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Mở đầu

Bài toán bất đẳng thức biến phân được nảy sinh trong quá trình nghiên

cứu và giải các bài toán thực tế như các bài toán cân bằng trong kinh

tế, tài chính, phương trình vật lý toán, giao thông đô thị, lí thuyết trò

chơi, bài toán cân bằng mạng và nhiều bài toán khác. Bài toán bất đẳng

thức biến phân được giới thiệu bởi Hartman và Stampacchia vào năm 1966.

Những nghiên cứu đầu tiên về bài toán này liên quan tới việc giải các bài

toán điều khiển tối ưu và các bài toán biên của phương trình đạo hàm

riêng. Bài toán bất đẳng thức biến phân trong không gian vô hạn chiều và

các ứng dụng của nó được giới thiệu trong cuốn sách "An Introduction to

Variational Inequalities and Their Applications" của Kinderlehrer D. và

Stampacchia G., xuất bản năm 1980 và trong cuốn sách "Variational and

Quasivariational Inequalities: Application to Free Boundary Problems" của

Baiocci C. và Capelo A., xuất bản năm 1984.

Từ đó, bài toán bất đẳng thức biến phân đã có những bước phát triển rất

mạnh và thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Một trong

các hướng nghiên cứu quan trọng của bài toán bất đẳng thức biến phân là

việc xây dựng các phương pháp giải. Có rất nhiều phương pháp giải, trong

đó có phương pháp dựa vào cách tiếp cận điểm bất động. Ý tưởng chính

của phương pháp này là chuyển việc giải bất đẳng thức biến phân về bài

toán tìm điểm bất động của một ánh xạ thích hợp. Một trong những cách

tiếp cận điểm bất động là dựa trên phương pháp lặp của nguyên lý ánh xạ

co. Thuật toán thuộc loại này khá hiệu quả với việc giải bài toán cỡ lớn và

trong nhiều trường hợp cho phép đánh giá được tốc độ hội tụ. Cách tiếp

cận điểm bất động không chỉ làm việc với không gian hữu hạn chiều mà
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còn được sử dụng trong không gian Hilbert.

Luận văn này trình bày sự kết hợp giữa nguyên lý ánh xạ co và phương

pháp điểm gần kề để giải bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị đơn điệu.

Luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1 nhắc lại các kiến thức cơ bản

của ánh xạ đa trị, ánh xạ đa trị nửa liên tục, ánh xạ đa trị đơn điệu,

khoảng cách Hausdorff, phát biểu bài toán bất đẳng thức biến phân đa

trị, các bài toán liên quan và một số ví dụ thực tế, đồng thời trình bày

điều kiện có nghiệm của bài toán này. Chương 2 gồm hai phần chính. Phần

thứ nhất định nghĩa ánh xạ nghiệm và tính co của nó. Phần thứ hai trình

bày nguyên lý ánh xạ co để giải bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị

đơn điệu mạnh, nêu thuật toán và chứng minh sự hội tụ của thuật toán.

Chương 3 là sự kết hợp nguyên lý ánh xạ co và phương pháp điểm gần kề

để giải bài toán bất đẳng thức biến phân đơn điệu.
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Chương 1

Bài toán bất đẳng thức biến
phân đa trị

1.1 Một số khái niệm và tính chất cơ bản

Trong Luận văn này, chúng ta làm việc trên không gian Hilbert thực H,

với tích vô hướng được kí hiệu là 〈., .〉 và chuẩn tương ứng được kí hiệu là

||.||. Dưới đây, ta nhắc lại một số khái niệm và tính chất cơ bản của giải

tích lồi như: Tập lồi, hàm lồi, dưới vi phân, · · · Các kiến thức trong chương

này được lấy chủ yếu từ các tài liệu [1],[2],[3],[4].

1.1.1 Tập lồi và hàm lồi

Định nghĩa 1.1. Một tập C ⊆ H được gọi là tập lồi nếu

∀x, y ∈ C, ∀λ ∈ [0, 1]⇒ λx+ (1− λ)y ∈ C.

Định nghĩa 1.2. Một tập C ⊆ H được gọi là nón nếu

∀x ∈ C, ∀λ > 0⇒ λx ∈ C.

• Một nón được gọi là nón lồi nếu nó là nón và là một tập lồi.

• Tập C ⊆ H dưới đây luôn được giả thiết là một tập lồi (nếu không giải

thích gì thêm).

Định nghĩa 1.3. Cho x ∈ C, nón pháp tuyến ngoài của C tại x, kí hiệu là

NC(x), được xác định bởi công thức

NC(x) := {w ∈ H| 〈w, y − x〉 ≤ 0, ∀y ∈ C}.
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Định nghĩa 1.4. Cho ánh xạ f : H → R̄. Khi đó, miền hữu hiệu của f , kí

hiệu là domf , được xác định bởi

domf := {x ∈ H| f(x) < +∞}.

Hàm f được gọi là chính thường nếu:

domf 6= ∅ và f(x) > −∞, ∀x ∈ domf.

Định nghĩa 1.5. Cho hàm f : H → R∪{+∞}. Khi đó, hàm f được gọi là:

(i) lồi nếu

f(λx+ (1− λ)y) ≤ λf(x) + (1− λ)f(y), ∀x, y ∈ domf, λ ∈ [0, 1];

(ii) lồi mạnh với hệ số β > 0 nếu với mọi x, y ∈ domf, λ ∈ (0, 1), ta có

f(λx+ (1− λ)y) ≤ λf(x) + (1− λ)f(y)− λ(1− λ)β||x− y||2.

Định lí 1.1. Giả sử f là hàm số khả vi. Khi đó, f là hàm lồi khi và chỉ

khi

f(y)− f(x) ≥ 〈∇f(x), y − x〉, với mọi x, y ∈ domf.

1.1.2 Dưới vi phân

Giả sử f : H → R̄ là hàm lồi. Dưới vi phân của hàm f được định nghĩa

như sau:

Định nghĩa 1.6. (xem[1]) Véc tơ w ∈ H được gọi là dưới đạo hàm của f

tại x0 ∈ H nếu

〈w, x− x0〉 ≤ f(x)− f(x0), ∀x ∈ H.

• Tập hợp tất cả các dưới đạo hàm của hàm f tại x0 được gọi là dưới vi

phân của f tại x0, kí hiệu ∂f(x0), tức là

∂f(x0) := {w ∈ H : 〈w, x− x0〉 ≤ f(x)− f(x0), ∀x ∈ H}.

• Hàm f được gọi là khả dưới vi phân tại x0 nếu ∂f(x0) 6= ∅.

Ví dụ 1.1. Cho C là một tập lồi, khác rỗng của không gian H. Xét hàm

chỉ trên tập C có dạng

δC(x) :=

{
0 nếu x ∈ C,
+∞ nếu x /∈ C.
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Khi đó,

∂δC(x0) = NC(x0),∀x0 ∈ C.

Thật vậy, nếu x0 ∈ C thì δC(x0) = 0 và

∂δC(x0) = {w ∈ H : δC(x) ≥ 〈w, x− x0〉,∀x ∈ C}.

Hay ∂δC(x0) = {w ∈ H : 0 ≥ 〈w, x− x0〉,∀x ∈ C} = NC(x0). 2

Ví dụ 1.2. (Hàm lồi thuần nhất dương)

Cho f : Rn → R là hàm lồi thuần nhất dương, tức là hàm lồi f : Rn → R
thỏa mãn

f(λx) = λf(x),∀λ > 0,∀x ∈ Rn.

Khi đó,

∂f(x0) = {w ∈ Rn|〈w, x0〉 = f(x0), 〈w, x〉 ≤ f(x),∀x ∈ C}.

Chứng minh. Nếu w ∈ ∂f(x0) thì

〈w, x− x0〉 ≤ f(x)− f(x0),∀x ∈ C. (1.1)

Thay x = 2x0 vào (1.1), ta có

〈w, x0〉 ≤ f(2x0)− f(x0) = f(x0). (1.2)

Còn nếu thay x = 0 vào (1.1), ta được

−〈w, x0〉 ≤ −f(x0). (1.3)

Kết hợp (1.2) và (1.3), suy ra

〈w, x0〉 = f(x0).

Hơn nữa

〈w, x− x0〉 = 〈w, x〉 − 〈w, x0〉

= 〈w, x〉 − f(x0).

Do đó, 〈w, x〉 ≤ f(x),∀x ∈ C.



6

• Ngược lại, nếu x0 ∈ Rn thỏa mãn:

〈w, x0〉 = f(x0) và 〈w, x〉 ≤ f(x),∀x ∈ C

thì 〈w, x− x0〉 = 〈w, x〉 − 〈w, x0〉

≤ f(x)− f(x0), ∀x ∈ C.

Vậy nên w ∈ ∂f(x0). 2

• Nếu f là hàm lồi thuần nhất dương thỏa mãn:

f(−x) = f(x) ≥ 0, ∀x ∈ C, thì 〈w, x〉 ≤ f(x) ∀x ∈ C, tương đương với

|〈w, x〉| ≤ f(x), ∀x ∈ C.

Định lí 1.2. (xem [5]) Cho fi, i = 1, · · · ,m là các hàm lồi, chính thường

trên H. Khi đó, với mọi x ∈ H thì

∂(

m∑
i=1

fi(x)) ⊇
m∑
i=1

∂fi(x).

• Nếu tồn tại một điểm a ∈ ∩ni=1domfi mà tại điểm đó mọi hàm fi (có

thể trừ ra một hàm nào đó) là liên tục, thì bao hàm thức trên sẽ xảy ra

dấu bằng với mọi x ∈ H.

