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Tổng quan
Giáo dục và đào tạo là một nhân tố quan trọng, đóng vai trò nồng cốt của
một quốc gia, hay nói cách khác giáo dục chính là chìa khoá mở ra cho một
quốc gia như Việt Nam có một cơ hội hoà nhập với toàn thế giới. Nước ta đã
và đang từng ngày đẩy mạnh phát triển giáo dục và đạt được nhiều thành tựu
nhất định Song, vẫn còn những vấn đề bất cập nhức nhối vẫn đang diễn ra âm
thầm từng ngày mạnh mẽ đã tạo sự tiêu cực trong môi trường giáo dục nước
nhà. Tiêu biểu nhất là vấn đề "chạy đua"để đưa các con vào các trường "điểm".
Trong một cuộc khảo sát trực tuyến của báo Dân Trí với gần 20,000 người, hơn
62% phụ huynh thừa nhận đã dùng tiền hoặc quan hệ cá nhân để "chạy"trường
tốt cho con mà trong đó có tới 31% học sinh không đạt tiêu chuẩn tuyển[1] .
Vậy việc đưa ra một phương án phân tuyến phù hợp là một vấn đề cấp thiết
và cũng như một bài câu hỏi khó cho Bộ giáo dục và đào tạo. Một cách phân
tuyến phải đảm bảo được các yếu tố như số học sinh phân vào các trường phải
phù hợp với điều kiện của các trường cũng như sự công bằng và các quyền lợi
của học sinh. Vì vậy chúng tôi đã phát triển và đưa ra một số mô hình, sử dụng
các thuật toán như cặp ghép hay quy hoạch tuyến tính, để có thể tự động đưa
ra cách phân tuyến phù hợp với các dữ liệu về học sinh và trường học.
Từ khóa: phân tuyến; ghép cặp; quy hoach tuyến tính; ghép cặp ổn định
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2

1

Bài toán đặt ra

Chúng ta cần tìm phương án cho phân tuyến các học sinh tốt nghiệp tiểu học
vào các trường cấp 2 trong cùng khu vực quận. Ta có thể phân một số lượng
học sinh nhất định từ các trường tiểu học bất kì đến trường trung học bất kì.
Do trong thực tế không gian của mỗi trường và cần một kinh phí nhất định
để hoạt động nên chúng ta sẽ có giới hạn trên và giới hạn dưới của của học
sinh từng trường.Do sự di chuyển của các học sinh tới trường học cũng có ảnh
hưởng không nhỏ tới cách chọn phương án nên chúng ta có dữ liệu về thời gian
di chuyển từ các trường tiểu học đến các trường trung học. Vậy chúng ta cần
chọn trọng số các cạnh một cách hợp lý đề thỏa các điều kiện của trường và
phải tối ưu theo các yếu tố khác.
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Gỉả thiết

1. Do trường tiểu học không phân biệt trường chuyên hoặc thường nên ta
giả sử các trường đều có các quyền lợi giống nhau và không có sự phận biệt giữa
các trường
2. Để việc phân bố trở nên hiệu quả ta nên coi học sinh của mỗi trường là
một nhóm có vị trí địa lý giống nhau, nên ta giả sử học sinh sống gần trường
tiểu học.
3. Trong trường hợp xấu nhất, các học sinh tốt nghiệp đều được phân vào
một trường trung học cơ sở.
4. Số học sinh không học các trường trung học cơ sở trực thuộc sở là thấp
và không đáng kể. .
5. Các học sinh được chia thành 4 nhóm theo xếp loại học tập: Giỏi, Khá,
Trung Bình, Yếu.
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3.1

Xây dựng mô hình
Mô hình phân tuyến theo thời gian di chuyển và sự
phân bố của học sinh

Khi phân tuyến, đội tượng quan trọng nhất cần phải tối ưu là các học sinh.
Một yếu tố quan trọng là thời gian di chuyển của các em đến trường. Vì vậy
mô hình đầu tiên của chúng tôi được phát triển dựa trên vị trí của các học sinh
vào các trường.
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3.1.1

