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Mở đầu

Bài toán tối ưu đa mục tiêu, còn được gọi là bài toán tối ưu véc-tơ được

nảy sinh trong quá trình phát triển của kinh tế-xã hội, phục vụ cho các

hoạt động kinh tế-xã hội. Ví dụ, một công ty muốn tìm một phương án sản

xuất sao cho lợi nhuận cao nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành

sản phẩm rẻ nhất nhưng lại ít ảnh hưởng tới môi trường nhất. Việc lựa

chọn phương án sản xuất của công ty trên dẫn tới việc giải một bài toán

tối ưu đa mục tiêu.

Các mục tiêu của bài toán tối ưu véc-tơ thường là độc lập với nhau,

thậm chí đối kháng nhau (chẳng hạn, nếu giảm chi phí sản xuất thì khó

đảm bảo chất lượng, nếu tăng lợi nhuận thì khó đảm bảo môi trường...).

Một phương án tốt nhất cho mục tiêu này thường thì không tốt nhất đối

với các mục tiêu khác, tức là phương án tốt nhất cho tất cả các mục tiêu

(phương án lý tưởng) rất hiếm khi xảy ra. Điều này dẫn tới một khái niệm

mới về nghiệm của bài toán tối ưu đa mục tiêu là nghiệm hữu hiệu, nghiệm

hữu hiệu yếu (hay nghiệm Pareto, nghiệm Pareto yếu). Khái niệm này

được đưa ra từ cuối thế kỷ 19, nhưng tối ưu đa mục tiêu chỉ trở thành một

chuyên nghành toán học và phá triển mạnh trong vòng 40 năm gần đây.

Một bộ phận quan trọng của tối ưu đa mục tiêu là tối ưu đa mục tiêu

tuyến tính. Cho đến nay, lớp các bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính

đã được nghiên cứu gần như hoàn chỉnh cả về phương diện định tính và

định lượng. Mặc dù bài toán tối ưu đa mục tiêu phân thức a-phin (bài toán

(VP)), còn được gọi là bài toán tối ưu véc-tơ phân thức a-phin là sự mở

rộng tự nhiên của bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính nhưng lớp các bài

toán tối ưu đa mục tiêu phân thức a-phin thực sự rộng hơn lớp các bài toán
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tối ưu đa mục tiêu tuyến tính. Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng,

tập nghiệm hữu hiệu của bài toán (VP) khác biệt và phức tạp hơn nhiều

so với tập nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính,

nhiều tính chất của trường hợp tuyến tính không còn đúng cho trường hợp

phân thức a-phin. Nhiều vấn đề nghiên cứu của lớp các bài toán (VP) vẫn

chưa có kết quả.

Trong nhiều vấn đề thực tế về kinh tế-xã hội, người ta phải giải bài toán

tối ưu trên tập hữu hiệu và hữu hiệu yếu. Ví dụ, một nhà máy bánh kẹo

sản xuất n loại sản phẩm gồm một số loại đường, một số loại bánh kẹo.

Số lượng các sản phẩm trên là x = (x1, x2, ..., xn). Nhà máy muốn tìm một

phương án sản xuất số sản phẩm x sao cho thu được lợi nhuận cao nhất.

Tuy nhiên, nhà máy cũng muốn có một phương án sản xuất sao cho đảm

bảo về nguồn cung cấp nguyên liệu lâu dài. Như vậy, thay vì tìm phương

án sản xuất số sản phẩm x∗ trên tập các phương án sản xuất chấp nhận

được sao cho thu được lợi nhuận cao nhất, nhà máy phải tìm phương án

sản xuất số sản phẩm x0 sao cho thu được lợi nhuận cao nhất trên tập các

phương án sản xuất đảm bảo việc cung cấp nguyên liệu. Tất nhiên, phương

án sản xuất số sản phẩm x0 thường không cho lợi nhuận cao bằng phương

án sản xuất số sản phẩm x∗ nhưng phương án sản xuất số sản phẩm x0

đảm bảo được nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất lâu dài.

Việc tìm phương án sản xuất số sản phẩm x0 chính là việc giải bài toán

cực đại hàm lợi nhuận trên tập hữu hiệu của bài toán tối ưu véc-tơ tuyến

tính.

Bài toán tối ưu trên tập hữu hiệu và hữu hiệu yếu thuộc lớp các bài

toán tối ưu hai cấp. Bài toán này được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1972

và hiện nay đang rất được quan tâm vì những ứng dụng thực tế của nó.

