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Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022 

Buổi sáng 

08:00-08:30  Đăng ký đại biểu 

Chủ tọa: PGS.TS. Vũ Thế Khôi 

08:30-09:15  TS. Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học) 

  Lecture: Tính ổn định và tính điều khiển được của hệ phương trình vi 
phân 

09:15-09:30  Coffee break 

Chủ tọa: TS. Hoàng Thế Tuấn 

09:30-09:50  Ngô Hoàng Quốc Anh (Đại học Bách khoa Hà Nội) 

  Phân tích chỉ số đuôi của nhiễu khi sử dụng phương pháp stochastic 
gradient trong mô hình mạng nơ-ron học sâu 

09:50-10:10  Ngô Thị Huế (Đại học Sư phạm Hà Nội) 

  The Birkhoff and Kingman Ergodic theorems 

10:10-10:30  Nguyễn Quang Huy (Đại học Bách khoa Hà Nội) 

  Bài toán xác định nguồn cho Phương trình hyperbolic với thành phần 
chính phụ thuộc thời gian 

10:30-10:50  Nguyễn Hoàng Yến (Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội) 

  Regularization Networks and Support Vector Machines 

10:50-11:10  Kiều Khánh Linh (Đại học Sư phạm Vinh) 

  Estimate gradient for attractor network 

11:10-14:00  Lunch 
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Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022 

Buổi chiều 

Chủ tọa: TS. Đỗ Duy Hiếu 

14:00-14:20  Đỗ Thị Thanh Châu (Đại học Bách khoa Hà Nội) 

  Bài toán tối ưu luồng xe cho mô hình đơn giản của Trung tâm điều phối 
nông sản khu vực hành lang biên giới 

14:20-14:40  Đặng Tiến Đạt (Đại học Bách khoa Hà Nội) 

  Modularity và một số ứng dụng trong bài toán tìm kiếm cộng đồng 
mạng 

14:40-14:55  Coffee break 

14:55-15:15  Nguyễn Đắc Khôi Nguyên (Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Tp. 
HCM) 

  Bài toán Dirichlet cho toán tử Monge Ampère phức trên miền giả lồi 
ngặt 

15:15-15:35  Lê Cẩm Phương (Đại học Sư phạm Hà Nội 2) 

  Positive polynomials and sum of squares  

15:35-15:55  Thẩm Như Phong (Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội) 

  Phương trình Laplace 

15:55-16:15  Võ Minh Quân (Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM) 

  Thời điểm chạm của bước đi ngẫu nhiên trên một số lớp đồ thị 

 

  



Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022 

Buổi sáng 

Chủ tọa: TS. Lê Xuân Thanh 

08:00-08:45  Nguyễn Thị Vân Hằng (Viện Toán học) 

  Lecture: Second-order epi-derivatives of polyhedral functions and 
applications to polyhedral composite optimization problems 

08:45-09:05  Nguyễn Ngọc Hải (Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) 

  Proximal Gradient Methods for Convex Composite Optimization 
Problems 

09:05-09:20  Coffee break 

09:20-09:40  Vũ Việt Hoàng (Đại học Bách khoa Hà Nội) 

  Khôi phục chính xác ma trận thong qua bài toán tối ưu lồi 

09:40-10:00  Lê Thị Hương Lan (Đại học Sư phạm Hà Nội 2) 

  Metrics induced by Jensen-Shannon and related divergences on positive 
definite matrices 

10:00-10:20  Trần Thị Thanh Tươi (Đại học Bách khoa Hà Nội) 

  Bổ đề địa phương của Lovasz 

10:20-10:40  Phạm Lê Thùy Linh (Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội) 

  Thực trạng dạy và học trực tuyến trong thời gian đại dịch Covid-19 

10:40-11:00  Nguyễn Tiến Hoàng (Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM) 

  Zariski dense subgroups of semisimple algebraic groups with 
isomorphic p-adic closures 

11:00  Lunch 

   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT BÁO CÁO 

  



 

 
 

 
 

 

BÁO CÁO MỜI 

  



Second-order epi-derivatives of polyhedral functions and applications 
to polyhedral composite optimization problems 

Nguyễn Thị Vân Hằng 

 

 

Abstract: In this talk, we first introduce and discuss some notions of generalized 
second-order derivatives of an extended-real valued function, our main devices in 
conducting a second-order variational analysis for an important class of polyhedral 
composite optimization problems. We then illustrate calculation of such objects for a 
polyhedral function as well as their applications in deriving second-order sufficient 
optimality conditions and characterizing some stability properties of KKT systems 
related to optimization problems in question. 