Định lí 1.3. (xem [5]) Giả sử C là tập lồi, khác rỗng. Hàm f : C → R
là hàm lồi, khả dưới vi phân trên C. Khi đó, x∗ là nghiệm của bài toán

min{f(x)/x ∈ C} khi và chỉ khi 0 ∈ ∂f(x∗) +NC(x∗).

1.2 Ánh xạ đa trị

Trong mục này, ta nhắc lại một số khái niệm cơ bản của ánh xạ đa trị

và đưa ra một số ví dụ minh họa.

Định nghĩa 1.7. Cho X, Y là hai tập con bất kì của H và F : X → 2Y là

ánh xạ từ X vào tập hợp toàn bộ các tập con của Y. Khi đó, ta nói F là

ánh xạ đa trị từ X vào Y , tức là, với mỗi x ∈ X,F (x) là tập con của Y .

(F (x) có thể là tập rỗng).

• Nếu với mọi x ∈ X, tập F (x) chỉ có đúng một phần tử thì ta nói F là ánh

xạ đơn trị từ X vào Y .
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Ví dụ 1.3. Xét phương trình đa thức: xn + a1x
n−1 + · · · + an−1x + an = 0,

trong đó: ai ∈ R. Qui tắc cho tương ứng mỗi điểm a = (a1, a2, · · · , an) ∈ Rn

với tập nghiệm của phương trình trên, kí hiệu là F (a) cho ta một ánh xạ

đa trị F : Rn → C.

Định nghĩa 1.8. Đồ thị và miền hữu hiệu của ánh xạ F : X → Y được

định nghĩa tương ứng bằng các công thức sau:

gphF : = {(x, y) ∈ X × Y | y ∈ F (x)},

domF : = {x ∈ X| F (x) 6= ∅}.

• Với F là ánh xạ đa trị trong Ví dụ 1.3, ta có gphF= {(a, x) ∈ Rn ×

C/xn + a1x
n−1 + · · ·+ an−1x+ an = 0}.

• Ánh xạ ngược F−1 : Y → X của ánh xạ đa trị F : X → Y được xác

định bởi công thức F−1(y) = {x ∈ X : y ∈ Y ∩ F (x)}.

Định nghĩa 1.9. Ánh xạ đa trị F : H → 2H, được gọi là:

(i) Nửa liên tục trên tại x̄ ∈ domF nếu với mọi tập mở V chứa F (x̄), tồn tại

lân cận mở U của x̄ sao cho

F (x) ⊆ V, ∀x ∈ U ;

(ii) Nửa liên tục dưới tại x̄ ∈ domF nếu với mọi tập mở V thỏa mãn F (x̄)∩

V 6= ∅, tồn tại lân cận mở U của x̄ sao cho

F (x) ∩ V 6= ∅, ∀x ∈ U ∩ domF.

• Ánh xạ F được gọi là nửa liên tục trên (nửa liên tục dưới) trên C nếu

nó nửa liên tục trên (nửa liên tục dưới) tại mọi điểm thuộc C.

• Ta nói F là liên tục tại x̄ ∈ C nếu F đồng thời là nửa liên tục trên và

nửa liên tục dưới tại x̄. Nếu F liên tục tại mọi điểm thuộc C, thì F được

gọi là liên tục trên C.

Ví dụ 1.4. Cho ánh xạ đa trị F : R→ 2R thỏa mãn:

F (x) =


{0} nếu x < 0,

[−1, 1] nếu x = 0,

{1} nếu x > 0.
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Khi đó, ánh xạ F là nửa liên tục trên trên R nhưng không nửa liên tục

dưới tại x̄ = 0.

Thật vậy, dễ thấy ánh xạ F nửa liên tục trên tại mọi điểm x 6= 0. Hơn

nữa, F nửa liên tục trên tại x̄ = 0, vì với mọi tập mở (a, b) ⊃ [−1, 1] = F (0),

tồn tại lân cận của 0, chẳng hạn (−1, 1), ta có

F (x) =


{0} nếu − 1 < x < 0,

[−1, 1] nếu x = 0,

{1} nếu 0 < x < 1.

Do đó, F (x) ⊆ (a, b) với mọi x ∈ (−1, 1).

Vậy F là ánh xạ nửa liên tục trên trên R . 2

Ví dụ 1.5. Cho ánh xạ đa trị F : R→ 2R thỏa mãn

F (x) =

{
[0, 1] nếu x 6= 0,

{0} nếu x = 0.

Khi đó, F nửa liên tục dưới tại x̄ = 0.

Thật vậy, với mọi tập mở (a, b) thỏa mãn

(a, b) ∩ F (0) = {0} 6= ∅,

tồn tại lân cận của 0, chẳng hạn U = (−1
2 ,

1
2). Ta có

F (x) =

{
[0, 1] nếu x ∈ (−1

2 ,
1
2)\{0},

{0} nếu x = 0.

Do đó

F (x) ∩ (a, b) 6= 0, ∀x ∈ (−1

2
,
1

2
).

Vậy F nửa liên tục dưới tại x̄ = 0. 2

Định nghĩa 1.10. Một ánh xạ F : H → 2H được gọi là đóng tại x, nếu với

mọi dãy xk → x, mọi dãy yk ∈ F (xk) và yk → y, thì y ∈ F (x).

• Ánh xạ F được gọi là đóng trên C nếu nó đóng tại mọi điểm thuộc C.

• Ánh xạ F được gọi là ánh xạ giá trị lồi nếu F (x) là tập lồi với mọi x ∈

domF .

Mệnh đề dưới đây cho ta mối quan hệ giữa tính nửa liên tục trên và ánh

xạ đóng.
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Mệnh đề 1.1. Giả sử F : C → 2H là ánh xạ đa trị, U là tập con lồi của C.

(i) Nếu F là nửa liên tục trên trên U , có giá trị đóng thì nó đóng trên U ;

(ii) Nếu F đóng và với mỗi tập compact X ⊆ U , tập F (X) là compact thì

F là nửa liên tục trên trên U .

Ta biết rằng ánh xạ liên tục Lipschitz là một khái niệm có vai trò quan

trọng trong giải tích toán học. Trong mục này, ta sẽ định nghĩa tính liên

tục Lipschitz của một ánh xạ đa trị dựa trên khoảng cách Hausdorff như

sau:

Định nghĩa 1.11. (Khoảng cách Hausdorff)

Giả sử A,B là hai tập con đóng và khác rỗng bất kì của H. Khoảng cách

Hausdorff giữa hai tập A và B được xác định bởi

ρ(A,B) := max{d(A,B), d(B,A)},

trong đó

d(A,B) = sup
a∈A

inf
b∈B
||a− b||,

d(B,A) = sup
b∈B

inf
a∈A
||a− b||.

Định nghĩa 1.12. (Ánh xạ đa trị liên tục Lipschitz)

Cho C ⊆ H. Ánh xạ đa trị F : C → 2H được gọi là liên tục Lipschitz với

hằng số L > 0 (viết tắt là L-Lipschitz) trên C, nếu

ρ(F (x), F (y)) ≤ L||x− y||, ∀x, y ∈ C.

• Nếu L < 1 thì ta nói F là ánh xạ co trên C.

• Nếu L = 1 thì ta nói F là ánh xạ không giãn trên C.

Ví dụ 1.6. Cho C = {(x, 0) ∈ R2 | 0 ≤ x ≤ 1} và ánh xạ F : C → 2R
2

thỏa

mãn

F (x, 0) := {(x, y) ∈ R2 | 0 ≤ y ≤ x2}.

Khi đó, F là ánh xạ đa trị liên tục Lipschitz, với hằng số L =
√

5.
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Thật vậy, với mọi (x1, 0), (x2, 0) ∈ C (x1 < x2) thì

d(F (x1, 0), F (x2, 0)) = max
(x1,y1)∈F (x1,0)

min
(x2,y2)∈F (x2,0)

||(x1, y1)− (x2, y2)||

= max
(x1,y1)∈F (x1,0)

min
(x2,y2)∈F (x2,0)

√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2

= max
(x1,y1)∈F (x1,0)

|x1 − x2|

= |x1 − x2|

= ||(x1, 0)− (x2, 0)||.

d(F (x2, 0), F (x1, 0)) = max
(x2,y2)∈F (x2,0)

min
(x1,y1)∈F (x1,0)

||(x1, y1)− (x2, y2)||

= max
(x2,y2)∈F (x2,0)

min
(x1,y1)∈F (x1,0)

√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2

≤ max
(x2,y2)∈F (x2,0)

min
(x1,y1)∈F (x1,0)

|x1 − x2|
√

1 + (x1 + x2)2

≤ max
(x2,y1)∈F (x1,0)

√
5|x1 − x2|

=
√

5|x1 − x2|

=
√

5||(x1, 0)− (x2, 0)||.

Do đó

ρ(F (x1, 0), F (x2, 0)) ≤
√

5||(x1, 0)− (x2, 0)||,∀(x1, 0), (x2, 0) ∈ C

hay F là ánh xạ đa trị liên tục Lipschitz, với hằng số L =
√

5. 2

Định nghĩa 1.13. Với C ⊆ H, ánh xạ đa trị F : C → 2H, được gọi là:

(i) đơn điệu mạnh trên C với hằng số β > 0, nếu

〈w − w
′
, x− x

′
〉 ≥ β||x− x

′
||2, ∀x, x

′
∈ C,w ∈ F (x), w

′
∈ F (x

′
);

(ii) đơn điệu ngặt trên C, nếu

〈w − w
′
, x− x

′
〉 > 0, ∀x, x

′
∈ C,w ∈ F (x), w

′
∈ F (x

′
), x 6= x

′
;

(iii) đơn điệu trên C, nếu

〈w − w
′
, x− x

′
〉 ≥ 0, ∀x, x

′
∈ C,w ∈ F (x), w

′
∈ F (x

′
);

(iv) giả đơn điệu trên C, nếu với mọi x, x
′ ∈ C,w ∈ F (x), w

′ ∈ F (x
′
), ta có

〈w
′
, x− x

′
〉 ≥ 0 kéo theo 〈w, x− x

′
〉 ≥ 0.
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Ví dụ 1.7. (Tính đơn điệu của dưới vi phân của hàm lồi)

Với mọi hàm lồi, chính thường f : H → R̄ thì ánh xạ đa trị ∂f : H → 2H

là đơn điệu trên dom(∂f).

