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MỞ ĐẦU 

 Lý do chọn đề tài  

- Ngày nay, lĩnh vực toán ứng dụng trong tin học đã trở nên phát triển mạnh mẽ.  

- Toán học là nền tảng của tin học, cơ sở toán học và tư duy toán học là hai yếu tố quan trọng hỗ trợ đắc 

lực trong lĩnh vực tin học. 

- Vai trò của toán học ngày một khẳng định hơn khi có sự ra đời của bộ môn toán ứng dụng trong tin học. 

- Trong đó, vấn đề mạng, bài toán luồng cực đại và lát cắt cực tiểu trên mạng là một điển hình. 

- Lý thuyết mạng, bài toán luồng cực đại trên mạng là cơ sở khoa học để giải quyết các bài toán đặt ra 

trong giải tích tổ hợp cũng như trong  thực tế. 

- Trong bối cảnh hiện tại, thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng cần được nghiên cứu và cải tiến theo 

hướng song song nhằm phát huy sức mạnh của bài toán đồng thời bài toán cần được nhân rộng miền ứng 

dụng . 

- Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, tôi chọn đề tài làm luận văn tốt nghiệp cao học: 

Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng và ứng dụng 

 

 

 

 

 

 

Chương 1  TỔNG QUAN 

1.1.Mạng 

1.1.1.Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị  

- Đồ thị là một cấu trúc rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối với các đỉnh ấy. Được mô tả dưới hình 

thức  G=(V,E). Trong đó V(Vertices) là tập hợp các đỉnh và E(Edges) là tập hợp các cạnh của đồ thị. 

- Đồ thị vô hướng G = (V,E) gồm một tập V các đỉnh và tập E các cạnh trong đó mỗi cạnh e được liên kết 

với một cặp đỉnh u,v trong V( không kể thứ tự ). 

- Đồ thị có hướng G = (V,E) gồm một tập V các đỉnh và tập E các cạnh có hướng trong đó mỗi cạnh e 

được liên kết với một cặp đỉnh u,v trong V( có thứ tự ). 

- Số đỉnh của đồ thị gọi là bậc của đồ thị. 



- Bậc của đỉnh v là tổng số cạnh liên thuộc đến nó. 

 Kí hiệu: d(v) 

- Nữa bậc ra của đỉnh v ( kí hiệu là do(v) ) là tổng số cung đi ra từ đỉnh v.                                    

- Nữa bậc vào của đỉnh v ( kí hiệu là di(v) ) là tổng số cung đi vào đỉnh v. 

- Dãy p từ đỉnh u đến đỉnh v là dãy các đỉnh và các cạnh nối tiếp nhau từ đỉnh u đến đỉnh v. Số cạnh trên 

dãy p được gọi là độ dài của dãy p. 

- Đường đi từ u đến v là dãy từ đỉnh u đến v sao cho các cạnh không lặp lại. 

- Đường đi có hướng sơ cấp là đường đi có hướng không đi qua mỗi đỉnh quá một lần. 

- Đồ thị vô hướng gọi là liên thông, nếu mọi cặp đỉnh của nó đều có đường đi nối chúng với nhau. 

- Đồ thị có hướng gọi là liên thông mạnh, nếu mọi cặp đỉnh của nó đều có đường đi có hướng nối chúng 

với nhau. 

- Đồ thị có hướng gọi là liên thông yếu, nếu đồ thị lót của chúng(đồ thị vô hướng) liên thông. 

- Trọng đồ( có hướng ) là đồ thị( có hướng ) mà mỗi cạnh của nó được gán một số. 

1.1.2. Mạng 

 - Ta gọi mạng là đồ thị có hướng G(V,E,C) thỏa các điều kiện sau: 

(1) Có duy nhất một đỉnh gọi là nguồn, không liên thuộc cung vào. 

(2) Có duy nhất một đỉnh gọi là đích, không liên thuộc cung ra. 

(3) Khả năng thông qua của cung : cij là các số không âm. 

(4) Đồ thị liên thông yếu. 