  



Tính ổn định và tính điều khiển được của hệ phương trình vi phân 

Hoàng Thế Tuấn 

 

 

 

Abstract: Một trong các công cụ cổ điển và phổ biến nhất để mô tả các quá trình tiến 
hóa là lý thuyết phương trình vi phân. Đối với lý thuyết này, có hai chủ đề rất quan 
trọng là tính ổn định và tính điều khiển được của các hệ. Bài thuyết trình của chúng 
tôi được dành để giới thiệu một số nét cơ bản về những nội dung nghiên cứu đã đề 
cập ở trên.  

  



 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO NGẮN 

  



Phân tích chỉ số đuôi của nhiễu khi sử dụng  

phương pháp stochastic gradient trong mô hình mạng nơ-ron học sâu 

 

Họ và tên sinh viên: Ngô Hoàng Quốc Anh 

Trường: Đại học Bách khoa Hà Nội 

Cán bộ hướng dẫn: TS. Lưu Hoàng Đức 

 

Abstract: Khi thực hiện tính toán trên bộ dữ liệu lớn, dựa trên định lý giới hạn trung 
tâm cổ điển (CLT), nhiễu gradient (GN) trong phương pháp stochastic gradient 
descent (SGD) thông thường hay được giả sử tuân theo phân phối chuẩn. Với giả thiết 
như trên, việc phân tích toán học trở nên thuận tiện hơn bởi khi đó ta có thể mô hình 
hóa quá trình SGD thành quá trình vi phân ngẫu nhiên (SDE) với thành phần nhiễu 
tuân theo chuyển động Brownian. Bài báo cáo này đặt ra vấn đề rằng giả thiết nhiễu 
tuân theo phân phối chuẩn có thể không còn đúng trong các mô hình học sâu, và từ đó 
dẫn đến việc các tính chất của chuyển động Brownian không còn phù hợp để phân 
tích SGD. Lấy cảm hứng từ các hiện tượng tự nhiên không tuân theo phân phối 
chuẩn, bài báo cân nhắc GN được biểu diễn một cách tổng quát hơn. Cụ thể, GN sẽ 

hội tụ về biến ngẫu nhiên đuôi nặng � −ổn định dựa vào định lý giới hạn trung tâm 
tổng quát (GCLT). Do đó, nhóm tác giả đề xuất phân tích SGD dựa trên các tính chất 
của quá trình SDE với nhiễu tuân theo chuyển động Levy. Dựa trên những lý thuyết 
của về tính metastability, quá trình SDE như vậy sẽ cho ta những “bước nhảy”, tạo ra 
sự dịch chuyển của SDE từ vùng cực trị hẹp sang vùng cực trị rộng. Để kiểm chứng 

về giả thuyết � −ổn định, bài báo tiến hành thí nghiệm trên các mô hình học sâu cơ 
bản và chỉ ra rằng trong mọi cài đặt, GN không tuân theo phân phối chuẩn và có đuôi 
nặng. Bài báo cũng khảo sát về chỉ số đuôi bằng cách thay đổi kiến trúc của mô hình, 
hàm mất mát và bộ dữ liệu. Kết quả của bài báo sẽ mở ra một góc nhìn khác và làm 
sáng tỏ hơn niềm tin rằng SGD thích vùng cực trị rộng. 

