Chương 1. Bài toán của công chúa Dido

Hình 1.7: Nếu các góc không bằng nhau thì có thể làm tốt
lên

là:
Nếu n > m ≥ 3, thì hình n-giác đều có diện tích lớn
hơn hình m-giác đều có cùng chu vi.
Khẳng định trên có nghĩa là, đa giác đều càng có nhiều
cạnh thì càng tốt cho diện tích. Nhưng càng nhiều cạnh thì
đa giác đều cũng càng trông gần giống hình tròn, và khi số
cạnh tiến đến vô cùng, ta sẽ được hình tròn. Và đó chính là
một cách giải thích khác tại sao hình tròn lại có diện tích
lớn nhất trong các hình cùng chu vi!

Suy nghĩ tiếp
Bài tập 1.1. Nếu bây giờ giả sử công chúa Dido không phải
đến một chỗ có bãi biển thẳng băng, mà là đến một bán
đảo ở đó đất liền tạo thành một hình góc 60 độ xung quanh
là biển, thì công chúa Dido sẽ khoanh đất thế nào cho được
nhiều nhất?
Bài tập 1.2. Nếu bây giờ giả sử công chúa Dido đến một
20

Bản e-book dành cho: Lê Ngọc Mai

Chương 1. Bài toán của công chúa Dido

vịnh có biển hình một góc vuông (3/4 là đất chỉ có 1/4 là
biển), thì công chúa Dido phải khoanh vùng đất của mình
thế nào cho được nhiều nhất?
Bài tập 1.3. Nếu công chúa Dido đến chỗ có bãi biển thẳng,
nhưng vua ở đó không cho công chúa khoanh đất hình cung
tròn, mà yêu cầu phải khoanh đất hình tứ giác có 1 cạnh
là biển và 3 cạnh trên đất liền, thì công chúa Dido phải
khoanh đất thế nào cho được nhiều nhất?

Hình 1.8: Hình minh họa cho các bài tập 1.1, 1.2, 1.3
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2
Đường ngắn nhất nối 4
đỉnh hình vuông
Ai cũng biết đường ngắn nhất nối 2 điểm trên mặt phẳng
(hay trong không gian Euclide bình thường) là đoạn thẳng.
Nhưng bài toán sau khó hơn:
Hãy tìm đường ngắn nhất nối 4 đỉnh của một hình vuông.

Hình 2.1: Một số cách nối 4 đỉnh hình vuông và độ dài của
chúng.
Đường ở đây có thể gồm nhiều đoạn, nhiều chỗ nối,
miễn sao đi được từ đỉnh này đến đỉnh khác bằng đường
đó, như là đường giao thông vậy. Có thể phát biếu bài toán
sinh động hơn như thế này: có 4 cái nhà ở 4 đỉnh một hình
22
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vuông có cạnh là 1km ở một vùng đồng bằng đồng không
mông quạnh, chưa có đường nào nối 4 nhà đó. Hãy làm
đường ngắn nhất để nối các nhà với nhau.
Có rất nhiều cách nối, chẳng hạn như các cách (a), (b),
(c), (d), (e) trên Hình 2.1. Để cho tiện, ta lấy cạnh hình
vuông làm đơn vị độ dài, hay nói cách khác, ta coi độ dài
của cạnh hình vuông bằng 1.
Nhận xét 1 (Mirella tự nhận xét): Đường cong thì không
ngắn nhất được, vì có thể thay đường cong bằng đường
thẳng cho ngắn hơn. Vậy đường ngắn nhất phải gồm các
đoạn thẳng. Như vậy cách (e) không phải là ngắn nhất.
Nhận xét 2 (papa cùng√tính với Mirella): Cách (a) có độ
dài là 3, cách (b)√là 2 + 2, cách (c) cũng là 3 như cách
(a), cách (d) là 2 2. Trong các cách này, thì dễ thấy cách
(b) là dài nhất. So sánh cách (a) và cách (c) với cách (d):
√
2 2?3
√
Lấy bình phương lên được 8 > 9, do vậy 2 2 < 3, tức
là cách (d) ngắn hơn cách (a).
Câu hỏi: Cách (d) đã ngắn nhất chưa?
Mirella vẽ được thêm cách (f) như trên Hình 2.2. Cách
này cũng có thể là do Mirella nhớ được, ví có lần papa nhắc
đến từ lâu rồi.
Dùng công √
thức Pythagore, ta tính ra được độ dài của
cách (f) là 1 + 3. So sánh hai số
√
√
1+ 3 ? 2 2
để xem trong hai cách (d) và (f) cách nào ngắn hơn. Bình
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Hình 2.2: Hai cách (f) và (f’) tương tự nhau

phương hai vế lên:

Trừ đi 4 rồi chia hai:

√
4+2 3 ? 8
√

3<2

√
√
Như vậy 1 + 3 < 2 2, và tức là cách (f) tốt hơn cách (d).
Câu hỏi: Cách (f) đã phải là cách tốt nhất chưa?
Không nghĩ ra cách nào có vẻ tốt hơn, nên tạm thời giả
thuyết là cách (f) là tốt nhất. Nhưng làm sao chứng minh
hay phủ nhận giả thuyết này?

Các tính chất của đường ngắn nhất
Ta tiếp cận vấn đề theo một hướng khác: giả sử có một
cách tốt nhất. Nó sẽ phải có các tính chất gì?
Tính chất 1: Gồm các đoạn thẳng chứ không có đoạn
cong, và ngoài ra không có đường “chạy thành 1 vòng”.
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Nếu có đường chạy thành vòng (tức là có thể chạy xuôi
theo một hướng trên khúc đường đó, sau một lúc lại trở về
đúng vị trí cũ), thì có thể cắt bớt đi 1 đoạn của vòng đó
mà vẫn đảm bảo liên thông giữa các đỉnh. Bởi vậy đường
ngắn nhất thì không có vòng nào như vậy.
Tính chất 2: Phải có điểm rẽ nhánh ở trên đường.
Nếu không thì sẽ thành như là cách (a) hay cách (b),
không phải là cách ngắn nhất.
Tính chất 3: Điểm rẽ nhánh chỉ có thể là rẽ nhánh 3,
chứ không thể có nhiều hơn hoặc bằng 4 nhánh.
Ví dụ như cách (d) không phải cách tốt nhất, vì có điểm
rẽ nhánh ở giữa với 4 nhánh.
Chứng minh tính chất 3: Tại một điểm rẽ nhánh thì các
nhánh cạnh nhau tạo thành các góc. Nếu có góc nhỏ hơn
90 độ thì không phải cách tốt nhất vì có thể thay đường
cho thành ngắn hơn, như trên Hình 2.3.