 1.1.3. Luồng trong mạng 

- Cho mạng G(V,E,c). Tập các giá trị  Gj)(i,|f ij   gọi là luồng trên mạng G nếu thoả: 

(1)  Gjicf ijij  ),(,0 ; 

 (2) zak , ;     
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-Định lý:  Cho Gjif ij ),(,  là nguồn trên mạng G với nguồn a đích z. Khi đó : 
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- Định nghĩa giá trị của luồng :  



Gia
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1.1.4. Luồng cực đại, lát cắt cực tiểu 

- Luồng cực đại :Cho mạng G(V,E,C) luồng f trong mạng G với v(f) có giá trị lớn nhất được gọi là luồng 

cực đại trong mạng. 

- Lát cắt: Ta gọi lát cắt (S,T) là cách phân hoạch tập V của mạng ra thành hai tập S và T=V\S; trong đó 

TzS; a  

- Khả năng thông qua của lát cắt (S,T) là : 



TjSi
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|
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- Lát cắt cực tiếu là lát cắt có khả năng thông qua nhỏ nhất. 

- Cho luồng f và lát cắt (S,T) , kí hiệu : 



TjSi

ijfTSf
|
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- Định lý 1: Cho mạng G(V,E,c) với nguồn a, đích z. f là luồng, (S,T) là lát cắt của G, khi đó:  

),(),()( STfTSffv    



- Định lý 2: Giá trị của mọi luồng f  luôn nhỏ hơn hoặc bằng khả năng thông qua của lát cắt bất kỳ trong 

mạng: ),()( TScfv   

- Định lý 3: Cho mạng G(V,E,c) khi đó: 

(1) nếu v(f) = c(S,T) thì luồng f đạt giá trị cực đại và lát cắt (S,T) đạt giá trị cực tiểu. 

(2) Đẳng thức v(f) = c(S,T) xảy ra khi chỉ khi  ),(),(; TSjicf ijij  &  ),(),(;0 STjif ij    

1.1.5. Mạng tổng quát 

- Ta gọi mạng tổng quát là mạng G(V,E,c) có khả năng thông qua của các đỉnh là các số không âm.  

- Luồng tổng quát: Cho mạng G(V,E,C). Tập các giá trị  Gj)(i,|f ij   gọi là luồng tổng quát trên mạng 

G nếu thoả:  (1)  Gjicf ijij  ),(,0 ;  

(2) zak , ; 
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- Giá trị của luồng tổng quát: 
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1.1.6. Mạng với nhiều điểm phát và điểm thu 

- Xét mạng G với n điểm phát a1,a2,…..an và m điểm thu z1, z2, ……zm. Giả sử rằng có thể đi từ một điểm 

phát bất kỳ đến tất cả các điểm thu. Bài toán tìm luồng cực đại từ các điểm phát đến các điểm thu có thể 

đưa về bài toán với một điểm phát và một điểm thu bằng cách tạo ra một điểm phát giả a và một điểm thu 

giả z, các cạnh nối a với tất cả các điểm phát và các cạnh nối các điểm thu với z. 

 1.2 Lập trình song song và phân tán 

1.2.1. Giới thiệu về lập trình song song 

- Khái niệm: Xử lý song song là quá trình xử lý gồm nhiều tiến trình được kích hoạt đồng thời và cùng 

tham gia giải quyết một vấn đề, nói chung là thực hiện trên những hệ thống đa  bộ xử lý. 

Xử lý song song thực hiện dựa trên ba yếu tố sau: 

- Sự phát triển của công nghệ mạch tích hợp VLSI  cho phép tạo ra những hệ phức hợp có hàng triệu 

transistor trên một chip. 

- Hiện nay giá thành của phần cứng giảm mạnh, tạo điều kiện để xây dựng những hệ thống có nhiều bộ xử 

lý với giá thành hợp lý. 

- Tốc độ xử lý của các bộ xử lý theo kiểu von Neumann đã dần tiến tới giới hạn, không thể cải tiến thêm 

được do vậy dẫn tới đòi hỏi phải thực hiện xử lý song song. 