 

  



Bài toán tối ưu luồng xe cho mô hình đơn giản  

của Trung tâm điều phối nông sản khu vực hành lang biên giới 

 

Họ và tên sinh viên: Đỗ Thị Thanh Châu 

Trường: Đại học Bách khoa Hà Nội 

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương 

 

Abstract: Đứng trước vấn đề ùn ứ hàng hóa nông sản tại khu vực cửa khẩu biên giới 
phía Bắc giáp Trung  Quốc, Chính phủ đã có kế hoạch thành lập Trung tâm điều phối 
nông sản khu vực hành lang biên giới đặt tại các tỉnh biên giới có cửa khẩu. Một trong 
những bài toán quan trọng của Trung tâm là điều phối luồng xe container trở hàng hóa 
xuất khẩu từ các doanh nghiệp lên khu vực cửa khẩu một cách thông suốt và hiệu quả, 
giải quyết bài toán ùn ứ và giảm chi phí logistic. Mục tiêu của báo cáo là xây dựng 
mô hình đơn giản của Trung tâm điều phối nông sản khu vực hành lang biên giới và 
đề xuất thuật toán để giải quyết bài toán tối ưu luồng xe cho mô hình đơn giản đó. 
Báo cáo này đề xuất sử dụng giải thuật di truyền (GA) để tối ưu hạn ngạch cuộc hẹn 
cho xe container dựa trên bài toán hệ thống cuộc hẹn xe tải (TAS). 

 

  



Modularity và một số ứng dụng  

trong bài toán tìm kiếm cộng đồng mạng 

 

Họ và tên sinh viên: Đặng Tiến Đạt 

Trường: Đại học Bách khoa Hà Nội 

Cán bộ hướng dẫn: TS. Đỗ Duy Hiếu 

 

Abstract: Bài toán tìm kiếm cộng đồng mạng là một bài toán phổ biến và quan trọng 
trong lĩnh vực phân tích đồ thị. Các hệ thống mạng trong thực tế như hệ thống mạng 
liên kết người dùng, hệ thống liên kết protein hay hệ thống phim ảnh… đều có thể 
biểu diễn dưới dạng đồ thị. Việc tìm kiếm cộng đồng đem lại nhiều lợi ích khi các 
cộng đồng trong hệ thống mạng có thể đem lại thông tin tiềm ẩn về mối quan hệ giữa 
các đỉnh từ đó hỗ trợ cho việc phân tích đồ thị. Môt trong những thuật toán được 
nhiều người quan tâm nhất là thuật toán tìm kiếm cộng đồng dựa vào hàm modularity. 
Modularity là hàm đánh giá chất lượng phân cụm với công thức được thiết kế đơn 
giản nhưng vô cùng đa năng. Báo cáo tập trung trình bày chi tiết hai thuật toán là tối 
ưu hóa modularity dựa trên phương pháp phổ và sử dụng modularity đánh giá chất 
lượng phân cụm trong thuật toán WalkTrap. Chúng tôi cũng đã lập trình và chạy thử 
nghiệm để đánh giá độ hiệu quả của các thuật toán thông qua ba mô hình đồ thị ngẫu 
nhiên. Bên cạnh đó, sự đa dạng của hàm modularity còn được báo cáo thể hiện qua 
việc trình bày từng hàm modularity ứng với từng loại đồ thị. Cuối cùng, báo cáo cũng 
đề xuất các hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn trong tương lai. 

  



Proximal Gradient Methods for Convex Composite 
Optimization Problems 

 
 

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Ngọc Hải 

Trường: Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Vân Hằng 

 

Abstract: In this report, we introduce and analyze the proximal gradient method as 
a way of solving nonsmooth convex optimization problems whose objective 
functions can be decomposed into a sum of a smooth and a nonsmooth convex 
functions. This method is understood to be a combinantion of proximal point 
algorithm (PPA) and classical gradient descent method (GD). Namely, at each 
iteration, the algorithm aims at making a trade-off between minimizing the 
nonsmooth component and being close to the gradient update for smooth 
component. We can therefore take advantages of well-developed theories on PPA 
and GD to analyze the convegence and complexity of proximal gradient method and 
discuss its variants. We show that, in various settings, proximal gradient method is 
implemented at a low cost while still converges at a rate as fast as the GD does 
despite nonsmoothness of objective functions. Finally, some numerical experiments 
are reported to demonstrate the discussed algorithms for solving logistic Lasso 
regression problems. 



