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Tóm tắt nội dung—Bài báo này giới thiệu một thuật
toán hiệu quả để tìm một phép ghép hoàn chỉnh cho
bài toán phân công địa điểm thực tập cho sinh viên.
Chúng tôi mô hình bài toán theo dạng bài toán thỏa
mãn ràng buộc và áp dụng phương pháp tìm kiếm
cục bộ để giải quyết bài toán. Bằng cách chọn sinh
viên theo thứ tự xoay vòng và loại bỏ cặp khối trội
nhất, thuật toán sẽ loại bỏ tất cả các cặp khối tạo bởi
sinh viên được chọn ở mỗi vòng lặp. Thực nghiệm chỉ
ra rằng thuật toán đề xuất giải quyết bài toán kích
thước lớn hiệu quả cả về thời gian thực hiện và chất
lượng nghiệm.
Keywords-bài toán ghép cặp; cặp khối; phép ghép
ổn định; tìm kiếm cục bộ.

I. MỞ ĐẦU
Bài toán phân công địa điểm thực tập cho sinh
viên là bài toán thường gặp trong các trường đại
học. Bài toán này thường được thực hiện bằng cách
các khoa đào tạo phân công trực tiếp doanh nghiệp
thực tập cho sinh viên hoặc sinh viên xin giấy xác
nhận sẵn sàng tiếp nhận thực tập của doanh nghiệp
và sau đó đăng ký đơn vị thực tập với khoa đào tạo.
Khi mỗi doanh nghiệp bị hạn chế về số lượng nhận
sinh viên thực tập thì hướng giải quyết là không
hiệu quả vì khó đáp ứng được thỏa mãn đồng thời
yêu cầu chọn sinh viên thực tập của doanh nghiệp
và yêu cầu chọn doanh nghiệp thực tập của sinh
viên.
Bài toán phân công địa điểm thực tập cho sinh
viên là một bài toán ghép cặp được đề xuất bởi
Gale và Shapley với tên “College Admissions Problem” [1]. Gần đây, bài toán này được xuất hiện
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với tên “The Hospitals/Residents Problem” và được
gọi là bài toán HR [2], [3]. Trong ngữ cảnh của
bài toán nghiên cứu, các sinh viên được xem là
”residents” và các doanh nghiệp thực tập được xem
là “hospitals” và do vậy, chúng tôi sẽ sử dụng lại
các ký hiệu của “residents” và “hospitals” trong
bài toán HR để biểu diễn các ký hiệu của “sinh
viên - students” và “doanh nghiệp - enterprises”.
Cụ thể, bài toán HR được định nghĩa gồm một tập
khác rỗng R = {r1 , r2 , · · · , rn } các sinh viên, một
tập khác rỗng H = {h1 , h2 , · · · , hm } các doanh
nghiệp, trong đó mỗi ri ∈ R xếp hạng một tập con
của H theo một thứ tự ưu tiên hay “thích” nghiêm
ngặt (strict order of preference), mỗi hj ∈ H xếp
hạng một tập con của R theo một thứ tự “thích”
nghiêm ngặt và mỗi hj ∈ H có một số cj ∈ Z+
chỉ ra số sinh viên tối đa mà doanh nghiệp hj có
thể nhận thực tập. Một cặp (ri , hj ) ∈ R × H được
gọi là chấp nhận (acceptable) lẫn nhau nếu hj xuất
hiện trong danh sách xếp hạng của ri và ngược
lại. Một phép ghép M (matching) là một tập các
cặp (ri , hj ) ∈ R × H thỏa mãn: (i) ri và hj chấp
nhận lẫn nhau; (ii) ri được gán tối đa một hj ; và
(iii) hj được gán tối đa cj sinh viên ri . Một cặp
(ri , hj ) ∈ M được ký hiệu là M (ri ) = hj và
M (hj ) là tập tất cả các sinh viên được gán cho hj
trong M . Một doanh nghiệp hj ∈ H được gọi là
chưa đủ (under-subscribed), đủ (full) hoặc vượt quá
(over-subscribed) số lượng sinh viên thực tập nếu
|M (hj )| < cj , |M (hj )| = cj hoặc |M (hj )| > cj ,
tương ứng. Một cặp (ri , hj ) ∈ R × H là một cặp
khối (blocking pair) cho phép ghép M nếu: (i) ri và
hj chấp nhận lẫn nhau; (ii) ri hoặc không được gán
hoặc thích hj hơn M (ri ) theo nghĩa ri xếp hạng
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hj ưu tiên hơn M (ri ); và (iii) hj hoặc là chưa đủ
số lượng sinh viên được gán hoặc là xếp hạng ri
ưu tiên hơn sinh viên mà hj xếp hạng thấp nhất
trong M (hj ). Một phép ghép M được gọi là ổn
định (stable matching) nếu M không có bất kỳ cặp
khối nào, ngược lại M được gọi là không ổn định
(unstable matching). Mục tiêu giải bài toán HR là
tìm một phép ghép ổn định.
