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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Giao thông vận tải là lĩnh vực thuộc kết cấu hạ tầng, có vai trò 

quyết định trong việc phát triển kinh tế vùng miền. Giao thông vận tải 

tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, 

phục vụ cho sự nghiệp Công nghệp hóa – hiện đại hoá đất nước. Vì lẽ 

đó, giao thông vận tải được xem như là huyết mạch của mỗi địa phương 

trong quá trình phát triển toàn diện tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội 

của địa phương đó. 

Để phát triển hệ thống giao thông đường thủy, người ta phải phát 

triển đồng bộ nhiều yếu tố khác nhau, đồng thời việc có thể tìm được 

một con đường tối ưu khi lưu thông trên các dòng sông cũng đóng vai 

trò cực kỳ to lớn quyết định tính hiệu quả của việc khai thác giao thông 

đường thủy. 

Trên thế giới, đã có nhiều phương pháp khác nhau giải quyết việc 

tìm đường đi tối ưu trong một mạng giao thông dựa trên thuật toán 

Dijsktra, thuật toán Bellman-Ford, giải thuật tìm kiếm A*, thuật toán 

Johnson hay Lý thuyết nhiễu. Tuy nhiên, các thuật toán này chỉ dừng 

lại ở mức giải quyết tìm đường đi ngắn nhất giữa hai địa điểm cho 

trước. Trong khi đó, thực tế việc tham gia trong mạng giao thông, nhu 

cầu đi từ địa điểm này đến địa điểm kia và cần phải thông qua một số 

địa điểm khác là rất phổ biến. 

Chính vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài “Ứng dụng giải thuật di 

truyền tìm đường đi tối ưu trong giao thông đường thủy tại tỉnh Vĩnh 

Long” làm đề tài luận văn thạc sĩ. Trong đề tài này, tôi đề xuất phương 

pháp giải quyết việc tìm đường đi tối ưu qua các địa điểm trong mạng 
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giao thông đường thủy tại tỉnh Vĩnh Long bằng giải thuật di truyền với 

hy vọng tìm ra được giải pháp hiệu quả nhất. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ đề tài 

          2.1. Mục tiêu 

Mục tiêu của đề tài là xây dựng chương trình cho phép tìm ra 

được đường đi tối ưu đi từ địa điểm này đến địa điểm kia với điều kiện 

phải thông qua một số địa điểm khác trong mạng giao thông đường 

thủy tại tỉnh Vĩnh Long bằng giải thuật di truyền. 

          2.2. Nhiệm vụ 

Đề tài cần giải quyết được các vấn đề: Lý thuyết đồ thị, bài toán 

đường đi ngắn nhất; giải thuật di truyền; đặc điểm hệ thống giao thông 

đường thủy tại tỉnh Vĩnh Long; đề xuất giải pháp và triển khai giải 

quyết vấn đề tìm đường đi tối ưu trong giao thông đường thủy tại tỉnh 

Vĩnh Long bằng giải thuật di truyền. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

          3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Lý thuyết đồ thị, 

- Giải thuật di truyền, 

- Hệ thống giao thông đường thủy tại tỉnh Vĩnh Long, 

- Một số công trình nghiên cứu khoa học có liên quan. 

          3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Xây dựng giải thuật di truyền giải quyết việc chọn đường đi tối 

ưu đi từ địa điểm này đến địa điểm kia với điều kiện phải thông qua 

một số địa điểm khác trên giao thông đường thủy tại tỉnh Vĩnh Long. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

Tôi sử dụng kết hợp nhiều phương pháp, trong đó chủ yếu là 

nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm. 
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          4.1. Phương pháp lý thuyết 

- Thu thập, nghiên cứu các tài liệu về lý thuyết đồ thị, giải thuật 

di truyền, 

- Nghiên cứu về giao thông đường thủy tại tỉnh Vĩnh Long. 

          4.2. Phương pháp thực nghiệm 

- Khảo sát, phân tích dữ liệu về giao thông đường thủy tại tỉnh 

Vĩnh Long, 

- Phân tích, tổ chức dữ liệu, 

- Triển khai, xây dựng ứng dụng, 

- Đánh giá, thử nghiệm. 

5. Mục đích và ý nghĩa của đề tài 

          5.1. Mục đích 

Nghiên cứu giải thuật di truyền để xây dựng hệ thống tìm đường 

đi tối ưu qua các địa điểm trong giao thông đường thủy tại tỉnh Vĩnh 

Long. 

           5.2. Ý nghĩa của đề tài 

Về khoa học: Nghiên cứu giải thuật di truyền, đặc điểm hệ thống 

giao thông đường thủy, tại tỉnh Vĩnh Long, từ đó đưa ra giải pháp tìm 

đường đi tối ưu đi qua các địa điểm cho trước. 