Các biến số

Biến số
M
N
Gi
Li
Hi
Si
Di,j
Xi,j
Sum

Ý nghĩa
Số lượng trường tiểu học trong khu vực.
Số lượng trường trung học cơ sở trong khu vực.
Số lượng học sinh tốt nghiệp từ trường tiểu học i.
Biểu diễn số học sinh tối thiểu mà trường trung học cơ sở i nhận.
Biểu diễn số học sinh tối đa mà trường trung học cơ sở i nhận.
Biểu diễn số học sinh tối ưu của trường trung học cơ sở i.
Thời gian di chuyển từ trường tiểu học i đến trường trung học cơ
sở j.
Số học sinh được từ trường tiểu học i được phân vào trường trung
học cơ sở j.
Tổng số học sinh tốt nghiệp từ tất cả các trường tiểu học trong
khu vực.

Ngoại trừ Xi,j thì tất cả biến số ở trên đều là dữ liệu nhập vào từ thực tế.
Chúng tôi sẽ dùng tài liệu thống kê "Số liệu tiếp nhận học sinh tiểu học vào
trường Trung học cơ sở năm 2016-2017"[3] được trích từ báo "Thanh Niên"để
phân tuyến học sinh trong khu vực quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Việc áp dụng mô hình trên vào thực tế sẽ cho ta thấy khả năng ứng dụng của
mô hình trong thực tế.
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Từ bảng số liệu trên, chúng tôi chỉ xét 6 trường THCS theo thứ tự từ 1 đến 6
đơn giản hóa việc tính toán cũng như giúp bài toán được gọn và dễ hiểu hơn.
từ đó, lập được ma trận dưới đây và dùng Matlab để giải:


365 0
0
0
0
0
 34 150 0
0
0
0 


209 0
0
0
0
0 


 57
0 128 0
0
0 


 0 208 0
0
0
0 


 0
0
98
0
0
0 


 0
0 168 0
0
0 


 0
0
0
87
0
0 


0
0
13
0
0 
Xi,j = 

 0
 0
0
0 122 288 0 


 0
0
0
0 127 0 


 0
0
0
0 119 0 


 0
0
0
0
14
0 


 0
0
0
0
50
0 


 0
0
0
0
48
0 


 0
0
0
0
0 227
0
0
0
0
0
74
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Chúng tôi sẽ chỉ xét 3 trường Tiểu học là Ngô Sĩ Liên, Âu Lạc và Nguyễn
Gia Thiều để đơn giản hóa việc tính toán cũng như giúp các bạn hiểu rõ nội
dung mô hình. Dưới đây là ma trận thời gian di chuyển giữa 6 trường Tiểu học
và 3 trường THCS (phút)

Di,j

 Ngô
Lê Văn Sĩ

Tân Sơn Nhất


Nguyễn
Thanh
Tuyền

=

Hoàng Văn Thụ


Chi Lăng
Đống Đa

Sĩ Liên Âu Lạc Nguyễn Gia Thiều 
3
6
17

6
7
15


10
14
12


5
1
9


11
7
5
13
10
3


Lê Văn Sĩ
365
 34
Tân Sơn Nhất

Nguyễn Thanh Tuyền 
 209
Gi =
 280
Hoàng Văn Thụ

 98
Chi Lăng
Đống Đa
168

Ngô Sĩ Liên
558
 380
Li = Âu Lạc
Nguyễn Gia Thiều 266
3.1.2













Ngô Sĩ Liên
658
 Ri = Âu Lạc
 480
Nguyễn Gia Thiều 366




Giải quyết mô hình

Đầu tiên hãy tiếp cận bài toán theo một cách trực tiếp nhất. Cho các danh
sách các trường tiểu học và số lượng học sinh tốt nghiệp từ mỗi trường, danh
sách các trường trung học cơ sở và các giới hạn trên và dưới của chỉ tiêu các
trường đó., lập ra một kế hoạch phân tuyến sao cho các học sinh đều được phân
vào một trường, và tổng thời gian để đi tới trường của các em là nhỏ nhất. Do
chúng ta đã giả sử học sinh sống ở gần trường tiểu học, khoảng cách từ nhà
một học sinh tiểu học trường i bất kì đến một trường trung học cơ sở j là Di,j .
Từ bài toán trên ta có thể lập một phương pháp giải theo quy hoạch tuyến
tính qua những điều kiện sau:
1.