Hình 2.3: Khi có góc nhọn, đường có thể làm ngắn đi

Như vậy các góc đều lớn hơn hoặc bằng 90 độ. Số nhánh
bằng số góc, tổng các góc bằng 4 lần 90 độ, và mỗi góc ít ra
là 90 độ, nên không thể có quá 4 nhánh, và nếu có 4 nhánh
Mã số: S0M120130907LNM
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thì cả 4 góc phải bằng 90 độ. Nhưng như vậy cũng không
thể là tốt nhất, vì có thể thay thế phần gần điểm rẽ nhánh
theo kiểu tương tự như là thay cách (d) bởi cách (f) để làm
cho đường ngắn đi. Xem Hình 2.4.

Hình 2.4: Làm ngắn đi chỗ rẽ nhánh 4

Câu hỏi: Các đỉnh có là các điểm rẽ nhánh được không
?
Câu trả lời sẽ là không cho 4 đỉnh của hình vuông.
Nhưng trước hết ta thêm tính chất “hiển nhiên” sau:
Tính chất 4: Đường ngắn nhất phải nằm trong hoặc trên
biên hình vuông, chứ không chạy ra ngoài hình vuông.
Chứng minh: Đoạn đường nào mà chạy ra ngoài hình
vuông, thì có thể kéo ngược lại vào biên hình vuông, qua
phép kéo được minh họa trên Hình 2.5, sao cho thành ngắn
đi, mà vẫn đảm bảo liên thông.
Tính chất 5: Các đỉnh không phải là các điểm rẽ nhánh.
Lý do là vì các đỉnh của chúng ta là các đỉnh của một
hình lồi.
Chứng minh: Sử dụng tính chất 4, ta suy ra nếu có rẽ
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Hình 2.5: Kéo đường bên ngoài vào cho thành ngắn đi

nhánh tại một đỉnh thì có góc nhỏ hơn 90 độ ở đó, suy ra
không tốt nhất, tương tự như trong chứng minh tính chất
3.
Tính chất cuối cùng sau đây là mấu chốt của vấn đề:
Tính chất 6: 3 góc ở một điểm rẽ nhánh phải bằng nhau
và bằng 120 độ.

Chứng minh tính chất 6
Khi 3 góc tại một điểm rẽ nhánh không bằng nhau, thì
có một góc nhỏ hơn 120 độ. Ta sẽ chứng minh rằng, khi có
một góc nhỏ hơn 120 độ, thì đường nối không phải là đường
ngắn nhất.
Gọi O là môt điểm rẽ nhánh, và AO, BO là hai nhánh
[ < 120o . Gọi OX là đường
xuất phát từ O sao cho AOB
Mã số: S0M120130907LNM
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[ và lấy một điểm O0 trên OB gần
phân giác của góc AOB,
O nhưng khác O. Ta sẽ chứng minh là, nếu độ dài |OO0 | là
một số dương ε (đọc là epsilon) đủ nhỏ, thì ta sẽ có:
|AO0 | + |BO0 | + |OO0 | < |AO| + |BO|
Khi bất đẳng thức này đúng, ta chỉ việc thay O bằng
O , và hai đoạn AO, BO bằng các đoạn AO0 , BO0 , OO0 , sẽ
được một đường nối mới ngắn hơn so với đường nối cũ.
0

[ < 120o thì có thể làm đường ngắn đi
Hình 2.6: Nếu AOB

Đối với ai đã biết đạo hàm, có thể dùng đạ hàm để chứng
minh bất đẳng thức phía trên khá dễ dàng: Viết biểu thức
|AO0 | + |BO0 | + |OO0 | − |AO| + |BO| như là một hàm số
f (ε) của ε = |OO0 |, có giá trị f (0) = 0 tại điểm ε = 0 (tức
là khi O0 trùng với O) và thay đổi khi ε thay đổi. Tính đạo
hàm f 0 (ε) của f (ε) theo ε tại điểm ε = 0, ta được
\ − cos(XOB)
\
f 0 (0) = 1 − cos(AOX)
28

Bản e-book dành cho: Lê Ngọc Mai

Chương 2. Đường ngắn nhất nối 4 đỉnh hình vuông

\ = XOB
\ < 60o nên cos(AOX)
\ = cos(XOB)
\ >
Vì 0 < AOX
cos(60o ) = 1/2, và do đó f 0 (0) < 0, suy ra là f (ε) < 0 khi
ε là số dương đủ nhỏ.
Vì Mirella chưa quen với đạo hàm, nên papa phải giải
thích bất đẳng thức trên một cách sơ cấp hơn cho Mirella.
Gọi P và Q là hai điểm trên AO và BO tương ứng sao cho
AP = AO0 và BQ = BO0 . Các tam giác AO0 P và BO0 Q
là các tam giác đều tại đỉnh A và tại đỉnh B. Khi đoạn
\
\0 cũng rất
|OO0 | = ε rất nhỏ, thì các góc P
AO0 và QBO
\
\0 gần bằng 90 độ. (Khi
nhỏ, suy ra các góc OP
O0 và OQO
0
O càng gần O thì các góc đó càng gần đúng bằng 90o ). Có
thể viết
(|AO0 |+|BO0 |+|OO0 |)−(|AO|+|BO|) = |OO0 |−|OP |−|OQ|
= ε(1 − |OP |/|OO0 | − |OQ|/|OO0 |).
Như vậy để chứng minh |AO0 |+|BO0 |+|OO0 | < |AO|+|BO|,
ta chỉ cần chứng minh
|OQ|
|OP |
+
−1>0
0
|OO | |OO0 |
\
\0 gần bằng 90o , nên
Vì các góc các góc OP
O0 và OQO
|OP |
|OP |
\ và
và
cũng gần bằng cos(AOX)
các tỷ lệ
0
|OO |
|OO0 |
\ và ta có thể viết
cos(XOB),
|OP |
|OQ|
\ + cos(XOB)
\ −1
+
−1∼
= cos(AOX)
0
|OO | |OO0 |
(Khi O0 càng gần O thì đẳng thức xấp xỉ này càng gần
\ + cos(XOB)
\ − 1 > 0 vì
chính xác). Nhưng mà cos(AOX)
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\ = XOB
\ nhỏ hơn 60o , do đó khi O0 đủ gần
các góc AOX
O sao cho đẳng thức xấp xỉ trên đủ gần chính xác, ta cũng
|OQ|
|OP |
+
− 1 > 0, và thế là ta đã kết thúc chứng
có
0
|OO | |OO0 |
minh bất đẳng thức cần chứng minh.

