn maø khoâng 

caàn ñeán maûng hai chieàu bieåu dieãn baøn côø nhö phöông aùn ñaàu tieân nöõa, vaø chuùng 
ta cuõng ñaõ coù theå loaïi moïi voøng laëp tröø caùc voøng laëp khôûi taïo caùc trò ban ñaàu cho 
caùc maûng. Nhôø vaäy, thôøi gian caàn thieát ñeå chaïy chöông trình môùi naøy phaûn aùnh 
moät caùch chaët cheõ soá böôùc caàn khaûo saùt trong phöông phaùp quay lui. 
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Chuùng ta seõ ñaùnh soá cho caùc oâ trong moät ñöôøng cheùo nhö theá naøo? Chæ soá cuûa 

ñöôøng cheùo upward daøi nhaát trong maûng hai chieàu nhö sau: 
 

[board_size-1][0],[board_size-2][1], ...,[0][board_size-1] 
 

Ñaëc tính chung cuûa caùc chæ soá naøy laø toång cuûa haøng vaø coät luoân laø 
(board_size–1). Ñieàu naøy gôïi yù raèng, nhö hình 6.11e, baát kyø moät ñöôøng cheùo 
upward naøo cuõng coù toång cuûa haøng vaø coät cuûa moïi oâ ñeàu laø moät haèngsoá. Toång naøy 
baét ñaàu töø 0 cho ñöôøng cheùo upward coù chieàu daøi laø 1 taïi goùc traùi treân cuøng cuûa 
maûng, cho ñeán(2xboard_size–2) cho ñöôøng cheùo upward coù chieàu daøi laø 1 taïi 
goùc phaûi döôùi cuøng cuûa maûng. Do ñoù chuùng ta coù theå ñaùnh soá cho caùc ñöôøng cheùo 
upward töø 0 ñeán (2xboard_size–2), vaø nhö vaäy, oâ ôû haøng i vaø coät j seõ thuoäc 
ñöôøng cheùo upward coù soá thöù töï laø i+j. 
 

 
 

Hình 6.11 – Caùc chæ soá cuûa caùc oâ trong baøn côø 
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Baèng caùch töông töï, nhö hình 6.11d, caùc ñöôøng cheùo downward coù hieäu giöõa 
haøng vaø coät laø moät haèng soá, töø (–board_size+1) ñeán (board_size–1). Caùc 
ñöôøng cheùo downward seõ ñöôïc ñaùnh soá töø 0 ñeán (2xboard_size–1), moät oâ taïi 
haøng i vaø coät j thuoäc ñöôøng cheùo downward coù soá thöù töï (i–j+board_size–1). 

 
Sau khi ñaõ coù caùc choïn löïa treân chuùng ta coù ñònh nghóa môùi cho lôùp Queens 

nhö sau: 
 

class Queens { 
public: 
   Queens(int size); 
   bool is_solved() const; 
   void print() const; 
   bool unguarded(int col) const; 
   void insert(int col); 
   void remove(int col); 
   int board_size; 
private: 
   int  count; 
   bool col_free[max_board]; 
   bool upward_free[2 * max_board - 1]; 
   bool downward_free[2 * max_board - 1]; 
   int  queen_in_row[max_board];  // soá thöù töï cuûa coät chöùa haäu trong moãi haøng. 
}; 

 
Chuùng ta seõ hoaøn taát chöông trình qua vieäc hieän thöïc caùc phöông thöùc cho lôùp 

môùi. Ñaàu tieân laø constructor khôûi gaùn taát caû caùc trò caàn thieát cho caùc maûng. 
 

Queens::Queens(int size) 
/* 
post: The Queens object is set up as an empty 
      configuration on a chessboard with size squares in each row and column. 
*/ 
{ 
   board_size = size; 
   count = 0; 
   for (int i = 0; i < board_size; i++) col_free[i] = true; 
   for (int j = 0; j < (2*board_size -1); j++) upward_free[j] = true; 
   for (int k = 0; k < (2*board_size -1); k++) downward_free[k] = true; 
} 

 
Phöông thöùc insert chæ caàn caäp nhaät coät vaø hai ñöôøng cheùo ñi ngang qua oâ 

taïi [count][col] laø ñaõ bò nhìn thaáy bôûi con haäu môùi theâm vaøo, caùc trò naøy cuõng 
coù theå laø false saün tröôùc ñoù do chuùng ñaõ bò caùc con haäu tröôùc ñoù nhìn thaáy. 

 
void Queens::insert(int col) 
/* 
Pre:  The square in the first unoccupied row (row count) and column col 
      is not guarded by any queen. 
Post: A queen has been inserted into the square at row count and column 
      col; count has been incremented by 1. 
*/ 
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{ 
   queen_in_row[count] = col; 
   col_free[col] = false; 
   upward_free[count + col] = false; 
   downward_free[count - col + board_size - 1] = false; 
   count++; 
} 

 
Cuoái cuøng phöông thöùc unguarded chæ caàn kieåm tra coät vaø hai ñöôøng cheùo ñi 

ngang qua oâ taïi [count][col] coù bò caùc con haäu nhìn thaáy hay chöa. 
 

bool Queens::unguarded(int col) const 
/* 
Post: Returns true or false according as the square in the first 
      unoccupied row (row count) and column col is not guarded by any queen. 
*/ 
{ 
   return  col_free[col] 
           && upward_free[count + col] 
           && downward_free[count - col + board_size - 1]; 
} 

 
Chuùng ta thaáy raèng phöông thöùc treân ñôn giaûn hôn trong phöông aùn ñaàu tieân cuûa 
noù raát nhieàu. Caùc phöông thöùc coøn laïi is_solved, remove, vaø print xem nhö baøi 
taäp. Baûng sau ñaây cho caùc con soá nhaän ñöôïc töø chöông trình cuoái cuøng naøy.  
 
Kích thöôùc 8 9 10 11 12 13 
Soá lôøi giaûi 92 352 724 2680 14200 73712 
Thôøi gian (seconds) 0.01 0.05 0.22 1.06 5.94 34.44 
Thôøi gian cho moät lôøi giaûi 
(ms.) 

0.11 0.14 0.30 0.39 0.42 0.47 

 
Vôùi tröôøng hôïp taùm con haäu, chöông trình môùi chaïy nhanh gaáp 5 laàn chöông 

trình cuõ. Khi kích thöôùc baøn côø taêng leân tæ leä naøy coøn cao hôn nöõa, nhö tröôøng 
hôïp 13 con haäu, chöông trình môùi chaïy nhanh gaáp 7 laàn chöông trình cuõ. 

 

6.3.7. Phaân tích veà phöông phaùp quay lui 

Chuùng ta seõ toång keát phaàn naøy qua vieäc phoûng ñoaùn toång soá caùc coâng vieäc maø 
chöông trình cuûa chuùng ta phaûi laøm. 

6.3.7.1. Tính hieäu quaû cuûa phöông phaùp quay lui 
Chuùng ta baét ñaàu baèng vieäc tính xem vieäc quay lui ñaõ nhôù ñöôïc bao nhieâu coâng 

vieäc so vôùi taát caû caùc coâng vieäc coù theå coù. Xeùt tröôøng hôïp baøn côø 8x8, neáu chuùng ta 
tieáp caän baøi toaùn moät caùch ñôn giaûn baèng caùch vieát moät chöông trình tìm taát caû 
caùc phöông aùn ñeå xeáp sao cho ñuû taùm con haäu leân baøn côø roài sau ñoù môùi loaïi caùc 
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tröôøng hôïp khoâng hôïp leä, vôùi moãi caáu hình laø moät söï löïa choïn 8 vò trí trong 64 vò 
trí, chuùng ta coù soá caáu hình caàn khaûo saùt leân ñeán: 

 
    64 

8 = 4,426,165,368. 
 
Neáu chuùng ta nhìn thaáy ñöôïc raèng moãi haøng chæ coù theå coù moät con haäu thì soá 

caáu hình caàn thöû giaûm ngay xuoáng: 
 
    88   =   16,777,216. 
 
Con soá naøy vaãn coøn raát lôùn. Chuùng ta tieáp tuïc cho raèng moãi coät chæ coù theå coù 

moät con haäu, soá löïa choïn caùc coät coøn töï do treân moãi haøng seõ laø 8, 7, ..., 1. Toång soá 
löïa choïn treân 8 haøng hoaøn toaøn coù theå ñöôïc xöû lyù bôûi maùy tính: 

 
    8!   =   40,320. 
 

vaø soá tröôøng hôïp maø chöông trình cuûa chuùng ta phaûi xem xeùt coøn nhoû hôn, do 
nhöõng oâ ôû haøng ñang xeùt maø thuoäc cuøng ñöôøng cheùo vôùi caùc con haäu ôû nhöõng 
haøng treân thì ñaõ bò boû qua ngay laäp töùc. 
 

Caùch hoaït ñoäng cuûa quaù trình quay lui cho thaáy tính hieäu quaû cuûa noù nhö sau: 
caùc vò trí ñaõ ñöôïc cho raèng khoâng chaáp nhaän ñöôïc seõ ngaên caûn söï khaûo saùt tieáp 
caùc ñöôøng ñi voâ ích sau ñoù.  

 
Moät caùch khaùc ñeå bieåu dieãn haønh vi cuûa vieäc quay lui laø vieäc xem xeùt caây ñeä 

quy cuûa haøm ñeä quy solve_from, hình 6.12 theå hieän moät phaàn cuûa caây naøy. Hai lôøi 
giaûi coù trong hình töông öùng vôùi hai lôøi giaûi trong hình 6.9. Moãi nuùt trong caây coù 
theå coù toái ña laø taùm nuùt con töông öùng taùm laàn goïi ñeä quy haøm solve_from vôùi 

 
Hình 6.12 – Moät phaàn cuûa caây ñeä quy cho baøi toaùn taùm con haäu 
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taùm trò hôïp leä cuûa new_col. Tuy nhieân, ngay caû taïi caùc möùc gaàn vôùi nuùt goác, 
phaàn lôùn caùc nhaùnh naøy ñeàu ñöôïc xaùc ñònh sôùm laø khoâng thoûa, vaø hieån nhieân 
raèng cöù moãi nuùt cha khoâng thoûa ñieàu kieän cuûa baøi toaùn thì trong caây cuõng khoâng 
xuaát hieän tieáp caùc nuùt con cuûa noù. Phöông phaùp quay lui laø moät coâng cuï voâ cuøng 
hieäu quaû ñeå thu giaûm moät caây ñeä quy veà moät kích thöôùc coù theå xöû lyù ñöôïc. 

6.3.7.2. Caùc caän döôùi 
Vôùi baøi toaùn n con haäu, toång soá coâng vieäc caàn ñöôïc thöïc hieäc bôûi phöông phaùp 

quay lui taêng raát nhanh theo n. Chuùng ta thöû hình dung toác ñoä taêng tröôûng naøy 
nhanh ñeán côõ naøo. Khi ñaët moät con haäu vaøo moät haøng treân baøn côø, noù seõ loaïi tröø 
nhieàu nhaát laø ba vò trí ôû haøng döôùi (moät vò trí cuøng coät vaø hai vò trí cheùo). Ñoái vôùi 
haøng thöù nhaát, vieäc quay lui seõ khaûo saùt taát caû n vò trí. ÔÛ haøng thöù hai, coù ít nhaát 
n-3 vò trí caàn khaûo saùt; haøng thöù ba laø n-6, vaø cöù theá. Vì vaäy, ñeå ñaët caùc con haäu 
leân n/4 haøng ñaàu tieân, vieäc quay lui caàn khaûo saùt ít nhaát soá vò trí: 

 
  n(n-3)(n-6)...(n-3n/4) 

 
Tích  naøy > (n/4)n/4do coù taát caû n/4 thöøa soá vaø thöøa soá cuoái cuøng laø n/4, caùc thöøa soá 
khaùc ñeàu lôùn hôn n/4. Ñeå hình dung con soá naøy taêng nhanh theo n nhö theá naøo, 
chuùng ta nhôù laïi raèng baøi toaùn thaùp Haø Noäi caàn coù 2n böôùc cho n ñóa, maø (n/4)n/4 
coøn taêng nhanh hôn 2n  nhieàu khi n taêng. Ñeå thaáy ñöôïc ñieàu naøy, chuùng ta coù: 
 
    log ((n/4)n/4)        log (n/4) 
    ⎯⎯⎯⎯⎯ =   ⎯⎯⎯⎯ 
    log (2n)            4 log (2) 
  
Tæ leä naøy taêng khoâng giôùi haïn khi n taêng. Chuùng ta noùi 2n taêng theo haøm muõ, coøn 
(n/4)n/4 coøn taêng nhanh hôn raát nhieàu. Vaäy vôùi n lôùn, chöông trình aùp duïng 
phöông phaùp quay lui cho baøi toaùn thaùp Haø Noäi treân cuõng seõ chaïy raát chaäm. 

6.3.7.3. Soá lôøi giaûi 
Chuùng ta vaãn chöa chöùng minh raèng vieäc in moïi lôøi giaûi cho baøi toaùn n con 

haäu vôùi n lôùn laø khoâng theå thöïc hieän ñöôïc baèng maùy tính, maø chæ môùi chæ ra raèng 
phöông phaùp quay lui laø khoâng theå laøm ñöôïc. Coù theå coøn moät soá giaûi thuaät thoâng 
minh hôn naøo ñoù coù theå in caùc lôøi giaûi moät caùch nhanh choùng hôn giaûi thuaät quay 
lui. Tuy nhieân, ñieàu chuùng ta quan taâm ôû ñaây khoâng phaûi laø khaû naêng cuûa maùy 
tính maø laø soá lôøi giaûi thöïc söï cuûa baøi toaùn n con haäu. Ñieàu ñaõ coù theå chöùng minh 
ñöôïc laø soá lôøi giaûi cuûa baøi toaùn naøy khoâng theå ñöôïc giôùi haïn bôûi baát kyø moät ña 
thöùc baäc n naøo. Thaäm chí soá lôøi giaûi naøy döôøng nhö coøn khoâng theå bò giôùi haïn bôûi 
moät bieåu thöùc haøm muõ kn, vôùi k laø moät haèng soá, nhöng vieäc chöùng minh ñieàu naøy 
vaãn coøn laø moät baøi toaùn chöa coù lôøi giaûi. 
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6.4. Caùc chöông trình coù caáu truùc caây: döï ñoaùn tröôùc trong caùc 
troø chôi 

Trong caùc troø chôi trí tueä, con ngöôøi coù theå döï ñoaùn tröôùc moät soá böôùc. Trong 
phaàn naøy chuùng ta phaùt trieån moät giaûi thuaät cho maùy tính ñeå tham gia caùc troø 
chôi coù khaûo saùt tröôùc moät soá böôùc ñi. Chuùng ta seõ trình baøy giaûi thuaät qua hình 
aûnh cuûa moät caây vaø söû duïng ñeä quy ñeå laäp trình cho caáu truùc naøy. 

 

6.4.1. Caùc caây troø chôi 

Chuùng ta coù theå veõ ra caùc böôùc di chuyeån coù theå coù qua hình aûnh cuûa moät caây 
troø chôi, trong ñoù goác caây laø traïng thaùi ban ñaàu, caùc caønh xuaát phaùt töø goác laø caùc 
böôùc ñi hôïp leä cuûa ngöôøi chôi thöù nhaát. ÔÛ möùc keá tieáp, caùc caønh laïi bieåu dieãn caùc 
böôùc ñi hôïp leä cuûa ngöôøi chôi thöù hai töông öùng vôùi moãi caùch ñi cuûa ngöôøi thöù 
nhaát, vaø cöù nhö theá. Neáu cho raèng möùc cuûa goác laø 0 thì caùc caønh xuaát phaùt töø caùc 
nuùt coù möùc chaün bieåu dieãn böôùc ñi cuûa ngöôøi thöù nhaát, caùc caønh xuaát phaùt töø caùc 
nuùt coù möùc leû bieåu dieãn böôùc ñi cuûa ngöôøi thöù hai. 

Hình 6.13 laø caây troø chôi ñaày ñuû cuûa troø chôi Soá taùm. Trong troø chôi naøy, 
ngöôøi chôi thöù nhaát seõ löïa choïn moät trong caùc soá 1, 2, hoaëc 3. Moãi böôùc sau ñoù, 
moãi ngöôøi chôi seõ ñöôïc quyeàn choïn moät trong ba soá 1, 2, hoaëc 3, nhöng khoâng 
ñöôïc truøng vôùi soá maø ngöôøi kia vöøa choïn xong. Caùc caønh trong caây mang con soá 
do ngöôøi chôi choïn. Toång caùc soá ñöôïc choïn seõ ñöôïc coäng tích luõy daàn. Neáu ñeán löôït 
mình, ngöôøi chôi choïn  ñöôïc con soá laøm cho toång naøy ñuùng baèng taùm thì seõ laø 
ngöôøi thaéng cuoäc; neáu toång vöôït quaù taùm thì ngöôøi coøn laïi seõ thaéng. Troø chôi naøy 

 
Hình 6.13 – Caây cho troø chôi soá taùm 
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khoâng coù khaû naêng hoøa. Trong sô ñoà, F coù nghóa laø ngöôøi thöù nhaát thaéng cuoäc, vaø 
S laø ngöôøi thöù hai thaéng cuoäc. 

 
Ngay moät troø chôi taàm thöôøng nhö troø chôi Soá taùm treân ñaây cuõng ñaõ sinh ra 

moät caây coù kích thöôùc khoâng nhoû. Caùc troø chôi thöïc söï haáp daãn töïa nhö côø vua 
coøn coù caây troø chôi lôùn hôn raát nhieàu, vaø chuùng ta cuõng khoâng hy voïng gì vaøo vieäc 
coù theå khaûo saùt heát caùc caønh cuûa noù. Nhö vaäy, moät chöông trình chaïy trong moät 
thôøi gian cho pheùp chæ coù theå khaûo saùt moät vaøi möùc döôùi moät nuùt hieän taïi cuûa caây. 
Con ngöôøi khi chôi nhöõng troø chôi naøy cuõng khoâng theå nhìn thaáy ñöôïc moïi khaû 
naêng phaùt trieån caây cho ñeán khi troø chôi keát thuùc, nhöng hoï coù theå coù moät soá löïa 
choïn thoâng minh, bôûi vì, theo kinh nghieäm, thoâng thöôøng moät ngöôøi coù theå nhaän 
bieát ngay moät vaøi tình huoáng naøy laø toát hôn so vôùi caùc tình huoáng khaùc, maëc duø 
hoï cuõng khoâng baûo ñaûm ñöôïc laø seõ thaéng. 

 
Ñoái vôùi moïi troø chôi haáp daãn maø chuùng ta muoán chôi baèng maùy tính, chuùng ta 

caàn moät haøm goïi laø haøm löôïng giaù ñeå kieåm tra moät tình huoáng hieän taïi veà möùc ñoä 
thuaän lôïi cuûa noù.  

 

6.4.2. Phöông phaùp Minimax 

Hình 6.14 laø moät caây con bieåu dieãn moät phaàn cuûa moät caây troø chôi vôùi muïc 
ñích minh hoïa cho baát kyø troø chôi naøo. Goác caây con naøy bieåu dieãn vò trí hieän taïi 
maø chuùng ta ñang muoán nhìn tröôùc caùc böôùc ñi. Chuùng ta chæ caàn haøm löôïng giaù 
taïi caùc nuùt laù cuûa caây con naøy (ñoù laø nhöõng vò trí maø chuùng ta seõ khoâng nhìn tôùi 
tröôùc xa hôn nöõa), vaø töø caùc thoâng tin naøy, chuùng ta phaûi choïn ra moät caùch ñi cho 
vò trí hieän taïi. Caùc nuùt laù trong caây ñöôïc veõ baèng hình vuoâng ñeå phaân bieät vôùi caùc 
nuùt khaùc. Hình 6.14 chöùa caùc trò cho caùc nuùt laù.  

 

 
Hình 6.14 – Caây troø chôi vôùi caùc trò ñöôïc gaùn ôû caùc nuùt laù 
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Böôùc ñi maø chuùng ta choïn seõ laø moät trong caùc caønh xuaát phaùt töø goác caây. 
Chuùng ta duøng haøm löôïng giaù theo caùch nhìn cuûa ngöôøi chôi seõ thöïc hieän böôùc ñi 
naøy. Giaû söû goïi ñoù laø ngöôøi thöù nhaát, ngöôøi naøy seõ choïn con soá lôùn nhaát coù theå. 
Taïi böôùc keá, ngöôøi chôi thöù hai laïi choïn con soá nhoû nhaát coù theå, vaø cöù theá tieáp 
tuïc. Do haøm löôïng giaù ñöôïc tính theo caùc tieâu chí daønh cho ngöôøi thöù nhaát, neân 
giaù trò nhoû nhaát cuûa noù töông öùng tình huoáng xaáu nhaát cuûa ngöôøi thöù nhaát. Giaù 
trò naøy luoân ñöôïc ngöôøi thöù hai choïn vì theo khuynh höôùng tình huoáng xaáu nhaát 
ñoái vôùi ngöôøi thöù nhaát chính laø tình huoáng toát nhaát cuûa ngöôøi thöù hai.Baèng caùch 
ñi ngöôïc töø caùc nuùt laù leân, chuùng ta coù theå gaùn caùc trò cho moïi nuùt trong caây. 
Chuùng ta haõy thöïc hieän vieäc naøy cho moät phaàn cuûa caây trong hình 6.14, baét ñaàu 
töø caønh beân traùi nhaát cuûa caây. Nuùt ñaàu tieân chöa coù nhaõn laø nuùt troøn naèm ngay 
treân nuùt hình vuoâng mang soá 10. Do khoâng coù söï löïa choïn naøo khaùc töø nuùt naøy 
neân noù cuõng coù soá 10. Nuùt cha cuûa noù coù hai nuùt con mang soá 5 vaø 10. Nuùt cha 
naøy thuoäc möùc thöù ba trong caây neân bieåu dieãn böôùc ñi cuûa ngöôøi thöù nhaát, ñoù laø 
ngöôøi öu tieân choïn soá lôùn. Vaäy ngöôøi naøy ñaõ choïn 10 neân nuùt cha naøy cuõng seõ 
mang trò 10. 

Chuùng ta tieáp tuïc chuyeån  leân möùc treân. ÔÛ ñaây nuùt cha coù ba nuùt con, con thöù 
nhaát töø traùi sang laø 10, con thöù hai laø 7, con thöù ba laø soá lôùn ñöôïc choïn ra töø 3 vaø 
8 neân laø 8. Ñaây laø möùc chôi cuûa ngöôøi thöù hai, do ñoù trò nhoû nhaát trong ba trò 
treân ñöôïc choïn, ñoù laø 7. Cöù nhö theá, neáu tieáp tuïc chuùng ta seõ coù ñöôïc caây ôû hình 
6.15. Trò cuûa vò trí hieän taïi naøy laø 7, vaø ngöôøi chôi hieän taïi, laø ngöôøi chôi thöù 
nhaát theo hình veõ, seõ choïn caønh beân traùi nhaát cuûa vò trí hieän taïi naøy. 

 
Trong vieäc ñaùnh giaù caây troø chôi naøy, chuùng ta ñaõ luaân phieân choïn soá nhoû 

nhaát (minima) vaø soá lôùn nhaát (maxima). Do ñoù quaù trình naøy coøn goïi laø phöông 
phaùp minimax. 

 
Hình 6.15 – Löôïng giaù theo phöông phaùp Minimax cho caây troø chôi 
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6.4.3. Phaùt trieån giaûi thuaät 

Chuùng ta seõ xem xeùt baèng caùch naøo maø phöông phaùp minimax coù theå ñöôïc 
loàng trong moät giaûi thuaät hình thöùc ñeå döï ñoaùn tröôùc trong caùc chöông trình troø 
chôi. Chuùng ta seõ vieát moät giaûi thuaät toång quaùt ñeå coù theå söû duïng trong baát kyø 
moät troø chôi naøo coù hai ngöôøi chôi. 

 
Chöông trình seõ caàn truy xuaát ñeán thoâng tin veà moät troø chôi cuï theå naøo ñoù maø 

chuùng ta muoán chôi. Chuùng ta giaû söû raèng thoâng tin naøy ñöôïc taäp hôïp trong hieän 
thöïc cuûa hai lôùp goïi laø Move vaø Board. Moät ñoái töôïng cuûa lôùp Move bieåu dieãn moät 
böôùc ñi cuûa troø chôi, vaø moät ñoái töôïng cuûa lôùp Board bieåu dieãn moät tình 
huoáng cuûa troø chôi. Sau naøy chuùng ta seõ hieän thöïc caùc phieân baûn cuûa hai lôùp 
treân ñaây cho troø chôi Tic-Tac-Toe. 

 
Ñoái vôùi lôùp Move, chuùng ta chæ caàn phöông thöùc constructor: moät constructor ñeå 

taïo ñoái töôïng Move theo yù cuûa ngöôøi chôi, vaø moät constructor khaùc ñeå taïo moät ñoái 
töôïng Move roãng. Chuùng ta cuõng giaû söû raèng caùc ñoái töôïng cuûa lôùp Move vaø lôùp 
Board ñeàu coù theå ñöôïc gôûi baèng tham trò cho haøm cuõng nhö coù theå ñöôïc söû duïng 
pheùp gaùn moät caùch an toaøn, do ñoù chuùng ta caàn vieát ñaày ñuû toaùn töû gaùn ñònh 
nghóa laïi (overloaded assignment operator) vaø copy constructor cho caû hai lôùp. 

 
Ñoái vôùi lôùp Board, caùc phöông thöùc caàn coù laø: khôûi taïo ñoái töôïng, kieåm tra troø 

chôi ñaõ keát thuùc hay chöa, tieán haønh moät böôùc ñi nhaän ñöôïc qua tham trò, ñaùnh 
giaù moät tình huoáng, vaø cung caáp moät danh saùch caùc nöôùc ñi hôïp leä hieän taïi. 

 
Phöông thöùc legal_moves, traû veà caùc nöôùc ñi hôïp leä hieän taïi, seõ caàn moät 

danh saùch caùc thoâng soá ñeå tính toaùn caùc keát quaû. Chuùng ta caàn moät söï löïa choïn 
giöõa caùc hieän thöïc cuûa caáu truùc döõ lieäu list ñeå chöùa caùc caùch ñi naøy. Trong vieäc 
nhìn tôùi tröôùc, thöù töï giöõa caùc caùch ñi maø chuùng ta seõ khaûo saùt laø khoâng quan 
troïng, do ñoù chuùng coù theå ñöôïc löu trong baát kyø daïng naøo cuûa list. Ñeå ñôn giaûn 
cho vieäc laäp trình, chuùng ta seõ söû duïng ngaên xeáp. Phaàn töû cuûa ngaên xeáp seõ laø caùc 
ñoái töôïng Move. Chuùng ta caàn ñònh nghóa: 

 
    typedef Move Stack_entry; 
 
Chuùng ta caàn theâm hai phöông thöùc ñeå hoã trôï trong vieäc löïa choïn nöôùc ñi toát 

nhaát trong soá caùc nöôùc ñi hôïp leä. Phöông thöùc ñaàu tieân, goïi laø better, söû duïng 
hai thoâng soá laø hai soá nguyeân vaø traû veà moät keát quaû khaùc 0 neáu ngöôøi chôi choïn 
nöôùc ñi theo thoâng soá thöù nhaát, hoaëc baèng 0 neáu ngöôøi chôi choïn nöôùc ñi theo 
thoâng soá thöù hai. Phöông thöùc thöù hai, goïi laø worst_case, traû veà moät haèng soá 
ñöôïc xaùc ñònh tröôùc coù trò thaáp hôn taát caû caùc trò maø haøm löôïng giaù tính ñöôïc 
trong quaù trình nhìn tröôùc. 
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Chuùng ta coù ñònh nghóa cuûa lôùp Board nhö sau: 
class Board { 
public: 
   Board();//constructor khôûi taïo traïng thaùi ban ñaàu thích hôïp ñoái vôùi moãi troø chôi. 
   int done()  const;            //  kieåm tra xem troø chôi ñaõ keát thuùc hay chöa. 
   void play(Move try_it); 
   int evaluate()  const; 
   int legal_moves(Stack &moves)  const; 
   int worst_case()  const; 
   int better(int value, int old_value) const; // choïn nöôùc ñi toát nhaát. 
   void print()  const; 
   void instructions()  const; 
/*  Caùc phöông thöùc, haøm vaø döõ lieäu boå sung tuøy töøng troø chôi cuï theå */ 
}; 

Ñoái töôïng Board caàn löu moät tình huoáng cuûa troø chôi vaø ngöôøi maø saép thöïc 
hieän böôùc ñi.  

 
Tröôùc khi vieát haøm nhìn tröôùc ñeå ñaùnh giaù caây troø chôi, chuùng ta caàn choïn ra 

soá böôùc maø giaûi thuaät nhìn tröôùc seõ phaûi khaûo saùt.  Ñoái vôùi moät troø chôi töông ñoái 
phöùc taïp, chuùng ta caàn ñònh ra ñoä saâu (depth) seõ ñöôïc nhìn tröôùc, caùc möùc beân 
döôùi nöõa seõ khoâng ñöôïc xeùt ñeán. Moät ñieàu kieän döøng khaùc cuûa vieäc nhìn tröôùc 
chính laø khi troø chôi keát thuùc, ñoù laø luùc maø phöông thöùc done cuûa Board traû veà 
true. Nhieäm vuï chính cuûa vieäc nhìn tröôùc trong caây coù theå ñöôïc moâ taû bôûi giaûi 
thuaät ñeä quy sau ñaây: 

6.4.4. Tinh cheá 

Chöông trình cuï theå cuûa giaûi thuaät treân nhö sau: 
int look_ahead(const Board &game, int depth, Move &recommended) 
/* 
pre:  ñoái töôïng Board bieåu dieãn moät tình huoáng hôïp leä cuûa troø chôi. 
post: caùc nöôùc ñi cuûa troø chôi ñöôïc nhìn tröôùc vôùi ñoä saâu laø depth, nöôùc ñi toát nhaát ñöôïc chæ ra 

trong tham bieán recommended. 
uses: caùc lôùp Stack, Board, vaø Move, cuøng vôùi haøm look_ahead moät caùch ñeä quy. 
*/ 

Algorithm look_ahead (thoâng soá laø moät ñoái töôïng Board); 
1. if ñeä quy döøng (ñoä saâu depth == 0 hoaëc game.done()) 
  1. return trò löôïng giaù cuûa tình huoáng 
2. else 
  1. for moãi nöôùc ñi Move hôïp leä 
   1. taïo moät ñoái töôïng Board môùi baèng caùch thöïc hieän nöôùc ñi Move. 

  2. goïi ñeä quy look_ahead töông öùng vôùi söï löïa choïn toát nhaát cuûa 
ngöôøi chôi keá tieáp; 

  2. Choïn caùch ñi toát nhaát cho ngöôøi chôi trong soá caùc caùch ñi tìm ñöôïc 
trong voøng laëp treân; 

3. return ñoái töôïng Move töông öùng vaø trò; 
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{ 
   if (game.done() || depth == 0) 
      return game.evaluate(); 
   else { 
      Stack moves; 
      game.legal_moves(moves); 
      int value, best_value = game.worst_case(); 
 
      while (!moves.empty()) { 
         Move try_it, reply; 
         moves.top(try_it); 
         Board new_game = game; 
         new_game.play(try_it); 
         value = look_ahead(new_game, depth - 1, reply); 
         if (game.better(value, best_value)) { //  nöôùc ñi thöû try_it vöøa roài hieän 

laø toát nhaát. 
            best_value = value; 
            recommended = try_it; 
         } 
         moves.pop(); 
      } 
      return best_value; 
   } 
} 

 
Tham bieán recommended seõ nhaän veà moät nöôùc ñi ñöôïc tieán cöû (tröø  khi ñeä quy 

rôi vaøo ñieåm döøng, ñoù laø khi troø chôi keát thuùc hoaëc ñoä saâu cuûa vieäc nhìn tröôùc 
depth baèng 0). Do chuùng ta khoâng muoán ñoái töôïng game bò thay ñoåi trong haøm, ñoàng thôøi ñeå 
traùnh vieäc cheùp laïi maát thôøi gian, noù ñöôïc gôûi cho haøm baèng tham chieáu haèng. Chuùng ta cuõng löu 
yù raèng vieäc khai baùo tham chieáu haèng naøy chæ hôïp leä khi ñoái töôïng game trong haøm chæ thöïc hieän 
caùc phöông thöùc ñaõ ñöôïc khai baùo const trong ñònh nghóa cuûa lôùp Board. 

6.4.5. Tic-Tac-Toe 

Nhö treân ñaõ noùi, haøm ñeä quy look_ahead cuøng hai lôùp Board vaø Move treân 
ñaây tuy raát ñôn giaûn, nhöng noù laïi laø coát loõi trong caùc chöông trình bieåu dieãn troø 
chôi coù hai ñoái thuû. Chuùng ta seõ trieån khai phaùc thaûo naøy trong troø chôi tic-tac-toe 
raát quen thuoäc. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, caû hai lôùp seõ chöùa theâm moät ít döõ lieäu khaùc 
so vôùi hieän thöïc hình thöùc ban ñaàu. 

 
Vieäc vieát chöông trình chính hoaøn taát cuøng haøm look_ahead cho troø chôi tic-

tac-toe ñöôïc daønh laïi nhö baøi taäp. Chöông trình coù theå chöùa theâm nhieàu chöùc 
naêng nhö cho pheùp ngöôøi chôi vôùi maùy, ñöa ra caùc phaân tích ñaày ñuû cho moãi tình 
huoáng, cung caáp chöùc naêng cho hai ngöôøi chôi vôùi nhau, ñaùnh giaù caùc böôùc ñi cuûa 
hai ñoái thuû,... 

 
Chuùng ta bieåu dieãn löôùi troø chôi tic-tac-toe baèng moät maûng 3x3 caùc soá nguyeân, 

oâ coù trò 0 laø oâ troáng, trò 1 vaø 2 bieåu dieãn nöôùc ñi cuûa ngöôøi thöù nhaát vaø thöù hai 
töông öùng. 
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Trong ñoái töôïng Move, chuùng ta chöùa toïa ñoä caùc oâ treân löôùi. Moät nöôùc ñi hôïp leä 
chöùa toïa ñoä coù caùc trò töø 0 ñeán 2. Chuùng ta khoâng caàn ñeán tính ñoùng kín cuûa ñoái 
töôïng Move vì noù chæ nhö moät vaät chöùa ñeå chöùa caùc giaù trò. 

 
//  lôùp move cho troø chôi tic-tac-toe  
class Move { 
public: 
   Move(); 
   Move(int r, int c); 
   int row; 
   int col; 
}; 

 
Move::Move() 
/* 
post: ñoái töôïng Move ñöôïc khôûi taïo bôûi trò maëc ñònh khoâng hôïp leä. 
*/ 
{ 
   row = 3; 
   col = 3; 
} 

 
Move::Move(int r, int c) 
/* 
post: ñoái töôïng Move ñöôïc khôûi taïo bôûi toaï ñoä cho tröôùc. 
*/ 
{ 
   row = r; 
   col = c; 
} 

 
Lôùp Board caàn moät constructor ñeå khôûi taïo troø chôi, phöông thöùc print vaø 

instruction (in caùc thoâng tin cho ngöôøi chôi), phöông thöùc done, play vaø 
legal_moves (hieän thöïc caùc quy taéc chôi), vaø caùc phöông thöùc evaluate, 
better, vaø worst_case (phaùn ñoaùn ñieåm cho caùc nöôùc ñi khaùc nhau). Chuùng ta 
coøn coù theå boå sung haøm phuï trôï the_winner cho bieát raèng troø chôi ñaõ coù ngöôøi 
thaéng chöa vaø ngöôøi thaéng laø ai. 

 
Lôùp Board caàn chöùa thoâng tin veà traïng thaùi hieän taïi cuûa troø chôi trong maûng 

3x3 vaø toång soá böôùc ñi ñaõ thöïc hieän. Chuùng ta coù lôùp Board nhö sau: 
 
 

class Board { 
public: 
   Board(); 
   bool done() const; 
   void print() const; 
   void instructions() const; 
   bool better(int value, int old_value) const; 
   void play(Move try_it); 
   int worst_case() const; 
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   int evaluate() const; 
   int legal_moves(Stack &moves) const; 
private: 
   int squares[3][3]; 
   int moves_done; 
   int the_winner() const; 
}; 

 
Constructor ñôn giaûn chæ laøm moät vieäc laø khôûi taïo taát caû caùc oâ cuûa maûng laø 0 

ñeå chæ raèng caû hai ngöôøi chôi ñeàu chöa ñi nöôùc naøo. 
 
Board::Board() 
/* 
post: ñoái töôïng Board ñöôïc khôûi taïo roãng töông öùng traïng thaùi ban ñaàu cuûa troø chôi. 
*/ 
{ 
   for (int i = 0; i < 3; i++) 
      for (int j = 0; j < 3; j++) 
         squares[i][j] = 0; 
   moves_done = 0; 
} 

 
Chuùng ta daønh caùc phöông thöùc in caùc thoâng tin cho ngöôøi chôi nhö laø baøi taäp. 

Thay vaøo ñoù, chuùng ta taäp trung vaøo caùc phöông thöùc lieân quan ñeán caùc quy taéc 
cuûa troø chôi. Ñeå thöïc hieän moät nöôùc ñi, chuùng ta chæ caàn gaùn laïi trò cho moät oâ vaø 
taêng bieán ñeám moves_done leân 1. Döïa vaøo bieán ñeám naøy chuùng ta coøn bieát ñöôïc 
ñeán löôït ngöôøi naøo ñi. 

 
void Board::play(Move try_it) 
/* 
post: nöôùc ñi try_it ñöôïc thöïc hieän 
*/ 
{ 
   squares[try_it.row][try_it.col] = moves_done % 2 + 1; 
   moves_done++; 
} 

 
Haøm phuï trôï the_winner traû veà moät soá khaùc khoâng neáu ñaõ coù ngöôøi thaéng. 
  

int Board::the_winner() const 
/* 
post: traû veà 0 neáu chöa ai thaéng; 1 neáu ngöôøi thöù nhaát thaéng; 2 neáu ngöôøi thöù hai thaéng. 
*/ 
{ 
   int i; 
   for (i = 0; i < 3; i++) 
      if (squares[i][0] && squares[i][0] == squares[i][1] 
                        && squares[i][0] == squares[i][2]) 
            return squares[i][0]; 
 
   for (i = 0; i < 3; i++) 
      if (squares[0][i] && squares[0][i] == squares[1][i] 
                        && squares[0][i] == squares[2][i]) 
            return squares[0][i]; 
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   if (squares[0][0] && squares[0][0] == squares[1][1] 
                     && squares[0][0] == squares[2][2]) 
            return squares[0][0]; 
 
   if (squares[0][2] && squares[0][2] == squares[1][1] 
                     && squares[2][0] == squares[0][2]) 
            return squares[0][2]; 
   return 0; 
} 

 
Troø chôi keát thuùc sau 9 nöôùc ñi hoaëc khi coù ngöôøi thaéng. (Chöông trình cuûa chuùng ta khoâng 

phaùt hieän sôùm khaû naêng hoøa tröôùc khi keát thuùc 9 nöôùc ñi). 
 
bool Board::done() const 
/* 
post: traû veà true neáu troø chôi ñaõ phaân thaéng baïi hoaëc caû 9 oâ treân baøn côø ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu, 

ngöôïc laïi traû veà false. 
*/ 
{ 
   return moves_done == 9 || the_winner() > 0; 
} 
 

Trong troø chôi ñôn giaûn naøy, nöôùc ñi hôïp leä laø nhöõng oâ mang trò 0. 
 

int Board::legal_moves(Stack &moves) const 
/* 
post: Thoâng soá moves chöùa caùc nöôùc ñi hôïp leä. 
*/ 
{ 
   int count = 0; 
   while (!moves.empty()) moves.pop(); 
   for (int i = 0; i < 3; i++) 
      for (int j = 0; j < 3; j++) 
         if (squares[i][j] == 0) { 
            Move can_play(i,j); 
            moves.push(can_play); 
            count++; 
         } 
   return count; 
} 
 

Chuùng ta chuyeån sang caùc phöông thöùc coù theå cho nhöõng söï ñaùnh giaù veà moät 
tình huoáng cuûa troø chôi hoaëc cuûa moät nöôùc ñi coù theå xaûy ra. Chuùng ta seõ baét ñaàu 
ñaùnh giaù moät tình huoáng cuûa troø chôi laø 0 trong tröôøng hôïp chöa coù ngöôøi naøo 
thaéng. Neáu moät trong hai ngöôøi thaéng, chuùng ta seõ ñaùnh giaù tình huoáng döïa vaøo 
quy taéc: caøng thaéng nhanh thì caøng hay. Ñieàu naøy cuõng ñoàng nghóa vôùi vieäc caøng 
thua nhanh thì caøng dôû. Neáu moves_done laø soá nöôùc ñi caû hai ngöôøi chôi ñaõ thöïc 
hieän thì (10-moves_done) caøng lôùn khi soá nöôùc ñaõ ñi caøng nhoû, töông öùng söï 
ñaùnh giaù cao khi ngöôøi thöù nhaát sôùm thaéng. Ngöôïc laïi, neáu ngöôøi thöù hai thaéng 
thì chuùng ta duøng trò (moves_done-10), soá nöôùc ñi caøng nhoû thì trò naøy laø moät 
soá caøng aâm, töông öùng vieäc thua nhanh choùng cuûa ngöôøi thöù nhaát laø raát dôû. 
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Dó nhieân raèng, caùch ñaùnh giaù naøy chæ ñöôïc aùp leân ñieåm cuoái cuûa vieäc nhìn 
tröôùc (ôû ñoä saâu mong muoán hoaëc khi troø chôi ñaõ phaân thaéng baïi). Trong phaàn lôùn 
caùc tình huoáng, neáu chuùng ta nhìn tröôùc caøng xa thì baûn chaát chöa tinh cuûa caùch 
ñaùnh giaù seõ ñôõ gaây haäu quaû xaáu hôn. 
 
int Board::evaluate() const 
/* 
post: traû veà 0 khi chöa coù ngöôøi thaéng cuoäc; hoaêc 1 soá döông töø 1 ñeán 9 trong tröôøng hôïp ngöôøi 

thöù nhaát thaéng, ngöôïc laïi laø moät soá aâm töø –1 ñeán –9 trong tröôøng hôïp ngöôøi thöù hai 
thaéng. 

*/ 
{ 
   int winner = the_winner(); 
   if (winner == 1) return 10 - moves_done; 
   else if (winner == 2) return moves_done - 10; 
   else return 0; 
} 

 
Phöông thöùc worst_case coù theå chæ ñôn giaûn traû veà moät trong hai trò 10 hoaëc 

-10, do evaluate luoân traû moät trò naèm giöõa -9 vaø 9. Töø ñoù, phöông thöùc so saùnh 
better chæ caàn so saùnh moät caëp soá nguyeân coù trò naèm giöõa -10 vaø 10. Caùc phöông 
thöùc naøy xem nhö baøi taäp. 

 
Giôø thì chuùng ta ñaõ phaùc thaûo xong phaàn lôùn chöông trình troø chôi tic-tac-toe. 

Moät chöông trình laáy ñoä saâu cho vieäc nhìn tröôùc laø 9 seõ chôi toát do chuùng ta luoân 
coù theå nhìn tröôùc ñeán moät tình huoáng maø söï ñaùnh giaù veà noù laø chính xaùc. Moät 
chöông trình nhìn tröôùc vôùi moät ñoä saâu khoâng lôùn coù theå maéc phaûi sai laàm, do noù 
coù theå keát thuùc vieäc nhìn tröôùc bôûi taäp caùc tình huoáng coù trò ñaùnh giaù baèng 0 moät 
caùch nhaàm laãn. 



Chöông 7 – Tìm kieám 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   137

Chöông 7 – TÌM KIEÁM 

 
Chöông naøy giôùi thieäu baøi toaùn tìm kieám moät phaàn töû trong moät danh saùch. 

Phaàn trình baøy taäp trung chuû yeáu vaøo hai giaûi thuaät: tìm kieám tuaàn töï vaø tìm 
kieám nhò phaân. 

7.1. Giôùi thieäu  

7.1.1. Khoùa 

Trong baøi toaùn tìm kieám, döïa vaøo moät phaàn thoâng tin ñöôïc goïi laø khoaù (key), 
chuùng ta phaûi tìm moät maãu tin (record) chöùa caùc thoâng tin khaùc lieân quan vôùi 
khoaù naøy. Coù theå coù nhieàu maãu tin hoaëc khoâng coù maãu tin naøo chöùa khoaù caàn tìm. 

 

 
Hình 7.1. Maãu tin vaø khoaù. 

7.1.2. Phaân tích 

Tìm kieám thoâng thöôøng laø taùc vuï toán nhieàu thôøi gian trong moät chöông trình. 
Vì theá vieäc toå chöùc caáu truùc döõ lieäu vaø giaûi thuaät cho vieäc tìm kieám coù theå coù 
nhöõng aûnh höôûng lôùn ñeán hieäu suaát hoaït ñoäng cuûa chöông trình. Ôû ñaây, thoâng soá 
ño chuû yeáu laø soá laàn so saùnh khoaù caàn tìm vôùi caùc maåu tin khaùc. 

7.1.3. Tìm kieám noäi vaø tìm kieám ngoaïi 

Baøi toaùn tìm kieám bao goàm hai nhoùm: tìm kieám noäi vaø tìm kieám ngoaïi. Neáu 
löôïng döõ lieäu lôùn phaûi löu treân thieát bò löu tröõ ngoaøi nhö ñóa hay baêng töø thì baøi 
toaùn ñöôïc goïi laø tìm kieám ngoaïi. Ngöôïc laïi neáu toaøn boä döõ lieäu ñöôïc löu tröõ treân 
boä nhôù chính thì ñöôïc goïi laø tìm kieám noäi. Ôû ñaây ta quan taâm chuû yeáu ñeán tìm 
kieám noäi. 

 
Giaûi thuaät tìm kieám treân caùc caáu truùc lieân keát hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo caùch toå 

chöùc ñaëc tröng cuûa chuùng. Danh saùch lieân keát ñôn laø caáu truùc lieân keát ñôn giaûn 
nhaát, vieäc tìm kieám chæ coù theå duyeät tuaàn töï qua töøng phaàn töû maø thoâi. Ñoái vôùi 
caùc caáu truùc lieân keát khaùc, chuùng ta seõ coù dòp tìm hieåu caùc chieán löôïc tìm kieám 
khaùc nhau khi gaëp töøng caáu truùc cuï theå, chaúng haïn nhö caây nhò phaân tìm kieám, 
caây B-tree, haøng öu tieân,…. Coù moät caáu truùc döõ lieäu khaù ñaëc bieät ñoái vôùi vieäc tìm 
kieám, ñoù laø baûng baêm. YÙ töôûng cô baûn vaø ñaëc bieät nhaát cuûa baûng baêm laøm cho noù 

Fmgndkg dgdag   mfgldmgladg     dflgflgkfldgkal;dkgakgladfkgldfg           dlgkdflgkdlfgkdl’ fg 
 
 
Agkdlgkdflhkggjklghjklhkjl    gfhlkglkfh   gfhltkhlkkglhkgl    g;jlgh;jlgh;kl;l;;l;hylk;ghlkdhgfhgfhfghfghfghfghgh 
 
 
Fghgfjghkhjkljljg      gfhfgjgjghjghjhj                gfjdgjgjgjgfjfgjgfjjlkdvl;kbflbn,f;hlfkh;gfhfh 
 
 
Fhkfglfkklkhgf;hfhlf;hlgfhflhf  dfgdgl;dflh;flh;lgf   fhkfhlkglhkgkhlgfh      f;ghlf;hlgfhh 
 
 
Dfhlfkhlklfkshkshklsdfklgdkslg      dfhlkfhlkkgfhkflkhlfkhkhksdfkhldkhldfkhl   dgkeurtoejgmrgmlergmlemgle 
 
 
Hsflhkldfhkldfhkldf    dfglkdlgkdlfgkldfkgldfklgkdlgk 
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khaùc vôùi caùc caáu truùc döõ lieäu khaùc ôû choã, trong baûng baêm khoâng coù khaùi nieäm 
duyeät qua caùc phaàn töû tröôùc khi ñeán ñöôïc phaàn töû mong muoán. Chuùng ta cuõng seõ 
ñöôïc hoïc veà baûng baêm trong chöông 12. 

 
Chöông naøy chæ trình baøy nhöõng yù töôûng cô baûn vaø ñôn giaûn nhaát cuûa vieäc tìm 

kieám. Trong ñoù, giaû söû raèng khi caàn truy xuaát moät phaàn töû baát kyø naøo ñoù chuùng 
ta coù theå nhaûy ngay ñeán vò trí cuûa noù trong danh saùch vôùi thôøi gian laø haèng soá. 
Ñieàu naøy chæ coù theå ñaït ñöôïc khi caùc phaàn töû ñöôïc löu trong danh saùch lieân 
tuïc. Vaø nhö vaäy, trong chöông naøy caùc giaûi thuaät tìm kieám roõ raøng chæ phuï thuoäc 
vaøo soá laàn so saùnh khoùa, chöù khoâng phuï thuoäc vaøo thôøi gian di chuyeån qua caùc 
phaàn töû. 

 
Caùch hieän thöïc cuûa caùc phöông thöùc boå sung cuõng nhö caùc giaûi thuaät tìm kieám 

döôùi ñaây hoaøn toaøn söû duïng caùc phöông thöùc coù saün cuûa lôùp List trong chöông 4. 
Chuùng ta neân coù moät soá nhaän xeùt nhö sau. Thöù nhaát, caùch söû duïng caùc phöông 
thöùc coù saün cuûa lôùp List khoâng ngaên caám chuùng ta vieäc söû duïng hieän thöïc danh 
saùch lieân keát thay vì danh saùch lieân tuïc. Ñoái vôùi danh saùch lieân keát caàn phaûi chi 
phí trong khi truy xuaát phaàn töû taïi vò trí position naøo ñoù (ñieàu naøy vaãn coøn 
ñieåm khaùc nhau giöõa hai phöông aùn cuûa danh saùch lieân keát coù hoaëc khoâng coù löu 
laïi thuoäc tính current_position). Ñoái vôùi danh saùch lieân tuïc, coù theå tröïc tieáp 
truy xuaát moät phaàn töû thoâng qua moät soá nguyeân chæ vò trí cuûa noù, thay vì goïi 
phöông thöùc coù saün retrieve. 

7.1.4. Lôùp Record vaø lôùp Key 

Chuùng ta coù moät soá quy öôùc nhö sau. Caùc phaàn töû trong danh saùch ñang ñöôïc 
tìm kieám thoaû caùc tieâu chuaån toái thieåu sau: 

• Moãi maãu tin coù moät khoaù ñi keøm. 
• Caùc khoùa coù theå ñöôïc so saùnh vôùi nhau baèng caùc toaùn töû so saùnh. 
• Moät maåu tin coù theå ñöôïc chuyeån ñoåi töï ñoäng thaønh moät khoùa. Do ñoù coù theå 

so saùnh caùc maãu tin vôùi nhau hoaëc so saùnh maãu tin vôùi khoaù thoâng qua vieäc 
vieäc chuyeån ñoåi maãu tin veà khoùa lieân quan ñeán noù. 

 
Chuùng ta seõ caøi ñaët caùc chöông trình tìm kieám laøm vieäc vôùi caùc ñoái töôïng 

thuoäc lôùp Record thoaû caùc ñieàu kieän treân. Ngoaøi ra coøn coù moät lôùp Key (coù theå 
truøng vôùi Record) vaø moät taùc vuï ñeå chuyeån ñoåi moät Record thaønh moät Key. Taùc 
vuï ñoù coù theå ñöôïc caøi ñaët theo moät trong hai caùch sau: 

• Moät phöông thöùc cuûa lôùp Record coù khai baùo laø operator Key() const; 
• Moät constructor cuûa lôùp Key coù khai baùo laø Key(const Record&); 

 
Neáu Record vaø Key laø gioáng nhau thì khoâng caàn taùc vuï naøy. 
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Treân lôùp Key chuùng ta caàn phaûi ñònh nghóa caùc pheùp so saùnh ==, !=, <, >, 
<=, >= moïi caëp ñoái töôïng thuoäc lôùp Key. Do moïi Record ñeàu coù theå ñöôïc chuyeån 
ñoåi thaønh Key nhôø trình bieân dòch baèng moät trong caùc taùc vuï treân, caùc taùc vuï so 
saùnh Key ñeàu coù theå ñöôïc söû duïng ñeå so saùnh hai Record hay so saùnh moät 
Record vôùi moät Key. 

 
// Khai baùo cho lôùp Key 
class Key{ 
   public: 
      //  Caùc  constructor vaø caùc phöông thöùc. 
   private: 
      //  Caùc thuoäc tính cuûa Key. 
}; 
 
//  Khai baùo caùc taùc vuï so saùnh cho khoaù. 
  bool operator ==(const Key &x, const Key &y); 
  bool operator > (const Key &x, const Key &y); 
  bool operator < (const Key &x, const Key &y); 
  bool operator >=(const Key &x, const Key &y); 
  bool operator <=(const Key &x, const Key &y); 
  bool operator !=(const Key &x, const Key &y); 
 
// Khai baùo cho lôùp Record 
class Record{ 
  public: 
    operator Key(); //  Chuyeån ñoåi töø Record sang Key. 
     //  Caùc constructor vaø caùc phöông thöùc cuûa Record. 
private: 
     //  Caùc thuoäc tính cuûa Record 
}; 

   

7.1.5. Thoâng soá 

Caùc haøm tìm kieám seõ nhaän hai tham trò. Tham trò thöù nhaát laø danh saùch caàn 
tìm, tham trò thöù hai laø phaàn töû caàn tìm. Thoâng soá thöù hai ñöôïc goïi laø ñích cuûa 
pheùp tìm kieám. Trò traû veà cuûa haøm coù kieåu laø ErrorCode cho bieát vieäc tìm kieám 
coù thaønh coâng hay khoâng. Neáu tìm thaáy thì tham bieán position chöùa vò trí tìm 
thaáy phaàn töû lieân quan ñeán khoùa caàn tìm trong danh saùch. 

7.2. Tìm kieám tuaàn töï 

7.2.1. Giaûi thuaät vaø haøm 

Phöông phaùp ñôn giaûn nhaát ñeå tìm kieám laø xuaát phaùt töø moät ñaàu cuûa danh 
saùch vaø tìm doïc theo danh saùch cho ñeán khi gaëp ñöôïc phaàn töû caàn tìm hay ñeán 
khi heát danh saùch. Ñaây laø giaûi thuaät ñöôïc söû duïng trong haøm sau. 
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ErrorCode sequential_search(const List<Record> &the_list, 
                             const Key &target, int &position) 
/* 
post: Neáu coù phaàn töû trong danh saùch coù khoùa truøng vôùi target, haøm traû veà success vaø 

tham bieán position chöùa vò trí cuûa phaàn töû ñöôïc tìm thaáy trongt danh saùch. Ngöôïc laïi 
haøm traû veà not_present vaø position khoâng coù nghóa. 

*/ 
{ 
   int s = the_list.size(); 
   for (position = 0; position < s; position++) { 
      Record data; 
      the_list.retrieve(position, data); 
      if (data == target) return success; 
   } 
   return not_present; 
} 

 
Voøng laëp for trong haøm naøy duyeät danh saùch cho ñeán khi gaëp phaàn töû caàn 

tìm hoaëc ñeán khi heát danh saùch. Neáu gaëp phaàn töû caàn tìm thì giaûi thuaät keát thuùc 
ngay laäp töùc vaø position chöùa vò trí phaàn töû tìm ñöôïc, ngöôïc laïi neáu khoâng tìm 
thaáy thì haøm traû veà not_present vaø position chöù vò trí khoâng hôïp leä. 

7.2.2. Phaân tích 

Sau ñaây chuùng ta seõ ñaùnh giaù khoái löôïng coâng vieäc maø giaûi thuaät tìm kieám 
tuaàn töï thöïc hieän ñeå laøm cô sôû so saùnh vôùi caùc phöông phaùp khaùc sau naøy. 

 
Giaû söû giaûi thuaät tìm kieám tuaàn töï ñöôïc thöïc thi treân moät danh saùch daøi. Caùc 

leänh ngoaøi voøng for ñöôïc thöïc hieän moät laàn, do ñoù khoâng aûnh höôûng nhieàu ñeán 
thôøi gian chaïy giaûi thuaät. Trong moãi laàn laëp, moät khoaù cuûa moät maãu tin ñöôïc so 
saùnh vôùi khoaù ñích. Ngoaøi ra coøn coù moät soá taùc vuï khaùc cuõng ñöôïc thöïc hieän moät 
laàn cho moãi laàn laëp. 

 
Nhö vaäy caùc taùc vuï maø ta caàn quan taâm coù lieân heä tröïc tieáp vôùi soá laàn so saùnh 

khoaù. Nhöõng caùch laäp trình khaùc nhau cuûa cuøng moät giaûi thuaät coù theå cho ra caùc 
soá löôïng coâng vieäc khaùc nhau nhöng ñeàu cho cuøng moät soá laàn so saùnh. Khi chieàu 
daøi cuûa danh saùch thay ñoåi thì soá löôïng coâng vieäc cuõng thay ñoåi theo moät caùch 
töông öùng. 

 
Ôû ñaây chuùng ta seõ tìm hieåu söï phuï thuoäc cuûa soá laàn so saùnh khoaù vaøo ñoä daøi 

cuûa danh saùch. Ñaây laø thoâng tin höõu ích nhaát trong vieäc tìm hieåu giaûi thuaät tìm 
kieám naøy, noù khoâng phuï thuoäc vaøo caùch thöùc laäp trình cuï theå cuõng nhö loaïi maùy 
tính cuï theå ñang ñöôïc söû duïng. Vieäc phaân tích caùc giaûi thuaät tìm kieám ñöôïc döïa 
treân giaû thieát caên baûn laø: khoái löôïng coâng vieäc maø moät giaûi thuaät tìm kieám thöïc 
hieän (hay thôøi gian chaïy cuûa giaûi thuaät) ñöôïc phaûn aûnh bôûi toång soá laàn so saùnh 
khoaù maø giaûi thuaät thöïc hieän. 
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Chuùng ta haõy tìm soá laàn so saùnh khoaù maø giaûi thuaät tìm kieám tuaàn töï caàn khi 
noù chaïy treân moät danh saùch goàm n phaàn töû. Do giaûi thuaät tìm kieám tuaàn töï laàn 
löôït so saùnh khoaù ñích vôùi töøng khoaù cuûa caùc phaàn töû trong danh saùch neân toång 
soá laàn so saùnh phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñích trong danh saùch. Neáu ñích laø phaàn töû 
ñaàu tieân cuûa danh saùch thì chæ caàn moät laàn so saùnh. Neáu ñích laø phaàn töû cuoái 
cuøng cuûa danh saùch thì caàn n laàn so saùnh. Neáu pheùp tìm kieám khoâng thaønh coâng 
(khoâng coù phaàn töû  ñích trong danh saùch) thì soá laàn so saùnh cuõng laø n. Nhö vaäy, 
trong tröôøng hôïp toát nhaát, giaûi thuaät tìm kieám tuaàn töï chæ caàn moät laàn so saùnh, 
coøn trong tröôøng hôïp xaáu nhaát thì noù caàn n laàn so saùnh. 

 
Trong phaàn lôùn caùc tröôøng hôïp, chuùng ta khoâng bieát chính xaùc ñaëc ñieåm cuûa 

caùc danh saùch caàn tìm kieám, do ñoù chuùng ta thöôøng khoâng aùp duïng ñöôïc caùc keát 
quaû veà thôøi gian chaïy “toát nhaát” vaø “xaáu nhaát” treân kia. Trong caùc tröôøng hôïp 
naøy, chuùng ta thöôøng söû duïng thôøi gian chaïy trung bình. Ôû ñaây trung bình coù 
nghóa laø chuùng ta xeùt moãi khaû naêng moät laàn vaø laáy keát quaû trung bình cuûa chuùng. 
Töùc laø chuùng ta giaû söû caùc tröôøng hôïp caàn tìm xaûy ra vôùi xaùc suaát nhö nhau. Löu 
yù raèng trong thöïc teá khoâng phaûi luùc naøo giaû thieát naøy cuõng phuø hôïp. 

 
Chuùng ta coù soá laàn so saùnh trung bình cuûa giaûi thuaät tìm kieám tuaàn töï (tröôøng 

hôïp thaønh coâng) nhö sau. 
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7.3. Tìm kieám nhò phaân 

 
Giaûi thuaät tìm kieám tuaàn töï coù theå ñöôïc caøi ñaët deã daøng vaø khaù hieäu quaû vôùi 

nhöõng danh saùch ngaén nhöng vôùi nhöõng danh saùch daøi thì giaûi thuaät chaïy raát 
chaäm. Vôùi caùc danh saùch daøi, coù nhieàu phöông phaùp höõu hieäu hôn ñeå giaûi quyeát 
baøi toaùn tìm kieám, nhöng vôùi ñieàu kieän laø caùc khoaù cuûa danh saùch ñaõ ñöôïc saép 
xeáp saün. 

 
Moät trong nhöõng phöông phaùp toát nhaát ñeå tìm kieám treân moät danh saùch maø 

caùc khoaù ñaõ ñöôïc saép xeáp laø tìm kieám nhò phaân. Trong phöông phaùp naøy, 
chuùng ta so saùnh khoaù ñích vôùi khoaù cuûa phaàn töû ôû giöõa cuûa danh saùch. Tuyø thuoäc 
vaøo khoaù ñích naèm tröôùc hay sau khoaù ôû giöõa maø chuùng ta tieáp tuïc quaù trình tìm 
kieám trong nöûa ñaàu hay nöûa sau cuûa danh saùch. Vôùi caùch naøy, taïi moãi böôùc chuùng 
ta giaûm kích thöôùc cuûa danh saùch caàn tìm ñi moät nöûa. Moät danh saùch chöùa 
khoaûng moät trieäu phaàn töû seõ ñöôïc xöû lyù trong khoaûng hai möôi laàn so saùnh. 
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7.3.1. Danh saùch coù thöù töï 

Sau ñaây chuùng ta ñònh nghóa moät kieåu döõ lieäu tröøu töôïng cho moät danh saùch coù 
thöù töï. 

 
Ñònh nghóa: Danh saùch coù thöù töï (ordered list) laø danh saùch trong ñoù moãi phaàn töû 

coù chöùa moät khoaù sao cho caùc khoaù naøy ñaõ ñöôïc saép thöù töï. Töùc laø neáu 
phaàn töû i ñöùng tröôùc phaàn töû j trong danh saùch thì khoaù cuûa i nhoû hôn 
hay baèng khoaù cuûa j. 

 
Ñeå tìm kieám nhò phaân, danh saùch caàn phaûi coù thöù töï. Chuùng ta caøi ñaët danh 

saùch coù thöù töï laø moät lôùp ñöôïc thöøa keá töø lôùp List ñaõ coù vaø vieát laïi caùc phöông 
thöùc insert vaø replace. 

  
class Ordered_list:public List<Record>{ 
public: 
   Ordered_list(); 
   ErrorCode insert(const Record &data); 
   ErrorCode replace(int position, const Record &data); 
}; 

 
Phöông thöùc insert treân cheøn moät phaàn töû vaøo ñuùng vò trí cuûa noù trong danh 

saùch döïa vaøo thöù töï cuûa caùc khoaù. Neáu danh saùch chöùa nhieàu khoaù truøng vôùi khoaù 
cuûa phaàn töû ñang theâm vaøo thì khoaù môùi seõ laø phaàn töû ñaàu tieân trong soá caùc phaàn 
töû coù khoaù truøng nhau. 
 
ErrorCode Ordered_list::insert(const Record &data) 
/* 
post: Neáu danh saùch chöa ñaày, phaàn töû môùi data ñöôïc cheøn vaøo vò trí ngay sau phaàn töû lôùn 

nhaát trong soá caùc phaàn töû nhoû hôn noù, phöông thöùc traû veà success, ngöôïc laïi phöông thöùc 
traû veà  overflow. 

*/ 
{ 
   int s = size(); 
   int position; 
   for (position = 0; position < s; position++) { // Tìm vò trí thích hôïp. 
      Record list_data; 
      retrieve(position, list_data); 
      if (data >= list_data) break; 
   } 
   return insert(position, data); // Goïi phöông thöùc ñaõ coù cuûa lôùp List. 
} 

 
Phöông thöùc replace cuõng caàn kieåm tra tính hôïp leä cuûa phaàn töû ñöôïc thay 

theá sao cho danh saùch vaãn ñaûm baûo thöù töï. 
 



Chöông 7 – Tìm kieám 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   143

7.3.2. Xaây döïng giaûi thuaät 

Ñeå ñaûm baûo raèng giaûi thuaät ñöôïc xaây döïng seõ cho ra keát quaû ñuùng ñaén, chuùng 
ta caàn moâ taû roõ raøng veà yù nghóa cuûa caùc bieán söû duïng trong chöông trình vaø caùc 
ñieàu kieän caàn phaûi thoaû tröôùc vaø sau moãi voøng laëp, ñoàng thôøi voøng laëp cuõng phaûi 
ñöôïc ñaûm baûo raèng seõ döøng ñuùng. 

 
Giaûi thuaät tìm kieám nhò phaân seõ söû duïng hai chæ soá, top vaø bottom, ñeå giôùi 

haïn phaàn danh saùch maø chuùng ta ñang tieán haønh tìm kieám. Taïi moãi böôùc, giaûi 
thuaät giaûm kích thöôùc cuûa phaàn naøy ñi khoaûng moät nöûa. Ñeå tieän theo doõi tieán 
trình cuûa giaûi thuaät, chuùng ta caàn xaùc nhaän moät ñieàu raèng, tröôùc moãi laàn laëp coù 
moät ñieàu kieän luoân ñuùng: khoaù ñích, neáu coù trong danh saùch, phaûi luoân naèm trong 
khoaûng töø  bottom ñeán top, coù keå caû hai vò trí naøy. Ñieàu kieän naøy luùc ñaàu ñöôïc baûo 
ñaûm baèng caùch ñaët bottom baèng 0 vaø top laø the_list.size()–1. 

 
Tröôùc tieân , giaûi thuaät tìm vò trí phaàn töû ôû giöõa bottom vaø top theo coâng thöùc 
 
     (bottom + top) 

mid =  
            2 
Keá ñoù giaûi thuaät so saùnh khoaù ñích vôùi khoaù cuûa phaàn töû taïi vò trí mid vaø thay 

ñoåi top hoaëc bottom döïa theo keát quaû cuûa pheùp so saùnh naøy. 
 
Chuùng ta löu yù raèng giaûi thuaät neân keát thuùc khi top ≤ bottom; töùc laø khi 

phaàn danh saùch caàn tìm coøn khoâng quaù moät phaàn töû (giaû söû raèng giaûi thuaät ñaõ 
khoâng chaám döùt sôùm hôn tröôùc ñoù trong tröôøng hôïp khoaù ñích ñaõ ñöôïc tìm thaáy). 

 
Cuoái cuøng, ñeå chaéc chaén raèng giaûi thuaät döøng, soá phaàn töû caàn tìm cuûa danh 

saùch (top – bottom + 1) phaûi giaûm sau moãi laàn laëp cuûa giaûi thuaät. 
 

7.3.3. Phieân baûn thöù nhaát 

Caùch caøi ñaët ñôn giaûn nhaát cuûa giaûi thuaät laø cöù tieáp tuïc chia ñoâi danh saùch, 
baát keå khoaù ñích coù ñöôïc tìm thaáy hay chöa, cho tôùi khi danh saùch coøn laïi coù 
chieàu daøi laø 1. 

Haøm sau ñaây ñöôïc vieát ñeä qui. 
 

Error_code recursive_binary_1(const Ordered_list &the_list, const Key 
&target, int bottom, int top, int &position) 

/* 
pre:  Caùc chæ soá bottom vaø top chæ ra daõy caùc phaàn töû trong danh saùch phuïc vuï cho vieäc tìm 

kieám target. 
post: Neáu phaàn töû coù khoùa truøng vôùi target ñöôïc tìm thaáy thì traû veà success, position chæ 

vò trí tìm thaáy. Ngöôïc laïi phöông thöùc traû veà not_present, position khoâng coù nghóa.  
uses: recursive_binary_1 vaø caùc phöông thöùc cuûa lôùp List vaø Record. 
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*/ 
{ 
   Record data; 
   if (bottom < top) {              // List coù nhieàu hôn 1 phaàn töû. 
      int mid = (bottom + top) / 2; 
      the_list.retrieve(mid, data); 
      if (data < target)                  // Caàn loaïi boû moät nöûa soá phaàn töû beân phaûi. 
         return recursive_binary_1(the_list, target, mid + 1, top, position); 
      else                                // Caàn loaïi boû moät nöûa soá phaàn töû beân traùi. 
         return recursive_binary_1(the_list, target, bottom, mid, position); 
   } 
   else if (top < bottom) 
      return not_present;           // List roãng. 
   else {                           // List coù chính xaùc 1 phaàn töû. 
      position = bottom; 
      the_list.retrieve(bottom, data); 
      if (data == target) return success; 
      else return not_present; 
   } 
} 
 

Söï phaân chia cuûa danh saùch trong quaù trình tìm kieám coù theå ñöôïc minh hoaï 
nhö sau: 

 
Löu yù raèng trong sô ñoà naøy phaàn ñaàu tieân chæ chöùa caùc phaàn töû nhoû hôn khoaù 

ñích coøn phaàn cuoái coù theå chöùa caùc phaàn töû lôùn hôn hoaëc baèng khoaù ñích. Baèng 
caùch naøy, khi phaàn giöõa cuûa danh saùch chæ coøn moät phaàn töû maø laïi laø phaàn töû 
chöùa khoùa ñích thì phaàn töû naøy luoân laø phaàn töû ñaàu tieân neáu coù nhieàu phaàn töû coù 
khoaù truøng vôùi noù trong danh saùch. 

 
Neáu danh saùch laø roãng thì haøm treân thaát baïi, ngöôïc laïi noù tính giaù trò cuûa 

mid. Vì mid ñöôïc tính laø trung bình cuûa top vaø bottom neân noù naèm giöõa top vaø 
bottom, vaø do ñoù noù laø chæ soá hôïp leä cuûa moät phaàn töû  cuûa danh saùch. 

 
Bieåu thöùc chia nguyeân luoân laøm troøn xuoáng, neân chuùng ta coù  
 

bottom ≤  mid < top 
 

Sau khi quaù trình ñeä qui keát thuùc, giaûi thuaät phaûi kieåm tra xem khoaù ñích ñaõ 
ñöôïc tìm thaáy hay chöa vì quaù trình ñeä qui khoâng thöïc hieän pheùp kieåm tra naøy. 

 
Ñeå chuyeån haøm treân veà daïng haøm tìm kieám chuaån maø chuùng ta ñònh ra ôû treân 

chuùng ta ñònh nghóa haøm sau: 
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Error_code run_recursive_binary_1(const Ordered_list &the_list, 
                                  const Key &target, int &position) 
{ 
  return recursive_binary_1(the_list, target, 0, the_list.size() - 1, 

position); 
} 
 

Vì pheùp ñeä qui ñöôïc söû duïng trong haøm treân laø ñeä qui ñuoâi (tail recursion) neân 
coù theå chuyeån thaønh voøng laëp moät caùch deã daøng. Ñoàng thôøi chuùng ta coù theå laøm 
cho caùc thoâng soá cuûa haøm trôû neân thoáng nhaát vôùi caùc haøm tìm kieám khaùc. 
 
ErrorCode binary_search_1 (const Ordered_list &the_list, 
                            const Key &target, int &position) 
/* 
post: Neáu phaàn töû coù khoùa truøng vôùi target ñöôïc tìm thaáy thì traû veà success, position chæ vò trí 

tìm thaáy. Ngöôïc laïi phöông thöùc traû veà not_present, position khoâng coù nghóa.  
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp List vaø Record. 
*/ 
{ 
   Record data; 
   int bottom = 0, top = the_list.size() - 1; 
 
   while (bottom < top) { 
      int mid = (bottom + top) / 2; 
      the_list.retrieve(mid, data); 
      if (data < target) 
         bottom = mid + 1; 
      else 
         top = mid; 
   } 
   if (top < bottom) return not_present; 
   else { 
      position = bottom; 
      the_list.retrieve(bottom, data); 
      if (data == target) return success; 
      else return not_present; 
   } 
} 
 

7.3.4. Nhaän bieát sôùm phaàn töû coù chöùa khoùa ñích 

Tuy binary_search_1 laø moät daïng ñôn giaûn cuûa giaûi thuaät tìm kieám nhò 
phaân, nhöng noù thöïc hieän thöøa moät soá laàn so saùnh vì noù khoâng nhaän ra tröôøng 
hôïp phaàn töû khoaù ñöôïc tìm thaáy sôùm hôn. Vì theá chuùng ta coù theå caûi tieán giaûi 
thuaät nhö sau. 

 
Error_code recursive_binary_2(const Ordered_list &the_list, const Key 

&target,int bottom, int top, int &position) 
/* 
pre:  Caùc chæ soá bottom vaø top chæ ra daõy caùc phaàn töû trong danh saùch phuïc vuï cho vieäc tìm 

kieám target. 
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post: Neáu phaàn töû coù khoùa truøng vôùi target ñöôïc tìm thaáy thì traû veà success, position chæ 
vò trí tìm thaáy. Ngöôïc laïi phöông thöùc traû veà not_present, position khoâng coù nghóa.  

uses: recursive_binary_2 vaø caùc phöông thöùc cuûa lôùp List vaø Record. 
*/ 
{ 
   Record data; 
   if (bottom <= top) { 
      int mid = (bottom + top) / 2; 
      the_list.retrieve(mid, data); 
      if (data == target) { 
         position = mid; 
         return success; 
      } 
 
      else if (data < target) 
         return recursive_binary_2(the_list, target, mid + 1, top, position); 
      else 
         return recursive_binary_2(the_list, target, bottom, mid - 1, 

position); 
   } 
   else return not_present; 
} 
 
Error_code run_recursive_binary_2(const Ordered_list &the_list, 
                                  const Key &target, int &position) 
{ 
  return recursive_binary_2(the_list, target, 0, the_list.size() - 1, 

position); 
} 
 

Chuùng ta coù theå chuyeån haøm naøy thaønh daïng khoâng ñeä qui nhö sau. 
 
Error_code binary_search_2(const Ordered_list &the_list, 
                           const Key &target, int &position) 
/* 
post: Neáu phaàn töû coù khoùa truøng vôùi target ñöôïc tìm thaáy thì traû veà success, position chæ 

vò trí tìm thaáy. Ngöôïc laïi phöông thöùc traû veà not_present, position khoâng coù nghóa.  
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp List vaø Record. 
*/ 
{ 
   Record data; 
   int bottom = 0, top = the_list.size() - 1; 
   while (bottom <= top) { 
      position = (bottom + top) / 2; 
      the_list.retrieve(position, data); 
      if (data == target) return success; 
      if (data < target) bottom = position + 1; 
      else top = position - 1; 
   } 
   return not_present; 
} 
 

Caùc hoaït ñoäng naøy coù theå ñöôïc minh hoïaï nhö sau: 
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Sô ñoà naøy laø ñoái xöùng theo nghóa phaàn thöù nhaát chæ chöùa caùc phaàn töû nhoû hôn 

khoaù, phaàn thöù ba chæ chöùa caùc phaàn töû lôùn hôn khoaù. Khi ñoù, neáu nhö khoaù xuaát 
hieän ôû nhieàu vò trí trong danh saùch thì giaûi thuaät coù theå traû veà baát kyø vò trí naøo 
trong soá ñoù. Ñaây cuõng laø nhöôïc ñieåm cuûa caùch caûi tieán ñeå nhaän ra sôùm phaàn töû 
caàn tìm naøy, vì trong moät soá öùng duïng, vò trí töông ñoái giöõa phaàn töû ñöôïc tìm 
thaáy so vôùi caùc phaàn töû coù khoùa truøng vôùi noù raát quan troïng. 

7.4. Caây so saùnh 
Caây so saùnh (comparison tree) cuûa moät giaûi thuaät tìm kieám, coøn goïi laø caây 

quyeát ñònh (decision tree) hay caây tìm kieám (search tree), laø moät caây coù ñöôïc baèng 
caùch laàn theo veát caùc haønh vi cuûa giaûi thuaät. Moãi nuùt cuûa caây bieåu dieãn moät pheùp 
so saùnh. Teân cuûa nuùt laø chæ soá cuûa phaàn töû coù khoùa ñang ñöôïc so saùnh vôùi khoùa 
ñích. Caùc nhaùnh xuaát phaùt töø  moãi nuùt laø caùc keát quaû coù theå coù cuûa pheùp so saùnh 
taïi nuùt ñoù vaø ñöôïc ñaët teân töông öùng. Khi giaûi thuaät keát thuùc chuùng ta coù moät nuùt 
laù. Neáu giaûi thuaät thaát baïi thì nuùt laù naøy ñöôïc ñaët teân laø F, ngöôïc laïi teân cuûa nuùt 
laø chæ soá cuûa phaàn töû coù khoaù truøng vôùi khoaù ñích.  

 
Caây so saùnh cho giaûi thuaät tìm kieám tuaàn töï  raát ñôn giaûn: 
 

 
Hình 7.2- Caây so saùnh cho tìm kieám tuaàn töï 

 
Soá laàn so saùnh maø moät giaûi thuaät tìm kieám thöïc hieän khi tieán haønh moät pheùp 

tìm kieám cuï theå laø soá nuùt trung gian maø giaûi thuaät ñi qua keå töø goác (nuùt treân cuøng 
cuûa caây) ñeå ñi ñeán nuùt laù caàn thieát.  
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Hình daïng cuûa caây so saùnh cho tìm kieám nhò phaân: 
 

Giaûi thuaät tìm kieám tuaàn töï caàn nhieàu pheùp so saùnh hôn giaûi thuaät tìm kieám 
nhò phaân. Chuùng ta deã daøng nhaän thaáy ñieàu naøy qua hình daïng caùc caây so saùnh 
cuûa chuùng. Giaûi thuaät tìm kieám tuaàn töï coù caây so saùnh heïp vaø cao trong khi caây 
so saùnh cuûa giaûi thuaät tìm kieám nhò phaân roäng vaø thaáp hôn nhieàu. Hình daïng caây 
naøy giuùp ta hieåu ñöôïc taïi sao soá laàn so saùnh trong pheùp tìm kieám nhò phaân laø ít 
hôn so vôùi tìm kieám tuaàn töï. 

 
Hình 7.3- Caây so saùnh cho tìm kieám nhò phaân. 
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Chöông 8 – SAÉP XEÁP 
 

Chöông naøy giôùi thieäu moät soá phöông phaùp saép xeáp cho caû danh saùch lieân tuïc 
vaø danh saùch lieân keát. 

8.1. Giôùi thieäu  
Ñeå truy xuaát thoâng tin nhanh choùng vaø chính xaùc, ngöôøi ta thöôøng saép xeáp 

thoâng tin theo moät traät töï hôïp lyù naøo ñoù. Coù moät soá caáu truùc döõ lieäu maø ñònh 
nghóa cuûa chuùng ñaõ bao haøm traät töï cuûa caùc phaàn töû, khi ñoù moãi phaàn töû khi 
theâm vaøo ñeàu phaûi ñaûm baûo traät töï naøy. Trong chöông naøy chuùng ta seõ tìm hieåu 
vieäc saép xeáp caùc danh saùch chöa coù thöù töï trôû neân coù thöù töï.  

 
Vì saép xeáp coù vai troø quan troïng neân coù raát nhieàu phöông phaùp ñöôïc ñöa ra ñeå 

giaûi quyeát baøi toaùn naøy. Caùc phöông phaùp naøy khaùc nhau ôû nhieàu ñieåm, trong ñoù 
ñieåm quan troïng nhaát laø döõ lieäu caàn saép xeáp naèm toaøn boä trong boä nhôù chính 
(töông öùng caùc giaûi thuaät saép xeáp noäi) hay coù moät phaàn naèm trong thieát bò löu tröõ 
ngoaøi (töông öùng caùc giaûi thuaät saép xeáp ngoaïi). Trong chöông naøy chuùng ta chæ 
xem xeùt moät soá giaûi thuaät saép xeáp noäi. 

 
Chuùng ta seõ söû duïng caùc lôùp ñaõ coù ôû chöông 4 vaø chöông 7. Ngoaøi ra, trong 

tröôøng hôïp khi coù nhieàu phaàn töû khaùc nhau coù cuøng khoùa thì caùc giaûi thuaät saép 
xeáp khaùc nhau seõ cho ra nhöõng thöù töï khaùc nhau giöõa chuùng, vaø ñoâi khi söï khaùc 
nhau naøy cuõng coù aûnh höôûng ñeán caùc öùng duïng. 

 
Trong caùc giaûi thuaät tìm kieám, khoái löôïng coâng vieäc phaûi thöïc hieän coù lieân 

quan chaët cheõ vôùi soá laàn so saùnh caùc khoùa. Trong caùc giaûi thuaät saép xeáp thì ñieàu 
naøy cuõng ñuùng. Ngoaøi ra, caùc giaûi thuaät saép xeáp coøn phaûi di chuyeån caùc phaàn töû. 
Coâng vieäc naøy cuõng chieám nhieàu thôøi gian, ñaëc bieät khi caùc phaàn töû coù kích thöôùc 
lôùn ñöôïc löu tröõ trong danh saùch lieân tuïc. 
 

Ñeå coù theå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao, caùc giaûi thuaät saép xeáp thöôøng phaûi taän duïng 
caùc ñaëc ñieåm rieâng cuûa töøng loaïi caáu truùc döõ lieäu. Chuùng ta seõ vieát caùc giaûi thuaät 
saép xeáp döôùi daïng caùc phöông thöùc cuûa lôùp List. 

 
template <class Record> 
class Sortable_list:public List<Record> { 
public:  //  Khai baùo cuûa caùc phöông thöùc saép xeáp ñöôïc theâm vaøo ñaây 
private: //  Caùc haøm phuï trôï. 
}; 
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Chuùng ta coù theå söû duïng baát kyø daïng hieän thöïc naøo cuûa lôùp List trong chöông 
4. Caùc phaàn töû döõ lieäu trong Sortable_list coù kieåu laø Record. Nhö ñaõ giôùi 
thieäu trong chöông 7,  Record coù caùc tính chaát sau ñaây: 

• Moãi maãu tin coù moät khoaù ñi keøm. 
• Caùc khoùa coù theå ñöôïc so saùnh vôùi nhau baèng caùc toaùn töû so saùnh. 
• Moät maåu tin coù theå ñöôïc chuyeån ñoåi töï ñoäng thaønh moät khoùa. Do ñoù coù theå 

so saùnh caùc maãu tin vôùi nhau hoaëc so saùnh maãu tin vôùi khoaù thoâng qua vieäc 
chuyeån ñoåi maãu tin veà khoùa lieân quan ñeán noù. 

8.2. Saép xeáp kieåu cheøn (Insertion Sort) 
Phöông phaùp saép xeáp chen vaøo döïa treân yù töôûng cheøn phaàn töû vaøo danh saùch 

ñaõ coù thöù töï. 

8.2.1. Cheøn phaàn töû vaøo danh saùch ñaõ coù thöù töï 

Ñònh nghóa danh saùch coù thöù töï ñaõ ñöôïc trình baøy trong chöông 7. 
Vôùi caùc danh saùch coù thöù töï, moät soá taùc vuï chæ söû duïng khoùa cuûa phaàn töû chöù 

khoâng söû duïng vò trí cuûa phaàn töû: 
• retrieve:  truy xuaát moät phaàn töû coù khoùa cho tröôùc. 
• insert: cheøn moät phaàn töû coù khoùa cho tröôùc sao cho danh saùch vaãn coøn 

thöù töï, vò trí cuûa phaàn töû môùi ñöôïc xaùc ñònh bôûi khoùa cuûa noù. 
 

Pheùp theâm vaøo vaø pheùp truy xuaát coù theå khoâng cho keát quaû duy nhaát trong 
tröôøng hôïp coù nhieàu phaàn töû truøng khoùa. Pheùp truy xuaát phaàn töû döïa treân khoùa 
chính laø pheùp tìm kieám ñaõ ñöôïc trình baøy trong chöông 7. 

 
Ñeå theâm phaàn töû môùi vaøo danh saùch lieân tuïc ñaõ coù thöù töï, caùc phaàn töû seõ 

ñöùng sau noù phaûi ñöôïc dòch chuyeån ñeå taïo choã troáng. Chuùng ta caàn thöïc hieän pheùp 

 

 
 

Hình 8.1 – Cheøn phaàn töû vaøo danh saùch ñaõ coù thöù töï. 
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tìm kieám ñeå tìm vò trí chen vaøo. Vì danh saùch ñaõ coù thöù töï neân ta coù theå söû duïng 
pheùp tìm kieám nhò phaân. Tuy nhieân, do thôøi gian caàn cho vieäc di chuyeån caùc phaàn 
töû lôùn hôn nhieàu so vôùi thôøi gian tìm kieám, neân vieäc tieát kieäm thôøi gian tìm kieám 
cuõng khoâng caûi thieän thôøi gian chaïy toaøn boä giaûi thuaät ñöôïc bao nhieâu. Neáu vieäc 
tìm kieám tuaàn töï töø cuoái danh saùch coù thöù töï ñöôïc thöïc hieän ñoàng thôøi vôùi vieäc di 
chuyeån phaàn töû, thì chi phí cho moät laàn chen moät phaàn töû môùi laø toái thieåu. 

 

8.2.2. Saép xeáp kieåu cheøn cho danh saùch lieân tuïc 

Taùc vuï theâm moät phaàn töû vaøo danh saùch coù thöù töï laø cô sôû cuûa pheùp saép xeáp 
kieåu cheøn. Ñeå saép xeáp moät danh saùch chöa coù thöù töï, chuùng ta laàn löôït laáy ra töøng 
phaàn töû cuûa noù vaø duøng taùc vuï treân ñeå ñöa vaøo moät danh saùch luùc ñaàu laø roãng. 

 
Phöông phaùp naøy ñöôïc minh hoïa trong hình 8.2. Hình naøy chæ ra caùc böôùc caàn 

thieát ñeå saép xeáp moät danh saùch coù 6 töø. Nhìn hình veõ chuùng ta thaáy, phaàn danh 
saùch ñaõ coù thöù töï goàm caùc phaàn töû töø chæ soá sorted trôû leân treân, caùc phaàn töû töø 
chæ soá unsorted trôû xuoáng döôùi laø chöa coù thöù töï. Böôùc ñaàu tieân, töø “hen” ñöôïc 
xem laø ñaõ coù thöù töï do danh saùch coù moät phaàn töû ñöông nhieân laø danh saùch coù 
thöù töï. Taïi moãi böôùc, phaàn töû ñaàu tieân trong phaàn danh saùch beân döôùi ñöôïc laáy ra 
vaø cheøn vaøo vò trí thích hôïp trong phaàn danh saùch ñaõ coù thöù töï beân treân. Ñeå coù 
choã cheøn phaàn töû naøy, moät soá phaàn töû khaùc trong phaàn danh saùch ñaõ coù thöù töï 
ñöôïc di chuyeån veà phía cuoái danh saùch.  

 
Trong phöông thöùc duôùi ñaây, first_unsorted laø chæ soá phaàn töû ñaàu tieân 

trong phaàn danh saùch chöa coù thöù töï, vaø current laø bieán taïm naém giöõ phaàn töû 
naøy cho ñeán khi tìm ñöôïc choã troáng ñeå cheøn vaøo. 

 

 
 
 

Hình 8.2- Ví duï veà saép xeáp kieåu cheøn cho danh saùch lieân tuïc. 
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// Daønh cho danh saùch lieân tuïc  trong chöông 4. 
 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::insertion_sort() 
/* 
post: Caùc phaàn töû trong danh saùch ñaõ ñöôïc saép xeáp theo thöù töï khoâng giaûm. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp Record.  
*/ 
{ 
   int first_unsorted;//Chæ soá phaàn töû ñaàu tieân trong phaàn danh saùch chöa coù thöù töï.       
   int position;  // Chæ soá duøng cho vieäc di chuyeån caùc phaàn töû veà phía sau. 
   Record current;// Naém giöõ phaàn töû ñang ñöôïc tìm choã cheøn vaøo phaàn danh saùch ñaõ coù thöù 

töï. 
   for (first_unsorted = 1; first_unsorted < count; first_unsorted++) 
      if (entry[first_unsorted] < entry[first_unsorted - 1]) { 
         position = first_unsorted; 
         current = entry[first_unsorted]; 
         do {    // Di chuyeån daàn caùc phaàn töû veà phía sau ñeå tìm choã troáng thích hôïp.             

entry[position] = entry[position - 1]; 
            position--;                   
         } while (position > 0 && entry[position - 1] > current); 
         entry[position] = current; 
      } 
} 

 

Hình 8.3- Böôùc chính cuûa giaûi thuaät saép xeáp kieåu cheøn.
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Vì danh saùch coù moät phaàn töû xem nhö ñaõ coù thöù töï neân voøng laëp treân bieán 
first_unsorted baét ñaàu vôùi phaàn töû thöù hai. Neáu phaàn töû naøy ñaõ ôû ñuùng vò trí 
thì khoâng caàn phaûi tieán haønh thao taùc naøo. Ngöôïc laïi, phaàn töû ñöôïc ñöa vaøo bieán 
current, voøng laëp do...while ñaåy caùc phaàn töû luøi veà sau moät vò trí cho ñeán khi 
tìm ñöôïc vò trí ñuùng cho current. Tröôøng hôïp vò trí ñuùng cuûa current laø ñaàu 
daõy caàn ñöôïc nhaän bieát rieâng bôûi ñieàu kieän thoaùt khoûi voøng laëp laø position==0. 

 

8.2.3. Saép xeáp kieåu cheøn cho danh saùch lieân keát 

Vôùi danh saùch lieân keát, chuùng ta khoâng caàn di chuyeån caùc phaàn töû, do ñoù cuõng 
khoâng caàn baét ñaàu tìm kieám töø phaàn töû cuoái cuûa phaàn danh saùch ñaõ coù thöù töï. 
Hình 8.4 minh hoïa giaûi thuaät naøy. Con troû last_sorted chæ phaàn töû cuoái cuøng 
cuûa phaàn danh saùch ñaõ coù thöù töï, last_sorted->next chæ phaàn töû ñaàu tieân cuûa 
phaàn danh saùch chöa coù thöù töï. Ta duøng bieán first_unsorted ñeå chæ vaøo phaàn 
töû naøy vaø bieán current ñeå tìm vò trí thích hôïp cho vieäc cheøn phaàn töû 
*first_unsorted vaøo. Neáu vò trí ñuùng cuûa *first_unsorted laø ñaàu danh saùch 
thì noù ñöôïc cheøn vaøo vò trí naøy. Ngöôïc laïi, current ñöôïc di chuyeån veà phía cuoái 
danh saùch cho ñeán khi coù (current->entry >= first_unsorted->entry) vaø 
*first_unsorted ñöôïc theâm vaøo ngay tröôùc *current. Ñeå coù theå thöïc hieän vieäc 
theâm vaøo tröôùc current, chuùng ta caàn moät con troû trailing luoân ñöùng tröôùc 
current moät vò trí. 

Hình 8.4- Saép xeáp kieåu cheøn cho danh saùch lieân keát. 
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Nhö chuùng ta ñaõ bieát, phaàn töû caàm canh (sentinel) laø moät phaàn töû ñöôïc theâm 
vaøo moät ñaàu cuûa danh saùch ñeå ñaûm baûo raèng voøng laëp luoân keát thuùc maø khoâng 
caàn phaûi thöïc hieän boå sung moät pheùp kieåm tra naøo. Vì chuùng ta ñaõ coù  

 
   last_sorted->next == first_unsorted, 
 

neân phaàn töû *first_unsorted ñoùng luoân vai troø cuûa phaàn töû caàm canh trong 
khi current tieán daàn veà phía cuoái phaàn danh saùch ñaõ coù thöù töï. Nhôø ñoù, ñieàu 
kieän döøng cuûa voøng laëp di chuyeån current luoân ñöôïc ñaûm baûo. 
 

Ngoaøi ra, danh saùch roãng hay danh saùch coù moät phaàn töû laø ñöông nhieân coù thöù 
töï,  neân ta coù theå kieåm tra tröôùc deã daøng. 

 
Maëc duø cô cheá hieän thöïc cuûa saép xeáp kieåu cheøn cho danh saùch lieân keát vaø cho 

danh saùch lieân tuïc coù nhieàu ñieåm khaùc nhau nhöng veà yù töôûng thì hai phieân baûn 
naøy raát gioáng nhau. Ñieåm khaùc bieät lôùn nhaát laø trong danh saùch lieân keát vieäc tìm 
kieám ñöôïc thöïc hieän töø ñaàu danh saùch trong khi trong danh saùch lieân tuïc vieäc tìm 
kieám ñöôïc thöïc hieän theo chieàu ngöôïc laïi. 

 
// Daønh cho danh saùch lieân keát trong chöông 4. 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::insertion_sort() 
/* 
post: Caùc phaàn töû trong danh saùch ñaõ ñöôïc saép xeáp theo thöù töï khoâng giaûm. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp Record.  
*/ 
{ 
 Node <Record>  *first_unsorted, 
                 *last_sorted,    
                  *current,        
                  *trailing;       
 if (head != NULL) {          // Loaïi tröôøng hôïp danh saùch roãng vaø        
      last_sorted =     head;   // tröôøng hôïp danh saùch chæ coù 1 phaàn töû. 
 
      while (last_sorted->next != NULL) { 
         first_unsorted = last_sorted->next; 
         if (first_unsorted->entry < head->entry) { 
            //  *first_unsorted ñöôïc cheøn vaøo ñaàu danh saùch. 
            last_sorted->next = first_unsorted->next; 
            first_unsorted->next = head; 
            head = first_unsorted; 
         } 
         else { 
            //  Tìm vò trí thích hôïp. 
            trailing = head; 
            current = trailing->next; 
            while (first_unsorted->entry > current->entry) { 
               trailing = current; 
               current = trailing->next; 
            } 
         // *first_unsorted ñöôïc cheøn vaøo giöõa *trailing vaø *current. 
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            if (first_unsorted == current) 
               last_sorted = first_unsorted;       // vò trí ñang coù ñaõ ñuùng. 
            else { 
               last_sorted->next = first_unsorted->next; 
               first_unsorted->next = current; 
               trailing->next = first_unsorted; 
            } 
         } 
      } 
   } 
} 
 

Thôøi gian caàn thieát ñeå saép xeáp danh saùch duøng giaûi thuaät saép xeáp kieåu cheøn tæ 
leä vôùi bình phöông soá phaàn töû cuûa danh saùch. 

8.3. Saép xeáp kieåu choïn (Selection Sort) 
Saép xeáp kieåu cheøn coù moät nhöôïc ñieåm lôùn. Sau khi moät soá phaàn töû ñaõ ñöôïc saép 

xeáp vaøo phaàn ñaàu cuûa danh saùch, vieäc saép xeáp moät phaàn töû phía sau ñoâi khi ñoøi 
hoûi phaûi di chuyeån phaàn lôùn caùc phaàn töû ñaõ coù thöù töï naøy. Moãi laàn di chuyeån, caùc 
phaàn töû chæ ñöôïc di chuyeån moät vò trí, do ñoù neáu moät phaàn töû caàn di chuyeån 20 vò 
trí ñeå ñeán ñöôïc vò trí ñuùng cuoái cuøng cuûa noù thì noù caàn ñöôïc di chuyeån 20 laàn. Neáu 
kích thöôùc cuûa moãi phaàn töû laø nhoû hoaëc chuùng ta söû duïng danh saùch lieân keát thì 
vieäc di chuyeån naøy khoâng caàn nhieàu thôøi gian laém. Nhöng neáu kích thöôùc moãi 
phaàn töû  lôùn vaø danh saùch laø lieân tuïc thì thôøi gian di chuyeån caùc phaàn töû seõ raát 
lôùn. Nhö vaäy, neáu nhö moãi phaàn töû, khi caàn phaûi di chuyeån, ñöôïc di chuyeån ngay 
ñeán vò trí ñuùng sau cuøng cuûa noù thì giaûi thuaät seõ chaïy hieäu quaû hôn nhieàu. Sau 
ñaây chuùng ta trình baøy moät giaûi thuaät ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù. 

 

8.3.1. Giaûi thuaät 

 

 

 
Hình 8.5- Ví duï saép xeáp kieåu choïn. 
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Hình 8.5 trình baøy moät ví duï saép xeáp 6 töø theo thöù töï cuûa baûng chöõ caùi. Taïi 
böôùc ñaàu tieân, chuùng ta tìm phaàn töû seõ ñöùng taïi vò trí cuoái cuøng trong danh saùch 
coù thöù töï vaø traùo ñoåi vò trí vôùi phaàn töû cuoái cuøng hieän taïi. Trong caùc böôùc keá tieáp, 
chuùng ta tieáp tuïc laëp laïi coâng vieäc treân vôùi phaàn coøn laïi cuûa danh saùch khoâng keå 
caùc phaàn töû ñaõ ñöôïc choïn trong caùc böôùc tröôùc. Khi phaàn danh saùch chöa ñöôïc saép 
xeáp chæ coøn laïi moät phaàn töû thì giaûi thuaät keát thuùc. 

 
Böôùc toång quaùt trong saép xeáp kieåu choïn ñöôïc minh hoïa trong hình 8.6. Caùc 

phaàn töû coù khoùa lôùn ñaõ ñöôïc saép theo thöù töï vaø ñaët ôû phaàn cuoái danh saùch. Caùc 
phaàn töû coù khoùa nhoû hôn chöa ñöôïc saép xeáp. Chuùng ta tìm trong soá nhöõng phaàn 
töû chöa ñöôïc saép xeáp ñeå laáy ra phaàn töû coù khoùa lôùn nhaát vaø ñoåi choã noù veà cuoái caùc 
phaàn töû naøy. Baèng caùch naøy, taïi moãi böôùc, moät phaàn töû ñöôïc ñöa veà ñuùng vò trí 
cuoái cuøng cuûa noù. 

8.3.2. Saép xeáp choïn treân danh saùch lieân tuïc 

Saép xeáp choïn giaûm toái ña vieäc di chuyeån döõ lieäu do moãi böôùc ñeàu coù ít nhaát 
moät phaàn töû ñöôïc ñaët vaøo ñuùng vò trí cuoái cuøng cuûa noù. Vì vaäy saép xeáp kieåu choïn 
thích hôïp cho caùc danh saùch lieân tuïc coù caùc phaàn töû coù kích thöôùc lôùn. Neáu caùc 
phaàn töû coù kích thöôùc nhoû hay danh saùch coù hieän thöïc laø lieân keát thì saép xeáp kieåu 
cheøn thöôøng nhanh hôn saép xeáp kieåu choïn. Do ñoù chuùng ta chæ xem xeùt saép xeáp 
kieåu choïn cho danh saùch lieân tuïc. Giaûi thuaät sau ñaây söû duïng haøm phuï trôï 
max_key cuûa Sortable_list ñeå tìm phaàn töû lôùn nhaát. 

 
 
 
 

 
Hình 8.6- Moät böôùc trong saép xeáp kieåu choïn. 
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// Daønh cho danh saùch lieân tuïc trong chöông 4. 
 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::selection_sort() 
/* 
post: Caùc phaàn töû trong danh saùch ñaõ ñöôïc saép xeáp theo thöù töï khoâng giaûm. 
uses: max_key, swap. 
*/ 
{ 
   for (int position = count - 1; position > 0; position--) { 
      int max = max_key(0, position); 
      swap(max, position); 
   } 
} 

 
Löu yù raèng khi n-1 phaàn töû ñaõ ñöùng vaøo vò trí ñuùng (n laø soá phaàn töû cuûa danh 

saùch) thì phaàn töû coøn laïi ñöông nhieân coù vò trí ñuùng. Do ñoù voøng laëp keát thuùc taïi 
position==1. 

 
template <class Record> 
// Daønh cho danh saùch lieân tuïc trong chöông 4. 
 
int Sortable_list<Record>::max_key(int low, int high) 
/* 
pre:  low vaø high laø hai vò trí hôïp leä trong danh saùch vaø low <= high. 
post: traû veà vò trí phaàn töû lôùn nhaát naèm trong khoaûng chæ soá töø low ñeán high. 
uses: lôùp Record. 
*/ 
{ 
   int largest, current; 
   largest = low; 
   for (current = low + 1; current <= high; current++) 
      if (entry[largest] < entry[current]) 
         largest = current; 
   return largest; 
} 
 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::swap(int low, int high) 
/* 
pre:  low vaø high laø hai vò trí hôïp leä trong danh saùch Sortable_list. 
post: Phaàn töû taïi low hoaùn ñoåi vôùi phaàn töû taïi high. 
uses: Hieän thöïc danh saùch lieân tuïc trong chöông 4. 
*/ 
{ 
   Record temp; 
   temp = entry[low]; 
   entry[low] = entry[high]; 
   entry[high] = temp; 
} 

 
Öu ñieåm chính cuûa saép xeáp kieåu choïn lieân quan ñeán vieäc di chuyeån döõ lieäu. 

Neáu moät phaàn töû ñaõ ôû ñuùng vò trí cuûa noù thì seõ khoâng bò di chuyeån nöõa. Khi hai 



Chöông 8 – Saép xeáp 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   158

phaàn töû naøo ñoù ñöôïc ñoåi choã thì ít nhaát moät trong hai phaàn töû seõ ñöôïc ñöa vaøo 
ñuùng vò trí cuoái cuøng cuûa phaàn töû trong danh saùch. 

8.4. Shell_sort 
Nhö chuùng ta thaáy, nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa saép xeáp kieåu cheøn vaø saép xeáp 

kieåu choïn laø ngöôïc nhau. Saép xeáp kieåu choïn thöïc hieän vieäc di chuyeån phaàn töû raát 
hieäu quaû nhöng laïi thöïc hieän nhieàu pheùp so saùnh thöøa. Trong tröôøng hôïp toát nhaát 
coù theå xaûy ra, saép xeáp kieåu cheøn thöïc hieän raát ít caùc pheùp so saùnh nhöng laïi thöïc 
hieän raát nhieàu pheùp di chuyeån döõ lieäu thöøa. Sau ñaây chuùng ta xem xeùt moät 
phöông phaùp trong ñoù nhöôïc ñieåm cuûa moãi phöông phaùp treân seõ ñöôïc traùnh caøng 
nhieàu caøng toát. 

 
Lyù do khieán giaûi thuaät saép xeáp kieåu cheøn chæ di chuyeån caùc phaàn töû moãi laàn 

ñöôïc moät vò trí laø vì noù chæ so saùnh caùc phaàn töû gaàn nhau. Neáu chuùng ta thay ñoåi 
giaûi thuaät naøy sao cho noù so saùnh caùc phaàn töû ôû xa nhau tröôùc thì khi coù söï ñoåi 
choã, moät phaàn töû seõ di chuyeån xa hôn. Daàn daàn, khoaûng caùch naøy ñöôïc giaûm daàn 
ñeán 1 ñeå ñaûm baûo raèng toaøn boä danh saùch ñöôïc saép xeáp. Ñaây cuõng laø tö töôûng cuûa 
giaûi thuaät Shell sort, ñöôïc D.L. Shell ñeà xuaát vaø hieän thöïc vaøo naêm 1959. Phöông 
phaùp naøy ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø phöông phaùp saép xeáp giaûm ñoä taêng 
(diminishing-increment sort). 

 
Ôû ñaây chuùng ta xem moät ví duï khi saép xeáp caùc teân. Luùc ñaàu ta saép xeáp caùc teân 

ôû caùch nhau 5 vò trí, sau ñoù giaûm xuoáng 3 vaø cuoái cuøng coøn 1. 
 
Maëc duø chuùng ta phaûi duyeät danh saùch nhieàu laàn, nhöng trong nhöõng laàn 

duyeät tröôùc caùc phaàn töû ñaõ ñöôïc di chuyeån ñeán gaàn vò trí cuoái cuøng cuûa chuùng. 
Nhôø vaäy nhöõng laàn duyeät sau, caùc phaàn töû nhanh choùng ñöôïc di chuyeån veà vò trí 
ñuùng sau cuøng cuûa chuùng. 

 
Caùc khoaûng caùch 5, 3, 1 ñöôïc choïn ngaãu nhieân. Tuy nhieân, khoâng neân choïn caùc 

böôùc di chuyeån maø chuùng laïi laø boäi soá cuûa nhau. Vì khi ñoù thì caùc phaàn töû ñaõ ñöôïc 
so saùnh vôùi nhau ôû böôùc tröôùc seõ ñöôïc so saùnh trôû laïi ôû böôùc sau, maø nhö vaäy vò 
trí cuûa chuùng seõ khoâng ñöôïc caûi thieän. Ñaõ coù moät soá nghieân cöùu veà Shell_sort, 
nhöng chöa ai coù theå chæ ra caùc khoaûng caùch di chuyeån naøo laø toát nhaát. Tuy nhieân 
cuõng coù moät soá gôïi yù veà caùch choïn caùc khoaûng caùch di chuyeån. Neáu caùc khoaûng di 
chuyeån ñöôïc choïn gaàn nhau thì seõ phaûi duyeät danh saùch nhieàu laàn hôn nhöng moãi 
laàn duyeät laïi nhanh hôn. Ngöôïc laïi, neáu khoaûng caùch di chuyeån giaûm nhanh thì 
coù ít laàn duyeät hôn vaø moãi laàn duyeät seõ toán nhieàu thôøi gian hôn. Ñieàu quan troïng 
nhaát laø khoaûng di chuyeån cuoái cuøng phaûi laø 1.  
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template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::shell_sort() 
/* 
post: Caùc phaàn töû trong Sortable_list ñaõ ñöôïc saép theo thöù töï khoùa khoâng giaûm. 
uses: Haøm sort_interval 
*/ 
{ 
   int increment = count; //  Khoaûng caùch giöõa caùc phaàn töû trong moãi danh saùch con. 
   int start;         
   do { 
      increment = increment / 3 + 1; // Giaûm khoaûng caùch qua moãi laàn laëp. 
      for (start = 0; start < increment; start++) 
         sort_interval(start, increment);// Bieán theå cuûa giaûi thuaät saép xeáp kieåu cheøn. 
   } while (increment > 1); 
} 

Haøm sort_interval laø moät bieán theå cuûa giaûi thuaät saép xeáp kieåu cheøn, vôùi 
thoâng soá increment laø khoaûng caùch cuûa hai phaàn töû keá nhau trong danh saùch caàn 
ñöôïc saép thöù töï. Tuy nhieân coù moät ñieàu caàn löu yù laø vieäc saép xeáp trong töøng danh 
saùch con khoâng nhaát thieát phaûi duøng phöông phaùp chen vaøo. 

 
Hình 8.7 – Ví duï veà Shell_Sort. 
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Taïi böôùc cuoái cuøng, khoaûng di chuyeån laø 1 neân Shell_sort veà baûn chaát vaãn laø 
saép xeáp kieåu cheøn. Vì vaäy tính ñuùng ñaén cuûa Shell_sort cuõng töông töï nhö saép 
xeáp kieåu cheøn. Veà maët hieäu quaû, chuùng ta hy voïng raèng caùc böôùc tieàn xöû lyù seõ 
giuùp cho quaù trình xöû lyù nhanh hôn. 

 
Vieäc phaân tích Shell_sort laø ñaëc bieät khoù. Cho ñeán nay, ngöôøi ta chæ môùi coù 

theå öôùc löôïng ñöôïc soá laàn so saùnh vaø soá pheùp gaùn caàn thieát cho giaûi thuaät trong 
nhöõng tröôøng  hôïp ñaëc bieät. 

8.5. Caùc phöông phaùp saép xeáp theo kieåu chia ñeå trò 

8.5.1. YÙ töôûng cô baûn 

Töø nhöõng giaûi thuaät ñaõ ñöôïc trình baøy vaø töø kinh nghieäm thöïc teá ta ruùt ra keát 
luaän raèng saép xeáp danh saùch daøi thì khoù hôn laø saép xeáp danh saùch ngaén. Neáu 
chieàu daøi danh saùch taêng gaáp ñoâi thì coâng vieäc saép xeáp thoâng thöôøng taêng hôn 
gaáp ñoâi (vôùi saép xeáp kieåu cheøn vaø saép xeáp kieåu choïn, khoái löôïng coâng vieäc taêng 
leân khoaûng boán laàn). Do ñoù, neáu chuùng ta coù theå chia moät danh saùch ra thaønh hai 
phaàn coù kích thöôùc xaáp xæ nhau vaø thöïc hieän vieäc saép xeáp moãi phaàn moät caùch 
rieâng reõ thì khoái löôïng coâng vieäc caàn thieát cho vieäc saép xeáp seõ giaûm ñi ñaùng keå. 
Ví duï vieäc saép xeáp caùc phieáu trong thö vieän seõ nhanh hôn neáu caùc phieáu ñöôïc chia 
thaønh töøng nhoùm coù chung chöõ caùi ñaàu vaø töøng nhoùm ñöôïc tieán haønh saép xeáp 
rieâng reõ. 

 
Ôû ñaây chuùng ta vaän duïng yù töôûng chia moät baøi toaùn thaønh nhieàu baøi toaùn 

töông töï nhö baøi toaùn ban ñaàu nhöng nhoû hôn vaø giaûi quyeát caùc baøi toaùn nhoû naøy. 
Sau ñoù chuùng ta toång hôïp laïi ñeå coù lôøi giaûi cho toaøn boä baøi toaùn ban ñaàu. Phöông 
phaùp naøy ñöôïc goïi laø “chia ñeå trò” ( divide-and-conquer). 

 
Ñeå saép xeáp caùc danh saùch con, chuùng ta laïi aùp duïng chieán löôïc chia ñeå trò ñeå 

tieáp tuïc chia nhoû töøng danh saùch con. Quaù trình naøy dó nhieân khoâng bò laëp voâ 
taän. Khi ta coù caùc danh saùch con vôùi kích thöôùc laø 1 phaàn töû thì quaù trình döøng. 

 
Chuùng ta coù theå theå hieän yù töôûng treân trong ñoaïn maõ giaû sau ñaây. 

 
void Sortable_list::sort() 
{ 
   if (danh saùch coù nhieàu hôn 1 phaàn töû) 
     { 
      Phaân hoaïch danh saùch thaønh hai danh saùch con lowlist, highlist; 
      lowlist.sort(); 
      highlist.sort(); 
      Keát noái hai danh saùch con lowlist vaø highlist; 
   } 
} 
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Vaán ñeà coøn laïi caàn xem xeùt laø caùch phaân hoaïch (partition) danh saùch ban ñaàu 
vaø caùch keát noái (combine) hai danh saùch ñaõ coù thöù töï cho thaønh moät danh saùch coù 
thöù töï. Coù hai phöông phaùp döôùi ñaây, moãi phöông phaùp seõ laøm vieäc toát öùng vôùi 
moät soá tröôøng hôïp rieâng. 

 
• Merge_sort: theo phöông phaùp naøy hai danh saùch con chæ caàn coù kích thöôùc 

gaàn baèng nhau. Sau khi saép xeáp xong thì chuùng ñöôïc troän laïi sao cho danh 
saùch cuoái cuøng coù thöù töï. 

 
• Quick_sort: theo phöông phaùp naøy, hai danh saùch con ñöôïc chia sao cho böôùc 

keát noái laïi trôû neân ñôn giaûn. Phöông phaùp naøy ñöôïc C. A. R. Hoare ñöa ra. Ñeå 
phaân hoaïch danh saùch, chuùng ta seõ choïn moät phaàn töû töø trong danh saùch vôùi 
hi voïng raèng coù khoaûng moät nöûa soá phaàn töû ñöùng tröôùc vaø khoaûng moät nöûa soá 
phaàn töû ñöùng sau phaàn töû ñöôïc choïn trong danh saùch coù thöù töï sau cuøng. Phaàn 
töû naøy ñöôïc goïi laø phaàn töû truï (pivot). Sau ñoù chuùng ta chia caùc phaàn töû theo 
qui taéc: caùc phaàn töû coù khoaù nhoû hôn khoaù cuûa phaàn töû truï ñöôïc chia vaøo danh 
saùch thöù nhaát, caùc phaàn töû coù khoaù lôùn hôn khoaù cuûa phaàn töû truï ñöôïc chia vaøo 
danh saùch thöù hai. Khi hai danh saùch naøy ñaõ ñöôïc saép xeáp thì chuùng ta chæ 
caàn noái chuùng laïi vôùi nhau. 

8.5.2. Ví duï 

Tröôùc khi xem xeùt chi tieát cuûa caùc giaûi thuaät, chuùng ta seõ thöïc hieän vieäc saép 
xeáp moät danh saùch cuï theå coù 7 soá nhö sau: 

26  33  35  29  19  12  22 

 
Hình 8.8- Caây ñeä quy cho Merge_sort vôùi 7 soá. 
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8.5.2.1. Ví duï cho Merge_sort 
Böôùc ñaàu tieân laø chia danh saùch thaønh hai phaàn. Khi soá phaàn töû  cuûa danh 

saùch laø leû thì chuùng ta seõ qui öôùc danh saùch con beân traùi seõ daøi hôn danh saùch 
con beân phaûi moät phaàn töû. Theo qui öôùc naøy, chuùng ta coù hai danh saùch con 

 
26 33  35  29  vaø 19  12  22 

 
Ta xem xeùt danh saùch con thöù nhaát tröôùc. Danh saùch naøy cuõng ñöôïc chia thaønh 
hai phaàn 

26 33  vaø 35  29 
 

vôùi moãi nöûa naøy, chuùng ta laïi aùp duïng phöông phaùp treân ñeå ñöôïc caùc danh saùch 
con coù chieàu daøi laø 1. Caùc danh saùch con chieàu daøi 1 phaàn töû naøy khoâng caàn phaûi 
saép xeáp. Cuoái cuøng chuùng ta caàn phaûi troän caùc danh saùch con naøy ñeå ñöôïc moät 
danh saùch coù thöù töï. 26 vaø 33 taïo thaønh danh saùch 26 33; 35 vaø 29 ñöôïc troän 
thaønh 29 35. Keá tieáp, hai danh saùch naøy naøy ñöôïc troän thaønh 26 29 33 35. 
 
Töông töï nhö vaäy, vôùi nöûa thöù hai cuûa danh saùch ban ñaàu ta ñöôïc 

 
12 19  22 

Cuoái cuøng, troän hai phaàn naøy ta ñöôïc 
 

12 19  22  26  29  33  35 

8.5.2.2. Ví duï cho Quick_sort 
Chuùng ta söû duïng ví duï naøy cho Quick_sort.  
Ñeå söû duïng Quick_sort, tröôùc tieân chuùng ta phaûi xaùc ñònh phaàn töû truï. Phaàn 

töû naøy coù theå laø phaàn töû baát kyø naøo cuûa danh saùch, tuy nhieân, ñeå cho thoáng nhaát 
chuùng ta seõ choïn phaàn töû ñaàu tieân. Trong caùc öùng duïng thöïc teá thöôøng ngöôøi ta coù 
nhöõng caùch xaùc ñònh phaàn töû truï khaùc toát hôn. 

 
Theo ví duï naøy, phaàn töû truï ñaàu tieân laø 26. Do ñoù hai danh saùch con ñöôïc taïo 

ra laø: 
 

19 12  22  vaø  33 35 29 
 
Hai danh saùch naøy laàn löôït chöùa caùc soá nhoû hôn vaø lôùn hôn phaàn töû truï. Ôû ñaây 

thöù töï cuûa caùc phaàn töû trong hai danh saùch con khoâng ñoåi so vôùi danh saùch ban 
ñaàu nhöng ñaây khoâng phaûi laø ñieàu baét buoäc. 

 
Chuùng ta tieáp tuïc saép xeáp caùc chuoãi con. Vôùi chuoãi con thöù nhaát, chuùng ta choïn 

phaàn töû truï laø 19, do ñoù ñöôïc hai danh saùch con laø 12 vaø 22. Hai danh saùch naøy 
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chæ coù moät phaàn töû neân ñöông nhieân coù thöù töï. Cuoái cuøng, gom hai danh saùch con 
vaø phaàn töû truï laïi ta coù danh saùch ñaõ saép xeáp 

 
12 19 22 

 
AÙp duïng phöông phaùp treân cho phaàn thöù hai cuûa danh saùch, ta ñöôïc danh saùch 
cuoái cuøng laø 

29 33  35 
 
Gom hai danh saùch con ñaõ saép xeáp naøy vaø phaàn töû truï ñaàu  tieân  ta ñöôïc danh 
saùch coù thöù töï sau cuøng: 

12 19  22  26  29  33  35 
 

Caùc böôùc cuûa giaûi thuaät ñöôïc minh hoaï bôûi hình sau. 
 

 

 
Hình 8.9- Caùc böôùc thöïc thi cuûa Quick_sort 
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8.6. Merge_sort cho danh saùch lieân keát 

 
Sau ñaây laø caùc haøm ñeå thöïc hieän caùc pheùp saép xeáp noùi treân. Vôùi Merge_sort, 

chuùng ta vieát moät phieân baûn cho danh saùch lieân keát coøn vôùi Quick_sort thì 
chuùng ta vieát moät phieân baûn cho danh saùch lieân tuïc. Sinh vieân coù theå töï phaân tích 
xem lieäu caùch laøm ngöôïc laïi coù khaû thi vaø coù hieäu quaû hay khoâng (Merge_sort 
cho danh saùch lieân tuïc vaø Quick_sort cho danh saùch lieân keát). 

 
Merge_sort coøn laø moät phöông phaùp raát toát cho vieäc saép xeáp ngoaïi, töùc laø saép 

xeáp caùc döõ lieäu naèm treân boä nhôù ngoaøi coù toác ñoä truy xuaát khaù chaäm vaø khoâng coù 
khaû naêng truy xuaát ngaãu nhieân. 

 
Saép xeáp danh saùch lieân keát coù nghóa laø thay ñoåi caùc moái lieân keát trong danh 

saùch vaø traùnh vieäc taïo môùi hay xoaù ñi caùc phaàn töû. Cuï theå hôn, chöông trình 
Merge_sort seõ goïi moät haøm ñeä qui ñeå xöû lyù töøng taäp con caùc phaàn töû cuûa danh 
saùch lieân keát. 
 
// Daønh cho danh saùch lieân keát trong chöông 4. 
 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::merge_sort() 
/* 
post: Caùc phaàn töû trong danh saùch ñaõ ñöôïc saép theo thöù töï khoâng giaûm. 
uses: recursive_merge_sort. 
*/ 
{ 
   recursive_merge_sort(head); 
} 
 

 
 

 
Hình 8.10-  Caây ñeä quy cho Quick_sort vôùi 7 phaàn töû. 
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Sau ñaây laø haøm recursive_merge_sort ñöôïc vieát döôùi daïng ñeä qui. 
 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::recursive_merge_sort(Node<Record> *&sub_list) 
/* 
post: Caùc phaàn töû trong danh saùch tham chieáu bôûi sub_list ñaõ ñöôïc saép theo thöù töï khoâng 

giaûm. Tham bieán con troû sub_list ñöôïc caäp nhaät chöùa ñòa chæ phaàn töû ñaàu tieân vaø cuõng 
laø phaàn töû nhoû nhaát trong danh saùch. 

uses: Caùc haøm divide_from, merge, vaø recursive_merge_sort. 
*/ 
{ 
   if (sub_list != NULL && sub_list->next != NULL) { 
      Node<Record> *second_half = divide_from(sub_list); 
      recursive_merge_sort(sub_list); 
      recursive_merge_sort(second_half); 
      sub_list = merge(sub_list, second_half); 
   } 
} 
 

Haøm ñaàu tieân maø haøm recursive_merge_sort söû duïng laø divide_from. 
Haøm naøy nhaän vaøo danh saùch ñöôïc tham chieáu bôûi sub_list vaø taùch noù thaønh 
hai nöûa baèng caùch thay lieân keát ôû giöõa danh saùch baèng NULL vaø traû veà con troû 
ñeán phaàn töû ñaàu tieân cuûa phaàn coøn laïi cuûa danh saùch ban ñaàu. Baèng caùch cho con 
troû midpoint tieán moät böôùc vaø con troû position tieán hai böôùc trong moãi laàn laëp, 
khi position ñeán cuoái danh saùch thì midpoint döøng ngay giöõa danh saùch. 

 
// Daønh cho danh saùch lieân keát trong chöông 4. 
 
template <class Record> 
Node<Record> *Sortable_list<Record>::divide_from(Node<Record> *sub_list) 
/* 
post: Soá phaàn töû trong danh saùch troû bôûi sub_list giaûm moät nöûa. Ñòa chæ phaàn töû ñaàu trong 

danh saùch caùc phaàn töû coøn laïi ñöôïc traû veà. Neáu danh saùch ban ñaàu coù soá phaàn töû leû thì 
danh saùch thöù nhaát nhieàu hôn danh saùch thöù hai 1 phaàn töû. 

*/ 
{ 
   Node<Record> *position,  
                *midpoint,  
                *second_half; 
 
   if ((midpoint = sub_list) == NULL) return NULL;  //  Danh saùch ban ñaàu roãng. 
   position = midpoint->next; 
   while (position != NULL) {                //  Tìm phaàn töû naèm giöõa danh saùch. 
      position = position->next; 
      if (position != NULL) { 
         midpoint = midpoint->next; 
         position = position->next; 
      } 
   } 
   second_half = midpoint->next; 
   midpoint->next = NULL; 
   return second_half; 
} 
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Haøm thöù hai  

 
Node<Record> *merge(Node<Record> *first, Node<Record> *second) 

 
troän hai danh saùch coù thöù töï khoâng giaûm troû bôûi first vaø second thaønh moät 
danh saùch coù thöù töï khoâng giaûm vaø traû veà con troû ñeán phaàn töû coù khoaù nhoû nhaát 
(cuõng laø phaàn töû ñaàu tieân cuûa danh saùch keát quaû). Haøm naøy duyeät ñoàng thôøi hai 
danh saùch, so saùnh moät caëp khoaù laáy töø hai phaàn töû, moãi phaàn töû thuoäc moät trong 
hai danh saùch noùi treân, vaø ñöa phaàn töû thích hôïp (nhoû hôn hoaëc baèng) vaøo trong 
danh saùch keát quaû. Tröôøng hôïp ñaàu vaø cuoái cuûa danh saùch caàn phaûi ñöôïc xöû lyù 
rieâng bieät. Khi moät trong hai danh saùch heát tröôùc, chuùng ta chæ caàn noái phaàn coøn 
laïi cuûa danh saùch kia vaøo cuoái danh saùch keát quaû. Caàn nhaéc laïi raèng, ñoái vôùi danh 
saùch lieân keát, caùch xöû lyù cho phaàn töû ñaàu tieân khoâng gioáng vôùi caùch xöû lyù cho caùc 
phaàn töû töø vò trí thöù hai trôû ñi, do coù aûnh höôûng ñeán con troû ñaàu danh saùch. Caùch 
deã daøng nhaát laø chuùng ta taïo moät nuùt taïm thôøi goïi laø combined. Nuùt naøy ñöôïc 
ñaët ôû ñaàu danh saùch vaø khoâng chöùa döõ lieäu thöïc. Vôùi caáu truùc naøy, caùc phaàn töû coù 
theå ñöôïc ñöa vaøo danh saùch maø khoâng caàn phaûi phaân bieät ñaâu laø phaàn töû ñaàu tieân 
thöïc söï. Cuoái cuøng, giaù trò traû veà cuûa haøm laø con troû next cuûa nuùt combined. Nuùt 
combined coøn ñöôïc goïi laø nuùt giaû vì noù khoâng chöùa döõ lieäu thaät söï maø chæ ñöôïc 
duøng ñeå ñôn giaûn hoaù vieäc xöû lyù caùc con troû, noù seõ khoâng coøn toàn taïi khi heát 
phaïm vi cuûa phöông thöùc merge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 8.11- Troân hai danh saùch ñaõ coù thöù töï. 
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// Daønh cho danh saùch lieân keát trong chöông 4. 
 
template <class Record> 
Node<Record> *Sortable_list<Record>::merge(Node<Record> *first, 
                                           Node<Record> *second) 
/* 
pre:  first vaø second troû ñeán hai danh saùch coù thöù töï. 
post: Phöông thöùc traû veà con troû troû ñeán danh saùch caùc phaàn töû ñaõ coù thöù töï, ñoù laø caùc phaàn 
töû cuûa hai danh saùch ban ñaàu ñöôïc troän laïi. Hai danh saùch ban ñaàu khoâng coøn phaàn töû. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp Records. 
*/ 
{ 
 Node<Record> *last_sorted;  
   Node<Record> combined;   // Phaàn töû giaû. 
   last_sorted = &combined; // Danh saùch keát quaû nhaän daàn caùc phaàn töû töø first vaø 

// second, theo thöù töï töø phaàn töû nhoû ñeán phaàn töû lôùn. 
   while (first != NULL && second != NULL) { 
      if (first->entry <= second->entry) { 
         last_sorted->next = first; 
         last_sorted = first; 
         first = first->next;    
      } 
      else { 
         last_sorted->next = second; 
         last_sorted = second; 
         second = second->next; 
      } 
   } 
//  Noái phaàn coøn laïi cuûa danh saùch chöa heát. 
   if (first == NULL) 
      last_sorted->next = second; 
   else 
      last_sorted->next = first; 
   return combined.next; 
} 

8.7. Quick_sort cho danh saùch lieân tuïc 

8.7.1. Caùc haøm 

Giaûi thuaät Quick_sort cho danh saùch lieân tuïc caàn ñeán moät giaûi thuaät phaân 
hoaïch danh saùch thoâng qua vieäc söû duïng phaàn töû truï. Giaûi thuaät naøy ñoåi choã caùc 
phaàn töû sao cho caùc phaàn töû coù khoaù nhoû hôn khoaù phaàn töû truï seõ ñöôïc ñöùng 
tröôùc, keá ñeán laø caùc phaàn töû coù khoaù truøng vôùi khoaù cuûa phaàn töû truï, vaø cuoái cuøng 
laø caùc phaàn töû coù khoaù lôùn hôn khoaù cuûa phaàn töû truï. Chuùng ta duøng bieán 
pivot_position ñeå löu laïi vò trí cuûa phaàn töû truï trong danh saùch ñaõ ñöôïc phaân 
hoaïch.  

 
Do caùc danh saùch con, keát quaû cuûa pheùp phaân hoaïch, ñöôïc löu trong cuøng moät 

danh saùch vaø theo ñuùng vò trí töông ñoái giöõa chuùng,  neân vieäc gom chuùng laïi 
thaønh moät danh saùch laø hoaøn toaøn khoâng caàn thieát vaø chöông trình khoâng caàn 
phaûi laøm theâm baát cöù ñieàu gì. 
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Ñeå coù theå goïi ñeä qui haøm saép xeáp cho caùc danh saùch con, caùc giôùi haïn treân vaø 
döôùi cuûa danh saùch phaûi laø caùc tham soá cho haøm saép xeáp. Tuy nhieân, do qui öôùc 
cuûa chuùng ta laø caùc phöông thöùc saép xeáp khoâng nhaän tham soá, chuùng ta seõ duøng 
moät phöông thöùc khoâng coù tham soá ñeå goïi haøm saép xeáp ñeä qui coù tham soá. 
 
// Daønh cho danh saùch lieân tuïc trong chöông 4. 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::quick_sort() 
/* 
post: Caùc phaàn töû trong danh saùch ñaõ ñöôïc saép theo thöù töï khoâng giaûm. 
uses: recursive_quick_sort. 
*/ 
{ 
   recursive_quick_sort(0, count - 1); 
} 
 

Haøm ñeä qui thöïc hieän vieäc saép xeáp: 
// Daønh cho danh saùch lieân tuïc trong chöông 4. 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::recursive_quick_sort(int low, int high) 
/* 
pre:  low  vaø high laø caùc vò trí hôïp leä trong Sortable_list. 
post: Caùc phaàn töû trong danh saùch töø chæ soá low ñeán chæ soá high ñaõ ñöôïc saép theo thöù töï khoâng 

giaûm. 
uses: recursive_quick_sort, partition. 
*/ 
{ 
   int pivot_position; 
   if (low < high) {                     //   Danh saùch coù nhieàu hôn moät phaàn töû. 
      pivot_position = partition(low, high); 
      recursive_quick_sort(low, pivot_position - 1); 
      recursive_quick_sort(pivot_position + 1, high); 
   } 
} 

8.7.2. Phaân hoaïch danh saùch 

Coù nhieàu giaûi thuaät ñeå phaân hoaïch danh saùch. Phöông phaùp chuùng ta söû duïng 
ôû ñaây raát ñôn giaûn nhöng hieäu quaû. Noù thöïc hieän soá laàn so saùnh khoaù nhoû nhaát coù 
theå ñöôïc. 

8.7.2.1. Phaùt trieån giaûi thuaät 
Cho giaù trò cuûa phaàn töû truï, chuùng ta phaûi boá trí laïi caùc phaàn töû vaø tính chæ soá 

pivot_position sao cho phaàn töû truï naèm taïi pivot_position, caùc phaàn töû nhoû 
hôn naèm phía beân traùi vaø caùc phaàn töû lôùn hôn naèm phía beân phaûi phaàn töû truï. Ñeå 
coù theå xöû lyù tröôøng hôïp coù nhieàu hôn moät phaàn töû coù khoaù ñuùng baèng khoaù cuûa 
phaàn töû truï, chuùng ta qui öôùc raèng caùc phaàn töû beân traùi coù khoaù nhoû hôn khoaù cuûa 
phaàn töû truï moät caùch nghieâm ngaët trong khi caùc phaàn töû beân phaûi coù khoaù lôùn 
hôn hoaëc baèng khoaù cuûa phaàn töû truï nhö trong sô ñoà sau ñaây. 
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Ñeå coù ñöôïc caùc phaàn töû nhö theá naøy, chuùng ta phaûi so saùnh töøng phaàn töû vôùi 

phaàn töû truï baèng caùch söû duïng moät voøng for vôùi bieán chæ soá laø i. Ngoaøi ra, chuùng 
ta coøn söû duïng bieán last_small sao cho caùc phaàn töû töø last_small trôû veà tröôùc 
coù khoaù nhoû hôn khoaù cuûa phaàn töû truï. Giaû söû ban ñaàu phaàn töû truï naèm taïi ñaàu 

danh saùch. Taïm thôøi chuùng ta seõ giöõ nguyeân vò trí cuûa noù ôû ñoù. Khi chöông trình 
ñang ôû trong thaân voøng laëp, danh saùch vaø caùc bieán coù quan heä vôùi nhau nhö sau: 

Khi chöông trình kieåm tra phaàn töû taïi vò trí i thì coù hai tröôøng hôïp xaûy ra. 
Neáu phaàn töû ñoù vaãn lôùn hôn hay baèng phaàn töû truï thì bieán i seõ tieáp tuïc taêng leân 
vaø danh saùch vaãn baûo toaøn tính chaát caàn thieát. Ngöôïc laïi, chuùng ta seõ taêng 
last_small vaø hoaùn ñoåi hai phaàn töû taïi last_small (môùi) vaø phaàn töû taïi i. Khi 
ñoù, tính chaát cuûa danh saùch vaãn ñöôïc duy trì. Cuoái cuøng, khi i ñaõ ñi heát chieàu daøi 
cuûa danh saùch, chuùng ta chæ caàn ñoåi choã phaàn töû truï töø vò trí low sang vò trí 
last_small laø seõ coù keát quaû caàn thieát. 
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8.7.2.2. Choïn phaàn töû truï 
Phaàn töû truï khoâng nhaát thieát phaûi laø phaàn töû ñaàu tieân cuûa danh saùch. Chuùng 

ta coù theå choïn baát cöù phaàn töû naøo cuûa danh saùch ñeå laøm phaàn töû truï. Thöïc teá thì 
phaàn töû ñaàu tieân thöôøng khoâng phaûi laø phaàn töû truï toát. Vì neáu danh saùch ñaõ coù 
thöù töï thì khoâng coù phaàn töû naøo nhoû hôn phaàn töû truï, do ñoù moät trong hai danh 
saùch con seõ roãng vaø trong tröôøng hôïp naøy Quick_sort trôû thaønh “Slow_sort”. 
Vì vaäy, moät löïa choïn toát hôn cho phaàn töû truï laø phaàn töû gaàn giöõa cuûa danh saùch 
vôùi hi voïng raèng phaàn töû naøy seõ chia hai danh saùch coù kích thöôùc gaàn nhö nhau. 

8.7.2.3. Vieát chöông trình 
Vôùi nhöõng löïa choïn naøy, chuùng ta coù ñöôïc phöông thöùc sau.  

template <class Record> 
int Sortable_list<Record>::partition(int low, int high) 
/* 
pre:  low vaø high laø caùc vò trí hôïp leä trong Sortable_list, low <= high. 
post: Phaàn töû naèm giöõa hai chæ soá low vaø high ñöôïc choïn laøm pivot. Caùc phaàn töû trong danh 

saùch töø chæ soá low ñeán chæ soá high ñaõ ñöôïc phaân hoaïch nhö sau: caùc phaàn töû nhoû hôn 
pivot ñöùng tröôùc pivot, caùc phaàn töû coøn laïi ñöùng saö pivot. Haøm traû veà vò trí cuûa 
pivot. 

uses: caùc phöông thöùc cuûa lôùp Record vaø haøm swap(int i, int j) hoaùn vò hai phaàn töû taïi vò 
trí i vaø j trong danh saùch. 

*/ 
{ 
   Record pivot; 
   int i, last_small;    
   swap(low, (low + high) / 2); 
   pivot = entry[low];    
   last_small = low; 
   for (i = low + 1; i <= high; i++) 
            // Ñaàu moãi laàn laëp, chuùng ta coù caùc ñieàu kieän sau: 
         //  If low < j <= last_small then entry[j].key < pivot. 
        //  If last_small < j < i then entry[j].key >= pivot. 
      if (entry[i] < pivot) { 
         last_small = last_small + 1; 
         swap(last_small, i);   
      } 
   swap(low, last_small);// Traû pivot veà ñuùng vò trí thích hôïp 
   return last_small; 
} 

8.8. Heap vaø Heap_sort 
Quick_sort coù moät nhöôïc ñieåm laø ñoä phöùc taïp trong tröôøng hôïp xaáu nhaát raát 

lôùn. Thoâng thöôøng thì Quick_sort chaïy raát nhanh nhöng cuõng coù nhöõng tröôøng 
hôïp döõ lieäu vaøo khieán cho Quick_sort chaïy raát chaäm. Trong phaàn naøy chuùng ta 
xem xeùt moät phöông phaùp saép xeáp khaùc khaéc phuïc ñöôïc nhöôïc ñieåm naøy. Giaûi 
thuaät naøy coù teân laø Heap_sort. Heap_sort caàn O(n log n) pheùp so saùnh vaø di 
chuyeån phaàn töû ñeå saép xeáp moät danh saùch lieân tuïc coù n phaàn töû, ngay caû trong 
tröôøng hôïp xaáu nhaát. Nhö vaäy trong tröôøng hôïp xaáu nhaát, Heap_sort coù giôùi haïn 
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veà thôøi gian chaïy toát hôn so vôùi Quick_sort. Ngoaøi ra noù cuõng toát hôn 
Merge_sort treân danh saùch lieân tuïc veà maët söû duïng khoâng gian. 
 

Giaûi thuaät Heap_sort cuõng nhö moät soá hieän thöïc cuûa haøng öu tieân trong 
chöông 11 ñeàu döïa treân cuøng moät khaùi nieäm heap nhö nhau. Ñoù laø moät caáu truùc 
caây  töông töï nhö  caáu truùc caáp baäc trong moät toå chöùc. Chuùng ta thöôøng bieåu dieãn 
caáu truùc toå chöùc cuûa moät coâng ty naøo ñoù baèng moät caáu truùc caây. Khi giaùm ñoác coâng 
ty nghæ vieäc thì moät trong hai phoù giaùm ñoác  (ngöôøi toát hôn, theo moät soá tieâu chí 
naøo ñoù) seõ ñöôïc choïn ñeå theá choã vaø nhö vaäy tieáp tuïc troáng moät vò trí khaùc. Quaù 
trình naøy ñöôïc laëp laïi töø choã cao nhaát trong caáu truùc cho ñeán choã thaáp nhaát.  
Chuùng ta laøm quen vôùi ñònh nghóa heap nhò phaân döôùi ñaây. 
 

8.8.1. Ñònh nghóa heap nhò phaân 

Ñònh nghóa: Moät heap nhò phaân laø moät caáu truùc caây nhò phaân vôùi hai tính chaát 
sau: 

1. Caây ñaày ñuû hoaëc gaàn nhö ñaày ñuû. 
2. Khoùa taïi moãi nuùt ñeàu nhoû hôn hoaëc baèng khoùa cuûa caùc nuùt trong hai caây con 

cuûa noù. 

 
Moät caây nhò phaân ñaày ñuû hoaëc gaàn nhö ñaày ñuû chieàu cao h seõ coù töø 2h-1 ñeán 2h-

1 nuùt. Do ñoù chieàu cao cuûa noù seõ laø O(logN). 
Moät ñieàu quan troïng nhaát ôû ñaây laø do tính chaát caây ñaày ñuû hoaëc gaàn nhö ñaày ñuû 
neân heap coù theå ñöôïc hieän thöïc baèng maûng lieân tuïc caùc phaàn töû maø khoâng caàn 
duøng ñeán con troû. Neáu phaàn töû ñaàu tieân cuûa maûng coù chæ soá laø 0 thì, moät phaàn töû 
taïi vò trí i seõ coù con traùi taïi 2i+1 vaø con phaûi taïi 2i+2, vaø cha cuûa noù taïi ⎣i-1/2⎦ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
13 21 16 24 31 19 68 65 26 32      

(c) 
 

  Hình 8.12  (a)  Caây nhò phaân gaàn nhö ñaày ñuû bieåu dieãn moät heap. 
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  (b)  Khoâng thoûa ñieàu kieän cuûa heap taïi neùt ñöùt rôøi. 
    (c)  Hieän thöïc heap ôû hình a trong moät maûng lieân tuïc. 

Löu yù raèng coù khi chuùng ta goïi heap ñöôïc ñònh nghóa nhö treân laø moät min-
heap, ñeå phaân bieät vôùi tröôøng hôïp max-heap. Trong min-heap thì phaàn töû taïi 
goác laø phaàn töû beù nhaát. Max-heap seõ söûa ñieàu kieän thöù hai thaønh “Khoùa taïi moãi 
nuùt ñeàu lôùn hôn hoaëc baèng khoùa cuûa caùc nuùt trong hai caây con cuûa noù”, do ñoù 
phaàn töû taïi goác seõ laø phaàn töû lôùn nhaát. 

 
Max-heap ñöôïc söû duïng trong giaûi thuaät Heap_sort. 
 
