
Giới thiệu

Chia để trị trong một số thuật toán
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Nội dung trình bày

• Chia để trị trong các thuật toán sắp xếp
• Chia để trị trong các thuật toán tìm kiếm
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Chia để trị trong sắp xếp chọn

• Thuật toán
� Input: A[0..N-1]
� Output: A[0..N-1] đã được sắp xếp không giảm
1. for i=0->N-2

a. vt=i;a. vt=i;
b. for j=i+1->N-1

if (a[j]<a[vt])
vt=j;

c. if(i!=vt) swap(a[i],a[vt]);
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Chia để trị trong sắp xếp chọn (t)

• Xét dãy A[0..N-1]
� Sau bước a, b, c trong thuật toán phần tử đầu  đầu 

tiên sẽ được đúng vị trí
� Lúc đó thuật toán chỉ còn vấn đề giải quyết cho N-1 

phần tử A[1..N-1] tiếp theophần tử A[1..N-1] tiếp theo

• Các bước chia để trị
� Chia: tại bước i A[i] và A[i+1..N-1]
� Trị: Sắp xếp dãy con, một phần tử thì tự nó đã được 

sắp xếp
� Kết hơp: Kết quả tự kết hợp trong mảng
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Chia để trị trong sắp xếp chọn (t)

• Thuật toán selectionsort()
� Input: A[l..r]
� Output: A[l..r] đã được sắp xếp không giảm

1. if(l==r) return ;
2. vt=l;2. vt=l;
3. for j=l+1->r

if (a[j]<a[vt])
vt=j;

4. if(i!=vt) swap(a[l],a[vt]);
5. selectionsort(A[l+1..r])
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Sắp xếp chèn

• Thuật toán
� Input: A[0..N-1] phần từ
� Ouput: A[0..N-1] đã được sắp xếp không giảm
1. for i=1->N-1

a. x=A[i];a. x=A[i];
b. vt=i;
c.  while (vt>0 && A[vt-1]>x)

A[vt]=A[vt-1];
vt--;

d. A[vt]=x;
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Chia để trị trong sắp xếp chèn (t)

• Xét dãy A[1..N-1]
� Sau bước a, b, c, d thì phần tử a[1] được tham gia 

vào dãy sắp xếp
� Lúc đó thuật toán chỉ còn vấn đề giải quyết cho N-2 

phần tử A[2..N-1] tiếp theophần tử A[2..N-1] tiếp theo

• Các bước chia để trị
� Chia: tại bước i, A[i] và A[i+1..N-1]
� Trị: Thực hiện chèn phần tử được xét vào dãy
� Kết hơp: Kết quả tự kết hợp trong mảng
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Chia để trị trong sắp xếp chèn (t)

• Thuật toán insertionsort()
� Input: A[l..r]
� Output: A[l..r] đã được sắp xếp không giảm

1. if(l>r) return ;
2. x=A[l];2. x=A[l];
3. vt=l;
4. while (vt>0 && A[vt-1]>x)

A[vt]=A[vt-1];
vt--;

5. A[vt]=x;
6. insertionsort(A[l+1,r]) 8



Sắp xếp nổi bọt

• Thuật toán
• Input: A[0..N-1] phần tử
• Output: A[0..N-1] phần tử sắp xếp không giảm

1. for i=N-1 -> 1
a. for j=0->i-1a. for j=0->i-1

if(a[j]>a[j+1])
swap(a[j],a[j+1]);
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Sắp xếp nổi bọt (t)

• Xét dãy A[1..N-1]
� Sau bước phần tử N-1 đã nhận được giá trị lớn nhất
� Lúc đó thuật toán chỉ còn vấn đề giải quyết cho N-1 

phần tử A[0..N-2] tiếp theo

• Các bước chia để trị• Các bước chia để trị
� Chia: tại bước i, A[i] và A[0..i-1] với việc làm nổi bọt 

đến i
� Trị: Thực hiện gọi đệ quy cho A[0..i-1] và a[i..i] với 

một phần tử không cần giải quyết
� Kết hợp: Kết quả tự kết hợp trong mảng
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Sắp xếp nổi bọt (t)