Khôi phục chính xác ma trận thông qua bài toán tối ưu lồi 

 

 

Họ và tên sinh viên: Vũ Việt Hoàng 

Trường: Đại học Bách khoa Hà Nội 

Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Hải Yến 

 

Abstract: Bài báo cáo xem xét vấn đề được quan tâm trong thực tế: khôi phục ma trận 
dữ liệu từ việc quan sát không đầy đủ các phần tử của nó. Giả sử rằng chúng ta quan 
sát m phần tử được chọn ngẫu nhiên từ ma trận cần khôi phục M. Ta sẽ chỉ ra rằng ta 
sẽ khôi phục được hầu hết các ma trận hạng thấp từ một tập quan sát với lượng không 
cần đầy đủ. Báo cáo chứng minh rằng nếu số quan sát là m thỏa mãn điều kiện 

m ≥ Cn1.2rlog n 

đối với một hằng số dương nào đó C thì với xác suất rất cao, hầu hết ma trận n x n có 
hạng r có thể được khôi phục hoàn hảo bằng cách giải bài toán quy hoạch lồi đơn giản. 
Bài toán này tìm ra ma trận phù hợp với các phần tử được quan sát sao cho chuẩn 
nguyên tử của nó đạt giá trị nhỏ nhất. Điều kiện trên giả định rằng hạng ma trận r 
không quá lớn. Tuy nhiên, nếu ta thay thế số mũ 1.2 bằng 1.25, thì kết quả giữ nguyên 
cho tất cả các ma trận có hạng bất kỳ. Các kết quả tương tự cũng áp dụng cho các ma 
trận hình chữ nhật tùy ý. 

  



Zariski dense subgroups of semisimple algebraic groups  

with isomorphic p-adic closures 

 

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tiến Hoàng 

Trường: Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM 

Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quốc Thắng 

 

Abstract: At the beginning of this talk, we recall basic notions on algebraic groups. 
Later, we explain in detail the main result in [Tha03] about the finiteness of 
isomorphism classes of Zariski dense subgroups in simply connected almost simple Q-
algebraic groups, with certain conditions. 

 

  



The Birkhoff and Kingman Ergodic theorems 

 

 

Họ và tên sinh viên: Ngô Thị Huế 

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn 

 

Abstract: Lý thuyết Ergodic được xây dựng từ những khái niệm chung của lý thuyết 
độ đo, tập trung nghiên cứu các hệ động lực đo được trong thời gian dài và đặc biệt là 
tính ergodic của các phép biển đổi. Bài báo cáo của em đề cập tới hai định lý quan 
trọng trong lý thuyết Ergodic là định lý Birkhoff và định lý Kingman Subadditive. Đầu 
tiên là giới thiệu những kiến thức nền tảng của lý thuyết Ergodic như ánh xạ bảo toàn 
độ đo, tính ergodic. Tiếp theo là chứng minh định lý Birkhoff và áp dụng nó để chứng 
minh định lý Luật số lớn trong Xác suất. Cuối cùng là chứng minh định lý Kingman 
Subadditive, một định lý được coi là tổng quát cho định lý Birkhoff. Hai định lý này sẽ 
là bổ đề cho nhiều định lý sâu rộng hơn và có thể được áp dụng trong những lĩnh vực 
khác nhau. 

  



Bài toán xác định nguồn cho Phương trình hyperbolic 

 với thành phần chính phụ thuộc thời gian 

 

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Quang Huy 

Trường: Đại học Bách khoa Hà Nội 

Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH. Đinh Nho Hào 

 

Abstract: Trong báo cáo này, em nghiên cứu một bài toán ngược, đó là xác định thành 
phần không gian của nguồn trong phương trình hypebolic có thành phần chính phụ 
thuộc thời gian. Dựa trên đánh giá Carleman cho toán tử hyperbolic tổng quát, em 
chứng minh kết quả về tính ổn định địa phương Hölder trong cả hai trường hợp quan 
sát trên biên và quan sát trong miền. Để giải số, em áp dụng phương pháp hiệu chỉnh 
Tikhonov để đưa bài toán ngược thành một bài toán tối ưu, từ đó sử dụng một thuật 
toán lặp được xây dựng dựa trên hệ liên hợp. Các ví dụ số trong các không gian một, 
hai và ba chiều được trình bày để thể hiện tính chính xác và hiệu quả của thuật toán 
được sử dụng. 