Bài toán HR yêu cầu các thực thể xếp hạng
các ứng viên (applicants) theo một thứ tự “thích”
nghiêm ngặt, do đó khó ứng dụng được cho các bài
toán thực tế. Vì vậy, một số mở rộng của bài toán
HR đã được đề nghị [3], [4], [5], trong đó bài toán
HR không yêu cầu các ứng viên xếp hạng nghiêm
ngặt (Hospitals/Residents problem with Ties, gọi tắt
là HRT) [2], [3] được chú ý nhiều nhất. Theo đó,
các định nghĩa của phép ghép ổn định đã được xem
xét gồm ổn định yếu (weak stability), ổn định mạnh
(strong stability) và siêu ổn định (super-stability).
Cho một thể hiện (instance) I của HRT, được biết
rằng các phép ghép ổn định yếu có nhiều kích thước
khác nhau và để cho mọi sinh viên được phân công
một địa điểm thực tập, hiển nhiên cần phải tìm một
phép ghép không chỉ ổn định mà còn có nhiều nhất
số sinh viên được phân công. Đây là bài toán tìm
phép ghép ổn định yếu với kích thước lớn nhất, được
gọi là MAX-HRT, và được chứng minh là NP-khó
(NP-hard) ngay cả khi mỗi hj ∈ H có cj = 1 [6],
[7]. Manlove và cộng sự [8] chứng minh rằng kích
thước lớn nhất của một phép ghép ổn định yếu luôn
lớn hơn 2 lần kích thước bé nhất của phép ghép
ổn định yếu trong mọi thể hiện của bài toán HRT.
Kwanashie và cộng sự [9] đề xuất hướng tiếp cận
lập trình nguyên (integer programming) để giải bài
toán MAX-HRT. Munera và cộng sự [10] chuyển
bài toán HRT thành bài toán SMTI và áp dụng giải
thuật tìm kiếm thích nghi (adaptive search) [11] để
giải bài toán MAX-HRT.
Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một thuật
toán MIN-BPS với ý tưởng dựa trên thuật toán xung
đột tối thiểu (min-conflicts algorithm) cho bài toán
thõa mãn ràng buộc [12] để giải bài toán MAXHRT. Cho một thể hiện I của bài toán HRT, thuật
toán MIN-BPS tìm nghiệm của I từ một phép ghép
ngẫu nhiên M . Tại mỗi bước lặp, thuật toán chọn
một sinh viên ri theo thứ tự xoay vòng và tìm một
doanh nghiệp hj để tạo thành một cặp khối (ri , hj )
trội nhất (undominated blocking pair), sau đó loại
bỏ (ri , hj ) ra khỏi M . Bằng cách loại bỏ cặp khối
trội nhất tạo bởi ri ∈ M , thuật toán sẽ loại bỏ tất
cả các cặp khối tạo bởi ri ∈ M để được một phép
ghép mới. Thuật toán lặp lại với phép ghép cho đến
khi đạt được một phép ghép hoàn chỉnh, tức là phép

ghép ổn định mà mọi sinh viên đều được phân công
doanh nghiệp thực tập, hoặc một số tối đa bước lặp.