1.2.2. Các mô hình lập trình song song 

1.2.2.1. Lập trình chia sẻ bộ nhớ  

- Lập trình chia sẻ bộ nhớ dựa vào tiến trình:  Yêu cầu đầu tiên của xử lý song song là khả năng tạo ra một 

số các tiến trình cần thiết cho bài toán và khả năng huỷ bỏ chúng khi phần việc xử lý song song kết thúc để 

giải phóng tài nguyên mà các tiến trình đã chiếm giữ và không cản trở hoạt động của những tiến trình 

khác. 

- Lập trình chia sẻ bộ nhớ dựa vào luồng:  Nhiều hệ điều hành hiện nay đều hỗ trợ đa luồng. Những luồng 

khác nhau có thể được hệ điều hành lập lịch tự động cho những CPU khác nhau. Một số ngôn ngữ lập 



trình, ví dụ Java cũng hỗ trợ lập trình đa luồng. Một luồng có thể ở một trong các trạng thái sau: new; 

runnable; blocked; dead; 

1.2.2.2.Tính toán phân tán, mô hình truyền thông điệp 

- Tính toán phân tán: Là những tính toán được thực hiện trên cơ sở kết hợp tính toán và truyền thông của 

hai hay nhiều máy tính trên mạng. 

- Mô hình tính toán phân tán có những ưu điểm: 

i. Cho phép chia sẻ dữ liệu được lưu ở nhiều máy tính khác nhau. 

ii. Chia sẻ với nhau về một số chức năng chính của máy tính. 

iii. Độ tin cậy và khả năng dung thứ lỗi cao hơn.  

iv. Tính kinh tế: thường đầu tư vào hệ phân tán sẽ thấp hơn đầu tư cho hệ tập trung. 

- Mô hình truyền thông điệp: các đơn vị xử lý song song trong mô hình  truyền thông điệp là các tiến trình. 

Trong mô hình truyền thông điệp: 

i. Các tiến trình có thể thực hiện trên những bộ xử lý khác nhau và không truy cập được vào 

không gian địa chỉ chia sẻ.  

ii. Chỉ có kênh truyền là có thể chia sẻ cho các tiến trình, thường đó là LAN hoặc mạng diện rộng.   

iii. Việc truyền thông và đồng bộ hoá hoạt động của các tiến trình được thực hiện thông qua hai 

phương thức send() và receive(). 

iv. Tất cả các biến là cục bộ của các tiến trình. Vì thế, những vấn đề về xung đột dữ liệu, hay tranh 

chấp thông tin không xuất hiện trong mô hình tính toán phân tán. 

- Việc đồng bộ hoá các tiến trình của một chương trình song song được thực hiện theo cơ chế truyền thông 

điệp. Khi một tiến trình muốn gửi một thông điệp thì nó phải chờ cho đến khi tiến trình nhận sẵn sàng 

nhận thông điệp đó và ngược lại, cũng tương tự.  

 RMI và kỹ thuật lập trình phân tán đối tượng trong Java  

- RMI( Remte Method Invoke( triệu gọi phương thức từ xa)). Là cách thức giao tiếp giữa các đối tượng 

trong Java có các mã lệnh được cài đặt trên các máy tính khác nhau có thể triệu gọi lẫn nhau. 

- Đối tượng java trên hai máy khác nhau không gọi nhau trực tiếp mà thông qua hai lớp trung gian. Lớp 

trung gian này tồn tại ở cả máy chủ và máy khách. Phía máy khách lớp trung gian này được gọi là Stub( 

lớp móc ), phía máy chủ lớp trung gian được gọi là Skeletion( lớp nối ), bạn hình dung Stub, Skeletion có 

vai trò như là trung gian môi giới. 

1.2.2.3. Lập trình trên cụm máy tính  

- Mô hình truyền thông điệp được sử dụng rất hiệu quả để lập trình song song theo cụm máy tính.  

- Một môi trường cho hệ thống nhiều máy tính, nhất là các cụm máy tính đã được phát triển và được sử 

dụng phổ biến hiện nay là PVM (Oak Ridge National Laboratories).  