PM

Xi,j = Gi , ∀ i ≤ N

2.

PN

Xi,j ≥ Lj , ∀ j ≤ M

3.

PN

Xi,j ≤ Hj , ∀ j ≤ M

j=1

i=1

i=1

4. minimize

PN

i=1

PM

j=1

Xi,j × Di,j .
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Dưới đây chúng tôi xin đưa ra một hướng tiếp cận khác với bài toán. Bài
toán không còn đưa về việc tối ưu thời gian nữa mà là một yếu tố quan trọng
không kém trong công việc phân tuyến.
Sau khi chúng tôi đã thử nghiệm mô hình trên với những dữ liêu từ quận
Tân Bình, cụ thể hơn là trong 3 trường trung học cơ sở và 6 trường tiểu học
bằng MATLAB. Chương trình trả ra kết quả.


365 0
0
184 0
0 



125 0
84


Xi,j = 

0
185
0


 0
0
98 
0
0 168
Có thể thấy kết quả trả ra cũng khá tương đồng với số lượng học snh được
phân ra bởi sở. Với số lượng học sinh từ các trương Lê Văn Sĩ, Chi Lăng và
Đống Đa là bằng nhau. Vậy ta có thể thấy do các yếu tố là các lớp tăng cường
ngoại ngữ tạo thêm một số ràng buộc cho mô hình của chúng ta.
Mở rộng 1
Với mô hình trên, chúng ta có thể phân tuyến học sinh phù hợp cho việc di
chuyển đến trường. Song, không thể tối đa được chỉ tiêu thích hợp cho từng
trường và học lực học sinh sẽ không đồng đều dẫn đến chênh lệch về chất lượng
học sinh giữa các trường cũng như không đảm bảo được chất lượng giảng dạy.
Nhận ra được vấn đề đó, chúng tôi đã phát triển thêm các mô hình mở rộng
nhằm khắc phục những điểm chưa phù hợp của mô hình chính.Trong trường
hợp tất cả các học sinh học sinh tiểu học đã tốt nghiệp không vượt quá tất cả
số học sinh cần tuyển vào trường trung học cơ sở:
PN

j=1

Gj ≤

PM

i=1

Si

PM
PN
Ta đặt ω = i=1 Si - j=1 Gj . Dễ thấy ω là số lượng học sinh thừa thiếu
trong năm đó, vậy để công bằng, ta chia đều số lượng học sinh đó cho mỗi
trường.
ω
Đặt Pi là số nguyên gần nhất với Si - M
vậy theo điều kiện đề bài, bài toán
đưa về:

1.

PN

Xij = Pj

2.

PM

Xij = Gi

i=1

j=1

3. minimize

PN PM
i=1

j=1

Xij Dij

Sau khi thử nghiệm với mô hình
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Mở rộng 2
Một tình huống khác sẽ gặp trong thực tế chính là số học sinh tốt nghiệp
không đủ dẫn đến thiếu chỉ tiêu các trường hoặc vượt quá chỉ tiêu nhưng vẫn
theo một tỉ lệ nhất định . Chúng tôi xây dựng mô hình này để bố trí số lượng
học sinh hợp lí cho từng trưởng trong trường hợp này. Đặt ki là số học sinh
trường trung học cơ ở i thiếu, ta có:
-

PM

ki = ω

-

k1
S1

kM
k2
S2 =...= SM

i=1

Vậy
→ ki =

=

kM
k1
k2
S1 = S2 =...= SM
ω
Sum Si

PM

k

i=1 i
=
= PM
S
i=1

i

ω
Sum

Mặt khác gọi Ki là số họcPsinh mà trường trung học cơ ở i thực sự thiếu
M
ta cần tìm Ki sao cho P = i=1 (Ki − ki )2 nhỏ nhất. Đặt ri = Ki − ki . Bài
toán đưa về:
1. Si − Li − ki ≥ ri ≥ Si − Hi − ki
2.