Khi ñoïc xong veà haøng öu tieân, sinh vieân coù theå thaáy raèng coù theå söû duïng ngay 

haøng öu tieân (neáu ñaõ coù saün) ñeå phuïc vuï cho vieäc saép xeáp theo ñuùng yù töôûng cuûa 
Heap_sort. Tuy nhieân, neáu chæ vôùi muïc ñích hieän thöïc moät giaûi thuaät saép thöù töï 
thaät hieäu quaû treân moät danh saùch saùch lieân tuïc, thì giaûi thuaät saép ñöôïc trình baøy 
döôùi ñaây ñôn giaûn vaø tieát kieäm khoâng gian hôn raát nhieàu, do noù ñaõ coá gaéng chæ 
söûng duïng chính phaàn boä nhôù chöùa caùc phaàn töû caàn saép xeáp, chöù khoâng ñoøi hoûi 
theâm vuøng nhôù naøo ñaùng keå. 

 
Löu yù raèng heap khoâng phaûi laø moät danh saùch coù thöù töï. Tuy phaàn töû ñaàu tieân 

laø phaàn töû lôùn nhaát cuûa danh saùch nhöng taïi caùc vò trí k > 1 khaùc thì khoâng coù 
moät thöù töï baét buoäc giöõa caùc phaàn töû k vaø k+1. Ngoaøi ra, töø heap ôû ñaây khoâng coù 
lieân heä gì vôùi töø heap duøng trong vieäc quaûn lyù boä nhôù ñoäng. 

8.8.2. Phaùt trieån giaûi thuaät Heap_sort  

8.8.2.1. Phöông phaùp 
Giaûi thuaät Heap_sort bao goàm hai giai ñoaïn. Ñaàu tieân, caùc phaàn töû trong 

danh saùch ñöôïc saép xeáp ñeå thoaû yeâu caàu cuûa moät heap. Keá ñeán chuùng ta laäp laïi 
nhieàu laàn vieäc laáy ra phaàn töû ñaàu tieân cuûa heap vaø choïn moät phaàn töû khaùc leân 
thay theá noù. 

 
Hình 8.13- Max-heap bieåu dieãn döôùi daïng caây vaø döôùi daïng danh saùch lieân tuïc. 
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Trong giai ñoaïn thöù hai, chuùng ta nhaän thaáy raèng goác cuûa caây (cuõng laø phaàn töû 
ñaàu tieân cuûa danh saùch hay laø ñænh cuûa heap) laø phaàn töû coù khoùa lôùn nhaát. Vò trí 
ñuùng cuoái cuøng cuûa phaàn töû naøy laø ôû cuoái danh saùch. Nhö vaäy chuùng ta di chuyeån 
phaàn töû naøy veà cuoái danh saùch, phaàn töû taïi vò trí cuoái danh saùch thì ñöôïc cheùp 
vaøo phaàn töû taïm current ñeå nhöôøng choã. Keá ñeán chuùng ta giaûm bieán 
last_unsorted laø ranh giôùi giöõa phaàn danh saùch chöa ñöôïc saép xeáp vôùi caùc 
phaàn töû ñaõ ñöôïc ñöa veà vò trí ñuùng (Quaù trình saép xeáp tieáp theo seõ khoâng quan 
taâm ñeán caùc phaàn töû naèm sau last_unsorted). Luùc naøy, vò trí ñaàu danh saùch 
chöa saép xeáp ñöôïc xem nhö troáng, caùc phaàn töû coøn laïi trong danh saùch ñeàu ñang 
thoûa ñieàu kieän cuûa heap. Vieäc caàn laøm chính laø tìm choã thích hôïp ñeå ñaët phaàn töû 
ñang chöùa taïm trong current vaøo danh saùch naøy maø vaãn duy trì tính chaát cuûa 
heap, tröôùc khi choïn ra phaàn töû lôùn nhaát keá tieáp. Haøm phuï trôï insert_heap seõ 
laøm ñieàu naøy.  

 
Nhö vaäy, theo giaûi thuaät naøy, Heap_sort caàn truy xuaát ngaãu nhieân ñeán caùc 

phaàn töû trong danh saùch. Heap_sort chæ thích hôïïp vôùi danh saùch lieân tuïc. 

8.8.2.2. Chöông trình chính 
Sau ñaây laø haøm thöïc hieän giaûi thuaät Heap_sort. 
 
// Daønh cho danh saùch lieân tuïc trong chöông 4. 
 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::heap_sort() 
/* 
post: Caùc phaàn töû trong danh saùch ñaõ ñöôïc saép xeáp theo thöù töï khoâng giaûm. 
uses: build_heap vaø insert_heap. 
*/ 
{ 
   Record current;     
   int last_unsorted; // Caùc phaàn töû naèm sau last_unsorted ñaõ coù thöù töï 
   build_heap();      // Giai ñoaïn 1: taïo heap töø danh saùch caùc phaàn töû. 
   for (last_unsorted = count - 1; last_unsorted > 0; last_unsorted--)         
{ 
      current = entry[last_unsorted];  
      entry[last_unsorted] = entry[0];// Moãi laàn laëp choïn ñöôïc moät phaàn töû lôùn nhaát. 
      insert_heap(current, 0, last_unsorted - 1);  // Khoâi phuïc heap. 
   } 
}  

8.8.2.3. Ví duï 
 

Tröôùc khi vieát caùc haøm ñeå taïo heap (build_heap) vaø ñöa phaàn töû vaøo heap 
(insert_heap) chuùng ta xem xeùt moät soá böôùc ñaàu tieân cuûa quaù trình saép xeáp 
heap treân hình. 
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Trong böôùc ñaàu tieân, khoaù lôùn nhaát, y, ñöôïc di chuyeån töø ñaàu ñeán cuoái danh 

saùch. Hình veõ ñaàu tieân cho thaáy keát quaû cuûa vieäc di chuyeån, trong ñoù y ñöôïc taùch 
ra khoûi caây vaø phaàn töû cuoái cuøng tröôùc ñaây, c, ñöôïc ñöa vaøo phaàn töû taïm current. 
Ñeå toå chöùc laïi caây, chuùng ta xem xeùt hai phaàn töû taïi goác cuûa hai caây con. Moãi 
phaàn töû naøy lôùn hôn taát caû caùc phaàn töû khaùc trong caây con töông öùng. Do ñoù 
chuùng ta choïn phaàn töû lôùn nhaát trong ba phaàn töû, hai phaàn töû goác cuûa hai caây con 
vaø baûn thaân c, laøm phaàn töû goác môùi cuûa toaøn boä caây. Trong ví duï naøy, chuùng ta seõ 
ñöa phaàn töû r leân goác vaø laëp laïi quaù trình cho hai caây con cuûa r. Tôùi ñaây, chuùng ta 
seõ duøng f ñeå theá choã cho r. Taïi f, vì f khoâng coù nuùt con cho neân c seõ theá choã f vaø 
quaù trình döøng. 

 
Chuùng ta thaáy raèng ñieàu kieän döøng khi tìm thaáy choã troáng thích hôïp cho c 

thoûa tính chaát cuûa heap laø: moät choã troáng maø khoâng coù nuùt con, hoaëc moät choã 
troáng maø caû hai nuùt con ñeàu <= c. 

 
Tieáp theo, chuùng ta laïi coù theå taùch phaàn töû lôùn nhaát trong heap (phaàn töû ñaàu 

tieân) vaø laëp laïi toaøn boä quaù trình. 
 

Hình 8.14 – Böôùc thöù nhaát cuûa Heapsort. 
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8.8.2.4. Haøm insert_heap 
Töø nhöõng ñieàu trình baøy ôû treân ta coù haøm insert_heap nhö sau. 
 
// Daønh cho danh saùch lieân tuïc trong chöông 4. 
 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::insert_heap(const Record &current, int low, int 
high) 
/* 
pre:  Caùc phaàn töû töø chæ soá low + 1 ñeán high thoûa ñieàu kieän cuûa heap. low xem nhö vò trí 

coøn troáng (phaàn töû taïi low seõ bò boû ñi). 
post: Phaàn töû trong current thay theá cho phaàn töû taïi low, vaø taát caû caùc phaàn töû töø low ñeán 

high ñöôïc taùi saép xeáp ñeå thoûa ñieàu kieän cuûa heap. 
uses: Lôùp Record 
*/ 
{ 
   int large;   
   large = 2 * low + 1; //  large laø vò trí con traùi cuûa low. 
 
   while (large <= high) { 
      if (large < high && entry[large] < entry[large + 1]) 
         large++;//large laø vò trí cuûa con coù khoùa lôùn nhaát trong 2 con cuûa phaàn töû taïi low. 
       
 

Hình 8. 15 – Theo veát cuûa Heap_sort 
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      if (current >= entry[large]) 
         break;   //  low chính laø vò trí coù theå ñaët current vaøo.. 
      else {      //  Dôøi phaàn töû con leân laáp choã troáng. 
         entry[low] = entry[large]; 
         low = large; 
         large = 2 * low + 1; 
      } 
   } 
   entry[low] = current; 
} 

8.8.2.5. Xaây döïng heap ban ñaàu  
 

Vieäc coøn laïi maø chuùng ta phaûi laøm laø xaây döïng heap ban ñaàu töø danh saùch coù 
thöù töï baát kyø. Tröôùc tieân, ta löu yù raèng caây nhò phaân coù moät soá nuùt töï ñoäng thoaû 
ñieàu kieän cuûa heap do chuùng khoâng coù nuùt con. Ñoù chính laø caùc nuùt laù trong caây. 
Do ñoù chuùng ta khoâng caàn saép xeáp caùc nuùt laù cuûa caây, töùc laø nöûa sau cuûa danh 
saùch. Neáu chuùng ta baét ñaàu töø ñieåm giöõa cuûa danh saùch vaø duyeät veà phía ñaàu 
danh saùch thì coù theå söû duïng haøm insert_heap ñeå ñöa laàn löôït  töøng phaàn töû 
vaøo trong heap, vôùi löu yù söû duïng caùc thoâng soá low vaø high thích hôïp. 

 
// Daønh cho danh saùch lieân tuïc trong chöông 4. 
 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::build_heap() 
/* 
post: Caùc phaàn töû trong danh saùch ñöôïc saép xeáp ñeå thoûa ñieàu kieän cuûa heap. 
uses: insert_heap. 
*/ 
{ 
   int low;   //  Caùc phaàn töû töø low+1 ñeán cuoái danh saùch thoûa ñieàu kieän cuûa heap. 
   for (low = count / 2 - 1; low >= 0; low--) { 
      Record current = entry[low]; 
      insert_heap(current, low, count - 1); 
   } 
} 

8.9. Radix Sort 
Cuoái cuøng chuùng ta xem xeùt moät giaûi thuaät saép thöù töï hôi ñaëc bieät moät chuùt, ñoù 

laø giaûi thuaät thöôøng ñöôïc duøng cho caùc phaàn töû coù khoùa laø caùc chuoãi kyù töï. Giaûi 
thuaät radix_sort voán ñöôïc ñöa ra trong nhöõng ngaøy ñaàu cuûa lòch söû maùy tính ñeå 
söû duïng cho caùc theû ñuïc loã, nhöng ñaõ ñöôïc phaùt trieån thaønh moät phöông phaùp saép 
thöù töï raát hieäu quaû cho caùc caáu truùc döõ lieäu coù lieân keát . YÙ töôûng ñöôïc trình baøy 
döôùi ñaây cuõng ñöôïc xem nhö moät öùng duïng khaù thuù vò cuûa hieän thöïc lieân keát cuûa 
CTDL haøng ñôïi. 
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8.9.1. YÙ töôûng 

YÙ töôûng cuûa giaûi thuaät laø xeùt töøng kyù töï moät vaø chia danh saùch thaønh nhieàu 
danh saùch con, soá danh saùch con phuï thuoäc vaøo soá kyù töï khaùc nhau coù trong khoùa. 
Giaû söû caùc khoùa laø caùc töø goàm caùc chöõ caùi, thì chuùng ta chia danh saùch caàn saép 
thöù töï ra 26 danh saùch con taïi moãi böôùc vaø phaân phoái caùc phaàn töû vaøo caùc danh 
saùch con naøy töông öùng vôùi moät trong caùc kyù töï coù trong khoùa. 

 
Ñeå saép thöù töï caùc töø,  tröôùc tieân ngöôøi ta thöôøng chia chuùng thaønh 26 danh 

saùch  con theo kyù töï ñaàu tieân, sau ñoù laïi chia moãi danh saùch con thaønh 26 danh 
saùch con theo kyù töï thöù hai, vaø cöù theá tieáp tuïc. Nhö vaäy soá danh saùch con seõ trôû 
neân quaù lôùn, chuùng ta khoù naém giöõ ñöôïc. YÙ töôûng döôùi ñaây nhaèm traùnh soá löôïng 
danh saùch con buøng noå quaù lôùn. Thay vì laàn löôït xeùt caùc kyù töï töø traùi qua phaûi, 
chuùng ta seõ xeùt theo thöù töï töø phaûi qua traùi. Tröôùc tieân neân chia caùc phaàn töû vaøo 
caùc danh saùch con theo vò trí cuûa kyù töï cuoái cuûa töø daøi nhaát. Sau ñoù caùc danh saùch 
con naøy laïi ñöôïc noái laïi thaønh moät danh saùch, thöù töï caùc töø trong moãi danh saùch 
con giöõ nguyeân, thöù töï noái caùc danh saùch con tuaân theo thöù töï alphabet cuûa caùc kyù 
töï taïi vò trí vöøa xeùt. Danh saùch naøy laïi ñöôïc chia theo vò trí keá tröôùc vò trí vöøa 
roài, roài laïi ñöôïc noái laïi. Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khi danh saùch ñöôïc chia theo vò 
trí ñaàu tieân cuûa caùc chuoãi kyù töï vaø ñöôïc noái laïi, chuùng ta seõ coù moät danh saùch caùc 
töø coù thöù töï theo alphabet. 

 
Quaù trình naøy ñöôïc minh hoïa qua vieäc saép thöù töï 9 töø coù chieàu daøi toái ña ba kyù 

töï trong hình 8.16. Coät beân traùi cuûa hình veõ laø thöù töï ban ñaàu cuûa caùc töø. Chuùng 
ñöôïc chia thaønh 3 danh saùch töông öùng vôùi 3 kyù töï khaùc nhau ôû vò trí cuoái cuøng, 
keát quaû ôû coät thöù hai cuûa hình veõ, moãi hình khoái bieåu dieãn moät danh saùch con. 
Thöù töï giöõa caùc töø trong moät danh saùch con khoâng thay ñoåi so vôùi thöù töï giöõa 
chuùng trong danh saùch lôùn khi chöa ñöôïc chia. Tieáp theo, caùc danh saùch con ñöôïc 
noái laïi vaø ñöôïc chia thaønh 2 danh saùch con töông öùng 2 kyù töï khaùc nhau ôû vò trí 
keá cuoái (vò trí thöù hai cuûa töø) nhö coät thöù ba trong hình. Cuoái cuøng chuùng ñöôïc noái 
laïi vaø chia thaønh 4 danh saùch con töông öùng 4 kyù töï khaùc nhau ôû vò trí ñaàu cuûa 
caùc töø. Khi caùc danh saùch con ñöôïc noái laïi thì chuùng ta coù moät danh saùch ñaõ coù 
thöù töï. 

 

8.9.2. Hieän thöïc 

Chuùng ta seõ hieän thöïc phöông phaùp naøy trong C++ cho danh saùch caùc maãu tin 
coù khoùa laø caùc chuoãi kyù töï. Sau moãi laàn phaân hoaïch thaønh caùc danh saùch con, 
chuùng ñöôïc noái laïi thaønh moät danh saùch ñeå sau ñoù laïi ñöôïc phaân hoaïch tieáp töông 
öùng vôùi vò trí keá tröôùc trong khoùa. Chuùng ta söû duïng caùc haøng ñôïi ñeå chöùa caùc 
danh saùch con, do trong giaûi thuaät, khi phaân hoaïch, caùc phaàn töû luoân ñöôïc theâm 
vaøo cuoái caùc danh saùch con vaø khi noái laïi thì caùc phaàn töû laïi ñöôïc laáy ra töø ñaàu 
caùc danh saùch con (FIFO). 
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Neáu chuùng ta duøng caùc CTDL haøng vaø danh saùch toång quaùt coù saün ñeå xöû lyù, seõ 

coù moät soá thao taùc di chuyeån caùc phaàn töû khoâng caàn thieát. Ngöôïc laïi, neáu söû duïng 
caáu truùc lieân keát, coù theå noái caùc haøng lieân keát thaønh moät danh saùch kieân keát baèng 
caùch noái rear cuûa haøng naøy vaøo front cuûa haøng kia, thì chöông trình seõ hieäu 
quaû hôn raát nhieàu. Quaù trình naøy ñöôïc minh hoïa trong hình 8.17. Chöông trình 
radix_sort nhö vaäy caàn coù theâm lôùp daãn xuaát töø lôùp Queue coù boå sung phöông 
thöùc ñeå noái caùc haøng laïi vôùi nhau, phaàn naøy coù theå xem nhö baøi taäp. Phaàn minh 
hoïa tieáp theo chuùng ta chæ söû duïng lôùp Queue ñôn giaûn coù saün. 

 
Chuùng ta seõ duøng moät maûng coù 28 haøng ñôïi ñeå chöùa 28 danh saùch con. Vò trí 0 

töông öùng kyù töï troáng (khoaûng traéng khoâng coù kyù töï), caùc vò trí töø 1 ñeán 26 töông 
öùng caùc kyù töï chöõ caùi (khoâng phaân bieät chöõ hoa chöõ thöôøng), coøn vò trí 27 töông 
öùng moïi kyù töï coøn laïi (neáu coù) xuaát hieän trong khoùa. Vieäc xöû lyù seõ ñöôïc laëp laïi töø 
kyù töï cuoái ñeán kyù töï ñaàu trong khoùa, moãi laàn laëp chuùng ta seõ duyeät qua danh saùch 
lieân keát ñeå theâm töøng phaàn töû vaøo cuoái moãi danh saùch con töông öùng. Sau khi 
danh saùch ñaõ ñöôïc phaân hoaïch, chuùng ta noái caùc danh saùch con laïi thaønh moät 
danh saùch. Cuoái voøng laëp danh saùch ñaõ coù thöù töï. 

 
Chuùng ta seõ hieän thöïc radix_sort nhö laø moät phöông thöùc cuûa 

Sortable_list. 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 8.16 – Tieán trình cuûa radix_sort. 
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// Coù theå söû duïng cho baát kyø hieän thöïc naøo cuûa List. 
 
template <class Record> 
class Sortable_list: public List<Record> { 
public:   //   Caùc phöông thöùc saép thöù töï. 
   void radix_sort(); 
   
private:  //   Caùc haøm phuï trôï. 
   void rethread(Queue queues[]); 
}; 

 
ÔÛ ñaây, lôùp cô sôû List coù theå laø baát kyø hieän thöïc naøo cuûa List trong chöông 4. 

Haøm phuï trôï rethread seõ ñöôïc söû duïng ñeå noái caùc haøng ñôïi. 
 
 

 
Chuùng ta seõ söû duïng caùc phöông thöùc cuûa lôùp Record, char key_letter(int 

position) traû veà kyù töï taïi position cuûa khoùa, hoaëc traû veà khoaûng traéng neáu 
chieàu daøi cuûa khoùa nhoû hôn position. Ñònh nghóa Record nhö sau: 

 
 

 
Hình 8.17 – Radix sort lieân keát 
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class Record { 
public: 
   char key_letter(int position) const; 
   Record();                    //  constructor maëc ñònh. 
   operator Key() const;        //  traû veà khoùa cuûa phaàn töû. 
//   Caùc phöông thöùc vaø caùc thuoäc tính khaùc cuûa lôùp. 
}; 

8.9.2.1. Phöông phaùp saép thöù töï radix_sort 
 

const int max_chars = 28; 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::radix_sort() 
/* 
post: Caùc phaàn töû cuûa danh saùch ñaõ ñöôïc saép theo thöù töï alphabet. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa caùc lôùp List, Queue, vaø Record; 
      functions position and rethread. 
*/ 
{ 
   Record data; 
   Queue queues[max_chars]; 
   for (int position = key_size - 1; position >= 0; position--) { 
      //   Laëp töø vò trí cuoái ñeán vò trí ñaàu caùc chuoãi kyù töï. 
      while (remove(0, data) == success) { 
         int queue_number = alphabetic_order(data.key_letter(position)); 
         queues[queue_number].append(data); // Ñöa vaøo haøng thích hôïp. 
      } 
      rethread(queues);// Noái caùc danh saùch con trong caùc haøng thaønh danh saùch. 
   } 
} 

Haøm naøy söû duïng hai haøm phuï trôï: alphabetic_order ñeå xaùc ñònh haøng ñôïi 
töông öùng vôùi moät kyù töï cho tröôùc, vaø Sortable_list::rethread() ñeå noái caùc 
haøng. Chuùng ta coù theå duøng baát kyø hieän thöïc naøo cuûa haøng töông thích vôùi ñaëc taû 
Queue tröøu töôïng trong chöông 3. 

8.9.2.2. Choïn moät queue 
Haøm alphabetic_order laáy thöù töï cuûa moät kyù töï cho tröôùc trong baûng chöõ 

caùi, vôùi quy öôùc raèng taát caû caùc kyù töï khoâng phaûi laø kyù töï chöõ caùi seõ coù cuøng thöù 
töï laø 27, khoaûng traéng coù thöù töï 0. Haøm khoâng phaân bieät chöõ hoa vaø chöõ thöôøng. 
 
int alphabetic_order(char c) 
/* 
post: Traû veà thöù töï cuûa kyù töï trong c theo thöù töï alphabet, hoaëc traû veà 0 neáu c laø khoaûng 

traéng. 
*/ 
{ 
   if (c == ' ') return 0; 
   if ('a' <= c && c <= 'z') return c - 'a' + 1; 
   if ('A' <= c && c <= 'Z') return c - 'A' + 1; 
   return 27; 
} 
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8.9.2.3. Noái caùc haøng 
Haøm rethread noái 28 haøng laïi thaønh moät Sortable_list. Haøm cuõng laøm 

roãng taát caû caùc haøng naøy ñeå chuùng coù theå ñöôïc söû duïng trong laàn laëp sau cuûa giaûi 
thuaät. Haøm naøy coù theå ñöôïc vieát laïi theo caùch phuï thuoäc vaøo hieän thöïc cuûa caùc 
haøng ñeå giaûi thuaät radix_sort coù theå chaïy nhanh hôn, chuùng ta xem nhö baøi 
taäp. 

 
template <class Record> 
void Sortable_list<Record>::rethread(Queue queues[]) 
/* 
post: Moïi haøng ñöôïc noái laïi thaønh moät danh saùch, caùc haøng trôû thaønh roãng. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa caùc lôùp List vaø Queue. 
*/ 
{ 
   Record data; 
   for (int i = 0; i < max_chars; i++) 
      while (!queues[i].empty()) { 
         queues[i].retrieve(data); 
         insert(size(), data); 
         queues[i].serve(); 
      } 
} 

 

8.9.3. Phaân tích phöông phaùp radix_sort 

Chuù yù raèng thôøi gian ñeå chaïy radix_sort laø θ(nk), n laø soá phaàn töû caàn saép 
thöù töï vaø k laø soá kyù töï coù trong khoùa. Thôøi gian caàn cho caùc phöông phaùp saép thöù 
töï khaùc cuûa chuùng ta phuï thuoäc vaøo n vaø khoâng phuï thuoäc tröïc tieáp vaøo chieàu daøi 
cuûa khoùa. Thôøi gian toát nhaát laø ñoái vôùi merge_sort: nlgn + O(n). 

 
Hieäu quaû töông ñoái cuûa caùc phöông phaùp coù lieân quan ñeán kích thöôùc nk vaø n 

lgn, coù nghóa laø, k vaø lgn. Neáu caùc khoùa coù chieàu daøi lôùn vaø soá phaàn töû caàn saép 
thöù töï khoâng lôùn (k lôùn vaø lg n töông ñoái nhoû), thì caùc phöông phaùp khaùc, töïa nhö 
merge_sort, seõ hieäu quaû hôn radix_sort; ngöôïc laïi neáu k nhoû (caùc khoùa ngaén) 
vaø soá phaàn töû caàn saép thöù töï nhieàu, thì radix_sort seõ nhanh hôn moïi phöông 
phaùp saép thöù töï maø chuùng ta ñaõ bieát. 
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Chöông 9 – CAÂY NHÒ PHAÂN 
 
So vôùi hieän thöïc lieân tuïc cuûa caùc caáu truùc döõ lieäu, caùc danh saùch lieân keát coù 

nhöõng öu ñieåm lôùn veà tính meàm deûo. Nhöng chuùng cuõng coù moät ñieåm yeáu, ñoù laø söï 
tuaàn töï,  chuùng ñöôïc toå chöùc theo caùch maø vieäc di chuyeån treân chuùng chæ coù theå 
qua töøng phaàn töû moät. Trong chöông naøy chuùng ta khaéc phuïc nhöôïc ñieåm naøy 
baèng caùch söû duïng caùc caáu truùc döõ lieäu caây chöùa con troû. Caây ñöôïc duøng trong raát 
nhieàu öùng duïng, ñaëc bieät trong vieäc truy xuaát döõ lieäu. 

9.1. Caùc khaùi nieäm cô baûn veà caây 
 
Moät caây (tree) - hình 9.1- goàm moät taäp höõu haïn caùc nuùt (node) vaø moät taäp höõu 

haïn caùc caønh (branch) noái giöõa caùc nuùt. Caønh ñi vaøo nuùt goïi laø caønh vaøo 
(indegree), caønh ñi ra khoûi nuùt goïi laø caønh ra (outdegree). Soá caønh ra töø moät nuùt 
goïi laø baäc (degree) cuûa nuùt ñoù. Neáu caây khoâng roãng thì phaûi coù moät nuùt goïi laø nuùt 
goác (root), nuùt naøy khoâng coù caønh vaøo. Caây trong hình 9.1 coù M laø nuùt goác. 
Caùc nuùt coøn laïi, moãi nuùt phaûi coù chính xaùc moät caønh vaøo. Taát caû caùc nuùt ñeàu coù 
theå coù 0, 1, hoaëc nhieàu hôn soá caønh ra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
M 
- A  
- - N 
-  - C 
- - - B                              M ( A ( N C ( B ) ) D O ( Y ( T X ) E L S ) )  
- D                                          (c)    
   
- O 
- - Y 
- - - T 
- - - X 
- - E 
- - L         
- - S 
     (b)             

Hình 9.1 – Caùc caùch bieåu dieãn cuûa caây 
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Nuùt laù (leaf) ñöôïc ñònh nghóa nhö laø nuùt cuûa caây maø soá caønh ra baèng 0. Caùc 
nuùt khoâng phaûi nuùt goác hoaëc nuùt laù thì ñöôïc goïi laø nuùt trung gian hay nuùt 
trong (internal node). Nuùt coù soá caønh ra khaùc 0 coù theå goïi laø nuùt cha (parent) 
cuûa caùc nuùt maø caønh ra cuûa noù ñi vaøo, caùc nuùt naøy cuõng ñöôïc goïi laø caùc nuùt con 
(child) cuûa noù. Caùc nuùt cuøng cha ñöôïc goïi laø caùc nuùt anh em (sibling) vôùi nhau. 
Nuùt treân nuùt cha coù theå goïi laø nuùt oâng (grandparent, trong moät soá baøi toaùn 
chuùng ta cuõng caàn goïi teân nhö vaäy ñeå trình baøy giaûi thuaät).  
 

Theo hình 9.1, caùc nuùt laù goàm: N, B, D, T, X, E, L, S; caùc nuùt trung gian goàm: 
A, C, O, Y. Nuùt Y laø cha cuûa hai nuùt T vaø X. T vaø X laø con cuûa Y, vaø laø nuùt anh 
em vôùi nhau. 
 

Ñöôøng ñi (path) töø nuùt n1 ñeán nuùt nk ñöôïc ñònh nghóa laø moät daõy caùc nuùt n1, 
n2, …, nk sao cho ni laø nuùt cha cuûa nuùt ni+1 vôùi 1≤ i< k. Chieàu daøi (length) ñöôøng 
ñi naøy laø soá caønh treân noù, ñoù laø k-1. Moãi nuùt coù ñöôøng ñi chieàu daøi baèng 0 ñeán 
chính noù. Trong moät caây, töø nuùt goác ñeán moãi nuùt coøn laïi chæ coù duy nhaát moät 
ñöôøng ñi. 

 
Ñoái vôùi moãi nuùt ni, ñoä saâu (depth) hay coøn goïi laø möùc (level) cuûa noù chính laø 

chieàu daøi ñöôøng ñi duy nhaát töø nuùt goác ñeán noù coäng 1. Nuùt goác coù möùc baèng 1. 
Chieàu cao (height) cuûa nuùt ni laø chieàu daøi cuûa ñöôøng ñi daøi nhaát töø noù ñeán moät 
nuùt laù. Moïi nuùt laù coù chieàu cao baèng 1. Chieàu cao cuûa caây baèng chieàu cao cuûa 
nuùt goác. Ñoä saâu cuûa caây baèng ñoä saâu cuûa nuùt laù saâu nhaát, noù luoân baèng chieàu cao 
cuûa caây. 

 
Neáu giöõa nuùt n1 vaø nuùt n2 coù moät ñöôøng ñi, thì n1 ñöôc goïi laø nuùt tröôùc 

(ancestor) cuûa n2 vaø n2 laø nuùt sau (descendant) cuûa n1. 
 

M laø nuùt tröôùc cuûa nuùt B. M laø nuùt goác, coù möùc laø 1. Ñöôøng ñi töø M ñeán B laø: 
M, A, C, B, coù chieàu daøi laø 3. B coù möùc laø 4. 

 
B laø nuùt laù, coù chieàu cao laø 1. Chieàu cao cuûa C laø 2, cuûa A laø 3, vaø cuûa M laø 4 

chính baèng chieàu cao cuûa caây. 
 

Moät caây coù theå ñöôïc chia thaønh nhieàu caây con (subtree). Moät caây con laø baát kyø 
moät caáu truùc caây beân döôùi cuûa nuùt goác. Nuùt ñaàu tieân cuûa caây con laø nuùt goác cuûa noù 
vaø ñoâi khi ngöôøi ta duøng teân cuûa nuùt naøy ñeå goïi cho caây con. Caây con goác A (hay 
goïi taét laø caây con A) goàm caùc nuùt A, N, C, B. Moät caây con cuõng coù theå chia thaønh 
nhieàu caây con khaùc. Khaùi nieäm caây con daãn ñeán ñònh nghóa ñeä quy cho caây nhö 
sau: 
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Ñònh nghóa: Moät caây laø taäp caùc nuùt maø 
 - laø taäp roãng, hoaëc 
 - coù moät nuùt goïi laø nuùt goác coù khoâng hoaëc nhieàu caây con, caùc caây con cuõng laø caây 

Caùc caùch bieåu dieãn caây 
Thoâng thöôøng coù 3 caùch bieåu dieãn caây: bieåu dieãn baèng ñoà thò – hình 9.1a, bieåu 

dieãn baèng caùch canh leà – hình 9.1b, vaø bieåu dieãn baèng bieåu thöùc coù daáu ngoaëc – 
hình 9.1c.  

9.2.  Caây nhò phaân 

9.2.1. Caùc ñònh nghóa 

Ñònh nghóa: Moät caây nhò phaân hoaëc laø moät caây roãng, hoaëc bao goàm moät nuùt goïi laø 
nuùt goác (root) vaø hai caây nhò phaân ñöôïc goïi laø caây con beân traùi vaø caây con beân 
phaûi cuûa nuùt goác. 

 
Löu yù raèng ñònh nghóa naøy laø ñònh nghóa toaùn hoïc cho moät caáu truùc caây. Ñeå 

ñaëc taû caây nhò phaân nhö moät kieåu döõ lieäu tröøu töôïng, chuùng ta caàn chæ ra caùc taùc 
vuï coù theå thöïc hieän treân caây nhò phaân. Caùc phöông thöùc cô baûn cuûa moät caây nhò 
phaân toång quaùt chuùng ta baøn ñeán coù theå laø taïo caây, giaûi phoùng caây, kieåm tra caây 
roãng, duyeät caây,… 

 
Ñònh nghóa naøy khoâng quan taâm ñeán caùch hieän thöïc cuûa caây nhò phaân trong boä 

nhôù. Chuùng ta seõ thaáy ngay raèng moät bieåu dieãn lieân keát laø töï nhieân vaø deã söû 
duïng, nhöng caùc hieän thöïc khaùc nhö maûng lieân tuïc cuõng coù theå thích hôïp. Ñònh 
nghóa naøy cuõng khoâng quan taâm ñeán caùc khoùa hoaëc caùch maø chuùng ñöôïc saép thöù 
töï. Caây nhò phaân ñöôïc duøng cho nhieàu muïc ñích khaùc hôn laø chæ coù tìm kieám truy 
xuaát, do ñoù chuùng ta caàn giöõ  moät ñònh nghóa toång quaùt. 

 
Tröôùc khi xem xeùt xa hôn veà caùc ñaëc tính chung cuûa caây nhò phaân, chuùng ta 

haõy quay veà ñònh nghóa toång quaùt vaø nhìn xem baûn chaát ñeä quy cuûa noù theå hieän 
nhö theá naøo trong caáu truùc cuûa moät caây nhò phaân nhoû. 

 
Tröôøng hôïp thöù nhaát, moät tröôøng hôïp cô baûn khoâng lieân quan ñeán ñeä quy, ñoù 

laø moät caây nhò phaân roãng.  
 
Caùch duy nhaát ñeå xaây döïng moät caây nhò phaân coù moät nuùt laø cho nuùt ñoù laø goác 

vaø cho hai caây con traùi vaø phaûi laø hai caây roãng. 
 
Vôùi caây coù hai nuùt, moät trong hai seõ laø goác vaø nuùt coøn laïi seõ thuoäc caây con. 

Hoaëc caây con traùi hoaëc caây con phaûi laø caây roãng, vaø caây coøn laïi chöùa chính xaùc chæ 
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moät nuùt. Nhö vaäy coù hai caây nhò phaân khaùc nhau coù hai nuùt.  Hai caây nhò phaân coù 
hai nuùt coù theå ñöôïc veõ nhö sau: 

 
 
                vaø  
 
 

vaø ñaây laø hai caây khaùc nhau. Chuùng ta seõ khoâng bao giôø veõ baát kyø moät phaàn naøo 
cuûa moät caây nhò phaân nhö sau: 

 
 
 
 
 

do chuùng ta seõ khoâng theå noùi ñöôïc nuùt beân döôùi laø con traùi hay con phaûi cuûa nuùt 
treân. 
 

Ñoái vôùi tröôøng hôïp caây nhò phaân coù ba nuùt, moät trong chuùng seõ laø goác, vaø hai 
nuùt coøn laïi coù theå ñöôïc chia giöõa caây con traùi vaø caây con phaûi theo moät trong caùc 
caùch sau: 

    2 + 0   1 + 1   0 + 2 
 
Do coù theå coù hai caây nhò phaân coù hai nuùt vaø chæ coù moät caây roãng, tröôøng hôïp 

thöù nhaát treân cho ra hai caây nhò phaân. Tröôøng hôïp thöù ba, töông töï, cho theâm hai 
caây khaùc. Tröôøng hôïp giöõa, caây con traùi vaø caây con phaûi moãi caây chæ coù moät nuùt, 
vaø chæ coù duy nhaát moät caây nhò phaân coù moät nuùt neân tröôøng hôïp naøy chæ coù moät 
caây nhò phaân. Taát caû chuùng ta coù naêm caây nhò phaân coù ba nuùt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 9.2- Caùc caây nhò phaân coù ba nuùt 
 

Caùc böôùc ñeå xaây döïng caây naøy laø moät ñieån hình cho caùc tröôøng hôïp lôùn hôn. 
Chuùng ta baét ñaàu töø goác cuûa caây vaø xem caùc nuùt coøn laïi nhö laø caùc caùch phaân chia 
giöõa caây con traùi vaø caây con phaûi. Caây con traùi vaø caây con phaûi luùc naøy seõ laø caùc 
tröôøng hôïp nhoû hôn maø chuùng ta ñaõ bieát. 
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Goïi N laø soá nuùt cuûa caây nhò phaân, H laø chieàu cao cuûa caây thì, 
 

Hmax = N, Hmin = ⎣log2N⎦ +1 
Nmin = H, Nmax = 2H-1 

 
Khoaûng caùch töø moät nuùt ñeán nuùt goác xaùc ñònh chi phí caàn ñeå ñònh vò noù. 

Chaúng haïn moät nuùt coù ñoä saâu laø 5 thì chuùng ta phaûi ñi töø nuùt goác vaø qua 5 caønh 
treân ñöôøng ñi töø goác ñeán noù ñeå tìm ñeán noù. Do ñoù, neáu caây caøng thaáp thì vieäc tìm 
ñeán caùc nuùt seõ caøng nhanh. Ñieàu naøy daãn ñeán tính chaát caân baèng cuûa caây nhò 
phaân. Heä soá caân baèng cuûa caây (balance factor) laø söï cheânh leäch giöõa chieàu cao cuûa 
hai caây con traùi vaø phaûi cuûa noù: 

B = HL-HR 

 

Moät caây caân baèng khi heä soá naøy baèng 0 vaø caùc caây con cuûa noù cuõng caân baèng. 
Moät caây nhò phaân caân baèng vôùi chieàu cao cho tröôùc seõ coù soá nuùt laø lôùn nhaát coù 
theå. Ngöôïc laïi, vôùi soá nuùt cho tröôùc caây nhò phaân caân baèng coù chieàu cao nhoû nhaát. 
Thoâng thöôøng ñieàu naøy raát khoù xaûy ra neân ñònh nghóa coù theå nôùi loûng hôn vôùi caùc 
trò B = –1, 0, hoaëc 1 thay vì chæ laø 0. Chuùng ta seõ hoïc kyõ hôn veà caây caân baèng 
AVL trong phaàn sau. 
 

Moät caây nhò phaân ñaày ñuû (complete tree) laø caây coù ñöôïc soá nuùt toái ña vôùi 
chieàu cao cuûa noù. Ñoù cuõng chính laø caây coù B=0 vôùi moïi nuùt. Thuaät ngöõ caây nhò 
phaân gaàn nhö ñaày ñuû cuõng ñöôïc duøng cho tröôøng hôïp caây coù ñöôïc chieàu cao toái 
thieåu cuûa noù vaø moïi nuùt ôû möùc lôùn nhaát doàn heát veà beân traùi. 
Hình 9.3 bieåu dieãn caây nhò phaân ñaày ñuû coù 31 nuùt. Giaû söû loaïi ñi caùc nuùt  19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31 ta coù moät caây nhò phaân gaàn nhö ñaày ñuû. 

9.2.2. Duyeät caây nhò phaân 

Moät trong caùc taùc vuï quan troïng nhaát ñöôïc thöïc hieän treân caây nhò phaân laø 
duyeät caây (traversal). Moät pheùp duyeät caây laø moät söï di chuyeån qua khaép 
caùc nuùt cuûa caây theo moät thöù töï ñònh tröôùc, moãi nuùt chæ ñöôïc xöû lyù moät 

 
Hình 9.3 – Caây nhò phaân ñaày ñuû vôùi 31 nuùt. 
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laàn duy nhaát. Cuõng nhö pheùp duyeät treân caùc caáu truùc döõ lieäu khaùc, haønh ñoäng 
maø chuùng ta caàn laøm khi gheù qua moät nuùt seõ phuï thuoäc vaøo öùng duïng. 

 
Ñoái vôùi caùc danh saùch, caùc nuùt naèm theo moät thöù töï töï nhieân töø nuùt ñaàu ñeán 

nuùt cuoái, vaø pheùp duyeät cuõng theo thöù töï naøy. Tuy nhieân, ñoái vôùi caùc caây, coù raát 
nhieàu thöù töï khaùc nhau ñeå duyeät qua caùc nuùt. 

 
Coù 2 caùch tieáp caän chính khi duyeät caây: duyeät theo chieàu saâu vaø duyeät theo 

chieàu roäng. 
 

Duyeät theo chieàu saâu (defth-first traversal): moïi nuùt sau cuûa moät nuùt con ñöôïc 
duyeät tröôùc khi sang moät nuùt con khaùc. 
 
Duyeät theo chieàu roäng (breadth-first traversal): moïi nuùt trong cuøng moät möùc ñöôïc 
duyeät tröôùc khi sang möùc khaùc. 

9.2.2.1. Duyeät theo chieàu saâu  
Taïi moät nuùt cho tröôùc, coù ba vieäc maø chuùng ta muoán laøm: gheù nuùt naøy, duyeät 

caây con beân traùi, duyeät caây con beân phaûi. Söï khaùc nhau giöõa caùc phöông aùn duyeät 
laø chuùng ta quyeát ñònh gheù nuùt ñoù tröôùc hoaëc sau khi duyeät hai caây con, hoaëc giöõa 
khi duyeät hai caây con. 

 
Neáu chuùng ta goïi coâng vieäc gheù moät nuùt laø V, duyeät caây con traùi laø L, duyeät 

caây con phaûi laø R, thì coù ñeán saùu caùch keát hôïp giöõa chuùng: 
 
    VLR LVR LRV VRL RVL RLV. 

 
Caùc thöù töï duyeät caây chuaån 
 

Theo quy öôùc chuaån, saùu caùch duyeät treân giaûm xuoáng chæ coøn ba bôûi chuùng ta 
chæ xem xeùt caùc caùch maø trong ñoù caây con traùi ñöôïc duyeät tröôùc caây con phaûi. Ba 
caùch coøn laïi roõ raøng laø töông töï vì chuùng chính laø nhöõng thöù töï ngöôïc cuûa ba caùch 
chuaån. Caùc caùch chuaån naøy ñöôïc ñaëït teân nhö sau: 

 
 VLR   LVR   LRV 
 preorder  inorder  postorder 

 
Caùc teân naøy ñöôïc choïn töông öùng vôùi böôùc maø nuùt ñaõ cho ñöôïc gheù ñeán. Trong 

pheùp duyeät preorder, nuùt ñöôïc gheù tröôùc caùc caây con; trong pheùp duyeät inorder, noù 
ñöôïc gheù ñeán giöõa khi duyeät hai caây con; vaø trong pheùp duyeät postorder, goác cuûa 
caây ñöôïc gheù sau hai caây con cuûa noù. 
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Pheùp duyeät inorder ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø pheùp duyeät ñoái xöùng (symmetric 
order), vaø postorder ñöôïc goïi laø endorder. 
 
Caùc ví duï ñôn giaûn 
 

Trong ví duï thöù nhaát, chuùng ta haõy xeùt caây nhò phaân sau: 
 
 
 
 
 
 
Vôùi pheùp duyeät preorder, goác caây mang nhaõn 1 ñöôïc gheù ñaàu tieân, sau  ñoù pheùp 

duyeät di chuyeån sang caây con traùi. Caây con traùi chæ chöùa moät nuùt coù nhaõn laø 2, 
nuùt naøy ñöôïc duyeät thöù hai. Sau ñoù pheùp duyeät chuyeån sang caây con phaûi cuûa nuùt 
goác, cuoái cuøng laø nuùt mang nhaõn 3 ñöôïc gheù. Vaäy pheùp duyeät preorder seõ gheù caùc 
nuùt theo thöù töï 1, 2, 3. 

 
Tröôùc khi goác cuûa caây ñöôïc gheù theo thöù töï inorder, chuùng ta phaûi duyeät caây 

con traùi cuûa noù tröôùc. Do ñoù nuùt mang nhaõn 2 ñöôïc gheù ñaàu tieân. Ñoù laø nuùt duy 
nhaát trong caây con traùi. Sau ñoù pheùp duyeät chuyeån ñeán nuùt goác mang nhaõn 1, vaø 
cuoái cuøng duyeät qua caây con phaûi. Vaäy pheùp duyeät inorder seõ gheù caùc nuùt theo thöù 
töï 2, 1, 3. 

 
Vôùi pheùp duyeät postorder, chuùng ta phaûi duyeät caùc hai caây con traùi vaø phaûi 

tröôùc khi gheù nuùt goác. Tröôùc tieân chuùng ta ñi ñeán caây con beân traùi chæ coù moät nuùt 
mang nhaõn 2, vaø noù ñöôïc gheù ñaàu tieân. Tieáp theo, chuùng ta duyeät qua caây con 
phaûi, gheù nuùt 3, vaø cuoái cuøng chuùng ta gheù nuùt 1. Pheùp duyeät postorder duyeät caùc 
nuùt theo thöù töï 2, 3, 1. 

 
Ví duï thöù hai phöùc taïp hôn, chuùng ta haõy xem xeùt caây nhò phaân döôùi ñaây: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2 3

1

2

3

4 5
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Töông töï caùch laøm treân chuùng ta coù pheùp duyeät preorder seõ gheù caùc nuùt theo 
thöù töï 1, 2, 3, 4, 5. Pheùp duyeät inorder seõ gheù caùc nuùt theo thöù töï 1, 4, 3, 5, 2. 
Pheùp duyeät postorder seõ gheù caùc nuùt theo thöù töï 4, 5, 3, 2, 1. 
 
Caây bieåu thöùc  
 

Caùch choïn caùc teân preorder, inorder, vaø postorder cho ba pheùp duyeät caây treân 
khoâng phaûi laø tình côø, noù lieân quan chaët cheõ ñeán moät trong nhöõng öùng duïng, ñoù 
laø caùc caây bieåu thöùc. 

 
Moät caây bieåu thöùc (expression tree) ñöôïc taïo neân töø caùc toaùn haïng ñôn giaûn vaø 

caùc toaùn töû (soá hoïc hoaëc luaän lyù) cuûa bieåu thöùc baèng caùch thay theá caùc toaùn haïng 
ñôn giaûn baèng caùc nuùt laù cuûa moät caây nhò phaân vaø caùc toaùn töû baèng caùc nuùt beân 
trong caây. Ñoái vôùi moãi toaùn töû hai ngoâi, caây con traùi chöùa moïi toaùn haïng vaø moïi 
toaùn töû thuoäc toaùn haïng beân traùi cuûa toaùn töû ñoù, vaø caây con phaûi chöùa moïi toaùn 
haïng vaø moïi toaùn töû thuoäc toaùn haïng beân phaûi cuûa noù. 

 
Ñoái vôùi toaùn töû moät ngoâi, moät trong hai caây con seõ roãng. Chuùng ta thöôøng vieát 

moät vaøi toaùn töû moät ngoâi phía beân traùi cuûa toaùn haïng cuûa chuùng, chaúng haïn daáu 
tröø (pheùp laáy soá aâm) hoaëc caùc haøm chuaån nhö log() vaø cos(). Caùc toaùn töû moät ngoâi 
khaùc ñöôïc vieát beân phaûi cuûa toaùn haïng, chaúng haïn haøm giai thöøa ()! hoaëc haøm 
bình phöông ()2. Ñoâi khi caû hai phía ñeàu hôïp leä, nhö pheùp laáy ñaïo haøm coù theå vieát 
d/dx phía beân traùi, hoaëc ()’ phía beân phaûi, hoaëc toaùn töû taêng ++ coù aûnh höôûng 

 
Hình 9.4 – Caây bieåu thöùc
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khaùc nhau khi naèm beân traùi hoaëc naèm beân phaûi. Neáu toaùn töû ñöôïc ghi beân traùi, 
thì trong caây bieåu thöùc noù seõ coù caây con traùi roãng, nhö vaäy toaùn haïng seõ xuaát hieän 
beân phaûi cuûa noù trong caây. Ngöôïc laïi, neáu toaùn töû xuaát hieän beân phaûi, thì caây con 
phaûi cuûa noù seõ roãng, vaø toaùn haïng seõ laø caây con traùi cuûa noù.  

 
Moät soá caây bieåu thöùc cuûa moät vaøi bieåu thöùc ñôn giaûn ñöôïc minh hoïa trong hình 

9.4. Hình 9.5 bieåu dieãn moät coâng thöùc baäc hai phöùc taïp hôn. Ba thöù töï duyeät caây 
chuaån cho caây bieåu thöùc naøy lieät keâ trong hình 9.6. 

Caùc teân cuûa caùc pheùp duyeät lieân quan ñeán caùc daïng Balan cuûa bieåu thöùc: duyeät 
caây bieåu thöùc theo preorder laø daïng prefix, trong ñoù moãi toaùn töû naèm tröôùc caùc 
toaùn haïng cuûa noù; duyeät caây bieåu thöùc theo inorder laø daïng infix (caùch vieát bieåu 
thöùc quen thuoäc cuûa chuùng ta); duyeät caây bieåu thöùc theo postorder laø daïng postfix, 
moïi toaùn haïng naèm tröôùc toaùn töû cuûa chuùng. Nhö vaäy caùc caây con traùi vaø caây con 
phaûi cuûa moãi nuùt luoân laø caùc toaùn haïng cuûa noù, vaø vò trí töông ñoái cuûa moät toaùn töû 
so vôùi caùc toaùn haïng cuûa noù trong ba daïng Balan hoaøn toaøn gioáng vôùi thöù töï töông 
ñoái cuûa caùc laàn gheù caùc thaønh phaàn naøy theo moät trong ba pheùp duyeät caây bieåu 
thöùc. 

 
Hình 9.5 – Caây bieåu thöùc cho coâng thöùc baäc hai. 
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Caây so saùnh  

 
Chuùng ta haõy xem laïi ví duï trong hình 9.7 vaø ghi laïi keát quaû cuûa ba pheùp 

duyeät caây chuaån nhö sau: 
 
preorder: Jim Dot Amy Ann Guy Eva Jan Ron Kay Jon Kim Tim Roy Tom 
inorder:   Amy Ann Dot Eva Guy Jan Jim Jon Kay Kim Ron Roy Tim Tom 
postorder:Ann Amy Eva Jan Guy Dot Jon Kim Kay Roy Tom Tim Ron Jim 
 

Pheùp duyeät inorder cho caùc teân coù thöù töï theo alphabet. Caùch taïo moät caây so 
saùnh nhö hình 9.7 nhö sau: di chuyeån sang traùi khi khoùa cuûa nuùt caàn theâm nhoû 
hôn khoùa cuûa nuùt ñang xeùt, ngöôïc laïi thì di chuyeån sang phaûi. Nhö vaäy caây nhò 
phaân treân ñaõ ñöôïc xaây döïng sao cho moïi nuùt trong caây con traùi cuûa moãi nuùt coù thöù 
töï nhoû hôn thöù töï cuûa noù, vaø moïi nuùt trong caây con phaûi coù thöù töï lôùn hôn noù. Do 
ñoái vôùi moãi nuùt, pheùp duyeät inorder seõ duyeät qua caùc nuùt trong caây con traùi tröôùc, 
roài ñeán chính noù, vaø cuoái cuøng laø caùc nuùt trong caây con phaûi, neân chuùng ta coù ñöôïc 
caùc nuùt theo thöù töï. 

 

 
Hình 9.6 – Caùc thöù tö duyeät cho caây bieåu thöùc

 
Hình 9.7 – Caây so saùnh ñeå tìm nhò phaân 
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Trong phaàn sau chuùng ta seõ tìm hieåu caùc caây nhò phaân vôùi ñaëc tính treân, 
chuùng coøn ñöôïc goïi laø caùc caây nhò phaân tìm kieám (binary search tree), do chuùng 
raát coù ích vaø hieäu quaû cho yeâu caàu tìm kieám. 

9.2.2.2. Duyeät theo chieàu roäng 
 

Thöù töï duyeät caây theo chieàu roäng laø thöù töï duyeät heát möùc naøy ñeán möùc kia, coù 
theå töø möùc cao ñeán möùc thaáp hoaëc ngöôïc laïi. Trong moãi möùc coù theå duyeät töø traùi 
sang phaûi hoaëc töø phaûi sang traùi. Ví duï caây trong hình 9.7 neáu duyeät theo chieàu 
roäng töø möùc thaáp ñeán möùc cao, trong moãi möùc duyeät töø traùi sang phaûi, ta coù: Jim, 
Dot, Ron, Amy, Guy, Kay, Tim, Ann, Eva, Jan, Jon, Kim, Roy, Tom. 

9.2.3. Hieän thöïc lieân keát cuûa caây nhò phaân 

Chuùng ta haõy xem xeùt caùch bieåu dieãn cuûa caùc nuùt ñeå xaây döïng neân caây. 

9.2.3.1. Caáu truùc cô baûn cho moät nuùt trong caây nhò phaân 

 
Moãi nuùt cuûa moät caây nhò phaân (cuõng laø goác cuûa moät caây con naøo ñoù) coù hai caây 

con traùi vaø phaûi. Caùc caây con naøy coù theå ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua caùc con troû chæ 
ñeán caùc nuùt goác cuûa noù. Chuùng ta coù ñaëc taû sau: 

 
template <class Entry> 
struct Binary_node { 
// Caùc thaønh phaàn.    
   Entry data; 
   Binary_node<Entry> *left; 
   Binary_node<Entry> *right; 

Hình 9.8 – Caây nhò phaân lieân keát 
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// constructors: 
   Binary_node(); 
   Binary_node(const Entry &x); 
}; 

 
Binary_node chöùa hai constructor ñeàu khôûi gaùn caùc thuoäc tính con troû laø NULL 

moãi khi ñoái töôïng ñöôïc taïo ra. 
 
Trong hình 9.8, chuùng ta thaáy nhöõng tham chieáu NULL, tuy nhieân chuùng ta coù 

theå quy öôùc raèng caùc caây con roãng vaø caùc caønh ñeán noù coù theå boû qua khoâng caàn 
hieån thò khi veõ caây. 

9.2.3.2. Ñaëc taû caây nhò phaân 
Moät caây nhò phaân coù moät hieän thöïc töï nhieân trong vuøng nhôù lieân keát. Cuõng 

nhö caùc caáu truùc lieân keát, chuùng ta seõ caáp phaùt ñoäng caùc nuùt, noái keát chuùng laïi vôùi 
nhau. Chuùng ta chæ caàn moät con troû chæ ñeán nuùt goác cuûa caây. 

 
template <class Entry> 
class Binary_tree { 
public: 
   Binary_tree(); 
   bool empty() const; 
   void preorder(void (*visit)(Entry &)); 
   void inorder(void (*visit)(Entry &)); 
   void postorder(void (*visit)(Entry &)); 
 
   int size() const; 
   void clear(); 
   int height() const; 
   void insert(const Entry &); 
 
   Binary_tree (const Binary_tree<Entry> &original); 
   Binary_tree & operator =(const Binary_tree<Entry> &original); 
   ~Binary_tree(); 
 
protected: 
   //  Caùc haøm ñeä quy phuï trôï: 
   void recursive_inorder(Binary_node<Entry>*sub_root,  

void (*visit)(Entry &)) 
   void recursive_preorder(Binary_node<Entry>*sub_root,  

void (*visit)(Entry &)) 
   void recursive_postorder(Binary_node<Entry>*sub_root,  

void (*visit)(Entry &)) 
 
   Binary_node<Entry> *root; 
}; 

 
Vôùi con troû root, coù theå deã daøng nhaän ra moät caây nhò phaân roãng bôûi bieåu thöùc  
 
     root == NULL; 

 
vaø khi taïo moät caây nhò phaân môùi chuùng ta chæ caàn gaùn root baèng NULL.  
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template <class Entry> 
Binary_tree<Entry>::Binary_tree() 
/* 
post: Caây nhò phaân roãng ñöôïc taïo ra. 
*/ 
{ 
   root = NULL; 
} 
 

Phöông thöùc empty kieåm tra xem moät caây nhò phaân coù roãng hay khoâng: 
 
template <class Entry> 
bool Binary_tree<Entry>::empty() const 
/* 
post: Traû veà true neáu caäy roãng, ngöôïc laïi traû veà false. 
*/ 
{ 
   return root == NULL; 
} 

9.2.3.3. Duyeät caây 
 
Baây giôø chuùng ta seõ xaây döïng caùc phöông thöùc duyeät moät caây nhò phaân lieân keát 

theo caû ba pheùp duyeät cô baûn. Cuõng nhö tröôùc kia, chuùng ta seõ giaû söû nhö chuùng 
ta ñaõ coù haøm visit ñeå thöïc hieän moät coâng vieäc mong muoán naøo ñoù cho moãi nuùt 
cuûa caây. Vaø nhö caùc haøm duyeät cho nhöõng caáu truùc döõ lieäu khaùc, con troû haøm 
visit seõ laø moät thoâng soá hình thöùc cuûa caùc haøm duyeät caây. 

 
Trong caùc haøm duyeät caây, chuùng ta caàn gheù ñeán nuùt goác vaø duyeät caùc caây con 

cuûa noù. Ñeä quy seõ laøm cho vieäc duyeät caùc caây con trôû neân heát söùc deã daøng. Caùc caây 
con ñöôïc tìm thaáy nhôø caùc con troû trong nuùt goác, do ñoù caùc con troû naøy caàn ñöôïc 
chuyeån cho caùc laàn goïi ñeä quy. Moãi phöông thöùc duyeät caàn goïi haøm ñeä quy coù moät 
thoâng soá con troû. Chaúng haïn, phöông thöùc duyeät inorder  ñöôïc vieát nhö sau: 

 
template <class Entry> 
void Binary_tree<Entry>::inorder(void (*visit)(Entry &)) 
/* 
post: Caây ñöôïc duyeät theo thöù töï inorder 
uses: Haøm recursive_inorder 
*/ 
{ 
   recursive_inorder(root, visit); 
} 

 
Moät caùch toång quaùt, chuùng ta nhaän thaáy moät caùch toång quaùt raèng baát kyø 

phöông thöùc naøo cuûa Binary_tree maø baûn chaát laø moät quaù trình ñeä quy cuõng ñöôïc 
hieän thöïc baèng caùch goïi moät haøm ñeä quy phuï trôï coù thoâng soá laø goác cuûa caây. Haøm 
duyeät inorder phuï trôï ñöôïc hieän thöïc baèng caùch goïi ñeä quy ñôn giaûn nhö sau: 

 



Chöông 9 – Caây nhò phaân 

Giaùo trình Caáu truùc Döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   196

template <class Entry> 
void Binary_tree<Entry>::recursive_inorder(Binary_node<Entry>*sub_root, void 

(*visit)(Entry &)) 
/* 
pre:  sub_root hoaëc laø NULL hoaëc chæ ñeán goác cuûa moät caây con. 
post: Caây con ñöôïc duyeät theo thöù töï inorder. 
uses: Haøm recursive_inorder ñöôïc goïi ñeä quy. 
*/ 
{ 
   if (sub_root != NULL) { 
      recursive_inorder(sub_root->left, visit); 
      (*visit)(sub_root->data); 
      recursive_inorder(sub_root->right, visit); 
   } 
} 

 
Caùc phöông thöùc duyeät khaùc cuõng ñöôïc xaây döïng moät caùch töông töï baèng caùch 

goïi caùc haøm ñeä quy phuï trôï. caùc haøm ñeä quy phuï trôï coù hieän thöïc nhö sau: 
 

template <class Entry> 
void Binary_tree<Entry>::recursive_preorder(Binary_node<Entry> *sub_root, 

void (*visit)(Entry &)) 
/* 
pre:  sub_root hoaëc laø NULL hoaëc chæ ñeán goác cuûa moät caây con. 
post: Caây con ñöôïc duyeät theo thöù töï preorder. 
uses: Haøm recursive_inorder ñöôïc goïi ñeä quy. 
*/ 
{ 
   if (sub_root != NULL) { 
      (*visit)(sub_root->data); 
      recursive_preorder(sub_root->left, visit); 
      recursive_preorder(sub_root->right, visit); 
   } 
} 

 
template <class Entry> 
void Binary_tree<Entry>::recursive_postorder(Binary_node<Entry> *sub_root, 

void (*visit)(Entry &)) 
/* 
pre:  sub_root hoaëc laø NULL hoaëc chæ ñeán goác cuûa moät caây con. 
post: Caây con ñöôïc duyeät theo thöù töï postorder. 
uses: Haøm recursive_inorder ñöôïc goïi ñeä quy. 
*/ 
{ 
   if (sub_root != NULL) { 
      recursive_postorder(sub_root->left, visit); 
      recursive_postorder(sub_root->right, visit); 
      (*visit)(sub_root->data); 
   } 
} 

 
Chöông trình duyeät caây theo chieàu roäng luoân phaûi söû duïng ñeán CTDL haøng 

ñôïi. Neáu duyeät theo thöù töï töø möùc thaáp ñeán möùc cao, moãi möùc duyeät töø traùi sang 
phaûi, tröôùc tieân nuùt goác ñöôïc ñöa vaøo haøng ñôïi. Coâng vieäc ñöôïc laëp cho ñeán khi 
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haøng ñôïi roãng: laáy moät nuùt ra khoûi haøng ñôïi, xöû lyù cho noù, ñöa caùc nuùt con cuûa noù 
vaøo haøng ñôïi (theo ñuùng thöù töï töø traùi sang phaûi). Caùc bieán theå khaùc cuûa pheùp 
duyeät caây theo chieàu roäng cuõng voâ cuøng ñôn giaûn, sinh vieân coù theå töï suy nghó 
theâm. 

 
Chuùng ta ñeå phaàn hieän thöïc caùc phöông thöùc cuûa caây nhò phaân nhö height, 

size, vaø clear nhö laø baøi taäp. Caùc phöông thöùc naøy cuõng ñöôïc hieän thöïc deã 
daøng baèng caùch goïi caùc haøm ñeä quy phuï trôï. Trong phaàn baøi taäp chuùng ta cuõng seõ 
vieát phöông thöùc insert ñeå theâm caùc phaàn töû vaøo caây nhò phaân, phöông thöùc 
naøy caàn ñeå taïo moät caây nhò phaân, sau ñoù, keát hôïp vôùi caùc phöông thöùc neâu treân, 
chuùng ta seõ kieåm tra lôùp Binary_tree maø chuùng ta xaây döïng ñöôïc. 

 
Trong phaàn sau cuûa chöông naøy, chuùng ta seõ xaây döïng caùc lôùp daãn xuaát töø caây 

nhò phaân coù nhieàu ñaëc tính vaø höõu ích hôn (caùc lôùp daãn xuaát naøy seõ coù caùc phöông 
thöùc theâm hoaëc loaïi phaàn töû trong caây thích hôïp vôùi ñaëc tính cuûa töøng loaïi caây). 
Coøn hieän taïi thì chuùng ta khoâng neân theâm nhöõng phöông thöùc nhö vaäy vaøo caây 
nhò phaân cô baûn. 

 
Maëc duø lôùp Binary_tree cuûa chuùng ta xuaát hieän chæ nhö laø moät lôùp voû maø caùc 

phöông thöùc cuûa noù ñeàu ñaåy caùc coâng vieäc caàn laøm ñeán cho caùc haøm phuï trôï, baûn 
thaân noù laïi mang moät yù nghóa quan troïng. Lôùp naøy taäp trung vaøo noù nhieàu haøm 
khaùc nhau vaø cung caáp moät giao dieän thuaän tieän töông töï caùc kieåu döõ lieäu tröøu 
töôïng khaùc. Hôn nöõa, chính lôùp môùi coù theå cung caáp tính ñoùng kín: khoâng coù noù 
thì caùc döõ lieäu trong caây khoâng ñöôïc baûo veä moät caùch an toaøn vaø deã daøng bò thaâm 
nhaäp vaø söûa ñoåi ngoaøi yù muoán. Cuoái cuøng, chuùng ta coù theå thaáy lôùp Binary_tree 
coøn laøm moät lôùp cô sôû cho caùc lôùp khaùc daãn xuaát töø noù höõu ích hôn. 

9.3.  Caây nhò phaân tìm kieám 
Chuùng ta haõy xem xeùt vaán ñeà tìm kieám moät khoùa trong moät danh saùch lieân 

keát. Khoâng coù caùch naøo khaùc ngoaøi caùch di chuyeån treân danh saùch moãi laàn moät 
phaàn töû, vaø do ñoù vieäc tìm kieám treân danh saùch lieân keát luoân laø tìm tuaàn töï. Vieäc 
tìm kieám seõ trôû neân nhanh hôn nhieàu neáu chuùng ta söû duïng danh saùch lieân tuïc vaø 
tìm nhò phaân. Tuy nhieân, danh saùch lieân tuïc laïi khoâng phuø hôïp vôùi söï bieán ñoäng 
döõ lieäu. Giaû söû chuùng ta cuõng caàn thay ñoåi danh saùch thöôøng xuyeân, theâm caùc 
phaàn töû môùi hoaëc loaïi caùc phaàn töû hieän coù. Nhö vaäy danh saùch lieân tuïc seõ chaäm 
hôn nhieàu so vôùi danh saùch lieân keát, do vieäc theâm vaø loaïi phaàn töû trong danh 
saùch lieân tuïc moãi laàn ñeàu ñoøi hoûi phaûi di chuyeån nhieàu phaàn töû sang caùc vò trí 
khaùc. Trong danh saùch lieân keát chæ caàn thay ñoåi moät vaøi con troû maø thoâi. 

 
Vaán ñeà chuû choát trong phaàn naøy chính laø: 
Lieäu chuùng ta coù theå tìm moät hieän thöïc cho caùc danh saùch coù thöù töï maø trong 

ñoù chuùng ta coù theå tìm kieám, hoaëc theâm bôùt phaàn töû ñeàu raát nhanh? 



Chöông 9 – Caây nhò phaân 

Giaùo trình Caáu truùc Döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   198

Caây nhò phaân cho moät lôøi giaûi toát cho vaán ñeà naøy. Baèng caùch ñaët caùc entry 
cuûa moät danh saùch coù thöù töï vaøo trong caùc nuùt cuûa moät caây nhò phaân, chuùng ta seõ 
thaáy raèng chuùng ta coù theå tìm moät khoùa cho tröôùc qua O(log n) böôùc, gioáng nhö 
tìm nhò phaân, ñoàng thôøi chuùng ta cuõng coù giaûi thuaät theâm vaø loaïi phaàn töû trong 
O(log n) thôøi gian. 

 

Ñònh nghóa: Moät caây nhò phaân tìm kieám (binary search tree -BST) laø moät caây 
hoaëc roãng hoaëc trong ñoù moãi nuùt coù moät khoùa (naèm trong phaàn döõ lieäu cuûa noù) 
vaø thoûa caùc ñieàu kieän sau: 
1. Khoùa cuûa nuùt goác lôùn hôn khoùa cuûa baát kyø nuùt naøo trong caây con traùi cuûa noù. 
2. Khoùa cuûa nuùt goác nhoû hôn khoùa cuûa baát kyø nuùt naøo trong caây con phaûi cuûa noù. 
3. Caây con traùi vaø caây con phaûi cuûa goác cuõng laø caùc caây nhò phaân tìm kieám. 

 
Hai ñaëc tính ñaàu tieân moâ taû thöù töï lieân quan ñeán khoùa cuûa nuùt goác, ñaëc tính 

thöù ba môû roäng chuùng ñeán moïi nuùt trong caây; do ñoù chuùng ta coù theå tieáp tuïc söû 
duïng caáu truùc ñeä quy cuûa caây nhò phaân. Chuùng ta ñaõ vieát ñònh nghóa naøy theo 
caùch maø noù baûo ñaûm raèng khoâng coù hai phaàn töû trong moät caây nhò phaân tìm kieám 
coù cuøng khoùa, do caùc khoùa trong caây con traùi chính xaùc laø nhoû hôn khoùa cuûa goác, 
vaø caùc khoùa cuûa caây con phaûi cuõng chính xaùc laø lôùn hôn khoùa cuûa goác. Chuùng ta coù 
theå thay ñoåi ñònh nghóa ñeå cho pheùp caùc phaàn töû truøng khoùa. Tuy nhieân trong 
phaàn naøy chuùng ta coù theå giaû söû raèng: 

 
Khoâng coù hai phaàn töû trong moät caây nhò phaân tìm kieám coù truøng khoùa. 
 
Caùc caây nhò phaân trong hình 9.7 vaø 9.8 laø caùc caây nhò phaân tìm kieám, do quyeát 

ñònh di chuyeån sang traùi hoaëc phaûi taïi moãi nuùt döïa treân caùch so saùnh caùc khoùa 
trong ñònh nghóa cuûa moät caây tìm kieám. 

 

9.3.1. Caùc danh saùch coù thöù töï vaø caùc caùch hieän thöïc 

Ñaõ ñeán luùc baét ñaàu xaây döïng caùc phöông thöùc C++ ñeå xöû lyù cho caây nhò phaân 
tìm kieám, chuùng ta neân löu yù raèng coù ít nhaát laø ba quan ñieåm khaùc nhau döôùi ñaây: 

 
• Chuùng ta coù theå xem caây nhò phaân tìm kieám nhö moät kieåu döõ lieäu tröøu töôïng 

môùi vôùi ñònh nghóa vaø caùc phöông thöùc cuûa noù; 
• Do caây nhò phaân tìm kieám laø moät daïng ñaëc bieät cuûa caây nhò phaân, chuùng ta coù 

theå xem caùc phöông thöùc cuûa noù nhö caùc daïng ñaëc bieät cuûa caùc phöông thöùc cuûa 
caây nhò phaân; 

• Do caùc phaàn töû trong caây nhò phaân tìm kieám coù chöùa caùc khoùa, vaø do chuùng 
ñöôïc gaùn döõ lieäu ñeå truy xuaát thoâng tin theo caùch töông töï nhö caùc danh saùch 
coù thöù töï, chuùng ta coù theå nghieân cöùu caây nhò phaân tìm kieám nhö laø moät hieän 
thöïc môùi cuûa kieåu döõ lieäu tröøu töôïng danh saùch coù thöù töï (ordered list ADT). 
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Trong thöïc teá, ñoâi khi caùc laäp trình vieân chæ taäp trung vaøo moät trong ba quan 
ñieåm treân, vaø chuùng ta cuõng seõ nhö theá. Chuùng ta seõ ñaëc taû lôùp caây nhò phaân tìm 
kieám daãn xuaát töø caây nhò phaân. Nhö vaäy, lôùp caây nhò phaân cuûa chuùng ta laïi bieåu 
dieãn cho moät kieåu döõ lieäu tröøu töôïng khaùc. Tuy nhieân, lôùp môùi seõ thöøa keá caùc 
phöông thöùc cuûa lôùp caây nhò phaân tröôùc kia. Baèng caùch naøy, söï söû duïng lôùp thöøa 
keá nhaán maïnh vaøo hai quan ñieåm treân. Quan ñieåm thöù ba thöôøng ñöôïc nhìn thaáy 
trong caùc öùng duïng cuûa caây nhò phaân tìm kieám. Chöông trình cuûa ngöôøi söû duïng 
coù theå duøng lôùp cuûa chuùng ta ñeå giaûi quyeát caùc baøi toaùn saép thöù töï vaø tìm kieám 
lieân quan ñeán danh saùch coù thöù töï. 

 
Chuùng ta ñaõ ñöa ra nhöõng khai baùo C++ cho pheùp xöû lyù cho caây nhò phaân. 

Chuùng ta seõ söû duïng hieän thöïc naøy cuûa caây nhò phaân laøm cô sôû cho lôùp caây nhò 
phaân tìm kieám. 

 
template <class Record> 
class Search_tree: public Binary_tree<Record> { 
public: 
   Error_code insert(const Record &new_data); 
   Error_code remove(const Record &old_data); 
   Error_code tree_search(Record &target) const; 
 private: //  Caùc haøm ñeä quy phuï trôï. 
}; 

 
Do lôùp caây nhò phaân tìm kieám thöøa keá töø lôùp nhò phaân, chuùng ta coù theå duøng 

laïi caùc phöông thöùc ñaõ ñònh nghóa treân caây nhò phaân toång quaùt cho caây nhò phaân 
tìm kieám. Caùc phöông thöùc naøy laø constructor, destructor, clear, empty, 
size, height, vaø caùc phöông thöùc duyeät preorder, inorder, postorder. Ñeå 
theâm vaøo caùc phöông thöùc naøy, moät caây nhò phaân tìm kieám caàn theâm caùc phöông 
thöùc chuyeân bieät hoùa nhö insert, remove, vaø tree_search. 
 

9.3.2. Tìm kieám treân caây 

Phöông thöùc môùi quan troïng ñaàu tieân cuûa caây nhò phaân tìm kieám laø: tìm moät 
phaàn töû vôùi moät khoùa cho tröôùc trong caây nhò phaân tìm kieám lieân keát. Ñaëc taû cuûa 
phöông thöùc nhö sau: 

 
Error_code Search_tree<Record> :: tree_search (Record &target) const; 
post: Neáu coù moät phaàn töû coù khoùa truøng vôùi khoùa trong target, thì target ñöôïc cheùp ñeø bôûi 

phaàn töû naøy, phöông thöùc traû veà success; ngöôïc laïi phöông thöùc traû veà not_present. 
 

ÔÛ ñaây chuùng ta duøng lôùp Record nhö ñaõ moâ taû trong chöông 7. Ngoaøi thuoäc 
tính thuoäc lôùp Key daønh cho khoùa, trong Record coù theå coøn nhieàu thaønh phaàn döõ 
lieäu khaùc. Trong caùc öùng duïng, phöông thöùc naøy thöôøng ñöôïc goïi vôùi thoâng soá 
target chæ chöùa trò cuûa thaønh phaàn khoùa. Neáu tìm thaáy khoùa caàn tìm, phöông 
thöùc seõ boå sung caùc döõ lieäu ñaày ñuû vaøo caùc thaønh phaàn khaùc coøn laïi cuûa Record. 
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9.3.2.1. Chieán löôïc  
Ñeå tìm moät khoùa, tröôùc tieân chuùng ta so saùnh noù vôùi khoùa cuûa nuùt goác trong 

caây. Neáu so truøng, giaûi thuaät döøng. Ngöôïc laïi, chuùng ta ñi sang caây con traùi hoaëc 
caây con phaûi vaø laëp laïi vieäc tìm kieám trong caây con naøy. 

 
Ví duï, chuùng ta caàn tìm teân Kim trong caây nhò phaân tìm kieám hình 9.7 vaø 9.8. 

Chuùng ta so saùnh Kim vôùi phaàn töû taïi nuùt goác, Jim. Do Kim lôùn hôn Jim theo thöù 
töï  alphabet, chuùng ta ñi sang phaûi vaø tieáp tuïc so saùnh Kim vôùi Ron. Do Kim nhoû 
hôn Jon, chuùng ta di chuyeån sang traùi, so saùnh Kim vôùi Kay. Chuùng ta laïi di 
chuyeån sang phaûi vaø gaëp ñöôïc phaàn töû caàn tìm. 

 
Ñaây roõ raøng laø moät quaù trình ñeä quy, cho neân chuùng ta seõ hieän thöïc phöông 

thöùc naøy baèng caùch goïi moät haøm ñeä quy phuï trôï. Lieäu ñieàu kieän döøng cuûa vieäc tìm 
kieám ñeä quy laø gì? Roõ raøng laø, neáu chuùng ta tìm thaáy phaàn töû caàn tìm, haøm seõ keát 
thuùc thaønh coâng. Neáu khoâng, chuùng ta seõ cöù tieáp tuïc tìm cho ñeán khi gaëp moät caây 
roãng, trong tröôøng hôïp naøy vieäc tìm kieám thaát baïi. 

 
Haøm ñeä quy tìm kieám phuï trôï seõ traû veà moät con troû chæ ñeán phaàn töû ñöôïc tìm 

thaáy. Maëc duø con troû naøy coù theå ñöôïc söû duïng ñeå truy xuaát ñeán döõ lieäu löu trong 
ñoái töôïng caây, nhöng chæ coù caùc haøm laø nhöõng phöông thöùc cuûa caây môùi coù theå goïi 
haøm tìm kieám phuï trôï naøy (vì chæ coù chuùng môùi coù theå gôûi thuoäc tính root cuûa 
caây laøm thoâng soá). Nhö vaäy, vieäc traû veà con troû ñeán moät nuùt seõ khoâng vi phaïm 
ñeán tính ñoùng kín cuûa caây khi nhìn töø öùng duïng beân ngoaøi. Chuùng ta coù ñaëc taû 
sau ñaây cuûa haøm tìm kieám phuï trôï. 
 
Binary_node<Record> *Search_tree<Record> :: search_for_node 

(Binary_node<Record> *sub_root, const Record &target) const; 
pre: sub_root hoaëc laø NULL hoaëc chæ ñeán moät caây con cuûa lôùp Search_tree. 
post:Neáu khoùa cuûa target khoâng coù trong caây con sub_tree, haøm traû veà NULL; ngöôïc laïi, haøm 

traû veà con troû ñeán nuùt chöùa target. 

9.3.2.2. Phieân baûn ñeä quy 
Caùch ñôn giaûn nhaát ñeå vieát haøm tìm kieám treân laø duøng ñeä quy: 
 

template <class Record> 
Binary_node<Record> *Search_tree<Record>::search_for_node( 
            Binary_node<Record>* sub_root, const Record &target) const 
{ 
   if (sub_root == NULL || sub_root->data == target) return sub_root; 
   else if (sub_root->data < target) 

return search_for_node(sub_root->right, target); 
        else return search_for_node(sub_root->left, target); 
} 
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9.3.2.3. Khöû ñeä quy 
Ñeä quy xuaát hieän trong haøm treân chæ laø ñeä quy ñuoâi, ñoù laø leänh cuoái cuøng ñöôïc 

thöïc hieän trong haøm. Baèng caùch söû duïng voøng laëp, ñeä quy ñuoâi luoân coù theå ñöôïc 
thay theá bôûi söï laëp laïi nhieàu laàn. Trong tröôøng hôïp naøy chuùng ta caàn vieát voøng 
laëp theá cho leänh if ñaàu tieân, vaø thay ñoåi thoâng soá sub_root ñeå noù di chuyeån 
xuoáng caùc caønh cuûa caây. 

 
template <class Record> 
Binary_node<Record> *Search_tree<Record>::search_for_node( 
            Binary_node<Record> *sub_root, const Record &target) const 
{  while (sub_root != NULL && sub_root->data != target) 
      if (sub_root->data < target)  

sub_root = sub_root->right; 
      else sub_root = sub_root->left; 
   return sub_root; 
} 

9.3.2.4. Phöông thöùc tree_search 
Phöông thöùc tree_search ñôn giaûn chæ goïi haøm phuï trôï search_for_node 

ñeå tìm nuùt chöùa khoùa truøng vôùi khoùa caàn tìm trong caây tìm kieám nhò phaân. Sau 
ñoù noù trích döõ lieäu caàn thieát vaø traû veà Error_code töông öùng. 

 
template <class Record> 
Error_code Search_tree<Record>::tree_search(Record &target) const 
/* 
post: Neáu tìm thaáy khoùa caàn tìm trong target, phöông thöùc seõ boå sung caùc döõ lieäu ñaày ñuû vaøo 

caùc thaønh phaàn khaùc coøn laïi cuûa target vaø traø veà success. Ngöôïc laïi traû veà 
not_present. Caû hai tröôøng hôïp caây ñeàu khoâng thay ñoåi. 

Uses: Haøm search_for_node 
*/ 
{ 
   Error_code result = success; 
   Binary_node<Record> *found = search_for_node(root, target); 
   if (found == NULL) 
      result = not_present; 
   else 
      target = found->data; 
   return result; 
} 

9.3.2.5. Haønh vi cuûa giaûi thuaät 
Chuùng ta thaáy raèng tree_search döïa treân cô sôû cuûa tìm nhò phaân. Neáu chuùng 

ta thöïc hieän tìm nhò phaân treân moät danh saùch coù thöù töï, chuùng ta thaáy raèng tìm 
nhò phaân thöïc hieän caùc pheùp so saùnh hoaøn toaøn gioáng nhö tree_search. Chuùng 
ta cuõng ñaõ bieát tìm nhò phaân thöïc hieän O(log n) laàn so saùnh ñoái vôùi danh saùch coù 
chieàu daøi n. Ñieàu naøy thöïc söï toát so vôùi caùc phöông phaùp tìm kieám khaùc, do log n 
taêng raát chaäm khi n taêng. 
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Caây trong hình 9.9a laø caây toát nhaát ñoái vôùi vieäc tìm kieám. Caây caøng “raäm raïp” 
caøng toát: noù coù chieàu cao nhoû nhaát ñoái vôùi soá nuùt cho tröôùc. Soá nuùt naèm giöõa nuùt 
goác vaø nuùt caàn tìm, keå caû nuùt caàn tìm, laø soá laàn so saùnh caàn thöïc hieän khi tìm 
kieám. Vì vaäy, caây caøng raäm raïp thì soá laàn so saùnh naøy caøng nhoû. 

 
Khoâng phaûi chuùng ta luoân coù theå döï ñoaùn tröôùc hình daïng cuûa moät caây nhò 

phaân tìm kieám tröôùc khi caây ñöôïc taïo ra, vaø caây ôû hình (b) laø moät caây ñieån hình 
thöôøng coù nhaát so vôùi caây ôû hình (a). Trong caây naøy, vieäc tìm phaàn töû c caàn boán 
laàn so saùnh, coøn hình (a) chæ caàn ba laàn so saùnh. Tuy nhieân, caây ôû hình (b) vaãn 
coøn töông ñoái raäm raïp vaø vieäc tìm kieám treân noù chæ dôû hôn moät ít so vôùi caây toái 
öu trong hình (a). 

Trong hình (c), caây ñaõ trôû neân suy thoaùi, vaø vieäc tìm phaàn töû c caàn ñeán 6 laàn 
so saùnh. Hình (d) vaø (e) caùc caây ñaõ trôû thaønh chuoãi caùc maéc xích. Khi tìm treân caùc 
chuoãi maéc xích nhö vaäy, tree_search khoâng theå laøm ñöôïc gì khaùc hôn laø duyeät 
töø phaàn töû naøy sang phaàn töû kia. Noùi caùch khaùc, tree_search khi thöïc hieän treân 
chuoãi caùc maéc xích nhö vaäy ñaõ suy thoaùi thaønh tìm tuaàn töï. Trong tröôøng hôïp xaáu 

 
Hình 9.9 – Moät vaøi caây nhò phaân tìm kieám coù caùc khoùa gioáng nhau 
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nhaát naøy, vôùi moät caây coù n nuùt, tree_search coù theå caàn ñeán n laàn so saùnh ñeå 
tìm moät phaàn töû. 

 
Trong thöïc teá, neáu caùc nuùt ñöôïc theâm vaøo moät caây nhò phaân tìm kieám treo moät 

thöù töï ngaãu nhieân, thì raát hieám khi caây trôû neân suy thoaùi thaønh caùc daïng nhö ôû 
hình (d) hoaëc (e). Thay vaøo ñoù, caây seõ coù hình daïng gaàn gioáng vôùi hình (a) hoaëc 
(b). Do ñoù, haàu nhö laø tree_search luoân thöïc hieän gaàn gioáng vôùi tìm nhò phaân. 
Ñoái vôùi caây nhò phaân tìm kieám ngaãu nhieân, söï thöïc hieän tree_search chæ chaäm 
hôn 39% so vôùi söï tìm kieám toái öu vôùi lg n laàn so saùnh caùc khoùa, vaø nhö vaäy noù 
cuõng toát hôn raát nhieàu so vôùi tìm tuaàn töï coù n laàn so saùnh. 

 

9.3.3. Theâm phaàn töû vaøo caây nhò phaân tìm kieám 

9.3.3.1. Ñaët vaán ñeà 
Taùc vuï quan troïng tieáp theo ñoái vôùi chuùng ta laø theâm moät phaàn töû môùi vaøo caây 

nhò phaân tìm kieám sao cho caùc khoùa trong caây vaãn giöõ ñuùng thöù töï; coù nghóa laø, 
caây keát quaû vaãn thoûa ñònh nghóa cuûa moät caây nhò phaân tìm kieám. Ñaëc taû taùc vuï 
naøy nhö sau: 
 
Error_code Search_tree<Record>::insert(const Record &new_data); 
post: Neáu baûn ghi coù khoùa truøng vôùi khoùa cuûa new_data ñaõ coù trong caây thì Search_tree traû veà 

duplicate_error. Ngöôïc laïi, new_data ñöôïc theâm vaøo caây sao cho caây vaãn giöõ ñöôïc caùc 
ñaëc tính cuûa moät caây nhò phaân tìm kieám, phöông thöùc traû veà success. 

9.3.3.2. Caùc ví duï 
Tröôùc khi vieát phöông thöùc naøy, chuùng ta haõy xem moät vaøi ví duï. Hình 9.10 

minh hoïa nhöõng gì xaûy ra khi chuùng ta theâm caùc khoùa e, b, d, f, a, g, c vaøo moät 
caây roãng theo ñuùng thöù töï naøy. 

 
Khi phaàn töû ñaàu tieân e ñöôïc theâm vaøo, noù trôû thaønh goác cuûa caây nhö hình 

9.10a. Khi theâm b, do b nhoû hôn e, b ñöôïc theâm vaøo caây con beân traùi cuûa e nhö 
hình (b). Tieáp theo, chuùng ta theâm d, do d nhoû hôn e, chuùng ta ñi qua traùi, so 
saùnh d vôùi b, chuùng ta ñi qua phaûi. Khi theâm f, chuùng ta qua phaûi cuûa e nhö hình 
(d). Ñeå theâm a, chuùng ta qua traùi cuûa e, roài qua traùi cuûa b, do a laø khoùa nhoû nhaát 
trong caùc khoùa caàn theâm vaøo. Töông töï, khoùa g laø khoùa lôùn nhaát trong caùc khoùa 
caàn theâm, chuùng ta ñi sang phaûi lieân tuïc trong khi coøn coù theå, nhö hình (f). Cuoái 
cuøng, vieäc theâm c, so saùnh vôùi e, reõ sang traùi, so saùnh vôùi b, reõ phaûi, vaø so saùnh 
vôùi d, reõ traùi. Chuùng ta coù ñöôïc caây ôû hình (g). 
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Hoaøn toaøn coù theå coù moät thöù töï theâm vaøo khaùc cuõng taïo ra moät caây nhò phaân 
tìm kieám töông töï. Chaúng haïn, caây ôû hình 9.10 coù theå ñöôïc taïo ra khi caùc khoùa 

ñöôïc theâm theo thöù töï e, f, g, b, a, d, c hoaëc  e, b, d, c, a, f, g hoaëc moät soá thöù töï 
khaùc.  

 
Coù moät tröôøng hôïp thaät ñaëc bieät. Giaû söû caùc khoùa ñöôïc theâm vaøo moät caây roãng 

theo ñuùng thöù töï töï nhieân a, b, ..., g, thì caây nhò phaân tìm kieám ñöôïc taïo ra seõ laø 
moät chuoãi caùc maéc xích, nhö hình 9.9e. Chuoãi maéc xích nhö vaäy raát keùm hieäu quaû 
ñoái vôùi vieäc tìm kieám. Chuùng ta coù keát luaän sau: 

 
Neáu caùc khoùa ñöôïc theâm vaøo moät caây nhò phaân tìm kieám roãng theo thöù töï töï 

nhieân cuûa chuùng, thì phöông thöùc insert seõ sinh ra moät caây suy thoaùi veà moät 
chuoãi maéc xích keùm hieäu quaû. Phöông thöùc insert khoâng neân duøng vôùi caùc khoùa 
ñaõ coù thöù töï. 

 
Keát quaû treân cuõng ñuùng trong tröôøng hôïp caùc khoùa coù thöù töï ngöôïc hoaëc gaàn 

nhö coù thöù töï. 

 
 

Hình 9.10 – Theâm phaàn töû vaøo caây nhò phaân tìm kieám  
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9.3.3.3. Phöông phaùp 
Töø ví duï treân ñeán phöông thöùc insert toång quaùt cuûa chuùng ta chæ coù moät böôùc 

nhoû. 
 
Trong tröôøng hôïp thöù nhaát, theâm moät nuùt vaøo moät caây roãng raát deã. Chuùng ta 

chæ caàn cho con troû root chæ ñeán nuùt naøy. Neáu caây khoâng roãng, chuùng ta caàn so 
saùnh khoùa cuûa nuùt caàn theâm vôùi khoùa cuûa nuùt goác. Neáu nhoû hôn, nuùt môùi caàn 
theâm vaøo caây con traùi, neáu lôùn hôn, nuùt môùi caàn theâm vaøo caây con phaûi. Neáu hai 
khoùa baèng nhau thì phöông thöùc traû veà duplicate_error. 

 
Löu yù raèng chuùng ta vöøa moâ taû vieäc theâm vaøo baèng caùch söû duïng ñeä quy. Sau 

khi chuùng ta so saùnh khoùa, chuùng ta seõ theâm nuùt môùi vaøo cho caây con traùi hoaëc 
caây con phaûi theo ñuùng phöông phaùp maø chuùng ta söû duïng cho nuùt goác. 

9.3.3.4. Haøm ñeä quy 
Giôø chuùng ta ñaõ coù theå vieát phöông thöùc insert, phöông thöùc naøy seõ goïi haøm 

ñeä quy phuï trôï vôùi thoâng soá root. 
 

template <class Record> 
Error_code Search_tree<Record>::insert(const Record &new_data) 
{ 
   return search_and_insert(root, new_data); 
} 

 
Löu yù raèng haøm phuï trôï caàn thay ñoåi sub_root, ñoù laø tröôøng hôïp vieäc theâm 

nuùt môùi thaønh coâng. Do ñoù, thoâng soá sub_root phaûi laø tham chieáu. 
 
template <class Record> 
Error_code Search_tree<Record>::search_and_insert( 
           Binary_node<Record> *&sub_root, const Record &new_data) 
{ 
   if (sub_root == NULL) { 
      sub_root = new Binary_node<Record>(new_data); 
      return success; 
   } 
   else if (new_data < sub_root->data) 
      return search_and_insert(sub_root->left, new_data); 
   else if (new_data > sub_root->data) 
      return search_and_insert(sub_root->right, new_data); 
   else return duplicate_error; 
} 

 
Chuùng ta ñaõ quy öôùc caây nhò phaân tìm kieám seõ khoâng coù hai phaàn töû truøng 

khoùa, do ñoù haøm search_and_insert töø choái moïi phaàn töû coù truøng khoùa. 
 
Söï söû duïng ñeä quy trong phöông thöùc insert thaät ra khoâng phaûi laø baûn chaát, 

vì ñaây laø ñeä quy ñuoâi. Caùch hieän thöïc khoâng ñeä quy ñöôïc xem nhö baøi taäp. 
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Xeùt veà tính hieäu quaû, insert cuõng thöïc hieän cuøng moät soá laàn so saùnh caùc khoùa 
nhö tree_search ñaõ laøm khi tìm moät khoùa ñaõ theâm vaøo tröôùc ñoù. Phöông thöùc 
insert coøn laøm theâm moät vieäc laø thay ñoåi moät con troû, nhöng khoâng heà thöïc 
hieän vieäc di chuyeån caùc phaàn töû hoaëc baát cöù vieäc gì khaùc chieám nhieàu thôøi gian. 
Vì theá, hieäu quaû cuûa insert cuõng gioáng nhö tree_search: 

 
Phöông thöùc insert coù theå theâm moät nuùt môùi vaøo moät caây nhò phaân tìm 

kieám ngaãu nhieân coù n nuùt trong O(log n) böôùc. Coù theå xaûy ra, nhöng cöïc kyø hieám, 
moät caây ngaãu nhieân trôû neân suy thoaùi vaø laøm cho vieäc theâm vaøo caàn ñeán n böôùc. 
Neáu caùc khoùa ñöôïc theâm vaøo moät caây roãng maø ñaõ coù thöù töï thì tröôøng hôïp suy 
thoaùi naøy seõ xaûy ra. 

 

9.3.4. Saép thöù töï theo caây  

Khi duyeät moät caây nhò phaân tìm kieám theo inorder chuùng ta seõ coù ñöôïc caùc 
khoùa theo ñuùng thöù töï cuûa chuùng. Lyù do laø vì taát caû caùc khoùa beân traùi cuûa moät 
khoùa ñeàu nhoû hôn chính noù, vaø caùc khoùa beân phaûi cuûa noù ñeàu lôùn hôn noù. Baèng ñeä 
quy, ñieàu naøy cuõng tieáp tuïc ñuùng vôùi caùc caây con cho ñeán khi caây con chæ coøn laø 
moät nuùt. Vaäy pheùp duyeät inorder luoân cho caùc khoùa coù thöù töï. 

9.3.4.1. Thuû tuïc saép thöù töï 
Ñieàu quan saùt ñöôïc treân laø cô sôû cho moät thuû tuïc saép thöù töï thuù vò ñöôïc goïi laø 

treesort. Chuùng ta chæ caàn duøng phöông thöùc insert ñeå xaây döïng moät caây nhò 
phaân tìm kieám töø caùc phaàn töû caàn saép thöù töï, sau ñoù duøng pheùp duyeät inorder 
chuùng ta seõ coù caùc phaàn töû coù thöù töï. 

9.3.4.2. So saùnh vôùi quicksort 
Chuùng ta seõ xem thöû soá laàn so saùnh khoùa cuûa treesort laø bao nhieâu. Nuùt ñaàu 

tieân laø goác cuûa caây, khoâng caàn phaûi so saùnh khoùa. Vôùi hai nuùt tieáp theo, khoùa cuûa 
chuùng tröôùc tieân caàn so saùnh vôùi khoùa cuûa goác ñeå sau ñoù reõ traùi hoaëc phaûi. 
Quicksort cuõng töông töï, trong ñoù, ôû böôùc thöù nhaát moãi khoùa caàn so saùnh vôùi 
phaàn töû pivot ñeå ñöôïc ñaët vaøo danh saùch con beân traùi hoaëc beân phaûi. Trong 
treesort, khi moãi nuùt ñöôïc theâm, noù seõ daàn ñi tôùi vò trí cuoái cuøng cuûa noù trong caáu 
truùc lieân keát. Khi nuùt thöù hai trôû thaønh nuùt goác cuûa caây con traùi hoaëc caây con 
phaûi, moïi nuùt thuoäc moät trong hai caây con naøy seõ ñöôïc so saùnh vôùi nuùt goác cuûa noù. 
Töông töï, trong quicksort moïi khoùa trong moät danh saùch con ñöôïc so saùnh vôùi 
phaàn töû pivot cuûa noù. Tieáp tuïc theo caùch töông töï, chuùng ta coù ñöôïc nhaän xeùt sau: 

 
Treesort coù cuøng soá laàn so saùnh caùc khoùa vôùi quicksort. 
 
Nhö chuùng ta ñaõ bieát, quicksort laø moät phöông phaùp raát toát. Xeùt trung bình, 

trong caùc phöông phaùp maø chuùng ta ñaõ hoïc, chæ coù mergesort laø coù soá laàn so saùnh 
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caùc khoùa ít nhaát. Do ñoù chuùng ta coù theå hy voïng raèng treesort cuõng laø moät phöông 
phaùp toát neáu xeùt veà soá laàn so saùnh khoùa. Töø phaàn 8.8.4 chuùng ta coù theå keát luaän: 

 
Trong tröôøng hôïp trung bình, trong moät danh saùch coù thöù töï ngaãu nhieân coù n 

phaàn töû, treesort thöïc hieän  
 
     2n ln n + O(n) ≈ 1.39 lg n + O(n) 

 
soá laàn so saùnh. 

 
Treesort coøn coù moät öu ñieåm so vôùi quicksort. Quicksort caàn truy xuaát moïi 

phaàn töû trong suoát quaù trình saép thöù töï. Vôùi treesort, khi baét ñaàu quaù trình, caùc 
phaàn töû khoâng caàn phaûi coù saün moät luùc, maø chuùng ñöôïc theâm vaøo caây töøng phaàn 
töû moät. Do ñoù treesort thích hôïp vôùi caùc öùng duïng maø trong ñoù caùc phaàn töû ñöôïc 
nhaän vaøo moãi luùc moät phaàn töû. Öu ñieåm lôùn cuûa treesort laø caây nhò phaân tìm 
kieám vöøa cho pheùp theâm hoaëc loaïi phaàn töû ñi sau ñoù, vöøa cho pheùp tìm 
kieám theo thôøi gian logarit. Trong khi taát caû caùc phöông phaùp saép thöù töï tröôùc 
kia cuûa chuùng ta, vôùi hieän thöïc danh saùch lieân tuïc thì vieäc theâm hoaëc loaïi phaàn töû 
raát khoù, coøn vôùi danh saùch lieân keát, thì vieäc tìm kieám chæ coù theå laø tuaàn töï. 

 
Nhöôïc ñieåm chính cuûa treesort ñöôïc xem xeùt nhö sau. Chuùng ta bieát raèng 

quicksort coù hieäu quaû raát thaáp trong tröôøng hôïp xaáu nhaát cuûa noù, nhöng neáu phaàn 
töû pivot ñöôïc choïn toát thì tröôøng hôïp naøy cuõng raát hieám khi xaûy ra. Khi chuùng ta 
choïn phaàn töû ñaàu cuûa moãi danh saùch con laøm pivot, tröôøng hôïp xaáu nhaát laø khi 
caùc khoùa ñaõ coù thöù töï. Töông töï, neáu caùc khoùa ñaõ coù thöù töï  thì treesort seõ trôû neân 
raát dôû, caây tìm kieám seõ suy thoaùi veà moät chuoãi caùc maéc xích. Treesort khoâng bao 
giôø neân duøng vôùi caùc khoùa ñaõ coù thöù töï, hoaëc gaàn nhö coù thöù töï. 

 

9.3.5. Loaïi phaàn töû trong caây nhò phaân tìm kieám 

Khi xem xeùt veà treesort, chuùng ta ñaõ nhaéc ñeán khaû naêng thay ñoåi trong caây 
nhò phaàn tìm kieám laø moät öu ñieåm. Chuùng ta cuõng ñaõ coù moät giaûi thuaät theâm moät 
nuùt vaøo moät caây nhò phaân tìm kieám, vaø noù coù theå ñöôïc söû duïng cho caû tröôøng hôïp 
caäp nhaät laïi caây cuõng nhö tröôøng hôïp xaây döïng caây töø ñaàu. Nhöng chuùng ta chöa 
ñeà caäp ñeán caùch loaïi moät phaàn töû ra khoûi caây. Neáu nuùt caàn loaïi laø moät nuùt laù, thì 
coâng vieäc raát deã: chæ caàn söûa tham chieáu ñeán nuùt caàn loaïi thaønh NULL (sau khi ñaõ 
giaûi phoùng nuùt ñoù). Coâng vieäc cuõng vaãn deã daøng khi nuùt caàn loaïi chæ coù moät caây 
con khaùc roãng: tham chieáu  töø nuùt cha cuûa nuùt caàn loaïi ñöôïc chæ ñeán caây con khaùc 
roãng ñoù. 

 
Khi nuùt caàn loaïi coù ñeán hai caây con khaùc roãng, vaán ñeà trôû neân phöùc taïp hôn 

nhieàu. Caây con naøo seõ ñöôïc tham chieáu töø nuùt cha? Ñoái vôùi caây con coøn laïi caàn 
phaûi laøm nhö theá naøo? Hình 9.11 minh hoïa tröôøng hôïp naøy. Tröôùc tieân, chuùng ta 
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caàn tìm nuùt ngay keá tröôùc nuùt caàn loaïi trong pheùp duyeät inorder (coøn goïi laø nuùt 
cöïc phaûi cuûa caây con traùi) baèng caùch ñi xuoáng nuùt con traùi cuûa noù vaø sau ñoù ñi veà 
beân phaûi lieân tieáp nhieàu laàn cho ñeán khi khoâng theå ñi ñöôïc nöõa. Nuùt cöïc phaûi cuûa 
caây con traùi naøy seõ khoâng coù nuùt con beân phaûi, cho neân noù coù theå ñöôïc loaïi ñi moät 
caùch deã daøng. Nhö vaäy döõ lieäu cuûa nuùt caàn loaïi seõ ñöôïc cheùp ñeø bôûi döõ lieäu cuûa nuùt 
naøy, vaø nuùt naøy seõ ñöôïc loaïi ñi. Baèng caùch naøy caây vaãn coøn giöõ ñöôïc ñaëc tính cuûa 
caây nhò phaân tìm kieám, do giöõa nuùt caàn loaïi vaø nuùt ngay keá tröôùc noù trong pheùp 
duyeät inorder khoâng coøn nuùt naøo khaùc, vaø thöù töï duyeät inorder vaãn khoâng bò xaùo 
troän. (Cuõng coù theå laøm töông töï khi choïn ñeå loaïi nuùt ngay keá sau cuûa nuùt caàn loaïi 
- nuùt cöïc traùi cuûa caây con phaûi - sau khi cheùp döõ lieäu cuûa nuùt naøy leân döõ lieäu cuûa 
nuùt caàn loaïi). 

 

 
Chuùng ta baét ñaàu baèng moät haøm phuï trôï seõ loaïi ñi moät nuùt naøo ñoù trong caây 

nhò phaân tìm kieám. Haøm naøy coù thoâng soá laø ñòa chæ cuûa nuùt caàn loaïi. Thoâng soá naøy 
phaûi laø tham bieán ñeå vieäc thay ñoåi noù laøm thay ñoåi thöïc söï con troû ñöôïc gôûi laøm thoâng soá. Ngoaøi 
ra, muïc ñích cuûa haøm laø caäp nhaät laïi caây neân trong chöông trình goïi, thoâng soá thöïc söï phaûi laø moät 

 
Hình 9.11 – Loaïi moät phaàn töû ra khoûi caây nhò phaân tìm kieám 
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trong caùc tham chieáu ñeán chính moät nuùt cuûa caây, chöù khoâng phaûi chæ laø moät baûn sao cuûa noù. Noùi 
moät caùch khaùc, neáu nuùt con traùi cuûa nuùt x caàn bò loaïi thì haøm seõ ñöôïc goïi nhö sau 

 
     remove_root(x->left), 

 
neáu chính root caàn bò loaïi thì haøm seõ goïi 
 
     remove_root(root). 
 
Caùch goïi sau ñaây khoâng ñuùng do khi y thay ñoåi, x->left khoâng heà thay ñoåi: 

 
     y = x->left; remove_root(y); 
 
Haøm phuï trôï remove_root ñöôïc hieän thöïc nhö sau: 
 

template <class Record> 
Error_code Search_tree<Record>::remove_root(Binary_node<Record> 

*&sub_root) 
/* 
pre: sub_root laø NULL, hoaëc laø ñòa chæ cuûa nuùt goác cuûa moät caây con maø nuùt goác naøy caàn ñöôïc 

loaïi khoûi caây nhò phaân tìm kieám. 
post: Neáu sub_root laø NULL, haøm traû veà not_present. Ngöôïc laïi, goác cuûa caây con naøy seõ 

ñöôïc loaïi sao cho caây coøn laïi vaãn laø caây nhò phaân tìm kieám. Thoâng soá sub_root ñöôïc gaùn 
laïi goác môùi cuûa caây con, haøm traû veà success. 

*/ 
{ 
   if (sub_root == NULL) return not_present; 
   Binary_node<Record> *to_delete = sub_root;  // Nhôù laïi nuùt caàn loaïi. 
   if (sub_root->right == NULL)  

sub_root = sub_root->left; 
   else if (sub_root->left == NULL)  

sub_root = sub_root->right; 
   else {                         // Caû 2 caây con ñeàu roãng. 
      to_delete = sub_root->left; // Veà beân traùi ñeå ñi tìm nuùt ñöùng ngay tröôùc nuùt caàn 

loaïi trong thöù töï duyeät inorder.. 
 
      Binary_node<Record> *parent = sub_root; 
      while (to_delete->right != NULL) {     // to_delete seõ ñeán ñöôïc nuùt   
         parent = to_delete; // caàn tìm vaø parent seõ laø  
         to_delete = to_delete->right; // nuùt cha cuûa noù. 
      } 
      sub_root->data = to_delete->data;  // Cheùp ñeø leân döõ lieäu caàn loaïi. 
 
      if (parent == sub_root) // Tröôøng hôïp ñaëc bieät: nuùt con  

     sub_root->left = to_delete->left; // traùi cuûa nuùt caàn loaïi cuõng 
 // chính laø nuùt ñöùng ngay tröôùc  
 // noù trong thöù töï duyeät inorder. 
      else parent->right = to_delete->left; 
   } 
   delete to_delete; // Loaïi phaàn töû cöïc phaûi cuûa caây con traùi cuûa phaàn töû caàn loaïi. 
   return success; 
} 
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Chuùng ta caàn phaûi caån thaän phaân bieät giöõa tröôøng hôïp nuùt ngay tröôùc nuùt caàn 
loaïi trong thöù töï duyeät inorder laø chính nuùt con traùi cuûa noù vôùi tröôøng hôïp chuùng 
ta caàn phaûi di chuyeån veà beân phaûi ñeå tìm. Tröôøng hôïp thöù nhaát laø tröôøng hôïp ñaëc 
bieät, nuùt con traùi cuûa nuùt caàn loaïi coù caây con beân phaûi roãng. Tröôøng hôïp thöù hai laø 
tröôøng hôïp toång quaùt hôn, nhöng cuõng caàn löu yù laø chuùng ta ñi tìm nuùt coù caây con 
phaûi laø roãng chöù khoâng phaûi tìm moät caây con roãng. 

 
Phöông thöùc remove döôùi ñaây nhaän thoâng soá laø döõ lieäu cuûa nuùt caàn loaïi chöù 

khoâng phaûi con troû chæ ñeán noù. Ñeå loaïi moät nuùt, vieäc ñaàu tieân caàn laøm laø ñi tìm 
noù trong caây. Chuùng ta keát hôïp vieäc tìm ñeä quy trong caây vôùi vieäc loaïi boû nhö sau: 

 
template <class Record> 
Error_code Search_tree<Record>::remove(const Record &target) 
/* 
post: Neáu tìm ñöôïc döõ lieäu coù khoùa truøng vôùi khoùa trong target thì döõ lieäu ñoù seõ bò loaïi khoûi 

caây sao cho caây vaãn laø caây nhò phaân tìm kieám, phöông thöùc traû veà success. Ngöôïc laïi, 
phöông thöùc traû veà  not_present. 

uses: Haøm search_and_destroy 
*/ 
{ 
   return search_and_destroy(root, target); 
} 
 

Nhö thöôøng leä, phöông thöùc treân goïi moät haøm ñeä quy phuï trôï coù thoâng soá laø 
con troû root. 

 
template <class Record> 
Error_code Search_tree<Record>::search_and_destroy( 
           Binary_node<Record>* &sub_root, const Record &target) 
/* 
pre: sub_root laø NULL hoaëc laø ñòa chæ cuûa goác cuûa moät caây con cuûa caây nhò phaân tìm kieám. 
post: Neáu khoùa trong target khoâng coù trong caây con sub_root, haøm traû veà not_present. 

Ngöôïc laïi, nuùt coù chöùa döõ lieäu tìm thaáy seõ ñöôïc loaïi sao cho tính chaát caây nhò phaân tìm kieám 
vaãn ñöôïcbaûo toaøn, haøm traû veà success. 

uses: Haøm search_and_destroy (moät caùch ñeä quy) vaø haøm remove_root. 
*/ 
{ 
   if (sub_root == NULL || sub_root->data == target) 
      return remove_root(sub_root); 
   else if (target < sub_root->data) 
      return search_and_destroy(sub_root->left, target); 
   else 
      return search_and_destroy(sub_root->right, target); 
} 

9.4. Xaây döïng moät caây nhò phaân tìm kieám 
Giaû söû chuùng ta coù moät danh saùch caùc döõ lieäu ñaõ coù thöù töï, hoaëc coù theå laø moät 

file caùc baûn ghi coù caùc khoùa ñaõ coù thöù töï. Neáu chuùng ta muoán söû duïng caùc döõ lieäu 
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naøy ñeå tìm kieám thoâng tin, hoaëc thöïc hieän moät soá thay ñoåi naøo ñoù, chuùng ta coù 
theå taïo moät caây nhò phaân tìm kieám töø danh saùch hoaëc file naøy. 

 
Chuùng ta coù theå baét ñaàu töø moät caây roãng vaø ñôn giaûn söû duïng giaûi thuaät theâm 

vaøo caây ñeå theâm töøng phaàn töû. Tuy nhieân do caùc phaàn töû ñaõ coù thöù töï, caây tìm 
kieám cuûa chuùng ta seõ trôû thaønh moät chuoãi caùc maéc xích raát daøi, vaø vieäc söû duïng 
noù trôû neân raát chaäm chaïp vôùi toác ñoä cuûa tìm tuaàn töï chöù khoâng phaûi laø tìm nhò 
phaân. Thay vaøo ñoù chuùng ta mong muoán raèng caùc phaàn töû seõ ñöôïc xaây döïng thaønh 
moät caây caøng raäm raïp caøng toát, coù nghóa laø caây khoâng bò cao quaù, ñeå giaûm thôøi 
gian taïo caây cuõng nhö thôøi gian tìm kieám. Chaúng haïn, khi soá phaàn töû n baèng 31, 
chuùng ta muoán caây seõ coù ñöôïc daïng nhö hình 9.12. Ñaây laø caây coù ñöôïc söï caân baèng 
toát nhaát giöõa caùc nhaùnh, vaø ñöôïc goïi laø caây nhò phaân ñaày ñuû. 

 

Trong hình 9.12, caùc phaàn töû ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï maø giaù trò cuûa chuùng 
taêng daàn. Ñaây cuõng laø thöù töï töï duyeät caây inorder, vaø cuõng laø thöù töï maø chuùng seõ 
ñöôïc theâm vaøo caây theo giaûi thuaät cuûa chuùng ta. Chuùng ta cuõng seõ duøng caùc con soá 
naøy nhö laø nhaõn cuûa caùc nuùt trong caây. Neáu chuùng ta xem xeùt kyõ sô ñoà treân, 
chuùng ta coù theå nhaän thaáy moät ñaëc tính quan troïng cuûa caùc nhaõn. Caùc nhaõn cuûa 
caùc nuùt laù chæ toaøn soá leû. Caùc nhaõn cuûa caùc nuùt ôû möùc treân caùc nuùt laù moät baäc laø 2, 
6, 10, 14, 18, 22, 26, 30. Caùc soá naøy ñeàu gaáp ñoâi moät soá leû, coù nghóa chuùng ñeàu laø 
soá chaün, vaø chuùng ñeàu khoâng chia heát cho 4. Treân möùc cao hôn moät baäc caùc nuùt coù 
nhaõn 4, 12, 20 vaø 28, ñaây laø nhöõng con soá chia heát cho 4, nhöng khoâng chia heát 
cho 8. Cuoái cuøng, caùc nuùt ngay döôùi nuùt goác coù nhaõn laø 8 vaø 24. vaø nuùt goác coù 
nhaõn laø 16.  

 
Neáu caùc nuùt cuûa moät caây nhò phaân ñaày ñuû coù caùc nhaõn theo thöù töï duyeät  

inorder, baét ñaàu töø 1, thì nhaõn cuûa moãi nuùt laø moät soá coù soá laàn chia chaün cho 2 
baèng vôùi hieäu giöõa möùc cuûa noù vôùi möùc cuûa caùc nuùt laù. 

 
Nhö vaäy, neáu cho möùc cuûa caùc nuùt laù laø 1, khi theâm moät nuùt môùi, döïa vaøo nhaõn 

cuûa noù chuùng ta seõ tính ñöôïc möùc töông öùng. 
 

Hình 9.12 – Caây nhò phaân ñaày ñuû vôùi 31 nuùt. 
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Giaû söû chuùng ta khoâng bieát tröôùc soá nuùt seõ taïo caây. Ñieàu naøy ñöôïc giaûi thích 
raèng, khi caùc nuùt ñeán töø moät file hoaëc moät danh saùch lieân keát, chuùng ta khoâng coù 
caùch gì thuaän tieän ñeå ñeám tröôùc soá nuùt caû. Ñieàu giaû thieát naøy cuõng coøn moät öu 
ñieåm laø chuùng ta khoâng caàn phaûi lo laéng veà vieäc soá nuùt coù phaûi laø moät soá luõy thöøa 
cuûa 2 tröø ñi 1 hay khoâng. Trong tröôøng hôïp soá nuùt khoâng phaûi laø soá luõy thöøa cuûa 
2 tröø ñi 1, caây ñöôïc taïo ra seõ khoâng phaûi laø moät caây ñaày ñuû vaø ñoái xöùng hoaøn toaøn 
nhö hình 9.12. Vôùi giaû thieát caây seõ laø moät caây ñaày ñuû, chuùng ta seõ ñöa daàn caùc 
nuùt vaøo caây, cho ñeán khi moïi phaàn töû ñaõ ñöôïc ñöa vaøo caây, chuùng ta seõ xaùc ñònh 
caùch ñeå keát thuùc vieäc taïo caây. 

 

9.4.1. Thieát keá giaûi thuaät 

Khi nhaän phaàn töû thöù nhaát coù nhaõn laø 1, chuùng ta seõ taïo moät nuùt laù coù caùc con 
troû left vaø right ñeàu laø NULL. Nuùt soá 2 naèm treân nuùt 1, nhö hình 9.13. Do nuùt 2 
naém giöõ nuùt 1, baèng caùch naøo ñoù chuùng ta caàn nhôù ñòa chæ nuùt 1 cho ñeán khi coù 
nuùt 2. Nuùt soá 3 laïi laø nuùt laù, nhöng noù laø nuùt con phaûi cuûa nuùt 2, vaäy chuùng ta caàn 
nhôù laïi ñòa chæ nuùt 2 

 
Laøm nhö vaäy lieäu chuùng ta coù caàn phaûi naém giöõ moät danh saùch caùc con troû ñeán 

taát caû caùc nuùt ñaõ ñöôïc ñöa vaøo caây, ñeå sau ñoù chuùng môùi ñöôïc gaén vaøo con troû 

 
Hình 9.13 – Taïo caùc nuùt ñaàu tieân cho moät caây nhò phaân tìm kieám 
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left hoaëc right cuûa cha chuùng khi cha chuùng xuaát hieän sau hay khoâng? Caâu traû 
lôøi laø khoâng. Do khi nuùt 2 ñöôïc theâm vaøo, moïi moái noái vôùi nuùt 1 ñaõ hoaøn taát. Nuùt 
2 caàn ñöôïc nhôù cho ñeán khi nuùt 4 ñöôïc theâm vaøo, ñeå taïo lieân keát traùi cuûa nuùt 4. 
Töông töï, nuùt 4 caàn ñöôïc nhôù cho ñeán khi nuùt 8 ñöôïc theâm vaøo. Trong hình 9.13, 
caùc muõi teân chæ caùc nuùt caàn ñöôïc nhôù laïi khi caây ñang lôùn leân. 

 
Chuùng ta thaáy raèng ñeå thöïc hieän caùc moái noái sau ñoù, ñoái vôùi moãi möùc chuùng ta 

chæ caàn nhôù laïi duy nhaát moät con troû chæ ñeán moät nuùt, ñoù chính  laø nuùt cuoái cuøng 
trong möùc ñoù. Chuùng ta naém giöõ caùc con troû naøy trong moät danh saùch goïi laø 
last_node, vaø danh saùch naøy cuõng seõ raát nhoû. Laáy ví duï, moät caây coù 20 möùc coù 
theå chöùa ñeán 220-1 > 1,000,000 nuùt, nhöng chæ caàn 20 phaàn töû trong last_node. 

 
Khi moät nuùt ñöôïc theâm vaøo, chuùng ta coù theå gaùn con troû right cuûa noù laø NULL, 

coù theå chæ laø taïm thôøi, vì nuùt con phaûi cuûa noù (neáu coù) seõ ñöôïc theâm vaøo sau. Con 
troû traùi cuûa moät nuùt môùi seõ laø NULL neáu ñoù laø nuùt laù. Ngöôïc laïi, nuùt con traùi cuûa 
noù chính laø nuùt ôû ngay möùc thaáp hôn möùc cuûa noù maø ñòa chæ ñang chöùa trong 
last_node. Chuùng ta cuõng coù theå xöû lyù cho caùc nuùt laù töông töï nhö caùc nuùt khaùc 
baèng caùch, neáu cho möùc cuûa nuùt laù laø 1, thì chuùng ta seõ cho phaàn töû ñaàu tieân, taïi 
vò trí 0, cuûa last_node luoân mang trò NULL. Caùc möùc beân treân möùc cuûa nuùt laù seõ 
laø 2, 3, ... 

9.4.2. Caùc khai baùo vaø haøm main 

Chuùng ta coù theå ñònh nghóa moät lôùp môùi, goïi laø Buildable_tree, daãn xuaát töø 
lôùp Search_tree. 

 
template <class Record> 
class Buildable_tree: public Search_tree<Record> { 
public: 
   Error_code build_tree(const List<Record> &supply); 
 private: //  Caùc haøm phuï trôï. 
}; 

 
Böôùc ñaàu tieân cuûa build_tree laø nhaän caùc phaàn töû. Ñeå ñôn giaûn chuùng ta seõ 

cho raèng caùc phaàn töû naøy ñöôïc chöùa trong moät danh saùch caùc Record goïi laø 
supply. Tuy nhieân, chuùng ta cuõng coù theå vieát laïi haøm ñeå nhaän caùc phaàn töû töø moät 
haøng ñôïi, hoaëc moät taäp tin, hoaëc thaäm chí töø moät caây nhò phaân tìm kieám khaùc vôùi 
mong muoán caân baèng laïi caây naøy. 

 
Khi nhaän caùc phaàn töû môùi ñeå theâm vaøo caây, chuùng ta seõ caäp nhaät laïi moät bieán 

count ñeå bieát ñöôïc coù bao nhieâu phaàn töû ñaõ ñöôïc theâm vaøo. Roõ raøng laø trò cuûa 
count coøn ñöôïc duøng ñeå laáy döõ lieäu töø danh saùch supply. Quan troïng hôn nöõa, 
trò cuûa count coøn xaùc ñònh möùc cuûa nuùt ñang ñöôïc theâm vaøo caây, noù seõ ñöôïc gôûi 
cho moät haøm chuyeân lo vieäc tính toaùn naøy. 
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Sau khi taát caû caùc phaàn töû töø supply ñaõ ñöôïc theâm vaøo caây nhò phaân tìm kieám 
môùi, chuùng ta caàn tìm goác cuûa caây vaø noái taát caû caùc caây con phaûi coøn rôøi raïc.  

 
template <class Record> 
Error_code Buildable_tree<Record>::build_tree 

(const List<Record>&supply) 
/* 
post: Neáu döõ lieäu trong supply coù thöù töï taêng daàn, caây nhò phaân tìm kieám khaù caân baèng seõ 

ñöôïc taïo ra töø caùc döõ lieäu naøy, phöông thöùc traû veà success. Ngöôïc laïi, caây nhò phaân tìm 
kieám chæ ñöôïc taïo ra töø maûng caùc döõ lieäu taêng daàn daøi nhaát tính baét ñaàu töø ñaàu danh saùch 
supply, phöông thöùc traû veà fail. 

uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp List vaø caùc haøm build_insert, connect_subtrees, vaø 
find_root 

*/ 
{  Error_code ordered_data = success; // Seõ ñöôïc gaùn laïi laø fail neáu döõ lieäu 

khoâng taêng daàn. 
   int count = 0;                     
   Record x, last_x; 
   List<Binary_node<Record> *> last_node; // Chæ ñeán caùc nuùt cuoái cuøng cuûa moãi möùc 

trong caây. 
   Binary_node<Record> *none = NULL; 
   last_node.insert(0, none); // luoân laø NULL (daønh cho caùc nuùt laù trong caây). 
   while (supply.retrieve(count, x) == success) { 
      if (count > 0 && x <= last_x) { 
         ordered_data = fail; 
         break; 
      } 
      build_insert(++count, x, last_node); 
      last_x = x; 
   } 
   root = find_root(last_node); 
   connect_trees(last_node); 
   return ordered_data;   
} 

 

9.4.3. Theâm moät nuùt 

Phaàn treân ñaõ xem xeùt caùch noái caùc lieân keát traùi cuûa caùc nuùt, nhöng trong quaù 
trình xaây döïng caây, caùc lieân keát phaûi cuûa caùc nuùt coù luùc vaãn coøn laø NULL vaø chuùng 
caàn ñöôïc thay ñoåi sau ñoù. Khi moät nuùt môùi ñöôïc theâm vaøo, noù coù theå seõ coù moät caây 
con phaûi khoâng roãng. Do noù laø nuùt môùi nhaát vaø lôùn nhaát ñöôïc ñöa vaøo caây cho 
ñeán thôøi ñieåm hieän taïi, caùc nuùt trong caây con phaûi cuûa noù chöa coù. Ngöôïc laïi, moät 
nuùt môùi ñöôïc theâm cuõng coù theå laø nuùt con phaûi cuûa moät nuùt naøo ñoù ñaõ ñöôïc ñöa 
vaøo tröôùc. Ñoàng thôøi, noù coù theå laø con traùi cuûa moät nuùt coù khoùa lôùn hôn, trong 
tröôøng hôïp naøy thì nuùt cha cuûa noù chöa coù. Chuùng ta coù theå xaùc ñònh töøng tröôøng 
hôïp ñang xaûy ra nhôø vaøo danh saùch last_node. Neáu möùc level cuûa moät nuùt 
ñang ñöôïc theâm vaøo lôùn hôn hoaëc baèng 1, thì nuùt cha cuûa noù coù möùc level+1. 
Chuùng ta tìm phaàn töû thöù level+1 trong last_node. Neáu con troû right cuûa nuùt 
naøy vaãn coøn laø NULL thì nuùt ñang ñöôïc theâm môùi chính laø nuùt con phaûi cuûa noù. 
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Ngöôïc laïi, neáu noù ñaõ coù con phaûi thì nuùt ñang ñöôïc theâm môùi phaûi laø con traùi cuûa 
moät nuùt naøo ñoù seõ ñöôïc theâm vaøo sau. Xem hình 9.1. 

 
Chuùng ta coù theå vieát haøm theâm moät nuùt môùi vaøo caây nhö sau: 
 

template <class Record> 
void Buildable_tree<Record>::build_insert(int count,                           

const Record &new_data,                            
List<Binary_node<Record>*> &last_node) 

/* 
post: Moät nuùt môùi chöùa new_data ñöôïc theâm vaøo caây. Möùc cuûa nuùt naøy baèng soá laàn count chia 

chaün cho 2 coäng theâm 1, neáu xem möùc cuûa nuùt laù baèng 1. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp List. 
*/ 
{ 
   int level; 
   for (level = 1; count % 2 == 0; level++) 
      count /= 2;   // Söû duïng count ñeå tính möùc cuûa nuùt keá. 
   Binary_node<Record> *next_node = new Binary_node<Record>(new_data), 
                       *parent;   
   last_node.retrieve(level - 1, next_node->left); // Nuùt môùi ñöôïc taïo ra  

// nhaän con traùi chính laø nuùt coù ñòa chæ ñang ñöôïc löu  
// trong last_node taïi phaàn töû töông öùng vôùi  möùc   
// ngay döôùi möùc cuûa nuùt môùi. 

   if (last_node.size() <= level) 
      last_node.insert(level, next_node); // Nuùt môùi laø nuùt ñaàu tieân xuaát hieän  

// trong möùc cuûa noù. 
   else 
      last_node.replace(level, next_node);// Ñaõ coù nhieàu nuùt cuøng möùc vaø nuùt  

// môùi naøy chính laø nuùt xuaát hieän 
// môùi nhaát trong caùc nuùt cuøng möùc  
// neân caàn löu laïi ñòa chæ. 

   if (last_node.retrieve(level + 1, parent)==success 
 && parent->right==NULL) 
// Ñaây laø tröôøng hôïp nuùt cha cuûa  
// nuùt môùi ñaõ toàn taïi vaø nuùt cha naøy 
// seõ nhaän noù laøm con phaûi. 

      parent->right = next_node; 
} 

 

9.4.4. Hoaøn taát coâng vieäc 

Tìm goác cuûa caây vöøa ñöôïc taïo laø moät vieäc deã daøng: goác chính laø nuùt ôû möùc cao 
nhaát trong caây, con troû chæ ñeán noù chính laø phaàn töû cuoái cuøng trong danh saùch 
last_node. Caây coù 21 nuùt nhö hình 9.13 coù nuùt cao nhaát laø nuùt 16 ôû möùc 5, ñoù 
chính goác cuûa caây. Caùc con troû ñeán caùc nuùt cuoái cuûa moãi möùc ñöôïc chöùa trong 
last_node nhö hình veõ 9.14. 
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Chuùng ta coù haøm nhö sau: 
 

template <class Record> 
Binary_node<Record> *Buildable_tree<Record>::find_root 

(List<Binary_node<Record>*> &last_node) 
/* 
pre: Danh saùch last_node chöùa ñòa chæ caùc nuùt cuoái cuøng cuûa moãi möùc trong caây nhò phaân tìm 

kieám.  
post: Traû veà ñòa chæ nuùt goác cuûa caây nhò phaân tìm kieám ñaõ ñöôïc taïo ra. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp List. 
*/ 
{ 
   Binary_node<Record> *high_node; 
   last_node.retrieve(last_node.size() - 1, high_node); 
      // Tìm ñòa chæ nuùt goác cuûa caây taïi phaàn töû töông öùng vôùi möùc cao nhaát trong caây.                  
   return high_node; 
} 

 
Cuoái cuøng, chuùng ta caàn xaùc ñònh caùch noái caùc caây con coøn naèm ngoaøi. Chaúng 

haïn, vôùi caây coù n = 21, chuùng ta caàn noái ba thaønh phaàn ôû hình 9.13 vaøo moät caây 
duy nhaát. Theo hình veõ chuùng ta thaáy raèng moät soá nuùt trong caùc phaàn treân cuûa 
caây coù theå vaãn coøn con troû right laø NULL, trong khi caùc nuùt ñaõ theâm vaøo caây baây 
giôø phaûi trôû thaønh nuùt con phaûi cuûa chuùng. 

 
Baát kyø nuùt naøo trong soá caùc nuùt coù con troû right vaãn coøn laø NULL, tröø nuùt laù, 

ñeàu laø moät trong caùc nuùt naèm trong last_node. Vôùi n=21, ñoù laø caùc nuùt 16 vaø 20 

taïi caùc vò trí 5 vaø 3 töông öùng trong last_node trong hình 9.14. 
Trong haøm sau ñaây chuùng ta duøng con troû high_node ñeå chæ ñeán caùc nuùt coù 

con troû right laø NULL. Chuùng ta caàn xaùc ñònh con troû lower_node chæ ñeán nuùt con 
phaûi cuûa high_node. Con troû lower_node coù theå ñöôïc xaùc ñònh bôûi nuùt cao nhaát 
trong last_node maø khoâng phaûi laø nuùt con traùi cuûa high_node. Ñeå xaùc ñònh moät 

 
Hình 9.14 – Hoaøn taát caây nhò phaân tìm kieám. 
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nuùt coù phaûi laø con traùi cuûa high_node hay khoâng chuùng ta so saùnh khoùa cuûa noù 
vôùi khoùa cuûa high_node. 
template <class Record> 
void Buildable_tree<Record>::connect_trees 

(const List<Binary_node<Record>*> &last_node) 
/* 
pre: Danh saùch last_node chöùa ñòa chæ caùc nuùt cuoái cuøng cuûa moãi möùc trong caây nhò phaân tìm 

kieám. Caây nhò phaân tìm kieám ñöôïc ñaõ ñöôïc taïo gaàn hoaøn chænh. 
post: Caùc lieân keát cuoái cuøng trong caây ñöôïc noái laïi. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp List. 
*/ 
{  Binary_node<Record> *high_node, //  from last_node with NULL right child 
                       *low_node;  //  candidate for right child of high_node 
   int high_level = last_node.size() - 1, 
       low_level; 
   while (high_level > 2) {        //  Nodes on levels 1 and 2 are already OK. 
      last_node.retrieve(high_level, high_node); 
      if (high_node->right != NULL) 
         high_level--;             //  Search down for highest dangling node. 
      else {                       //  Case: undefined right tree 
         low_level = high_level; 
         do {                //  Find the highest entry not in the left 

subtree. 
            last_node.retrieve(--low_level, low_node); 
         }while (low_node != NULL && low_node->data < high_node->data); 
         high_node->right = low_node; 
         high_level = low_level; 
      } 
   } 
} 

9.4.5. Ñaùnh giaù 

Caây nhò phaân tìm kieám do giaûi thuaät treân ñaây taïo ra khoâng luoân laø moät caây 
caân baèng toát nhaát. Nhö chuùng ta thaáy, hình 9.14 laø caây coù n = 21 nuùt. Neáu noù coù 
31 nuùt, noù môùi coù söï caân baèng toát nhaát. Neáu nuùt thöù 32 ñöôïc theâm vaøo thì noù seõ 
trôû thaønh goác cuûa caây, vaø taát caû 31 nuùt ñaõ coù seõ thuoäc caây con traùi cuûa noù. Trong 
tröôøng hôïp naøy, caùc nuùt laù naèm caùch nuùt goác 5 böôùc tìm kieám. Nhö vaäy caây coù 32 
nuùt thöôøng seõ phaûi caàn soá laàn so saùnh nhieàu hôn soá laàn so saùnh caàn thieát laø moät. 
Vôùi caây coù 32 nuùt, neáu nuùt goác ñöôïc choïn moät caùch toái öu, thì ña soá caùc nuùt laù caàn 
4 böôùc tìm kieám töø nuùt goác, chæ coù moät nuùt laù laø caàn 5 böôùc.  

 
Moät laàn so saùnh doâi ra trong tìm nhò phaân khoâng phaûi laø moät söï traû giaù cao, 

vaø roõ raøng raèng caây ñöôïc taïo ra bôûi phöông phaùp treân ñaây cuûa chuùng ta seõ khoâng 
bao giôø coù soá möùc nhieàu hôn soá möùc toái öu quaù moät ñôn vò. Coøn coù nhieàu phöông 
phaùp phöùc taïp hôn ñeå taïo ra moät caây nhò phaân tìm kieám ñaït ñöôïc söï caân baèng cao 
nhaát coù theå, nhöng moät phöông phaùp ñôn giaûn nhö treân ñaây cuõng raát caàn thieát, 
ñaëc bieät laø phöông phaùp naøy khoâng caàn bieát tröôùc soá nuùt seõ ñöôïc theâm vaøo 
caây. 
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Trong phaàn 9.5 chuùng ta seõ tìm hieåu veà caây AVL, trong ñoù vieäc theâm hay loaïi 
phaàn töû luoân baûo ñaûm caây vaãn gaàn vôùi traïng thaùi caân baèng. Tuy nhieân, ñoái vôùi 
nhieàu öùng duïng, giaûi thuaät ñôn giaûn maø chuùng ta moâ taû ôû ñaây ñaõ laø thích hôïp. 

9.5. Caân baèng chieàu cao: Caây AVL 

 
Giaûi thuaät trong phaàn 9.4 coù theå ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng moät caây nhò phaân 

tìm kieám gaàn nhö caân baèng, hoaëc ñeå khoâi phuïc söï caân baèng. Tuy nhieân, trong 
nhieàu öùng duïng, vieäc theâm vaø loaïi phaàn töû trong caây xaûy ra thöôøng xuyeân, vaø vôùi 
moät thöù töï khoâng bieát tröôùc. Trong moät vaøi öùng duïng loaïi naøy, ñieàu quan troïng 
caàn coù laø toái öu thôøi gian tìm kieám baèng caùch luoân duy trì caây gaàn vôùi tình traïng 
caân baèng. Töø naêm 1962 hai nhaø toaùn hoïc ngöôøi Nga, G. M. Adel’Son-Vel’Skil vaø 
E. M. Landis, ñaõ moâ taû moät phöông phaùp nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu naøy, vaø caây nhò 
phaân tìm kieám naøy ñöôïc goïi laø caây AVL. 

 
Caây AVL ñaït ñöôïc muïc ñích laø vieäc tìm kieám, theâm vaøo, loaïi boû phaàn töû trong 

moät caây n nuùt coù ñöôïc thôøi gian laø O(log n), ngay caû trong tröôøng hôïp xaáu nhaát. 
Chieàu cao cuûa caây AVL n nuùt, maø chuùng ta seõ xem xeùt sau, seõ khoâng bao giôø vöôït 
quaù 1.44lg n, vaø nhö vaäy ngay caû trong tröôøng hôïp xaáu nhaát, caùc haønh vi trong 
caây AVL cuõng khoâng theå chaäm hôn moät caây nhò phaân tìm kieám ngaãu nhieân. Tuy 
nhieân, trong phaàn lôùn caùc tröôøng hôïp, thôøi gian tìm kieám thaät söï thöôøng raát gaàn 
vôùi lg n, vaø nhö vaäy haønh vi cuûa caùc caây AVL raát gaàn vôùi haønh vi cuûa moät caây nhò 
phaân tìm kieám caân baèng hoaøn toaøn lyù töôûng. 

 

9.5.1. Ñònh nghóa 

Trong moät caây caân baèng hoaøn toaøn, caùc caây con traùi vaø caây con phaûi cuûa baát kyø 
moät nuùt naøo cuõng phaûi coù cuøng chieàu cao. Maëc duø chuùng ta khoâng theå luoân luoân 
ñaït ñöôïc ñieàu naøy, nhöng baèng caùch xaây döïng caây nhò phaân  tìm kieám moät caùch 
caån thaän, chuùng ta luoân coù theå baûo ñaûm raèng chieàu cao cuûa caây con traùi vaø chieàu 
cao cuûa caây con phaûi cuûa baát kyø moät nuùt naøo ñeàu hôn keùm nhau khoâng quaù 1. 
Chuùng ta coù ñònh nghóa sau: 

 

Ñònh nghóa: Caây AVL laø moät caây nhò phaân tìm kieám trong ñoù chieàu cao caây con 
traùi vaø chieàu cao caây con phaûi cuûa nuùt goác hôn keùm nhau khoâng quaù 1, vaø caû hai 
caây con traùi vaø phaûi naøy ñeàu laø caây AVL. 

 
Moãi nuùt cuûa caây AVL coù theâm moät thoâng soá caân baèng mang trò left-higher, 

equal-height, hoaëc right-higher töông öùng tröôøng hôïp caây con traùi cao 
hôn, baèng, hoaëc thaáp hôn caây con phaûi.  

 



Chöông 9 – Caây nhò phaân 

Giaùo trình Caáu truùc Döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   219

Trong sô ñoà, chuùng ta duøng ‘/’ ñeå chæ nuùt coù caây con traùi cao hôn caây con phaûi, 
‘-‘ chæ nuùt caân baèng coù hai caây con cao baèng nhau, vaø ‘\’ chæ nuùt coù caây con phaûi 
cao hôn caây con traùi. Hình 9.15 minh hoïa moät vaøi caây AVL nhoû vaø moät soá caây nhò 
phaân khoâng thoûa ñònh nghóa caây AVL. 

Löu yù raèng, ñònh nghóa khoâng yeâu caàu moïi nuùt laù coù cuøng möùc hoaëc phaûi ôû caùc 
möùc keá nhau. Hình 9.16 minh hoïa moät vaøi caây AVL raát khoâng ñoái xöùng, vôùi caùc 
caây con traùi cao hôn caùc caây con phaûi. 

 

 
Chuùng ta duøng kieåu lieät keâ ñeå khai baùo thoâng soá caân baèng: 
 
enum Balance_factor {left_higher,equal_height,right_higher}; 

Hình 9.15  - Caùc ví duï veà caây AVL vaø caùc caây nhò phaân khaùc. 

 
Hình 9.16 – Moät soá caây AVL khoâng ñoái xöùng vôùi caây con traùi cao hôn caây con phaûi. 
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Thoâng soá caân baèng phaûi coù trong taát caû caùc nuùt cuûa caây AVL, chuùng ta caàn boå 
sung ñaëc taû moät node nhö sau: 
template <class Record> 
struct AVL_node: public Binary_node<Record> { 
   Balance_factor balance; 
// constructors: 
   AVL_node(); 
   AVL_node(const Record &x); 
// Caùc haøm aûo ñöôïc ñònh nghóa laïi: 
   void set_balance(Balance_factor b); 
   Balance_factor get_balance() const; 
}; 

 
Moät ñieåm caàn löu yù trong ñaëc taû naøy laø caùc con troû left vaø right cuûa Binary_node coù kieåu 

Binary_node*. Do ñoù caùc con troû maø AVL_node thöøa keá cuõng coù kieåu naøy. Tuy nhieân, trong moät 
caây AVL, roõ raøng laø chuùng ta caàn caùc nuùt cuûa caây AVL tham chieáu ñeán caùc nuùt khaùc cuûa caây AVL. 
Söï khoâng töông thích veà kieåu cuûa con troû naøy khoâng phaûi laø moät vaán ñeà nghieâm troïng, vì moät con 
troû ñeán moät ñoái töôïng cuûa moät lôùp cô sôû cuõng coù theå chæ ñeán moät ñoái töôïng cuûa lôùp daãn xuaát. 
Trong tröôøng hôïp cuûa chuùng ta, caùc con troû left vaø rigth cuûa moät AVL_node coù theå chæ ñeán caùc 
AVL_node khaùc moät caùch hôïp leä. Lôïi ích cuûa vieäc hieän thöïc AVL_node thöøa keá töø Binary_node laø 
söï söû duïng laïi taát caû caùc phöông thöùc cuûa caây nhò phaân vaø caây tìm kieám. Tuy nhieân, chuùng ta caàn 
baûo ñaûm raèng khi theâm moät nuùt môùi vaøo caây AVL, chuùng ta chæ theâm ñuùng caùc nuùt AVL maø thoâi. 

 
Chuùng ta seõ söû duïng caùc phöông thöùc get_balance vaø set_balance ñeå xaùc 

ñònh thoâng soá caân baèng cuûa AVL_node. 
template <class Record> 
void AVL_node<Record>::set_balance(Balance_factor b) 
{ 
   balance = b; 
} 
 
template <class Record> 
Balance_factor AVL_node<Record>::get_balance() const  
{ 
   return balance; 
} 

 
Chuùng ta seõ goïi hai phöông thöùc naøy thoâng qua con troû chæ ñeán nuùt cuûa caây, chaúng haïn left-

>get_balance(). Tuy nhieân, caùch goïi naøy coù theå gaëp vaán ñeà ñoái vôùi trình bieân dòch C++ do left 
laø con troû chæ ñeán moät Binary_node chöù khoâng phaûi AVL_node. Trình bieân dòch phaûi töø choái 
bieåu thöùc left->get_balance() do noù khoâng chaéc raèng ñoù coù laø phöông thöùc cuûa ñoái töôïng 
*left hay khoâng. Chuùng ta giaûi quyeát vaán ñeà naøy baèng caùch theâm vaøo caùc phieân baûn giaû (dummy 
version) cuûa caùc phöông thöùc get_balance() vaø set_balance() cho caáu truùc Binary_node. Caùc 
phöông thöùc giaû ñöôïc theâm vaøo naøy chæ ñeå daønh cho caùc hieän thöïc cuûa caây AVL daãn xuaát. 