Cách (f) là ngắn nhất
Vì cách (f) có đủ 6 tính chất phía trên, nên có khả năng
nó là cách ngắn nhất thật. Để kết luận, ta cần thêm các
khẳng định sau:
Khẳng định 1: Tồn tại cách ngắn nhất.
Tương tự như việc tồn tại đường khoanh được nhiều đất
nhất trong bài toán của công chúa Dido, về mặt trực giác,
khẳng định trên là “hiển nhiên”, nhưng để chứng minh nó
một cách chặt chẽ, cần một số khái niệm giải tích toán học,
nên ta sẽ chấp nhận khẳng định trên mà không chứng minh
chặt chẽ ở đây.
Ý tưởng của chứng minh như sau: ta lấy một họ vô hạn
các đường nối 4 đỉnh hình vuông, sau cho độ dài của các
đường đó ngày càng gần bằng giá trị cực tiểu có thể có. Sau
đó ta chỉ ra rằng, trong họ đó có 1 dãy các đường mà “càng
ngày trông càng gần giống nhau”. Suy ra có thể lấy giới hạn
của dãy đường này, để được một đường mới, sau cho các
đường kia trong dãy ngày càng gần giống nó. Đường mới
này sẽ chính là đường có độ dài ngắn nhất.
Khẳng định 2: Có đúng 2 cách thỏa mãn cả 6 tính chất
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trên, là cách (f) và cách (f’) tương tự nó, như trên Hình 2.2.
Khẳng định 2 này là bài tập. Kết hợp hai khẳng định
trên, cùng với việc đường ngắn nhất thì phải thỏa mãn cả
6 tính chất, ta đi đến kết luận:
Cách (f) chính là cách ngắn nhất. Đường ngắn nhất
√ nối
4 đỉnh của hình vuông cạnh bằng 1 có độ dài là 1 + 3.

Ghi chú
Có một cách khác như sau, do GS Đàm Thành Sơn gợi
ý, để chứng minh tính chất thứ 6 phía trên, bằng cơ học
thay vì toán học thuần túy, cho những ai đã học cơ học: Ta
hình dung là đường nối được làm bằng một loại dây có độ
căng không đổi là F , còn độ dài của các đoạn dây thì có
thể thay đổi. Nếu dây có độ dài là L, thì năng lượng (thế
năng) của nó là F L. Trạng thái ngắn nhất của dây, tức là
trạng thái năng lượng nhỏ nhất, là trạng thái cân bằng. Ở
trạng thái cân bằng thì tổng các lực ở mỗi điểm phải bằng
0. Ở mỗi điểm rẽ nhánh, các lực kéo hướng về các hướng rẽ
nhánh và có cùng độ lớn là F . 3 véc-tơ lực trên mặt phẳng
có cùng độ lớn F và có tổng bằng 0 chỉ khi mà chúng tạo
với nhau các góc 120 độ.
Bài toán đường ngắn nhất nối các điểm đã cho trên mặt
phẳng được gọi là bài toán Steiner, theo tên của nhà toán
học Jakob Steiner (1796–1863) người Thụy Sĩ. Một trong
các ứng dụng của bài toán Steiner là vào việc thiết kế mạch
điện trên các bảng điện tử sao cho tốn ít nguyên liệu nhất.
Bài toán Steiner có thể được mở rộng theo nhiều hướng
Mã số: S0M120130907LNM
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khác nhau. Thay vì xét các điểm trên một mặng phẳng,
người ta có thể xét các điểm trên một mặt cong (ví dụ như
hình cầu), trên một mặt có góc cạnh (ví dụ như bề mặt
của hình lập phương), hay trong không gian 3 chiều hoặc
nhiều chiều hơn. Vào đầu thế kỷ 21, một số mở rộng của
bài toán Steiner vẫn đang là các vấn đề được các nhà toán
học chuyên nghiệp nghiên cứu.

Suy nghĩ tiếp
Bài tập 2.1. Hãy chứng minh khẳng định 2 phía trên, rằng
chỉ có 2 cách (f) và (f’) là thỏa mãn cả 6 tính chất đã được
liệt kê. Gợi ý: đầu tiên hãy chứng minh là có đúng 2 điểm
rẽ nhánh.
Bài tập 2.2. Nếu không phải là 4 đỉnh của hình vuông mà
là 3 đỉnh của tam giác bất kỳ thì sao ?
Bài tập 2.3. Nếu lấy 6 đỉnh của hình lục giác đều, thì đường
ngắn nhất nối chúng như thế nào?
Bài tập 2.4. Một cách tổng quát, đường ngắn nhất nối n
điểm trên mặt phẳng phải có các tính chất gì?
Bài tập 2.5. Nếu là các điểm trong không gian Euclide 3
chiều, thì đường ngắn nhất nối chúng phải có các tính chất
gì? Hãy tìm đường ngắn nhất nối 8 đỉnh của một hình lập
phương.
Bài tập tiếp theo đây là mở rộng của tính chất thứ 4
về đường ngắn nhất nối các đỉnh phải nằm bên trong hình
vuông chứ không thòi ra ngoài:
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Bài tập 2.6. Gọi K là một miền lồi bị chặn trên mặt phẳng
(hay trong không gian Euclide bất kỳ), và giả sử Γ là một
đường (có độ dài là hữu hạn) nằm bên ngoài hình lồi K
trên mặt phẳng (hay trong không gian).
a) Chứng minh rằng, với mỗi điểm x ∈ Γ tồn tại duy nhất
một điểm x0 nằm trên biên miền lồi K, sao cho khoảng cách
từ x đến x0 ngắn hơn khoảng cách từ x tời bất kỳ một điểm
nào khác trên hình lồi. Ta gọi x0 là ảnh của x qua phép
chiếu trực giác từ phía ngoài lên trên hình lồi.
b) Gọi Γ̃ là ảnh của toàn bộ đường Γ qua phép chiếu trực
giác này. Chứng minh rằng độ dài của Γ̃ nhỏ hơn độ dài
của Γ.