PM

i=1 ri

=0

3. minimize P =

PM

i=1 (ri )

2

Các điều kiện này có thể được giải bằng một biến thể của thuật toán CrissCross, một mở rộng của phương pháp đơn hình nhưng với hàm mục tiêu không
cần phải là một hàm tuyến tính. Hoặc ta có thể giải bằng hàm f mincon() nếu
sử dụng MATLAB.
3.1.3

Kết luận

Với mô hình và các mở rộng trên ta có thể thấy ở mỗi phiên bản của bài toán
ta chỉ tập trung tối ưu một yếu tố duy nhất của bài toán (thời gian di chuyển
ở mô hình gốc và độ phân bố của các học sinh ở các trường ở trong phần mở
rộng). Đây là hai hướng giải quyết hoàn toán khác nhau điều này dẫn đến khi
chúng ta đang cố tối ưu một yếu tố sẽ dẫn đến việc yếu tố còn lại sẽ bị tệ đi
rất nhiều. Trong thực tiễn nhưng mô hình này là không thực tế vì không kiểm
soát được một yếu tố có thể đưa đến những tình huống bất khả thi. Vì vậy dựa
vào những mô hình lý thuyết trên, chúng tôi đưa ra một mô hình thực tế hơn.
Trên thực tế, chúng ta không cần cố đưa một yếu tố về cực tiểu mà chỉ cần
nó bé hơn một giới hạn nào đó. Trong trường hợp này việc cố gắng tối ưu thời
gian di chuyển là cực kì không càn thiết, chúng ta có thể hi sinh một vài giây
hoặc vài phút để có thể cải thiển sự phân bố học sinh trong các trường một
cách đáng kể. Vì vậy thay vì đặt tư tưởng là phải tối ưu cả hai hàm ta có thể
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thay một yếu tố thành điều kiện. Nếu vậy thì bài toán trên hoàn toàn có thể
đặt lại như sau:
1. Si − Li − ki ≥ ri ≥ Si − Hi − ki
2.

PM

3.

PN PM

i=1 ri

i=1

=0
j=1

Xij Dij ≤ T Cap

4. minimize P =

PM

i=1 (ri )

2

Với T Cap là chặn trên của thời gian.
Đây là bài toán hoàn toàn giống như bài mở rộng 2 với điều kiện thêm là 3.
T Cap sẽ là một con số mà người dùng sẽ nhập tùy theo nhu cầu của họ. Theo
chúng tôi đây là một mô hình thực tế vì người dùng có thể thử nhiều trường hợp
của T Cap để đưa ra các cách phân chia hợp lý tùy với các điều kiện khác của
môi trường chứ không phải một kết quả cụ thể cho một tập input nhất định.
3.1.4

Mô hình trong trường hợp các học sinh có xêp loại học sinh

Do chúng ta phân bô học sinh theo khoảng cách và độ phân bố nên có thể
các trường đưa đến tình trạng ở các trường sẽ không đồng đều về số lượng học
sinh ở các phân loại khác nhau. Ví dụ ở một trường số lượng học sinh giỏi sẽ
trở nên quá nhiều và ít hơn ở các trường khác. Điều nãy dẫn đến sự thiếu cân
bằng trong môi trường học tập. Vậy nên với các số liệu có sự chênh lệch lớn
trong số liệu, chúng ta nên tìm một mô hình có thể tối ưu điều này nhưng đồng
thời không được gây thiệt thòi cho các học sinh.
Mô hình mà chúng tôi sau đây dựa trên ý tưởng xếp các học sinh vào theo tỉ
lệ đầu ra của mỗi trường như tỉ lệ xếp loại học sinh lớp 9 tốt nghiệp từ trường.
Chúng ta cần đưa các tỉ lệ này xấp xỉ nhau thê nên ta có thể đưa ra mô hình này:
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Biến số
Gi1
Gi2
Gi3
Gi4
Fi1
Fi2
Fi3
Fi4
Xij1
Xij2
Xij3