  



Metrics induced by Jensen-Shannon and related divergences on 
positive definite matrices 

 

Họ và tên sinh viên: Lê Thị Hương Lan 

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

Cán bộ hướng dẫn: TS. Hồ Minh Toàn 

 

Abstract: Matrix analysis is a very interesting and interesting subject that stimulates 
student’s passion for learning and researching Mathematics. But due to limited time in 
class, students do not have conditions to do in-depth study. 

In this thesis, we would like to study the metric property of the like-distance functions 
which are the square roots of the Jensen-Shannon and related divergences on positive 
definite matrices. These results were written in [1] and answered the conjecture made 
by Lamberti et al [2]: 

\emph{$\sqrt{\textrm{QJST}}$ is a metric on the space of positive definite matrices 
$\mathbb{P}_d$} \cite{J.B}. 

Implementing the topic “Metrics induced by Jensen-Shannon and related diver-gences 
on positive definite matrices ”. I aim to train my ability to calculate, approach, and 
deeply learn about a problem of Mathematics. From there, forming the ability to 
present a problem of abstract mathematics in a logical and systematic manner. The 
thesis aims to provide some knowledge of Jensen-Shannon and related divergences on 
positive definite matrices. Doing this thesis, I have the opportunity to consolidate my 
knowledge of linear algebra, analysis and become familiar with how to research a 
problem in Mathematics. 

  



Estimate gradient for attractor network 
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Cán bộ hướng dẫn: TS. Lưu Hoàng Đức 

 

Abstract: It has been hypothesized that neural network models with cyclic 
connectivity may be more powerful than their feed-forward counterparts. We study the 
gradient estimation and optimization procedures for several variants of these networks. 
We show how the convergence of the gradient estimation procedures are related to the 
properties of the networks. Then we consider how to tune the relative rates of gradient 
estimation and parameter adaptation to ensure successful optimization in these models. 
We show how to apply measure valued differentiation in order to calculate derivatives 
of long-term costs in general models on a discrete state space. 

  



Thực trạng dạy và học trực tuyến trong thời gian đại dịch Covid-19 

 

 

Họ và tên sinh viên: Phạm Lê Thùy Linh 

Trường: Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Đăng Phúc 

 

Abstract:  

1. Mục tiêu dự án. 

 Tìm hiểu về thực trạng dạy và học của giáo viên và học sinh trong thời gian đại 
dịch diễn ra. 

  Đánh giá những khó khăn của học sinh và giáo viên gặp phải trong quá trình 
dạy và học trực tuyến. 

2. Trình tự thực hiện dự án. 

Bước 1: Tìm hiểu đề tài nghiên cứu. 

Bước 2: Xây dựng bộ câu hỏi định tính. 

Bước 3: Thực hiện khảo sát định tính. 

Bước 4: Xây dựng bộ câu hỏi định lượng. 

Bước 5: Thực hiện khảo sát định lượng. 

Bước 6: Đánh giá kết quả khảo sát thu được. 

3. Lý do chọn đề tài nghiên cứu. 

Ba năm gần đây do ảnh hưởng của đại dịch, việc học trực tuyến trở thành một vấn đề 
thời sự. Những cuộc bàn luận xung quanh việc học trực tuyến đã khiến em quyết tâm 
tìm hiểu về việc dạy và học trực tuyến của giáo viên, học sinh Việt Nam. 