Hình 2.7: Ong cũng biết làm tổ tối ưu với các góc 120o .
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Con khỉ đi bán chuối
Papa lấy từ internet về bài toán sau đố Mirella:
Có một con khỉ gorilla có 3000 quả chuối để đem bán
cho một cái chợ ở cách chỗ nó những 1000 km. Mỗi lần
khỉ chỉ bê được nhiều nhất là 1000 quả chuối thôi, và cũng
không có ai giúp nó. Cứ đi được 1km thì khỉ ăn hết 1 quả
chuối. (Lúc nào nó cũng cần chuối để ăn thì mới đi được,
kể cả khi không khuân vác gì). Đến khi bán được chuối ở
chợ rồi, thì khỉ không cần chuối để ăn nữa (mà sẽ được đi
lái máy bay chẳng hạn!). Hỏi rằng con khỉ sẽ mang được
đến chợ nhiều nhất là bao nhiêu quả chuối để bán?
Đây là một loại bài toán tối ưu. Khỉ phải nghĩ ra cách
nào thông minh để mang được chuối đến chợ, chứ nếu vác
1000 quả chuối đi liền tù tỳ 1000km, thì đến được đến chợ
đã ăn hết chuối chẳng còn quả nào để mà bán. Ta giả thiết
rằng, trên đường đi đến chợ không có chỗ nào có sẵn chuối
cho khỉ ăn, mà chỉ có các quả chuối mang từ nhà khỉ đi
thôi. Hơn nữa, nếu khỉ có để chuối ở đâu đó giữa đường mà
không trông, thì lúc sau quay lại vẫn còn chuối chứ không
bị ai lấy mất, không thì chú khỉ tội nghiệp của ta chỉ còn
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cách ngồi nhà ăn chuối chứ không mất công bê đi bán nữa!
Mirella nhận thấy rằng, khỉ phải có lúc để chuối giữa
đường quay lại tìm tiếp chuối. Nhưng để lại những chỗ nào?
Sau một lúc suy nghĩ, Mirella đưa ra một cách sau:
Khỉ mang 1000 quả chuối, dọc đường cứ 1km thì thả
1 quả xuống đất và ăn hết 1 quả. Đi được 250km thì thả
thêm 250 quả xuống, còn đem 250 quả đi ngược lại để vừa
đi vừa ăn cho đến khi về đến chỗ cũ. Sau đó lại đem 1000
quả chuối, trên đường ăn những quả thả dưới đất. Như vậy
đi được 250km vẫn còn 1000 quả, rồi đem 1000 quả này
đi tiếp thêm 750km, sẽ ăn hết 750 quả và khi đến chợ còn
được 250 quả.
Cách trên của Mirella đã thông minh hơn con khỉ mang
1000 quả đi được đến chợ ăn hết cả 1000 quả, chẳng còn
quá nào để bán rồi. Tuy nhiên khỉ còn để thừa lại lúc ban
đầu 1000 quả, và ở chặng 250km để thừa ở đó thêm 250 quả
nữa. Papa hỏi “thế khỉ làm gì với những quá đó?”. Mirella
trả lời “nó làm xiếc tung chúng lên trời!”.
Bỏ qua chuyện nói ngang của Mirella, bạn đọc có thấy
phương pháp của Mirella là tối ưu chưa, hay có thể làm
cách khác tốt hơn?
Có một cách đơn giản để làm cho cách của Mirella tốt
lên thêm là: lần đầu tiên khỉ đi, vẫn thả 1 quả chuối trên
từng km, nhưng đi 333km thay vì chỉ đi 250 km rồi đi ngược
lại về điểm xuất phát, không cần để lại quả chuối nào ở chỗ
mốc 333km cả. Lần thứ hai khỉ đi, thì trên đoạn đường
333km đầu chỉ cần nhặt chuối lên ăn, vẫn còn nguyên 1000
quả khi đi hết 333km. Sau đó mới ăn mỗi km một quả đang
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đem theo, và khi đến được đến chợ thì còn 333 quả. Nhưng
cách này đã tối ưu chưa?
Thấy Mirella không tập trung tìm thêm phương án khác,
mà mải mê với việc “khỉ làm xiếc”, papa bèn gợi ý một cách
khác tốt hơn:
Đầu tiên là mang 1000 quả đi 200km, ăn mất 200 quả,
để lại 600 quả, trên đường về ăn nốt 200 quả. Lặp lại như
vậy 1 lần, để được thêm 600 quả. Đến lần thứ ba, thì đem
nốt 1000 quả còn lại, đến mốc 200km còn 800 quả, cộng với
600 + 600 = 1200 quả đã để đó từ lúc trước, thành 2000
quả. Từ mốc 200km, mang 1000 quả đi thêm 333km, ăn 333
quả, để lại 334 quả, còn 333 quả để ăn trên đường đi ngược
lại về mốc 200km. Rồi mang nốt 1000 quả ở đó đi tiếp, khi
được thêm 333km thì ăn thêm 333 quả. Đến được đến mốc
200 + 333 = 533km còn (1000 − 333) quả, nhưng vì có sẵn
ở đó 334 quả từ trước, nên bây giờ còn 1001 quả. Nghỉ giải
lao tự thưởng cho mình 1 quả. Còn 1000 quả vác đi tiếp.
Phải đi một đoạn còn lại là 1000 − 533 (= 467) km, và ăn
hết từng đó quả chuối. Số quả chuối còn lại là 533 quả khi
đến được đến chợ. Như vậy khỉ sẽ có 533 quả chuối ở chợ
để bán, nếu làm như vậy.
533 quả đã phải là đáp án tốt nhất nhưa? Có thể có
cách nào tốt hơn không? Mirella thì bảo là không, nhưng
không lý luận được vì sao.
Theo bạn đọc thì thế nào? Nếu 533 là kết quả tốt nhất,
thì vì sao không có cách nào mang được nhiều quả chuối
hơn đến chợ? Còn nếu không phải, thì hãy chỉ ra cách khác
tốt hơn? Hãy thử suy luận tìm phương án tối ưu (và giải
thích vì sao nó tối ưu?), rồi so sánh với lời giải ở phía sau
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đây.

Hình 3.1: Khỉ ăn chuối. Ảnh lấy từ internet.

