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TÓM TẮT 

Kết quả chính của bài báo cáo là nghiên cứu thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị. 

Dựa trên cơ sở vận dụng thuật toán Dijkstra và lý thuyết thuật toán song song, đề tài nghiên cứu 

để tìm ra các tiến trình cần xử lý song song,từ đó xây dựng được thuật toán song song phân chia 

công việc cho các bộ xử lý nhằm giảm thời gian xử lý. Chương trình tương ứng cài đặt bằng Java, 

công nghệ MySql cho kết quả chính xác. 

Từ khoá: thuật toán Dijkstra, thuật toán song song, bộ xử lý.  

ABSTRACT 

Main result of this article is to study algorithms find the shortest path on the graph. Basing 

on Dijkstra's algorithm and theory of parallel algorithms, we have researched to find the processes 

which must to be processed in parallel algorithms, since then, we have built the parallel algorithms 

in order to distribute work for processors to reduce time. This program is installed by Java and 

MYSQL technology and gave an accurate result. 

Key word: Dijkstra's algorithm, parallel algorithms, processors. 

 

1. Đặt vấn đề 

1.1. Bối cảnh thực tế 

Ngày nay, máy tính đã được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực và đã góp phần quan 

trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, ... Đặc biệt, trong 

lĩnh vực tính toán, máy tính là công cụ không thể thiếu khi giải quyết những bài toán đòi 

hỏi khối lượng tính toán lớn, độ chính xác cao trong thời gian thực. 

Với những bài toán lớn, việc tính toán xử lý chỉ trên một bộ vi xử lý hoặc trên một 

máy tính đã không thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra, ví dụ: điều khiển các tàu vũ trụ, xử lý 

thông tin về gien, điều khiển các lò phản ứng hạt nhân, ...Vì vậy, nhu cầu thực hiện tính 

toán song song để có thể tính toán, giải quyết một vấn đề nào đó cùng lúc tại nhiều máy 

tính khác nhau đã trở nên cấp thiết và đã được các nhà khoa học tập trung nghiên cứu. 

Trong các ứng dụng thực tế, bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của một đồ 

thị liên thông có một ý nghĩa to lớn. Ví dụ: Bài toán chọn hành trình tiết kiệm nhất(theo 

tiêu chuẩn khoảng cách, thời gian hoặc chi phí) trên một mạng giao thông đường bộ, 

đường thuỷ hoặc đường không; Bài toán chọn một phương pháp tiết kiệm nhất để đưa một 

hệ thống động lực từ trạng thái xuất phát đến một trạng thái đích; Bài toán lập lịch thi công 
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các công đoạn trong một công trình thi công lớn; Bài toán lựa chọn đường truyền tin với 

chi phí nhỏ nhất trong mạng thông tin, …  Bài toán trở nên phức tạp khi số lượng đối 

tượng cần được xét duyệt tăng lên hàng triệu lần, đòi hỏi khối lượng tính toán lớn và việc 

ứng dụng công nghệ tính toán song song để tăng tốc thời gian xử lý. 

1.2. Phát biểu bài toán 

Cho một đồ thị có hướng G=(V,E), với tập đỉnh V, tập cạnh E và một cặp đỉnh (i,j) với 

(i,j) E. Cần tính toán được đường đi ngắn nhất từ đỉnh i đến j. 

1.3. Phương pháp nghiên cứu 

Trong phạm vi củađề tài, tôi đã chọn bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị có 

trọng số làm ứng dụng để xử lý song song. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất là một trong số 

những bài toán tối ưu trên đồ thị tìm được những ứng dụng rộng rãi trong thực tế cũng như 

những ứng dụng thú vị trong lý thuyết tổ hợp. Bài toán được giải quyết bởi nhà khoa học 

máy tính người Hà Lan Edsger Dijkstra, bằng thuật toán Dijkstra( xây dựng vào năm 1956 

và được xuất bản vào năm 1959) - là một thuật toán giải quyết bài toán đường đi ngắn nhất 

nguồn đơn trong một đồ thị có hướng không có cạnh mang trọng số âm. Hiện nay đã có 

thuật toán tuần tự có thể tìm thấy trên internet.Trong quá trình xây dựng thuật toán, tôi chú 

ý đến hai vấn đề, cài đặt nguyên bản thuật toán Dijkstra, đồng thời, nghiên cứu tìm ra các 

tiến trình cần xử lý song song. 