4. Phương pháp dữ liệu. 

Bước 1: Xây đựng bộ câu hỏi định tính của giáo viên và của học sinh 

Nội dung bộ câu hỏi bao gồm: 

- Các thông tin cá nhân liên quan đến nghiệp vụ, những nhận xét đánh giá của giáo 
viên về việc dạy trực tuyến.  



- Câu hỏi về những đánh giá nhận xét và thực trạng việc học trực tuyến của học 
sinh.  

- Bộ câu hôi định tính được thực hiệc trên 15 giáo viên và 71 học sinh trung học. 
Kết quả cho thấy kĩ năng dạy học, khả năng tương tác,  sức khỏe,…là các yếu tố 
gây ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi việc học trực tuyến. 

Bước  2: Xây dựng bộ câu hỏi định lượng.  

Nội dung câu hỏi bao gồm: 

- Các đánh giá về tính đúng đắn của các yếu tố ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi việc 
học trực tuyến. 

- Có 26 giáo viên và 81 học sinh được mời tham gia khảo sát trong thời gian hai 
tuần.  

Bước 3: Áp dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá kết quả thu được. 

 

 

  



Bài toán Dirichlet  

cho toán tử Monge Ampère phức trên miền giả lồi ngặt 

 

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đắc Khôi Nguyên 

Trường: Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH. Phạm Hoàng Hiệp 

 

Abstract: Bài toán Dirichlet là bài toán tìm hàm số thỏa mãn phương trình đạo hàm 
riêng nào đó ở phần trong của một miền và giá trị trên biên của hàm được cho trước. 
Bài toán Dirichlet ban đầu được phát biểu cho phương trình Laplace, hai câu hỏi chính 
được đặt ra đó là sự tồn tại và tính duy nhất của nghiệm của phương trình. Trong bài 
báo cáo này, chúng ta sẽ thảo luận về bài toán Dirichlet cho toán tử Monge-Ampère 
phức (dd^c)^n: tìm hàm u đa điều hòa dưới trên Omega sao cho (dd^cu)^n = fdV trên 
Omega, u = phi trên biên của Omega. Trong đó Omega là miền giả lồi ngặt bị chặn 
trong C^n, dV là dạng thể tích trên C^n và f khác 0. 

Chúng ta quan tâm đến việc tìm nghiệm u của phương trình. Hơn nữa, nếu như tồn tại 
hàm u như vậy, một câu hỏi khác được đặt ra là liệu $u$ có phải là hàm duy nhất thỏa 
mãn yêu cầu hay không? Bedford và Taylor, những người tiên phong giải bài toán 
Dirichlet cho toán tử Monge-Ampère phức, đã giải quyết được hai vấn đề này trong 
trường hợp điều kiện biên và hàm mật độ f liên tục trong bài báo. Dù sau này kết quả 
của bài toán được mở rộng cho những miền tổng quát hơn miền giả lồi ngặt, hay điều 
kiện biên và hàm mật tổng quát hơn hàm liên tục, nhưng những kĩ thuật được Bedford 
và Taylor sử dụng vẫn đáng để học hỏi và còn được sử dụng lại để chứng minh các kết 
quả sau này.  

 

  



Phương trình Laplace 

 

 

Họ và tên sinh viên: Thẩm Như Phong 
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Cán bộ hướng dẫn: TS. Hoàng Thế Tuấn 

 

Abstract: Phương trình Laplace là một trong những phương trình đạo hàm riêng cơ 
bản. Việc nghiên cứu về phương trình này quan trọng trong một số lĩnh vực về vật lý 
như tĩnh điện học hay thế năng. Báo cáo này bao gồm 3 phần chính. Đầu tiên là việc đi 
tìm nghiệm cho phương trình Laplace và nghiệm cho dạng tổng quát của nó là phương 
trình Poisson. Tiếp theo, một số tính chất cơ bản của hàm harmonic (nghiệm của 
phương trình Laplace) sẽ được đưa ra. Cuối cùng, hàm số Green sẽ được giới thiệu 
trong việc giải phương trình Poisson khi có giá trị biên cho trước. 