- PVM cung cấp môi trường phần mềm để truyền thông điệp cho các hệ máy tính thuần nhất và cả không 

thuần nhất 

- Tập các máy tính được sử dụng trong mạng phải được định nghĩa theo các mức ưu tiên để chạy các 

chương trình. Điều này được thực hiện trên tập máy ảo song song PVM.  



1.2.2.4. Đánh giá các chương trình song song và phân tán  

- Để đánh giá được độ phức tạp tính toán của các thuật toán song song và phân tán, ngoài số bước tính 

toán chúng ta còn phải quan tâm đến thời gian truyền thông điệp. 

- Thời gian thực hiện song song, ký hiệu là tp gồm hai phần tcomp và tcomm.  tp = tcomp + tcomm 

Trong đó, tcomp là thời gian tính toán và tcomm là thời gian truyền thông dữ liệu. 

 1.2.3. Thuật toán song song 

1.2.3.1. Nguyên lý thiết kế thuật toán song song và phân tán 

- Thuật toán song song là một tập các tiến trình hoặc các tác vụ có thể thực hiện đồng thời và có thể trao 

đổi dữ liệu với nhau để kết hợp cùng giải một bài toán đặt ra. 

- Có năm nguyên lý chính trong thiết kế thuật toán song song: 

1. Các nguyên lý lập lịch: Giảm tối thiểu các bộ xử lý sử dụng trong thuật toán sao cho thời gian 

tính toán là không tăng. 

2. Nguyên lý hình ống: Nguyên lý này được áp dụng khi bài toán xuất hiện một dãy các thao tác 

{T1, T2, . . ., Tn}, trong đó Ti+1 thực hiện sau khi Ti kết thúc. 

3. Nguyên lý chia để trị: Chia bài toán thành những phần nhỏ hơn tương đối độc lập với nhau và 

giải quyết chúng một cách song song. 

4. Nguyên lý đồ thị phụ thuộc dữ liệu: Phân tích mối quan hệ dữ liệu trong tính toán để xây dựng đồ 

thị phụ thuộc dữ liệu và dựa vào đó để xây dựng thuật toán song song. 

5. Nguyên lý điều kiện tranh đua: Nếu hai tiến trình cùng muốn truy cập vào cùng một mục dữ liệu 

chia sẻ thì chúng phải tương tranh với nhau, nghĩa là chúng có thể cản trở lẫn nhau.      

1.2.3.2. Các cách tiếp cận trong thiết kế  

- Có ba cách tiếp cận để thiết kế thuật toán song song: 

           i.Thực hiện song song hoá những thuật toán tuần tự. 

           ii.Thiết kế những thuật toán song song mới phù hợp với kiến trúc song song. 

          iii.Xây dựng những thuật toán song song từ những thuật toán song song đã được xây dựng cho phù 

hợp với cấu hình tôpô và môi trường song song thực tế.  

1.2.3.3. Phân tích và đánh giá thuật toán song song  

- Độ phức tạp tính toán của thuật toán song song không chỉ phụ thuộc vào kích cỡ của dữ liệu đầu vào mà 

còn phụ thuộc vào kiến trúc máy tính song song và số lượng các bộ xử lý được phép sử dụng trong hệ 

thống. 

- Mức độ hiệu quả của thuật toán được thể hiện ở mức độ song song của thuật toán. 

- Mức độ song song của thuật toán là số lượng cực đại các phép toán độc lập có thể thực hiện đồng thời ở 

mỗi thời điểm thực hiện của thuật toán.  

- Hệ số gia tốc của thuật toán song song sử dụng p bộ xử lý được xác định như sau: Sp = TS / Tp. Trong đó: 

TS là thời gian thực hiện tính toán trên một bộ xử lý. Tp là thời gian thực hiện tính toán trên p bộ xử lý. 



   Chương 2 THUẬT TOÁN TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI TRÊN MẠNG  

                                                                                                                                                                                               

- Bài toán:Cho mạng G(V,E,C,a,z). Trong số các luồng trên mạng G, hãy tìm luồng có giá trị lớn nhất. 

+ Đầu vào: Mạng G với nguồn a đích z, khả năng thông qua cij. 

+ Đầu ra: Luồng cực đại F=(fij) trong mạng, (i,j) G . 