Ý nghĩa
Số học sinh giỏi tốt nghiệp trường tiểu học i
Số học sinh khá tốt nghiệp trường tiểu học i
Số học sinh trung bình tốt nghiệp trường tiểu học i
Số học sinh yếu tốt nghiệp trường tiểu học i
Số học sinh giỏi vào trường trung học cơ sở i
Số học sinh khá vào trường trung học cơ sở i
Số học sinh trung bình vào trường trung học cơ sở i
Số học sinh yếu vào trường trung học cơ sở i
Số học sinh giỏi từ trường tiểu học i đến trường trung học cơ sở j
Số học sinh khá từ trường tiểu học i đến trường trung học cơ sở j
Số học sinh trung bình từ trường tiểu học i đến trường trung học
cơ sở j
Xij4
Số học sinh yếu từ trường tiểu học i đến trường trung học cơ sở j
Ri1
Tỉ lệ trung bình học sinh giỏi tốt nghiệp trường trung học cơ sở i
trong 5 năm gần đây
Ri2
Tỉ lệ trung bình học sinh khá tốt nghiệp trường trung học cơ sở
i trong 5 năm gần đây
Ri3
Tỉ lệ trung bình học sinh trung bình tốt nghiệp trường trung học
cơ sở i trong 5 năm gần đây
Ri4
Tỉ lệ trung bình học sinh yếu tốt nghiệp trường trung học cơ sở i
trong 5 năm gần đây
Và dựa vào những nhận xét đã đặt ra ở trên:
PM

Xijk = Gik

PN

Xijk = Fik

j=1

i=1

Fi1 : Fi2 : Fi3 : Fi4 = Ri1 : Ri2 : Ri3 : Ri4
minimize F =

P4

k=1

PN PM
i=1

j=1

Xijk Dij

Với mô hình trên nghiệm của chúng ta có thể là những số không nguyên, do
khi áp dụng vào thực tế ta có thể bỏ qua những sai số nhỏ nên ta có thể làm
tròn các kết quả đến số nguyên gần nhất nhưng vẫn bảo đảm được kết quả ứng
dụng được vào thực tiễn.

3.2

Mô hình theo nguyện vọng học sinh

Hai mô hình trên được phát triển từ ý tưởng tối ưu hóa thời gian di chuyển
của các học sinh. Nhưng sau khi tham khảo một số tài liệu của một số quốc gia
khác, điều này dẫn đến sự bất công do các học sinh không được vào những ngôi
trường mà mình yêu thích mà bị phân tuyến một cách cưỡng bức vào các trường
gần nhà. Điều này tuy có tối ưu được các yếu tố như thời gian di chuyển hay tỉ
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lệ học sinh của các trường, nhưng lại làm gia tăng số lượng học sinh học những
trường không mong muốn hoặc những ngôi trường không phù hợp. Hệ quả của
việc này là sự gia tăng trong tham nhũng trong giáo dục, cha mẹ sử dụng tiền
bạc và quan hệ để đưa con vào các trường mình muốn. Chính vì vậy, chúng tôi
đã phát triển một mô hình mới dựa trên các nguyện vọng của học sinh, giảm
thiểu tối đa việc học sinh bị phân vào các trường trái với mong muốn cũng như
sự xuất hiện của các hiện tượng tiêu cực. Sau khi tìm hiểu thì chúng tôi tìm ra
một mô hình tương tự để giải quyêt được tình trạng này, đó chính là mô hình
hôn nhân ổn định của Gale-Shapley[2] .