 
Sau khi chuùng ta boå sung caùc phöông thöùc giaû cho caáu truùc Binary_node, trình bieân dòch seõ 

chaáp nhaän bieåu thöùc left->set_balance(). Tuy nhieân, vaãn coøn moät vaán ñeà maø trình bieân dòch 
vaãn khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc: noù neân söû duïng phöông thöùc cuûa AVL_node hay phöông thöùc giaû? 
Söï löïa choïn ñuùng chæ coù theå ñöôïc thöïc hieän trong thôøi gian chaïy cuûa chöông trình, khi kieåu cuûa 
*left ñaõ ñöôïc bieát. Moät caùch töông öùng, chuùng ta phaûi khai baùo caùc phieân baûn set_balance vaø 
get_balance cuûa Binary_node laø caùc phöông thöùc aûo (virtual). Ñieàu naøy coù nghóa laø söï löïa choïn 
phieân baûn naøo seõ ñöôïc thöïc hieän trong thôøi gian chaïy cuûa chöông trình. Chaúng haïn, neáu 
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set_balance() ñöôïc goïi nhö moät phöông thöùc cuûa AVL_node, thì phieân baûn cuûa AVL seõ ñöôïc söû 
duïng, neáu noù ñöôïc goïi nhö moät phöông thöùc cuûa Binary_node thì phieân baûn giaû seõ ñöôïc söû duïng. 

 
Döôùi ñaây laø ñaëc taû cuûa Binary_node ñaõ ñöôïc söûa ñoåi: 

template <class Entry> 
struct Binary_node { 
//    data members: 
   Entry data; 
   Binary_node<Entry> *left; 
   Binary_node<Entry> *right; 
//    constructors: 
   Binary_node(); 
   Binary_node(const Entry &x); 
//    virtual methods: 
   virtual void set_balance(Balance_factor b); 
   virtual Balance_factor get_balance() const; 
}; 

 
template <class Entry> 
void Binary_node<Entry>::set_balance(Balance_factor b) 
{ 
} 
 
template <class Entry> 
Balance_factor Binary_node<Entry>::get_balance() const  
{ 
   return equal_height; 
} 

 
Ngoaøi ra khoâng coù söï thay ñoåi naøo khaùc trong caùc lôùp vaø caùc phöông thöùc cuûa 

chuùng ta, vaø moïi haøm xöû lyù cho caùc nuùt tröôùc kia cuûa chuùng ta baây giôø ñaõ coù theå 
söû duïng cho caùc nuùt AVL. 

 
Baây giôø chuùng ta ñaõ coù theå ñaëc taû lôùp cho caây AVL. Chuùng ta chæ caàn ñònh 

nghóa laïi caùc phöông thöùc theâm vaø loaïi phaàn töû ñeå coù theå duy trì caáu truùc caây caân 
baèng. Caùc phöông thöùc khaùc cuûa caây nhò phaân tìm kieám ñeàu coù theå ñöôïc thöøa keá 
maø khoâng caàn thay ñoåi gì. 

 
template <class Record> 
class AVL_tree: public Search_tree<Record> { 
public: 
   Error_code insert(const Record &new_data); 
   Error_code remove(const Record &old_data); 
 private: //  Caùc haøm phuï trôï. 
}; 

Thuoäc tính döõ lieäu lôùp naøy thöøa keá ñöôïc laø con troû root. Con troû naøy coù kieåu 
Binary_node<Record>* vaø do ñoù, nhö chuùng ta ñaõ thaáy, noù coù theå chöùa ñòa chæ cuûa moät 
nuùt cuûa caây nhò phaân nguyeân thuûy hoaëc ñòa chæ cuûa moät nuùt cuûa caây AVL. Chuùng ta phaûi baûo 
ñaûm raèng phöông thöùc insert ñöôïc ñònh nghóa laïi chæ taïo ra caùc nuùt coù kieåu AVL_node, 
laøm nhö vaäy môùi baûo ñaûm raèng moïi nuùt ñöôïc truy xuaát thoâng qua con troû root cuûa caây AVL 
ñeàu laø caùc nuùt AVL. 
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9.5.2. Theâm moät nuùt 

9.5.2.1. Daãn nhaäp 
Chuùng ta haõy theo doõi söï lôùn leân cuûa caây AVL trong hình 9.17 qua vieäc theâm 

moät soá phaàn töû. 
 
 

Quaù trình theâm ôû hình 9.17 ñöôïc tieán haønh chính xaùc theo cuøng moät caùch vôùi 
quaù trình theâm vaøo caây nhò phaân tìm kieám thoâng thöôøng, ngoaïi tröø vieäc caäp nhaät 
laïi thoâng soá caân baèng. Tuy nhieân, chuùng ta löu yù raèng caùc thoâng soá caân baèng chæ 
coù theå ñöôïc xaùc ñònh sau khi vieäc theâm vaøo ñaõ ñöôïc thöïc hieän. Khi v ñöôïc theâm 
vaøo theo hình 9.17, thoâng soá caân baèng trong goác k thay ñoåi, nhöng noù khoâng thay 
ñoåi khi p ñöôïc theâm keá sau ñoù. Caû v vaø p ñeàu ñöôïc theâm vaøo caây con phaûi t cuûa 
nuùt goác, vaø chæ sau khi vieäc theâm vaøo hoaøn taát, thoâng soá caân baèng taïi nuùt goác k 
môùi coù theå ñöôïc xaùc ñònh. 

 
Chuùng ta coù theå theâm moät nuùt môùi vaøo moät caây AVL baèng caùch nhö sau. Tröôùc 

heát theo ñuùng giaûi thuaät theâm vaøo moät caây nhò phaân tìm kieám bình thöôøng : so 
saùnh khoùa cuûa nuùt môùi vôùi khoùa cuûa nuùt goác, vaø theâm nuùt môùi vaøo caây con traùi 
hoaëc caây con phaûi thích hôïp. 

 
 

Hình 9.17 – Theâm nuùt vaøo caây AVL: caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn  



Chöông 9 – Caây nhò phaân 

Giaùo trình Caáu truùc Döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   223

Trong quaù trình laàn tìm xuoáng caùc nhaùnh, neáu khoùa caàn theâm vaøo chöa coù thì 
vieäc theâm nuùt môùi cuoái cuøng seõ ñöôïc thöïc hieän taïi moät caây con roãng. Töø caây con 
roãng trôû thaønh caây con coù moät nuùt, chieàu cao noù ñaõ taêng leân. Ñieàu naøy coù theå aûnh 
höôûng ñeán caùc nuùt treân ñöôøng ñi töø nuùt cha cuûa noù trôû leân goác. Vì vaäy trong quaù 
trình duyeät caây ñi xuoáng ñeå tìm vò trí theâm vaøo, chuùng ta caàn löu laïi veát ñeå coù theå 
laàn ngöôïc veà ñeå xöû lyù. Chuùng ta coù theå duøng ngaên xeáp, hoaëc ñôn giaûn hôn laø duøng 
haøm ñeä quy.  

 
Tham bieán taller cuûa haøm ñeä quy ñöôïc gaùn baèng true taïi laàn ñeä quy cuoái 

cuøng, ñoù chính laø luùc nuùt môùi ñöôïc taïo ra taïi moät caây con roãng laøm cho noù taêng 
chieàu cao nhö ñaõ noùi ôû treân. Nhöõng vieäc sau ñaây caàn ñöôïc thöïc hieän taïi moãi nuùt 
naèm treân ñöôøng ñi töø nuùt cha cuûa nuùt vöøa ñöôïc taïo ra cho ñeán nuùt goác cuûa caây. 
Trong khi maø tham bieán taller traû leân coøn laø true, vieäc giaûi quyeát cöù phaûi tieáp 
tuïc cho ñeán khi coù moät nuùt nhaän ñöôïc trò traû veà cuûa tham bieán naøy laø false. Moät 
khi coù moät caây con naøo ñoù baùo leân raèng chieàu cao cuûa noù khoâng bò taêng leân thì caùc 
nuùt treân cuûa noù seõ khoâng bò aûnh höôûng gì, giaûi thuaät keát thuùc. Ngöôïc laïi, goïi nuùt 
ñang ñöôïc xöû lyù trong haøm ñeä quy laø sub_root. Sau khi goïi ñeä quy xuoáng caây con 
vaø nhaän ñöôïc thoâng baùo traû veà raèng chieàu cao caây con coù taêng (taller == true), 
caàn xeùt caùc tröôøng hôïp sau: 

 
1. Caây con taêng chieàu cao voán laø caây con thaáp hôn caây con coøn laïi, thì chæ coù 

thoâng soá caân baèng trong sub_root laø caàn thay ñoåi, caây coù goác laø 
sub_root cuõng khoâng thay ñoåi chieàu cao. Tham bieán taller ñöôïc gaùn veà 
false baét ñaàu töø ñaây. 

 
2. Tröôùc khi moät caây con baùo leân laø taêng chieàu cao thì hai caây con voán cao 

baèng nhau. Tröôøng hôïp naøy caàn thay ñoåi thoâng soá caân baèng trong 
sub_root, ñoàng thôøi caây coù goác laø sub_root cuõng cao leân. Tham bieán 
taller vaãn giöõ nguyeân laø true ñeå nuùt treân cuûa sub_root giaûi quyeát tieáp. 

 
3. Caây con taêng chieàu cao voán laø caây con cao hôn caây con coøn laïi. Khi ñoù 

sub_root seõ coù hai caây con coù chieàu cao cheânh leäch laø 2, khoâng thoûa ñònh 
nghóa caây AVL. Ñaây laø tröôøng hôïp chuùng ta caàn ñeán haøm right_balance 
hoaëc left_balance ñeå caân baèng laïi caây coù goác laø sub_root naøy. Chuùng 
ta seõ nghieân cöùu nhieäm vuï cuûa hai haøm naøy sau, nhöng taïi ñaây cuõng coù theå 
noùi tröôùc raèng vieäc caân baèng laïi luoân giaûi quyeát ñöôïc trieät ñeå. Coù nghóa laø 
caây coù goác laø sub_root seõ khoâng bò taêng chieàu cao, vaø nhö vaäy, tham bieán 
taller cuõng ñöôïc gaùn veà false baét ñaàu töø ñaây. 

 
Vôùi caùc quyeát ñònh treân, chuùng ta coù theå vieát caùc phöông thöùc vaø caùc haøm phuï 

trôï ñeå theâm moät nuùt môùi vaøo caây AVL. 
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template <class Record> 
Error_code AVL_tree<Record>::insert(const Record &new_data) 
/* 
post: Neáu khoùa trong new_data ñaõ coù trong caây, phöông thöùc traû veà duplicate_error. Ngöôïc 

laïi, new_data ñöôïc theâm vaøo caây sao cho caây vaãn thoaû caây AVL, phöông thöùc traû veà 
success. 

uses: Haøm avl_insert. 
*/ 
{  bool taller; 
   return avl_insert(root, new_data, taller); 
} 
 
template <class Record> 
Error_code AVL_tree<Record>::avl_insert(Binary_node<Record> *&sub_root, 
           const Record &new_data, bool &taller) 
/* 
pre: sub_root laø NULL hoaëc laø goác moät caây con trong caây AVL. 
post: Neáu khoùa trong new_data ñaõ coù trong caây, phöông thöùc traû veà duplicate_error. Ngöôïc 

laïi, new_data ñöôïc theâm vaøo caây sao cho caây vaãn thoaû caây AVL, phöông thöùc traû veà 
success. Neáu caây con coù taêng chieàu cao,  thoâng soá taller ñöôïc gaùn trò true, ngöôïc laïi 
noù ñöôïc gaùn trò false. 

uses: Caùc phöông thöùc cuûa AVL_node; haøm avl_insert moät caùch ñeä quy, caùc haøm 
left_balance vaø right_balance. 

*/ 
{  Error_code result = success; 
   if (sub_root == NULL) { 
      sub_root = new AVL_node<Record>(new_data); 
      taller = true; 
   } 
 
   else if (new_data == sub_root->data) { 
      result = duplicate_error; 
      taller = false; 
   } 
 
   else if (new_data < sub_root->data) {    //  Theâm vaøo caây con traùi. 
      result = avl_insert(sub_root->left, new_data, taller); 
      if (taller == true) 
         switch (sub_root->get_balance()) { //  Change balance factors. 
 
         case left_higher: 
            left_balance(sub_root); 
            taller = false;   // Caân baèng laïi luoân laøm cho caây khoâng bò cao leân. 
            break; 
 
         case equal_height: 
            sub_root->set_balance(left_higher); // Caây con coù goác sub_root  

// ñaõ bò cao leân, taller vaãn laø true. 
            break; 
 
         case right_higher: 
            sub_root->set_balance(equal_height); 
            taller = false; // Caây con coù goác sub_root khoâng bò cao leân. 
            break; 
         } 
   } 
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   else {                                  //  Theâm vaøo caây con phaûi. 
      result = avl_insert(sub_root->right, new_data, taller); 
      if (taller == true) 
         switch (sub_root->get_balance()) { 
 
         case left_higher: 
            sub_root->set_balance(equal_height); 
            taller = false;       // Caây con coù goác sub_root khoâng bò cao leân. 
 
            break; 
 
         case equal_height: 
            sub_root->set_balance(right_higher);// Caây con coù goác sub_root // ñaõ 

bò cao leân, taller vaãn laø true. 
            break; 
 
         case right_higher: 
            right_balance(sub_root); 
            taller = false;   // Caân baèng laïi luoân laøm cho caây khoâng bò cao leân. 
            break; 
         } 
   } 
   return result; 
} 

 

9.5.2.2. Caùc pheùp quay 
Chuùng ta haõy xeùt tröôøng hôïp nuùt môùi ñöôïc theâm vaøo caây con cao hôn  vaø chieàu 

cao cuûa noù taêng leân, cheânh leäch chieàu cao hai caây con trôû thaønh 2, vaø caây khoâng 
coøn thoaû ñieàu kieän cuûa caây AVL. Chuùng ta caàn toå chöùc laïi moät phaàn cuûa caây ñeå 
khoâi phuïc laïi söï caân baèng. Haøm right_balance seõ xem xeùt tröôøng hôïp caây coù 
caây con phaûi cao hôn caây con traùi 2 ñôn vò. (Tröôøng hôïp ngöôïc laïi ñöôïc giaûi quyeát 
trong haøm left_balance maø chuùng ta seõ xem nhö baøi taäp). Cho root laø goác cuûa 
caây vaø right_tree laø goác cuûa caây con phaûi cuûa noù. 

 
Coù ba tröôøng hôïp caàn phaûi xem xeùt, phuï thuoäc vaøo thoâng soá caân baèng cuûa goác 

cuûa right_tree. 
 

Tröôøng hôïp 1: Caây con phaûi cuûa right_tree cao hôn caây con traùi cuûa noù 
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Tröôøng hôïp thöù nhaát, khi thoâng soá caân baèng trong nuùt goác cuûa right_tree laø 

right_higher, xem hình 9.18, caàn thöïc hieän pheùp quay traùi (left rotation). 
Chuùng ta caàn quay nuùt goác cuûa right_tree höôùng veà root, haï root xuoáng thaønh 
caây con traùi. Caây con T2, voán laø caây con traùi cuûa right_tree, trôû thaønh caây con 
phaûi cuûa root. Do T2 goàm caùc nuùt coù khoùa naèm giöõa khoùa cuûa root vaø khoùa cuûa 
nuùt goác cuûa right_tree neân caùch thay ñoåi nhö vaäy vaãn baûo ñaûm thöù töï caùc khoùa 
cuûa moät caây nhò phaân tìm kieám. Pheùp quay traùi ñöôïc hieän thöïc trong haøm 
rotate_left döôùi ñaây. Chuùng ta ñaëc bieät löu yù raèng, khi thöïc hieän theo moät traät töï 
thích hôïp, caùc böôùc gaùn taïo thaønh moät söï quay voøng cuûa caùc trò trong ba bieán con 
troû. Sau pheùp quay, chieàu cao cuûa toaøn boä caây giaûm 1, nhöng do noù vöøa taêng nhö 
ñaõ noùi ôû treân (vaø ñaây cuõng chính laø nguyeân nhaân gaây neân söï maát caân baèng caàn 
phaûi caân baèng laïi baèng pheùp quay naøy) , neân chieàu cao cuoái cuøng cuûa caây xem nhö 
khoâng ñoåi. 

 
 

template <class Record> 
void AVL_tree<Record>::rotate_left(Binary_node<Record> *&sub_root) 
/* 
pre:  sub_root laø ñòa chæ cuûa goác cuûa moät caây con trong caây AVL. Caây con naøy coù caây con phaûi 

khoâng roãng. 
post: sub_root ñöôïc gaùn laïi ñòa chæ cuûa nuùt voán laø con phaûi cuûa noù,  nuùt goác cuûa caây con ban 

ñaàu seõ thaønh nuùt con traùi cuûa caây con môùi. 
*/ 
 

 
Hình 9.18 – Tröôøng hôïp 1: Khoâi phuïc söï caân baèng bôûi pheùp quay traùi. 
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{ 
   if (sub_root == NULL || sub_root->right == NULL) // caùc tröôøng hôïp  

// khoâng theå xaûy ra 
      cout << "WARNING: program error detected in rotate_left" << endl; 
    
else { 
      Binary_node<Record> *right_tree = sub_root->right; 
      sub_root->right = right_tree->left; 
      right_tree->left = sub_root; 
      sub_root = right_tree; 
   } 
} 

 

 
Tröôøng hôïp 2:  Caây con traùi cuûa right_tree cao hôn caây con phaûi cuûa noù 
 

Tröôøng hôïp thöù hai, khi thoâng soá trong right_tree laø left_higher, phöùc 
taïp hôn. Theo hình veõ 9.19, nuùt sub_tree caàn di chuyeån leân hai möùc ñeå thaønh 
nuùt goác môùi. Caây con phaûi T3 cuûa sub_tree seõ trôû thaønh caây con traùi cuûa 
right_tree. Caây con traùi T2 cuûa sub_tree trôû thaønh caây con phaûi cuûa root. 
Quaù trình naøy coøn ñöôïc goïi laø pheùp quay keùp (double rotation), do söï bieán ñoåi caàn 
qua hai böôùc. Thöù nhaát laø caây con coù goác laø right_tree ñöôïc quay sang phaûi ñeå 
sub_tree trôû thaønh goác cuûa caây naøy. Sau ñoù caây coù goác laø root quay sang traùi ñeå 
sub_tree trôû thaønh goác. 

 
Trong tröôøng hôïp thöù hai naøy, thoâng soá caân baèng môùi cuûa root vaø 

right_tree phuï thuoäc vaøo thoâng soá caân baèng tröôùc ñoù cuûa sub_tree. Thoâng soá 
caân baèng môùi cuûa sub_tree luoân laø equal_height. Hình 9.19 minh hoïa caùc caây 
con cuûa sub_tree coù chieàu cao baèng nhau, nhöng thöïc teá sub_tree coù theå laø 
left_higher hoaëc right_higher. Caùc thoâng soá caân baèng keát quaû seõ laø: 

 

Hình 9.19 – Tröôøng hôïp 2: Khoâi phuïc söï caân baèng bôûi pheùp quay keùp. 
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old sub_tree  new root  new right_tree  new sub_tree 

   -  -  -   - 
   /  -  \   - 
   \  /  -   - 

  
Tröôøng hôïp 3:  Hai caây con cuûa right_tree cao baèng nhau 
 

Cuoái cuøng, chuùng ta xeùt tröôøng hôïp thöù ba, khi caû hai caây con cuûa right_tree 
cao baèng nhau, nhöng thöïc teá tröôøng hôïp naøy khoâng theå xaûy ra.  

 
Cuõng neân nhaéc laïi raèng tröôøng hôïp caàn giaûi quyeát ôû ñaây laø do chuùng ta vöøa 

theâm moät nuùt môùi vaøo caây coù goác right_tree, laøm cho caây naøy coù chieàu cao lôùn 
hôn chieàu cao caây con traùi cuûa root laø 2 ñôn vò. Neáu caây right_tree coù hai caây 
con cao baèng nhau sau khi nhaän theâm moät nuùt môùi vaøo caây con traùi hoaëc caây con 
phaûi cuûa noù, thì noù ñaõ khoâng theå taêng chieàu cao, do chieàu cao cuûa noù vaãn luoân 
baèng chieàu cao cuûa caây con voán cao hôn coäng theâm 1. Vaäy, tröôùc khi theâm nuùt môùi 
maø caây coù goác laø right_tree ñaõ cao hôn caây con traùi cuûa root 2 ñôn vò laø voâ lyù 
vaø sai giaû thieát raèng caây voán phaûi thoûa ñieàu kieän cuûa caây AVL. 

9.5.2.3. Haøm right_balance   
Chuùng ta coù haøm right_balance döôùi ñaây. Caùc haøm rotate_right vaø 

left_balance cuõng töông töï rotate_left vaø right_balance, chuùng ta xem 
nhö baøi taäp. 

 
template <class Record> 
void AVL_tree<Record>::right_balance(Binary_node<Record> *&sub_root) 
/* 
pre:  sub_root chöùa ñòa chæ goác cuûa caây con trong AVL maø taïi nuùt goác naøy ñang vi phaïm ñieàu 

kieän AVL: caây con phaûi cao hôn caây con traùi 2 ñôn vò. 
post: Vieäc caân baèng laïi giuùp cho caây con coù goác sub_root ñaõ thoaû ñieàu kieän caây AVL. 
uses: caùc phöông thöùc cuûa AVL_node; caùc haøm rotate_right vaø rotate_left. 
*/ 
{ 
   Binary_node<Record> *&right_tree = sub_root->right; 
 
   switch (right_tree->get_balance()) { 
 
   case right_higher: // Thöïc hieän 1 pheùp quay ñôn sang traùi. 
      sub_root->set_balance(equal_height); 
      right_tree->set_balance(equal_height); 
      rotate_left(sub_root); 
      break; 
 
   case equal_height:   // Tröôøng hôïp khoâng theå xaûy ra. 
      cout << "WARNING:program error detected in right_balance" <<endl; 
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   case left_higher: // Quay keùp: quay ñôn sang phaûi, roài quay ñôn sang traùi. 
      Binary_node<Record> *sub_tree = right_tree->left; 
      switch (sub_tree->get_balance()) { 
       
      case equal_height: 
         sub_root->set_balance(equal_height); 
         right_tree->set_balance(equal_height); 
         break; 
 
      case left_higher: 
         sub_root->set_balance(equal_height); 
         right_tree->set_balance(right_higher); 
         break; 
 
      case right_higher: 
         sub_root->set_balance(left_higher); 
         right_tree->set_balance(equal_height); 
         break; 
      } 
      sub_tree->set_balance(equal_height); 
      rotate_right(right_tree); 
      rotate_left(sub_root); 
      break; 
   } 
} 

 
Hình 9.20 minh hoïa moät ví duï vieäc theâm vaøo caàn coù quay ñôn vaø quay keùp. 

9.5.2.4. Haønh vi cuûa giaûi thuaät 
Soá laàn maø haøm avl_insert goïi ñeä quy chính noù ñeå theâm moät nuùt môùi coù theå 

lôùn baèng chieàu cao cuûa caây. Thoaït nhìn, döôøng nhö laø moãi laàn goïi ñeä quy ñeàu daãn 
ñeán moät laàn quay ñôn hoaëc quay keùp cho caây con töông öùng, nhöng thöïc ra, nhieàu 
nhaát laø chæ coù moät pheùp quay (ñôn hoaëc keùp) laø ñöôïc thöïc hieän. Ñeå nhìn thaáy ñieàu 
naøy, chuùng ta bieát raèng caùc pheùp quay ñöôïc thöïc hieän chæ trong caùc haøm 
right_balance vaø left_balance, vaø caùc haøm naøy ñöôïc goïi chæ khi chieàu cao 
cuûa caây con coù taêng leân. Tuy nhieân, khi caùc haøm naøy thöïc hieän xong, caùc pheùp 
quay ñaõ laøm cho chieàu cao caây con trôû veà giaù trò ban ñaàu, nhö vaäy, ñoái vôùi caùc laàn 
goïi ñeä quy tröôùc ñoù chöa keát thuùc, chieàu cao caây con töông öùng seõ khoâng thay ñoåi, 
vaø seõ khoâng coù moät pheùp quay hay moät söï thay ñoåi caùc thoâng soá caân baèng naøo 
nöõa. 

 
Phaàn lôùn vieäc theâm vaøo caây AVL khoâng daãn ñeán pheùp quay. Ngay caû khi pheùp 

quay laø caàn thieát, noù thöôøng xaûy ra gaàn vôùi nuùt laù vöøa ñöôïc theâm vaøo. Maëc duø giaûi 
thuaät theâm vaøo moät caây AVL laø phöùc taïp, nhöng chuùng ta coù lyù do ñeå tin raèng 
thôøi gian chaïy cuûa noù khoâng khaùc bao nhieâu so vôùi vieäc theâm vaøo moät caây nhò 
phaân tìm kieám bình thöôøng coù cuøng chieàu cao. Chuùng ta coøn coù theå hy voïng raèng 
chieàu cao cuûa caây AVL nhoû hôn raát nhieàu chieàu cao cuûa caây nhò phaân tìm kieám 
bình thöôøng, vaø nhö vaäy caû hai vieäc theâm vaøo vaø loaïi boû nuùt seõ hieäu quaû hôn 
nhieàu so vôùi caây nhò phaân tìm kieám bình thöôøng. 
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9.5.3. Loaïi moät nuùt 

Vieäc loaïi moät nuùt x ra khoûi moät caây AVL cuõng theo yù töôûng töông töï, cuõng bao 
goàm pheùp quay ñôn vaø pheùp quay keùp. Chuùng ta seõ phaùc thaûo caùc böôùc cuûa giaûi 
thuaät döôùi ñaây, hieän thöïc cuï theå cuûa haøm xem nhö baøi taäp. 
 

1. Chuùng ta chæ caàn xem xeùt tröôøng hôïp nuùt x caàn loaïi coù nhieàu nhaát laø moät 
caây con, vì ñoái vôùi tröôøng hôïp x coù hai caây con, chuùng ta seõ tìm nuùt y laø nuùt 
keá tröôùc noù (hoaëc nuùt keá sau noù) trong thöù töï duyeät inorder ñeå loaïi thay cho 
noù. Töø nuùt con traùi cuûa x neáu di chuyeån sang phaûi cho ñeán khi khoâng theå di 
chuyeån ñöôïc nöõa, chuùng ta gaëp moät nuùt y khoâng coù con phaûi. Luùc ñoù chuùng 
ta seõ cheùp döõ lieäu trong y vaøo x, khoâng thay ñoåi thoâng soá caân baèng cuõng 
nhö con traùi vaø con phaûi cuûa x. Cuoái cuøng nuùt y seõ ñöôïc loaïi ñi thay cho nuùt 
x theo caùc böôùc döôùi ñaây.  

 
2. Goïi nuùt caàn loaïi laø x. Loaïi nuùt x ra khoûi caây. Do x coù nhieàu nhaát moät con, 

vieäc loaïi x ñôn giaûn chæ laø noái tham chieáu töø nuùt cha cuûa x ñeán nuùt con cuûa 
noù (hoaëc NULL neáu x khoâng coù con naøo). Chieàu cao caây con coù goác laø x giaûm 
ñi 1, vaø ñieàu naøy coù theå aûnh höôûng ñeán caùc nuùt naèm treân ñöôøng ñi töø 
x ngöôïc veà goác cuûa caây. Vì vaäy trong quaù trình duyeät caây ñeå xuoáng ñeán 
nuùt x, chuùng ta caàn löu veát baèng caùch söû duïng ngaên xeáp ñeå coù theå xöû lyù laàn 
ngöôïc veà. Ñeå ñôn giaûn, chuùng ta coù theå duøng haøm ñeä quy vôùi tham bieán 
shorter kieåu bool cho bieát chieàu cao cuûa caây con coù bò giaûm ñi hay 
khoâng. Caùc vieäc caàn laøm taïi moãi nuùt phuï thuoäc vaøo trò cuûa tham bieán 
shorter maø con noù traû veà sau khi vieäc goïi ñeä quy xuoáng caây con keát thuùc, 
vaøo thoâng soá caân baèng cuûa noù, vaø ñoâi khi phuï thuoäc vaøo caû thoâng soá caân 
baèng cuûa nuùt con cuûa noù. 

 
Hình 9.20 – Theâm nuùt vaøo caây AVL: caùc tröôøng hôïp caàn coù pheùp quay. 
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3. Bieán bool shorter ñöôïc khôûi gaùn trò true. Caùc böôùc sau ñaây seõ ñöôïc thöïc 
hieän taïi moãi nuùt naèm treân ñöôøng ñi töø nuùt cha cuûa x cho ñeán nuùt goác cuûa 
caây. Trong khi maø tham bieán shorter traû leân coøn laø true, vieäc giaûi quyeát 
cöù tieáp tuïc cho ñeán khi coù moät nuùt nhaän ñöôïc trò traû veà cuûa tham bieán naøy 
laø false. Moät khi coù moät caây con naøo ñoù baùo raèng chieàu cao cuûa noù khoâng 
bò giaûm ñi thì caùc nuùt treân cuûa noù seõ khoâng bò aûnh höôûng gì caû. Ngöôïc laïi, 
goïi nuùt p laø nuùt vöøa goïi ñeä quy xuoáng nuùt con xong vaø nhaän thoâng baùo 
shorter laø true, caàn xeùt caùc tröôøng hôïp sau: 

 
Tröôøng hôïp 1: Nuùt p hieän taïi coù thoâng soá caân baèng laø equal_height. 
Thoâng soá naøy seõ thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo caây con traùi hay caây con phaûi cuûa 
noù ñaõ bò ngaén ñi. Bieán shorter ñoåi thaønh false. 
 
Tröôøng hôïp 2: Nuùt p hieän taïi coù thoâng soá caân baèng khoâng laø 
equal_height. Caây con voán cao hôn vöøa bò ngaén ñi. Thoâng soá caân 
baèng cuûa p chæ caàn ñoåi veà equal_height. Tröôøng hôïp naøy caây goác p cuõng 
bò giaûm chieàu cao neân tham bieán shorter vaãn laø true ñeå traû leân treân cho 
cha cuûa p giaûi quyeát tieáp. 
 
Tröôøng hôïp 3: Nuùt p hieän taïi coù thoâng soá caân baèng khoâng laø 
equal_height. Caây con voán thaáp hôn vöøa bò ngaén ñi. Nhö vaäy taïi nuùt 
p vi phaïm ñieàu kieän cuûa caây AVL, vaø chuùng ta thöïc hieän pheùp quay ñeå 
khoâi phuïc laïi söï caân baèng nhö sau. Goïi q laø goác cuûa caây con cao hôn cuûa p, 
coù 3 tröôøng hôïp töông öùng vôùi thoâng soá caân baèng trong q: 
 

Tröôøng hôïp 3a: Thoâng soá caân baèng cuûa q laø equal_height. Thöïc 
hieän moät pheùp quay ñôn ñeå thay ñoåi caùc thoâng soá caân baèng cuûa p vaø q, 
traïng thaùi caân baèng seõ ñöôïc khoâi phuïc, shorter ñoåi thaønh false. 
 

Tröôøng hôïp 3b: Thoâng soá caân baèng cuûa q gioáng vôùi thoâng soá caân 
baèng cuûa p. Thöïc hieän moät pheùp quay ñôn ñeå chuyeån caùc thoâng soá 
naøy thaønh equal_height, shorter vaãn laø true. 
 
Tröôøng hôïp 3c: Thoâng soá caân baèng cuûa q ngöôïc vôùi thoâng soá caân 
baèng cuûa p. Thöïc hieän moät pheùp quay keùp (tröôùc heát quay quanh q, 
sau ñoù quay quanh p), thoâng soá  caân baèng cuûa goác môùi seõ laø 
equal_height, caùc thoâng soá caân baèng cuûa p vaø q ñöôïc bieán ñoåi thích 
hôïp, shorter vaãn laø true. 
 

Trong caùc tröôøng hôïp 3a, b, c, chieàu cuûa caùc pheùp quay phuï thuoäc vaøo caây con 
traùi hay caây con phaûi bò ngaén ñi. Hình 9.21 minh hoïa moät vaøi tröôøng hôïp, vaø moät 
ví duï loaïïi moät nuùt ñöôïc minh hoïa trong hình 9.22. 
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Hình 9.21 – Caùc tröôøng hôïp loaïi moät nuùt ra khoûi caây AVL. 
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Hình 9.22 – Ví duï loaïi moät nuùt ra khoûi caây AVL. 



Chöông 9 – Caây nhò phaân 

Giaùo trình Caáu truùc Döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   234

9.5.4. Chieàu cao cuûa caây AVL 

Vieäc tìm chieàu cao cuûa moät caây AVL trung bình laø moät vieäc raát khoù, do ñoù vieäc 
xaùc ñònh soá böôùc trung bình caàn thöïc hieän bôûi caùc giaûi thuaät trong phaàn naøy cuõng 
khoâng deã. Caùch deã nhaát cho chuùng ta laø xaùc ñònh nhöõng gì seõ xaûy ra trong tröôøng 
hôïp xaáu nhaát, vaø caùc keát quaû naøy seõ cho chuùng ta thaáy raèng caùc haønh vi cuûa caây 
AVL trong tröôøng hôïp xaáu nhaát cuõng khoâng teä hôn caùc haønh vi cuûa caùc caây ngaãu 
nhieân. Baèng chöùng thöïc nghieäm cho thaáy caùc haønh vi trung bình cuûa caùc caây AVL 
toát hôn raát nhieàu so vôùi caùc caây ngaãu nhieân, haàu nhö noù coøn toát ngang vôùi nhöõng 
gì seõ coù ñöôïc töø moät caây caân baèng hoaøn toaøn. 

 
Ñeå xaùc ñònh chieàu cao toái ña coù theå coù ñöôïc cuûa moät caây AVL coù n nuùt, chuùng 

ta seõ xem thöû vôùi moät chieàu cao h cho tröôùc, caây AVL seõ coù soá nuùt toái thieåu laø bao 
nhieâu. Goïi Fh laø moät caây nhö vaäy, thì caây con traùi vaø caây con phaûi cuûa nuùt goác cuûa 
Fh  
 
seõ laø Fl vaø Fr. Moät trong hai caây con naøy phaûi coù chieàu cao laø h-1, giaû söû caây Fl, 
vaø caây con coøn laïi coù chieàu cao h-1 hoaëc h-2. Do Fh coù soá nuùt toái thieåu cuûa moät caây 
AVL coù chieàu cao h,  Fl cuõng phaûi coù soá nuùt toái thieåu cuûa caây AVL cao h-1 (coù 
nghóa laø Fl coù daïng Fh-1), vaø Fr  phaûi coù chieàu cao h-2 vôùi soá nuùt toái thieåu (Fr coù 
daïng Fh-2). 

 
Caùc caây ñöôïc taïo bôûi quy taéc treân, nghóa laø caùc caây thoûa ñieàu kieän caây AVL 

nhöng caøng thöa caøng toát, ñöôïc goïi laø caùc caây Fibonacci. Moät soá ít caây ñaàu tieân coù 
theå ñöôïc thaáy trong hình 9.23. 

 
Vôùi kyù hieäu |T| bieåu dieãn soá nuùt trong caây T, chuùng ta coù coâng thöùc sau: 
 
     | Fh | = | Fh-1 | + | Fh-2 | + 1. 
 

 
Hình 9.23 – Caùc caây Fibonacci 
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vôùi | F0 | = 1 vaø | F1 | = 2. Baèng caùch theâm 1 vaøo caû hai veá, chuùng ta thaáy 
con soá | Fh |+1 thoûa ñònh nghóa cuûa caùc soá Fibonacci baäc 2. Baèng caùch tính caùc 
soá Fibonacci chuùng ta coù  
 
     | Fh |+1  ≈  
 
 
Laáy logarit hai veá vaø chæ giöõ laïi caùc soá lôùn chuùng ta coù 
 
      h ≈ 1.44 lg | Fh |. 
 

Keát quaû cho thaáy moät caây AVL n nuùt thöa nhaát seõ coù chieàu cao xaáp xæ 1.44 lg 
n. Moät caây nhò phaân caân baèng hoaøn toaøn coù n nuùt coù chieàu cao baèng lg n, coøn caây 
suy thoaùi seõ coù chieàu cao laø n. Thôøi gian chaïy caùc giaûi thuaät treân caây AVL ñöôïc 
baûo ñaûm khoâng vöôït quaù 44 phaàn traêm thôøi gian caàn thieát ñoái vôùi caây toái öu. 
Trong thöïc teá, caùc caây AVL coøn toát hôn raát nhieàu. Ñieàu naøy coù theå ñöôïc chöùng 
minh nhö sau, ngay caû ñoái vôùi caùc caây Fibonacci - caùc caây AVL trong tröôøng hôïp 
xaáu nhaát – thôøi gian tìm kieám trung bình chæ coù 4 phaàn traêm lôùn hôn caây toái öu. 
Phaàn lôùn caùc caây AVL seõ khoâng thöa thôùt nhö caùc caây Fibonacci, vaø do ñoù thôøi 
gian tìm kieám trung bình treân caùc caây AVL trung bình raát gaàn vôùi caây toái öu. 
Thöïc nghieäm cho thaáy soá laàn so saùnh trung bình khoaûng lg n + 0.25 khi n lôùn. 

1 1+ 5
     ⎯   ⎯⎯  
    5      2

h+2 



Chöông 9 – Caây nhò phaân 

Giaùo trình Caáu truùc Döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   236

 
 

 
 
 



Chöông 10 – Caây nhieàu nhaùnh 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät    237

Chöông 10 – CAÂY NHIEÀU NHAÙNH 
 
Chöông naøy tieáp tuïc nghieân cöùu veà caùc caáu truùc döõ lieäu caây, taäp trung vaøo caùc 

caây maø soá nhaùnh taïi moãi nuùt nhieàu hôn hai. Chuùng ta baét ñaàu töø vieäc trình baøy 
caùc moái noái trong caây nhò phaân. Keá tieáp chuùng ta tìm hieåu veà moät lôùp cuûa caây goïi 
laø trie ñöôïc xem nhö töø ñieån chöùa caùc töø. Sau ñoù chuùng ta tìm hieåu ñeán caây B-tree 
coù yù nghóa raát lôùn trong vieäc truy xuaát thoâng tin trong caùc taäp tin. Moãi phaàn 
trong soá naøy ñoäc laäp vôùi caùc phaàn coøn laïi. Cuoái cuøng, chuùng ta aùp duïng yù töôûng 
cuûa B-tree ñeå coù ñöôïc moät lôùp khaùc cuûa caây nhò phaân tìm kieám goïi laø caây ñoû-ñen 
(red-black tree). 

10.1. Vöôøn caây, caây, vaø caây nhò phaân 
Nhö chuùng ta ñaõ thaáy, caây nhò phaân laø moät daïng caáu truùc döõ lieäu ñôn giaûn vaø 

hieäu quaû. Tuy nhieân, vôùi moät soá öùng duïng caàn söû duïng caáu truùc döõ lieäu caây maø 
trong ñoù soá con cuûa moãi nuùt chöa bieát tröôùc, caây nhò phaân vôùi haïn cheá moãi nuùt chæ 
coù toái ña hai con khoâng ñaùp öùng ñöôïc. Phaàn naøy laøm saùng toû moät ñieàu ngaïc nhieân 
thuù vò vaø höõu ích: caây nhò phaân cung caáp moät khaû naêng bieåu dieãn nhöõng caây khaùc 
bao quaùt hôn. 

10.1.1. Caùc teân goïi cho caây 

Tröôùc khi môû roäng veà caùc loaïi caây, chuùng ta xeùt ñeán caùc ñònh nghóa. Trong 
toaùn hoïc, khaùi nieäm caây coù moät yù nghóa roäng: ñoù laø moät taäp baát kyø caùc ñieåm (goïi 
laø ñænh), vaø taäp baát kyø caùc caëp noái hai ñænh khaùc nhau (goïi laø caïnh hoaëc nhaùnh) 
sao cho luoân coù moät daõy lieân tuïc caùc caïnh (ñöôøng ñi) töø moät ñænh baát kyø ñeán moät 
ñænh baát kyø khaùc, vaø khoâng coù chu trình, nghóa laø khoâng coù ñöôøng ñi naøo baét ñaàu 
töø moät ñænh naøo ñoù laïi quay veà chính noù. 

 
Ñoái vôùi caùc öùng duïng trong maùy tính, chuùng ta thöôøng khoâng caàn nghieân cöùu 

caây moät caùch toång quaùt nhö vaäy, vaø khi caàn laøm vieäc vôùi nhöõng caây naøy, ñeå nhaán 
maïnh, chuùng ta thöôøng goïi chuùng laø caùc caây töï do (free tree). Caùc caây cuûa chuùng 
ta phaàn lôùn luoân coù moät ñænh ñaëc bieät, goïi laø goác cuûa caây, vaø caùc caây daïng naøy 
chuùng ta seõ goïi laø caùc caây coù goác (rooted tree). 

 
Moät caây coù goác coù theå ñöôïc veõ theo caùch thoâng thöôøng cuûa chuùng ta laø goác naèm 

treân, caùc nuùt vaø nhaùnh khaùc quay xuoáng döôùi, vôùi caùc nuùt laù naèm döôùi cuøng. Maëc 
duø vaäy, caùc caây coù goác vaãn chöa phaûi laø taát caû caùc daïng caây maø chuùng ta thöôøng 
duøng. Trong moät caây coù goác, thöôøng khoâng phaân bieät traùi hoaëc phaûi, hoaëc khi moät 
nuùt coù nhieàu nuùt con, khoâng theå noùi raèng nuùt naøo laø nuùt con thöù nhaát, thöù hai, 
v.v...Neáu khoâng vì moät lyù do naøo khaùc, söï thi haønh tuaàn töï caùc leänh thöôøng buoäc 
chaët moät thöù töï leân caùc nuùt con cuûa moät nuùt. Chuùng ta ñònh nghóa moät caây coù thöù 
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töï  (ordered tree) laø moät caây coù goác trong ñoù caùc con cuûa moät nuùt ñöôïc gaùn cho 
moät thöù töï.  

Löu yù raèng caùc caây coù thöù töï maø trong ñoù moãi nuùt coù khoâng quaù hai con vaãn 
chöa phaûi cuøng moät lôùp vôùi caây nhò phaân. Neáu moät nuùt trong caây nhò phaân chæ coù 
moät con, noù coù theå naèm beân traùi hoaëc beân phaûi, luùc ñoù ta coù hai caây nhò phaân 
khaùc nhau, nhöng chuùng cuøng laø moät caây coù thöù töï. 

 
Nhö moät nhaän xeùt cuoái cuøng lieân quan ñeán caùc ñònh nghóa, chuùng ta haõy löu yù 

raèng caây 2-tree maø chuùng ta ñaõ nghieân cöùu khi phaân tích caùc giaûi thuaät ôû nhöõng 
chöông tröôùc laø moät caây coù goác (nhöng khoâng nhaát thieát phaûi laø caây coù thöù töï) vôùi 
ñaëc tính laø moãi nuùt trong caây coù 0 hoaëc 2 nuùt con.  

 
Hình 10.1 cho thaáy raát nhieàu daïng caây khaùc nhau vôùi soá nuùt nhoû. Moãi lôùp caây 

keå töø caây ñaàu tieân coù ñöôïc baèng caùch keát hôïp caùc caây töø caùc lôùp coù tröôùc theo 
nhieàu caùch khaùc nhau. Caùc caây nhò phaân coù theå coù ñöôïc töø caùc caây coù thöù töï töông 
öùng, baèng caùch phaân bieät caùc nhaùnh traùi vaø phaûi. 

Hình 10.1 - Caùc daïng khaùc nhau cuûa caây.
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10.1.2. Caây coù thöù töï 

10.1.2.1. Hieän thöïc trong maùy tính 
Neáu chuùng ta muoán söû duïng moät caây coù thöù töï nhö moät caáu truùc döõ lieäu, moät 

caùch hieån nhieân ñeå hieän thöïc trong boä nhôù maùy tính laø môû roäng caùch hieän thöïc 
chuaån cuûa moät caây nhò phaân, vôùi soá con troû thaønh vieân trong moãi nuùt töông öùng 
soá caây con coù theå coù, thay vì chæ coù hai nhö ñoái vôùi caây nhò phaân. Chaúng haïn, 
trong moät caây coù moät vaøi nuùt coù ñeán möôøi caây con, chuùng ta caàn phaûi giöõ ñeán 
möôøi con troû thaønh vieân trong moät nuùt. Nhöng nhö vaäy seõ daãn ñeán vieäc caây phaûi 
chöùa moät soá raát lôùn caùc con troû chöùa trò NULL. Chuùng ta coù theå tính ñöôïc chính 
xaùc con soá naøy. Neáu caây coù n nuùt, moãi nuùt coù k con troû thaønh vieân, thì seõ coù taát caû 
laø n x k con troû. Moãi nuùt coù chính xaùc laø moät con troû tham chieáu ñeán noù, ngoaïi tröø 
nuùt goác. Nhö vaäy coù n-1 con troû khaùc NULL. Tæ leä caùc con troû NULL seõ laø: 

 
       >   1 - 
         
Neáu moät nuùt coù theå coù möôøi caây con, thì coù hôn 90% con troû laø NULL. Roõ raøng 

laø phöông phaùp bieåu dieãn caây coù thöù töï naøy hao toán raát nhieàu vuøng nhôù. Lyù do laø 
vì, trong moãi nuùt, chuùng ta ñaõ giöõ moät danh saùch lieân tuïc caùc con troû ñeán taát caû 
caùc con cuûa noù, vaø caùc danh saùch lieân tuïc naøy chöùa quaù nhieàu vuøng nhôù chöa ñöôïc 
söû duïng. Chuùng ta caàn tìm caùch thay theá caùc danh saùch lieân tuïc naøy bôûi caùc danh 
saùch lieân keát. 

10.1.2.2. Hieän thöïc lieân keát 
Ñeå naém caùc con cuûa moät nuùt trong moät danh saùch lieân keát, chuùng ta caàn hai 

loaïi tham chieáu. Thöù nhaát laø tham chieáu töø nuùt cha ñeán nuùt con ñaàu tieân beân traùi 
cuûa noù, chuùng ta seõ goïi laø first_child. Thöù hai, moãi nuùt, ngoaïi tröø nuùt goác, seõ 
xuaát hieän nhö moät phaàn töû trong danh saùch lieân keát naøy, do ñoù noù caàn theâm moät 
tham chieáu ñeán nuùt keá trong danh saùch, nghóa laø tham chieáu ñeán nuùt con keá tieáp 
cuøng cha. Tham chieáu thöù hai naøy ñöôïc goïi laø next_sibling. Hieän thöïc naøy ñöôïc 
minh hoïa trong hình 10.2. 

 

(n x k) – (n – 1)
     ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯     
             n x k

 1
       ⎯  
       k

 
Hình 10.2 – Hieän thöïc lieân keát cuûa caây coù thöù töï 
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10.1.2.3. Söï töông öùng töï nhieân 
Ñoái vôùi moãi nuùt cuûa caây coù thöù töï chuùng ta ñaõ ñònh nghóa hai tham chieáu 

first_child vaø next_sibling. Baèng caùch söû duïng hai tham chieáu naøy chuùng ta 
coù ñöôïc caáu truùc cuûa moät caây nhò phaân, nghóa laø, hieän thöïc lieân keát cuûa moät caây coù 
thöù töï laø moät caây nhò phaân lieân keát. Neáu muoán, chuùng ta coù theå coù ñöôïc moät hình 
aûnh deã nhìn hôn cho caây nhò phaân baèng caùch söû duïng hieän thöïc lieân keát cuûa caây 
coù thöù töï vaø quay theo chieàu kim ñoàng hoà moät goùc nhoû, sao cho caùc tham chieáu 
höôùng xuoáng (first_child) höôùng sang traùi, vaø caùc tham chieáu naèm ngang 
(next_sibling) höôùng sang phaûi. Ñoái vôùi hình 10.2, chuùng ta coù ñöôïc caây nhò 
phaân ôû hình 10.3. 

 

10.1.2.4. Söï töông öùng ngöôïc laïi 
Giaû söû nhö chuùng ta laøm ngöôïc laïi caùc böôùc cuûa quaù trình treân, baét ñaàu töø moät 

caây nhò phaân vaø coá gaéng khoâi phuïc laïi moät caây coù thöù töï. Ñieàu quan saùt ñaàu tieân 
chuùng ta caàn nhaän thaáy laø khoâng phaûi moïi caây nhò phaân ñeàu coù theå coù ñöôïc töø 
moät caây coù thöù töï bôûi quaù trình treân: do tham chieáu next_sibling cuûa nuùt goác 
cuûa caây coù thöù töï luoân baèng NULL neân goác cuûa caây nhò phaân töông öùng luoân coù caây 
con beân phaûi roãng. Ñeå tìm hieåu söï töông öùng ngöôïc laïi naøy moät caùch caån thaän, 
chuùng ta caàn phaûi xem xeùt moät lôùp caáu truùc döõ lieäu khaùc qua moät soá ñònh nghóa 
môùi döôùi ñaây. 
 
 
 

 
Hình 10.3 – Hình ñaõ ñöôïc quay cuûa hieän thöïc lieân keát 



Chöông 10 – Caây nhieàu nhaùnh 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät    241

10.1.3. Röøng vaø vöôøn 

Trong quaù trình tìm hieåu veà caây nhò phaân chuùng ta ñaõ coù kinh nghieäm veà caùch 
söû duïng ñeä quy, ñoái vôùi caùc lôùp khaùc cuûa caây chuùng ta cuõng seõ tieáp tuïc laøm nhö 
vaäy. Söû duïng ñeä quy coù nghóa laø thu heïp vaán ñeà thaønh vaán ñeà nhoû hôn. Do ñoù 
chuùng ta neân xem thöû ñieàu gì seõ xaûy ra neáu chuùng ta laáy moät caây coù goác hoaëc 
moät caây coù thöù töï vaø caét boû ñi nuùt goác. Nhöõng phaàn coøn laïi, neáu khoâng roãng, seõ 
laø moät taäp caùc caây coù goác hoaëc moät taäp coù thöù töï caùc caây coù thöù töï töông 
öùng. 

Thuaät ngöõ chuaån ñeå goïi moät taäp tröøu töôïng caùc caây ñoù laø röøng (forest), nhöng 
khi chuùng ta duøng thuaät ngöõ naøy, noùi chung chuùng ta thöôøng hình dung ñoù laø caùc 
caây coù goác. Cuïm töø “röøng coù thöù töï” (ordered forest) ñoâi khi coøn ñöôïc söû duïng ñeå 
goïi taäp coù thöù töï caùc caây coù thöù töï, do ñoù chuùng ta seõ ñeà cöû moät thuaät ngöõ coù 
tính ñaëc taû töông töï cho lôùp caùc caây coù thöù töï, ñoù laø thuaät ngöõ vöôøn (orchard). 

 
Löu yù raèng chuùng ta khoâng chæ coù ñöôïc moät röøng hoaëc moät vöôøn nhôø vaøo 

caùch loaïi boû ñi nuùt goác cuûa moät caây coù goác hoaëc moät caây coù thöù töï, chuùng ta 
coøn coù theå taïo neân moät caây coù goác hoaëc moät caây coù thöù töï baèng caùch baét ñaàu töø 
moät röøng hoaëc moät vöôøn, theâm moät nuùt môùi taïi ñænh, vaø noái caùc nhaùnh töø nuùt 
môùi naøy ñeán goác cuûa taát caû caùc caây trong röøng hoaëc vöôøn ñoù. Caùch naøy ñöôïc minh 
hoïa trong hình 10.4. 

Chuùng ta seõ söû duïng quaù trình naøy ñeå ñöa ra moät ñònh nghóa ñeä quy môùi cho 
caùc caây coù thöù töï vaø caùc vöôøn. Tröôùc heát, chuùng ta haõy xem thöû neân baét ñaàu nhö 
theá naøo. Chuùng ta nhôù raèng moät caây nhò phaân coù theå roãng. Moät röøng hay moät 
vöôøn cuõng coù theå roãng. Tuy nhieân moät caây coù goác hay moät caây coù thöù töï khoâng theå 
laø caây roãng, vì noù phaûi chöùa ít nhaát laø moät nuùt goác. Neáu chuùng ta muoán baét ñaàu 
xaây döïng caây vaø röøng, chuùng ta coù theå löu yù raèng moät caây vôùi chæ moät nuùt coù theå 
coù ñöôïc baèng caùch theâm moät goác môùi vaøo moät röøng ñang roãng. Moät khi chuùng ta 
ñaõ coù caây naøy roài thì chuùng ta coù theå taïo ñöôïc moät röøng goàm bao nhieâu caây moät 
nuùt cuõng ñöôïc. Sau ñoù chuùng ta coù theå theâm goác môùi ñeå taïo caùc caây coù goác chieàu 

 
Hình 10.4 – Loaïi boû vaø theâm nuùt goác. 
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cao laø 1. Baèng caùch naøy chuùng ta coù theå tieáp tuïc taïo neân caùc caây coù goác phuø hôïp 
vôùi ñònh nghóa ñeä quy sau: 
 

Ñònh nghóa: Moät caây coù goác (rooted tree) bao goàm moät nuùt ñôn ν, goïi laø goác 
(root) cuûa caây, vaø moät röøng F (forest) goàm caùc caây goïi laø caùc caây con 
cuûa nuùt goác.  

 
Moät röøng F laø moät taäp (coù theå roãng) caùc caây coù goác. 

 
Moät quaù trình taïo töông töï cho caùc caây coù thöù töï vaø vöôøn. 
 

Ñònh nghóa: Moät caây coù thöù töï T (ordered tree) bao goàm moät nuùt ñôn ν, goïi laø 
goác (root) cuûa caây,vaø moät vöôøn O (orchard) goàm caùc caây ñöôïc goïi laø caùc 
caây con cuûa goác ν. 

 
Chuùng ta coù theå bieåu dieãn caây coù thöù töï baèng moät caëp coù thöù töï  
 
     T = {ν, O}. 
 
Moät vöôøn O hoaëc laø moät taäp roãng, hoaëc goàm moät caây coù thöù töï T, goïi laø caây thöù 
nhaát (first tree) cuûa vöôøn, vaø moät vöôøn khaùc O’ (chöùa caùc caây coøn laïi cuûa vöôøn). 
Chuùng ta coù theå bieåu dieãn vöôøn baèng moät caëp coù thöù töï 
 
     O = (T, O’). 
 

Löu yù raèng thöù töï cuûa caùc caây aån chöùa trong ñònh nghóa cuûa vöôøn. Moät vöôøn 
khoâng roãng chöùa caây thöù nhaát vaø caùc caây coøn laïi taïo neân moät vöôøn khaùc, vöôøn 
naøy laïi coù moät caây thöù nhaát vaø laø caây thöù hai cuûa vöôøn ban ñaàu. Tieáp tuïc ñoái vôùi 
caùc vöôøn coøn laïi chuùng ta coù caây thöù ba, thöù tö, v.v...cho ñeán khi vöôøn cuoái cuøng laø 
moät vöôøn roãng. Xem hình 10.5. 

Hình 10.5 – Caáu truùc ñeä quy cuûa caùc caây coù thöù töï vaø vöôøn. 
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10.1.4. Söï töông öùng hình thöùc 

Baây giôø chuùng ta coù theå coù moät keát quaû mang tính nguyeân taéc cho phaàn naøy. 
  
Ñònh lyù: Cho S laø moät taäp höõu haïn baát kyø goàm  caùc nuùt. Coù moät aùnh xaï moät-moät f 
töø taäp caùc vöôøn coù  taäp  nuùt laø S ñeán taäp caùc caây nhò phaân coù  taäp nuùt laø S. 
 
Chöùng minh ñònh lyù: 

Chuùng ta seõ duøng nhöõng kyù hieäu trong caùc ñònh nghóa ñeå chöùng minh ñònh lyù 
treân. Tröôùc heát chuùng ta caàn moät kyù hieäu töông töï cho caây nhò phaân. Moät caây nhò 
phaân B hoaëc laø moät taäp roãng ∅ hoaëc goàm moät nuùt goác ν vaø hai caây nhò phaân B1 
vaø B2. Kyù hieäu cho moät caây nhò phaân khoâng roãng laø moät boä ba 

 
     B = [ν, B1, B2]. 
 
Chuùng ta seõ chöùng minh ñònh lyù baèng phöông phaùp quy naïp toaùn hoïc treân soá 

nuùt trong S. Tröôøng hôïp thöù nhaát ñöôïc xeùt laø moät vöôøn roãng ∅, töông öùng vôùi 
moät caây nhò phaân roãng. 

 
     f(∅) =  ∅. 
 
Neáu vöôøn O khoâng roãng, noù ñöôïc kyù hieäu baèng moät boä hai 
 
     O = (T, O2)  

 
vôùi T  laø moät caây coù thöù töï vaø O2 laø moät vöôøn khaùc. Caây thöù töï T  ñöôïc kyù hieäu 
bôûi moät caëp 
     T ={ν, O1} 
 
vôùi ν laø moät nuùt vaø O1 laø moät vöôøn khaùc. Thay bieåu thöùc T  vaøo bieåu thöùc O  ta coù 
     O  = ({ν, O1}, O2). 
 
Theo giaû thieát quy naïp, f laø moät aùnh xaï moät-moät töø caùc vöôøn coù ít nuùt hôn S ñeán 
caùc caây nhò phaân, vôùi O1 vaø O2  nhoû hôn O, neân caùc caây nhò phaân f(O1) vaø f(O2) 
ñöôïc xaùc ñònh bôûi giaû thieát quy naïp. Neáu chuùng ta ñònh nghóa aùnh xaï f töø moät 
vöôøn ñeán moät caây nhò phaân bôûi 
 
    f({ν, O1}, O2)  = [ν,  f(O1), f(O2)]. 
 
thì f  laø moät söï töông öùng moät-moät giöõa caùc vöôøn vaø caùc caây nhò phaân coù cuøng soá 
nuùt. Vôùi baát kyø caùch thay theá naøo cho caùc kyù töï ν, O1, vaø O2 ôû veá traùi ñeàu coù chính 
xaùc moät caùch ñeå thay theá cho chuùng ôû veá phaûi, vaø ngöôïc laïi. 
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10.1.5. Pheùp quay 

Chuùng ta coù theå söû duïng daïng kyù hieäu cuûa söï töông öùng ñeå hình dung pheùp 
bieán ñoåi töø vöôøn sang caây nhò phaân. Trong caây nhò phaân [ν,  f(O1), f(O2)] tham 
chieáu traùi töø ν ñeán nuùt goác cuûa caây nhò phaân  f (O1), ñoù laø nuùt con thöù nhaát cuûa ν 
trong caây coù thöù töï {ν, O1}. Tham chieáu phaûi töø ν ñeán nuùt voán laø goác cuûa caây coù 
thöù töï keá tieáp veà beân phaûi trong vöôøn. Coù nghóa laø, “tham chieáu traùi” trong caây 
nhò phaân töông öùng vôùi “con thöù nhaát” trong caây coù thöù töï, vaø “tham chieáu phaûi” 
töông öùng “em keá”. Caùc quy taéc bieán ñoåi trong hình nhö sau: 

 
1. Veõ vöôøn sao cho con thöù nhaát cuûa moãi nuùt naèm ngay döôùi noù, thay vì canh 

khoaûng caùch cho taát caû caùc con naèm ñeàu beân döôùi nuùt naøy. 
2. Veõ moät tham chieáu thaúng ñöùng töø moãi nuùt ñeán nuùt con thöù nhaát cuûa noù, vaø 

veõ moät tham chieáu naèm ngang töø moãi nuùt ñeán em keá cuûa noù. 
3. Loaïi boû taát caû caùc tham chieáu khaùc coøn laïi. 
4. Quay sô ñoà 45 ñoä theo chieàu kim ñoàng hoà, sao cho caùc tham chieáu thaúng 

ñöùng trôû thaønh caùc tham chieáu traùi vaø caùc tham chieáu naèm ngang trôû thaønh 
caùc tham chieáu phaûi. 

5. Quaù trình naøy ñöôïc minh hoïa trong hình 10.6 
 

10.1.6. Toång keát 

Chuùng ta ñaõ xem xeùt ba caùch bieåu dieãn söï töông öùng giöõa caùc vöôøn vaø caùc caây 
nhò phaân: 

 
• Caùc tham chieáu first_child vaø next_sibling. 
• Pheùp quay caùc sô ñoà. 
• Söï töông ñöông kyù hieäu moät caùch hình thöùc. 
 
Nhieàu ngöôøi cho raèng caùch thöù hai, quay caùc sô ñoà, laø caùch deã nhôù vaø deã hình 

dung nhaát. Caùch thöù nhaát, taïo caùc tham chieáu, thöôøng ñöôïc duøng ñeå vieát caùc 
chöông trình thöïc söï. Cuoái cuøng, caùch thöù ba, söï töông ñöông kyù hieäu moät caùch 

 
Hình 10.6 – Chuyeån ñoåi töø vöôøn sang caây nhò phaân. 
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hình thöùc, thöôøng raát coù ích trong vieäc chöùng minh raát nhieàu ñaëc tính cuûa caây nhò 
phaân vaø vöôøn. 

10.2. Caây töø ñieån tìm kieám: Trie 
Trong caùc chöông tröôùc chuùng ta ñaõ thaáy söï khaùc nhau trong vieäc tìm kieám 

trong moät danh saùch vaø vieäc tra cöùu trong moät baûng. Chuùng ta coù theå aùp duïng yù 
töôûng trong vieäc tra cöùu baûng vaøo vieäc truy xuaát thoâng tin trong moät caây baèng 
caùch söû duïng moät khoùa hoaëc moät phaàn cuûa khoùa. Thay vì tìm kieám baèng caùch so 
saùnh caùc khoùa, chuùng ta coù theå xem khoùa nhö laø moät chuoãi caùc kyù töï (chöõ caùi hoaëc 
kyù soá), vaø söû duïng caùc kyù töï naøy ñeå xaùc ñònh ñöôøng ñi taïi moãi böôùc. Neáu caùc khoùa 
cuûa chuùng ta chöùa caùc chöõ caùi, chuùng ta seõ taïo moät caây coù 26 nhaùnh töông öùng 26 
chöõ caùi laø kyù töï ñaàu tieân cuûa caùc khoùa. Moãi caây con beân döôùi laïi coù 26 nhaùnh 
töông öùng vôùi kyù töï thöù hai, vaø cöù theá tieáp tuïc ôû caùc möùc cao hôn. Tuy nhieân 
chuùng ta cuõng coù theå tieán haønh phaân thaønh nhieàu nhaùnh ôû moät soá möùc ban ñaàu, 
sau ñoù neáu caây trôû neân quaù lôùn, chuùng ta coù theå duøng moät vaøi caùch thöùc khaùc naøo 
ñoù ñeå saép thöù töï cho nhöõng möùc coøn laïi. 

10.2.1. Tries 

Coù moät phöông phaùp laø caét tæa bôùt caùc nhaùnh khoâng caàn thieát trong caây. Ñoù laø 
caùc nhaùnh khoâng daãn ñeán moät khoùa naøo. Laáy ví duï, trong tieáng Anh, khoâng coù 
caùc töø baét ñaàu bôûi ‘bb’, ‘bc’, ‘bf’, ‘bg’, ..., nhöng coù caùc töø baét ñaàu bôûi ‘ba’, ‘bd’, ‘be’. 
Do ñoù, moïi nhaùnh vaø nuùt cho caùc töø khoâng toàn taïi coù theå ñöôïc loaïi khoûi caây. Caây 
keát quaû naøy ñöôïc goïi laø Trie. Töø naøy nguyeân thuûy ñöôïc laáy töø retrieval, nhöng 
thöôøng ñöôïc ñoïc laø “try”. 

 
Ñònh nghóa: Moät caây Trie baäc m coù theå ñöôïc ñònh nghóa moät caùch hình thöùc laø 

moät caây roãng hoaëc goàm moät chuoãi noái tieáp coù thöù töï cuûa  m caây Trie 
baäc m. 

10.2.2. Tìm kieám moät khoùa 

Giaû söû caùc töø coù 3 kyù töï coù nghóa goàm caùc töø ñöôïc löu trong caây Trie ôû hình 
10.7. Vieäc tìm kieám moät khoùa ñöôïc baét ñaàu töø nuùt goác. Kyù töï ñaàu tieân cuûa khoùa 
ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh nhaùnh naøo caàn ñi xuoáng. Nhaùnh caàn ñi roãng coù nghóa laø 
khoùa caàn tìm chöa coù trong caây. Ngöôïc laïi, treân nhaùnh ñöôïc choïn naøy, kyù töï thöù 
hai laïi ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh nhaùnh naøo trong möùc keá tieáp caàn ñi xuoáng, vaø cöù 
theá tieáp tuïc. Khi chuùng ta xeùt ñeán cuoái töø, laø chuùng ta ñaõ ñeán ñöôïc nuùt coù con troû 
tham chieáu ñeán thoâng tin caàn tìm. Ñoái vôùi nuùt töông öùng moät töø khoâng coù nghóa 
seõ coù con troû tham chieáu ñeán thoâng tin laø NULL. Chaúng haïn, töø a  laø phaàn ñaàu cuûa 
töø aba, töø naøy laïi laø phaàn ñaàu cuûa töø abaca, nhöng chuoãi kyù töï abac khoâng phaûi 
laø moät töø coù nghóa, do ñoù nuùt bieåu dieãn abac coù con troû tham chieáu thoâng tin laø 
NULL. 
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10.2.3. Giaûi thuaät C++ 

Chuùng ta seõ chuyeån quaù trình tìm kieám vöøa ñöôïc moâ taû treân thaønh moät 
phöông thöùc tìm kieám caùc baûn ghi coù khoùa laø caùc chuoãi kyù töï. Chuùng ta seõ söû 
duïng phöông thöùc char key_letter(int position) traû veà kyù töï taïi vò trí 
position trong khoùa hoaëc kyù töï roãng neáu khoùa coù chieàu daøi ngaén hôn position, 

vaø haøm phuï trôï int alphabetic_order(char symbol) traû veà thöù töï cuûa 
symbol trong baûng chöõ caùi. Haøm naøy traû veà 0 cho kyù töï roãng, 27 cho caùc kyù töï 
khoâng phaûi chöõ caùi. Trong hieän thöïc lieân keát, caây Trie chöùa moät con troû ñeán nuùt 
goác cuûa noù. 

 
class Trie { 
public:  // Caùc phöông thöùc caäp nhaät, tìm kieám, truy xuaát. 
 
private:  
   Trie_node *root; 
}; 

Hình 10.7 – Trie chöùa caùc töø ñöôïc caáu taïo töø a, b, c. 
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Moãi nuùt cuûa Trie caàn chöùa moät con troû chæ ñeán moät baûn ghi vaø moät maûng caùc 
con troû ñeán caùc nhaùnh. Soá nhaùnh laø 28 töông öùng keát quaû traû veà cuûa 
alphabetic_order.  

 
const int num_chars = 28; 
struct Trie_node { 
//    Caùc thuoäc tính 
   Record *data; 
   Trie_node *branch[num_chars]; 
//    constructors 
   Trie_node(); 
}; 

 
Constructor cho Trie_node ñôn giaûn chæ gaùn taát caû caùc con troû laø NULL. 

10.2.4. Tìm kieám trong caây Trie 

Phöông thöùc sau tìm moät baûn ghi chöùa khoùa cho tröôùc trong caây Trie. 
 

Error_code Trie::trie_search(const Key &target, Record &x) const 
/* 
post: Neáu tìm thaáy khoùa target, baûn ghi x chöùa khoùa seõ ñöôïc traû veà, phöông thöùc traû veà 

success. Ngöôïc laïi phöông thöùc traû veà not_present. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp Key. 
*/ 
{ 
   int position = 0; 
   char next_char; 
   Trie_node *location = root; 
   while (location!=NULL&&(next_char=target.key_letter(position))!=' ')      

{ 
      location = location->branch[alphabetic_order(next_char)]; 
                 // Ñi xuoáng daàn caùc nhaùnh töông öùng vôùi caùc kyù töï trong target. 
      position++;// Ñeå xeùt kyù töï keá tieáp cuûa target.  
   } 
 
   if (location != NULL && location->data != NULL) { 
      x = *(location->data); 
      return success; 
   } 
   else 
      return not_present; 
} 

 
Ñieàu kieän keát thuùc voøng laëp laø con troû location baèng NULL (khoùa caàn tìm 

khoâng coù trong caây), hoaëc kyù töï keá laø roãng (ñaõ xeùt heát chieàu daøi khoùa caàn tìm). 
Keát thuùc voøng laëp, con troû location neáu khaùc NULL chính laø con troû tham chieáu 
baûn ghi chöùa khoùa caàn tìm. 

10.2.5. Theâm phaàn töû vaøo Trie 

Theâm moät phaàn töû vaøo caây Trie hoaøn toaøn töông töï nhö tìm kieám: laàn theo 
caùc nhaùnh ñeå ñi xuoáng cho ñeán khi gaëp vò trí thích hôïp, taïo baûn ghi chöùa döõ lieäu 
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vaø cho con troû data chæ ñeán. Neáu treân ñöôøng ñi chuùng ta gaëp moät nhaùnh NULL, 
chuùng ta phaûi taïo theâm caùc nuùt môùi ñeå ñöa vaøo caây sao cho coù theå taïo ñöôïc moät 
ñöôøng ñi ñeán nuùt töông öùng vôùi khoùa môùi caàn theâm vaøo. 

 
Error_code Trie::insert(const Record &new_entry) 
/* 
post: Neáu khoùa cuûa new_entry ñaõ coù trong Trie, phöông thöùc traû veà duplicate_error. 

Ngöôïc laïi new_entry ñöôïc theâm vaøo Trie, phöông thöùc traû veà success. 
uses: caùc phöông thöùc cuûa caùc lôùp Record vaø Trie_node. 
*/ 
{ 
   Error_code result = success; 
   if (root == NULL) root = new Trie_node; // Taïo moät caây Trie roãng. 
   int position = 0;                // Vò trí kyù töï ñang xeùt trong new_entry. 
   char next_char; 
   Trie_node *location = root;      //  Ñi daàn xuoáng caùc nhaùnh trong Trie. 
   while (location != NULL && 
         (next_char = new_entry.key_letter(position)) != ' ') { 
      int next_position = alphabetic_order(next_char); 
      if (location->branch[next_position] == NULL) 
         location->branch[next_position] = new Trie_node; 
      location = location->branch[next_position]; 
      position++; 
   } 
           // Khoâng coøn nhaùnh ñeå ñi tieáp hoaëc ñaõ xeùt heát caùc kyù töï cuûa new_entry. 
   if (location->data != NULL) result = duplicate_error; 
   else location->data = new Record(new_entry); 
   return result; 
} 

 

10.2.6. Loaïi phaàn töû trong Trie 

Caùch thöïc hieän cuûa vieäc theâm vaø tìm kieám phaàn töû cuõng ñöôïc aùp duïng cho vieäc 
loaïi moät phaàn töû trong caây Trie. Chuùng ta laàn theo ñöôøng ñi töông öùng vôùi khoùa 
caàn loaïi, khi gaëp nuùt naøy, chuùng ta gaùn NULL cho con troû data. Tuy nhieân, neáu 
nuùt naøy coù taát caû caùc thuoäc tính ñeàu laø caùc con troû NULL (caùc caây con vaø con troû 
data), chuùng ta caàn xoùa luoân chính noù. Vaø ñieàu naøy caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän cho 
taát caû caùc nuùt treân cuûa noù treân ñöôøng ñi töø noù ngöôïc veà nuùt goác cho ñeán khi gaëp 
moät nuùt coù ít nhaát moät thuoäc tính thaønh vieân khaùc NULL. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, 
chuùng ta coù theå taïo moät ngaên xeáp chöùa caùc con troû ñeán caùc nuùt treân ñöôøng ñi töø 
nuùt goác ñeán nuùt caàn tìm ñeå loaïi. Hoaëc chuùng ta coù theå söû duïng ñeä quy trong giaûi 
thuaät loaïi phaàn töû nhaèm traùnh vieäc söû duïng ngaên xeáp moät caùch töôøng minh. Caû 
hai caùch naøy ñeàu ñöôïc xem nhö baøi taäp. 

10.2.7. Truy xuaát Trie 

Soá böôùc caàn thöïc hieän ñeå tìm kieám trong caây Trie (hoaëc theâm nuùt môùi vaøo 
Trie) tæ leä vôùi soá kyù töï taïo neân moät khoùa, khoâng phuï thuoäc vaøo logarit cuûa soá 
khoùa nhö caùc caùch tìm kieám döïa treân caùc caây khaùc. Neáu soá kyù töï nhoû so vôùi 
logarit cô soá 2 cuûa soá khoùa, caây Trie toû ra coù öu theá hôn caây nhò phaân tìm kieám 
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nhieàu. Laáy ví duï, caùc khoùa goàm moïi khaû naêng cuûa moät chuoãi 5 kyù töï, thì caây Trie 
coù theå chöùa ñeán n = 265 = 11,881,376 khoùa vôùi moãi laàn tìm kieám toái ña laø 5 laàn 
laëp ñeå ñi xuoáng 5 möùc, trong khi ñoù caây nhò phaân tìm kieám toát nhaát coù theå thöïc 
hieän ñeán lg n ≈ 23.5 laàn so saùnh caùc khoùa. 

 
Tuy nhieân, trong nhieàu öùng duïng coù soá kyù töï trong moät khoùa lôùn, vaø taäp caùc 

khoùa thöïc söï xuaát hieän laïi ít so vôùi moïi khaû naêng coù theå coù cuûa caùc khoùa. Trong 
tröôøng hôïp naøy, soá laàn laëp caàn coù ñeå tìm moät khoùa trong caây Trie coù theå vöôït xa 
soá laàn so saùnh caùc khoùa caàn coù trong caây nhò phaân tìm kieám. 

 
Cuoái cuøng, lôøi giaûi toát nhaát coù theå laø söï keát hôïp cuûa nhieàu phöông phaùp. Caây 

Trie coù theå ñöôïc söû duïng cho moät ít kyù töï ñaàu cuûa caùc khoùa, vaø sau ñoù moät phöông 
phaùp khaùc coù theå ñöôïc söû duïng cho phaàn coøn laïi cuûa khoùa.  

10.3. Tìm kieám ngoaøi: B-tree 
Töø tröôùc ñeán nay, chuùng ta ñaõ giaû söû raèng moïi caáu truùc döõ lieäu ñeàu ñöôïc giöõ 

trong boä nhôù toác ñoä cao; nghóa laø chuùng ta ñaõ chæ xem xeùt vieäc truy xuaát thoâng tin 
trong (internal information retrieval). Vôùi moät soá öùng duïng, giaû thieát naøy coù theå 
chaáp nhaän ñöôïc, nhöng vôùi nhieàu öùng duïng quan troïng khaùc thì khoâng. Chuùng ta 
haõy xem xeùt vaán ñeà truy xuaát thoâng tin ngoaøi (external information retrieval), 
trong ñoù caùc baûn ghi caàn tìm kieám vaø truy xuaát ñöôïc löu trong caùc taäp tin. 

10.3.1. Thôøi gian truy xuaát 

Thôøi gian caàn coù ñeå thaâm nhaäp vaø truy xuaát moät töø trong boä nhôù toác ñoä cao 
nhieàu nhaát laø moät vaøi microgiaây. Thôøi gian caàn ñeå ñònh vò moät baûn ghi trong ñóa 
cöùng ñöôïc ño baèng miligiaây, ñoái vôùi ñóa meàm coù theå vöôït quaù moät giaây. Nhö vaäy 
thôøi gian cho moät laàn truy xuaát ngoaøi lôùn gaáp haøng ngaøn laàn so vôùi moät laàn truy 
xuaát trong. Khi moät baûn ghi naèm trong ñóa, thöïc teá moãi laàn khoâng phaûi chæ ñoïc 
moät töø, maø ñoïc moät trang lôùn (page) hay coøn goïi laø moät khoái (block) thoâng tin. 
Kích thöôùc chuaån cuûa khoái thöôøng töø 256 ñeán 1024 kyù töï hoaëc töø. 

 
Muïc ñích cuûa chuùng ta trong vieäc tìm kieám ngoaøi laø phaûi laøm toái thieåu soá laàn 

truy xuaát ñóa, do moãi laàn truy xuaát chieám thôøi gian ñaùng keå so vôùi caùc tính toaùn 
beân trong boä nhôù. Moãi laàn truy xuaát ñóa, chuùng ta coù ñöôïc moät khoái maø coù theå 
chöùa nhieàu baûn ghi. Baèng caùch söû duïng caùc baûn ghi naøy, chuùng ta coù theå choïn löïa 
giöõa nhieàu khaû naêng ñeå quyeát ñònh khoái naøo seõ ñöôïc truy xuaát keá tieáp. Nhôø ñoù maø 
toaøn boä döõ lieäu khoâng caàn phaûi löu ñoàng thôøi trong boä nhôù. Khaùi nieäm caây nhieàu 
nhaùnh maø chuùng ta seõ xem xeùt döôùi ñaây ñaëc bieät thích hôïp ñoái vôùi vieäc tìm kieám 
ngoaøi. 
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10.3.2. Caây tìm kieám nhieàu nhaùnh 

Caây nhò phaân tìm kieám ñöôïc toång quaùt hoùa moät caùch tröïc tieáp ñeán caây tìm 
kieám nhieàu nhaùnh, trong ñoù, vôùi moät soá nguyeân m naøo ñoù ñöôïc goïi laø baäc (order) 
cuûa caây, moãi nuùt coù nhieàu nhaát m nuùt con. Neáu k (k ≤ m) laø soá con cuûa moät nuùt thì 
nuùt naøy chöùa chính xaùc laø k-1 khoùa, vaø caùc khoùa naøy phaân hoaïch taát caû caùc khoùa 
cuûa caùc caây con thaønh k taäp con. Hình 10.8 cho thaáy moät caây tìm kieám coù 5 
nhaùnh naèm xen keõ caùc phaàn töû töø thöù 1 vaø ñeán thöù  4 trong moãi nuùt, trong ñoù 
moät vaøi nhaùnh coù theå roãng. 

 

 

10.3.3. Caây nhieàu nhaùnh caân baèng 

Giaû söû moãi laàn ñoïc taäp tin, chuùng ta ñoïc leân ñöôïc moät khoái chöùa caùc khoùa 
trong cuøng moät nuùt. Nhôø söï phaân hoaïch caùc khoùa trong caùc caây con döïa treân caùc 
khoùa naøy, chuùng ta bieát ñöôïc nhaùnh naøo chuùng ta caàn tieáp tuïc coâng vieäc tìm kieám 
khoùa caàn tìm. Baèng caùch naøy soá laàn ñoïc ñóa toái ña chính laø chieàu cao cuûa caây. Vaø 
chi phí boä nhôù cuõng chæ daønh toái ña laø cho caùc nuùt treân ñöôøng ñi töø nuùt goác ñeán 
nuùt coù khoùa caàn tìm, chöù khoâng phaûi toaøn boä döõ lieäu löu trong caây. 

 
Muïc ñích cuûa chuùng ta söû duïng caây tìm kieám nhieàu nhaùnh ñeå laøm giaûm vieäc 

truy xuaát taäp tin, do ñoù chuùng ta mong muoán chieàu cao cuûa caây caøng nhoû caøng toát. 
Chuùng ta coù theå thöïc hieän ñieàu naøy baèng caùch cho raèng, thöù nhaát, khoâng coù caùc 
caây con roãng xuaát hieän beân treân caùc nuùt laù (nhö vaäy söï phaân hoaïch caùc khoùa 
thaønh caùc taäp con seõ hieäu quaû nhaát); thöù hai, raèng moïi nuùt laù ñeàu thuoäc cuøng moät 
möùc (ñeå cho vieäc tìm kieám ñöôïc baûo ñaûm laø seõ keát thuùc vôùi cuøng soá laàn truy xuaát 

 
Hình 10.8 – Moät caây tìm kieám 5 nhaùnh (khoâng phaûi caây B-tree) 
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taäp tin); vaø, thöù ba, raèng moïi nuùt, ngoaïi tröø caùc nuùt laù coù ít nhaát moät soá nuùt con 
toái thieåu naøo ñoù. Chuùng ta ñöa ra yeâu caàu raèng, moïi nuùt, ngoaïi tröø caùc nuùt laù, coù ít 
nhaát laø moät nöûa soá con so vôùi soá con toái ña coù theå coù. Caùc ñieàu kieän treân daãn ñeán 
ñònh nghóa sau: 

 

Ñònh nghóa: Moät caây B-tree baäc m laø moät caây m nhaùnh, trong ñoù, 
1. Moïi nuùt laù coù cuøng möùc. 
2. Moïi nuùt trung gian (khoâng phaûi nuùt laù vaø nuùt goác), coù nhieàu nhaát m nuùt con 

khaùc roãng, ít nhaát laø ⎡m/2⎤ nuùt con khaùc roãng. 
3. Soá khoùa trong moãi nuùt trong nhoû hôn soá nuùt con khaùc roãng 1 ñôn vò, vaø caùc 

khoùa naøy phaân hoaïch caùc khoùa trong caùc caây con theo caùch cuûa caây tìm kieám. 
4. Nuùt goác coù nhieàu nhaát m nuùt con, vaø neáu noù khoâng ñoàng thôøi laø nuùt laù (tröôøng 

hôïp caây chæ coù 1 nuùt), thì noù coù theå coù ít nhaát laø 2 nuùt con. 

 
Caây trong hình 10.8 khoâng phaûi laø caây B-tree, do moät vaøi nuùt coù caùc nuùt con 

roãng, moät vaøi nuùt coù quaù ít con, vaø caùc nuùt laù khoâng cuøng moät möùc. Hình 10.9 
minh hoïa moät caây B-tree coù baäc laø 5 vôùi caùc khoùa laø caùc kyù töï chöõ caùi. Tröôøng 
hôïp naøy moãi nuùt trung gian coù ít nhaát 3 nuùt con (phaân hoaïch bôûi 2 khoùa). 

 

 

10.3.4. Theâm phaàn töû vaøo B-tree 

Ñieàu kieän moïi nuùt laù thuoäc cuøng möùc nhaán maïnh haønh vi ñaëc tröng cuûa B-
tree: Ngöôïc vôùi caây nhò phaân tìm kieám, B-tree khoâng cho pheùp lôùn leân taïi caùc 
nuùt laù; thay vaøo ñoù, noù lôùn leân taïi goác. Phöông phaùp chung ñeå theâm phaàn töû vaøo 
noù nhö sau. Tröôùc heát, thöïc hieän vieäc tìm kieám ñeå xem khoùa caàn theâm ñaõ coù 
trong caây hay chöa. Neáu chöa coù, vieäc tìm kieám seõ keát thuùc taïi moät nuùt laù. Khoùa 
môùi seõ ñöôïc theâm vaøo nuùt laù. Neáu nuùt laù voán chöa ñaày, vieäc theâm vaøo hoaøn taát. 

 

 
Hình 10.9 – Caây B-tree baäc 5. 
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Khi nuùt laù caàn theâm phaàn töû môùi ñaõ ñaày, nuùt naøy seõ ñöôïc phaân laøm hai nuùt caïnh 
nhau trong cuøng moät möùc, khoùa chính giöõa seõ khoâng thuoäc nuùt naøo trong hai nuùt 
naøy, noù ñöôïc gôûi ngöôïc leân ñeå theâm vaøo nuùt cha. Nhôø vaäy, sau naøy, khi caàn tìm 
kieám, söï so saùnh vôùi khoùa giöõa naøy seõ daãn ñöôøng xuoáng tieáp caây con töông öùng 
beân traùi hoaëc beân phaûi. Quaù trình phaân ñoâi caùc nuùt coù theå ñöôïc lan truyeàn ngöôïc 
veà goác. Quaù trình naøy seõ chaám döùt khi coù moät nuùt cha naøo ñoù caàn ñöôïc theâm moät 
khoùa gôûi töø döôùi leân maø chöa ñaày. Khi moät khoùa ñöôïc theâm vaøo nuùt goác ñaõ ñaày, 
nuùt goác seõ ñöôïc phaân laøm hai vaø khoùa naèm giöõa cuõng ñöôïc gôûi ngöôïc leân, vaø noù seõ 
trôû thaønh moät goác môùi. Ñoù chính laø luùc duy nhaát caây B-tree taêng tröôûng chieàu 
cao. 

 
Quaù trình naøy coù theå ñöôïc laøm saùng toû baèng ví duï theâm vaøo caây B-tree caáp 5 

ôû hình 10.10. Chuùng ta seõ laàn löôït theâm caùc khoùa 
 

 a   g   f   b   k   d   h   m   j   e   s   i   r   x   c   l   n   t   u   p     
 
vaøo moät caây roãng theo thöù töï naøy. 
 

Boán khoùa ñaàu tieân seõ ñöôïc theâm vaøo chæ moät nuùt, nhö trong phaàn ñaàu cuûa hình 
10.10. Chuùng ñöôïc saép thöù töï ngay khi ñöôïc theâm vaøo. Tuy nhieân, ñoái vôùi khoùa 
thöù naêm, k, nuùt naøy khoâng coøn choã. Nuùt naøy ñöôïc phaân laøm hai nuùt môùi, khoùa 
naèm giöõa, f, ñöôïc chuyeån leân treân vaø taïo neân nuùt môùi, ñoù cuõng laø goác môùi. Do caùc 
nuùt sau khi phaân chia chæ chöùa moät nöûa soá khoùa coù theå coù, ba khoùa tieáp theo coù 
theå ñöôïc theâm vaøo maø khoâng gaëp khoù khaên gì. Tuy nhieân, vieäc theâm vaøo ñôn giaûn 
naøy cuõng ñoøi hoûi vieäc toå chöùc laïi caùc khoùa trong moät nuùt. Ñeå theâm j, moät laàn nöõa 
laïi caàn phaân chia moät nuùt, vaø laàn naøy khoùa chuyeån leân treân chính laø j. 

 
Moät soá laàn theâm caùc khoùa tieáp theo ñöôïc thöïc hieän töông töï. Laàn theâm cuoái 

cuøng, p,  ñaëc bieät hôn. Vieäc theâm p vaøo tröôùc tieân laøm phaân chia moät nuùt voán 
chöùa k, l, m, n,  vaø gôûi khoùa naèm giöõa m leân treân cho nuùt cha chöùa c, f, j, r, tuy 
nhieân, nuùt naøy ñaõ ñaày. Nhö vaäy, nuùt naøy laïi phaân chia laøm hai nuùt môùi, vaø cuoái 
cuøng nuùt goác môùi chöùa j ñöôïc taïo ra. 

 
Coù hai ñieåm caàn chuù yù khi quan saùt söï lôùn leân coù traät töï cuûa B-tree. Thöù 

nhaát, khi moät nuùt ñöôïc phaân ñoâi, noù taïo ra hai nuùt môùi, moãi nuùt chæ coù moät nöûa 
soá phaàn töû toái ña coù theå coù. Nhôø ñoù, nhöõng laàn theâm tieáp theo coù theå khoâng caàn 
phaûi phaân chia nuùt laàn nöõa. Nhö vaäy moät laàn phaân chia nuùt laø chuaån bò cho moät 
vaøi laàn theâm ñôn giaûn. Thöù hai, khoùa ñöôïc chuyeån leân treân luoân laø khoùa naèm giöõa 
chöù khoâng phaûi chính khoùa caàn theâm vaøo. Do ñoù, nhieàu laàn theâm laäp laïi seõ coù 
chieàu höôùng caûi thieän söï caân baèng cho caây, khoâng phuï thuoäc vaøo thöù töï caùc khoùa 
ñöôïc theâm vaøo. 

 



Chöông 10 – Caây nhieàu nhaùnh 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät    253

 

10.3.5. Giaûi thuaät C++: tìm kieám vaø theâm vaøo 

Ñeå phaùt trieån thaønh giaûi thuaät C++ tìm kieám vaø theâm vaøo moät caây B-tree, 
chuùng ta haõy baét ñaàu vôùi caùc khai baùo cho caây. Ñeå ñôn giaûn chuùng ta seõ xaây döïng 
caây B-tree trong boä nhôù toác ñoä cao, söû duïng caùc con troû chöùa ñòa chæ caùc nuùt 
trong caây. Trong phaàn lôùn caùc öùng duïng, caùc con troû naøy coù theå ñöôïc thay theá bôûi 

 
 

Hình 10.10 – Söï lôùn leân cuûa caây B-tree. 
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ñòa chæ cuûa caùc khoái hoaëc trang trong ñóa, hoaëc soá thöù töï caùc baûn ghi trong taäp 
tin. 

10.3.5.1. Caùc khai baùo 
Chuùng ta seõ cho ngöôøi söû duïng töï do choïn löïa kieåu cuûa baûn ghi maø hoï muoán 

löu vaøo caây B-tree. Lôùp B-tree cuûa chuùng ta, vaø lôùp node töông öùng, seõ coù 
thoâng soá template laø lôùp Record. Thoâng soá template thöù hai seõ laø moät soá 
nguyeân bieåu dieãn baäc cuûa B-tree. Ñeå coù ñöôïc moät ñoái töôïng B-tree, ngöôøi söû 
duïng chæ vieäc khai baùo moät caùch ñôn giaûn, chaúng haïn:B-tree<int, 5> 
sample_tree;  seõ khai baùo sample_tree laø moät caây B-tree baäc 5 chöùa caùc baûn 
ghi laø caùc soá nguyeân. 

 
template <class Record, int order> 
class B_tree { 
public:  //  Caùc phöông thöùc. 
 
private: //  Thuoäc tính: 
   B_node<Record, order> *root; 
         //  Caùc haøm phuï trôï. 
}; 

 
Beân trong moãi nuùt cuûa B-tree chuùng ta caàn moät danh saùch caùc phaàn töû vaø 

moät danh saùch caùc con troû ñeán caùc nuùt con. Do caùch danh saùch naøy ngaén, ñeå ñôn 
giaûn, chuùng ta duøng caùc maûng lieân tuïc vaø moät thuoäc tính count ñeå bieåu dieãn 
chuùng. 

 
template <class Record, int order> 
struct B_node { 
//  Caùc thuoäc tính: 
   int count; 
   Record data[order - 1]; 
   B_node<Record, order> *branch[order]; 
//  constructor: 
   B_node(); 
}; 

 
Thuoäc tính count chöùa soá baûn ghi hieän taïi trong töøng nuùt. Neáu count khaùc 0 

thì nuùt coù count+1 nuùt con khaùc roãng. Nhaùnh branch[0] chæ ñeán caây con chöùa 
caùc baûn ghi coù caùc khoùa nhoû hôn khoùa trong data[0]; vôùi moãi trò cuûa position 
naèm giöõa 1 vaø count-1, keå caû hai caän naøy, branch[position] chæ ñeán caây con 
coù caùc khoùa naèm giöõa hai khoùa cuûa data[position-1] vaø data[position]; vaø 
branch[count] chæ ñeán caây con coù caùc khoùa lôùn hôn khoùa trong data[count-
1]. 
 

Constructor cuûa B_node taïo moät nuùt roãng baèng caùch gaùn count baèng 0. 
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10.3.5.2. Tìm kieám 
Nhö ví duï ñôn giaûn ñaàu tieân, chuùng ta vieát phöông thöùc tìm kieám trong moät 

caây B-tree cho moät baûn ghi coù khoùa truøng vôùi khoùa cuûa target. Trong phöông 
thöùc tìm kieám cuûa chuùng ta, nhö thöôøng leä, chuùng ta seõ giaû thieát raèng caùc baûn ghi 
naøy coù theå ñöôïc so saùnh bôûi caùc toaùn töû so saùnh chuaån. Cuõng nhö vieäc tìm kieám 
trong caây nhò phaân tìm kieám, chuùng ta baét ñaàu baèng caùch goïi moät haøm ñeä quy 
phuï trôï. 

 
template <class Record, int order> 
Error_code B_tree<Record, order>::search_tree(Record &target) 
/* 
post: Neáu tìm thaáy phaàn töû coù khoùa truøng vôùi khoùa trong target thì toaøn boä baûn ghi phaàn töû 

naøy ñöôïc cheùp vaøo target, phöông thöùc traû veà success. Ngöôïc laïi, phöông thöùc traû veà 
not_present . 

uses: Haøm ñeä quy phuï trôï recursive_search_tree 
*/ 
{ 
   return recursive_search_tree(root, target); 
} 

 
Thoâng soá vaøo cho haøm ñeä quy phuï trôï recursive_search_tree laø con troû 

ñeán goác cuûa caây con trong B-tree vaø baûn ghi target chöùa khoùa caàn tìm. Haøm seõ 
traû veà maõ loãi cho bieát vieäc tìm kieám keát thuùc thaønh coâng hay khoâng; neáu tìm 
thaáy, target ñöôïc caäp nhaät bôûi baûn ghi chöùa khoùa ñöôïc tìm thaáy trong caây. 

 
Phöông phaùp chung ñeå tìm kieám baèng caùch laàn theo caùc con troû ñeå ñi xuoáng 

trong caây töông töï caùch tìm kieám trong caây nhò phaân tìm kieám. Tuy nhieân, trong 
moät caây nhieàu nhaùnh, chuùng ta caàn toán nhieàu coâng hôn trong vieäc xaùc ñònh ra 
nhaùnh caàn xuoáng tieáp theo trong moãi nuùt. Vieäc naøy seõ ñöôïc thöïc hieän bôûi moät 
haøm phuï trôï khaùc cuûa B-tree laø search_node, haøm naøy tìm baûn ghi coù khoùa 
truøng vôùi khoùa cuûa target trong soá caùc baûn ghi coù trong nuùt ñöôïc tham chieáu bôûi 
con troû current. Haøm search_node coù söû duïng tham bieán position, neáu tìm 
thaáy, tham bieán naøy seõ nhaän veà chæ soá cuûa baûn ghi chöùa khoùa caàn tìm trong nuùt 
tham chieáu bôûi current; ngöôïc laïi noù chöùa chæ soá cuûa nhaùnh beân döôùi tieáp theo 
caàn tìm. 

 
template <class Record, int order> 
Error_code B_tree<Record, order>::recursive_search_tree 

(B_node<Record, order> *current, Record &target) 
/* 
pre:  current laø NULL hoaëc chæ ñeán goác moät caây con trong B_tree. 
post: Neáu khoùa trong target khoâng tìm thaáy, haøm traû veà not_present. Ngöôïc laïi, target 

ñöôïc caäp nhaät bôûi baûn ghi coù chöùa khoùa tìm döôïc trong caây, haøm traû veà  success. 
uses: Haøm phuï trôï recursive_search_tree moät caùch ñeä quy vaø haøm search_node. 
*/ 
{ 
   Error_code result = not_present; 
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   int position; 
   if (current != NULL) { 
      result = search_node(current, target, position); 
      if (result == not_present) 
         result=recursive_search_tree(current->branch[position], 

target); 
      else 
         target = current->data[position]; 
   } 
   return result; 
} 

 
Haøm treân ñöôïc vieát ñeä quy ñeå chöùng toû söï töông töï giöõa caáu truùc cuûa noù vôùi caáu 
truùc cuûa haøm theâm phaàn töû trong phaàn tieáp theo döôùi ñaây. Tuy nhieân, ñaây laø ñeä 
quy ñuoâi, vaø noù coù theå ñöôïc thay bôûi caáu truùc laëp. 

10.3.5.3. Tìm kieám trong moät nuùt 
Haøm search_node döôùi ñaây thöïc hieän vieäc tìm tuaàn töï. Haøm naøy caàn xaùc 

ñònh xem target ñaõ coù trong nuùt hieän taïi hay chöa, neáu chöa, noù caàn xaùc ñònh 
nhaùnh naøo trong soá count+1 nhaùnh laø chöùa target. Döôùi ñaây laø caùch tìm tuaàn 
töï vôùi bieán taïm chaïy töø 0 ñeán vò trí tìm thaáy hoaëc vöøa vöôït qua khoùa cuûa 
target. 

 
template <class Record, int order> 
Error_code B_tree<Record, order>::search_node 
(B_node<Record, order> *current, const Record &target, int &position) 

/* 
pre:  current chöùa ñòa chæ 1 nuùt trong B_tree. 
post: Neáu khoùa trong target ñöôïc tìm thaáy trong *current, thoâng soá position seõ chöùa vò trí 

cuûa phaàn töû target trong nuùt naøy, target ñöôïc caäp nhaät laïi, haøm traû veà success. 
Ngöôïc laïi, haøm traû veà not_present, position seõ laø chæ soá cuûa nhaùnh con beân döôùi caàn 
tieáp tuïc vieäc tìm kieám. 

uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp Record. 
*/ 
{ 
   position = 0; 
   while (position < current->count && target >current->data[position]) 
      position++;     //  Tìm tuaàn töï. 
   if (position < current->count && target == current->data[position]) 
      return success; 
   else 
      return not_present; 
} 

 
Ñoái vôùi caây B-tree coù caùc nuùt khaù lôùn, haøm treân caàn ñöôïc söûa ñoåi ñeå söû duïng 

caùch tìm nhò phaân thay vì tìm tuaàn töï. Trong moät vaøi öùng duïng, moãi baûn ghi cuûa 
caây B-tree chöùa raát nhieàu döõ lieäu, ñieàu naøy laøm cho baäc cuûa caây trôû neân töông 
ñoái nhoû, vaø vieäc tìm tuaàn töï trong moät nuùt laø thích hôïp. Trong nhieàu öùng duïng 
khaùc, chæ coù caùc khoùa laø ñöôïc chöùa trong caùc nuùt, neân baäc cuûa caây trôû neân khaù lôùn, 
chuùng ta caàn duøng caùch tìm nhò phaân ñeå tìm vò trí cuûa moät khoùa trong moät nuùt. 
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Moät khaû naêng khaùc cuõng coù theå ñöôïc xem xeùt, ñoù laø vieäc söû duïng moät caây nhò 

phaân tìm kieám thay cho maûng lieân tuïc caùc phaàn töû trong moãi nuùt cuûa caây B-tree. 

10.3.5.4. Theâm vaøo: phöông thöùc insert vaø haøm ñeä quy push_down 
Vieäc theâm phaàn töû vaøo moät caây B-tree coù theå ñöôïc xaây döïng moät caùch töï 

nhieân nhö moät haøm ñeä quy. Ñeä quy cho pheùp chuùng ta giöõ ñöôïc veát cuûa ñöôøng ñi 
ñeán moät nuùt trong caây, ñeå khi quay veà (khi caùc laàn goïi ñeä quy laàn löôït keát thuùc), 
chuùng ta coù theå thöïc hieän tieáp moät soá coâng vieäc caàn thieát ôû caùc nuùt thuoäc möùc 
treân theo thöù töï ngöôïc vôùi khi ñi xuoáng. Nhôø vaäy, chuùng ta khoâng caàn söû duïng 
ngaên xeáp moät caùch töôøng minh. Caùch laøm naøy hoaøn toaøn töông töï vôùi caùch maø 
chuùng ta ñaõ laøm trong vieäc caân baèng laïi khi theâm hoaëc loaïi moät nuùt trong caây caân 
baèng. 

 
Nhö thöôøng leä, chuùng ta caàn bieát chaéc laø khoùa caàn theâm chöa coù trong caây. 

Phöông thöùc theâm vaøo insert chæ caàn moät thoâng soá new_entry chöùa baûn ghi 
caàn theâm. Tuy nhieân, haøm ñeä quy push_down cuûa chuùng ta caàn theâm ba tham 
bieán boå sung. Thoâng qua caùc tham bieán naøy, moät nuùt, sau khi goïi ñeä quy xuoáng 
nuùt con cuûa noù, seõ bieát ñöôïc caàn phaûi giaûi quyeát nhöõng vieäc gì maø nuùt con cuûa noù 
ñaõ gôûi gaém trôû laïi. Ñoù chính laø khi moät nuùt ôû möùc naøo ñoù ñöôïc phaân ñoâi vaø quaù 
trình naøy coù theå seõ phaûi lan truyeàn ngöôïc veà nuùt goác cuûa caây. 

 
Haøm ñeä quy push_down vôùi thoâng soá new_entry ñöôïc goïi xuoáng caây con coù 

goác laø current ñeå theâm new_entry vaøo caây con naøy. Haøm push_down traû veà 
duplicate_error neáu new_entry ñaõ coù trong caây; traû veà success neáu vieäc 
theâm vaøo thaønh coâng vaø moïi chuyeän ñaõ ñöôïc giaûi quyeát trieät ñeå trong caây con maø 
noù xöû lyù. Trong tröôøng hôïp coù söï theâm new_entry vaøo caây con maø coâng vieäc coøn 
chöa giaûi quyeát trieät ñeå (ngay taïi nuùt *current coù söï phaân chia laøm hai nuùt), 
haøm push_down seõ traû veà overflow ñeå baùo leân nuùt cha cuûa caây con naøy giaûi 
quyeát tieáp. Luùc ñoù, caùc tham bieán seõ coù vai troø nhö sau. Do nuùt *current caàn 
ñöôïc phaân ñoâi, chuùng ta seõ ñeå current chæ ñeán nuùt chöùa moät nöûa soá phaàn töû beân 
traùi, vaø ñòa chæ cuûa nuùt môùi chöùa moät nöûa soá phaàn töû beân phaûi seõ ñöôïc traû leân möùc 
treân thoâng qua tham bieán right_branch. Tham bieán median ñöôïc söû duïng ñeå 
chöùa baûn ghi naèm giöõa ñeå traû leân möùc treân.  

 
Tröôøng hôïp coù moät nuùt ñöôïc phaân ñoâi ñöôïc minh hoïa trong hình 10.11. 
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Quaù trình ñeä quy ñöôïc baét ñaàu trong phöông thöùc insert cuûa B-tree. Trong 
tröôøng hôïp nhöõng vieäc caàn giaûi quyeát lan truyeàn leân ñeán taän nuùt goác vaø laàn goïi ñeä 
quy ngoaøi cuøng cuûa haøm push_down traû veà overflow, thì vaãn coøn moät baûn ghi, 
median, caàn ñöôïc theâm vaøo caây. Moät nuùt goác môùi caàn ñöôïc taïo ra ñeå chöùa baûn ghi 
naøy, vaø chieàu cao cuûa caây B-tree taêng theâm 1. Ñoù laø caùch duy nhaát ñeå B-tree 
taêng chieàu cao.  

 
template <class Record, int order> 
Error_code B_tree<Record, order>::insert(const Record &new_entry) 
/* 
post: Neáu khoùa trong new_entry ñaõ coù trong B-tree, phöông thöùc traû veà duplicate_error. 

Ngöôïc laïi, new_entry ñöôïc theâm vaøo caây sao cho caây vaãn thoûa ñieàu kieän caây B-tree, 
phöông thöùc traû veà success. 

uses: Caùc phöông thöùc cuûa B_node vaø haøm phuï trôï push_down. 
*/ 
{ 
   Record median; 
   B_node<Record, order> *right_branch, *new_root; 
   Error_code result =push_down(root, new_entry, median, right_branch); 
   if (result == overflow) {  //  Caây taêng chieàu cao leân 1 ñôn vò. 
       //Moät nuùt môùi ñöôïc taïo ra ñeå laøm goác môùi cho caây, goác cuõ cuûa caây seõ laø goác cuûa caây con 

thuoäc nhaùnh con ñaàu tieân cuûa nuùt goác. 
      new_root = new B_node<Record, order>; 
      new_root->count = 1; 
      new_root->data[0] = median; 
      new_root->branch[0] = root; 
      new_root->branch[1] = right_branch; 
      root = new_root; 
      result = success; 
   } 
   return result; 
} 

 
Hình 10.11- Haønh vi cuûa haøm push_down khi moät nuùt ñöôïc phaân ñoâi. 
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10.3.5.5. Theâm ñeä quy vaøo moät caây con 
Chuùng ta haõy hieän thöïc haøm ñeä quy push_down. Haøm naøy söû duïng con troû 

current tham chieáu ñeán goác cuûa caây con caàn thöïc hieän vieäc tìm kieám ñeå theâm 
vaøo. Trong caây B-tree, baûn ghi môùi tröôùc heát caàn ñöôïc theâm vaøo moät nuùt laù. 
Chuùng ta seõ söû duïng ñieàu kieän current == NULL ñeå keát thuùc ñeä quy; nghóa laø, 
chuùng ta seõ tieáp tuïc di chuyeån xuoáng theo caây trong khi tìm kieám new_entry cho 
ñeán khi gaëp phaûi moät caây con roãng. Do caây B-tree khoâng lôùn leân baèng caùch 
theâm nuùt laù môùi, chuùng ta khoâng theâm new_entry ngay laäp töùc, maø thay vaøo ñoù 
haøm seõ traû veà overflow, new_entry ñöôïc gôûi traû veà thoâng qua tham bieán 
median vaø seõ ñöôïc theâm vaøo moät nuùt laù ñaõ coù ôû möùc treân. Vieäc caàn laøm tieáp theo 
cuõng hoaøn toaøn gioáng vôùi tröôøng hôïp toång quaùt taïi baát cöù nuùt naøo trong caây maø 
chuùng ta seõ xem xeùt tieáp sau ñaây. 

 
Khi moät laàn ñeä quy traû veà overflow, cuõng coù nghóa laø coøn moät baûn ghi 

median vaãn chöa ñöôïc theâm vaøo caây, vaø chuùng ta seõ thöû theâm noù vaøo nuùt hieän 
taïi. Neáu nuùt naøy coøn choã troáng, vieäc theâm seõ hoaøn taát, haøm traû veà success. Ñieàu 
naøy cuõng laøm cho caùc laàn ñeä quy tröôùc ñoù seõ laàn löôït keát thuùc maø khoâng phaûi laøm 
gì theâm. Ngöôïc laïi, nuùt *current ñöôïc phaân thaønh hai nuùt *current vaø 
*right_branch, vaø moät baûn ghi naèm giöõa, median (coù theå khaùc vôùi baûn ghi 
median töø laàn ñeä quy beân döôùi traû veà), ñöôïc gôûi ngöôïc leân phía treân cuûa caây, 
thoâng soá traû veà vaãn ñöôïc giöõ nguyeân laø overflow.  

 
Push_down söû duïng ba haøm phuï trôï: search_node (gioáng nhö trong tröôøng 

hôïp tìm kieám); push_in theâm baûn ghi median vaøo nuùt *current vôùi giaû thieát 
raèng nuùt naøy coøn choã troáng; vaø split ñeå chia ñoâi nuùt *current ñaõ ñaày thaønh 
hai nuùt môùi, hai nuùt naøy seõ laø anh em trong cuøng moät möùc trong caây B-tree. 

 
template <class Record, int order> 
Error_code B_tree<Record, order>::push_down 

(B_node<Record, order> *current, 
 const Record &new_entry, 
 Record &median, 
 B_node<Record, order> *&right_branch) 

/* 
pre:  current laø NULL hoaëc chæ ñeán moät nuùt trong caây B_tree. 
post: Neáu khoùa trong new_entry ñaõ coù trong caây con coù goác current, haøm traû veà  

duplicate_error. Ngöôïc laïi new_entry ñöôïc cheøn vaøo caây con, neáu dieàu naøy laøm cho 
caây con cao leân, haøm traû veà overflow vaø baûn ghi median ñöôïc taùch ra ñeå ñöôïc cheøn ôû 
möùc cao hôn trong caây B-tree, ñoàng thôøi right_branch chöùa goác cuûa caây con beân phaûi 
baûn ghi median naøy. Neáu caây con khoâng caàn cao leân thì haøm traû veà success. 

uses: Haøm push_down (moät caùch ñeä quy), search_node, split_node, and push_in. 
*/ 
{ 
   Error_code result; 
   int position; 
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   if (current == NULL) { //  Do khoâng theå cheøn vaøo moät caây con roãng neân ñeä quy // keát 
thuùc, vieäc caàn laøm seõ ñöôïc giaûi quyeát ôû möùc treân sau ñoù. 

      median = new_entry; 
      right_branch = NULL; 
      result = overflow; 
   } 
   else {   //   Search the current node. 
      if (search_node(current, new_entry, position) == success) 
         result = duplicate_error; 
      else { 
         Record extra_entry; 
         B_node<Record, order> *extra_branch; 
         result = push_down(current->branch[position], new_entry, 
                            extra_entry, extra_branch); 
         if (result == overflow) { // Caàn giaûi quyeát coâng vieäc nuùt con gôûi leân. 
         if (current->count < order - 1) { 
               result = success; 
               push_in(current, extra_entry, extra_branch, position); 
            } 
 
            else split_node(current, extra_entry, extra_branch, 

position, right_branch, median); 
            //Baûn ghi median vaø right_branch ñöôïc caäp nhaät trong chính haøm naøy 
         } 
      } 
   } 
   return result; 
} 

10.3.5.6. Theâm moät khoùa vaøo moät nuùt 
Haøm phuï trôï keá tieáp, push_in, theâm baûn ghi entry vaø con troû beân phaûi cuûa 

noù laø right_branch vaøo nuùt *current, giaû söû raèng nuùt naøy coøn choã troáng ñeå 
theâm vaøo. Hình 10.12 minh hoïa tröôøng hôïp naøy. 

 
 

 
Hình 10.12- Haønh vi cuûa haøm push in.
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template <class Record, int order> 
void B_tree<Record, order>::push_in(B_node<Record, order> *current, 

const Record &entry, B_node<Record, 
order> *right_branch, int position) 

/* 
pre:  current chöùa ñòa chæ moät nuùt trong B_tree. Nuùt *current chöa ñaày vaø entry caàn 

ñöôïc cheøn vaøo *current taïi vò trí position, right_branch caàn ñöôïc caäp nhaät chính 
laø caây con beân phaûi cuûa entry trong *current. 

post: entry vaø right_branch ñaõ ñöôïc cheøn vaøo *current taïi vò trí position. 
*/ 
{ 
   for (int i = current->count; i > position; i--) {   
 // Di chuyeån caùc phaàn töû caàn thieát sang phaûi ñeå nhöôøng choã. 
      current->data[i] = current->data[i - 1]; 
      current->branch[i + 1] = current->branch[i]; 
   } 
   current->data[position] = entry; 
   current->branch[position + 1] = right_branch; 
   current->count++; 
} 

10.3.5.7. Phaân ñoâi moät nuùt ñang ñaày 
Haøm phuï trôï cuoái cuøng cho phöông thöùc theâm vaøo, split_node, ñöôïc söû duïng 

khi caàn theâm baûn ghi extra_entry cuøng con troû chæ ñeán caây con extra_branch 
vaøo nuùt ñaõ ñaày *current. Haøm naøy taïo nuùt môùi tham chieáu bôûi right_half vaø 
chuyeån moät nöûa soá baûn ghi beân phaûi cuûa nuùt *current sang, gôûi baûn ghi naèm 
giöõa leân phía treân cuûa caây ñeå noù coù theå ñöôïc theâm vaøo sau ñoù. 

 
Dó nhieân laø khoâng theå theâm baûn ghi extra_entry thaúng vaøo nuùt ñaõ ñaày: 

tröôùc heát chuùng ta caàn xaùc ñònh xem extra_entry seõ thuoäc nöûa beân traùi hay nöûa 
beân phaûi soá baûn ghi saün coù trong nuùt *current, sau ñoù di chuyeån caùc baûn ghi 
thích hôïp, vaø cuoái cuøng seõ theâm extra_entry vaøo beân töông öùng. Chuùng ta seõ 
chia ñoâi soá phaàn töû trong nuùt *current sao cho baûn ghi median laø phaàn töû coù 
khoùa lôùn nhaát trong nöûa soá phaàn töû beân traùi. Hình 10.13 minh hoïa ñieàu naøy. 

 
template <class Record, int order> 
void B_tree<Record,order>::split_node 
(B_node<Record,order> *current,    // Nuùt caàn ñöôïc phaân ñoâi. 
 const Record &extra_entry,        // Phaàn töû môùi caàn cheøn vaøo. 
B_node<Record,order>*extra_branch, // Caây con beân phaûi cuûa extra_entry. 
 int position,// Vò trí cuûa extra_entry trong *current so vôùi caùc phaàn töû ñaõ coù. 

 B_node<Record,order>*&right_half, 
               //Nuùt môùi ñeå chöùa moät nöûa soá phaàn töû töø *current.  
 Record &median)//Phaàn töû giöõa khoâng naèm trong caû hai *current hoaëc                      
// *right_half maø seõ ñöôïc chuyeån leân phía treân trong caây B_tree. 

/* 
pre:  current chöùa ñòa chæ moät nuùt trong caây B_tree. 
      Nuùt *current ñaõ ñaày, nhöng phaàn töû extra_entry cuøng caây con beân phaûi cuûa noù 

extra_branch caàn ñöôïc cheøn vaøo vò rí position, 0 <=position <order. 
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post: Caùc phaàn töû ñaõ coù trong nuùt *current cuøng vôùi extra_entry vaø extra_branch (xem 
nhö ñaõ ñöôïc xeáp vaøo ñuùng vò trí position) ñöôïc phaân phoái vaøo nuùt *current vaø nuùt môùi 
*right_half, ngoaïi tröø phaàn töû chính giöõa trong soá caùc phaàn töû naøy  ñöôïc ñöa vaøo 
median. 

uses: caùc phöông thöùc cuûa B_node, haøm push_in. 
*/ 
{  right_half = new B_node<Record, order>; 
   int mid = order/2;  // 
   if (position <= mid){ // Tröôøng hôïp 1: extra_entry thuoäc nöûa beân traùi. 
      for (int i = mid; i < order - 1; i++){ // Chuyeån caùc phaàn töû töø   

// *current sang *right_half tröôùc roài môùi goïi haøm push_in ñeå  
// cheøn extra_entry vaø extra_branch vaøo *current sau. 

         right_half->data[i - mid] = current->data[i]; 
         right_half->branch[i + 1 - mid] = current->branch[i + 1]; 
      } 
      current->count = mid; 
      right_half->count = order - 1 - mid; 
      push_in(current, extra_entry, extra_branch, position); 
   } 
   else {    //  Tröôøng hôïp 2:  extra_entry thuoäc nöûa beân phaûi. 
      mid++;      //  Taïm thôøi vaãn ñeå phaàn töû caàn cheùp vaøo median ôû laïi trong nöûa beân 

traùi. 
      for (int i = mid; i < order - 1; i++) {// Chuyeån caùc phaàn töû töø  

// *current sang  *right_half tröôùc roài môùi goïi haøm push_in ñeå  
// cheøn extra_entry vaø extra_branch vaøo *right_half sau. 

         right_half->data[i - mid] = current->data[i]; 
         right_half->branch[i + 1 - mid] = current->branch[i + 1]; 
      } 
      current->count = mid; 
      right_half->count = order - 1 - mid; 
      push_in(right_half, extra_entry, extra_branch, position - mid); 
   } 
      median = current->data[current->count -1];//Cheùp phaàn töû vaøo median 
      right_half->branch[0] = current->branch[current->count]; 
      current->count--; 
} 
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10.3.6. Loaïi phaàn töû trong B-tree 

10.3.6.1. Phöông phaùp 
Ñoái vôùi vieäc loaïi boû phaàn töû, chuùng ta mong muoán raèng phaàn töû ñöôïc loaïi boû 

thuoäc moät nuùt laù naøo ñoù. Neáu phaàn töû naøy khoâng thuoäc nuùt laù, thì phaàn töû ngay 
keá tröôùc noù (hoaëc ngay keá sau noù) theo thöù töï töï nhieân cuûa caùc khoùa seõ thuoäc nuùt 
laù. Chuùng ta seõ ñaët phaàn töû keá tröôùc naøy (hoaëc keá sau) theá vaøo choã cuûa phaàn töû 
caàn loaïi, sau ñoù loaïi vò trí cuûa noù ra khoûi nuùt laù. Caùch laøm naøy raát gioáng vôùi caùch 
laøm trong caây nhò phaân tìm kieám. 

 

 
Hình 10.13 – Haønh vi cuûa haøm split. 
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Neáu nuùt laù caàn loaïi ñi moät phaàn töû coù nhieàu hôn soá phaàn töû toái thieåu thì vieäc 
loaïi keát thuùc. Ngöôïc laïi, neáu nuùt laù ñang chöùa soá phaàn töû baèng soá phaàn töû toái 
thieåu, thì tröôùc heát chuùng ta seõ xem xeùt hai nuùt laù keá caän vôùi noù vaø cuøng moät cha 
(hoaëc chæ moät nuùt laù keá caän trong tröôøng hôïp nuùt laù ñang xeùt naèm ôû bieân), neáu 
moät trong hai coù nhieàu hôn soá phaàn töû toái thieåu thì moät phaàn töû trong soá ñoù coù 
theå di chuyeån leân nuùt cha vaø phaàn töû trong nuùt cha seõ di chuyeån xuoáng nuùt laù 
ñang thieáu phaàn töû (Chuùng ta bieát raèng caàn phaûi di chuyeån nhö vaäy ñeå baûo ñaûm 
thöù töï giöõa caùc phaàn töû). Cuoái cuøng, neáu caû hai nuùt laù keá caän chæ coù soá phaàn töû 
toái thieåu, thì nuùt laù ñang thieáu caàn keát hôïp vôùi moät trong hai nuùt laù keá caän, coù 
laáy theâm moät phaàn töû töø nuùt cha, thaønh moät nuùt laù môùi (Do soá nuùt con 
giaûm neân soá phaàn töû trong nuùt cha cuõng phaûi giaûm). Nuùt naøy seõ chöùa soá 
phaàn töû khoâng nhieàu hôn soá phaàn töû toái ña ñöôïc pheùp. Neáu böôùc naøy laøm cho nuùt 
cha coøn laïi soá phaàn töû ít hôn soá phaàn töû toái thieåu, thì vieäc giaûi quyeát cuõng töông 
töï, vaø quaù trình naøy seõ lan truyeàn ngöôïc leân phía treân cuûa caây. Quaù trình lan 
truyeàn seõ chaám döùt khi moät nuùt cha naøo ñoù khi cho ñi moät phaàn töû vaãn khoâng trôû 
neân thieáu huït phaàn töû. Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät, khi phaàn töû cuoái cuøng trong 
nuùt goác bò laáy ñi thì nuùt naøy cuõng ñöôïc giaûi phoùng vaø caây seõ giaûm chieàu cao. 

10.3.6.2. Ví duï  
Quaù trình loaïi boû trong caây B-tree baäc 5 saün coù cuûa chuùng ta ñöôïc minh hoïa 

trong hình 10.14. Laàn loaïi thöù nhaát khoâng coù vaán ñeà gì do h naèm trong nuùt laù 
ñang coù nhieàu hôn soá phaàn töû toái thieåu. Laàn thöù hai, loaïi r, do r khoâng thuoäc nuùt 
laù, neân phaàn töû ngay keá sau r laø s ñöôïc cheùp ñeø leân r, vaø s ñöôïc loaïi khoûi nuùt laù. 
Laàn thöù ba, vieäc loaïi p laøm cho nuùt chöùa noù coøn quaù ít phaàn töû. Khoùa s töø nuùt cha 
ñöôïc chuyeån xuoáng laáp ñi söï thieáu huït vaø vò trí cuûa s ñöôïc theá bôûi t.  

 
Vieäc loaïi d tieáp theo phöùc taïp hôn, noù laøm cho nuùt coøn laïi quaù ít phaàn töû, vaø 

caû hai nuùt keá cuøng cha ñeàu khoâng theå sang bôùt phaàn töû cho noù. Nuùt ñang thieáu 
huït naøy phaûi keát hôïp vôùi moät trong hai nuùt keá, khi ñoù moät phaàn töû naèm giöõa 
chuùng töø nuùt cha ñöôïc ñöa xuoáng (bieåu dieãn bôûi neùt rôøi trong sô ñoà thöù nhaát cuûa 
tröôøng hôïp naøy). Nuùt keát hôïp ñöôïc goàm caùc phaàn töû a, b, c, e theo sô ñoà thöù hai. 
Tuy nhieân, quaù trình naøy laøm cho nuùt cha chæ coøn laïi moät phaàn töû f. Ba nuùt phía 
treân cuûa caây phaûi ñöôïc keát hôïp laïi vaø cuoái cuøng chuùng ta coù caây nhö sô ñoà cuoái cuûa 
hình veõ. 
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Hình 10.14 – Loaïi phaàn töû ra khoûi B-tree. 
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10.3.6.3. Hieän thöïc C++ 
Chuùng ta coù theå vieát giaûi thuaät loaïi phaàn töû vôùi caáu truùc toång theå töông töï nhö 

giaûi thuaät theâm vaøo. Chuùng ta seõ söû duïng ñeä quy, vôùi moät phöông thöùc rieâng ñeå 
khôûi ñoäng quaù trình ñeä quy. Thay cho vieäc ñaåy moät phaàn töû töø nuùt cha xuoáng 
trong khi goïi ñeä quy xuoáng beân döôùi, chuùng ta seõ cho haøm ñeä quy traû veà moät nuùt 
ñang thieáu phaàn töû thoâng qua tham bieán. Laàn goïi ñeä quy beân treân seõ phaân tích 
ñieàu gì ñaõ xaûy ra vaø thöïc hieän vieäc di chuyeån caùc phaàn töû caàn thieát. Khi phaàn töû 
cuoái cuøng trong nuùt goác bò laáy ñi, nuùt roãng seõ ñöôïc giaûi phoùng vaø chieàu cao cuûa caây 
giaûm bôùt 1. 

 
template <class Record, int order> 
Error_code B_tree<Record, order>::remove(const Record &target) 
/* 
post: Neáu khoùa trong target ñöôïc tìm thaáy trong caây,  phaàn töû chöùa khoùa naøy bò loaïi khoûi caây, 

phöông thöùc traû veà success. Ngöôïc laïi, phöông thöùc traû veà not_present. 
uses: Haøm recursive_remove. 
*/ 
{ 
   Error_code result; 
   result = recursive_remove(root, target); 
   if (root != NULL && root->count == 0) {  //  Caây giaûm chieàu cao. 
      B_node<Record, order> *old_root = root; 
      root = root->branch[0]; 
      delete old_root; 
   } 
   return result; 
} 

10.3.6.4. Loaïi ñeä quy 
Phaàn lôùn coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän trong haøm ñeä quy recursive_remove. 

Tröôùc tieân noù tìm nuùt chöùa target. Neáu target ñöôïc tìm thaáy vaø nuùt chöùa noù 
khoâng laø nuùt laù, thì phaàn töû keá sau target seõ ñöôïc tìm vaø ñöôïc cheùp ñeø leân noù. 
Phaàn töû keá sau naøy seõ ñöôïc loaïi boû. Vieäc loaïi phaàn töû trong nuùt laù ñöôïc thöïc hieän 
moät caùch deã daøng, vaø nhöõng phaàn coâng vieäc coøn laïi seõ ñöôïc tieáp tuïc nhôø ñeä quy. 
Khi moät laàn goïi ñeä quy ñöôïc traû veà, haøm seõ kieåm tra xem nuùt töông öùng coù coøn ñuû 
soá phaàn töû hay khoâng, neáu thieáu, noù di chuyeån caùc phaàn töû ñeå ñaùp öùng yeâu caàu. 
Caùc haøm phuï trôï seõ ñöôïc söû duïng trong moät soá böôùc naøy. 
 
template <class Record, int order> 
Error_code B_tree<Record, order>::recursive_remove 

(B_node<Record, order> *current, const Record &target) 
/* 
pre:  current laø NULL hoaëc chöùa ñòa chæ nuùt goác cuûa moät caây con trong B_tree. 
post: Neáu khoùa trong target ñöôïc tìm thaáy trong caây,  phaàn töû chöùa khoùa naøy bò loaïi khoûi caây 

sao cho caây vaãn giöõ tính chaát caây B-tree, phöông thöùc traû veà success. Ngöôïc laïi, 
phöông thöùc traû veà not_present. 

uses: Caùc haøm search_node, copy_in_predecessor, 
      recursive_remove (moät caùch ñeä quy), remove_data, vaø restore. 
*/ 
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{ 
   Error_code result; 
   int position; 
   if (current == NULL) result = not_present; 
   else { 
      if (search_node(current, target, position) == success){  

// Khoùa trong target ñöôïc tìm thaáy trong current. 
         result = success; 
         if (current->branch[position] !=NULL){//current khoâng phaûi nuùt laù 
            copy_in_predecessor(current, position); 
 
            recursive_remove(current->branch[position], 
                             current->data[position]); 
         } 
         else remove_data(current, position);// Loaïi phaàn töû trong nuùt laù. 
      } 
      else result =recursive_remove(current->branch[position], target); 
      if (current->branch[position] != NULL) 
         if (current->branch[position]->count < (order - 1) / 2) 
            restore(current, position); 
   } 
   return result; 
} 

10.3.6.5. Caùc haøm phuï trôï 
Giôø chuùng ta ñaõ coù theå keát thuùc quaù trình loaïi boû trong moät caây B-tree baèng 

caùch vieát caùc haøm phuï trôï cho noù. Haøm remove_data loaïi moät phaàn töû vaø nhaùnh 
beân phaûi cuûa noù khoûi moät nuùt trong caây B-tree. Haøm naøy ñöôïc goïi chæ trong 
tröôøng hôïp khi moät phaàn töû ñöôïc loaïi khoûi moät nuùt laù cuûa caây. 

 
template <class Record, int order> 
void B_tree<Record, order>::remove_data(B_node<Record, order> *current, 
                                        int position) 
/* 
pre:  current laø ñòa chæ nuùt laù coù entry taïi vò trí position. 
post: entry ñöôïc loaïi khoûi nuùt *current. 
*/ 
{ 
   for (int i = position; i < current->count - 1; i++) 
      current->data[i] = current->data[i + 1]; 
   current->count--; 
} 

 
Haøm copy_in_predecessor ñöôïc goïi khi moät phaàn töû caàn ñöôïc loaïi ra khoûi 

moät nuùt khoâng phaûi nuùt laù. Trong tröôøng hôïp naøy, phaàn töû ngay keá tröôùc (theo 
thöù töï caùc khoùa) seõ ñöôïc tìm baèng caùch baét ñaàu töø nhaùnh beân traùi cuûa noù vaø ñi 
xuoáng theo caùc nhaùnh taän cuøng beân phaûi cuûa moãi nuùt cho ñeán khi gaëp nuùt laù. 
Phaàn töû taän cuøng beân phaûi cuûa nuùt laù naøy seõ thay theá phaàn töû caàn ñöôïc loaïi. 
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template <class Record, int order> 
void B_tree<Record, order>::copy_in_predecessor 

(B_node<Record, order> *current, int position) 
/* 
pre:  current laø ñòa chæ nuùt khoâng phaûi nuùt laù trong B-tree vaø coù entry laø phaàn töû caàn loaïi 

taïi position. 
post: entry ñöôïc thay theá bôûi phaàn töû ñöùng ngay keá tröôùc noù trong thöù töï taêng daàn cuûa khoùa. 
*/ 
{ 
   B_node<Record, order> *leaf = current->branch[position]; // Di chuyeån qua 

nhaùnh traùi ñeå tìm phaàn töû ngay keá tröôùc entry. 
   while (leaf->branch[leaf->count] != NULL) 
      leaf = leaf->branch[leaf->count]; // Xuoáng phaàn töû cöïc phaûi cuûa nhaùnh traùi cuûa 

current. 
   current->data[position] = leaf->data[leaf->count - 1]; 
} 

 
Cuoái cuøng, chuùng ta caàn chæ ra caùch khoâi phuïc laïi soá nuùt toái thieåu cho nuùt ñöôïc 

tham chieáu bôûi root->branch[position] neáu nhö laàn ñeä quy beân trong laøm cho 
noù trôû neân thieáu phaàn töû. Haøm chuùng ta vieát döôùi ñaây hôi thieân veà beân traùi, 
nghóa laø, tröôùc heát noù tìm nuùt anh em keà beân traùi ñeå xin bôùt phaàn töû, vaø noù chæ 
xeùt ñeán nuùt anh em keà beân phaûi khi nuùt keà beân traùi khoâng thöøa phaàn töû. Caùc 
böôùc thöïc hieän ñöôïc minh hoïa trong hình 10.15. 

 
 
 
 

 
Hình 10.15 – Khoâi phuïc laïi soá phaàn töû toái thieåu trong moät nuùt. 
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template <class Record, int order> 
void B_tree<Record, order>::restore(B_node<Record, order> *current, 
                                    int position) 
/* 
pre:  current laø ñòa chæ moät nuùt khoâng phaûi nuùt laù trong B-tree;  
      current->branch[position] laø ñòa chæ nuùt ñang bò thieáu moät phaàn töû. 
post: Nuùt do current->branch[position] chæ ñeán ñöôïc khoâi phuïc laïi cho ñuû soá phaàn töû toái 

thieåu caàn coù. 
uses: Caùc haøm move_left, move_right, combine. 
*/ 
{  if (position == current->count)// Tröôøng hôïp khoâng coù nuùt anh em beân phaûi. 
      if (current->branch[position - 1]->count > (order - 1) / 2) 
         move_right(current, position - 1); 
      else 
         combine(current, position); 
   else if (position == 0)        // Tröôøng hôïp khoâng coù nuùt anh em beân traùi. 
      if (current->branch[1]->count > (order - 1) / 2) 
         move_left(current, 1); 
      else 
         combine(current, 1); 
   else                           // Tröôøng hôïp coù nuùt anh em caû hai beân. 
      if (current->branch[position - 1]->count > (order - 1) / 2) 
         move_right(current, position - 1); 
      else if (current->branch[position + 1]->count > (order - 1) / 2) 
         move_left(current, position + 1); 
      else 
         combine(current, position); 
} 

 
Caùc haønh vi cuûa ba haøm coøn laïi move_left, move_right, vaø combine ñöôïc 

theå hieän raát roõ raøng trong hình 10.15. 
 

template <class Record, int order> 
void B_tree<Record, order>::move_left(B_node<Record, order> *current, 
                                      int position) 
/* 
pre:  current laø ñòa chæ moät nuùt trong B-tree, nhaùnh con taïi position coù nuùt goác coù soá 

phaàn töû nhieàu hôn soá phaàn töû toái thieåu theo quy ñònh, nhaùnh con taïi position–1 coù nuùt 
goác ñang thieáu 1 phaàn töû. 

post: Moät phaàn töû cuûa *current di chuyeån xuoáng nuùt goác cuûa nhaùnh con taïi 
position–1, phaàn töû taïi vò trí 0 trong nuùt goác cuûa nhaùnh taïi position di chuyeån leân 
*current (caây con taïi vò trí 0 cuõng nhö caùc phaàn töû coøn laïi trong nuùt goác cuûa nhaùnh naøy 
seõ ñöôïc dòch chuyeån hôïp lyù). 

*/ 
{  B_node<Record, order> *left_branch = current->branch[position - 1], 
                         *right_branch = current->branch[position]; 
   left_branch->data[left_branch->count] = current->data[position - 1];   

// Laáy moät entry töø nuùt cha *current. 
   left_branch->branch[++left_branch->count] = right_branch->branch[0]; 
   // Giaûi quyeát cho caây con taïi vò trí 0 trong nhaùnh con beân phaûi: soá phaàn töû trong nhaùnh con 

// beân traùi taêng theâm 1 neân soá caây con cuõng phaûi taêng theâm 1, ñoàng thôøi caùch di chuyeån naøy  
// vaãn baûo ñaûm thöù töï caùc khoùa trong caây. 

   current->data[position - 1] = right_branch->data[0];   
 // Nuùt cha *current laáy moät entry töø nhaùnh con beân phaûi. 
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      right_branch->count--; 
   for (int i = 0; i < right_branch->count; i++) {    

// Dòch chuyeån taát caû caùc phaàn töû veà beân traùi ñeå laáp choã troáng. 
      right_branch->data[i]   = right_branch->data[i + 1]; 
      right_branch->branch[i] = right_branch->branch[i + 1]; 
   } 
   right_branch->branch[right_branch->count] = 
                              right_branch->branch[right_branch->count + 1]; 
} 
 
 
template <class Record, int order> 
void B_tree<Record, order>::move_right(B_node<Record, order> *current, 
                                       int position) 
/* 
pre:  current laø ñòa chæ moät nuùt trong B-tree, nhaùnh con taïi position coù nuùt goác coù soá 

phaàn töû nhieàu hôn soá phaàn töû toái thieåu theo quy ñònh, nhaùnh con taïi position+1 coù nuùt 
goác ñang thieáu 1 phaàn töû. 

post: Moät phaàn töû cuûa *current di chuyeån xuoáng nuùt goác cuûa nhaùnh con taïi 
position+1. Phaàn töû coù khoùa lôùn nhaát (taïi count-1) trong nuùt goác cuûa nhaùnh taïi 
position di chuyeån leân *current (caây con beân phaûi cuûa noù ñöôïc boá trí laïi hôïp lyù). 

*/ 
{ 
   B_node<Record, order> *right_branch = current->branch[position + 1], 
                         *left_branch = current->branch[position]; 
   right_branch->branch[right_branch->count + 1] = 
      right_branch->branch[right_branch->count]; 
   for (int i = right_branch->count ; i > 0; i--) {   

// Di chuyeån sang phaûi ñeå daønh choã troáng cho phaàn töû töø *current ñöa xuoáng. 
      right_branch->data[i] = right_branch->data[i - 1]; 
      right_branch->branch[i] = right_branch->branch[i - 1]; 
   } 
   right_branch->count++; 
   right_branch->data[0] = current->data[position];  

//  Nhaän entry töø nuùt cha *current. 
   right_branch->branch[0] = left_branch->branch[left_branch->count]; 
      // Boá trí laïi caây con thöøa ôû nhaùnh traùi do soá phaàn töû giaûm bôùt 1 (thöù töï caùc khoùa trong 

B-tree vaãn baûo ñaûm). 
   left_branch->count--; 
   current->data[position] = left_branch->data[left_branch->count]; 
} 
 
 
template <class Record, int order> 
void B_tree<Record, order>::combine(B_node<Record, order> *current, 
                                    int position) 
/* 
pre:  current chöùa ñòa chæ moät nuùt trong B-tree coù caùc nuùt goác cuûa hai nhaùnh con taïi       

position vaø position – 1 caàn gheùp (laïi do khoâng ñuû soá phaàn töû ñeå di chuyeån qua laïi 
sao cho caû 2 nuùt vaãn ñuû soá phaàn töû toái thieåu). 

post: Hai nuùt goác cuûa hai nhaùnh taïi position-1 vaø position ñöôïc gheùp laïi (phaàn töû taïi vò trí 
position-1 cuûa *current cuõng di chuyeån xuoáng nuùt naøy ñeå baûo ñaûm raèng soá phaàn töû 
trong *current giaûm bôùt 1 khi soá nhaùnh con giaûm bôùt 1). 

*/ 
 
 
{ 
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   int i; 
   B_node<Record, order> *left_branch = current->branch[position - 1], 
                         *right_branch = current->branch[position]; 
   left_branch->data[left_branch->count] = current->data[position - 1]; 
   left_branch->branch[++left_branch->count] = right_branch->branch[0]; 
   for (i = 0; i < right_branch->count; i++) { 
      left_branch->data[left_branch->count] = right_branch->data[i]; 
      left_branch->branch[++left_branch->count] = 
                                        right_branch->branch[i + 1]; 
   } 
   current->count--; 
   for (i = position - 1; i < current->count; i++) { 
      current->data[i] = current->data[i + 1]; 
      current->branch[i + 1] = current->branch[i + 2]; 
   } 
   delete right_branch; 
} 

 
 

10.4. Caây ñoû-ñen 

10.4.1. Daãn nhaäp 

Trong phaàn tröôùc, chuùng ta ñaõ söû duïng danh saùch lieân tuïc ñeå chöùa caùc phaàn töû 
cuûa caây B-tree. Tuy nhieân, noùi moät caùc toång quaùt, chuùng ta coù theå duøng baát kyø 
caáu truùc coù thöù töï naøo ñeå chöùa caùc phaàn töû trong moãi nuùt cuûa B-tree. Moät caây nhò 
phaân tìm kieám nhoû laø moät löïa choïn toát. Chuùng ta chæ caàn chuù yù phaân bieät caùc con 
troû beân trong moãi nuùt cuûa caây B-tree (noái caùc nuùt cuûa caây nhò phaân tìm kieám) 
vôùi caùc con troû töø nuùt naøy ñeán nuùt khaùc cuûa B-tree. Chuùng ta haõy veõ caùc tham 
chieáu beân trong moät nuùt baèng caùc ñöôøng xoaén maøu ñoû vaø nhöõng con troû giöõa 
caùc nuùt trong caây B-tree baèng caùc ñöôøng thaúng maøu ñen. Xem hình 10.16. 

 
Hình 10.16 – Caây B-tree baäc 4 nhö moät caây tìm kieám nhò phaân. 
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10.4.2. Ñònh nghóa vaø phaân tích 

Caáu truùc naøy ñaëc bieät coù ích ñoái vôùi caây B-tree baäc 4 (hình 10.16), trong ñoù 
moãi nuùt cuûa caây chöùa moät, hai hoaëc ba phaàn töû. Tröôøng hôïp moät nuùt coù moät phaàn 
töû thì töông töï nhö trong caây B-tree vaø caây nhò phaân tìm kieám. Tröôøng hôïp moät 
nuùt coù ba phaàn töû ñöôïc bieán ñoåi nhö sau: 

 
 
 

 
Moät nuùt coù hai phaàn töû coù theå coù hai bieåu dieãn: 

  
Neáu muoán, chuùng ta chæ caàn söû duïng moät trong hai caùch bieåu dieãn treân, nhöng 

khoâng coù lyù do gì ñeå laøm ñieàu ñoù, chuùng ta seõ thaáy raèng caùc giaûi thuaät cuûa chuùng 
ta seõ sinh ra caû hai caùch bieåu dieãn naøy moät caùch töï nhieân. Nhö vaäy chuùng ta seõ söû 
duïng caû hai caùch bieåu dieãn cho caùc nuùt coù hai phaàn töû trong caây B-tree. 

 
Chuùng ta coù ñònh nghóa cô baûn cho phaàn naøy nhö sau: Moät caây ñoû-ñen (red-

black tree) laø moät caây nhò phaân tìm kieám, vôùi caùc tham chieáu coù maøu ñoû hoaëc ñen, 
coù ñöôïc töø moät caây B-tree baäc boán baèng caùch vöøa ñöôïc moâ taû treân.  
 
Sau khi chuyeån ñoåi moät caây B-tree thaønh caây ñoû ñen, chuùng ta coù theå söû duïng noù 
töông töï baát kyø caây nhò phaân tìm kieám naøo. Vieäc tìm kieám vaø duyeät caây ñoû ñen 
hoaøn toaøn gioáng nhö ñoái vôùi caây nhò phaân tìm kieám; chuùng ta chæ ñôn giaûn boû qua 
caùc maøu cuûa caùc tham chieáu. Tuy nhieân, vieäc theâm vaø loaïi phaàn töû ñoøi hoûi 
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nhieàu coâng söùc hôn ñeå duy trì caáu truùc cuûa moät caây B-tree. Chuùng ta haõy chuyeån 
ñoåi caùc yeâu caàu ñoái vôùi caây B-tree thaønh caùc yeâu caàu töông öùng ñoái vôùi caây ñoû 
ñen. 