Chứng minh. Giả sử f là hàm lồi, với mọi x, x
′ ∈ dom(∂f), w ∈ ∂f(x) và

w
′ ∈ ∂f(x

′
), ta có:

〈w
′
, x− x

′
〉 ≤ f(x)− f(x

′
);

〈w, x
′
− x〉 ≤ f(x

′
)− f(x)

với các giá trị f(x) và f(x
′
) hữu hạn. Cộng hai bất đẳng thức trên ta được

〈w
′
, x− x

′
〉+ 〈w, x

′
− x〉 ≤ 0

hay 〈w − w
′
, x− x

′
〉 ≥ 0, ∀x, x

′
∈ dom(∂f), w ∈ ∂f(x), w

′
∈ ∂f(x

′
).

Vậy ∂f đơn điệu. 2

1.3 Bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị

1.3.1 Bất đẳng thức biến phân đa trị và các bài toán liên quan

Cho C là một tập lồi, đóng, khác rỗng trong H và F : C → 2H là một

ánh xạ đa trị. Khi đó bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị được phát

biểu như sau:

(MV I)

{
Tìm x∗ ∈ C và w∗ ∈ F (x∗) sao cho
〈w∗, x− x∗〉 ≥ 0, ∀x ∈ C.

• F được gọi là ánh xạ giá của bài toán bất đẳng thức biến phân (MV I).

• Khi F là ánh xạ đơn trị thì bài toán bất đẳng thức biến phân (viết tắt

(V I)) có dạng:

Tìm x∗ ∈ C sao cho 〈F (x∗), x− x∗〉 ≥ 0,∀x ∈ C.

• Bài toán bất đẳng thức biến phân (MV I) có liên hệ mật thiết với nhiều

bài toán khác như: Bài toán bù phi tuyến, bài toán điểm bất động, bài

toán quy hoạch lồi, · · ·

Bài toán điểm bất động Kakutani
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Cho C là tập lồi, đóng tùy ý trong H và T là ánh xạ đa trị từ C vào 2C .

Bài toán điểm bất động của ánh xạ đa trị T được phát biểu như sau:

Tìm x∗ ∈ C sao cho x∗ ∈ T (x∗). (1.4)

Đặc biệt, nếu T là ánh xạ đơn trị thì bài toán điểm bất động Kakutani

trở thành bài toán điểm bất động Brower có dạng:

Tìm x∗ ∈ C sao cho x∗ = T (x∗).

Mệnh đề sau cho ta thấy mối liên hệ giữa bài toán (MV I) với bài toán

điểm bất động (1.4).

Mệnh đề 1.2. Giả sử ánh xạ F được xác định bởi

F (x) := x− T (x), ∀x ∈ C.

Khi đó, bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị (MV I) tương đương với bài

toán điểm bất động (1.4).

Chứng minh . Giả sử x∗ là nghiệm của bài toán (MV I) và F (x) = x−T (x),

tức là

〈w∗, x− x∗〉 ≥ 0, ∀x ∈ C, w∗ ∈ F (x∗).

Do w∗ ∈ F (x∗) = x∗ − T (x∗) nên tồn tại ξ∗ ∈ T (x∗) sao cho w∗ = x∗ − ξ∗.

Ta có

〈x∗ − ξ∗, x− x∗〉 ≥ 0, ∀x ∈ C.

Cho x = ξ∗ ta được

||x∗ − ξ∗|| ≤ 0.

Suy ra x∗ = ξ∗ hay x∗ ∈ T (x∗). Vậy nên x∗ là nghiệm của bài toán (1.4).

Chiều ngược lại hiển nhiên đúng. 2

Định lí 1.4. (xem [5]). Cho C ⊆ H là tập lồi compact và F : C → 2C là

ánh xạ nửa liên tục trên, F (x) khác rỗng, lồi, compact, với mọi x ∈ C. Khi

đó, tồn tại x∗ ∈ C sao cho x∗ ∈ F (x∗).

Bài toán bù phi tuyến
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Chú ý rằng khi C là một nón lồi trong H thì bài toán (MV I) trở thành

bài toán bù:

Tìm x∗ ∈ C,w∗ ∈ F (x∗), w∗ ∈ C
′
sao cho 〈w∗, x∗〉 = 0, (CP )

trong đó

C
′
:= {y ∈ H | 〈x, y〉 ≥ 0, ∀x ∈ C}

là nón đối ngẫu của C.

Khi đó, ta có mệnh đề sau:

Mệnh đề 1.3. Nếu C là một nón lồi, đóng trong H thì bài toán bù (CP )

tương đương với bài toán bất đẳng thức biến phân (MV I).

Chứng minh. Nếu x∗ là nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân

(MV I) và w∗ ∈ F (x∗) thì

〈w∗, x− x∗〉 ≥ 0, ∀x ∈ C. (1.5)

Do C là nón lồi, x∗ ∈ C nên

x∗ + x ∈ C, ∀x ∈ C.

Trong bất đẳng thức trên, thay x bởi x∗ + x ta được

〈w∗, x∗ + x− x∗〉 = 〈w∗, x〉 ≥ 0, ∀x ∈ C.

Suy ra w∗ thuộc nón đối nhẫu C
′
.

Còn nếu thay x = 0 vào (1.5), ta được

〈w∗, x∗〉 ≤ 0.

Suy ra 〈w∗, x∗〉 = 0, hay x∗ ∈ C,w∗ ∈ F (x∗), w∗ ∈ C ′
là nghiệm của bài toán

bù (CP ).

Ngược lại, nếu x∗ ∈ C là nghiệm của bài toán bù thì

〈w∗, x∗〉 = 0, w∗ ∈ F (x∗), w∗ ∈ C
′
.

Vì w∗ ∈ C ′
nên 〈w∗, x〉 ≥ 0,∀x ∈ C. Ta có

〈w∗, x− x∗〉 ≥ 0, ∀x ∈ C,
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hay x∗ ∈ C,w∗ ∈ F (x∗) là nghiệm của bài toán (MV I). 2

Bài toán quy hoạch lồi

Cho C là tập lồi, đóng, khác rỗng trong H và f : C → R ∪ {+∞} là một

hàm lồi trên C. Bài toán quy hoạch lồi được phát biểu như sau:

Tìm x∗ ∈ C sao cho

f(x∗) = min{f(x) | x ∈ C}. (1.6)

Trong trường hợp f là hàm lồi, khả vi, ta có mệnh đề sau:

Mệnh đề 1.4. Giả sử f : C → R là hàm khả vi, lồi trên tập lồi C ⊂ H.

Khi đó, x∗ ∈ C là nghiệm của bài toán (1.6) khi và chỉ khi x∗ là nghiệm

của bài toán bất đẳng thức biến phân (V I), với F (x) := ∇f(x).

Chứng minh. Giả sử x∗ là nghiệm của bài toán (1.6), tức là:

f(x∗) ≤ f(x), ∀x ∈ C.

Nếu x∗ không là nghiệm của bài toán (V I) thì tồn tại x ∈ C sao cho:

〈∇f(x∗), x− x∗〉 < 0.

Khi đó, lấy α > 0 đủ nhỏ, do C là tập lồi nên

yα = x∗ + α(x− x∗) = αx+ (1− α)x∗ ∈ C

và

f(yα) = f(x∗) + α〈∇f(x∗), x− x∗〉+ θ(α) < f(x∗),

tức là x∗ không là nghiệm của bài toán (1.6). Điều này trái với giả thiết.

Vậy x∗ là nghiệm của bài toán (V I).

Ngược lại, nếu x∗ là nghiệm của bài toán (V I), tức là:

〈∇f(x∗), x− x∗〉 ≥ 0, ∀x ∈ C.

Do f là hàm lồi, khả vi nên

f(x)− f(x∗) ≥ 〈∇f(x∗), x− x∗〉, ∀x ∈ C.

Suy ra

f(x) ≥ f(x∗), ∀x ∈ C,
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hay x∗ là nghiệm của bài toán (1.6). 2

Trong trường hợp f là hàm không khả vi thì ta có cách tiếp cận dựa

trên mệnh đề sau:

Mệnh đề 1.5. (xem [2], Định lý 3.5) Cho C là một tập lồi, đóng, khác

rỗng của không gian Hilbert H. Hàm f : C → R là hàm lồi, khả dưới vi

phân trên C. Khi đó, x∗ là nghiệm của bài toán (1.6) khi và chỉ khi x∗ là

nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân (MV I), với F (x) := ∂f(x).

Chứng minh. Giả sử x∗ ∈ C và w∗ ∈ ∂f(x∗) thỏa mãn

〈w∗, x− x∗〉 ≥ 0, ∀x ∈ C.

Vì w∗ ∈ ∂f(x∗) nên

〈w∗, x− x∗〉 ≤ f(x)− f(x∗), ∀x ∈ C.