Lời giải cho bài toán khỉ bán chuối
Như Mirella đã nhận xét, khỉ phải có những lúc đi lộn
ngược lại để lấy thêm chuối. Nhưng cần lộn ngược bao nhiêu
lần, ở những điểm nào, là tối ưu?
Rõ ràng là chỉ cần lộn ngược lại điểm ban đầu không
quá 2 lần, vì mỗi lần bê đi được 1000 quả chuối, và tổng
cộng chỉ có 3000 quả. Trong các lần bê chuối đi về hướng
chợ, khỉ càng cố gắng bê nhiều lên, thì chỉ có làm cho kết
quả cuối cùng tốt lên hay vẫn thế, chứ không làm cho kết
quả tồi đi được, vì mục đích là dịch chuyển chuối về hướng
chợ được càng nhiều càng tốt. Và chỉ cần 3 lần cố gắng là
bê được hết đống chuối từ điểm ban đầu đi về hướng chợ.
Mã số: S0M120130907LNM
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Thay vì nói đến số lần quay đầu, ta nói đến số lần mà
khỉ đi qua mỗi khúc đường thì có lẽ dễ hình dung hơn: Ví
dụ như là nếu khỉ quay đầu về điểm xuất phát 2 lần, thì
tức là khúc đường đầu tiên được đi qua tổng cộng 5 lần:
xuôi - ngược - xuôi - ngược - xuôi - ngược. Nếu chia toàn
bộ chặng đường 1000km ra thành các khúc đường theo các
điểm quay đầu, thì mỗi khúc như vậy có số lần mà khỉ đi
qua là một số lẻ: số lần đi xuôi về phía chợ nhiều hơn số
lần đi ngược đúng 1 lần.
Ký hiệu Dn là hợp của các đoạn đường mà khỉ đi qua
(2n − 1) lần, tức là đi xuôi n lần: D1 tức là chỉ đi xuôi qua
1 lần, D2 tức là có 1 lần đi ngược lại qua đó, D3 tức là có
2 lần đi ngược lại qua đó, v.v. Như có nhận xét từ trước,
vì chỉ có 3000 quả chuối, vác xuôi 3 lần là hết, và số chuối
càng ngày chỉ càng giảm đi chứ không nhiều lên, nên không
có đoạn nào cần đi ngược lại quá 2 lần. Hơn nữa, nếu có
đoạn nào mà chỉ đi ngược lại k lần (k = 0, 1, . . .), thì tổng
số chuối chở theo hướng xuôi qua đoạn đó là không quá
1000k quả, và như vậy ở các đoạn sau đoạn đó (theo hướng
về phía chợ) cũng không cần phải đi ngược lại quá k lần
làm gì, mà chỉ cần đi ngược lại cùng lắm k lần là khuân
được hết các quả chuối muốn khuân về phía chợ.
Lý luận trên cho thấy, tổng cộng đường đi của cách tối
ưu gồm 3 phần D1 , D2 , D3 , trong đó phần D3 là phần tính
từ điểm xuất phát đến một mốc A nào đó, phần D2 là từ
mốc A đến một mốc B nào đó, và phần D1 là từ mốc B đến
chợ. (Mỗi phần D1 , D2 , D3 có thể coi là một đoạn thẳng,
chứ không gồm nhiều đoạn đan xen kẽ nhau giữa các phần).
Để đỡ phải đưa ra ký hiệu mới, ta gọi luôn đội dài của
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đoạn D1 là D1 , tính theo đơn vị km, và tương tự như vậy
với D2 , D3 . Khi đó ta có:
D1 + D2 + D3 = 1000,

(3.1)

và tất nhiên là
D1 ≥ 0, D2 ≥ 0, D3 = 1000 − D1 − D2 ≥ 0.

(3.2)

Gọi số chuối mà khỉ mang được đến chợ là X. Tính từ
điểm mốc B, khỉ chỉ vác được 1000 chuối là cùng (vì không
quay ngược lại để vác thêm) và sẽ ăn hết D1 chuối trước khi
đến chợ, nên số chuối mang được đến chợ phải thỏa mãn
bất đẳng thức
X ≤ 1000 − D1
(3.3)
Nếu tính từ điểm A, thì khỉ sẽ vác được cùng lắm là
2000 quả chuối (vì quay lại 1 lần), nhưng ăn mất số chuối
3D2 + D1 trên đường đến đến chợ tính từ điểm đó, nên ta
có
X ≤ 2000 − D1 − 3D2
(3.4)
Tương tự như vậy, tính từ điểm xuất phát ban đầu, số
chuối mà khỉ ăn là D1 + 3D2 + 5D3 , và ta có
X ≤ 3000 − D1 − 3D2 − 5D3

(3.5)

(Các số phía bên phải trong các bất đẳng thức trên, nếu
không phải là số nguyên, thì có thể làm tròn lên trên thành
số nguyên cũng được, nếu ta coi rằng khi chưa đi hết 1km
kể từ lúc vừa an một quả chuối thì khỉ chưa cần ăn thêm
chuối).
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Bài toán bây giờ trở thành bài toán tối ưu có ràng buộc:
tìm số nguyên X lớn nhất thỏa mãn các điều kiện (3.1),
(3.2), (3.3), (3.4), (3.5).
Cần giải hệ bất phương trình này để tìm ra X to nhất
có thể và D1 , D2 , D3 tương ứng. Giải nó thế nào?
Có một cách là, nhân các bất đẳng thức trên theo các
hệ số dương nào đó, rồi cộng chúng vào với nhau, để được
một bất đẳng thức trong đó chỉ còn có X mà không còn
D1 , D2 , D3 nữa. Trước khi làm vậy, có thể loại bớt D3 đi
cho đơn giản, bằng cách thay thế D3 = 1000 − D1 − D2 theo
đẳng thức (3.1). Khi thay thế như vậy, bất đẳng thứ (3.5)
trở thành:
X ≤ 4D1 + 2D2 − 2000.