 
Tröôùc heát, chuùng ta haõy löu yù moät soá ñieåm: chuùng ta seõ xem moãi nuùt trong caây 

ñoû ñen cuõng coù maøu nhö maøu cuûa tham chieáu ñeán no ù, nhö vaäy chuùng ta seõ 
goïi caùc nuùt maøu ñoû vaø caùc nuùt maøu ñen thay vì goïi caùc tham chieáu ñoû vaø caùc tham 
chieáu ñen. Baèng caùch naøy, chuùng ta chæ caàn giöõ theâm moät thoâng tin cho moãi nuùt 
ñeå chæ ra maøu cuûa noù. 

 
Do nuùt goác khoâng coù tham chieáu ñeán noù, noù seõ khoâng coù maøu. Ñeå laøm ñôn 

giaûn moät soá giaûi thuaät, chuùng ta quy öôùc raèng nuùt goác coù maøu ñen. Töông 
töï, chuùng ta seõ xem taát caû caùc caây roãng (töông öùng tham chieáu NULL) coù maøu 
ñen. 

 
Theo ñieàu kieän thöù nhaát trong ñònh nghóa cuûa caây B-tree, moïi caây con roãng 

phaûi thuoäc cuøng möùc, nghóa laø moïi ñöôøng ñi töø goác ñeán moãi caây con roãng seõ ñi qua 
cuøng moät soá nuùt B-tree nhö nhau. Moãi nuùt B-tree trong caây ñoû ñen luoân coù 
moät nuùt ñen, do caùc con troû giöõa caùc nuùt trong caây B-tree ñöôïc bieåu dieãn baèng 
caùc ñöôøng thaúng maøu ñen. Ñoái vôùi nuùt B-tree coù nhieàu hôn moät nuùt thì 
ngoaøi moät nuùt ñen, caùc nuùt coøn laïi phaûi coù maøu ñoû. Töø ñoù chuùng ta coù “ñieàu 
kieän ñen” nhö sau: 

 

Moïi ñöôøng ñi töø goác ñeán moãi caây con roãng ñeàu ñi qua cuøng moät soá nuùt ñen nhö 
nhau. 

 
Do caây B-tree  thoaû caùc ñaëc tính cuûa caây tìm kieám, neân caây ñoû ñen cuõng thoûa 

ñaëc tính naøy. Nhöõng phaàn coøn laïi trong ñònh nghóa ñoái vôùi caây B-tree baäc 4 noùi 
leân raèng moãi nuùt chöùa moät, hai hoaëc ba phaàn töû döõ lieäu. Chuùng ta caàn moät ñieàu 
kieän treân caây ñoû ñen ñeå baûo ñaûm raèng khi caùc nuùt trong caây naøy ñöôïc gom laïi 
thaønh caùc nuùt B-tree thì moãi nuùt B-tree coù khoâng quaù ba nuùt. Neáu moät nuùt B-
tree coù hai nuùt cuûa caây ñoû ñen, thì trong ñoù seõ coù moät nuùt cha vaø moät nuùt con, 
neáu moät nuùt B-tree coù ba nuùt cuûa caây ñoû ñen, thì trong ñoù seõ coù moät nuùt cha 
vaø hai nuùt con (theo hình veõ caùc caùch bieåu dieãn treân). Nuùt cha trong caû hai tröôøng 
hôïp treân phaûi luoân  coù maøu ñen do tham chieáu ñeán noù chính laø con troû giöõa caùc 
nuùt B-tree. Nhö vaäy, chuùng ta thaáy trong caây ñoû ñen khoâng theå coù moät nuùt ñoû 
maø coù nuùt cha maøu ñoû. Vaäy “ñieàu kieän ñoû” nhö sau ñaây seõ baûo ñaûm raèng moïi nuùt 
B-tree trong caây ñoû ñen coù khoâng quaù ba nuùt: 
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Neáu moät nuùt coù maøu ñoû, thì nuùt cha cuûa noù phaûi toàn taïi vaø coù maøu ñen. 

 
Do chuùng ta quy öôùc nuùt goác coù maøu ñen neân ñieàu kieän treân vaãn thoûa. 
 

Chuùng ta coù theå toång keát laïi caùc ñieàu phaân tích treân ñaây thaønh moät ñònh 
nghóa hình thöùc cho caây ñoû ñen nhö sau (vaø chuùng ta khoâng caàn nhaéc ñeán caây  
B-tree nöõa khi noùi ñeán caây ñoû ñen): 

 

Ñònh nghóa: Moät caây ñoû ñen laø moät caây tìm kieám nhò phaân, trong ñoù moãi nuùt coù 
maøu ñoû hoaëc ñen, thoûa caùc ñieàu kieän sau: 
1. Moïi ñöôøng ñi töø nuùt goác ñeán moãi caây con roãng (tham chieáu NULL) ñeàu ñi qua 

cuøng moät soá nuùt ñen nhö nhau. 
2. Neáu moät nuùt coù maøu ñoû thì nuùt cha cuûa noù phaûi toàn taïi vaø coù maøu ñen. 

 
Ñònh nghóa naøy daãn ñeán moät ñieàu laø trong caây ñoû ñen khoâng coù moät ñöôøng ñi 

naøo töø goác ñeán moät caây con roãng coù theå daøi hôn gaáp ñoâi moät ñöôøng ñi khaùc, bôûi vì, 
theo ñieàu kieän ñen, soá nuùt ñen cuûa taát caû caùc ñöôøng ñi naøy phaûi baèng nhau, vaø 
theo ñieàu kieän ñoû thì soá nuùt ñoû phaûi nhoû hôn hay baèng soá nuùt ñen. Do ñoù, ta coù 
ñònh lyù sau: 
 
Ñònh lyù: Chieàu cao cuûa moät caây ñoû ñen n nuùt khoâng lôùn hôn 2 lg n. 
 

Thôøi gian tìm kieám trong moät caây ñoû ñen coù n nuùt laø O(log n) trong moïi 
tröôøng hôïp. Chuùng ta cuõng seõ thaáy raèng thôøi gian theâm nuùt môùi cuõng laø O(log n), 
nhöng tröôùc heát chuùng ta caàn phaùt trieån giaûi thuaät tröôùc. 
 

Chuùng ta nhôù laïi trong phaàn 10.4, caây AVL, trong tröôøng hôïp xaáu nhaát, coù 
chieàu cao baèng 1.44 lg n, vaø trong tröôøng hôïp trung bình, coù chieàu cao thaáp hôn. 
Söï khaùc nhau veà chieàu cao lieân quan ñeán soá nuùt cuûa hai caây naøy laø do caây ñoû ñen 
khoâng caân baèng toát baèng caây AVL. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø caùc 
thao taùc döõ lieäu treân caây ñoû ñen nhaát thieát phaûi chaäm hôn caây AVL, do caây AVL 
coù theå caàn ñeán nhieàu pheùp quay ñeå duy trì söï caân baèng hôn nhöõng gì maø caây ñoû 
ñen caàn ñeán. 

10.4.3. Ñaëc taû caây ñoû ñen 

Ñeå ñaëc taû moät lôùp C++ nhaèm bieåu dieãn cho caùc ñoái töôïng cuûa caây ñoû ñen, 
chuùng ta caàn khaûo saùt moät vaøi taùc vuï treân chuùng. Chuùng ta coù theå hieän thöïc caây 
ñoû ñen nhö laø caây B-tree maø caùc nuùt cuûa noù chöùa caùc caây tìm kieám thay vì caùc 
danh saùch lieân tuïc. Caùch tieáp caän naøy buoäc chuùng ta phaûi vieát laïi nhieàu phöông 
thöùc vaø haøm phuï trôï ñaõ coù ñoái vôùi caây B-tree, do phieân baûn tröôùc ñaây cuûa  
B-tree lieân quan chaët cheõ ñeán hieän thöïc lieân tuïc cuûa caùc phaàn töû trong moãi nuùt. 
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Vì theá chuùng ta seõ ñeà xuaát moät hieän thöïc lôùp caây ñoû ñen thöøa keá caùc ñaëc tính cuûa 
lôùp caây tìm kieám trong phaàn 10.2. 

 
Chuùng ta baét ñaàu baèng caùch theâm thuoäc tính maøu vaøo moãi nuùt cuûa caây ñoû ñen: 
 

enum Color {red, black}; 
 
template <class Record> 
struct RB_node: public Binary_node<Record> { 
   Color color; 
   RB_node(const Record &new_entry) { color = red; data = new_entry; 
                                      left = right = NULL; } 
   RB_node()                { color = red; left = right = NULL; } 
   void set_color(Color c)  { color = c; } 
   Color get_color() const  { return color; } 
}; 

 
Ñeå thuaän tieän, chuùng ta söû duïng caùc ñònh nghóa trong doøng (inline definition) 

cho caùc contructor vaø moät soá phöông thöùc khaùc cuûa RB_node. Caáu truùc struct 
RB_node raát gioáng vôùi caáu truùc struct AVL_node duøng trong caây AVL tröôùc kia 
trong phaàn 10.4: söï khaùc nhau duy nhaát chæ laø thuoäc tính maøu thay cho thuoäc 
tính caân baèng. 

 
Ñeå coù theå goïi caùc phöông thöùc get_color vaø set_color thoâng qua caùc con 

troû chæ ñeán Binary_node, chuùng ta caàn boå sung caùc haøm aûo töông öùng trong 
struct Binary_node, töông töï nhö chuùng ta ñaõ laøm khi xaây döïng caây AVL. 

 
Caáu truùc cuûa Binary_node ñaõ söûa ñoåi nhö sau: 
 

template <class Entry> 
struct Binary_node { 
   Entry data; 
   Binary_node<Entry> *left; 
   Binary_node<Entry> *right; 
   virtual Color get_color() const { return red; } 
   virtual void set_color(Color c) { } 
   Binary_node()                   { left = right = NULL; } 
   Binary_node(const Entry &x)     { data = x; left = right = NULL; } 
}; 

 
Baèng caùch söûa ñoåi nhö vaäy, chuùng ta ñaõ coù theå söû duïng laïi moïi phöông thöùc vaø 

haøm xöû lyù cho caây nhò phaân tìm kieám vaø caùc nuùt cuûa noù. Vieäc tìm kieám vaø duyeät 
treân caây ñoû ñen töông töï nhö ñoái vôùi caây nhò phaân tìm kieám. 

 
Chuùng ta seõ vieát phöông thöùc theâm phaàn töû vaøo caây ñoû ñen sao cho noù vaãn giöõ 

ñöôïc tính chaát cuûa caây ñoû ñen sau khi theâm vaøo. 
 

template <class Record> 
class RB_tree: public Search_tree<Record> { 
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public: 
   Error_code insert(const Record & new_entry); 
private:  //  Caùc haøm phuï trôï. 
}; 

10.4.4. Theâm phaàn töû 

Chuùng ta haõy baét ñaàu töø giaûi thuaät ñeä quy chuaån ñoái vôùi vieäc theâm vaøo moät 
caây tìm kieám nhò phaân. Nghóa laø, chuùng ta seõ so saùnh khoùa môùi cuûa target vôùi 
khoùa cuûa goác, neáu caây khoâng roãng, vaø sau ñoù theâm ñeä quy nuùt môùi vaøo caây con 
traùi hoaëc caây con phaûi cuûa goác. Quaù trình naøy keát thuùc khi chuùng ta gaëp moät caây 
con roãng, taïi ñoù chuùng ta seõ taïo moät nuùt môùi. 
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Nuùt môùi naøy neân laø maøu ñoû hay laø maøu ñen? Neáu cho noù maøu ñen, chuùng ta ñaõ 

laøm taêng soá nuùt ñen treân ñöôøng ñi töø goác ñeán noù, vaø vi phaïm ñieàu kieän ñen. Vaäy 
nuùt môùi phaûi coù maøu ñoû. Nhö vaäy khi theâm moät nuùt môùi vaøo caây ñoû ñen thì 

 
 

Hình 10.17 – Khoâi phuïc caùc ñieàu kieän ñoû vaø ñen. 
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noù luoân coù maøu ñoû. Neáu nuùt cha cuûa nuùt môùi naøy coù maøu ñen, vieäc theâm vaøo keát 
thuùc. Ngöôïc laïi, ñieàu kieän ñoû bò vi phaïm, vaø ñieàu vi phaïm naøy caàn phaûi ñöôïc giaûi 
quyeát. Chuùng ta seõ phaân tích caùc tröôøng hôïp vaø seõ xöû lyù rieâng reõ cho chuùng. 

 
Giaûi thuaät cuûa chuùng ta khaù laø ñôn giaûn neáu chuùng ta khoâng xem xeùt caùc 

tröôøng hôïp naøy ngay laäp töùc maø trì hoaõn chuùng laïi trong chöøng möïc coù theå. Khi 
taïo moät nuùt ñoû, chuùng ta seõ khoâng coá gaéng ñieàu chænh laïi caây ngay, thay vaøo ñoù, 
chuùng ta chæ ñôn giaûn traû veà moät chæ soá traïng thaùi cho bieát nuùt vöøa xöû lyù xong coù 
maøu ñoû. 

 
Khi moät laàn goïi ñeä quy keát thuùc, chæ soá traïng thaùi naøy ñöôïc gôûi ngöôïc veà laàn 

ñeä quy ñaõ goïi noù, vieäc xöû lyù seõ ñöôïc thöïc hieän ôû nuùt cha. Neáu nuùt cha coù maøu ñen, 
caùc ñieàu kieän cuûa caây ñoû ñen khoâng bò vi phaïm, quaù trình xöû lyù keát thuùc. Neáu nuùt 
cha coù maøu ñoû, chuùng ta cuõng seõ khoâng giaûi quyeát ngay, maø moät laàn nöõa laïi gaùn 
chæ soá traïng thaùi cho bieát vöøa coù hai nuùt maøu ñoû. Laàn ñeä quy beân treân taïi nuùt oâng 
seõ nhaän ñöôïc chæ soá traïng thaùi naøy, coù keøm theâm thoâng tin cho bieát hai nuùt maøu 
ñoû vöøa roài thuoäc caây con traùi hay caây con phaûi cuûa noù. 

 
Sau khi caùc laàn ñeä quy traû veà ñeán nuùt oâng, vieäc xöû lyù seõ ñöôïc tieán haønh taïi 

ñaây. Chuùng ta bieát raèng nuùt oâng luoân coù maøu ñen, do tröôùc khi xuaát hieän nuùt con 
maøu ñoû, caùc maøu cuûa nuùt cha vaø nuùt oâng phaûi thoûa ñieàu kieän cuûa caây ñoû ñen, maø 
nuùt cha ñoû thì nuùt oâng phaûi ñen. Quy öôùc nuùt goác maøu ñen coù lôïi trong tröôøng hôïp 
naøy, vì neáu nuùt cha maøu ñoû, thì noù khoâng theå laø nuùt goác. Khi quaù trình xöû lyù lan 
truyeàn veà taän goác thì nuùt oâng phaûi luoân luoân toàn taïi. 

 
Cuoái cuøng, taïi laàn ñeä quy cuûa nuùt oâng, chuùng ta coù theå bieán ñoåi caây ñeå khoâi 

phuïc laïi caùc ñieàu kieän ñoû ñen. Chuùng ta chæ caàn xem xeùt tröôøng hôïp hai nuùt ñoû 
thuoäc caây con traùi cuûa nuùt oâng. Tröôøng hôïp ngöôïc laïi chæ laø ñoái xöùng. Chuùng ta 
caàn phaân bieät hai tröôøng hôïp töông öùng vôùi maøu cuûa nuùt con coøn laïi cuûa nuùt oâng, 
nghóa laø nuùt chuù cuûa nuùt ñoû môùi xuaát hieän. 

 
Tröôùc tieân, giaû söû nuùt chuù coù maøu ñen. Tröôøng hôïp naøy coù goäp caû tröôøng hôïp 

nuùt chuù roãng, do quy öôùc caây con roãng coù maøu ñen. Caùc ñaëc tính cuûa caây ñoû ñen  
seõ ñöôïc khoâi phuïc nhôø moät pheùp quay ñôn hay moät pheùp quay keùp qua phaûi, nhö 
hai phaàn ñaàu cuûa hình 10.17. Trong caû hai sô ñoà naøy, pheùp quay, keùo theo söï thay 
ñoåi caùc maøu nuùt töông öùng, seõ loaïi ñöôïc söï vi phaïm ñieàu kieän ñoû, ñoàng thôøi baûo 
toaøn ñieàu kieän ñen do khoâng laøm thay ñoåi soá nuùt ñen trong baát kyø ñöôøng ñi naøo 
töø goác ñeán caùc nuùt laù. 

 
Giôø chuùng ta giaû söû nuùt chuù coù maøu ñoû, nhö hai phaàn beân döôùi cuûa hình 10.17. 

Vieäc bieán ñoåi raát ñôn giaûn: khoâng coù pheùp quay naøo xaûy ra, chæ coù söï thay ñoåi caùc 
maøu. Nuùt cha vaø nuùt chuù trôû thaønh maøu ñen, nuùt oâng trôû thaønh maøu ñoû. Ñieàu kieän 
ñoû vaãn baûo ñaûm khi xeùt moái quan heä giöõa nuùt oâng vaø nuùt cha, nuùt chuù; giöõa nuùt 
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cha vaø nuùt con maøu ñoû môùi xuaát hieän beân döôùi. Ñieàu kieän ñen khoâng bò vi phaïm 
do soá nuùt ñen trong caùc ñöôøng ñi doïc theo caây khoâng heà thay ñoåi. Tuy nhieân, khi 
nuùt oâng vöøa ñöôïc bieán ñoåi thaønh maøu ñoû, ñieàu kieän ñoû coù theå bò vi phaïm khi xeùt 
moái quan heä vôùi nuùt cha cuûa nuùt naøy. Quaù trình xöû lyù chöa theå chaám döùt. Maëc duø 
vaäy, chuùng ta coù theå thaáy raèng nuùt oâng vöøa ñöôïc ñoåi sang maøu ñoû hoaøn toaøn gioáng 
vôùi tröôøng hôïp moät nuùt ñoû môùi xuaát hieän luùc tröôùc. Vaäy chuùng ta chæ caàn ñeå laïi 
cho caùc laàn goïi ñeä quy beân treân xöû lyù taïi caùc nuùt beân treân nöõa trong caây, baèng 
caùch laïi cho chæ soá traïng thaùi veà laïi tröôøng hôïp coù moät nuùt ñoû môùi xuaát hieän. Nhö 
vaäy quaù trình xöû lyù khi ñieàu kieän ñoû bò vi phaïm ñöôïc lan truyeàn doïc leân phía treân 
cuûa caây. Quaù trình naøy coù theå keát thuùc taïi moät nuùt naøo ñoù, hoaëc coù theå lan truyeàn 
leân taän goác. Vaø khi nuùt goác caàn ñöôïc ñoåi sang maøu ñoû, thì chöông trình ngoaøi 
cuøng chæ caàn ñoåi nuùt naøy thaønh maøu ñen cho ñuùng quy öôùc. Ñieàu naøy cuõng khoâng 
vi phaïm ñieàu kieän ñen, do noù laøm cho soá nuùt ñen trong taát caû caùc ñöôøng ñi doïc 
theo caây taêng theâm moät ñôn vò. Vaø ñaây cuõng chính laø tröôøng hôïp duy nhaát laøm 
cho soá nuùt ñen trong caùc ñöôøng ñi naøy taêng leân. 

10.4.5. Phöông thöùc theâm vaøo. Hieän thöïc 

Chuùng ta seõ chuyeån giaûi thuaät treân thaønh chöông trình C++. Cuõng nhö moïi 
khi, phaàn lôùn coâng vieäc ñeàu ñöôïc thöïc hieän bôûi haøm ñeä quy, phöông thöùc insert 
chæ caàn ñoåi nuùt goác thaønh maøu ñen khi caàn vaø kieåm tra loãi. Phaàn quan troïng nhaát 
cuûa giaûi thuaät theâm phaàn töû vaøo caây ñoû ñen laø naém giöõ ñöôïc chæ soá traïng thaùi moãi 
khi coù moät laàn ñeä quy keát thuùc. Chuùng ta caàn moät kieåu lieät keâ môùi ñeå phaân bieät 
caùc traïng thaùi: 
enum RB_code {okay, red_node, left_red, right_red, duplicate}; 
/*  Caùc giaù trò traïng thaùi maø moät laàn ñeä quy caàn chuaån bò tröôùc khi keát thuùc ñeå traû veà cho laàn ñeä 
quy beân treân nhö sau (giaû söû goïi nuùt ñang ñöôïc xöû lyù trong laàn ñeä quy hieän taïi laø *current): 
 
okay:      Maøu cuûa *current khoâng coù söï thay ñoåi naøo.  
 
red_node:  Maøu cuûa *current vöøa chuyeån töø ñen sang ñoû. Laàn ñeä quy beân treân khi nhaän ñöôïc 

thoâng tin naøy caàn xem xeùt ñeå xöû lyù.  
 
right_red: Maøu cuûa *current vaø nuùt con phaûi cuûa noù ñeàu laø ñoû, coù söï vi phaïm ñieàu kieän ñoû. 

Laàn ñeä quy beân treân khi nhaän ñöôïc thoâng tin naøy caàn thöïc hieän pheùp quay hoaëc ñoåi 
maøu caàn thieát. 

 
left_red:  Maøu cuûa *current vaø nuùt con traùi cuûa noù ñeàu laø ñoû, coù söï vi phaïm ñieàu kieän ñoû. 

Laàn ñeä quy beân treân khi nhaän ñöôïc thoâng tin naøy caàn thöïc hieän pheùp quay hoaëc ñoåi 
maøu caàn thieát. 

 
duplicate: Phaàn töû caàn theâm vaøo caây ñaõ coù trong caây. 
*/ 

 
 
 

template <class Record> 
Error_code RB_tree<Record>::insert(const Record &new_entry) 
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/* 
post: Neáu khoùa trong new_entry ñaõ coù trong RB_tree, phöông thöùc traû veà 

duplicate_error. Ngöôïc laïi, phöông thöùc traû veà success vaø new_entry ñöôïc theâm 
vaøo caây sao cho caây vaãn thoûa caây RB-tree.  

uses: Caùc phöông thöùc cuûa struct RB_node vaø haøm ñeä quy rb_insert. 
*/ 
{ 
   RB_code status = rb_insert(root, new_entry); 
   switch (status) {   
      case red_node:   
         root->set_color(black);  
      case okay: 
         return success; 
      case duplicate: 
         return duplicate_error; 
      case right_red: 
      case left_red: 
         cout << "WARNING: Program error detected in RB_tree::insert" << 

endl; 
         return internal_error; 
   } 
} 

 
Haøm ñeä quy rb_insert thöïc hieän thöïc söï vieäc theâm phaàn töû môùi vaøo caây: tìm 

kieám trong caây theo caùch thoâng thöôøng, gaëp caây con roãng, theâm nuùt môùi vaøo taïi 
ñaây, caùc vieäc coøn laïi ñöôïc thöïc hieän treân ñöôøng quay veà cuûa caùc laàn goïi ñeä quy. 
Haøm naøy coù goïi modify_left hoaëc modify_right ñeå thöïc hieän caùc pheùp quay 
vaø ñoåi maøu töông öùng vôùi caùc tröôøng hôïp trong hình 10.17.  

 
template <class Record> 
RB_code RB_tree<Record>::rb_insert(Binary_node<Record> *&current, 
                                   const Record &new_entry) 
/* 
pre:  current laø NULL hoaëc laø ñòa chæ cuûa nuùt goác cuûa moät caây con trong RB_tree. 
post: Neáu khoùa trong new_entry ñaõ coù trong RB_tree, phöông thöùc traû veà 

duplicate_error. Ngöôïc laïi, phöông thöùc traû veà success vaø new_entry ñöôïc theâm 
vaøo caây con coù goác laø current. Tính chaát caây ñoû ñen trong caây con naøy vaãn thoûa ngoaïi 
tröø maøu taïi nuùt goác cuûa noù vaø moät trong hai nuùt con cuûa nuùt goác naøy. Traïng thaùi naøy seõ 
ñöôïc haøm modify_right hoaëc modify_left ñieàu chænh thích hôïp (töông öùng caùc trò cuûa 
RB_code) ñeå traû veà cho laàn ñeä quy beân treân cuûa laàn goïi rb_insert naøy.  

uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp RB_node, caùc haøm rb_insert (moät caùch ñeä quy), 
modify_left, vaø modify_right. 

*/ 
{ 
   RB_code status, 
           child_status; 
   if (current == NULL) { 
      current = new RB_node<Record>(new_entry); 
      status = red_node; 
   } 
 
   else if (new_entry == current->data) 
      return duplicate; 
   else if (new_entry < current->data) { 
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      child_status = rb_insert(current->left, new_entry); 
      status = modify_left(current, child_status); 
   } 
   else { 
      child_status = rb_insert(current->right, new_entry); 
      status = modify_right(current, child_status); 
   } 
   return status; 
} 
 

Haøm modify_left döïa vaøo traïng thaùi cuûa caùc nuùt con ñeå thöïc hieän pheùp quay 
hay söûa ñoåi maøu töông öùng, ñoàng thôøi caäp nhaät laïi vaø traû veà chæ soá traïng thaùi cho 
rb_insert. Chính trong haøm naøy chuùng ta quyeát ñònh trì hoaõn coâng vieäc khoâi 
phuïc caùc ñaëc tính cuûa caây ñoû ñen. Khi modify_left ñöôïc goïi, chuùng ta bieát raèng 
vieäc theâm vaøo vöøa ñöôïc thöïc hieän trong caây con beân traùi cuûa nuùt hieän taïi, bieát 
ñöôïc maøu cuûa nuùt hieän taïi, vaø thoâng qua chæ soá traïng thaùi, chuùng ta coøn bieát ñöôïc 
tröôøng hôïp naøo ñaõ xaûy ra ôû caây con traùi cuûa noù. Baèng caùch söû duïng caùc thoâng tin 
naøy, chuùng ta coù theå xaùc ñònh chính xaùc nhöõng vieäc caàn laøm ñeå khoâi phuïc caùc ñaëc 
tính cuûa caây ñoû ñen. 
 
 
template <class Record> 
RB_code RB_tree<Record>::modify_left(Binary_node<Record> *&current, 
                                     RB_code &child_status) 
/* 
pre:  Caây con beân traùi cuûa current vöøa ñöôïc theâm nuùt môùi, trò trong child_status seõ quyeát 

ñònh vieäc xöû lyù keá tieáp trong haøm naøy. 
post: Vieäc ñoåi maøu hoaëc quay caàn thieát ñaõ ñöôïc thöïc hieän, traïng thaùi thích hôïp ñöôïc traû veà bôûi 

haøm naøy.  
uses: Caùc phöông thöùc cuûa struct RB_node, caùc haøm rotate_right, 

double_rotate_right, vaø flip_color. 
*/ 
{ 
   RB_code status = okay; 
   Binary_node<Record> *aunt = current->right; 
   Color aunt_color = black; 
   if (aunt != NULL) aunt_color = aunt->get_color(); 
   switch (child_status) { 
   case okay: 
      break;  //  Vieäc xöû lyù ñaõ keát thuùc vaø khoâng caàn lan truyeàn leân treân nöõa. 
   case red_node: 
      if (current->get_color() == red) 
         status = left_red; 
      else 
         status = okay;// current maøu ñen, nuùt con traùi maøu ñoû, ñaõ thoûa caây 

RB-tree. 
      break; 
   case left_red: 
      if (aunt_color == black) status = rotate_right(current); 
      else                     status = flip_color(current); 
      break; 
   case right_red: 
      if (aunt_color == black) status = double_rotate_right(current); 
      else                     status = flip_color(current); 
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      break; 
   } 
   return status; 
} 

 
Haøm phuï trôï modify_right cuõng töông töï, noù xöû lyù cho caùc tình huoáng caây coù 

daïng nhö nhöõng hình aûnh phaûn chieáu qua göông cuûa caùc tình huoáng trong hình 
10.17. Haøm ñoåi maøu flip_color ñöôïc xem nhö baøi taäp. Caùc haøm quay döïa treân 
cô sôû caùc haøm quay cuûa caây AVL, coù theâm vieäc gaùn laïi caùc maøu vaø chæ soá traïng 
thaùi thích hôïp. 

10.4.6. Loaïi moät nuùt 

Cuõng nhö caây B-tree, vieäc loaïi boû moät nuùt phöùc taïp hôn vieäc theâm vaøo, ñoái 
vôùi caây ñoû ñen, vieäc loaïi nuùt coøn khoù khaên hôn raát nhieàu. Vieäc theâm vaøo taïo ra 
moät nuùt môùi maøu ñoû daãn ñeán nguy cô vi phaïm ñieàu kieän ñoû, chuùng ta caàn xem xeùt 
moät caùch caån thaän ñeå giaûi quyeát caùc vi phaïm naøy. Vieäc loaïi moät nuùt ñoû ra khoûi 
caây khoâng khoù laém. Tuy nhieân, vieäc loaïi moät nuùt ñen khoûi caây daãn ñeán nguy cô vi 
phaïm ñieàu kieän ñen, vaø noù ñoøi hoûi chuùng ta phaûi xem xeùt raát nhieàu tröôøng hôïp 
ñaëc bieät ñeå khoâi phuïc ñieàu kieän ñen cho caây.  
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Chöông 11 – HAØNG ÖU TIEÂN  
 
Caáu truùc döõ lieäu haøng ñôïi maø chuùng ta ñaõ xem xeùt trong chöông 3 laø theo ñuùng 

nguyeân taéc FIFO. Tuy nhieân trong thöïc teá, coù nhöõng tröôøng hôïp caàn coù söï linh 
ñoäng hôn. Chaúng haïn trong soá caùc coâng vieäc caàn xöû lyù, coù moät soá ít coâng vieäc voâ 
cuøng quan troïng, chuùng caàn ñöôïc xöû lyù caøng sôùm caøng toát ngay khi coù theå. Hoaëc 
trong tröôøng hôïp coù nhieàu taäp tin cuøng ñang chôø ñöôïc in, moät soá taäp tin chæ coù 1 
trang trong khi moät vaøi taäp tin khaùc thì raát daøi. Neáu caùc taäp tin 1 trang ñöôïc in 
tröôùc thì khoâng aûnh höôûng ñeán thôøi gian chôø ñôïi cuûa caùc taäp tin khaùc bao nhieâu. 
Ngöôïc laïi, neáu cöù theo thöù töï FIFO, moät soá baûn in chæ coù 1 trang laïi phaûi chôø ñôïi 
quaù laâu. 

 
Haøng coù xeùt thöù töï öu tieân, hay goïi taét laø haøng öu tieân (priority queue), laø moät 

caùch giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp treân moät caùch thoûa ñaùng. Tuøy vaøo öùng duïng, tieâu 
chí ñeå xeùt ñoä öu tieân do chuùng ta quyeát ñònh. Trong chöông naøy chuùng ta seõ ñaëc 
taû vaø hieän thöïc CTDL cho haøng öu tieân naøy. 

11.1. Ñònh nghóa haøng öu tieân 
Haøng öu tieân coù caùc phöông thöùc gaàn gioáng nhö moät haøng ñôïi thoâng duïng, chæ 

khaùc veà maët chieán löôïc: 

Ñònh nghóa: Moät haøng öu tieân caùc phaàn töû kieåu T goàm caùc phaàn töû cuûa T, keøm 
caùc taùc vuï sau: 

1. Taïo môùi moät ñoái töôïng haøng roãng. 
2. priority_append: Theâm moät phaàn töû môùi vaøo haøng, giaû söû haøng chöa ñaày 

(tuøy vaøo ñoä öu tieân cuûa phaàn töû döõ lieäu môùi noù seõ ñöôïc ñöùng ôû moät vò trí thích 
hôïp).  

3. priority_serve: Loaïi moät phaàn töû ra khoûi haøng, giaû söû haøng chöa roãng 
(phaàn töû bò loaïi laø phaàn töû ñeán löôït ñöôïc xem xeùt theo quy öôùc ñoä öu tieân ñaõ 
ñònh). 

4. priority_retrieve: Xem phaàn töû taïi ñaàu haøng (phaàn töû saép ñöôïc xem xeùt). 

11.2. Caùc phöông aùn hieän thöïc haøng öu tieân 
Giaû söû ñoä öu tieân laø söï keát hôïp bôûi ñoä öu tieân theo tieâu chí maø chuùng ta ñaõ 

choïn cuøng vôùi thöù töï xuaát hieän cuûa coâng vieäc. Khi ñöa vaøo haøng, moãi coâng vieäc seõ 
coù moät thoâng soá ñeå chöùa ñoä öu tieân naøy. Chuùng ta quy öôùc raèng ñoä öu tieân caøng 
nhoû thöù töï öu tieân caøng cao. 

 
Chuùng ta coù theå duøng DSLK ñôn ñeå hieän thöïc haøng öu tieân. Vieäc theâm vaøo 

luoân thöïc hieän ôû ñaàu danh saùch, vieäc laáy ra seõ phaûi duyeät laàn löôït heát danh saùch 
ñeå choïn phaàn töû coù ñoä öu tieân cao nhaát. Ngöôïc laïi, neáu khi theâm vaøo luoân giöõ 
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danh saùch ñuùng thöù töï taêng daàn cuûa ñoä öu tieân, khi laáy ra chæ caàn laáy phaàn töû ñaàu 
danh saùch. Caû hai caùch ñeàu toán O(1) cho moät taùc vuï vaø O(N) cho taùc vuï coøn laïi. 

 
Phöông aùn thöù hai coù theå hieän thöïc haøng öu tieân bôûi moät caây nhò phaân tìm 

kieám (BST). Phöông aùn naøy caàn O(logN) cho moãi taùc vuï theâm hoaëc loaïi phaàn töû. 
Taùc vuï priority_serve seõ luoân laáy ra phaàn töû cöïc traùi cuûa caây nhò phaân, ñieàu 
naøy seõ laøm cho caây maát caân baèng vaø coù theå khaéc phuïc baèng caùch söû duïng caây AVL 
thay cho caây BST bình thöôøng. 

 
Tuy nhieân caùc phöông aùn söû duïng caây treân ñaây hôi bò thöøa. Vieäc quaûn lyù caây 

quaù phöùc taïp so vôùi muïc ñích cuûa chuùng ta.  
 
Caùch hieän thöïc ñôn giaûn vaø phoå bieán cho haøng öu tieân laø heap nhò phaân 

(binary heap), coù khi coøn ñöôïc goïi taét laø heap. Vaø vì noù khaù phoå bieán neân nhieàu 
luùc ngöôøi ta chæ goïi ñôn giaûn laø heap, chöù khoâng coøn goïi laø haøng öu tieân nöõa. 
Ñònh nghóa heap nhò phaân ñaõ ñöôïc trình baøy trong chöông 8. Trong chöông naøy 
chuùng ta söû duïng heap nhò phaân laø moät min-heap. 
 

Phaàn hieän thöïc moät CTDL heap cuï theå ñöôïc xem nhö baøi taäp. Phaàn tieáp sau 
ñaây trình baøy caùc thao taùc treân heap baèng maõ giaû, vaø ñeå deã daøng hình dung 
chuùng ta cuõng vaãn duøng hình aûnh cuûa caây nhò phaân ñeå minh hoïa.  

11.3. Hieän thöïc caùc taùc vuï cô baûn treân heap nhò phaân 

11.3.1. Taùc vuï theâm phaàn töû 

Ñeå theâm moät phaàn töû môùi vaøo heap, chuùng ta taïo moät choã troáng ngay sau 
phaàn töû cuoái cuûa heap, ñieàu naøy baûo ñaûm heap vaãn coù caáu truùc caây nhò phaân ñaày 
ñuû hoaëc gaàn nhö ñaày ñuû. Neáu phaàn töû môùi coù theå ñaët vaøo choã troáng naøy maø khoâng 
vi phaïm ñieàu kieän thöù hai cuûa heap (baèng caùch so saùnh phaàn töû môùi vôùi nuùt cha 
cuûa choã troáng naøy) thì giaûi thuaät keát thuùc. Ngöôïc laïi, chuùng ta laáy phaàn töû cha 
cuûa choã troáng naøy ñeå laáp vaøo choã troáng, luùc ñoù seõ xuaát hieän choã troáng môùi. Coâng 
vieäc laäp laïi töông töï cho ñeán khi tìm ñöôïc vò trí thích hôïp cho phaàn töû môùi. 
Hình 11.1 minh hoïa vieäc theâm phaàn töû 14 vaøo moät heap. 
Vieäc theâm phaàn töû môùi toán nhieàu nhaát laø O(logN). 
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Hình 11.1. Theâm phaàn töû 14 vaøo heap 
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ErrorCode Priority_Queue::priority_append(Entry item) 
/* 
pre: ñoái töôïng Priority_Queue coù thuoäc tính heap laø maûng lieân tuïc chöùa caùc phaàn töû. 
post: item ñöôïc theâm vaøo haøng öu tieân sao cho tính chaát heap vaãn thoaû. 
*/ 
{ 

1. if (full()) 
1. return overflow; 

2. else 
1. current_position = size() 
2. loop ((toàn taïi parent laø cha cuûa phaàn töû taïi current_position) AND 

                                                (parent > item)  
// Laàn löôït di chuyeån caùc nuùt cha xuoáng neáu cha lôùn hôn item ñeå laáp choã troáng 

1. heap[current_position] = parent 
2. Cho current_position laø vò trí cuûa parent 

3. endloop 
4. heap[current_position] = item 
5. // Caäp nhaät laïi kích thöôùc cuûa heap. 
6. return success 

3. endif 
} 
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11.3.2. Taùc vuï loaïi phaàn töû 

 Vieäc loaïi phaàn töû cuõng töông töï vieäc theâm vaøo. Phaàn töû laáy ra chính laø phaàn 
töû taïi goác cuûa caây vì ñoù laø phaàn töû coù ñoä öu tieân cao nhaát. Vieäc coøn laïi laø giaûi 
quyeát cho choã troáng naøy. Trong hình 11.2 chuùng ta seõ thaáy quaù trình di chuyeån 
cuûa choã troáng. Moät trong hai phaàn töû con cuûa noù seõ di chuyeån laáp ñaày choã troáng. 
Phaàn töû nhoû nhaát trong hai phaàn töû con ñöôïc choïn ñeå thoûa ñònh nghóa cuûa heap. 
Cuoái cuøng, vôùi choã troáng khoâng coøn nuùt con thì ñöôïc laáp ñaày bôûi phaàn töû cuoái cuûa 
heap vì chuùng ta luoân bieát raèng ñaây laø caây nhò phaân ñaày ñuû hoaëc gaàn nhö ñaày ñuû, 
noù luoân chöùa caùc phaàn töû coù theå ñieàn vaøo moät maûng lieân tuïc töø traùi sang phaûi. Vaø 
thöïc söï chuùng ta cuõng hieän thöïc heap trong moät maûng lieân tuïc chöù khoâng phaûi 
caáu truùc caây coù con troû. Moïi thao taùc vôùi caùc chæ soá ñeå ñònh vò ñeán caùc phaàn töû 
cha, con, ñeàu raát nhanh choùng. Chuùng ta coù theå chaéc chaén raèng ñieàu kieän thöù hai 
trong ñònh nghóa cuûa heap cuõng khoâng bò vi phaïm khi dôøi phaàn töû cuoái baèng caùch 
naøy. Chi phí trong vieäc loaïi phaàn töû laø O(logN). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 11.2. Loaïi moät phaàn töû ra khoûi heap 
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11.4. Caùc taùc vuï khaùc treân heap nhò phaân 

11.4.1. Taùc vuï tìm phaàn töû lôùn nhaát 

Taùc vuï priority_retrieve truy xuaát phaàn töû beù nhaát trong min-heap coù chi 
phí O(1). Ñoái vôùi vieäc tìm ra phaàn töû lôùn nhaát trong min-heap khoù khaên hôn. 
Tuy vaäy, chuùng ta cuõng khoâng phaûi duøng caùch tìm tuyeán tính treân toaøn boä heap, 
vì caùc phaàn töû trong heap luoân coù moät traät töï nhaát ñònh theo ñònh nghóa. Chuùng 
ta thaáy ngay raèng phaàn töû lôùn nhaát phaûi laø moät trong caùc nuùt laù, ñoù laø moät nöûa 
beân phaûi cuûa maûng lieân tuïc chöùa caùc phaàn töû cuûa heap. 

11.4.2. Taùc vuï taêng giaûm ñoä öu tieân 

Taïi thôøi ñieåm khi maø caùc coâng vieäc ñöôïc ñöa vaøo haøng öu tieân, moãi coâng vieäc 
ñeàu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ñoä öu tieân, vaø chæ soá naøy chính laø khoùa ñöôïc xöû lyù bôûi heap. 
Tuy nhieân, giaû söû trong khi caùc coâng vieäc ñang naèm trong haøng öu tieân ñeå chôø 
ñeán löôït ñöôïc cung caáp dòch vuï, ngöôøi ñieàu haønh muoán can thieäp vaøo thöù töï öu 
tieân naøy vì moät soá lyù do. Chaúng haïn coù moät coâng vieäc ñang phaûi chôø quaù laâu vaø coù 
moät yeâu caàu ñoät xuaát caàn thuùc ñaåy noù ñöôïc hoaøn thaønh sôùm hôn. Ngöôïc laïi ngöôøi 
ñieàu haønh cuõng coù theå muoán ñieàu chænh giaûm ñoä öu tieân moät coâng vieäc naøo khaùc. 
Nhöõng ñieàu naøy raát thöôøng xaûy ra neáu chuùng ta xeùt trong moät tình huoáng raèng, 
trong cheá ñoä phuïc vuï coù phaân chia thôøi gian, khi heát khoaûng thôøi gian quy ñònh, 
neáu coâng vieäc vaãn chöa thöïc hieän xong thì laïi phaûi quay laïi haøng ñôïi naèm chôø 
tieáp. Moãi coâng vieäc thöôøng phaûi ñôïi, ñöôïc phuïc vuï, ñôïi, ñöôïc phuïc vuï,… vaøi laàn nhö 
theá môùi keát thuùc. Nhö vaäy thì vieäc ngöôøi ñieàu haønh ñöôïc quyeàn can thieäp vaøo 
haøng ñôïi tuøy vaøo nhöõng tình theá cuï theå laø raát coù lôïi. Nhöõng coâng vieäc ñoâi khi do 

ErrorCode Priority_Queue::priority_serve() 
/* 
pre: ñoái töôïng Priority_Queue coù thuoäc tính heap laø maûng lieân tuïc chöùa caùc phaàn töû. 
post: phaàn töû nhoû nhaát trong haøng öu tieân ñöôïc laáy ñi. 
*/ 
{ 

1. if (empty()) 
1. return underflow; 

2. else 
1. current_position = 0 
2. loop (phaàn töû taïi current_position coù con)// Laàn löôït di chuyeån caùc nuùt  

// con leân ñeå laáp choã troáng. 
1. child laø phaàn töû nhoû nhaát trong hai con  
2. child ñöôïc cheùp leân vò trí current_position 
3. Cho current_position laø vò trí cuûa child vöøa ñöôïc cheùp  

3. endloop 
4. heap[current_position] = heap[size()-1] 
5. // Caäp nhaät laïi kích thöôùc cuûa heap. 
6. return success 

3. endif 
} 
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tính thieáu hieäu quaû, ñaõ söû duïng toång thôøi gian phuïc vuï quaù lôùn maø vaãn chöa keát 
thuùc, thöôøng bò giaûm ñoä öu tieân nhö moät hình thöùc phaït. 

 
Tröôùc heát chuùng ta caàn boå sung moät vaøi CTDL vaø moät vaøi haøm phuï trôï sao cho 

khi moät coâng vieäc ñöôïc ñöa vaøo haøng öu tieân chuùng ta luoân naém ñöôïc vò trí cuûa noù 
trong haøng öu tieân, keå caû khi noù bò dòch chuyeån do caùc thao taùc cuûa caùc taùc vuï 
theâm, loaïi,…Taát nhieân nhöõng boå sung naøy seõ ñöôïc ñoùng kín trong CTDL 
Priority_Heap cuûa chuùng ta. Sau ñoù, chuùng ta coù theå thieát keá hai taùc vuï 
decrease_key(position, delta) vaø increase_key(position, delta) cho 
pheùp giaûm hoaëc taêng khoùa cuûa phaàn töû taïi vò trí position trong heap moät löôïng 
delta. Khi giaûm hoaëc taêng nhö vaäy, chuùng ta chæ caàn xöû lyù dòch chuyeån phaàn töû 
naøy leân hoaëc xuoáng vò trí thích hôïp trong heap so vôùi giaù trò môùi cuûa khoùa, vieäc 
naøy raát deã daøng vaø gaàn gioáng vôùi nhöõng gì chuùng ta ñaõ laøm trong hai taùc vuï 
priority_append vaø priority_serve. 

11.4.3. Taùc vuï loaïi moät phaàn töû khoâng ôû ñaàu haøng 

Chuùng ta cuõng coù theå boå sung theâm taùc vuï loaïi haún moät coâng vieäc ñang ñôïi 
trong haøng (khoâng phaûi laø phaàn töû ñang ôû ñaàu haøng vaø coù ñoä öu tieân cao nhaát) 
nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa moät ngöôøi söû duïng naøo ñoù muoán ngöng khoâng thöïc 
hieän coâng vieäc nöõa. Taùc vuï delete(position) ñôn giaûn laø goïi 
decrease_key(position, delta) vôùi delta voâ cuøng lôùn roài goïi 
priority_serve. 

11.5. Moät soá phöông aùn khaùc cuûa heap  

Ñaëc tính chính yeáu cuûa heap laø traät töï giöõa caùc phaàn töû cha – con. Ñieàu 
naøy ñaùp öùng muïc ñích cuûa haøng öu tieân laø truy xuaát nhanh choùng phaàn töû nhoû 
nhaát. Heap nhò phaân khai thaùc tính naêng cuûa maûng lieân tuïc taïo hieäu quaû nhaát 
ñònh trong caùc thao taùc treân haøng öu tieân. Döôùi ñaây laø moät vaøi phöông aùn khaùc 
cuûa heap, chuùng khai thaùc caùc öu ñieåm cuûa caùc caùch hieän thöïc khaùc nhau. 

 

11.5.1. d-heaps 

Heap nhò phaân luoân phoå bieán khi ngöôøi ta caàn duøng ñeán haøng öu tieân. d-
heaps hoaøn toaøn gioáng heap nhò phaân ngoaïi tröø moãi nuùt coù d chöù khoâng phaûi 2 
con. d caøng lôùn caøng lôïi cho pheùp theâm vaøo, ngöôïc laïi, trong pheùp loaïi boû phaàn töû 
beù nhaát, caàn phaûi chi phí trong vieäc so saùnh d phaàn töû con cuûa moät nuùt ñeå laáy 
phaàn töû nhoû nhaát ñaåy leân. Do ñoù d-heap thích hôïp vôùi caùc öùng duïng maø pheùp 
theâm vaøo ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân. Ngoaøi ra coøn phaûi tính ñeán chi phí trong 
vieäc ñònh vò caùc nuùt cha, nuùt con trong maûng lieân tuïc. Neáu d laø luõy thöøa cuûa 2 thì 
caùc pheùp nhaân, chia ñöôïc thöïc hieän bôûi pheùp dòch chuyeån bit raát tieän lôïi. Cuoái 
cuøng, töông töï B-tree, khi döõ lieäu quaù lôùn khoâng chöùa ñuû trong boä nhôù thì  
d-heap cuõng thích hôïp vôùi vieäc söû duïng theâm boä nhôù ngoaøi. 



Chöông 11 – Haøng öu tieân 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät   289

Hình 11.3 . d-heap 
 
Nhöôïc ñieåm cuûa caùc heap treân ñaây laø vieäc tìm kieám moät phaàn töû baát kyø hay 

vieäc troän hai heap vôùi nhau khoâng thích hôïp. Chuùng ta seõ xem xeùt moät soá caáu 
truùc phöùc taïp hôn nhöng raát thích hôïp cho pheùp troän. 

11.5.2. Heap leäch traùi (Leftist heap) 

Vieäc söû duïng maûng lieân tuïc nhö heap nhò phaân thaät khoâng deã ñeå thöïc hieän 
pheùp troän moät caùch hieäu quaû, vì noù luoân ñoøi hoûi vieäc di chuyeån caùc phaàn töû. Moïi 
CTDL thích hôïp cho vieäc troän ñeàu duøng ñeán con troû. Nhöôïc ñieåm cuûa con troû laø 
thôøi gian xaùc ñinh vò trí caùc phaàn töû laâu hôn so vôùi trong maûng lieân tuïc. Heap 
leäch traùi seõ söû duïng caáu truùc lieân keát vôùi caùc con troû traùi vaø phaûi taïi moãi nuùt ñeå 
chöùa ñòa chæ cuûa hai nuùt con, muïc ñích ñeå khai thaùc ñieåm maïnh cuûa pheùp troän. 

 
Heap leäch traùi cuõng gioáng vôùi heap nhò phaân ôû caáu truùc nhò phaân vaø traät töï 

giöõa caùc phaàn töû cha – con. Chuùng ta luoân nhôù raèng, traät töï giöõa caùc phaàn töû cha 
– con laø tính chaát cô baûn nhaát cuûa moïi heap. Ñieåm khaùc ôû ñaây laø heap leäch traùi 
khoâng coù söï caân baèng. 

 
Chuùng ta ñònh nghóa chieàu daøi ñöôøng ñi ñeán NULL cuûa moät phaàn töû X (null 

path length – Npl(X)) laø chieàu daøi cuûa ñöôøng ñi ngaén nhaát töø X ñeán moät nuùt laù. 
Npl cuûa nuùt laù vaø nuùt baäc moät baèng 0, Npl(NULL) = -1. Npl cuûa baát kyø nuùt naøo 
baèng Npl cuûa nuùt con coù Npl nhoû nhaát coäng theâm 1. 

 
Heap leäch traùi coù tính chaát sau ñaây: taïi moïi nuùt, Npl cuûa nuùt con traùi 

luoân lôùn hôn hoaëc baèng Npl cuûa nuùt con phaûi. Tính chaát naøy laøm cho heap 
leäch traùi maát caân baèng. Chuùng ta goïi ñöôøng ñi traùi (hoaëc phaûi) taïi moãi nuùt laø 
ñöôøng ñi ñeán nuùt döôùi cöïc traùi (cöïc phaûi) töông öùng cuûa nuùt ñoù. Moïi nuùt trong 
heap leäch traùi luoân coù khuynh höôùng coù ñöôøng ñi traùi daøi hôn ñöôøng ñi phaûi, do 
ñoù ñöôøng ñi phaûi taïi nuùt goác luoân laø ñöôøng ngaén nhaát trong caùc ñöôøng ñi töø goác 
ñeán caùc nuùt laù.  

 
Coù theå chöùng minh baèng suy dieãn raèng moät caây heap leäch traùi vôùi r nuùt treân 

ñöôøng ñi phaûi seõ coù ít nhaát 2r-1 nuùt. Töø ñoù caây heap leäch traùi N nuùt seõ coù nhieàu 
nhaát ⎣log(N+1)⎦  nuùt treân ñöôøng ñi phaûi. YÙ töôûng chính cuûa heap leäch traùi laø 
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moïi taùc vuï ñeàu ñöôïc thöïc hieän treân ñöôøng ñi phaûi ñeå luoân ñöôïc baûo ñaûm vôùi chi 
phí log(N). 

   (a)       (b) 
Hình�11.4. Npl taïi moãi nuùt. 
 (a)- Thoaû ñieàu kieän heap leäch traùi. 
 (b)- Nuùt coù daáu * vi phaïm ñieàu kieän heap leäch traùi.. 

 
Caùc taùc vuï treân heap leäch traùi 
 

Taùc vuï cô baûn nhaát cuûa heap leäch traùi laø taùc vuï troän. Chuùng ta seõ thaáy pheùp 
theâm vaøo vaø pheùp loaïi boû ñöôïc thöïc hieän deã daøng nhôø goïi pheùp troän naøy. 

 
Ngoaøi hai con troû traùi vaø phaûi, moãi nuùt trong heap leäch traùi coøn coù theâm thoâng 

tin laø Npl cuûa noù.  
 
Ñeå troän hai heap leäch traùi H1 vaø H2: 
• Neáu moät trong hai heap roãng thì traû veà heap coøn laïi. 
• Ngöôïc laïi, so saùnh döõ lieäu taïi hai nuùt goác, thöïc hieän troän heap coù goác lôùn 

hôn vôùi caây con phaûi cuûa heap coù goác nhoû hôn. Ñieàu naøy baûo ñaûm goác cuûa 
heap keát quaû luoân coù trò nhoû nhaát trong taát caû caùc nuùt, vì heap keát quaû coù 
goác chính laø goác cuûa heap ban ñaàu coù goác nhoû hôn. 

 
Ñaây chính laø quaù trình ñeä quy. Tröôùc khi keát thuùc moät laàn goïi ñeä quy, chuùng 

ta chæ caàn kieåm tra nuùt goác naøy coù thoûa ñieàu kieän cuûa heap leäch traùi hay khoâng, 
neáu caàn chuùng ta chæ caàn hoaùn vò hai con traùi vaø phaûi cuûa noù ñeå coù ñöôïc Npl cuûa 
nuùt con traùi lôùn hôn hoaëc baèng Npl cuûa nuùt con phaûi. Npl cuûa nuùt goác ñöôïc caäp 
nhaät baèng Npl cuûa nuùt con phaûi coäng theâm 1. 

 
Hình 11.5 minh hoïa quaù trình troän hai heap leäch traùi H1 vaø H2. 
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H1       H2 
 
(a)- Do 6>3, troän H2 vôùi caây con goác 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)- Do8>6, troän caây con goác 8 vôùi caây con goác 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c)-Do 8>7, troän caây con goác 8 vôùi caây con goác 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(d)- Do 18>8, troän caây con goác 18 vôùi caây con phaûi cuûa 8 (NULL) 
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(e)- Taïi nuùt 18 vaø nuùt 8 khoâng vi phaïm heap leäch traùi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(f)-  Taïi nuùt 7 vi phaïm heap leäch traùi, hoaùn vò hai caây con. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(g)- Taïi nuùt 6 khoâng vi phaïm heap leäch traùi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(h)- Taïi nuùt 3 vi phaïm heap leäch traùi, hoaùn vò hai caây con. 

 
Hình 11.5- Troän hai heap leäch traùi H1 vaø H2 
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//Phaàn maõ giaû cho khai baùo vaø moät soá taùc vuï cho LeftistHeap. 
 
struct LeftistHeap_Node  
 DataType    data 
 LeftistHeap_Node* left 
 LeftistHeap_Node* right 
 int      Npl 
end struct 
 
class Leftist_Heap  
 public: 
  void merge(ref Leftist_Heap H1, ref Leftist_Heap H2) 
 private: 
      LeftistHeap_Node* recursive_merge(ref LeftistHeap_Node* p1,  

ref LeftistHeap_Node* p2) 
  LeftistHeap_Node* aux_merge(ref LeftistHeap_Node* p1, 

ref LeftistHeap_Node* p2) 
  LeftistHeap_Node* root 
end class 
 
 
void Leftist_Heap::merge(ref Leftist_Heap H1, ref Leftist_Heap H2) 
/* 
post: H1 laø heap leäch traùi laø keát quaû troän hai heap H1 vaø H2, H2 roãng. 
*/ 
{ 

1. recursive_merge(H1.root, H2.root); 
} 
 
 
LeftistHeap_Node* Leftist_Heap::recursive_merge(ref LeftistHeap_Node* p1, 

ref LeftistHeap_Node* p2) 
/* 
pre: p1 vaø p2 laø ñóa chæ nuùt goác cuûa hai heap leäch traùi. 
post: Traû veà ñòa chæ nuùt goác cuûa heap leäch traùi laø keát quaû troän hai heap ban ñaàu, p1 vaø p2 laø 

NULL. 
uses: Söû duïng haøm aux_merge. 
*/ 
{ 
 LeftistHeap_Node* p; 

1. if (p1 == NULL) 
1. p = p2; 

2. if (p2 = NULL) 
1. p = p1; 

3. if (p1->data < p2->data) 
1. p = aux_merge(p1, p2); 

4. else 
1. p = aux_merge(p2, p1); 

5. p1 = NULL; 
6. p2 = NULL; 
7. return p; 

} 
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Thôøi gian troän hai heap leäch traùi tæ leä vôùi chieàu daøi cuûa ñöôøng ñi phaûi, vaø ñoù 
laø O(logN). Giaûi thuaät ñeä quy treân coù theå ñöôïc khöû ñeä quy nhö sau. Böôùc thöù 
nhaát thöïc hieän troän ñöôøng ñi phaûi cuûa hai heap, ñöôøng ñi phaûi cuûa heap keát quaû 
chính laø thöù töï taêng daàn cuûa caùc nuùt treân ñöôøng ñi phaûi cuûa hai heap ban ñaàu (3, 
6, 7, 8, 18). Keát quaû cho thaáy ôû hình 11.6. Böôùc thöù hai ñi laàn ngöôïc treân ñöôøng ñi 
phaûi cuûa caây keát quaû ñeå hoaùn vò caùc con traùi vaø con phaûi khi caàn thieát. Tröôøng 
hôïp chuùng ta vieäc hoaùn vò caàn thöïc hieän taïi nuùt 7 vaø nuùt 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 11.6. Keát quaû sau böôùc thöù nhaát cuûa giaûi thuaät troän khoâng ñeä quy. 
 
Pheùp theâm moät phaàn töû môùi chính laø pheùp troän heap leäch traùi ñaõ coù vôùi moät 

heap leäch traùi chæ coù duy nhaát nuùt caàn theâm vaøo. Pheùp loaïi phaàn töû nhoû nhaát cuûa 
heap leäch traùi laø pheùp laáy ñi phaàn töû taïi goác vaø troän hai caây con cuûa noù vôùi nhau. 
Nhö vaäy taát caû caùc taùc vuï treân heap leäch traùi ñeàu coù chi phí O(logN). 
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LeftistHeap_Node* Leftist_Heap::aux_merge(ref LeftistHeap_Node* p1,  
ref LeftistHeap_Node* p2) 

/* 
pre: p1 vaø p2 laø ñòa chæ nuùt goác cuûa hai heap leäch traùi. 
post: Heap p2 ñöôïc troän vôùi caây con phaûi cuûa heap p1, p2 gaùn veà NULL. 
uses: Söû duïng haøm SwapChildren vaø recursive_merge. 
*/ 
{ 

1. if (p1->left == NULL) // Tröôøng hôïp naøy p1_>right ñaõ laø NULL do ñieàu kieän 
1. p1->left = p2;   // cuûa heap leäch traùi. 

2. else 
1. p1->right = recursive_merge(p1->right, p2);  
2. if(p1->left->Npl < p1->right->Npl) 

1. SwapChildren(p1); // Traùo 2 caây con cuûa p1. 
3. p1->Npl = p1->right->Npl + 1; 

3. return p1; // p2 ñaõ ñöôïc gaùn NULL trong recursive_merge. 
} 
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11.5.3. Skew heap 

Skew heap gioáng nhö heap leäch traùi nhöng khoâng chöùa thoâng tin veà Npl vaø 
khoâng coù raøng buoäc gì veà chieàu daøi ñöôøng ñi phaûi. Nhö vaäy trong tröôøng hôïp xaáu 
nhaát caùc taùc vuï chi phí ñeán O(N), khi caây nhò phaân suy bieán thaønh chuoãi maéc 
xích N nuùt veà beân phaûi. 

 
Taùc vuï chính cuûa skew heap cuõng laø pheùp troän, trong ñoù vieäc hoaùn vò hai 

nhaùnh con luoân ñöôïc laøm. Taùc vuï naøy coù theå ñöôïc hieän thöïc ñeä quy hoaëc khoâng ñeä 
quy. Keát quaû vieäc hoaùn vò taïi taát caû caùc nuùt seõ laø ñöôøng ñi traùi cuûa heap cuoái cuøng 
seõ chöùa taát caû caùc nuùt treân hai ñöôøng ñi phaûi cuûa hai heap ban ñaàu theo ñuùng thöù 
töï taêng daàn giuõa chuùng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 11.7. Keát quaû troän H1 vaø H2 theo caùch cuûa skew heap, hoaùn vò hai con traùi vaø phaûi taïi 

moïi nuùt 
Nhö vaäy tuy tröôøng hôïp xaáu nhaát cuûa skew heap laø O(log N), nhöng skew 

heap coù öu ñieåm laø khoâng phaûi chi phí ñeå quaûn lyù Npl taïi moãi nuùt vaø cuõng khoâng 
phaûi so saùnh Npl ñeå qyeát ñònh coù hoaùn vò hai nuùt con taïi moãi nuùt hay khoâng. 

11.5.4. Haøng nhò thöùc (Binomial Queue) 

Haøng nhò thöùc laø moät phöông aùn hieän thöïc cuûa haøng öu tieân. Heap leäch traùi vaø 
skew heap thöïc hieän O(log N) moãi taùc vuï ñoái vôùi vieäc troän, theâm vaø loaïi phaàn 
töû nhoû nhaát. Heap nhò phaân thöïc hieän moãi taùc vuï theâm vaøo vôùi thôøi gian trung 
bình laø haèng soá. Haøng nhò thöùc trong tröôøng hôïp xaáu nhaát thöïc hieän O(logN) 
cho moãi taùc vuï, nhöng vieäc theâm vaøo cuõng coù thôøi gian trung bình laø haèng soá. 

 
Khaùc vôùi moïi hieän thöïc cuûa haøng öu tieân maø chuùng ta ñaõ xem xeùt, haøng nhò 

thöùc khoâng phaûi laø moät caây coù traät töï cuûa heap, maø laø moät röøng caùc caây coù traät töï 
cuûa heap, trong ñoù khoâng ñöôïc pheùp coù hai caây coù cuøng chieàu cao. Theo quy öôùc, 
caây coù chieàu cao 0 laø caây coù 1 nuùt; caây coù chieàu cao k coù ñöôïc baèng caùch noái moät 
caây chieàu cao k-1 vaøo nuùt goác cuûa moät caây chieàu cao k-1 khaùc. Hình 11.8 bieåu dieãn 
caùc caây coù chieàu cao laàn löôït laø 0, 1, 2, 3, 4. Töø hình veõ chuùng ta thaáy, caây Bk bao 
goàm moät nuùt goác vaø caùc caây con B0, B1,…, Bk-1. Caây Bk coù chính xaùc laø 2k nuùt, do ñoù 
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töø ñaây chuùng ta seõ goïi caùc caây naøy laø caây nhò thöùc. Soá nuùt ôû möùc d trong caây nhò 
thöùc laø Cd

k. Neáu moïi caây nhò thöùc trong haøng nhò thöùc ñeàu coù traät töï cuûa heap vaø 
khoâng cho pheùp coù nhieàu hôn moät caây nhò thöùc coù cuøng chieàu cao thì haøng öu tieân 
vôùi kích thöôùc baát kyø ñeàu coù theå ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät haøng nhò thöùc nhö theá 
naøy. Chaúng haïn haøng öu tieân coù 13 nuùt seõ goàm caùc caây nhò thöùc B3, B2, vaø B0. 
Bieåu dieãn nhò phaân cuûa 13 chính laø 1101, ñieàu naøy hoaøn toaøn töông öùng vôùi söï coù 
maët cuûa B3, B2, vaø B0, maø khoâng coù maët cuûa B1. 

 
 B0  B1  B2       B3 
 
 
 
 
     B4 
 
 
 
 
 
 
Hình 11.8- Hình daïng caùc caây nhò thöùc vôùi caùc chieàu cao 0, 1, 2, 3, vaø 4 ñöôïc quy ñònh trong 

haøng nhò thöùc. 
 
Hình 11.9 bieåu dieãn moät haøng nhò thöùc coù 6 nuùt. 
 
 
 
 
 

Hình 11.9- Haøng nhò thöùc coù 6 nuùt. 
 
Phaàn töû nhoû nhaát trong haøng nhò thöùc chính laø moät trong caùc nuùt goác cuûa caùc 

caây nhò thöùc coù trong haøng. Do haøng nhò thöùc coù nhieàu nhaát laø log N caây nhò thöùc 
khaùc nhau, vieäc tìm kieám chi phí O(log N). Neáu chuùng ta ñaùnh daáu phaàn töû nhoû 
nhaát moãi khi coù söï thay ñoåi bôûi moät taùc vuï naøo thì chi phí naøy laø O(1). 

 
Pheùp troän trong haøng nhò thöùc raát deã daøng. Giaû söû chuùng ta caàn troän hai haøng 

nhò thöùc H1 vaø H2 trong hình 11.10. H3 laø haøng nhò thöùc keát quaû. Trong H1 vaø H2 
chæ coù moät caây nhò thöùc B0, vaäy B0 seõ laø moät thaønh phaàn cuûa H3. Chuùng ta keát 
hôïp hai caây nhò thöùc B1 trong H1 vaø H2 baèng caùch cho caây nhò thöùc coù goác lôùn hôn 
laøm caây con cuûa caây nhò thöùc coøn laïi. Vôùi caây nhò thöùc B2 vöøa coù ñöôïc vaø hai caây 
nhò thöùc B2 ban ñaàu trong H1 vaø H2, chuùng ta ñeå laïi moät caây trong H3, vaø keát hôïp 
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hai caây B2 coøn laïi thaønh moät caây B3. Vì H3 chöa coù caây nhò thöùc B3 neân B3 cuoái 
cuøng naøy seõ laø thaønh phaàn cuûa H3. 

 
 
 
 
 
      H1         H2 

Hình 11.10- Hai haøng nhò thöùc H1 vaø H2. 
 

 
 
 
 

Hình 11.11 - Keát hôïp hai caây nhò thöùc B1 trong H1 vaø H2. 
 
 
 
 
 
 

Hình 11.12- Keát quaû troän H1 vaø H2 thaønh H3. 
 
Vieäc keát hôïp hai caây nhò thöùc toán O(1), vôùi O(log N) caây nhò thöùc trong moãi 

haøng nhò thöùc, vieäc troän hai haøng nhò thöùc cuõng toán O(log N) trong tröôøng hôïp 
xaáu nhaát. Ñeå taêng tính hieäu quaû, chuùng ta löu caùc caây nhò thöùc trong moãi haøng 
nhò thöùc theo thöù töï taêng daàn cuûa chieàu cao caùc caây. 

 
Vieäc theâm moät phaàn töû môùi vaøo haøng nhò thöùc töông töï nhö ñoái vôùi heap leäch 

traùi: troän haøng nhò thöùc coù duy nhaát phaàn töû caàn theâm vôùi haøng nhò thöùc ñaõ coù. 
 
Vieäc loaïi phaàn töû nhoû nhaát cuõng ñôn giaûn: tìm phaàn töû nhoû nhaát trong soá caùc 

nuùt goác cuûa caùc caây nhò thöùc. Giaû söû ñoù laø caây Bk. Sau khi loaïi boû nuùt goác cuûa caây 
Bk, chuùng ta coøn laïi caùc caây con cuûa noù: B0, B1,… Bk-1. Goïi röøng goàm caùc caây con 
naøy laø H’, vaø H’’ laø haøng nhò thöùc ban ñaàu khoâng keå BK. Vieäc cuoái cuøng caàn laøm laø 
troän H’ vaø H’’. Chuùng ta coù theå töï kieåm tra raèng caùc pheùp theâm vaø loaïi naøy ñeàu 
toán O(log N) trong tröôøng hôïp xaáu nhaát. 
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Hình 11.13- Quaù trình theâm caùc phaàn töû 1, 2,…, 7 vaøo haøng nhò thöùc. 
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        H 
 
 
 
 
 
 H’’        H’ 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 11.14- Quaù trình loaïi phaàn töû nhoû nhaát trong haøng nhò thöùc H. 
 

Hieän thöïc cuûa haøng nhò thöùc 
 
Vieäc tìm phaàn töû nhoû nhaát caàn duyeät qua caùc goác cuûa caùc caây nhò thöùc trong 

haøng nhò thöùc (12, 23 vaø 13 trong hình 11.14). Chuùng ta coù theå duøng danh saùch 
lieân keát ñeå chöùa caùc nuùt goác naøy. Danh saùch seõ coù thöù töï theo chieàu cao cuûa caùc 
caây nhò thöùc ñeå phuïc vuï cho pheùp troän hai haøng nhò thöùc ñöôïc deã daøng. 

 
Töông töï, caùc nuùt con cuûa nuùt goác cuûa moät caây nhò thöùc cuõng ñöôïc chöùa trong 

moät danh saùch lieân keát (14, 24 vaø 21 trong hình 11.14), ñeå khi loaïi boû nuùt goác 
(nuùt 12) thì phaàn coøn laïi cuõng coù caáu truùc töông töï nhö moät haøng nhò thöùc môùi, 
raát thuaän lôïi trong pheùp loaïi phaàn töû nhoû nhaát trong haøng nhò thöùc. 

Hình 11.15- Haøng nhò thöùc H 
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Hình 11.16- Hieän thöïc lieân keát cuûa haøng nhò thöùc H. 
 

Trong hình veõ treân chuùng ta thaáy hình elipse neùt rôøi bieåu dieãn caùc danh saùch 
lieân keát caùc nuùt maø chuùng ta thöôøng phaûi duyeät qua. Hình elipse neùt rôøi lôùn chöùa 
caùc goác cuûa caùc caây nhò thöùc trong haøng nhò thöùc, khi caàn tìm phaàn töû nhoû nhaát 
trong haøng nhò thöùc chuùng ta tìm trong danh saùch naøy. Hình elipse neùt rôøi nhoû 
chöùa caùc nuùt con cuûa nuùt goác trong moät caây nhò thöùc.  

 
Trong quaù trình hình thaønh haøng nhò thöùc trong moät soá thao taùc döõ lieäu, khi 

keát hôïp hai caây nhò thöùc coù cuøng chieàu cao (hình 11.18), chuùng ta caàn noái moät 
trong hai caây thaønh caây con cuûa caây coøn laïi, maø caây con môùi naøy cuõng chính laø 
caây con coù chieàu cao lôùn nhaát so vôùi caùc caây con ñaõ coù. Vieäc cheøn caây con môùi vaøo 
ñaàu cuûa danh saùch lieân keát seõ thuaän tieän hôn, vì vaäy chuùng ta cho danh saùch naøy 
coù thöù töï giaûm daàn theo chieàu cao cuûa caùc caây con (hình 11.18).  

 
Ngoaøi ra, moãi nuùt trong caây nhò thöùc seõ coù moät con troû cho pheùp truy xuaát ñeán 

danh saùch caùc con cuûa noù. Toùm laïi, hieän thöïc ñôn giaûn vaø hieäu quaû cho haøng nhò 
thöùc thaät ñôn giaûn nhö hình 11.18, ñoù laø caáu truùc cuûa moät caây nhò phaân, moãi nuùt 
coù con troû traùi chæ ñeán nuùt con ñaàu tieân cuûa noù vaø con troû phaûi chæ ñeán nuùt anh 
em cuûa noù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 11.17- Goác caùc caây nhò thöùc ñöôïc chöùa trong maûng lieân tuïc. 

 

Hình 11.17 laø moät phöông aùn thay danh saùch lieân keát treân cuøng bôûi maûng lieân 
tuïc. Chuùng ta coù theå duøng maûng lieân tuïc caáp phaùt ñoäng ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm 
do khoâng bieát tröôùc chieàu cao cuûa caây nhò thöùc cao nhaát trong haøng nhò thöùc. Vieäc 
duøng maûng lieân tuïc cho pheùp tìm nhò phaân phaàn töû nhoû nhaát, tuy nhieân seõ laø 
laõng phí lôùn khi haøng nhò thöùc goàm quaù ít caây nhò thöùc vôùi nhieàu chieàu cao khaùc 
nhau. 
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Hình 11.18- Keát hôïp hai caây nhò thöùc B2 thaønh moät caây nhò thöùc B3. 
 

Döôùi ñaây laø phaàn maõ giaû cho caùc khai baùo caáu truùc cuûa caây nhò thöùc vaø haøng 
nhò thöùc. Caùc taùc vuï keát hôïp hai caây nhò thöùc, troän hai haøng nhò thöùc, vaø loaïi 
phaàn töû nhoû nhaát trong haøng nhò thöùc cuõng ñöôïc trình baøy baèng maõ giaû. 

//Phaàn maõ giaû cho khai baùo vaø moät soá taùc vuï cho haøng nhò thöùc. 
 
struct Binomial_Node 
 DataType    data 
 Binomial_Node* leftChild 
 Binomial_Node* nextSibling 
end struct 
 
struct Binomial_Tree  
 Binomial_Tree combineTrees(ref Binomial_Tree T1, ref Binomial_Tree T2) 
 Binomial_Node* root 
 int notEmpty() // Traû veà 1 neáu caây khoâng roãng, ngöôïc laïi traû veà 0. 
end struct 
 
class Binomial_Queue 
 public: 
  Binomial_Queue(Binomial_Node* p, int k)// k laø soá nuùt trong haøng nhò thöùc. 
  int empty 
  Binomial_Queue merge(ref Binomial_Queue H1, ref Binomial_Queue H2) 
 protected: 
  int count // Toång soá nuùt trong taát caû caùc caây nhò thöùc. 
  Binomial_Tree Trees[MAX] 
end class  
 
Binomial_Tree Binomial_Tree::CombineTrees(ref Binomial_Tree T1,  

ref Binomial_Tree T2); 
/* 
pre: T1 vaø T2 khaùc roãng. 
post: T1 chöùa keát quaû keát hôïp hai caây T1 vaø T2, T2 roãng. Traû veà caây T1. 
*/ 
{ 

1. if (T1.root->data > T2.root->data) 
1. Traùo T1 vaø T2 cho nhau 

2. T2.root->nextSibling = T1.root->leftChild // Cheøn caây T2 vaøo ñaàu danh  
// saùch caùc caây con cuûa goác cuûa T1 

3. T1.root->leftChild = T2.root // Caäp nhaät nuùt con traùi cho nuùt goác cuûa T1 
4. T2.root  = NULL 
5. return T1 

} 
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Binomial_Queue Binomial_Queue::merge(ref Binomial_Queue H1,  
ref Binomial_Queue H2) 

/* 
post: H1 chöùa keát quaû troän hai haøng nhò thöùc H1 vaø H2, H2 roãng. Traû veà haøng H1. 
uses: haøm Binomial_Tree::notEmpty() traû veà 1 neáu caây khoâng roãng, ngöôïc laïi traû veà 0. 
*/ 
{ 
 Binomial_Tree T1, T2, carry 
 int i = 0 

1. H1.count = H1.count + H2.count 
2. loop (H2 chöa roãng hoaëc carry khoâng roãng) 

1. T1 = H1.Trees[i] 
2. T2 = H2.Trees[i] 
3. case (T1.notEmpty() + 2*T2.notEmpty() + 4*carry.notEmpty()) 

1. case 0: // Khoâng coù caây naøo 
2. case 1: // Chæ coù caây T1 

1. break 
3. case 2: // Chæ coù caây T2 

1. H1.Trees[i] = T2 
2. H2.Trees[i].root = NULL 
3. break 

4. case 4: // Chæ coù caây carry 
1. H1.Trees[i] = carry 
2. carry.root = NULL 
3. break 

5. case 3: // Coù caây T1 vaø T2 
1. carry = combineTrees(T1, T2) 
2. H1.Trees[i].root = NULL 
3. H2.Trees[i].root = NULL 
4. break 

6. case 5: // Coù caây T1 vaø carry 
1. carry = combineTrees(T1, carry) 
2. H1.Trees[i].root = NULL 
3. break 

7. case 6:// Coù caây T2 vaø carry 
1. carry = combineTrees(T2, carry) 
2. H2.Trees[i].root = NULL 
3. break 

8. case 7:// Coù caû 3 caây T1, T2, vaø carry 
1. H1.Trees[i] = carry 
2. carry = combineTrees(T1, T2) 
3. H2.Trees[i].root = NULL 
4. break 

4. endcase 
5. i = i + 1 

3. endloop 
4. return H1 

} 
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Toùm laïi, trong chöông naøy chuùng ta ñaõ xem xeùt moät soá caùch hieän thöïc cuûa 

haøng öu tieân. Heap nhò phaân vöøa ñôn giaûn vöøa hieäu quaû vì khoâng söû duïng con troû, 
noù chæ hôi toán nhieàu vuøng nhôù chöa söû duïng ñeán maø thoâi. Chuùng ta ñaõ nghieân cöùu 
theâm taùc vuï troän vaø boå sung theâm ba phöông aùn khaùc cuûa haøng öu tieân. Heap leäch 
traùi laø moät ví duï khaù hay veà giaûi thuaät ñeä quy. Skew heap gioáng heap leäch traùi 
nhöng ñôn giaûn hôn, vôùi hy voïng raèng caùc öùng duïng coù tính ngaãu nhieân thì caùc 
tröôøng hôïp xaáu nhaát seõ khoâng thöôøng xuyeân xaûy ra. Cuoái cuøng haøng nhò thöùc cho 
thaáy moät yù töôûng ñôn giaûn maø laïi giôùi haïn ñöôïc chi phí cho giaûi thuaät khaù toát. 

Binomial_Queue::Binomial_Queue(Binomial_Node* p, int k) 
/* 
pre: p laø ñòa chæ nuùt ñaàu tieân cuûa moät caáu truùc lieân keát caùc caây nhò thöùc Bk,Bk-1,…,B0. 
post: Haøng nhò thöùc môùi ñöôïc taïo thaønh töø caùc caây naøy. 
*/ 
{ 

1. count = (1 << (k+1)) –1 
2. loop (k >= 0) 

1. Trees[k] = p 
2. p = p->nextSibling 
3. Trees[k]->nextSibling = NULL// Caét rôøi caùc caây con ñeå ñöa vaøo maûng lieân  

// tuïc caùc caây nhò thöùc cho haøng nhò thöùc môùi. 
4. k = k – 1 

3. endloop 
} 
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Chöông 12 – BAÛNG VAØ TRUY XUAÁT THOÂNG TIN 
 

Chöông naøy tieáp tuïc nghieân cöùu veà caùch tìm kieám truy xuaát thoâng tin ñaõ ñeà 
caäp ôû chöông 7, nhöng taäp trung vaøo caùc baûng thay vì caùc danh saùch. Chuùng ta 
baét ñaàu töø caùc baûng hình chöõ nhaät thoâng thöôøng, sau ñoù laø caùc daïng baûng khaùc vaø 
cuoái cuøng laø baûng baêm.  

12.1. Daãn nhaäp: phaù vôõ raøo caûn lgn 
Trong chöông 7 chuùng ta ñaõ thaáy raèng, baèng caùch so saùnh khoùa, trung bình 

vieäc tìm kieám trong n phaàn töû khoâng theå coù ít hôn lg n laàn so saùnh. Nhöng keát 
quaû naøy chæ noùi ñeán vieäc tìm kieám baèng caùch so saùnh caùc khoùa. Baèng moät vaøi 
phöông phaùp khaùc, chuùng ta coù theå toå chöùc caùc döõ lieäu sao cho vò trí cuûa moät phaàn 
töû coù theå ñöôïc xaùc ñònh nhanh hôn. 

 
Thaät vaäy, chuùng ta thöôøng laøm theá. Neáu chuùng ta coù 500 phaàn töû khaùc nhau coù 

caùc khoùa töø 0 ñeán 499, thì chuùng ta seõ khoâng bao giôø nghó ñeán vieäc tìm kieám tuaàn 
töï hoaëc tìm kieám nhò phaân ñeå xaùc ñònh vò trí moät phaàn töû. Ñôn giaûn chuùng ta chæ 
löu caùc phaàn töû naøy trong moät maûng kích thöôùc laø 500, vaø söû duïng chæ soá n ñeå xaùc 
ñònh phaàn töû coù khoùa laø n baèng caùch tra cöùu bình thöôøng ñoái vôùi moät baûng. 

 
Vieäc tra cöùu trong baûng cuõng nhö  vieäc tìm kieám coù chung moät muïc ñích, ñoù laø 

truy xuaát thoâng tin. Chuùng ta baét ñaàu töø moät khoùa vaø mong muoán tìm moät phaàn 
töû chöùa khoùa naøy 

 
Trong chöông naøy chuùng ta tìm hieåu caùch hieän thöïc vaø truy xuaát caùc baûng 

trong vuøng nhôù lieân tuïc, baét ñaàu töø caùc baûng hình chöõ nhaät thoâng thöôøng, sau ñoù 
ñeán caùc baûng coù moät soá vò trí haïn cheá nhö caùc baûng tam giaùc, baûng loài loõm. Sau 
ñoù chuùng ta chuyeån sang caùc vaán ñeà mang tính toång quaùt hôn, vôùi muïc ñích tìm 
hieåu caùch söû duïng caùc maûng truy xuaát vaø caùc baûng baêm ñeå truy xuaát thoâng tin. 

 
Chuùng ta seõ thaáy raèng, tuyø theo hình daïng cuûa baûng, chuùng ta caàn coù moät soá 

böôùc ñeå truy xuaát moät phaàn töû, tuy vaäy, thôøi gian caàn thieát vaãn laø 0(1) - coù nghóa 
laø, thôøi gian coù giôùi haïn laø moät haèng soá vaø ñoäc laäp vôùi kích thöôùc cuûa baûng- vaø do 
ñoù vieäc tra cöùu baûng coù theå ñaït hieäu quaû hôn nhieàu so vôùi baát kyø phöông phaùp tìm 
kieám naøo. 

 
Caùc phaàn töû cuûa caùc baûng maø chuùng ta xem xeùt ñöôïc ñaùnh chæ soá baèng moät 

maûng caùc soá nguyeân, töông töï caùch ñaùnh chæ soá cuûa maûng. Chuùng ta seõ hieän thöïc 
caùc baûng ñöôïc ñònh nghóa tröøu töôïng baèng caùc maûng. Ñeå phaân bieät giöõa khaùi nieäm 
tröøu töôïng vaø caùc hieän thöïc cuûa noù, chuùng ta coù moät quy öôùc sau: 
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Chæ soá xaùc ñònh moät phaàn töû cuûa moät baûng ñònh nghóa tröøu töôïng ñöôïc bao bôûi 
caëp daáu ngoaëc ñôn, coøn chæ soá cuûa moät phaàn töû trong maûng ñöôïc bao bôûi caëp daáu 
ngoaëc vuoâng. 

 
Ví duï, T(1,2,3) laø phaàn töû cuûa baûng T ñöôïc ñaùnh chæ soá bôûi daõy soá 1, 2, 3, vaø 

A[1][2][3] töông öùng phaàn töû vôùi chæ soá trong maûng A cuûa C++. 

12.2. Caùc baûng chöõ nhaät 
Do taàm quan troïng cuûa caùc baûng chöõ nhaät, haàu heát caùc ngoân ngöõ laäp trình caáp 

cao ñeàu cung caáp maûng hai chieàu ñeå chöùa vaø truy xuaát chuùng, vaø noùi chung ngöôøi 
laäp trình khoâng caàn phaûi baän taâm ñeán caùch hieän thöïc chi tieát cuûa noù. Tuy nhieân, 
boä nhôù maùy tính thöôøng coù toå chöùc cô baûn laø moät maûng lieân tuïc (nhö moät maûng 
tuyeán tính coù phaàn töû naøy naèm keá phaàn töû kia), ñoái vôùi moãi truy xuaát ñeán baûng 
chöõ nhaät, maùy caàn phaûi coù moät soá tính toaùn ñeå chuyeån ñoåi moät vò trí trong hình 
chöõ nhaät sang moät vò trí trong maûng tuyeán tính. Chuùng ta haõy xem xeùt ñieàu naøy 
moät caùch chi tieát hôn.   

12.2.1. Thöù töï öu tieân haøng vaø thöù töï öu tieân coät 

Caùch töï nhieân ñeå ñoïc moät baûng chöõ nhaät laø ñoïc caùc phaàn töû ôû haøng thöù nhaát 
tröôùc, töø traùi sang phaûi, sau ñoù ñeán caùc phaàn töû haøng thöù hai, vaø cöù theá tieáp tuïc 
cho ñeán khi haøng cuoái ñaõ ñöôïc ñoïc xong. Ñaây cuõng laø thöù töï maø ña soá caùc trình 
bieân dòch löu tröõ baûng chöõ nhaät, vaø ñöôïc goïi laø thöù töï öu tieân haøng (row-major 
ordering). Chaúng haïn, moät baûng tröøu töôïng coù haøng ñöôïc ñaùnh soá laø töø 1 ñeán 2, 
vaø coät ñöôïc ñaùnh soá töø 5 ñeán 7, thì thöù töï cuûa caùc phaàn töû theo thöù töï öu tieân 
haøng nhö sau: 

 (1,5) (1,6) (1,7) (2,5) (2,6) (2,7) 
 
Ñaây cuõng laø thöù töï ñöôïc duøng trong C++ vaø haàu heát caùc ngoân ngöõ laäp trình caáp 

cao ñeå löu tröõ caùc phaàn töû cuûa moät maûng hai chieàu. FORTRAN chuaån laïi söû duïng 
thöù töï öu tieân coät, trong ñoù caùc phaàn töû cuûa coät thöù nhaát ñöôïc löu tröôùc, roài ñeán 
coät thöù hai,v.v...Ví duï thöù töï öu tieân coät nhö sau: 

 
 (1,5) (2,5) (1,6) (2,6) (1,7) (2,7) 
 
Hình 12.1 minh hoïa caùc thöù töï öu tieân cho moät baûng coù 3 haøng vaø 4 coät. 
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12.2.2. Ñaùnh chæ soá cho baûng chöõ nhaät 

Moät caùch toång quaùt, trình bieân dòch coù theå baét ñaàu töø chæ soá (i,j) ñeå tính vò trí 
trong moät maûng noái tieáp maø moät phaàn töû töông öùng trong baûng ñöôïc löu tröõ. 
Chuùng ta seõ ñöa ra coâng thöùc tính toaùn sau ñaây. Ñeå ñôn giaûn chuùng ta chæ söû 
duïng thöù töï öu tieân haøng cuøng vôùi giaû thieát laø haøng ñöôïc ñaùnh soá töø 0 ñeán m-1, vaø 
coät töø 0 ñeán n-1. Tröôøng hôïp caùc haøng vaø caùc coät ñöôïc ñaùnh soá khoâng phaûi töø 0 
ñöôïc xem nhö baøi taäp. Soá phaàn töû cuûa baûng seõ laø mn, vaø ñoù cuõng laø soá phaàn töû 
trong hieän thöïc lieân tuïc trong maûng. Chuùng ta ñaùnh soá caùc phaàn töû trong maûng töø 
0 ñeán mn –1. Ñeå coù coâng thöùc tính vò trí cuûa phaàn töû (i,j) trong maûng, tröôùc heát 
chuùng ta quan saùt moät vaøi tröôøng hôïp ñaëc bieät. Phaàn töû (0,0) naèm taïi vò trí 0, caùc 
phaàn töû thuoäc haøng ñaàu tieân trong baûng raát deã tìm thaáy: (0,j) naèm taïi vò trí j. 
Phaàn töû ñaàu cuûa haøng thöù hai (1,0) naèm ngay sau phaàn töû (0,n-1), ñoù laø vò trí n. 
Tieáp theo, chuùng ta thaáy phaàn töû (1,j) naèm taïi vò trí n+j. Caùc phaàn töû cuûa haøng keá 
tieáp cuõng seõ naèm sau soá phaàn töû cuûa hai haøng tröôùc ñoù (2n phaàn töû). Do ñoù phaàn 
töû (2,j) naèm taïi vò trí 2n+j. Moät caùch toång quaùt, caùc phaàn töû thuoäc haøng i coù n i 
phaàn töû phía tröôùc, neân coâng thöùc chung laø: 
 

Phaàn töû (i,j) trong baûng chöõ nhaät naèm taïi vò trí n i + j trong maûng noái tieáp. 
 
Coâng thöùc naøy cho bieát vò trí trong maûng noái tieáp maø moät phaàn töû trong baûng 

chöõ nhaät ñöôïc löu tröõ, vaø ñöôïc goïi laø haøm chæ soá (index function). 
 

Hình 12.1 – Bieåu dieãn noái tieáp cho maûng chöõ nhaät 
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12.2.3. Bieán theå: maûng truy xuaát 

Vieäc tính toaùn cho caùc haøm chæ soá cuûa caùc baûng chöõ nhaät thaät ra khoâng khoù 
laém, caùc trình bieân dòch cuûa haàu heát caùc ngoân ngöõ caáp cao seõ dòch haøm naøy sang 
ngoân ngöõ maùy thaønh moät soá böôùc tính toaùn caàn thieát. Tuy nhieân, treân caùc maùy 
tính nhoû, pheùp nhaân thöôøng thöïc hieän raát chaäm, moät phöông phaùp khaùc coù theå 
ñöôïc söû duïng ñeå traùnh pheùp nhaân. 

 
Phöông phaùp naøy löu moät maûng phuï trôï chöùa moät phaàn cuûa baûng nhaân vôùi 

thöøa soá laø n: 
   0, n, 2n, 3n, ..., (m-1)n. 
 
Löu yù raèng maûng naøy nhoû hôn baûng chöõ nhaät raát nhieàu, neân noù coù theå ñöôïc  

löu thöôøng tröïc trong boä nhôù. Caùc phaàn töû cuûa noù chæ phaûi tính moät laàn (vaø 
chuùng coù theå ñöôïc tính chæ baèng pheùp coäng). Khi gaëp moät yeâu caàu tham chieáu 
ñeán baûng chöõ nhaät, trình bieân dòch coù theå tìm vò trí cuûa phaàn töû (i,j) baèng caùch 
laáy phaàn töû thöù i trong maûng phuï trôï coäng theâm j ñeå ñeán vò trí caàn coù. 

 
Maûng phuï trôï naøy cung caáp cho chuùng ta moät ví duï ñaàu tieân veà moät maûng 

truy xuaát (access maûng) (Hình 12.2). Noùi chung, moät maûng truy xuaát laø moät 
maûng phuï trôï ñöôïc söû duïng ñeå tìm moät döõ lieäu ñöôïc löu tröõ ñaâu ñoù. Maûng truy 
xuaát coù khi coøn ñöôïc goïi laø vector truy xuaát (access vector). 

12.3. Caùc baûng vôùi nhieàu hình daïng khaùc nhau 
Thoâng tin thöôøng löu trong moät baûng chöõ nhaät coù theå khoâng caàn ñeán moïi vò trí 

trong hình chöõ nhaät ñoù. Neáu chuùng ta ñònh nghóa ma traän laø moät baûng chöõ nhaät 
goàm caùc con soá, thì thöôøng laø moät vaøi vò trí  trong ma traän ñoù mang trò 0. Moät vaøi 
ví duï nhö theá ñöôïc minh hoïa trong hình 12.3. Ngay caû khi caùc phaàn töû trong moät 
baûng khoâng phaûi laø nhöõng con soá, caùc vò trí ñöôïc söû duïng thöïc söï cuõng coù theå 
khoâng phaûi laø taát caû hình chöõ nhaät, vaø nhö vaäy coù theå coù caùch hieän thöïc khaùc hay 
hôn thay vì söû duïng moät baûng chöõ nhaät vôùi nhieàu choã troáng. Trong phaàn naøy, 
chuùng ta tìm hieåu caùc caùch hieän thöïc caùc baûng vôùi nhieàu hình daïng khaùc nhau, 

 
Hình 12.2 – Maûng truy xuaát cho baûng chöõ nhaät 
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nhöõng caùch naøy seõ khoâng ñoøi hoûi vuøng nhôù cho nhöõng phaàn töû vaéng maët nhö 
trong baûng chöõ nhaät. 

 

12.3.1. Caùc baûng tam giaùc 

Chuùng ta haõy xem xeùt caùch bieåu dieãn baûng tam giaùc döôùi nhö trong hình veõ 
12.3. Moät baûng nhö vaäy chæ caàn caùc chæ soá (i,j) vôùi i≥j. Chuùng ta coù theå hieän thöïc 
moät baûng tam giaùc trong moät maûng lieân tuïc baèng caùch tröôït moãi haøng ra sau 
haøng naèm ngay treân noù, nhö caùch bieåu dieãn ôû hình 12.4. 

 
Ñeå xaây döïng haøm chæ soá moâ taû caùch aùnh xaï naøy, chuùng ta cuõng giaû söû raèng caùc 

haøng vaø caùc coät ñeàu ñöôïc ñaùnh soá baét ñaàu töø 0. Ñeå tìm vò trí cuûa phaàn töû (i,j) 
trong maûng lieân tuïc chuùng ta caàn tìm vò trí baét ñaàu cuûa haøng i, sau ñoù ñeå tìm coät j 
chuùng ta chæ vieäc coäng theâm j vaøo ñieåm baét ñaàu cuûa haøng i. Neáu caùc phaàn töû cuûa 
maûng lieân tuïc cuõng ñöôïc ñaùnh soá baét ñaàu töø 0, thì chæ soá cuûa ñieåm baét ñaàu cuûa 
haøng thöù i cuõng chính laø soá phaàn töû naèm ôû caùc haøng treân haøng i. Roõ raøng laø treân 
haøng thöù 0 coù 0 phaàn töû, vaø chæ coù moät phaàn töû cuûa haøng 0 laø xuaát hieän tröôùc 
haøng 1. Ñoái vôùi haøng 2, coù 1 + 2 = 3 phaàn töû ñi tröôùc, vaø trong tröôøng hôïp toång 
quaùt chuùng ta thaáy soá phaàn töû coù tröôùc haøng i chính xaùc laø: 

             1 + 2 + . . . + i =   
2
1  i(i + 1). 

Hình 12.3 – Caùc baûng vôùi nhieàu daïng khaùc nhau. 
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Vaäy phaàn töû (i,j) trong baûng tam giaùc töông öùng phaàn töû  
2
1  i(i + 1) + j cuûa 

maûng lieân tuïc. 

Cuõng nhö chuùng ta ñaõ laøm cho caùc baûng chöõ nhaät, chuùng ta cuõng traùnh moïi 
pheùp nhaân vaø chia baèng caùch taïo moät maûng truy xuaát chöùa caùc phaàn töû töông öùng 
vôùi caùc chæ soá cuûa caùc haøng trong baûng tam giaùc. Vò trí i trong maûng truy xuaát 

mang trò 
2
1 i (i + 1). Maûng truy xuaát ñöôïc tính toaùn chæ moät laàn khi baét ñaàu 

chöông trình, vaø ñöôïc söû duïng laëp laïi cho moãi truy xuaát ñeán baûng tam giaùc. Chuù yù 
raèng ngay caû vieäc tính toaùn ban ñaàu cuõng khoâng caàn ñeán pheùp nhaân hoaëc chia maø 
chí coù pheùp coäng theo thöù töï sau maø thoâi: 

0, 1, 1+2, (1 + 2) + 3,  . . . 

12.3.2. Caùc baûng loài loõm 

 

 
Hình 12.4 – Hieän thöïc lieân tuïc cuûa baûng tam giaùc. 

 
Hình 12.5 – Maûng truy xuaát cho baûng loài loõm.  
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Trong caû hai ví duï ñaõ ñeà caäp tröôùc chuùng ta ñaõ xem xeùt moät baûng ñöôïc taïo töø 
caùc haøng cuûa noù. Trong caùc baûng chöõ nhaät thoâng thöôøng, taát caû caùc haøng ñeàu coù 
cuøng chieàu daøi; trong baûng tam giaùc, chieàu daøi moãi haøng coù theå ñöôïc tính döïa vaøo 
moät coâng thöùc ñôn giaûn. Baây giôø chuùng ta haõy xem xeùt ñeán tröôøng hôïp cuûa caùc 
baûng loài loõm töïa nhö hình 12.5, khoâng coù moät moái quan heä coù theå ñoaùn tröôùc naøo 
giöõa vò trí cuûa moät haøng vaø chieàu daøi cuûa noù. 

 
Moät ñieàu hieån nhieân ñöôïc nhìn thaáy töø sô ñoà raèng, tuy chuùng ta khoâng theå xaây 

döïng moät haøm thöù töï naøo ñeå aùnh xaï moät baûng loài loõm sang vuøng nhôù lieân tuïc, 
nhöng vieäc söû duïng moät maûng truy xuaát cuõng deã daøng nhö caùc ví duï tröôùc, vaø caùc 
phaàn töû cuûa baûng loài loõm coù theå ñöôïc truy xuaát moät caùch nhanh choùng. Ñeå taïo 
maûng truy xuaát, chuùng ta phaûi xaây döïng baûng loài loõm theo thöù töï voán coù cuûa noù, 
baét ñaàu töø haøng ñaàu tieân. Phaàn töû 0 cuûa maûng truy xuaát, cuõng nhö tröôùc kia, laø 
baét ñaàu cuûa maûng lieân tuïc. Sau khi moãi haøng cuûa baûng loài loõm ñöôïc xaây döïng 
xong, chæ soá cuûa vò trí ñaàu tieân chöa ñöôïc söû duïng tôùi cuûa vuøng nhôù lieân tuïc chính 
laø trò cuûa phaàn töû keá tieáp trong maûng truy xuaát vaø ñöôïc söû duïng ñeå baét ñaàu xaây 
döïng haøng keá cuûa baûng loài loõm. 

 

12.3.3.  Caùc baûng chuyeån ñoåi 

Tieáp theo, chuùng ta haõy xem xeùt moät ví duï minh hoïa vieäc söû duïng nhieàu maûng 
truy xuaát ñeå tham chieáu cuøng luùc ñeán moät baûng caùc phaàn töû qua moät vaøi khoùa 
khaùc nhau. 

 
Chuùng ta xem xeùt nhieäm vuï cuûa moät coâng ty ñieän thoaïi trong vieäc truy xuaát 

ñeán caùc phaàn töû veà caùc khaùch haøng cuûa hoï. Ñeå in danh muïc ñieän thoaïi, caùc phaàn 
töû caàn saép thöù töï teân khaùch haøng theo alphabet. Tuy nhieân, ñeå xöû lyù caùc cuoäc goïi 
ñöôøng daøi, caùc phaàn töû laïi caàn coù thöù töï theo soá ñieän thoaïi. Ngoaøi ra, ñeå tieán 
haønh baûo trì ñònh kyø, danh saùch caùc khaùch haøng saép thöù töï theo ñòa chæ seõ coù ích 
cho caùc nhaân vieân baûo trì. Nhö vaäy, coâng ty ñieän thoaïi caàn phaûi löu caû ba, hoaëc 
nhieàu hôn, danh saùch caùc khaùch haøng theo caùc thöù töï khaùc nhau. Baèng caùch naøy, 
khoâng nhöõng toán keùm nhieàu vuøng löu tröõ maø coøn coù khaû naêng thoâng tin bò sai 
leäch do khoâng ñöôïc caäp nhaät ñoàng thôøi.  

 
Chuùng ta coù theå traùnh ñöôïc vieäc phaûi löu nhieàu laàn cuøng moät taäp caùc phaàn töû 

baèng caùch söû duïng caùc maûng truy xuaát, vaø chuùng ta coù theå tìm caùc phaàn töû theo 
baát kyø moät khoùa naøo moät caùch nhanh choùng chaúng khaùc gì chuùng ñaõ ñöôïc saép thöù 
töï theo khoùa ñoù. Chuùng ta seõ taïo moät maûng truy xuaát cho teân caùc khaùch haøng. 
Phaàn töû ñaàu tieân cuûa maûng naøy chöùa vò trí cuûa khaùch haøng ñöùng ñaàu danh saùch 
theo alphabet. Phaàn töû thöù hai chöùa vò trí khaùch haøng thöù hai, vaø cöù theá. Trong 
maûng truy xuaát thöù hai, phaàn töû ñaàu tieân chöùa vò trí cuûa khaùch haøng coù soá ñieän 
thoaïi nhoû nhaát. Töông töï, maûng truy xuaát thöù ba coù caùc phaàn töû chöùa vò trí cuûa 
caùc khaùch haøng theo thöù töï  ñòa chæ cuûa hoï. (Hình 12.6) 
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Chuùng ta löu yù raèng trong phöông phaùp naøy caùc thaønh phaàn döõ lieäu ñöôïc xem 

nhö laø khoùa ñeàu ñöôïc xöû lyù cuøng moät caùch. Khoâng coù lyù do gì buoäc caùc phaàn töû 
phaûi coù thöù töï vaät lyù öu tieân theo khoùa naøy maø khoâng theo khoùa khaùc. Caùc phaàn 
töû coù theå ñöôïc löu tröõ theo moät thöù töï tuøy yù, coù theå noùi ñoù laø thöù töï maø chuùng 
ñöôïc nhaäp vaøo heä thoáng. Cuõng khoâng coù söï khaùc nhau giöõa vieäc caùc phaàn töû ñöôïc 
löu trong moät danh saùch lieân tuïc laø maûng (maø caùc phaàn töû cuûa caùc maûng truy xuaát 
chöùa caùc chæ soá cuûa maûng naøy) hay caùc phaàn töû ñang thuoäc moät danh saùch lieân keát 
(caùc phaàn töû cuûa caùc maûng truy xuaát chöùa caùc ñòa chæ ñeán töøng phaàn töû rieâng). 
Trong moïi tröôøng hôïp, chính caùc maûng truy xuaát ñöôïc söû duïng ñeå truy xuaát thoâng 
tin, vaø, cuõng gioáng nhö caùc maûng lieân tuïc thoâng thöôøng, chuùng coù theå ñöôïc söû 
duïng trong vieäc tra cöùu caùc baûng, hoaëc tìm kieám nhò phaân, hoaëc vôùi baát kyø muïc 
ñích naøo khaùc thích hôïp vôùi caùch hieän thöïc lieân tuïc. 

 
 
 

 
 

Hình 12.6 – Maûng truy xuaát cho nhieàu khoùa: baûng chuyeån ñoåi 
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12.4. Baûng: Moät kieåu döõ lieäu tröøu töôïng môùi 
Töø ñaàu chöông naøy chuùng ta ñaõ bieát ñeán moät soá haøm chæ soá ñöôïc duøng ñeå tìm 

kieám caùc phaàn töû trong caùc baûng, sau ñoù chuùng ta cuõng ñaõ gaëp caùc maûng truy xuaát 
laø caùc maûng ñöôïc duøng vôùi cuøng moät muïc ñích nhö caùc haøm chæ soá. Coù moät söï 
gioáng nhau raát lôùn giöõa caùc haøm vôùi vieäc tra cöùu baûng: vôùi moät haøm, chuùng ta baét 
ñaàu baèng moät thoâng soá ñeå tính moät giaù trò töông öùng; vôùi moät baûng, chuùng ta baét 
ñaàu baèng moät chæ soá ñeå truy xuaát moät giaù trò döõ lieäu töông öùng ñöôïc löu trong 
baûng. Chuùng ta haõy söû duïng söï töông töï naøy ñeå xaây döïng moät ñònh nghóa hình 
thöùc cho thuaät ngöõ baûng.  

12.4.1. Caùc haøm 

Trong toaùn hoïc, moät haøm ñöôïc ñònh nghóa döïa treân hai taäp hôïp vaø söï töông 
öùng töø caùc phaàn töû cuûa taäp thöù nhaát ñeán caùc phaàn töû cuûa taäp thöù hai. Neáu f laø moät 
haøm töø taäp A sang taäp B, thì f gaùn cho moãi phaàn töû cuûa A moät phaàn töû duy nhaát 
cuûa B. Taäp A ñöôïc goïi laø domain cuûa f, coøn taäp B ñöôïc goïi laø codomain cuûa f. Taäp 
con cuûa B chæ chöùa caùc phaàn töû laø caùc trò cuûa f ñöôïc goïi laø range cuûa f. Ñònh nghóa 
naøy ñöôïc minh hoïa trong hình 12.8. 

 

 
Hình 12.7 – Ví duï veà baûng tam giaùc ñoái xöùng qua 0. 
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Hình 12.8 – Domain, codomain vaø range cuûa moät haøm 

 
Vieäc truy xuaát baûng baét ñaàu baèng moät chæ soá vaø baûng ñöôïc söû duïng ñeå tra cöùu 

moät trò töông öùng. Ñoái vôùi moät baûng chuùng ta goïi domain laø taäp chæ soá (index set), 
vaø codomain laø kieåu cô sôû (base type) hoaëc kieåu trò (value type). Laáy ví duï, chuùng 
ta coù moät khai baùo maûng nhö sau: 

 
      double array[n]; 

 
thì taäp chæ soá laø taäp caùc soá nguyeân töø 0 ñeán n-1, vaø kieåu cô sôû laø taäp taát caû caùc soá 
thöïc. Laáy ví duï thöù hai, chuùng ta haõy xeùt moät baûng tam giaùc coù m haøng, moãi phaàn 
töû coù kieåu item. Kieåu cô sôû seõ laø kieåu item vaø taäp chæ soá laø taäp caùc caëp soá nguyeân  
 
     {(i,j) | 0 ≤ j ≤  i < m} 
 

12.4.2. Moät kieåu döõ lieäu tröøu töôïng 

Chuùng ta ñang ñi ñeán moät ñònh nghóa cho baûng nhö moät kieåu döõ lieäu tröøu 
töôïng môùi, ñoàng thôøi trong caùc chöông tröôùc chuùng ta ñaõ bieát raèng ñeå hoaøn taát 
moät ñònh nghóa cho moät caáu truùc döõ lieäu, chuùng ta caàn phaûi ñaëc taû caùc taùc vuï ñi 
keøm.  

 

Ñònh nghóa: Moät baûng vôùi taäp chæ soá I vaø kieåu cô sôû T laø moät haøm töø I ñeán T keøm 
caùc taùc vuï sau: 
1. Access (truy xuaát baûng): Xaùc ñònh trò cuûa haøm theo baát kyø moät chæ soá trong I. 
2. Assignment (ghi baûng): Söûa ñoåi haøm baèng caùch thay ñoåi trò cuûa noù taïi moät chæ 

soá naøo ñoù trong I thaønh moät trò môùi ñöôïc chæ ra trong pheùp gaùn. 

 
Hai taùc vuï naøy laø taát caû nhöõng gì ñöôïc cung caáp bôûi caùc maûng trong C++ hoaëc 

moät vaøi ngoân ngöõ khaùc, nhöng ñoù khoâng phaûi laø lyù do ñeå coù theå ngaên caûn chuùng 
ta theâm moät soá taùc vuï khaùc cho moät baûng tröøu töôïng. Neáu so saùnh vôùi ñònh nghóa 
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cuûa moät danh saùch (list), chuùng ta ñaõ coù caùc taùc vuï nhö theâm phaàn töû, xoùa phaàn töû 
cuõng nhö truy xuaát hoaëc caäp nhaät laïi. Vaäy chuùng ta coù theå laøm töông töï ñoái vôùi 
baûng. 

 
Caùc taùc vuï boå sung cho baûng: 

1. Creation (Taïo): Taïo moät haøm töø I vaøo T. 
2. Clearing (Doïn deïp): Loaïi boû moïi phaàn töû trong taäp chæ soá I, domain seõ laø moät 

taäp roãng. 
3. Insertion (Theâm): Theâm moät phaàn töû x vaøo taäp chæ soá I vaø xaùc ñònh moät trò 

töông öùng cuûa haøm taïi x. 
4. Deletion (Xoùa): Loaïi boû moät phaàn töû x trong taäp chæ soá I vaø haïn cheá chæ cho 

haøm xaùc ñònh treân taäp chæ soá coøn laïi. 
 

12.4.3. Hieän thöïc 

Ñònh nghóa treân chæ môùi laø ñònh nghóa cuûa moät kieåu döõ lieäu tröøu töôïng maø 
chöa noùi gì ñeán caùch hieän thöïc. Noù cuõng khoâng heà nhaéc ñeán caùc haøm chæ soá hay 
caùc maûng truy xuaát. Chuùng ta haõy xem hình minh hoïa trong hình 12.9. Phaàn treân 
cuûa hình naøy cho chuùng ta thaáy moät söï tröøu töôïng trong ñònh nghóa, truy xuaát 
baûng ñôn giaûn chæ laø moät aùnh xaï töø moät taäp chæ soá sang moät kieåu cô sôû. Phaàn döôùi 
cuûa hình laø yù töôûng toång quaùt cuûa phaàn hieän thöïc. Moät haøm chæ soá hoaëc moät maûng 
truy xuaát nhaän thoâng soá töø moät taäp chæ soá theo moät daïng ñaõ ñöôïc ñaëc taû naøo ñoù. 
Chaúng haïn (i,j) trong baûng 2 chieàu hoaëc (i,j,k) trong baûng 3 chieàu vôùi i, j, k ñaõ coù 
mieàn xaùc ñònh ñaõ ñònh. Keát quaû cuûa haøm chæ soá hoaëc maûng truy xuaát seõ laø moät 
trong caùc trò trong mieàn caùc chæ soá, chaúng haïn taäp con cuûa taäp caùc soá nguyeân. 
Mieàn trò naøy coù theå ñöôïc söû duïng tröïc tieáp nhö chæ soá cho maûng vaø ñöôïc cung caáp 
bôûi ngoân ngöõ laäp trình.  

 
Ñeán ñaây xem nhö chuùng ta ñaõ giôùi thieäu xong moät kieåu caáu truùc döõ lieäu môùi, 

ñoù laø baûng. Tuøy töøng muïc ñích cuûa caùc öùng duïng, baûng coù theå coù nhieàu phieân baûn 
khaùc nhau. Phaàn ñònh nghóa chi tieát hôn cho caùc phieân baûn naøy cuõng nhö caùc 
caùch hieän thöïc cuûa chuùng ñöôïc xem nhö baøi taäp. Phaàn tieáp theo ñaây trình baøy söï 
gioáng vaø khaùc nhau giöõa danh saùch vaø baûng. Sau ñoù chuùng ta seõ tieáp tuïc laøm quen 
vôùi moät caáu truùc döõ lieäu khaù ñaëc bieät vaø raát phoå bieán, ñoù laø baûng baêm. Caáu truùc 
döõ lieäu baûng baêm cuõng xuaát phaùt töø yù töôûng söû duïng baûng nhö phaàn naøy ñaõ giôùi 
thieäu. 

 

12.4.4. So saùnh giöõa danh saùch vaø baûng 

Chuùng ta haõy so saùnh hai kieåu döõ lieäu tröøu töôïng danh saùch vaø baûng. Neàn 
taûng toaùn hoïc cô baûn cuûa danh saùch laø moät chuoãi noái tieáp caùc phaàn töû, coøn ñoái 
vôùi baûng, ñoù laø taäp hôïp vaø haøm. Chuoãi noái tieáp coù moät traät töï ngaàm trong ñoù, ñoù 
laø phaàn töû ñaàu tieân, phaàn töû thöù hai, v.v..., coøn taäp hôïp vaø haøm khoâng coù thöù töï. 



Chöông 12 – Baûng vaø truy xuaát thoâng tin 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät 316

Vieäc truy xuaát thoâng tin trong moät danh saùch thöôøng lieân quan ñeán vieäc tìm 
kieám, nhöng vieäc truy xuaát thoâng tin trong baûng ñoøi hoûi nhöõng phöông phaùp 
khaùc, ñoù laø caùc phöông phaùp coù theå ñi thaúng ñeán phaàn töû mong muoán. Thôøi gian 
caàn thieát ñeå tìm kieám trong danh saùch noùi chung phuï thuoäc vaøo n laø soá phaàn töû 
trong danh saùch vaø ít nhaát laø baèng lg n, nhöng thôøi gian ñeå truy xuaát baûng 
thöôøng khoâng phuï thuoäc vaøo soá phaàn töû trong baûng, vaø thöôøng laø O(1). Vì lyù do 
naøy, trong nhieàu öùng duïng, vieäc truy xuaát baûng thöïc söï nhanh hôn vieäc tìm kieám 
trong moät danh saùch. 

 

 
Maët khaùc, duyeät laø moät taùc vuï töï nhieân ñoái vôùi moät danh saùch, nhöng 

ñoái vôùi baûng thì khoâng. Vieäc di chuyeån xuyeân suoát moät danh saùch ñeå thöïc hieän 
moät taùc vuï naøo ñoù leân töøng phaàn töû cuûa noù noùi chung laø deã daøng. Ñieàu naøy ñoái vôùi 
baûng khoâng deã daøng chuùt naøo, ñaëc bieät trong tröôøng hôïp coù yeâu caàu tröôùc veà moät 
traät töï naøo ñoù cuûa caùc phaàn töû ñöôïc duyeät. 

 
Cuoái cuøng, chuùng ta caàn laøm roõ söï khaùc nhau giöõa baûng vaø maûng. Noùi chung, 

chuùng ta duøng töø baûng nhö laø chuùng ta ñaõ ñònh nghóa trong phaàn vöøa roài vaø giôùi 
haïn töø maûng chæ vôùi nghóa nhö laø moät phöông tieän duøng ñeå laäp trình cuûa C++ vaø 
phaàn lôùn caùc ngoân ngöõ caáp cao, caùc maûng naøy thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå hieän thöïc 
caû hai: baûng vaø danh saùch lieân tuïc. 

 

 
Hình 12.9 – Hieän thöïc cuûa baûng 
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12.5. Baûng baêm 
Khi giôùi thieäu toång quaùt veà baûng cuõng nhö caùch söû duïng haøm chæ soá vaø maûng 

truy xuaát, chuùng ta caàn nhaän ra moät ñieàu raèng, thoâng soá cho haøm chæ soá hoaëc 
maûng truy xuaát phaàn naøo phaûn aùnh vò trí, hay noùi roõ hôn, ñoù laø traät töï cuûa phaàn 
töû caàn truy xuaát trong baûng. Chaúng haïn traät töï theo chæ soá haøng vaø coät trong 
baûng (i,j), hay tröôøng hôïp danh saùch caùc khaùch haøng söû duïng ñieän thoaïi: teân cuûa 
caùc khaùch haøng coù thöù töï theo alphabet. Baûng baêm maø chuùng ta seõ nghieân cöùu 
tieáp theo mang moät ñaëc ñieåm hoaøn toaøn khaùc. Vieäc truy xuaát baûng baét ñaàu töø giaù 
trò cuûa khoùa trong phaàn töû döõ lieäu, vaø thoâng thöôøng khoùa naøy khoâng lieân quan 
ñeán traät töï trong haøng hoaëc coät cuûa baûng ñeå coù theå söû duïng moät haøm chæ soá ñôn 
giaûn cho ra vò trí cuûa noù trong baûng nhö ôû phaàn treân ñaõ giôùi thieäu. 
 

12.5.1. Caùc baûng thöa 

12.5.1.1. Caùc haøm chæ soá 
Ñieàu chuùng ta coù theå laøm laø xaây döïng söï töông öùng moät – moät giöõa caùc khoùa 

vaø caùc chæ soá maø chuùng ta söû duïng ñeå truy xuaát baûng. So vôùi caùc phaàn tröôùc, haøm 
chæ soá maø chuùng ta xaây döïng ôû ñaây seõ phöùc taïp hôn, vì coù khi chuùng ta caàn ñeán söï 
bieán ñoåi cuûa caùc khoùa, chaúng haïn töø caùc chöõ caùi sang caùc soá nguyeân. Theo nguyeân 
taéc, ñieàu naøy luoân  coù theå laøm ñöôïc. 

 
Khoù khaên thöïc söï chæ laø khi soá caùc khoùa coù theå coù vöôït ra ngoaøi khoâng gian 

cuûa baûng. Laáy ví duï, neáu caùc khoùa laø caùc töø coù 8 kyù töï, thì coù theå coù ñeán 268 ≈ 2 x 
1011 khoùa khaùc nhau, vaø ñaây cuõng laø con soá lôùn hôn raát nhieàu dung löôïng cho 
pheùp cuûa moät boä nhôù toác ñoä cao. Tuy nhieân trong thöïc teá, chæ coù moät soá khoâng lôùn 
caùc khoùa naøy laø thöïc söï xuaát hieän. Ñieàu ñoù coù nghóa laø baûng chöùa seõ raát thöa thôùt. 
Chuùng ta coù theå xem baûng ñöôïc ñaùnh chæ soá baèng moät taäp raát lôùn, nhöng chæ coù 
moät soá töông ñoái ít vò trí laø thöïc söï coù phaàn töû.  

12.5.1.2. Khaùi nieäm baêm 
Nhaèm traùnh moät baûng quaù thöa thôùt coù nhieàu vò trí khoâng bao giôø ñöôïc duøng 

ñeán, chuùng ta laøm quen vôùi khaùi nieäm baêm. YÙ töôûng cuûa baûng baêm (hình 12.10) laø 
cho pheùp aùnh xaï moät taäp caùc khoùa khaùc nhau vaøo caùc vò trí trong moät maûng vôùi 
kích thöôùc cho pheùp. Goïi kích thöôùc maûng naøy laø hash_size, moãi khoùa seõ ñöôïc 
aùnh xaï vaøo moät chæ soá trong khoaûng [0, hash_size-1]. Aùnh xaï naøy ñöôïc goïi laø 
haøm baêm (hash function). Moät caùch lyù töôûng, haøm naøy caàn coù caùch tính ñôn giaûn 
vaø phaân boå caùc khoùa sao cho hai khoùa khaùc nhau luoân vaøo hai vò trí khaùc nhau. 
Nhöng do kích thöôùc maûng laø giôùi haïn vaø mieàn trò cuûa caùc khoùa laø raát lôùn, ñieàu 
naøy laø khoâng theå ñöôïc. Chuùng ta chæ coù theå hy voïng raèng moät haøm baêm toát thì seõ 
phaân boå ñöôïc caùc khoùa vaøo caùc chæ soá moät caùch khaù ñoàng ñeàu vaø traùnh ñöôïc hieän 
töôïng gom tuï. 
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Haøm baêm noùi chung luoân aùnh xaï moät vaøi khoùa khaùc nhau vaøo cuøng moät chæ soá. 
Neáu phaàn töû caàn tìm ñang naèm taïi chæ soá ñöôïc aùnh xaï ñeán, vaán ñeà cuûa chuùng ta 
xem nhö ñaõ ñöôïc giaûi quyeát; ngöôïc laïi, chuùng ta caàn söû duïng moät phöông phaùp 
naøo ñoù ñeå giaûi quyeát ñuïng ñoä. Vieäc ñuïng ñoä (collision) xaûy ra khi hai phaàn töû caàn 
ñöôïc chöùa trong cuøng moät vò trí cuûa baûng.  

 
Treân ñaây laø yù töôûng cô baûn cuûa vieäc söû duïng baûng baêm. Coù ba vaán ñeà chuùng ta 

caàn xem xeùt khi söû duïng phöông phaùp baêm: 
 

• Tìm haøm baêm toát. 
• Xaùc ñònh phöông phaùp giaûi quyeát ñuïng ñoä. 
• Xaùc ñònh kích thöôùc baûng baêm. 

 

12.5.2. Löïa choïn haøm baêm 

Hai tieâu chí cô baûn ñeå choïn löïa moät haøm baêm laø: 
• Haøm baêm caàn ñöôïc tính toaùn deã daøng vaø nhanh choùng. 
• Vieäc phaân phoái caùc khoùa coù theå xuaát hieän raûi ñeàu treân baûng baêm. 

 
Neáu chuùng ta bieát tröôùc chính xaùc nhöõng khoùa naøo seõ xuaát hieän, thì chuùng ta 

coù theå xaây döïng moät haøm baêm thaät hieäu quaû, nhöng noùi chung chuùng ta thöôøng 
khoâng bieát tröôùc ñieàu naøy.  

 
Chuùng ta caàn löu yù raèng moät haøm baêm khoâng heà coù tính ngaãu nhieân. Khi tính 

nhieàu laàn cho cuøng moät khoùa, moät haøm baêm phaûi cho cuøng moät trò, coù nhö vaäy thì 
khoùa môùi coù theå ñöôïc truy xuaát sau khi ñöôïc löu tröõ. 

 

 
Hình 12.10 – Baûng baêm 
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12.5.2.1. Chia laáy phaàn dö (modular arithmetic) 
Tröôùc heát chuùng ta haõy xem xeùt moät tröôøng hôïp thaät ñôn giaûn. Neáu caùc khoùa 

laø caùc soá nguyeân, haøm baêm ñôn giaûn vaø phoå bieán ñöôïc duøng laø pheùp chia cho 
hash_size ñeå laáy phaàn dö, vì nhö vaäy chuùng ta seõ coù caùc chæ soá thuoäc [0, 
hash_size -1]. Tuy nhieân cuõng caàn löu yù nhöõng tröôøng hôïp caùc khoùa taäp trung 
vaøo moät soá giaù trò ñaëc bieät naøo ñoù. Chaúng haïn neáu hash_size = 10, maø phaàn lôùn 
caùc khoùa laïi coù con soá ôû haøng ñôn vò laø 0. Söï phaân taùn caùc khoùa phuï thuoäc nhieàu 
vaøo pheùp chia laáy phaàn dö, ñoù chính laø kích thöôùc cuûa baûng baêm. Neáu kích thöôùc 
ñoù laø moät boäi soá cuûa caùc soá nguyeân nhoû nhö 2 hoaëc 10, thì raát nhieàu khoùa seõ cho 
cuøng chæ soá nhö nhau, trong khi ñoù coù moät soá chæ soá raát ít ñöôïc söû duïng ñeán. Caùch 
choïn pheùp chia laáy phaàn dö toát nhaát thöôøng laø chia cho moät soá nguyeân toá (nhöng 
khoâng phaûi laø luoân luoân), keát quaû seõ raûi ñeàu caùc khoùa trong baûng baêm hôn. Nhö 
vaäy, thay vì choïn baûng baêm kích thöôùc 1000, chuùng ta neân choïn kích thöôùc 997 
hoaëc 1009; caùch choïn 210 = 1024 laø moät caùch choïn raát dôû.  

 
Thoâng thöôøng, caùc khoùa laø caùc chuoãi kyù töï. Moät caùch töï nhieân, ngöôøi ta thöôøng 

laáy moät soá nguyeân baèng vôùi toång cuûa caùc maõ ASCII cuûa caùc kyù töï trong khoùa laøm 
ñaïi dieän cho noù. Haøm baêm vôùi caùch vieát cuûa C chuaån sau ñaây thaät ñôn giaûn vaø 
tính cuõng raát nhanh: 

 

Tuy nhieân, neáu hash_size lôùn, haøm seõ khoâng phaân boå caùc khoùa toát. Laáy ví duï 
vôùi hash_size =10007 (moät soá nguyeân toá). Giaû söû caùc khoùa coù chieàu daøi 8 kyù töï 
hoaëc ít hôn. Moãi kyù töï coù maõ ASCII <=127. Giaù trò cuûa haøm baêm chæ coù theå töø 0 
ñeán 127 x 8 = 1016. 

 
Moät caûi tieán khaùc cuûa haøm baêm nhö sau: vôùi giaû thieát raèng caùc khoùa ñeàu coù ít 

nhaát 3 kyù töï, soá 27 ñöôïc duøng vì ñoù laø soá kyù töï trong baûng chöõ caùi tieáng Anh 
(tính caû khoaûng traéng). 

 

index Hash(const char *Key, int hash_size) 
{ 
 unsigned int HashVal = 0; 
 while (*Key != ‘\0’) 
 { 
  HashVal += *Key; 
  Key++; 
 } 
  return HashVal % hash_size; 
} 

index Hash(const char *Key, int hash_size) 
{ 
 return (Key[0] + 27*Key[1] + 27*27*Key[2]) %hash_size; 
} 
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Haøm naøy chæ quan taâm 3 kyù töï ñaàu cuûa caùc khoùa, nhöng neáu chuùng laø ngaãu 
nhieân vaø hash_size laø 10007 nhö treân, thì söï phaân boå khaù ñoàng ñeàu. Ñieàu khoâng 
may ôû ñaây laø caùc töø trong tieáng Anh khoâng phaûi laø moät söï gheùp caùc kyù töï moät 
caùch ngaãu nhieân. Maëc duø coù ñeán 263 = 17576 khaû naêng gheùp 3 kyù töï, thöïc teá 
trong töø ñieån cho thaáy chæ coù 2851 khaû naêng xaûy ra. Ngay caû khi khoâng coù söï 
ñuïng ñoä xaûy ra giöõa töøng caëp trong caùc khaû naêng naøy, thì cuõng chæ coù 28% vò trí 
trong baûng laø ñöôïc söû duïng. 

 
Theâm moät caûi tieán khaùc nhö sau ñaây: 

 
Haøm naøy quan taâm ñeán moïi kyù töï trong khoùa vaø noùi chung coù theå phaân boå caùc 

khoùa ñoàng ñeàu trong moät baûng kích thöôùc töông ñoái lôùn. Trò cuûa haøm ñöôïc tính 
∑i=0

KeySize-1  Key[KeySize-i-1].32i. Ñaây laø ña thöùc vôùi heä soá laø 32 vaø söû duïng 
coâng thöùc Horner. Ví duï, ñeå tính hk = k1 +27k2 +272k3, ngöôøi ta tính  
hk = ((k3)*27 +k2)*27 +k1. Vieäc duøng soá 32 thay soá 27 laø vì vôùi 32 thì khoâng 
caàn laøm pheùp nhaân maø chæ ñôn giaûn laø pheùp dòch chuyeån bit  (32 = 25), vaø thöïc 
teá laø duøng pheùp XOR. 

 
Haøm treân ñaây chöa phaûi laø haøm toát nhaát khi xeùt ñeán tieâu chí phaân boå ñoàng 

ñeàu, nhöng noù cho pheùp vieäc tính toaùn ñöôïc thöïc hieän raát nhanh choùng. Neáu khoùa 
quaù daøi thì noù cuõng loä nhöôïc ñieåm laø phaûi tính quaù laâu. Hôn nöõa quaù trình dòch 
bit seõ laøm maát ñi taùc duïng cuûa caùc kyù töï ñaõ ñöôïc xeùt tröôùc. Thöïc teá khaéc phuïc 
ñieàu naøy baèng caùch khoâng söû duïng taát caû caùc kyù töï coù trong khoùa. 

12.5.2.2. Caét xeùn (truncation) 
Phöông phaùp caét xeùn boû qua moät phaàn cuûa khoùa, phaàn coøn laïi ñöôïc xem nhö 

chæ soá (caùc döõ lieäu khoâng phaûi soá thì laáy theo baûng maõ cuûa chuùng). Ví duï, neáu 
khoùa laø moät soá nguyeân 8 kyù soá vaø baûng baêm coù 1000 vò trí, thì vieäc laáy töø  vò trí 
thöù nhaát, thöù hai vaø thöù naêm keå töø phaûi sang seõ laø haøm baêm. Coù nghóa laø khoùa 
21296876 coù chæ soá laø 976. Caét xeùn laø moät phöông phaùp cöïc nhanh, nhöng noù 
thöôøng khoâng phaân phoái caùc khoùa ñeàu khaép baûng baêm. 

 

index Hash(const char *Key, int hash_size) 
{ 
 unsigned int HashVal = 0; 
 while (*Key != ‘\0’) 
 { 
  HashVal = (HashVal << 5 ) + *Key); 
  Key++; 
 } 
  return HashVal % hash_size; 
} 
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12.5.2.3. Xaùo troän (folding) 
YÙ töôûng xaùo troän (folding) döôùi ñaây giuùp cho caùc boä phaän cuûa khoùa ñeàu coù theå 

tham gia vaøo vieäc xaùc ñònh keát quaû cuoái cuøng cuûa haøm baêm. Töø baêm ôû ñaây coù 
nghóa laø keát quaû sinh ra coù phaàn gioáng vôùi khoùa ban ñaàu. Ngoaøi ra, söï xaùo troän 
cho pheùp chuùng ta hy voïng raèng moïi khuoân maãu hoaëc söï laëp laïi coù theå xuaát hieän 
trong caùc khoùa (haäu quaû cuûa tính thieáu ngaãu nhieân cuûa döõ lieäu trong thöïc teá) seõ bò 
trieät tieâu. Coù nhö vaäy thì caùc keát quaû môùi ñöôïc phaân phoái theo cuøng moät quy luaät 
nhö nhau maø khoâng coù söï truøng laëp cuûa töøng nhoùm keát quaû vaø chuùng ta traùnh 
ñöôïc hieän töôïng gom tuï. ÔÛ ñaây chuùng ta thaáy raèng thuaät ngöõ “baêm” mang tính moâ 
taû roõ nhaát. Tuy nhieân trong moät soá taøi lieäu khaùc ngöôøi ta duøng caùc caùc töø mang 
tính kyõ thuaät hôn nhö “boä nhôù phaân taùn” (scatter-storage) hoaëc “pheùp bieán ñoåi 
khoùa” (key-transformation). 

 
Phöông phaùp xaùo troän chia khoùa laøm nhieàu phaàn vaø keát noái caùc phaàn naøy laïi 

theo moät caùch thích hôïp (thöôøng söû duïng pheùp coäng hoaëc pheùp nhaân). Laáy ví duï, 
moät soá nguyeân 8 kyù soá coù theå ñöôïc chia laøm 3 nhoùm goàm 3, 3, vaø 2 kyù soá, caùc 
nhoùm naøy ñöôïc coäng laïi vôùi nhau, sau ñoù coù theå ñöôïc caét xeùn bôùt neáu caàn thieát ñeå 
cho ra caùc chæ soá phuø hôïp kích thöôùc baûng baêm. Khoùa 21296876 seõ ñöôïc baêm 
thaønh 212 + 968 + 76 = 1256, caét ngaén coøn 256. Do moïi döõ lieäu trong khoùa ñeàu coù 
aûnh höôûng ñeán keát quaû haøm baêm neân phöông phaùp naøy laøm cho caùc khoùa raûi ñeàu 
treân baûng baêm hôn laø phöông phaùp caét xeùn neâu treân. 

 
Toùm laïi, chuùng ta ñaõ xem xeùt moät soá phöông phaùp maø chuùng ta coù theå keát hôïp 

laïi theo nhieàu caùch khaùc nhau ñeå xaây döïng haøm baêm. Laáy phaàn dö thöôøng laø moät 
caùch toát ñeå keát thuùc vieäc tính toaùn cuûa moät haøm baêm, do noù vöøa coù theå ñaït ñöôïc 
söï raûi ñeàu caùc khoùa trong baûng baêm vöøa baûo ñaûm keát quaû nhaän ñöôïc luoân naèm 
trong mieàn caùc chæ soá cho pheùp. 

 

12.5.3. Phaùc thaûo giaûi thuaät cho caùc thao taùc döõ lieäu trong baûng baêm 

Tröôùc heát, chuùng ta caàn khai baùo moät maûng ñeå chöùa baûng baêm. Sau ñoù, caùc vò 
trí trong maûng caàn ñöôïc khôûi taïo laø troáng. Giaù trò khôûi taïo phuï thuoäc vaøo öùng 
duïng, thoâng thöôøng chuùng ta cho caùc vò trí troáng naøy chöùa moät giaù trò ñaëc bieät 
naøo ñoù. Chaúng haïn, vôùi caùc khoùa laø caùc chöõ caùi, moät trò chöùa toaøn kyù töï troáng coù 
theå bieåu dieãn moät vò trí troáng. 

 
Ñeå theâm moät phaàn töû vaøo baûng baêm, caàn tính haøm baêm cho khoùa cuûa noù. Neáu 

vò trí tìm thaáy coøn troáng, phaàn töû seõ ñöôïc theâm vaøo; neáu ñaõ coù phaàn töû taïi vò trí 
naøy vaø khoùa cuûa noù truøng vôùi khoùa cuûa phaàn töû caàn theâm thì vieäc theâm seõ khoâng 
ñöôïc thöïc hieän; tröôøng hôïp cuoái cuøng, neáu taïi vò trí tìm thaáy ñaõ coù moät phaàn töû 
nhöng cuûa moät khoùa khaùc, chuùng ta seõ aùp duïng moät phöông phaùp giaûi quyeát ñuïng 
ñoä naøo ñoù ñeå tìm ñeán moät vò trí khaùc cho vieäc theâm phaàn töû môùi cuûa chuùng ta. 
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Vieäc truy xuaát moät phaàn töû vôùi khoùa cho tröôùc ñöôïc laøm töông töï. Tröôùc tieân, 
haøm baêm ñöôïc tính cho khoùa cho tröôùc. Neáu phaàn töû caàn tìm ñang naèm taïi vò trí 
ñöôïc chæ bôûi haøm baêm, thì vieäc truy xuaát seõ ñöôïc thöïc hieän thaønh coâng; ngöôïc laïi, 
trong khi maø vò trí ñang xeùt khoâng troáng vaø moïi vò trí chöa ñöôïc xeùt ñeán, caàn 
tieán haønh caùc böôùc töông töï nhö caùc böôùc ñaõ ñöôïc söû duïng khi giaûi quyeát ñuïng ñoä 
trong quaù trình theâm vaøo. Neáu trong khi tìm kieám gaëp moät vò trí troáng, hoaëc khi 
moïi vò trí ñaõ ñöôïc xeùt ñeán, thì coù theå keát luaän vieäc tìm kieám thaát baïi: khoâng coù 
phaàn töû vôùi khoùa caàn tìm trong baûng baêm. 

 

12.5.4. Ví duï trong C++ 

Nhö  moät ví duï ñôn giaûn, chuùng ta seõ vieát moät haøm baêm trong C++ ñeå chuyeån 
ñoåi moät khoùa goàm 8 kyù töï chöõ caùi sang moät soá nguyeân trong mieàn  

 
    0 . . hash_size – 1. 
 
Chuùng ta coù moät lôùp Key vôùi caùc phöông thöùc nhö sau: 
 

class Key: public String{ 
public: 
    char key_letter(int position) const; 
    void make_blank(); 
    //  Caùc constructor vaø caùc phöông thöùc khaùc. 
}; 

 
Ñeå giaûm coâng söùc laäp trình khi hieän thöïc lôùp, chuùng ta choïn caùch thöøa keá caùc 

phöông thöùc cuûa lôùp String trong chöông 5. Chuùng ta seõ ñôõ phaûi vieát laïi caùc taùc 
vuï so saùnh. Phöông thöùc key_letter(int position)  traû veà kyù töï taïi vò trí 
position trong khoùa, hoaëc traû veà khoaûng traéng neáu khoùa coù chieàu daøi nhoû hôn n. 
Phöông thöùc  make_blank taïo moät khoùa troáng. 

 
int hash(const Key &target) 
/* 
post: Haøm baêm treân target traû veà trò trong mieàn 0 .. hash_size-1. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp Key. 
*/ 
{ 
   int value = 0; 
   for (int position = 0; position < 8; position++) 
      value = 4 * value + target.key_letter(position); 
   return value % hash_size; 
} 

 
Haøm baêm treân ñôn giaûn chæ coäng doàn caùc maõ cuûa moãi kyù töï trong khoùa sau khi 

ñaõ nhaân vôùi 4. Chuùng ta khoâng theå lyù giaûi ñöôïc raèng phöông phaùp naøy laø toát hôn 
(hoaëc xaáu hôn) moät vaøi phöông phaùp khaùc. Chuùng ta cuõng coù theå laáy maõ cuûa kyù töï 
tröø ñi moät soá naøo ñoù, roài nhaân töøng caëp vôùi nhau, hoaëc boû qua moät vaøi kyù töï naøo 
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ñoù. Ñoâi khi moät öùng duïng seõ cho thaáy moät haøm baêm naøy laø toát hôn moät haøm baêm 
khaùc, ñoâi khi caàn phaûi coù söï khaûo saùt baèng thöïc nghieäm môùi chæ ra ñöôïc haøm naøo 
laø toát hôn. 

 

12.5.5. Giaûi quyeát ñuïng ñoä baèng phöông phaùp ñòa chæ môû 

Coù hai nhoùm phöông phaùp giaûi quyeát ñuïng ñoä: nhoùm phöông phaùp ñòa chæ môû 
vaø nhoùm phöông phaùp noái keát. Nhoùm phöông phaùp ñòa chæ môû chæ söû duïng caùc 
maûng caáp phaùt tónh. Nhoùm phöông phaùp noái keát coù söû duïng nhöõng vuøng nhôù caáp 
phaùt ñoäng ñöôïc quaûn lyù bôûi caùc con troû noái keát. 

 
Döôùi ñaây laø caùc phöông phaùp duøng ñòa chæ môû. 

12.5.5.1. Thöû tuyeán tính 
Phöông phaùp ñôn giaûn nhaát ñeå giaûi quyeát ñuïng ñoä laø baét ñaàu töø vò trí traû veà töø 

haøm baêm coù xaûy ra ñuïng ñoä, vieäc tìm kieám seõ tieáp tuïc moät caùch tuaàn töï ôû caùc vò 
trí keá trong baûng cho ñeán khi gaëp khoùa mong muoán hoaëc moät vò trí troáng. Phöông 
phaùp naøy ñöôïc goïi laø phöông phaùp thöû tuyeán tính (linear probing). Baûng ñöôïc xem 
nhö moät maûng voøng, khi vieäc tìm kieám ñaït ñeán vò trí cuoái cuûa baûng thì seõ quay veà 
vò trí ñaàu cuûa baûng. 
 
Hieän töôïng gom tuï 
 

Nhöôïc ñieåm chính cuûa phöông phaùp thöû tuyeán tính laø khi coù khoaûng moät nöûa 
soá vò trí trong baûng ñaõ chöùa döõ lieäu, khuynh höôùng gom tuï seõ xuaát hieän; nghóa laø, 
caùc phaàn töû seõ naèm trong caùc chuoãi lieân tuïc caùc vò trí, giöõa caùc chuoãi naøy laø nhöõng 
loã hoång. Vieäc tìm kieám tuaàn töï moät vò trí troáng trong baûng seõ ngaøy caøng laâu hôn. 
Chuùng ta haõy xem ví duï ôû hình 12.11. Giaû söû maûng coù n vò trí thì xaùc suaát maø 
haøm baêm choïn moät vò trí naøo ñoù laø 1/n. Ban ñaàu vieäc phaân phoái ñöôïc thöïc hieän 
khaù ñeàu trong baûng (phaàn treân cuûa hình). Giaû söû caàn theâm döõ lieäu môùi maø haøm 
baêm traû veà vò trí b thì döõ lieäu ñöôïc theâm vaøo taïi ñaây, nhöng neáu haøm baêm traû veà 
vò trí a maø vò trí naøy ñaõ coù döõ lieäu, vieäc theâm vaøo seõ ñöôïc thöïc hieän taïi b. Nhö 
vaäy xaùc suaát ñeå vò trí b nhaän döõ lieäu laø 2/n. Taïi böôùc tieáp theo, khi döõ lieäu caàn 
theâm vaøo moät trong caùc vò trí a, b, c, hoaëc d thì choã troáng thöïc söï ñeå theâm vaøo chæ 
laø d, nhö vaäy xaùc suaát döõ lieäu theâm vaøo d laø 4/n. Sau ñoù, xaùc suaát döõ lieäu theâm 
vaøo vò trí e laïi laø 5/n. Vaø cöù nhö theá, khi döõ lieäu caøng ñöôïc theâm vaøo nhieàu thì 
chuoãi lieân tuïc caùc vò trí ñaõ coù döõ lieäu baét ñaàu töø a ngaøy caøng daøi ra. Nhö vaäy caùch 
thöïc hieän cuûa baûng baêm baét ñaàu suy thoaùi daàn tôùi söï tìm kieám tuaàn töï. 
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Hieän töôïng gom tuï chính laø nguyeân nhaân cuûa tính thieáu oån ñònh. Neáu moät soá 
ít caùc khoùa ngaãu nhieân naèm keá nhau, thì sau ñoù caùc khoùa khaùc boãng trôû neân keát 
dính vôùi chuùng, coù nghóa laø vò trí chöùa chuùng phuï thuoäc laãn nhau, vaø söï phaân phoái 
daàn daàn trôû neân thieáu caân baèng. 