Từ đó suy ra

f(x∗) ≤ f(x), ∀x ∈ C.

hay x∗ là nghiệm của bài toán (1.6).

Ngược lại hiển nhiên đúng (sử dụng Định lí 1.3). 2

Dưới đây ta xét ví dụ thực tế của bài toán bất đẳng thức biến phân.

Ví dụ 1.8. Bài toán xác định phương án sản xuất.

Gọi C là tập các phương án sản xuất chấp nhận được và x = (x1, x2, · · · , xn) ∈

Rn, được gọi là vectơ số lượng sản phẩm, với xi là số sản phẩm thứ i.

• Đặt F (x) là tập các chi phí sản xuất ứng với phương án x. Bài toán đặt

ra là hãy tìm một phương án chấp nhận được sao cho ứng với phương án

ấy có một chi phí là thấp nhất. Bài toán này có thể được mô tả dưới dạng

bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị sau:

Tìm x∗ ∈ C sao cho tồn tại w∗ ∈ F (x∗) : 〈w∗, x− x∗〉 ≥ 0.

1.3.2 Sự tồn tại nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị.

Sự tồn tại nghiệm của bài toán (MV I) phụ thuộc vào hàm giá F và miền

ràng buộc C. Định lí sau đây khẳng định sự tồn tại nghiệm của bài toán

(MV I).
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Định lí 1.5. (xem [6]) Cho C là một tập lồi, đóng, khác rỗng của không

gian H và F : C → 2H là ánh xạ nửa liên tục trên yếu, F (x) là tập lồi,

compact yếu với mỗi x ∈ C. Giả sử rằng một trong các điều kiện sau được

thỏa mãn:

(i) C là tập bị chặn,

(ii) Tồn tại một tập con U khác rỗng, đóng và bị chặn của C sao cho với

mọi x ∈ C\U , tồn tại y ∈ U thỏa mãn

〈w, x− y〉 > 0, ∀w ∈ F (x).

Khi đó, bài toán (MV I) có nghiệm.

Mệnh đề sau chỉ ra tính chất nghiệm của bài toán (MV I).

Mệnh đề 1.6. (xem [6]) Cho C là một tập lồi, đóng, khác rỗng của không

gian H và F : C → 2H là ánh xạ đa trị. Khi đó:

(i) Nếu F đơn điệu ngặt trên C thì bài toán (MV I) có nhiều nhất một

nghiệm.

(ii) Nếu F là đơn điệu mạnh, nửa liên tục trên yếu và F (x) lồi, compact

yếu, khác rỗng với mọi x ∈ C thì bài toán (MV I) có duy nhất nghiệm.

Kết luận chương

Trong chương 1, chúng ta đã nhắc lại các kết quả quan trọng của giải tích

lồi, mối quan hệ giữa bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị với các mô

hình toán học khác. Đồng thời, chương này cũng trình bày các khái niệm

về ánh xạ đa trị nửa liên tục, đơn điệu mạnh, đơn điệu và các điều kiện

tồn tại nghiệm của bài toán (MV I).
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Chương 2

Phương pháp lặp giải bài toán
bất đẳng thức biến phân đơn
điệu mạnh

Phương pháp lặp theo nguyên lý ánh xạ co Banach là một phương pháp

cơ bản, hiệu quả để tính điểm bất động của ánh xạ co. Nguyên lý này sau

đó được mở rộng cho ánh xạ đa trị ( xem[5], Định lý 14) bởi Nadler. Trong

chương này, chúng ta sẽ sử dụng cách tiếp cận điểm bất động theo phương

pháp lặp của nguyên lý ánh xạ co bằng cách xây dựng một ánh xạ nghiệm

có tập điểm bất động trùng với tập nghiệm của bài toán bất đẳng thức

biến phân đa trị đơn điệu mạnh. Cách tiếp cận này cho phép đánh giá được

tốc độ hội tụ của thuật toán nhờ vào nguyên lý ánh xạ co. Các kiến thức

được lấy trong các tài liệu [7], [8], [9], [10].

Bổ đề 2.1. Giả sử C ⊆ H là một tập lồi, đóng, khác rỗng. Ánh xạ F :

H → 2H là L-Lipschitz trên C sao cho F (x) là lồi, đóng, khác rỗng với mọi

x ∈ C. Khi đó, với mọi x, x′ ∈ C và w ∈ F (x), đều tồn tại w′ ∈ F (x′) (chẳng

hạn, có thể lấy w′ = PF (x′)(w)), sao cho

||w − w′|| 6 L||x− x′||,

trong đó, PF (x′)(w) là hình chiếu vuông góc của w lên tập F (x′). Ngược lại,

nếu F thỏa mãn điều kiện trên thì F là ánh xạ L-Lipschitz.
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Chứng minh. Dùng định nghĩa của hình chiếu w′ = PF (x′)(w), ta có

||w − w′|| = min
v′∈F (x′)

||w − v′||. (2.1)

Theo định nghĩa của khoảng cách Hausdorff, ta có

ρ
(
F (x), F (x′)

)
= max{d

(
F (x), F (x′)

)
, d
(
F (x′), F (x)

)
}

≥ d
(
F (x), F (x′)

)
= max

v∈F (x)
min

v′∈F (x′)
||v − v′||. (2.2)

Kết hợp (2.1), (2.2) với giả thiết F là L-Lipschitz trên C, ta nhận được

||w − w′|| 6 L||x− x′||.

Ngược lại, nếu với mọi x, x′ ∈ C,w ∈ F (x), đều tồn tại w′ ∈ F (x′) sao cho

||w − w′|| 6 L||x− x′||

thì

d(w,F (x′)) 6 L||x− x′||, d(w′, F (x)) 6 L||x− x′||, ∀x, x′ ∈ C.

Ta có

d(F (x), F (x′)) 6 L||x− x′||, ∀x, x′ ∈ C.

Do đó,

ρ(F (x), F (x′)) 6 L||x− x′||, ∀x, x′ ∈ C.

2

2.1 Tính co của ánh xạ nghiệm

Trong trường hợp ánh xạ F là đơn trị thì bài toán (MV I) được viết lại

dưới dạng sau:

Tìm x∗ ∈ C sao cho 〈F (x∗), x− x∗〉 ≥ 0, ∀x ∈ C,

(được viết là (V I)). Khi xét bài toán (V I), Auslender đã đưa ra hàm chắn

(gap) bằng cách với mọi x ∈ C, đặt

g1(x) = max{〈F (x), x− y〉 | y ∈ C}.
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• Ta dễ dàng nhận thấy rằng g1(x) ≥ 0 với mọi x ∈ C. Do đó, bài toán (V I)

có thể được viết dưới dạng bài toán tối ưu

min{g1(x) | x ∈ C}. (2.3)

• Tuy nhiên, một khó khăn của bài toán này là trong trường hợp tổng quát,

hàm g1 có thể không khả vi. Fukushima (xem [17]) đã giải quyết khó khăn

này bằng cách đưa ra hàm chắn mới có dạng:

g2(x) = max{−1

2
〈y − x,G(y − x)〉 − 〈F (x), y − x〉|y ∈ C}, (2.4)

trong đó, G là ma trận đối xứng, xác định dương.

• Cũng như hàm chắn g1, ta có g2(x) ≥ 0 với mọi x ∈ C và khi ấy bài toán

(V I) có thể được đưa về dạng bài toán tối ưu

min{g2(x) | x ∈ C}. (2.5)

• Hàm g2 được xác định bởi công thức (2.4) là khả vi trên C khi F là hàm

khả vi. Khi đó, có thể dùng phương pháp tối ưu trơn để giải bài toán (V I)

thông qua việc giải bài toán (2.4). Dựa vào cách xây dựng hàm chắn ở

trên, ta trở lại xét bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị (MV I). Với mỗi

x ∈ C và w ∈ F (x), đặt y = h(x,w) là nghiệm duy nhất của bài toán quy

hoạch

min{1

2
〈y − x,G(y − x)〉+ 〈w, y − x〉|y ∈ C}, (2.6)

trong đó, G là ma trận đối xứng, xác định dương. Do C lồi, đóng, khác

rỗng và hàm mục tiêu của bài toán (2.6) là lồi mạnh, nửa liên tục dưới trên

C, nên h(x,w) được xác định duy nhất.

• Theo Mệnh đề 1.5, h(x,w) là nghiệm của bài toán (2.6) khi và chỉ khi

h(x,w) là nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân

〈w +G(h(x,w)− x), y − h(x,w)〉 ≥ 0, ∀y ∈ C. (2.7)

• Với mọi x ∈ C, ta định nghĩa ánh xạ:

H(x) := {h(x,w) | w ∈ F (x)}.
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Nói chung, H là ánh xạ đa trị và domH ⊆ C. Để tiện việc trình bày, ta sẽ

gọi H là ánh xạ nghiệm của bài toán (MV I). Kết quả dưới đây khẳng định

rằng x∗ là nghiệm của (MV I) khi và chỉ khi x∗ là điểm bất động của H.

Bổ đề 2.2. x∗ là nghiệm của (MV I) khi và chỉ khi x∗ ∈ H(x∗).

Chứng minh. Giả sử x∗ là nghiệm của (MV I). Tức là, tồn tại w∗ ∈ F (x∗)

sao cho (x∗, w∗) thỏa mãn:

〈w∗, x− x∗〉 ≥ 0, ∀x ∈ C. (2.8)

Với mỗi (x∗, w∗) cho trước, do h(x∗, w∗) là nghiệm duy nhất của bài toán

(2.6), nên h(x∗, w∗) ∈ C. Thay thế x bởi h(x∗, w∗) trong (2.8), ta nhận được:

〈w∗, h(x∗, w∗)− x∗〉 ≥ 0. (2.9)

Thay y bởi x∗ ∈ C trong bất đẳng thức (2.7), ta có

〈w∗ +G(h(x∗, w∗)− x∗), x∗ − h(x∗, w∗)〉 ≥ 0. (2.10)

Từ các bất đẳng thức (2.9) và (2.10) suy ra

〈G(h(x∗, w∗)− x∗), x∗ − h(x∗, w∗)〉 ≥ 0.