Thực nghiệm chỉ ra rằng thuật toán MIN-BPS giải
quyết bài toán MAX-HRT kích thước lớn hiệu quả
cả về thời gian thực hiện và chất lượng nghiệm.
Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau:
Phần 2 giới thiệu các định nghĩa liên quan đến bài
toán, Phần 3 mô tả thuật toán MIN-BPS, Phần 4
thảo luận các kết quả thực nghiệm và Phần 5 đưa
ra các kết luận của bài báo.
II. CÁC ĐỊNH NGHĨA
Cho một thể hiện I và một phép ghép M của bài
toán HRT, một số định nghĩa [2], [3], [13] được sử
dụng trong bài báo gồm:
Định nghĩa 1 (cặp khối). Một cặp (ri , hj ) ∈ R×
H là một cặp khối cho phép ghép M nếu: (i) ri và
hj chấp nhận lẫn nhau; (ii) ri hoặc là không được
gán hoặc là "thích" hj hơn M (ri ) theo nghĩa xếp
hạng hj ưu tiên hơn M (ri ); và (iii) hj hoặc là chưa
đủ số sinh viên hoặc là xếp hạng ri ưu tiên hơn sinh
viên mà hj xếp hạng thấp nhất trong M (hj ).
Định nghĩa 2 (phép ghép ổn định yếu). Một phép
ghép M là ổn định yếu nếu M không có cặp khối,
ngược lại, M được gọi là không ổn định.
Định nghĩa 3 (kích thước phép ghép). Kích thước
của một phép ghép ổn định yếu M là số sinh viên
được phân công cho các doanh nghiệp trong M .
Nếu kích thước của M là n thì M được gọi là một
phép ghép hoàn chỉnh (perfect matching).
Định nghĩa 4 (cặp khối vượt trội). Một cặp khối
(ri , hj ) vượt trội (dominate) một cặp khối (ri , hk )
nếu ri thích hj hơn hk .
Định nghĩa 5 (cặp khối trội nhất). Một cặp khối
(ri , hj ) gọi là cặp khối trội nhất (undominated
blocking pair) nếu không có cặp khối nào vượt trội
cặp khối (ri , hj ).
Khái niệm cặp khối vượt trội và cặp khối trội
nhất được đề xuất trong [13] và sau đó được áp
dụng để giải bài toán SMTI [13], [14]. Khi loại bỏ
một cặp khối trội nhất (ri , hj ) cho một phép ghép
M , kết quả trả về một phép ghép mà tất cả các cặp
khối tạo bởi ri sẽ bị loại bỏ.
Bảng I mô tả một thể hiện của HRT gồm 8 sinh
viên và 5 doanh nghiệp. Trong danh sách xếp hạng
của các sinh viên, ví dụ, ký hiệu r2 : h1 (h4 h5 )
h3 có nghĩa là r2 xếp hạng h1 ưu tiên hơn h4 và
h5 , nhưng xếp hạng h4 và h5 là như nhau. Trong
danh sách xếp hạng ưu tiên của các doanh nghiệp,
ví dụ, h2 : (3) có nghĩa là c2 = 3. Phép ghép M
= {(2,1), (3,1), (4,2), (5,3), (6,2), (7,5), (8,4)} là
ổn định yếu, trong đó r1 không được phân công
thực tập và h2 chưa đủ số lượng sinh viên thực
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Bảng I: Xếp hạng của sinh viên và doanh nghiệp
Danh sách xếp hạng ưu
tiên của sinh viên
r1 : h1 h3 h2
r2 : h1 (h5 h4 ) h3
r3 : h1 h5 h2
r4 : h1 (h2 h4 )
r5 : h3 h1 h2
r6 : (h3 h2 ) h1 h5
r7 : h3 h4 h5 h1
r8 : h5 h4

Danh sách xếp hạng ưu tiên của
các doanh nghiệp
h1 : (2): r3 (r7 r5 r2 ) r4 r6 r1
h2 : (3): r5 r6 (r3 r4 ) r1
h3 : (1): (r5 r2 ) r6 r1 r7
h4 : (1): r8 r2 r4 r7
h5 : (1): r3 (r7 r6 r8 ) r2

tập. Tuy nhiên, phép ghép M = {(1,2), (2,1), (3,1),
(4,2), (5,3), (6,2), (7,5), (8,4)} là phép ghép hoàn
chỉnh, nghĩa là mọi sinh viên đều được phân công
địa điểm thực tập.