12.5.5.2. Haøm gia taêng 
Ñeå traùnh hieän töôïng gom tuï, chuùng ta phaûi söû duïng phöông phaùp phöùc taïp hôn 

ñeå choïn ra chuoãi caùc vò trí caàn xem xeùt ñeán ñeå theâm moät döõ lieäu môùi naøo ñoù khi 
coù xaûy ra ñuïng ñoä. Coù nhieàu caùch ñeå thöïc hieän. YÙ töôûng chung laø söû duïng moät 
hoaëc moät vaøi haøm gia taêng ñeå xaùc ñònh khoaûng caùch töø vò trí vöøa ñuïng 
ñoä ñeán moät vò trí môùi.  Caàn löu yù raèng keát quaû cuûa haøm gia taêng khoâng ñöôïc 
pheùp traû veà trò 0. 

 
Haøm gia taêng coù theå phuï thuoäc vaøo khoùa, hoaëc vaøo soá laàn ñaõ thöû, sao cho coù 

theå traùnh ñöôïc hieän töôïng gom tuï. 
 
Tröôøng hôïp thöù nhaát, khi haøm gia taêng phuï thuoäc vaøo khoùa, chuùng ta coù 

khaùi nieäm baêm laïi. Ñoù laø caùch söû duïng moät haøm baêm thöù hai. Keát quaû cuûa haøm 
baêm naøy laø soá vò trí caàn di chuyeån keå töø vò trí ñaõ bò ñuïng ñoä tröôùc ñoù. Neáu vò trí 
naøy laïi ñuïng ñoä, chuùng ta laïi duøng moät haøm baêm khaùc nöõa ñeå tìm ñeán vò trí thöù 
ba, vaø cöù theá. Cuõng coù khi töø keát quaû tính cuûa haøm baêm thöù hai ngöôøi ta duøng 
luoân soá naøy ñeå di chuyeån giöõa hai laàn thöû keá tieáp. 

 
Trong tröôøng hôïp thöù hai, haøm gia taêng phuï thuoäc vaøo soá laàn ñaõ thöû, coù 

theå keå ra ñaây phöông phaùp thöû baäc hai. 
 
Thöû baäc hai 
 

Neáu coù söï ñuïng ñoä taïi ñòa chæ baêm ñöôïc h, phöông phaùp thöû baäc hai (quadratic 
probing) thöû caùc vò trí keá tieáp laø h+1, h+4, h+9, ... trong baûng, coù nghóa laø caùc 
vò trí h + i2, vôùi i laø laàn thöû. Noùi caùch khaùc, haøm gia taêng laø i2. 

 

 
Hình 12.11 – Hieän töôïng gom tuï trong baûng baêm. 
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Phöông phaùp thöû tuyeán tính ñaõ neâu treân cuõng coù theå xem nhö moät tröôøng hôïp 
söû duïng haøm gia taêng laø i. 

 
Phöông phaùp thöû baäc hai thöïc söï coù laøm giaûm hieän töôïng gom tuï, nhöng thöïc 

teá thöôøng noù khoâng theå thöû heát moïi vò trí trong baûng. Ñoái vôùi moät vaøi giaù trò cuûa 
hash_size, haøm i2  seõ thöû moät soá töông ñoái ít caùc vò trí trong baûng. Laáy ví duï, 
khi hash_size laø moät boäi soá lôùn cuûa 2, chæ khoaûng moät phaàn saùu soá caùc vò trí 
trong baûng baêm laø ñöôïc thöû. Khi hash_size laø moät soá nguyeân toá, thöû baäc hai seõ 
ñaït ñöôïc moät nöûa soá vò trí trong baûng baêm. 

 
Ñeå chöùng minh ñieàu treân, giaû söû raèng hash_size laø moät soá nguyeân toá. Giaû söû 

chuùng ta cuøng ñaït moät vò trí khi thöû laàn thöù i vaø laàn thöù  i + j vôùi j laø moät soá 
nguyeân > 0. Giaû söû j laø moät soá nguyeân nhoû nhaát theo ñieàu kieän treân. Giaù trò tính 
ñöôïc bôûi haøm baêm laàn thöù i vaø laàn thöù i + j khaùc nhau bôûi moät boäi soá cuûa 
hash_size. Noùi caùch khaùc, 

 
    h + i2  ≡ h + (i + j)2  (mod hash_size) 
 

Bieán ñoåi bieåu thöùc treân ta coù: 
 

        j2 + 2ij = j(j + 2i) ≡ 0 (mod hash_size). 
 
Bieåu thöùc naøy coù nghóa laø j(j + 2i) chia heát cho hash_size. Moät tích chia heát 
cho moät soá nguyeân toá chæ khi moät trong caùc thöøa soá cuûa tích ñoù chia heát cho soá 
nguyeân toá ñoù. Vaäy hoaëc j chia heát cho hash_size, hoaëc j+2i chia heát cho 
hash_size. Trong tröôøng hôïp thöù nhaát, chuùng ta ñaõ phaûi thöû j=hash_size laàn 
tröôùc khi gaëp laïi vò trí ñaõ thöû vôùi i (chuùng ta nhôù raèng j laø soá nhoû nhaát theo giaû 
thieát).  Tuy nhieân tröôøng hôïp thöù hai seõ xaûy ra sôùm hôn, khi j=hash_size –2i, 
hoaëc khi bieåu thöùc taêng theâm hash_size neáu bieåu thöùc naøy aâm. Do ñoù toång soá vò 
trí khaùc nhau ñöôïc thöû seõ laø 
 
     (hash_size + 1) / 2. 
 

Khi ñaõ thöû vôùi soá laàn nhö treân chuùng ta coù theå xem nhö baûng ñaõ ñaày. 
 
Chuù yù raèng phöông phaùp thöû baäc hai coù theå ñöôïc thöïc hieän maø khoâng caàn 

pheùp nhaân: Sau laàn thöû thöù nhaát taïi vò trí h, bieán taêng ñöôïc gaùn laø 1. Taïi moãi laàn 
thöû thaønh coâng, bieán taêng seõ taêng theâm 2 sau khi noù ñaõ ñöôïc theâm vaøo vò trí 
tröôùc ñoù.  

 
Do           1 + 3 + 5 + . . . + (2i -1) = i2 
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ñoái vôùi moïi i≥1 , laàn thöû i seõ tìm taïi vò trí h +1 +. . . +(2i-1)=h+i2, theo 
nhö mong muoán. 

12.5.5.3. Thöû ngaãu nhieân 
Phöông phaùp cuoái cuøng laø söû duïng soá ngaãu nhieân ñöôïc sinh ra ñeå laøm bieán gia 

taêng. Chuùng ta chæ ñöôïc duøng moät boä sinh soá ngaãu nhieân ñeå töø moät soá baét ñaàu cho 
tröôùc noù luoân luoân sinh ra cuøng moät chuoãi caùc soá ngaãu nhieân keá tieáp. Ñaây laø moät 
phöông phaùp raát toát ñeå traùnh hieän töôïng gom tuï, nhöng noù coù theå chaäm hôn caùc 
phöông phaùp khaùc. 

12.5.5.4. Giaûi thuaät C++ 
Ñeå keát thuùc vieäc nghieân cöùu veà phöông phaùp ñòa chæ môû, chuùng ta coù moät ví duï 

C++ vôùi caùc khoùa laø caùc kyù töï chöõ caùi. Chuùng ta giaû söû raèng lôùp Key vaø lôùp 
Record coù caùc ñaëc tính maø chuùng ta vöøa söû duïng trong hai phaàn cuoái. Lôùp Key coù 
phöông thöùc key_letter(int position) ñeå traû veà kyù töï taïi position, lôùp 
Record coù phöông thöùc ñeå laáy moät khoùa cuûa moät phaàn töû. 
 

Baûng baêm cuûa chuùng ta seõ coù khai baùo nhö sau: 
 

const int hash_size = 997;   //  Soá nguyeân toá 
class Hash_table { 
public: 
   Hash_table(); 
   void clear(); 
   Error_code insert(const Record &new_entry); 
   Error_code retrieve(const Key &target, Record &found) const; 
private: 
   Record table[hash_size]; 
}; 

 
Baûng baêm seõ ñöôïc khôûi taïo sao cho taát caû caùc phaàn töû trong maûng ñeàu chöùa 

khoùa ñaëc bieät goàm 8 khoaûng traéng. Ñaây laø nhieäm vuï cuûa constructor: 
 
Hash_table:: Hash_table(); 
// post: Baûng baêm ñöôïc taïo vaø ñöôïc khôûi taïo laø roãng. 

 
Phöông thöùc clear caàn ñeå loaïi taát caû caùc döõ lieäu hieän coù trong baûng baêm: 
 

void Hash_table::clear(); 
// post: Baûng baêm ñaõ ñöôïc doïn deïp vaø trôû thaønh baûng baêm roãng. 

 
Maëc duø chuùng ta ñaõ baét ñaàu ñaëc taû caùc phöông thöùc cuûa baûng baêm, chuùng ta seõ 

khoâng tieáp tuïc phaùt trieån thaønh moät goùi toång quaùt vaø ñaày ñuû. Do vieäc choïn moät 
haøm baêm toát phuï thuoäc nhieàu vaøo loaïi cuûa khoùa seõ ñöôïc söû duïng, caùc phöông thöùc 
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cuûa baûng baêm thöôøng phuï thuoäc maïnh meõ vaøo töøng öùng duïng rieâng, moät goùi toång 
quaùt cho moät baûng baêm laø khoâng coù lôïi. 

 
Ñeå minh hoïa caùch vieát caùc haøm tieáp theo, chuùng ta seõ söû duïng phöông phaùp 

thöû baäc hai ñeå giaûi quyeát ñuïng ñoä. Chuùng ta ñaõ chöùng minh raèng soá laàn thöû toái ña 
coù theå thöïc hieän theo phöông phaùp naøy laø (hash_size+1) / 2, neân seõ duøng 
bieán ñeám probe_count ñeå kieåm tra giôùi haïn naøy. 

Vôùi nhöõng quy öôùc nhö treân, chuùng ta coù phöông thöùc theâm moät phaàn töû 
new_entry vaøo baûng baêm nhö sau: 

 
Error_code Hash_table::insert(const Record &new_entry) 
/* 
post: Neáu baûng baêm ñaày, phöông thöùc traû veà overflow. 
     Neáu baûng baêm ñaõ chöùa phaàn töû coù khoùa truøng khoùa trong new_entry thì ph7ông thöùc traû 

veà duplicate_error. Ngöôïc laïi,  phaàn töû new_entry ñöôc theâm vaøo baûng baêm vaø 
phöông thöùc traû veà success.  

uses: Caùc phöông thöùc cuûa caùc lôùp Key vaø Record, haøm hash. 
*/ 
{ 
   Error_code result = success; 
   int probe_count,    //  Ñeám soá laàn thöû ñeå phaùt hieän baûng ñaày. 
       increment,      //  Soá gia taêng bôû pheùp thöû baäc hai. 
       probe;          //  Vò trí thöû hieän thôøi. 
   Key null;           //  Giaù trò NULL cuûa khoùa duøng cho pheùp so saùnh. 
   null.make_blank(); 
 
   probe = hash(new_entry); 
   probe_count = 0; 
   increment = 1; 
 
   while (table[probe] != null              // Vò trí thöû coù troáng hay khoâng? 
     && table[probe] != new_entry           // Khoùa ñaõ coù trong baûng baêm? 
     && probe_count < (hash_size + 1) / 2) {// Baûng ñaày hay chöa? 
      probe_count++; 
      probe = (probe + increment) % hash_size; 
      increment += 2;          // Tính laïi ñoä dôøi cho laàn thöû keá tieáp. 
   } 
   if (table[probe]==null) table[probe]= new_entry; 
   else if (table[probe] == new_entry) result = duplicate_error; 
   else result =  overflow;                         
   return result; 
} 

 
Phöông thöùc ñeå truy xuaát moät phaàn töû vôùi moät khoùa cho tröôùc coù daïng töông 

töï, chuùng ta daønh laïi nhö baøi taäp. Ñaëc taû cuûa noù nhö sau: 
 
Error_code Hash_table:: retrieve(const Key &target, Record &found) const; 
//post: Neáu moät phaàn töû trong baûng baêm coù khoùa gioáng target, thì found seõ ñöôïc gaùn trò cuûa 

phaàn töû ñoù, phöông thöùc traû veà success. Ngöôïc laïi, traû veà not_present. 
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12.5.5.5. Loaïi boû moät phaàn töû 
Cho ñeán baây giôø, chuùng ta vaãn chöa noùi gì ñeán vieäc loaïi moät phaàn töû trong 

baûng baêm. Thoaït nhìn, döôøng nhö ñoù laø moät vieäc deã daøng, chæ caàn gaùn laïi cho vò 
trí caàn loaïi moät trò ñaëc bieät cuûa khoùa ñeå chæ ra raèng ñoù laø vò trí troáng. Tuy nhieân 
caùch naøy khoâng theå aùp duïng ñöôïc. Lyù do laø moät vò trí troáng ñöôïc xem nhö moät 
daáu hieäu ñeå keát thuùc quaù trình tìm kieám moät khoùa. Giaû söû nhö tröôùc khi loaïi, ñaõ 
xaûy ra moät hoaëc hai laàn ñuïng ñoä vaø moät phaàn töû naøo ñoù leõ ra phaûi ñöôïc theâm vaøo 
taïi vò trí ñang xeùt laïi phaûi dôøi ñeán moät vò trí ñaâu ñoù trong baûng. Neáu baây giôø 
chuùng ta caàn truy xuaát ñeán phaàn töû naøy thì choã troáng môùi ñöôïc taïo ra seõ keát thuùc 
vieäc tìm kieám, vaø chuùng ta khoâng theå tìm thaáy noù, maëc duø noù vaãn toàn taïi trong 
baûng. 

 
Moät phöông phaùp ñeå ngaên ngöøa tình huoáng treân laø söû duïng moät khoùa ñaëc bieät 

ñeå ñaët vaøo caùc vò trí caàn loaïi ñi phaàn töû. Khoùa ñaëc bieät naøy chæ ra raèng ñoù laø moät 
vò trí troáng coù theå theâm phaàn töû môùi vaøo, nhöng noù khoâng ñöôïc duøng ñeå keát thuùc 
quaù trình tìm kieám moät khoùa naøo khaùc trong baûng. Tuy nhieân caùch söû duïng khoùa 
ñaëc bieät naøy seõ laøm cho giaûi thuaät phöùc taïp hôn vaø chaäm hôn. Coøn moät soá phöông 
phaùp khaùc coù theå aùp duïng trong vieäc loaïi boû moät phaàn töû khoûi baûng baêm. Tuy 
nhieân chuùng ta caàn nhôù raèng phöông phaùp loaïi boû naøo cuõng phaûi töông thích vôùi 
chieán löôïc theâm vaø tìm kieám phaàn töû, ñeå hai taùc vuï naøy luoân hoaït ñoäng moät caùch 
chính xaùc. Danh saùch lieân keát trong maûng lieân tuïc trong phaàn 4.5 cuõng thöôøng 
ñöôïc söû duïng laøm baûng baêm, vaø cuõng thuoäc nhoùm phöông phaùp ñòa chæ môû ñeå giaûi 
quyeát ñuïng ñoä. Caùc phaàn töû coù cuøng giaù trò haøm baêm seõ ñöôïc noái keát trong cuøng 
moät danh saùch lieân keát. Vaø trong baûng baêm coù nhieàu danh saùch lieân keát nhö vaäy. 

  

12.5.6.  Giaûi quyeát ñuïng ñoä baèng phöông phaùp noái keát 

Cho ñeán baây giôø chuùng ta vaãn cöù ngaàm hieåu raèng chuùng ta chæ söû duïng vuøng 
nhôù lieân tuïc ñeå chöùa baûng baêm. Thaät vaäy, vuøng nhôù lieân tuïc laø caùch choïn töï nhieân 
ñeå hieän thöïc baûng baêm, do chuùng ta caàn truy xuaát moät vò trí ngaãu nhieân trong 
baûng moät caùch nhanh choùng, maø vuøng nhôù lieân keát thì khoâng hoã trôï vieäc truy 
xuaát ngaãu nhieân. Tuy nhieân, ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø vuøng nhôù lieân keát khoâng 
theå ñöôïc duøng ñeå chöùa caùc phaàn töû. Chuùng ta coù theå duøng baûng baêm laø moät maûng 
caùc danh saùch lieân keát. Chuùng ta haõy xem hình 12.12. 

 
Ngöôøi ta thöôøng quen goïi caùc danh saùch lieân keát töø baûng baêm laø caùc chuoãi maéc 

xích noái keát (chain) neân phöông phaùp giaûi quyeát ñuïng ñoä naøy coøn ñöôïc goïi laø 
phöông phaùp noái keát (chaining). 

12.5.6.1. Öu ñieåm cuûa phöông phaùp noái keát 
Öu ñieåm thöù nhaát vaø cuõng laø öu ñieåm quan troïng nhaát cuûa phöông phaùp naøy laø 

noù coù theå tieát kieäm vuøng nhôù khi baûn thaân caùc phaàn töû khaù lôùn. Do baûng baêm laø 
moät maûng, chuùng ta caàn khai baùo tröôùc moät soá löôïng phaàn töû  khaù lôùn ñeå traùnh 



Chöông 12 – Baûng vaø truy xuaát thoâng tin 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät 329

hieän töôïng traøn. Neáu ñeå caùc phaàn töû naèm trong baûng baêm thì khi chöa coù nhieàu 
döõ lieäu, coù quaù nhieàu vò trí ñeå troáng, trong khi chöông trình cuûa chuùng ta coù theå 
caàn nhieàu vuøng nhôù cho nhöõng bieán khaùc nöõa. Ngöôïc laïi, neáu baûng baêm chæ chöùa 
caùc con troû maø moãi con troû chæ caàn chieám soá byte baèng soá byte cuûa moät töø thì kích 
thöôùc baûng baêm giaûm ñaùng keå. 
 
 

 
Öu ñieåm chính thöù hai cuûa vieäc löu caùc danh saùch lieân keát keøm vôùi baûng baêm 

laø noù cho pheùp xöû lyù ñuïng ñoä moät caùch ñôn giaûn vaø hieäu quaû. Vôùi moät haøm baêm 
toát, chæ coù moät soá ít khoùa laø truøng ñòa chæ baêm, vaø nhö vaäy caùc danh saùch lieân keát 
ñeàu ngaén vaø caùc khoùa ñeàu coù theå ñöôïc tìm kieám nhanh choùng. Gom tuï khoâng coøn 
laø vaán ñeà phaûi quan taâm bôûi vì caùc khoùa coù caùc ñòa chæ baêm khaùc nhau luoân naèm 
trong caùc danh saùch khaùc nhau. 

 
Öu ñieåm thöù ba laø kích thöôùc baûng baêm khoâng nhaát thieát phaûi lôùn hôn soá 

phaàn töû coù theå coù, chuùng ta khoâng coøn phaûi lo vaán ñeà traøn. Khi soá phaàn töû nhieàu 
hôn kích thöôùc baûng baêm thì chæ coù nghóa raèng, chaéc chaén laø coù moät vaøi danh 
saùch lieân keát naøo ñoù coù nhieàu hôn moät phaàn töû. Ngay caû khi soá phaàn töû nhieàu gaáp 
vaøi laàn kích thöôùc baûng baêm thì chieàu daøi trung bình cuûa moãi danh saùch lieân keát 
vaãn nhoû vaø vieäc tìm kieám tuaàn töï treân töøng danh saùch vaãn coøn hieäu quaû. 

 
Cuoái cuøng, vieäc loaïi moät phaàn töû trôû thaønh moät coâng vieäc deã daøng vaø nhanh 

choùng ñoái vôùi baûng baêm theo phöông phaùp noái keát. Vieäc loaïi boû naøy ñöôïc tieán 

 
Hình 12.12 – Baûng baêm noái keát  
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haønh hoaøn toaøn gioáng vôùi vieäc loaïi moät phaàn töû ra khoûi moät danh saùch lieân keát 
ñôn. 

12.5.6.2. Nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp noái keát 
Caùc öu ñieåm cuûa baûng baêm theo phöông phaùp noái keát thöïc söï laø raát coù lôïi. 

Chuùng ta neân tin raèng phöông phaùp noái keát luoân laø phöông phaùp toát hôn so vôùi 
phöông phaùp ñòa chæ môû. Tuy vaäy, chuùng ta haõy xeùt ñeán moät nhöôïc ñieåm quan 
troïng cuûa noù: moïi moái lieân keát ñeàu chieám vuøng nhôù. Neáu phaàn töû coù kích thöôùc 
lôùn thì kích thöôùc cuûa caùc con troû seõ khoâng ñaùng keå, ngöôïc laïi seõ laø ñieàu khoâng 
hay. 

 
Giaû söû raèng moãi moái lieân keát chieám moät töø  (moät word chieám 2 hoaëc 4 bytes) 

vaø moãi phaàn töû cuõng chæ chieám moät töø. Nhöõng öùng duïng nhö vaäy cuõng töông ñoái 
phoå bieán, trong ñoù chuùng ta söû duïng baûng baêm chæ ñeå traû lôøi moät vaøi caâu hoûi yes-
no veà caùc khoùa. Giaû söû chuùng ta duøng baûng baêm theo phöông phaùp noái keát vaø 
khai baùo moät maûng nhoû ñeå chöùa baûng baêm vôùi n laø soá phaàn töû cuûa maûng maø cuõng 
laø soá phaàn töû seõ coù. Chuùng ta seõ phaûi söû duïng 3n töø trong boä nhôù: n cho baûng 
baêm, n cho caùc khoùa, vaø n cho caùc moái lieân keát ñeå tìm ñeán phaàn töû keá trong caùc 
danh saùch lieân keát. Do baûng baêm gaàn nhö ñaày neân ñuïng ñoä seõ xaûy ra nhieàu hôn, 
moät soá danh saùch lieân keát seõ coù vaøi phaàn töû. Vieäc tìm kieám seõ chaäm. Maët khaùc, 
giaû söû nhö chuùng ta duøng phöông phaùp ñòa chæ môû. Cuõng vôùi 3n töø cuûa boä nhôù, 
neáu chuùng ta chöùa tröïc tieáp caùc phaàn töû trong baûng baêm coù kích thöôùc 3n naøy thì 
chæ coù moät phaàn ba baûng laø coù döõ lieäu, nhö vaäy soá ñuïng ñoä cuõng seõ töông ñoái ít vaø 
vieäc tìm moät phaàn töû seõ nhanh hôn raát nhieàu. 

12.5.6.3. Caùc giaûi thuaät trong C++ 
Baûng baêm theo phöông phaùp noái keát trong C++ coù ñònh nghóa ñôn giaûn nhö 

sau: 
 

class Hash_table { 
public: 
   //  Specify methods here. 
private: 
   List<Record> table[hash_size]; 
}; 

 
ÔÛ ñaây lôùp List coù theå laø baát kyø moät hieän thöïc lieân keát toång quaùt naøo cuûa moät 

danh saùch ñaõ hoïc trong chöông 4. Ñeå ñöôïc nhaát quaùn, caùc phöông thöùc cuûa baûng 
baêm noái keát seõ chöùa moïi phöông thöùc cuûa hieän thöïc baûng baêm tröôùc kia cuûa chuùng 
ta. Constructor cuûa baûng baêm chæ ñôn giaûn goïi caùc constructor cho töøng danh saùch 
cuûa maûng. Trong khi ñoù vieäc doïn deïp xoùa saïch caùc phaàn töû trong baûng baêm noái 
keát laïi laø moät vieäc hoaøn toaøn khaùc, chuùng ta caàn doïn deïp töøng danh saùch taïi moãi 
vò trí trong baûng baêm. Vieäc naøy coù theå ñöôïc thöïc hieän nhôø phöông thöùc clear() 
cuûa List. 
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Chuùng ta coøn coù theå söû duïng caùc phöông thöùc trong ñoùng goùi List ñeå truy xuaát 
baûng baêm. Baûn thaân haøm baêm khoâng khaùc so vôùi baûng baêm theo phöông phaùp ñòa 
chæ môû. Ñeå truy xuaát döõ lieäu, chuùng ta coù theå ñôn giaûn söû duïng phieân baûn lieân keát 
cuûa haøm sequential_search trong phaàn 7.2. Coát loõi cuûa phöông thöùc 
Hash_table::retrieve laø  

 
sequential_search( table[hash(target)], target, position); 

 
Chi tieát cuûa vieäc chuyeån ñoåi haøm naøy thaønh moät haøm ñaày ñuû ñöôïc xem nhö baøi 

taäp. Töông töï, coát loõi cuûa vieäc theâm döõ lieäu vaøo baûng baêm laø 
 
   table[hash(new_entry)].insert( 0, new_entry ); 

 
ÔÛ ñaây chuùng ta choïn caùch khi theâm phaàn töû môùi vaøo thì noù seõ ñöôïc ñöùng taïi vò trí 
ñaàu cuûa danh saùch lieân keát, do ñaây laø caùch deã nhaát. Nhö chuùng ta ñaõ thaáy, caû hai 
vieäc theâm vaøo vaø truy xuaát phaàn töû naøy ñeàu ñôn giaûn hôn laø phöông phaùp ñòa chæ 
môû, do vieäc giaûi quyeát ñuïng ñoä khoâng coøn laø vaán ñeà nöõa. 
 

Vieäc loaïi phaàn töû ra khoûi baûng baêm noái keát cuõng ñôn giaûn hôn raát nhieàu so vôùi 
baûng baêm ñòa chæ môû. Ñeå loaïi moät phaàn töû vôùi moät khoùa cho tröôùc, chuùng ta chæ 
caàn tìm tuaàn töï phaàn töû ñoù trong danh saùch lieân keát coù chöùa noù vaø loaïi noù ra khoûi 
danh saùch naøy. Ñaëc taû cuûa phöông thöùc loaïi boû nhö sau: 
 
Error_code Hash_table::remove(const Key &target, Record &x); 
post: Neáu baûng coù chöùa phaàn töû coù khoùa baèng target, thì phaàn töû naøy ñöôïc cheùp vaøo x vaø ñöôïc 

loaïi khoûi baûng baêm, phöông thöùc traû veà success. Ngöôïc laïi phöông thöùc traû veà 
not_present. 

 
Hieän thöïc cuûa phöông thöùc naøy cuõng ñöôïc daønh laïi nhö baøi taäp. 

12.6. Phaân tích baûng baêm 

12.6.1. Ñieàu ngaïc nhieân veà ngaøy sinh 

Khaû naêng xaûy ra ñuïng ñoä trong vieäc baêm coù lieân quan ñeán moät chuyeän vui khaù 
noåi tieáng trong toaùn hoïc: neáu choïn moät caùch ngaãu nhieân töøng ngöôøi ñeå ñöa vaøo 
moät caên phoøng thì seõ ñöôïc bao nhieâu ngöôøi tröôùc khi coù theå xaûy ra vieäc hai ngöôøi 
trong soá ñoù coù cuøng moät ngaøy sinh. Do moãi naêm coù 365 ngaøy, nhieàu ngöôøi ñoaùn 
raèng caâu traû lôøi phaûi leân ñeán con soá haøng traêm, nhöng lôøi giaûi thöïc ra laø chæ coù 23 
ngöôøi. 

 
Chuùng ta coù theå ñònh ra xaùc suaát cho caâu hoûi naøy baèng caùch traû lôøi theo höôùng 

ngöôïc laïi: Vôùi m ngöôøi ñöôïc choïn moät caùch ngaãu nhieân ñeå ñöa vaøo phoøng, xaùc suaát 
ñeå hai ngöôøi coù cuøng ngaøy sinh laø bao nhieâu? Chuùng ta haõy baét ñaàu vôùi baát kyø 
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ngöôøi naøo vaø ñaùng daáu loaïi ngaøy sinh cuûa hoï treân lòch. Xaùc suaát ñeå ngöôøi thöù hai 
coù ngaøy sinh khaùc vôùi ngöôøi ñaõ choïn laø 364/365. Tieáp tuïc ñaùnh daáu loaïi ngaøy 
sinh cuûa ngöôøi naøy chuùng ta coù xaùc suaát ñeå ngöôøi thöù ba coù ngaøy sinh khaùc seõ laø 
363/365. Tieáp tuïc tieán haønh theo caùch naøy, chuùng ta seõ thaáy neáu m-1 ngöôøi ñaàu 
tieân coù caùc ngaøy sinh khaùc nhau, thì xaùc suaát ngöôøi thöù m coù ngaøy sinh khaùc nöõa 
laø (365 – m + 1) / 365. Do caùc ngaøy sinh cuûa nhöõng ngöôøi khaùc nhau laø ñoäc 
laäp nhau, caùc xaùc suaát naøy seõ ñöôïc nhaân vôùi nhau, vaø chuùng ta coù ñöôïc xaùc suaát ñeå 
m ngöôøi coù caùc ngaøy sinh khoâng truøng nhau laø  

 
 364   363   362          365-m+1 
         365   365   365              365 

 
Bieåu thöùc naøy seõ nhoû hôn 0.5 khi m ≥ 23. 

 
Khi xeùt ñeán baûng baêm, ñieàu ñaùng ngaïc nhieân veà caùc ngaøy sinh treân ñaây cho 

chuùng ta bieát raèng vôùi baát kyø moät kích thöôùc naøo thì haàu nhö söï ñuïng ñoä cuõng 
chaéc chaén seõ xaûy ra. Vì theá, caùch tieáp caän cuûa chuùng ta khoâng neân chæ döøng laïi ôû 
vieäc laøm giaûm soá laàn ñuïng ñoä, maø coøn phaûi xöû lyù chuùng caøng hieäu quaû caøng toát. 

 

12.6.2. Ñeám soá laàn thöû 

Cuõng nhö nhöõng phöông phaùp truy xuaát thoâng tin khaùc, chuùng ta muoán bieát soá 
laàn so saùnh trung bình cuûa caùc khoùa trong caû hai tröôøng hôïp tìm kieám thaønh 
coâng vaø khoâng thaønh coâng ñoái vôùi moät khoùa cho tröôùc. Chuùng ta seõ duøng töø thöû 
(probe) cho vieäc xem xeùt moät phaàn töû vaø so saùnh khoùa cuûa noù vôùi khoùa caàn tìm. 

 
Soá laàn thöû caàn thieát phuï thuoäc vaøo möùc ñoä ñaày cuûa baûng. Do ñoù (cuõng nhö caùc 

phöông phaùp tìm kieám), chuùng ta goïi n laø soá phaàn töû trong moät baûng vaø t (cuõng laø 
hash_size) laø soá vò trí trong maûng chöùa baûng baêm. Heä soá taûi (load factor) cuûa 
baûng seõ laø λ = n/t; λ = 0 coù nghóa laø baûng roãng; λ = 0.5 laø baûng chöùa moät 
nöûa soá phaàn töû. Ñoái vôùi baûng ñòa chæ môû, λ khoâng bao giôø coù theå vöôït quaù 1, 
nhöng ñoái vôùi baûng noái keát seõ khoâng coù giôùi haïn cho λ. Chuùng ta seõ xem xeùt 
rieâng töøng baûng treân. 

 

12.6.3. Phaân tích phöông phaùp noái keát 

Vôùi moät baûng noái keát chuùng ta ñi tröïc tieáp ñeán moät trong caùc danh saùch lieân 
keát tröôùc khi thöïc hieän baát kyø moät pheùp thöû naøo. Giaû söû nhö danh saùch coù chöùa 
khoùa caàn tìm coù k phaàn töû. Chuù yù raèng k coù theå baèng 0. 

 
Neáu vieäc tìm kieám khoâng thaønh coâng, thì khoùa caàn tìm seõ phaûi ñöôïc so saùnh 

vôùi taát caû k khoùa cuûa k phaàn töû töông öùng. Do caùc phaàn töû ñöôïc phaân phoái moät 
caùch nhö nhau treân taát caû t danh saùch (xaùc suaát xuaát hieän baèng nhau treân moïi 

xx x … x 
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danh saùch), soá phaàn töû ñöôïc mong ñôïi trong danh saùch ñang ñöôïc tìm kieám laø λ = 
n/t. Do ñoù soá laàn thöû trung bình cuûa moät laàn tìm kieám khoâng thaønh coâng laø λ. 

 
Baây giôø chuùng ta haõy giaû söû laø vieäc tìm kieám seõ thaønh soâng. Töø phaân tích cuûa 

vieäc tìm tuaàn töï, chuùng ta ñaõ bieát raèng soá laàn so saùnh trung bình laø 
2
1
(k+1), vôùi 

k laø chieàu daøi cuûa danh saùch chöùa phaàn töû caàn tìm. Nhöng chieàu daøi mong ñôïi cuûa 
danh saùch naøy khoâng lôùn hôn λ, vaø chuùng ta bieát tröôùc laø noù chöùa ít nhaát moät 
phaàn töû (phaàn töû caàn tìm). Ngoaïi tröø phaàn töû caàn tìm, n –1 phaàn töû coøn laïi ñöôïc 
phaân phoái nhö nhau treân taát caû t danh saùch; vaäy soá phaàn töû mong ñôïi treân danh 
saùch coù chöùa phaàn töû caàn tìm laø  1+(n-1)/t. Khoâng keå caùc baûng coù kích thöôùc 
nhoû, chuùng ta laáy xaáp xæ (n-1)/t baèng n/t=λ. Vaäy soá laàn thöû trung bình cho 
moät laàn tìm kieám thaønh coâng gaàn vôùi 

      
2
1
(k+1) ≈ 

2
1
(1 + λ + 1) = 1 + 

2
1
λ. 

 
Toùm laïi, vieäc truy xuaát moät baûng baêm noái keát coù heä soá taûi λ trung bình caàn 

ñeán 1 + 
2
1
λ laàn thöû cho moät laàn tìm kieám thaønh coâng vaø λ laàn thöû cho moät laàn 

tìm kieám khoâng thaønh coâng. 
 

12.6.4. Phaân tích phöông phaùp ñòa chæ môû 

Ñeå phaân tích soá laàn thöû trong baûng baêm ñòa chæ môû, tröôùc heát chuùng ta boû qua 
vaán ñeà gom tuï vôùi giaû thieát raèng khoâng chæ laàn thöû ñaàu tieân laø ngaãu nhieân maø 
ngay caû sau khi xaûy ra ñuïng ñoä, laàn thöû keá tieáp cuõng ngaãu nhieân treân khaép caùc vò 
trí coøn laïi cuûa baûng. Noùi caùch khaùc, giaû söû raèng baûng baêm coù kích thöôùc raát lôùn 
sao cho moïi laàn thöû coù theå ñöôïc xem laø ñoäc laäp nhau. Keát quaû tính ñöôïc nhö sau: 

  
Vieäc truy xuaát töø baûng baêm ñòa chæ môû, vôùi pheùp thöû ngaãu nhieân vaø heä soá taûi 

λ, coù soá laàn thöû trung bình xaáp xæ baèng    
                                                  1        1 

        ⎯   ln   ⎯⎯  
        λ    1 - λ 
trong tröôøng hôïp tìm kieám thaønh coâng vaø 1/(1-λ) trong tröôøng hôïp tìm kieám 
khoâng thaønh coâng. 
 

Trong tröôøng hôïp baûng baêm ñòa chæ môû vôùi pheùp thöû tuyeán tính, löu yù raèng giaû 
thieát caùc laàn thöû  ñoäc laäp nhau laø khoâng theå chaáp nhaän. Keát quaû tính ñöôïc nhö 
sau: 

 
Vieäc truy xuaát baûng baêm ñòa chæ môû vôùi pheùp thöû tuyeán tính vaø heä soá taûi λ 

caàn soá laàn thöû trung bình xaáp xæ baèng  
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          1          1 
       ⎯    1 + ⎯⎯   

  2          1 - λ 
 
trong tröôøng hôïp thaønh coâng vaø  
                          1           1 
         ⎯    1 + ⎯⎯⎯   

  2          (1 - λ)2 
 
trong tröôøng hôïp khoâng thaønh coâng. 
 
 

12.6.5. Caùc so saùnh lyù thuyeát 

 
Hình 12.13 cho thaáy caùc giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc treân vôùi caùc trò khaùc nhau 

cuûa heä soá taûi λ. 
 
Chuùng ta coù theå thaáy ñöôïc moät vaøi keát luaän töø baûng naøy. Tröôùc heát, roõ raøng laø 

baûng baêm noái keát caàn  ít laàn thöû hôn baûng baêm ñòa chæ môû. Maët khaùc, vieäc duyeät 
caùc danh saùch lieân keát thöôøng chaäm hôn laø truy xuaát maûng, ñieàu naøy laøm giaûm öu 
ñieåm cuûa baûng baêm noái keát, nhaát laø trong nhöõng tröôøng hôïp maø vieäc so saùnh 
khoùa coù theå ñöôïc thöïc hieän raát nhanh. Phöông phaùp noái keát trôû neân hôïp lyù khi 
caùc phaàn töû coù kích thöôùc lôùn vaø thôøi gian caàn ñeå so saùnh caùc khoùa laø nhieàu. 
Ngoaøi ra, noù coøn toû ra coù lôïi theá khi vieäc tìm kieám khoâng thaønh coâng thöôøng xaûy 
ra, do nhöõng luùc quaù trình tìm kieám gaëp ñöôïc moät danh saùch roãng hoaëc moät danh 
saùch thaät ngaén vaø coù theå keát thuùc nhanh vôùi raát ít laàn so saùnh khoùa.  

 
Ñoái vôùi vieäc tìm kieám thaønh coâng trong baûng baêm ñòa chæ môû, phöông phaùp 

thöû tuyeán tính ñôn giaûn khoâng laøm chaäm quaù trình tìm kieám ñi nhieàu so vôùi caùc 
phöông phaùp giaûi quyeát ñuïng ñoä phöùc taïp khaùc, ít nhaát laø cho ñeán khi baûng gaàn 

 
Hình 12.13 – So saùnh lyù thuyeát caùc phöông phaùp baêm
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nhö ñaày. Tuy nhieân, ñoái vôùi vieäc tìm kieám khoâng thaønh coâng, hieän töôïng gom tuï 
nhanh choùng laøm cho pheùp thöû tuyeán tính suy thoaùi thaønh quaù trình tìm kieám 
tuaàn töï. Vì theá, chuùng ta coù theå keát luaän raèng neáu vieäc tìm kieám thöôøng thaønh 
coâng, vaø heä soá taûi vöøa phaûi, thì pheùp thöû tuyeán tính seõ ñaùp öùng ñöôïc; coøn trong 
nhöõng tröôøng hôïp khaùc, neân söû duïng nhöõng phöông phaùp giaûi quyeát ñuïng ñoä khaùc 
nhö phöông phaùp thöû baäc hai chaúng haïn. 

 

12.6.6. Caùc so saùnh thöïc nghieäm 

Moät ñieàu quan troïng caàn nhôù laø caùc tính toaùn trong hình 12.13 chæ laø caùc con 
soá xaáp xæ, vaø trong thöïc teá khoâng coù gì laø hoaøn toaøn ngaãu nhieân, do ñoù chuùng ta 
luoân bieát raèng seõ coù moät vaøi ñieàu khaùc nhau giöõa caùc keát quaû lyù thuyeát vaø vieäc 
tính toaùn thöïc söï. Vì vaäy, ñeå so saùnh, hình 12.14 cho thaáy keát quaû cuûa vieäc 
nghieân cöùu baèng thöïc nghieäm vôùi 900 khoùa laáy ngaãu nhieân giöõa 0 vaø 1. 

 
Neáu so saùnh caùc con soá trong hai baûng 12.15 vaø 12.16, chuùng ta thaáy raèng keát 

quaû thöïc nghieäm treân baûng baêm noái keát gaàn gioáng vôùi keát quaû lyù thuyeát. Caùc keát 
quaû cuûa pheùp thöû baäc hai laïi gaàn gioáng vôùi keát quaû lyù thuyeát cuûa vieäc thöû ngaãu 
nhieân; söï khaùc nhau coù theå ñöôïc giaûi thích deã daøng laø vì thöû baäc hai chöa thaät söï 
ngaãu nhieân. Ñoái vôùi thöû tuyeán tính, caùc keát quaû töông töï khi baûng coøn töông ñoái 
troáng, nhöng khi baûng gaàn nhö ñaày thì caùc con soá xaáp xæ ñöôïc tính baèng lyù thuyeát 
khaùc nhieàu so vôùi thöïc nghieäm. Ñoù laø haäu quaû cuûa caùc giaû thieát ñaõ ñöôïc ñôn giaûn 
hoùa trong toaùn hoïc. 

 
So saùnh vôùi caùc phöông phaùp truy xuaát thoâng tin khaùc, ñieàu quan troïng caàn löu 

yù veà taát caû nhöõng con soá naøy laø chuùng chæ phuï thuoäc vaøo heä soá taûi, maø khoâng phuï 
thuoäc vaøo soá phaàn töû thöïc söï coù trong baûng. Vieäc truy xuaát töø baûng baêm coù 20,000 
phaàn töû trong 40,000 vò trí coù theå coù cuûa baûng, xeùt trung bình, khoâng chaäm hôn 

 
 

Hình 12.14 – So saùnh thöïc nghieäm caùc phöông phaùp baêm. 
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vieäc tìm kieám trong 20 phaàn töû trong 40 vò trí coù theå coù. Vôùi vieäc tìm tuaàn töï, moät 
danh saùch coù kích thöôùc lôùn gaáp 1000 laàn seõ laøm cho quaù trình tìm laâu hôn 1000 
laàn. Vôùi tìm kieám nhò phaân, tæ leä naøy giaûm xuoáng 10 (chính xaùc hôn laø lg1000), 
nhöng thôøi gian tìm kieám vaãn luoân phuï thuoäc vaøo kích thöôùc cuûa danh saùch,  ñieàu 
naøy khoâng coù ôû baûng baêm. 

 
Chuùng ta coù theå toång keát nhöõng khaûo saùt veà vieäc truy xuaát töø n phaàn töû nhö 

sau: 
• Tìm tuaàn töï laø θ(n). 
• Tìm nhò phaân laø θ(log n). 
• Truy xuaát baûng baêm laø θ(1). 

 
Cuoái cuøng, chuùng ta nhaán maïnh veà taàm quan troïng cuûa vieäc löïa choïn moät haøm 

baêm toát, moät haøm baêm thöïc hieän tính toaùn nhanh vaø raûi ñeàu caùc khoùa trong 
baûng. Neáu haøm baêm khoâng toát thì baêm seõ suy thoaùi veà tìm kieám tuaàn töï. 

12.7. Keát luaän: so saùnh caùc phöông phaùp 
Trong chöông naøy vaø chöông 7, chuùng ta ñaõ xem xeùt boán phöông phaùp khaùc 

nhau ñeå truy xuaát thoâng tin: 
 

• Tìm tuaàn töï, 
• Tìm nhò phaân, 
• Tra cöùu baûng, vaø 
• Baêm. 

 
Neáu ñöôïc hoûi raèng phöông phaùp naøo laø toát nhaát, tröôùc heát chuùng ta caàn choïn 

ra caùc tieâu chí ñeå ñaùnh giaù. Caùc tieâu chí goàm caùc yeâu caàu cuûa öùng duïng, vaø caùc moái 
quan taâm khaùc coù aûnh höôûng leân söï choïn löïa caáu truùc döõ lieäu, do hai phöông phaùp 
ñaàu chæ coù theå aùp duïng vôùi caùc danh saùch coøn hai phöông phaùp sau chæ daønh cho 
caùc baûng.  Trong nhieàu öùng duïng, chuùng ta cuõng ñöôïc töï do trong vieäc choïn löïa 
giöõa danh saùch vaø baûng. 

 
Veà maët toác ñoä cuõng nhö tính thuaän lôïi, vieäc tra cöùu theo thöù töï trong caùc baûng 

chaéc chaén laø toát nhaát, nhöng coù nhieàu öùng duïng maø ñieàu naøy laïi khoâng aùp duïng 
ñöôïc do taäp caùc khoùa khaù thöa thôùt hoaëc ñoái vôùi chuùng danh saùch toû ra öu theá 
hôn. Moät ñieàu khoâng thích öùng nöõa laø khi vieäc theâm vaø loaïi phaàn töû xaûy ra 
thöôøng xuyeân, trong vuøng nhôù lieân tuïc caùc taùc vuï naøy ñoøi hoûi phaûi di chuyeån moät 
soá lôùn döõ lieäu. 

 
Trong ba phöông phaùp coøn laïi, phöông phaùp naøo laø toát nhaát phuï thuoäc vaøo tieâu 

chí khaùc nhö daïng cuûa döõ lieäu. 
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Tìm tuaàn töï laø phöông phaùp meàm deûo nhaát trong caùc phöông phaùp. Döõ lieäu coù 
theå ñöôïc löu theo baát kyø thöù töï naøo, trong hieän thöïc lieân tuïc hoaëc lieân keát. Tìm 
nhò phaân ñoøi hoûi nhieàu hôn, caùc khoùa phaûi löu theo thöù töï vaø döõ lieäu phaûi löu 
trong vuøng nhôù cho pheùp truy xuaát ngaãu nhieân (vuøng nhôù lieân tuïc). Baêm coøn ñoøi 
hoûi nhieàu hôn nöõa, tuy thöù töï khaùc thöôøng cuûa caùc khoùa vaãn ñaùp öùng ñöôïc vieäc 
truy xuaát töø baûng baêm, nhöng noùi chung noù khoâng coù lôïi cho baát kyø moät muïc ñích 
naøo khaùc. Neáu nhö döõ lieäu caàn phaûi luoân saün saøng cho moät söï khaûo saùt thì moät 
thöù töï naøo ñoù laø caàn thieát, vaø nhö vaäy baûng baêm khoâng ñaùp öùng. 

 
Cuoái cuøng laø vaán ñeà lieân quan ñeán vieäc tìm kieám khoâng thaønh coâng. Tìm tuaàn 

töï vaø baêm khi khoâng thaønh coâng thì xem nhö khoâng coù keát quaû gì. Trong khi ñoù, 
neáu thaát baïi thì tìm nhò phaân seõ cho bieát döõ lieäu coù khoùa gaàn vôùi khoùa caàn tìm, 
vaø nhö vaäy noù coù theå cung caáp thoâng tin höõu ích. Trong chöông 9 vaø 10 chuùng ta 
ñaõ nghieân cöùu caùc phöông phaùp löu tröõ döõ lieäu döïa treân cô sôû caây, coù keát hôïp tính 
hieäu quaû cuûa tìm nhò phaân vôùi söï meàm deûo cuûa caùc caáu truùc lieân keát. 
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Chöông 13 – ÑOÀ THÒ 
 

Chöông naøy trình baøy veà caùc caáu truùc toaùn hoïc quan troïng ñöôïc goïi laø ñoà thò. 
Ñoà thò  thöôøng ñöôïc öùng duïng trong raát nhieàu lónh vöïc: ñieàu tra xaõ hoäi, hoùa hoïc, 
ñòa lyù, kyõ thuaät ñieän,…. Chuùng ta seõ tìm hieåu caùc phöông phaùp bieåu ñieãn ñoà thò 
baèng caùc caáu truùc döõ lieäu vaø xaây döïng moät soá giaûi thuaät tieâu bieåu lieân quan ñeán ñoà 
thò.  

13.1. Neàn taûng toaùn hoïc 

13.1.1. Caùc ñònh nghóa vaø ví duï 

Moät ñoà thò (graph) G goàm moät taäp V chöùa caùc ñænh cuûa ñoà thò, vaø taäp E chöùa 
caùc caëp ñænh khaùc nhau töø V. Caùc caëp ñænh naøy ñöôïc goïi laø caùc caïnh cuûa G. Neáu e 
= (ν, µ) laø moät caïnh coù hai ñænh ν vaø µ, thì chuùng ta goïi ν vaø µ naèm treân e, vaø e 
noái vôùi ν vaø µ. Neáu caùc caëp ñænh khoâng coù thöù töï, G ñöôïc goïi laø ñoà thò voâ höôùng 
(undirected graph), ngöôïc laïi, G ñöôïïc goïi laø ñoà thò coù höôùng (directed graph). 
Thoâng thöôøng ñoà thò coù höôùng ñöôïc goïi taét laø digraph, coøn töø graph thöôøng mang 
nghóa laø ñoà thò voâ höôùng. Caùch töï nhieân ñeå veõ ñoà thò laø bieåu dieãn caùc ñænh baèng 
caùc ñieåm hoaëc voøng troøn, vaø caùc caïnh baèng caùc ñöôøng thaúng hoaëc caùc cung noái caùc 
ñænh. Ñoái vôùi ñoà thò coù höôùng thì caùc ñöôøng thaúng hay caùc cung caàn coù muõi teân chæ 
höôùng. Hình 13.1 minh hoïa moät soá ví duï veà ñoà thò. 

 
Ñoà thò thöù nhaát trong hình 13.1 coù caùc thaønh phoá laø caùc ñænh, vaø caùc tuyeán bay 

laø caùc caïnh. Trong ñoà thò thöù hai, caùc nguyeân töû hydro vaø carbon laø caùc ñænh, caùc 
lieân keát hoùa hoïc laø caùc caïnh. Hình thöù ba laø moät ñoà thò coù höôùng cho bieát khaû 
naêng truyeàn nhaän döõ lieäu treân maïng, caùc nuùt cuûa maïng (A, B, …, F) laø caùc ñænh vaø 
caùc ñöôøng noái caùc nuùt laø coù höôùng. Ñoâi khi caùch choïn taäp ñænh vaø taäp caïnh cho ñoà 
thò phuï thuoäc vaøo giaûi thuaät maø chuùng ta duøng ñeå giaûi baøi toaùn, chaúng haïn baøi 
toaùn lieân quan ñeán quy trình coâng vieäc, baøi toaùn xeáp thôøi khoùa bieåu,… 

 
Ñoà thò ñöôïc söû duïng ñeå moâ hình hoùa raát nhieàu daïng quaù trình cuõng nhö caáu 

truùc khaùc nhau. Ñoà thò coù theå bieåu dieãn maïng giao thoâng giöõa caùc thaønh phoá, hoaëc 
caùc thaønh phaàn cuûa moät maïch in ñieän töû vaø caùc ñöôøng noái giöõa chuùng, hoaëc caáu 
truùc cuûa moät phaân töû goàm caùc nguyeân töû vaø caùc lieân keát hoùa hoïc. Nhöõng ngöôøi 
daân trong moät thaønh phoá cuõng coù theå ñöôïc bieåu dieãn bôûi caùc ñænh cuûa ñoà thò maø 
caùc caïnh laø caùc moái quan heä giöõa hoï. Nhaân vieân trong moät coâng ty coù theå ñöôïc 
bieåu dieãn trong moät ñoà thò coù höôùng maø caùc caïnh coù höôùng cho bieát moái quan heä 
cuûa hoï vôùi nhöõng ngöôøi quaûn lyù. Nhöõng ngöôøi naøy cuõng coù theå coù nhöõng moái quan 
heä “cuøng laøm vieäc” bieåu dieãn bôûi caùc caïnh khoâng höôùng trong moät ñoà thò voâ 
höôùng. 
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13.1.2. Ñoà thò voâ höôùng 

Moät vaøi daïng cuûa ñoà thò voâ höôùng ñöôïc minh hoïa trong hình 13.2. Hai ñænh 
trong moät ñoà thò voâ höôùng ñöôïc goïi laø keà nhau (adjacent) neáu toàn taïi moät caïnh 
noái töø ñænh naøy ñeán ñænh kia. Trong ñoà thò voâ höôùng trong hình 13.2 a, ñænh 1 vaø 
2 laø keà nhau, ñænh 3 vaø 4 laø keà nhau, nhöng ñænh 1 vaø ñænh 4 khoâng keà nhau. Moät 
ñöôøng ñi (path) laø moät daõy caùc ñænh khaùc nhau, trong ñoù moãi ñænh keà vôùi ñænh keá 
tieáp. Hình (b) cho thaáy moät ñöôøng ñi. Moät chu trình (cycle) laø moät ñöôøng ñi chöùa 
ít nhaát ba ñænh sao cho ñænh cuoái cuøng keà vôùi ñænh ñaàu tieân. Hình (c) laø moät chu 
trình. Moät ñoà thò ñöôïc goïi laø lieân thoâng (connected) neáu luoân coù moät ñöôøng ñi töø 
moät ñænh baát kyø ñeán moät ñænh baát kyø naøo khaùc. Hình (a), (b), vaø (c) laø caùc ñoà thò 
lieân thoâng. Hình (d) khoâng phaûi laø ñoà thò lieân thoâng. Neáu moät ñoà thò laø khoâng 
lieân thoâng, chuùng ta xem moãi taäp con lôùn nhaát caùc ñænh lieân thoâng nhau nhö moät 
thaønh phaàn lieân thoâng. Ví duï, ñoà thò khoâng lieân thoâng ôû hình (d) coù hai thaønh 
phaàn lieân thoâng: moät thaønh phaàn chöùa caùc ñænh 1,2 vaø 4; moät thaønh phaàn chæ coù 
ñænh 3. 

 

 
Hình 13.1 – Caùc ví duï veà ñoà thò 

 
Hình 13.2 – Caùc daïng cuûa ñoà thò voâ höôùng 
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Phaàn (e) laø moät ñoà thò lieân thoâng khoâng coù chu trình. Chuùng ta coù theå nhaän 
thaáy ñoà thò cuoái cuøng naøy thöïc söï laø moät caây, vaø chuùng ta duøng ñaëc tính naøy ñeå 
ñònh nghóa: Moät caây töï do (free tree) ñöôïc ñònh nghóa laø moät ñoà thò voâ höôùng lieân 
thoâng khoâng coù chu trình. 

13.1.3. Ñoà thò coù höôùng 

Ñoái vôùi caùc ñoà thò coù höôùng, chuùng ta coù theå coù nhöõng ñònh nghóa töông töï. 
Chuùng ta yeâu caàu moïi caïnh trong moät ñöôøng ñi hoaëc moät chu trình ñeàu coù cuøng 
höôùng, nhö vaäy vieäc laàn theo moät ñöôøng ñi hoaëc moät chu trình coù nghóa laø phaûi di 
chuyeån theo höôùng chæ bôûi caùc muõi teân. Nhöõng ñöôøng ñi (hay chu trình) nhö vaäy 
ñöôïc goïi laø ñöôøng ñi coù höôùng (hay chu trình coù höôùng). Moät ñoà thò coù höôùng ñöôïc 
goïi laø lieân thoâng maïnh (strongly connected) neáu noù luoân coù moät ñöôøng ñi coù höôùng 
töø moät ñænh baát kyø ñeán moät ñænh baát kyø naøo khaùc. Trong moät ñoà thò coù höôùng 
khoâng lieân thoâng maïnh, neáu boû qua chieàu cuûa caùc caïnh maø chuùng ta coù ñöôïc moät 
ñoà thò voâ höôùng lieân thoâng thì ñoà thò coù höôùng ban ñaàu ñöôïc goïi laø ñoà thò lieân 
thoâng yeáu (weakly connected). Hình 13.3 minh hoïa moät chu trình coù höôùng, moät 
ñoà thò coù höôùng lieân thoâng maïnh vaø moät ñoà thò coù höôùng lieân thoâng yeáu. 

 

Caùc ñoà thò coù höôùng trong phaàn (b) vaø (c) hình 13.3 coù caùc caëp ñænh coù caùc caïnh 
coù höôùng theo caû hai chieàu giöõa chuùng. Caùc caïnh coù höôùng laø caùc caëp coù thöù töï vaø 
caùc caëp coù thöù töï (ν, µ) vaø (µ,ν) laø khaùc nhau neáu ν ≠ µ. Trong ñoà thò voâ höôùng, chæ 
coù theå coù nhieàu nhaát moät caïnh noái hai ñænh khaùc nhau. Töông töï, do caùc ñænh treân 
moät caïnh theo ñònh nghóa laø phaûi khaùc nhau, khoâng theå coù moät caïnh noái moät 
ñænh vôùi chính noù. Tuy nhieân, cuõng coù nhöõng tröôøng hôïp môû roäng ñònh nghóa, 
ngöôøi ta cho pheùp nhieàu caïnh noái moät caëp ñænh, vaø moät caïnh noái moät ñænh vôùi 
chính noù. 

13.2. Bieåu dieãn baèng maùy tính 
 

Neáu chuùng ta chuaån bò vieát chöông trình ñeå giaûi quyeát moät baøi toaùn coù lieân 
quan ñeán ñoà thò, tröôùc heát chuùng ta phaûi tìm caùch ñeå bieåu dieãn caáu truùc toaùn hoïc 
cuûa ñoà thò nhö laø moät daïng naøo ñoù cuûa caáu truùc döõ lieäu. Coù nhieàu phöông phaùp 

 
Hình 13.3 – Caùc ví duï veà ñoà thò coù höôùng 
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ñöôïc duøng phoå bieán, veà cô baûn chuùng khaùc nhau trong vieäc löïa choïn kieåu döõ lieäu 
tröøu töôïng ñeå bieåu dieãn ñoà thò, cuõng nhö nhieàu caùch hieän thöïc khaùc nhau cho moãi 
kieåu döõ lieäu tröøu töôïng. Noùi caùch khaùc, chuùng ta baét ñaàu töø moät ñònh nghóa toaùn 
hoïc, ñoù laø ñoà thò, sau ñoù chuùng ta tìm hieåu caùch moâ taû noù nhö moät kieåu döõ lieäu 
tröøu töôïng (taäp hôïp, baûng, hay danh saùch ñeàu coù theå duøng ñöôïc), vaø cuoái cuøng 
chuùng ta löïa choïn caùch hieän thöïc cho kieåu döõ lieäu tröøu töôïng maø chuùng ta choïn. 

13.2.1. Bieåu dieãn cuûa taäp hôïp 

Ñoà thò ñöôïc ñònh nghóa baèng moät taäp hôïp, nhö vaäy moät caùch heát söùc töï nhieân 
laø duøng taäp hôïp ñeå xaùc ñònh caùch bieåu dieãn noù nhö laø döõ lieäu. Tröôùc tieân, chuùng ta 
coù moät taäp caùc ñænh, vaø thöù hai, chuùng ta coù caùc caïnh nhö laø taäp caùc caëp ñænh. 
Thay vì thöû bieåu dieãn taäp caùc caëp ñænh naøy moät caùch tröïc tieáp, chuùng ta chia noù 
ra thaønh nhieàu phaàn nhoû baèng caùch xem xeùt taäp caùc caïnh lieân quan ñeán töøng 
ñænh rieâng reõ. Noùi moät caùch khaùc, chuùng ta coù theå bieát ñöôïc taát caû caùc caïnh trong 
ñoà thò baèng caùch naém giöõ taäp Eν caùc caïnh coù chöùa ν ñoái vôùi moãi ñænh ν trong ñoà 
thò, hoaëc, moät caùch töông ñöông, taäp Aν  goàm taát caû caùc ñænh keà vôùi ν. Thaät vaäy, 
chuùng ta coù theå duøng yù töôûng naøy ñeå ñöa ra moät ñònh nghóa môùi töông ñöông cho 
ñoà thò: 
 

Ñònh nghóa: Moät ñoà thò coù höôùng G bao goàm taäp V, goïi laø caùc ñænh cuûa G, vaø, ñoái 
vôùi moïi ν ∈ V, coù moät taäp con Aν , goïi laø taäp caùc ñænh keà cuûa ν. 

 
Töø caùc taäp con Aν chuùng ta coù theå taùi taïo laïi caùc caïnh nhö laø caùc caëp coù thöù töï 

theo quy taéc sau: caëp (ν, w) laø moät caïnh neáu vaø chæ neáu w∈ Aν. Xöû lyù cho taäp caùc 
ñænh deã hôn laø taäp caùc caïnh. Ngoaøi ra, ñònh nghóa môùi naøy thích hôïp vôùi caû ñoà thò 
coù höôùng vaø ñoà thò voâ höôùng. Moät ñoà thò laø voâ höôùng khi noù thoûa tính chaát ñoái 
xöùng sau: w∈ Aν keùo theo ν∈ Aw vôùi moïi ν, w∈V. Tính chaát naøy coù theå ñöôïc phaùt 
bieåu laïi nhö sau: Moät caïnh khoâng coù höôùng giöõa ν vaø w coù theå ñöôïc xem nhö hai 
caïnh coù höôùng, moät töø ν ñeán w vaø moät töø w ñeán ν. 

13.2.1.1. Hieän thöïc caùc taäp hôïp 
 

Coù nhieàu caùch ñeå hieän thöïc taäp caùc ñænh trong caáu truùc döõ lieäu vaø giaûi thuaät. 
Caùch thöù nhaát laø bieåu dieãn taäp caùc ñænh nhö laø moät danh saùch caùc phaàn töû cuûa noù, 
chuùng ta seõ tìm hieåu phöông phaùp naøy sau. Caùch thöù hai, thöôøng goïi laø chuoãi caùc 
bit (bit string), löu moät trò Boolean cho moãi phaàn töû cuûa taäp hôïp ñeå chæ ra raèng noù 
coù hay khoâng coù trong taäp hôïp. Ñeå ñôn giaûn, chuùng ta seõ xem caùc phaàn töû coù theå 
coù cuûa taäp hôïp ñöôïc ñaùnh chæ soá töø 0 ñeán max_set-1, vôùi max_set laø soá phaàn töû 
toái ña cho pheùp. Ñieàu naøy coù theå ñöôïc hieän thöïc moät caùch deã daøng baèng caùch söû 
duïng thö vieän chuaån (Standard Template Library- STL) 
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std::bitset<max_set>, hoaëc lôùp coù söû duïng template cho kích thöôùc taäp hôïp 
cuûa chuùng ta nhö sau: 

 
template <int max_set> 
struct Set { 
  bool is_element[max_set]; 
}; 

 
Ñaây chæ laø moät caùch hieän thöïc ñôn giaûn nhaát cuûa khaùi nieäm taäp hôïp. Sinh vieân 

coù theå thaáy raèng khoâng coù gì ngaên caûn chuùng ta ñaëc taû vaø hieän thöïc moät CTDL 
taäp hôïp vôùi caùc phöông thöùc hoäi, giao, hieäu, xeùt thaønh vieân cuûa noù,…, moät caùch 
hoaøn chænh neáu nhö caàn söû duïng taäp hôïp trong nhöõng baøi toaùn lôùn naøo ñoù. 

 
Giôø chuùng ta ñaõ coù theå ñaëc taû caùch bieåu dieãn thöù nhaát cho ñoà thò cuûa chuùng ta: 
 

// Töông öùng hình 13.4-b 
template <int max_size> 
class Digraph { 
   int count;   //  Soá ñænh cuûa ñoà thò, nhieàu nhaát laø max_size 
   Set<max_size> neighbors[max_size]; 
}; 

 
Trong caùch hieän thöïc naøy, caùc ñænh ñöôïc ñaët teân baèng caùc soá nguyeân töø 0 ñeán 

count-1. Neáu ν laø moät soá nguyeân thì phaàn töû neighbors[ν] cuûa maûng laø moät 
taäp caùc ñænh keà vôùi ñænh ν. 

13.2.1.2. Baûng keà 
Trong caùch hieän thöïc treân ñaây, caáu truùc Set ñöôïc hieän thöïc nhö moät maûng caùc 

phaàn töû kieåu bool. Moãi phaàn töû chæ ra raèng ñænh töông öùng coù laø thaønh phaàn cuûa 
taäp hôïp hay khoâng. Neáu chuùng ta thay theá taäp caùc ñænh keà naøy baèng moät maûng, 
chuùng ta seõ thaáy raèng maûng neighbors trong ñònh nghóa cuûa lôùp Graph coù theå 
ñöôïc bieán ñoåi thaønh maûng caùc maûng (maûng hai chieàu) nhö sau ñaây, vaø chuùng ta 
goïi laø baûng keà (adjacency table): 

 
// Töông öùng hình 13.4-c 
template <int max_size> 
class Digraph { 
   int count;   //  Soá ñænh cuûa ñoà thò, nhieàu nhaát laø max_size. 
   bool adjacency[max_size][max_size]; 
}; 
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Baûng keà chöùa caùc thoâng tin moät caùch töï nhieân nhö sau: adjacency[v][w] laø 
true neáu vaø chæ neáu ñænh v laø ñænh keà cuûa w. Neáu laø ñoà thò coù höôùng,  
adjacency[v][w] cho bieát caïnh töø v ñeán w coù trong ñoà thò hay khoâng. Neáu ñoà 
thò voâ höôùng, baûng keà phaûi ñoái xöùng, nghóa laø adjacency[v][w]= 
adjacency[v][w] vôùi moïi v vaø w. Bieåu dieãn ñoà thò bôûi taäp caùc ñænh keà vaø bôûi 
baûng keà ñöôïc minh hoïa trong hình 13.4. 

13.2.2. Danh saùch keà 

Moät caùch khaùc ñeå bieåu dieãn moät taäp hôïp laø duøng danh saùch caùc phaàn töû. 
Chuùng ta coù moät danh saùch caùc ñænh, vaø, ñoái vôùi moãi ñænh, coù moät danh saùch caùc 
ñænh keà. Chuùng ta coù theå xem xeùt caùch hieän thöïc cho ñoà thò baèng danh saùch lieân 
tuïc hoaëc danh saùch lieân keát ñôn. Tuy nhieân, ñoái vôùi nhieàu öùng duïng, ngöôøi ta 
thöôøng söû duïng caùc hieän thöïc khaùc cuûa danh saùch phöùc taïp hôn nhö caây nhò phaân 
tìm kieám, caây nhieàu nhaùnh tìm kieám, hoaëc laø heap. Löu yù raèng, baèng caùch ñaët 
teân caùc ñænh theo caùc chæ soá trong caùc caùch hieän thöïc tröôùc ñaây, chuùng ta cuõng coù 
ñöôïc caùch hieän thöïc cho taäp caùc ñænh nhö laø moät danh saùch lieân tuïc.  

13.2.2.1. Hieän thöïc döïa treân cô sôû laø danh saùch 
Chuùng ta coù ñöôïc  hieän thöïc cuûa ñoà thò döïa treân cô sôû laø danh saùch baèng caùch 

thay theá caùc taäp hôïp ñænh keà tröôùc kia baèng caùc danh saùch. Hieän thöïc naøy coù theå 
söû duïng hoaëc danh saùch lieân tuïc hoaëc danh saùch lieân keát. Phaàn (b) vaø (c) cuûa hình 
13.5 minh hoïa hai caùch hieän thöïc naøy. 

 
// Toång quaùt cho caû danh saùch lieân tuïc laãn lieân keát (hình 13.5-b vaø c). 
 
typedef int Vertex; 
template <int max_size> 
class Digraph { 
   int count;   //  Soá ñænh cuûa ñoà thò, nhieàu nhaát laø max_size. 
   List<Vertex> neighbors[max_size]; 
}; 

 

 
 (a) (b) (c) 

Hình 13.4 – Taäp caùc ñænh keà vaø baûng keà. 



Chöông 13 – Ñoà thò 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät 345

13.2.2.2. Hieän thöïc lieân keát 
Baèng caùch söû duïng caùc ñoái töôïng lieân keát cho caû caùc ñænh vaø cho caû caùc danh 

saùch keà, ñoà thò seõ coù ñöôïc tính linh hoaït cao nhaát. Hieän thöïc naøy ñöôïc minh hoïa 
trong hình 13.5-a vaø coù caùc ñònh nghóa nhö sau: 

 
class Edge;              
class Vertex { 
   Edge *first_edge;    //  Chæ ñeán phaàn töû ñaàu cuûa DSLK caùc ñænh keà. 
   Vertex *next_vertex; //  Chæ ñeán phaàn töû keá trong DSLK caùc ñænh coù trong ñoà thò. 
}; 
 
class Edge { 
   Vertex *end_point;  //  Chæ ñeán moät ñænh keà vôùi ñænh maø danh saùch naøy thuoäc veà. 
   Edge *next_edge;    //  Chæ ñeán phaàn töû bieåu dieãn ñænh keà keá tieáp trong danh saùch caùc 

ñænh keà vôùi moät ñænh maø danh saùch naøy thuoäc veà. 
}; 

 
 

Hình 13.5 – Hieän thöïc ñoà thò baèng caùc danh saùch 
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class Digraph { 
   Vertex *first_vertex;//  Chæ ñeán phaàn töû ñaàu tieân trong danh saùch caùc ñænh cuûa ñoà thò. 
}; 

13.2.3. Caùc thoâng tin khaùc trong ñoà thò 

Nhieàu öùng duïng veà ñoà thò khoâng nhöõng caàn nhöõng thoâng tin veà caùc ñænh keà 
cuûa moät ñænh maø coøn caàn theâm moät soá thoâng tin khaùc lieân quan ñeán caùc ñænh 
cuõng nhö caùc caïnh. Trong hieän thöïc lieân keát, caùc thoâng tin naøy coù theå ñöôïc löu 
nhö caùc thuoäc tính boå sung beân trong caùc baûn ghi töông öùng, vaø trong hieän thöïc 
lieân tuïc, chuùng coù theå ñöôïc löu trong caùc maûng caùc phaàn töû beân trong caùc baûn ghi. 
Laáy ví duï tröôøng hôïp maïng caùc maùy tính, noù ñöôïc ñònh nghóa nhö moät ñoà thò 
trong ñoù moãi caïnh coù theâm thoâng tin laø taûi troïng cuûa ñöôøng truyeàn töø maùy naøy 
qua maùy khaùc. Ñoái vôùi nhieàu giaûi thuaät treân maïng, caùch bieåu dieãn toát nhaát laø 
duøng baûng keà, trong ñoù caùc phaàn töû seõ chöùa taûi troïng thay vì moät trò kieåu bool. 
Chuùng ta seõ quay laïi vaán ñeà naøy sau trong chöông naøy. 

13.3. Duyeät ñoà thò 

13.3.1. Caùc phöông phaùp 

Trong nhieàu baøi toaùn, chuùng ta mong muoán ñöôïc khaûo saùt caùc ñænh trong ñoà thò 
theo moät thöù töï naøo ñoù. Töïa nhö ñoái vôùi caây nhò phaân chuùng ta ñaõ phaùt trieån moät 
vaøi phöông phaùp duyeät qua caùc phaàn töû moät caùch coù heä thoáng. Khi duyeät caây, 
chuùng ta thöôøng baét ñaàu töø nuùt goác. Trong ñoà thò, thöôøng khoâng coù ñænh naøo laø 
ñænh ñaëc bieät, neân vieäc duyeät qua ñoà thò coù theå baét ñaàu töø moät ñænh baát kyø naøo ñoù. 
Tuy coù nhieàu thöù töï khaùc nhau ñeå duyeät qua caùc ñænh cuûa ñoà thò, coù hai phöông 
phaùp ñöôïc xem laø ñaëc bieät quan troïng.  

 
Phöông phaùp duyeät theo chieàu saâu (depth-first traversal) treân moät ñoà thò gaàn 

gioáng vôùi pheùp duyeät preorder cho moät caây coù thöù töï. Giaû söû nhö pheùp duyeät vöøa 
duyeät xong ñænh ν, vaø goïi w1, w2,...,wk laø caùc ñænh keà vôùi ν, thì w1 laø ñænh ñöôïc 
duyeät keá tieáp, trong khi caùc ñænh w2,...,wk seõ naèm ñôïi. Sau khi duyeät qua ñænh w1 

chuùng ta seõ duyeät qua taát caû caùc ñænh keà vôùi w1, tröôùc khi quay laïi vôùi w2,...,wk.  
 
Phöông phaùp duyeät theo chieàu roäng (breadth-first traversal) treân moät ñoà thò 

gaàn gioáng vôùi pheùp duyeät theo möùc (level by level) cho moät caây coù thöù töï. Neáu 
pheùp duyeät vöøa duyeät xong ñænh ν, thì taát caû caùc ñænh keà vôùi ν seõ ñöôïc duyeät tieáp 
sau ñoù, trong khi caùc ñænh keà vôùi caùc ñænh naøy seõ ñöôïc ñaët vaøo moät danh saùch 
chôø, chuùng seõ ñöôïc duyeät tôùi chæ sau khi taát caû caùc ñænh keà vôùi ν ñaõ ñöôïc duyeät 
xong.  
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Hình 13.6 minh hoïa hai phöông phaùp duyeät treân, caùc con soá taïi caùc ñænh bieåu 
dieãn thöù töï maø chuùng ñöôïc duyeät ñeán. 

 

13.3.2. Giaûi thuaät duyeät theo chieàu saâu 

Phöông phaùp duyeät theo chieàu saâu thöôøng ñöôïc xaây döïng nhö moät giaûi thuaät 
ñeä quy. Caùc coâng vieäc caàn laøm khi gaëp moät ñænh ν laø: 

    
visit(v); 

    for (moãi ñænh w keà vôùi ñænh v) 
     traverse(w); 
 
Tuy nhieân, trong pheùp duyeät ñoà thò, coù hai ñieåm khoù khaên maø trong pheùp 

duyeät caây khoâng coù. Thöù nhaát, ñoà thò coù theå chöùa chu trình, vaø giaûi thuaät cuûa 
chuùng ta coù theå gaëp laïi moät ñænh laàn thöù hai. Ñeå ngaên chaën ñeä quy voâ taän, chuùng 
ta duøng moät maûng caùc phaàn töû kieåu bool visited, visited[v] seõ laø true khi 
v vöøa ñöôïc duyeät xong, vaø chuùng ta luoân xeùt trò cuûa visited[w] tröôùc khi xöû lyù 
cho w, neáu trò naøy ñaõ laø true thì w khoâng caàn xöû lyù nöõa. Ñieàu khoù khaên thöù hai 
laø, ñoà thò coù theå khoâng lieân thoâng, vaø giaûi thuaät duyeät coù theå khoâng ñaït ñöôïc ñeán 
taát caû caùc ñænh cuûa ñoà thò neáu chæ baét ñaàu ñi töø moät ñænh. Do ñoù chuùng ta caàn thöïc 
hieän moät voøng laëp ñeå coù theå baét ñaàu töø moïi ñænh trong ñoà thò, nhôø vaäy chuùng ta 
seõ khoâng boû soùt moät ñænh naøo. Vôùi nhöõng phaân tích treân, chuùng ta coù phaùc thaûo 
cuûa giaûi thuaät duyeät ñoà thò theo chieàu saâu döôùi ñaây. Chi tieát hôn cho giaûi thuaät 
coøn phuï thuoäc vaøo caùch choïn löïa hieän thöïc cuûa ñoà thò vaø caùc ñænh, vaø chuùng ta ñeå 
laïi cho caùc chöông trình öùng duïng. 

 
template <int max_size> 
void Digraph<max_size>::depth_first(void (*visit)(Vertex &)) const 
/* 
post: Haøm *visit ñöôïc thöïc hieän taïi moãi ñænh cuûa ñoà thò moät laàn, theo thöù töï duyeät theo chieàu 

saâu. 
uses: Haøm traverse thöïc hieän duyeät theo chieàu saâu. 
*/ 
 
 

 
Hình 13.6 -  Duyeät ñoà thò 
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{ 
   bool visited[max_size]; 
   Vertex v; 
   for (all v in G) visited[v] = false; 
   for (all v in G) if (!visited[v]) 
      traverse(v, visited, visit); 
} 

 
Vieäc ñeä quy ñöôïc thöïc hieän trong haøm phuï trôï traverse. Do haøm naøy caàn 

truy nhaäp vaøo caáu truùc beân trong cuûa ñoà thò, noù phaûi laø haøm thaønh vieân cuûa lôùp  
Digraph. Ngoaøi ra, do traverse laø moät haøm phuï trôï vaø chæ ñöôïc söû duïng trong 
phöông thöùc depth_first, noù neân ñöôïc khai baùo private beân trong lôùp. 

 
template <int max_size> 
void Digraph<max_size>::traverse(Vertex &v, bool visited[], 
                                 void (*visit)(Vertex &)) const 
/* 
pre:  v laø moät ñænh cuûa ñoà thò Digraph. 
post: Duyeät theo chieàu saâu, haøm *visit seõ ñöôïc thöïc hieän taïi v vaø taïi taát caû caùc ñænh coù theå 

ñeán ñöôïc töø v. 
uses: Haøm traverse moät caùch ñeä quy. 
*/ 
{  Vertex w; 
   visited[v] = true; 
   (*visit)(v); 
   for (all w adjacent to v) 
     if (!visited[w]) 
        traverse(w, visited, visit); 
} 

13.3.3. Giaûi thuaät duyeät theo chieàu roäng 

Do söû duïng ñeä quy vaø laäp trình vôùi ngaên xeáp veà baûn chaát laø töông ñöông, 
chuùng ta coù theå xaây döïng giaûi thuaät duyeät theo chieàu saâu baèng caùch söû duïng ngaên 
xeáp. Khi moät ñænh ñang ñöôïc duyeät thì caùc ñænh keà cuûa noù ñöôïc ñaåy vaøo ngaên xeáp, 
khi moät ñænh vöøa ñöôïc duyeät xong thì ñænh keá tieáp caàn duyeät laø ñænh ñöôïc laáy ra 
töø ngaên xeáp. Giaûi thuaät duyeät theo chieàu roäng cuõng töông töï nhö giaûi thuaät vöøa 
ñöôïc ñeà caäp ñeán trong vieäc duyeät theo chieàu saâu, tuy nhieân haøng ñôïi caàn ñöôïc söû 
duïng thay cho ngaên xeáp. 

 
template <int max_size> 
void Digraph<max_size>::breadth_first(void (*visit)(Vertex &)) const 
/* 
post: Haøm *visit ñöôïc thöïc hieän taïi moãi ñænh cuûa ñoà thò moät laàn, theo thöù töï duyeät theo chieàu 

roäng. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp Queue. 
*/ 
{  Queue q; 
   bool visited[max_size]; 
   Vertex v, w, x; 
   for (all v in G) visited[v] = false; 
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   for (all v in G) 
     if (!visited[v]) { 
        q.append(v); 
        while (!q.empty()){ 
           q.retrieve(w); 
           if (!visited[w]) { 
              visited[w] = true; 
              (*visit)(w); 
              for (all x adjacent to w) 
                 q.append(x); 
           } 
           q.serve(); 
        } 
     } 
} 

13.4. Saép thöù töï topo 

13.4.1. Ñaët vaán ñeà 

Neáu G laø moät ñoà thò coù höôùng khoâng coù chu trình, thì thöù töï topo (topological 
order) cuûa G laø moät caùch lieät keâ tuaàn töï moïi ñænh trong G sao cho, vôùi moïi ν, 
µ∈G, neáu coù moät caïnh töø  ν ñeán µ, thì  ν naèm tröôùc µ.  

 
Trong suoát phaàn naøy, chuùng seõ chæ xem xeùt caùc ñoà thò coù höôùng khoâng coù chu 

trình. Thuaät ngöõ acyclic coù nghóa laø moät ñoà thò khoâng coù chu trình. Caùc ñoà thò 
nhö vaäy xuaát hieän trong raát nhieàu baøi toaùn. Nhö moät ví duï ñaàu tieân veà thöù töï 
topo, chuùng ta haõy xem xeùt caùc moân hoïc trong moät tröôøng ñaïi hoïc nhö laø caùc 
ñænh cuûa ñoà thò, trong ñoù moät caïnh noái töø moân naøy ñeán moân kia coù nghóa laø moân 
thöù nhaát laø moân tieân quyeát cuûa moân thöù hai. Nhö vaäy thöù töï topo seõ lieät keâ taát 
caû caùc moân sao cho moïi moân tieân quyeát cuûa moät moân seõ naèm tröôùc moân ñoù. Ví duï 
thöù hai laø töø ñieån caùc thuaät ngöõ kyõ thuaät. Caùc töø trong töø ñieån ñöôïc saép thöù töï sao 
cho khoâng coù töø naøo ñöôïc söû duïng trong moät ñònh nghóa cuûa töø khaùc tröôùc khi 
chính noù ñöôïc ñònh nghóa. Töông töï, caùc taùc giaû cuûa caùc saùch söû duïng thöù töï topo 
cho caùc ñeà muïc trong saùch. Hai thöù töï topo khaùc nhau cuûa moät ñoà thò coù höôùng 
ñöôïc minh hoïa trong hình 13.7.  

Chuùng ta seõ xaây döïng haøm ñeå sinh ra thöù töï topo cho caùc ñænh cuûa moät ñoà thò 
khoâng coù chu trình theo hai caùch: söû duïng pheùp duyeät theo chieàu saâu vaø pheùp 
duyeät theo chieàu roäng. Caû hai phöông phaùp ñöôïc duøng cho moät ñoái töôïng cuûa lôùp 
Digraph söû duïng hieän thöïc döïa treân cô sôû laø danh saùch. Chuùng ta coù ñaëc taû lôùp 
nhö sau: 
typedef int Vertex; 
 
template <int graph_size> 
class Digraph { 
public: 
   Digraph(); 
   void read(); 
   void write(); 
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//  Caùc phöông thöùc saép thöù töï topo. 
   void depth_sort(List<Vertex> &topological_order); 
   void breadth_sort(List<Vertex> &topological_order); 
 
private: 
   int count; 
   List <Vertex> neighbors[graph_size]; 
   void recursive_depth_sort(Vertex v, bool visited[], 
                             List<Vertex> &topological_order); 
}; 

 
Haøm phuï trôï recursive_depth_sort ñöôïc söû duïng bôûi phöông thöùc 

depth_sort. Caû hai phöông phaùp saép thöù töï ñeàu seõ taïo ra moät danh saùch caùc 
ñænh cuûa ñoà thò theo thöù töï topo töông öùng. 

13.4.2. Giaûi thuaät duyeät theo chieàu saâu 

Trong thöù töï topo, moãi ñænh phaûi xuaát hieän tröôùc moïi ñænh keà cuûa noù trong ñoà 
thò. Giaûi thuaät duyeät theo chieàu saâu naøy ñaët daàn caùc ñænh vaøo maûng thöù töï topo 
töø phaûi sang traùi. Baét ñaàu töø moät ñænh chöa töøng ñöôïc duyeät ñeán, chuùng ta caàn goïi 
ñeä quy ñeå ñeán ñöôïc caùc ñænh maø khoâng coøn ñænh keà, caùc ñænh naøy seõ ñöôïc ñaët vaøo 
maûng thöù töï topo ôû caùc vò trí cuoái maûng. Tính töø phaûi sang traùi trong maûng thöù 
töï topo naøy, khi caùc ñænh keà cuûa moät ñænh ñaõ ñöôïc duyeät xong, thì chính ñænh ñoù 

 
Hình 13.7 – Caùc thöù tö topo cuûa moät ñoà thò coù höôùng
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coù theå coù maët trong maûng. Ñoù chính laø luùc caùc laàn goïi ñeä quy beân trong luøi veà laàn 
goïi ñeä quy beân ngoaøi. Phöông phaùp naøy laø moät caùch hieän thöïc tröïc tieáp cuûa thuû 
tuïc duyeät theo chieàu saâu moät caùch toång quaùt ñaõ ñöôïc trình baøy ôû treân. Ñieåm khaùc 
bieät laø vieäc xöû lyù taïi moãi ñænh (ghi vaøo maûng thöù töï topo) chæ ñöôïc thöïc hieän sau 
khi caùc ñænh keà cuûa noù ñaõ ñöôïc xöû lyù. 
template <int graph_size> 
void Digraph<graph_size>::depth_sort(List<Vertex> &topological_order) 
/* 
post: Caùc ñænh cuûa moät ñoà thò coù höôùng khoâng coù chu trình ñöôïc xeáp theo thöù töï topo töông öùng 

caùch duyeät ñoà thò theo chieàu saâu. 
uses: Caùc phöong thöùc cuûa lôùp List, haøm ñeä quy recursive_depth_sort. 
*/ 
{ 
   bool visited[graph_size]; 
   Vertex v; 
   for (v = 0; v < count; v++) visited[v] = false; 
   topological_order.clear(); 
   for (v = 0; v < count; v++) 
      if (!visited[v]) // Theâm caùc ñænh keà cuûa v vaø sau ñoù laø v vaøo maûng töù töï topo töø 

phaûi sang 
traùi. 

         recursive_depth_sort(v, visited, topological_order); 
} 

 
Haøm phuï trôï recursive_depth_sort thöïc hieän vieäc ñeä quy, döïa treân phaùc 

thaûo cuûa haøm traverse toång quaùt, tröôùc heát ñaët taát caû caùc ñænh sau cuûa moät ñænh 
v vaøo caùc vò trí cuûa chuùng trong thöù töï topo, sau ñoù môùi ñaët v vaøo. 

 
template <int graph_size> 
void Digraph<graph_size>::recursive_depth_sort(Vertex v, bool *visited, 
                          List<Vertex> &topological_order) 
/* 
pre:  Ñænh v chöa coù trong maûng thöù töï topo. 
post: Theâm caùc ñænh keà cuûa v vaø sau ñoù laø v vaøo maûng töù töï topo töø phaûi sang traùi. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp List vaø haøm ñeä quy recursive_depth_sort. 
*/ 
{  visited[v] = true; 
   int degree = neighbors[v].size(); 
   for (int i = 0; i < degree; i++) { 
      Vertex w;                        
      neighbors[v].retrieve(i, w);  // Moät ñænh keà cuûa v. 
      if (!visited[w])              // Duyeät tieáp xuoáng ñænh w. 
         recursive_depth_sort(w, visited, topological_order); 
   } 
   topological_order.insert(0, v);    // Ñaët v vaøo maûng thöù töï topo. 
} 

 
Do giaûi thuaät naøy duyeät qua moãi ñænh cuûa ñoà thò chính xaùc moät laàn vaø xem xeùt 

moãi caïnh cuõng moät laàn, ñoàng thôøi noù khoâng heà thöïc hieän vieäc tìm kieám naøo, neân 
thôøi gian chaïy laø O(n+e), vôùi n laø soá ñænh vaø e laø soá caïnh cuûa ñoà thò. 
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13.4.3. Giaûi thuaät duyeät theo chieàu roäng 

Trong thöù töï topo theo chieàu roäng cuûa moät ñoà thò coù höôùng khoâng coù chu 
trình, chuùng ta baét ñaàu baèng caùch tìm caùc ñænh coù theå laø caùc ñænh ñaàu tieân trong 
thöù töï topo vaø sau ñoù chuùng ta aùp duïng nguyeân taéc raèng, moïi ñænh caàn phaûi xuaát 
hieän tröôùc taát caû caùc ñænh sau cuûa noù trong thöù töï topo. Giaûi thuaät naøy seõ laàn 
löôït ñaët caùc ñænh cuûa ñoà thò vaøo maûng thöù töï topo töø traùi sang phaûi. 

 
Caùc ñænh coù theå laø ñænh ñaàu tieân chính laø caùc ñænh khoâng laø ñænh sau cuûa baát 

kyø ñænh naøo trong ñoà thò. Ñeå tìm ñöôïc chuùng, chuùng ta taïo moät maûng 
predecessor_count, moãi phaàn töû taïi chæ soá v chöùa soá ñænh ñöùng ngay tröôùc ñænh 
v. Caùc ñænh caàn tìm chính laø caùc ñænh maø khoâng coù ñænh naøo ñöùng ngay tröôùc noù, 
trò trong phaàn töû töông öùng cuûa maûng baèng 0. Caùc ñænh nhö vaäy ñaõ saün saøng ñöôïc 
ñaët vaøo maûng thöù tö topo. Nhö vaäy chuùng ta seõ khôûi ñoäng quaù trình duyeäït theo 
chieàu roäng baèng caùch ñaët caùc ñænh naøy vaøo moät haøng caùc ñænh seõ ñöôïc xöû lyù. Khi 
moät ñænh caàn ñöôïc xöû lyù, noù seõ ñöôïc laáy ra töø haøng vaø ñaët vaøo vò trí keá tieáp trong 
maûng topo, luùc naøy, vieäc xem xeùt noù xem nhö keát thuùc vaø ñöôïc ñaùnh daáu baèng 
caùch cho  caùc phaàn töû trong maûng predecessor_count töông öùng vôùi caùc ñænh laø 
ñænh sau cuûa noù giaûm ñi 1. Khi moät phaàn töû naøo trong maûng naøy ñaït ñöôïc trò 0, 
thì cuõng coù nghóa laø ñænh töông öùng vôùi noù coù caùc ñænh tröôùc ñaõ ñöôïc duyeät xong, 
vaø ñænh naøy ñaõ saün saøng ñöôïc duyeät neân ñöôïc ñöa vaøo haøng ñôïi. 
 
template <int graph_size> 
void Digraph<graph_size>::breadth_sort(List<Vertex> &topological_order) 
/* 
post: Caùc ñænh cuûa moät ñoà thò coù höôùng khoâng coù chu trình ñöôïc xeáp theo thöù töï topo töông öùng 

caùch duyeät ñoà thò theo chieàu roäng. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa caùc lôùp List, Queue. 
*/ 
{  topological_order.clear(); 
   Vertex v, w; 
   int predecessor_count[graph_size]; 
   for (v = 0; v < count; v++) predecessor_count[v] = 0; 
   for (v = 0; v < count; v++) 
      for (int i = 0; i < neighbors[v].size(); i++) { // Caäp nhaät soá ñænh ñöùng 

tröôùc cho moãi ñænh.     
         neighbors[v].retrieve(i, w); 
         predecessor_count[w]++; 
      } 
   Queue<Vertex> ready_to_process; 
   for (v = 0; v < count; v++) 
      if (predecessor_count[v] == 0) 
         ready_to_process.append(v); 
    
   while (!ready_to_process.empty()) { 
      ready_to_process.retrieve(v); 
      topological_order.insert(topological_order.size(), v); 
      for (int j = 0; j < neighbors[v].size(); j++) { // Giaûm soá ñænh ñöùng tröôùc 
         neighbors[v].retrieve(j, w); // cuûa moãi ñænh keà cuûa v ñi 1 
         predecessor_count[w]--; 
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         if (predecessor_count[w] == 0) 
            ready_to_process.append(w); 
      } 
      ready_to_process.serve(); 
   } 
} 

 
Giaûi thuaät naøy caàn ñeán moät trong caùc hieän thöïc cuûa lôùp Queue. Queue coù theå 

coù hieän thöïc theo baát kyø caùch naøo ñaõ ñöôïc moâ taû trong chöông 3. Do caùc phaàn töû 
trong Queue laø caùc ñænh. Cuõng nhö duyeät theo chieàu saâu, thôøi gian caàn cho haøm 
breadth_first laø O(n+e), vôùi n laø soá ñænh vaø e laø soá caïnh cuûa ñoà thò. 

13.5. Giaûi thuaät Greedy: Tìm ñöôøng ñi ngaén nhaát 

13.5.1. Ñaët vaán ñeà 

Nhö moät öùng duïng khaùc cuûa ñoà thò, chuùng ta xem xeùt moät baøi toaùn hôi phöùc 
taïp sau ñaây. Chuùng ta coù moät ñoà thò coù höôùng G, trong ñoù moãi caïnh ñöôïc gaùn moät 
con soá khoâng aâm goïi laø taûi troïng (weight). Baøi toaùn cuûa chuùng ta laø tìm moät 
ñöôøng ñi töø moät ñænh ν ñeán moät ñænh w sao cho toång taûi troïng treân ñöôøng ñi laø 
nhoû nhaát. Chuùng ta goïi ñöôøng ñi nhö vaäy laø ñöôøng ñi ngaén nhaát (shortest path), 
maëc duø taûi troïng coù theå bieåu dieãn cho giaù caû, thôøi gian, hoaëc moät vaøi ñaïi löôïng 
naøo khaùc thay vì khoaûng caùch. Chuùng ta coù theå xem G nhö  moät baûn ñoà caùc tuyeán 
bay, chaúng haïn, moãi ñænh cuûa ñoà thò bieåu dieãn moät thaønh phoá vaø taûi troïng treân 
moãi caïnh bieåu dieãn chi phí bay töø thaønh phoá naøy sang thaønh phoá kia. Baøi toaùn 
cuûa chuùng ta laø tìm loä trình bay töø thaønh phoá ν ñeán thaønh phoá w sao cho toång chi 
phí laø nhoû nhaát. Chuùng ta haõy xem xeùt ñoà thò ôû hình 13.8. Ñöôøng ngaén nhaát töø 
ñænh 0 ñeán ñænh 1 ñi ngang qua ñænh 2 coù toång taûi troïng laø 4, so vôùi taûi troïng laø 5 
ñoái vôùi caïnh noái tröïc tieáp töø 0 sang 1, vaø toång taûi troïng laø 8 neáu ñi ngang qua 
ñænh 4. 

 
Coù theå deã daøng giaûi baøi toaùn moät caùch toång quaùt nhö sau: baét ñaàu töø moät ñænh, 

goïi laø ñænh nguoàn, tìm ñöôøng ñi ngaén nhaát ñeán moïi ñænh coøn laïi, thay vì chæ tìm 
ñöôøng ñeán moät ñænh ñích. Chuùng ta caàn taûi troïng phaûi laø nhöõng soá khoâng aâm. 

 
Hình 13.8 – Ñoà thò coù höôùng vôùi caùc taûi troïng 
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13.5.2. Phöông phaùp 

Giaûi thuaät seõ ñöôïc thöïc hieän baèng caùch naém giöõ moät taäp S caùc ñænh maø ñöôøng 
ñi ngaén nhaát töø ñænh nguoàn ñeán chuùng ñaõ ñöôïc bieát. Môùi ñaàu, ñænh nguoàn laø ñænh 
duy nhaát trong S. Taïi moãi böôùc, chuùng ta theâm vaøo S caùc ñænh coøn laïi maø ñöôøng 
ñi ngaén nhaát töø nguoàn ñeán chuùng vöøa ñöôïc tìm thaáy. Baøi toaùn baây giôø trôû thaønh 
baøi toaùn xaùc ñònh ñænh naøo ñeå theâm vaøo S taïi moãi böôùc. Chuùng ta haõy xem nhöõng 
ñænh ñaõ coù trong S nhö ñaõ ñöôïc toâ moät maøu naøo ñoù, vaø caùc caïnh naèm trong caùc 
ñöôøng ñi ngaén nhaát töø ñænh nguoàn ñeán caùc ñænh coù maøu cuõng ñöôïc toâ maøu.  

 
Chuùng ta seõ naém giöõ moät maûng distance cho bieát raèng, ñoái vôùi moãi ñænh ν, 

khoaûng caùch töø ñænh nguoàn doïc theo ñöôøng ñi coù caùc caïnh ñaõ coù maøu, coù theå tröø 
caïnh cuoái cuøng. Nghóa laø, neáu ν thuoäc S, thì distance[v] chöùa khoaûng caùch 
ngaén nhaát ñeán ν, vaø moïi caïnh naèm treân ñöôøng ñi töông öùng ñeàu coù maøu. Neáu ν 
khoâng thuoäc S, thì distance[v] chöùa chieàu daøi cuûa ñöôøng ñi töø ñænh nguoàn ñeán 
moät ñænh w naøo ñoù coäng vôùi taûi troïng cuûa caïnh noái töø w ñeán ν, vaø moïi caïnh naèm 
treân ñöôøng ñi naøy, tröø caïnh cuoái, ñeàu coù maøu. Maûng distance ñöôïc khôûi taïo baèng 
caùch gaùn töøng distance[v] vôùi trò cuûa taûi troïng cuûa caïnh noái töø ñænh nguoàn ñeán 
ν neáu toàn taïi caïnh naøy, ngöôïc laïi noù ñöôïc gaùn baèng voâ cöïc. 

Ñeå xaùc ñònh ñænh ñöôïc theâm vaøo S taïi moãi böôùc, chuùng ta aùp duïng moät “tieâu 
chí tham lam” (greedy criterion) trong vieäc choïn ra moät ñænh ν coù khoaûng caùch 
nhoû nhaát töø trong maûng distance sao cho ν chöa coù trong S. Chuùng ta caàn chöùng 
minh raèng, ñoái vôùi ñænh ν naøy, khoaûng caùch chöùa trong maûng distance thöïc söï 
laø chieàu daøi cuûa ñöôøng ñi ngaén nhaát töø ñænh nguoàn ñeán ν. Giaû söû coù moät ñöôøng ñi 
ngaén hôn töø nguoàn ñeán ν, nhö hình 13.9. Ñöôøng ñi naøy ñi ngang moät ñænh x naøo 
ñoù chöa thuoäc S roài môùi ñeán ν (coù theå laïi qua moät soá ñænh khaùc coù naèm trong S 
tröôùc khi gaëp ν). Nhöng neáu ñöôøng ñi naøy ngaén hôn ñöôøng ñi ñaõ ñöôïc toâ maøu ñeán 
ν, thì ñoaïn ñöôøng ban ñaàu trong noù töø nguoàn ñeán x coøn ngaén hôn nöõa, nghóa laø 
distance[x] < distance[v], vaø nhö vaäy tieâu chí tham lam ñaõ phaûi choïn x 
thay vì ν laø ñænh keá tieáp ñöôïc theâm vaøo S. 

 
Hình 13.9 – Tìm moät ñöôøng ñi ngaén 
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Khi theâm ν vaø S, chuùng ta seõ toâ maøu ν vaø toâ maøu luoân ñöôøng ñi ngaén nhaát töø 
ñænh nguoàn ñeán ν (moïi caïnh trong noù tröø caïnh cuoái thöïc söï ñaõ ñöôïc toâ maøu tröôùc 

ñoù). Keá tieáp, chuùng ta caàn caäp nhaät laïi caùc phaàn töû cuûa maûng distance baèng 
caùch xem xeùt ñoái vôùi moãi ñænh w naèm ngoaøi S, ñöôøng ñi töø nguoàn qua ν roài ñeán w 
coù ngaén hôn khoaûng caùch töø nguoàn ñeán w ñaõ ñöôïc ghi nhaän tröôùc ñoù hay khoâng. 
Neáu ñieàu naøy xaûy ra coù nghóa laø chuùng ta vöøa phaùt hieän ñöôïc moät ñöôøng ñi môùi 
cho ñænh w coù ñi ngang qua ν ngaén hôn caùch ñi ñaõ xaùc ñònh tröôùc ñoù, vaø nhö vaäy 
chuùng ta caàn caäp nhaät laïi distance[w] baèng distance[v] coäng vôùi taûi troïng 
cuûa caïnh noái töø ν ñeán w. 

 

 
Hình 12.10 - Ví duï veà caùc ñöôøng ñi ngaén nhaát 
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13.5.3. Ví duï 

Tröôùc khi vieát moät haøm cho phöông phaùp naøy, chuùng ta haõy xem qua ví duï ôû 
hình 13.10. Ñoái vôùi ñoà thò coù höôùng ôû hình (a), traïng thaùi ban ñaàu ñöôïc chæ ra ôû 
hình (b): taäp S (caùc ñænh ñaõ ñöôïc toâ maøu) chæ goàm coù nguoàn laø ñænh 0, caùc phaàn töû 
cuûa maûng distance chöùa caùc con soá ñöôïc ñaët caïnh moãi ñænh coøn laïi. Khoaûng caùch 
ñeán ñænh 4 ngaén nhaát, neân 4 ñöôïc theâm vaøo S nhö ôû hình (c), vaø distance[3] 
ñöôïc caäp nhaät thaønh 6. Do khoaûng caùch ñeán 1 vaø 2 ngang qua 4 lôùn hôn khoaûng 
caùch ñaõ chöùa trong maûng distance, neân caùc khoaûng caùch naøy trong distance 
ñöôïc giöõ khoâng ñoåi. Ñænh keá tieáp gaàn nhaát ñoái vôùi nguoàn laø ñænh 2, noù ñöôïc theâm 
vaøo S nhö hình (d), khoaûng caùch ñeán caùc ñænh 1 vaø 3 ñöôïc caäp nhaät laïi ngang qua 
ñænh naøy. Hai böôùc cuoái cuøng, trong hình (e) vaø (f), ñænh 1 vaø 3 ñöôïc theâm vaøo vaø 
caùc ñöôøng ñi ngaén nhaát töø ñænh nguoàn ñeán caùc ñænh coøn laïi ñöôïc chæ ra trong sô 
ñoà cuoái. 

13.5.4. Hieän thöïc 

Ñeå hieän thöïc giaûi thuaät tìm ñöôøng ngaén nhaát treân, chuùng ta caàn choïn caùch 
hieän thöïc cho ñoà thò coù höôùng. Vieäc duøng baûng keà cho pheùp truy xuaát ngaãu nhieân 
ñeán moïi ñænh cuûa ñoà thò. Hôn nöõa, chuùng ta coù theå söû duïng baûng vöøa ñeå chöùa caùc 
taûi troïng vöøa ñeå chöùa thoâng tin veà caùc ñænh keà. Trong ñaëc taû döôùi ñaây cuûa ñoà thò 
coù höôùng, chuùng ta theâm thoâng soá template cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn löïa 
kieåu cuûa taûi troïng theo yù muoán. Laáy ví duï, ngöôøi söû duïng khi duøng lôùp Digraph 
ñeå moâ hình hoùa maïng caùc tuyeán bay, hoï coù theå chöùa giaù veù laø moät soá nguyeân hay 
moät soá thöïc. 
template <class Weight, int graph_size> 
class Digraph { 
public: 
    //  Theâm constructor vaø caùc phöông thöùc nhaäp vaø xuaát ñoà thò. 
   void set_distances(Vertex source, Weight distance[]) const; 
protected: 
   int count; 
   Weight adjacency[graph_size][graph_size]; 
}; 

Thuoäc tính count chöùa soá ñænh cuûa moät ñoái töôïng ñoà thò. Trong caùc öùng duïng, 
chuùng ta caàn boå sung caùc phöông thöùc ñeå nhaäp hay xuaát caùc thoâng tin cuûa moät ñoái 
töôïng ñoà thò, nhöng do chuùng khoâng caàn thieát trong vieäc hieän thöïc phöông thöùc 
distance ñeå tìm caùc ñöôøng ñi ngaén nhaát, chuùng ta xem chuùng nhö laø baøi taäp. 

 
Chuùng ta seõ giaû söû raèng lôùp Weight ñaõ coù caùc taùc vuï so saùnh. Ngoaøi ra, ngöôøi 

söû duïng seõ phaûi khai baùo trò lôùn nhaát coù theå coù cuûa Weight, goïi laø infinity. 
Chaúng haïn, chöông trình cuûa ngöôøi söû duïng vôùi taûi troïng laø soá nguyeân coù theå söû 
duïng thö vieän chuaån ANSI C++<limits> vôùi ñònh nghóa toaøn cuïc nhö sau: 

 
      const Weight infinity = numeric_limits<int>::max(); 
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Chuùng ta seõ ñaët trò cuûa infinity vaøo caùc phaàn töû cuûa maûng distance töông öùng 
vôùi caùc caïnh töø khoâng toàn taïi nguoàn ñeán moãi ñænh. Phöông thöùc set_distance 
seõ tìm caùc ñöôøng ñi ngaén nhaát vaø caùc khoaûng caùch ngaén nhaát naøy seõ ñöôïc traû veà 
qua tham bieán distance[]. 

 
template <class Weight, int graph_size> 
void Digraph<Weight, graph_size>::set_distances(Vertex source, 
                                  Weight distance[]) const 
/* 
post: Maûng distance chöùa ñöôøng ñi coù taûi troïng ngaén nhaát töø ñænh nguoàn ñeán moãi ñænh trong 

ñoà thò. 
*/ 
{  Vertex v, w; 
   bool found[graph_size];   //  Bieåu dieãn caùc ñænh trong S. 
   for (v = 0; v < count; v++) { 
      found[v] = false; 
      distance[v] = adjacency[source][v]; 
   } 
   found[source]=true;// Khôûi taïo baèng caùch boû ñænh nguoàn vaøo S. 
   distance[source] = 0; 
   for(int i = 0; i < count; i++){ // Moãi laàn laëp boû theâm moät ñænh vaøo S. 
      Weight min = infinity; 
      for (w = 0; w < count; w++) if (!found[w]) 
         if (distance[w] < min) { 
            v = w; 
            min = distance[w]; 
         } 
      found[v] = true; 
      for (w = 0; w < count; w++) if (!found[w]) 
         if (min + adjacency[v][w] < distance[w]) 
             distance[w] = min + adjacency[v][w]; 
   } 
} 

 
Ñeå öôùc ñoaùn thôøi gian caàn ñeå chaïy haøm naøy, chuùng ta thaáy raèng voøng laëp 

chính thöïc hieän n-1 laàn, trong ñoù n laø soá ñænh, vaø beân trong voøng laëp chính coù hai 
voøng laëp khaùc, moãi voøng laëp naøy thöïc hieän n-1 laàn. Vaäy caùc voøng laëp thöïc hieän  
(n-1)2 laàn. Caùc leänh beân ngoaøi voøng laëp chæ heát O(n), neân thôøi gian chaïy cuûa haøm 
laø O(n2). 

13.6. Caây phuû toái tieåu 

13.6.1. Ñaët vaán ñeà 

Giaûi thuaät tìm ñöôøng ñi ngaén nhaát cuûa phaàn treân coù theå ñöôïc aùp duïng vôùi 
maïng hay ñoà thò coù höôùng cuõng nhö maïng hay ñoà thò khoâng coù höôùng. Ví duï, hình 
13.11 minh hoïa öùng duïng tìm caùc ñöôøng ñi ngaén nhaát töø ñænh nguoàn 0 ñeán caùc 
ñænh khaùc trong maïng. 
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Neáu maïng döïa treân cô sôû laø moät ñoà thò lieân thoâng G, thì caùc ñöôøng ñi ngaén 

nhaát töø moät ñænh nguoàn naøo ñoù seõ noái nguoàn naøy vôùi taát caû caùc ñænh khaùc trong 
G. Töø ñoù, nhö trong hình 13.11, neáu chuùng ta keát hôïp caùc ñöôøng ñi ngaén nhaát 
tính ñöôïc laïi vôùi nhau, chuùng ta coù moät caây noái taát caû caùc ñænh cuûa G. Noùi caùch 
khaùc, ñoù laø caây ñöôïc taïo bôûi taát caû caùc ñænh vaø moät soá caïnh cuûa ñoà thò G. Chuùng 
ta goïi nhöõng caây nhö vaäy laø caây phuû (spanning tree) cuûa G. Cuõng nhö phaàn tröôùc, 
chuùng ta coù theå xem moät maïng treân moät ñoà thò G nhö laø moät baûn ñoà caùc tuyeán 
bay, vôùi moãi ñænh bieåu dieãn moät thaønh phoá vaø taûi troïng treân moät caïnh laø giaù veù 
bay töø thaønh phoá naøy sang thaønh phoá kia. Moät caây phuû cuûa G bieåu dieãn moät taäp 
caùc ñöôøng bay cho pheùp caùc haønh khaùch hoaøn taát moät chuyeán du lòch qua khaép 
caùc thaønh phoá. Dó nhieân raèng, haønh khaùch caàn phaûi thöïc hieän moät soá tuyeán bay 
naøo ñoù moät vaøi laàn môùi hoaøn taát ñöôïc chuyeán du lòch. Ñieàu baát tieän naøy ñöôïc buø 
ñaép bôûi chi phí thaáp. Neáu chuùng ta hình dung maïng trong hình 13.11 nhö moät heä 
thoáng ñieàu khieån taäp trung, thì ñænh nguoàn töông öùng vôùi saân bay trung taâm, vaø 
caùc ñöôøng ñi töø ñænh naøy laø nhöõng haønh trình bay. Moät ñieàu quan troïng ñoái vôùi 
moät saân bay theo heä thoáng ñieàu khieån taäp trung laø giaûm toái ña chi phí baèng caùch 
choïn löïa moät heä thoáng caùc ñöôøng bay maø toång chi phí nhoû nhaát.  
 

Ñònh nghóa: Moät caây phuû toái tieåu (minimal spanning tree) cuûa moät maïng lieân 
thoâng laø caây phuû maø toång caùc taûi troïng treân caùc caïnh cuûa noù laø nhoû nhaát. 

 
Maëc duø vieäc so saùnh hai caây phuû trong hình 13.12 laø khoâng khoù khaên, nhöng 

cuõng khoù maø bieát ñöôïc coøn coù caây phuû naøo coù trò nhoû hôn nöõa hay khoâng. Baøi toaùn 
cuûa chuùng ta laø xaây döïng moät phöông phaùp xaùc ñònh moät caây phuû toái tieåu cuûa moät 
maïng lieân thoâng. 

 
Hình 13.11 – Tìm ñöôøng ñi ngaén nhaát trong moät maïng 



Chöông 13 – Ñoà thò 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät 359

 

13.6.2. Phöông phaùp 

Chuùng ta ñaõ bieát giaûi thuaät tìm caây phuû trong moät ñoà thò lieân thoâng, do giaûi 
thuaät tìm ñöôøng ngaén nhaát ñaõ coù. Chuùng ta coù theå thay ñoåi chuùt ít trong giaûi 
thuaät tìm ñöôøng ngaén nhaát ñeå coù ñöôïc phöông phaùp tìm caây phuû toái tieåu maø R. C. 
Prim ñaõ ñöa ra laàn ñaàu vaøo naêm 1957. 

 
Tröôùc heát chuùng ta choïn ra moät ñænh baét ñaàu, goïi laø nguoàn, vaø trong khi tieán 

haønh phöông phaùp, chuùng ta naém giöõ moät taäp X caùc ñænh maø ñöôøng ñi töø chuùng 
ñeán ñænh nguoàn thuoäc veà caây phuû toái tieåu maø chuùng ta ñaõ tìm thaáy. Chuùng ta cuõng 
caàn naém moät taäp Y goàm caùc caïnh noái caùc ñænh trong X maø thuoäc caây ñang ñöôïc 
xaây döïng. Nhö vaäy, chuùng ta coù theå hình dung raèng caùc ñænh trong X vaø caùc caïnh 
trong Y ñaõ taïo ra moät phaàn cuûa caây maø chuùng ta caàn tìm, caây naøy seõ lôùn leân 
thaønh caây phuû toái tieåu cuoái cuøng. Luùc khôûi ñaàu, ñænh nguoàn laø ñænh duy nhaát 
trong X, vaø Y laø taäp roãng. Taïi moãi böôùc, chuùng ta theâm moät ñænh vaøo X: ñænh naøy 
ñöôïc choïn sao cho noù coù moät caïnh noái vôùi moät ñænh naøo ñoù ñaõ coù trong X coù taûi 
troïng nhoû nhaát, so vôùi caùc taûi troïng cuûa taát caû caùc caïnh khaùc noái caùc ñænh coøn 
naèm ngoaøi X vôùi caùc ñænh ñaõ coù trong X. Caïnh toái tieåu naøy seõ ñöôïc ñöa vaøo Y. 

 
Vieäc chöùng minh giaûi thuaät Prim ñem laïi caây phuû toái tieåu khoâng thöïc deã daøng, 

chuùng ta taïm hoaõn vieäc naøy laïi sau. Tuy nhieân, chuùng ta coù theå hieåu veà vieäc choïn 
löïa moät ñænh môùi ñeå theâm vaøo X vaø moät caïnh môùi ñeå theâm vaøo Y . Tieâu chí Prim 
cho chuùng ta moät caùch deã daøng nhaát ñeå thöïc hieän vieäc keát noái naøy, vaø nhö vaäy, 
theo tieâu chí tham lam, chuùng ta neân söû duïng noù.  

Khi hieän thöïc giaûi thuaät Prim, chuùng ta caàn naém giöõ moät danh saùch caùc ñænh 
thuoäc X nhö laø caùc phaàn töû cuûa moät maûng kieåu bool. Caùch naém giöõ caùc caïnh 
trong Y seõ deã daøng neáu nhö chuùng ta baét chöôùc caùch löu tröõ caùc caïnh trong moät 
ñoà thò. 

 
Hình 13.12 – Hai caây phuû trong moät maïng 
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Chuùng ta seõ caàn ñeán moät maûng phuï neighbor ñeå bieát theâm raèng, ñoái vôùi moãi 
ñænh ν, ñænh naøo trong X coù caïnh ñeán ν coù taûi troïng nhoû nhaát. Caùc taûi troïng nhoû 
nhaát naøy cuõng chöùa trong maûng distance töông öùng. Neáu moät ñænh ν khoâng coù 
moät caïnh naøo noái ñöôïc vôùi moät ñænh naøo ñoù trong X, trò cuûa phaàn töû töông öùng 
cuûa noù trong distance seõ laø infinity. 

 Maûng neighbor ñöôïc khôûi taïo baèng caùch gaùn neighbor[v] ñeán ñænh nguoàn 
cho taát caû caùc ñænh ν, vaø distance ñöôïc khôûi taïo baèng caùch gaùn distance[v] 
bôûi taûi troïng cuûa caïnh noái töø ñænh nguoàn ñeán ν hoaëc infinity neáu caïnh naøy 
khoâng toàn taïi. 

 
Ñeå xaùc ñònh ñænh naøo seõ ñöôïc theâm vaøo taäp X taïi moãi böôùc, chuùng ta choïn ñænh 

ν trong soá caùc ñænh chöa coù trong X maø trò töông öùng trong maûng distance laø 
nhoû nhaát. Sau ñoù chuùng ta caàn caäp nhaät laïi caùc maûng ñeå phaûn aùnh ñuùng söï thay 
ñoåi maø chuùng ta ñaõ laøm ñoái vôùi taäp X nhö sau: vôùi moãi w chöa coù trong X, neáu coù 

 
Hình 13.13 – Ví duï veà giaûi thuaät Prim 
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moät caïnh noái ν vaø w, chuùng ta xem thöû taûi troïng cuûa caïnh naøy coù nhoû hôn 
distance[w] hay khoâng, neáu quaû thöïc nhö vaäy thì distance[w] caàn ñöôïc caäp 
nhaät laïi baèng trò cuûa taûi troïng naøy, vaø neighbor[w] seõ laø ν. 

 
Laáy ví duï, chuùng ta haõy xem xeùt maïng trong hình (a) cuûa hình 13.13. Traïng 

thaùi ban ñaàu trong hình (b): Taäp X (caùc ñænh ñöôïc toâ maøu) chæ goàm ñænh nguoàn 0, 
vaø ñoái vôùi moãi ñænh w, ñænh ñöôïc löu trong neighbor[w] ñöôïc chæ bôûi caùc muõi teân 
töø w. Trò cuûa distance[w] laø taûi troïng cuûa caïnh töông öùng. Khoaûng caùch töø 
nguoàn ñeán ñænh 1 laø moät trong nhöõng trò nhoû nhaát, neân 1 ñöôïc theâm vaøo X nhö 
hình (c), vaø trong caùc phaàn töû cuûa caùc maûng neighbor vaø distance chæ coù caùc 
phaàn töû töông öùng vôùi ñænh 2 vaø ñænh 5 laø ñöôïc caäp nhaät laïi. Ñænh keá tieáp gaàn vôùi 
caùc ñænh trong X nhaát laø ñænh 2, noù ñöôïc theâm vaøo X nhö hình (d), trong naøy 
cuõng ñaõ chæ ra caùc trò cuûa caùc maûng ñaõ ñöôïc caäp nhaät laïi. Caùc böôùc cuoái cuøng ñöôïc 
minh hoïa trong hình (e), (f) vaø (g). 

13.6.3. Hieän thöïc 

Ñeå hieän thöïc giaûi thuaät Prim, chuùng ta caàn choïn moät lôùp ñeå bieåu dieãn cho 
maïng. Söï töông töï cuûa giaûi thuaät naøy so vôùi giaûi thuaät tìm ñöôøng ngaén nhaát trong 
phaàn tröôùc giuùp chuùng ta quyeát ñònh thieát keá lôùp Network daãn xuaát töø lôùp 
Digraph.  

 
template <class Weight, int graph_size> 
class Network: public Digraph<Weight, graph_size> { 
public: 
   Network(); 
   void read();   //  Ñònh nghóa laïi ñeå nhaäp thoâng tin veà maïng.  
   void make_empty(int size = 0); 
   void add_edge(Vertex v, Vertex w, Weight x); 
   void minimal_spanning(Vertex source, 
                         Network<Weight, graph_size> &tree) const; 
}; 

 
Chuùng ta seõ vieát laïi phöông thöùc nhaäp read ñeå ñaûm baûo raèng taûi troïng cuûa 

caïnh (ν, w) luoân truøng vôùi taûi troïng cuûa caïnh (w, ν), vôùi moïi ν vaø w, vì ñaây laø moät 
maïng voâ höôùng. Phöông thöùc môùi make_empty(int size) taïo moät maïng coù 
size ñænh vaø khoâng coù caïnh. Phöông thöùc khaùc, add_edge, theâm moät caïnh coù 
moät taûi troïng cho tröôùc vaøo maïng. Chuùng ta cuõng ñaõ giaû söû raèng lôùp Weight ñaõ coù 
ñaày ñuû caùc toaùn töû so saùnh. Ngoaøi ra, ngöôøi söû duïng caàn khai baùo trò lôùn nhaát coù 
theå cuûa Weight goïi laø infinity. Phöông thöùc minimal_spanning maø chuùng ta 
seõ vieát ôû ñaây seõ tìm caây phuû toái tieåu vaø traû veà qua tham bieán tree. Tuy phöông 
thöùc chæ coù theå tìm caây phuû khi thöïc hieän treân moät maïng lieân thoâng, noù cuõng coù 
theå tìm moät caây phuû cho moät thaønh phaàn lieân thoâng coù chöùa ñænh source trong 
maïng. 
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template <class Weight, int graph_size> 
void Network<Weight, graph_size>::minimal_spanning(Vertex source, 
                     Network<Weight, graph_size> &tree) const 
/* 
post: Xaùc ñònh caây phuû toái tieåu trong thaønh phaàn lieân thoâng coù chöùa ñænh source cuûa maïng. 
*/ 
{ 
   tree.make_empty(count); 
   bool component[graph_size]; // Caùc ñænh trong taäp X. 
   Vertex neighbor[graph_size];// Phaàn töû thöù i chöùa ñænh tröôùc cuûa noù sao cho khoaûng 

//  caùch giöõa chuùng nhoû nhaát so vôùi caùc khoaûng caùch töø 
//  caùc ñænh tröôùc khaùc ñaõ coù trong taäp X ñeán noù.   

   Weight distance[graph_size];// Caùc khoaûng caùch nhoû nhaát töông öùng vôùi töøng phaàn töû 
//  trong maûng neighbor treân. 

   Vertex w; 
 
   for (w = 0; w < count; w++) { 
      component[w] = false; 
      distance[w] = adjacency[source][w]; 
      neighbor[w] = source; 
   } 
   component[source] = true;    //  Taäp X chæ coù duy nhaát ñænh nguoàn. 
   for (int i = 1; i < count; i++) { 
      Vertex v;                 //  Moãi laàn laëp boå sung theâm moät ñænh vaøo taäp X. 
      Weight min = infinity; 
      for (w = 0; w < count; w++) if (!component[w]) 
         if (distance[w] < min) { 
            v = w; 
            min = distance[w]; 
         } 
 
      if (min < infinity) { 
         component[v] = true; 
         tree.add_edge(v, neighbor[v], distance[v]); 
         for (w = 0; w < count; w++) if (!component[w]) 
            if (adjacency[v][w] < distance[w]) { 
               distance[w] = adjacency[v][w]; 
               neighbor[w] = v; 
            } 
      } 
      else break;      //  Xong moät thaønh phaàn lieân thoâng trong ñoà thò khoâng lieân thoâng. 
   } 
} 

 
Voøng laëp chính trong haøm treân thöïc hieän n-1 laàn, vôùi n laø soá ñænh, vaø trong 

voøng laëp chính coøn coù hai voøng laëp khaùc, moãi voøng laëp naøy thöïc hieän n-1 laàn. Vaäy 
caùc voøng laëp thöïc hieän (n-1)2 laàn. Caùc leänh beân ngoaøi voøng laëp chæ heát O(n), neân 
thôøi gian chaïy cuûa haøm laø O(n2). 

 

13.6.4. Kieåm tra giaûi thuaät Prim 

Chuùng ta caàn chöùng minh raèng, ñoái vôùi ñoà thò lieân thoâng G, caây phuû S sinh ra 
bôûi giaûi thuaät Prim phaûi coù toång taûi troïng treân caùc caïnh nhoû hôn so vôùi baát kyø 
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moät caây phuû naøo khaùc cuûa G. Giaûi thuaät Prim xaùc ñònh moät chuoãi caùc caïnh s1, s2, 
..., sn taïo ra caây phuû S. Nhö hình 13.14, s1 laø caïnh thöù nhaát ñöôïc theâm vaøo taäp Y 
trong giaûi thuaät Prim, s2 laø caïnh thöù hai ñöôïc theâm vaøo, vaø cöù theá. 

 
Ñeå chöùng minh S laø moät caây phuû toái tieåu, chuùng ta chöùng minh raèng neáu m laø 

moät soá nguyeân, 0 ≤ m ≤ n, thì seõ coù moät caây phuû toái tieåu chöùa caïnh si vôùi i ≤ m. 
Chuùng ta seõ chöùng minh quy naïp treân m. Tröôøng hôïp cô baûn, khi m = 0, roõ raøng 
laø ñuùng, vì baát kyø caây phuû toái tieåu naøo cuõng ñeàu phaûi chöùa moät taäp roãng caùc caïnh. 
Ngoaøi ra, khi chuùng ta hoaøn taát vieäc quy naïp, tröôøng hôïp cuoái cuøng vôùi m = n chæ 
ra raèng coù moät caây phuû toái tieåu chöùa taát caû caùc caïnh cuûa S, vaø chính laø S. (Löu yù 
raèng neáu theâm baát kyø moät caïnh naøo vaøo moät caây phuû thì cuõng taïo ra moät chu 
trình, neân baát kyø caây phuû naøo chöùa moïi caïnh cuûa S ñeàu phaûi chính laø S). Noùi caùch 
khaùc, khi chuùng ta hoaøn taát vieäc quy naïp, chuùng ta ñaõ chöùng minh ñöôïc raèng S 
chính laø caây phuû toái tieåu. 

 
Nhö vaäy chuùng ta caàn trình baøy caùc böôùc quy naïp baèng caùch chöùng minh raèng 

neáu m < n vaø T laø moät caây phuû toái tieåu chöùa caùc caïnh s i vôùi i ≤ m, thì phaûi coù moät 
caây phuû toái tieåu U cuõng chöùa caùc caïnh treân vaø theâm moät caïnh sm+1. Neáu sm+1 ñaõ coù 
trong T, chuùng ta coù theå ñôn giaûn cho U =  T, nhö vaäy chuùng ta coù theå giaû söû raèng 
sm+1 khoâng laø moät caïnh trong T. Chuùng ta haõy xem hình (b) cuûa hình 13.14. 

 
 
Chuùng ta haõy goïi X laø taäp caùc ñænh trong S thuoäc caùc caïnh s1, s2, ..., sm vaø R laø 

taäp caùc ñænh coøn laïi trong S. Trong giaûi thuaät Prim, caïnh sm+1 noái moät ñænh trong 

 
Hình 13.14 – Kieåm tra giaûi thuaät Prim  
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X vôùi moät ñænh trong R, vaø sm+1 laø moät trong caùc caïnh coù taûi troïng nhoû nhaát noái 
giöõa hai taäp naøy. Chuùng ta haõy xeùt aûnh höôûng cuûa vieäc theâm caïnh sm+1 naøy vaøo T, 
nhö minh hoïa trong hình (c). Vieäc theâm vaøo naøy phaûi taïo ra moät chu trình C, do 
maïng lieân thoâng T roõ raøng laø coù chöùa moät ñöôøng ñi coù nhieàu caïnh noái hai ñaàu cuûa 
caïnh sm+1. Chu trình C phaûi coù chöùa moät caïnh t ≠ sm+1 noái taäp X vôùi taäp R, do neáu 
chuùng ta di doïc theo ñöôøng ñi kheùp kín C chuùng ta phaûi ñi vaøo taäp X moät soá laàn 
baèng vôùi soá laàn chuùng ta ñi ra khoûi noù. Chuùng ta haõy xem hình (d). Giaûi thuaät 
Prim baûo ñaûm raèng taûi troïng cuûa sm+1 nhoû hôn hoaëc baèng taûi troïng cuûa t. Do ñoù, 
caây phuû môùi U trong hình (e), coù ñöôïc töø T baèng caùch loaïi ñi t vaø theâm vaøo sm+1, 
seõ coù toång taûi troïng khoâng lôùn hôn taûi troïng cuûa T. Nhö vaäy chuùng ta ñaõ coù ñöôïc 
U laø moät caây phuû toái tieåu cuûa G, maø U chöùa caùc caïnh s1, s2, ..., sm, sm+1. Ñieàu naøy 
hoaøn taát ñöôïc quaù trình quy naïp cuûa chuùng ta. 

13.7. Söû duïng ñoà thò nhö laø caáu truùc döõ lieäu 
 

Trong chöông naøy, chuùng ta ñaõ tìm hieåu chæ moät ít öùng duïng cuûa ñoà thò, nhöng 
chuùng ta ñaõ baét ñaàu thaâm nhaäp vaøo nhöõng vaán ñeà saâu saéc cuûa caùc giaûi thuaät veà ñoà 
thò. Nhieàu giaûi thuaät trong soá ñoù, ñoà thò xuaát hieän nhö caùc caáu truùc toaùn hoïc vaø ñaõ 
naém baét ñöôïc caùc ñaëc tröng thieát yeáu cuûa baøi toaùn, thay vì chæ laø nhöõng coâng cuï 
tính toaùn cho ra ñöôïc nhöõng lôøi giaûi cuûa chuùng. Löu yù raèng trong chöông naøy 
chuùng ta ñaõ noùi veà caùc ñoà thò nhö laø caùc caáu truùc toaùn hoïc, chöù khoâng nhö caùc caáu 
truùc döõ lieäu, do chuùng ta ñaõ söû duïng chuùng ñeå ñaëc taû caùc vaán ñeà trong toaùn hoïc, 
vaø ñeå vieát caùc giaûi thuaät, chuùng ta ñaõ hieän thöïc caùc ñoà thò trong caùc caáu truùc döõ 
lieäu nhö danh saùch hoaëc baûng. Tuy vaäy, roõ raøng laø ñoà thò töï baûn thaân noù coù theå 
ñöôïc xem nhö caùc caáu truùc döõ lieäu - caùc caáu truùc döõ lieäu maø coù chöùa caùc moái quan 
heä giöõa caùc döõ lieäu phöùc taïp hôn nhöõng gì ñaõ ñöôïc moâ taû trong moät danh saùch 
hoaëc moät caây. Do tính toång quaùt vaø meàm deûo, ñoà thò laø caáu truùc döõ lieäu raát hieäu 
quaû vaø ñaõ toû roõ nhöõng giaù trò cuûa noù trong nhöõng öùng duïng caáp tieán nhö thieát keá 
heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu chaúng haïn. Taát nhieân, moät coâng cuï maïnh nhö vaäy caøng 
neân ñöôïc söû duïng moïi khi caàn thieát, nhöng vieäc söû duïng noù caàn phaûi ñöôïc keát hôïp 
vôùi vieäc xem xeùt moät caùch caån thaän ñeå söùc maïnh cuûa noù khoâng laøm cho cho chuùng 
ta bò roái. Caùch an toaøn nhaát trong vieäc söû duïng moät coâng cuï maïnh laø döïa treân söï 
chính quy; nghóa laø, chuùng ta chæ söû duïng coâng cuï maïnh trong nhöõng phöông 
phaùp ñaõ ñöôïc ñònh nghóa moät caùch caån thaän vaø deã hieåu. Do tính toång quaùt cuûa ñoà 
thò, vieäc tuaân thuû nguyeân taéc vöøa neâu ra trong vieäc söû duïng noù khoâng phaûi luoân deã 
daøng.  
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Phaàn 3 – CAÙC ÖÙNG DUÏNG CUÛA CAÙC LÔÙP CTDL 
 
 

Chöông 14 – ÖÙNG DUÏNG CUÛA NGAÊN XEÁP 
 

Döïa treân tính chaát cuûa caùc giaûi thuaät, caùc öùng duïng cuûa ngaên xeáp coù theå ñöôïc 
chia laøm boán nhoùm nhö sau: ñaûo ngöôïc döõ lieäu, phaân tích bieân dòch döõ lieäu, trì 
hoaõn coâng vieäc vaø caùc giaûi thuaät quay lui. Moät ñieàu ñaùng chuù yù ôû ñaây laø khi xem 
xeùt caùc öùng duïng, chuùng ta khoâng bao giôø quan taâm ñeán caáu truùc chi tieát cuûa ngaên 
xeáp. Chuùng ta luoân söû duïng ngaên xeáp nhö moät caáu truùc döõ lieäu tröøu töôïng vôùi caùc 
chöùc naêng maø chuùng ta ñaõ ñònh nghóa cho noù. 

14.1. Ñaûo ngöôïc döõ lieäu 

Trong phaàn trình baøy veà ngaên xeáp chuùng ta ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi moät ví duï 
xuaát caùc phaàn töû theo thöù töï ngöôïc vôùi thöù töï nhaäp vaøo. ÔÛ ñaây chuùng ta tieáp tuïc 
tham khaûo theâm öùng duïng ñoåi moät soá thaäp phaân sang moät soá nhò phaân.  
 
ÖÙng duïng ñoåi soá thaäp phaân sang soá nhò phaân 

 
Giaûi thuaät döôùi ñaây chuyeån ñoåi soá thaäp phaân decNum sang moät soá nhò phaân. 
 
 

 
 
 
 

Tuy nhieân caùc kyù soá ñöôïc xuaát ra seõ laø thöù töï ngöôïc cuûa keát quaû maø chuùng ta 
mong muoán. Chaúng haïn soá 19 leõ ra phaûi ñöôïc ñoåi thaønh 10011 chöù khoâng phaûi laø 
11001. Thöïc laø deã daøng neáu chuùng ta söû duïng ngaên xeáp ñeå khaéc phuïc ñieàu naøy. 

1  loop (decNum > 0) 
 1  digit = decNum % 2    
 2 xuaát (digit) 
 3 decNum = decNum / 2 
2 endloop 
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Moät ñieàu deã nhaän thaáy laø neáu chuùng ta duøng moät maûng lieân tuïc (array trong 

C++) ñeå chöùa caùc soá digit roài tìm caùch in theo thöù töï ñaûo laïi, chuùng ta seõ phaûi 
tieâu toán söùc löïc vaøo vieäc quaûn lyù caùc bieán chæ soá chaïy treân maûng. Ñoù laø ñieàu neân 
traùnh. Vieäc tuaân thuû lôøi khuyeân naøy giuùp chuùng ta coù thoùi quen toát khi ñuïng phaûi 
nhöõng baøi toaùn lôùn hôn: chuùng ta coù theå taäp trung vaøo giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà 
chính cuûa baøi toaùn. 

14.2. Phaân tích bieân dòch (parsing) döõ lieäu 

Vieäc phaân tích döõ lieäu thöôøng bao goàm phaân tích töø vöïng vaø phaân tích cuù 
phaùp. Chaúng haïn, ñeå chuyeån ñoåi moät chöông trình nguoàn ñöôïc vieát bôûi moät ngoân 
ngöõ naøo ñoù thaønh ngoân ngöõ maùy, trình bieân dòch caàn taùch chöông trình aáy ra 
thaønh caùc töø khoùa, caùc danh hieäu, caùc kyù hieäu, sau ñoù tieán haønh kieåm tra tính 
hôïp leä veà töø vöïng, veà cuù phaùp. Trong vieäc kieåm tra cuù phaùp thì vieäc kieåm tra caáu 
truùc khoái loàng nhau moät caùch hôïp leä laø moät trong nhöõng ñieàu coù theå ñöôïc thöïc 
hieän deã daøng nhôø ngaên xeáp.  

 
ÖÙng duïng kieåm tra tính hôïp leä cuûa caùc caáu truùc khoái loàng nhau 
 

Ñeå kieåm tra tính hôïp leä cuûa caùc caáu truùc khoái loàng nhau, chuùng ta caàn kieåm 
tra caùc caëp daáu ngoaëc nhö [], {}, () phaûi tuaân theo moät thöù töï ñoùng môû hôïp leä, coù 
nghóa laø moãi khoái caàn phaûi naèm goïn trong moät khoái khaùc, neáu coù.  

 
Lyù do söû duïng ngaên xeáp ñöôïc giaûi thích nhö sau: theo thöù töï xuaát hieän, moät 

daáu ngoaëc môû xuaát hieän sau caàn phaûi coù daáu ngoaëc ñoùng töông öùng xuaát hieän 
tröôùc. Ví duï […(…)…] laø hôïp leä, […(…]…) laø khoâng hôïp leä. Ñieàu naøy roõ raøng lieân quan 
ñeán nguyeân taéc FILO cuûa ngaên xeáp. Moãi caáu truùc khoái seõ ñöôïc chuùng ta bieát ñeán 

void DecimalToBinary (val int decNum)  
post: soá nhò phaân töông ñöông vôùi soá thaäp phaân decNum seõ ñöôïc xuaát ra. 
uses: söû duïng lôùp Stack ñeå ñaûo ngöôïc thöù töï caùc soá 1 vaø soá 0. 
{ 

1. Stack<int> reverse; // Khôûi taïo ngaên xeáp ñeå chöùa caùc kyù soá 0 vaø 1. 
2. loop (decNum > 0) 

1. digit = decNum % 2    
2. reverse.push(digit) 
3. decNum = decNum / 2 

3. endloop 
4. loop (!reverse.empty()) 

1. reverse.top(digit) 
2. reverse.pop() 
3. xuaát(digit) 

5 endloop 
} 
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khi baét ñaàu gaëp daáu ngoaëc môû cuûa noù, vaø chuùng ta seõ chôø cho ñeán khi naøo gaëp daáu 
ngoaëc ñoùng töông öùng cuûa noù thì xem nhö chuùng ta ñaõ duyeät qua caáu truùc ñoù. Caùc 
daáu ngoaëc môû maø chuùng ta gaëp, chuùng ta seõ laàn löôït löu vaøo ngaên xeáp, neáu ñoaïn 
chöông trình hôïp leä, thì chuùng ta cöù yeân taâm raèng caùc daáu ngoaëc ñoùng töông öùng 
cuûa chuùng seõ xuaát hieän theo ñuùng thöù töï ngöôïc laïi. Nhö vaäy, moãi khi gaëp moät daáu 
ngoaëc ñoùng, vieäc caàn laøm laø laáy töø ngaên xeáp ra moät daáu ngoaëc môû vaø so truøng.  

 
Vaên baûn caàn kieåm tra thöôøng laø moät bieåu thöùc tính toaùn hay moät ñoaïn chöông 

trình.  
 
Giaûi thuaät: Ñoïc ñoaïn vaên baûn töøng kyù töï moät. Moãi daáu ngoaëc môû (, [, { ñöôïc 

xem nhö moät daáu ngoaëc chöa so truøng vaø ñöôïc löu vaøo ngaên xeáp cho ñeán khi gaëp 
moät daáu ngoaëc ñoùng ), ], } so truøng töông öùng. Moãi daáu ngoaëc ñoùng caàn phaûi so 
truøng ñöôïc vôùi daáu ngoaëc môû vöøa ñöôïc löu cuoái cuøng, vaø nhö vaäy daáu ngoaëc môû 
naøy seõ ñöôïc laáy ra khoûi ngaên xeáp vaø boû ñi. Nhö vaäy vieäc kieåm tra seõ ñöôïc laëp cho 
ñeán khi gaëp moät daáu ngoaëc ñoùng maø khoâng so truøng ñöôïc vôùi daáu ngoaëc môû vöøa 
löu tröõ (loãi caùc khoái khoâng loàng nhau) hoaëc ñeán khi heát vaên baûn caàn kieåm tra. 
Tröôøng hôïp daáu ngoaëc ñoùng xuaát hieän maø ngaên xeáp roãng laø tröôøng hôïp vaên baûn bò 
loãi thöøa daáu ngoaëc ñoùng (tính ñeán vò trí ñang xeùt); ngöôïc laïi, khi ñoïc heát ñoaïn vaên 
baûn, neáu ngaên xeáp khoâng roãng thì do loãi thöøa daáu ngoaëc môû.  

 
Chöông trình coù theå môû roäng hôn ñoái vôùi nhieàu caëp daáu ngoaëc khaùc nhau, hoaëc 

cho caû tröôøng hôïp ñaëc bieät veà ñoaïn chuù thích trong moät chöông trình C (/*  ...phaàn 
trong naøy dó  nhieân khoâng caàn kieåm tra tính hôïp leä cuûa caùc caëp daáu ngoaëc ...*/)  

 
int main() 
/* 
post: Chöông trình seõ baùo cho ngöôøi söû duïng khi ñoaïn vaên baûn caàn phaân tích gaëp loãi. 
uses: lôùp Stack. 
*/ 
{ 
   Stack<char> openings; 
   char symbol; 
   bool is_matched = true; 
   while (is_matched && (symbol = cin.get()) != '\n') { 
      if (symbol == '{' || symbol == '(' || symbol == '[') 
         openings.push(symbol); 
      if (symbol == '}' || symbol == ')' || symbol == ']') { 
         if (openings.empty()) { 
            cout << "Unmatched closing bracket " << symbol 
                 << " detected." << endl; 
            is_matched = false; 
         } 
         else { 
            char match; 
            openings.top(match); 
            openings.pop(); 
            is_matched = (symbol == '}' && match == '{') 
                         || (symbol == ')' && match == '(') 
                         || (symbol == ']' && match == '['); 
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            if (!is_matched) 
               cout << "Bad match " << match << symbol << endl; 
         } 
      } 
   } 
   if (!openings.empty()) 
      cout << "Unmatched opening bracket(s) detected." << endl; 
} 

14.3. Trì hoaõn coâng vieäc 

Khi söû duïng ngaên xeáp ñeå ñaûo ngöôïc döõ lieäu, toaøn boä döõ lieäu caàn ñöôïc duyeät 
xong, chuùng ta môùi baét ñaàu laáy döõ lieäu töø ngaên xeáp. Nhoùm öùng duïng lieân quan 
ñeán vieäc trì hoaõn coâng vieäc thöôøng chæ caàn trì hoaõn vieäc xöû lyù döõ lieäu trong moät 
thôøi gian nhaát ñònh naøo ñoù maø thoâi.  

 
Coù nhieàu giaûi thuaät maø döõ lieäu caàn xöû lyù coù theå xuaát hieän baát cöù luùc naøo, chuùng 

seõ ñöôïc löu giöõ laïi ñeå chöông trình laàn löôït giaûi quyeát. Trong tröôøng hôïp döõ lieäu 
caàn ñöôïc xöû lyù theo ñuùng thöù töï maø chuùng xuaát hieän, chuùng ta seõ duøng haøng ñôïi 
laøm nôi löu tröõ döõ lieäu. Ngöôïc laïi, neáu thöù töï xöû lyù döõ lieäu ngöôïc vôùi thöù töï maø 
chuùng xuaát hieän, chuùng ta seõ duøng ngaên xeáp do nguyeân taéc FILO cuûa noù. 

