
MÔN HỌC: LÝ THUYẾT TỐI ƯU 
1. Tổng số tín chỉ:  2 
2. Các giảng viên phụ trách môn học: 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác 

1 Vũ Thanh Hà GVC TS BM Toán 

2 Nguyễn Trọng Toàn GVC TS BM Toán 

 
3. Mô tả vị trí môn học: 
- Môn học trước: Các môn đã học trong chương trình đạ học: Đại số tuyến tính, Tối ưu hoá. 
- Môn học song hành: (ghi tên các môn học cần phải học song song với môn học này, nếu cần). 
 
4. Mục tiêu môn học:(mô tả mục tiêu của môn học, nhằm trang bị kiến thức gì cho người học, 
sau khi nghiên cứu môn học học viên cần phải thu nhận được gì, làm được gì, có kỹ năng gì, 
càng chi tiết càng tốt).  
Trang bị cho học viên các kiến thức về qui hoạch tham số, qui hoạch phi tuyến và tối ưu toàn cục 
làm cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn trong lý thuyết tối ưu hiện đại và ứng dụng của nó 
 
5. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Toán , khoa CNTT 
 
6. Phương tiện đảm bảo: Máy chiếu + Máy tính, Phòng máy tính 
 
7. Nội dung chi tiết môn học: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 30 tiết 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

1 Chương 1. Giải tích lồi và Qui hoạch lồi 
1.1 Một số khái niệm cơ bản trong giải tích lồi 

1.1.1 Tập hợp lồi 
1.1.2 Hàm lồi, hàm lõm 

1.1.3 Dưới vi phân 
1.1.4 Hàm DC, tập DC 
1.2 Lý thuyết qui hoạch lồi 
1.2.1 Bài toán QH lồi tổng quát và điều kiện tối ưu 
1.2.2 Phương pháp giải qui hoạch lồi 
1.2.3 Qui hoạch toàn phương 

 1-3 

2 Chương 2. Qui hoạch tham số 
2.1 Bài toán QHTT phụ thuộc vào một tham số 
2.1.1 QHTT có vế phải phục thuộc bậc nhất vào một tham 
số 
2.1.2 QHTT có hàm mục tiêu phụ thuộc bậc nhất vào một 
tham số 
2.2 Một số mô hình thực tế 
2.2.1 Bài toán lập kế hoạch sản xuất và bảo quản 

 1,2 



2.2.2 Bài toán hoàn nguyên hợp kim 
2.3 Trường hợp tổng quát 
2.3.1 Đặt vấn đề và lược đồ giải 
2.3.2 Tính hữu hạn của thuật toán 
2.3.3 Qui hoạch tuyến tính nhiều tham số 
2.3.4 QHTT phụ thuộc phi tuyến vào một tham số 

..... 

Chương 3. Qui hoạch phi tuyến 
3.1 Bài toán qui hoạch phi tuyến và nghiệm tối ưu 
3.1.1 Phát biểu bài toán 
3.1.2 Nghiệm tối ưu 
3.2 Các phương pháp giải qui hoạch phi tuyến không ràng 
buộc 
3.2.1 Cơ sở của phương pháp lặp 
3.2.2 Các phương pháp không sử dụng đạo hàm 
3.2.3 Các phương pháp sử dụng đạo hàm. 

 
2 
 
 

3 

 

2,3 

..... 

Chương 4. Tối ưu hoá toàn cục 
4.1 Các lớp bài toán không lồi cơ bản 
4.2 Tiêu chuẩn tối ưu toàn cục 
4.3 Qui hoạch lõm 
4.3.1 Bài toán qui hoạch lõm cơ bản 
4.3.2 Thuật toán xấp xỉ ngoài cho qui hoạch lõm 
4.4 Qui hoạch DC 
4.4.1 Qui hoạch DC 
4.4.2 Bài toán qui hoạch DC dạng chính tắc (CDC) 
4.4.3 Một số thuật toán xấp xỉ ngoài giải bài toán CDC 
 

 
1 
1 
2 
 
 

6 

 

4-8 

 Tổng   

 
7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại ptn:...........tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1     
2     

....     
 Tổng    

 
7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, hv đi thực tiễn:............tiết 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1 Viết tiểu luận về một bài toán ứng dụng lựa chọn 
trong các chuyên đề lý thuyết tối ưu: Qui hoạch 
tham số, Qui hoạch động, Qui hoạch rời rạc, Qui 
hoạch DC, Điều khiển tối ưu, Tối ưu đa mục 
tiêu… 

15  1-8 

2     
...     
 Tổng    

 
8. Tài liệu tham khảo: 

           Tên tài liệu Tình trạng tài liệu 



TT Có 
trên 
thư 
viện 

Giáo viên  
hoặc Khoa có,  
cho mượn để 

TV pho tô 
hoặc có File 

Điện tử 

Đề 
nghị 
mua 
mới 

Đề 
nghị 
biên 
soạn 
mới 

1 Nguyễn Địch, Tối ưu hoá, nxb ĐHQG Hà Nội  x   
2 Bùi Minh Trí, Tối ưu hoá,Nxb KHKT,2005   x   
3 Trần Vũ Thiệu-Bùi Thế Tâm, Tối ưu hoá, Nxb 

GTVT ,2000 
  x  

4 R. Host and Hoang Tuy, Global Optimization 
(dêtrministic approaches), (1st ed. 1990) 2nd ed., 
Springer, Berlin, 1993. 

 x   

5 H.Tuy, Canonical DC programing Problem: Outer 
Convex Approximation Methods Revisted, 
Operation Research Letters 18 (1995) p. 99-106 

 x   

6 N.D.Nghia, N.D. Hieu. A method for solving 
reverse convex programing problems. Âct Math. 
Vietnamica, 2 (1986) 

 x   

7 N.T. Toan, A method of Tuy’s algorithm for 
canonical DC programing problem, J. Computer 
Science and Cybernetics, 1 (1998) 

 x   

8 N.T.Toàn, N.V. Tuấn, Về một thuật toán xấp xỉ 
ngoài cho bài toán qui hoạch DC dạng chính tắc, 
Tin học và Điều khiển học, 4 (2001) 

 x   

 
9. Phương pháp đánh giá môn học: 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc) 1 20 
2 Thực hành, thí nghiệm   
3 Bài tập, tiểu luận, xêmine 01 30 
4 Thi kết thúc môn (bắt buộc) 02 50 

  
         CHỦ NHIỆM BỘ MÔN    GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 
    (Ký ghi rõ họ tên)                             (Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 PSG.TS TÔ VĂN BAN    TS NGUYỄN TRỌNG TOÀN 

 

 