• Thuật toán bubblesort()
� Input: A[l..r]
� Output: A[l..r] đã được sắp xếp không giảm

1. if(l==r) return ;
2. for j=0->l-12. for j=0->l-1

if(a[j]>a[j+1])
swap(a[j],a[j+1]);

3. bubblesort(A[l..r-1])
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Sắp xếp phân đoạn – quicksort

• Thuật toán: partition
• Input: A[l..r], l,r: đoạn cần phân chia
• Ouput: A[l..r], i chi số phân chia

1. X=a[l]
2. i=l+1;2. i=l+1;
3. J=r;
4. While (i<j)

a. While (i<j && a[i]<x) i++

b. While (j>=i && a[j]>=x) j—

c. If(i<j) swap(a[i],a[j])

5. Swap(a[l],a[j])
6. Return j; 12



Sắp xếp phân đoạn – quicksort (t)

• Thuật toán: quicksort
• Input: A[l..r]: đoạn cần sắp xếp
• Ouput: A[l..r] đã sắp xếp

1. If(l>=r) return;
2. i=partition(A,l,r)2. i=partition(A,l,r)
3. quicksort(A,l,i-1)
4. quicksort(A,i+1,r)
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Chia để trị trong sắp xếp nhanh

• Các bước chia để trị
� Chia: tại bước phân đoạn chia A[l..i] và A[i+1..r]
� Trị: Gọi đệ quy cho hai phần
� Kết hợp: Kết quả tự kết hợp trong mảng
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Sắp xếp vun đống – heapsort

• Thuật toán buildheap
� Input: a[0..N-1] 
� Ouput: a[0..N-1] tuân thủ qui tắc
1. for(i=1 -> N-1)

a. x=a[i];a. x=a[i];

b. r=i;

c. while (r>0 && x>a[(r-1)/2])

A[r]=a[(r-1)/2];

R=(r-1)/2;

d. a[r]=x;

15



Sắp xếp vun đống – heapsort (t)

• Thuật toán downheap
• Input: A[0..N-1] đống thỏa mãn điều kiện
• Output: A[0..N-1] đã sắp xếp
1. for(i=N-1->1)

a. x=a[i]a. x=a[i]
b. r=0
c. j=r*2+1
d. a[i]=a[0];
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Sắp xếp vun đống – heapsort (t)

• Thuật toán downheap(t)
• Input: A[0..N-1] đống thỏa mãn điều kiện
• Output: A[0..N-1] đã sắp xếp

e. while (j<i)
if(j+1<i && a[j+1]>a[j]) j++;if(j+1<i && a[j+1]>a[j]) j++;
if(x<a[j])

a[r]=a[j]
r=j;
j=r*2+1

else
break;

f. a[r]=x; 17



Chia để trị trong sắp xếp vung đống

• Các bước chia để trị trong buildheap
• Chia để trị trong downheap
• Chia: phân dữ liệu chưa đưa vào cây (buildheap) 

và chưa lấy ra khỏi cây (downhead)
• Trị: thực hiện chia thành 2 phần 1 phần tử để • Trị: thực hiện chia thành 2 phần 1 phần tử để 

xử lý, và nhóm các phần tử đước giải quyết tiêp
• Kết hợp:  Gán các phần tử đúng vị trí
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Tìm kiếm tuần tự

• Thuật toán
• Input: A[0..N-1], x cần tìm kiếm vị trí
• Output: Thông tin về vị trí

1. for(i=0->N-1)
a. if(a[i]=x)a. if(a[i]=x)

break;

2. return i
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Chia để trị trong tìm kiếm

• Các bước chia để trị (phép chia là A[i], A[i+1..N-
1])
� Chia: Chia thành A[i] và A[i+1..N-1]
� Trị: gọi đệ quy cho A[i+1..N-1]
� Kết hợp: kết quả cuối cùng� Kết hợp: kết quả cuối cùng
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Chia để trị trong tìm kiếm (t)

• Thuật toán search()
• Input: A[l..r], x cần tìm kiếm vị trí
• Output: Thông tin về vị trí

1. if(l>r) return -1;
2. if(A[l]==x) return l;2. if(A[l]==x) return l;
3. return search(x,A[l+1..r]);
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Chia để trị trong tìm kiếm (t)