14.3.1. ÖÙng duïng tính trò cuûa bieåu thöùc postfix 

Chuùng ta seõ xem xeùt ví duï veà caùch tính trò cuûa moät bieåu thöùc ôû daïng Balan 
ngöôïc (reverse Polish calculator- coøn goïi laø postfix). Trong bieåu thöùc naøy toaùn töû 
luoân ñöùng sau toaùn haïng cuûa noù. Trong quaù trình duyeät bieåu thöùc, khi gaëp caùc 
toaùn haïng chuùng ta phaûi hoaõn vieäc tính toaùn cho ñeán khi gaëp toaùn töû töông öùng 
cuûa chuùng, do ñoù chuùng seõ ñöôïc ñaåy vaøo ngaên xeáp. Khi gaëp toaùn töû, caùc toaùn haïng 
ñöôïc laáy ra khoûi ngaên xeáp, pheùp tính ñöôïc thöïc hieän vaø keát quaû laïi ñöôïc ñaåy vaøo 
ngaên xeáp (do keát quaû naøy coù theå laïi laø toaùn haïng cuûa moät pheùp tính khaùc maø toaùn 
töû cuûa noù chöa xuaát hieän). Thöù töï FILO ñöôïc nhìn thaáy ôû choã: toaùn töû cuûa nhöõng 
toaùn haïng xuaát hieän tröôùc luoân ñöùng sau toaùn töû cuûa nhöõng toaùn haïng xuaát hieän 
sau. Chaúng haïn, vôùi 8 5 2 - + (töông ñöông 8 + (5-2) ), soá 8 xuaát hieän tröôùc soá 2, 
nhöng pheùp tröø cuûa (5 - 2) laïi coù tröôùc pheùp coäng. 

 
Vieäc phaân tích moät bieåu thöùc lieân quan ñeán vieäc xöû lyù chuoãi ñeå taùch ra caùc 

toaùn haïng cuõng nhö caùc toaùn töû. Do phaàn tieáp theo ñaây chæ chuù troïng ñeán yù töôûng 
söû duïng ngaên xeáp trong giaûi thuaät, neân chöông trình seõ nhaän bieát caùc thaønh phaàn 
cuûa bieåu thöùc moät caùch deã daøng thoâng qua vieäc cho pheùp ngöôøi söû duïng laàn löôït 
nhaäp chuùng. Vieäc phaân tích bieåu thöùc coù theå ñöôïc xem nhö baøi taäp khi sinh vieân 
keát hôïp vôùi caùc kieán thöùc khaùc coù lieân quan ñeán vieäc xöû lyù chuoãi kyù töï. 

 
Trong chöông trình, ngöôøi söû duïng nhaäp daáu ? ñeå baùo tröôùc seõ nhaäp moät toaùn 

haïng, toaùn haïng naøy seõ ñöôïc chöông trình löu vaøo ngaên xeáp. Khi caùc daáu +, -, *, / 
ñöôïc nhaäp, chöông trình seõ laáy caùc toaùn haïng töø ngaên xeáp, tính vaø ñöa keát quaû 
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vaøo ngaên xeáp; daáu = yeâu caàu hieån thò phaàn töû taïi ñænh ngaên xeáp (nhöng khoâng laáy 
ra khoûi ngaên xeáp), ñoù laø keát quaû cuûa moät pheùp tính môùi nhaát vöøa ñöôïc thöïc hieän.  
 

Giaû söû a, b, c, d bieåu dieãn caùc giaù trò soá. Doøng nhaäp ? a ? b ? c - = * ? d + = 
ñöôïc thöïc hieän nhö sau:  
 
? a: ñaåy a vaøo ngaên xeáp; 
? b: ñaåy b vaøo ngaên xeáp 
? c: ñaåy c vaøo ngaên xeáp 
-   : laáy c vaø b ra khoûi ngaên xeáp, ñaåy b-c vaøo ngaên xeáp 
=  : in giaù trò b-c 
*  : laáy 2 toaùn haïng töø ngaên xeáp laø trò (b-c) vaø a, tính a * (b-c), ñöa keát quaû vaøo 

ngaên xeáp. 
? d: ñaåy d vaøo ngaên xeáp. 
+  : laáy 2 toaùn haïng töø ngaên xeáp laø d vaø trò (a * (b-c)), tính (a * (b-c)) + d, ñöa keát 

quaû vaøo ngaên xeáp. 
=  : in keát quaû (a * (b-c)) + d 
 

Öu ñieåm cuûa caùch tính Balan ngöôïc laø moïi bieåu thöùc phöùc taïp ñeàu coù theå ñöôïc 
bieåu dieãn khoâng caàn caëp daáu ngoaëc (). 
 

Caùch bieåu dieãn Balan ngöôïc raát tieän lôïi trong caùc trình bieân dòch cuõng nhö caùc 
pheùp tính toaùn. 
 

Haøm phuï trôï get_command nhaän leänh töø ngöôøi söû duïng, kieåm tra hôïp leä vaø 
chuyeån thaønh chöõ thöôøng bôûi tolower() trong thö vieän cctype.  
int main() 
/* 
post: chöông trình thöïc hieän tính toaùn trò cuûa bieåu thöùc soá hoïc daïng postfix do ngöôøi söû duïng 

nhaäp vaøo.  
uses: lôùp Stack vaø caùc haøm introduction, instructions, do_command,  get_command. 
*/ 
 
{ 
   Stack<double> stored_numbers; 
   introduction(); // Giôùi thieäu veà chöông trình. 
   instructions(); // Xuaát caùc höôùng daãn söû duïng chöông trình. 
   while (do_command(get_command(), stored_numbers)); 
} 

 
 

char get_command()  
/* 
post: traû veà moät  trong nhöõng kyù töï hôïp leä do ngöôøi söû duïng goõ vaøo (?, =, +, -, *, /, q). 
*/ 
{ 
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   char command; 
   bool waiting = true; 
   cout << "Select command and press <Enter>:"; 
 
   while (waiting) { 
      cin >> command; 
      command = tolower(command); 
      if (command == '?' || command == '=' || command == '+' || 
          command == '-' || command == '*' || command == '/' || 
          command == 'q' ) waiting = false; 

else { 
         cout << "Please enter a valid command:"   << endl 
              << "[?]push to stack   [=]print top" << endl 
              << "[+] [-] [*] [/]   are arithmetic operations" << endl 
              << "[Q]uit." << endl; 
      } 
   } 
   return command; 
} 

 
Ngaên xeáp stored_numbers laøm thoâng soá cho haøm do_command ñöôïc khai baùo laø tham chieáu 

do noù caàn phaûi thay ñoåi khi haøm ñöôïc goïi.  
 
bool do_command(char command, Stack<double> &numbers) 
/* 
pre:  command chöùa kyù hieäu cuûa pheùp tính soá hoïc (+, - *, /) hoaëc caùc kyù töï ñaõ quy ñònh (q, =, ?). 
post: Vieäc xöû lyù tuøy thuoäc thoâng soá  command. Haøm traû veà true, ngoaïi tröø tröôøng hôïp keát thuùc 

vieâc tính toaùn khi command laø ‘q’.  
uses: lôùp Stack. 
*/ 
{ 
   double p, q; 
   switch (command) { 
   case '?': 
      cout << "Enter a real number: " << flush; 
      cin >> p; 
      if (numbers.push(p) == overflow) 
         cout << "Warning: Stack full, lost number" << endl; 
      break; 
 
   case '=': 
      if (numbers.top(p) == underflow) 
         cout << "Stack empty" << endl; 
      else 
         cout << p << endl; 
      break; 
 
   case '+': 
      if (numbers.top(p) == underflow) 
         cout << "Stack empty" << endl; 
      else { 
         numbers.pop(); 
         if (numbers.top(q) == underflow) { 
            cout << "Stack has just one entry" << endl; 
            numbers.push(p); 
         } 
          
         else { 
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            numbers.pop(); 
            if (numbers.push(q + p) == overflow) 
               cout << "Warning: Stack full, lost result" << endl; 
         } 
      } 
      break; 
 
   //   Add options for further user commands. 
 
    case 'q': 
      cout << "Calculation finished.\n"; 
      return false; 
   } 
   return true; 
} 

 

14.3.2. ÖÙng duïng chuyeån ñoåi bieåu thöùc daïng infix thaønh daïng postfix 

Ngöôïc vôùi bieåu thöùc daïng postfix, bieåu thöùc daïng infix cho pheùp coù caùc daáu 
ngoaëc ñoùng môû quy öôùc veà ñoä öu tieân cuûa caùc pheùp tính. Chuùng ta coù ñoä öu tieân töø 
cao xuoáng thaáp theo thöù töï sau ñaây: 

 
Ñoä öu tieân 2 (cao nhaát): caùc pheùp tính * vaø / 
Ñoä öu tieân 1               : caùc pheùp tính + vaø - 
Ñoä öu tieân 0               : daáu (, ) 

 
Khi duyeät bieåu thöùc infix töø traùi sang phaûi, caùc toaùn haïng trong bieåu thöùc infix 

ñeàu ñöôïc ñöa ngay vaøo bieåu thöùc postfix, caùc toaùn töû caàn ñöôïc hoaõn laïi neân ñöôïc 
ñöa vaøo ngaên xeáp. Trong bieåu thöùc postfix, toaùn töû naøo gaëp tröôùc seõ ñöôïc tính 
toaùn tröôùc. Do ñoù, töø bieåu thöùc infix, tröôùc khi moät toaùn töû naøo ñoù caàn ñöôïc ñöa 
vaøo ngaên xeáp thì phaûi laáy töø ñænh ngaên xeáp taát caû caùc toaùn töû coù ñoä öu tieân cao 
hôn  noù ñeå ñaët vaøo bieåu thöùc postfix tröôùc. Rieâng tröôøng hôïp ñoä öu tieân cuûa toaùn 
töû ñang caàn ñöa vaøo ngaên xeáp baèng vôùi ñoä öu tieân cuûa toaùn töû ñang ôû ñænh ngaên 
xeáp, thì toaùn töû ôû ñænh ngaên xeáp cuõng ñöôïc laáy ra tröôùc neáu caùc toaùn töû naøy laø caùc 
toaùn töû keát hôïp traùi (Vieäc tính toaùn xöû lyù töø traùi sang phaûi). 

 
Chuùng ta quan saùt ba ví duï sau ñaây: 

a + b * c   ñöôïc chuyeån thaønh   a b c * +  (1) 
a * b + c   ñöôïc chuyeån thaønh   a b * c +  (2) 
a + b - c    ñöôïc chuyeån thaønh   a b + c - (3) 
 

Ví duï 1, daáu + vaãn ôû trong ngaên xeáp, vaø daáu * ñöôïc ñaåy vaøo ngaên xeáp. 
Ví duï 2, daáu * ñöôïc laáy ra khoûi ngaên xeáp tröôùc khi ñöa daáu + vaøo. 
Ví duï 3, daáu + ñöôïc laáy ra khoûi ngaên xeáp tröôùc khi ñöa daáu - vaøo. 
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Trong tröôøng hôïp coù daáu ngoaëc, daáu môû ‘(‘ caàn ñöôïc löu trong ngaên xeáp cho 
ñeán khi gaëp daáu ñoùng ‘)’ töông öùng. Chuùng ta quy öôùc ñoä öu tieân cuûa daáu ngoaëc môû 
thaáp nhaát laø hôïp lyù. Moïi toaùn töû xuaát hieän sau daáu ngoaëc môû ñeàu khoâng theå laøm 
cho daáu naøy ñöôïc laáy ra khoûi ngaên xeáp, tröø khi daáu ngoaëc ñoùng töông öùng ñöôïc 
duyeät ñeán. Khi gaëp daáu ñoùng ‘)’, xem nhö keát thuùc moïi vieäc tính toaùn trongcaëp 
daáu (), moïi toaùn töû coøn naèm treân daáu môû ‘(‘ trong ngaên xeáp ñeàu ñöôïc laáy ra ñeå ñöa 
vaøo bieåu thöùc daïng postfix. Do caùc daáu ngoaëc khoâng bao giôø xuaát hieän trong bieåu 
thöùc postfix, daáu ‘(‘ ñöôïc ñaët vaøo ngaên xeáp ñeå chôø daáu ‘)’ töông öùng, khi noù ñöôïc 
laáy ra thì seõ bò vaát boû. Daáu ‘)’ ñeå giaûi quyeát cho daáu ‘(‘, vaø cuõng seõ bò vaát ñi. 

 
Caùc toaùn töû +, -, *, / ñeàu laø caùc toaùn töû keát hôïp töø traùi sang phaûi. Bieåu thöùc  

a - b - c ( ñöôïc hieåu laø (a-b)-c ) ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh a b - c - (khoâng phaûi a b 
c - - ). Vôùi moät soá toaùn töû keát hôïp töø phaûi sang traùi, chaúng haïn pheùp tính luõy thöøa 
thì 2^2^3 = 2^(2^3)= 2^8=256, khoâng phaûi (2^2)^3= 4^3=64, thì caùc xöû lyù treân 
caàn ñöôïc söûa ñoåi cho hôïp lyù. Chöông trình hoaøn chænh chuyeån ñoåi bieåu thöùc dang 
infix sang bieåu thöùc daïng postfix, cuõng nhö vieäc xöû lyù ñaëc bieät cho tröôøng hôïp 
toaùn töû keát hôïp phaûi ñöôïc xem nhö baøi taäp.  

14.4. Giaûi thuaät quay lui (backtracking) 

Ngaên xeáp coøn ñöôïc söû duïng trong caùc giaûi thuaät quay lui nhaèm löu laïi caùc 
thoâng tin ñaõ töøng duyeät qua ñeå coù theå quay ngöôïc trôû laïi. Chuùng ta seõ xem xeùt caùc 
ví duï sau ñaây. 

14.4.1. ÖÙng duïng trong baøi toaùn tìm ñích (goal seeking). 

Hình 14.1 minh hoïa cho baøi toaùn tìm ñích. Chuùng ta coù moät nuùt baét ñaàu vaø 
moät nuùt goïi laø ñích ñeán. Ñeå ñôn giaûn, chuùng ta xeùt ñoà thò khoâng coù chu trình vaø 
chæ coù duy nhaát moät ñöôøng ñi töø nôi baét ñaàu ñeán ñích. Nhìn hình veõ chuùng ta coù 
theå nhaän ra ngay ñöôøng ñi naøy. Tuy nhieân  maùy tính caàn moät giaûi thuaät thích 
hôïp ñeå tìm ra ñöôïc con ñöôøng naøy. 

 
Chuùng ta baét ñaàu töø nuùt 1, sang nuùt 2 vaø nuùt 3. Taïi nuùt 3 coù 2 ngaõ reõ, giaû söû 

chuùng ta ñi theo ñöôøng treân, ñeán nuùt 4 vaø nuùt 5. Taïi nuùt 5 chuùng ta laïi ñi theo 
ñöôøng treân ñeán nuùt 6 vaø nuùt 7. Ñeán ñaây chuùng ta khoâng coøn ñöôøng ñi tieáp vaø cuõng 
chöa tìm ñöôïc ñích caàn ñeán, chuùng ta phaûi quay trôû laïi nuùt 5 ñeå choïn loái ñi khaùc. 
Taïi nuùt 8 chuùng ta laïi phaûi quay laïi nuùt 5 ñeå ñi sang nuùt 9,…. Baèng caùch naøy, töø 
nuùt 13, khi chuùng ta tìm ñöôïc nuùt 16 thì chuùng ta khoâng caàn phaûi quay lui ñeå thöû 
vôùi nuùt 17, 18 nöõa. Giaûi thuaät keát thuùc khi tìm thaáy ñích ñeán. 

 
Giaûi thuaät cuûa chuùng ta caàn löu caùc nuùt ñeå quay laïi. So saùnh nuùt 3 vaø nuùt 5, 

chuùng ta thaáy raèng treân ñöôøng ñi chuùng ta gaëp nuùt 3 tröôùc, nhöng dieåm quay veà 
ñeå thöû tröôùc laïi laø nuùt 5. Do ñoù caáu truùc döõ lieäu thích hôïp chính laø ngaên xeáp vôùi 
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nguyeân taéc FILO cuûa noù. Ngoaøi ra neáu chuùng ta löu nuùt 3 vaø nuùt 5 thì coù söï baát 
tieän ôû choã laø khi quay veà, thoâng tin laáy töø ngaên xeáp khoâng cho chuùng ta bieát caùc 
nhaùnh naøo ñaõ ñöôïc duyeät qua vaø caùc nhaùnh naøo caàn tieáp tuïc duyeät. Do ñoù, taïi nuùt 
3, tröôùc khi ñi sang 4, chuùng ta löu nuùt 12, taïi nuùt 5, tröôùc khi ñi sang 6 chuùng ta 
löu nuùt 8 vaø nuùt 9,… 

 
Vôùi giaûi thuaät treân chuùng ta coù theå tìm ñeán ñích moät caùch deã daøng. Tuy nhieân, 

neáu baøi toaùn yeâu caàu in ra caùc nuùt treân ñöôøng ñi töø nuùt baét ñaàu ñeán ñích thì 
chuùng ta chöa laøm ñöôïc. Nhö vaäy chuùng ta cuõng caàn phaûi löu caû caùc nuùt treân 
ñöôøng maø chuùng ta ñaõ ñi qua. Nhöõng nuùt naèm treân nhöõng ñoaïn ñöôøng khoâng daãn 
ñeán ñích seõ ñöôïc dôõ boû khoûi ngaên xeáp khi chuùng ta quay lui. ÔÛ ñaây chuùng ta gaëp 
phaûi moät vaán ñeà cuõng töông ñoái phoå bieán trong moät soá baøi toaùn khaùc, ñoù laø nhöõng 
gì chuùng ta boû vaøo ngaên xeáp khoâng coù cuøng muïc ñích. Coù hai nhoùm thoâng tin khaùc 
nhau: moät laø caùc nuùt naèm treân ñöôøng ñang ñi qua, hai laø caùc nuùt naèm treân caùc 
nhaùnh reõ khaùc maø chuùng ta seõ laàn löôït thöû tieáp khi gaëp thaát baïi treân con ñöôøng 
ñang ñi. Trong nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy, vieäc giaûi quyeát raát laø deã daøng: chuùng 
ta duøng caùch ñaùnh daáu ñeå phaân bieät töøng tröôøng hôïp, khi laáy ra khoûi ngaên xeáp, 
caên cöù vaøo caùch ñaùnh daáu naøy chuùng ta seõ bieát phaûi xöû lyù nhö theá naøo cho thích 
hôïp (Vieäc duyeät caây theo thöù töï LRN trong chöông 10 neáu duøng ngaên xeáp cuõng laø 
moät ví duï). Trong hình 14.1, kyù töï B trong ngaên xeáp cho bieát ñoù laø nhöõng nuùt 
daønh cho vieäc quay lui (Backtracking) ñeå thöû vôùi nhaùnh khaùc. Vaäy khi gaëp ñieåm 
cuoái cuûa moät con ñöôøng khoâng daãn ñeán ñích, chuùng ta dôõ boû khoûi ngaên xeáp caùc 
nuùt cho ñeán khi gaëp moät nuùt coù kyù töï ‘B’, boû laïi nuùt naøy vaøo ngaên xeáp (khoâng coøn 
kyù töï ‘B’), vaø ñi tieáp caùc nuùt keá tieáp theo nuùt naøy. Cuoái cuøng khi gaëp ñích, con 
ñöôøng ñöôïc tìm thaáy chính laø caùc nuùt ñang löu trong ngaên xeáp maø khoâng coù kyù töï 
‘B’ ôû ñaàu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 14.1- Ví duï vaø ngaên xeáp minh hoïa quaù trình backtracking. 
 

 Start node 

The goal2 3 1 

4 5 

6

8

9 10 11

16 1514 13 12 

17 18

7

           
    end       
    7    end  goal
    6  end  11  16 
  B8  B8  8  10  15 
  B9  B9  B9  9  14 
  5  5  5  5  B17
  4  4  4  4  13 

B12  B12  B12  B12  B12  12 
3  3  3  3  3  3 
2  2  2  2  2  2 
1  1  1  1  1  1 
(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)
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Treân ñaây laø maõ giaû cho baøi toaùn tìm ñích, caáu truùc döõ lieäu ñeå chöùa ñoà thò 

chuùng ta seõ ñöôïc tìm hieåu sau trong chöông 13. 

Algorithm seek_goal(val graph_type graph, val node_type start,  
val node_type goal) 

/*  
pre: graph chöùa ñoà thò khoâng coù chu trình, trong ñoù coù moät nuùt start vaø moät nuùt goal. 
post: neáu ñöôøng ñi töø start ñeán goal ñöôïc tìm thaáy seõ ñöôïc in ra theo thöù töï töø goal ngöôïc 

veà start 
*/ 
{ 

1. Stack<node_type> nodes. // node_type laø kieåu döõ lieäu thích hôïp. 
2. node_type current_node = start 
3. boolean fail = FALSE 
4. loop ((current_node chöa laø goal) AND (!fail)) 

1. nodes.push(current_node) 
2. if (current_node laø ñieåm reõ nhaùnh) 

1. next_node = nuùt reõ vaøo 1 nhaùnh 
2. loop (coøn nhaùnh chöa ñöa vaøo ngaên xeáp) // ñöa caùc nhaùnh  

// coøn laïi vaøo ngaên xeáp. 
1. nodes.push(nuùt reõ vaøo 1 nhaùnh, coù keøm ‘B’) 

3. endloop 
3. else 

1. if (toàn taïi nuùt keá) 
1. next_node = nuùt  keá 

2. else 
1. repeat 

1. if (nodes.empty()) 
1. fail = TRUE 

2. else 
1. nodes.top(next_node) 
2. nodes.pop() 

3. endif  
2. until ((fail) OR (next_node coù ‘B’)) 

3. endif 
4. endif 
5. current_node = next_node 

5. endloop 
6. if (!fail) 

1. print(“The path to your goal is:”) 
2. print(current_node)  // chính laø goal 
3. loop (!nodes.empty()) 

1. nodes.top(current_node) 
2. nodes.pop() 
3. if (current_node khoâng coù kyù töï ‘B’) 

1. print(current_node) 
4. endif 

4. endloop 
7. else 

1. print(“Path not found!”) 
8. endif 

} 
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14.4.2. Baøi toaùn maõ ñi tuaàn vaø baøi toaùn taùm con haäu 

Ví duï tieáp theo lieân quan ñeán baøi toaùn maõ ñi tuaàn. Thöïc ra baøi toaùn taùm con 
haäu ñöôïc trình baøy trong chöông 6 cuõng hoaøn toaøn töông töï. Sinh vieân coù theå 
tham khaûo yù töôûng ñöôïc trình baøy döôùi ñaây ñeå giaûi baøi toaùn taùm con haäu söû duïng 
ngaên xeáp thay vì ñeä quy. 

 
Vôùi baøn côø 64 oâ, baøi toaùn maõ ñi tuaàn yeâu caàu chuùng ta chæ ra ñöôøng ñi cho con 

maõ baét ñaàu töø moät oâ naøo ñoù, laàn löôït ñi qua taát caû caùc oâ, maø khoâng coù oâ naøo laäp 
laïi hôn moät laàn. 

 
Töø moät vò trí, con maõ coù toái ña laø 8 vò trí chung quanh coù theå ñi ñöôïc. Giaûi 

thuaät quay lui raát gaàn vôùi höôùng suy nghó töï nhieân cuûa chuùng ta. Trong caùc khaû 
naêng coù theå, chuùng ta thöôøng choïn ngaãu nhieân moät khaû naêng ñeå ñi. Vaø vôùi vò trí 
môùi chuùng ta cuõng laøm ñieàu töông töï. Moãi oâ ñi qua chuùng ta ñaùnh daáu laïi. Trong 
quaù trình thöû naøy, neáu coù luùc khoâng coøn khaû naêng löïa choïn naøo khaùc vì caùc oâ naèm 
trong khaû naêng ñi tieáp ñeàu ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu, chuùng ta caàn phaûi luøi laïi ñeå thöû 
nhöõng khaû naêng khaùc. Thay vì bieåu dieãn ñöôøng ñi cho con maõ treân baøn côø (hình 
14.2a), chuùng ta veõ laïi caùc khaû naêng ñi vaø thaáy chuùng khoâng khaùc gì so vôùi baøi 
toaùn tìm ñích (hình 14.2b). Vaø nhö vaäy, chuùng ta thaáy caùch söû duïng ngaên xeáp 
trong nhöõng baøi toaùn daïng naøy hoaøn toaøn ñôn giaûn vaø töông töï. Phöông phaùp 
quay lui trong tröôøng hôïp naøy ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø phöông phaùp thöû sai (trial 
and error method). 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         

 
 
 
 
   (a)     (b)  

Hình 14.2- Baøi toaùn maõ ñi tuaàn. 
 

Hình treân ñaây minh hoïa baøi toaùn maõ ñi tuaàn vôùi ñieåm baét ñaàu laø (7,2). Ñích 
ñeán khoâng cuï theå nhö baøi toaùn treân, maø ñöôøng ñi caàn tìm chính laø ñöôøng ñi naøo 
trong ñoà thò naøy coù ñuû 64 nuùt. Baøi toaùn naøy phuï thuoäc vaøo soá oâ cuûa baøn côø vaø vò 

(7,2)

(5,1)

(8,4)

(5,3)

(4,3) 

(3,2) 

(6,3) 

(3,2) 

(4,1) 
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(6,5) 

(4,1) 

(7,4) 
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trí baét ñaàu cuûa con maõ, khaû naêng coù lôøi giaûi vaø coù bao nhieâu lôøi giaûi chuùng ta 
khoâng xem xeùt ôû ñaây. Chuùng ta chæ quan taâm ñeán caùch söû duïng ngaên xeáp trong 
nhöõng baøi toaùn töông töï. Baûn chaát nhöõng baøi naøy ñeàu coù cuøng moät ñaëc tröng cuûa 
baøi toaùn tìm ñích treân moät ñoà thò khoâng coù chu trình. Ñích ñeán coù theå laø nhieàu 
hôn moät (töông öùng vôùi nhieàu lôøi giaûi ñöôïc tìm thaáy) nhö trong baøi toaùn taùm con 
haäu maø caùch giaûi ñeä quy đöôïc trình baøy trong chöông 6. Söï khaùc nhau cô baûn giöõa 
chuùng chæ laø moät vaøi kyõ thuaät nho nhoû duøng ñeå chuyeån töø döõ lieäu ban ñaàu cuûa baøi 
toaùn sang daïng ñoà thò bieåu dieãn caùc khaû naêng di chuyeån trong quaù trình tìm ñeán 
ñích maø thoâi. 
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Chöông 15 – ÖÙNG DUÏNG CUÛA HAØNG ÑÔÏI  
 

CTDL haøng ñôïi ñöôïc söû duïng raát roäng raõi trong caùc chöông trình maùy tính. 
Ñaëc bieät laø trong coâng vieäc cuûa heä ñieàu haønh khi caàn xöû lyù caùc coâng vieäc moät caùch 
tuaàn töï. Haøng ñôïi trong chöông 3 laø moät khaùi nieäm FIFO ñôn giaûn. Trong thöïc 
teá, ngöôøi ta thöôøng raát hay söû duïng caùc haøng ñôïi öu tieân ñöôïc trình baøy trong 
chöông 11. Chöông naøy minh hoïa moät soá öùng duïng ñôn giaûn cuûa haøng ñôïi. 

15.1. Caùc dòch vuï 
Chuùng ta coù theå vieát moät chöông trình moâ phoûng vieäc cung caáp caùc dòch vuï. 

Chaúng haïn taïi quaày baùn veù caùc tuyeán bay, coù nhieàu ngöôøi ñang ñeán vaø ñang saép 
haøng chôø ñeå mua veù. Coù khaû naêng chæ coù moät nhaân vieân baùn veù, hoaëc coù nhieàu 
nhaân vieân baùn veù ñoàng thôøi. Sinh vieân haõy xem ñaây nhö laø moät gôïi yù ñeå vieát 
thaønh moät öùng duïng cho CTDL haøng ñôïi. Nhöõng ñieàu thöôøng ñöôïc quan taâm laø: 

• Thôøi gian chôø ñôïi trung bình (queue time) cuûa moät khaùch haøng töø luùc ñeán cho 
ñeán luùc ñöôïc baét ñaàu ñöôïc phuïc vuï. 

• Thôøi gian phuïc vuï trung bình (service time) maø moät dòch vuï ñöôïc thöïc hieän. 

• Thôøi gian ñaùp öùng trung bình (response time) cuûa moät khaùch haøng töø luùc ñeán 
cho ñeán luùc rôøi khoûi quaày (chính baèng toång hai thôøi gian treân). 

• Taàn suaát ñeán cuûa khaùch haøng. 

Döïa vaøo nhöõng ñieàu treân ngöôøi ta coù theå ñieàu chænh caùc keá hoaïch phuïc vuï cho 
thích hôïp hôn. 

15.2. Phaân loaïi 
Moät ví duï veà phaân loaïi laø vieäc söû duïng nhieàu haøng ñôïi cuøng moät luùc. Tuøy theo 

ñaëc ñieåm cuûa caùc yeâu caàu coâng vieäc, moãi haøng ñôïi chæ nhaän caùc coâng vieäc cuøng ñaëc 
ñieåm maø thoâi. Nhö vaäy ñaàu ra cuûa moãi haøng ñôïi seõ laø nhöõng coâng vieäc coù chung 
ñaëc ñieåm. Vieäc söû duïng haøng ñôïi ôû ñaây giuùp ta phaân loaïi ñöôïc coâng vieäc, ñoàng thôøi 
trong caùc coâng vieäc cuøng loaïi, chuùng vaãn giöõ nguyeân thöù töï ban ñaàu giöõa chuùng. 
Hình aûnh deã thaáy nhaát chính laø ví duï treân vôùi moãi haøng ngöôøi ñôïi seõ ñöôïc mua veù 
ñi cuøng moät tuyeán bay naøo ñoù (moät oâ cöûa chæ baùn cho moät tuyeán bay nhaát ñònh). 
Moät ví duï khaùc veà söï phaân loaïi caùc böu kieän taïi moät trung taâm chuyeån phaùt: caùc 
böu kieän seõ ñöôïc phaân loaïi vaøo caùc haøng ñôïi döïa vaøo theå tích, troïng löôïng, nôi 
ñeán,…., maø thöù töï giöõa chuùng trong moät haøng ñôïi laø khoâng thay ñoåi. 

15.3. Phöông phaùp saép thöù töï Radix Sort 
ÖÙng duïng haøng lieân keát trong phöông phaùp saép thöù töï Radix Sort ñöôïc trình 

baøy trong chöông 8. 
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15.4. Tính trò cho bieåu thöùc prefix 
Ñeå tính trò cho bieåu thöùc daïng prefix ngöôøi ta duøng haøng ñôïi. Vieäc tính ñöôïc 

thöïc hieän laëp laïi nhieàu laàn, moãi laàn luoân xöû lyù cho bieåu thöùc töø traùi sang phaûi nhö 
döôùi ñaây: 

 
- + * 9 + 2 8 * + 4 8 6 3 
 
- + * 9 10 * 12 6 3 
 
- + 90 72 3 
 
- 162 3 
 
159 
 
Moãi laàn duyeät bieåu thöùc, chuùng ta thay theá moïi toaùn töû maø coù ñuû hai toaùn 

haïng ñöùng ngay sau baúng keát quaû cuûa pheùp tính cho toaùn töû ñoù. Do thöù töï duyeät 
qua bieåu thöùc luoân laø töø traùi sang phaûi, neân chuùng ta coù theå löu bieåu thöùc vaøo 
haøng ñôïi vaø söû duïng caùc phöông thöùc cuûa haøng ñôïi ñeå laáy töøng phaàn töû cuõng nhö 
ñöa töøng phaàn töû vaøo haøng. Hieän thöïc chöông trình ñöôïc xem nhö baøi taäp cho 
sinh vieân. 

15.5. ÖÙng duïng pheùp tính treân ña thöùc 
Ñaây laø moät öùng duïng coù söû duïng CTDL ngaên xeáp vaø haøng ñôïi. Trong öùng duïng 

naøy chuùng ta coù dòp nhìn thaáy coâng duïng cuûa caùc CTDL ñaõ ñöôïc thieát keá hoaøn 
chænh. Coù nhieàu baøi toaùn coù theå söû duïng caùc CTDL hoaøn chænh ñeå phaùt trieån theâm 
caùc lôùp thöøa keá raát tieän lôïi. Ngoaøi ra, phöông phaùp phaùt trieån daàn thaønh moät 
chöông trình hoaøn chænh ñöôïc trình baøy döôùi ñaây cuõng laø moät tham khaûo raát toát 
cho sinh vieân khi laøm quen vôùi caùc kyõ naêng thieát keá vaø laäp trình. 

15.5.1. Muïc ñích cuûa öùng duïng 

Trong phaàn 14.3 chuùng ta ñaõ vieát chöông trình moâ phoûng moät maùy tính ñôn 
giaûn thöïc hieän caùc pheùp coäng, tröø, nhaân, chia vaø moät soá pheùp tính khaùc töông töï. 
Phaàn naøy seõ moâ phoûng moät maùy tính töông töï thöïc hieän caùch tính Balan ngöôïc 
cho caùc pheùp tính treân ña thöùc. YÙ töôûng chính cuûa giaûi thuaät laø söû duïng ngaên xeáp 
ñeå löu caùc toaùn haïng. Coøn haøng ñôïi seõ ñöôïc söû duïng ñeå moâ phoûng ña thöùc. 

15.5.2. Chöông trình 

Chuùng ta seõ hieän thöïc moät lôùp ña thöùc (Polynomial) ñeå söû duïng trong chöông 
trình. Vieäc hieän thöïc chöông trình seõ trôû neân raát ñôn giaûn. Chöông trình chính 
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caàn khai baùo moät ngaên xeáp ñeå chöùa caùc ña thöùc, nhaän caùc yeâu caàu tính vaø thöïc 
hieän. 

 
int main() 
/* 
post: Chöông trình thöïc hieän caùc pheùp tính toaùn soá hoïc cho caùc ña thöùc do ngöôøi söû duïng nhaäp 

vaøo. 
uses: Caùc lôùp Stack, Polynomial vaø caùc haøm introduction, instructions, 

do_command, get_command. 
*/ 
{ 
   Stack<Polynomial> stored_polynomials; 
   introduction(); 
   instructions(); 
   while (do_command(get_command(), stored_polynomials)); 
} 

 
Chöông trình naøy haàu nhö töông töï vôùi chöông trình chính ôû phaàn 14.3, haøm 

phuï trôï get_command töông töï haøm ñaõ coù. 

15.5.2.1. Caùc phöông thöùc cuûa lôùp Polynomial 
Töông töï phaàn 14.3, thay vì nhaäp moät con soá, daáu ? chôø ngöôøi söû duïng nhaäp 

vaøo moät ña thöùc. 
 
Phaàn lôùn caùc vieäc caàn laøm trong chöông trình naøy laø vieäc hieän thöïc caùc 

phöông thöùc cuûa Polynomial. Chaúng haïn chuùng ta caàn phöông thöùc equals_sum 
ñeå coäng hai ña thöùc. Cho p, q, r laø caùc ñoái töôïng ña thöùc, p.equals_sum(q,r) seõ 
thay p bôûi ña thöùc toång cuûa hai ña thöùc q vaø r. Töông töï chuùng ta coù caùc phöông 
thöùc equals_difference, equals_product, vaø equals_quotient ñeå thöïc 
hieän caùc pheùp tính soá hoïc khaùc treân ña thöùc. 

 
Ngoaøi ra, lôùp Polynomial coøn hai phöông thöùc khoâng thoâng soá laø print vaø 

read ñeå xuaát vaø ñoïc ña thöùc. 

15.5.2.2. Thöïc hieän caùc yeâu caàu 
 

Haøm do_command nhaän ñoái töôïng ngaên xeáp laø tham bieán do ngaên xeáp caàn 
ñöôïc bieán ñoåi trong haøm.  
 

bool do_command(char command, Stack<Polynomial> &stored_polynomials) 
/* 
pre:  command chöùa kyù töï hôïp leä bieåu dieãn yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng. 
post: Yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng ñöôïc thöïc hieän ñoái vôùi caùc ña thöùc trong ngaên xeáp, haøm traû veà 

true ngoaïi tröø tröôøng hôïp command='q' thì haøm traû veà false. 
uses: Caùc lôùp Stack vaø Polynomial. 
*/ 
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{ 
   Polynomial p, q, r; 
   switch (command) { 
 
   case '?': 
      p.read(); 
      if (stored_polynomials.push(p) == overflow) 
         cout << "Warning: Stack full, lost polynomial" << endl; 
      break; 
 
   case '=': 
      if (stored_polynomials.empty()) 
         cout << "Stack empty" << endl; 
      else { 
         stored_polynomials.top(p); 
         p.print(); 
      } 
      break; 
 
   case '+': 
      if (stored_polynomials.empty()) 
         cout << "Stack empty" << endl; 
      else { 
         stored_polynomials.top(p); 
         stored_polynomials.pop(); 
         if (stored_polynomials.empty()) { 
            cout << "Stack has just one polynomial" << endl; 
            stored_polynomials.push(p); 
         } 
         else { 
            stored_polynomials.top(q); 
            stored_polynomials.pop(); 
            r.equals_sum(q, p); 
            if (stored_polynomials.push(r) == overflow) 
               cout << "Warning: Stack full, lost polynomial" << endl; 
         } 
      } 
      break; 
   //   Caàn boå sung caùc doøng leänh ñeå thöïc hieän caùc pheùp tính coøn laïi. 
 
    case 'q': 
      cout << "Calculation finished." << endl; 
      return false; 
   } 
   return true; 
} 

15.5.2.3. Caùc maåu chöông trình vaø coâng vieäc kieåm tra 
 
Caùch laøm sau ñaây minh hoïa yù töôûng söû duïng caùc maåu taïm trong chöông trình 

nhö ñaõ trình baøy trong phaàn 1.5.3 (caùc kyõ naêng laäp trình). 
  
Hieän taïi chuùng ta chæ phaùt trieån chöông trình vöøa ñuû ñeå coù theå dòch, chænh söûa 

loãi, vaø kieåm tra tính ñuùng ñaén cuûa nhöõng phaàn ñaõ vieát. 
 



Chöông 15 – ÖÙng duïng cuûa haøng ñôïi 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät 381

Ñeå dòch thöû chöông trình, chuùng ta caàn taïo caùc maåu cho moïi phaàn töû coøn thieáu 
cuûa chöông trình. Phaàn töû coøn thieáu ôû ñaây laø lôùp Polynomial. Do chuùng ta coøn 
chöa quyeát ñònh seõ hieän thöïc caùc ñoái töôïng ña thöùc nhö theá naøo, chuùng ta haõy 
chaïy chöông trình nhö moät maùy tính Balan ngöôïc daønh cho caùc soá thöïc. Thay vaøo 
choã caàn khai baùo döõ lieäu cho lôùp Polynomial, chuùng ta khai baùo soá thöïc.  

 
class Polynomial { 
public: 
   void read(); 
   void print(); 
   void equals_sum(Polynomial p, Polynomial q); 
   void equals_difference(Polynomial p, Polynomial q); 
   void equals_product(Polynomial p, Polynomial q); 
   ErrorCode equals_quotient(Polynomial p, Polynomial q); 
private: 
   double value; // maåu taïm duøng ñeå thöû chöông trình. 
}; 

 
Phöông thöùc equals_quotient caàn kieåm tra pheùp chia 0 neân caàn traû veà 

ErrorCode. Haøm sau ñaây laø moät ñieån hình cho maåu phöông thöùc duøng ñeå  thöû 
chöông trình. 

 
void Polynomial::equals_sum(Polynomial p, Polynomial q) 
{ 
   value = p.value + q.value; // Chæ vieát taïm, sau seõ vieát laïi ñuùng cho ña thöùc. 
} 

 
Vieäc taïo ra moät boä khung chöông trình taïi thôøi ñieåm naøy cho pheùp chuùng ta 

kieåm tra xem ngaên xeáp vaø caùc goùi tieän ích (chöùa caùc haøm phuï trôï) ñaõ ñöôïc keát noái 
moät caùch ñuùng ñaén trong chöông trình hay chöa. Chöông trình, cuøng caùc maåu thöû 
cuûa noù, phaûi thöïc thi moät caùch chính xaùc caû vôùi hieän thöïc ngaên xeáp lieân tuïc laãn 
ngaên xeáp lieân keát. 

15.5.3. Caáu truùc döõ lieäu cuûa ña thöùc 

Chuùng ta haõy quay laïi nhieäm vuï chính cuûa chuùng ta laø choïn löïa caùch bieåu dieãn 
ña thöùc vaø vieát caùc phöông thöùc xöû lyù cho chuùng. Caùc ña thöùc coù daïng sau 

 
    3x5 – 2x3 + x2 + 4 
 
Thoâng tin quan troïng trong moät ña thöùc laø caùc heä soá vaø caùc soá muõ cuûa x, coøn 

baûn thaân x chæ laø moät bieán. Chuùng ta xem ña thöùc ñöôïc taïo thaønh töø caùc soá haïng 
(term), moãi soá haïng chöùa moät heä soá vaø moät soá muõ. Trong maùy tính coù theå xem ña 
thöùc laø moät danh saùch caùc caëp goàm heä soá vaø soá muõ. Chuùng ta duøng struct ñeå 
khai baùo soá haïng 
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struct Term { 
   int degree; 
   double coefficient; 
   Term (int exponent = 0, double scalar = 0); 
}; 

 
Term::Term(int exponent, double scalar) 
/* 
post: Term ñöôïc khôûi taïo bôûi heä soá vaø soá muõ nhaän ñöôïc, neáu khoâng coù thoâng soá truyeàn vaøo thì 

hai soá naøy ñöôïc gaùn maëc ñònh laø 0. 
*/ 
{ 
   degree = exponent; 
   coefficient = scalar; 
} 

 
Chuùng ta chöa löu taâm veà thöù töï cuûa caùc soá haïng trong ña thöùc, tuy nhieân neáu 

cho pheùp caùc soá haïng coù moät thöù töï tuøy yù thì chuùng ta seõ gaëp khoù khaên trong vieäc 
nhaän ra caùc ña thöùc baèng nhau cuõng nhö trong vieäc tính toaùn treân caùc ña thöùc. 
Chuùng ta choïn phöông aùn buoäc caùc soá haïng trong moät ña thöùc phaûi coù thöù töï giaûm 
daàn theo soá muõ, ñoàng thôøi cuõng khoâng cho pheùp hai soá haïng coù cuøng soá muõ hoaëc 
soá haïng coù heä soá baèng khoâng. Vôùi söï raøng buoäc naøy, khi thöïc hieän moät pheùp tính 
soá hoïc naøo ñoù treân hai ña thöùc, chuùng ta thöôøng laàn löôït xöû lyù cho töøng caëp soá 
haïng cuûa hai ña thöùc töø traùi sang phaûi. Caùc soá haïng cuûa ña thöùc keát quaû cuõng 
ñöôïc ghi vaøo ña thöùc theo thöù töï naøy. Moät ña thöùc ñöôïc bieåu dieãn baèng moät danh 
saùch caùc Term. Nhö vaäy, caùc pheùp tính soá hoïc coù theå xem ña thöùc nhö laø moät 
Queue, hay chính xaùc hôn, nhö laø Extended_queue, vì chuùng ta thöôøng xuyeân 
caàn ñeán caùc phöông thöùc clear vaø serve_and_retrieve. 

 
Chuùng ta thöû hoûi neân duøng haøng lieân tuïc hay haøng lieân keát. Neáu bieát tröôùc baäc 

cuûa ña thöùc vaø caùc ña thöùc ít coù heä soá baèng khoâng thì chuùng ta neân duøng haøng 
lieân tuïc. Ngöôïc laïi, neáu khoâng bieát tröôùc baäc, hoaëc ña thöùc coù raát ít heä soá khaùc 
khoâng thì haøng lieân keát thích hôïp hôn. Hình 15.1 minh hoïa ña thöùc hieän thöïc 
baèng haøng lieân keát. 
 
Moãi phaàn töû trong haøng chöùa moät soá haïng cuûa ña thöùc vaø chæ coù nhöõng soá haïng coù 
heä soá khaùc khoâng môùi ñöôïc löu vaøo haøng. Ña thöùc baèng 0 bieåu dieãn bôûi haøng roãng.  

 
Vôùi caáu truùc döõ lieäu ñöôïc choïn cho ña thöùc nhö treân chuùng ta xaây döïng lôùp 

Polynomial laø lôùp daãn xuaát töø lôùp Extended_Queue, chuùng ta chæ vieäc boå sung 
caùc phöông thöùc rieâng cuûa ña thöùc. 

 
Ñeå hieän thöïc cuï theå cho lôùp daãn xuaát Polynomial, chuùng ta caàn ñaët caâu hoûi: 

moät ña thöùc coù haún laø moät Extended_Queue hay khoâng? 
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Moät Extended_Queue cung caáp caùc phöông thöùc nhö serve chaúng haïn, 
phöông thöùc naøy  khoâng nhaát thieát vaø cuõng khoâng neân laø phöông thöùc cuûa 
Polynomial. Seõ laø moät ñieàu khoâng hay khi chuùng ta cho pheùp ngöôøi söû duïng goïi 
phöông thöùc serve ñeå loaïi ñi moät phaàn töû cuûa Polynomial. Ña thöùc neân laø moät 
ñoái töôïng ñoùng kín. Vì vaäy moät Polynomial khoâng haún laø moät Extended_Queue. 
Maëc duø raát coù lôïi khi söû duïng laïi caùc thuoäc tính vaø caùc phöông thöùc töø 
Extended_Queue cho Polynomial, nhöng chuùng ta khoâng theå söû duïng pheùp thöøa 
keá ñôn giaûn, vì quan heä cuûa hai lôùp naøy khoâng phaûi laø quan heä “is-a”. 

 
Quan heä “is-a” laø daïng thöøa keá public trong C++. Neáu khai baùo thöøa keá public thì ngöôøi söû 

duïng coù theå xem moät ña thöùc cuõng laø moät haøng ñôïi. C++ cung caáp moät daïng thöøa keá thöù hai, goïi laø 
thöøa keá rieâng (private inheritance), ñaây chính laø ñieàu chuùng ta mong muoán. Söï thöøa keá rieâng cho 
pheùp lôùp daãn xuaát ñöôïc hieän thöïc baèng caùch söû duïng laïi lôùp cô sôû, nhöng ngöôøi söû duïng khoâng goïi 
ñöôïc caùc phöông thöùc cuûa lôùp cô sôû thoâng qua ñoái töôïng cuûa lôùp daãn xuaát. Quan heä naøy coøn ñöôïc 
goïi laø quan heä “is implemented of”. Chuùng ta seõ ñònh nghóa lôùp Polynomial thöøa keá rieâng töø lôùp 
Extended_Queue: caùc thuoäc tính vaø caùc phöông thöùc cuûa Extended_Queue coù theå ñöôïc söû duïng 
trong hieän thöïc cuûa lôùp Polynomial, nhöng chuùng khoâng ñöôïc nhìn thaáy bôûi ngöôøi söû duïng. 

 
class Polynomial: private Extended_queue<Term> {  //  Thöøa keá rieâng.  
 
public: 
   void read(); 
   void print() const; 
   void equals_sum(Polynomial p, Polynomial q); 
   void equals_difference(Polynomial p, Polynomial q); 
   void equals_product(Polynomial p, Polynomial q); 
   Error_code equals_quotient(Polynomial p, Polynomial q); 
   int degree() const; 
private: 
   void mult_term(Polynomial p, Term t); 
}; 

 

 
 

Hình 15.1- Bieåu dieãn ña thöùc bôûi moät haøng lieân keát caùc soá haïng 
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Ñònh nghóa treân boå sung theâm caùc phöông thöùc nhö degree traû veà baäc cuûa ña 
thöùc vaø mult_term ñeå nhaân moät ña thöùc vôùi moät term. 

15.5.4. Ñoïc vaø ghi caùc ña thöùc 

Vieäc in ña thöùc ñôn giaûn chæ laø duyeät qua caùc phaàn töû cuûa haøng vaø in döõ lieäu 
trong moãi phaàn töû. Phöông thöùc döôùi ñaây in ña thöùc vôùi moät soá xöû lyù cho caùc 
tröôøng hôïp ñaëc bieät nhö loaïi boû daáu + (neáu coù) ôû ñaàu ña thöùc, khoâng in heä soá hoaëc 
soá muõ neáu baèng 1 vaø khoâng in x0. 
 
void Polynomial::print() const 
/* 
post: Ña thöùc ñöôïc in ra cout. 
*/ 
{ 
   Node *print_node = front; 
   bool first_term = true; 
 
   while (print_node != NULL) { 
      Term &print_term = print_node->entry; 

      if (first_term) {     //  Khoâng in daáu ‘+’ ñaàu ña thöùc. 
         first_term = false; 
         if (print_term.coefficient < 0) cout << "- "; 
      } 
      else if (print_term.coefficient < 0) cout << " - "; 
      else cout << " + "; 
      double r = (print_term.coefficient >= 0) 
                 ? print_term.coefficient : -(print_term.coefficient); 
      if (r != 1) cout << r; 
      if (print_term.degree > 1) cout << " X^" << print_term.degree; 
      if (print_term.degree == 1) cout << " X"; 
      if (r == 1 && print_term.degree == 0) cout << " 1"; 
      print_node = print_node->next; 
   } 
   if (first_term) 
      cout << "0";  //  Print 0 for an empty Polynomial. 
   cout << endl; 
} 

 
Phöông thöùc ñoïc ña thöùc thöïc hieän vieäc kieåm tra ñeå caùc soá haïng nhaäp vaøo thoûa 

ñieàu kieän soá muõ giaûm daàn vaø moät soá raøng buoäc trong vieäc bieåu dieãn ña thöùc nhö 
ñaõ neâu treân. Vieäc nhaäp keát thuùc khi heä soá vaø soá muõ ñeàu nhaän trò 0. 
 
void Polynomial::read() 
/* 
post: Ña thöùc ñöôïc ñoïc töø cin. 
*/ 
 
{ 
   clear(); 
   double coefficient; 
   int last_exponent, exponent; 
   bool first_term = true; 
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   cout << "Enter the coefficients and exponents for the polynomial, " 
        << "one pair per line.  Exponents must be in descending order." 

<< endl 
        << "Enter a coefficient of 0 or an exponent of 0 to terminate." << 

endl; 
 
   do { 
      cout << "coefficient? " << flush; 
      cin  >> coefficient; 
 
      if (coefficient != 0.0) { 
         cout << "exponent? " << flush; 
         cin  >> exponent; 
         if ((!first_term && exponent >= last_exponent) || exponent < 0) { 
            exponent = 0; 
 
            cout << "Bad exponent: Polynomial terminates without its last 

term." 
                 << endl; 
         } 
         else { 
            Term new_term(exponent, coefficient); 
            append(new_term); 
            first_term = false; 
         } 
         last_exponent = exponent; 
      } 
   } while (coefficient != 0.0 && exponent != 0); 
} 

15.5.5. Pheùp coäng ña thöùc 

Phaàn naøy chuùng ta chæ hieän thöïc pheùp coäng ña thöùc, caùc pheùp tính khaùc xem 
nhö baøi taäp. 
Do caùc soá haïng trong caû hai ña thöùc coù soá muõ giaûm daàn neân pheùp coäng raát ñôn 
giaûn. Chuùng ta chæ caàn duyeät qua moät laàn vaø ñoàng thôøi ñoái vôùi caû hai ña thöùc. Neáu 
gaëp hai soá haïng cuûa hai ña thöùc coù soá muõ baèng nhau, chuùng ta coäng hai heä soá vaø 
keát quaû ñöa vaøo ña thöùc toång, ngöôïc laïi, soá haïng cuûa ña thöùc naøo coù soá muõ cao 
hôn ñöôïc ñöa vaøo toång, pheùp duyeät chæ dòch chuyeån tôùi moät böôùc treân ña thöùc naøy. 
Chuùng ta chæ phaûi löu yù ñeán tröôøng hôïp toång hai heä soá cuûa hai soá haïng baèng 0 thì 
seõ khoâng coù phaàn töû môùi ñöôïc ñöa vaøo ña thöùc toång. Ngoaøi ra, vì phöông thöùc naøy 
seõ phaù huûy caùc ña thöùc toaùn haïng ñöôïc ñöa vaøo neân chuùng ñöôïc gôûi baèng tham trò. 
 
void Polynomial::equals_sum(Polynomial p, Polynomial q) 
/* 
post: Ñoái töôïng ña thöùc seõ coù trò baèng toång hai ña thöùc nhaän vaøo töø thoâng soá. 
*/ 
{ 
   clear(); 
   while (!p.empty() || !q.empty()) { 
      Term p_term, q_term; 
      if (p.degree() > q.degree()) { 
         p.serve_and_retrieve(p_term); 
         append(p_term); 
      } 



Chöông 15 – ÖÙng duïng cuûa haøng ñôïi 

Giaùo trình Caáu truùc döõ lieäu vaø Giaûi thuaät 386

      else if (q.degree() > p.degree()) { 
         q.serve_and_retrieve(q_term); 
         append(q_term); 
      } 
      else { 
         p.serve_and_retrieve(p_term); 
         q.serve_and_retrieve(q_term); 
 
 
         if (p_term.coefficient + q_term.coefficient != 0) { 
            Term answer_term(p_term.degree, 
                             p_term.coefficient + q_term.coefficient); 
            append(answer_term); 
         } 
      } 
   } 
} 

 
Phöông thöùc treân baét ñaàu baèng vieäc doïn deïp moïi soá haïng trong ña thöùc seõ 

chöùa keát quaû cuûa pheùp coäng. Phöông thöùc degree ñöôïc goïi ñeå traû veà baäc cuûa ña 
thöùc, neáu ña thöùc roãng, degree seõ traû veà -1. 

15.5.6. Hoaøn taát chöông trình 

15.5.6.1. Caùc phöông thöùc coøn thieáu 
Pheùp tröø hai ña thöùc hoaøn toaøn töông töï pheùp coäng. Ñoái vôùi pheùp nhaân, tröôùc 

heát chuùng ta phaûi vieát haøm nhaân moät ña thöùc vôùi moät soá haïng, sau ñoù keát hôïp vôùi 
phöông thöùc coäng hai ña thöùc ñeå hoaøn taát pheùp nhaân. Pheùp chia ña thöùc phöùc taïp 
hôn raát nhieàu, pheùp chia ña thöùc cho moät keát quaû laø ña thöùc thöông vaø moät laø ña 
thöùc soá dö. 
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Chöông 16 – ÖÙNG DUÏNG XÖÛ LYÙ VAÊN BAÛN 
 

Phaàn naøy minh hoïa moät öùng duïng coù söû duïng caû lôùp List vaø String. Ñoù laø 
moät chöông trình xöû lyù vaên baûn, tuy chæ coù moät vaøi leänh ñôn giaûn, nhöng noù cuõng 
minh hoïa ñöôïc nhöõng yù töôûng cô baûn ñeå xaây döïng nhöõng chöông trình xöû lyù vaên 
baûn lôùn vaø tinh teá hôn. 

16.1. Caùc ñaëc taû 
Chöông trình xöû lyù vaên baûn cuûa chuùng ta cho pheùp ñoïc moät taäp tin töø ñóa vaøo 

boä nhôù maø chuùng ta goïi laø vuøng ñeäm (buffer). Vuøng ñeäm naøy ñöôïc hieän thöïc nhö 
moät ñoái töôïng cuûa lôùp Editor. Moãi doøng vaên baûn trong ñoái töôïng Editor laø moät 
String. Do ñoù lôùp Editor seõ ñöôïc thöøa keá töø lôùp List caùc String. Caùc leänh xöû 
lyù vaên baûn ñöôïc chia laøm hai nhoùm: nhoùm caùc taùc vuï cuûa List seõ xöû lyù cho caùc 
doøng vaên baûn, vaø nhoùm caùc taùc vuï cuûa String seõ xöû lyù cho caùc kyù töï trong moãi 
doøng vaên baûn. 

 
Taïi moãi thôøi ñieåm, ngöôøi söû duïng coù theå nhaäp hoaëc caùc kyù töï ñeå cheøn vaøo vaên 

baûn, hoaëc caùc leänh xöû lyù cho phaàn vaên baûn ñaõ coù. Chöông trình xöû lyù vaên baûn caàn 
bieát boû qua nhöõng kyù töï nhaäp khoâng hôïp leä, nhaän bieát caùc leänh, hoaëc hoûi laïi 
ngöôøi söû duïng tröôùc khi thöïc hieän caùc leänh quan troïng (chaúng haïn nhö xoùa toaøn 
boä vuøng ñeäm).  

 
Chöông trình xöû lyù vaên baûn coù caùc leänh döôùi ñaây. Moãi leänh seõ ñöôïc ngöôøi söû 

duïng nhaäp vaøo khi coù daáu nhaéc ‘??’ vaø coù theå nhaäp chöõ hoa hoaëc chöõ thöôøng. 
 
‘R’ (Read) Ñoïc taäp tin vaên baûn vaøo vuøng ñeäm. Teân taäp tin vaên baûn ñaõ ñöôïc chæ 

ra khi chaïy chöông trình. Noäi dung coù saün trong vuøng ñeäm ñöôïc xoùa saïch. 
Doøng ñaàu tieân cuûa vaên baûn ñöôïc xem laø doøng hieän taïi. 

‘W’(Write) Ghi noäi dung trong vuøng ñeäm vaøo taäp tin vaên baûn coù teân ñaõ ñöôïc 
chæ ra khi chaïy chöông trình. Vuøng ñeäm cuõng nhö  doøng hieän taïi ñeàu khoâng 
ñoåi. 

‘I’ (Insert) Theâm moät doøng môùi. Ngöôøi söû duïng coù theå nhaäp soá thöù töï cuûa doøng 
môùi seõ ñöôïc theâm vaøo. 

‘D’ (Delete) Xoùa doøng hieän taïi vaø chuyeån ñeán doøng keá. 
‘F’ (Find) Baét ñaàu töø doøng hieän taïi, tìm doøng ñaàu tieân coù chöùa chuoãi kyù töï do 

ngöôøi söû duïng yeâu caàu. 
‘L’ (Length) Cho bieát soá kyù töï coù trong doøng hieän taïi vaø soá doøng coù trong vuøng 

ñeäm. 
‘C’ (Change) Ñoåi moät chuoãi kyù töï sang moät chuoãi kyù töï khaùc. Chæ ñoåi trong 

doøng hieän taïi. 
‘Q’ (Quit) Thoaùt khoûi chöông trình. 
‘H’ (Help) In giaûi thích veà caùc leänh. Coù theå duøng ‘?’ thay cho ‘H’. 
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‘N’ (Next) Chuyeån sang doøng keá trong vuøng ñeäm. 
‘P’ (Previous) Trôû veà doøng tröôùc trong vuøng ñeäm. 
‘B’ (Beginning) Chuyeån ñeán doøng ñaàu tieân trong vuøng ñeäm. 
‘E’ (End) Chuyeån ñeán doøng cuoái trong vuøng ñeäm. 
‘G’ (Go) Chuyeån ñeán doøng coù soá thöù töï do ngöôøi söû duïng yeâu caàu. 
‘S’ (Subtitute) Thay doøng hieän taïi bôûi doøng do ngöôøi söû duïng nhaäp vaøo. Chöông 

trình seõ in doøng seõ bò thay theá ñeå kieåm tra laïi vaø hoûi ngöôøi söû duïng nhaäp 
doøng môùi. 

‘V’ (View) Xem toaøn boä noäi dung trong vuøng ñeäm. 

16.2. Hieän thöïc 

16.2.1. Chöông trình chính 

Nhieäm vuï ñaàu tieân cuûa chöông trình chính laø söû duïng caùc thoâng soá nhaäp vaøo töø 
doøng leänh ñeå môû taäp tin ñoïc vaø taäp tin ghi. Caùch söû duïng chöông trình: 

 
    edit  infile  outfile 

 
trong ñoù infile vaø outfile laø teân taäp tin ñoïc vaø teân taäp tin ghi töông öùng. Khi 
caùc taäp tin ñaõ môû thaønh coâng, chöông trình khai baùo moät ñoái töôïng Editor goïi laø 
buffer, laëp laïi vieäc chaïy phöông thöùc get_command cuûa Editor ñeå ñoïc caùc leänh 
roài xöû lyù caùc leänh naøy. 
 
int main(int argc, char *argv[]) // count, values of command-line arguments 
/* 
pre:  Thoâng soá cuûa doøng leänh laø teân taäp tin ñoïc vaø taäp tin ghi. 
post: Chöông trình ñoïc noäi dung töø taäp tin ñoïc, cho pheùp soaïn thaûo, chænh söûa vaên baûn, vaø ghi 

vaøo taäp tin ghi. 
uses: Caùc phöông thöùc cuûa lôùp Editor. 
*/ 
{ 
   if (argc != 3) { 
      cout << "Usage:\n\t edit  inputfile  outputfile" << endl; 
      exit (1); 
   } 
   ifstream file_in(argv[1]);    // Khai baùo vaø môû taäp tin ñoïc. 
   if (file_in == 0) { 
      cout << "Can't open input file " << argv[1] << endl; 
      exit (1); 
   } 
   ofstream file_out(argv[2]);    // Khai baùo vaø môû taäp tin ghi. 
   if (file_out == 0) { 
      cout << "Can't open output file " << argv[2] << endl; 
      exit (1); 
   } 
   Editor buffer(&file_in, &file_out); 
   while (buffer.get_command()) 
      buffer.run_command(); 
} 
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16.2.2. Ñaëc taû lôùp Editor 

Lôùp Editor caàn chöùa moät List caùc ñoái töôïng String, vaø cho pheùp caùc taùc vuï 
di chuyeån theo caû hai höôùng cuûa List moät caùch hieäu quaû. Chuùng ta cuõng khoâng 
bieát tröôùc vuøng ñeäm seõ phaûi lôùn bao nhieâu, do ñoù chuùng ta seõ khai baùo lôùp 
Editor daãn xuaát töø hieän thöïc danh saùch lieân keát keùp (doubly linked list). Lôùp 
daãn xuaát naøy caàn boå sung theâm hai phöông thöùc get_command vaø run_command 
maø chöông trình chính seõ goïi. Ngoaøi ra lôùp Editor coøn caàn theâm thuoäc tính ñeå 
chöùa leänh töø ngöôøi söû duïng (user_command) vaø caùc tham chieáu ñeán doøng nhaäp vaø 
xuaát (infile vaø outfile). 

 
class Editor:public List<String> { 
public: 
   Editor(ifstream *file_in, ofstream *file_out); 
   bool get_command(); 
   void run_command(); 
private: 
   ifstream *infile; 
   ofstream *outfile; 
   char user_command; 
 
//  Caùc haøm phuï trôï 
   Error_code next_line(); 
   Error_code previous_line(); 
   Error_code goto_line(); 
   Error_code insert_line(); 
   Error_code substitute_line(); 
   Error_code change_line(); 
   void read_file(); 
   void write_file(); 
   void find_string(); 
}; 

 
Trong ñaëc taû treân chuùng ta coøn thaáy moät soá haøm phuï trôï ñeå hieän thöïc caùc leänh 

xöû lyù vaên baûn khaùc nhau. 
 

Constructor thöïc hieän noái doøng nhaäp vaø doøng xuaát vôùi ñoái töôïng cuûa lôùp 
Editor. 

 
Editor::Editor(ifstream *file_in, ofstream *file_out) 
/* 
post: Khôûi taïo ñoái töôïng Editor vôùi trò cho hai thuoäc tính infile, outfile. 
*/ 
{ 
   infile = file_in; 
   outfile = file_out; 
} 
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16.2.3. Nhaän leänh töø ngöôøi söû duïng 

Do chöông trình xöû lyù vaên baûn phaûi bieát boû qua nhöõng kyù töï nhaäp khoâng hôïp 
leä, neân caùc leänh nhaäp vaøo phaûi ñöôïc kieåm tra kyõ löôõng. Chöông trình duøng haøm 
tolower chuyeån kyù töï hoa thaønh kyù töï thöôøng coù trong thö vieän <cctype>, cho 
pheùp ngöôøi söû duïng coù theå nhaäp chöõ hoa hoaëc chöõ thöôøng. Get_command seõ in 
doøng hieän taïi, hieän daáu nhaéc chôø leänh, ñoåi leänh sang kyù töï thöôøng. 

 
bool Editor::get_command() 
/* 
post: Gaùn trò cho thuoäc tính user_command; traû veà true tröø khi ngöôøi söû duïng goõ ‘q’ 
uses: Haøm tolower cuûa thö vieän C.. 
*/ 
{ 
   if (current != NULL) 
      cout << current_position << " : " 
           << current->entry.c_str() << "\n??" << flush; 
   else 
      cout << "File is empty. \n??" << flush; 
 
   cin >> user_command;// Boû qua caùc khoaûng traéng vaø nhaän leänh cuûa ngöôøi söû duïng   
   user_command = tolower(user_command); 
   while (cin.get() != '\n');         //  Boû qua phím “enter” 
   if (user_command == 'q') 
      return false; 
   else 
      return true; 
} 

16.2.4. Thöïc hieän leänh 

Phöông thöùc run_command chöùa leänh switch ñeå choïn caùc haøm khaùc nhau 
töông öùng vôùi caùc leänh caàn thöïc hieän. Moät vaøi leänh trong soá naøy (töïa nhö remove) 
laø caùc phöông thöùc cuûa List. Nhöõng leänh khaùc döïa treân caùc taùc vuï xöû lyù cuûa List 
nhöng coù boå sung  xöû lyù nhöõng yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng. 

 
void Editor::run_command() 
/* 
post: Leänh trong user_command ñöôïc thöïc hieän. 
uses: Caùc phöông thöùc vaø caùc haøm phuï trôï cuûa caùc lôùp Editor, 
      String, vaù caùc haøm xöû lyù chuoãi kyù töï. 
*/ 
{ 
   String temp_string; 
   switch (user_command) { 
   case 'b': 
      if (empty()) 
         cout << " Warning: empty buffer " << endl; 
      else 
         while (previous_line() == success); 
      break; 
   case 'c': 
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      if (empty()) 
         cout << " Warning: Empty file" << endl; 
      else if (change_line() != success) 
         cout << " Error: Substitution failed " << endl; 
      break; 
 
   case 'd': 
      if (remove(current_position, temp_string) != success) 
         cout << " Error: Deletion failed " << endl; 
      break; 
 
   case 'e': 
      if (empty()) 
         cout << " Warning: empty buffer " << endl; 
      else 
         while (next_line() == success) 
            ; 
      break; 
 
   case 'f': 
      if (empty()) 
         cout << " Warning: Empty file" << endl; 
      else 
         find_string(); 
      break; 
 
   case 'g': 
      if (goto_line() != success) 
         cout << " Warning: No such line" << endl; 
      break; 
 
   case '?': 
   case 'h': 
      cout  << "Valid commands are: b(egin) c(hange) d(el) e(nd)"  

<< endl 
            << "f(ind) g(o) h(elp) i(nsert) l(ength) n(ext) p(rior) "  

<< endl 
            << "q(uit) r(ead) s(ubstitute) v(iew) w(rite) " << endl; 
 
   case 'i': 
      if (insert_line() != success) 
         cout << " Error: Insertion failed " << endl; 
      break; 
 
   case 'l': 
      cout << "There are " << size() << " lines in the file." << endl; 
      if (!empty()) 
         cout << "Current line length is " 
              << strlen((current->entry).c_str()) << endl; 
      break; 
 
   case 'n': 
      if (next_line() != success) 
         cout << " Warning: at end of buffer" << endl; 
      break; 
   case 'p': 
      if (previous_line() != success) 
         cout << " Warning: at start of buffer" << endl; 
      break; 
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   case 'r': 
      read_file(); 
      break; 
 
   case 's': 
      if (substitute_line() != success) 
         cout << " Error: Substitution failed " << endl; 
      break; 
 
   case 'v': 
      traverse(write); 
      break; 
 
   case 'w': 
      if (empty()) 
         cout << " Warning: Empty file" << endl; 
      else 
         write_file(); 
      break; 
 
   default : 
      cout << "Press h or ? for help or enter a valid command: "; 
   } 
} 

16.2.5. Ñoïc vaø ghi taäp tin 

Taäp tin seõ ñöôïc ñoïc vaø ghi ñeø leân vuøng ñeäm. Neáu vuøng ñeäm khoâng roãng, caàn coù 
thoâng baùo hoûi laïi ngöôøi söû duïng tröôùc khi thöïc hieän leänh. 

 
void Editor::read_file() 
/* 
pre:  Neáu Editor khoâng roãng thì ngöôøi söû duïng seõ traû lôøi coù cheùp ñeø noäi dung môùi leân hay 

khoâng. 
post: Ñoïc taäp tin ñoïc vaøo Editor. Noäi dung cuõ neáu coù trong Editor seõ bò cheùp ñeø. 
uses: Caùc phöông thöùc vaø caùc haøm cuûa  String vaø Editor. 
*/ 
 
{ 
   bool proceed = true; 
   if (!empty()) { 
      cout << "Buffer is not empty; the read will destroy it." << endl; 
      cout << " OK to proceed? " << endl; 
      if (proceed = user_says_yes()) clear(); 
   } 
 
  int line_number = 0, terminal_char; 
  while (proceed) { 
      String in_string = read_in(*infile, terminal_char); 
      if (terminal_char == EOF) { 
         proceed = false; 
         if (strlen(in_string.c_str()) > 0)  

insert(line_number , in_string); 
      } 
      else insert(line_number++, in_string); 
   } 
} 
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16.2.6. Cheøn moät haøng 

Ñeå cheøn moät doøng môùi, tröôùc heát chuùng ta ñoïc moät chuoãi kyù töï nhôø phöông 
thöùc read_in cuûa lôùp String trong phaàn 5.3. Sau ñoù chuoãi kyù töï ñöôïc cheøn vaøo 
List nhôø phöông thöùc insert cuûa List. Chuùng ta khoâng caàn kieåm tra vuøng ñeäm 
ñaõ ñaày hay chöa do caùc taùc vuï cuûa List ñaõ chòu traùch nhieäm veà vieäc naøy. 
Error_code Editor::insert_line() 
/* 
post: Moä doøng do ngöôøi söû duïng goõ vaøo seõ ñöôïc cheøn vaøo vò trí theo yeâu caàu. 
uses: Caùc phöông thöùc vaø caùc haøm cuûa  String vaø Editor. 
*/ 
{ 
   int line_number; 
   cout << " Insert what line number? " << flush; 
   cin  >> line_number; 
   while (cin.get() != '\n'); 
   cout << " What is the new line to insert? " << flush; 
   String to_insert = read_in(cin); 
   return insert(line_number, to_insert); 
} 

16.2.7. Tìm moät chuoãi kyù töï 

Ñaây laø moät coâng vieäc töông ñoái khoù. Vieäc tìm moät chuoãi kyù töï do ngöôøi söû duïng 
yeâu caàu ñöôïc thöïc hieän treân toaøn vuøng ñeäm. Haøm strstr cuûa String seõ tìm 
chuoãi kyù töï ñöôïc yeâu caàu trong doøng hieän taïi tröôùc, neáu khoâng coù seõ tìm tieáp ôû caùc 
doøng keá tieáp trong vuøng ñeäm. Neáu tìm thaáy, doøng coù chuoãi kyù töï caàn tìm seõ ñöôïc 
hieån thò vaø trôû thaønh doøng hieän taïi, daáu ‘^’ seõ chæ ra vò trí chuoãi kyù töï ñöôïc tìm 
thaáy. 
void Editor::find_string() 
/* 
pre:  Editor ñang chöùa vaên baûn. 
post: Chuoãi kyù töï ñöôïc yeâu caàu seõ ñöôïc tìm töø doøng hieän taïi trôû ñi. Neáu tìm thaáy thì hieän doøng 

chöùa chuoãi kyù töï ñoù, ñoàng thôøi chæ ra chuoãi kyù töï. 
uses: Caùc phöông thöùc vaø caùc haøm cuûa  String vaø Editor. 
*/ 
{ 
   int index; 
   cout << "Enter string to search for:" << endl; 
   String search_string = read_in(cin); 
   while ((index = strstr(current->entry, search_string)) == -1) 
      if (next_line() != success) break; 
   if (index == -1) cout << "String was not found."; 
   else { 
      cout << (current->entry).c_str() << endl; 
      for (int i = 0; i < index; i++) 
         cout << " "; 
      for (int j = 0; j < strlen(search_string.c_str()); j++) 
         cout << "^"; 
   } 
   cout << endl; 
} 
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16.2.8. Bieán ñoåi chuoãi kyù töï 

Haøm change_line nhaän moät chuoãi kyù töï caàn thay theá töø ngöôøi söû duïng. Khi 
chuoãi kyù töï naøy ñöôïc tìm thaáy trong doøng hieän taïi, ngöôøi söû duïng seõ ñöôïc yeâu caàu 
nhaäp chuoãi kyù töï ñeå thay theá. Cuoái cuøng laø moät loaït caùc taùc vuï cuûa String vaø C-
String ñöôïc thöïc hieän ñeå loaïi chuoãi kyù töï cuõ vaø theá chuoãi kyù töï môùi vaøo. 

 
Error_code Editor::change_line() 
/* 
pre:  Editor ñang chöùa vaên baûn. 
post: Neáu chuoãi kyù töï ñöôïc yeâu caàu ñöôïc tìm thaáy trong doøng hieän taïi thì seõ ñöôïc thay theá bôûi 

chuoãi kyù töï khaùc (cuõng do ngöôøi söû duïng goõ vaøo), raû veà success; ngöôïc laïi traû veà fail. 
uses: Caùc phöông thöùc vaø caùc haøm cuûa  String vaø Editor. 
*/ 
{ 
   Error_code result = success; 
   cout << " What text segment do you want to replace? " << flush; 
   String old_text = read_in(cin); 
   cout << " What new text segment do you want to add in? " << flush; 
   String new_text = read_in(cin); 
 
   int index = strstr(current->entry, old_text); 
   if (index == -1) result = fail; 
   else { 
      String new_line; 
      strncpy(new_line, current->entry, index); 
      strcat(new_line, new_text); 
      const char *old_line = (current->entry).c_str(); 

   strcat(new_line, (String)(old_line + index +                     +                  
strlen(old_text.c_str()))); 

      current->entry = new_line; 
   } 
   return result; 
} 

 
Leänh strcat(new_line, 

(String)(old_line+index+strlen(old_text.c_str())))  
tìm con troû taïm chæ vò trí baét ñaàu phaàn coøn laïi ngay sau chuoãi kyù töï ñöôïc thay theá 
trong doøng cuõ, con troû naøy seõ ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh ñoái töôïng String vaø noái vôùi 
new_line. 
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Chöông 17 – ÖÙNG DUÏNG SINH CAÙC HOAÙN VÒ  
 

ÖÙng duïng naøy minh hoïa söï söû duïng caû hai loaïi danh saùch: danh saùch toång 
quaùt vaø DSLK trong maûng lieân tuïc. ÖÙng duïng naøy seõ sinh ra n! caùch hoaùn vò cuûa 
n ñoái töôïng moät caùch hieäu quaû nhaát. Chuùng ta goïi caùc hoaùn vò cuûa n ñoái töôïng 
khaùc nhau laø taát caû caùc phöông aùn thieát laäp chuùng theo moïi thöù töï coù theå coù. 

 
Chuùng ta coù theå choïn baát kyø ñoái töôïng naøo trong n ñoái töôïng ñaët taïi vò trí ñaàu 

tieân, sau ñoù coù theå choïn baát kyø trong n-1 ñoái töôïng coøn laïi ñaët taïi vò trí thöù hai, 
vaø cöù theá tieáp tuïc. Caùc choïn löïa naøy ñoäc laäp nhau neân toång soá caùch choïn löïa laø: 

 
   n x (n-1) x (n-2) x ... x 2 x 1 = n! 

 

17.1. YÙ töôûng 
 
Chuùng ta xaùc ñònh caùc hoaùn vò qua caùc nuùt treân caây. Ñaàu tieân chæ coù 1 ôû goác 

caây. Chuùng ta coù hai hoaùn vò cuûa {1, 2} baèng caùch ghi 2 beân traùi, sau ñoù beân phaûi 
cuûa 1. Töông töï, saùu  hoaùn vò cuûa {1, 2, 3} coù ñöôïc töø (2, 1) vaø (1, 2) baèng caùch 
theâm 3 vaøo caû ba vò trí coù theå (traùi, giöõa, phaûi). Nhö vaäy caùc hoaùn vò cuûa {1, 2, ..., 
k} coù ñöôïc nhö sau: 

 
Ñoái vôùi moãi hoaùn vò cuûa {1, 2, ..., k-1} chuùng ta ñöa caùc phaàn töû vaøo moät list. 

Sau ñoù cheøn k vaøo moïi vò trí coù theå trong list ñoù ñeå coù ñöôïc k hoaùn vò khaùc nhau 
cuûa {1, 2, ..., k}. 

 
Giaûi thuaät naøy minh hoïa vieäc söû duïng ñeä quy ñeå hoaøn thaønh caùc coâng vieäc ñaõ 

taïm hoaõn. Chuùng ta seõ vieát moät haøm, ñaàu tieân laø theâm 1 vaøo moät danh saùch roãng, 

Hình 17.1- Sinh caùc hoaùn vò cho {1, 2, 3, 4} 
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sau ñoù goïi ñeä quy ñeå theâm laàn löôït caùc soá khaùc töø 2 ñeán n vaøo danh saùch. Laàn goïi 
ñeä quy ñaàu tieân seõ theâm 2 vaøo danh saùch chæ chöùa coù 1, giaû söû theâm 2 beân traùi 
cuûa 1, vaø trì hoaõn caùc khaû naêng theâm khaùc (nhö laø theâm 2 beân phaûi cuûa 1),  ñeå 
goïi ñeä quy tieáp. Cuoái cuøng, laàn goïi ñeä quy thöù n seõ theâm n vaøo danh saùch. Baèng 
caùch naøy, baét ñaàu töø moät caáu truùc caây, chuùng ta phaùt trieån moät giaûi thuaät trong ñoù 
caây naøy trôû thaønh moät caây ñeä quy. 

17.2. Tinh cheá 
 

Chuùng ta seõ phaùt trieån giaûi thuaät treân cuï theå hôn. Haøm theâm caùc soá töø 1 ñeán n 
ñeå sinh n! hoaùn vò seõ ñöôïc goïi nhö sau: 

 
            permute(1, n) 
 
Giaû söû ñaõ coù k-1 soá ñaõ ñöôïc theâm vaøo danh saùch, haøm sau seõ theâm caùc soá coøn 

laïi töø k ñeán n vaøo danh saùch: 
 

void permute(int k,int n) 
/* 
pre:  Töø 1 ñeán k - 1 ñaõ coù trong danh saùch caùc hoaùn vò; 
post: Cheøn caùc soá nguyeân töø k ñeán n vaøo danh saùch caùc hoaùn vò.  
*/ 
{ 
   for //  vôùi moãi vò trí trong k vò trí coù theå trong danh saùch. 
   { 
       //  Cheøn k vaøo vò trí naøy. 
       if (k == n) process_permutation; 
       else permute(k + 1, n); 
       //  Laáy k ra khoûi vò trí vöøa cheøn. 
   } 
} 

 
Khi coù ñöôïc moät hoaùn vò ñaày ñuû cuûa {1, 2, ..., n}, chuùng ta coù theå in keát 

quaû, hoaëc gôûi keát quaû nhö laø thoâng soá vaøo cho moät baøi toaùn naøo khaùc, ñoù laø nhieäm 
vuï cuûa haøm process_permutation. 

17.3. Thuû tuïc chung 
 

Ñeå chuyeån giaûi thuaät thaønh chöông trình C++, chuùng ta coù caùc teân bieán nhö 
sau: danh saùch caùc soá nguyeân permutation chöùa hoaùn vò cuûa caùc soá; new_entry, 
thay cho k,  laø soá nguyeân seõ ñöôïc theâm vaøo; vaø  degree, thay cho n, laø soá caùc 
phaàn töû caàn hoaùn vò. 
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void permute(int new_entry, int degree, List<int> &permutation) 
/* 
pre:  permutation chöùa 1 hoaùn vò vôùi caùc phaàn töû töø 1 ñeán new_entry - 1. 
post: Moïi hoaùn vò cuûa degree phaàn töû ñöôïc taïo neân töø hoaùn vò ñaõ coù vaø seõ ñöôïc xöû lyù trong haøm 

process_permutation. 
uses: haøm permute moät  caùch ñeä quy, haøm process_permutation, vaø caùc haøm cuûa List. 
*/ 
{ 
   for (int current = 0; current < permutation.size() + 1; current++) { 
      permutation.insert(current, new_entry); 
      if (new_entry == degree) 
         process_permutation(permutation); 
      else 
         permute(new_entry + 1, degree, permutation); 
      permutation.remove(current, new_entry); 
   } 
} 

 
Haøm treân ñaây coù theå söû duïng vôùi baát kyø hieän thöïc naøo cuûa danh saùch maø 

chuùng ta ñaõ laøm quen (DSLK söû duïng con troû, danh saùch lieân tuïc, DSLK trong 
maûng lieân tuïc). Vieäc xaây döïng öùng duïng ñaày ñuû ñeå sinh caùc hoaùn vò xem nhö baøi 
taäp. Tuy nhieân chuùng ta seõ thaáy raèng öu ñieåm cuûa DSLK trong maûng lieân tuïc raát 
thích hôïp ñoái vôùi baøi toaùn naøy trong phaàn tieáp theo döôùi ñaây.o3 

17.4. Toái öu hoùa caáu truùc döõ lieäu ñeå taêng toác ñoä cho chöông trình 
sinh caùc hoaùn vò 

 
n! taêng raát nhanh khi n taêng. Do ñoù soá hoaùn vò coù ñöôïc seõ raát lôùn. ÖÙng duïng 

treân laø moät trong caùc öùng duïng maø söï toái öu hoùa ñeå taêng toác ñoä chöông trình raát 
ñaùng ñeå traû giaù, ngay caû khi aûnh höôûng ñeán tính deã ñoïc cuûa chöông trình. Chuùng 
ta seõ duøng DSLK trong maûng lieân tuïc coù keøm moät chuùt caûi tieán cho baøi toaùn treân. 

 
Chuùng ta haõy xem xeùt moät vaøi caùch toå chöùc döõ lieäu theo höôùng laøm taêng toác ñoä 

chöông trình caøng nhanh caøng toát. Chuùng ta söû duïng moät danh saùch ñeå chöùa caùc 
soá caàn hoaùn vò. Moãi laàn goïi ñeä quy ñeàu phaûi caäp nhaät caùc phaàn töû trong danh 
saùch. Do chuùng ta phaûi thöôøng xuyeân theâm vaø loaïi phaàn töû cuûa danh saùch, DSLK 
toû ra thích hôïp hôn danh saùch lieân tuïc. Maët khaùc, do toång soá phaàn töû trong danh 
saùch khoâng bao giôø vöôït quaù n, chuùng ta neân söû duïng DSLK trong maûng lieân tuïc 
thay vì DSLK trong boä nhôù ñoäng.  

 
Hình 17.2 minh hoïa caùch toå chöùc caáu truùc döõ lieäu. Hình treân cuøng laø DSLK 

cho hoaùn vò (3, 2, 1, 4). Hình beân döôùi bieåu dieãn hoaùn vò naøy trong DSLK trong 
maûng lieân tuïc. Ñaëc bieät trong hình naøy, chuùng ta nhaän thaáy, trò cuûa phaàn töû ñöôïc 
theâm vaøo cuõng chính baèng chæ soá cuûa phaàn töû trong array, neân vieäc löu caùc trò naøy 
khoâng caàn thieát nöõa. (Chuùng ta chuù yù raèng, trong giaûi thuaät ñeä quy, caùc soá ñöôïc 
theâm vaøo danh saùch theo thöù töï taêng daàn, neân moãi phaàn töû seõ chieám vò trí trong 
maûng ñuùng baèng trò cuûa noù; caùc hoaùn vò khaùc nhau cuûa caùc phaàn töû naøy ñöôïc phaân 
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bieät bôûi thöù töï cuûa chuùng trong danh saùch, ñoù chính laø söï khaùc nhau veà caùch noái 
caùc tham chieáu). Cuoái cuøng chæ coøn caùc tham chieáu laø caàn löu trong maûng (hình 
döôùi cuøng trong hình 17.2). Node 0 duøng ñeå chöùa ñaàu vaøo cuûa DSLK trong maûng 
lieân tuïc. Trong chöông trình döôùi ñaây chuùng ta vieát laïi caùc coâng vieäc theâm vaø loaïi 
phaàn töû trong danh saùch thay vì goïi caùc phöông thöùc cuûa danh saùch ñeå taêng hieäu 
quaû toái ña. 

 

 

17.5. Chöông trình 
 
Chuùng ta coù haøm permute ñaõ ñöôïc caûi tieán: 
 
void permute(int new_entry, int degree, int *permutation) 
/* 
pre:  permutation chöùa 1 hoaùn vò vôùi caùc phaàn töû töø 1 ñeán new_entry - 1. 
post: Moïi hoaùn vò cuûa degree phaàn töû ñöôïc taïo neân töø hoaùn vò ñaõ coù vaø seõ ñöôïc xöû lyù trong haøm 

process_permutation. 
uses: haøm permute moät  caùch ñeä quy, haøm process_permutation. 
*/ 
{ 
   int current = 0; 
    
 
   do { 
      permutation[new_entry] = permutation[current]; 
      permutation[current] = new_entry; 

Hình 17.2 – Caáu truùc döõ lieäu chöùa hoaùn vò 

(entry) 

(next) 
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      if (new_entry == degree) 
         process_permutation(permutation); 
      else 
         permute(new_entry + 1, degree, permutation); 
      permutation[current] = permutation[new_entry]; 
      current = permutation[current]; 
   } while (current != 0); 
} 

 
Chöông trình chính thöïc hieän caùc khai baùo vaø khôûi taïo: 
 

main() 
/* 
pre:  Ngöôøi söû duïng nhaäp vaøo degree laø soá phaàn töû caàn hoaùn vò. 
post: Moïi hoaùn vò cuûa degree phaàn töû ñöôïc in ra. 
*/ 
{ 
   int degree; 
   int permutation[max_degree + 1]; 
 
   cout << "Number of elements to permute? "; 
   cin  >> degree; 
 
   if (degree < 1 || degree > max_degree) 
      cout << "Number must be between 1 and " << max_degree << endl; 
   else { 
      permutation[0] = 0; 
      permute(1, degree, permutation); 
   } 
} 

 
Danh saùch permutation laøm thoâng soá cho haøm process_permutation chöùa 

caùch noái keát caùc phaàn töû trong moät hoaùn vò, chuùng ta coù theå in caùc soá nguyeân cuûa 
moät caùch hoaùn vò nhö sau: 

 
void process_permutation(int *permutation) 
/* 
pre:  permutation trong caáu truùc lieân keát bôûi caùc chæ soá. 
post: permutation ñöôïc in ra. 
*/ 
{ 
   int current = 0; 
   while (permutation[current] != 0) { 
      cout << permutation[current] << " "; 
      current = permutation[current]; 
   } 
   cout << endl; 
} 
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Chöông 18 – ÖÙNG DUÏNG DANH SAÙCH LIEÂN KEÁT VAØ 
BAÛNG BAÊM 

 
 

Ñaây laø moät öùng duïng coù söû duïng CTDL danh saùch vaø baûng baêm. Thoâng qua 
öùng duïng naøy sinh vieân coù dòp naâng cao kyõ naêng thieát keá höôùng ñoái töôïng, giaûi 
quyeát baøi toaùn töø ngoaøi vaøo trong. Ngoaøi ra, ñaây cuõng laø moät ví duï raát hay veà vieäc 
söû duïng moät CTDL ñuùng ñaén khoâng nhöõng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu baøi toaùn maø coøn 
laøm taêng hieäu quaû cuûa chöông trình leân raát nhieàu. 

18.1. Giôùi thieäu veà chöông trình Game_Of_Life 
 

Game_Of_Life laø moät chöông trình giaû laëp moät söï tieán trieån cuûa söï soáng, 
khoâng phaûi laø moät troø chôi vôùi ngöôøi söû duïng. Treân moät löôùi chöõ nhaät khoâng coù 
giôùi haïn, moãi oâ hoaëc laø oâ troáng hoaëc ñang coù moät teá baøo chieám giöõ. OÂ coù teá baøo 
ñöôïc goïi laø oâ soáng, ngöôïc laïi laø oâ cheát. Moãi thôøi ñieåm oån ñònh cuûa toaøn boä löôùi 
chuùng ta goïi laø moät traïng thaùi. Ñeå chuyeån sang traïng thaùi môùi, moät oâ seõ thay ñoåi 
tình traïng soáng hay cheát tuøy thuoäc vaøo soá oâ soáng chung quanh noù trong traïng thaùi 
cuõ theo caùc quy taéc sau: 

 
1. Moät oâ coù taùm oâ keá caän. 
2. Moät oâ ñang soáng maø khoâng coù hoaëc chæ coù 1 oâ keá caän soáng thì oâ ñoù seõ cheát do 

ñôn ñoäc. 
3. Moät oâ ñang soáng maø coù töø 4 oâ keá caän trôû leân soáng thì oâ ñoù cuõng seõ cheát do 

quaù ñoâng. 
4. Moät oâ ñang soáng maø coù 2 hoaëc 3 oâ keá caän soáng thì noù seõ soáng tieáp trong 

traïng thaùi sau. 
5. Moät oâ ñang cheát trôû thaønh soáng trong traïng thaùi sau neáu noù coù chính xaùc 3 oâ 

keá caän soáng. 
6. Söï chuyeån traïng thaùi cuûa caùc oâ laø ñoàng thôøi, coù nghóa laø caên cöù vaøo soá oâ keá 

caän soáng hay cheát trong moät traïng thaùi ñeå quyeát ñònh söï soáng cheát cuûa caùc oâ 
ôû traïng thaùi sau. 

18.2. Caùc ví duï 
 

Chuùng ta goïi moät ñoái töôïng löôùi chöùa caùc oâ soáng vaø cheát nhö vaäy laø moät caáu 
hình. Trong hình 18.1, con soá ôû moãi oâ bieåu dieãn soá oâ soáng chung quanh noù, theo 
quy taéc thì caáu hình naøy seõ khoâng coøn oâ naøo soáng ôû traïng thaùi sau. Trong khi ñoù 
caáu hình ôû hình 18.2 seõ beàn vöõng vaø khoâng bao giôø thay ñoåi. 
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Vôùi moät traïng thaùi khôûi ñaàu naøo ñoù, chuùng ta khoù löôøng tröôùc ñöôïc ñieàu gì seõ 

xaûy ra. Moät vaøi caáu hình ñôn giaûn ban ñaàu coù theå bieán ñoåi qua nhieàu böôùc ñeå 
thaønh caùc caáu hình phöùc taïp hôn nhieàu, hoaëc cheát daàn moät caùch chaäm chaïp, hoaëc 
seõ ñaït ñeán söï beàn vöõng, hoaëc chæ coøn laø söï chuyeån ñoåi laëp laïi giöõa moät vaøi traïng 
thaùi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.3. Giaûi thuaät 
Muïc ñích cuûa chuùng ta laø vieát moät chöông trình hieån thò caùc traïng thaùi lieân 

tieáp nhau cuûa moät caáu hình töø moät traïng thaùi ban ñaàu naøo ñoù. 
 
Giaûi thuaät:  
• Khôûi taïo moät caáu hình ban ñaàu coù moät soá oâ soáng. 
• In caáu hình ñaõ khôûi taïo. 
• Trong khi ngöôøi söû duïng vaãn coøn muoán xem söï bieán ñoåi cuûa caùc traïng thaùi: 
 - Caäp nhaät traïng thaùi môùi döïa vaøo caùc quy taéc cuûa chöông trình. 

- In caáu hình. 

 
Hình 18.1- Moät trang thaùi  cuûa Game of Life

 
Hình 18.3 – Hai caáu hình naøy luaân phieân thay ñoåi nhau. 

 
Hình 18.2 – Caáu hình coù traïng thaùi beàn vöõng 
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Chuùng ta seõ xaây döïng lôùp Life maø ñoái töôïng cuûa noù seõ coù teân laø 
configuration. Ñoái töôïng naøy caàn 3 phöông thöùc: initialize() ñeå khôûi taïo, 
print() ñeå in traïng thaùi hieän taïi vaø update() ñeå caäp nhaät traïng thaùi môùi. 

18.4. Chöông trình chính cho Game_Of_Life 
 
#include "utility.h" 
#include "life.h" 
 
int main()  //  Chöông trình Game_Of_Life. 
/* 
pre:  Ngöôøi söû duïng cho bieát traïng thaùi ban ñaàu cuûa caáu hình. 
post: Chöông trình in caùc traïng thaùi thay ñoåi cuûa caáu hình cho ñeán khi ngöôøi söû duïng muoán 

ngöng chöông trình. Caùch thöùc thay ñoåi traïng thaùi tuaân theo caùc quy taéc cuûa troø chôi. 
uses: Lôùp Life vôùi caùc phöông thöùc initialize(), print(), update(). 
      Caùc haøm phuï trôï instructions(),  user_says_yes(). 
*/ 
 
{ 
   Life configuration; 
   instructions(); 
   configuration.initialize(); 
   configuration.print(); 
   cout << "Continue viewing new generations? " << endl; 
   while (user_says_yes()) { 
      configuration.update(); 
      configuration.print(); 
      cout << "Continue viewing new generations? " << endl; 
   } 
} 

 
Vôùi chöông trình Life naøy chuùng ta caàn hieän thöïc nhöõng phaàn sau: 
 

• Lôùp Life. 
• Phöông thöùc initialize()  khôûi taïo caáu hình cuûa Life. 
• Phöông thöùc print()  hieån thò caáu hình cuûa Life. 
• Phöông thöùc update() caäp nhaät ñoái töôïng Life chöùa caáu hình ôû traïng 

thaùi môùi. 
• Haøm user_says_yes() ñeå hoûi ngöôøi söû duïng coù tieáp tuïc xem traïng thaùi 

keá tieáp hay khoâng. 
• Haøm instruction() hieån thò höôùng daãn söû duïng chöông trình. 

 
Vôùi caùch phaùc thaûo naøy chuùng ta coù theå chuyeån sang giai ñoaïn keá, ñoù laø choïn 

löïa caùch toå chöùc döõ lieäu ñeå hieän thöïc lôùp Life. 
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18.4.1. Phieân baûn thöù nhaát cho lôùp Life 

Trong phieân baûn thöù nhaát naøy, chuùng ta chöa söû duïng moät lôùp CTDL coù saün 
naøo, maø chæ suy nghó ñôn giaûn raèng ñoái töôïng Life caàn moät maûng hai chieàu caùc 
soá nguyeân ñeå bieåu dieãn löôùi caùc oâ. Trò 1 bieåu dieãn oâ soáng vaø triï 0 bieåu dieãn oâ cheát. 
Kích thöôùc maûng laáy theâm boán bieân döï tröõ ñeå vieäc ñeám soá oâ soáng keá caän ñöôïc 
thöïc hieän deã daøng cho caû caùc oâ naèm treân caïnh bieân hay goùc. Taát nhieân vôùi caùch 
choïn löïa naøy chuùng ta ñaõ phaûi lô qua moät ñoøi hoûi cuûa chöông trình: ñoù laø löôùi chöõ 
nhaät phaûi khoâng coù giôùi haïn.  

Ngoaøi caùc phöông thöùc public, lôùp Life caàn theâm moät haøm phuï trôï 
neighbor_count ñeå tính caùc oâ soáng keá caän cuûa moät oâ cho tröôùc. 

 
const int maxrow = 20, maxcol = 60; // Kích thöôùc ñeå thöû chöông trình 
class Life { 
public: 
   void initialize(); 
   void print(); 
   void update(); 
private: 
   int grid[maxrow + 2][maxcol + 2];// Döï tröõ theâm 4 bieân nhö hình veõ döôùi ñaây 
   int neighbor_count(int row, int col); 
}; 
 

Döôùi ñaây laø haøm neighbor_count ñöôïc goïi bôûi phöông thöùc update. 
 
int Life::neighbor_count(int row, int col) 
/* 
pre:  Ñoái töôïng Life chöùa traïng thaùi caùc oâ soáng, cheát. row vaø col laø toïa ñoä hôïp leä cuûa moät oâ. 
post: Traû veà soá oâ ñang soáng chung quanh oâ taïi toïa ñoä row, col. 
*/ 
{ 
   int i, j; 
   int count = 0; 
    

 
Hình 18.4 – Löôùi caùc oâ cuûa Life coù döï tröõ boán bieân 
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 for (i = row - 1; i <= row + 1; i++) // Queùt taát caû 9 oâ, keå caû taïi (row, col) 
      for (j = col - 1; j <= col + 1; j++) 
         count += grid[i][j];  //  Neáu oâ (i,j) soáng thì coù trò 1 vaø ñöôïc coäng vaøo count 
   count -= grid[row][col]; //  Tröø ñi baûn thaân oâ ñang ñöôïc xeùt 
   return count; 
} 

 
Trong phöông thöùc update  döôùi ñaây chuùng ta caàn moät maûng taïm new_grid 

ñeå löu traïng thaùi môùi vöøa tính ñöôïc. 
 
void Life::update() 
/* 
pre:  Ñoái töôïng Life ñang chöùa moät traïng thaùi hieän taïi. 
post: Ñoái töôïng Life chöùa traïng thaùi môùi. 
*/ 
{ 
   int row, col; 
   int new_grid[maxrow + 2][maxcol + 2]; 
 
   for (row = 1; row <= maxrow; row++) 
      for (col = 1; col <= maxcol; col++) 
         switch (neighbor_count(row, col)) { 
         case 2: 
            new_grid[row][col] = grid[row][col];  //  giöõ nguyeân tình traïng cuõ 
            break; 
 
         case 3: 
            new_grid[row][col] = 1;                // oâ seõ soáng  
            break; 
         default: 
            new_grid[row][col] = 0;                // oâ seõ cheát 
         } 
 
   for (row = 1; row <= maxrow; row++) 
      for (col = 1; col <= maxcol; col++) 
         grid[row][col] = new_grid[row][col]; 
} 
 

Phöông thöùc initialize nhaän thoâng tin töø ngöôøi söû duïng veà caùc oâ soáng ôû 
traïng thaùi ban ñaàu. 
 
void Life::initialize() 
/* 
post: Ñoái töôïng Life ñang chöùa traïng thaùi ban ñaàu maø ngöôøi söû duïng mong muoán. 
*/ 
{ 
   int row, col; 
    
   for (row = 0; row <= maxrow+1; row++) 
      for (col = 0; col <= maxcol+1; col++) 
         grid[row][col] = 0; 
   cout << "List the coordinates for living cells." << endl; 
   cout << "Terminate the list with the special pair -1 -1" << endl; 
   cin >> row >> col; 
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   while (row != -1 || col != -1) { 
      if (row >= 1 && row <= maxrow) 
         if (col >= 1 && col <= maxcol) 
            grid[row][col] = 1; 
         else 
            cout << "Column " << col << " is out of range." << endl; 
      else 
         cout << "Row " << row << " is out of range." << endl; 
      cin >> row >> col; 
   } 
} 
 
 
void Life::print() 
/* 
pre:  Ñoái töôïng Life ñang chöùa moät traïng thaùi. 
post: Caùc oâ soáng ñöôïc in cho ngöôøi söû duïng xem. 
*/ 
 
{ 
   int row, col; 
   cout << "\nThe current Life configuration is:" <<endl; 
   for (row = 1; row <= maxrow; row++) { 
      for (col = 1; col <= maxcol; col++) 
         if (grid[row][col] == 1) cout << '*'; 
         else cout << ' '; 
      cout << endl; 
   } 
   cout << endl; 
} 

 
Caùc haøm phuï trôï 
 

Caùc haøm phuï trôï döôùi ñaây coù theå xem laø khuoân maãu vaø coù theå ñöôïc söûa ñoåi ñoâi 
chuùt ñeå duøng cho caùc öùng duïng khaùc. 

 
void instructions() 
/* 
post: In höôùng daãn söû duïng chöông trình Game_Of_Life. 
*/ 
 
{ 
   cout << "Welcome to Conway's game of Life." << endl; 
   cout << "This game uses a grid of size " 
        << maxrow << " by " << maxcol << " in which" << endl; 
   cout << "each cell can either be occupied by an organism or not." << endl; 
   cout << "The occupied cells change from generation to generation" << endl; 
   cout << "according to the number of neighboring cells which are alive." 
        << endl; 
} 

 
bool user_says_yes() 
{ 
   int c; 
   bool initial_response = true; 
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   do {  // Laëp cho ñeán khi ngöôøi söû duïng goõ moät kyù töï hôïp leä. 
      if (initial_response) 
         cout << " (y,n)? " << flush; 
 
      else 
         cout << "Respond with either y or n: " << flush; 
 
      do { //  Boû qua caùc khoaûng traéng. 
         c = cin.get(); 
      } while (c == '\n' || c ==' ' || c == '\t'); 
      initial_response = false; 
   } while (c != 'y' && c != 'Y' && c != 'n' && c != 'N'); 
   return (c == 'y' || c == 'Y'); 
} 

 

18.4.2. Phieân baûn thöù hai vôùi CTDL môùi cho Life 

Phieân baûn treân giaûi quyeát ñöôïc baøi toaùn Game_Of_Life nhöng vôùi haïn cheá laø 
löôùi caùc oâ coù kích thöôùc giôùi haïn. Yeâu caàu cuûa baøi toaùn laø taám löôùi chöùa caùc oâ cuûa 
Life laø khoâng coù giôùi haïn. Chuùng ta coù theå khai baùo lôùp Life chöùa moät maûng 
thaät lôùn nhö sau: 

 
class Life { 
public: 
   //  Caùc phöông thöùc. 
private: 
   bool map[int][int]; 
   //  Caùc thuoäc tính khaùc vaø caùc haøm phuï trôï. 
}; 

 
nhöng cho duø noù coù lôùn maáy ñi nöõa thì cuõng vaãn coù giôùi haïn, ñoàng thôøi caùc giaûi 
thuaät phaûi queùt heát taát caû caùc oâ trong löôùi laø hoaøn toaøn phí phaïm. Ñieàu khoâng 
hôïp lyù ôû ñaây laø taïi moãi thôøi ñieåm chæ coù moät soá giôùi haïn caùc oâ cuûa Life laø soáng, 
toát hôn heát chuùng ta neân nhìn caùc oâ soáng naøy nhö laø moät ma traän thöa. Vaø chuùng 
ta seõ duøng caùc caáu truùc lieân keát thích hôïp. 

18.4.2.1. Löïa choïn giaûi thuaät 
 

Chuùng ta seõ thaáy, caùc coâng vieäc caàn xöû lyù treân döõ lieäu goùp phaàn quyeát ñònh caáu 
truùc cuûa döõ lieäu. 

 
Khi caàn bieát traïng thaùi cuûa moät oâ ñang soáng hay cheát, neáu chuùng ta duøng 

phöông phaùp tra cöùu cuûa baûng baêm thì giaûi thuaät hieäu quaû hôn raát nhieàu: neáu oâ coù 
trong baûng thì coù nghóa laø noù ñang soáng, ngöôïc laïi laø noù ñang cheát. Vieäc duyeät 
danh saùch ñeå xaùc nhaän söï coù maët cuûa moät phaàn töû hay khoâng khoâng hieäu quaû 
baèng phöông phaùp baêm nhö chuùng ta ñaõ bieát. Ñoái vôùi baát kyø moät oâ naøo coù trong 
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caáu hình, chuùng ta coù theå xaùc ñònh soá oâ soáng chung quanh noù baèng caùch tra cöùu 
traïng thaùi cuûa chuùng.  

 
Trong hieän thöïc môùi cuûa chuùng ta cho phöông thöùc update, chuùng ta seõ duyeät 

qua taát caû caùc oâ coù khaû naêng thay ñoåi traïng thaùi, xaùc ñònh soá oâ soáng chung quanh 
moãi oâ nhôø söû duïng baûng, vaø choïn ra nhöõng oâ seõ thöïc söï soáng trong traïng thaùi keá. 

18.4.2.2. Ñaëc taû caáu truùc döõ lieäu 
 

Tuy raèng baûng baêm chöùa taát caû caùc oâ ñang soáng, nhöng noù chæ tieän trong vieäc 
tra cöùu traïng thaùi cuûa töøng oâ maø thoâi. Chuùng ta cuõng seõ caàn duyeät qua caùc oâ soáng 
trong caáu hình ñoù. Vieäc duyeät moät baûng baêm thöôøng khoâng hieäu quaû. Do ñoù, ngoaøi 
baûng baêm, chuùng ta caàn moät danh saùch caùc oâ soáng nhö laø thaønh phaàn döõ lieäu thöù 
hai cuûa moät caáu hình Life. Caùc ñoái töôïng ñöôïc löu trong danh saùch vaø baûng baêm 
cuûa caáu hình Life cuøng chöùa thoâng tin veà caùc oâ soáng, nhöng chuùng ta coù hai caùch 
truy caäp khaùc nhau. Ñieàu naøy phuc vuï ñaéc löïc cho giaûi thuaät cuûa baøi toaùn nhö ñaõ 
phaân tích ôû treân. Chuùng ta seõ bieåu dieãn caùc oâ baèng caùc theå hieän cuûa moät caáu truùc 
goïi laø Cell: moãi oâ caàn moät caëp toïa ñoä. 

 
struct Cell { 
   Cell() { row = col = 0; }   //  Caùc  constructor 
   Cell(int x, int y) { row = x;  col = y; } 
   int row, col;                
} 

 
Khi caáu hình Life nôùi roäng, caùc oâ ôû bìa ngoaøi cuûa noù seõ xuaát hieän daàn daàn. 

Nhö vaäy moät oâ môùi seõ xuaát hieän nhôø vaøo vieäc caáp phaùt ñoäng vuøng nhôù, vaø noù seõ 
chæ ñöôïc truy xuaát ñeán thoâng qua con troû. Chuùng ta seõ duøng moät List maø moãi 
phaàn töû chöùa con troû ñeán moät oâ (hình 18.5). Moãi phaàn töû cuûa List goàm hai con 
troû: moät chæ ñeán moät oâ ñang soáng vaø moät chæ ñeán phaàn töû keá trong List. 

 
Cho tröôùc moät con troû chæ moät oâ ñang soáng, chuùng ta coù theå xaùc ñònh caùc toïa 

ñoä cuûa oâ ñoù baèng caùch laàn theo con troû roài laáy hai thaønh phaàn row vaø col cuûa noù. 
Nhö vaäy, chuùng ta coù theå löu caùc con troû chæ ñeán caùc oâ nhö laø caùc baûn ghi trong 
baûng baêm; caùc toaï ñoä row vaø col cuûa caùc oâ, ñöôïc xaùc ñònh bôûi con troû, seõ laø caùc 
khoùa töông öùng. 

 
Chuùng ta caàn löïa choïn giöõa baûng baêm ñòa chæ môû vaø baûng baêm noái keát. Caùc 

phaàn töû seõ chöùa trong baûng baêm chæ coù kích thöôùc nhoû: moãi phaàn töû chæ caàn chöùa 
moät con troû ñeán moät oâ ñang soáng. Nhö vaäy, vôùi baûng baêm noái keát, kích thöôùc cuûa 
moãi baûn ghi seõ taêng 100% do phaûi chöùa theâm caùc con troû lieân keát trong caùc danh 
saùch lieân keát. Tuy nhieân, baûn thaân baûng baêm noái keát seõ coù kích thöôùc raát nhoû maø 
vaãn coù theå chöùa soá baûn ghi lôùn gaáp nhieàu laàn kích thöôùc chính noù. Vôùi baûng baêm 
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ñòa chæ môû, caùc baûn ghi seõ nhoû hôn vì chæ chöùa ñòa chæ caùc oâ ñang soáng, nhöng caàn 
phaûi döï tröõ nhieàu vò trí troáng ñeå traùnh hieän töôïng traøn xaûy ra vaø ñeå quaù trình 
tìm kieám khoâng bò keùo daøi quaù laâu khi ñuïng ñoä thöôøng xuyeân xaûy ra. 

 

Ñeå taêng tính linh hoaït, chuùng ta quyeát ñònh seõ duøng baûng baêm noái keát coù ñònh 
nghóa nhö sau: 

 
class Hash_table { 
public: 
   Error_code insert(Cell *new_entry); 
   bool retrieve(int row, int col) const; 
private: 
   List<Cell *> table[hash_size]; // Duøng danh saùch lieân keát. 
}; 

 
ÔÛ ñaây, chuùng ta chæ ñaëc taû hai phöông thöùc: insert vaø retrieve. Vieäc truy 

xuaát baûng laø ñeå bieát baûng coù chöùa con troû chæ ñeán moät oâ coù toïa ñoä cho tröôùc hay 
khoâng. Do ñoù phöông thöùc retrieve caàn hai thoâng soá chöùa toïa ñoä row vaø col vaø 
traû veà moät trò bool. Chuùng ta daønh vieäc hieän thöïc hai phöông thöùc naøy nhö laø 
baøi taäp vì chuùng raát töông töï vôùi nhöõng gì chuùng ta ñaõ thaûo luaän veà baûng baêm noái 
keát trong chöông 12. 

 
Chuùng ta löu yù raèng Hash_table caàn coù nhöõng phöông thöùc constructor vaø 

destructor cuûa noù. Chaúng haïn, destructor cuûa Hash_table caàn goïi destructor cuûa 
List cho töøng phaàn töû cuûa maûng table.  

 

 
Hình 18.5 – Danh saùch lieân keát giaùn tieáp. 
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18.4.2.3. Lôùp Life 
Vôùi caùc quyeát ñònh treân, chuùng ta seõ guùt laïi caùch bieåu dieãn vaø nhöõng ñieàu caàn 

löu yù cho lôùp Life. Ñeå cho vieäc thay ñoåi caáu hình ñöôïc deã daøng chuùng ta seõ löu 
caùc thaønh phaàn döõ lieäu moät caùch giaùn tieáp qua caùc con troû. Nhö vaäy lôùp Life caàn 
coù constructor vaø destructor ñeå ñònh vò cuõng nhö giaûi phoùng caùc vuøng nhôù caáp 
phaùt ñoäng cho caùc caáu truùc naøy. 
 
class Life { 
public: 
   Life(); 
   void initialize(); 
   void print(); 
   void update(); 
   ~Life(); 
 
private: 
   List<Cell *> *living; 
   Hash_table *is_living; 
   bool retrieve(int row, int col) const; 
   Error_code insert(int row, int col); 
   int neighbor_count(int row, int col) const; 
}; 

 
Caùc haøm phuï trôï retrieve  vaø neighbor_count xaùc ñònh traïng thaùi cuûa moät 

oâ baèng caùch truy xuaát baûng baêm. Haøm phuï trôï khaùc, insert, khôûi taïo moät ñoái 
töôïng Cell caáp phaùt ñoäng vaø cheøn noù vaøo baûng baêm cuõng nhö danh saùch caùc oâ 
trong ñoái töôïng Life. 

18.4.2.4. Caùc phöông thöùc cuûa Life 
Chuùng ta seõ vieát moät vaøi phöông thöùc vaø haøm cuûa Life ñeå minh hoïa caùch xöû lyù 

caùc oâ, caùc danh saùch vaø nhöõng gì dieãn ra trong baûng baêm. Caùc haøm coøn laïi xem 
nhö baøi taäp. 
 
Caäp nhaät caáu hình 
 

Phöông thöùc update coù nhieäm vuï xaùc ñònh caáu hình keá tieáp cuûa Life töø moät 
caáu hình cho tröôùc. Trong phieân baûn tröôùc, chuùng ta laøm ñieàu naøy baèng caùch xeùt 
moïi oâ coù trong löôùi chöùa caáu hình grid, tính caùc oâ keá caän chung quanh cho moãi oâ 
ñeå xaùc ñònh traïng thaùi keá tieáp cuûa noù. Caùc thoâng tin naøy ñöôïc chöùa trong bieán cuïc 
boä new_grid vaø sau ñoù ñöôïc cheùp vaøo grid. 

 
Chuùng ta seõ laëp laïi nhöõng coâng vieäc naøy ngoaïi tröø vieäc phaûi xeùt moïi oâ coù theå 

coù trong caáu hình do ñaây laø moät löôùi khoâng coù giôùi haïn. Thay vaøo ñoù, chuùng ta 
neân giôùi haïn taàm nhìn cuûa chuùng ta chæ trong caùc oâ coù khaû naêng seõ soáng trong 
traïng thaùi keá. Ñoù coù theå laø caùc oâ naøo? Roõ raøng ñoù chính laø caùc oâ ñang soáng trong 
traïng thaùi hieän taïi, chuùng coù theå cheát ñi nhöng cuõng coù theå tieáp tuïc soáng trong 
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traïng thaùi keá. Ngoaøi ra, moät soá oâ ñang cheát cuõng coù theå trôû neân soáng trong traïng 
thaùi sau, nhöng ñoù chæ laø nhöõng oâ ñang cheát naèm keà nhöõng oâ ñang soáng (caùc oâ coù 
maøu xaùm trong hình 9.18). Nhöõng oâ xa hôn nöõa khoâng coù khaû naêng soáng daäy do 
chuùng khoâng coù oâ naøo keá caän ñang soáng. 

 

 
Trong phöông thöùc update, bieán cuïc boä Life new_configuration duøng ñeå 

chöùa caáu hình môùi: chuùng ta thöïc hieän voøng laëp cho taát caû nhöõng oâ ñang soáng vaø 
nhöõng oâ keá caän cuûa chuùng, ñoái vôùi moãi oâ nhö vaäy, tröôùc heát caàn xaùc ñònh xem noù 
ñaõ ñöôïc theâm vaøo new_configuration hay chöa, chuùng ta caàn phaûi caån thaän ñeå 
traùnh vieäc theâm bò laëp laïi hai laàn cho moät oâ. Neáu quaû thaät oâ ñang xeùt chöa coù 
trong new_configuration, chuùng ta duøng haøm neighbor_count ñeå quyeát ñònh 
vieäc coù theâm noù vaøo caáu hình môùi hay khoâng. 

 
ÔÛ cuoái phöông thöùc, chuùng ta caàn hoaùn ñoåi caùc thaønh phaàn List vaø 

Hash_table giöõa caáu hình hieän taïi vaø caáu hình môùi new_configuration. Söï 
hoaùn ñoåi naøy laøm cho ñoái töôïng Life coù ñöôïc caáu hình ñaõ ñöôïc caäp nhaät, ngoaøi 
ra, noù coøn baûo ñaûm raèng caùc oâ, danh saùch, vaø baûng baêm trong caáu hình cuõ cuûa ñoái 
töôïng Life seõ ñöôïc giaûi phoùng khoûi boä nhôù caáp phaùt ñoäng (vieäc naøy ñöôïc thöïc 
hieän do trình bieân dòch töï ñoäng goïi destructor cho ñoái töôïng cuïc boä 
new_configuration).  
 
void Life::update() 
/* 
post: Ñoái töôïng Life chöùa caáu hình ôû traïng thaùi keá. 
uses: Lôùp Hash_table vaø lôùp Life vaø caùc haøm phuï trôï. 
*/ 
{ 
   Life new_configuration; 
   Cell *old_cell; 
    
 
 

 
Hình 18.6 – Caáu hình Life vôùi caùc oâ cheát vieàn chung quanh. 
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    for (int i = 0; i < living->size(); i++) { 
      living->retrieve(i, old_cell);      //  Laáy moät oâ ñang soáng. 
      for (int row_add = -1; row_add < 2; row_add ++) 
         for (int col_add = -1; col_add < 2; col_add++) { 
            int new_row = old_cell->row + row_add, 
                new_col = old_cell->col + col_add; 
 
//  new_row, new_col laø toaï ñoä cuûa oâ ñang xeùt hoaëc oâ keá caän cuûa noù. 
            if (!new_configuration.retrieve(new_row, new_col)) 
               switch (neighbor_count(new_row, new_col)) { 
               case 3:  //  Soá oâ soáng keá caän laø 3 thì oâ ñang xeùt trôû thaønh soáng.  
                  new_configuration.insert(new_row, new_col); 
                  break; 
 
               case 2:  //  Soá oâ soáng keá caän laø 2 thì oâ ñang xeùt giöõ nguyeân traïng thaùi.  
                  if (retrieve(new_row, new_col)) 
                     new_configuration.insert(new_row, new_col); 
                  break; 
 
               default: //  OÂ seõ cheát. 
                  break; 
               } 
         } 
   } 
// Traùo döõ lieäu trong configuration vôùi döõ lieäu trong new_configuration. 

new_configuration seõ ñöôïc doïn deïp bôûi destructor cuûa noù. 
   List<Cell *> *temp_list = living; 
   living = new_configuration.living; 
   new_configuration.living = temp_list; 
   Hash_table *temp_hash = is_living; 
   is_living = new_configuration.is_living; 
   new_configuration.is_living = temp_hash; 
} 

 
In caáu hình 
 

Ñeå in ñöôïc taát caû caùc oâ ñang soáng, chuùng ta coù theå lieät keâ laàn löôït moãi doøng 
moät oâ vôùi toïa ñoä row, col cuûa noù. Ngöôïc laïi neáu muoán bieåu dieãn ñuùng vò trí row, 
col treân löôùi, chuùng ta nhaän thaáy raèng chuùng ta khoâng theå hieån thò nhieàu hôn laø 
moät maåu nhoû cuûa moät caáu hình Life khoâng coù giôùi haïn leân maøn hình. Do ñoù 
chuùng ta seõ in moät cöûa soå chöõ nhaät ñeå hieån thò traïng thaùi cuûa 20 x 80 caùc vò trí ôû 
trung taâm cuûa caáu hình Life. 

 
Ñoái vôùi moãi oâ trong cöûa soå, chuùng ta truy xuaát traïng thaùi cuûa noù töø baûng baêm 

vaø in moät kyù töï traéng hoaëc khaùc traéng töông öùng vôùi traïng thaùi cheát hoaëc soáng 
cuûa noù. 

 
void Life::print() 
/* 
post: In moät traïng thaùi cuûa ñoái töôïng Life. 
uses: Life::retrieve. 
*/ 
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{ 
   int row, col; 
   cout << endl << "The current Life configuration is:" << endl; 
    
   for (row = 0; row < 20; row++) { 
      for (col = 0; col < 80; col++) 
         if (retrieve(row, col)) cout << '*'; 
         else cout << ' '; 
      cout << endl; 
   } 
   cout << endl; 
} 

 
Taïo vaø theâm caùc oâ môùi 
 

Phöông thöùc insert taïo moät oâ môùi vôùi toïa ñoä cho tröôùc vaø theâm noù vaøo baûng 
baêm is_living vaø vaøo danh saùch living. 
 
ErrorCode Life::insert(int row, int col) 
/* 
pre:  OÂ coù toïa ñoä (row,col) khoâng thuoäc veà ñoái töôïng Life (oâ ñang cheát) 
post: OÂ coù toïa ñoä (row,col) ñöôïc boå sung vaøo ñoái töôïng Life (oâ trôû neân soáng). Neáu vieäc 

theâm vaøo List hoaëc Hash_table khoâng thaønh coâng thì loãi seõ ñöôïc traû veà. 
uses: Caùc lôùp List, Hash_table, vaø caáu truùc Cell. 
*/ 
{ 
   Error_code outcome; 
   Cell *new_cell = new Cell(row, col); 
 
   int index = living->size(); 
   outcome = living->insert(index, new_cell); 
   if (outcome == success) 
      outcome = is_living->insert(new_cell); 
   if (outcome != success) 
      cout << " Warning: new Cell insertion failed" << endl; 
   return outcome; 
} 

 
Constructor vaø destructor cho caùc ñoái töôïng Life 
 

Chuùng ta caàn cung caáp constructor vaø destructor cho lôùp Life cuûa chuùng ta ñeå 
ñònh vò vaø giaûi phoùng caùc thaønh phaàn caáp phaùt ñoäng cuûa noù. Constructor caàn thöïc 
hieän toaùn töû new cho caùc thuoäc tính con troû. 

 
Life::Life() 
/* 
post: Caùc thuoäc tính thaønh phaàn cuûa ñoái töôïng Life ñöôïc caáp phaùt ñoäng vaø ñöôïc khôûi taïo. 
uses: Caùc lôùp Hash_table, List. 
*/ 
{ 
   living = new List<Cell *>; 
   is_living = new Hash_table; 
} 
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Destructor caàn giaûi phoùng moïi phaàn töû ñöôïc caáp phaùt ñoäng bôûi baát kyø moät 
phöông thöùc naøo ñoù cuûa lôùp Life. Beân caïnh hai con troû living vaø is_living 
ñöôïc khôûi taïo nhôø constructor coøn coù caùc ñoái töôïng Cell maø chuùng tham chieáu 
ñeán ñaõ ñöôïc caáp phaùt ñoäng trong phöông thöùc insert. Destructor caàn giaûi phoùng 
caùc ñoái töôïng Cell naøy tröôùc khi giaûi phoùng living vaø is_living. 
 
 
Life::~Life() 
/* 
post: Caùc thuoäc tính caáp phaùt ñoäng cuûa ñoái töôïng Life vaø caùc ñoái tuôïng do chuùng tham chieáu 

ñöôïc giaûi phoùng. 
uses: Caùc lôùp Hash_table, List. 
*/ 
{ 
   Cell *old_cell; 
   for (int i = 0; i < living->size(); i++) { 
      living->retrieve(i, old_cell); 
      delete old_cell; 
   } 
   delete is_living;         //  Goïi destructor cuûa Hash_table. 
   delete living;            //  Goïi destructor cuûa List. 
} 

 
Ñoái vôùi nhöõng caáu truùc coù nhieàu lieân keát baèng con troû nhö theá naøy, chuùng ta luoân 
phaûi ñaët vaán ñeà veà khaû naêng taïo raùc do nhöõng sô suaát cuûa chuùng ta. Thoâng 
thöôøng thì destructor cuûa moät lôùp luoân laøm toát nhieäm vuï cuûa noù, nhöng noù chæ doïn 
deïp nhöõng gì thuoäc ñoái töôïng cuûa noù, chöù khoâng bieát ñeán nhöõng gì maø ñoái töôïng 
cuûa noù tham chieáu ñeán. Neáu chuùng ta chuû quan, vieäc doïn deïp khoâng dieãn ra ñuùng 
nhö chuùng ta töôûng. Khi chaïy, chöông trình coù theå laø queân doïn deïp, cuõng coù theå 
laø doïn deïp nhieàu hôn moät laàn ñoái vôùi moät vuøng nhôù ñöôïc caáp phaùt ñoäng. Ñaây cuõng 
laø moät vaán ñeà khaù lyù thuù maø sinh vieân neân töï suy nghó theâm. 
 
Haøm baêm 
 

Haøm baêm ôû ñaây coù hôi khaùc vôùi nhöõng gì chuùng ta ñaõ gaëp trong nhöõng phaàn 
tröôùc, thoâng soá cuûa noù coù ñeán hai thaønh phaàn (row vaø col), nhôø vaäy chuùng ta coù 
theå deã daøng söû duïng moät vaøi daïng cuûa pheùp troän. Tröôùc khi quyeát ñònh neân laøm 
nhö theá naøo, chuùng ta haõy xeùt tröôøng hôïp moät maûng chöõ nhaät nhoû coù aùnh xaï moät 
moät döôùi ñaây chính laø moät haøm chæ soá. Coù chính xaùc laø maxrow phaàn töû trong moãi 
haøng, caùc chæ soá i, j ñöôïc aùnh xaï ñeán i + maxrow*j ñeå ñaët maûng chöõ nhaät vaøo 
moät chuoãi caùc vuøng nhôù lieân tuïc, haøng naøy keá tieáp haøng kia. 

 
Chuùng ta neân duøng caùch aùnh xaï töông töï cho haøm baêm cuûa chuùng ta vaø seõ thay 

theá maxrow baèng moät soá thích hôïp, chaúng haïn nhö moät soá nguyeân toá, ñeå vieäc 
phaân phoái ñöôïc raûi ñeàu vaø giaûm söï ñuïng ñoä.  
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const int factor = 101; 
 
int hash(int row, int col) 
/* 
post: Traû veà giaù trò haøm baêm töø 0 ñeán hash_size - 1 töông öùng vôùi toïa ñoä (row, col). 
*/ 
{ 
   int value; 
   value = row + factor * col; 
   value %= hash_size; 
   if (value < 0) return value + hash_size; 
   else return value; 
} 

 
Caùc chöông trình con khaùc 

 
Caùc phöông thöùc coøn laïi cuûa Life nhö initialize, retrieve, vaø 

neighbor_count ñeàu ñöôïc xem xeùt töông töï nhö caùc haøm vöøa roài hoaëc nhö caùc 
haøm töông öùng trong phieân baûn thöù nhaát. Chuùng ta daønh chuùng laïi nhö baøi taäp. 
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�k�h�á�c� �s�½� �r�ú�t���°�ã�c� �n�h�i�Á�u� �k�i�n�h� �n�g�h�i�Ç�m�,� �g�i�ú�p� �c�h�ú�n�g� �e�m� � �h�o�à�n� �t�h�à�n�h� �t�Ñ�t� �m�ô�n� �h�Í�c� �n�à�y� �c�i�n�g� �n�h�°

�l�à� �h�à�n�h� �t�r�a�n�g� �b�Õ� �í�c�h� �c�h�o� �c�ô�n�g� �v�i�Ç�c� �g�i�£�n�g� �d�¡�y� �c�ç�a� �c�h�ú�n�g� �e�m� �s�a�u� �n�à�y�.

�V�)�n�h� �L�o�n�g�,� �n�g�à�y� �2�2� �t�h�á�n�g� �6� �n���m� �2�0�1�2

�N�g�u�y�Å�n� �N�g�Í�c� �D�u�y�ê�n



�K�¾�T� �L�U�¬�N

ð–ð&ð–

�Q�u�a� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �h�Í�c� �t��p� �n�g�h�i�ê�n� �c�é�u� �m�ô�n� �h�Í�c� � �P�H�¯� �N�G� �P�H�Á�P� �D� �Y� �H�Ì�C

�C�H�U�Y�Ê�N� �N�G�À�N�H� �v�Û�i� �s�ñ� �h�°�Û�n�g� �d�«�n� �c�ç�a� �T�h�§�y� �N�g�u�y�Å�n� �M�i�n�h� �T�r�u�n�g� �c�h�ú�n�g� �e�m� ���ã� �b�°�Û�c

���§�u� �h�i�Ã�u� ���°�ã�c� �c�á�c�h� �t�r�u�y�Á�n� ���¡�t� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �c�h�o� �h�Í�c� �s�i�n�h� �g�i�ú�p� �h�Í�c� �s�i�n�h� �l�)�n�h� �h�Ù�i� �m�Ù�t� �c�á�c�h� �t�Ñ�t

�n�h�¥�t� �v�à� ���·�c� �b�i�Ç�t� �l�à� �h�i�Ã�u� ���°�ã�c� �n�h�ï�n�g� �k�h�ó� �k�h���n� �c�ç�a� �m�Ù�t� �n�g�°�Ý�i� �g�i�á�o� �v�i�ê�n� �t�r�o�n�g� �v�i�Ç�c� �c�h�u�©�n� �b�Ë

�b�à�i� �g�i�£�n�g� �t�r�°�Û�c� �k�h�i� �l�ê�n� �l�Û�p� �m�à� �c�å� �t�h�Ã� �l�à� �b�i�ê�n� �s�o�¡�n� �g�i�á�o� �á�n�.

���â�y� �l�à� �l�§�n� ���§�u� �t�i�ê�n� �c�h�ú�n�g� �e�m� �l�à�m� �q�u�e�n� �v�Û�i� �c�ô�n�g� �v�i�Ç�c� �c�ç�a� �m�Ù�t� �n�g�°�Ý�i� �t�h�§�y� �n�ê�n� �g�·�p

�k�h�ô�n�g� �í�t� �k�h�ó� �k�h���n� �t�ë� �v�i�Ç�c� �s�o�¡�n� �m�å�c� �t�i�ê�u�,� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �b�à�i� �h�Í�c� ���¿�n� �v�i�Ç�c� �b�i�ê�n� �s�o�¡�n� �g�i�á�o� �á�n

�n�h�°�n�g� �c�i�n�g� �n�h�Ý� �s�ñ� �h�°�Û�n�g� �d�«�n� �t��n� �t�ì�n�h� �c�ç�a� �t�h�§�y� �N�g�u�y�Å�n� �M�i�n�h� �T�r�u�n�g� ���ã� �g�i�ú�p� �c�h�ú�n�g� �e�m

�t�h�á�o� �g�á� �n�h�ï�n�g� �v�°�Û�n�g� �m�¯�c�,� �v�°�ã�t� �q�u�a� �k�h�ó� �k�h���n� �h�o�à�n� �t�h�à�n�h� �t�Ñ�t� �y�ê�u� �c�§�u� �c�ç�a� �t�h�§�y� �c�i�n�g� �n�h�°

�y�ê�u� �c�§�u� �c�ç�a� �m�ô�n� �h�Í�c�.� �Q�u�a� ���ó� �t�r�a�n�g� �b�Ë� �c�h�o� �c�h�ú�n�g� �e�m� �n�h�ï�n�g� �k�i�¿�n�t�h�é�c�,� �n�h�ï�n�g� �k�i�n�h� �n�g�h�i�Ç�m

�q�u�í� �b�á�o�,� ���ó� �l�à� �n�Á�n� �t�£�n�g� ���Ã� �c�h�ú�n�g� �e�m� �h�o�à�n� �t�h�à�n�h� �t�Ñ�t� �c�ô�n�g� �v�i�Ç�c� �g�i�£�n�g� �d�¡�y� �c�ç�a� �m�ì�n�h� �c�i�n�g� �n�h�°

�n�Ñ�i� �t�i�¿�p� �t�r�u�y�Á�n� �t�h�Ñ�n�g� �h�Í�c� �t��p� �l�â�u� ���Ý�i� �c�ç�a� �d�â�n� �t�Ù�c� �t�a�.

�C�u�Ñ�i� �c�ù�n�g� �e�m� �c�h�â�n� �t�h�à�n�h� �c�£�m�¡�n� �t�h�§�y� �N�g�u�y�Å�n� �M�i�n�h� �T�r�u�n�g� �c�ù�n�g� �c�á�c� �t�h�§�y� �c�ô� ���ã

�t��n� �t�ì�n�h� �h�×� �t�r�ã�v�Á� �m�·�t� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �v�à� �t�¡�o� ���i�Á�u� �k�i�Ç�n� �t�Ñ�t� �n�h�¥�t� ���Ã� �c�h�ú�n�g� �e�m� �h�o�à�n� �t�h�à�n�h� �t�Ñ�t� �n�h�i�Ç�m

�v�å� ���°�ã�c� �g�i�a�o�.� �E�m� �x�i�n� �c�h�ú�c� �t�¥�t� �c�£� �t�h�§�y� �c�ô� �l�u�ô�n� �d�Ó�i� �d�à�o� �s�é�c� �k�h�Ï�e� ���Ã� �t�i�¿�p� �t�å�c� �s�ñ� �n�g�h�i�Ç�p� �t�r�Ó�n�g

�n�g�°�Ý�i� �v�)� ���¡�i� �v�à� �h�o�à�n� �t�h�à�n�h� �t�Ñ�t� �n�h�ï�n�g� �n�h�i�Ç�m� �v�å� ���°�ã�c� �g�i�a�o�.

�V�)�n�h� � �L�o�n�g�,� �n�g�à�y� � �2�2�t�h�á�n�g� � � � �6� � � �n���m� �2�0�1�2

�N�g�u�y�Å�n� �N�g�Í�c� �D�u�y�ê�n



�N�H�¬�N� �X�É�T� �C�æ�A� �G�I�Á�O� �V�I�Ê�N

ð–ð– ð& ð˜ð™
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�B�Ø� �L�A�O� ���Ø�N�G�-�T�H�¯� �N�G� �B�I�N�H� � � � � � � � � � �C�Ø�N�G� �H�Ò�A� �X�Ã� �H�Ø�I� �C�H�æ� �N�G�H�(�A� �V�I�Æ�T� �N�A�M

�V�À� �X�Ã� �H�Ø�I �� �Ù�c� �l��p�-�T�ñ� �d�o�-�H�¡�n�h� �p�h�ú�c

�C�H�¯� �N�G� �T�R�Ì�N�H�K�H�U�N�G� �T�R�Ì�N�H�� �Ø� �T�R�U�N�G� �C�¤�P� �N�G�H�À
�(�B�a�n� �h�à�n�h� �k�è�m� �t�h�e�o� �Q�u�y�¿�t� ���Ë�n�h� �s�Ñ� �4�2�/�2�0�0�8�.�/�Q���-�B�L���T�B�X�H
�N�g�à�y� �1�6� �t�h�á�n�g� �4� � �n���m� �2�0�0�8� �c�ç�a� �B�Ù� �t�r�°�ß�n�g� �B�Ù� �l�a�o� ���Ù�n�g�-�T�h�°�¡�n�g� �b�i�n�h� �v�à� �X�ã� �h�Ù�i�)
ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾ð¾
�X�á�c� ���Ë�n�h� �v�Ë� �t�r�í� �b�à�i� �g�i�£�n�g� �t�r�o�n�g� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á�:
�T�ê�n� �n�g�h�Á�: �Q�u�£�n� �t�r�Ë� �c�¡� �s�ß�d�ï� �l�i�Ç�u
�M�ã� �n�g�h�Á�:
�T�r�ì�n�h���Ù� ���à�o� �t�¡�o�: �T�r�u�n�g� �c�¥�p� �n�g�h�Á
�� �Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �t�u�y�Ã�n� �s�i�n�h�:�-�T�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p� �T�r�u�n�g� �h�Í�c� �p�h�Õ� �t�h�ô�n�g� �h�o�·�c� �t�°�¡�n�g� ���°�¡�n�g�;

�-�T�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p� �T�r�u�n�g� � �h�Í�c� �c�¡� �s�ß� �v�à� �t�°�¡�n�g� ���°�¡�n�g�,� �c�ó� �b�Õ� �s�u�n�g
�v���n� �h�o�á� �T�r�u�n�g� �h�Í�c� �p�h�Õ� �t�h�ô�n�g� �t�h�e�o� �Q�u�y�¿�t� ���Ë�n�h� �B�Ù� �G�i�á�o� �d�å�c�-���à�o� �t�¡�o� �b�a�n� �h�à�n�h�.
�S�Ñ� �l�°�ã�n�g� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o�:�2�8
�B�±�n�g� �c�¥�p� �s�a�u� �k�h�i� �t�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p�:� �B�±�n�g� �t�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p� �T�r�u�n�g� �c�¥�p� �n�g�h�Á�.
�1�.� �M�ä�C� �T�I�Ê�U� ���À�O� �T� �O
�1�.�1�.� �K�i�¿�n� �t�h�é�c�,� �k�ù� �n���n�g� �n�g�h�Á� �n�g�h�i�Ç�p
�*� �K�i�¿�n� �t�h�é�c

�- �N�¯�m� �v�ï�n�g� �c�á�c� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �c�¡� �b�£�n� �v�Á� �c�¡� �s�ß� �d�ï� �l�i�Ç�u�,� �h�Ç� �q�u�£�n� �t�r�Ë� �c�¡� �s�ß� �d�ï� �l�i�Ç�u�.
�- �C�ó� ���ç� �k�i�¿�n�t�h�é�c� �v�Á� �k�h�o�a� �h�Í�c� �k�ù� �t�h�u��t� �l�à�m� �n�Á�n� �t�£�n�g� �c�h�o� �v�i�Ç�c� �n�¯�m� �b�¯�t� ���§�y� ���ç� �q�u�y� �t�r�ì�n�h

�q�u�£�n� �t�r�Ë�,� �k�h�a�i� �t�h�á�c� �c�á�c� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�ë�a� �v�à� �n�h�Ï�.
�- �C�ó� �k�h�£� �n���n�g� �c�h�u�©�n� ���o�á�n� �v�à� ���°�a� �r�a� �g�i�£�i� �p�h�á�p� �x�í� �l�ý� �c�á�c� �s�ñ� �c�Ñ�,� �t�ì�n�h� �h�u�Ñ�n�g� �t�r�o�n�g� �h�Ç

�t�h�Ñ�n�g� �c�¡� �s�ß� �d�ï� �l�i�Ç�u�.
�- �N�¯�m� �v�ï�n�g� �c�á�c� �b�i�Ç�n� �p�h�á�p� �a�n� �t�o�à�n� �n�g�h�Á� �n�g�h�i�Ç�p�.

�*� �K�ù� �n���n�g
�- �K�h�a�i� �t�h�á�c�,� �q�u�£�n� �t�r�Ë� �c�á�c� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �C�S�D�L� �é�n�g� �d�å�n�g� �v�ë�a� �v�à� �n�h�Ï�.
�- �C�à�i� ���·�t� �t�h�à�n�h� �t�h�¡�o� �c�á�c� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �C�S�D�L� �v�à� �h�Ç� �q�u�£�n� �t�r�Ë� �C�S�D�L�.
�- �Q�u�£�n� �l�ý�,� �b�£�o� �t�r�ì� �v�à� �n�â�n�g� �c�¥�p� �c�á�c� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �c�¡� �s�ß� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�ë�a� �v�à� �n�h�Ï�.
�- �P�h�á�t� �t�r�i�Ã�n� �é�n�g� �d�å�n�g� �n�h�Ï� ���Ã� �k�h�a�i� �t�h�á�c� �v�à� �q�u�£�n� �t�r�Ë� �c�á�c� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �c�¡� �s�ß� �d�ï� �l�i�Ç�u�.
�- �T�h�a�m� �g�i�a� ���£�m� �b�£�o� �a�n� �t�o�à�n� �v�à� �b�£�o� �m��t� �c�h�o� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �c�¡� �s�ß� �d�ï� �l�i�Ç�u
�- �T�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �c�á�c� �g�i�£�i� �p�h�á�p� �c�ó� �s�µ�n� ���Ã� �k�h�¯�c� �p�h�å�c� �s�ñ� �c�Ñ� �t�r�o�n�g� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �C�S�D�L
�- �T�ñ� �n�â�n�g� �c�a�o� �n���n�g� �l�ñ�c� �c�h�u�y�ê�n� �m�ô�n� �v�à� �c�ó� �k�h�£� �n���n�g� �l�à�m� �v�i�Ç�c� �t�h�e�o� �n�h�ó�m�.
�- �C�ó� �t�í�n�h� ���Ù�c� �l��p�,� �c�h�Ë�u�t�r�á�c�h� �n�h�i�Ç�m� �c�á� �n�h�â�n� �t�r�o�n�g� ���¡�n� �v�Ë� �c�ô�n�g� �t�á�c� �k�ù� �t�h�u��t� �c�ç�a� �m�ì�n�h�.