III. THUẬT TOÁN ĐỀ XUẤT
Trong phần này chúng tôi đề xuất thuật toán
MIN-BPS để giải bài toán MAX-HRT. Ý tưởng
chính của thuật toán là dựa trên thuật toán xung đột
tối thiểu để giải bài toán thỏa mãn ràng buộc [12],
trong đó ở mỗi bước lặp thuật toán chọn một hj
để gán cho một ri mà kết quả trả về là một phép
ghép có xung đột tối thiểu với rk ∈ R, ri 6= rk ,
theo nghĩa cặp khối. Điều này có nghĩa rằng cần
phải loại bỏ một cặp khối nào đó sao cho cải tiến
được tính ổn định của phép ghép. Với ý tưởng này,
chúng tôi sử dụng khái niệm cặp khối vượt trội để
giải quyết bài toán.
Thuật toán MIN-BPS được mô tả trong Thuật
toán 1, trong đó f (M ) được định nghĩa là số sinh
viên chưa được gán trong phép ghép M . Khởi tạo,
thuật toán gán một phép ghép ngẫu nhiên, M ,
cho phép ghép tốt nhất, Mbest . Ở mỗi vòng lặp,
thuật toán xét một ri ∈ R và tìm một hj (hàm
f ind(ri , M )) trong danh sách xếp hạng của ri sao
cho cặp (ri , hj ) là một cặp khối trội nhất của phép
ghép hiện thời M . Nếu không tồn tại hj , nghĩa là
phép ghép hiện thời không có cặp khối, thuật toán
đã tìm thấy một phép ghép ổn định. Nếu tất cả các
sinh viên được ghép trong phép ghép, nghĩa là phép
ghép là hoàn chỉnh (tức là f (Mbest ) = 0) và thuật
toán trả về phép ghép được tìm thấy. Ngược lại,
thuật toán khởi tạo lại một phép ghép ngẫu nhiên
và lặp lại quá trình tìm kiếm. Nếu tìm thấy một hj ,
thuật toán sẽ loại bỏ cặp khối (ri , hj ) bằng cách gán
hj cho ri để tạo thành một cặp (ri , hj ) ∈ M . Tiếp
theo, thuật toán kiểm tra nếu hj vượt quá số sinh
viên được xếp chỗ thì nó loại bỏ cặp (sw , hj ) ∈ M
để hj vừa đủ chỗ sắp xếp, trong đó sw là sinh viên
được xếp hạng ưu tiên thấp nhất của hj trong phép
ghép M . Thuật toán lặp lại cho đến khi hoặc là
Mbest là một phép ghép hoàn chỉnh hoặc đạt đến
một số vòng lặp tối đa được thiết lập trước, trường
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Input: - An instance I of HRT.
