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Khái niệm cây trong đồ thị

• Một đồ thị vô hướng liên thông và không có chu trình đơn được gọi là cây.

• Cây có nhiều ứng dụng: Mô tả dạng khác nhau của hợp chất hóa học, là cấu
trúc dữ liệu dùng nhiều trong tin học, ứng dụng giải nhiều bài toán trong
nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong các đồ thị trên đồ thị nào là cây?
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Khái niệm rừng trong đồ thị

• Một đồ thị vô hướng không có chu trình đơn được gọi là rừng. Rừng là một
đồ thị mà mỗi thành phần liên thông là một cây.
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Gốc, cây có gốc
• Chọn một đỉnh làm gốc (theo tiêu chí của ứng dụng), gán cho mỗi

cạnh một hướng (tồn tại duy nhất một đường đi từ nút gốc tới các
đỉnh còn lại)  đồ thị có hướng cây có gốc.

• Việc chọn gốc khác nhau sẽ tạo ra cây có gốc khác nhau (có thể bỏ
mũi tên chỉ hướng trên các cạnh của cây có gốc vì việc chọn gốc đã
xác định hướng của các cạnh)
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Các khái niệm trên cây

• Các đỉnh có con được gọi là đỉnh trong
• Các đỉnh không có con là đỉnh lá
• Có cạnh (u,v) trong đó u gần gốc hơn
u là cha của v, v là con của u
• Có đường đi từ u đến v trong đó u gần

gốc hơn u là tổ tiên của v, v là con 
cháu của u

• Các đỉnh có cùng cha  anh em
• Với một đỉnh v bất kỳ của cây cây

con gốc v là đồ thị con gồm đỉnh v và
các con cháu của nó

• Mức của đỉnh v trong cây có gốc là độ
dài của đường đi từ gốc tới nó

• Độ cao của cây là mức cao nhất của
tất cả các đỉnh
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Cây m-phân

• Cây có gốc được gọi là cây m-phân nếu tất cả các đỉnh trong của cây
đều có không quá m con. Trường hợp m=2, gọi là cây nhị phân.

• Cây có gốc được gọi là cây m-phân đầy đủ nếu tất cả các đỉnh trong
của cây đều có đúng m con.
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Những tính chất của cây

• Cây 𝑛 đỉnh có 𝑛 − 1 cạnh

• Có nhiều nhất 𝑙 = 𝑚ℎ lá trong cây 𝑚-phân với độ cao ℎ. 

Hệ quả ℎ ≥ log𝑚 𝑙

• Cây 𝑚-phân đầy đủ với

 𝑛 đỉnh có 𝑖 =
𝑛−1

𝑚
đỉnh trong và 𝑙 =

𝑚−1 𝑛+1

𝑚
lá

 𝑖 đỉnh trong có 𝑛 = 𝑚𝑖 + 1 đỉnh và 𝑙 = 𝑚 − 1 𝑖 + 1 lá

Có 𝑛 =
𝑚𝑙−1

𝑚−1
đỉnh và 𝑖 =

𝑙−1

𝑚−1
đỉnh trong
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• Cây có 12345 đỉnh có bao nhiêu cạnh?

• Gọi G là đơn đồ thị với n đỉnh, chỉ ra rằng G là cây nếu và chỉ nếu G 
liên thông và có n-1 cạnh

• Trong các đồ thị phân đôi đầy đủ 𝐾𝑚,𝑛 với 𝑚, 𝑛 bằng bao nhiêu thì đồ
thị là cây?
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Cây tìm kiếm nhị phân

• Tìm kiếm một phần tử trong danh sách là một công việc quan trọng
trong tin học đưa ra cách thức tìm kiếm hiệu quả

• Cây tìm kiếm nhị phân là cây nhị phân, mỗi đỉnh được gán một khóa, 
khóa của đỉnh lớn hơn khóa của con trái và nhỏ hơn khóa con bên
phải
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Xây dựng cây tìm kiếm nhị phân với dãy khóa
12, 15, 21, 25, 37, 19, 20, 6, 11, 8, 9, 7, 3, 5
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Tính hiệu quả của cây tìm kiếm nhị phân

• Số phép so sánh nhiều nhất cần có để thêm một phần tử mới là độ
dài của đường đi dài nhất từ gốc đến lá trong cây

• Nếu cây cân đối ℎ = log2 𝑙
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Cây quyết định

• Các cây có gốc có thể dùng để mô hình các bài toán trong đó có một dãy
các quyết định dẫn đến lời giải. Ví dụ, cây tìm kiếm nhị phân dùng để xác
định phần tử có trong danh sách bằng một dãy các phép so sánh.

• Cây có gốc, trong đó mỗi đỉnh trong ứng với một quyết định những lời
giải có thể của bài toán tương ứng với các đường đi từ gốc đến lá trên cây.

• Bài toán xác định đồng xu giả trong 7 đồng xu bằng cân 2 đĩa, biết đồng giả
nhẹ hơn.
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Cây quyết định để sắp xếp 3 phần tử
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Các phương pháp duyệt cây

• Cây có gốc và được sắp thứ tự thường
được dùng để lưu trữ thông tin

cần có cách duyệt các nút trên cây để
truy cập dữ liệu

• Có 3 cách duyệt cây thường được sử
dụng: duyệt tiền thứ tự (preoder
traversal), duyệt trung thứ tự (inoder
traversal) và duyệt hậu thứ tự
(postoder traversal).
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Duyệt tiền thứ tự (preoder traversal)
Giả sử T là cây có gốc và sắp thứ tự với gốc r.

• Nếu T chỉ có nút r thì thăm(r) là cách duyệt tiền thứ tự của T.

• Gọi T1, T2,…, Tk là các cây con tại r (tính từ trái sang phải), khi
đó thứ tự thăm như sau: thăm(r), thăm(T1), thăm(T2),…, 
thăm(Tk) là thứ tự duyệt tiền thứ tự của T.
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Duyệt trung thứ tự (inoder traversal)
Giả sử T là cây có gốc và sắp thứ tự với gốc r.

• Nếu T chỉ có nút r thì thăm(r) là cách duyệt trung thứ tự của T.

• Gọi T1, T2,…, Tk là các cây con tại r (tính từ trái sang phải), khi
đó thứ tự thăm như sau: thăm(T1), thăm(r), thăm(T2),…, 
thăm(Tk) là thứ tự duyệt trung thứ tự của T.
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Duyệt hậu thứ tự (postoder traversal)
Giả sử T là cây có gốc và sắp thứ tự với gốc r.

• Nếu T chỉ có nút r thì thăm(r) là cách duyệt hậu thứ tự của T.

• Gọi T1, T2,…, Tk là các cây con tại r (tính từ trái sang phải), khi
đó thứ tự thăm như sau: thăm(T1), thăm(T2),…, thăm(Tk) , 
thăm(r) là thứ tự duyệt hậu thứ tự của T.
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Duyệt các đỉnh của cây theo thứ tự tiền, trung, hậu thứ tự
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Duyệt cây theo tiền thứ tự
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Cây khung

28

Cho G là một đơn đồ thị, một cây được gọi là cây khung của G nếu nó
là một đơn đồ thị con của G và chứa tất cả các đỉnh của G



Tìm cây khung của đồ thị sau bằng cách xóa các cạnh tạo ra chu trình
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Cây khung nhỏ nhất
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Cây khung nhỏ nhất trong đồ thị liên thông có trọng số là
cây khung có tổng trọng số trên các cạnh là nhỏ nhất
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