Do ma trận G là đối xứng, xác định dương, nên ta có h(x∗, w∗) = x∗. Từ

đó, suy ra x∗ ∈ H(x∗). Xét chiều ngược lại, giả sử rằng x∗ ∈ H(x∗). Khi đó,

tồn tại w∗ ∈ F (x∗) sao cho x∗ = h(x∗, w∗). Nhưng với mỗi x ∈ C,w ∈ F (x),

chúng ta luôn có

〈w +G(h(x,w)− x), y − h(x,w)〉 ≥ 0, ∀y ∈ C. (2.11)

Thay thế x,w bởi các điểm tương ứng x∗ = h(x∗, w∗), w∗ trong bất đẳng

thức (2.11) ta được

〈w∗, y − x∗〉 ≥ 0, ∀y ∈ C. (2.12)

Điều này, có nghĩa rằng x∗ là nghiệm của bài toán (MV I).

2
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Trở lại bài toán (2.4) với C lồi, đóng, khác rỗng. Bài toán này, tương

đương với bài toán sau:

g2(x) = −min{1

2
〈y − x,G(y − x)〉+ 〈F (x), y − x〉 | y ∈ C}. (2.13)

Vì G là ma trận đối xứng, xác định dương nên (2.13) là một bài toán quy

hoạch lồi mạnh và do đó nó có nghiệm duy nhất.

Hệ quả 2.1. x∗ là nghiệm của (V I) khi và chỉ khi x∗ = H(x∗).

Để đơn giản, ta coi G = αI, trong đó α > 0 và I là ma trận đồng nhất.

Khi đó, chúng ta sẽ đưa ra cách điều chỉnh tham số α phù hợp, sao cho

ánh xạ nghiệm H có tính chất co trên C. Tham số α được gọi là tham số

chính quy hóa. Định lý sau khẳng định tính chất co của ánh xạ nghiệm H

trong trường hợp F là ánh xạ đơn điệu mạnh trên C.

Định lí 2.1. Giả sử rằng F (x) là lồi, đóng, khác rỗng với mọi x ∈ C, F là

ánh xạ đơn điệu mạnh với hệ số β > 0 và Lipschitz với hằng số L > 0 trên C.

Khi đó, với α > L2

2β , ánh xạ H là co trên C với hệ số δ :=

√
1− 2β

α + L2

α2 .Tức

là, ta có

ρ(H(x), H(x′)) 6 δ||x− x′||, ∀x, x′ ∈ C.

Chứng minh. Bài toán (2.6) có thể được viết dưới dạng

min
y
{1

2
α||y − x||2 + 〈w, y − x〉+ δC(y)},

với δC là hàm chỉ của C. Đây là bài toán quy hoạch toàn phương lồi mạnh,

do đó, nó có nghiệm duy nhất và nghiệm này được kí hiệu là h(x,w). Theo

Mệnh đề 1.5, ta có

0 ∈ α(h(x,w)− x) + w +NC(h(x,w)).

Điều này có nghĩa là tồn tại z ∈ NC(h(x,w)) sao cho

α(h(x,w)− x) + w + z = 0.

Do vậy,

h(x,w) = x− 1

α
w − 1

α
z. (2.14)
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Tương tự, với x′ ∈ C,w′ ∈ F (x′), ta có

h(x′, w′) = x′ − 1

α
w′ − 1

α
z′, (2.15)

với z′ ∈ NC(h(x′, w′)). Do ánh xạ NC là đơn điệu, ta có

〈z − z′, h(x,w)− h(x′, w′)〉 ≥ 0. (2.16)

Thay thế z của công thức (2.14) và z′ của công thức (2.15) vào công thức

(2.16), ta nhận được

〈x− x′ − 1

α
(w − w′)− (h(x,w)− h(x′, w′)), h(x,w)− h(x′, w′)〉 ≥ 0.

Điều này tương đương với

||h(x,w)− h(x′, w′)||2 6〈x− x′ − 1

α
(w − w′), h(x,w)− h(x′, w′)〉

≤ ||x− x′ − 1

α
(w − w′)||‖|h(x,w)− h(x′, w′)||. (2.17)

Như vậy là

||h(x,w)− h(x′, w′)||2 6 ||x− x′ − 1

α
(w − w′)||2 (2.18)

= ||x− x′||2 − 2

α
〈x− x′, w − w′〉+

1

α2
||w − w′||2.

Do giả thiết ánh xạ F là L-Lipschitz trên C, F (x′) đóng với mọi x′ ∈ C và

w(x) ∈ F (x), nên theo Bổ đề 2.1, tồn tại w(x′) ∈ F (x′) sao cho

||w(x)− w(x′)|| 6 L||x− x′||.

Lại có, F là β - đơn điệu mạnh, sử dụng điều này cho 2.18, ta có

||x− x′ − 1

α
(w(x)− w(x′))||2 6 (1− 2β

α
+
L2

α2
)||x− x′||2. (2.19)

Nếu chọn hệ số α > L2

2β , thì 1− 2β
α + L2

α2 > 0. Cuối cùng, từ (2.18) và (2.19)

ta được

||h(x,w(x))− h(x′, w(x′))|| 6

√
1− 2β

α
+
L2

α2
||x− x′||.

Đặt δ :=

√
1− 2β

α + L2

α2 , khi đó,

||h(x,w(x))− h(x′, w(x′))|| 6 δ||x− x′||, ∀x, x′ ∈ C,w(x) ∈ F (x).
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Do đó,

ρ(H(x), H(x′)) 6 δ||x− x′||, ∀x, x′ ∈ C.

Chú ý rằng nếu α > L2

2β thì δ ∈ (0, 1). Như vậy, ánh xạ H là co trên C với

hệ số δ. 2

Dưới đây là ví dụ về một ánh xạ đa trị vừa đơn điệu mạnh vừa Lipschitz

trên C.

Ví dụ 2.1. Ánh xạ G được định nghĩa như sau:

G(x, 0) := {(x, y) ∈ C| 0 ≤ y ≤ x}

C := {(x, 0)| x ≥ 0}

là đơn điệu trên C, vì với mọi (x, 0), (x
′
, 0) ∈ C và với mọi (x, y) ∈ G(x, 0),

(x
′
, y

′
) ∈ G(x

′
, 0), ta có

〈(x, y)− (x
′
, y

′
), (x, 0)− (x

′
, 0)〉

= 〈(x− x
′
, y − y

′
), (x− x

′
, 0)〉

= (x− x
′
)2 ≥ 0.

Dễ thấy, G là ánh xạ Lipschitz với hệ số L =
√

2 trên C. Khi đó, ánh xạ

F := I +G (trong đó, I là ánh xạ đồng nhất) là ánh xạ đơn điệu mạnh với

hệ số β = 1 và Lipschitz với hệ số L =
√

2 + 1 trên C.

Như vậy, nếu F là đơn điệu mạnh và với cách tham số hóa chính quy

α phù hợp thì ánh xạ nghiệm H là co trên C. Trong trường hợp này, theo

nguyên lý ánh xạ co được mở rộng bởi Nadler, nghiệm của bài toán (MV I)

có thể được xấp xỉ bởi quá trình lặp sau:

xk+1 ∈ H(xk), k = 0, 1, ...,

với x0 là điểm tùy ý của C.

Theo định nghĩa của ánh xạ H, điểm xk+1 chính là nghiệm duy nhất của

bài toán quy hoạch toàn phương lồi mạnh.

Nếu F là đơn trị thì ánh xạ nghiệm H cũng đơn trị và quá trình lặp

được thực hiện như sau:

x0 ∈ C, xk+1 := H(xk), ∀k = 0, 1, ...
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2.2 Mô tả thuật toán và sự hội tụ

Khi thực hiện các thuật toán vô hạn, việc tìm ra nghiệm chính xác là

khó thực hiện được. Vì thế, người ta tìm nghiệm với độ chính xác nào đó.

Giả sử x∗ là nghiệm chính xác của bài toán (MV I), khi đó x ∈ C được gọi

là ε- nghiệm của bài toán (MV I) nếu ||x− x∗|| 6 ε. Thuật toán lặp Banach

cho ánh xạ F đơn điệu mạnh trên C được xác định bởi:

Thuật toán 2.1. Bước đầu. Chọn sai số ε ≥ 0.

Chọn tham số chính quy α > L2

2β , khi F là β-đơn điệu mạnh, ở đây, L là

hằng số Lipschitz của F .

Chọn x0 ∈ C,w0 ∈ F (x0).

Bước lặp k (k = 0, 1, 2, ...). Giải bài toán quy hoạch lồi mạnh

P (xk) : min{1

2
α||x− xk||2 + 〈wk, x− xk〉 | x ∈ C},

thu được nghiệm duy nhất xk+1. Tìm wk+1 ∈ F (xk+1) sao cho

||wk+1 − wk|| 6 L||xk+1 − xk||,

chẳng hạn, có thể chọn wk+1 := PF (xk+1)(w
k) (hình chiếu của wk trên

F (xk+1)).

Xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: Nếu ||xk+1− xk|| 6 ε(1−δ)
δk

, thuật toán dừng: xk là một ε-

nghiệm của bài toán (MV I).