(3.6)

Lấy 2 lần bất đẳng thức (3.4) cộng với 3 lần bất đẳng
thức (3.6) để loại đi D2 , rồi cộng thêm với 10 lần bất đẳng
thức (3.3) để loại nốt D1 , ta được:
(10 + 2 + 3)X ≤ 10(1000 − D1 ) + 2(2000 − D1 − 3D2 ) +
3(4D1 + 2D2 − 2000),
hay là
15X ≤ 8000,
từ đó ta có X ≤ 8000/15 = 533.33.
Vì X là số nguyên, nên giá trị cực đại mà X có thể nhận
được là 533, đúng như cách lúc trước cho. Con số này ứng
với D3 = 200, D2 = 333, D1 = 467.
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Ghi chú
Tuy D3 = 200, nhưng điều đó không có nghĩa là khỉ bắt
buộc phải mang đống chuối đi 200 km từ điểm xuất phát
rồi mới quay đầu lại lấy thêm chuối. Khỉ cũng có thể vận
chuyển chuối bằng cách dịch chúng theo những đoạn đường
ngắn hơn, chẳng hạn như là từng km một: cứ đi 1km thì
quay lại lấy chuối. Bao giờ dịch hết được đống chuối đi 1km
(và ăn mất 5 quả chuối), thì dịch tiếp đến km thứ hai, và
cứ thế, cho đến khi đống chuối còn 2000 quả và dịch được
200km. Tiếp đó để dịch thêm mỗi km chỉ ăn hết 3 quả, cho
đến khi còn 1001 quả và dịch thêm được 333 km. Chặng
cuối cùng là đi một lèo.
Bài toán khỉ bán chuối này không đòi hỏi kiến thức gì
đặc biệt, nhưng đòi suy luận thông minh để tìm ra lời giải
tối ưu. Khi papa đem bài này đố các nghiên cứu sinh toán,
họ cũng phải mất khá nhiều thời gian để tìm lời giải.
Bài toán này là có thể coi như là một ví dụ của vấn đề
qui hoach tuyến tính: có một số điều kiện ràng buộc ở dạng
các phương trình và các bất đẳng thức tuyến tính, và phải
tìm điểm cực đại của một hàm tuyến tính nào đó với các
ràng buộc đã cho. Trong mô hình, ta có thể lấy X, D1 , D2
làm các biến độc lập (còn D3 = D1 − D2 không phải là biến
độc lập nữa), các bất đẳng thức (3.2), (3.3), (3.4), (3.6) là
các ràng buộc. Tập hợp các điểm (X, D1 , D2 ) thỏa mãn các
ràng buộc này là một tập lồi trong không gian Euclide R3 ,
và X đạt giá trị cực đại khi nó nằm tại một đỉnh của tập
lồi đó. Đây là một tính chất của qui hoạch tuyến tính: nếu
tồn tại duy nhất nghiệm, thì nghiệm đó phải là một đỉnh
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của hình lồi. Đỉnh đó chính là điểm cẳt nhau của 3 mặt
được tạo thành khi các bất đẳng thức (3.3), (3.4), (3.6) trở
thành đẳng thức. Giải ra ta được X = 533, 33 nếu không
có điều kiện là số nguyên, nhưng vì nó là số nguyên nên X
= 533.

Suy nghĩ tiếp
Bài tập 3.1. Hãy vẽ hình lồi trong R3 gồm các điểm (X, D1 , D2 )
thỏa mãn các bất đẳng thức (3.2), (3.3), (3.4), (3.6). Điểm
nào trên hình lồi đó có X lớn nhất?
Bài tập 3.2. Hãy giải thích vì sao ta không cần dùng đến
bất đẳng thức (3.2) trong lời giải trên?
Bài tập 3.3. Nếu ban đầu, thay vì có 3000 quả chuối, khỉ có
4000 quả chuối, thì sẽ mang được nhiều nhất là bao nhiêu
chuối đến chợ để bán?
Bài tập 3.4. Nếu khỉ cần mang được đến chợ 800 quả chuối
(để hỏi vợ ở đó chẳng hạn), thì lúc ban đầu khỉ cần có ít
nhất bao nhiêu quả chuối?
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4
Các hình đa giác và các
nhóm đối xứng
Mirella thấy papa nói từ nhóm (tiếng Anh: group) cũng
tò mò muốn biết nhóm là cái gì. Papa mới bảo Mirella là
“mang một cái kéo ra, chúng ta sẽ học toán”. Mirella có vẻ
nghi ngờ “sao lại học toán bằng kéo?”. Papa động viên “cứ
mang kéo ra rồi sẽ thấy toán rất hay”. Dụng cụ chính của
lần học này là một cái kéo và mấy tờ giấy để cắt.

Các hình tam giác
Đầu tiên, papa bảo Mirella cắt mấy hình tam giác: tam
giác thường (3 cạnh có độ dài khác nhau), tam giác cân (có
2 cạnh bằng nhau), và tam giác đều (3 cạnh bằng nhau).
Mirella lại phản đối “tam giác học từ cách đây mấy năm
rồi”. Papa phải trấn an “nhưng có cái vẫn chưa học”.
Sau khi có 3 hình tam giác đặt trên sàn nhà rồi (Mirella
và papa ngồi trên sàn trải thảm trong phòng của anh Tito
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Hình 4.1: Phân loại đa giác theo nhóm đối xứng. Hình do
Mirella cùng papa cắt.

– anh đã đi Paris học nên phòng trống), papa mới hỏi: “bây
giờ nếu lôi hình tam giác thường ra rồi đặt nó lại khớp vào
chỗ cũ thì có mấy cách đặt”. Trả lời: “chỉ có 1 cách, là xếp
hệt lại như cũ”. “Thế còn hình tam giác cân thì có mấy
cách?”. “Có hai cách, xếp hệt như cũ, hoặc là có thể lật mặt
nó lại”. “Thế còn hình tam giác đều?”. “Có 4 cách, hoặc là
để như cũ, hoặc là quay nó về bên trái, hoặc là quay về bên
phải, hoặc là lật mặt lại”. “Chỉ có 4 cách thôi à?”. Ngẫm
nghĩ thêm một lúc, Mirella phát hiện ra là có 6 chứ không
phải là 4, vì có 3 cách lật mặt chứ không phải một.
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“Đấy chính là các nhóm đối xứng đấy”, papa nói. Nhóm
đối xứng của tam giác thường chỉ có 1 phần từ, là phép
để yên (không dịch chuyển gì cả, gọi là phép đối xứng tầm
thường). Nhóm đối xứng của tam giác cân có 2 phần tử,
còn của tam giác đều có 6 phần tử.