Về thực tiễn: Góp phần nâng cao hiệu quả trong giao thông 

đường thủy. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn được tổ chức thành 3 chương chính như sau: 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Nội dung chương này sẽ trình bày các vấn đề cơ bản về lý thuyết 

đồ thị, giải thuật di truyền, các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến giao thông 

đường thủy và đặc điểm của giao thông đường thủy, đặc điểm của hệ 

thống sông ngòi tại tỉnh Vĩnh Long. 
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CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TÌM 

ĐƯỜNG ĐI TỐI ƯU TRONG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY TẠI 

TỈNH VĨNH LONG 

Nội dung chương chủ yếu đi vào phân tích bài toán, các bước 

triển khai xây dựng hệ thống tìm đường dựa vào giải thuật di truyền. 

CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

Nội dung chương chủ yếu trình bày về giao diện hệ thống tìm 

đường, thử nghiệm hệ thống và đánh giá, phân tích kết quả thu được. 
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CHƯƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
 

1.1. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 

1.1.1. Các khái niệm trên đồ thị 

1.1.1.1. Định nghĩa đồ thị 

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

các đỉnh đó.  

Gọi V   là tập đỉnh, E = {e = (u,v): u,v V} là tập cạnh, và G = 

(V,E) gọi là đồ thị. 

Chúng ta phân biệt các loại đồ thị khác nhau bởi kiểu và số 

lượng cạnh nối hai đỉnh nào đó của đồ thị. Khi đó, các loại đồ thị: đơn 

đồ thị vô hướng, đa đồ thị vô hướng, đơn đồ thị có hướng, đa đồ thị có 

hướng. 

1.1.1.2. Các thuật ngữ cơ bản 

1.1.1.3. Biểu diễn đồ thị trên máy tính 

a. Dùng ma trận kề 

Xét đơn đồ thị G = (V,E). Ma trận A = {ai,j : i,j=1, 2,...,n} với ai, j 

= 0, nếu (i,j)  E và  ai,j = 1, nếu (i,j)  E, i, j=1, 2,...,n gọi là ma trận 

kề của đồ thị G.  

 b. Dùng ma trận liên thuộc 

 Xét G = (V, E) là đơn đồ thị có hướng. Ma trận liên thuộc có 

dạng: 

 

 

 

c. Dùng danh sách cạnh 

1, nếu i là đỉnh đầu của cung ej 

-1, nếu i là đỉnh cuối của cung ej 

0, nếu i không là đầu mút của cung ej 
 

aij = 
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Trong trường hợp đồ thị thưa (đồ thị có số cạnh m thoả mãn bất 

dẳng thức: m<6n) người ta thường dùng cách biểu diễn đồ thị dưới 

dạng danh sách cạnh. 

d. Dùng danh sách kề 

Trong cách biểu diễn này, với mỗi đỉnh v của đồ thị chúng ta lưu 

trữ danh sách các đỉnh kề với nó, mà ta sẽ ký hiệu là: Ke(v)= { u∈ V: 

(v,u)∈ E} 

1.1.2. Bài toán đường đi ngắn nhất 

1.1.2.1. Đặt vấn đề 

1.1.2.2. Phát biểu bài toán 

Cho đơn đồ thị liên thông có trọng số G=(V,E), tìm đường đi 

ngắn nhất từ một đỉnh s cho trước đến một đỉnh f bất kỳ trong G.  

1.1.3. Các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất 

1.1.3.1. Thuật toán Dijsktra 

1.1.3.2. Thuật toán Bellman-Ford 

Ta dễ dàng nhận ra rằng cả hai thuật toán trên đều cho ra đường 

đi tối ưu nhưng chỉ giải quyết được vấn đề tìm đường giữa hai đỉnh. 

Các thuật toán này không thể giải quyết được vấn đề tìm đường giữa 

hai đỉnh với ràng buộc phải đi qua một số đỉnh cho trước. 

1.2. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN 

1.2.1. Giới thiệu 

Giải thuật di truyền (GAs-Genetic Algorithms) là kỹ thuật phỏng 

theo quá trình thích nghi tiến hóa của các quần thể sinh học dựa trên 

học thuyết Darwin. GAs là phương pháp tìm kiếm tối ưu ngẫu nhiên 

bằng cách mô phỏng theo sự tiến hóa của con người hay của sinh vật. 

Tư tưởng của GAs là mô phỏng các hiện tượng tự nhiên, là kế thừa và 

đấu tranh sinh tồn. 

Thuật toán di truyền được ứng dụng đầu tiên trong hai lĩnh vực 

chính: tối ưu hóa và máy học. Trong lĩnh vực tối ưu hóa, thuật toán di 
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truyền được phát triển nhanh chóng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau như tối ưu hàm, xử lý ảnh, bài toán hành trình người bán 

hàng, nhận dạng hệ thống và điều khiển. 