- Ý tưởng xây dựng luồng cực đại như sau: Xuất phát từ luồng nào đó, ta tìm đường đi không định hướng 

giữa 2 đỉnh nguồn a, đích z, cho phép hiệu chỉnh luồng trên đường đi đó sau cho luồng mới có giá trị lớn 

hơn. Nếu không tìm được đường đi như vậy thì ta  có luồng cực đại. 

Định lý 1: Cho luồng f trên mạng G ),,....,,,....,,( zvjiuaP  là đường đi không định hướng giữa a và z 

thỏa: i)với mỗi cung (i,j) cùng hướng với p : fij< cij ;  

                  ii) với mỗi cung (i,j) ngược hướng với p : fij>0 

- Đặt 0X}t{t,min delta  trong đó X là tập các giá trị  cij  - fij  với (i,j) nằm trên P+ và fij  với (i,j) 

nằm trên P- 

- Ta xây dựng luồng f’ theo công thức sau: 
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- Khi đó luồng f’ tăng lên một lượng delta so với luồng f: v(f’) = v(f) + delta 

2.1. Thuật toán truyền thống Ford-Fulkerson 

+ Các bước 

(1) Khởi tạo luồng xuất phát : fij =0 với mọi (i,j) G . 

(2) Đặt nhãn cho nguồn: Cho nguồn a mang nhãn:    

      a(,  ). 

(3) Kiểm tra nhãn của đích: Nếu đích z có nhãn thì chuyển sang bước (6), nếu không sang bước (4). 

(4) Xác định đỉnh đánh dấu: Trong số các đỉnh có nhãn và chưa được đánh dấu chọn đỉnh vi với chỉ 

số i nhỏ nhất. Nếu không tồn tại đỉnh như vậy thì kết luận luồng F là cực đại. Ngược lại, gán v=vi 

và đánh dấu đỉnh v. 

(5) Đặt nhãn các đỉnh chưa có nhãn kề đỉnh v: Giả sử  ,  nhãn của đỉnh v. Xét các cung có dạng 

(v,w), (w,v) theo thứ tự (v,v0), (v0,v), (v,v1),(v1,v)…  trong đó w chưa được mang nhãn. 

   Với các cung dạng (v,w), nếu fvw< cvw đặt nhãn đỉnh w là (v,min vwvw fc , ), nếu fvw = cvw thì 

không đặt nhãn đỉnh w. 

    Với các cung dạng (w,v) nếu fvw >0, đặt nhãn đỉnh w là (v,min wvf, ), nếu fwv= 0 thì không 

đặt nhãn đỉnh w. 

      Hiệu chỉnh luồng: Giả sử   , là nhãn của đích z. Đặt w0=z, w1=  

        Nếu đỉnh của wi là  '' , , thì đặt wi+1= 
' . Tiếp tục quá trình cho đến khi wk=a. Đến đây ta 

nhận được đường đi P từ a đến z; P=(a=wk, wk-1, …, w1, w0=z ) 

 Kí hiệu   là nhãn thứ 2 nhỏ nhất của các đỉnh trên P 

 Ta hiệu chỉnh luồng f trên P như sau: 



 fij= 














Pjif

Pjif

ij

ij

),(,

),(,




 

Sau đó xoá tất cả nhãn của các đỉnh trên P và quay lại bước (2) 

Định lý 2: Nếu tất cả các khả năng thông  là số nguyên thì sau hữu hạn bước quá trình giải kết thúc. 

Hệ quả: Nếu giá trị thông qua trên mỗi cung là số hữu tỉ thì sau hữu hạn bước quá trình giải kết thúc. 

2.2. Thuật toán hoán chuyển nguồn đích có trọng số tìm luồng cực đại 

- Ý tưởng thuật toán:Ý tưởng của phương pháp này là trong bước tìm đường tăng luồng thực hiện việc gán 

nhãn luôn phiên từ đỉnh nguồn và đỉnh đích. Thuật toán xây dựng dựa trên thuật toán của Ford-Fulkerson. 