- Trường hợp 2: Nếu ||xk+1 − xk|| > ε(1−δ)
δk

thì ta thay thế k := k + 1 và

quay về Bước lặp k.

Theo Định lý 2.1 và nguyên lý ánh xạ co, ta có mối quan hệ giữa nghiệm

xk và nghiệm chính xác x∗ của bài toán (MV I) được cho bởi công thức sau:

||xk+1 − x∗|| 6 δk+1

1− δ
||x0 − x1||, ∀k.

Ở đây, 0 < δ < 1 là hệ số co của ánh xạ nghiệm H, với

δ =

√
1− 2β

α
+
L2

α2
.
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Định lí 2.2. Dưới giả thiết của Định lý 2.1, dãy {xk} được xác định bởi

thuật toán 2.1 thỏa mãn

||xk+1 − x∗|| 6 δk+1

1− δ
||x0 − x1||, ∀k. (2.20)

Ở đây, x∗ là nghiệm chính xác của (MV I). Nếu ta thêm giả thiết ánh

xạ F là đóng trên C, thì dãy {wk} hội tụ tới w∗ ∈ F (x∗) với tốc độ hội tụ

được đánh giá như sau:

||wk − w∗|| 6 Lδk

1− δ
||x0 − x1||, ∀k.

Chứng minh. Trước hết, ta giả sử các giả thiết của Định lý 2.1 được thỏa

mãn. Theo Bổ đề 2.1, ta có

x∗ ∈ H(x∗) := {h(x∗, w) | w ∈ F (x∗)}.

Lấy w∗ ∈ F (x∗) sao cho x∗ = h(x∗, w∗) ∈ H(x∗). Theo cách xây dựng wk+1

của Thuật toán 2.1, ta được

||wk+1 − wk|| 6 L||xk+1 − xk||, ∀k = 0, 1, ...

Khi đó, theo Định lý 2.1, ta nhận được

||h(xk+1, wk+1)− h(xk, wk)|| 6 δ||xk+1 − xk||, ∀k = 0, 1, ...

Từ h(xk+1, wk+1) = xk+2 suy ra

||xk+2 − xk+1|| 6 δ||xk+1 − xk||, ∀k = 0, 1, ...

Theo nguyên lý ánh xạ co Banach, ta có

||xk − x∗|| 6 δk+1

1− δ
||x0 − x1|| ∀k = 0, 1, ...

Như vậy, xk → x∗ khi k → +∞. Hơn nữa, sử dụng tính chất co của ánh xạ

nghiệm H, ta nhận được

||xp+k − xk|| 6 δk(1− δp)
1− δ

||xk+1 − xk||, ∀k, p.

Cho p→ +∞, ta được

||xk − x∗|| 6 δk

1− δ
||xk+1 − xk||, ∀k = 0, 1, ...
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Nếu Trường hợp 1 của Thuật toán 2.1 xảy ra thì

||xk+1 − xk|| 6 ε(1− δ)
δk

và do đó, ||xk − x∗|| 6 ε. Điều đó có nghĩa là xk là một ε-nghiệm của bài

toán (MV I). Mặt khác, ta có

||wk+1 − wk|| 6 L||xk+1 − xk||,

suy ra

||wk+p − wj || 6 ||wk+1 − wk||+ ||wk+2 − wk+1||+ ...+ ||wk+p − wk+p−1||

6 L
(
||xk+1 − xk||+ ||xk+2 − xk+1||+ ...+ ||xk+p − xk+p−1||

)
6 L

(
δk + δk+1 + ...+ δk+p−1

)
||x1 − x0||.

Do vậy

||wk+p − wk|| 6 Lδk(δp − 1)

δ − 1
||x1 − x0||. (2.21)

Điều này chỉ ra rằng {wk} là dãy Cauchy trong không gian Hilbert H. Do

đó, dãy {wk} hội tụ tới w∗ ∈ C. Do F là ánh xạ đóng trên C nên w∗ ∈ F (x∗).

Trong công thức (2.21), ta cho p→ +∞ và nhận được

||wk − w∗|| 6 Lδk

1− δ
||x1 − x0|| ∀j.

2

Chú ý 2.1. Ta thấy rằng hệ số co δ là hàm số theo tham số chính quy α.

Dễ thấy rằng δ nhỏ nhất khi chọn tham số α = L2

β . Do vậy, Thuật toán 2.1

hội tụ tốt nhất khi chọn tham số α = L2

β .

Chú ý 2.2. Trong Thuật toán 2.1, tại Bước lặp k, thuật toán này đòi hỏi

phải tìm wk+1 ∈ F (xk+1) sao cho

||wk+1 − wk|| 6 L||xk+1 − xk||.

Chú ý 2.3. Áp dụng Thuật toán 2.1 cho bài toán (V I), khi đó, bài toán

phụ của thuật toán là tìm hình chiếu của một điểm trên C. Cụ thể ta có

Bước đầu. Chọn sai số ε ≥ 0.
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Chọn tham số chính quy α > L2

2β , khi F là β-đơn điệu mạnh, L là hằng số

Lipschitz của ánh xạ đơn trị F .

Chọn x0 ∈ C,w0 ∈ F (x0).

Bước lặp k(k = 0, 1, 2, ...)

Giải bài toán quy hoạch toàn phương lồi mạnh

P (xk) : min{1

2
α||x− xk||2 + 〈F (xk), x− xk〉 | x ∈ C},

thu được nghiệm duy nhất xk+1.

Xét hai trường hợp:

-Trường hợp 1: Nếu ||xk+1 − xk|| 6 ε(1−δ)
δk

thì thuật toán dừng: xk là một

ε- nghiệm của bài toán (V I).

-Trường hợp 2: Nếu ||xk+1 − xk|| > ε(1−δ)
δk

thì ta thay thế k := k + 1 và

quay về Bước lặp k.

Kết luận chương

Trong chương 2, chúng ta xây dựng được một ánh xạ nghiệm có tính

chất co nhằm đưa bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị đơn điệu mạnh

về việc tìm điểm bất động của ánh xạ nghiệm ấy. Đồng thời, chương này

cũng trình bày thuật toán để giải bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị

với ánh xạ giá là đơn điệu mạnh và còn đánh giá được tốc độ hội tụ của

thuật toán.
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Chương 3

Kết hợp nguyên lý ánh xạ co và
thuật toán điểm gần kề giải bài
toán bất đẳng thức biến phân đa
trị đơn điệu

3.1 Thuật toán điểm gần kề

3.1.1 Sơ bộ về phương pháp điểm gần kề

Trong tài liệu [15], [16], Rockafellar R.T. đã phát triển thuật toán điểm

gần kề cho bài toán tìm không điểm của ánh xạ đơn điệu cực đại T trong

không gian Hilbert thực H. Để tiện theo dõi, ta nhắc lại một số kết quả

của ánh xạ đơn điệu cực đại và thuật toán điểm gần kề.

Cho H là không gian Hilbert thực và ánh xạ đa trị T : H → 2H. Khi đó,

• T được gọi là ánh xạ đơn điệu nếu

〈w − w′, x− x′〉 ≥ 0, ∀x, x′ ∈ H, w ∈ T (x), w′ ∈ T (x′).

• T được gọi là ánh xạ đơn điệu cực đại nếu T là ánh xạ đơn điệu và không

tồn tại ánh xạ đơn điệu T ′ : H → 2H sao cho graphT $ graphT ′.

Theo Minty, ta có ví dụ minh họa về ánh xạ đa trị đơn điệu cực đại.

Mệnh đề 3.1. (xem [10]) Nếu f : H → (−∞,+∞] là hàm lồi, chính thường

và nửa liên tục dưới, thì ánh xạ dưới vi phân T := ∂f là đơn điệu cực đại.

Ví dụ 3.1. Cho C là một tập con lồi, đóng, khác rỗng của H. Hàm chỉ
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δ(., C) của C là hàm lồi có dạng

δC(x) :=

{
0 nếu x ∈ C,
+∞ nếu x /∈ C.

Theo mệnh đề 3.1, hàm δ(., C) là một hàm lồi, chính thường và nửa liên

tục dưới, ta có ánh xạ dưới vi phân ∂δ(., C) là ánh xạ đơn điệu cực đại.

Trong đó, ∂δ(., C) là nón pháp tuyến ngoài trên C và được kí hiệu bởi NC :

NC(x) :=

{
{w ∈ H | 〈w, z − x〉 ≤ 0 ∀z ∈ C} nếu x ∈ C,
∅ nếu x /∈ C.

Trong trường hợp đơn trị, ví dụ minh họa cho ánh xạ đơn điệu cực đại

được phát biểu bởi mệnh đề sau:

Mệnh đề 3.2. (xem[10]) Giả sử T : H → H là ánh xạ đơn điệu, đơn trị

và liên tục. Khi đó, T là ánh xạ đơn điệu cực đại.

Cho T là ánh xạ đơn điệu cực đại, với mỗi ck > 0 ta đặt

Pk := (I + ckT )−1, (3.1)

ở đây I là ánh xạ đồng nhất.

Mối quan hệ giữa ánh xạ đơn điệu cực đại T và ánh xạ ngược Pk được

trình bày trong định lí dưới đây:

Định lí 3.1. (xem[10]) Cho ánh xạ đa trị T : H → 2H. Khi đó, T là ánh

xạ đơn điệu cực đại khi và chỉ khi Pk là ánh xạ đơn trị, không giãn và

domPk = H.