1.2.2. Nguyên tắc thiết kế giải thuật di truyền 

Khác biệt quan trọng giữa tìm kiếm của GAs và các phương pháp 

tìm kiếm khác là GAs duy trì và xử lý trên một tập các lời giải ứng 

viên, gọi là quần thể (population). Các cá thể của quần thể hiện tại khởi 

nguồn cho quần thể thế hệ kế tiếp bằng các hoạt động lai ghép và đột 

biến ngẫu nhiên – được lấy mẫu sau các quá trình tiến hóa sinh học. Cá 

thể nào phát triển hơn, thích ứng hơn với môi trường sẽ tồn tại và 

ngược lại sẽ bị đào thải. GAs giải quyết các bài toán quy hoạch toán 

học thông qua các quá trình cơ bản: lựa chọn (selection), tái sinh 

(reproduction), lai ghép (crossover) và đột biến (mutation) cho các cá 

thể trong quần thể. GAs bao gồm các bước: khởi tạo quần thể ban đầu, 

đánh giá các lời giải theo mức độ thích nghi – hàm mục tiêu, sử dụng 

các toán tử di truyền tạo thế hệ kế tiếp. 

1.2.2.1. Các toán tử di truyền 

a. Lai ghép 

Quá trình này diễn ra bằng cách ghép một hay nhiều đoạn gen từ 

hai cá thể cha-mẹ để hình thành cá thể mới mang đặc tính của cả cha 

lẫn mẹ. Phép lai này có thể mô tả như sau: 

- Chọn ngẫu nhiên hai hay nhiều cá thể trong quần thể. Giả sử chuỗi 

nhiễm sắc thể của cha (m1) và mẹ (m2) đều có chiều dài là m. 

- Tìm điểm lai bằng cách tạo ngẫu nhiên một con số từ 1 đến m-

1. Như vậy, điểm lai này sẽ chia chuỗi nhiễm sắc thể cha thành hai 

đoạn nhiễm sắc thể con là m11, m12 và chuỗi nhiễm sắc thể mẹ thành 

m21, m22. Từ các đoạn nhiễm sắc thể này ta ghép lại tạo thành hai cá 

thể con là m11+m22 và m21+m12. Sau đó, đưa hai cá thể con vào quần 

thể để tiếp tục tham gia quá trình tiến hóa. 
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     b. Lựa chọn và tái sinh 

Phép lựa chọn: là quá trình loại bỏ các cá thể có độ thích nghi 

thấp, chỉ giữ lại những cá thể có độ thích nghi cao. Số cá thể được giữ 

lại dựa vào tỉ lệ cho trước hay ngưỡng cho trước. 

Phép tái sinh: là quá trình các cá thể được sao chép dựa trên độ 

thích nghi của nó. Độ thích nghi là một hàm được gán các giá trị thực 

cho các cá thể trong quần thể của nó. 

c. Đột biến 

Đột biến là hiện tượng cá thể con mang một hay một số tính 

trạng không có trong yếu tố di truyền của cá thể cha mẹ. Phép đột biến 

có thể mô tả như sau: 

- Chọn ngẫu nhiên một cá thể bất kỳ cha – mẹ trong quần thể, 

- Tạo một số ngẫu nhiên k, 1 ≤ k ≤ m, 

- Thay đổi gen thứ k của cá thể này, sau đó đưa nó quay lại quần 

thể để tiếp tục quá trình tiến hóa. 

1.2.2.2. Các thành phần của giải thuật di truyền 

Để giải bài toán, giải thuật di truyền phải có các thành phần sau: 

- Một cấu trúc dữ liệu biểu diễn không gian lời giải của bài toán, 

- Phương pháp khởi tạo quần thể ban đầu, 

- Hàm đánh giá độ thích nghi của cá thể, 

- Các phép toán di truyền, 

- Các tham số cần thiết như: kích thước quần thể, xác suất lai, đột 

biến, … 

1.2.2.3. Các bước của giải thuật di truyền 

Giải thuật di truyền được mô tả bằng lưu đồ hình 1.12: 
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Khi giải quyết vấn để bằng giải thuật di truyền cần tận dụng tối 

đa các tri thức về vấn đề đó để chương trình có thể đạt hiệu quả cao 

nhất. 

1.2.3. Một số ứng dụng của giải thuật di truyền 

1.2.3.1. Bài toán Người bán hàng du hành (TSP) 

Bắt đầu 

Khởi tạo quần thể 

Tính độ thích nghi 

Tạo các thể mới 

Loại bỏ cá thể độ thích nghi thấp 

Tính độ thích nghi cá thể mới 

bổ sung vào quần thể 

Điều kiện 

Xuất kết quả 

Kết thúc 

Đ 

S 

Hình 1.12. Lưu đồ giải thuật di truyền 
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TSP được mô tả như sau: Có một người giao hàng cần đi giao 

hàng tại n thành phố. Anh ta xuất phát từ một thành phố nào đó, đi qua 

các thành phố khác để giao hàng và trở về thành phố ban đầu. Mỗi 

thành phố chỉ đến một lần và khoảng cách từ một thành phố đến các 

thành phố khác đã được biết trước. Hãy tìm một chu trình (một đường 

đi khép kín) thỏa mãn điều kiện trên sao cho tổng độ dài là nhỏ nhất. 