3.2.1

Thuật toán cặp ghép ổn định

Với mô hình này học sinh sẽ đánh giá các trường theo độ yêu thích. Do sự
phân bố yêu thích của các học sinh sẽ không đồng đều với nhau nên chắc chắn
không phải lúc nào cũng sắp xếp được các học sinh vào những trường mà họ
muốn. Do vậy để cho công bằng chúng ta còn phải xếp hạng học sinh theo các
tiêu chí, cụ thể trong đây có thể là điểm thi tốt nghiệp tiểu học của các em. Do
các trường cũng không hề có thông tin gì khác về các học sinh nộp vào trường
mình, ta có thể coi thứ tự điểm của các em cũng là thứ tự ưu tiên của các
trường. Chúng ta sử dụng thuật toán sau vào mô hình:
Bước 1: Xét học sinh từ điểm cao tới thấp, nếu trường xếp hạng cao nhất
của họ còn chỉ tiêu thì xếp học sinh đó vào ngôi trường đó không thì coi như
các học sinh đó bị loại ở bước 1.
Bước k: Chỉ xét các học sinh bị loại ở bước k − 1. Xét học sinh từ điểm cao
tới thấp, nếu trường xếp hạng cao thứ k của họ còn chỉ tiêu thì xếp học sinh
đó vào ngôi trường đó không thì coi như các học sinh đó bị loại ở bước k.
Sau khi đã thực hiện thuật toán trên thì tất cả học sinh đều đã tìm được
một trường thích hợp cho mình. Thuật toán này đảm bảo các học sinh được
phân bô theo trường mình thích và các trường cũng sẽ tuyển được những học
sinh thích hợp. Thuật toán này bảo đảm được hai điều sau:
1. Nếu số học sinh không bé
tổng số chỉ tiêu của các trường thì các học
Phơn
M
sinh luôn có trường. Tức nếu i=1 Cti ≤ N um thì ở bước cuối của thuật toán
số học sinh bị loại bằng 0(với Cti là chỉ tiêu của trường i và N um là tổng số
học sinh).
2. Đảm bảo sự phân chia luôn đảm bảo tính công bằng. Tính công bằng
được tính là không tồn tại một cặp học sinh i và j vào trường Sci và trường
Scj mà scorei < scorej nhưng qi,Sci < qj,Scj (với scorei là điểm tốt nghiệp học
sinh i và qi,j là hạng độ yêu thích của trường j với học sinh i.
Với mô hình như vậy chúng ta sẽ bảo đảm các học sinh sẽ có cơ hội vào được
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trường yêu thích của mình. Xếp hạng các em sẽ cũng là động lực để các em cố
gắng hơn nữa để có thể vô được ngôi trường mình yêu thích.
3.2.2

Ứng dụng trong thực tế

‘
Với mô hình trên nếu muốn biến đổi thành một cơ chế áp dụng được sẽ
phải qua rất nhiều thay đổi do những yếu tố khác ảnh hưởng. Sau đây chúng
tôi sẽ nói qua một số những thay đổi nhất định để phù hợp với những điều kiện
trong thực tế:
• Do trong thực tế số lượng trường trung học cơ sở có thể rất lớn nên việc
cho mỗi em học sinh xếp hạng tất cả các trường theo thứ tự là không khả
thi. Vậy một biến đổi có thể là cho các học sinh đưa ra một danh sách các
trường có giới hạn và theo thứ tự rồi giả sử độ yêu thích của các trường
còn lại là bằng nhau. Do các trường còn lại có độ ưu tiên băng nhau, sau
khi áp dụng thuật toán thì các học sinh dư còn lại có thể phân tối ưu theo
mô hình 1.
• Do số lượng điểm thi phân biệt là hữu hạn và nhỏ hơn rất nhiều so với
số học sinh nên có thể khi các trường gần tới giới hạn một số học sinh
bằng điểm nhau có thể lại có những kết quả khác nhau vậy đem lại kết
quả không công bằng. Do vậy có thể một trường có thể không cố định số
lượng tuyển sinh mà có thể có một phần trăm học sinh có thể nhận thêm
nếu có trường hợp có những học sinh bằng điểm. Điều này sẽ công bằng
hơn trong thực tế và tránh sự ưu tiên về các yếu tố khác.
• Do không phải trường nào cũng muốn nhấn mạnh về học tập nên việc chỉ
xét điểm tốt nghiệp là điều không hợp lý. Vì thế ta có thể để các trường
quyết định về một số cách để xếp hạng hồ sơ để có thể đa dạng hóa các
chỉ tiêu cũng như cho các em có định hướng tốt hơn về một số yếu tố khác
ngoài chỉ việc học thuật.
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4