- A maximum iter. number max_iters
Output: A matching M .
function Main(I)
M := a random matching;
Mbest := M ;
ri := random(n);
iter := 0;
while (iter ≤ max_iters) do
for (k = 1 · · · n) do
ri := mod(ri , n) + 1;
hj := f ind(ri , M );
if (hj 6= ∅) then
break;
end
end
if (hj = ∅) then
if (f (Mbest ) > f (M )) then
Mbest := M ;
end
if (f (Mbest ) = 0) then
break;
else
M := a random matching;
continue;
end
end
M := M ∪ {(ri , hj )};
if (hj is over-subscribed) then
sw := hj ’s worst non-empty student;
M := M \{(sw , hj )};
end
iter := iter + 1;
end
return Mbest ;
end function

hợp này thuật toán trả về hoặc là một phép ghép
ổn định hoặc là một ghép không ổn định.
Chú ý rằng hàm f ind(ri , M ) được dùng để tìm
một cặp khối trội nhất (ri , hj ) cho phép ghép M .
Hàm được thực hiện bằng cách xét mỗi hj trong
danh sách xếp hạng của ri theo thứ tự ưu tiên giảm
dần và dừng lại ở cặp khối đầu tiên, khi đó (ri , hj )
là một cặp khối trội nhất.
IV. THỰC NGHIỆM
Trong phần này chúng tôi mô tả các thực nghiệm
để đánh giá hiệu quả của thuật toán MIN-BPS.
Chúng tôi áp dụng thủ tục tạo bài toán SMTI [15]
để sinh ra các thể hiện của HRT với 4 tham số
(n, m, p1 , p2 ), trong đó n là số sinh viên, m là số
doanh nghiệp, p1 là xác suất xuất hiện các ứng viên
trong danh sách xếp hạng của ri ∈ R và hj ∈ H,
p2 là xác suất cho phép ri ∈ R và hj ∈ H xếp
hạng các ứng viên với mức ưu tiên bằng nhau. Tất
cả các thực nghiệm được thực hiện bởi phần mềm
Matlab phiên bản 2017a trên một máy tính cá nhân
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Thực nghiệm 1: Trong phần này chúng tôi mô
tả kết quả thực nghiệm để so sánh hiệu quả của
thuật toán MIN-BPS với thuật toán LSA [13]. Đầu
tiên, chúng tôi tạo ra các thể hiện HRT với n =
50, m = 10, p1 = {0.1, 0.2, · · · , 0.8} và p2 =
{0.0, 0.1, · · · , 1.0}. Tiếp theo, chúng tôi tạo ra 100
thể hiện HRT cho mỗi tập giá trị (n, m, p1 , p2 ), tính
trung bình thời gian thực hiện và phần trăm phép
ghép hoàn chỉnh được tìm thấy bởi MIN-BPS và
LSA.
Hình 1 chỉ ra thời gian thực hiện trung bình của
MIN-BPS và LSA. Khi p1 tăng từ 0.1 đến 0.8, thời
gian thực hiện trung bình của MIN-BPS tăng từ
khoảng 10−3 (giây) đến khoảng 10−1 (giây), trong
khi thời gian thực hiện trung bình của LSA tăng từ
khoảng 10−1 (giây) đến khoảng 101.2 (giây). Khi p2
tăng từ 0.0 đến 1.0, thời gian thực hiện của MINBPS thay đổi không đáng kể, trong khi thời gian
thực hiện của LSA có xu hướng giảm dần. Ngoài
ra, kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng MIN-BPS vượt
trội LSA về thời gian thực hiện (vì vậy được lấy
log10) cho mọi giá trị của p1 và p2 . Kết quả này
có thể giải thích như sau. LSA là một thuật toán
tìm kiếm cục bộ, ở mỗi vòng lặp, LSA phải tìm
một tập các phép ghép láng giềng của phép ghép
hiện thời, tính tổng số lượng cặp khối cho mỗi phép
ghép láng giềng (cần O(n2 ) thời gian) và di chuyển
phép ghép hiện thời tới phép ghép láng giềng tốt
nhất theo nghĩa có số lượng cặp khối bé nhất. Một
phép ghép láng giềng được sinh ra bằng cách loại
bỏ một cặp khối vượt trội trong phép ghép hiện
thời. Vì số lượng phép ghép láng giềng được sinh
ra trong mỗi bước lặp là rất lớn, do đó LSA cần
nhiều thời gian để tính giá của các phép ghép láng
giềng. Ngược lại, MIN-BPS chỉ tìm một cặp khối
vượt trội ở mỗi bước lặp để loại bỏ và tạo thành
một phép ghép mới, khi loại bỏ một cặp khối vượt
trội tạo bởi một ri nào đó, tất cả cặp khối được tạo
bởi ri sẽ bị loại bỏ trong phép ghép kết quả. Do
đó, MIN-BPS vượt trội LSA về thời gian thực hiện.