Từ định lý 3.1, ta nhận thấy mặc dù T là ánh xạ đa trị đơn điệu cực

đại nhưng ánh xạ Pk là ánh xạ đơn trị và không giãn trên H. Bây giờ, ta

giả sử các giả thiết của định lí 3.3 thoả mãn và Pk được xác định bởi công

thức (3.1). Khi đó, x là điểm bất động của ánh xạ đơn trị Pk, hay

x = Pk(x)

= (I + ckT )−1(x)

khi và chỉ khi

x ∈ (I + ckT )(x) = x+ ckT (x),
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hay 0 ∈ ckT (x). Do đó, x là không điểm của ánh xạ T . Vậy x là không điểm

của ánh xạ đơn điệu cực đại T khi và chỉ khi x là điểm bất động của ánh

xạ Pk. Như vậy, thay vì tìm không điểm của ánh xạ đa trị T ta đi tìm điểm

bất động của ánh xạ không giãn Pk, với ck > 0.

Giả sử T là ánh xạ đơn điệu cực đại . Khi đó, thuật toán điểm gần kề

cho bài toán (MV I) có thể được trình bày đơn giản như sau:

Thuật toán 3.1. Bước 0. Chọn một dãy số dương {ck} thoả mãn ck > c > 0

với mọi k = 0, 1, ..., tìm u0 ∈ C.

Bước k (k = 0, 1, ...). Xây dựng điểm uk+1 thông qua công thức

uk+1 := Pk(u
k) = (I + ckT )−1(uk).

Trong trường hợp đặc biệt của thuật toán, ck = c > 0, ∀k = 0, 1, ... và

ánh xạ đơn điệu cực đại T với C là một tập bị chặn, Martinet đã chỉ ra

rằng dãy điểm {uk} hội tụ yếu tới điểm u∗ sao cho 0 ∈ T (u∗).

Xét thuật toán trong trường hợp ck > c > 0 và C là tập lồi, đóng và

khác rỗng, Rockafellar chỉ ra rằng dãy điểm uk hội tụ yếu tới u∗ sao cho

0 ∈ T (u∗).

Trong trường hợp tổng quát, một điều rất khó thực hiện được ở thuật

toán 3.1 là việc tính toán chính xác điểm uk+1 = Pk(u
k). Thuật toán dưới

đây sẽ thay thế cách tính chính xác điểm uk+1 bằng cách tính xấp xỉ với

một sai số εk mà thuật toán vẫn đảm bảo được sự hội tụ.

Thuật toán 3.2. Bước 0. Chọn một dãy số dương {ck} : ck > c > 0 và

εk > 0 với mọi k = 0, 1, ... sao cho
∞∑
k=1

εk < +∞, lấy w0 ∈ C.

Bước k (k = 0, 1, ...). Chọn điểm wk+1 thoả mãn

||wk+1 − xk+1|| ≤ εk+1,

với xk+1 := Pk(w
k) = (I + ckT )−1(wk).

Nhận xét 3.1. Nếu ta thay thế điều kiện
∞∑
k=0

εk < +∞ chỉ bởi điều kiện

εk → 0 thì thuật toán có thể không hội tụ. Chẳng hạn lấy hàm f : R→ R,
với

f(x) =

{
−x nếu x < 0,

0 nếu x ≥ 0,
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và dãy {εk := 2
k} với mọi k = 1, 2, ... có tổng

∑∞
k=1 εk = +∞ và εk → 0 khi

k →∞. Ta có ánh xạ dưới vi phân của f xác định bởi

∂f(x) =


−1 nếu x < 0,

[−1, 0] nếu x = 0,

0 nếu x > 0.

Khi đó, Pk(z) = z hay 0 ∈ T (z) khi và chỉ khi z ≥ 0. Ta chọn một dãy {zk}

sao cho

Pk(z
k) = zk, ||zk+1 − zk|| = 1

2
εk =

1

k
, ∀k = 1, 2, ..., và zk+1 > zk.

Ta có thể tính toán được rằng

zn = z1 +

n−1∑
k=1

1

k
.

Như vậy, dãy {zk} không hội tụ.

Sự hội tụ của thuật toán điểm gần kề được phát biểu qua định lí sau:

Định lí 3.2. (xem [16]) Cho T : H → 2H là ánh xạ đơn điệu cực đại.

Khi đó, nếu T có không điểm thì dãy điểm {wk} hội tụ yếu tới w∗ sao cho

0 ∈ T (w∗). Nếu T không có không điểm thì dãy {wk} không bị chặn.

3.1.2 Áp dụng thuật toán điểm gần kề giải bài toán bất đẳng thức
biến phân đa trị

Như ta đã biết, bài toán tìm không điểm của ánh xạ đơn điệu cực đại

T là một bài toán khá tổng quát, nó bao hàm bài toán bất đẳng thức biến

phân đa trị (MV I) như một trường hợp đặc biệt. Do vậy, khi áp dụng thuật

toán điểm gần kề cho bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị đơn điệu

(MV I), ta sẽ sử dụng ánh xạ đơn điệu cực đại được chỉ ra bởi kết quả sau:

Định lí 3.3. (xem[16]) Cho C là một tập con lồi, đóng, khác rỗng của

không gian Hilbert H và F : C → 2H là ánh xạ đơn điệu, nửa liên tục trên

yếu trên C và F (x) là tập lồi, compact yếu với mỗi x ∈ C. Khi đó,

T (x) :=

{
F (x) +NC(x) nếu x ∈ C,
∅ nếu x /∈ C

là ánh xạ đơn điệu cực đại.
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Xét ánh xạ T được xác định bởi định lí 3.3. Khi đó, 0 ∈ T (x) khi và chỉ

khi tồn tại w ∈ F (x) sao cho −w ∈ NC(x) . Theo định nghĩa của nón pháp

tuyến ngoài trên C, ta có

〈−w, z − x〉 ≤ 0, ∀z ∈ C.

Như vậy,

〈w, z − x〉 ≥ 0, ∀z ∈ C.

Điều này chỉ ra rằng x là không điểm của ánh xạ đơn điệu cực đại T khi

và chỉ khi x là nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân (MV I). Như

vậy, ta có thể thay thế việc giải bài toán bất đẳng thức biến phân đơn điệu

(MV I) bằng việc tìm không điểm của ánh xạ đơn điệu cực đại T . Kết hợp

điều này với tính chất của ánh xạ không giãn Pk, ta có thuật toán điểm

gần kề để giải bài toán bất đẳng thức biến phân đơn điệu (MV I) thông

qua việc tìm điểm bất động của ánh xạ không giãn Pk.

3.2 Kết hợp nguyên lý ánh xạ co và thuật toán điểm gần
kề

Các kết quả sau được lấy trong tài liệu [10].

3.2.1 Sơ bộ về phương pháp

Từ Thuật toán 3.1, ta có thể viết

uk+1 = (I + ckT )−1(uk)

dưới dạng

uk ∈ (I + ckT )(uk+1).

Thay thế T (uk+1) bởi F (uk+1) +NC(uk+1), ta được

[uk − uk+1 − ckF (uk+1)] ∩NC(uk+1) 6= ∅.

Điều này chứng tỏ rằng tồn tại vk+1 ∈ F (uk+1) thỏa mãn

〈uk+1 + ckv
k+1 − uk, u− uk+1〉 ≥ 0, ∀u ∈ C. (3.2)
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Đặt Fk(u) := u+ ckF (u)− uk. Khi đó, (3.2) được viết dưới dạng sau:

〈tk+1, u− uk+1〉 ≥ 0, ∀u ∈ C, (MV Ik)

với tk+1 ∈ Fk(u
k+1). Do vậy, uk+1 là nghiệm của bài toán bất đẳng thức

biến phân (MVIk) với ánh xạ giá Fk. Rõ ràng, nếu F là đơn điệu thì Fk là

đơn điệu mạnh với hệ số β = 1, và nếu F là L-Lipschitz thì Fk là Lipschitz

với hằng số Lk = 1 + ckL.

Như vậy, mỗi điểm uk trong thuật toán điểm gần kề là nghiệm của bài

toán (MVIk) với ánh xạ giá

Fk(u) := u+ ckF (u)− uk.

Vậy ta có thể vận dụng Thuật toán 2.1 được miêu tả trong Chương 2 để

giải bài toán (MVIk). Với mỗi u ∈ C và vk ∈ Fk(u), ta đặt

sk(u, v
k) := argmin{〈vk, y − u〉+

1

2
αk||y − u||2 | y ∈ C}, (3.3)

ở đây αk > 0. Chú ý rằng do C là tập lồi đóng và hàm mục tiêu là lồi mạnh,

nên bài toán (3.3) có nghiệm duy nhất với mọi u ∈ domFk. Để ý rằng:

domFk = domF, ∀k = 0, 1, ...

Giống như ở Chương 2, ta định nghĩa Hk : H → 2H như sau:

Hk(u) := {sk(u, vk) | vk ∈ Fk(u)}.

Theo Bổ đề 2.2, nghiệm duy nhất của bài toán (MVIk) là điểm bất động

duy nhất của ánh xạ Hk. Điểm bất động này có thể tính được thông qua

nguyên lý ánh xạ co Banach. Trên thực tế thì chỉ có thể giải bài toán (MVIk)

để tìm nghiệm xấp xỉ. Ta chọn sai số εk > 0 cho nghiệm của (MVIk) đơn

điệu mạnh thỏa mãn εk ↘ 0 khi k → ∞ và
∑∞

k=1 εk < +∞. Khi đó, thay

vì tính chính xác nghiệm uk+1 của bài toán (MVIk), ta tính xấp xỉ nghiệm

ūk,j+1 sao cho

||ūk,j+1 − uk+1|| 6 εk, ∀k.