Đánh giá mô hình và ứng dụng vào thực tế

Ở mô hình 1, chúng ta tập trung vào việc tối ưu hai yếu tố là thời gian và
sự phân bố học sinh trong các trường trung học cơ sở. Điều này giúp cho tỉ lệ
phân bố các học sinh giữa các trường là đồng đều nhau, không làm cho một số
trường dư hoặc thùa chỉ tiêu tối ưu một cách quá đáng. Ngoài ra việc tối ưu
hóa thời gian bằng biến chặn có thể cho người sử dụng mô hình có thể linh hoạt
điều chỉnh thời gian giới hạn để có thể tối ưu các yếu tố khác một cách dễ dàng
hơn ở các trường hợp cụ thể khác nhau. Ngoài ra chúng tôi còn đưa ra một mô
hình biến thể của mô hình một nhằm có thể phân chia các học sinh, sao cho
chất lượng học sinh của mỗi trường là phù hợp với các yếu tố của trường đó
nhất. Tuy nhiên, tất cả các biến thể và mở rộng này đều không dựa trên các
yếu tố đến từ phía học sinh. Điều này phần nào làm cho việc phân tuyến trở
nên ép buộc và sẽ khiến cho sẽ mất cơ hội phát triển ở những môi trường phù
hợp với các em học sinh. Ngoài ra với các điều kiện thêm vào như các lớp ngoại
ngữ hay năng khiếu sẽ làm mô hình trở nên khó kiểm soát.
Ở mô hình 2, chúng ta tập trung giải quyết những bất cập mà mô hình 1 có
thể mang lại. Việc không được học trong môi trường phù hợp có thể dẫn đến
việc các em học sinh và cha mẹ các em không hài lòng với việc phân tuyến và
cảm thấy bất công. Điều này sẽ dẫn đến các vấn đề tiêu cực như sử dụng các
quan hệ để đưa con em mình vào những ngôi trường phù hợp. Vì vậy, việc đưa
ra một mô hình dựa trên sự yêu thích của học sinh là một giải pháp của chúng
tôi với vấn đề này. Mô hình tối ưu các lựa chọn của các em học sinh sẽ phần
nào đặt sự yêu thích của học sinh lên trên cùng giúp cho các em có cơ hội nhiều
hơn để vô được những trường phù hợp với mục tiêu của từng bạn. Ngoài ra sự
ưu tiên việc xét tuyển theo năng lực sẽ phần nào giúp các học sinh có động lực
để trau dồi và hoàn thiện bản thân để có thể vô được môi trường mình thích.
Ngoài ra các trường được đặt các chỉ tiêu khác ngoài năng lực học vấn cũng
giúp trường dễ dàng nhận những học sinh phù hợp với những hướng phát triển
riêng. Tuy nhiên, việc phân theo các năng lực và nguyện vọng như vậy sẽ gây
ra sự phân bố không đồng đều giữa các trường về học sinh. Trong trường hợp
tệ nhất, một trường có thể nhận các học sinh hoàn toàn khác với tiêu chí đề ra
của trường.
Khi áp dụng vào thực tế khó có một mô hình cụ thể nào có thể luôn đưa
ra được cách sắp xếp tối ưu cho bài toán. Tuy nhiên, với tình hình hội nhập
hiện nay, các học sinh được tiếp cận với những thứ mình yếu thích dễ dàng hơn
bao giờ hết. Điều này khiến cho việc đưa ra một mô hình có thể tối ưu về niềm
đam mê và sự yêu thích của các em là quan trọng hơn cả. Tuy nhiên để có thể
áp dụng được mô hình này một cách tối ưu trong thực tế thì những cải tiến và
biến thể là cần thiết. Các điều kiện như giới hạn lại các nguyên vọng, hay kết
hợp với mô hình 1 như chúng tôi đã nói ở trên là một hướng hoàn toàn khả thi
cho một phương pháp phân tuyến phù hợp với tình hình hiện nay.
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Phụ lục

Mô hình tuyến tính
Các biến của hàm:
1. Mảng F
2. Mảng Beq
3.Mảng B

4.Mảng Aeq

5.Mảng A
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Code của thuật toán cặp ghép ổn định
Đây là code của thuật toán tìm cặp ghép ổn định ở trên. Với choose[i] là
trường của học sinh i, p[i] là sắp xếp các thứ tự các trường của học sinh i, ct[i]
là chỉ tiêu học sinh trường thứ i.
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