Chuyển sang tứ giác
Nhóm đối xứng của một tứ giác có thể có mấy phần tử?
Hình tứ giác nào nhiều đối xứng nhất? Mirella đoán ra
ngay là hình vuông. Nó có mấy đối xứng? 4 × 2 = 8, trong
đó có 4 phép quay và 4 phép lật, tương tự như tam giác
đều có 3 × 2 = 6 đối xứng.
Thế các hình nào, ngoài hình vuông, sẽ có nhiều đối
xứng nhất? Mirella nghĩ ra được hình chữ nhật và hình
thoi. Cả hai hình này đều có 4 đối xứng.
Thế nếu không phải là 4 đối xứng, mà cũng không phải
chỉ có 1 đối xứng, thì có thể có mấy? Có 2 được không?
Được. Mirella nghĩ ra một hình có đúng 2 đối xứng, là hình
“dấu mũ” (như trên chữ ô hay chữ ê, tiếng Pháp gọi dấu
này là “circonflexe”). Hình dấu mũ là một tứ giác lõm đối
xứng theo trục giữa. Có thể làm tứ giác lồi đối xứng theo
trục tương tự. Để cắt ra nó, gập mảnh giấy làm 2, rồi cắt
từ đó 1 hình tam giác với 1 cạnh là mép gập. Khi xòa lại
tam giác ra thì thành tứ giác đối xứng trục, có hình như là
cái mũi tên hay cái diều (từ “mũi tên” là papa nghĩ ra, còn
từ “diều” do Mirella nghĩ ra để chỉ hình này).
Ngoài ra còn những hình nào có 2 đối xứng? Hình thang
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cân (có hai góc ở hai bên đáy bằng nhau) cũng có đối xứng
trục, nhưng là trục đi qua 2 cạnh chứ không phải là đi qua
2 đỉnh như hình mũi tên.
Còn hình nào nữa? Còn hình bình hành: hình này không
có đối xứng trục, nhưng có đối xứng quay 1 góc 180 độ.
Thế hình tứ giác nào ít đối xứng nhất? Dễ quá, cứ cắt
đại một hình tứ giác tùy ý, thì nói chung là chẳng có đối
xứng không tầm thường nào cả, tức là nhóm đối xứng của
nó chỉ gồm 1 phần tử, là phép để yên.
Ngoài 1, 2, 4, 8 đối xứng, có thể có tứ giác nào có số
đối xứng khác vậy không? Ví dụ như 3, hay 6 chẳng hạn?
Thử hình dung xem có tứ giác nào lại có 3 đối xứng được
không? Nếu “xoay 3” (như là tam giác), thì số cạnh cũng
phải là 3 hay 6 gì đó (chia hết cho 3) như vậy không được.
Xem chừng không thể có các số nào khác ngoài 1, 2, 4, 8.
Vì sao vậy? Vì 8 là số to nhất ở đây. Nhóm đối xứng
to nhất là có 8 phần tử. Các số còn lại đều là ước số của
8. 3 không phải là ước số của 8 nên không thể được. (Đây
không phải là chứng minh, mà mới chỉ là quan sát thôi).

Các ngũ giác
Ngũ giác nào có nhiều đối xứng nhất?. “Dễ quá” rồi,
Mirella nghĩ ngay đến ngũ giác đều, có 5 × 2 = 10 đối xứng.
Các ngũ giác khác có thể có bao nhiêu đối xứng? 2 được
không? Được, cắt hình đối xứng trục bằng cách gập đôi
tờ giấy lại như trước vậy. Phải cắt 1 tứ giác, có 1 cạnh là
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mép gập, và 1 cạnh vuông với mép đó, khi xòe ra sẽ thành
ngũ giác cũng có “hình mũi tên”. Nhận xét thêm, là mọi đối
xứng trục của ngũ giác đều đi qua 1 đỉnh và 1 cạnh, nên
không có sự phân biệt như trong trường hợp tứ giác (giữa
hình mũi tên và hình thang cân).
Ngoài 10, và 2, và 1 (một hình ngũ giác thường cắt ra
một cách tùy ý, thì nhóm đối xứng chỉ có 1 phần tử, chính
là phần tử để yên), thì còn có số nào khác không ? Nếu
tương tự như là đối với tam giác và tứ giác, thì số đó phải
là ước số của 10, nên chỉ còn có số 5. Thế có thể là 5 được
không. Mirella phán đoán: 5 không được, vì nếu là 5 thì là
phải “quay được 5 lần”, nhưng mà như thế phải thành ngũ
giác đều, mà ngũ giác đều thì có 10 chứ không phải là 5 đối
xứng.

Các lục giác
Lục giác đều có 6 × 2 = 12 đối xứng. Có điều cắt được
thành hình lục giác đều hơi khó. Mirella và papa cắt ra hình
hơi méo, nhưng cứ tưởng tượng đấy là lục giác đều.
Ngoài ra còn có các số nào nữa? Các ước số của 12 là 1,
2, 3, 4, 6.
Có hình lục giác nào có đúng 6 đối xứng không? Có đấy.
Chẳng hạn lấy 1 tam giác đều, rồi cắt đi 3 tam giác đều
nhỏ ở 3 đỉnh, ta được một hình lục giác có 6 đối xứng.
Thế lục giác 3 đối xứng thì sao? Cũng có: lấy tam giác
đều, cắt đi 3 tam giác nhỏ bằng nhau ở 3 đỉnh, nhưng lần
này các tam giác nhỏ không đều nữa mà là “nghiêng”.
Mã số: S0M120130907LNM

47

Chương 4. Các hình đa giác và các nhóm đối xứng

Còn 2 đối xứng? Tương tự như là tứ giác vậy, có 3 loại:
loại “mũi tên” (đối xứng trụng đi qua 2 đỉnh), loại “cái tráp”
(đối xứng trục đi qua 2 cạnh), và loại “hình bình hành cụt”
(hình bình hành bị cắt bớt ở 2 đầu, đối xứng xoay 180 độ)
Chỉ có 1? Dễ quá, cắt đại một hình lục giác méo mó
nào, thì nhóm đối xứng của nó cũng chỉ có 1 phần tử.
Thể 4 đối xứng thì sao? Nếu là đối xứng “xoay 4 lần”
thì là hình phải có số cạnh chia hết cho 4. Thế còn sinh bởi
2 phép lật vuông góc với nhau (hay là 1 phép lật và 1 phép
xoay 180 độ, cũng hệt vậy), như là hình chữ nhật hay hình
thoi, thì sao? Thì được chứ sao! Lấy hình thoi, cắt bẹt đi 2
đầu, sẽ được hình lục giác có đúng 4 đối xứng. Lần đầu cắt
hình, papa và Mirella quên cả trường hợp 4 đối xứng này
vì nhiều hình quá, sau rồi mới nghĩ lại là có cả trường hợp
này nữa vì 4 cũng là ước số của 12, nên lại phải cắt lại các
hình lần nữa.