TSP là bài toán tối ưu tổ hợp, không gian tìm kiếm là n!. Có thể 

giải bài toán này bằng nhiều phương pháp: phương pháp nhánh cận, 

phương pháp gần đúng hay những phương pháp tìm kiếm heuristic…và 

TSP cũng trở thành một đích ngắm của cộng đồng GAs. Với bài toán 

này chúng ta sẽ đánh số các thành phố và dùng một vector nguyên để 

biểu diễn một lộ trình v=<i1,i2,…,in> biểu diễn một lộ trình: từ i1 đến 

i2…, từ  in-1 đến  in và trở về i1 (v là một hoán vị của vector <1,2,…,n>), 

hàm lượng giá chính là chi phí của lộ trình. 

1.2.3.2. Bài toán lập lịch 

Lập lịch là bài toán tổ chức sản xuất. Một công ty cần sản xuất 

nhiều loại hàng hóa; những hàng hóa này có thể được sản xuất theo 

những kế hoạch khác nhau. Nhiệm vụ là lên kế hoạch, lập lịch sản xuất, 

để thực hiện các đơn đặt hàng nhanh nhất có thể. 

Bài toán lập lịch là chọn một chuỗi các thao tác đồng thời chỉ 

định về thời gian bắt đầu/ kết thúc và các tài nguyên cần thiết cho mỗi 

thao tác. Điều cần quan tâm chính yếu là chi phí thời gian máy rỗi, 

năng lực lao động và các đơn đặt hàng cần hoàn thành đúng hạn. Ý 

tưởng chính trong phương pháp là mã hóa biểu diễn của lịch phân công 

là các toán tử di truyền phải thực hiện theo cách có ý nghĩa và một bộ 

giải mã phải luôn tạo ra một lời giải hợp lệ cho bài toán. Thủ tục giải 

mã mô phỏng các thao tác của công việc theo cách mà khi một máy tính 

sẵn sàng chọn lựa, thì thao tác cho phép đầu tiên từ danh sách ưu tiên 

được lấy ra. Ví dụ nếu danh sách ưu tiên của máy m1 là: m1(40 o3 o1 
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o2  ‘chờ’ ‘nhàn rỗi’),  thì thủ  tục giải mã vào thời điểm 40 có thể thực 

hiện đơn đặt hàng o3 trên máy m1. Nếu không được, thủ tục giải mã sẽ 

thực hiện đơn đặt hàng o1 và o2 (nghĩa là, tìm ở o1 trước nếu không 

được mới tìm ở o2). Biểu diễn này bảo đảm tạo một lịch phân công  

hợp lệ. 

1.2.3.3. Lập thời khóa biểu cho trường học 

Có nhiều phiên bản của bài toán thời khóa biểu, một trong những 

bài toán này có thể được mô tả như sau: Có một danh sách các giáo 

viên, một danh sách các khoảng thời gian, một danh sách các lớp. Bài 

toán cần tìm thời khóa biểu tối ưu (giáo viên – thời gian – lớp); hàm 

mục tiêu phải thỏa những mục tiêu này (các ràng buộc mềm) gồm: Có 

một số giờ được xác định trước cho mỗi giáo viên và mỗi lớp; Chỉ một 

giáo viên trong một lớp vào một giờ nhất định; Một giáo viên không thể 

dạy hai lớp cùng lúc; Đối với mỗi lớp được xếp thời khóa biểu vào một 

khoảng thời gian, phải có một giáo viên… Ngoài ra còn có các mục tiêu 

sư phạm khác. 

Biểu diễn nhiễm sắc thể tự nhiên nhất cho bài toán này là biểu 

diễn ma trận: một ma trận [R]ij (1 ≤ i ≤ m và 1 ≤ j ≤ n), ở đây mỗi hàng 

tương ứng với một giáo viên, mỗi cột tương ứng với một giờ, các phần 

tử của ma trận R là các lớp (rij  {C1, … , Ck). Các ràng buộc chủ yếu 

được xử lý bởi các toán tử di truyền và thuật giải sửa chữa được sử 

dụng để loại bỏ những trường hợp không thỏa mãn. 

1.2.3.4. Phân hoạch đối tượng và đồ thị 

Bài toán phân hoạch là cần chia n đối tượng thành k loại. Lớp bài 

toán này gồm nhiều bài toán nổi tiếng như bài toán đóng thùng (xếp các 

mặt hàng vào các thùng), bài toán tô màu đồ thị (gán các nút của đồ thị 

vào các màu cụ thể…). 

1.3. ĐẶC ĐIỂM GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY TỈNH VĨNH 

LONG 
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1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến giao thông đường thủy tỉnh Vĩnh 

Long 

1.3.1.1. Vị trí địa lý 

Vĩnh Long có vị trí địa lí đặc biệt so với các tỉnh khác là nằm ở 

hạ nguồn lưu vực sông Mê Kông, giữa hai dòng sông Tiền và sông 

Hậu, nối liền hai dòng sông lớn theo hướng bắc - nam là sông Mang 

Thít, cùng với mạng lưới sông ngòi chằng chịt, phân bố tương đối đồng 

đều đã làm cho Vĩnh Long trở thành đầu mối giao thông quan trọng nối 

liền các tỉnh, thành phố trong vùng và lưu thông quốc tế. 