Bài toán tối ưu trên tập hữu hiệu của bài toán (VP) (bài toán (P)) và bài

toán tối ưu trên tập hữu hiệu yếu của bài toán (VP) (bài toán (WP)) là

một dạng của bài toán tối ưu hai cấp. Bài toán (P) và bài toán (WP) cũng

là sự phát triển tự nhiên của bài toán tối ưu trên tập hữu hiệu và hữu hiệu

yếu của bài toán tối ưu véc-tơ tuyến tính. Trong rất nhiều các hoạt động
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kinh tế-xã hội trên thực tế hiện nay cũng đòi hỏi phải giải bài toán này.

Ví dụ, một công ty bánh kẹo có p nhà máy (đặt tại các địa phương khác

nhau), mỗi nhà máy sản xuất n loại bánh kẹo khác nhau. Hàm lợi nhuận

f(x) của công ty phụ thuộc vào phương án sản xuất số lượng sản phẩm

x = (x1, x2, ..., xn) (n loại bánh kẹo). Công ty muốn tìm một phương án sản

xuất số lượng sản phẩm x sao cho lợi nhuận thu được là cao nhất. Để tuân

thủ luật bảo vệ môi trường, công ty phải tìm một phương án sản xuất số

lượng sản phẩm x sao cho tỷ số giữa chi phí bảo vệ môi trường của mỗi

nhà máy và tổng chi phí của nhà máy ấy là nhỏ nhất. Như vậy, thay vì tìm

cực đại hàm f(x) trên tập các phương án sản xuất chấp nhận được, công

ty phải thực hiện bài toán cực đại hàm f(x) trên tập hữu hiệu của bài toán

tối ưu véc-tơ phân thức a-phin (sẽ được trình bày ở chương 3), tức là, tìm

phương án sản xuất số lượng sản phẩm x0 sao cho thu được lợi nhuận cao

nhất trên tập các phương án sản xuất thỏa mãn yêu cầu về luật bảo vệ

môi trường.

Hiện nay, bài toán (P) và bài toán (WP) đang được nhiều người quan

tâm nhưng việc nghiên cứu các bài toán này là rất khó khăn. Bài toán tối

ưu trên tập hữu hiệu và hữu hiệu yếu của bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến

tính cũng là những bài toán khó và cũng mới được nghiên cứu nhưng đã

có một số phương pháp giải được công bố. Trong khi đó, mới chỉ có một

số rất ít ý tưởng về thuật toán và thuật toán để tìm nghiệm của bài toán

(P) và bài toán (WP) được công bố (xem [11], [14]). Việc nghiên cứu các

bài toán (P) và bài toán (WP) gặp rất nhiều khó khăn bởi vì tập nghiệm

của bài toán (VP) thường là không lồi, không còn là hợp của một số mặt

của đa diện ràng buộc và có cấu trúc phức tạp. Mặt khác, sự khó khăn còn

do các bài toán này mới đươc nghiên cứu trong thời gian gần đây. Hầu hết

các thuật toán được đưa ra đều yêu cầu tất cả các đỉnh của khối đa diện

ràng buộc X phải được biết trước. Do đó, các thuật toán này chỉ được xây

dựng khi các đỉnh của X dễ tính toán. Trong khi đó, việc tính toán tất cả

các đỉnh của X thường là rất khó. Thuật toán nới lỏng được trình bày ở

chương 3 chỉ đòi hỏi biết trước một đỉnh của X, từng đỉnh mới của X có
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thể được tính (nếu cần) trong mỗi bước lặp của thủ tục nhánh-cận. Vì thế,

chúng ta có thể mong rằng thuật toán này tìm thấy lời giải tối ưu toàn cục

mà không cần phải tính tất cả các đỉnh của X.

Mục đích chính của luận văn này là trình bày bài toán (VP), bài toán

(P) và bài toán (WP), trình bày hai phương pháp cùng với hai thuật toán

giải bài toán (WP). Luận văn bao gồm 3 chương.

Chương 1: trình bày lại một số kiến thức cơ bản về giải tích lồi như tập

lồi, tập lồi đa diện, nón lồi... và một số định lý là định lý tách các tập lồi

đa diện, định lý minimax, định lý đối ngẫu Lagrange.

Chương 2: trình bày bài toán (VP), trình bày một định lý của Malivert

và hệ quả của định lý này về điều kiện cần và đủ của nghiệm hữu hiệu và

hữu hiệu yếu của bài toán (VP).

Chương 3: trình bày bài toán (P) và bài toán (WP), trình bày cách

chuyển hai bài toán này về dạng dễ khảo sát hơn là (PΛ). Sau đó, trình

bày hai phương pháp để các giải bài toán (WP) là phương pháp tính cận

theo đối ngẫu Lagrange và phương pháp nới lỏng. Với mỗi một phương

pháp, chúng ta trình bày một thuật toán và chứng minh tính dừng của các

thuật toán này.