 

  



Positive polynomials and sum of squares 

 

 

Họ và tên sinh viên: Lê Cẩm Phương 

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Tất Thắng 

 

Abstract: Let  f X�  be a polynomial in terms of n variables  1 2, ,...., nX X X . If f 

can be expressed as a finite sum of squares of the polynomials in  X�  , then it is clear 

that f is not negative over n� . So one question: Is the converse true, i.e 

 
2

0 ?nf on f X  � �  

The answer is correct for one-variable polynomials, but not true for many variables in 
general, and was proved very formally by Hilbert in 1888. 

The above problem is extended to the case of representing a non-negative 
polynomial on a set of solutions  K of a finite system of polynomials. Suppose  

 1  ,  . . . ,   mG g g  is a family of real polynomials with  m variables and    nK  �  is 

defined by  

    1 =     0,  . . . ,    0 .|n
G mK x g x g x  �  

A set [ ]T x �  is said to be preordering  if  T  contains the sum of squares, 

closed with addition and multiplication. The symbol GT   is the smallest preorder 

containing  G. Then all polynomials in GT  are non-negative on  K.  So the problem of 

representing positive polynomials on  K  is stated as follows: If the polynomial 

 f x�  is positive on  K, is  f  in  T ? 

Recently, with the solution of Schmudgen [7], it is confirmed that the polynomial  

Gf T  in the case of  K  compact sets in 1991, and until now there are only solutions 

for some cases of non-compact  K  sets.  

The purpose of the thesis is to present the results of polynomial representation non-

negative over the range  0,  1 � . This result is written in the report : Marshall M. 

(2010), "Polynomials non-negative on a strip", Proc. Amer. Math. Soc., 138 (5), 1559–



1567 and expanded on in Nguyen H. and Powers V. (2012), "Polynomials non-
negative on strips and half-strips", J. Pure Appl. Algebra, 216 (10), 2225–2232. 

The article provides basic concepts in Real Algebraic Geometry for polynomials and 
the results used in the article include : Hilbert's 17th problem and the Theorem of 
representing non-negative polynomials on strip. The main content of the article is 
formed mainly from documents [2], [3]. 

  



Thời điểm chạm của bước đi ngẫu nhiên trên một số lớp đồ thị 

 

 

Họ và tên sinh viên: Võ Minh Quân 

Trường: Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM 

Cán bộ hướng dẫn: TS. Đỗ Duy Hiếu 

 

Abstract: Tại mỗi thời điểm rời rạc, từ một đỉnh nào đó trong đồ thị (hữu hạn) 
$G=(V,E)$, ``lữ khách'' chọn một cạnh kề với đỉnh đó một cách ngẫu nhiên và thực 
hiện bước nhảy theo cạnh đó đến một đỉnh kề. Quá trình này tương ứng với một xích 
Markov thuần nhất $\{X_k\}_{k \ge 0}$ với không gian trạng thái là tập đỉnh $V$, và 
được mô tả bởi một ma trận chuyển tiếp $P$. Một trong những đại lượng liên quan với 
bước đi ngẫu nhiên được nhiều người quan tâm là thời điểm chạm. Thời điểm chạm kỳ 
vọng của bước đi ngẫu nhiên (từ $i$ dến $j$) là số bước trung bình mà ``lữ khách'' cần 
thực hiện từ đỉnh $i$ trên đồ thị để đến đỉnh $j$, từ đó thể hiện được ``mức độ liên 
kết'' giữa các đỉnh này.  Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày về biểu diễn đại số cho 
thời điểm chạm của bước đi ngẫu nhiên trên một số lớp đồ thị khác nhau. Cụ thể, 
chúng tôi sẽ trình bày về biểu diễn của thời điểm chạm kỳ vọng thông qua phân tích 
phổ (với các giá trị riêng, vector riêng) của ma trận Laplace chuẩn hóa (cho trường 
hợp vô hướng), và thông qua phân tích suy biến (với các giá trị kỳ dị, vector kỳ dị trái 
và phải) cho ma trận  của ma trận Dilaplace (cho trường hợp có hướng). Ngoài ra, 
chúng tôi cũng tìm hiểu thời điểm chạm cho các bước đi ngẫu nhiên trên siêu đồ thị và 
mở rộng kết quả tương tự cho siêu đồ thị có hướng. 