Vì sao ngũ giác có ít nhóm đối xứng?
Thí nghiệm với các đa giác cho thấy, đối với tứ giác và
lục giác, có nhiều nhóm đối xứng khác nhau, nhưng ngũ
giác chỉ có 3 loại nhóm đối xứng (nhóm 1 phần tử, nhóm 2
phần tử sinh bởi đối xứng trục, và nhóm 10 phần tử sinh
bởi một phép quay theo góc 2π/5 và một phép đối xứng
trục). Papa hỏi Mirella: “Tại sao ngũ giác lại có ít nhóm đối
xứng vậy?”.
“Vì số 5 là số lẻ?”. Không hẳn vậy. Nếu lấy các hình 9
cạnh chẳng hạn, cũng sẽ có nhiều nhóm đối xứng. “Vì số 5
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là số nguyên tố?”. Đúng rồi. Nếu lấy số nguyên tố p ≥ 3 bất
kỳ nào khác, thì các hình p-giác cũng chỉ có 3 loại nhóm
đối xứng: 1 phần tử, 2 phần tử (đối xứng trục), và 2p phần
tử (nhóm đối xứng của p-giác đều).
Bạn có thể giải thích vì sao lại như vậy được không?

Phép nhân và phép nghịch đảo trong
nhóm
Lấy một nhóm đối xứng phía trên, chẳng hạn như nhóm
đối xứng của hình lục giác đều, và lấy hai phần tử của nó,
chẳng hạn: phần tử A là xoay về bên phải một góc 60 độ,
và phần tử B là lật mặt theo một trục đối xứng đi qua 2
cạnh c1 và c4 (đánh số các cạnh thành c1 , c2 , . . . , c6 theo
chiều kim đồng hồ).
Nếu ta quay về bên phải 60 độ, rồi lại quay về bên trái
60 độ, thì sẽ thành như là để yên. Tức là phép quay về bên
trái là đảo nghịch lại của phép quay về bên phải. Ta ký hiệu
phép để yên là I, phép quay về bên trái là A−1 . Khi đó ta
có thể viết:
A−1 .A = I
Dấu chấm phía trên gọi là dấu nhân: “A mũ âm 1 nhân A
bằng I”. Phép nhân ở đây chính là phép kết hợp (composition): đầu tiên làm phép A, rồi tiếp đến làm phép A mũ
âm 1, kết quả là được phép I (bằng là không làm gì).
Nếu đầu tiên là làm phép quay A, rồi lại tiếp tục phép
quay A, cứ thế 5 lần liền, thì được cái gì? Sẽ được phép
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quay về phía bên phải một góc là 60 × 5 = 240 độ. Nhưng
như thế cũng bằng quay về bên trái một góc 60 độ, tức là
bằng A mũ âm 1. Bởi vây có thể viết
A−1 = A.A.A.A.A = A5
Cũng có thể viết A6 = I (làm 6 lần A liên nhau thì cũng
như không làm gì cả, A mũ 6 thì bằng phần tử để yên I).
Phần tử I được gọi là phần tử đơn vị của nhóm.
Nếu đầu tiên thực hiện phép A, rồi sau đó thực hiện
phép B, thì được cái gì? Kết quả sẽ là đối xứng trục, theo
trục đi qua đỉnh nằm giữa các cạnh c1 và c6 . (Kiểm tra mà
xem). Gọi phép đối xứng trục này là C chẳng hạn, ta có
thể viết:
B.A = C
(Theo qui ước, phép A thực hiện trước thì viết phía bên
phải trong tích A nhân với B, còn B thực hiện sao thì viết
phía bên trái. Như vậy đọc là B nhân A thì chính xác hơn).
Nếu ta thực hiện B trước, rồi A sau, thì được phép nào?
Kết quả cũng là một đối xứng trục qua đỉnh, nhưng đỉnh
bây giờ là đỉnh nằm giữa các cạnh c1 và c2 , chứ không phải
là trục lúc nãy! Như vậy ta có
A.B 6= B.A
Khi có sự khác nhau như vậy, người ta gọi là tính chất không
giao hoán: A không giao hoán với B, và nhóm chứa cả A
và B là một nhóm không giao hoán.
Nếu thực hiện hai lần B liên tiếp thì sao? Thì như là
đứng yên: B 2 = I, hay có thể viết B −1 = B (lật ngược cũng
như lật xuôi).
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Thử thực hiện B, rồi đến A, rồi lại đến B, xem được
phép đối xứng nào? Kết quả là
B.A.B = A−1 ,
tức là phép quay 60 độ về bên trái.

Nhóm đối xứng hai phần tử
Các hình chỉ có một đối xứng không tầm thường là đối
xứng trục, ví dụ như là hình thang cân, hay tất cả các hình
khác cùng cột với hình thang cân ở trong Hình 4.1, thì có
nhóm đối xứng gồm 2 phần tử, ký hiệu là I và B chẳng
hạn: I là phần tử để yên, B là phần từ lật ngược lại.
Giống như phía trên ta đã thấy, nếu làm 2 lần B thì lại
thành I: viết là B.B = I. Ngoài ra còn có: I.I = I, I.B =
B, B.I = I (lật ngược rồi để yên, thì tức là lật ngược). Phần
tử nghịch đảo của B cũng chính là B: B mũ âm 1 bằng B:
lật “theo chiều ngược” thì cũng ra cùng kết quả như là lật
“theo chiều xuôi”.
Hình bình hành cũng có nhóm đối xứng gồm 2 phần tử,
tạm gọi là i và b: i cũng là đứng yên, nhưng b không phải
là lật ngược mà là quay 180 độ. Hai nhóm {I, B} và {i, b}
gồm các phép khác nhau (I và i thì giống nhau, đều là đứng
yên, nhưng B khác b). Tuy nhiên, làm 2 lần phép quay 180
độ thì cũng thành trở về vị trí cũ, tức là cũng có b.b. = i.
Rồi cũng có i.i = i, i.b = b.i = b.
Như vậy, tuy hai nhóm {i, b} và {I, B} là khác nhau,
“làm các việc khác nhau”, nhưng nếu ta quên đi việc chúng
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