2.3. Thuật toán song song tìm luồng cực đại trên mạng  

-  Ý tưởng của phương pháp này là thay vì trong thuật toán truyền thống dùng một bộ vi xử lý thực hiện 

công việc tuần tự  từ đỉnh nguồn đến đỉnh đích. 

- Trong thuật toán song song sử dụng hai bộ vi xử lý thực hiện công việc song song, vi xử lý 1 xuất phát từ 

đỉnh nguồn, vi xử lý 2 xuất phát từ đỉnh đích.  

- Hai vi xử lý trong quá trình tìm đường tăng luồng sẽ gặp nhau ở đỉnh trung gian t nào đó, công việc tiếp 

theo vi xử lý 1 xử lý công việc từ đỉnh t đến nút nguồn, vi xử lý 2 xử lý công việc từ đỉnh t đến nút đích. 

+Thuật toán  

+ Các bước 

Bước1:  Khởi tạo 

Client 1:   Tham chiếu Server 

Luồng xuất phát : For i:= 1 to (ndiv 2) do 

                                For j:= 1 to n do if cij>0 then fij=0 

Đặt nhãn tiến   cho đỉnh nguồn:   ,,a  

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

         Cập nhật Server  

Client 2:  Tham chiếu Server 

Luồng xuất phát : For i:= (n div 2)+1 to n do 

                                For j:= 1 to n do if cij>0 then fij=0 

         Đặt nhãn lùi   cho đỉnh đích :   ,,z  

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

       Cập nhật Server  

Bước 2: Sinh nhãn 

Client 1 Sinh nhãn tiến 

             Tham chiếu Server 

             Trường hợp Step=4 thì dừng; Trường hợp Step= 3 ; chuyển sang thực hiện bước 3 

2.1.  Chọn đỉnh sinh nhãn tiến 

* Trường hợp S : Chọn đỉnh Su  nhỏ nhất (theo thứ tự). Loại u khỏi S                                                                           

 uSS \: .  Ký hiệu nhãn tiến của u là  ,, p  và A là tập các đỉnh chưa có nhãn tiến kề với đỉnh u, 

Sang bước 2.2. 



 * Trường hợp S , thì  StepedC1:= 4; thông báo cho Server biết Client1 gặp điều kiện dừng   

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

             Trường hợp Step=4  thì dừng; Trường hợp Step= 3  chuyển sang thực hiện bước 3 

             * Trường hợp A  : Quay lại bước 2. 

 * Trường hợp A  : Chọn At  nhỏ nhất (theo thứ tự). Loại t khỏi A, tAA \: . Gán nhãn 

tiến cho t như sau : 

 Nếu   Etu , và utut cf  , đặt nhãn tiến đỉnh t là   tutu fcu ,,,min,,   . 

 Nếu   Eut , và 0utf , đặt nhãn tiến đỉnh t là   utfu ,min,,  . 

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

 Nếu t được gán nhãn tiến và t có nhãn lùi, thì: stepedC1=2; tiếp tục sang bước hiệu chỉnh tăng 

luồng, xóa nhãn 3.  

 Nếu t được gán nhãn tiến và t không gán nhãn lùi, thì bổ sung t vào S,  tSS : và quay ngược 

lại bước 2.2. 

Client 2: Sinh nhãn lùi:    Tham chiếu Server. 

             Trường hợp Step=4  thì dừng; Trường hợp Step= 3 chuyển sang thực hiện bước 3: 

2.3. Chọn đỉnh sinh nhãn lùi 

 * Trường hợp T : Chọn đỉnh Tv nhỏ nhất (theo thứ tự). Loại v khỏi T,  vTT \: . Ký 

hiệu nhãn lùi của v là  ,,q và B là tập các đỉnh chưa có nhãn lùi  và kề đỉnh sinh nhãn lùi v. Sang 

bước 2.4. 

 * Trường hợp T , thì stepedC2:= 4; .thông báo cho Server biết Client2 đã gặp điều kiện 

dừng. 

2.4. Gán nhãn lùi cho đỉnh chưa có nhãn lùi và kề đỉnh sinh nhãn lùi v. 

             Trường hợp Step=4  thì dừng; Trường hợp Step= 3 ; chuyển sang thực hiện bước 3. 