1.3.1.2. Địa hình 

Tỉnh Vĩnh Long có địa hình khá bằng phẳng với độ dốc nhỏ hơn 

2 độ, có cao trình khá thấp so với mực nước biển (cao trình < 1,0 m 

chiếm 62,85% diện tích). 

1.3.1.3. Khí hậu 

Tỉnh Vĩnh Long nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và ít 

chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Nhờ đó, thuận lợi cho việc phát 

triển giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông đường thủy. 

1.3.1.4. Thủy văn 

Hệ thống sông rạch trên địa bàn tỉnh khá dày đặc, phân bố tương  

đối đồng đều. Chế độ thủy văn ở Vĩnh Long chịu ảnh hưởng bởi khí 

hậu theo mùa, lưu lượng dòng chảy của các con sông phân phối không 

đều giữa mùa mưa và mùa khô. 

1.3.2. Thực trạng giao thông đường thủy tỉnh Vĩnh Long 

1.3.2.1. Quá trình phát triển giao thông đường thủy  

1.3.2.2. Mạng lưới giao thông đường thủy tỉnh Vĩnh Long 

a. Hệ thống sông ngòi 

Theo thống kê của Sở GTVT Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có trên 

1.300km đường thủy nội địa. Trong đó, sông do Bộ GTVT quản lí với 

tổng chiều dài 215km. Các tuyến còn lại là do UBND tỉnh quản lí gồm 
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91 tuyến, trong đó phân cấp cho Sở GTVT quản lí 25 tuyến tổng chiều 

dài 179,45km; UBND huyện, thành phố quản lí các tuyến còn lại theo 

địa bàn với tổng chiều dài 353,68km. Ngoài ra, còn có các sông, kênh, 

rạch chưa được khảo sát chi tiết để phân cấp với tổng chiều dài trên 

600km. 

b. Hiện trạng luồng tuyến 

Các sông do Bộ GTVT quản lí gồm: sông Tiền, sông Hậu, sông 

Cổ Chiên và sông Mang Thít với tổng chiều dài 215km.  

Các sông do UBND Tỉnh quản lí gồm 91 tuyến sông, kênh, rạch. 

c. Hiện trạng các cảng sông, bến hàng hóa 

Về cảng sông: Vĩnh Long chỉ có một số cảng nhỏ hoạt động trên 

các nhánh sông lớn như sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên và chỉ 

dừng lại ở việc bốc dở hàng hóa là chủ yếu. 

Về bến hàng hóa: chủ yếu là các bến vật liệu xây dựng, vật tư 

nông nghiệp, lương thực, đóng và sửa chữa phương tiện thủy, cửa hàng 

xăng dầu, …  

d. Phương tiện vận tải đường sông 

Các phương tiện vận tải đường thủy bao gồm: tàu ca nô, xuồng 

máy các loại; tàu kéo, đẩy; thuyền máy chở hàng hóa, chở khách; tàu 

chở nhiên liệu; sà lan; các phà,… 
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CHƯƠNG 2 

 ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TÌM ĐƯỜNG ĐI  

TỐI ƯU TRONG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY TẠI  

TỈNH VĨNH LONG 
 

2.1. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 

Cho đồ thị có trọng số G=(V,E), tìm đường đi ngắn nhất giữa 

hai đỉnh của đồ thị với điều kiện phải qua một số đỉnh cho trước. 

 Ví dụ 2.1: 

Hình 2.1. Đồ thị có trọng số G và bài toán đường đi ngắn nhất 

Trong đồ thị hình 2.1, đường đi ngắn nhất từ s đến x là s-v-y-x có 

tổng trọng số là 3. Nếu ta cần đường đi từ s đến x với điều kiện phải 

qua u thì đường đi ngắn nhất sẽ là s-u-x và tổng trọng số là 5. 

2.2. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 

2.2.1. Khảo sát, phân tích dữ liệu 

2.2.1.1. Về hệ thống sông 

Ta xây dựng đồ thị có trọng số để biểu diễn hệ thống sông trong 

tỉnh Vĩnh Long như sau: 

- Đỉnh của đồ thị là nút giao nhau giữa các con sông, 

- Cạnh của đồ thị là đoạn sông tương ứng của hai nút giao, 

- Trọng số của cạnh là khoảng cách giữa hai nút giao đó. 
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2.2.1.2. Về cảng, bến hàng hóa 

Tương tự như đối với các nút giao giữa các sông, khi đồ thị hóa 

bài toán ta cũng thể hiện mỗi bến như một đỉnh của đồ thị, cạnh là đoạn 

sông và trọng số là khoảng cách giữa các bến và các nút liền kề. 

2.2.2. Tổ chức dữ liệu 

2.2.2.1. Danh bạ các nút giao, các bến cảng, bến hàng hóa 

Danh bạ các nút giao, các bến cảng, bến hàng hóa được lưu trữ 

vào tập tin văn bản có cấu trúc như sau: 

Trong đó: 

- ID1, ID2, …, IDn là mã của các nút giao, các bến cảng, bến 

hàng hóa. 