  



Bổ đề địa phương của Lovasz 

 

 

Họ và tên sinh viên: Trần Thị Thanh Tươi 

Trường: Đại học Bách khoa Hà Nội 
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Abstract: Bổ đề địa phương của Lovasz là một công cụ mạnh mẽ để chứng minh sự 
tồn tại của các đối tượng tổ hợp đáp ứng tập hợp các tiêu chí được quy định. Có nhiều 
phiên bản của bổ đề địa phương đã được phát biểu và chứng minh theo nhiều ngôn 
ngữ kí hiệu khác nhau. Trong báo cáo này, bổ đề địa phương của Lovasz được áp dụng 
cho bài toán k-SAT, rằng một công thức k-CNF mà mọi mệnh đề đều có chung biến 

với nhiều nhất 2��� mệnh đề khác thì luôn thỏa mãn. Cùng với cách chứng minh 
không xây dựng, cách chứng minh xây dựng cũng được trình bày với một thuật toán 
ngẫu nhiên với thời gian kỳ vọng đa thức theo số lượng mệnh đề trong công thức, tìm 
một phép gán thỏa mãn cho mọi công thức k-CNF trong đó mỗi mệnh đề đều lân cận 

với không quá 2��� − 1 mệnh đề khác. Nếu k là hằng số, ta có một phiên bản thuật 
toán xác định để tìm phép gán thỏa mãn cho công thức. 

 

  



Regularization Networks and Support Vector Machines 
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Abstract: Regularization Networks and Support Vector Machines are techniques for 
solv-ing certain problems of learning from examples – in particular the regression 
problem of approximating a multivariate function from sparse data. Radial Ba-sis 
Functions, for example, are a special case of both regularization and Support Vector 
Machines. In this paper we review both formulations in the context of Vapnik’s theory 
of statistical learning which provides a general foundation for the learning problem, 
combining functional analysis and statistics. The empha-sis is on regression: 
classification is treated as a special case. 

The paper includes 9 sections: 

• Section 1 show how different learning techniques based on the minimiza-tion of 
functionals of the regression problems can be justified for a few choices of loss 
function using a slight extension of the tools and results of Vapnik’s statistical 
learning theory. 

• Section 2 we outline the main results in the theory of statistical learning and in 
particular Structural Risk Minimization – the technique suggested by Vapnik to solve 
the problem of capacity control in learning from ”small” training sets. At the end of 
the section we will outline a technical extension of Vapnik’s Structural Risk 
Minimization framework (SRM). With this extension both RN and Support Vector 
Machines (SVMs) can be seen within a SRM scheme. 

• Section 3 reviews some basic facts on RKHS which are the main function spaces on 
which this review is focused. 

• Section 4 discusses Regularization Networks. 

• Section 5 describe SVMs. 

• Section 6 describes in more detail how and why both RN and SVM can be justified 
in terms of SRM, in the sense of Vapnik’s theory: the key to capacity control is how to 
choose λ - a capacity control for a given set of data. 

• Section 7 describes a naive Bayesian Maximum A Posteriori (MAP) inter- pretation 
of RNs and of SVMs. It also shows why a formal MAP interpre-tation, though 
interesting and even useful, may be somewhat misleading. 



• Section 8 discusses relations of the regularization and SVM techniques with other 
representations of functions and signals such as sparse repre-sentations from 
overcomplete dictionaries, Blind Source Separation, and Independent Component 
Analysis. 

• Section 9 section 9 summarizes the main themes of the review and discusses some of 
the open problems. 

The paper using two mains doccuments as important reference: 

1. Statistical Learning Theory: A Primer - by THEODOROS EVGENIOU, 

MASSIMILIANO PONTIL AND TOMASO POGGIO 

2. Regularization Networks and Support Vector Machines - by Theodoros 

Evgeniou, Massimiliano Pontil, Tomaso Poggio 
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