Kết quả mong muốn là chương trình có thể xử lý được đồ thị với dung lượng lớn. hoạt 

động trên nhiều BXL khác nhau. 

2. Nội dung 

1.1. Xây dựng thuật toán tuần tự tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị 

Thuật toán được xây dựng trên cơ sở gán cho các đỉnh các nhãn tạm thời.Nhãn của mỗi 

đỉnh cho biết cận trên của độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh nguồn đến nó. Các nhãn 

này sẽ được biến đổi theo một thủ tục lặp, mà ở mỗi bước lặp, có một nhãn tạm thời trở 

thành nhãn cố định. Nếu nhãn của một đỉnh nào đó trở thành cố định thì nó sẽ cho ta 

không phải là cận trên mà là độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh nguồn đến nó. 

Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất tứ đỉnh i đến đỉnh j: 

Gọi L là ma trận kề chứa trọng số giữa các cặp đỉnh, quy ước, Lhk = ∞ nếu không có 

cạnh nối từ đỉnh h đến đỉnh k. 

Gọi Length[] là mảng chứa nhãn của đỉnh. 

Gọi Last[] là mảng lưu đỉnh liền trước trên đường đi. 

Bước 1: gán T = V và gán nhãn: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93_th%E1%BB%8B_c%C3%B3_h%C6%B0%E1%BB%9Bng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91i_ng%E1%BA%AFn_nh%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADt_to%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0i_to%C3%A1n_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91i_ng%E1%BA%AFn_nh%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93_th%E1%BB%8B_c%C3%B3_h%C6%B0%E1%BB%9Bng
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A1nh_%28l%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BB%93_th%E1%BB%8B%29


Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 

3 

Length[i] = 0 

Length[k] = ∞ với 

k  V \ {i} 

Last[k] = -1 với 

  k  V 

Bước 2: Chọn 

đỉnh v  T sao cho 

Length[v] nhỏ nhất và 

gán T = T\ {v}. 

Bước 3: Nếu v= j 

thì dừng và giá trị 

Length[j] là độ dài 

đường đi ngắn nhất từ 

i đến j và Last[j] lưu 

đỉnh nằm ngay trước j 

trên đường đi đó. Nếu 

Length[j] = ∞ thì 

không tồn tại đường 

đi. Kết thúc. 

Nếu Length[v] = 

∞ thì không tồn tại 

đường đi. Kết thúc. 

Bước 4: Duyệt,  k  T và Lvk  0: 

 Nếu  Length[k] > Length[v] + Lvk thì 

  Length[k] = Length[v] + Lvk 

  Last[k] = v; 

 Kết thúc nếu 

Kết thúc duyệt 

Trở về bước 2. 

2.1. Song song hoá thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị 

Lúc này, việc thực thì thuật toán không chỉ trên một BXL mà phân phối công việc cho 

các bộ xử lý, mỗi BXL sẽ đảm nhận 1 số đỉnh của đồ thị thông qua ma trận mô tả quan hệ 

của các đỉnh đó với các đỉnh còn lại. Ta sẽ song song hoá thuật toán Dijkstra tuần tự tại 

bước 3 và bước 4. 

Thuật toán 

Giả sử ta có m BXL P, n là số đỉnh của đồ thị, thì mỗi BXL sẽ quản lý n/m số đỉnh, 

nếu n/m dư, thì  P0, P1,…Pm-2 sẽ quản lý n/m đỉnh, và Pm-1 sẽ quản lý  các đỉnh còn lại. 