- Diễn giải 1, diễn giải 2, …, diễn giải n dùng để mô tả vắn tắt để 

nhận biết các nút giao, các bến cảng, bến hàng hóa. 

2.2.2.2. Khoảng cách giữa các nút giao, bến cảng, bến hàng hóa 

Nếu ta xem các nút giao, các bến hàng hóa là các đỉnh của đồ thị 

thì khoảng cách giữa các đỉnh sẽ là trọng số của cạnh tương ứng. Như 

vậy, ta sẽ phải biểu diễn đồ thị có trọng số này trong máy tính bằng 

danh sách cạnh trong một tập tin văn bản với cấu trúc như sau: 

Trong đó: 

+ N: tổng số nút của đồ thị 

ID1: <Diễn giải 1> 

ID2: <Diễn giải 2> 

…. 

IDn: <Diễn giải n> 

N 

ID1,ID2,W21 

… 

IDi, IDj,Wij 

… 
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+ IDi, IDj: các đỉnh của đồ thị 

+ Wij: trọng số của cạnh (IDi, IDj) 

2.2.3. Triển khai, xây dựng ứng dụng 

Trên thực tế, đã có nhiều phương pháp khác nhau giải quyết việc 

tìm đường đi tối ưu trong một mạng giao thông dựa trên thuật toán 

Dijsktra, thuật toán Bellman-Ford, giải thuật tìm kiếm A*, thuật toán 

Johnson hay Lý thuyết nhiễu. Tuy nhiên, các thuật toán này chỉ dừng 

lại ở mức giải quyết tìm đường đi ngắn nhất giữa hai địa điểm cho 

trước. Các thuật toán này chưa giải quyết được việc tìm kiếm đường đi 

từ địa điểm này đến địa điểm kia với điều kiện phải thông qua một số 

địa điểm khác. Vì vậy, tôi xin đề xuất giải thuật di truyền như là 

phương pháp khả dĩ nhất để có thể giải quyết bài toán. 

2.2.3.1. Khởi tạo quần thể 

Trong bài toán này, quần thể là tập hợp N cá thể (lời giải ứng 

viên). Mỗi cá thể là đường đi từ đỉnh bắt đầu đến đỉnh kết thúc và 

đường đi này phải đi qua một (một số) đỉnh cho trước. 

Một cá thể là đường đi được tạo ra theo các bước sau: 

Bước 1: Thêm start vào đường đi, 

Bước 2: Gán index = start 

Bước 3: Lặp lại đến khi tất cả phần tử trong mảng pass[] được 

thêm vào đường đi: 

   3.1: Duyệt qua toàn bộ mảng fPass[] 

- Nếu fPass[i] <> 1 (pass[i] chưa được thêm vào đường đi) 

và pass[i] = index thì gán fPass[i] = 1 

- Nếu fPass[i] = 1 với mọi i thì chuyển xuống bước 4 

 3.2: Tìm đỉnh maxi là đỉnh liền kề index thêm vào đường đi 

 3.3: Đặt index = maxi 

Bước 4: Lặp lại đến khi index = end 

 4.1: Tìm đỉnh maxi là đỉnh liền kề index thêm vào đường đi 
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 4.2: Đặt index = maxi 

2.2.3.2. Hàm đánh giá cá thể 

Đây là bài toán tìm đường đi ngắn nhất đơn thuần trên một đồ thị 

có trọng số, vì vậy, một hàm đánh giá đơn giản nhất là việc cộng trọng 

số tất cả các cạnh mà nó đi qua. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá cần 

chú ý các trường hợp không mong muốn sau: 

- Trường hợp 1: Tồn tại hai đỉnh liên tiếp trong đường đi nhưng 

chúng không là hai đỉnh liền kề. 

- Trường hợp 2: Tồn tại đỉnh trong danh sách pass[] nhưng 

không có trong dường đi. 

Trong trường hợp trên, cá thể cần bị loại bỏ khỏi quần thể. 

Bước 1: Khởi tạo index = start 

Bước 2: Duyệt qua các đỉnh trong cathe[i] đang xét: 

 2.1: Duyệt qua mảng pass[] (các đỉnh cần đi qua): 

 - Nếu tồn tại pass[k] = index thì đặt passOK[k] 

= 1 (cho biết pass[k] đã có trong đường đi 

 2.2: Đặt next = phần tử sau index trong đường đi: 

  - Nếu hai đỉnh index và next liền kề thì đặt dis 

= dis + w[index, next] 

  - Ngược lại dis = dis + maxDis 

Bước 3: Duyệt qua mảng passOK[]: 

  - Nếu passOK <> 1 thì đặt missPass = 

missPass + 1 

Bước 4: Đặt f[i] = dis + missPass * maxDis 

2.2.3.3. Lựa chọn cá thể 

Lựa chọn cá thể là việc chọn lọc lại các cá thể có độ thích nghi 

cao và loại bỏ các cá thể có độ thích nghi thấp hơn. Trong trường hợp 

này, đường đi có độ dài ngắn nhất là mục tiêu của bài toán, do đó các 

cá thể được giữ lại sẽ là các cá thể có tổng độ dài đường đi ngắn hơn. 
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Các bước thực hiện lựa chọn có thể mô tả như sau: 

Bước 1: Chọn ngưỡng là giá trị hàm đánh giá của một cá thể tùy 

ý, 

Bước 2: Lần lượt xét qua từng cá thể trong quần thể, nếu f[i] > 

ngưỡng thì thay thế cá thể i bằng một các thể ngẫu nhiên khác. 