Chú ý 3.1. Theo Thuật toán 2.1 áp dụng cho bài toán (MVIk), tham số

hóa chính quy αk phải thỏa mãn

αk >
1

2
L2
k =

1

2
(1 + ckL)2.
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Để đảm bảo sự hội tụ cho thuật toán điểm gần kề, dãy {ck} thỏa mãn

ck > c > 0 với mọi k. Do c là số dương tùy ý nên ta có thể chọn ck > 0 đủ

nhỏ sao cho

Lk = 1 + ckL <
√

2.

Do đó, ta có thể lấy αk ≥ 1 với mọi k.

Chú ý rằng, nếu Pk(x
k) = xk, thì xk là nghiệm chính xác của bài toán

(MV I). Do đó, trong thuật toán được trình bày sau đây, ta gọi xk là một

ε- nghiệm của bài toán (MV I) nếu ||Pk(xk)− xk|| 6 ε.

3.2.2 Mô tả thuật toán

Trong phần này, chúng ta kết hợp phương pháp lặp Banach vào thuật

toán điểm gần kề để giải bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị đơn điệu.

Cụ thể, ta sử dụng thuật toán của Chương 2 để giải xấp xỉ bài toán phụ

(MVIk) trong phương pháp điểm gần kề.

Cho một dãy số dương εk > 0 sao cho

εk ↘ 0,

∞∑
k=0

εk < +∞.

• Nếu tìm được hằng số Lipschitz L của F thì ta chọn một dãy số dương

ck > c > 0 sao cho

(1 + ckL)/2 < 1 với mọi k,

chẳng hạn có thể chọn

ck =
1

L+ 1
.

• Nếu hằng số Lipschitz khó xác định thì chọn dãy số dương {ck} đủ nhỏ.

Chọn sai số ε > 0.

Đặt

δk :=

√
1− 2βk

αk
+
L2
k

α2
k

với βk = 1, Lk = 1 + ckL.

Thuật toán 3.3. Lấy x0 ∈ C,w0 ∈ F (x0).

Bước lặp k, k = 0, 1, ... (vòng lặp ngoài).

Bước 0. Lấy αk ≥ 1. Đặt uk,0 := xk, j := 0 và tìm wk,0 ∈ Fk(uk,0).
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Bước 1 (vòng lặp trong). Giải bài toán quy hoạch toàn phương

lồi mạnh

min{1

2
αk‖u− uk,j‖2 + 〈wk,j , u− uk,j〉 |u ∈ C} (3.4)

để có được nghiệm duy nhất uk,j+1.

Trường hợp1a (Điều kiện dừng của vòng lặp trong).

Nếu
δj+1
k

1− δk
||uk,1 − uk,0|| 6 εk,

thì đặt

xk+1 := uk,j+1,và tìm wk+1 ∈ Fk(xk+1),

sao cho

||wk+1 − wk,j || 6 Lk||xk+1 − xk||,(
có thể lấy wk+1 = PF (xk+1)(w

k,j)
)
.

Nếu

‖xk+1 − xk‖+ εk 6 ε, (3.5)

thì dừng: xk+1 là một ε-nghiệm của bài toán (MV I).

Nếu

‖xk+1 − xk‖+ εk > ε,

thì tăng k lên 1 và chuyển về Bước lặp k.

Trường hợp 1b.

Nếu
δj+1
k

1− δk
||uk,1 − uk,0|| > εk,

thì lấy

wk,j+1 ∈ Fk(uk,j+1),

sao cho

||wk,j+1 − wk,j || 6 Lk||uk,j+1 − uk,j ||.
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Đặt j := j + 1 và trở lại Bước 1.

Chú ý 3.2. Bài toán chính trong thuật toán trên là bài toán (3.4). Đây là

bài toán quy hoạch toàn phương lồi mạnh. Ta có thể đưa bài toán này về

dạng

min{||u− (uk,j − 1

αk
wk,j)||2 | u ∈ C}.

Giải bài toán này, thực chất là đi tìm hình chiếu của điểm uk,j− 1
αk
wk,j trên

tập lồi, đóng C.

Chú ý 3.3. Giả sử vòng lặp trong của Thuật toán 3.3 dừng ở bước lặp j,

ta có xk+1 = uk,j+1. Khi đó,

xk+1 = PC(uk,j − 1

αk
wk,j),

với wk,j ∈ Fk(uk,j). Từ Fk(x) = x+ ckF (x)− xk suy ra

xk+1 = PC(
1

αk
xk + (1− 1

αk
)uk,j − ck

αk
fk,j), (3.6)

ở đây fk,j ∈ F (uk,j). Khi αk = 1, ta có

xk+1 = PC(xk − ckfk,j). (3.7)

Sự hội tụ của Thuật toán 3.3 được khẳng định bởi định lý sau:

Định lí 3.4. (i). Nếu thuật toán dừng ở bước lặp k, thì xk+1 là một ε-

nghiệm của bài toán (MV I).

(ii). Nếu F là ánh xạ đơn điệu, nửa liên tục trên yếu, đóng yếu và F (x) là

một tập compact yếu với mỗi x ∈ C, thì dãy {xk} được xây dựng bởi Thuật

toán 3.3 hội tụ yếu tới nghiệm x∗ của bài toán (MV I) và bất kỳ điểm tụ

yếu w∗ của dãy {wk} đều thỏa mãn w∗ ∈ F (x∗).

Chứng minh. (i). Giả sử thuật toán dừng ở Bước lặp k, ta có

δj+1
k

1− δk
||uk,1 − uk,0|| 6 εk.

Kết hợp điều này với Thuật toán lặp Banach 2.1, ta có xk+1 là một εk-

nghiệm của bài toán (MVIk). Mặt khác, theo thuật toán điểm gần kề, nếu

xk+1 là một εk-nghiệm của bài toán (MVIk) thì

||xk+1 − Pk(xk)|| 6 εk,
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tức là,

||xk+1 − (I + ckTk)
−1(xk)|| 6 εk, (3.8)

trong đó

Tk(x) :=

{
Fk(x) +NC(x) nếu x ∈ domF,
∅ nếu x /∈ domF.

Từ (3.5) và (3.8) suy ra

||Pk(xk)− xk|| 6 ||xk+1 − xk||+ ||xk+1 − Pk(xk)||

< ε− εk + εk

= ε.

Do vậy, xk+1 là ε-nghiệm của bài toán (MV I).

(ii). Giả sử F nửa liên tục trên yếu, đóng yếu và F (x) là tập compact yếu

với mỗi x ∈ C. Gọi uk+1 là nghiệm chính xác của (MVIk). Kết hợp điều

này với Thuật toán điểm gần kề 3.1, ta có dãy nghiệm {uk+1} hội tụ yếu

tới nghiệm chính xác x∗ của bài toán (MV I). Theo chứng minh trên, xk+1

là một εk-nghiệm của bài toán (MVIk). Khi đó,

〈w, xk+1〉 − 〈w, x∗〉 = 〈w, xk+1 − uk+1〉+ 〈w, uk − x∗〉

6 ||w|| ||xk+1 − uk+1||+ 〈w, uk − x∗〉

6 ||w||εk + 〈w, uk+1 − x∗〉. (3.9)

Trong Thuật toán 3.3, khi cho k →∞, ta có

εk → 0 và uk+1 ⇀ x∗.

Kết hợp điều này với (3.9), ta được

〈w, xk+1〉 − 〈w, x∗〉 → 0 khi k →∞.

Theo chứng minh trên, từ dãy {xk} hội tụ yếu suy ra dãy {xk} bị chặn.

Theo giả thiết F là nửa liên tục trên yếu và wk ∈ F (xk), nên dãy {wk} bị

chặn. Khi đó, tồn tại một dãy con hội tụ yếu. Ta có thể coi wk ⇀ w∗. Do

F là ánh xạ đóng yếu trên C và wk ∈ F (xk), nên w∗ ∈ F (x∗). 2
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Chú ý 3.4. Trong trường hợp F là đơn trị, ta có

w0 = F (x0), wk,0 = Fk(u
k,0),

wk+1 = Fk(x
k+1), wk,j+1 = Fk(u

k,j+1),

||wk,j+1 − wk,j || = Lk||uk,j+1 − uk,j ||,

trong đó

Fk(x) := x+ ckF (x)− xk.

Kết luận chương

Chương này đã trình bày các nội dung cơ bản về ánh xạ đơn điệu cực

đại, thuật toán điểm gần kề để tìm không điểm của một ánh xạ đơn điệu

cực đại và một phương pháp giải bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị.

Phương pháp này kết hợp với phương pháp lặp Banach để giải bài toán

bất đẳng thức biến phân đa trị đơn điệu.
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Kết luận chung

Luận văn đề cập đến các vấn đề sau:

• Nhắc lại một số khái niệm và tính chất của giải tích lồi như: Tập lồi,

hàm lồi, dưới vi phân,· · · , đồng thời, trình bày các khái niệm về ánh xạ

đa trị liên tục Lipschitz theo khoảng cách Hausdorff và một số ví dụ minh

họa.

• Phát biểu bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị (MV I), các bài

toán liên quan và sự tồn tại nghiệm của bài toán (MV I).

• Bằng cách xây dựng ánh xạ nghiệm mà bài toán (MV I) được quy về

việc tìm điểm bất động của ánh xạ nghiệm thông qua kỹ thuật hiệu chỉnh

(chỉ ra cách chọn tham số thích hợp để ánh xạ nghiệm có tính chất co).

• Kết hợp nguyên lý ánh xạ co và thuật toán điểm gần kề giải bài toán

bất đẳng thức biến phân đa trị (MV I) đơn điệu.
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