Hình 2 chỉ ra phần trăm phép ghép hoàn chỉnh
được tìm thấy bởi MIN-BPS và LSA (khi p1 thay đổi
từ 0.1 đến 0.4, cả MIN-BPS và LSA đều tìm thấy
100% phép ghép hoàn chỉnh, do đó không được thể
hiện trong hình này). Khi p1 thay đổi từ 0.5 đến 0.8,
MIN-BPS vượt trội LSA về chất lượng nghiệm tìm
được.
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Hình 1: Thời gian thực hiện của MIN-BPS và LSA.
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Hình 2: Phần trăm số phép ghép hoàn chỉnh tìm
thấy bởi MIN-BPS và LSA.
B. Thực nghiệm với dữ liệu lớn
Trong phần này chúng tôi thực hiện các thực
nghiệm với bài toán HRT kích thước lớn để xem
xét hiệu quả của MIN-BPS. Chúng tôi tạo ra các
thể hiện HRT với n = {100, 200, · · · , 1000},
m = {10, 20, · · · , 50}, p1 = 0.5 và p2 = 0.5. Với
mỗi tập giá trị của (n, m, p1 , p2 ), chúng tôi sinh
ra 100 thể hiện HRT, chạy thuật MIN-BPS tối đa
50000 lần lặp, tính trung bình thời gian thực hiện
và phần trăm phép ghép hoàn chỉnh tìm được.
Thực nghiệm 2: Thực nghiệm được thực hiện
để đánh giá MIN-BPS với cj được sinh ngẫu nhiên
trong đoạn [1, q], trong đó q là số lượng sinh viên
được hj xếp hạng. Hình 3 chỉ ra phần trăm phép
ghép hoàn chỉnh được tìm thấy bởi MIN-BPS. Khi
m = {20, 30, · · · , 50}, MIN-BPS luôn tìm được
phép ghép hoàn chỉnh với mọi n. Khi m = 10, phần
trăm phép ghép hoàn chỉnh được tìm thấy giảm dần
khi n tăng từ 100 đến 1000.
Hình 4 chỉ ra thời gian thực hiện trung bình của
MIN-BPS. Khi m = {20, 30, 40, 50}, thời gian thực
hiện của MIN-BPS tăng không đáng kể khi n tăng
từ 100 đến 1000. Khi m = 10, thời gian thực hiện
của MIN-BPS tăng khi n tăng từ 100 đến 1000.
Điều này bởi vì phần trăm phép ghép hoàn chỉnh
được tìm thấy giảm như trong Hình 3, do đó MINBPS phải thực hiện hết 50000 lần lặp. Hơn nữa,
khi m = 10, thời gian thực hiện của MIN-BPS tăng
so với m = {20, 30, 40, 50}. Điều này cũng vì khi
đó MIN-BPS luôn tìm được phép ghép hoàn chỉnh
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Hình 3: Phần trăm phép ghép hoàn chỉnh khi cj
ngẫu nhiên và cj ∈ [1, q].
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Hình 4: Thời gian thực hiện trung bình khi cj ngẫu
nhiên và cj ∈ [1, q].
