
NGHIÊN CỨU BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI
TRUYỀN NSGA

TỔNG QUAN 
Trên thực tế có rất nhiều bài toán tối ưu đa mục tiêu, đặc biệt trong kinh tế, thiết kế và lập lịch. Có
rất nhiều phương pháp đã được công bố để giải bài toán tối ưu đa mục tiêu như phương pháp
nhượng bộ dần, phương pháp tìm khoảng cách ngắn nhất tới nghiệm lí tưởng,… Mỗi phương
pháp có những ưu, nhược điểm riêng. Một trong những phương pháp tiếp cận hiệu quả là sử
dụng tính toán mềm, cụ thể là giải thuật di truyền. Phương pháp này đã được chứng minh là đạt
được các kết quả khả quan trong các bài toán tối ưu. Kết quả của đề tài có thể sử dụng hỗ trợ cho
các môn học Các hệ thống thông minh, điều khiển hiện đại, …
MỤC TIÊU 
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Nghiên cứu giải lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu sử dụng tiếp cận bằng giải thuật di truyền.
-         Tìm hiểu một số phương pháp giải bài toán tối ưu đa mục tiêu.
-         Tìm hiểu về giải thuật di truyền
-         Nghiên cứu ứng dụng giải thuật di truyền trong giải bài toán tối ưu đa mục tiêu
-         Viết chương trình mô phỏng giải thuật.
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