2.2.3.4. Lai ghép 

Lai ghép là quá trình tạo ra cá thể mới từ hai cá thể ban đầu với 

mong muốn cá thể mới sẽ tốt hơn cá thể cũ nhờ việc thừa hưởng các 

đặc tính thích nghi của bố mẹ. 

Các bước thực hiện lai ghép có thể mô tả như sau: 

Bước 1: Chọn ngẫu nhiên cá thể gencha và genme từ quần thể 

Bước 2: Chọn ppass là một đỉnh tùy ý trong danh sách pass[] làm 

điểm cắt gen 

Bước 3: Xác định vị trí cắt gen trên cá thể cha: 

3.1: Duyệt qua các đỉnh trên cá thể gencha, 

3.2: Chọn ngẫu nhiên trong số các vị trí xuất hiện của ppass 

trong gencha làm vị trí cắt gen maxCj, 

Bước 4: Xác định vị trí cắt gen trên cá thể mẹ: 

4.1: Duyệt qua các đỉnh trên cá thể genme, 

4.2: Chọn ngẫu nhiên trong số các vị trí xuất hiện của ppass 

trong genme làm vị trí cắt gen maxMj, 

Bước 5: Tạo ra cá thể mới thứ nhất Con1: 

5.1: Sao chép đường đi từ vị trí đầu đến vị trí maxCj trên 

gencha vào Con1, 

5.2: Sao chép đường đi từ vị trí maxMj đến vị trí cuối trên 

genme vào Con1, 

Bước 6: Tạo ra cá thể mới thứ hai Con2: 

6.1: Sao chép đường đi từ vị trí đầu đến vị trí maxMj trên 

genme vào Con2, 
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6.2: Sao chép đường đi từ vị trí maxCj đến vị trí cuối trên 

gencha vào Con2, 

Bước 7: Thay thế cá thể cha và cá thể mẹ bằng hai cá thể mới. 

2.2.3.5. Đột biến 

Đột biến là việc cá thể con mang một (một số) gen không có ở cá 

thể cha mẹ. Đối với bài toán tìm đường đi, một đường đi mới sẽ được 

tạo ra bằng cách thay một đoạn đường bất kỳ trong đường đi bằng một 

đoạn đường hợp lệ khác. 

Các bước thực hiện lai ghép có thể mô tả như sau: 

Bước 1: Chọn ngẫu nhiên vị trí index (0 < index ≤ N), 

Bước 2: Chọn ngẫu nhiên vt1, vt2 trên cá thể ban đầu 

(cathe[index]), 

Bước 3: Nếu vt1 > vt2 thì hoán đổi vt1 với vt2, 

Bước 4: Sao chép đường đi từ vị trí đầu đến vị trí vt1 của 

cathe[index] vào cá thể ngen, 

Bước 5: Thêm đoạn đường từ vị trí vt1 đến vt2, 

Bước 6: Sao chép đường đi từ vị trí vt2 đến vị trí cuối của 

cathe[index] vào cá thể ngen, 

Bước 7: Thay thế cathe[index] bằng cá thể ngen. 
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CHƯƠNG 3  

THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

 

3.1. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

3.2. THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ 

3.2.1. Tìm đường đi qua các nút giao giữa các con sông 

Để biểu diễn tập dữ liệu vào trong trường hợp này ta sẽ dùng 

danh sách cạnh cùng với trọng số là khoảng cách địa lý giữa hai nút 

giao và thời gian để đi từ nút giao thứ nhất đến nút giao thứ hai.  

3.2.1.1. Thử nghiệm lần 1 

Tìm đường đi từ nút 001 đến nút 030 

Kết quả tìm được: 

- Các thế hệ 1, 2, 3 tìm được đường đi với khoảng cách 76,0km. 

- Các thế hệ từ 4 đến 100 tìm được đường đi tốt hơn với khoảng 

cách 54,0km. 

Hình 3.12. Kết quả thử nghiệm lần 1, thế hệ 4 

3.2.1.2. Thử nghiệm lần 2 



 21  

 
3.2.1.3. Thử nghiệm lần 3 

3.2.1.4. Thử nghiệm lần 4 

3.2.1.5. Thử nghiệm lần 5 

Tìm đường đi từ nút 001 đến 030 và phải đi qua nút 019 

Kết quả tìm được: 

- Thế hệ thứ 1 tìm được đường đi với khoảng cách 126,7km. 

- Từ thế hệ thứ 2 đến 7 tìm được đường đi với khoảng cách 

89,5km. 