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Hình 5: Phần trăm phép ghép hoàn chỉnh khi cj =
n/m.
và do đó không cần sử dụng hết 50000 vòng lặp,
trong khi m = 10, MIN-BPS vẫn còn tìm ra các
phép ghép không hoàn chỉnh, do đó MIN-BPS cần
lặp hết 50000 lần.
Thực nghiệm 3: Thực nghiệm được thực hiện
để đánh giá MIN-BPS với cj = n/m, nghĩa là tổng
số chỗ thực tập của các doanh nghiệp đúng bằng
số sinh viên. Hình 5 chỉ ra phần trăm phép ghép
hoàn chỉnh được tìm thấy bởi MIN-BPS. Thuật toán
chỉ tìm được 100% phép ghép hoàn chỉnh khi m =
{30, 40, 50}. Khi m = {10, 20}, MIN-BPS tìm thấy
phép ghép hoàn chỉnh ít hơn trong Thực nghiệm 1,
số lượng trung bình các sinh viên không được xếp
chỗ thực tập được chỉ ra trong Hình 6.
Thực nghiệm 4: Với kết quả trong Hình 6, chúng
tôi tăng cj = 1.1 ∗ n/m, nghĩa là tăng cj lên 1.1
lần so với Thực nghiệm 3. Hình 7 chỉ ra phần trăm
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Hình 6: Trung bình số sinh viên không được xếp
chỗ khi cj = n/m và m = {10, 20}.
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Hình 7: Phần trăm phép ghép hoàn chỉnh khi cj =
1.1 ∗ n/m.
phép ghép hoàn chỉnh được tìm thấy bởi MIN-BPS.
Thuật toán luôn tìm được 100% phép ghép hoàn
chỉnh khi m = {20, 30, 40, 50} với mọi n từ 100
đến 1000. Khi m = 10, thuật toán tìm được trên
90% phép ghép hoàn chỉnh. Hiển nhiên, nếu cj
được tăng càng cao, MIN-BPS càng dễ tìm thấy
các phép ghép hoàn chỉnh.
Thực nghiệm 5: Cuối cùng, chúng tôi thực
nghiệm với cj được lấy giá trị ngẫu nhiên trong
đoạn [0.2q, 0.5q], trong đó q là số sinh viên được
hj xếp hạng. Điều này có nghĩa rằng doanh nghiệp
hj xếp hạng 50% sinh viên (vì p1 = 0.5), nhưng
chỉ chọn từ 10% đến 25% trong số sinh viên được
xếp hạng. Hình 8 chỉ ra phần trăm số lượng các
phép ghép hoàn chỉnh được tìm thấy bởi MIN-BPS.
Với thực nghiệm này, MIN-BPS tìm được 99% cho
trường hợp m = 10 và n = 700 hoặc n = 800 và
100% cho các trường hợp còn lại. Hình 9 chỉ ra thời
gian thực hiện của MIN-BPS. Thuật toán thực hiện
chỉ trong thời gian 0.03 (giây) ngay cả khi n = 1000
với các giá trị của m = {10, 20, · · · , 50}. Rõ ràng
MIN-BPS hiệu quả với HRT kích thước lớn.
V. KẾT LUẬN
Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một thuật
toán MIN-BPS để tìm phép ghép hoàn chỉnh cho bài
toán phân công địa điểm thực tập cho sinh viên. Ý
tưởng chính của thuật toán là loại bỏ một cặp khối
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vượt trội tại mỗi bước lặp để cải tiến tính ổn định
của một phép ghép. Kết quả thực nghiệm trên các
tập dữ liệu được tạo ngẫu nhiên chỉ ra rằng thuật
toán đề xuất giải quyết hiệu quả bài toán kích thước
lớn cả thời gian thực hiện và chất lượng nghiệm.
Một hướng mở rộng của bài toán là cần đánh giá
các điều kiện ràng buộc về số lượng sinh viên và số
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