 * Trường hợp B  : Quay lại bước 2. 

 *Trường hợp B  : Chọn Bt  nhỏ nhất (theo thứ tự). Loại t khỏi B, tBB \: gán nhãn lùi 

cho t như sau : 

 Nếu   Evt ,  và tvtv cf  , đặt nhãn lùi đỉnh t là   tvtv fcv  ,min,,  . 

 Nếu   Etv ,  và 0vtf , đặt nhãn lùi đỉnh t là   vtfv ,min,,  . 

 Nếu t không được gán nhãn lùi, thì quay lại bước 2.4. 

 Nếu t được gán nhãn lùi và t có nhãn tiến thì gán Step:=2;  tiếp tục sang bước hiệu chỉnh tăng 

luồng, xóa nhãn 3.  

 Nếu t được gán nhãn lùi và t không có nhãn tiến, thì bổ sung t vào T, tTT :  và quay lại 

bước 2.4. 

Bước3: Hiệu chỉnh tăng luồng, xóa nhãn 



 Ta có t là đỉnh được gán nhãn tiến ở bước 2.2 hoặc nhãn lùi ở bước 2.4 để thuật toán dẫn đến bước 

3. Đỉnh t có nhãn tiến  ,, p  và nhãn lùi  ,,q . Đặt   ,min . 

 Ta hiệu chỉnh luồng f  và xóa nhãn như sau. 

Client 1 

          3.1. Hiệu chỉnh ngược từ t về a theo nhãn tiến 

 3.1.1. Khởi tạo pitj  :,:  

 3.1.2. Hiệu chỉnh 

 Nếu cung   Gji , , thì hiệu chỉnh  ijij ff . Nếu cung   Gij , , thì hiệu chỉnh 

 ijij ff . 

            3.1.3. Tịnh tiến 

 Nếu ai  , thì xóa tất cả các nhãn tiến trên mạng trừ đỉnh nguồn a và đỉnh đích z, stepedC1= 3; 

thông báo cho Server biết Client1 đã hoàn thành bước tăng luồng, xóa nhãn. 

 Nếu ai   , thì đặt ij : và hi : , với h là thành phần thứ hai của nhãn tiến đỉnh j. Sau đó quay 

lại bước 3.1.2. 

Client 2 

3.2. Hiệu chỉnh từ t đến z theo nhãn lùi 

 3.2.1. Khởi tạo  qjti  :,:  

 3.2.2. Hiệu chỉnh 

 Nếu cung   Gji , , thì hiệu chỉnh  ijij ff . Nếu cung   Gij , , thì hiệu chỉnh 

 ijij ff .  Cập nhật Server 

 3.2.3. Tịnh tiến: Nếu zi  , thì thì xóa tất cả các nhãn lùi trên mạng trừ đỉnh nguồn a và đỉnh đích 

z, StepedC1= 3; thông báo cho Server biết Client2 đã hoàn thành bước tăng luồng, xóa nhãn. Nếu zi  , 

thì đặt ji :  và kj : , với k là thành phần thứ hai của nhãn lùi đỉnh i. Sau đó quay lại bước 3.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chương 3  ỨNG DỤNG CỦA MẠNG 

3.1.Cài đặt và Demo chương trình 

3.1.1. Mô hình cài đặt 

- Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Java cài đặt trên mô hình Client – Server 

Sử dụng cơ chế triệu gọi từ xa RMI trong java. 

- Các lớp chính cài đặt trên Server: 

 Manager, ManagerRemote 

- Các lớp chính cài đặt trên Client:  

ClientBean, ClientBeanRemote 

Trong đó:  

- Manager: Lớp cài đặt các chức năng quản lý  của máy chủ, lớp này có nhiệm vụ chính là quản l ý dữ liệu 

và các máy khách đồng thời giao việc cho các máy khách xử l ý. 

- ManagerRemote: Lớp giao tiếp của Manager dùng cho việc triệu gọi từ xa bởi máy khách. 

- ClientBean: Lớp ClientBean là lớp cài đặt giao tiếp Remote cho phép triệu gọi từ xa bởi máy chủ để thực 

hiện công việc cần thiết của bài toán tìm luồng cực đại trên mạng. 