 - Từ thế hệ thứ 8 đến 100 tìm được đường đi ngắn nhất với 

khoảng cách 85,5km. Đường đi này qua các nút 001, 002, 011, 010, 

016, 017, 018, 019, 027, 028, 029, 030 như hình 3.19 

Hình 3.19. Kết quả thử nghiệm lần 5, thế hệ 8 

3.2.1.6. Thử nghiệm lần 6 

3.2.1.7. Thử nghiệm lần 7 

3.2.1.8. Thử nghiệm lần 8 

3.2.1.9. Một số thử nghiệm khác 



 22  

 
Ta dễ dàng nhận ra rằng, trong đa số các trường hợp, kết quả 

đường đi ngắn nhất tìm được khá nhanh (chưa quá 50 thế hệ) 

3.2.2. Tìm đường đi qua các nút giao, các cảng sông, bến hàng hóa 

Cách biểu diễn dữ liệu trong trường hợp cần tìm đường đi qua 

các nút giao, các cảng sông hay bến hàng hóa cũng hoàn toàn tương tự 

như cách biểu diễn dữ liệu trong trường hợp tìm đường đi chỉ đi qua 

các nút giao, điểm khác biệt là dữ liệu trong trường hợp này nhiều hơn 

do đồ thị có nhiều nút hơn. 

Kết quả kiểm thử trong một số trường hợp như sau: 

3.2.2.1. Thử nghiệm lần 1 

Tìm đường đi từ nút 091 đến 143 và phải đi qua nút 097, 130 

Kết quả tìm được như biểu đồ 3.35 

 

Hình 3.35. Biểu đồ kết quả thử nghiệm lần 1 

3.2.2.2. Thử nghiệm lần 2 

Tìm đường đi từ nút 098 đến 119 và phải đi qua nút 004, 097, 

109 

Kết quả tìm được như biểu đồ 3.36 
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Hình 3.36. Biểu đồ kết quả thử nghiệm lần 2 

3.2.2.3. Thử nghiệm lần 3 

3.2.2.4. Thử nghiệm lần 4 

3.2.2.5. Thử nghiệm lần 5 

Kết quả thử nghiệm trên cho thấy trong trường hợp điều kiện 

ràng buộc đi qua số nút ít thì kết quả tìm kiếm khá nhanh. Tuy nhiên, 

khi số lượng nút phải đi qua nhiều thì kết quả tìm kiếm chậm hơn. 

So sánh kết quả thử nghiệm trong trường hợp chỉ xét đi qua các 

nút giao và trường hợp xét cả các cảng sông, bến hàng hóa, ta thấy rằng 

kết quả khi xét cả cảng sông bến hàn hóa được tìm ra chậm hơn. 

Nguyên nhân của điều này là do trong trường hợp xét cả nút giao, cảng 

sông, bến hàng hóa thì số nút của đồ thị là 202 gấp 5 lần trường hợp chỉ 

xét các nút giao (42 nút). Chính vì có nhiều nút nên kích thước của cá 

thể lớn (có nhiều nút trong đường đi giữa hai địa điểm), điều này làm 

cho độ thích nghi của cá thể trong quần thể có sự khác biệt lớn hơn, quá 

trình chọn lọc diễn ra mạnh mẽ hơn. Từ đó lời giải được tìm thấy chậm 

hơn. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

Trong luận văn này, tôi đã tìm hiểu về hệ thống đường thủy tỉnh 

Vĩnh Long, tìm hiểu giải thuật di truyền và áp dụng giải thuật di truyền 

vào giải quyết vấn đề. Về cơ bản, luận văn đã giải quyết được bài toán 

tìm đường đi từ địa điểm này đến địa điểm kia với yêu cầu phải đi qua 

một số địa điểm khác trong hệ thống giao thông đường thủy tỉnh Vĩnh 

Long. Điều này không thể giải quyết được bằng các thuật toán tìm kiếm 

cổ điển như thuật toán Dijsktra, thuật toán Bellman-Ford hay giải thuật 

tìm kiếm A*, thuật toán Johnson và Lý thuyết nhiễu. 

Bên cạnh đó, luận văn cũng cho phép tiếp tục phát triển hoàn 

chỉnh việc tìm kiếm đường đi tối ưu bằng cách sử dụng nhiều hơn các 

yếu tố đánh giá như: hướng gió, tốc độ gió, hướng dòng chảy, tốc độ 

dòng chảy, khả năng thông luồng của đoạn sông, tải trọng tàu, … 

Ngoài ra, với giải thuật di truyền mà tôi đã sử dụng, chúng ta 

hoàn toàn có thể phát triển thêm để giải quyết bài toán tìm đường đi tối 

ưu từ địa điểm này đến địa điểm kia với yêu cầu không được đi qua một 

số địa điểm khác. 

Sau khi phát triển luận văn về mặt thuật toán như trên, bằng cách 

mở rộng cơ sở dữ liệu, chúng ta có thể mở rộng phạm vi ứng dụng của 

thuật toán, không giới hạn chỉ ở tỉnh Vĩnh Long. 