• Các bước chia để trị (chia 3 nhóm A[l..x-1], A[x], 
A[x+1..r])
� Chia: Chia thành A[x] và A[l..x-1], A[x+1..r]
� Trị: gọi đệ quy cho A[l..x-1], A[x+1..r]
� Kết hợp: kết quả cuối cùng� Kết hợp: kết quả cuối cùng
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Chia để trị trong tìm kiếm (t)

• Thuật toán search3()
• Input: A[l..r], x cần tìm kiếm vị trí
• Output: Thông tin về vị trí

1. if(l>r) return -1;
2. vt=(l+r)/2;2. vt=(l+r)/2;
3. if(A[vt]==x) return vt;
4. t1= search3(x,A[l..vt-1]);
5. if(t1!=-1) return t1;
6. t2= search3(x,A[vt+1..r]);
7. if(t2!=-1) return t2;
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Tìm kiếm nhị phân

• Thuật toán
• Input: A[0..N-1], x cần tìm kiếm
• Output: thông tin về vị trí
1. vt=-1;
2. l=0;2. l=0;
3. r=N-1;
2. while(l<=r)

a. k=(l+r)/2;
b. if (a[k]=x)

vt=k;
break; 24



Tìm kiếm nhị phân (t)

c. else
if(a[k]<x)

l=k+1;
else

r=k-1;r=k-1;
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Chia để trị trong tìm kiếm

• Các bước chia để trị
� Chia: Chia thành A[(l+r)/2], A[l..(l+r)/2-1] và 

A[(l+r)/2+1..r]
� Trị: gọi đệ quy cho các vùng
� Kết hợp: kết quả cuối cùng� Kết hợp: kết quả cuối cùng
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Chia để trị trong tìm kiếm (t)

• Thuật toán search32()
• Input: A[l..r], x cần tìm kiếm vị trí
• Output: Thông tin về vị trí

1. if(l>r) return -1;
2. vt=(l+r)/2;2. vt=(l+r)/2;
3. if(A[vt]==x) return vt;
4. t1= search32(x,A[l..vt-1]);

5. if(t1!=-1) return t1;

6. t2= search32(x,A[vt+1..r]);

7. if(t2!=-1) return t2;
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Chia để trị trong tìm kiếm (t)

• Tính chất của dãy sắp xếp nên một trong hai 
đoạn A[l..vt-] hoặc A[vt+1..r] không còn thỏa 
mãn điều kiện so sánh

• Thuật toán search32()
• Input: A[l..r], x cần tìm kiếm vị trí• Input: A[l..r], x cần tìm kiếm vị trí
• Output: Thông tin về vị trí

1. if(l>r) return -1;
2. vt=(l+r)/2;
3. if(A[vt]==x) return vt;
4. if(x>A[vt]) return search32(x,A[vt+1..r])

else  return search32(x,A[l..vt-1])
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Chia để trị trong thuật toán

• Các thuật toán:
� Sắp xếp chọn, chèn, nổi bọt, vun đống
� Thuật toán tìm kiếm nhị phân

• Được tiếp cận theo phương thức chia để trị với 
phương thức chia thành hai nhóm, trong đó phương thức chia thành hai nhóm, trong đó 
một nhóm đạt tới hạn và một nhóm cần đệ quy. 

• Đây là trường hợp gọi là giảm để trị - trường 
hợp riêng chia để trị

• Với những thuật toán này có thể chuyển đổi 
thành dạng sử dụng vòng lặp (tạo thành các 
thuật toán được trình bày trước) 29



Chia để trị trong thuật toán

• Các thuật toán:
� Sắp xếp nhanh, sắp xếp trộn
� Tìm kiếm (search3)

• Được tiếp cận chia để trị với số nhóm cần giải 
quyết không suy biến (giải quyết ngay được) là quyết không suy biến (giải quyết ngay được) là 
2 hoặc nhiều hơn

• Dạng này không thể đưa về dạng vòng lặp mà 
phải sử dụng đệ quy, hoặc giải thuật loại bỏ đệ 
quy (stack, queue,…)
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Bài tập

- Triển khai tư tưởng đệ quy cho các thuật toán
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