- ClientBeanRemote: Lớp giao tiếp của ClientBean dùng cho việc triệu gọi từ xa bởi máy chủ.  

 3.2. Ứng dụng trong lý thuyết tổ hợp 

3.2.1. Bài toán ghép cặp 

- Cho tập X, Y. Mỗi phần tử của X có thể ghép với một số phần tử của Y. Vấn đề đặt ra là tìm cách ghép 

mỗi phần tử của X với một phần tử của Y sao cho số cặp ghép là lớn nhất? 

- Vận dụng bài toán luồng cực đại trên mạng giải quyết vấn đề. 

3.2.2. Bài toán hệ đại diện phân biệt 

 - Cho tập hợp  nxX ,...,x1 , họ  mAAF ,...,1 : XAi  . Tập   XyK m  ,...,y1  

K được gọi là hệ đại diện phân biệt của F nếu miAy ii ,..,1  và jiyy ji  . 

Bài toán đặt ra là khi nào tồn tại hệ đại diện phân biệt? 

- Vận dụng bài toán luồng cực đại trên mạng nhiều điểm phát, điểm thu giải quyết vấn đề. 

3.2.3. Bài toán phân đề tài tốt nghiệp 

- Có m học viên và n đề tài tốt nghiệp. Đối với mỗi học viên chúng ta biết được  một số đề tài mà anh ta 

thích chọn. Hỏi khi nào thì có thể tổ chức giao đề tài trong đó học viên nào cũng chọn được đề tài mà anh 

ta thích đồng thời chỉ ra phương án phân đề tài. 

- Vận dụng bài toán luồng cực đại trên mạng nhiều điểm phát, điểm thu giải quyết vấn đề. 

3.3. Ứng dụng trong thực tế 

3.3.1. Vận chuyển hàng  

- Vận dụng bài toán luồng cực đại trên mạng vào việc giải quyết vấn đề vận chuyển hàng. 



3.3.2. Hệ thống đường ống dẫn dầu 

 - Vận dụng  bài toán luồng cực đại trên mạng tổng quát vào việc giải quyết vấn đề  vận chuyển dầu.                                                                                                                 

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

  

- Đề tài khái quát các khái niệm về đồ thị, cách biểu diễn đồ thị trên máy tính, mạng, luồng cực đại và lát 

cắt cực tiểu trên mạng. 

- Đề tài trình bày tổng quan về lập trình song song và phân tán, các mô hình xử lý song song, phương pháp 

thiết kế thuật toán song song, độ phức tạp của thuật toán song song, sự khác biệt giữa xử lý song song và 

xử lý tuần tự. 

- Dựa trên nền tảng thuật toán tuần tự tìm luồng cực đại trên mạng của Ford và Fulkerson. Đề tài tiếp tục 

cải tiến thuật toán theo hướng song song và đã thiết kế thuật toán song song tìm luồng cực đại trên mạng. 

- Hạn chế: Việc cài đặt thuật toán song song còn hạn chế, nguyên nhân là còn thiếu kinh nghiệm trong 

việc cài đặt thuật toán song song, hơn nữa chúng ta chưa được cài đặt trên một mô hình song song theo 

đúng nghĩa của nó, dẫn đến tốc độ xử lý song song trong chương trình chậm hơn nhiều so với dự tính ban 

đầu.    

- Chúng ta có thể phát triển đề tài theo ba hướng sau: 

1. Tiếp tục nghiên cứu và phát triển lý thuyết mạng, lý thuyết về luồng ngang hàng  trên mạng. Nó một 

biến thể khác của luồng cực đại trong mạng, vấn đề luồng ngang hàng cực đại trong mạng, giới thiệu một 

lý thuyết mới của luồng ngang hàng trong mạng . 

 2. Nghiên cứu mô hình lập trình song song và áp dụng vào việc chuyển các thuật toán tuần tự trên đồ thị 

sang thuật toán song song. 

3. Tiếp tục xây dựng các ứng dụng về mạng trong thực tế. 

 

  