�1�.�2�.� �C�h�í�n�h� �t�r�Ë�,� ���¡�o� ���é�c�,� �T�h�Ã� �c�h�¥�t� �v�à� �q�u�Ñ�c� �p�h�ò�n�g
�*� �C�h�í�n�h� �t�r�Ë�,� ���¡�o� ���é�c

�- �C�ó� �n�h��n� �t�h�é�c� ���ú�n�g� �v�Á� ���°�Ý�n�g� �l�Ñ�i� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �v�à� �p�h�á�t� �t�r�i�Ã�n� ���¥�t� �n�°�Û�c�,� �h�i�¿�n� �p�h�á�p� �v�à� �p�h�á�p
�l�u��t�,� �ý� �t�h�é�c� ���°�ã�c� �t�r�á�c�h� �n�h�i�Ç�m� �c�ç�a� �b�£�n� �t�h�â�n� �v�Á� �l�a�o� ���Ù�n�g�,� �t�á�c� �p�h�o�n�g�,� �l�u�ô�n� �v�°�¡�n� �l�ê�n� �v�à
�t�ñ� �h�o�à�n� �t�h�i�Ç�n�.

�- �L�u�ô�n� �c�h�¥�p� �h�à�n�h� �c�á�c� �n�Ù�i� �q�u�i�,� �q�u�i� �c�h�¿� �c�ç�a� �n�h�à� �t�r�°�Ý�n�g�.
�- �C�ó� �t�r�á�c�h� �n�h�i�Ç�m�,� �t�h�á�i� ���Ù� �h�Í�c� �t��p� �c�h�u�y�ê�n� �c�§�n� �v�à� �c�§�u� �t�i�¿�n�.
�- �C�ó� �t�r�á�c�h� �n�h�i�Ç�m�,� �t�h�á�i� ���Ù� �é�n�g� �x�í�,� �g�i�£�i� �q�u�y�¿�t� �v�¥�n� ���Á� �n�g�h�i�Ç�p� �v�å� �h�ã�p� �l�ý�.



�*� �T�h�Ã� �c�h�¥�t� �v�à� �q�u�Ñ�c� �p�h�ò�n�g
�- �C�ó� �s�é�c� �k�h�o�»�,� �l�ò�n�g� �y�ê�u� �n�g�h�Á�,� �c�ó� �ý� �t�h�é�c� ���§�y� ���ç� �v�Á� �b�£�n� �t�h�â�n�,� �v�Û�i� �c�Ù�n�g� ���Ó�n�g� �v�à� �x�ã� �h�Ù�i�.
�- �C�ó� �n�h��n� �t�h�é�c� ���ú�n�g� �v�Á� ���°�Ý�n�g� �l�Ñ�i� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �p�h�á�t� �t�r�i�Ã�n� ���¥�t� �n�°�Û�c�,� �c�h�¥�p� �h�à�n�h� �h�i�¿�n� �p�h�á�p

�v�à� �p�h�á�p� �l�u��t�,� �ý� �t�h�é�c� ���°�ã�c� �t�r�á�c�h� �n�h�i�Ç�m� �c�ç�a� �b�£�n� �t�h�â�n� �v�Á� �l�a�o� ���Ù�n�g� �q�u�Ñ�c� �p�h�ò�n�g�.
�- �C�ó� �k�h�£� �n���n�g�t�u�y�ê�n� �t�r�u�y�Á�n�,� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�Á� �t�r�á�c�h� �n�h�i�Ç�m� �c�ç�a� �c�ô�n�g� �d�â�n� ���Ñ�i� �v�Û�i� �n�Á�n� �q�u�Ñ�c

�p�h�ò�n�g� �c�ç�a� ���¥�t� �n�°�Û�c�.
�2�.� �T�H�Ü�I� �G�I�A�N� �C�æ�A� �K�H�O�Á� �H�Ì�C� �V�À� �T�H�Ü�I� �G�I�A�N� �T�H�ð�C� �H�Ì�C� �T�Ð�I� �T�H�I�Â�U
�2�.�1�.� �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �c�ç�a� �k�h�o�á� �h�Í�c� �v�à� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�Í�c� �t�Ñ�i� �t�h�i�Ã�u�:

�-�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� ���à�o� �t�¡�o�:� �2� �n���m
�-�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �h�Í�c� �t��p�:� �9�0� �t�u�§�n
�-�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�Í�c� �t�Ñ�i� �t�h�i�Ã�u� �:� �2�5�5�0�h�.
�-�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �ô�n�,� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �h�¿�t� �m�ô�n� �v�à� �t�h�i� �:� �2�1�0�h�;� �T�r�o�n�g� ���ó� �t�h�i� �t�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p�:� �6�0�h

�2�.�2�.� �P�h�â�n� �b�Õ� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�Í�c� �t�Ñ�i� �t�h�i�Ã�u�:
�- �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �h�Í�c� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c� �c�h�u�n�g� �b�¯�t� �b�u�Ù�c�:�1�8�0� �h
�- �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �h�Í�c� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô� ���u�n� ���à�o�t�¡�o� �n�g�h�Á�:� �2�3�7�0� �h

�+�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �h�Í�c� �b�¯�t� �b�u�Ù�c�:� �2�0�1�5�h�;� �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �h�Í�c� �t�ñ� �c�h�Í�n�:� �5�3�5� �h�.
�+�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �h�Í�c� �l�ý� �t�h�u�y�¿�t�:� �8�0�5� �h�;� �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �h�Í�c� �t�h�ñ�c� �h�à�n�h�:� �1�5�6�5� �h

�3�.� � �D�A�N�H� �M�ä�C� �C�Á�C� �M�Ô�N� �H�Ì�C�,� �M�Ô�-���U�N� ���À�O� �T� �O� �B�®�T� �B�U�Ø�C�,� �T�H�Ü�I� �G�I�A�N� �V�À
�P�H�Â�N� �B�Ô� �T�H�Ü�I� �G�I�A�N�;� ���À� �C�¯� �N�G� �C�H�I� �T�I�¾�T� �C�H�¯� �N�G� �T�R�Ì�N�H� �M�Ô�N� �H�Ì�C�,� �M�Ô�-
���U�N� ���À�O� �T� �O� �N�G�H�À� � �B�®�T� �B�U�Ø�C�.
�3�.�1�.� �D�a�n�h� �m�å�c� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô� ���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �b�¯�t� �b�u�Ù�c

�M�ã
�M�H�,
�M��

�T�ê�n� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô�-���u�n

�T�h�Ý�i� �g�i�a�n
���à�o� �t�¡�o

�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �c�ç�a� �m�ô�n� �h�Í�c�,
�m�ô�-���u�n� �(�g�i�Ý�)

�N���m
�h�Í�c

�H�Í�c
�k�ó

�T�Õ�n�g
�s�Ñ

�T�r�o�n�g� ���ó
�G�i�Ý
�L�T

�G�ì�¡
�T�H

�I �C�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�c�h�u�n�g �1�8�0 �1�2�1 �5�9
�M�H� �0�1 �C�h�í�n�h� �t�r�Ë �1 �1 �3�0 �2�4 �6
�M�H� �0�2 �G�i�á�o� �d�å�c� �t�h�Ã� �c�h�¥�t �1 �1 �3�0 �0 �3�0
�M�H� �0�3 �P�h�á�p� �l�u��t �1 �1 �1�5 �1�1 �4

�M�H� �0�4 �G�i�á�o� �d�å�c� �q�u�Ñ�c� �p�h�ò�n�g � �A�n
�n�i�n�h

�1 �1 �4�5 �3�0 �1�5

�M�H� �0�5 �N�g�o�¡�i� �n�g�ï �1 �1 �6�0 �5�6 �4

�I�I �C�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô�-���u�n� ���à�o
�t�¡�o� �n�g�h�Á� �b�¯�t� �b�u�Ù�c

�1�8�3�5 �6�2�5 �1�2�1�0

�I�I�.�1
�C�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô� ���u�n� �k�ù
�t�h�u��t� �c�¡� �s�ß �3�6�0 �1�6�0 �2�0�0

�M��� �0�6 �T�i�n� �h�Í�c� ���¡�i� �c�°�¡�n�g �1 �1 �7�5 �3�0 �4�5
�M��� �0�7 �T�i�n� �h�Í�c� �v���n� �p�h�ò�n�g �1 �1 �1�2�0 �4�0 �8�0
�M��� �0�8 �I�n�t�e�r�n�e�t �1 �1 �4�5 �1�5 �3�0
�M�H� �0�9 �T�o�á�n�é�n�g� �d�å�n�g �1 �1 �6�0 �4�5 �1�5



�M�H� �1�0 �A�n�h� �v���n� �c�h�u�y�ê�n� �n�g�à�n�h�1 �2 �6�0 �3�0 �3�0

�I�I�.�2 �C�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô���u�n
�c�h�u�y�ê�n� �m�ô�n� �n�g�h�Á �1�4�7�5 �4�6�5 �1�0�1�0

�M��� �1�1 �L��p� �t�r�ì�n�h� �c���n� �b�£�n �1 �1 �9�0 �3�0 �6�0
�M�H� �1�2 �K�i�¿�n� �t�r�ú�c� �m�á�y� �t�í�n�h �1 �2 �9�0 �4�5 �4�5
�M�H� �1�3 �C�¡� �s�ß� �d�ï� �l�i�Ç�u �1 �2 �6�0 �4�0 �2�0
�M�H� �1�4 �M�¡�n�g� �m�á�y� �t�í�n�h �1 �2 �9�0 �4�0 �5�0

�M�H� �1�5 �C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à� �g�i�£�i
�t�h�u��t

�1 �2 �6�0 �4�0 �2�0

�M��� �1�6 �H�Ç� �q�u�£�n� �t�r�Ë�C�S�D�L �1 �2 �9�0 �3�0 �6�0
�M��� �1�7 �N�g�u�y�ê�n� �l�ý� �h�Ç� ���i�Á�u� �h�à�n�h �1 �2 �6�0 �4�0 �2�0
�M��� �1�8 �H�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �t�h�ô�n�g� �t�i�n� �q�u�£�n� �l�ý�2 �1 �6�0 �2�0 �4�0

�M�H� �1�9 �P�h�â�n� �t�í�c�h� �v�à� �t�h�i�¿�t� �k�¿� �h�Ç
�t�h�Ñ�n�g� �t�h�ô�n�g� �t�i�n �2 �1 �7�5 �4�0 �3�5

�M��� �2�0 �Q�u�£�n� �t�r�Ë� �m�¡�n�g �2 �1 �1�2�0 �4�0 �8�0
�M��� �2�1 �A�n� �t�o�à�n� �b�£�o� �m��t� �d�ï� �l�i�Ç�u�2 �1 �6�0 �2�0 �4�0
�M��� �2�2 �Q�u�£�n� �t�r�Ë� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �C�S�D�L�2 �2 �2�6�0 �8�0 �1�8�0
�M�H� �2�3 �T�h�ñ�c� �t��p� �t�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p �2 �2 �3�6�0 �3�6�0
�T�Õ�n�g� �c�Ù�n�g�: �2�0�1�5 �7�4�6 �1�2�6�9
�3�.�2�.� ���Á� �c�°�¡�n�g� �c�h�i� �t�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô� ���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �b�¯�t� �b�u�Ù�c
�(�N�Ù�i� �d�u�n�g� �c�h�i� �t�i�¿�t� �k�è�m� �t�h�e�o� �t�¡�i� �p�h�å� �l�å�c� �1�A� �v�à� �2�A�)
�4�.� �H�¯�Ú�N�G� �D�ª�N� �S�ì� �D�ä�N�G� �C�T�K�T���T�C�N� ���Â� �X�Á�C� ���Ê�N�H� �C�H�¯� �N�G� �T�R�Ì�N�H� �D� �Y
�N�G�H�À� � ���À�O� �T� �O� �T�R�Ì�N�H�� �Ø� �T�R�U�N�G� �C�¤�P� �N�G�H�À
�4�.�1�.� � �H�°�Û�n�g� �d�«�n� � �x�á�c� ���Ë�n�h� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �c�h�o� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �t�ñ� �c�h�Í�n�.

�N�g�o�à�i� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�/�m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �b�¯�t� �b�u�Ù�c� �n�ê�u� �t�r�o�n�g� �m�å�c� � �3�.�1� �v�à� �3�.�2�,� �c�á�c� �c�¡� �s�ß
�d�¡�y� �n�g�h�Á� �c�ó� �t�h�Ã� �t�ñ� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�/�m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �t�ñ� �c�h�Í�n� �h�o�·�c� �l�ñ�a� �c�h�Í�n� �t�r�o�n�g� �s�Ñ
�c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�/�m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �t�ñ� �c�h�Í�n� ���°�ã�c� ���Á� �n�g�h�Ë� �t�r�o�n�g�c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �k�h�u�n�g�.� �T�h�Ý�i� �g�i�a�n
�d�à�n�h� �c�h�o� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�/�m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �t�ñ� �c�h�Í�n� ���°�ã�c� �t�h�i�¿�t� �k�¿� �s�a�o� �c�h�o� �t�Õ�n�g� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �c�ç�a� �c�á�c
�m�ô�n� �h�Í�c�/�m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �t�ñ� �c�h�Í�n� �c�Ù�n�g� �v�Û�i� �t�Õ�n�g� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �c�ç�a� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�/�m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o
�b�¯�t� �b�u�Ù�c� �b�±�n�g� �h�o�·�c� �l�Û�n� �h�¡�n� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�Í�c� �t�Ñ�i� �t�h�i�Ã�u� ���ã� �q�u�y���Ë�n�h� �n�h�°�n�g� �k�h�ô�n�g� ���°�ã�c� �q�u�á
�t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�Í�c� ���ã� �q�u�y���Ë�n�h� �t�r�o�n�g� �k�¿� �h�o�¡�c�h� ���à�o� �t�¡�o� �c�ç�a� �t�o�à�n� �k�h�o�á� �h�Í�c�.
�4�.�2�.�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �x�á�c� ���Ë�n�h� �d�a�n�h� �m�å�c� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô� ���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �t�ñ� �c�h�Í�n�;� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n�,

�p�h�â�n� �b�Õ� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �v�à� ���Á� �c�°�¡�n�g� �c�h�i� �t�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�ç�a�t�ë�n�g� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô� ���u�n� ���à�o� �t�¡�o
�n�g�h�Á� �t�ñ� �c�h�Í�n�.



�4�.�2�.�1�.� �D�a�n�h� �m�å�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô� ���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �t�ñ� �c�h�Í�n� �v�à� �p�h�â�n� �b�Õ� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n

�M�ã
�M�H�,

�M��

�T�ê�n� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô� ���u�n
�(�K�i�¿�n� �t�h�é�c�,� �k�ù� �n���n�g� �t�ñ
�c�h�Í�n�)

�T�h�Ý�i� �g�i�a�n
���à�o� �t�¡�o

�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �c�ç�a� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô
���u�n� �(�g�i�Ý�)

�N���m
�h�Í�c

�H�Í�c
�k�ó

�T�Õ�n�g
�s�Ñ

�T�r�o�n�g� ���ó
�G�i�Ý� �L�T �G�ì�¡� � �T�H

�M�H� �2�4 �A�n� �t�o�à�n� �v�Ç� �s�i�n�h� �c�ô�n�g
�n�g�h�i�Ç�p

�1 �1 �3�0 �2�0 �1�0

�M��� �2�5 �L�¯�p� �r�á�p� �v�à� �c�à�i� ���·�t� �m�á�y� �t�í�n�h�1 �2 �9�0 �2�0 �7�0
�M��� �2�6 �C�ô�n�g� �n�g�h�Ç� ���a� �p�h�°�¡�n�g� �t�i�Ç�n �2 �1 �1�2�0 �4�5 �7�5
�M��� �2�7 �Q�u�£�n� �t�r�Ë� �t�h�i�¿�t� �b�Ë� �l�°�u� �t�r�ï �2 �1 �7�5 �3�0 �4�5
�M��� �2�8 �L��p� �t�r�ì�n�h� �c�¡� �s�ß� �d�ï�l�i�Ç�u �2 �2 �2�2�0 �6�5 �1�5�5
�T�Õ�n�g� �c�Ù�n�g�: �5�3�5 �1�8�0 �3�5�5

�4�.�2�.�2�.� ���Á� �c�°�¡�n�g� �c�h�i� �t�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �m�ô�n� �h�Í�c�,� � �m�ô� ���u�n� � ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �t�ñ� �c�h�Í�n
�(�N�Ù�i� �d�u�n�g� �c�h�i� �t�i�¿�t� �k�è�m� �t�h�e�o� �t�¡�i� �p�h�å� �l�å�c� �3�A� �v�à� �4�A�)
�4�.�3� �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �x�á�c� ���Ë�n�h� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�h�i� �t�i�¿�t� �c�ç�a� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô� ���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á�b�¯�t
�b�u�Ù�c� �t�r�o�n�g� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �d�¡�y� �n�g�h�Á� �c�ç�a� �t�r�°�Ý�n�g

�C�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�h�i� �t�i�¿�t� �c�ç�a� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c� �/� �m�ô� ���u�n� ���ã� �c�ó� �t�r�o�n�g� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �k�h�u�n�g� �c�h�É
�q�u�y� ���Ë�n�h� �c�h�i� �t�i�¿�t� ���¿�n� �c�á�c� �b�à�i� �h�Í�c�.� �C�á�c� �C�¡� �s�ß� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �c�ó� �t�h�Ã� �t�ñ� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h
�c�h�i� �t�i�¿�t� �h�¡�n� ���¿�n� �n�Ù�i� �d�u�n�g�c�ç�a� �t�ë�n�g� �b�à�i� ���Ã� �t�h�u��n� �l�ã�i� �c�h�o� �g�i�á�o� �v�i�ê�n� �k�h�i� �l�ê�n� �l�Û�p� �g�i�£�n�g� �d�¡�y�.
�4�.�4� �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�h�i� �t�i�¿�t� �c�ç�a� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �t�ñ
�c�h�Í�n

�-�T�h�Ý�i� �g�i�a�n�,� �N�Ù�i� �d�u�n�g� � �c�ç�a� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �t�ñ� �c�h�Í�n� �d�o� �t�r�°�Ý�n�g� �t�ñ
�x�â�y� �d�ñ�n�g� �s�½� ���°�ã�c� �x�á�c� ���Ë�n�h� �c���n� �c�é� �v�à�o� �m�å�c� �t�i�ê�u� ���à�o� �t�¡�o� �v�à� �y�ê�u� �c�§�u� ���·�c� �t�h�ù� �c�ç�a� �n�g�à�n�h�,
�n�g�h�Á� �h�o�·�c� �v�ù�n�g� �m�i�Á�n�.

�-�T�h�Ý�i� �g�i�a�n�,� �N�Ù�i� �d�u�n�g� � �c�ç�a� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �t�ñ� �c�h�Í�n� �d�o� �t�r�°�Ý�n�g� �l�ñ�a
�c�h�Í�n� �t�h�e�o� �k�i�¿�n� �n�g�h�Ë� �t�r�o�n�g� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �k�h�u�n�g� �s�½� �x�á�c� ���Ë�n�h� �t�h�e�o� �q�u�y� ���Ë�n�h� ���ã� �c�ó� �t�r�o�n�g
�c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �k�h�u�n�g�.� �T�r�ê�n� �c�¡� �s�ß� �c�á�c� �q�u�y� ���Ë�n�h� �n�à�y�,� �t�r�°�Ý�n�g� �t�ñ� �x�â�y� �d�ñ�n�g�,� �t�h�©�m� ���Ë�n�h� �v�à� �b�a�n
�h�à�n�h� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�h�i� �t�i�¿�t� �c�ç�a� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c� �t�ñ� �c�h�Í�n� �c�h�o� �t�r�°�Ý�n�g� �m�ì�n�h�.
�4�.�5�.� �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �s�a�u� �k�h�i� �k�¿�t� �t�h�ú�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �v�à� �h�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�h�i
�t�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p�.
�4�.�5�.�1�.� �K�i�Ã�m� �t�r�a� �k�¿�t�t�h�ú�c� �m�ô�n� �h�Í�c�,� �m�ô� ���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á�:
�-�H�ì�n�h� �t�h�é�c� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �h�¿�t� �m�ô�n�:�V�i�¿�t�,�v�¥�n� ���á�p�,�t�r�¯�c� �n�g�h�i�Ç�m�,�b�à�i� �t��p� �t�h�ñ�c� �h�à�n�h
�-�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �k�i�Ã�m� �t�r�a�+�L�ý� �t�h�u�y�¿�t� �k�h�ô�n�g� �q�u�á�1�2�0�p�h�ú�t

�+�T�h�ñ�c� �h�à�n�h� �k�h�ô�n�g� �q�u�á�8�g�i�Ý
�* �V�Á� �k�i�¿�n� �t�h�é�c

���° �ã�c� ���á�n�h� �g�i�á� �b�±�n�g� �c�á�c� �b�à�i� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �v�i�¿�t�,� �c�á�c� �b�u�Õ�i� �t�h�u�y�¿�t� �t�r�ì�n�h�,� �c�h�¥�t� �l�°�ã�n�g� �s�£�n� �p�h�©�m
�v�à� �ý� �n�g�h�)�a� �c�ç�a� �q�u�á� �t�r�ì�n�h� �s�£�n� �x�u�¥�t�.� ���á�n�h� �g�i�á� �c�å� �t�h�Ã� �t�h�e�o� �c�á�c� �m�ô���u�n� �t�h�e�o� �t�r�ì�n�h� �t�ñ� �c�á�c� �m�é�c� ���Ù
�s�a�u�:

�- �T�Õ�n�g� �h�ã�p� ���§�y� ���ç�,�c�h�í�n�h� �x�á�c� �c�á�c� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� ���ã� �h�Í�c�.
�- �P�h�â�n� �t�í�c�h� �c�h�·�t� �c�h�½� �v�à� �l�o�g�i�c� �c�á�c� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� ���ã� �h�Í�c�.



�- �è�n�g� �d�å�n�g� �c�á�c� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� ���ã� �h�Í�c� �v�à�o� �c�à�i� ���·�t�,� �k�h�a�i� �t�h�á�c�,� �q�u�£�n� �l�ý�,� �n�â�n�g� �c�¥�p�,� �b�£�o� �t�r�ì�,� �b�£�o
�m��t� �c�á�c� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �C�¡� �s�ß� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à� �t�h�a�m� �g�i�a� �p�h�â�n� �t�í�c�h� �t�h�i�¿�t� �k�¿� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �t�h�ô�n�g� �t�i�n
�d�o�a�n�h� �n�g�h�i�Ç�p�,� �c�ó� �ý� �t�°�ß�n�g� �h�a�y� ���°�a� �r�a� ���Ã� �g�i�£�i� �q�u�y�¿�t� �v�¥�n� ���Á� �c�ó� �h�i�Ç�u� �q�u�£� �n�h�¥�t�.

�- �T�r�ì�n�h� �b�à�y���§�y� ���ç� �N�Ù�i� �d�u�n�g� � �c�á�c� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �c�¡� �s�ß� �c�ó� �l�i�ê�n� �q�u�a�n�.
�*� �V�Á� �k�ù� �n���n�g

�K�¿�t� �q�u�£� �t�h�ñ�c� �h�à�n�h� �s�½� ���°�ã�c� ���á�n�h� �g�i�á� �t�h�e�o� �t�r�ì�n�h� �t�ñ� �t�ë� ���¡�n� �g�i�£�n� ���¿�n� �p�h�é�c� �t�¡�p� �q�u�a� �q�u�a�n
�s�á�t�,� �c�h�¥�m� ���i�Ã�m� �t�h�e�o� �c�ô�n�g� �v�i�Ç�c� �v�à� �s�£�n� �p�h�©�m�:

�- �� �Ù�c� �l��p� �c�ô�n�g� �t�á�c� ���¡�t� �k�¿�t� �q�u�£� �t�Ñ�t�,� �c�h�ç� ���Ù�n�g�,� �c�ó� �k�h�£� �n���n�g� �h�°�Û�n�g� �d�«�n� �k�è�m� �c�·�p� �c�á�c
���Ó�n�g� �n�g�h�i�Ç�p� �c�ó� �b��c� �t�h�¥�p�.

�- �T�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� ���°�ã�c� �c�á�c� �c�ô�n�g� �v�i�Ç�c� �t�r�o�n�g� �p�h�¡�m� �v�i� �s�í� �d�å�n�g� �c�á�c� �t�r�a�n�g� �t�h�i�¿�t� �b�Ë� �s�µ�n� �c�ó�.
�- �T�h�i�¿�t� �k�¿� �v�à� �h�o�à�n� �t�h�i�Ç�n� �q�u�y� �t�r�ì�n�h� �c�ô�n�g� �n�g�h�Ç�,� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �m�Ù�t� �c�á�c�h� �h�o�à�n� �c�h�É�n�h�.
�- �T�Õ� �c�h�é�c� �v�à� ���i�Á�u� �h�à�n�h� �s�£�n� �x�u�¥�t� �h�ã�p� �l�ý�,� �t�h�u� �x�¿�p�,� �b�Ñ� �t�r�í� �l��p� �k�¿� �h�o�¡�c�h� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �c�á�c� �b�i�Ç�n

�p�h�á�p� �a�n� �t�o�à�n� �v�à� �c�£�i� �t�h�i�Ç�n� ���i�Á�u� �k�i�Ç�n� �n�¡�i� �l�à�m� �v�i�Ç�c�.
�*� �V�Á� �t�h�á�i� ���Ù

���° �ã�c� ���á�n�h� �g�i�á� �q�u�a� �b�£�n�g� �k�i�Ã�m� �v�à� �n�h��n� �x�é�t�:
�- �C�©�n� �t�h��n�,� �n�g�h�i�ê�m� �t�ú�c� �t�r�o�n�g� �c�ô�n�g�v�i�Ç�c�.
�- �T�r�u�n�g� �t�h�ñ�c� �t�r�o�n�g� �k�i�Ã�m� �t�r�a�,� �c�ó� �t�r�á�c�h� �n�h�i�Ç�m� �v�à� �c�ó� �ý� �t�h�é�c� �g�i�ï� �g�ì�n� �b�£�o� �q�u�£�n� �t�à�i� �s�£�n�,

�m�á�y� �m�ó�c�,� �d�å�n�g� �c�å�,� �t�i�¿�t� �k�i�Ç�m� �v��t� �t�°�,� �p�h�¥�n� ���¥�u� ���¡�t� �n���n�g� �s�u�¥�t� �v�à� �c�h�¥�t� �l�°�ã�n�g� �c�a�o� �n�h�¥�t�,
���£�m� �b�£�o� �a�n� �t�o�à�n� �t�r�o�n�g� �q�u�á� �t�r�ì�n�h� �s�£�n� �x�u�¥�t�.

�- �C�ó� �ý� �t�h�é�c� �b�£�o� �v�Ç� �m�ô�i� �t�r�°�Ý�n�g�,� �b�ì�n�h���³�n�g� �t�r�o�n�g� �g�i�a�o� �t�i�¿�p�.
�- �Q�u�a�n� �t�â�m� ���¿�n� ���Ó�n�g� ���Ù�i� �v�à� �x�ã� �h�Ù�i�.
�- �K�h�£� �n���n�g� �l�à�m� �v�i�Ç�c� �t�h�e�o� �n�h�ó�m�.

�4�.�5�.�2�.� �T�h�i� �t�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p
�H�Í�c� �s�i�n�h� �s�i�n�h� �v�i�ê�n� �p�h�£�i� �t�h�a�m� �g�i�a� �h�Í�c� �t��p� ���§�y� ���ç� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�/� �M�ô�-���u�n� ���à�o� �t�¡�o� �c�ó

�t�r�o�n�g� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �v�à� �t�h�i� �t�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p� �c�u�Ñ�i� �k�h�ó�a� ���¡�t� �s�½� ���°�ã�c� �c�¥�p� �b�±�n�g� �t�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p� �T�r�u�n�g� �c�¥�p
�n�g�h�Á�.

�S�Ñ� �T�T�M�ô�n� �t�h�i �H�ì�n�h� �t�h�é�c� �t�h�i �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�i
�1
�2

�C�h�í�n�h� �t�r�Ë
�K�i�¿�n� �t�h�é�c�,�k�ù� �n���n�g� �n�g�h�Á
�-�L�ý� �t�h�u�y�¿�t� �n�g�h�Á
�+� �C�¡� �s�ß� �d�ï� �l�i�Ç�u
�+� �H�Ç� �q�u�£�n� �t�r�Ë� �C�S�D�L
�+� �P�T�T�K� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g
�-�T�h�ñ�c� �h�à�n�h� �n�g�h�Á
�+� �C�à�i� ���·�t� �H�Q�T�C�S�D�L
�+� �T�h�i�¿�t� �l��p� �C�S�D�L� �t�h�e�o
�m�«�u
�+� �K�h�a�i� �t�h�á�c� �c�¡� �s�ß� �d�ï� �l�i�Ç�u
�t�h�e�o� �y�ê�u� �c�§�u

�V�i�¿�t� �h�o�·�c� �v�¥�n� ���á�p

�V�i�¿�t� �h�o�·�c� �v�¥�n� ���á�p

�B�à�i� �t�h�i� �t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�K�h�ô�n�g� �q�u�á�1�2�0�p�h�ú�t

�K�h�ô�n�g� �q�u�á�1�8�0�p�h�ú�t

�K�h�ô�n�g� �q�u�á�2�4�g�i�Ý

�- �L�ý� �t�h�u�y�¿�t� �t�ë�3 � �4�c�â�u� �h�Ï�i� �t�Õ�n�g� �h�ã�p� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�/�M�ô�-���u�n� �c�h�u�y�ê�n� �n�g�à�n�h� ���ã� �n�ê�u
�- �T�h�ñ�c� �h�à�n�h� �h�o�à�n� �t�h�à�n�h�1�s�£�n� �p�h�©�m� �h�o�·�c�1�c�ô�n�g� ���o�¡�n� �s�£�n� �p�h�©�m� �t�r�o�n�g� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�ë�8�g�i�Ý

���¿�n�2�4�g�i�Ý
���Ñ�i� �v�Û�i� �h�Í�c� �v�i�ê�n� �k�h�á�,�g�i�Ï�i� �c�ó� �t�h�Ã� �l�à�m� ���Á� �t�à�i� �t�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p� �t�h�e�o� �c�á�c� ���Á� �t�à�i



�4�.�6�.�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �x�á�c� ���Ë�n�h� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �v�à� �n�Ù�i� �d�u�n�g�c�á�c� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g� �g�i�á�o� �d�å�c� �n�g�o�¡�i� �k�h�ó�a� �(���°�ã�c
�b�Ñ� �t�r�í� �n�g�o�à�i� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� ���à�o� �t�¡�o�)� �n�h�±�m� ���¡�t� ���°�ã�c� �m�å�c� �t�i�ê�u� �g�i�á�o� �d�å�c� �t�o�à�n� �d�i�Ç�n�.

�-�� �Ã� �h�Í�c� �s�i�n�h� �c�ó� �n�h��n� �t�h�é�c� ���§�y� ���ç� �v�Á� �n�g�h�Á� �n�g�h�i�Ç�p� ���a�n�g� �t�h�e�o� �h�Í�c�,� �t�r�°�Ý�n�g� �c�ó� �t�h�Ã� �b�Ñ
�t�r�í� �t�h�a�m� �q�u�a�n� �m�Ù�t� �s�Ñ� �c�¡� �s�ß� �d�o�a�n�h� �n�g�h�i�Ç�p� ���a�n�g� �s�£�n� �x�u�¥�t� �k�i�n�h� �d�o�a�n�h� �p�h�ù� �h�ã�p� �v�Û�i�n�g�h�Á� ���à�o
�t�¡�o� �(�c�h�ç� �y�¿�u� �c�á�c� �d�o�a�n�h� �n�g�h�i�Ç�p� �c�ó� �v�i�Ç�c� �l�°�u� �t�r�ï� �t�r�ê�n� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �c�¡� �s�ß� �d�ï� �l�i�Ç�u� �h�o�·�c� �c�á�c� �t�r�u�n�g
�t�â�m� �l�°�u� �t�r�ï� �d�ï� �l�i�Ç�u�,� �c�á�c� �c�ô�n�g� �t�y� �p�h�§�n� �m�Á�m�.

�-�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� ���°�ã�c� �b�Ñ� �t�r�í� �n�g�o�à�i� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� ���à�o� �t�¡�o� �c�h�í�n�h� �k�h�o�á�.
�4�.�7�.� �C�á�c� �c�h�ú� �ý� �k�h�á�c

�-�K�h�i� �s�í� �d�å�n�g� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h���Ã� �g�i�£�n�g� �d�¡�y� �c�h�o� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �t�u�y�Ã�n� �s�i�n�h� �t�Ñ�t� �n�g�h�i�Ç�p� �T�H�C�S
�t�h�ì� �c�Ù�n�g� �t�h�ê�m� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �v���n� �h�ó�a� �T�H�P�T� �t�h�e�o� �q�u�y� ���Ë�n�h� �c�ç�a� �B�Ù� �g�i�á�o� �d�å�c� �v�à� ���à�o� �t�¡�o� �t�r�o�n�g
�c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �k�h�u�n�g� �g�i�á�o� �d�å�c� �T�C�C�N�.

�- �K�h�i� �c�á�c� �t�r�°�Ý�n�g� �t�h�i�¿�t� �k�¿� �h�o�·�c� �l�ñ�a� �c�h�Í�n� �x�o�n�g� �c�á�c� �m�ô�n� �h�Í�c�/�m�ô�-���u�n� �t�ñ� �c�h�Í�n� �c�ó� �t�h�Ã
�s�¯�p� �x�¿�p� �l�¡�i� �m�ã� �m�ô�n� �h�Í�c�/�m�ô�-���u�n� �t�r�o�n�g� �c�h�°�¡�n�g� ���à�o� �t�¡�o� �c�ç�a� �t�r�°�Ý�n�g� �m�ì�n�h���Ã� �d�Å� �t�h�e�o� �d�õ�i� �q�u�£�n
�l�ý�.

�-�C�ó� �t�h�Ã� �l�ñ�a� �c�h�Í�n� �c�á�c� �M�ô� ���u�n� �/� �M�ô�n� �h�Í�c� ���à�o� �t�¡�o� �n�g�h�Á� �c�ó� �t�r�o�n�g� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �k�h�u�n�g
���Ã� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �c�á�c� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �d�¡�y� �n�g�h�Á� �t�r�ì�n�h���Ù� �s�¡� �c�¥�p� �n�g�h�Á� �t�ù�y� �t�h�e�o� �n�h�u� �c�§�u� �c�ç�a� �n�g�°�Ý�i
�h�Í�c�,� �t�¡�o� ���i�Á�u� �k�i�Ç�n� �t�h�u��n� �l�ã�i� �c�h�o� �n�g�°�Ý�i� �h�Í�c� �d�Å� �d�à�n�g� �h�Í�c� �l�i�ê�n� �t�h�ô�n�g� �l�ê�n� �t�r�ì�n�h���Ù� �c�a�o� �h�¡�n�.�/�.

�K�T�.� �B�Ø� �T�R�¯ �Þ�N�G
�T�H�è� �T�R�¯ �Þ�N�G

���à�m� �H�ï�u� ���¯�c



�C�H�¯� �N�G� �T�R�Ì�N�H� �M�Ô�N� �H�Ì�C� �C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� �V�À� �G�I�¢�I� �T�H�U�¬�T
�M�ã� �s�Ñ� �m�ô�n� �h�Í�c�:� �M�H� �1�5
�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �m�ô�n� �h�Í�c� �:� �6�0�h �(�L�ý� �t�h�u�y�¿�t�:� �4�0�h�;� �T�h�ñ�c� �h�à�n�h�:� �2�0�h�)

�I�.� �V�Ê� �T�R�Í�,� �T�Í�N�H� �C�H�¤�T� �C�æ�A� �M�Ô�N� �H�Ì�C�:
�- �V�Ë� �t�r�í� �:� �M�ô�n� �h�Í�c� ���°�ã�c� �b�Ñ� �t�r�í� �v�à�o� �h�Í�c� �k�ó� �2� �n���m� �t�h�é� �1�,� �s�a�u� �k�h�i� �h�Í�c� �v�i�ê�n� ���ã� �h�o�à�n

�t�h�à�n�h� �c�á�c� �m�ô�-�d�u�n�/�m�ô�n� �h�Í�c� �c�h�u�n�g� �v�à� �c�¡� �s�ß�.
�-�T�í�n�h� �c�h�¥�t� �:� �L�à� �m�ô�n� �h�Í�c� �c�h�u�y�ê�n� �m�ô�n� �n�g�h�Á� �b�¯�t� �b�u�Ù�c�,� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �m�ô�n� �h�Í�c� �n�à�y� �l�à� �n�Á�n

�t�£�n�g� �h�ì�n�h� �t�h�à�n�h� �t�°� �d�u�y� �g�i�£�i� �t�h�u��t� �v�à� �l��p� �t�r�ì�n�h� �c�ó� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �ß� �n�h�ï�n�g� �m�ô�n� �h�Í�c� �m�ô� ���u�n� �t�i�¿�p
�t�h�e�o�.
�I�I�.� �M�ä�C� �T�I�Ê�U� �M�Ô�N� �H�Ì�C

�S�a�u� �k�h�i� �h�Í�c� �x�o�n�g� �m�ô�n� �h�Í�c� �n�à�y� �H�S�S�V� �c�ó� �k�h�£� �n���n�g� �:
�*� �V�Á� �m�·�t� �k�i�¿�n� �t�h�é�c

�- �H�i�Ã�u� ���°�ã�c� �N�Ù�i� �d�u�n�g�c�ç�a�:� �d�ï� �l�i�Ç�u�,�g�i�£�i� �t�h�u��t�,� �m�Ñ�i� �q�u�a�n� �h�Ç� �g�i�ï�a� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�- �P�h�â�n� �t�í�c�h� �v�à� �x�á�c� ���Ë�n�h� ���°�ã�c� �d�ï� �l�i�Ç�u�,� �g�i�£�i� �t�h�u��t�,� �s�ñ� �k�¿�t� �h�ã�p� �c�ç�a� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à� �g�i�£�i� �t�h�u��t
�t�r�o�n�g� �m�Ù�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �m�á�y� �t�í�n�h�.

�- �Á�p� �d�å�n�g� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �h�ã�p� �l�ý� ���Ñ�i� �v�Û�i� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �t�°�¡�n�g� �t�h�í�c�h� ���Ã� �g�i�£�i� �q�u�y�¿�t�b�à�i� �t�o�á�n
���¡�n� �g�i�£�n�.

�- �Á�p� �d�å�n�g� ���°�ã�c� �c�á�c� �p�h�°�¡�n�g� �p�h�á�p� �s�¯�p� �x�¿�p�,� �t�ì�m� �k�i�¿�m� ���¡�n� �g�i�£�n�,� �c�á�c� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u
���Ù�n�g� �(�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�)�,� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �c�â�y� �v�à� �c�â�y� �n�h�Ë� �p�h�â�n� � �v�à�o� �g�i�£�i� �q�u�y�¿�t� �c�á�c� �b�à�i� �t�o�á�n�.

�*� �V�Á� �m�·�t� �k�ù� �n���n�g
�- �T�h�ñ�c� �h�à�n�h� �(�c�à�i� ���·�t� �v�à� �b�i�ê�n� �d�Ë�c�h�)� �c�á�c� �b�à�i� �t�o�á�n� �s�í� �d�å�n�g� �c�á�c� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �v�à� �g�i�£�i� �t�h�u��t� ���ã

�h�Í�c�.
�*� �V�Á� �m�·�t� �t�h�á�i� ���Ù

�- �N�g�h�i�ê�m� �t�ú�c� �t�r�o�n�g� �h�Í�c� �t��p� �v�à� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �t�Ñ�t� �c�á�c� �y�ê�u� �c�§�u� ���°�ã�c� �g�i�a�o�.
�- �L�u�ô�n� ���Ù�n�g� �n�ã�o� �s�u�y� �n�g�h�)�.� �t�h�°�Ý�n�g� �x�u�y�ê�n� �l�u�y�Ç�n� �t��p� �t�°� �d�u�y� �t�r�o�n�g� �v�i�Ç�c� �h�Í�c
�- �R�è�n� �l�u�y�Ç�n� �t�í�n�h� �c�©�n� �t�h��n�,� �k�h�o�a� �h�Í�c� �t�r�o�n�g� �c�ô�n�g� �v�i�Ç�c� �h�Í�c� �t��p�,� �n�g�h�i�ê�n� �c�é�u�.

�I�I�I�.� �N�Ø�I� �D�U�N�G� �M�Ô�N� �H�Ì�C
�1� �N�Ù�i� �d�u�n�g� � �t�Õ�n�g� �q�u�á�t� �v�à� �p�h�â�n� �p�h�Ñ�i� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n�:

�S�Ñ
�T�T

�T�ê�n� �c�h�°�¡�n�g� �m�å�c

�T�h�Ý�i� �g�i�a�n

�T�Õ�n�g
�s�Ñ

�L�ý
�t�h�u�y�¿�t

�T�h�ñ�c� �h�à�n�h
�B�à�i� �t��p

�K�i�Ã�m� �t�r�a�*

�(�L�T� �h�o�·�c
�T�H�)

�I

�T�Õ�n�g� �q�u�a�n� �v�Á� �C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à
�g�i�£�i� �t�h�u��t

�5 �5

�- �T�Õ�n�g� �q�u�a�n� �v�Á� �C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à
�g�i�£�i�t�h�u��t

�- �C�á�c� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u
�I�I �� �Ç� �q�u�y� �v�à� �g�i�£�i� �t�h�u��t� ���Ç� �q�u�y �1�0 �5 �5

�- �K�h�á�i� �n�i�Ç�m� �v�Á� ���Ç� �q�u�i
�- �G�i�£�i� �t�h�u��t� ���Ç� �q�u�y



�I�I�I

�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g �2�2 �1�5 �7 �*

�- �C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g

�- �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t
�- �N�g���n� �x�¿�p� �v�à� �h�à�n�g� ���ã�i� �(�S�t�a�c�k� �v�à
�Q�u�e�u�e�)

�I�V �C�á�c�p�h�°�¡�n�g� �p�h�á�p� �s�¯�p� �x�¿�p� �c�¡� �b�£�n �1�5 �1�0 �5 �*
�- �� �Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �b�à�i� �t�o�á�n� �s�¯�p� �x�¿�p

�- �C�á�c� �p�h�°�¡�n�g� �p�h�á�p� �s�¯�p� �x�¿�p

�V �T�ì�m� �k�i�¿�m �8 �5 �3 �*
�- �T�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h
�- �T�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n
�C�Ù�n�g�: �6�0 �4�0 �2�0

�*�G�h�i� �c�h�ú�:�T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �l�ý� �t�h�u�y�¿�t� ���°�ã�c� �t�í�n�h� �v�à�o� �g�i�Ý� �l�ý�t�h�u�y�¿�t�,� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �t�h�ñ�c� �h�à�n�h� ���°�ã�c
�t�í�n�h� �v�à�o� �g�i�Ý� �t�h�ñ�c� �h�à�n�h�.

�C�h�°�¡�n�g� �3�:�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g
�M�å�c� �t�i�ê�u� �:

�- �X�á�c� ���Ë�n�h� ���°�ã�c� �s�ñ� �c�§�n� �t�h�i�¿�t� �k�h�i� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g�.
�- �G�h�i� �n�h�Û� �(�t�í�n�h� �c�h�¥�t�,� �c�h�é�c� �n���n�g�,� �c�á�c�h� �k�h�a�i� �b�á�o�)� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �c�o�n� �t�r�Ï�.
�- �� �Ë�n�h� �n�g�h�)�a� ���°�ã�c� �d�a�n�h�s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�.
�- �K�h�a�i� �t�h�á�c� ���°�ã�c� �c�á�c� �l�o�¡�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�:� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n�;� �k�é�p�;� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �(�v�Á� �c�á�c�h� �t�Õ

�c�h�é�c� �v�à� �c�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �x�í� �l�ý� �c�¡� �b�£�n� �t�r�ê�n� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�)�.
�- �T�h�ñ�c� �h�à�n�h� �(�l��p� �t�r�ì�n�h� �v�à� �b�i�ê�n� �d�Ë�c�h�)� ���°�ã�c� �v�Û�i� �c�á�c� �b�à�i� �t�o�á�n� �s�í� �d�å�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n

�k�¿�t�.
�- �K�h�£�o� �s�á�t� �m�Ù�t�v�à�i� �d�¡�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �t�h�ô�n�g� �d�å�n�g� �k�h�á�c�:� �S�t�a�c�k� �v�à� �Q�u�e�u�e� �(���Ë�n�h� �n�g�h�)�a�,

�c�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n� �d�¡�n�g� �m�£�n�g� �v�à� �d�a�n�h� �s�á�c�h�)�.
�- �T�h�ñ�c� �h�à�n�h� �(�l��p� �t�r�ì�n�h� �v�à� �b�i�ê�n� �d�Ë�c�h�)� ���°�ã�c� �v�Û�i� �c�á�c� �b�à�i� �t�o�á�n� �s�í� �d�å�n�g� �S�t�a�c�k� �v�à� �Q�u�e�u�e�.

�N�Ù�i� �d�u�n�g �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �:� � �2�2� �h� �(�L�T�:� �1�5� �h� �;� �T�H�:� �7�h�)
�1�.�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:� �4�h

�1�.�1�.� �N�h�u� �c�§�u� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g
�1�.�2�.� �K�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �c�o�n� �t�r�Ï� �(�b�i�¿�n� �k�h�ô�n�g� ���Ù�n�g�,� �c�o�n� �t�r�Ï�,� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g�)
�2�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:� �1�2�h
�2�.�1�.� ���Ë�n�h� �n�g�h�)�a
�2�.�2�.� �C�á�c� �h�ì�n�h� �t�h�é�c� �t�Õ� �c�h�é�c
�2�.�3�.� �D�a�n�h� �s�á�c�h�l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �(�c�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c�,� �c�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n�:� �c�h�è�n�;� �t�ì�m�;� �h�ç�y�;� �d�u�y�Ç�t
�d�a�n�h� �s�á�c�h�)
�2�.�4�.� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �(�c�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c�,� �c�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n�:� �c�h�è�n�;� �t�ì�m�;� �h�ç�y�;� �d�u�y�Ç�t
�d�a�n�h� �s�á�c�h�)
�2�.�5�.� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �(�c�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c�,� �c�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n�:� �c�h�è�n�;�t�ì�m�;� �h�ç�y�;



�d�u�y�Ç�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h�)
�3�.�N�g���n� �x�¿�p� �v�à� �h�à�n�g� ���ã�i� �(�S�t�a�c�k� �v�à� �Q�u�e�u�e�) �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:� �6�h
�3�.�1�.� �S�t�a�c�k� �(���Ë�n�h� �n�g�h�)�a�,� �c�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n�:� �d�ù�n�g� �m�£�n�g�;� �d�ù�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h�)�.
�3�.�2�.� �Q�u�e�u�e� �(���Ë�n�h� �n�g�h�)�a�,� �c�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n�:� �d�ù�n�g� �m�£�n�g�;� �d�ù�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h�)

�C�h�°�¡�n�g� �5�:�T�ì�m� �k�i�¿�m
�M�å�c� �t�i�ê�u� �:

�- �K�h�£�o� �s�á�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h�,� �n�h�Ë� �p�h�â�n� �c�à�i� ���·�t� �v�à� ���á�n�h� �g�i�á� ���°�ã�c� ���Ù
�p�h�é�c� �t�¡�p� �c�ç�a� �g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�- �T�h�ñ�c� �h�à�n�h� �(�l��p� �t�r�ì�n�h� �v�à� �b�i�ê�n� �d�Ë�c�h�)� ���°�ã�c� �v�Û�i� �c�á�c� �b�à�i� �t�o�á�n� �s�í� �d�å�n�g� �g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m
�k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h�,� �n�h�Ë� �p�h�â�n

�N�Ù�i� �d�u�n�g�: �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:� �8� �h� �(�L�T�:� �5�h� �;� �T�H�:� �3�h�)
�1�.�T�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:� �4�h
�1�.�1�.�G�i�£�i� �t�h�u��t
�1�.�2�.�C�à�i� ���·�t
�1�.�3�.� ���á�n�h� �g�i�á� �g�i�£�i� �t�h�u��t
�2�.� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:� �4�h
�2�.�1�.� �G�i�£�i� �t�h�u��t
�2�.�2�.� �C�à�i� ���·�t
�2�.�3�.� ���á�n�h� �g�i�á� �g�i�£�i� �t�h�u��t

�L��p�k�¿� �h�o�¡�c�h� �b�à�i� �d�¡�y�:

�S�T�T �T�Ê�N� �C�H�¯� �N�G �T�H�Ü�I� �G�I�A�N �T�H�Ü�I� �G�I�A�N� �T�H�ð�C� �H�I�Æ�N� �B�À�I� �D� �Y

�1
�C�¥�u� �t�r�ú�c
�d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g �2�2�h�(�1�5�h�L�T�+�7�h�T�H�)

�4�x�4�h�(�4� �g�i�á�o� �á�n� �l�ý� �t�h�u�y�¿�t�:�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I
�(�1�5�h�L�T�)�+�C�h�°�¡�n�g� �V� �(�1�h�L�T�)�)

�2�x�4�h� �(�2� �g�i�á�o� �á�n� �t�h�ñ�c� �h�à�n�h�:�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I
�(�7�h�T�H�)� � � �+�C�h�°�¡�n�g� �V�(�1�h�T�H�)�)�.

�2 �T�ì�m� �k�i�¿�m �8�h�(�5�h�L�T�+�3�h�T�H�)

�1�x�4�h�(�1� �g�i�á�o� �á�n� �l�ý� �t�h�u�y�¿�t�:
�C�h�°�¡�n�g� �V� �(�4�h�L�T�)�)

�1�x�4�h� �(�1� �g�i�á�o� �á�n� �t�h�ñ�c� �h�à�n�h�:
�C�h�°�¡�n�g� �V� �(�2�h�T�H�)



�G�I�Á�O� �Á�N� �S�Ð�:�1 �T�h�Ý�i�g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n�:� �4�h
�T�ê�n� �c�h�°�¡�n�g�:�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I
�C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G
�T�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �n�g�à�y�.�.�.�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�T�Ê�N� �B�À�I�:
�B�à�i� �1�:�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g

�M�ä�C� �T�I�Ê�U� �C�æ�A� �B�À�I�:
�S�a�u� �k�h�i� �h�Í�c� �x�o�n�g� �b�à�i� �n�à�y� �n�g�°�Ý�i� �h�Í�c� �c�ó� �k�h�£� �n���n�g�:
�*�P�h�â�n� �b�i�Ç�t� ���°�ã�c� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u���Ù�n�g� �v�à� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �t�)�n�h
�*�M�ô� �t�£� ���°�ã�c� �c�¥�u� �t�r�ú�c� � �v�à� �c�á�c�h� �s�í� �d�å�n�g� �c�ç�a� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï
�*�V��n� �d�å�n�g�,� �k�h�a�i� �b�á�o� ���°�ã�c� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �v�à�o� �b�à�i� �t��p

�� �Ò� �D�Ù�N�G� �V�À� �P�H�¯� �N�G� �T�I�Æ�N� �D� �Y� �H�Ì�C
�G�i�á�o� �á�n�,� �b�à�i� �g�i�£�n�g� �c�h�i� �t�i�¿�t�,� �g�i�á�o� �t�r�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à� �g�i�£�i� �t�h�u��t�,� �b�£�n�g�,� � �p�h�¥�n�,� �b�£�n�g
�b�i�Ã�u

�I�.�Ô�N� ���Ê�N�H� �L�Ú�P� �H�Ì�C�:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:� �1 �
�+� ���i�Ã�m� �d�a�n�h
�+� �N�h�¯�c� �n�h�ß

�I�I�.� �T�H�ð�C� �H�I�Æ�N� �B�À�I� �H�Ì�C

�T�T �N�Ø�I� �D�U�N�G �H�O� �T� ���Ø�N�G� �D� �Y� �H�Ì�C �T�H�Ü�I
�G�I�A�N�H�O� �T� ���Ø�N�G� �C�æ�A

�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N
�H�O� �T� ���Ø�N�G
�C�æ�A� �H�Ì�C� �S�I�N�H

�1 �D�«�n� �n�h��p
�T�r�£� �b�à�i�c�i� �v�à� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�b�à�i� �m�Û�i�.

�-�G�V� �g�Í�i� �t�ê�n� �H�S� �t�r�£
�b�à�i�.

�-�G�V� �n�ê�u� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�-�G�V� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i� �c�ç�a� �H�S�.

�-�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �c�â�u� �t�r�£
�l�Ý�i� �v�à� ���á�n�h� �g�i�á� ���i�Ã�m�.

�-�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�p�h�§�n� �b�à�i� �m�Û�i�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�h�Ï�i� �c�ç�a� �G�V�.

�-�H�S� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e
�n�h��n� �x�é�t� �c�ç�a� �G�V�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
���Ë�n�h� �h�ì�n�h� �n�h�ï�n�g
�n�Ù�i� �d�u�n�g� �s�¯�p� �h�Í�c�.

�5 �

�2 �G�i�£�n�g� �b�à�i� �m�Û�i
�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I�C�¤�U� �T�R�Ú�C
�D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G

�B�à�i� �1�:� �C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u



���Ù�n�g
�I�.�N�h�u� �c�§�u� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �c�¥�u
�t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g

�I�I�.�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g
�I�I�.�1�.�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �t�)�n�h

�I�I�.�2� �C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g

�a�.�B�i�¿�n� �k�h�ô�n�g� ���Ù�n�g

�b�.�B�i�¿�n� ���Ù�n�g

�L�°�u�ý�:

�G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �v�Á� �c�á�c� �k�i�Ã�u� �c�¥�u
�t�r�ú�c� ���ã� �h�Í�c�,� ���·�t� �c�â�u
�h�Ï�i� �v�à� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�ì
�s�a�o� �c�ó� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï
�l�i�Ç�u� ���Ù�n�g�.

�G�V� ���Í�c� �v�à� �g�h�i� �k�h�á�i
�n�i�Ç�m� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï�l�i�Ç�u
�t�)�n�h� �l�ê�n� �b�£�n�g�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� �v�à
�g�Í�i� �h�Í�c� �s�i�n�h� �t�r�£� �l�Ý�i

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� �b�Õ
�s�u�n�g� �c�â�u� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�ç�a
�H�S� �v�à� ���Í�c� �h�o�à�n
�c�h�É�n�h� �c�â�u� �t�r�£� �l�Ý�i� ���Ã
�h�Í�c� �g�h�i� �v�à�o� �t��p�.

�G�V� �c�h�o� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �H�S
�x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �t�°� �d�u�y
�l�¡�i� �b�à�i�.

�G�V� �n�h�¯�c� �l�¡�i� �p�h�§�n
�g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡� �l�°�ã�c�-
�c�h�u�y�Ã�n� �ý� �,� ���·�t� �c�â�u
�h�Ï�i�,�c�h�o� �v�í� �d�å�.

�G�V� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�h�£�o
�l�u��n� �n�h�ó�m�.

�G�V� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i�,� �n�h��n� �x�é�t� �v�à
�b�Õ� �s�u�n�g� �c�â�u� �t�r�£� �l�Ý�i�.
�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� �v�à
�g�Í�i� �H�S� �t�r�£� �l�Ý�i�.
�G�V� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i�,� �n�h��n� �x�é�t� �v�à
�b�Õ� �s�u�n�g� �c�â�u� �t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� ���°�a� �r�a� �m�Ù�t� �s�Ñ
�l�°�u�ý� ���Ã� �H�S� �h�i�Ã�u� �b�à�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �s�u�y
�n�g�h�)� �,� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�â�u
�h�Ï�i� �v�à� �v�i�¿�t� �m�Ù�t� �s�Ñ� �ý
�q�u�a�n� �t�r�Í�n�g� �m�à� �G�V
�n�h�¥�n� �m�¡�n�h�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�g�h�i� �k�h�á�i� �n�i�Ç�m� �v�à�o
�t��p�.

�H�S� �t�r�£� �l�Ý�i�c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�g�h�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�à
�s�u�y� �n�g�h�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �s�u�y
�n�g�h�)� �v�à� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�â�u
�h�Ï�i�.

�H�S� �t�h�£�o� �l�u��n� �v�à
���°�a� �r�a�ý� �k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�- �g�h�i
�b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.
�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�- �g�h�i
�b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �c�h�ú�ý� �l�¯�n�g
�n�g�h�e�.
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�I�I�I�.�B�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï
�I�I�I�.�1� �G�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u

�I�I�I�.�2� ���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �k�i�Ã�u
�c�o�n� �t�r�Ï

�I�I�I�.�3� �K�h�a�i� �b�á�o� �b�i�¿�n� �c�o�n
�t�r�Ï

�I�I�I�.�4� �M�«�u� �c�h�u�n�g� ���Ã� ���Ë�n�h
�n�g�h�)�a� �k�i�Ã�u� �v�à� �k�h�a�i� �b�á�o
�c�á�c� �b�i�¿�n�c�o�n� �t�r�Ï

�I�I�I�.�5� �C�¥�p� �p�h�á�t� �v�ù�n�g� �n�h�Û
�c�h�o� �b�i�¿�n

�G�V� �c�h�o� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �H�S
�v�i�¿�t� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �v�à� �d�«�n� �n�h��p
�v�à�o� �p�h�§�n� �m�Û�i�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� �v�à
�g�Í�i� �H�S� �t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i�,� �n�h��n� �x�é�t� �v�à
�b�Õ� �s�u�n�g� �c�â�u� �t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� �v�i�¿�t� �k�h�a�i� �b�á�o� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�à� �c�h�o� �v�í� �d�å
�m�i�n�h� �h�Í�a�.

�G�V� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�í�d�å
�t�r�ê�n�.

�G�V� �c�h�o� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �H�S
�g�h�i� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�G�V� �d�á�n� �b�£�n�g� �b�i�Ã�u
�l�ê�n� �b�£�n�g�,� �g�Í�i� �H�S
�q�u�a�n� �s�á�t�.

�G�V� �c�h�o� �v�í� �d�å� �v�à� �g�Í�i
�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �l�à�m�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� �g�i�£�i
�t�h�í�c�h�v�à� �b�Õ� �s�u�n�g
�t�h�ê�m� �v�à�o� �v�í� �d�å�.

�G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u�,� ���°�a
�r�a� �m�Ù�t� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�,� �v�½� �h�ì�n�h� �l�ê�n
�b�£�n�g�,� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�í�d�å

�H�S� �v�i�¿�t� �b�à�i�.

�H�S� �c�h�ú� �ý� �l�¯�n�g
�n�g�h�e�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�- �g�h�i
�b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �c�h�ú� �ý� �v�à� �t�ñ� �l�à�m
�v�í� �d�å�.

�H�S� �c�h�ú� �ý� �l�¯�n�g
�n�g�h�e�.

�H�S� �g�h�i� �k�h�a�i� �b�á�o
�v�à�o� �t��p�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�,
�q�u�a�n� �s�á�t� �b�£�n�g� �b�i�Ã�u�.

�M�Ù�t� �H�S�l�ê�n� �b�£�n�g
�l�à�m�,� �c�á�c� �H�S� �c�ò�n� �l�¡�i
�l�à�m� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�s�í�a� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�,�l�¯�n�g
�n�g�h�e� �v�à� �g�h�i� �v�í� �d�å
�v�à�o� �t��p�.
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�L�°�u�ý�:

�I�I�I�.�6� �G�i�£�i� �p�h�ó�n�g� �v�ù�n�g
�n�h�Û� �c�ç�a� �b�i�¿�n

�t�r�ê�n�.

�G�V� �l�°�u�ý� �m�Ù�t� �s�Ñ� �v�¥�n
���Á� �v�à� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� ���°�a� �r�a� �m�Ù�t� �v�í� �d�å
�m�i�n�h� �h�Í�a�,� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h
�v�í� �d�å� �t�r�ê�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�g�h�i� �v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�3 �

�4 �

�3 �C�ç�n�g� �c�Ñ� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �v�à� �k�¿�t
�t�h�ú�c� �b�à�i
�-�N�h�¥�n� �m�¡�n�h� �t�r�Í�n�g� �t�â�m� �b�à�i
�h�Í�c� �ß� �p�h�§�n� �I�,� �I�I�.�2�,� �I�I�I�.�2�,� �I�I�I�.�3�,
�I�I�I�.�4�,� �I�I�I�.�5

�-�N�h��n� �x�é�t� �t�ì�n�h� �h�ì�n�h� �h�Í�c� �c�ç�a
�l�Û�p

�-�N�ê�u� �k�¿� �h�o�¡�c�h� �c�ç�a� �t�i�¿�t� �t�Û�i

�G�i�á�o� �v�i�ê�n� ���·�t� �r�a� �c�â�u
�h�Ï�i� ���Ã� �h�Í�c� �s�i�n�h� �n�¯�m
�v�ï�n�g� �t�r�i� �t�h�é�c�,� �m�ß
�r�Ù�n�g� �v�à� �v��n� �d�å�n�g� �t�r�i
�t�h�é�c� ���ã� �l�)�n�h� �h�Ù�i�.
�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �t�i�n�h
�t�h�§�n�,� �t�h�á�i� ���Ù� �h�Í�c� �t��p
�c�ç�a� �l�Û�p�.

�G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �v�Á� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �t�i�¿�t
�s�a�u�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �g�h�i�c�h�é�p� �n�h�ï�n�g
�n�Ù�i� �d�u�n�g� �l�i�ê�n� �q�u�a�n
���¿�n� �t�i�¿�t� �t�i�¿�p� �s�a�u�.
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�4 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�ñ� �h�Í�c �B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�1�.�è�n�g� �d�å�n�g� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï�?
�2�.�C�o�n� �t�r�Ï� �v�à� �m�£�n�g� �c�ó� �m�Ñ�i� �q�u�a�n� �h�Ç� �n�h�°� �t�h�¿
�n�à�o�?

�1�5 �

�N�g�u�Ó�n� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �t�h�a�m� �k�h�£�o �T�ê�n� �s�á�c�h�:�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u
�T�ê�n� �t�á�c� �g�i�£�:� �N�g�u�y�Å�n�T�r�u�n�g� �T�r�ñ�c
�T�ê�n� �N�X�B�:� �T�r�°�Ý�n�g� ���H� �B�á�c�h� �K�h�o�a� �H�Ó� �C�h�í� �M�i�n�h
�N���m� �X�B�:� �1�9�9�3

�T�R� �̄Þ�N�G� �K�H�O�A� �T�R�¯ �Þ�N�G� �T�Ô� �M�Ô�N �N�g�à�y�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g� �.�.�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.
�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N

�N�g�u�y�Å�n� �N�g�Í�c� �D�u�y�ê�n



�1

�G�i�á�o� �á�n� �s�Ñ�:� �1�(�G�i�á�o� �á�n� �c�h�i� �t�i�¿�t�)
�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I

�C�¤�U�T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G
�B�à�i� �1�:� �C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G
�1�.�D�«�n� �n�h�â�p�:
�*�� �·�t� �r�a� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �c�i�.
�C�â�u� �h�Ï�i�:
�1�.���Ç� �q�u�y� �l�à� �g�ì�?���i�Á�u� �k�i�Ç�n� ���Ã� ���Ç� �q�u�y�?� �è�n�g� �d�å�n�g� �?
�2�.�N�ê�u� �c�á�c� �k�i�Ã�u� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g� �m�à� �b�¡�n� ���ã� �t�ì�m� �h�i�Ã�u� �t�r�°�Û�c� �ß� �n�h�à�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:
�1�.
�-�� �Ç� �q�u�y� �l�à���°�a�r�a� �m�Ù�t� ���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �v�à� �s�í� �d�å�n�g� �l�¡�i� �c�h�í�n�h� ���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� ���a�n�g� ���°�ã�c� �c�h�é�n�g� �m�i�n�h�.
�-���i�Á�u� �k�i�Ç�n�:

�T�Ó�n� �t�¡�i� �b�°�Û�c� ���Ç� �q�u�y�.
�C�ó� ���i�Á�u� �k�i�Ç�n� �d�ë�n�g�.

�-�è�n�g� �d�å�n�g�:� �S�í� �d�å�n�g� �t�r�o�n�g� �v�i�Ç�c� �s�¯�p� �x�¿�p� �h�o�·�c� ���Ã� �g�Í�i� �l�¡�i� �n�h�ï�n�g� �h�à�m� �t�h�ç� �t�å�c� �c�ó� �t�r�o�n�g� �n�ó�.
�V�D�:� �t�r�o�n�g� �g�i�£�i� �t�h�u��t� �q�u�i�c�k�s�o�r�t�,� �t�h�á�p� �h�à� �n�Ù�i�,�.�.�.
�2�.
�C�á�c� �k�i�Ã�u� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g� �l�à� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �v�à� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�,�.�.�.
�+�D�«�n� �n�h��p� �v�à�o� �b�à�i� �m�Û�i�:
�I�.�N�h�u� �c�§�u� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g�:
�T�¥�t� �c�£� �c�á�c� �b�i�¿�n� �t�h�u�Ù�c� �c�á�c� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�ô� �h�°�Û�n�g� �c�h�u�©�n� �h�a�y� �c�á�c� �b�i�¿�n� �t�h�u�Ù�c� �c�á�c� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u
�c�ó� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �m�à� �t�a� ���ã�h�Í�c� �v�à� �s�í� �d�å�n�g� ���°�ã�c� �g�Í�i� �l�à� �b�i�¿�n� �t�)�n�h�.� �S�ß� �d�)� �g�Í�i� �l�à� �b�i�¿�n� �t�)�n�h� �b�ß�i� �v�ì� �k�h�i
�g�·�p� �k�h�a�i� �b�á�o� �c�á�c� �b�i�¿�n� �n�à�y�,� �m�á�y� �s�½� �d�à�n�h� �s�µ�n�g� �s�Ñ� �ô� �n�h�Û� �c�§�n� �t�h�i�¿�t� �c�h�o� �b�i�¿�n� ���ó� �m�·�c� �d�ù� �b�i�¿�n� ���ó
�c�ó� �d�ù�n�g� ���¿�n� �h�a�y� �c�h�°�a�.
�C�â�u� �h�Ï�i�:
�C�á�c� �l�o�¡�i� �b�i�¿�n� �t�)�n�h� ���ã� �h�Í�c� �g�Ó�m� �c�ó� �c�á�c� �l�o�¡�i� �n�à�o�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:
�B�i�¿�n� �k�i�Ã�u� �s�Ñ� �t�h�ñ�c�,� �s�Ñ� �n�g�u�y�ê�n�,� �k�i�Ã�u� �k�í� �t�ñ�,�.�.�.
�G�i�£�i� �t�h�í�c�h�:
�V��y� �b�i�¿�n� �t�)�n�h� �c�ó� �k�í�c�h� �t�h�°�Û�c�,� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à� ���Ë�a� �c�h�É� �k�h�ô�n�g� ���Õ�i�,� �c�á�c� �b�i�¿�n� �n�à�y� �s�½� �t�Ó�n� �t�¡�i� �t�r�o�n�g
�s�u�Ñ�t� �q�u�á� �t�r�ì�n�h� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h���°�ã�c� �t�h�ñ�c� �t�h�i� !’� �G�â�y� �l�ã�n�g� �p�h�í� �v�ù�n�g� �n�h�Û�.
�� �Ã� �k�h�¯�c� �p�h�å�c� �n�h�°�ã�c� ���i�Ã�m� �n�à�y� �c�á�c� �n�g�ô�n� �n�g�ï� �l��p�t�r�ì�n�h� �c�¥�p� �c�a�o� �n�h�°� �P�a�s�c�a�l�,� �C�,� �.�.�c�h�o� �p�h�é�p� �s�í
�d�å�n�g� �m�Ù�t� �l�o�¡�i� �b�i�¿�n� �k�h�á�c� �b�i�¿�n� �t�)�n�h� ���°�ã�c� �g�Í�i� �l�à� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g�,� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g� �l�à� �m�Ù�t� �d�¡�n�g� �c�ç�a� �c�ç�a
�c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g�.
�I�I�.�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g�:
�I�I�.�1� �C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �t�)�n�h�:
�K�h�á�i� �n�i�Ç�m�:� �M�Ù�t� �s�Ñ� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �d�ï� �l�i�Ç�u� �k�h�ô�n�g� �t�h�a�y� �t�h�a�y� ���Õ�i� ���°�ã�c� �k�í�c�h� �t�h�°�Û�c�,� �c�¥�u� �t�r�ú�c�,�  &
�t�r�o�n�g� �s�u�Ñ�t� �q�u�á� �t�r�ì�n�h� �t�Ó�n� �t�¡�i�.� �C�á�c� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �d�ï� �l�i�Ç�u� �t�h�u�Ù�c� �n�h�ï�n�g� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �g�Í�i� �l�à� �k�i�Ã�u� �d�ï
�l�i�Ç�u� �t�)�n�h�.
�C�â�u� �h�Ï�i�:�N�ê�u� �m�Ù�t� �s�Ñ� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �t�)�n�h�?



�T�r�£� �l�Ý�i�:
�M�Ù�t� �s�Ñ� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �t�)�n�h� �:� �c�á�c� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���°�ã�c� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �t�ë� �c�á�c�k�i�Ã�u� �c�¡� �s�ß� �n�h�°�:� �k�i�Ã�u
�t�h�ñ�c�,� �k�i�Ã�u� �n�g�u�y�ê�n�,� �k�i�Ã�u� �k�ý� �t�ñ� �.�.�.� �h�o�·�c� �t�ë� �c�á�c� �c�¥�u� �t�r�ú�c� ���¡�n� �g�i�£�n� �n�h�°� �m�©�u� �t�i�n�,� �t��p� �h�ã�p�,
�m�£�n�g�.�.�.
�(�c�h�o� �h�Í�c� �s�i�n�h� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �c�h�é�p� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�)
�I�I�.�2�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g�:
�C�h�u�y�Ã�n� �ý�:
�C�á�c� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���°�ã�c� �x�á�c� ���Ë�n�h� �t�h�u�Ù�c� �n�h�ï�n�g� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u�n�à�y� �t�h�°�Ý�n�g� �c�é�n�g� �n�g�¯�t�,� �g�ò
�b�ó

!’� �k�h�ó� �d�i�Å�n� �t�£� ���°�ã�c� �t�h�ñ�c� �t�¿� �v�Ñ�n� �s�i�n�h� ���Ù�n�g�,� �p�h�o�n�g� �p�h�ú�.
�V�D� �t�h�ñ�c� �t�¿�:
�M�ô� �t�£�,� �q�u�£�n� �l�ý� �m�Ù�t� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g�  �� �c�o�n� �n�g�°�Ý�i�  �� �c�§�n� �t�h�Ã� �h�i�Ç�n� �c�á�c� �t�h�ô�n�g� �t�i�n� �t�Ñ�i� �t�h�i�Ã�u� �n�h�°�:
�H�Í� �t�ê�n
�S�Ñ� �C�M�N�D
�C�h�a� �m�¹
�V�i�Ç�c� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n� �m�Ù�t� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �c�ó� �n�h�i�Á�u� �t�h�à�n�h� �p�h�§�n� �t�h�ô�n�g� �t�i�n� �n�h�°� �t�r�ê�n� �c�ó� �t�h�Ã� �s�í� �d�å�n�g
�k�i�Ã�u� �b�£�n�g� �g�h�i�.� �T�u�y� �n�h�i�ê�n�,� �c�§�n� �l�°�u�ý� �c�h�a�,� �m�¹� �c�ç�a� �m�Ù�t� �n�g�°�Ý�i� �c�i�n�g� �l�à� �c�á�c� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �k�i�Ã�u
�N�G�U�O�I�,� �d�o� �v��y� �v�Á� �n�g�u�y�ê�n� �t�¯�c� �c�§�n� �p�h�£�i� �c�ó� ���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �n�h�°� �s�a�u�:
�T�Y�P�E� �N�G�U�O�I�=�r�e�c�o�r�d

�H�o�t�e�n�:� �c�h�a�r�[�3�0�]� �;
�S�o�_�C�M�N�D�:� �i�n�t�e�g�e�r� �;
�C�h�a�_�M�e� �N�G�U�O�I� �;

�E�n�d�;
�N�h�°�n�g� �v�Û�i� �k�h�a�i� �b�á�o� �t�r�ê�n�,� �c�á�c� �n�g�ô�n� �n�g�ï� �l��p� �t�r�ì�n�h� �g�·�p� �k�h�ó� �k�h���n� �t�r�o�n�g� �v�i�Ç�c� �c�à�i� ���·�t� �k�h�ô�n�g
�v�°�ã�t� �q�u�a� ���°�ã�c� �n�h�°� �x�á�c� ���Ë�n�h� �k�í�c�h� �t�h�°�Û�c� �c�ç�a� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �k�i�Ã�u� �N�G�U�O�I�?
�M�Ù�t� �s�Ñ� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �d�ï� �l�i�Ç�u� �t�r�o�n�g� �c�h�u� �k�ó� �t�Ó�n� �t�¡�i� �c�ç�a� �n�ó� �c�ó� �t�h�Ã� �t�h�a�y� ���Õ�i� �v�Á� �c�¥�u� �t�r�ú�c�,� ���Ù� �l�Û�n
�n�h�°� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �c�á�c� �h�Í�c� �v�i�ê�n� �t�r�o�n�g� �m�Ù�t� �l�Û�p� �h�Í�c� �c�ó� �t�h�Ã� �t���n�g� �t�h�ê�m� �h�o�·�c� �g�i�£�m� ���i�.�.� �N�¿�u
�d�ù�n�g� �n�h�ï�n�g� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �t�)�n�h� ���ã� �b�i�¿�t� �n�h�°� �m�£�n�g� ���Ã� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n� !’� �N�h�ï�n�g� �t�h�a�o� �t�á�c
�p�h�é�c� �t�¡�p�,� �k�é�m� �t�ñ� �n�h�i�ê�n!’� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �k�h�ó���Í�c�,� �k�h�ó� �b�£�o� �t�r�ì� �v�à� �n�h�¥�t� �l�à� �k�h�ó� �c�ó� �t�h�Ã� �s�í
�d�å�n�g� �b�Ù� �n�h�Û� �m�Ù�t� �c�á�c�h� �c�ó� �h�i�Ç�u� �q�u�£�.
�D�ï� �l�i�Ç�u� �t�)�n�h� �s�½� �c�h�i�¿�m� �v�ù�n�g� �n�h�Û� ���ã� �d�à�n�h� �c�h�o� �c�h�ú�n�g� �s�u�Ñ�t� �q�u�á� �t�r�ì�n�h� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g� �c�ç�a� �c�h�°�¡�n�g
�t�r�ì�n�h!’� �s�í� �d�å�n�g� �b�Ù� �n�h�Û� �k�é�m� �h�i�Ç�u� �q�u�£�.
�H�°�Û�n�g� �g�i�£�i� �q�u�y�¿�t�:
�C�§�n� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���á�p� �é�n�g� ���°�ã�c� �c�á�c� �y�ê�u� �c�§�u�:
�L�i�n�h� ���Ù�n�g� �h�¡�n�.
�C�ó� �t�h�Ã� �t�h�a�y� ���Õ�i� �k�í�c�h� �t�h�°�Û�c� �t�r�o�n�g� �s�u�Ñ�t� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�Ó�n� �t�¡�i�.
!’� �C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g�.
�C�H�I�A� �L�Ú�P� �T�H�À�N�H� �N�H�Ó�M� �T�H�¢�O� �L�U�¬�N�:
�C�â�u� �h�Ï�i�:
�1�.�N�Ù�i� �d�u�n�g� �c�ç�a� �b�i�¿�n� �k�h�ô�n�g� ���Ù�n�g� �?
�2�.� �N�Ù�i� �d�u�n�g� �c�ç�a� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:
�1�.�B�i�¿�n� �k�h�ô�n�g� ���Ù�n�g� �(�b�i�¿�n� �t�)�n�h�,� �b�i�¿�n� �n�í�a� �t�)�n�h�)� �l�à� �n�h�ï�n�g� �b�i�¿�n� �t�h�Ï�a�:



ð· ���° �ã�c� �k�h�a�i� �b�á�o� �t�°�Ý�n�g� �m�i�n�h�,

ð· �T�Ó�n� �t�¡�i� �k�h�i� �v�à�o�p�h�¡�m� �v�i� �k�h�a�i� �b�á�o� �v�à� �c�h�É� �m�¥�t� �k�h�i� �r�a� �k�h�Ï�i� �p�h�¡�m� �v�i� �n�à�y�,

ð· ���° �ã�c� �c�¥�p� �p�h�á�t� �v�ù�n�g� �n�h�Û� �t�r�o�n�g� �v�ù�n�g� �d�ï� �l�i�Ç�u� �(�D�a�t�a� �s�e�g�m�e�n�t�)� �h�o�·�c� �l�à� � �S�t�a�c�k� �(���Ñ�i
�v�Û�i� �b�i�¿�n� �n�í�a� �t�)�n�h�-�c�á�c� �b�i�¿�n� �c�å�c� �b�Ù�)�.

ð· �K�í�c�h� �t�h�°�Û�c� �k�h�ô�n�g� �t�h�a�y� ���Õ�i� �t�r�o�n�g� �s�u�Ñ�t� �q�u�á� �t�r�ì�n�h� �s�Ñ�n�g�.

ð· �D�o� ���°�ã�c� �k�h�a�i� �b�á�o� �t�°�Ý�n�g� �m�i�n�h�,� �c�á�c� �b�i�¿�n� �k�h�ô�n�g� ���Ù�n�g� �c�ó� �m�Ù�t� ���Ë�n�h� �d�a�n�h� ���ã���°�ã�c
�k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�Û�i� ���Ë�a� �c�h�É� �v�ù�n�g� �n�h�Û� �l�°�u� �t�r�ï� �b�i�¿�n� �v�à� ���°�ã�c� �t�r�u�y� �x�u�¥�t� �t�r�ñ�c� �t�i�¿�p� �t�h�ô�n�g� �q�u�a
���Ë�n�h� �d�a�n�h� ���ó�.

�V�í� �d�å�:
�a�:� �i�n�t�e�g�e�r �b�[�1�0�]�:� �f�l�o�a�t

�/�/� �a�,� �b� �l�à� �c�á�c� �b�i�¿�n� �k�h�ô�n�g� ���Ù�n�g
�2�.�B�i�¿�n� ���Ù�n�g�:
ð· �T�r�o�n�g� �n�h�i�Á�u� �t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p�,� �t�¡�i� �t�h�Ý�i� ���i�Ã�m� �b�i�ê�n� �d�Ë�c�h� �k�h�ô�n�g� �t�h�Ã� �x�á�c� ���Ë�n�h� �t�r�°�Û�c� �k�í�c�h

�t�h�°�Û�c� �c�h�í�n�h� �x�á�c� �c�ç�a� �m�Ù�t� �s�Ñ� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �d�ï� �l�i�Ç�u� �d�o� �s�ñ� �t�Ó�n� �t�¡�i� �v�à� �t���n�g� �t�r�°�ß�n�g� �c�ç�a� �c�h�ú�n�g
�p�h�å� �t�h�u�Ù�c� �v�à�o� �n�g�ï� �c�£�n�h� �c�ç�a� �v�i�Ç�c� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h�.

ð· �C�á�c� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �d�ï� �l�i�Ç�u� �c�ó� ���·�c� ���i�Ã�m� �k�Ã�t�r�ê�n� �n�ê�n� ���°�ã�c� �k�h�a�i� �b�á�o� �n�h�°� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g�.� �B�i�¿�n
���Ù�n�g� �l�à� �n�h�ï�n�g� �b�i�¿�n� �t�h�Ï�a�:

�o �B�i�¿�n� �k�h�ô�n�g� ���°�ã�c� �k�h�a�i� �b�á�o� �t�°�Ý�n�g� �m�i�n�h�.

�o �C�ó� �t�h�Ã� ���°�ã�c� �c�¥�p� �p�h�á�t� �h�o�·�c� �g�i�£�i� �p�h�ó�n�g� �b�Ù� �n�h�Û� �k�h�i� �n�g�°�Ý�i� �s�í� �d�å�n�g� �y�ê�u� �c�§�u�.

�o �C�á�c� �b�i�¿�n� �n�à�y� �k�h�ô�n�g� �t�h�e�o� �q�u�i� �t�¯�c� �p�h�¡�m� �v�i� �(�t�)�n�h�)�.

�o �V�ù�n�g� �n�h�Û� �c�ç�a� �b�i�¿�n� ���°�ã�c� �c�¥�p� �p�h�á�t� �t�r�o�n�g� �H�e�a�p�.

�o �K�í�c�h� �t�h�°�Û�c� �c�ó� �t�h�Ã� �t�h�a�y� ���Õ�i� �t�r�o�n�g� �q�u�á� �t�r�ì�n�h� �t�Ó�n� �t�¡�i�.

�L�¯�U�Ý�:�b�i�¿�n� ���Ù�n�g� �k�h�ô�n�g� �c�ó� �t�ê�n� �g�Í�i� �t�°�Ý�n�g� �m�i�n�h�,� �l�à�m� �s�a�o� �t�h�a�o� �t�á�c� �?!’� �c�á�c�h� �k�h�¯�c� �p�h�å�c� �l�à
�s�í� �d�å�n�g� �1� �b�i�¿�n� �g�Í�i� �l�à� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï�.
�I�I�I�.�B�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï�:
�D�«�n� �n�h��p�:
�B�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �l�à� �g�ì�?� �T�¡�i� �s�a�o� �l�¡�i� �s�í�d�å�n�g� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �?� ���Ã� �b�i�¿�t� �v�Á� �v�¥�n� ���Á� �n�à�y� �c�h�ú�n�g� �t�a� �t�i�¿�p
�t�å�c� �t�ì�m� �h�i�Ã�u� �p�h�§�n� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï�.
�I�I�I�.�1� �G�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u�:
�B�i�¿�n� �t�)�n�h� �c�ó� �k�í�c�h� �t�h�°�Û�c�,� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à� ���Ë�a� �c�h�É� �k�h�ô�n�g� ���Õ�i�,� �c�á�c� �b�i�¿�n� �n�à�y� �s�½� �t�Ó�n� �t�¡�i� �t�r�o�n�g
�s�u�Ñ�t� �q�u�á� �t�r�ì�n�h� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h���°�ã�c� �t�h�ñ�c� �t�h�i� !’� �G�â�y� �l�ã�n�g� �p�h�í� �v�ù�n�g� �n�h�Û�.



�� �Ã� �k�h�¯�c� �p�h�å�c� �n�h�°�ã�c� ���i�Ã�m� �n�à�y� �c�á�c� �n�g�ô�n� �n�g�ï� �l��p� �t�r�ì�n�h� �c�¥�p� �c�a�o� �n�h�°� �P�a�s�c�a�l�,� �C�,� �.�.�c�h�o� �p�h�é�p� �s�í
�d�å�n�g� �m�Ù�t� �l�o�¡�i� �b�i�¿�n� �k�h�á�c� �b�i�¿�n� �t�)�n�h� ���°�ã�c� �g�Í�i� �l�à� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g�,� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g� �l�à� �m�Ù�t� �d�¡�n�g� �c�ç�a� �c�ç�a
�c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g�.
�B�i�¿�n� ���Ù�n�g� �k�h�ô�n�g� ���°�¡�c� �s�i�n�h� �r�a� �l�ú�c� �b�¯�t� ���§�u� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �m�à���°�ã�c� �s�i�n�h� �r�a� �t�r�o�n�g� �q�u�á� �t�r�ì�n�h
�t�h�ñ�c� �t�h�i� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �v�à� �k�h�i� �k�h�ô�n�g� �c�ò�n� �s�í� �d�å�n�g� �n�ï�a� �t�a� �c�ó� �t�h�Ã� �x�ó�a� �b�i�¿�n� ���ó� �k�h�Ï�i� �b�Ù� �n�h�Û� �(�t�h�u
�h�Ó�i� �v�ù�n�g� �n�h�Û�)� �m�à� �k�h�ô�n�g� �c�§�n� �p�h�£�i� ���ã�i� ���¿�n� �k�¿�t� �t�h�ú�c� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h�.� �N�ó�i� �c�á�c�h� �k�h�á�c� �m�·�c� �d�ù� �g�·�p
�k�a�i� �b�á�o� �b�i�¿�n� �n�h�°�n�g� �m�á�y� �k�h�ô�n�g� �c�¥�p� �p�h�á�t� �ô� �n�h�Û� �c�h�o� �b�i�¿�n� �m�à� �c�h�É� �c�¥�p� �p�á�t� �k�h�i� �n�à�o� �m�á�y� �c�§�n� �t�Û�i
�v�à� �s�a�u� �k�h�i� �d�ù�n�g� �x�o�n�g� �m�á�y� �c�ó� �t�h�Ã� �x�ó�a� �n�g�a�y� �v�ì� �t�h�¿� �t�i�¿�t� �k�i�Ç�m� ���°�ã�c� �v�ù�n�g� �n�h�Û�.
�N�h�°� �v��y� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g� �l�à� �b�i�¿�n� �c�ó� �t�h�Ã� �t�h�a�y� ���Õ�i� ���°�ã�c� ���Ë�a� �c�h�É� �v�à� �v�ù�n�g� �n�h�Û� ���°�ã�c� �c�¥�p� �p�h�á�t� �t�r�o�n�g
�q�u�á� �t�r�ì�n�h� �t�h�ñ�c� �t�h�i� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h�.�T�u�y� �n�h�i�ê�n�,� �n�ó� �c�ó� �n�h�°�ã�c� ���i�Ã�m� �l�à� �k�h�ô�n�g� �t�r�u�y� �c��p� ���¿�n� �c�h�ú�n�g
���°�ã�c� �v�ì���Ë�a� �c�h�É� �k�h�ô�n�g� �c�Ñ� ���Ë�n�h�.
�� �Ã� �k�h�¯�c� �p�h�å�c� �n�h�°�ã�c� ���i�Ã�m� �t�r�ê�n� �t�a� �s�í� �d�å�n�g� �m�Ù�t� �l�o�¡�i� �b�i�¿�n� ���·�c� �b�i�Ç�t�,� �b�i�¿�n� �n�à�y� �c�h�é�a� ���Ë�a� �c�h�É� �c�ç�a
�b�i�¿�n� ���Ù�n�g� ���°�ã�c� �g�Í�i� �l�à� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï�.
�I�I�I�.�2� ���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �k�i�Ã�u� �c�o�n� �t�r�Ï�:
�C�â�u� �h�Ï�i�:
�1�.�B�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �t�h�°�Ý�n�g�d�ù�n�g� ���Ã� �l�à�m� �g�ì�?
�2�.�C�á�c�h� ���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �n�h�°� �t�h�¿� �n�à�o�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:

�1�.�B�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �l�à� �b�i�¿�n� �c�h�u�y�ê�n� �d�ù�n�g� ���Ã� �c�h�é�a� ���Ë�a� �c�h�É� �c�ç�a� �c�á�c� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g�,� �g�i�ú�p� �t�a� �t�r�u�y� �c��p
���¿�n� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g�.

�2�.�C�á�c�h� ���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï�:

�T�Y�P�E�<�K�i�Ã�u� �c�o�n� �t�r�Ï�>� �=� �<� �^�K�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u�>�;
�V�í� �d�å�:
�T�Y�P�E� �b�y�t�e�p�t�r� �=� �^�b�y�t�e� �;
�c�o�n�t�r�o� �=� �^� �l�y�l�i�c�h� �;� �{�c�o�n� �t�r�Ï� �d�ï� �l�i�Ç�u� �k�i�Ã�u� �m�«�u� �t�i�n�}
�l�y�l�i�c�h� �=� �r�e�c�o�r�d

�h�o�t�e�n� �,� �q�u�e�q�u�a�n� �:� �s�t�r�i�n�g� �;
�t�u�o�i� �:� �i�n�t�e�g�e�r� �;
�l�i�n�k� �:� �c�o�n�t�r�o� �;

�e�n�d� �;

�I�I�I�.�3� �K�h�a�i� �b�á�o� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï�:
ð· �C�á�c�h� �1�:� �V�a�r� �<� �T�ê�n� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �>� �:� �p�o�i�n�t�e�r� �;

�V�D�:� �V�a�r� �P� �:� �p�o�i�n�t�e�r� �;
�P� �l�à� �c�o�n� �t�r�Ï� �t�Õ�n�g�q�u�á�t� �k�h�ô�n�g� �á�m� �c�h�É� ���¿�n� �m�Ù�t� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �c�å� �t�h�Ã� �n�à�o� �n�ê�n� �n�ó� �c�ó� �t�h�Ã� �c�h�é�a� ���Ë�a
�c�h�É� �c�ç�a� �b�i�¿�n� �c�ó� �b�¥�t� �k�ó� �k�i�Ã�u� �g�ì�.

ð· �C�á�c�h� �2�:� �V�a�r� �<� �T�ê�n� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �>� �:� �<� �^� �K�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �>� �;

�V�D�:� �V�a�r� �Q� �:� �^� �i�n�t�e�g�e�r� �;



�Q� �l�à� �m�Ù�t� �c�o�n� �t�r�Ï� �c�h�é�a� ���Ë�a� �c�h�É� �c�ç�a� �b�i�¿�n� �c�ó� �k�i�Ã�u� �i�n�t�e�g�e�r�.� �H�a�y� �n�ó�i� �c�á�c�h� �k�h�á�c� �c�o�n� �t�r�Ï� �Q� �t�r�Ï� ���¿�n
�d�ï� �l�i�Ç�u� �k�i�Ã�u� �i�n�t�e�g�e�r�.

�I�I�I�.�4� �M�«�u� �c�h�u�n�g� ���Ã� ���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �k�i�Ã�u� �v�à� �k�h�a�i� �b�á�o� �c�á�c� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï
�B�£�n�g� �b�i�Ã�u�:

�C�á�c�h� �1�:
�T�Y�P�E� �l�y�l�i�c�h� �=� �r�e�c�o�r�d

�h�o�t�e�n� �,� �q�u�e�q�u�a�n� �:� �s�t�r�i�n�g� �;
�t�u�o�i� �:� �i�n�t�e�g�e�r� �;
�l�i�n�k� �:� �c�o�n�t�r�o� �;

�e�n�d� �;
�c�o�n�t�r�o� �=� �^� �l�y�l�i�c�h� �;

�V�a�r� �p� �,� �q� �,� �f�i�r�s�t�,�l�a�s�t� �:� �c�o�n�t�r�o� �;

�C�á�c�h� �2�:
�T�Y�P�E� �c�o�n�t�r�o� �=� �^� �l�y�l�i�c�h� �;

�l�y�l�i�c�h� �=� �r�e�c�o�r�d
�h�o�t�e�n� �,� �q�u�e�q�u�a�n� �:� �s�t�r�i�n�g� �;
�t�u�o�i� �:� �i�n�t�e�g�e�r� �;
�l�i�n�k� �:� �c�o�n�t�r�o� �;

�e�n�d� �;
�V�a�r� �p� �,� �q� �,� �f�i�r�s�t�,� �l�a�s�t� �:� �c�o�n�t�r�o� �;

�V�í� �d�å�:�H�ã�y���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �k�i�Ã�u� �v�à� �k�h�a�i� �b�á�o� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �v�Û�i� �t�ê�n� �t�ñ� ���·�t� �c�ó� �k�i�Ã�u� �d�ï�l�i�Ç�u� �l�à
�k�i�Ã�u� �m�«�u� �t�i�n� �g�Ó�m� �h�Í� �t�ê�n� �s�i�n�h� �v�i�ê�n�,� � �l�Û�p�,� �g�i�Û�i� �t�í�n�h�,� � �n�i�ê�n� �h�Í�c�,� ���i�Ã�m�.
�B�à�i� �l�à�m�:

�T�Y�P�E� �s�i�n�h�v�i�e�n� �=� �r�e�c�o�r�d
�h�o�t�e�n�s�v� �,�l�o�p�,� �g�i�o�i�t�i�n�h� �:� �s�t�r�i�n�g� �;
�n�i�e�n�h�o�c� �:� �i�n�t�e�g�e�r� �;
�d�i�e�m�:� �r�e�a�l�;
�l�i�n�k� �:� �c�o�n�t�r�o� �;

�e�n�d� �;
�c�o�n�t�r�o� �=� �^� �s�i�n�h�v�i�e�n� �;
�V�a�r�a� �,� �b� �,� �f�i�r�s�t�,� �l�a�s�t� �:� �c�o�n�t�r�o� �;

�I�I�I�.�5� �C�¥�p� �p�h�á�t� �v�ù�n�g� �n�h�Û� �c�h�o� �b�i�¿�n
�B�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �b�£�n� �t�h�â�n� �l�à� �b�i�¿�n� �t�)�n�h� �n�ê�n� �c�i�n�g� ���°�ã�c� �c�¥�p� �p�h�á�t� �v�ù�n�g� �n�h�Û� �4� �b�y�t�e�s�.� �V�i�Ç�c� �c�¥�p
�p�h�á�t� �n�à�y� �d�i�Å�n� �r�a� �k�h�i� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �d�Ë�c�h� ���Í�c� ���¿�n� �d�ò�n�g� �k�h�a�i� �b�á�o� �b�i�¿�n� �t�r�o�n�g� �k�h�i� ���ó� �c�á�c
�b�i�¿�n� ���Ù�n�g� �k�i�Ã�u� �l�y�l�i�c�h�c�h�°�a� ���°�ã�c� �c�¥�p� �p�h�á�t� �v�ù�n�g� �n�h�Û� �v�ì� �c�h�°�a� ���°�ã�c� �t�á�c� ���Ù�n�g� ���¿�n�.
�� �Ã� �c�¥�p� �p�h�á�t� �v�ù�n�g� �n�h�Û� �c�h�o� �m�Ù�t� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g� �t�a� �d�ù�n�g� �t�h�ç� �t�å�c� �:� �N�E�W� �(� �t�ê�n� �b�i�¿�n� �)�.
�V�í� �d�å�:�N�e�w� �(� �p� �)



�T�r�o�n�g� ���ó�:
�p�^� �:� �m�«�u� �t�i�n
�p�^�.�h�o�t�e�n� �,� �p�^�.�q�u�e�q�u�a�n�,� �p�^�.�t�u�o�i� �:� �c�á�c� �t�r�°�Ý�n�g� �c�ç�a� �m�«�u� �t�i�n
�p�^�.�l�i�n�k� �:� �c�o�n� �t�r�Ï
�p�^�.�l�i�n�k�^� �:�m�«�u� �t�i�n
�L�°�u�ý�:
ð?�C�o�n� �t�r�Ï� �N�I�L�:� �l�à� �c�o�n� �t�r�Ï� ���·�c� �b�i�Ç�t�,� �n�ó� �k�h�ô�n�g� �t�r�Ï� ���¿�n� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g� �n�à�o� �c�£�.� �K�h�i� �t�a� �g�á�n� �f�i�r�s�t
�:�=� �n�i�l� �n�g�h�)�a� �l�à� �c�o�n� �t�r�Ï� �f�i�r�s�t� �k�h�ô�n�g� �h�o�·�c� �c�h�°�a� ���°�ã�c� �s�í� �d�å�n�g�,� �c�ó� �g�i�á� �t�r�Ë� �m�·�c� ���Ë�n�h� �l�à� �2�6�8�.
ð?�T�a� �c�ó� �t�h�Ã� �g�á�n� �2� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �h�o�·�c� �s�o� �s�á�n�h� �=� �h�a�y� �<� �>� �t�r�ê�n� �h�a�i� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï�.
�V�í� �d�å�:
�P� �:�=� �n�i�l�;� �q� �:�=� �p� �;
�I�f� �q� �=� �p� �t�h�e�n
�<� �l�Ç�n�h� �1� �>
�E�l�s�e� �<� �l�Ç�n�h� �2� �>� �;

�I�I�I�.�6� �G�i�£�i� �p�h�ó�n�g� �v�ù�n�g� �n�h�Û� �c�ç�a� �b�i�¿�n
�T�a� �s�í� �d�å�n�g� �t�h�ç� �t�å�c� �D�I�S�P�O�S�E� �(�t�ê�n� �b�i�¿�n�)� ���Ã� �g�i�£�i� �p�h�ó�n�g� �v�ù�n�g� �n�h�Û� �c�h�o� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g�.
�V�í� �d�å�:�d�i�s�p�o�s�e� �(� �p� �)� �;
�T�ó�m� �t�¯�t� �v�à� �l�°�u�ý� �v�Á� �c�á�c�h� �d�ù�n�g� �c�o�n� �t�r�Ï�:
�V�i�Ç�c� �d�ù�n�g� �c�o�n� �t�r�Ï� �t�r�o�n�g� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �b�a�o� �g�Ó�m� �c�á�c� �b�°�Û�c� �s�a�u�:

ðØ�B�°�Û�c� �1�:� �k�h�a�i� �b�á�o� �c�o�n� �t�r�Ï

ðØ�B�°�Û�c� �2�:� �c�¥�p� �v�ù�n�g� �n�h�Û� �c�h�o� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g�.� �K�h�i� ���ó� �g�i�á� �t�r�Ë� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �l�à� ���Ë�a� �c�h�É� �v�ù�n�g� �n�h�Û
�v�ë�a� �c�¥�p� �p�h�á�t�.� �(�N�E�W�)

ðØ�B�°�Û�c� �3�:� ���i�Á�n� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �v�à�o� �v�ù�n�g� �n�h�Û� ���ã���°�ã�c� �c�¥�p� �v�à� �l�à�m� �v�i�Ç�c� �v�Û�i� �n�ó� �n�h�°� �v�Û�i� �c�á�c
�k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �k�h�á�c�.

ðØ�B�°�Û�c� �4�:� �g�i�£�i� �p�h�ó�n�g� �v�ù�n�g� �n�h�Û� ���Ã� �s�í� �d�å�n�g� �v�à�o� �v�i�Ç�c� �k�h�á�c�.� �(� �D�I�S�P�O�S�E�)

�B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�1�.�è�n�g� �d�å�n�g� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï�?
�2�.�C�o�n� �t�r�Ï� �v�à� �m�£�n�g� �c�ó� �m�Ñ�i� �q�u�a�n� �h�Ç� �n�h�°� �t�h�¿� �n�à�o�?



�G�I�Á�O� �Á�N� �S�Ð�:�2 �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n�:� �4�h
�T�ê�n� �c�h�°�¡�n�g�:�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I
�C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G
�T�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �n�g�à�y�.�.�.�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�T�Ê�N� �B�À�I�:
�B�à�i� �2�:�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t

�M�ä�C� �T�I�Ê�U� �C�æ�A� �B�À�I�:
�S�a�u� �k�h�i� �h�Í�c� �x�o�n�g� �b�à�i� �n�à�y� �n�g�°�Ý�i� �h�Í�c� �c�ó� �k�h�£� �n���n�g�:
�* �T�r�ì�n�h� �b�à�y���°�ã�c� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �t�r�o�n�g� �m�ô�n� �C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à� �g�i�£�i� �t�h�u��t�.
�*� �T�r�ì�n�h� �b�à�y���°�ã�c� �c�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t
�*�T�r�ì�n�h� �b�à�y���°�ã�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n� �:� �k�h�a�i� �b�á�o�,� �k�h�ß�i� �t�¡�o�,� �c�h�è�n�,� �t�ì�m� �k�i�¿�m�,� �h�ç�y�,� �d�u�y�Ç�t
�d�a�n�h� �s�á�c�h�.

�� �Ò� �D�Ù�N�G� �V�À� �P�H�¯� �N�G� �T�I�Æ�N� �D� �Y� �H�Ì�C
�G�i�á�o� �á�n�,� �b�à�i� �g�i�£�n�g� �c�h�i� �t�i�¿�t�,� �g�i�á�o� �t�r�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à� �g�i�£�i� �t�h�u��t�,� �b�£�n�g�,� � �p�h�¥�n�,� �b�£�n�g
�b�i�Ã�u

�I�.�Ô�N� ���Ê�N�H� �L�Ú�P� �H�Ì�C�:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:� �1 �
�+� ���i�Ã�m� �d�a�n�h
�+� �N�h�¯�c� �n�h�ß

�I�I�.� �T�H�ð�C� �H�I�Æ�N� �B�À�I� �H�Ì�C

�T�T �N�Ø�I� �D�U�N�G �H�O� �T� ���Ø�N�G�D� �Y� �H�Ì�C �T�H�Ü�I
�G�I�A�N�H�O� �T� ���Ø�N�G� �C�æ�A

�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N
�H�O� �T� ���Ø�N�G
�C�æ�A� �H�Ì�C� �S�I�N�H

�1 �D�«�n� �n�h��p
�T�r�£� �b�à�i� �c�i� �v�à� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�b�à�i� �m�Û�i�.

�-�G�V� �g�Í�i� �t�ê�n� �H�S� �t�r�£
�b�à�i�.
�-�G�V� �n�ê�u� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�-�G�V� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i� �c�ç�a� �H�S�.
�-�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �c�â�u� �t�r�£
�l�Ý�i� �v�à� ���á�n�h� �g�i�á� ���i�Ã�m�.

�-�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�p�h�§�n� �b�à�i� �m�Û�i� �d�ñ�a
�t�r�ê�n� �b�à�i� �c�i�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�h�Ï�i� �c�ç�a� �G�V�.
�-�H�S� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e
�n�h��n� �x�é�t� �c�ç�a� �G�V�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
���Ë�n�h� �h�ì�n�h� �n�h�ï�n�g
�n�Ù�i� �d�u�n�g� �s�¯�p� �h�Í�c�.

�5 �

�2 �G�i�£�n�g� �b�à�i� �m�Û�i
�B�à�i� �2�:� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t
�I�.���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t

�G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �b�à�i� �m�Û�i�,� ���·�t� �c�â�u
�h�Ï�i�-�g�Í�i� �H�S� �t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� �b�Õ
�s�u�n�g� �h�o�à�n� �c�h�É�n�h� �c�â�u

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�l�)�n�h� �h�Ù�i�.

�5 �

�4 �



�1�.�K�h�á�i�n�i�Ç�m

�2�.�K�h�a�i� �b�á�o

�3�.�K�h�ß�i� �t�¡�o

�I�I�.�C�á�c� �h�ì�n�h� �t�h�é�c� �t�Õ� �c�h�é�c
�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t

�I�I�I�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n�:
�1�.�C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c

�2�.�C�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n

�2�.�1� �C�h�è�n� �1� �p�h�§�n� �t�í� �v�à�o
�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n

�a�)�C�h�è�n� �v�à�o� ���§�u
�d�a�n�h� �s�á�c�h

�t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� ���Í�c� �k�h�á�i� �n�i�Ç�m
�v�à� ���°�a� �r�a� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.
�G�V� �v�i�¿�t� �k�h�a�i� �b�á�o� �l�ê�n
�b�£�n�g�v�à� �c�h�o� �v�í� �d�å
�m�i�n�h� �h�Í�a�.
�G�V� �v�i�¿�t� �k�h�ß�i� �t�¡�o� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�à� �c�h�o� �v�í� �d�å
�m�i�n�h� �h�Í�a�.

�G�V� ���Í�c� �c�h�o� �H�S� �g�h�i
�c�á�c� �h�ì�n�h� �t�h�é�c� �t�Õ
�c�h�é�c� �c�ç�a� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t�.
�G�V� ���·�t� �v�¥�n� ���Á� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� ���Ã� �H�S� �h�i�Ã�u� �b�à�i
�h�¡�n�.

�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à� �c�h�o
�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�G�V� �g�Í�i� �1� �H�S� �p�h�á�t
�b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n� �v�Á� �c�á�c�h
�t�Õ� �c�h�é�c� �s�a�u� �k�h�i� �x�e�m
�t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�G�V� �v�i�¿�t� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �l�ê�n
�b�£�n�g�.

�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à� �c�h�o
�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�G�V� �v�½� �1� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �l�ê�n� �b�£�n�g
�v�à� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.
�G�V� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t
�l�ê�n� �b�£�n�g�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �l�)�n�h
�h�Ù�i�,�g�h�i� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�)�n�h� �h�Ù�i�,� �g�h�i� �b�à�i
�v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �l�)�n�h
�h�Ù�i�,� �g�h�i� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �g�h�i
�b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n
�x�â�y� �d�ñ�n�g� �b�à�i�.

�H�S� �v�i�¿�t� �n�Ù�i� �d�u�n�g
�v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�x�e�m�t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �v�i�¿�t
�v�à�o� �t��p�.
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�b�)�C�h�è�n� �v�à�o� �c�u�Ñ�i
�d�a�n�h� �s�á�c�h

�2�.�2� �T�ì�m� �1� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g
�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n

�a�)�T�r�£� �v�Á� �k�¿�t� �q�u�£� �c�ó
�h�a�y� �k�h�ô�n�g

�b�)�T�r�£� �v�Á� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�c�ó� �b�¯�t� ���§�u� �l�à� �p�h�§�n� �t�í
�c�§�n� �t�ì�m

�2�.�3� �X�ó�a� �1� �p�h�§�n� �t�í
�t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� ���¡�n

�a�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í� ���§�u
�t�i�ê�n

�b�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í� �c�u�Ñ�i
�c�ù�n�g

�2�.�4� �X�u�¥�t�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� ���¡�n

�a�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i� �c�ó� ���Ç
�q�u�i

�b�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i� �k�h�ô�n�g
�c�ó� ���Ç� �q�u�i

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u
�G�V� �g�Í�i� �1� �H�S� �c�h�o� �v�í
�d�å� �v�à� �l�à�m� �v�í� �d�å� �v�ë�a
�c�h�o�.
�G�V� �n�h��n� �x�é�t�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u� �v�à� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�h�£�o
�l�u��n� �n�h�ó�m�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u� �v�à� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�h�£�o
�l�u��n� �n�h�ó�m�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u� �v�à� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�h�£�o
�l�u��n� �n�h�ó�m�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �l�à�m� �v�í� �d�å� �v�à
�q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t� �v�à�o� �t��p�.
�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�à
�t�i�¿�n� �h�à�n�h� �t�h�£�o� �l�u��n
�n�h�ó�m�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S�l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�à
�t�i�¿�n� �h�à�n�h� �t�h�£�o� �l�u��n
�n�h�ó�m�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�à
�t�i�¿�n� �h�à�n�h� �t�h�£�o� �l�u��n
�n�h�ó�m�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�ê�n�b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.
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�3 �C�ç�n�g� �c�Ñ� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �v�à� �k�¿�t
�t�h�ú�c� �b�à�i
�-�N�h�¥�n� �m�¡�n�h� �t�r�Í�n�g� �t�â�m� �b�à�i
�h�Í�c� �ß� �p�h�§�n� �I� �(�K�h�á�i�n�i�Ç�m�,
�k�h�a�i� �b�á�o�)�,� �p�h�§�n� �I�I�I� �(�C�á�c� �t�h�a�o
�t�á�c� �c�¡� �b�£�n�)

�-�N�h��n� �x�é�t� �t�ì�n�h� �h�ì�n�h� �h�Í�c� �c�ç�a
�l�Û�p
�-�N�ê�u� �k�¿� �h�o�¡�c�h� �c�ç�a� �t�i�¿�t� �t�Û�i

�-�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �h�Í�c� �s�i�n�h� �x�e�m
�b�à�i� �t�r�°�Û�c� �ß� �n�h�à

�G�i�á�o� �v�i�ê�n� ���·�t� �r�a� �c�â�u
�h�Ï�i� ���Ã� �h�Í�c� �s�i�n�h� �n�¯�m
�v�ï�n�g� �t�r�i� �t�h�é�c�,� �m�ß
�r�Ù�n�g� �v�à� �v��n� �d�å�n�g� �t�r�i
�t�h�é�c� ���ã� �l�)�n�h� �h�Ù�i�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �t�i�n�h
�t�h�§�n�,� �t�h�á�i� ���Ù� �h�Í�c� �t��p
�c�ç�a� �l�Û�p�.

�G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �v�Á� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �t�i�¿�t
�s�a�u�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �g�h�i� �c�h�é�p� �n�h�ï�n�g
�n�Ù�i� �d�u�n�g� �l�i�ê�n� �q�u�a�n
���¿�n� �t�i�¿�t� �t�i�¿�p� �s�a�u�.
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�4 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�ñ� �h�Í�c �B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�1�.�N�g�o�à�i� �c�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n� �v�ë�a� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u
�t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n�,� �b�¡�n� �h�ã�y� �t�ì�m
�t�h�ê�m� �m�Ù�t� �s�Ñ� �t�h�a�o� �t�á�c� �k�h�á�c� �n�h�°�:� �I�n�,� �g�h�é�p�,
�t�r�Ù�n�,� �t�á�c�h� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h�,�.�.
�c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h� �h�Í�a�.
�2�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �l�à� �g�ì�?� �D�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �l�à� �g�ì�?�C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c� �n�h�°
�t�h�¿� �n�à�o�?

�3 �

�N�g�u�Ó�n� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �t�h�a�m� �k�h�£�o �T�ê�n� �s�á�c�h�:�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u
�T�ê�n� �t�á�c� �g�i�£�:� �N�g�u�y�Å�n� �T�r�u�n�g� �T�r�ñ�c
�T�ê�n� �N�X�B�:� �T�r�°�Ý�n�g� ���H� �B�á�c�h� �K�h�o�a� �H�Ó� �C�h�í� �M�i�n�h
�N���m� �X�B�:� �1�9�9�3

�T�R� �̄Þ�N�G� �K�H�O�A� �T�R�¯ �Þ�N�G� �T�Ô� �M�Ô�N �N�g�à�y�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g� �.�.�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.
�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N

�N�g�u�y�Å�n� �N�g�Í�c� �D�u�y�ê�n



�G�i�á�o� �á�n� �s�Ñ�:� �2�(�G�i�á�o� �á�n� �c�h�i� �t�i�¿�t�)
�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I

�C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G
�B�à�i� �2�:� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t
�1�.�D�«�n� �n�h�â�p�:
�*�� �·�t� �r�a� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �c�i�.
�C�â�u� �h�Ï�i�:
�1�.�T�ó�m� �t�¯�t� �v�à� �l�°�u�ý� �v�Á� �c�á�c�h�d�ù�n�g� �c�o�n� �t�r�Ï�?
�2�.�C�o�n� �t�r�Ï� �v�à� �m�£�n�g� �c�ó� �m�Ñ�i� �q�u�a�n� �h�Ç� �n�h�°� �t�h�¿� �n�à�o�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:
�1�.�V�i�Ç�c� �d�ù�n�g� �c�o�n� �t�r�Ï� �t�r�o�n�g� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �b�a�o� �g�Ó�m� �c�á�c� �b�°�Û�c� �s�a�u�:

ðØ�B�°�Û�c� �1�:� �k�h�a�i� �b�á�o� �c�o�n� �t�r�Ï

ðØ�B�°�Û�c� �2�:� �c�¥�p� �v�ù�n�g� �n�h�Û� �c�h�o� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g�.� �K�h�i� ���ó� �g�i�á� �t�r�Ë� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï� �l�à� ���Ë�a� �c�h�É� �v�ù�n�g� �n�h�Û
�v�ë�a� �c�¥�p� �p�h�á�t�.� �(�N�E�W�)

ðØ�B�°�Û�c� �3�:� ���i�Á�n� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �v�à�o� �v�ù�n�g� �n�h�Û� ���ã���°�ã�c� �c�¥�p� �v�à� �l�à�m� �v�i�Ç�c� �v�Û�i� �n�ó� �n�h�°� �v�Û�i� �c�á�c
�k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �k�h�á�c�.

ðØ�B�°�Û�c� �4�:� �g�i�£�i� �p�h�ó�n�g� �v�ù�n�g� �n�h�Û� ���Ã� �s�í� �d�å�n�g� �v�à�o� �v�i�Ç�c� �k�h�á�c�.� �(� �D�I�S�P�O�S�E�)

�2�.� �C�o�n� �t�r�Ï� �v�à� �m�£�n�g� �c�ó� �m�Ñ�i� �q�u�a�n� �h�Ç� �c�h�·�t� �c�h�½� �v�à� �m�£�n�g� �2� �c�h�i�Á�u� �c�ó� �t�h�Ã� �b�i�¿�n� �t�h�à�n�h� �m�£�n�g� �m�Ù�t
�c�h�i�Á�u� �n�h�Ý� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï�.
�2�.�B�à�i� �g�i�£�n�g� �m�Û�i�:
�I�.���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�:
�M�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �(�l�i�s�t�)� �l�à� �m�Ù�t� �t��p� �h�ã�p� �g�Ó�m� �m�Ù�t� �s�Ñ� �h�ï�u� �h�¡�n� �p�h�§�n� �t�í� �c�ù�n�g� �k�i�Ã�u�,� �c�ó� �t�h�é� �t�ñ�.
�C�ó� �2� �c�á�c�h� �c�à�i� ���·�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �l�à�:
�C�à�i� ���·�t� �t�h�e�o� �k�i�Ã�u� �k�¿� �t�i�¿�p�:� �t�a� �c�ó� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �k�Á� �h�a�y� �d�a�n�h� �s�á�c�h� ���·�c�.
�C�à�i� ���·�t� �t�h�e�o� �k�i�Ã�u� �l�i�ê�n� �k�¿�t�:� �t�a� �c�ó� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�.
�1�.�K�h�á�i� �n�i�Ç�m�:
�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �l�à� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �m�à� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í�ð�ý�ã�c� �n�Ñ�i� �k�¿�t� �v�Û�i� �n�h�a�u� �n�h�Ý� �v�à�o� �v�ù�n�g� �l�i�ê�n
�k�¿�t� �c�ç�a� �c�h�ú�n�g�.� �N�ó� �t�h�í�c�h� �h�ã�p� �v�Û�i� �c�á�c� �p�h�é�p� �t�h�ê�m� �v�à�o�,� �l�o�¡�i� �b�Ï�,� �g�h�é�p� �c�á�c� �d�a�n�h� �s�á�c�h�,�.�.�.
�V�í� �d�å�:



�2�.�K�h�a�i� �b�á�o�:
�T�y�p�e� �r�e�f� �=� �^� �i�t�e�m�p� �;

�I�t�e�m�p� �=� �r�e�c�o�r�d
�I�n�f�o� �:� �i�n�t�e�g�e�r� �;
�L�i�n�k� �:� �r�e�f� �;

�E�n�d� �;
�V�í� �d�å�:�K�h�a�i� �b�á�o� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �h�Í�c� �s�i�n�h� �g�Ó�n� �c�ó� �h�o�t�e�n�,� �p�h�a�i
�T�y�p�e� �H�o�c�S�i�n�h� �=� �r�e�c�o�r�d

�h�o�t�e�n�:� �s�t�r�i�n�g�[�4�0�]� �;
�p�h�a�i�:� �b�o�o�l�e�a�n� �;

�e�n�d�;
�T�y�p�e� �r�e�f� �=� �^� �i�t�e�m�p�;

�I�t�e�m�p�=� �r�e�c�o�r�d
�I�n�f�o� �=� �H�o�c�S�i�n�h� �;
�l�i�n�k�=�r�e�f� �;

�e�n�d� �;
�3�.�K�h�ß�i� �t�¡�o�:
�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �K�h�o�i�t�a�o�(�v�a�r� �p�:�r�e�f�)�;
�B�e�g�i�n
�P�:�=�n�i�l�;

�E�n�d�;
�V�í� �d�å�:�K�h�ß�i� �t�¡�o� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �b�i�¿�n� �t�ù�y� �ý�.
�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �K�h�o�i�t�a�o�(�v�a�r� �q�:�r�e�f�)�;
�B�e�g�i�n
�P�:�=�n�i�l�;

�E�n�d�;
�I�I�.�C�á�c� �h�ì�n�h� �t�h�é�c� �t�Õ� �c�h�é�c� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t
�T�Õ� �c�h�é�c� �c�ç�a� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �l�à� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� �c�ç�a� �n�ó� �c�ó� �t�h�Ã� �c�h�é�a� �ß� �n�h�ï�n�g� �v�ù�n�g� �n�h�Û
�k�h�ô�n�g� �k�¿� �c��n� �n�h�a�u� �t�r�o�n�g� �b�Ù� �n�h�Û� �v�à� �c�h�ú�n�g� �ð�ý�ã�c� �n�Ñ�i� �v�Û�i� �n�h�a�u� �n�h�Ý� �v�à�o� �v�ù�n�g� �l�i�ê�n� �k�¿�t�:� �v�ù�n�g
�l�i�ê�n� �k�¿�t� �c�ç�a� �p�h�§�n� �t�í� �t�h�é� �1� �c�h�é�a�ð�Ë�a� �c�h�É� �c�ç�a� �p�h�§�n� �t�í� � �t�h�é� �2�,� �v�ù�n�g� �l�i�ê�n� �k�¿�t�c�ç�a� �p�h�§�n� �t�í� �t�h�é� �2
�c�h�é�a�ð�Ë�a� �c�h�É� �c�ç�a� �p�h�§�n� �t�í� �t�h�é� �3� �v�à� �c�é� �t�h�¿� �c�h�o�ð�¿�n� �p�h�§�n� �t�í� �c�u�Ñ�i� �c�ù�n�g� �v�à� �v�ù�n�g� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �c�ç�a
�p�h�§�n� �t�í� �c�u�Ñ�i� �c�ù�n�g� �l�à� �N�I�L�.
�� �·�t� �v�¥�n� ���Á�:�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �c�ó� �c�§�n� �n�h�i�Á�u� �d�u�n�g� �l�°�ã�n�g� �b�Ù� �n�h�Û� �k�h�ô�n�g� �v�à� �g�i�Û�i� �h�¡�n� �s�Ñ
�l�°�ã�n�g� �p�h�§�n� �t�í� �l�à� �b�a�o� �n�h�i�ê�u�?
!’�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�h�ô�n�g�ð�ò�i� �h�Ï�i� �v�ù�n�g� �n�h�Û� �l�Û�n� �v�à� �k�h�ô�n�g� �g�i�Û�i� �h�¡�n� �s�Ñ� �l�ý�ã�n�g� �p�h�§�n� �t�í�.
�I�I�I�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n�:
�D�«�n� �n�h��p�:� �c�ó� �b�a�o� �n�h�i�ê�u� �l�o�¡�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�,� �v��y� �c�á�c� �l�o�¡�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���ó� �c�ó� �t�ê�n
�g�ì�?� �C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c� �v�à� �c�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n� �c�ç�a� �n�ó� �l�à� �g�ì�?�� �Ã� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�á�c�c�â�u� �h�Ï�i� �n�à�y� �t�a� �b�°�Û�c� �v�à�o
�p�h�§�n� �k�¿� �t�i�¿�p�.
�1�.�C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n�:

�M�×�i� �p�h�§�n� �t�í� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �v�Û�i� �p�h�§�n� �t�í�ð�é�n�g� �l�i�Á�n� �s�a�u� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�M�×�i� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�ð�õ�n� �l�à� �m�Ù�t� �c�¥�u�t�r�ú�c� �c�ó� �h�a�i� �t�h�à�n�h� �p�h�§�n
�T�h�à�n�h� �p�h�§�n� �d�ï� �l�i�Ç�u�:� �L�ý�u� �t�r�ï� �t�h�ô�n�g� �t�i�n� �v�Á�b�£�n�t�h�â�n� �p�h�§�n� �t�í



�T�h�à�n�h� �p�h�§�n� �l�i�ê�n� �k�¿�t�:� �L�ý�u� �ð�Ë�a� �c�h�É� �p�h�§�n� �t�í�ð�é�n�g�s�a�u� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �h�o�·�c� �b�±�n�g
�N�U�L�L� �n�¿�u� �l�à� �p�h�§�n� �t�í� �c�u�Ñ�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h�.

�2�.�C�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n�:
�2�.�1� �C�h�è�n� �1� �p�h�§�n� �t�í� �v�à�o� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n

�a�)�C�h�è�n� �v�à�o� ���§�u� �d�a�n�h� �s�á�c�h

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �t�h�e�m�d�a�u� �(� �v�a�r� �p� �:� �r�e�f�;� �x� �:� �i�n�t�e�g�e�r� �)� �;
�V�a�r� �q� �:� �r�e�f� �;

�B�e�g�i�n
�N�e�w� �(� �q� �)� �;
�q�^�.� �I�n�f�o� �:�=� �x� �;
�q�^�.� �L�i�n�k� �:�=� �p� �;
�p� �:�=� �q� �;

�e�n�d� �;
�b�)�C�h�è�n� �v�à�o� �c�u�Ñ�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �t�h�e�m�c�u�o�i� �(� �v�a�r� �p� �:� �r�e�f� �;� �x� �:� �i�n�t�e�g�e�r� �)� �;
�V�a�r� �q� �,� �t� �:� �r�e�f� �;

�B�e�g�i�n
�N�e�w� �(� �q� �)� �;
�q�^�.� �I�n�f�o� �:�=� �x� �;
�q�^�.� �L�i�n�k� �:�=� �n�i�l� �;
�i�f� �p� �=�n�i�l� �t�h�e�n� �p� �:�=� �q
�e�l�s�e

�b�e�g�i�n
�t� �:�=� �p� �;
�w�h�i�l�e� �t�^�.�L�i�n�k� �<� �>� �n�i�l� �d�o� �t� �:�=� �t�^�.� �L�i�n�k� �;
�t�^�.�L�i�n�k� �:�=� �q� �;

�e�n�d� �;
�e�n�d� �;
�2�.�2�T�ì�m� �1� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n

�a�.�T�r�£� �v�Á� �k�¿�t� �q�u�£� �c�ó� �h�a�y� �k�h�ô�n�g�:
�F�u�n�c�t�i�o�n� �T�i�m�1�(�p�:�r�e�f�;� �x�:�i�n�t�e�g�e�r�)� �:�B�o�o�l�e�a�n�;

�B�e�g�i�n



�W�h�i�l�e� �(�p�<�>�n�i�l�)� �a�n�d� �(�p�^�.�i�n�f�o�<�>�x�)� �d�o
�P�:�=�p�^�.�l�i�n�k�;

�I�f� � �p�=�n�i�l� �t�h�e�n� �T�i�m�1�:�=�f�a�l�s�e
�E�l�s�e� �T�i�m�1�:�=�T�r�u�e�;

�E�n�d�;
�b�.�T�r�£� �v�Á� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �b�¯�t�ð�§�u� �l�à� �x�:
�f�u�n�c�t�i�o�n� �t�i�m�2�(�p�:�r�e�f�;� �x�:�i�n�t�e�g�e�r�)�:� �r�e�f�;
�b�e�g�i�n

�W�h�i�l�e� �(�p�<�>�n�i�l�)� �a�n�d� �(�p�^�.�i�n�f�o�<�>�x�)� �d�o
�P�:�=�p�^�.�l�i�n�k�;

�T�i�m�2�:�=�p� �;
�E�n�d� �;
�2�.�3�X�ó�a� �1� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n

�a�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í� ���§�u� �t�i�ê�n

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �X�o�a�d�a�u� �(� �v�a�r� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�V�a�r� �t�a�m� �:� �r�e�f� �;

�B�e�g�i�n
�I�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n

�B�e�g�i�n
�t�a�m� �:�=� �p� �;
�p� �:�=� �p�^�.� �L�i�n�k� �;
�d�i�s�p�o�s�e� �(� �t�a�m� �)� �;

�e�n�d� �;
�e�n�d� �;

�b�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í� �c�u�Ñ�i� �c�ù�n�g
�P�r�o�c�e�d�u�r�e�X�o�a�c�u�o�i� �(� �v�a�r� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�V�a�r� �t� �,� �r� �:� �r�e�f� �;

�B�e�g�i�n
�I�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n

�I�f� �p�^�.� �l�i�n�k� �=� �n�i�l� �t�h�e�n� �x�o�a�d�a�u� �(� �p� �)
�E�l�s�e

�B�e�g�i�n
�r� �:�=� �p� �;
�t� �:�=� �p�^�.� �L�i�n�k� �;
�w�h�i�l�e� �t�^�.� �L�i�n�k� �<� �>� �n�i�l� �d�o



�b�e�g�i�n
�r� �:�=� �t� �;
�t� �:�=� �t�^�.� �L�i�n�k�;
�e�n�d� �;

�r�^�.� �L�i�n�k� �:�=� �n�i�l� �;
�d�i�s�p�o�s�e� �(� �t� �)� �;

�e�n�d� �;
�e�n�d� �;

�2�.�4�X�u�¥�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n
�a�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i� �c�ó� ���Ç� �q�u�i

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �x�u�a�t�d�q� �(� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�b�e�g�i�n

�i�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n
�b�e�g�i�n
�w�r�i�t�e� �(� �p�^�.� �I�n�f�o� �:� �4� �)� �;
�x�u�a�t�d�q� �(�p�^�.� �L�i�n�k� �)� �;
�e�n�d� �;

�e�n�d� �;
�b�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i� �k�h�ô�n�g� �c�ó� ���Ç� �q�u�i

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �x�u�a�t� �(� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�b�e�g�i�n

�i�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n
�b�e�g�i�n
�w�r�i�t�e� �(� �p�^�.� �I�n�f�o� �:� �4� �)� �;
�p� �:�=� �p�^�.� �L�i�n�k� �;
�e�n�d� �;

�e�n�d� �;
�B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�1�.�N�g�o�à�i� �c�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n� �v�ë�a� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n�,� �b�¡�n� �h�ã�y� �t�ì�m� �t�h�ê�m
�m�Ù�t� �s�Ñ� �t�h�a�o� �t�á�c� �k�h�á�c� �n�h�°�:� �I�n�,� �g�h�é�p�,� �t�r�Ù�n�,� �t�á�c�h� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h�,�.�.� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.
�2�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �l�à� �g�ì�?� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �l�à� �g�ì�?�C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c� �n�h�°� �t�h�¿
�n�à�o�?



�G�I�Á�O� �Á�N� �S�Ð�:�3 �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n�:� �4�h
�T�ê�n� �c�h�°�¡�n�g�:�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I
�C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G
�T�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �n�g�à�y�.�.�.�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�T�Ê�N� �B�À�I�:
�B�à�i� �2�:�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t

�M�ä�C� �T�I�Ê�U� �C�æ�A� �B�À�I�:
�S�a�u� �k�h�i� �h�Í�c� �x�o�n�g� �b�à�i� �n�à�y� �n�g�°�Ý�i� �h�Í�c� �c�ó� �k�h�£� �n���n�g�:
�* �T�r�ì�n�h� �b�à�y���°�ã�c� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p�,� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �t�r�o�n�g� �m�ô�n� �C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.
�*� �T�r�ì�n�h� �b�à�y���°�ã�c� �c�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �v�à� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n�k�¿�t� �n�Ñ�i
�v�ò�n�g�.
�*�T�r�ì�n�h� �b�à�y���°�ã�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n� �:� �c�h�è�n�,� �t�ì�m� �k�i�¿�m�,� �h�ç�y�,� �d�u�y�Ç�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h�.

�� �Ò� �D�Ù�N�G� �V�À� �P�H�¯� �N�G� �T�I�Æ�N� �D� �Y� �H�Ì�C
�G�i�á�o� �á�n�,� �b�à�i� �g�i�£�n�g� �c�h�i� �t�i�¿�t�,� �g�i�á�o� �t�r�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à� �g�i�£�i� �t�h�u��t�,� �b�£�n�g�,� � �p�h�¥�n�,� �b�£�n�g
�b�i�Ã�u

�I�.�Ô�N� ���Ê�N�H� �L�Ú�P� �H�Ì�C�: �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:� �1 �
�+� ���i�Ã�m� �d�a�n�h
�+� �N�h�¯�c� �n�h�ß

�I�I�.� �T�H�ð�C� �H�I�Æ�N� �B�À�I� �H�Ì�C

�T�T �N�Ø�I� �D�U�N�G �H�O� �T� ���Ø�N�G� �D� �Y� �H�Ì�C �T�H�Ü�I
�G�I�A�N�H�O� �T� ���Ø�N�G� �C�æ�A

�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N
�H�O� �T� ���Ø�N�G
�C�æ�A� �H�Ì�C� �S�I�N�H

�1 �D�«�n� �n�h��p
�T�r�£� �b�à�i� �c�i� �v�à� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�b�à�i� �m�Û�i�.

�-�G�V� �g�Í�i� �t�ê�n� �H�S� �t�r�£
�b�à�i�.

�-�G�V� �n�ê�u� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�-�G�V� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i� �c�ç�a� �H�S�.

�-�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �c�â�u� �t�r�£
�l�Ý�i� �v�à� ���á�n�h� �g�i�á� ���i�Ã�m�.

�-�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�p�h�§�n� �b�à�i� �m�Û�i� �d�ñ�a
�t�r�ê�n� �b�à�i� �c�i�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�h�Ï�i� �c�ç�a� �G�V�.

�-�H�S� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e
�n�h��n� �x�é�t� �c�ç�a� �G�V�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
���Ë�n�h� �h�ì�n�h� �n�h�ï�n�g
�n�Ù�i� �d�u�n�g� �s�¯�p� �h�Í�c�.

�5 �

�2 �G�i�£�n�g� �b�à�i� �m�Û�i
�B�à�i� �2�:� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t �G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡ �H�S� �l�¯�n�g�n�g�h�e� �v�à� �t�r�£ �4 �



�(�t�i�¿�p� �t�h�e�o�)

�I�V�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p�:
�1�.�C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c

�2�.�C�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n

�2�.�1� �C�h�è�n� �1� �p�h�§�n� �t�í� �v�à�o
�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p

�a�)�C�h�è�n� �v�à�o� ���§�u� �d�a�n�h
�s�á�c�h

�b�)�C�h�è�n� �v�à�o� �c�u�Ñ�i� �d�a�n�h
�s�á�c�h

�l�°�ã�c� �b�à�i� �m�Û�i�,� ���·�t� �c�â�u
�h�Ï�i�-�g�Í�i� �H�S� �t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� �b�Õ
�s�u�n�g� �h�o�à�n�c�h�É�n�h� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� ���Í�c� �c�h�o� �H�S� �g�h�i
�c�á�c� �h�ì�n�h� �t�h�é�c� �t�Õ
�c�h�é�c� �c�ç�a� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t�.

�G�V� ���·�t� �v�¥�n� ���Á� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� ���Ã� �H�S� �h�i�Ã�u� �b�à�i
�h�¡�n�.

�C�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�G�V� �g�Í�i� �1� �H�S� �p�h�á�t
�b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n� �v�Á� �c�á�c�h
�t�Õ� �c�h�é�c� �s�a�u� �k�h�i� �x�e�m
�t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à� �c�h�o
�H�S� �x�e�m� �t�à�i�l�i�Ç�u�.

�G�V� �v�½� �1� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �l�ê�n� �b�£�n�g
�v�à� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t
�l�ê�n� �b�£�n�g�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u
�G�V� �g�Í�i� �1� �H�S� �c�h�o� �v�í
�d�å� �v�à� �l�à�m� �v�í� �d�å� �v�ë�a
�c�h�o�.
�G�V� �n�h��n� �x�é�t�.

�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�p�h�£�n� �h�Ó�i�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �g�h�i
�b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n
�x�â�y� �d�ñ�n�g� �b�à�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �v�i�¿�t
�v�à�o�t��p�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �l�à�m� �v�í� �d�å� �v�à
�q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�i�¿�t
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�2�.�2� �T�ì�m� �1� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g
�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p

�a�)�T�r�£� �v�Á� �k�¿�t� �q�u�£� �c�ó� �h�a�y
�k�h�ô�n�g

�b�)�T�r�£� �v�Á� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �c�ó
�b�¯�t� ���§�u� �l�à� �p�h�§�n� �t�í� �c�§�n
�t�ì�m

�2�.�3� �X�ó�a� �1� �p�h�§�n� �t�í
�t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� �k�é�p

�a�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í� ���§�u� �t�i�ê�n

�b�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í�c�u�Ñ�i� �c�ù�n�g

�2�.�4� �X�u�¥�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� �k�é�p

�a�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i� �c�ó� ���Ç
�q�u�i

�b�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i� �k�h�ô�n�g
�c�ó� ���Ç� �q�u�i

�l�°�u�ý

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u� �v�à� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�h�£�o
�l�u��n� �n�h�ó�m�.

�G�Í�i�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u� �v�à� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�h�£�o
�l�u��n� �n�h�ó�m�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u� �v�à� �t�Õ� �c�h�é�c�t�h�£�o
�l�u��n� �n�h�ó�m�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� ���°�a� �r�a� �m�Ù�t� �s�Ñ
�l�°�u�ý� �v�Á� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �v�à� �d�a�n�h

�g�i�£�i� �t�h�u��t� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�à
�t�i�¿�n� �h�à�n�h� �t�h�£�o� �l�u��n
�n�h�ó�m�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �x�e�m�t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�à
�t�i�¿�n� �h�à�n�h� �t�h�£�o� �l�u��n
�n�h�ó�m�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�à
�t�i�¿�n� �h�à�n�h� �t�h�£�o� �l�u��n
�n�h�ó�m�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �s�u�y
�n�g�h�)�.
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�V�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i
�v�ò�n�g�:

�1�.�C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c

�2�.�C�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n

�2�.�1� �C�h�è�n� �1� �p�h�§�n� �t�í� �v�à�o
�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i
�v�ò�n�g

�C�h�ú�ý�:

�2�.�2� �T�ì�m� �1� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g
�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i
�v�ò�n�g
�2�.�3� �X�ó�a� �1� �p�h�§�n� �t�í
�t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g

�s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p
�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i

�G�V� ���Í�c� �c�h�o� �H�S� �g�h�i
�c�á�c� �h�ì�n�h� �t�h�é�c� �t�Õ
�c�h�é�c� �c�ç�a� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t�.
�G�V� ���·�t� �v�¥�n� ���Á� �v�à�t�r�£
�l�Ý�i� ���Ã� �H�S� �h�i�Ã�u� �b�à�i
�h�¡�n�.
�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à� �c�h�o
�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�G�V� �g�Í�i� �1� �H�S� �p�h�á�t
�b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n� �v�Á� �c�á�c�h
�t�Õ� �c�h�é�c� �s�a�u� �k�h�i� �x�e�m
�t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à� �c�h�o
�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�G�V� �v�½� �1� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�à� �c�h�o� �v�í� �d�å
�m�i�n�h� �h�Í�a�.

�G�V� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t
�l�ê�n� �b�£�n�g�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u

�G�V� ���°�a� �r�a� �m�Ù�t� �s�Ñ
�l�°�u�ý�.
�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u� �v�à� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�h�£�o
�l�u��n� �n�h�ó�m�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�H�S� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �g�h�i
�b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n
�x�â�y� �d�ñ�n�g� �b�à�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �v�i�¿�t
�v�à�o� �t��p�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S�l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�à
�t�i�¿�n� �h�à�n�h� �t�h�£�o� �l�u��n
�n�h�ó�m�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.
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�2�.�4� �X�u�¥�t� �d�a�n�h� �d�a�n�h
�s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g

�L�°�u�ý�:

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� �n�h�¥�n� �m�¡�n�h� �m�Ù�t
�s�Ñ� �v�¥�n� ���Á� �s�a�i� �m�à� �H�S
�h�a�y� �m�¯�c� �l�×�i�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�4 �

�1 �

�3 �C�ç�n�g� �c�Ñ� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �v�à� �k�¿�t
�t�h�ú�c� �b�à�i
�-�N�h�¥�n� �m�¡�n�h� �t�r�Í�n�g� �t�â�m� �b�à�i
�h�Í�c� �ß� �p�h�§�n� �I�V�(�C�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c
�c�¡� �b�£�n�)� �v�à� �p�h�§�n� �V�(�c�á�c� �t�h�a�o
�t�á�c� �c�¡� �b�£�n�)

�-�N�h��n� �x�é�t� �t�ì�n�h� �h�ì�n�h� �h�Í�c� �c�ç�a
�l�Û�p

�-�N�ê�u� �k�¿� �h�o�¡�c�h� �c�ç�a� �t�i�¿�t� �t�Û�i
�-�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �h�Í�c� �s�i�n�h� �x�e�m
�b�à�i� �t�r�°�Û�c� �ß� �n�h�à

�G�i�á�o� �v�i�ê�n� ���·�t� �r�a� �c�â�u
�h�Ï�i� ���Ã� �h�Í�c� �s�i�n�h� �n�¯�m
�v�ï�n�g� �t�r�i� �t�h�é�c�,� �m�ß
�r�Ù�n�g� �v�à� �v��n� �d�å�n�g� �t�r�i
�t�h�é�c� ���ã� �l�)�n�h� �h�Ù�i�.
�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �t�i�n�h
�t�h�§�n�,� �t�h�á�i� ���Ù� �h�Í�c� �t��p
�c�ç�a� �l�Û�p�.

�G�V �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �v�Á� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �t�i�¿�t
�s�a�u�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �g�h�i� �c�h�é�p� �n�h�ï�n�g
�n�Ù�i� �d�u�n�g� �l�i�ê�n� �q�u�a�n
���¿�n� �t�i�¿�t� �t�i�¿�p� �s�a�u�.

�5 �

�2 �

�3 �

�4 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�ñ� �h�Í�c �B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�N�g�o�à�i� �c�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n� �v�ë�a� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u
�t�r�o�n�g�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p�,�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �b�¡�n� �h�ã�y� �t�ì�m� �t�h�ê�m� �m�Ù�t� �s�Ñ� �t�h�a�o
�t�á�c� �k�h�á�c� �n�h�°�:� �I�n�,� �g�h�é�p�,� �t�r�Ù�n�,� �t�á�c�h� �c�á�c� �p�h�§�n
�t�í� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h�,�.�.� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h� �h�Í�a�.