Mỗi Pi sẽ lưu lại một ma trận LPi với số cột là số đỉnh do Pi quản lý, và số hàng là số 

Hình 1. Thuật toán Dijkstra tuần tự 
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đỉnh của đồ thị. 

 

 

Bước 1: Khởi tạo tập đỉnh V = {i}, Length[k] = ∞ với k, Length[i] = 0. 

Phân chia dữ liệu trong ma trận trọng số A đến các bộ xử lý. Với mỗi bộ xữ lý ta có 

một ma trận con tương đương với một ma trận con của A nhận dữ liệu. Mỗi Pi  khác P0 sẽ 

lưu một mảng đỉnh riêng Vi cho riêng mình. 

Bước 2: Từ BXL chính P0, gửi đỉnh i và Length[i] đến các BXL còn lại 

Bước 3: Gọi đỉnh được truyền đi là s, và nhãn của đỉnh đó là w. 

Mỗi Pi  sẽ cập nhật mảng Length[] với Length[k] = Min(Length[k], w + A[s][k]) với 

mọi k thuộc về Vi. 

Mỗi Pi sẽ tính toán Min Li  và gửi về đỉnh và nhãn nhỏ nhất cho BXL chính. 

Bước 4: BXL chính sẽ chọn đỉnh có Min Length nhỏ nhất và nhãn của nó, gán cho s, 

và w. loại s ra khỏi T. Nếu s là đỉnh đích hoặc w = ∞ thì ngừng truyền, kết thúc.Nếu w tồn 

tại thì w là độ dài đường đi ngắn nhất. 

Lặp lại bước 3. 

 

Hình 2. Chia mảng L thành m mảng con 
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Hình 3. Thuật toán Dijkstra song song – Client 
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3. Kết luận 

3.1. Kết quả 

Dựa trên kiến thức đã tìm hiểu được về tính toán song song, cách thức phát triển trong 

môi trường hổ trợ tính toán song song, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra là nghiên cứu về 

Hình 4. Thuật toán Dijkstra song song – Server 



Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 

7 

tính tính toán song song và thực nghiệm trên thuật toán Dijkstra tuần tự. 

Thuật toán đã được thử nghiệm trên máy Acer 4920 chíp lõi kép 2,2GHz, mỗi kết quả 

được tính trung bình sau 5 lần chạy ngẫu nhiên. Mặc dù nắm vững lý thuyết, nhưng thời 

gian dùng cho việc truyền thông chiếm dụng nhiều gây lãng phí cho thời gian thực hiện 

chương trình. Do đó kết quả khi thực hiện có phần không tốt. 

Đỉnh Cạnh Tuần Tự(s) 

Song Song(s) 

2 Client 5 Client 10 Client 

500 207848 13.2 27 22.4 10.4 

300 74792 6.4 7.6 7.4 16.6 

100 8189 1.2 1.4 2.4 4.6 

 

 

 

 

Mặc dù thời gian có hạn, bên cạnh đó đề tài gặp phải một số khó khăn trong việc tìm 

hiểu và cài đặt do đây là một đề tài khá mới, ít được quan tâm nhưng đề tài cũng cố gắng 

để đạt được các mục tiêu đã đề ra. 

Chương trình tương ứng có thể kết nối nhiều Client, và mỗi Client có thể xử lý tuỳ 

biến và thực hiện đúng kết quả cần thiết. 

3.2. Hướng phát triển 

Đề tài có tiềm năng ứng dụng rất lớn, tính toán song song là phương pháp giải quyết 

bài toán thời gian tối ưu hiện nay.Để tài sẽ tiếp tục cải tiến chương trình, tối ưu các thuật 

toán, nhằm đạt được kết quả tối nhất.Bên cạnh đó, mở rộng ra nhiều thuật toán khác trên 

đồ thị. 

Đồ Thị 1.So sánh kết quả tương đối 
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