�2 �

�N�g�u�Ó�n� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �t�h�a�m� �k�h�£�o �T�ê�n� �s�á�c�h�:�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u
�T�ê�n� �t�á�c� �g�i�£�:� �N�g�u�y�Å�n� �T�r�u�n�g� �T�r�ñ�c
�T�ê�n� �N�X�B�:� �T�r�°�Ý�n�g� ���H� �B�á�c�h� �K�h�o�a� �H�Ó� �C�h�í� �M�i�n�h
�N���m� �X�B�:� �1�9�9�3

�T�R� �̄Þ�N�G� �K�H�O�A� �T�R�¯ �Þ�N�G� �T�Ô� �M�Ô�N �N�g�à�y�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g� �.�.�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.
�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N

�N�g�u�y�Å�n� �N�g�Í�c� �D�u�y�ê�n



�G�i�á�o� �á�n� �s�Ñ�:� �3�(�G�i�á�o� �á�n� �c�h�i� �t�i�¿�t�)
�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I

�C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G
�B�à�i�2�:� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �(�t�i�¿�p� �t�h�e�o�)
�1�.�D�«�n� �n�h�â�p�:
�*�� �·�t� �r�a� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �c�i�.
�C�â�u� �h�Ï�i�:
�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �l�à� �g�ì�?� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �l�à� �g�ì�?� �C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c� �n�h�°� �t�h�¿� �n�à�o�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:
�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �l�à� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �m�à� �m�×�i� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g�d�a�n�h� �s�á�c�h� �c�ó� �k�¿�t� �q�u�£� �n�Ñ�i� �v�Û�i
�m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� ���é�n�g� �t�r�°�Û�c� �v�à� �m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� ���é�n�g� �s�a�u� �n�ó�.
�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �l�à� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �m�à� �t�r�°�Ý�n�g� �l�i�n�k� �c�ç�a� �N�o�d�e� �c�u�Ñ�i� �c�h�é�a
���Ë�a� �c�h�É� �N�o�d�e� ���§�u� �t�i�ê�n�.
�C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c�:
�*�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p�:
�T�a� �p�h�£�i� �d�ù�n�g� �2� �c�o�n� �t�r�Ï�,�m�Ù�t� �c�o�n� �t�r�Ï� �c�h�É�ð�¿�n� �p�h�§�n� �t�í�ð�é�n�g� �s�a�u� �(�n�e�x�t�)�,� �m�Ù�t� �c�o�n� �t�r�Ï� �c�h�É�ð�¿�n
�p�h�§�n� �t�í�ð�é�n�g� �t�r�ý�Û�c� �(�p�r�e�v�i�o�u�s�)�.
�*�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g�:
�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �l�à� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �m�à� �t�r�°�Ý�n�g� �l�i�n�k� �c�ç�a� �N�o�d�e� �c�u�Ñ�i� �c�h�é�a
���Ë�a� �c�h�É� �N�o�d�e� ���§�u� �t�i�ê�n�.
�2�.�G�i�£�n�g� �b�à�i� �m�Û�i
�D�«�n� �n�h��p�:�D�a�n�h� �d�a�n�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �c�ó� �3� �l�o�¡�i�:� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�ð�õ�n�,� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �v�à
�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g�.�Þ� �t�i�¿�t� �t�r�ý�Û�c� �c�h�ú�n�g� �t�a�ð�ã� �t�ì�m� �h�i�Ã�u� �v�Á� �c�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c� �v�à� �c�á�c� �t�h�a�o
�t�á�c� �c�õ� �b�£�n� �t�r�ê�n� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�ð�õ�n�,� �h�ô�m� �n�a�y�,� �c�h�ú�n�g� �t�a� �h�ã�y� �t�i�¿�p� �t�å�c� �h�a�i�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� �c�ò�n� �l�¡�i� �l�à� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �v�à� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g�.
�I�V�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p�:

�1�.�C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c
�T�a� �p�h�£�i� �d�ù�n�g� �2� �c�o�n� �t�r�Ï�,� �m�Ù�t� �c�o�n� �t�r�Ï� �c�h�É�ð�¿�n� �p�h�§�n� �t�í�ð�é�n�g� �s�a�u� �(�n�e�x�t�)�,� �m�Ù�t� �c�o�n� �t�r�Ï� �c�h�É�ð�¿�n
�p�h�§�n� �t�í�ð�é�n�g� �t�r�ý�Û�c� �(�p�r�e�v�i�o�u�s�)�.

�� �·�t� �v�¥�n� ���Á�:�T�¡�i� �s�a�o� �n�g�°�Ý�i� �t�a� �l�¡�i� �t�Õ� �c�h�é�c� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:

�M�Ù�t� �s�Ñ� �é�n�g� �d�å�n�g�ð�ò�i� �h�Ï�i� �c�h�ú�n�g� �t�a� �p�h�£�i� �d�u�y�Ç�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �t�h�e�o� �c�£� �h�a�i� �c�h�i�Á�u� �m�Ù�t� �c�á�c�h� �h�i�Ç�u
�q�u�£�.� �C�h�³�n�g� �h�¡�n� �c�h�o� �p�h�§�n� �t�í� �X� �c�§�n� �b�i�¿�t� �n�g�a�y� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�ý�Û�c� �X� �v�à� �s�a�u� �X� �m�Ù�t� �c�á�c�h� �m�a�u
�c�h�ó�n�g�.�T�r�o�n�g� �t�r�ý�Ý�n�g� �h�ã�p� �n�à�y� �t�a� �p�h�£�i� �d�ù�n�g� �2� �c�o�n� �t�r�Ï�,� �m�Ù�t� �c�o�n� �t�r�Ï� �c�h�É�ð�¿�n� �p�h�§�n� �t�í�ð�é�n�g� �s�a�u
�(�n�e�x�t�)�,� �m�Ù�t� �c�o�n� �t�r�Ï� �c�h�É�ð�¿�n� �p�h�§�n� �t�í�ð�é�n�g� �t�r�ý�Û�c� �(�p�r�e�v�i�o�u�s�)�.
�2�.�C�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�õ� �b�£�n�:

�2�.�1� �C�h�è�n� �1� �p�h�§�n� �t�í� �v�à�o� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p
�a�)�C�h�è�n� �v�à�o� ���§�u� �d�a�n�h� �s�á�c�h



�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �t�h�e�m�d�a�u� �(� �v�a�r� �p� �:�r�e�f� �;� �x� �:� �i�n�t�e�g�e�r� �)� �;
�V�a�r� �q� �:� �r�e�f� �;

�B�e�g�i�n
�N�e�w� �(� �q� �)� �;
�q�^�.� �I�n�f�o� �:�=� �x� �;
�i�f� �p� �=� �n�i�l� �t�h�e�n

�b�e�g�i�n
�p� �:� �=� �q� �;
�p�^�.� �L�i�n�k� �:�=� �n�i�l�;

�e�n�d�;
�e�l�s�e

�b�e�g�i�n
�q�^�.� �L�i�n�k� �:�=� �p�^�.� �l�i�n�k�;
�q�^�.� �L�i�n�k� �:�=�p�;
�p� �:�=� �q�;

�e�n�d�;
�e�n�d� �;
�b�)�C�h�è�n� �v�à�o� �c�u�Ñ�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �t�h�e�m�d�a�u� �(� �v�a�r� �p� �:� �r�e�f� �;� �x�:� �i�n�t�e�g�e�r� �)� �;
�V�a�r� �q� �,� �t� �:� �r�e�f� �;

�B�e�g�i�n
�N�e�w� �(� �q� �)� �;
�q�^�.� �I�n�f�o� �:�=� �x� �;
�q�^�.� �L�i�n�k� �:�=� �n�i�l� �;



�i�f� �p� �=� �n�i�l� �t�h�e�n� �p� �:�=� �q
�e�l�s�e

�b�e�g�i�n
�t� �:�=� �p� �;
�w�h�i�l�e� �t�^�.�L�i�n�k� �<� �>� �n�i�l� �d�o� �t�^�.� �L�i�n�k� �:�=� �q�;
�t� �:�=� �q� �;

�e�n�d� �;
�e�n�d� �;
�2�.�4�T�ì�m� �1� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p

�a�.�T�r�£� �v�Á� �k�¿�t� �q�u�£� �c�ó� �h�a�y�k�h�ô�n�g�:
�F�u�n�c�t�i�o�n� �T�i�m�1�(�p�:�r�e�f�;� �x�:�i�n�t�e�g�e�r�)� �:�B�o�o�l�e�a�n�;

�B�e�g�i�n
�W�h�i�l�e� �(�p�<�>�n�i�l�)� �a�n�d� �(�p�^�.�i�n�f�o�<�>�x�)� �d�o

�P�:�=�p�^�.�l�i�n�k�;
�I�f� � �p�=�n�i�l� �t�h�e�n� �T�i�m�1�:�=�f�a�l�s�e
�E�l�s�e� �T�i�m�1�:�=�T�r�u�e�;

�E�n�d�;
�b�.�T�r�£� �v�Á� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �b�¯�t�ð�§�u� �l�à� �x�:
�f�u�n�c�t�i�o�n� �t�i�m�2�(�p�:�r�e�f�;� �x�:�i�n�t�e�g�e�r�)�:� �r�e�f�;
�v�a�r�t�:� �r�e�f�;
�b�e�g�i�n
�t� �:�=� �p� �;

�W�h�i�l�e� �(�p�<�>�n�i�l�)� �a�n�d� �(�p�^�.�i�n�f�o�<�>�x�)� �d�o
�P�:�=�p�^�.�l�i�n�k�;

�T�i�m�2�:�=�p� �;
�E�n�d� �;
�2�.�5�X�ó�a� �1� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n

�a�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í� ���§�u� �t�i�ê�n

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �X�o�a�d�a�u� �(� �v�a�r� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�V�a�r� �t�a�m� �:� �r�e�f� �;

�B�e�g�i�n
�I�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n

�B�e�g�i�n
�t�a�m� �:�=� �p� �;
�p� �:�=� �p�^�.� �L�i�n�k� �;



�d�i�s�p�o�s�e� �(� �t�a�m� �)� �;
�e�n�d� �;

�e�n�d� �;
�b�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í� �c�u�Ñ�i� �c�ù�n�g
�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �X�o�a�c�u�o�i� �(� �v�a�r� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�V�a�r� �t� �,� �r� �:� �r�e�f� �;

�B�e�g�i�n
�I�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n

�I�f� �p�^�.� �l�i�n�k� �=� �n�i�l� �t�h�e�n� �x�o�a�d�a�u� �(� �p� �)
�E�l�s�e

�B�e�g�i�n
�r� �:�=� �p� �;
�t� �:�=� �p�^�.� �L�i�n�k� �;
�w�h�i�l�e� �t�^�.� �L�i�n�k� �<� �>�n�i�l� �d�o

�b�e�g�i�n
�r� �:�=� �t� �;
�t� �:�=� �t�^�.� �L�i�n�k�;
�e�n�d� �;

�r�^�.� �L�i�n�k� �:�=� �n�i�l� �;
�d�i�s�p�o�s�e� �(� �t� �)� �;

�e�n�d� �;
�e�n�d� �;

�2�.�4� �X�u�¥�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n
�a�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i� �c�ó� ���Ç� �q�u�i

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �x�u�a�t�d�q� �(� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�b�e�g�i�n

�i�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n
�b�e�g�i�n
�w�r�i�t�e� �(� �p�^�.� �I�n�f�o� �:� �4� �)� �;
�x�u�a�t�d�q� �(�p�^�.� �L�i�n�k� �)� �;
�e�n�d� �;

�e�n�d� �;
�b�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i� �k�h�ô�n�g� �c�ó� ���Ç� �q�u�i

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �x�u�a�t� �(� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�b�e�g�i�n

�i�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n
�b�e�g�i�n
�w�r�i�t�e� �(� �p�^�.� �I�n�f�o� �:� �4� �)� �;
�p� �:�=� �p�^�.� �L�i�n�k� �;
�e�n�d� �;

�e�n�d� �;
�L�°�u�ý�:



�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �v�Á� �m�·�t� �c�¡� �b�£�n� �c�ó� �t�í�n�h� �c�h�¥�t� �n�h�°� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n�.� �T�u�y
�n�h�i�ê�n� �n�ó� �c�ó� �m�Ù�t� �s�Ñ� �t�í�n�h� �c�h�¥�t� �k�h�á�c� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �n�h�°� �s�a�u�:

�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �c�ó� �m�Ñ�i� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �h�a�i� �c�h�i�Á�u� �n�ê�n� �t�ë� �m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� �b�¥�t� �k�ì� �c�ó� �t�h�Ã� �t�r�u�y
�x�u�¥�t� �m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� �b�¥�t� �k�ì� �k�h�á�c�.� �T�r�o�n�g� �k�h�i� �t�r�ê�n� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �t�a� �c�h�É� �c�ó� �t�h�Ã� �t�r�u�y
�x�u�¥�t� ���¿�n� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� ���é�n�g� �s�a�u� �m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� �c�h�o� �t�r�°�Û�c�.� ���i�Á�u� �n�à�y� �d�«�n� ���¿�n� �v�i�Ç�c� �t�a� �c�ó� �t�h�Ã� �d�Å
�d�à�n�g� �h�ç�y� �p�h�§�n� �t�í� �c�u�Ñ�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p�,� �c�o�n� �t�r�ê�n� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �t�h�a�o� �t�á�c
�n�à�y� �t�Õ�n� �c�h�i� �p�h�í� �O�(�n�)�.

�B�ù� �l�¡�i�,� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �t�Ñ�n� �c�h�i� �p�h�í� �g�¥�p� ���ô�i� �s�o� �v�Û�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �c�h�o
�v�i�Ç�c� �l�°�u� �t�r�ï� �c�á�c� �m�Ñ�i� �l�i�ê�n� �k�¿�t�.� ���i�Á�u� �n�à�y� �k�h�i�¿�n� �v�i�Ç�c� �c��p� �n�h��t� �c�i�n�g� �n�·�n�g� �n�Á� �h�¡�n� �t�r�o�n�g� �m�Ù�t
�s�Ñ� �t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p�.� �N�h�°� �v��y�,� �c�§�n� �c�â�n� �n�h�¯�c� �l�ñ�a� �c�h�Í�n� �C�T�D�L� �h�ã�p� �l�ý� �k�h�i� �c�à�i� ���·�t� �c�h�o� �m�Ù�t� �é�n�g
�d�å�n�g� �c�å� �t�h�Ã�.

�V�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g�:
�1�.�C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c

�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �l�à� �d�a�n�h�s�á�c�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �m�à� �t�r�°�Ý�n�g� �l�i�n�k� �c�ç�a� �N�o�d�e� �c�u�Ñ�i� �c�h�é�a
���Ë�a� �c�h�É� �N�o�d�e� ���§�u� �t�i�ê�n�.

�2�.�C�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n
�2�.�1� �C�h�è�n� �1� �p�h�§�n� �t�í� �v�à�o� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g

�C�h�ú� �ý�:�D�a�n�h� �s�á�c�h� �r�×�n�g� �:� �p� �=� �n�u�l�l
�D�a�n�h� �s�á�c�h� �c�ó� �1� �n�o�d�e�:� �p�^�.�L�i�n�k� �:�=� �p

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �t�h�e�m�d�a�u� �(� �v�a�r� �p�:� �r�e�f� �;� �x� �:� �i�n�t�e�g�e�r� �)� �;
�V�a�r� �q� �:� �r�e�f� �;

�B�e�g�i�n
�N�e�w� �(� �q� �)� �;
�q�^�.� �I�n�f�o� �:�=� �x� �;
�q�^�.� �L�i�n�k� �:�=� �p� �;
�p� �:�=� �q� �;

�e�n�d� �;
�b�)�C�h�è�n� �v�à�o� �c�u�Ñ�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �t�h�e�m�c�u�o�i� �(� �v�a�r� �p� �:� �r�e�f� �;� �x� �:� �i�n�t�e�g�e�r� �)� �;
�V�a�r� �q� �,� �t� �:� �r�e�f� �;

�B�e�g�i�n
�N�e�w� �(� �q� �)� �;



�q�^�.� �I�n�f�o� �:�=� �x� �;
�q�^�.� �L�i�n�k� �:�=� �n�i�l� �;
�i�f�p� �=� �n�i�l� �t�h�e�n� �p� �:�=� �q
�e�l�s�e

�b�e�g�i�n
�t� �:�=� �p� �;
�w�h�i�l�e� �t�^�.�L�i�n�k� �<� �>� �n�i�l� �d�o� �t� �:�=� �t�^�.� �L�i�n�k� �;
�t�^�.�L�i�n�k� �:�=� �q� �;

�e�n�d� �;
�e�n�d� �;
�2�.�6�T�ì�m� �1� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n

�a�.�T�r�£� �v�Á� �k�¿�t� �q�u�£� �c�ó� �h�a�y� �k�h�ô�n�g�:
�F�u�n�c�t�i�o�n� �T�i�m�1�(�p�:�r�e�f�;� �x�:�i�n�t�e�g�e�r�)� �:�B�o�o�l�e�a�n�;

�B�e�g�i�n
�W�h�i�l�e� �(�p�<�>�n�i�l�)� �a�n�d� �(�p�^�.�i�n�f�o�<�>�x�)� �d�o

�P�:�=�p�^�.�l�i�n�k�;
�I�f� � �p�=�n�i�l� �t�h�e�n� �T�i�m�1�:�=�f�a�l�s�e
�E�l�s�e� �T�i�m�1�:�=�T�r�u�e�;

�E�n�d�;
�b�.�T�r�£� �v�Á� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �b�¯�t�ð�§�u� �l�à� �x�:
�f�u�n�c�t�i�o�n� �t�i�m�2�(�p�:�r�e�f�;� �x�:�i�n�t�e�g�e�r�)�:� �r�e�f�;
�b�e�g�i�n

�W�h�i�l�e� �(�p�<�>�n�i�l�)� �a�n�d� �(�p�^�.�i�n�f�o�<�>�x�)� �d�o
�P�:�=�p�^�.�l�i�n�k�;

�T�i�m�2�:�=�p� �;
�E�n�d� �;
�2�.�7�X�ó�a� �1� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n

�a�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í� ���§�u� �t�i�ê�n
�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �X�o�a�d�a�u� �(� �v�a�r� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�V�a�r� �t�a�m� �:� �r�e�f� �;

�B�e�g�i�n
�I�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n

�B�e�g�i�n
�t�a�m� �:�=� �p� �;
�p� �:�=� �p�^�.� �L�i�n�k� �;
�d�i�s�p�o�s�e� �(� �t�a�m� �)� �;

�e�n�d� �;
�e�n�d� �;

�b�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í� �c�u�Ñ�i� �c�ù�n�g
�P�r�o�c�e�d�u�r�e�X�o�a�c�u�o�i� �(� �v�a�r� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�V�a�r� �t� �,� �r� �:� �r�e�f� �;



�B�e�g�i�n
�I�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n

�I�f� �p�^�.� �l�i�n�k� �=� �n�i�l� �t�h�e�n� �x�o�a�d�a�u� �(� �p� �)
�E�l�s�e

�B�e�g�i�n
�r� �:�=� �p� �;
�t� �:�=� �p�^�.� �L�i�n�k� �;
�w�h�i�l�e� �t�^�.� �L�i�n�k� �<� �>� �n�i�l� �d�o

�b�e�g�i�n
�r� �:�=� �t� �;
�t� �:�=� �t�^�.� �L�i�n�k�;
�e�n�d� �;

�r�^�.� �L�i�n�k� �:�=� �n�i�l� �;
�d�i�s�p�o�s�e� �(� �t� �)� �;

�e�n�d� �;
�e�n�d� �;

�2�.�4�X�u�¥�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n
�a�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i� �c�ó� ���Ç� �q�u�i

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �x�u�a�t�d�q� �(� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�b�e�g�i�n

�i�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n
�b�e�g�i�n
�w�r�i�t�e� �(� �p�^�.� �I�n�f�o� �:� �4� �)� �;
�x�u�a�t�d�q� �(�p�^�.� �L�i�n�k� �)� �;
�e�n�d� �;

�e�n�d� �;
�b�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i� �k�h�ô�n�g� �c�ó� ���Ç� �q�u�i

�P�r�o�c�e�d�u�r�e� �x�u�a�t� �(� �p� �:� �r�e�f� �)� �;
�b�e�g�i�n

�i�f� �p� �<� �>� �n�i�l� �t�h�e�n
�b�e�g�i�n
�w�r�i�t�e� �(� �p�^�.� �I�n�f�o� �:� �4� �)� �;
�p� �:�=� �p�^�.� �L�i�n�k� �;
�e�n�d� �;

�e�n�d� �;
�B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�N�g�o�à�i� �c�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n� �v�ë�a� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p�,�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g� �b�¡�n� �h�ã�y� �t�ì�m� �t�h�ê�m� �m�Ù�t� �s�Ñ� �t�h�a�o� �t�á�c� �k�h�á�c� �n�h�°�:� �I�n�,� �g�h�é�p�,� �t�r�Ù�n�,� �t�á�c�h� �c�á�c� �p�h�§�n
�t�í� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h�,�.�.� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h� �h�Í�a�.



�G�I�Á�O� �Á�N� �S�Ð�:�4 �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n�:� �4�h
�T�ê�n� �c�h�°�¡�n�g�:
�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I�:�C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G
�C�h�°�¡�n�g� �V� �:�T�Ì�M� �K�I�¾�M
�T�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �n�g�à�y�.�.�.�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�T�Ê�N� �B�À�I�:
�B�à�i� �3�:� �N�g���n� �x�¿�p� �v�à� �h�à�n�g� ���ã�i� �(�S�t�a�c�k� �v�à� �Q�u�e�u�e�)�-�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I
�B�à�i� �1�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h � �C�h�°�¡�n�g� �V

�M�ä�C� �T�I�Ê�U� �C�æ�A� �B�À�I�:
�S�a�u� �k�h�i� �h�Í�c� �x�o�n�g� �b�à�i� �n�à�y� �n�g�°�Ý�i� �h�Í�c� �c�ó� �k�h�£� �n���n�g�:
�-�T�r�ì�n�h� �b�à�y���°�ã�c� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �S�t�a�c�k� �v�à� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �Q�u�e�u�e
�-�N�h��n� �b�i�¿�t� ���°�ã�c� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �S�t�a�c�k� �v�à� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �Q�u�e�u�e
�-�M�ô� �t�£� ���°�ã�c� �b�à�i� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�r�o�n�g� �t�i�n� �h�Í�c

�� �Ò� �D�Ù�N�G� �V�À� �P�H�¯� �N�G� �T�I�Æ�N� �D� �Y� �H�Ì�C
�G�i�á�o� �á�n�,� �b�à�i� �g�i�£�n�g� �c�h�i� �t�i�¿�t�,� �g�i�á�o� �t�r�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à� �g�i�£�i� �t�h�u��t�,� �b�£�n�g�,� � �p�h�¥�n�,� �b�£�n�g
�b�i�Ã�u

�I�.�Ô�N� ���Ê�N�H� �L�Ú�P� �H�Ì�C�:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:� �1 �
�+� ���i�Ã�m� �d�a�n�h
�+� �N�h�¯�c� �n�h�ß

�I�I�.� �T�H�ð�C� �H�I�Æ�N� �B�À�I�H�Ì�C

�T�T �N�Ø�I� �D�U�N�G �H�O� �T� ���Ø�N�G� �D� �Y� �H�Ì�C �T�H�Ü�I
�G�I�A�N�H�O� �T� ���Ø�N�G� �C�æ�A

�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N
�H�O� �T� ���Ø�N�G
�C�æ�A� �H�Ì�C� �S�I�N�H

�1 �D�«�n� �n�h��p
�T�r�£� �b�à�i� �c�i� �v�à� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�b�à�i� �m�Û�i�.

�-�G�V� �g�Í�i� �t�ê�n� �H�S� �t�r�£
�b�à�i�.

�-�G�V� �n�ê�u� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�-�G�V� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i� �c�ç�a� �H�S�.

�-�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �c�â�u� �t�r�£
�l�Ý�i� �v�à� ���á�n�h�g�i�á� ���i�Ã�m�.

�-�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�p�h�§�n� �b�à�i� �m�Û�i� �d�ñ�a
�t�r�ê�n� �b�à�i� �c�i�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�h�Ï�i� �c�ç�a� �G�V�.

�-�H�S� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e
�n�h��n� �x�é�t� �c�ç�a� �G�V�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
���Ë�n�h� �h�ì�n�h� �n�h�ï�n�g
�n�Ù�i� �d�u�n�g� �s�¯�p� �h�Í�c�.

�5 �

�2 �G�i�£�n�g� �b�à�i� �m�Û�i
�B�à�i� �3�:� �N�g���n� �x�¿�p� �v�à� �h�à�n�g
���ã�i� �(�S�t�a�c�k� �v�à�Q�u�e�u�e�)



�I�.�N�g���n� �x�¿�p� �(�S�t�a�c�k�)

�1�.���Ë�n�h� �n�g�h�)�a

�2�.�C�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n
�a�.�D�ù�n�g� �m�£�n�g

�G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �b�à�i� �m�Û�i�,� ���·�t� �c�â�u
�h�Ï�i�-�g�Í�i� �H�S� �t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� �b�Õ
�s�u�n�g� �h�o�à�n�c�h�É�n�h� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u�,� �g�Í�i� �1� �b�¡�n� ���Í�c
���Ë�n�h� �n�g�h�)�a�.

�G�V� �d�á�n� �h�ì�n�h� �v�½� �v�Á
�c�¥�u� �t�r�ú�c� �S�t�a�c�k� �v�à
�Q�u�e�u�e� �c�h�o� �H�S� �q�u�a�n
�s�á�t� �v�à� �s�o� �s�á�n�h�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý
�k�i�¿�n� �v�Á� �s�ñ� �k�h�á�c� �n�h�a�u
�c�ç�a� �h�a�i� �h�ì�n�h�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �ý� �k�i�¿�n
�c�ç�a� �H�S� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �v�½� �h�ì�n�h� �c�¥�u�t�r�ú�c
�S�t�a�c�k� �s�í� �d�å�n�g� �m�£�n�g
���Ã� �H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �m�i�ê�u� �t�£
�q�u�á� �t�r�ì�n�h� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g
�c�ç�a� �c�¥�u� �t�r�ú�c�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�-�b�Õ
�s�u�n�g� �ý� �k�i�¿�n� �v�à� �d�«�n
�n�h��p� �v�à�o� �p�h�§�n� �m�Û�i�.
�G�V� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�í� �d�å
�t�r�ê�n� �v�à� �c�h�o� �H�S� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�p�h�£�n� �h�Ó�i�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�1� �H�S� ���Í�c�,� �c�á�c� �H�S
�c�ò�n� �l�¡�i� �l�¯�n�g� �n�g�h�e
�v�à� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý
�k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c� �(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý
�k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�v�i�¿�t� �v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.
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�b�.�D�ù�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h

�I�I�.� �H�à�n�g� ���ã�i�(�Q�u�e�u�e�)

�1�.���Ë�n�h� �n�g�h�)�a

�G�V� �v�½� �h�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c
�S�t�a�c�k� �s�í� �d�å�n�g� �d�a�n�h
�s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� � ���Ã� �H�S
�q�u�a�n� �s�á�t�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �m�i�ê�u� �t�£
�q�u�á� �t�r�ì�n�h� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g
�c�ç�a� �c�¥�u� �t�r�ú�c�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�-�b�Õ
�s�u�n�g� �ý� �k�i�¿�n� �v�à� �d�«�n
�n�h��p� �v�à�o� �p�h�§�n� �m�Û�i�.
�G�V� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�í� �d�å
�t�r�ê�n� �v�à� �c�h�o� �H�S� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�G�V� �l�i�ê�n� �h�Ç� �t�h�ñ�c� �t�¿
���°�a� �r�a� �m�Ù�t�s�Ñ� �v�í� �d�å
���Ã� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�p�h�§�n� �m�Û�i�.

�G�V� �g�Í�i� �m�Ù�t� �v�à�i� �H�S
�c�h�o� �t�h�ê�m� �v�í� �d�å� �k�h�á�c
�n�g�o�à�i� �c�á�c� �v�í� �d�å� �t�r�ê�n�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à
���á�n�h� �g�i�á�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u�,� �g�Í�i� �1� �b�¡�n� ���Í�c
���Ë�n�h� �n�g�h�)�a�.

�G�V� �d�á�n� �h�ì�n�h� �v�½� �v�Á
�c�¥�u� �t�r�ú�c� �S�t�a�c�k� �v�à
�Q�u�e�u�e� �c�h�o� �H�S� �q�u�a�n
�s�á�t� �v�à� �s�o� �s�á�n�h�.

�G�Í�i� �1� �H�S�p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý
�k�i�¿�n� �v�Á� �s�ñ� �k�h�á�c� �n�h�a�u
�c�ç�a� �h�a�i� �h�ì�n�h�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý
�k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S�l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�v�i�¿�t� �v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�s�u�y� �n�g�h�)� �t�°� �d�u�y�.

�H�S� ���°�a� �r�a� �m�Ù�t� �s�Ñ
�v�í� �d�å�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�1� �H�S� ���Í�c�,� �c�á�c� �H�S
�c�ò�n� �l�¡�i� �l�¯�n�g� �n�g�h�e
�v�à� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý
�k�i�¿�n�.
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�2�.�C�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n
�a�.�D�ù�n�g� �m�£�n�g

�b�.�D�ù�n�g�d�a�n�h� �s�á�c�h

�C�h�°�¡�n�g� �V�T�Ì�M� �K�I�¾�M

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �ý� �k�i�¿�n
�c�ç�a� �H�S� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �v�½� �h�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c
�Q�u�e�u�e� �s�í� �d�å�n�g
�m�£�n�g� ���Ã� �H�S� �q�u�a�n
�s�á�t�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �m�i�ê�u� �t�£
�q�u�á� �t�r�ì�n�h� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g
�c�ç�a� �c�¥�u� �t�r�ú�c�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�-�b�Õ
�s�u�n�g� �ý� �k�i�¿�n� �v�à� �d�«�n
�n�h��p� �v�à�o� �p�h�§�n� �m�Û�i�.
�G�V� �c�h�o� �v�í�d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�í� �d�å
�t�r�ê�n� �v�à� �c�h�o� �H�S� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�G�V� �v�½� �h�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c
�Q�u�e�u�e� �s�í� �d�å�n�g� �d�a�n�h
�s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� � ���Ã� �H�S
�q�u�a�n� �s�á�t�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �m�i�ê�u� �t�£
�q�u�á� �t�r�ì�n�h� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g
�c�ç�a� �c�¥�u� �t�r�ú�c�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�-�b�Õ
�s�u�n�g� �ý� �k�i�¿�n� �v�à� �d�«�n
�n�h��p� �v�à�o� �p�h�§�n� �m�Û�i�.

�G�V� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�í� �d�å
�t�r�ê�n� �v�à� �c�h�o� �H�S� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c�m�¯�c� �(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý
�k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�v�i�¿�t� �v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý
�k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�v�i�¿�t� �v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.
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�B�à�i� �1�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h
�I�.�K�h�á�i� �n�i�Ç�m� �t�ì�m� �k�i�¿�m�:

�I�I�.�M�ô� �t�£� �b�à�i� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�t�r�o�n�g� �t�i�n� �h�Í�c

�G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �v�Á� �b�à�i� �m�Û�i� �v�à
�c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h� �h�Í�a�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �n�h��n� �x�é�t
�v�Á� �v�í� �d�å�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� �c�h�o
�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�G�V� ���Í�c� �k�h�á�i� �n�i�Ç�m�,
�c�h�o� �H�S� �v�i�¿�t� �k�h�á�i
�n�i�Ç�m� �v�à�o� �t��p�.

�G�V� �c�h�o� �1�v�í� �d�å� �n�h�Ï
�v�à� �g�Í�i� �1� �H�S� ���é�n�g
�l�ê�n� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �ý� �k�i�¿�n
�c�ç�a� �H�S� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� �v�à
�g�Í�i� �m�Ù�t� �v�à�i� �H�S� �p�h�á�t
�b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n� �.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�-���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �g�i�£�i� ���á�p� �t�h�¯�c
�m�¯�c�.

�G�V� �g�Í�i� �H�S� �c�h�o� �v�í� �d�å
�v�Á� �b�à�i� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�t�r�o�n�g� �t�i�n� �h�Í�c� �m�à� �H�S
�b�i�¿�t�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à
���á�n�h� �g�i�á�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �n�h��n� �x�é�t� �v�í� �d�å�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�v�i�¿�t� �k�h�á�i� �n�i�Ç�m� �v�à�o
�t��p�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à
�p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�,� �s�u�y
�n�g�h�)� �v�à� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý
�k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �c�h�o� �v�í� �d�å�,� �l�¯�n�g
�n�g�h�e�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.
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�3 �C�ç�n�g� �c�Ñ� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �v�à� �k�¿�t
�t�h�ú�c� �b�à�i
�-�N�h�¥�n� �m�¡�n�h� �t�r�Í�n�g� �t�â�m� �b�à�i
�h�Í�c� �ß� �p�h�§�n� �I�-�N�g���n� �x�¿�p�(�C�á�c�h
�b�i�Ã�u� �d�i�Å�n�)�,� �p�h�§�n� �I�I�-�H�à�n�g

�G�i�á�o� �v�i�ê�n� ���·�t� �r�a� �c�â�u
�h�Ï�i� ���Ã� �h�Í�c� �s�i�n�h� �n�¯�m
�v�ï�n�g� �t�r�i� �t�h�é�c�,� �m�ß

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.
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���ã�i�(�C�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n�)� �v�à� �p�h�§�n
�I�-�K�h�á�i� �n�i�Ç�m� �t�ì�m� �k�i�¿�m

�-�N�h��n� �x�é�t� �t�ì�n�h� �h�ì�n�h� �h�Í�c� �c�ç�a
�l�Û�p

�-�N�ê�u� �k�¿� �h�o�¡�c�h� �c�ç�a� �t�i�¿�t� �t�Û�i
�-�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �h�Í�c� �s�i�n�h� �x�e�m
�b�à�i� �t�r�°�Û�c� �ß� �n�h�à

�r�Ù�n�g� �v�à� �v��n� �d�å�n�g� �t�r�i
�t�h�é�c� ���ã� �l�)�n�h� �h�Ù�i�.

�G�V �n�h��n� �x�é�t� �t�i�n�h
�t�h�§�n�,� �t�h�á�i� ���Ù� �h�Í�c� �t��p
�c�ç�a� �l�Û�p�.

�G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �v�Á� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �t�i�¿�t
�s�a�u�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �g�h�i� �c�h�é�p� �n�h�ï�n�g
�n�Ù�i� �d�u�n�g� �l�i�ê�n� �q�u�a�n
���¿�n� �t�i�¿�t� �t�i�¿�p� �s�a�u�.

�2 �

�4 �

�4 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�ñ� �h�Í�c �B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�1�.�N�ê�u� �v�à�i� �v�í� �d�å� �t�h�ñ�c� �t�¿� �m�à�ß� ���ó� �c�ó� �c�¡� �c�h�¿
�h�o�¡�t� ���Ù�n�g�  �� �v�à�o� �s�a�u� �r�a� �t�r�°�Û�c ��.
�2�.�T�h�e�o� �b�¡�n� ���Ñ�i� �v�Û�i� �s�t�a�c�k� �v�à� �q�u�e�u�e� �t�h�ì� �c�ó
�n�h�ï�n�g� �c�á�c�h� �c�à�i� ���·�t� �n�à�o�?� �S�o� �s�á�n�h� ���·�c� ���i�Ã�m
�c�ç�a� �c�á�c� �c�á�c�h� ���ó�.

�8 �

�N�g�u�Ó�n� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �t�h�a�m� �k�h�£�o �T�ê�n� �s�á�c�h�:�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u
�T�ê�n� �t�á�c� �g�i�£�:� �N�g�u�y�Å�n� �T�r�u�n�g�T�r�ñ�c
�T�ê�n� �N�X�B�:� �T�r�°�Ý�n�g� ���H� �B�á�c�h� �K�h�o�a� �H�Ó� �C�h�í� �M�i�n�h
�N���m� �X�B�:� �1�9�9�3

�T�R� �̄Þ�N�G� �K�H�O�A� �T�R�¯ �Þ�N�G� �T�Ô� �M�Ô�N �N�g�à�y�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g� �.�.�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.
�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N

�N�g�u�y�Å�n� �N�g�Í�c� �D�u�y�ê�n



�G�i�á�o� �á�n� �s�Ñ�:� �4�(�G�i�á�o� �á�n� �c�h�i� �t�i�¿�t�)
�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I

�C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G
�B�à�i� �2�:� �N�g���n� �x�¿�p� �v�à� �H�à�n�g� ���ã�i� �(� �S�t�a�c�k� �v�à� �Q�u�e�u�e� �)
�1�.�D�«�n� �n�h�â�p�:
�*�� �·�t� �r�a� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �c�i�.
�C�â�u� �h�Ï�i�:
�1�.���i�Ã�m� �c�§�n� �l�°�u�ý� �g�i�ï�a� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �v�à� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �l�à� �g�ì�?
�2�.�N�g���n� �x�¿�p� �v�à� �H�à�n�g� ���ã�i� �l�à� �g�ì�?� �N�ê�u�v�í� �d�å� �m�i�n�h� �h�Í�a�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:

�1�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �v�Á� �m�·�t� �c�¡� �b�£�n� �c�ó� �t�í�n�h� �c�h�¥�t� �n�h�°� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n�.� �T�u�y
�n�h�i�ê�n� �n�ó� �c�ó� �m�Ù�t� �s�Ñ� �t�í�n�h� �c�h�¥�t� �k�h�á�c� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �n�h�°� �s�a�u�:

�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �c�ó� �m�Ñ�i� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �h�a�i� �c�h�i�Á�u� �n�ê�n� �t�ë� �m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� �b�¥�t� �k�ì� �c�ó� �t�h�Ã�t�r�u�y
�x�u�¥�t� �m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� �b�¥�t� �k�ì� �k�h�á�c�.� �T�r�o�n�g� �k�h�i� �t�r�ê�n� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �t�a� �c�h�É� �c�ó� �t�h�Ã� �t�r�u�y
�x�u�¥�t� ���¿�n� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� ���é�n�g� �s�a�u� �m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� �c�h�o� �t�r�°�Û�c�.� ���i�Á�u� �n�à�y� �d�«�n� ���¿�n� �v�i�Ç�c� �t�a� �c�ó� �t�h�Ã� �d�Å
�d�à�n�g� �h�ç�y� �p�h�§�n� �t�í� �c�u�Ñ�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p�,� �c�o�n� �t�r�ê�n� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �t�h�a�o� �t�á�c
�n�à�y� �t�Õ�n� �c�h�i� �p�h�í� �O�(�n�)�.

�B�ù� �l�¡�i�,� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p� �t�Ñ�n� �c�h�i� �p�h�í� �g�¥�p� ���ô�i� �s�o� �v�Û�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �c�h�o
�v�i�Ç�c� �l�°�u� �t�r�ï� �c�á�c� �m�Ñ�i� �l�i�ê�n� �k�¿�t�.� ���i�Á�u� �n�à�y� �k�h�i�¿�n� �v�i�Ç�c� �c��p� �n�h��t� �c�i�n�g� �n�·�n�g� �n�Á� �h�¡�n� �t�r�o�n�g� �m�Ù�t
�s�Ñ� �t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p�.� �N�h�°� �v��y�,� �c�§�n� �c�â�n� �n�h�¯�c� �l�ñ�a� �c�h�Í�n� �C�T�D�L�h�ã�p� �l�ý� �k�h�i� �c�à�i� ���·�t� �c�h�o� �m�Ù�t� �é�n�g
�d�å�n�g� �c�å� �t�h�Ã�.

�2�.�N�g���n� �x�¿�p� �(� �S�t�a�c�k�)� �l�à� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �m�à� �t�a� �g�i�Û�i� �h�¡�n� �v�i�Ç�c� �t�h�ê�m� �v�à�o� �h�o�·�c� �l�o�¡�i� �b�Ï� �m�Ù�t� �p�h�§�n
�t�í� �c�h�É� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �t�¡�i� �m�Ù�t� ���§�u� �c�ç�a� �d�a�n�h� �s�á�c�h�,� ���§�u� �n�à�y� �g�Í�i� �l�à� ���É�n�h� �(�T�O�P�)� �c�ç�a� �n�g���n� �x�¿�p�.
�V�í� �d�å�:�m�Ù�t� �c�h�Ó�n�g� ���)�a�,� �t�h�ê�m� �v�à�o� �t�a� ���Ã� ���)�a� �m�Û�i� �l�ê�n� �t�r�ê�n� ���É�n�h�,� �l�¥�y� ���)�a� �r�a� �t�a� �c�i�n�g� �p�h�£�i� �l�¥�y� �t�ë
�t�r�ê�n� �r�a�.
�H�à�n�g� ���ã�i� �(�Q�u�e�u�e�)� �l�à� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� ���·�c� �b�i�Ç�t� �m�à� �p�h�é�p� �t�h�ê�m� �v�à� �b�Û�t� ���°�ã�c� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �ß� �h�a�i� ���§�u
�k�h�á�c� �n�h�a�u�.� �T�h�ê�m�ß� �c�u�Ñ�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �(�R�E�A�R�)�,� �c�ò�n� �b�Û�t� �t�h�ì�ß� �p�h�í�a� ���§�u� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �(�F�R�O�N�T�)�.
�V�í� �d�å�:�S�¯�p� �h�à�n�g� �m�u�a� �v�é� �x�e�,� �a�i� �v�à�o� �t�r�°�Û�c� �m�u�a� �t�r�°�Û�c� �r�a� �t�r�°�Û�c� �,�a�i� �v�à�o� �s�a�u� �m�u�a� �s�a�u� �r�a� �s�a�u�.
�2�.�G�i�£�n�g� �b�à�i� �m�Û�i�:

�I�.�N�g���n� �x�¿�p� �(�S�t�a�c�k�)�:



�C�â�u� �h�Ï�i�:� �q�u�a� �p�h�§�n� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �b�à�i� �c�i�,� �v�à� �h�ì�n�h� �1� �t�r�ê�n� �b�£�n�g� �b�¡�n� �n�à�o� �c�ó� �t�h�Ã� �c�h�o� �t�ô�i� �m�Ù�t� ���Ë�n�h
�n�g�h�)�a� �h�o�à�n� �c�h�É�n�h� �v�Á� �n�g���n� �x�¿�p� �(�s�t�a�c�k�)� �?� �C�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:

ðØ�� �Ë�n�h� �n�g�h�)�a�:�N�g���n� �x�¿�p� �(� �S�t�a�c�k�)� �l�à� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �m�à� �t�a� �g�i�Û�i� �h�¡�n� �v�i�Ç�c� �t�h�ê�m� �v�à�o� �h�o�·�c
�l�o�¡�i� �b�Ï� �m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� �c�h�É� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �t�¡�i� �m�Ù�t� ���§�u� �c�ç�a� �d�a�n�h� �s�á�c�h�,� ���§�u� �n�à�y� �g�Í�i� �l�à� ���É�n�h
�(�T�O�P�)� �c�ç�a� �n�g���n� �x�¿�p�.� �N�h�°� �v��y�,� �n�g���n� �x�¿�p� �l�à� �m�Ù�t� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �c�ó� �t�í�n�h� �c�h�¥�t�  �� �v�à�o� �s�a�u � �r�a
�t�r�°�Û�c �� �h�a�y� �L�I�F�O� �(� �l�a�s�t� �i�n � �f�i�r�s�t� �o�u�t�)�.

ðØ�C�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n�:� �S�t�a�c�k� �c�ó� �t�h�Ã� ���°�ã�c� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n� �n�h�°� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� ���·�c� �h�o�·�c� �m�Ù�t� �d�a�n�h
�s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�.� �V�ì� �p�h�é�p� �t�h�ê�m� �v�à�o� �h�o�·�c� �l�o�¡�i� �b�Ï� �c�h�É� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �ß� �m�Ù�t� ���§�u� �n�ê�n� �c�h�É� �c�§�n
�m�Ù�t� �b�i�¿�n� �s�p� �g�Í�i� �l�à� �c�h�É� ���i�Ã�m� ���§�u� �c�ç�a� �s�t�a�c�k�.

�a�)�C�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n� �k�i�Ã�u� �m�£�n�g�:

�Q�u�á� �t�r�ì�n�h� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g�:
�*�V�à�o�:�p�h�§�n� �t�í� �a� �v�à�o� �t�r�°�Û�c� ���é�n�g� �ß� �v�Ë� �t�r�í� �s�Ñ� �1�,� �p�h�§�n� �t�í� � �2� �t�i�¿�p� �t�å�c� �v�à�o� ���é�n�g� �ß� �v�Ë� �t�r�í� �s�Ñ
�2�,� �c�é� �t�h�¿� ���¿�n� �p�h�§�n� �t�í� �d� ���é�n�g� �ß� �v�Ë� �t�r�í� �t�h�é� �4�.
�*�R�a�:� �p�h�§�n� �t�í� �d� �v�à�o� �s�a�u� �n�h�°�n�g� �l�à� �p�h�§�n� �t�í� �p�h�í�a� �t�r�ê�n� �(�t�o�p�_�p�o�i�n�t�e�r�)� �r�a� �t�r�°�Û�c�,� �t�i�¿�p� ���¿�n
�p�h�§�n� �t�í� �c�,� �p�h�§�n�t�í� �b� �v�à� �p�h�§�n� �t�í� �c�u�Ñ�i� �c�ù�n�g� �p�h�§�n� �t�í� �a�.

�V�í� �d�å�:

�b�)�c�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n� �k�i�Ã�u� �d�a�n�h� �s�á�c�h�:



�T�°�¡�n�g� �t�ñ� �c�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n� �k�i�Ã�u� �m�£�n�g
�v�í� �d�å�:

�I�I�.� �H�à�n�g� ���ã�i� �(�Q�u�e�u�e�)� �:
�C�â�u� �h�Ï�i�:� �Q�u�a� �h�ì�n�h� �2� �t�r�ê�n� �b�£�n�g� �b�¡�n� �n�à�o� �c�ó� �t�h�Ã� �c�h�o� �t�ô�i� �m�Ù�t� ���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �h�o�à�n� �c�h�É�n�h� �v�Á� �h�à�n�g
���ã�i� �(�q�u�e�u�e�)� �?� �C�á�c�h�b�i�Ã�u� �d�i�Å�n�?� �V�í� �d�å� �t�h�ñ�c� �t�i�Å�n�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:

ðØ�� �Ë�n�h� �n�g�h�)�a�:�H�à�n�g� ���ã�i�(�Q�u�e�u�e�)�l�à� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� ���·�c� �b�i�Ç�t� �m�à� �p�h�é�p� �t�h�ê�m� �v�à� �b�Û�t� ���°�ã�c
�t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �ß� �h�a�i� ���§�u� �k�h�á�c� �n�h�a�u�.�T�h�ê�m� �ß� �c�u�Ñ�i� �d�a�n�h� �s�á�c�h�(�R�E�A�R�)�,�c�#�n� �b�Û�t� �t�h��� �ß� �p�h�í�a� ���§�u
�d�a�n�h� �s�á�c�h� �(�F�R�O�N�T�)�.�V�ì� �v��y�,� �h�à�n�g� ���ã�i� �c�ò�n���°�ã�c� �g�Í�i� �l�à� �c�¥�u�t�r�ú�c� �F�I�F�O� �(� �f�i�r�s�t� �i�n � �f�i�r�s�t
�o�u�t�)� �h�a�y�  ��v�à�o� �t�r�°�Û�c� �r�a� �s�a�u ��.

ðØ�C�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n�:�c�ó� �t�h�Ã� ���°�ã�c� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n� �n�h�°� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� ���·�c� �h�o�·�c� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t�.� �T�r�o�n�g� ���ó� �c�ó� �2� �b�i�¿�n�:� �b�i�¿�n� ���§�u� �F�r�o�n�t� �c�h�É� �r�a� �v�Ë� �t�r�í� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �p�h�é�p� �l�o�¡�i� �b�Ï
�(�D�e�q�u�e�u�e�)� �v�à� �b�i�¿�n� �c�u�Ñ�i� �R�e�a�r� �c�h�É� �r�a� �v�Ë� �t�r�í� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �p�h�é�p� �t�h�ê�m� �v�à�o� �(�E�n�q�u�e�u�e�)�.

�V�í� �d�å�:�X�¿�p� �h�à�n�g� �m�u�a� �v�é�,� �a�i� �v�à�o� �t�r�°�Û�c� �m�u�a� �t�r�°�Û�c� �r�a� �t�r�°�Û�c�,� �v�à�o� �s�a�u� �m�u�a� �s�a�u� �r�a� �s�a�u�.



�a�) �C�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n� �b�±�n�g� �m�£�n�g�:

�*�C�á�c�h� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g�:�k�h�á�c�h� ���¿�n� �t�r�°�Û�c� �m�u�a� �v�é� �t�r�°�Û�c�,� �k�h�á�c�h� ���¿�n� �s�a�u� �m�u�a� �s�a�u�.



�V�í� �d�å�:

�b�)�C�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n�b�±�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h�:

�V�í� �d�å�:



�C�h�°�¡�n�g� �V

�T�Ì�M� �K�I�¾�M

�B�à�i� �1�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h

�I�.�K�h�á�i� �n�i�Ç�m� �t�ì�m� �k�i�¿�m�:

�T�ì�m� �k�i�¿�m� �l�à� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n�,� �t�h�°�Ý�n�g� �x�u�y�ê�n� �v�à� �q�u�a�n� �t�r�Í�n�g� �t�r�o�n�g� �t�i�n� �h�Í�c�.� �V�í� �d�å� �n�h�°� �t�ì�m

�k�i�¿�m� �n�h�â�n� �v�i�ê�n� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �n�h�â�n� �v�i�ê�n�,� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �m�Ù�t� �s�i�n�h� �v�i�ê�n� �t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�Û�p

�h�Í�c�.�.�.� �C�á�c� �h�Ç� �t�h�Ñ�n�g� �t�h�ô�n�g� �t�i�n� �t�h�°�Ý�n�g� �l�°�u� �t�r�ï� �k�h�Ñ�i� �l�°�ã�n�g� �d�ï� �l�i�Ç�u� �l�Û�n�,� �n�ê�n� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m

�k�i�¿�m� �t�Ñ�t� �s�½� �c�ó� �n�h�i�Á�u� �l�ã�i� �í�c�h�.

�T�u�y� �n�h�i�ê�n�,� �t�h�a�o� �t�á�c� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �c�ò�n� �p�h�å� �t�h�u�Ù�c� �r�¥�t� �n�h�i�Á�u� ���¿�n� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���°�ã�c� �t�Õ� �c�h�é�c� �n�h�°� �t�h�¿

�n�à�o�;� �n�¿�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���°�ã�c� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�Ñ�t� �t�h�ì� �v�i�Ç�c� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �s�½� �t�i�¿�n� �h�à�n�h� �n�h�a�n�h� �c�h�ó�n�g� �v�à� �h�i�Ç�u� �q�u�£

�h�¡�n�.� �G�i�£� �s�í� �s�á�c�h� ���°�ã�c� �s�¯�p� �t�h�e�o� �c�h�ç� ���Á�,� �t�h�Ã� �l�o�¡�i�t�h�ì� �d�Å� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �h�¡�n� �l�à� �k�h�ô�n�g� ���°�ã�c� �s�¯�p�.

�H�o�·�c� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �t�ê�n� �n�g�°�Ý�i� ���°�ã�c� �s�¯�p� �t�h�e�o� �t�h�é� �t�ñ� �a�l�p�h�a�b�e�t� �c�i�n�g� �d�Å� �c�h�o� �v�i�Ç�c� �t�ì�m� �k�i�¿�m�.�.

�V�í� �d�å�:

�� �Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �s�i�n�h� �v�i�ê�n� �c�ó� �c�á�c� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �{�M�a�S�V�,� �H�o�t�e�n�,� �D�i�a�c�h�i�,�.�.�}�.� �K�h�i� ���ó� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�r�ê�n

�d�a�n�h� �s�á�c�h� �s�i�n�h� �v�i�ê�n� �t�h�ì� �k�h�ó�a� �t�h�°�Ý�n�g� �c�h�Í�n�l�à� �M�a�S�V� �h�o�·�c� �H�o�t�e�n�.

�I�I�.�M�ô� �t�£� �b�à�i� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�r�o�n�g� �t�i�n� �h�Í�c

�C�â�u� �h�Ï�i�:�m�ô�h�ì�n�h� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�r�o�n�g� �t�i�n� �h�Í�c� �n�h�°� �t�h�¿� �n�à�o�?

�T�r�£� �l�Ý�i�:�T�ì�m� �k�i�¿�m� �l�à� �q�u�á� �t�r�ì�n�h� �x�á�c���Ë�n�h� �m�Ù�t� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �n�à�o� ���ó� �t�r�o�n�g� �m�Ù�t� �t��p� �c�á�c� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g�.

�K�¿�t� �q�u�£� �t�r�£� �v�Á� �l�à� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �t�ì�m���°�ã�c� �h�o�·�c� �m�Ù�t� �c�h�É� �s�Ñ�(�n�¿�u� �c�ó�)� � �x�á�c� ���Ë�n�h� �v�Ë� �t�r�í� �c�ç�a� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g

�t�r�o�n�g� �t��p� ���ó�.

�V�i�Ç�c� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �d�ñ�a� �v�à�o� �m�Ù�t� �t�r�°�Ý�n�g� �n�à�o� ���ó� �c�ç�a� ���Ñ�i� �t�°�ã�n�g�,� �t�r�°�Ý�n�g� �n�à�y� �l�à� �k�h�ó�a� �(�k�e�y�)� �c�ç�a� �v�i�Ç�c

�t�ì�m� �k�i�¿�m�.

�V�í� �d�å�:�� �Ñ�i� �t�°�ã�n�g� �s�i�n�h� �v�i�ê�n� �c�ó� �c�á�c� �k�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �{�M�a�S�V�,� �H�o�t�e�n�,� �D�i�a�c�h�i�,�.�.�}�.� �K�h�i� ���ó� �t�ì�m� �k�i�¿�m

�t�r�ê�n� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �s�i�n�h� �v�i�ê�n� �t�h�ì� �k�h�ó�a� �t�h�°�Ý�n�g� �c�h�Í�n� �l�à�M�a�S�V�h�o�·�c�H�o�t�e�n�.

�T�h�ô�n�g� �t�h�°�Ý�n�g� �n�g�°�Ý�i� �t�a� �p�h�â�n� �l�à�m� �h�a�i� �l�o�¡�i� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �:� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �h�a�y� �c�o�n� �g�Í�i� �l�à

�t�u�§�n� �t�ñ� �c�h�o� �t��p� �d�ï�l�i�Ç�u� �b�¥�t� �k�ó�;� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n� �c�h�o� �t��p� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���ã���°�ã�c� �s�¯�p� �x�¿�p�.

�B�à�i� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m� ���°�ã�c� �m�ô� �t�£� �n�h�°� �s�a�u�:



ð· �T��p� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���°�ã�c� �l�°�u� �t�r�ï� �l�à� �d�ã�y� �A�1�,� �A�2�,� �.�.�,� �A�n�.� �G�i�£� �s�í� �c�h�Í�n� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u

�m�£�n�g� ���Ã� �l�°�u� �t�r�ï� �d�ã�y� �s�Ñ� �n�à�y� �t�r�o�n�g� �b�Ù� �n�h�Û� �c�h�í�n�h�,� �c�ó� �k�h�a�i� �b�á�o�:� �a�[�n�]� �:� �i�n�t�e�g�e�r�;

ð· �K�h�ó�a� �c�§�n� �t�ì�m� �l�à� �x� �c�ó� �k�i�Ã�u� �s�Ñ� �n�g�u�y�ê�n� �:� �x�:� �i�n�t�e�g�e�r� �.

�B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:

�1�.�N�ê�u� �v�à�i� �v�í� �d�å� �t�h�ñ�c� �t�¿� �m�à�ß� ���ó� �c�ó� �c�¡� �c�h�¿� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g�  �� �v�à�o� �s�a�u� �r�a� �t�r�°�Û�c ��.

�2�.�T�h�e�o� �b�¡�n� ���Ñ�i� �v�Û�i� �s�t�a�c�k� �v�à� �q�u�e�u�e� �t�h�ì� �c�ó� �n�h�ï�n�g� �c�á�c�h� �c�à�i� ���·�t� �n�à�o�?�S�o� �s�á�n�h� ���·�c� ���i�Ã�m� �c�ç�a� �c�á�c

�c�á�c�h� ���ó�.



�G�I�Á�O� �Á�N� �S�Ð�:�5 �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n�:� �4�h
�T�ê�n� �c�h�°�¡�n�g�:
�C�h�°�¡�n�g� �V�:�T�Ì�M� �K�I�¾�M
�T�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �n�g�à�y�.�.�.�.�.�.�.�.� �t�h�á�n�g� �.�.�.�.�.�.� �n���m� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�T�Ê�N� �B�À�I�:
�B�à�i� �1�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h
�B�à�i� �2�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n
�M�ä�C� �T�I�Ê�U� �C�æ�A� �B�À�I�:

�S�a�u� �k�h�i� �h�Í�c� �x�o�n�g� �b�à�i� �n�à�y� �n�g�°�Ý�i� �h�Í�c� �c�ó� �k�h�£� �n���n�g�:
�-�K�h�£�o� �s�á�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h�,� �n�h�Ë� �p�h�â�n� �c�à�i� ���·�t� �v�à� ���á�n�h� �g�i�á� ���°�ã�c� ���Ù
�p�h�é�c� �t�¡�p� �c�ç�a� �g�i�£�i� �t�h�u��t�.
�-�T�h�ñ�c� �h�à�n�h� �(�l��p� �t�r�ì�n�h� �v�à� �b�i�ê�n� �d�Ë�c�h�)� ���°�ã�c� �v�Û�i� �c�á�c� �b�à�i� �t�o�á�n� �s�í� �d�å�n�g� �g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m
�k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h�,� �n�h�Ë� �p�h�â�n

�� �Ò� �D�Ù�N�G� �V�À� �P�H�¯� �N�G� �T�I�Æ�N� �D� �Y� �H�Ì�C
�G�i�á�o� �á�n�,� �b�à�i�g�i�£�n�g� �c�h�i� �t�i�¿�t�,� �g�i�á�o� �t�r�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �v�à� �g�i�£�i� �t�h�u��t�,� �b�£�n�g�,� � �p�h�¥�n�,� �b�£�n�g
�b�i�Ã�u

�I�.�Ô�N� ���Ê�N�H� �L�Ú�P� �H�Ì�C�:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:� �1 �
�+� ���i�Ã�m� �d�a�n�h
�+� �N�h�¯�c� �n�h�ß

�I�I�.� �T�H�ð�C� �H�I�Æ�N� �B�À�I� �H�Ì�C

�T�T �N�Ø�I� �D�U�N�G �H�O� �T� ���Ø�N�G� �D� �Y� �H�Ì�C �T�H�Ü�I
�G�I�A�N�H�O� �T� ���Ø�N�G� �C�æ�A

�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N
�H�O� �T� ���Ø�N�G
�C�æ�A� �H�Ì�C� �S�I�N�H

�1 �D�«�n� �n�h��p
�T�r�£� �b�à�i� �c�i� �v�à� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�b�à�i� �m�Û�i�.

�-�G�V� �g�Í�i� �t�ê�n� �H�S� �t�r�£
�b�à�i�.

�-�G�V� �n�ê�u� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�-�G�V� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i� �c�ç�a� �H�S�.

�-�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �c�â�u� �t�r�£
�l�Ý�i� �v�à� ���á�n�h� �g�i�á� ���i�Ã�m�.

�-�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�p�h�§�n� �b�à�i �m�Û�i� �t�i�¿�p
�t�h�e�o� �d�ñ�a� �t�r�ê�n� �b�à�i� �c�i�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �c�â�u
�h�Ï�i� �c�ç�a� �G�V�.

�-�H�S� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e
�n�h��n� �x�é�t� �c�ç�a� �G�V�.

�-�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
���Ë�n�h� �h�ì�n�h� �n�h�ï�n�g
�n�Ù�i� �d�u�n�g� �s�¯�p� �h�Í�c�.

�5 �



�2 �G�i�£�n�g� �b�à�i� �m�Û�i
�B�à�i� �1�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h
�(�t�i�¿�p� �t�h�e�o�)
�I�.�G�i�£�i� �t�h�u��t

�I�I�.�C�à�i� ���·�t

�G�V� ���·�t� �v�¥�n� ���Á�.

�G�V� �c�h�o� �1� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã
�H�S� �h�i�Ã�u� �v�í� �d�å� �v�à
�h�i�Ã�u� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n
�t�í�n�h� �l�à� �g�ì�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à
���á�n�h� �g�i�á�.

�G�V� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t
�l�ê�n� �b�£�n�g� �v�à� �g�Í�i� �H�S
���é�n�g� �l�ê�n� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à
���á�n�h� �g�i�á�.

�G�V� �g�Í�i� �H�S� �l�i�ê�n� �h�Ç
�t�h�ñ�c� �t�¿� �c�h�o� �1� �s�Ñ� �v�í
�d�å�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à
���á�n�h� �g�i�á�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� �v�Á
�c�á�c�h� �c�à�i� ���·�t� �c�ç�a� �g�i�£�i
�t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n
�t�í�n�h� �v�à� �g�Í�i� �H�S� �t�r�£
�l�Ý�i�.

�G�V� �c�h�o� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �H�S
�s�u�y� �v�à� �g�Í�i� �H�S� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g
�t�r�ì�n�h� �c�à�i���·�t� �g�i�£�i
�t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�s�u�y� �n�g�h�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�,� �s�u�y
�n�g�h�)� �v�à� ���é�n�g� �l�ê�n
�g�i�£�i� �t�h�í�c�h�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �c�h�o� �v�í� �d�å�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�- �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t�,
�c�á�c� �H�S� �c�ò�n� �l�¡�i� �v�i�¿�t
�v�à�o�t��p�.
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�I�I�I�.���á�n�h� �g�i�á� �g�i�£�i� �t�h�u��t

�t�í�n�h�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�°�u
�n�h�°�ã�c� ���i�Ã�m� �v�Á� �c�á�c�h
�c�à�i� ���·�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t� �v�ë�a
�v�i�¿�t�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �g�Í�i� �H�S� �n�ê�u� �t�h�ê�m
�c�á�c�h� �k�h�á�c� �v�Á� �c�à�i� ���·�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�t�u�y�¿�n� �t�í�n�h�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �g�Í�i� �H�S� ���á�n�h� �g�i�á
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� �n�h��n �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �c�h�o� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� ���Ã
�H�S� �v�i�¿�t� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã
�c�ç�n�g� �c�Ñ� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �v�Á
�g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�v�à� �g�Í�i� �H�S� �t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �n�ê�u
�t�h�ê�m� �v�í� �d�å�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �n�ê�u
�l�ê�n� ���á�n�h� �g�i�á� �v�Á� �g�i�£�i
�t�h�u��t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �v�i�¿�t� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.
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�B�à�i� �2�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n
�I�.�G�i�£�i� �t�h�u��t

�I�I�.�C�à�i� ���·�t

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �1� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã
�H�S� �h�i�Ã�u�v�í� �d�å� �v�à
�h�i�Ã�u� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë
�p�h�â�n� �l�à� �g�ì�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à
���á�n�h� �g�i�á�.

�G�V� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t
�l�ê�n� �b�£�n�g� �v�à� �g�Í�i� �H�S
���é�n�g� �l�ê�n� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à
���á�n�h� �g�i�á�.

�G�V� �g�Í�i� �c�h�o� �1� �s�Ñ� �v�í
�d�å�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à
���á�n�h� �g�i�á�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� �v�Á
�c�á�c�h� �c�à�i� ���·�t� �c�ç�a� �g�i�£�i
�t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë
�p�h�â�n� �v�à� �g�Í�i� �H�S� �t�r�£
�l�Ý�i�.

�G�V� �c�h�o� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �H�S
�s�u�y� �v�à� �g�Í�i� �H�S� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g
�t�r�ì�n�h� �c�à�i���·�t� �g�i�£�i
�t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë
�p�h�â�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�,� �s�u�y
�n�g�h�)� �v�à� ���é�n�g� �l�ê�n
�g�i�£�i� �t�h�í�c�h�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �c�h�o� �v�í� �d�å�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�- �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t�,
�c�á�c� �H�S� �c�ò�n� �l�¡�i� �v�i�¿�t
�v�à�o� �t��p�.
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�I�I�I�.���á�n�h� �g�i�á� �g�i�£�i� �t�h�u��t

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� �v�Á
�°�u� �n�h�°�ã�c� ���i�Ã�m� �v�Á
�c�á�c�h� �c�à�i� ���·�t� �g�i�£�i
�t�h�u��t� �v�ë�a� �v�i�¿�t�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �g�Í�i� �H�S� �n�ê�u� �t�h�ê�m
�c�á�c�h� �k�h�á�c� �v�Á� �c�à�i� ���·�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�n�h�Ë� �p�h�â�n�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �g�Í�i� �H�S� ���á�n�h� �g�i�á
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �c�h�o� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� ���Ã
�H�S� �v�i�¿�t� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�G�V� ���·�t �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã
�c�ç�n�g� �c�Ñ� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �v�Á
�g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�v�à� �g�Í�i� �H�S� �t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �g�Í�i� �H�S� �c�h�o� �1� �s�Ñ
�v�í� �d�å� �v�Á� �c�â�y� �t�ì�m
�k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �s�u�y�n�g�h�)� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �n�ê�u
�t�h�ê�m� �v�í� �d�å�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �n�ê�u
�l�ê�n� ���á�n�h� �g�i�á� �v�Á� �g�i�£�i
�t�h�u��t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �v�i�¿�t� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à�t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�t�h�¯�c� �m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �c�h�o� �v�í
�d�å�.

�3 �

�5 �

�4 �

�2 �

�3 �

�3 �

�3 �

�4 �

�5 �

�3 �

�6 �



�3 �C�ç�n�g� �c�Ñ� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �v�à� �k�¿�t
�t�h�ú�c� �b�à�i
�-�N�h�¥�n� �m�¡�n�h� �t�r�Í�n�g� �t�â�m� �b�à�i
�h�Í�c� �p�h�§�n� �g�i�£�i� �t�h�u��t�,� �c�à�i� ���·�t�,
���á�n�h� �g�i�á� �g�i�£�i� �t�h�u��t� � �c�ç�a� �t�ì�m
�k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �v�à� �t�i�Á�m� �k�i�¿�m
�n�h�Ë� �p�h�â�n

�-�N�h��n� �x�é�t� �t�ì�n�h� �h�ì�n�h� �h�Í�c� �c�ç�a
�l�Û�p

�-�N�ê�u� �k�¿� �h�o�¡�c�h� �c�ç�a� �t�i�¿�t� �t�Û�i
�-�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �h�Í�c� �s�i�n�h� �x�e�m
�b�à�i� �t�r�°�Û�c� �ß� �n�h�à

�G�i�á�o� �v�i�ê�n� ���·�t� �r�a� �c�â�u
�h�Ï�i� ���Ã� �h�Í�c� �s�i�n�h� �n�¯�m
�v�ï�n�g� �t�r�i� �t�h�é�c�,� �m�ß
�r�Ù�n�g� �v�à� �v��n� �d�å�n�g� �t�r�i
�t�h�é�c� ���ã� �l�)�n�h� �h�Ù�i�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �t�i�n�h
�t�h�§�n�,� �t�h�á�i� ���Ù� �h�Í�c� �t��p
�c�ç�a� �l�Û�p�.

�G�V �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �v�Á� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �t�i�¿�t
�s�a�u�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �g�h�i� �c�h�é�p� �n�h�ï�n�g
�n�Ù�i� �d�u�n�g� �l�i�ê�n� �q�u�a�n
���¿�n� �t�i�¿�t� �t�i�¿�p� �s�a�u�.
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�4 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�ñ� �h�Í�c �B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�1�.�T�r�ì�n�h� �b�à�y� �t�°� �t�°�ß�n�g� �c�ç�a� �c�á�c� �t�h�u��t� �t�o�á�n
�t�ì�m�k�i�¿�m�:� �T�u�y�¿�n� �t�í�n�h�,� �N�h�Ë� �P�h�â�n�?� �C�á�c� �t�h�u��t
�t�o�á�n� �n�à�y� �c�ó� �t�h�Ã� ���°�ã�c� �v��n� �d�å�n�g� �t�r�o�n�g
�t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p� �n�à�o�?� �C�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h� �h�Í�a�?
�2�.�C�à�i� ���·�t� �l�¡�i� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �b�±�n�g
�c�á�c� �c�á�c�h�:

�*�S�í� �d�å�n�g� �v�ò�n�g� �l�·�p� �F�o�r
�*�S�í� �d�å�n�g� �v�ò�n�g� �l�·�p� �D�O�.�.�W�H�I�L�E

�C�ó� �n�h��n� �x�é�t� �g�ì�ß� �m�×�i� �t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p�?

�6 �

�N�g�u�Ó�n� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �t�h�a�m� �k�h�£�o �T�ê�n� �s�á�c�h�:�C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u
�T�ê�n� �t�á�c� �g�i�£�:� �N�g�u�y�Å�n� �T�r�u�n�g� �T�r�ñ�c
�T�ê�n� �N�X�B�:� �T�r�°�Ý�n�g� ���H� �B�á�c�h� �K�h�o�a� �H�Ó� �C�h�í� �M�i�n�h
�N���m� �X�B�:� �1�9�9�3

�T�R� �̄Þ�N�G� �K�H�O�A� �T�R�¯ �Þ�N�G� �T�Ô� �M�Ô�N �N�g�à�y�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g� �.�.�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.
�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N

�N�g�u�y�Å�n� �N�g�Í�c� �D�u�y�ê�n



�G�i�á�o� �á�n� �s�Ñ�:� �5�(�G�i�á�o� �á�n� �c�h�i� �t�i�¿�t�)
�C�h�°�¡�n�g� �V

�T�Ì�M� �K�I�¾�M
�B�à�i� �1�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h
�1�.�D�«�n� �n�h�â�p�:
�*�� �·�t� �r�a� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �c�i�.
�C�â�u� �h�Ï�i�:
�1�.�G�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �l�à� �g�ì�?
�2�.�G�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n� �l�à� �g�ì�?
�T�r�£�l�Ý�i�:
�1�.�T�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �c�ò�n���°�ã�c� �g�Í�i� �l�à� �T�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�§�n� �t�ñ� �(�S�e�q�u�e�n�t�i�a�l
�S�e�a�r�c�h�)�.
�T�°� �t�°�ß�n�g�:� �l�§�n� �l�°�ã�t� �s�o� �s�á�n�h� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� �c�ç�a� �m�£�n�g� �M� �v�Û�i� �g�i�á� �t�r�Ë� �X� �b�¯�t� ���§�u� �t�ë� �p�h�§�n� �t�í� ���â�u
�t�i�ê�n� �c�h�o� ���¿�n� �k�h�i� �t�ì�m���¿�n� ���°�ã�c� �p�h�§�n� �t�í� �c�ó� �g�i�á� �t�r�Ë� �X� �h�o�·�c� ���ã� �d�u�y�Ç�t� �q�u�a� �h�¿�t� �t�¥�t� �c�£� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í
�c�ç�a� �m�£�n�g� �M� �t�h�ì� �k�¿�t� �t�h�ú�c�.
�2�.�T�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �t�Ï� �r�a� ���¡�n� �g�i�£�n� �v�à� �t�h�u��n� �t�i�Ç�n� �t�r�o�n�g� �t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p� �s�Ñ� �p�h�§�n� �t�í� �c�ç�a
�d�ã�y� �k�h�ô�n�g� �l�Û�n� �l�¯�m�.� �T�u�y� �n�h�i�ê�n�,� �k�h�i� �s�Ñ� �p�h�§�n� �t�í� �c�ç�a� �d�ã�y� �k�h�á� �l�Û�n�,� �c�h�³�n�g� �h�¡�n� �c�h�ú�n�g� �t�a� �t�ì�m
�k�i�¿�m� �t�ê�n� �m�Ù�t� �k�h�á�c� �h�à�n�g� �t�r�o�n�g� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �b�¡� ���i�Ç�n� �t�h�o�¡�i� �c�ç�a� �m�Ù�t� �t�h�à�n�h� �p�h�Ñ� �l�Û�n� �t�h�e�o� �t�h�u��t
�t�o�á�n� �t�ì�m� �t�u�§�n� �t�ñ� �t�h�ì� �q�u�£� �t�h��t� �t�Ñ�n� �r�¥�t� �n�h�i�Á�u� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n�.� �T�r�o�n�g� �t�h�ñ�c� �t�¿�,� �t�h�ô�n�g� �t�h�°�Ý�n�g� �c�á�c� �p�h�§�n
�t�í� �c�ç�a� �d�ã�y���ã� �c�ó� �m�Ù�t� �t�h�é� �t�ñ�,� �d�o� �v��y� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n� �s�a�u� ���â�y� �s�½� �r�ú�t� �n�g�¯�n� ���á�n�g
�k�Ã� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�r�ê�n� �d�ã�y���ã� �c�ó� �t�h�é� �t�ñ�.�T�r�o�n�g� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �n�à�y� �c�h�ú�n�g� �t�a� �g�i�£� �s�í� �c�á�c� �p�h�§�n
�t�í� �t�r�o�n�g� �d�ã�y���ã� �c�ó� �t�h�é� �t�ñ� �t���n�g� �(� �k�h�ô�n�g� �g�i�£�m� �d�§�n�)�,� �t�é�c� �l�à� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� ���ë�n�g� �t�r�°�Û�c� �l�u�ô�n� �c�ó� �g�i�á
�t�r�Ë� �n�h�Ï� �h�¡�n� �h�o�·�c� �b�±�n�g� �(�k�h�ô�n�g� �l�Û�n� �h�¡�n�)� �p�h�§�n� �t�í� ���é�n�g� �s�a�u� �n�ó�.� �K�h�i� ���ó� �n�¿�u� �X� �n�h�Ï� �h�¡�n� �g�i�á� �t�r�Ë
�p�h�§�n� �t�í� ���é�n�g�ß� � �g�i�ï�a� �d�ã�y� �(�M�[�M�i�d�]�)� �t�h�ì� �X� �c�h�É� �c�ó� �t�h�Ã� �t�ì�m� �t�h�¥�y� �ß� �n�ï�a� ���§�u� �c�ç�a� �d�ã�y� �v�à� �n�g�°�ã�c
�l�¡�i�,� �n�¿�u� �X� �l�Û�n� �h�¡�n� �p�h�§�n� �t�í� �M�[�M�i�d�]� �t�h�ì� �X� �c�h�É� �c�ó� �t�h�Ã� �t�ì�m� �t�h�¥�y� �ß� �n�í�a� �s�a�u� �c�ç�a� �d�ã�y�.
�2�.�G�i�£�n�g� �b�à�i� �m�Û�i�:
�I�.�G�i�£�i� �t�h�u��t�:
�� �·�t� �v�¥�n� ���Á�:
�G�i�£� �s�í� �c�h�ú�n�g� �t�a� �c�ó� �m�Ù�t� �m�£�n�g� �M� �g�Ó�m� �N� �p�h�§�n� �t�í�.� �V�¥�n� ���Á� ���·�t� �r�a� �l�à� �c�ó� �h�a�y� �k�h�ô�n�g� �p�h�§�n� �t�í� �c�ó
�g�i�á� �t�r�Ë� �b�±�n�g� �X� �t�r�o�n�g� �m�£�n�g� �M�?� �N�¿�u� �c�ó� �t�h�ì� �p�h�§�n� �t�í� �c�ó� �g�i�á� �t�r�Ë� �b�±�n�g� �X� �l�à� �p�h�§�n� �t�í� �t�h�é� �m�¥�y
�t�r�o�n�g� �m�£�n�g� �M�?
�V�í� �d�å� �1�:� �t�ì�m� �X� �t�r�o�n�g� �m�£�n�g� �M

�*�P�h�§�n� �t�í� �c�ó� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �l�à� �X
�*�S�o� �s�á�n�h� �t�ë�n�g� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �m�£�n�g� �M�:

�M�[�1�]� �<� �>� �X�;
�M�[�2�]� �=� �X�;



�*�K�¿�t� �l�u��n� �c�ó�p�h�§�n� �t�í� �X� �t�r�o�n�g� �m�£�n�g� �M� �.
�C�â�u� �h�Ï�i�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �l�à� �g�ì�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:
�T�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �c�ò�n���°�ã�c� �g�Í�i� �l�à� �T�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�§�n� �t�ñ� �(�S�e�q�u�e�n�t�i�a�l� �S�e�a�r�c�h�)�.
�T�°� �t�°�ß�n�g�:� �l�§�n� �l�°�ã�t� �s�o� �s�á�n�h� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� �c�ç�a� �m�£�n�g� �M� �v�Û�i� �g�i�á� �t�r�Ë� �X� �b�¯�t� ���§�u� �t�ë� �p�h�§�n� �t�í� ���â�u
�t�i�ê�n� �c�h�o���¿�n� �k�h�i� �t�ì�m���¿�n� ���°�ã�c� �p�h�§�n� �t�í� �c�ó� �g�i�á� �t�r�Ë� �X� �h�o�·�c� ���ã� �d�u�y�Ç�t� �q�u�a� �h�¿�t� �t�¥�t� �c�£� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í
�c�ç�a� �m�£�n�g� �M� �t�h�ì� �k�¿�t� �t�h�ú�c�.
�V�í� �d�å� �t�h�ñ�c� �t�¿�:�t�ì�m� �m�Ù�t� �s�i�n�h� �v�i�ê�n� �t�ê�n� �H�o�a� �t�r�o�n�g� �l�Û�p� �T�H�2�0�0�9� �c�ó� �m�ã� �s�Ñ� �t�h�é� �t�ñ� �b�a�o� �n�h�i�ê�u�?
!’�s�o� �s�á�n�h� �t�ë�n�g� �s�i�n�h� �v�i�ê�n� �t�ë� ���§�u� �d�a�n�h� �s�á�n�h�,� �n�¿�u� �k�h�ô�n�g� �p�h�£�i� �t�ê�n� �H�o�a� �l�Û�p� �T�H�2�0�0�9� �t�h�ì� �b�Ï� �q�u�a
�c�h�o� ���¿�n� �k�h�i� �t�ì�m� �g�·�p� �t�ê�n� �s�i�n�h� �v�i�ê�n� �n�à�y� �v�à� �t�r�£� �v�Á� �s�Ñ� �t�h�é� �t�ñ� �c�ç�a� �s�i�n�h� �v�i�ê�n�,� �n�g�°�ã�c� �l�¡�i� �k�h�ô�n�g� �t�ì�m
�t�h�¥�y� �s�i�n�h� �v�i�ê�n� �H�o�a� �k�h�i� ���ã� �d�u�y�Ç�t� �h�¿�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�Û�p�,� �k�¿�t� �l�u��n� �k�h�ô�n�g� � �t�Ó�n� �t�¡�i� �s�i�n�h� �v�i�ê�n� �n�à�y�.
�C�â�u� �h�Ï�i�:� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �c�à�i� ���·�t� �n�h�°� �t�h�¿� �n�à�o�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:
�(�d�ñ�a� �v�à�o� �v�í� �d�å� �1�)
�F�u�n�c�t�i�o�n� �t�i�m�X� �(� �M�:� �m�a�n�g� �;�N�,� �X� �:� �i�n�t�e�g�e�r�)� �:� �b�o�o�l�e�a�n� �;
�V�a�r� �v�t�:� �i�n�t�e�g�e�r� �;

�B�e�g�i�n
�v�t� �:�=� �0� �;

�W�h�i�l�e� �(� �M� �[� �v�t� �]� � �<� �>� �X� �a�n�d� �v�t� �<� �N� �)� �d�o
�v�t� �:�=� �v�t� �+� �1� �;
�i�f� �(� �v�t� �<� �N�)� �t�h�e�n� �w�r�i�t�e� �( �� �X� �c�ó� �v�Ë� �t�r�í� �l�à� �: �� �,� �v�t� �)
�e�l�s�e
�w�r�i�t�e� �( ��X� �k�h�ô�n�g� �t�Ó�n� �t�¡�i�t�r�o�n�g� �m�£�n�g �� �)�;

�e�n�d�;
�c�â�u� �h�Ï�i�:�c�ó� �h�ì�n�h� �v�½� �n�h�°� �s�a�u� �h�ã�y� �t�ì�m� �X� �c�ó� �n�Ù�i� �d�ù�n�g� �l�à� �6�.

�t�r�£� �l�Ý�i�:



�I�I�I�.���á�n�h� �g�i�á� �g�i�£�i� �t�h�u��t�:

�C�â�u� �h�Ï�i�:� �N�h��n� �x�é�t� �v�Á� �v�í� �d�å� �t�r�ê�n
�T�r�£� �l�Ý�i�:� �s�Ñ� �p�h�é�p� �s�o� �s�á�n�h� �c�ç�a� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �t�r�o�n�g� �t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p� �x�¥�u� �n�h�¥�t� �l�à� �2�*�n

�B�à�i� �2�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n
�I�.�G�i�£�i� �t�h�u��t�:
�C�â�u� �h�Ï�i�:�T�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n� �l�à� �g�ì�?� �Ý� �t�°�ß�n�g� �n�h�°� �t�h�¿� �n�à�o�?
�T�r�£� �l�Ý�i�:
�T�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �t�Ï� �r�a� ���¡�n� �g�i�£�n� �v�à� �t�h�u��n� �t�i�Ç�n� �t�r�o�n�g� �t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p� �s�Ñ� �p�h�§�n� �t�í� �c�ç�a� �d�ã�y
�k�h�ô�n�g� �l�Û�n� �l�¯�m�.� �T�u�y� �n�h�i�ê�n�,� �k�h�i� �s�Ñ� �p�h�§�n� �t�í� �c�ç�a� �d�ã�y� �k�h�á� �l�Û�n�,� �c�h�³�n�g� �h�¡�n� �c�h�ú�n�g� �t�a� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�t�ê�n� �m�Ù�t� �k�h�á�c� �h�à�n�g� �t�r�o�n�g� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �b�¡� ���i�Ç�n� �t�h�o�¡�i� �c�ç�a� �m�Ù�t� �t�h�à�n�h� �p�h�Ñ� �l�Û�n� �t�h�e�o� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m
�t�u�§�n� �t�ñ� �t�h�ì� �q�u�£� �t�h��t� �t�Ñ�n� �r�¥�t� �n�h�i�Á�u� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n�.� �T�r�o�n�g� �t�h�ñ�c� �t�¿�,� �t�h�ô�n�g� �t�h�°�Ý�n�g� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� �c�ç�a� �d�ã�y
���ã� �c�ó� �m�Ù�t� �t�h�é� �t�ñ�,� �d�o� �v��y� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n� �s�a�u� ���â�y� �s�½� �r�ú�t� �n�g�¯�n���á�n�g� �k�Ã� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n
�t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�r�ê�n� �d�ã�y���ã� �c�ó� �t�h�é� �t�ñ�.�T�r�o�n�g� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �n�à�y� �c�h�ú�n�g� �t�a� �g�i�£� �s�í� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �d�ã�y
���ã� �c�ó� �t�h�é� �t�ñ� �t���n�g� �(� �k�h�ô�n�g� �g�i�£�m� �d�§�n�)�,� �t�é�c� �l�à� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� ���ë�n�g� �t�r�°�Û�c� �l�u�ô�n� �c�ó� �g�i�á� �t�r�Ë� �n�h�Ï� �h�¡�n
�h�o�·�c� �b�±�n�g� �(�k�h�ô�n�g� �l�Û�n� �h�¡�n�)� �p�h�§�n� �t�í� ���é�n�g� �s�a�u� �n�ó�.� �K�h�i� ���ó� �n�¿�u� �X� �n�h�Ï� �h�¡�n� �g�i�á� �t�r�Ë� �p�h�§�n� �t�í
���é�n�g� �ß� � �g�i�ï�a� �d�ã�y� �(�M�[�M�i�d�]�)� �t�h�ì� �X� �c�h�É� �c�ó� �t�h�Ã� �t�ì�m� �t�h�¥�y� �ß� �n�ï�a� ���§�u� �c�ç�a� �d�ã�y� �v�à� �n�g�°�ã�c� �l�¡�i�,� �n�¿�u� �X
�l�Û�n� �h�¡�n� �p�h�§�n� �t�í� �M�[�M�i�d�]� �t�h�ì� �X� �c�h�É� �c�ó� �t�h�Ã� �t�ì�m� �t�h�¥�y� �ß� �n�í�a� �s�a�u� �c�ç�a� �d�ã�y�.
�Ý� �t�°�ß�n�g� �t�h�u��t� �g�i�£�i�:
�S�o� �s�á�n�h� �k�h�ó�a� �c�§�n� �t�ì�m� �v�Û�i� �p�h�§�n� �t�í� �g�i�ï�a� �d�ã�y� �h�i�Ç�n�h�à�n�h�.
�N�¿�u� �n�ó� �n�h�Ï� �h�¡�n� �t�h�ì� �t�ì�m� �b�ê�n� �t�r�á�i� �d�ã�y� �h�i�Ç�n� �h�à�n�h�.
�N�g�°�ã�c� �l�¡�i� �t�ì�m� �b�ê�n� �p�h�£�i� �d�ã�y� �h�i�Ç�n� �h�à�n�h�.
�L�·�p� �l�¡�i� ���Ù�n�g� �t�á�c� �n�à�y�.
�D�ã�y� �h�i�Ç�n� �h�à�n�h� �l�à� �d�ã�y� �t�a���a�n�g� �t�ì�m�,� �c�h�É� �s�Ñ� ���§�u� �t�i�ê�n� �c�ç�a� �p�h�§�n� �t�í� ���§�u� �t�i�ê�n� �t�r�o�n�g� �d�ã�y� �l�à� �l�e�f�t�,� �v�à
�c�h�É� �s�Ñ� �c�ç�a� �p�h�§�n� �t�í� �c�u�Ñ�i� �c�ù�n�g� �t�r�o�n�g� �d�ã�y� �h�i�Ç�n� �h�à�n�h� �l�à� �r�i�g�h�t�.
�V�í� �d�å� �:
�C�h�o� �d�ã�y� �s�Ñ� �A� �g�Ó�m� �N� �s�Ñ� �n�g�u�y�ê�n� �t�ã�n�g� �d�§�n� �k�h�á�c� �n�h�a�u� �A�1�,� �A�2�,�.�.�,� �A�n� �v�à� �s�Ñ� �n�g�u�y�ê�n� �K�,� �n�¿�u� �c�ó
�A�i� �=� �K� �(� �1� �<�=� �K� �<�=� �N� �)� �t�h�ì� �t�h�ô�n�g� �b�á�o� �c�h�É� �s�Ñ� �i�.
�*�X�á�c� ���Ë�n�h� �b�à�i� �t�o�á�n�:
�I�n�p�u�t�:� �d�ã�y� �A� �l�à� �d�ã�y� �t���n�g� �g�Ó�m� �N� �s�Ñ� �n�g�u�y�ê�n� ���ô�i� �m�Ù�t� �k�h�á�c� �n�h�a�u� �A�1�,� �A�2�,�.�.�,� �A�n� �v�à� �m�Ù�t� �s�Ñ
�n�g�u�y�ê�n� �K�;
�O�u�t�p�u�t� �:� �C�h�É� �s�Ñ� �i� �m�à� �A�i� �=� �K� �h�o�·�c� �t�h�ô�n�g� �b�á�o� �k�h�ô�n�g� �c�ó� �s�Ñ� �h�¡�n�g� �n�à�o� �c�ç�a� �d�ã�y� �A� �c�ó� �g�i�á� �t�r�Ë
�b�±�n�g� �K�.



�Ý� �t�°�ß�n�g�:
�S�í� �d�å�n�g� �t�í�n�h� �c�h�¥�t� �d�ã�y� �A� �l�à� �d�ã�y� �t�ã�n�g�,� �t�a� �t�ì�m� �c�á�c�h� �t�h�u� �h�¹�p� �n�h�a�n�h� �p�h�¡�m� �v�i� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �s�a�u� �m�×�i
�l�§�n� �s�o� �s�á�n�h� �k�h�o�á� �v�Û�i� �s�Ñ� �h�¡�n�g�ð�ý�ã�c� �c�h�Í�n�.�Ð�Ã� �l�à�m� �ð�i�Á�u�ð�ó�,� �t�a�c�h�Í�n� �s�Ñ� �h�¡�n�g�a�G�i�u�a�ß� �"�g�i�ï�a
�d�ã�y�"� �ð�Ã� �s�o� �s�á�n�h� �v�Û�i�k�;

�K�h�i� �ð�ó�,� �c�h�É� �x�£�y� �r�a� �m�Ù�t� �t�r�o�n�g� �b�a� �t�r�ý�Ý�n�g� �h�ã�p� �s�a�u�:

ðF �N�¿�u�a�G�i�u�a�=� �k�t�h�ì�G�i�u�a�l�à� �c�h�É� �s�Ñ� �c�§�n� �t�ì�m�.� �V�i�Ç�c� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �k�¿�t� �t�h�ú�c�.

ðF �N�¿�u�a�G�i�u�a�>� �k�t�h�ì� �d�o� �d�ã�y� �A� �l�à� �d�ã�y� �ð�ã� �ð�ý�ã�c� �s�¯�p� �x�¿�p� �n�ê�n� �v�i�Ç�c� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�i�¿�p� �t�h�e�o� �c�h�É
�x�é�t� �t�r�ê�n�d�ã�y�a�1�,� �a�2�,�.�.�.�,� �a�G�i�u�a ��1 �(�p�h�¡�m� �v�i� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �m�Û�i� �b�±�n�g� �k�h�o�£�n�g� �m�Ù�t� �n�í�a� �p�h�¡�m� �v�i
�t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�r�ý�Û�c�ð�ó�)�.

ðF �N�¿�u�a�G�i�u�a�<� �k�t�h�ì� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�r�ê�n� �d�ã�y�a�G�i�u�a�+�1�,� �a�G�i�u�a�+�2�,�.�.�.�,� �a�N�.

�Q�u�á� �t�r�ì�n�h� �t�r�ê�n� �s�½�ð�ý�ã�c� �l�·�p� �l�¡�i� �m�Ù�t� �s�Ñ� �l�§�n� �c�h�o�ð�¿�n� �k�h�i� �h�o�·�c�ð�ã� �t�ì�m� �t�h�¥�y
�k�h�o�á�k�t�r�o�n�g� �d�ã�y� �A� �h�o�·�c� �p�h�¡�m� �v�i� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �b�±�n�g� �r�×�n�g�.

�C�à�i� ���·�t�:
�T�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n�(�C�á�c�h� �l�i�Ç�t� �k�ê�)
�B�1�:� �N�h��p�N�,� �c�á�c� �s�Ñ� �h�¡�n�g�a�1�,� �a�2�,�.�.�.�,� �a�N�v�à� �k�h�o�á� �k�;

�B�2�:� �D�a�u!•� �1�,� �C�u�o�i� !•� �N�;

�B�3�:� �G�i�u�a!•� �[�(�D�a�u�+�C�u�o�i�)�/�2�]� �;

�B�4�:� �N�¿�u� �a�G�i�u�a�=� �k� �t�h�ì� �t�h�ô�n�g� �b�á�o� �c�h�É� �s�Ñ� �G�i�u�a�,� �r�Ó�i� �k�¿�t� �t�h�ú�c�;

�B�5�:� �N�¿�u� �a�G�i�u�a�>� �k� �t�h�ì� �ð�·�t� �C�u�o�i� �=� �G�i�u�a � �1� �r�Ó�i� �c�h�u�y�Ã�n�ð�¿�n� � � � � �b�ý�Û�c� �7�;

�B�6�:� �D�a�u!•� �G�i�u�a� �+� �1�;

�B�7�:� �N�¿�u� �D�a�u� �>� �C�u�o�i� �t�h�ì� �t�h�ô�n�g� �b�á�o� �d�ã�y� �A� �k�h�ô�n�g� �c�ó� �s�Ñ� �h�¡�n�g� �c�ó� �g�i�á� �t�r�Ë� �b�±�n�g� �k�,� �r�Ó�i� �k�¿�t� �t�h�ú�c�;

�B�8�:� �Q�u�a�y� �l�¡�i� �B�3�.
�C�â�u� �h�Ï�i�:�Þ� �b�ý�Û�c� �7� �c�ó� �t�h�Ã� �t�h�a�y� �D�a�u�>�C�u�o�i� �b�±�n�g� �D�a�u�=�C�u�o�i�ð�ý�ã�c� �k�h�ô�n�g�?� �G�i�£�i� �t�h�í�c�h�?

�T�r�£� �l�Ý�i�:�K�h�ô�n�g� �t�h�Ã� ���°�ã�c�.� �H�ã�y� �q�u�a�n� �s�á�t� �h�ì�n�h� �v�½



�N�¿�u� �[�ð�§�u�]� �=� �[�c�u�Ñ�i�]� �t�h�ì� �v�«�n� �c�ò�n� �m�Ù�t� �s�Ñ� �h�¡�n�g� �n�ï�a

�p�h�£�i� �s�o� �s�á�n�h� �v�Û�i� �k�h�o�á� �k

�*�S�¡� ���Ó� �k�h�Ñ�i�:

�I�I�I�.� ���á�n�h� �g�i�á� �g�i�£�i� �t�h�u��t�:
�T�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n� �(�h�a�y� �c�h�i�a�ð�Ã� �t�r�Ë�)� �g�i�ú�p� �g�i�£�m� �b�Û�t� �t�h�a�o� �t�á�c� �s�o� �s�á�n�h� �s�o� �v�Û�i� �g�i�£�i� �t�h�u�¡�t� �t�ì�m
�k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h�.

�B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�1�.�T�r�ì�n�h� �b�à�y� �t�°� �t�°�ß�n�g� �c�ç�a� �c�á�c� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m�:� �T�u�y�¿�n� �t�í�n�h�,� �N�h�Ë� �P�h�â�n�?� �C�á�c� �t�h�u��t� �t�o�á�n
�n�à�y� �c�ó� �t�h�Ã� ���°�ã�c� �v��n� �d�å�n�g� �t�r�o�n�g� �t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p� �n�à�o�?� �C�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h� �h�Í�a�?
�2�.�C�à�i� ���·�t� �l�¡�i� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �b�±�n�g� �c�á�c� �c�á�c�h�:

�*�S�í� �d�å�n�g� �v�ò�n�g� �l�·�p� �F�o�r
�*�S�í� �d�å�n�g� �v�ò�n�g� �l�·�p� �D�O�.�.�W�H�I�L�E

�C�ó� �n�h��n� �x�é�t� �g�ì�ß� �m�×�i� �t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p�?



��� �N� �V�Ê� �Q�U�¢�N� �L�Ý� �T�R�ð�C� �T�I�¾�P
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�C� � �S�Þ� �D� �Y� �N�G�H�À
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�S�Ô� �G�I�Á�O� �Á�N

�T�H�ð�C� �H�À�N�H

�M�ô�n� �h�Í�c� �:�C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� �V�À� �G�I�¢�I� �T�H�U�¬�T
�L�Û�p�:�T�i�n� �h�Í�c� �2�0�0�9
�H�Í� �v�à� �t�ê�n� �g�i�á�o� �v�i�ê�n�:�N�g�u�y�Å�n� �N�g�Í�c� �D�u�y�ê�n
�N���m� �h�Í�c�:�2�0�1�2



�G�I�Á�O� �Á�N� �S�Ð�:� �1 �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n�:�4�h
�B�à�i� �h�Í�c� �t�r�°�Û�c�:�� �Ç� �q�u�y� �v�à� �g�i�£�i� �t�h�u��t� ���Ç� �q�u�y
�T�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� � �t�ë� �n�g�à�y�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.���¿�n� �n�g�à�y & & & & &

�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I�C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G

�T�ê�n� �b�à�i�:�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�h�o� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t
�M�ä�C� �T�I�Ê�U� �C�æ�A� �B�À�I�:
�-�T�r�ì�n�h� �b�à�y���°�ã�c� �c�á�c� �t�h�à�n�h� �p�h�§�n� �c�ç�a�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t
�-�V�i�¿�t� ���°�ã�c� �c�á�c� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �v�Á� �c�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �t�r�ê�n� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�:� �t�h�ê�m� �p�h�§�n� �t�í�,� �x�ó�a
�p�h�§�n� �t�í�,� �d�u�y�Ç�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�.
�-�Á�p� �d�å�n�g� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �v�à�o� �v�i�Ç�c� �g�i�£�i� �q�u�y�¿�t� �m�Ù�t� �s�Ñ� �b�à�i� �t�o�á�n� ���¡�n� �g�i�£�n�.
�� �Ò� �D�Ù�N�G� �V�À� �T�R�A�N�G� �T�H�I�¾�T�B�Ê� �D� �Y� �H�Ì�C
�M�á�y� �t�í�n�h�,� �b�£�n�g�,� �v�i�¿�t�.
�H�Ì�N�H� �T�H�è�C� �T�Ô� �C�H�è�C� �D� �Y� �H�Ì�C

�-�P�h�§�n� �l�ý� �t�h�u�y�¿�t� �:�t��p� �t�r�u�n�g� �c�£� �1� �c�a
�-�B�i�Ã�u� �d�i�Å�n� �t�h�a�o� �t�á�c� �m�«�u�:� �c�h�i�a� �n�h�ó�m
�-�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �k�¿�t� �t�h�ú�c�:� �t��p� �t�r�u�n�g� �c�£� �c�a
�-�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�h�°�Ý�n�g� �x�u�y�ê�n�:� �c�h�i�a� �n�h�ó�m� �.

�I�.�Ô�N� ���Ê�N�H� �L�Ú�P� �H�Ì�C�: �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:�5 �
���i�Ã�m� �d�a�n�h� �,� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �b�à�i� �c�i

�I�I�.� �T�H�ð�C� �H�I�Æ�N� �B�À�I� �H�Ì�C

�T�T �N�Ø�I� �D�U�N�G
�H�O� �T� ���Ø�N�G� �D� �Y� �H�Ì�C

�T�H�Ü�I
�G�I�A�N�H�O� �T� ���Ø�N�G� �C�æ�A

�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N
�H�O� �T� ���Ø�N�G� �C�æ�A

�H�Ì�C� �S�I�N�H
�1 �D�«�n� �n�h��p

�C�h�ú�n�g� �t�a� ���ã� �h�Í�c� �D�a�n�h
�s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �v��y�D�a�n�h
�s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �c�ó� �c�§�n� �n�h�i�Á�u
�d�u�n�g� �l�°�ã�n�g� �b�Ù� �n�h�Û� �k�h�ô�n�g
�v�à� �g�i�Û�i� �h�¡�n� �s�Ñ� �l�°�ã�n�g� �p�h�§�n
�t�í� �l�à� �b�a�o� �n�h�i�ê�u�?
�c�ó� �b�a�o� �n�h�i�ê�u� �l�o�¡�i� �d�a�n�h
�s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t�,� �v��y� �c�á�c� �l�o�¡�i
�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���ó� �c�ó
�t�ê�n� �g�ì�?� �C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c� �v�à
�c�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡� �b�£�n� �c�ç�a� �n�ó
�l�à� �g�ì�?�� �Ã� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�á�c� �c�â�u
�h�Ï�i� �n�à�y� �t�a� �b�°�Û�c� �v�à�o� �p�h�§�n
�k�¿� �t�i�¿�p�.

�G�V� �n�h�¯�c� �l�¡�i� �b�à�i� �c�i

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �l�)�n�h
�h�Ù�i�.

�H�S� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i

�3 �

�5 �



�2 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �b�a�n� ���§�u
�I�.���Ë�n�h� �n�g�h�)�a� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t

�1�.�K�h�á�i� �n�i�Ç�m

�2�.�K�h�a�i� �b�á�o

�3�.�K�h�ß�i� �t�¡�o

�I�I�.�C�á�c� �h�ì�n�h� �t�h�é�c� �t�Õ� �c�h�é�c
�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t

�I�I�I�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t
���¡�n�:

�1�.�C�á�c�h� �t�Õ� �c�h�é�c

�2�.�C�á�c� �t�h�a�o� �t�á�c� �c�¡
�b�£�n

�2�.�1� �C�h�è�n� �1� �p�h�§�n� �t�í
�v�à�o� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� ���¡�n

�a�)�C�h�è�n� �v�à�o� ���§�u
�d�a�n�h� �s�á�c�h

�G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �b�à�i� �m�Û�i�,� ���·�t� �c�â�u
�h�Ï�i�-�g�Í�i� �H�S� �t�r�£� �l�Ý�i�.
�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� �b�Õ
�s�u�n�g� �h�o�à�n� �c�h�É�n�h� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� ���Í�c� �k�h�á�i� �n�i�Ç�m� �v�à
���°�a� �r�a� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.
�G�V� �v�i�¿�t� �k�h�a�i� �b�á�o� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�à� �c�h�o� �v�í� �d�å
�m�i�n�h� �h�Í�a�.
�G�V� �v�i�¿�t� �k�h�ß�i� �t�¡�o� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�à� �c�h�o� �v�í� �d�å
�m�i�n�h� �h�Í�a�.
�G�V� ���Í�c� �c�h�o� �H�S� �g�h�i
�c�á�c� �h�ì�n�h� �t�h�é�c� �t�Õ� �c�h�é�c
�c�ç�a� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t�.
�G�V� ���·�t� �v�¥�n� ���Á� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� ���Ã� �H�S� �h�i�Ã�u� �b�à�i
�h�¡�n�.

�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à� �c�h�o
�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�G�V� �g�Í�i� �1� �H�S� �p�h�á�t
�b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n� �v�Á� �c�á�c�h
�t�Õ� �c�h�é�c� �s�a�u� �k�h�i� �x�e�m
�t�à�i�l�i�Ç�u�.
�G�V� �v�i�¿�t� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �l�ê�n
�b�£�n�g�.
�G�V� �d�«�n� �n�h��p� �v�à� �c�h�o
�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�G�V� �v�½� �1� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n� �l�ê�n� �b�£�n�g
�v�à� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.
�G�V� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t
�l�ê�n� �b�£�n�g�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �t�r�£� �l�Ý�i
�c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �l�)�n�h
�h�Ù�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �l�)�n�h
�h�Ù�i�,� �g�h�i� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�)�n�h� �h�Ù�i�,�g�h�i� �b�à�i
�v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �l�)�n�h
�h�Ù�i�,� �g�h�i� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�,� �g�h�i
�b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �x�e�m
�t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n
�x�â�y� �d�ñ�n�g� �b�à�i�.

�H�S� �v�i�¿�t� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �v�à�o
�t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �x�e�m
�t�à�i� �l�i�Ç�u�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S�q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �v�i�¿�t
�v�à�o� �t��p�.
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�b�)�C�h�è�n� �v�à�o� �c�u�Ñ�i
�d�a�n�h� �s�á�c�h

�2�.�2� �T�ì�m� �1� �p�h�§�n�t�í
�t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� ���¡�n

�a�)�T�r�£� �v�Á� �k�¿�t� �q�u�£
�c�ó� �h�a�y� �k�h�ô�n�g

�b�)�T�r�£� �v�Á� �d�a�n�h
�s�á�c�h� �c�ó� �b�¯�t� ���§�u� �l�à
�p�h�§�n� �t�í� �c�§�n� �t�ì�m

�2�.�3� �X�ó�a� �1� �p�h�§�n� �t�í
�t�r�o�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� ���¡�n

�a�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í
���§�u� �t�i�ê�n

�b�)�X�ó�a� �p�h�§�n� �t�í
�c�u�Ñ�i� �c�ù�n�g

�2�.�4� �X�u�¥�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h
�l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n

�a�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i� �c�ó� ���Ç
�q�u�i

�b�)�X�u�¥�t� �x�u�ô�i
�k�h�ô�n�g� �c�ó� ���Ç� �q�u�i

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u
�G�V� �g�Í�i� �1� �H�S� �c�h�o� �v�í
�d�å� �v�à� �l�à�m� �v�í� �d�å� �v�ë�a
�c�h�o�.
�G�V� �n�h��n� �x�é�t�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u�h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u� �v�à� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�h�£�o
�l�u��n� �n�h�ó�m�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u� �v�à� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�h�£�o
�l�u��n� �n�h�ó�m�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u� �v�à� �t�Õ� �c�h�é�c� �t�h�£�o
�l�u��n� �n�h�ó�m�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�Í�i� �H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �l�à�m� �v�í� �d�å� �v�à
�q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �x�e�m
�t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t
�v�à�o� �t��p�.
�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�à
�t�i�¿�n� �h�à�n�h� �t�h�£�o� �l�u��n
�n�h�ó�m�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S�l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�à
�t�i�¿�n� �h�à�n�h� �t�h�£�o� �l�u��n
�n�h�ó�m�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�.

�H�S� �x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u� �v�à
�t�i�¿�n� �h�à�n�h� �t�h�£�o� �l�u��n
�n�h�ó�m�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�ê�n� �b�£�n�g� �v�i�¿�t�.
�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t



�3 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�h�°�Ý�n�g
�x�u�y�ê�n
�1�.�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �t�h�ê�m
�m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í

�2�.�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �x�ó�a
�m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í

�3�.�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �t�ì�m� �1
�p�h�§�n� �t�í

�4�.�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �d�u�y�Ç�t
�d�a�n�h� �s�á�c�h

�-�q�u�a�n� �s�á�t�,�n�h�¯�c� �n�h�ß

�-�q�u�a�n� �s�á�t�,�n�h�¯�c� �n�h�ß

�-�q�u�a�n� �s�á�t�,�n�h�¯�c� �n�h�ß

�-�q�u�a�n� �s�á�t�,�n�h�¯�c� �n�h�ß

�-�t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�-�t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�-�t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�-�t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�1�2�0 �

�4 �H�u�Û�n�g� �d�«�n� �k�¿�t� �t�h�ú�c
�-�N�h��n� �x�é�t� �k�¿�t� �q�u�£� �r�è�n
�l�u�y�Ç�n� �c�ç�a� �h�Í�c� �s�i�n�h�.
�-�l�°�u�ý� �c�á�c� �s�a�i� �s�ó�t� �v�à
�c�á�c�h� �k�h�¯�c� �p�h�å�c�.

�-�T�h�u�y�¿�t� �t�r�ì�n�h� �,�n�h�¯�c
�n�h�ß� �h�Í�c� �s�i�n�h�.

�-�L�¯�n�g� �n�g�h�e� �,� �g�h�i
�c�h�é�p� �r�ú�t� �k�i�n�h
�n�g�h�i�Ç�m

�1�4 �

�5 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�ñ� �r�è�n�l�u�y�Ç�n �B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�X�â�y� �d�ñ�n�g� �c�á�c� �C�T�C� �s�a�u� �t�r�ê�n� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n
�k�¿�t� �,� �n�Ù�i� �d�u�n�g� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� �k�i�Ã�u� �s�Ñ� �n�g�u�y�ê�n�:

�1�.�t�h�ê�m� �m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� �v�à�o� �t�r�°�Û�c� �Y� �x�u�¥�t
�h�i�Ç�n� �ß� �l�§�n� �t�h�é� �K�.
�2�.� �X�ó�a� �t�¥�t� �c�£� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� �X� �c�ó� �t�r�o�n�g
�d�a�n�h� �s�á�c�h�.
�3�.�T�á�c�h� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �t�h�à�n�h� �h�a�i� �d�a�n�h
�s�á�c�h� �t�°�¡�n�g�é�n�g� �v�Û�i� �c�á�c� �v�Ë� �t�r�í� �c�h�³�n� �l�»�.
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�I�V�.� �R�Ú�T� �K�I�N�H� �N�G�H�I�Æ�M� �T�Ô� �C�H�è�C� �T�H�ð�C� �H�I�Æ�N�:
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�T�R� �̄Þ�N�G� �K�H�O�A�/� �T�R�¯ �Þ�N�G� �T�Ô� �M�Ô�N
�N�g�à�y�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g� �.�.�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.

�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N

�N�g�u�y�Å�n� �N�g�Í�c� �D�u�y�ê�n



�G�I�Á�O� �Á�N� �S�Ð�:� �2 �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n�:�4�h
�B�à�i� �h�Í�c� �t�r�°�Û�c�:�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�h�o

�d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t
�T�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� � �t�ë� �n�g�à�y�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.���¿�n� �n�g�à�y & & & & &

�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I�C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G

�T�ê�n� �b�à�i�:�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�h�o� �n�g���n� �x�¿�p� �(�s�t�a�c�k�)� �v�à� �h�à�n�g� ���ã�i� �(�q�u�e�u�e�)
�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�à�i���·�t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h

�M�ä�C� �T�I�Ê�U� �C�æ�A� �B�À�I�:
�S�a�u� �k�h�i� �h�Í�c� �x�o�n�g� �b�à�i� �n�à�y� �n�g�°�Ý�i� �h�Í�c� �c�ó� �k�h�£� �n���n�g�:

�-�T�r�ì�n�h� �b�à�y���°�ã�c� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �S�t�a�c�k� �v�à� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �Q�u�e�u�e
�-�N�h��n� �b�i�¿�t� ���°�ã�c�c�¥�u� �t�r�ú�c� �S�t�a�c�k� �v�à� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �Q�u�e�u�e
�-�V�i�¿�t� ���°�ã�c� �c�á�c� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�ç�a� �s�t�a�c�k� �v�à� �q�u�e�u�e
�-�V�i�¿�t� ���°�ã�c� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�à�i���·�t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h

�� �Ò� �D�Ù�N�G� �V�À� �T�R�A�N�G� �T�H�I�¾�T� �B�Ê� �D� �Y� �H�Ì�C
�M�á�y� �t�í�n�h�,� �b�£�n�g�,� �v�i�¿�t�.
�H�Ì�N�H� �T�H�è�C� �T�Ô� �C�H�è�C� �D� �Y� �H�Ì�C

�-�P�h�§�n� �l�ý� �t�h�u�y�¿�t� �:�t��p� �t�r�u�n�g� �c�£� �1� �c�a
�-�B�i�Ã�u�d�i�Å�n� �t�h�a�o� �t�á�c� �m�«�u�:� �c�h�i�a� �n�h�ó�m
�-�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �k�¿�t� �t�h�ú�c�:� �t��p� �t�r�u�n�g� �c�£� �c�a
�-�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�h�°�Ý�n�g� �x�u�y�ê�n�:� �c�h�i�a� �n�h�ó�m� �.

�I�.�Ô�N� ���Ê�N�H� �L�Ú�P� �H�Ì�C�:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:�5 �
���i�Ã�m� �d�a�n�h� �,� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �b�à�i� �c�i

�I�I�.�T�H�ð�C� �H�I�Æ�N� �B�À�I� �H�Ì�C

�T�T �N�Ø�I� �D�U�N�G
�H�O� �T� ���Ø�N�G� �D� �Y� �H�Ì�C

�T�H�Ü�I
�G�I�A�N�H�O� �T� ���Ø�N�G� �C�æ�A

�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N
�H�O� �T� ���Ø�N�G� �C�æ�A

�H�Ì�C� �S�I�N�H
�1 �D�«�n� �n�h��p

�V�í� �d�å� �1�:�M�Ù�t� �c�h�Ó�n�g� ���)�a�,
�t�h�ê�m� �v�à�o� �t�a� ���Ã� ���)�a� �m�Û�i
�l�ê�n� �t�r�ê�n� ���É�n�h�,� �l�¥�y� ���)�a� �r�a� �t�a
�c�i�n�g� �p�h�£�i� �l�¥�y� �t�ë� �t�r�ê�n� �r�a�.
�V�í� �d�å� �2�:�S�¯�p� �h�à�n�g� �m�u�a� �v�é
�x�e�,� �a�i� �v�à�o�t�r�°�Û�c� �m�u�a
�t�r�°�Û�c� �r�a� �t�r�°�Û�c� �,�a�i� �v�à�o� �s�a�u
�m�u�a� �s�a�u� �r�a� �s�a�u�.
�H�a�i� �v�í� �d�å� �n�ê�u� �t�r�ê�n� �t�a� �l�i�ê�n
�t�°�ß�n�g� ���¿�n� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �g�ì�?

�G�V� �n�h�¯�c� �l�¡�i� �b�à�i� �c�i

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �l�)�n�h
�h�Ù�i�.

�H�S� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i

�3 �

�5 �



�2 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �b�a�n� ���§�u
�B�à�i� �3�:� �N�g���n� �x�¿�p� �v�à� �h�à�n�g
���ã�i� �(�S�t�a�c�k� �v�à�Q�u�e�u�e�)
�I�.�N�g���n� �x�¿�p� �(�S�t�a�c�k�)

�1�.���Ë�n�h� �n�g�h�)�a

�2�.�C�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n
�a�.�D�ù�n�g� �m�£�n�g

�G�V� �g�i�Û�i� �t�h�i�Ç�u� �s�¡
�l�°�ã�c� �b�à�i� �m�Û�i�,� ���·�t� �c�â�u
�h�Ï�i�-�g�Í�i� �H�S� �t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� �b�Õ
�s�u�n�g� �h�o�à�n� �c�h�É�n�h� �c�â�u
�t�r�£� �l�Ý�i�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u�,� �g�Í�i� �1� �b�¡�n� ���Í�c
���Ë�n�h� �n�g�h�)�a�.

�G�V� �d�á�n� �h�ì�n�h� �v�½� �v�Á
�c�¥�u� �t�r�ú�c� �S�t�a�c�k� �v�à
�Q�u�e�u�e� �c�h�o� �H�S� �q�u�a�n
�s�á�t� �v�à� �s�o� �s�á�n�h�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý
�k�i�¿�n� �v�Á� �s�ñ� �k�h�á�c� �n�h�a�u
�c�ç�a� �h�a�i� �h�ì�n�h�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �ý� �k�i�¿�n
�c�ç�a� �H�S�v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �v�½� �h�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c
�S�t�a�c�k� �s�í� �d�å�n�g� �m�£�n�g
���Ã� �H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �m�i�ê�u� �t�£
�q�u�á� �t�r�ì�n�h� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g
�c�ç�a� �c�¥�u� �t�r�ú�c�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�-�b�Õ� �s�u�n�g
�ý� �k�i�¿�n� �v�à� �d�«�n� �n�h��p
�v�à�o� �p�h�§�n� �m�Û�i�.
�G�V� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�í� �d�å
�t�r�ê�n� �v�à� �c�h�o� �H�S� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�p�h�£�n� �h�Ó�i�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�1� �H�S� ���Í�c�,� �c�á�c� �H�S
�c�ò�n� �l�¡�i� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c� �(� �n�¿�u�c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y

�9�0 �



�b�.�D�ù�n�g� �d�a�n�h� �s�á�c�h

�I�I�.� �H�à�n�g� ���ã�i�(�Q�u�e�u�e�)

�1�.���Ë�n�h� �n�g�h�)�a

�G�V� �v�½� �h�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c
�S�t�a�c�k� �s�í� �d�å�n�g� �d�a�n�h
�s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� � ���Ã� �H�S
�q�u�a�n� �s�á�t�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �m�i�ê�u� �t�£
�q�u�á� �t�r�ì�n�h� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g
�c�ç�a� �c�¥�u� �t�r�ú�c�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�-�b�Õ� �s�u�n�g
�ý� �k�i�¿�n� �v�à� �d�«�n� �n�h��p
�v�à�o� �p�h�§�n� �m�Û�i�.
�G�V� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�í� �d�å
�t�r�ê�n� �v�à� �c�h�o� �H�S� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�G�V� �l�i�ê�n� �h�Ç� �t�h�ñ�c� �t�¿
���°�a� �r�a� �m�Ù�t� �s�Ñ� �v�í� �d�å
���Ã� �d�«�n� �n�h��p� �v�à�o
�p�h�§�n� �m�Û�i�.

�G�V� �g�Í�i� �m�Ù�t� �v�à�i� �H�S
�c�h�o� �t�h�ê�m� �v�í� �d�å� �k�h�á�c
�n�g�o�à�i� �c�á�c� �v�í� �d�å� �t�r�ê�n�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� ���á�n�h
�g�i�á�.

�G�V� �c�h�o� �H�S� �x�e�m� �t�à�i
�l�i�Ç�u�,� �g�Í�i� �1� �b�¡�n� ���Í�c
���Ë�n�h� �n�g�h�)�a�.

�G�V� �d�á�n� �h�ì�n�h� �v�½� �v�Á
�c�¥�u� �t�r�ú�c� �S�t�a�c�k� �v�à
�Q�u�e�u�e� �c�h�o� �H�S� �q�u�a�n
�s�á�t� �v�à� �s�o� �s�á�n�h�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý
�k�i�¿�n� �v�Á� �s�ñ� �k�h�á�c� �n�h�a�u

�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)� �t�°� �d�u�y�.

�H�S� ���°�a� �r�a� �m�Ù�t� �s�Ñ� �v�í
�d�å�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�1� �H�S� ���Í�c�,� �c�á�c� �H�S
�c�ò�n� �l�¡�i� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à
�x�e�m� �t�à�i� �l�i�Ç�u�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n�.

�H�S�l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c� �(� �n�¿�u� �c�ó�)�.



�2�.�C�á�c�h� �b�i�Ã�u� �d�i�Å�n
�a�.�D�ù�n�g� �m�£�n�g

�b�.�D�ù�n�g� �d�a�n�h�s�á�c�h

�c�ç�a� �h�a�i� �h�ì�n�h�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �ý� �k�i�¿�n
�c�ç�a� �H�S� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �v�½� �h�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c
�Q�u�e�u�e� �s�í� �d�å�n�g� �m�£�n�g
���Ã� �H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �m�i�ê�u� �t�£
�q�u�á� �t�r�ì�n�h� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g
�c�ç�a� �c�¥�u� �t�r�ú�c�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�-�b�Õ� �s�u�n�g
�ý� �k�i�¿�n� �v�à� �d�«�n�n�h��p
�v�à�o� �p�h�§�n� �m�Û�i�.
�G�V� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�í� �d�å
�t�r�ê�n� �v�à� �c�h�o� �H�S� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�G�V� �v�½� �h�ì�n�h� �c�¥�u� �t�r�ú�c
�Q�u�e�u�e� �s�í� �d�å�n�g� �d�a�n�h
�s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� � ���Ã� �H�S
�q�u�a�n� �s�á�t�.

�G�Í�i� �1� �H�S� �m�i�ê�u� �t�£
�q�u�á� �t�r�ì�n�h� �h�o�¡�t� ���Ù�n�g
�c�ç�a� �c�¥�u� �t�r�ú�c�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�-�b�Õ� �s�u�n�g
�ý� �k�i�¿�n� �v�à� �d�«�n�n�h��p
�v�à�o� �p�h�§�n� �m�Û�i�.

�G�V� �c�h�o� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h� �v�í� �d�å
�t�r�ê�n� �v�à� �c�h�o� �H�S� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �p�h�á�t� �b�i�Ã�u� �ý� �k�i�¿�n�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �v�i�¿�t
�v�í� �d�å� �v�à�o� �t��p�.



�C�h�°�¡�n�g� �V
�B�à�i� �1�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n
�t�í�n�h� �(�t�i�¿�p� �t�h�e�o�)
�I�.�G�i�£�i� �t�h�u��t

�I�I�.�C�à�i� ���·�t

�G�V� ���·�t� �v�¥�n� ���Á�.

�G�V� �c�h�o� �1� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã
�H�S� �h�i�Ã�u� �v�í� �d�å� �v�à
�h�i�Ã�u� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n
�t�í�n�h� �l�à� �g�ì�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� ���á�n�h
�g�i�á�.

�G�V� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t
�l�ê�n� �b�£�n�g� �v�à� �g�Í�i� �H�S
���é�n�g� �l�ê�n� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� ���á�n�h
�g�i�á�.

�G�V� �g�Í�i� �H�S� �l�i�ê�n� �h�Ç
�t�h�ñ�c� �t�¿� �c�h�o� �1� �s�Ñ� �v�í
�d�å�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� ���á�n�h
�g�i�á�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� �v�Á
�c�á�c�h� �c�à�i� ���·�t� �c�ç�a� �g�i�£�i
�t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n
�t�í�n�h� �v�à� �g�Í�i� �H�S� �t�r�£
�l�Ý�i�.

�G�V� �c�h�o� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �H�S
�s�u�y� �v�à� �g�Í�i� �H�S� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g
�t�r�ì�n�h� �c�à�i���·�t� �g�i�£�i
�t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n
�t�í�n�h�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �s�u�y
�n�g�h�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�,� �s�u�y
�n�g�h�)� �v�à� ���é�n�g� �l�ê�n� �g�i�£�i
�t�h�í�c�h�.

�H�S� �l�¯�n�g�n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �c�h�o� �v�í� �d�å�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�-�t�r�£� �l�Ý�i
�c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t�,
�c�á�c� �H�S� �c�ò�n� �l�¡�i� �v�i�¿�t
�v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c



�I�I�I�.���á�n�h� �g�i�á� �g�i�£�i� �t�h�u��t

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�°�u
�n�h�°�ã�c� ���i�Ã�m� �v�Á� �c�á�c�h
�c�à�i� ���·�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t� �v�ë�a
�v�i�¿�t�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �g�Í�i� �H�S� �n�ê�u� �t�h�ê�m
�c�á�c�h� �k�h�á�c� �v�Á� �c�à�i���·�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�t�u�y�¿�n� �t�í�n�h�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �g�Í�i� �H�S� ���á�n�h� �g�i�á
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�G�V� �c�h�o� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� ���Ã
�H�S� �v�i�¿�t� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã
�c�ç�n�g� �c�Ñ� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �v�Á
�g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�v�à� �g�Í�i� �H�S� �t�r�£�l�Ý�i�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �n�ê�u
�t�h�ê�m� �v�í� �d�å�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �n�ê�u
�l�ê�n� ���á�n�h� �g�i�á� �v�Á� �g�i�£�i
�t�h�u��t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �v�i�¿�t� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g�n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.



�3 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�h�°�Ý�n�g
�x�u�y�ê�n
�1�.�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �t�h�ê�m
�m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �Q�u�e�u�e

�2�.�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �x�ó�a
�m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �Q�u�e�u�e

�3�.�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �á�p
�d�å�n�g� �s�t�a�c�k� �l�o�¡�i� �b�Ï� ���Ç� �q�u�i
�t�r�o�n�g� �b�à�i� �t�o�á�n� �x�u�¥�t� �n�g�°�ã�c
�m�Ù�t� �d�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t

�4�.�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �x�ó�a
�m�Ù�t� �p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �s�t�a�c�k

�5�.�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�à�i
���·�t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h

�-�q�u�a�n� �s�á�t�,�n�h�¯�c� �n�h�ß

�-�q�u�a�n� �s�á�t�,�n�h�¯�c� �n�h�ß

�-�q�u�a�n� �s�á�t�,�n�h�¯�c� �n�h�ß

�-�q�u�a�n� �s�á�t�,�n�h�¯�c� �n�h�ß

�-�q�u�a�n� �s�á�t�,�n�h�¯�c� �n�h�ß

�-�t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�-�t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�-�t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�-�t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�-�t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�1�2�0 �

�4 �H�u�Û�n�g� �d�«�n� �k�¿�t� �t�h�ú�c
�-�N�h��n� �x�é�t� �k�¿�t� �q�u�£� �r�è�n
�l�u�y�Ç�n� �c�ç�a� �h�Í�c� �s�i�n�h�.
�-�l�°�u�ý� �c�á�c� �s�a�i� �s�ó�t� �v�à
�c�á�c�h� �k�h�¯�c� �p�h�å�c�.

�-�T�h�u�y�¿�t� �t�r�ì�n�h� �,�n�h�¯�c
�n�h�ß� �h�Í�c� �s�i�n�h�.

�-�L�¯�n�g� �n�g�h�e� �,� �g�h�i
�c�h�é�p� �r�ú�t� �k�i�n�h
�n�g�h�i�Ç�m

�1�4 �

�5 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�ñ� �r�è�n� �l�u�y�Ç�n �B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�C�à�i� ���·�t� �l�¡�i� �t�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h� �b�±�n�g� �c�á�c
�c�á�c�h�:

�*�S�í� �d�å�n�g� �v�ò�n�g� �l�·�p� �F�o�r
�*�S�í� �d�å�n�g� �v�ò�n�g� �l�·�p� �D�O�.�.�W�H�I�L�E
�C�ó� �n�h��n� �x�é�t� �g�ì�ß� �m�×�i� �t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p�?

�1�0 �

�I�V�.� �R�Ú�T� �K�I�N�H� �N�G�H�I�Æ�M� �T�Ô� �C�H�è�C� �T�H�ð�C� �H�I�Æ�N�:
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�T�R� �̄Þ�N�G� �K�H�O�A�/� �T�R�¯ �Þ�N�G� �T�Ô� �M�Ô�N
�N�g�à�y�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g� �.�.�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.

�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N

�N�g�u�y�Å�n� �N�g�Í�c� �D�u�y�ê�n



�G�I�Á�O� �Á�N� �S�Ð�:� �3 �T�h�Ý�i� �g�i�a�n� �t�h�ñ�c� �h�i�Ç�n�:�2�h
�B�à�i� �h�Í�c� �t�r�°�Û�c�:
�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h�c�h�o� �n�g���n� �x�¿�p� �(�s�t�a�c�k�)� �v�à� �h�à�n�g� ���ã�i� �(�q�u�e�u�e�)
�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�à�i���·�t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h
�T�h�ñ�c� �h�i�Ç�n� � �t�ë� �n�g�à�y�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.���¿�n� �n�g�à�y & & & & &

�C�h�°�¡�n�g� �V�T�Ì�M� �K�I�¾�M

�T�ê�n� �b�à�i�:� �V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�à�i���·�t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n

�M�ä�C� �T�I�Ê�U� �C�æ�A� �B�À�I�:
�S�a�u� �k�h�i� �h�Í�c� �x�o�n�g� �b�à�i� �n�à�y� �n�g�°�Ý�i� �h�Í�c� �c�ó� �k�h�£� �n���n�g�:

�-�V�i�¿�t� ���°�ã�c� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�à�i���·�t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n
�-�V�i�¿�t� ���°�ã�c� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �d�u�y�Ç�t� �c�â�y� �n�h�Ë� �p�h�â�n

�� �Ò� �D�Ù�N�G� �V�À� �T�R�A�N�G� �T�H�I�¾�T� �B�Ê� �D� �Y� �H�Ì�C
�M�á�y� �t�í�n�h�,� �b�£�n�g�,� �v�i�¿�t�.
�H�Ì�N�H� �T�H�è�C� �T�Ô� �C�H�è�C� �D� �Y� �H�Ì�C

�-�P�h�§�n� �l�ý� �t�h�u�y�¿�t� �:�t��p� �t�r�u�n�g� �c�£� �1� �c�a
�-�B�i�Ã�u� �d�i�Å�n� �t�h�a�o� �t�á�c� �m�«�u�:� �c�h�i�a� �n�h�ó�m
�-�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �k�¿�t� �t�h�ú�c�:� �t��p� �t�r�u�n�g� �c�£� �c�a
�-�H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�h�°�Ý�n�g� �x�u�y�ê�n�:� �c�h�i�a� �n�h�ó�m� �.

�I�.�Ô�N� ���Ê�N�H� �L�Ú�P� �H�Ì�C�:� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �T�h�Ý�i� �g�i�a�n�:�5 �
���i�Ã�m� �d�a�n�h� �,� �k�i�Ã�m� �t�r�a� �b�à�i� �c�i

�I�I�.� �T�H�ð�C� �H�I�Æ�N� �B�À�I� �H�Ì�C

�T�T �N�Ø�I� �D�U�N�G
�H�O� �T� ���Ø�N�G� �D� �Y� �H�Ì�C

�T�H�Ü�I
�G�I�A�N�H�O� �T� ���Ø�N�G� �C�æ�A

�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N
�H�O� �T� ���Ø�N�G� �C�æ�A

�H�Ì�C� �S�I�N�H
�1 �D�«�n� �n�h��p

�T�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �t�u�y�¿�n� �t�í�n�h
�t�Ï� �r�a� ���¡�n� �g�i�£�n� �v�à� �t�h�u��n
�t�i�Ç�n� �t�r�o�n�g� �t�r�°�Ý�n�g� �h�ã�p� �s�Ñ
�p�h�§�n� �t�í� �c�ç�a� �d���y� �k�h�ô�n�g
�l�Û�n� �l�¯�m�.� �T�u�y� �n�h�i�ê�n�,� �k�h�i
�s�Ñ� �p�h�§�n�t�í� �c�ç�a� �d���y� �k�h�á
�l�Û�n�, �c�h�³�n�g� �h�¡�n� �c�h�ú�n�g� �t�a
�t���m� �k�i�¿�m� �t�ê�n� �m�Ù�t� �k�h�á�c
�h�à�n�g� �t�r�o�n�g� �m�Ù�t� �d�a�n�h� �b�¡
���i�Ç�n� �t�h�o�¡�i� �c�ç�a� �m�Ù�t� �t�h�à�n�h
�p�h�Ñ� �l�Û�n� �t�h�e�o� �t�h�u��t� �t�o�á�n

�G�V� �n�h�¯�c� �l�¡�i� �b�à�i� �c�i

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �l�)�n�h
�h�Ù�i�.

�H�S� �t�r�£� �l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i

�5 �

�6 �



�t�ì�m� �t�u�§�n� �t�ñ� �t�h�ì� �q�u�£� �t�h��t
�t�Ñ�n� �r�¥�t� �n�h�i�Á�u� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n�.
�T�r�o�n�g� �t�h�ñ�c� �t�¿�,� �t�h�ô�n�g
�t�h�°�Ý�n�g� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í� �c�ç�a
�d�ã�y���ã� �c�ó� �m�Ù�t� �t�h�é� �t�ñ�,� �d�o
�v��y �t�h�u��t� �t�o�á�n� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�n�h�Ë� �p�h�â�n� �s�a�u� ���â�y� �s�½� �r�ú�t
�n�g�¯�n� ���á�n�g� �k�Ã� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n
�t�ì�m� �k�i�¿�m� �t�r�ê�n� �d�ã�y���ã� �c�ó
�t�h�é� �t�ñ�.�T�r�o�n�g� �t�h�u��t� �t�o�á�n
�n�à�y� �c�h�ú�n�g� �t�a� �g�i�£� �s�í� �c�á�c
�p�h�§�n� �t�í� �t�r�o�n�g� �d�ã�y���ã� �c�ó
�t�h�é� �t�ñ� �t���n�g� �(� �k�h�ô�n�g� �g�i�£�m
�d�§�n�)�,� �t�é�c� �l�à� �c�á�c� �p�h�§�n� �t�í
���ë�n�g� �t�r�°�Û�c� �l�u�ô�n� �c�ó� �g�i�á� �t�r�Ë
�n�h�Ï� �h�¡�n� �h�o�·�c� �b�±�n�g
�(�k�h�ô�n�g� �l�Û�n� �h�¡�n�)� �p�h�§�n� �t�í
���é�n�g� �s�a�u� �n�ó�.� �K�h�i� ���ó� �n�¿�u
�X� �n�h�Ï� �h�¡�n� �g�i�á� �t�r�Ë� �p�h�§�n� �t�í
���é�n�g� �ß� � �g�i�ï�a� �d�ã�y
�(�M�[�M�i�d�]�)� �t�h�ì� �X� �c�h�É� �c�ó� �t�h�Ã
�t�ì�m� �t�h�¥�y� �ß� �n�ï�a� ���§�u� �c�ç�a
�d�ã�y� �v�à� �n�g�°�ã�c� �l�¡�i�,� �n�¿�u� �X
�l�Û�n� �h�¡�n� �p�h�§�n� �t�í� �M�[�M�i�d�]
�t�h�ì� �X� �c�h�É� �c�ó� �t�h�Ã� �t�ì�m� �t�h�¥�y� �ß
�n�í�a� �s�a�u� �c�ç�a� �d�ã�y�.

�2 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �b�a�n� ���§�u
�B�à�i� �2�:� �T�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë
�p�h�â�n
�I�.�G�i�£�i� �t�h�u��t

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�G�V� �c�h�o� �1� �v�í� �d�å� �m�i�n�h
�h�Í�a�.

�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã
�H�S� �h�i�Ã�u� �v�í� �d�å� �v�à
�h�i�Ã�u� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë
�p�h�â�n� �l�à� �g�ì�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� ���á�n�h
�g�i�á�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S�l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(� �n�¿�u� �c�ó�)�.

�3�5 �



�I�I�.�C�à�i� ���·�t

�I�I�I�.���á�n�h� �g�i�á� �g�i�£�i� �t�h�u��t

�G�V� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t
�l�ê�n� �b�£�n�g� �v�à� �g�Í�i� �H�S
���é�n�g� �l�ê�n� �g�i�£�i� �t�h�í�c�h
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� ���á�n�h
�g�i�á�.

�G�V� �g�Í�i� �c�h�o� �1� �s�Ñ� �v�í
�d�å�.
�G�V� �n�h��n� �x�é�t� �v�à� ���á�n�h
�g�i�á�.
�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� �v�Á
�c�á�c�h� �c�à�i� ���·�t� �c�ç�a� �g�i�£�i
�t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë
�p�h�â�n� �v�à� �g�Í�i� �H�S� �t�r�£
�l�Ý�i�.
�G�V� �c�h�o� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� �H�S
�s�u�y� �v�à� �g�Í�i� �H�S� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g
�t�r�ì�n�h� �c�à�i���·�t� �g�i�£�i
�t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë
�p�h�â�n�.
�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.
�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� �v�Á�°�u
�n�h�°�ã�c� ���i�Ã�m� �v�Á� �c�á�c�h
�c�à�i� ���·�t� �g�i�£�i�t�h�u��t� �v�ë�a
�v�i�¿�t�.
�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.
�G�V� �g�Í�i� �H�S� �n�ê�u� �t�h�ê�m
�c�á�c�h� �k�h�á�c� �v�Á� �c�à�i� ���·�t
�g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�n�h�Ë� �p�h�â�n�.
�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.
�G�V� �g�Í�i� �H�S� ���á�n�h� �g�i�á
�g�i�£�i� �t�h�u��t�.

�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.

�H�S� �q�u�a�n� �s�á�t�,� �s�u�y
�n�g�h�)� �v�à� ���é�n�g� �l�ê�n� �g�i�£�i
�t�h�í�c�h�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.

�H�S� �c�h�o� �v�í� �d�å�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.
�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e�-�t�r�£� �l�Ý�i
�c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �l�ê�n
�b�£�n�g� �v�i�¿�t� �g�i�£�i� �t�h�u��t�,
�c�á�c� �H�S� �c�ò�n� �l�¡�i �v�i�¿�t
�v�à�o� �t��p�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.
�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.
�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �n�ê�u
�t�h�ê�m� �v�í� �d�å�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.
�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �n�ê�u
�l�ê�n� ���á�n�h� �g�i�á� �v�Á� �g�i�£�i
�t�h�u��t�.
�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.



�G�V� �c�h�o� �t�h�Ý�i� �g�i�a�n� ���Ã
�H�S� �v�i�¿�t� �b�à�i�v�à�o� �t��p�.
�G�V� ���·�t� �c�â�u� �h�Ï�i� ���Ã
�c�ç�n�g� �c�Ñ� �k�i�¿�n� �t�h�é�c� �v�Á
�g�i�£�i� �t�h�u��t� �t�ì�m� �k�i�¿�m
�v�à� �g�Í�i� �H�S� �t�r�£� �l�Ý�i�.
�G�V� �n�h��n� �x�é�t�,� ���á�n�h
�g�i�á� �v�à� �b�Õ� �s�u�n�g�.
�G�V� �g�Í�i� �H�S� �c�h�o� �1� �s�Ñ
�v�í� �d�å� �v�Á� �c�â�y� �t�ì�m
�k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n�.

�H�S� �v�i�¿�t� �b�à�i� �v�à�o� �t��p�.

�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �v�à� �t�r�£
�l�Ý�i� �c�â�u� �h�Ï�i�.

�H�S� �l�¯�n�g� �n�g�h�e� �v�à� �t�h�¯�c
�m�¯�c�(�n�¿�u� �c�ó�)�.
�H�S� �s�u�y� �n�g�h�)� �c�h�o� �v�í
�d�å�.

�3 �H�°�Û�n�g� �d�«�n� �t�h�°�Ý�n�g
�x�u�y�ê�n
�1�.�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �c�à�i
���·�t� �t�ì�m� �k�i�¿�m� �n�h�Ë� �p�h�â�n

�2�.�V�i�¿�t� �c�h�°�¡�n�g� �t�r�ì�n�h� �d�u�y�Ç�t
�c�â�y� �n�h�Ë� �p�h�â�n

�-�q�u�a�n�s�á�t�,�n�h�¯�c� �n�h�ß

�-�q�u�a�n� �s�á�t�,�n�h�¯�c� �n�h�ß

�-�t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�-�t�h�ñ�c� �h�à�n�h

�4�5 �

�4 �H�u�Û�n�g� �d�«�n� �k�¿�t� �t�h�ú�c
�-�N�h��n� �x�é�t� �k�¿�t� �q�u�£� �r�è�n
�l�u�y�Ç�n� �c�ç�a� �h�Í�c� �s�i�n�h�.
�-�l�°�u�ý� �c�á�c� �s�a�i� �s�ó�t� �v�à
�c�á�c�h� �k�h�¯�c� �p�h�å�c�.

�-�T�h�u�y�¿�t� �t�r�ì�n�h� �,�n�h�¯�c
�n�h�ß� �h�Í�c� �s�i�n�h�.

�-�L�¯�n�g� �n�g�h�e� �,� �g�h�i
�c�h�é�p� �r�ú�t� �k�i�n�h
�n�g�h�i�Ç�m

�1�4 �

�5 �H�°�Û�n�g�d�«�n� �t�ñ� �r�è�n� �l�u�y�Ç�n �B�à�i� �t��p� �v�Á� �n�h�à�:
�1�.�I�n� �c�h�i�Á�u� �c�a�o� �c�â�y� �n�h�Ë� �p�h�â�n
�2�.�T�í�n�h� �t�í�c�h� �c�á�c� �n�ú�t�ß� �m�é�c� �c�a�o� �n�h�¥�t
�3�.�� �¿�m� �c�á�c� �n�ú�t� �t�r�o�n�g� �c�â�y� �b�±�n�g� �g�i�£�i

�t�h�u��t� �k�h�ô�n�g� ���Ç� �q�u�y

�1�0 �

�I�V�.� �R�Ú�T� �K�I�N�H� �N�G�H�I�Æ�M� �T�Ô� �C�H�è�C� �T�H�ð�C� �H�I�Æ�N�:
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.

�T�R� �̄Þ�N�G� �K�H�O�A�/� �T�R�¯ �Þ�N�G� �T�Ô� �M�Ô�N
�N�g�à�y�.�.�.�.�.�t�h�á�n�g� �.�.�.�.�.�.�.�.�n���m�.�.�.�.�.�.�.�.

�G�I�Á�O� �V�I�Ê�N

�N�g�u�y�Å�n� �N�g�Í�c� �D�u�y�ê�n



�M�ä�C� �L�ä�C

�G�I�Á�O� �Á�N� �L�Ý� �T�H�U�Y�¾�T
�*�G�i�á�o� �á�n� �1�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I� �C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G

�B�À�I� �1�:� �C�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g
�I�.�N�h�u� �c�§�u� �x�â�y� �d�ñ�n�g� �c�¥�u� �t�r�ú�c� �d�ï� �l�i�Ç�u� ���Ù�n�g
�I�I�.�K�i�Ã�u� �d�ï� �l�i�Ç�u� �c�o�n� �t�r�Ï� �(�B�i�¿�n� �k�h�ô�n�g� ���Ù�n�g�,� �b�i�¿�n� ���Ù�n�g�,� �b�i�¿�n� �c�o�n� �t�r�Ï�)

�*�G�i�á�o� �á�n� �2�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I� �C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G

�B�À�I� �2�:� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t
�I�.� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� ���¡�n

�*�G�i�á�o� �á�n� �3�:� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I� �C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G

�B�À�I� �2�:� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t
�I�I�.� �D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �k�é�p
�I�I�I�.�D�a�n�h� �s�á�c�h� �l�i�ê�n� �k�¿�t� �n�Ñ�i� �v�ò�n�g

�*�G�i�á�o� �á�n� �4�:� �.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.
�C�h�°�¡�n�g� �I�I�I� �C�¤�U� �T�R�Ú�C� �D�î� �L�I�Æ�U� ���Ø�N�G

�B�À�I� �3� �:� �N�g���n� �x�¿�p� �(� �s�t�a�c�k�)� �v�à� �H�à�n�g� ���ã�i� �(�Q�u�e�u�e�)
�I�.�N�g���n� �x�¿�p� �(�S�t�a�c�k�)
�I�I�.�H�à�n�g� ���ã�i� �(�Q�u�e�u�e�)
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