Luận văn này được hoàn thành tại Viện Toán học, Viện Khoa học tự

nhiên và Công nghệ quốc gia, dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH Lê Dũng

Mưu. Mặc dù tác giả đã hết sức cố gắng, nhưng do thời gian có hạn và

kinh nghiệm nghiên cứu còn rất hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót. Tác

giả mong được các Thầy, các Cô và bạn đọc góp ý.
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Chương 1

Các kiến thức cơ bản về tập lồi,
hàm lồi

Trong chương này, chúng ta trình bày lại một số khái niệm và kết quả

của giải tích lồi. Các khái niệm và các kết quả này hầu hết được trích dẫn

từ các tài liệu [1] và [12] và được sử dụng cho các chương sau.

1.1 Tổ hợp lồi

Ta ký hiệu Rn là không gian Euclid n-chiều trên trường số thực R, mỗi

phần tử x ∈ Rn là một véc tơ gồm n-toạ độ là các số thực. Một đường

thẳng nối hai điểm (hai véc-tơ) a,b trong Rn là tập hợp tất cả các véc-tơ

x ∈ Rn có dạng

{x ∈ Rn|x = αa+ βb, α, β ∈ R, α + β = 1} .

Đoạn thẳng nối hai điểm a và b trong Rn là tập hợp các véc-tơ có dạng

{x ∈ Rn|x = αa+ βb, α ≥ 0, β ≥ 0, α + β = 1} .

Tập lồi là một khái niệm cơ bản nhất của giải tích lồi, nó được định

nghĩa như sau:

Định nghĩa 1.1. Một tập C ⊆ Rn được gọi là một tập lồi, nếu C chứa một

đoạn thẳng đi qua hai điểm bất kỳ của nó. Tức là C lồi khi và chỉ khi

∀x, y ∈ C, ∀λ ∈ [0, 1]⇒ λx+ (1− λ) y ∈ C.
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Ta nói x là tổ hợp lồi của các điểm (véc-tơ) x1, ..., xk nếu

x =

k∑
j=1

λjx
j , λj ≥ 0 ∀j = 1, ..., k và

k∑
j=1

λj = 1.

Tương tự, x là tổ hợp a-phin của các điểm (véc-tơ) x1, ..., xk nếu

x =

k∑
j=1

λjx
j với

k∑
j=1

λj = 1.

Mệnh đề 1.1. Tập hợp C lồi khi và chỉ khi nó chứa mọi tổ hợp lồi của

các điểm của nó. Tức là: C lồi khi và chỉ khi

∀k ∈ N, ∀λ1, ..., λk > 0 :

k∑
j=1

λj = 1, ∀x1, ..., xk ∈ C ⇒
k∑
j=1

λjxj ∈ C.

Chứng minh. Điều kiện đủ là hiển nhiên từ định nghĩa. Ta chứng minh

điều kiện cần bằng quy nạp theo số điểm. Với k = 2, điều cần chứng minh

suy ra ngay từ định nghĩa của tập lồi và tổ hợp lồi. Giả sử mệnh đề đúng

với k − 1 điểm. Ta cần chứng minh mệnh đề đúng với k điểm.

Giả sử x1, ..., xk ∈ C là tổ hợp lồi của k điểm. Tức là

x =

k∑
j=1

λjx
j , λj > 0 ∀j = 1, ..., k và

k∑
j=1

λj = 1.

Đặt

ξ =

k−1∑
j=1

λj .

Khi đó 0 < ξ < 1 và

x =

k−1∑
j=1

λjx
j + λkx

k

= ξ

k−1∑
j=1

λj
ξ
xj + λkx

k.

Do
k−1∑
j=1

λj
ξ

= 1
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và λj

ξ > 0 với mọi j = 1, . . . , k − 1, nên theo giả thiết quy nạp, điểm

y =

k−1∑
j=1

λj
ξ
∈ C.

Ta có

x = ξy + λkx
k.

Do ξ > 0, λk > 0 và

ξ + λk =

k∑
j=1

λj = 1

nên x là một tập hợp lồi của hai điểm y và xk đều thuộc C. Vậy x ∈ C 2

Lớp các tập lồi là đóng với các phép giao, phép cộng đại số và phép

nhân tích Decastes. Cụ thể ta có mệnh đề sau:

Mệnh đề 1.2. Nếu A, B là các tập lồi trong Rn, C là lồi trong Rm, thì

các tập sau là lồi:

A ∩B := {x | x ∈ A, x ∈ B} ,

λA+ βB := {x | x = αa+ βb, a ∈ A, b ∈ B,α, β ∈ R} ,

A× C := {x ∈ Rm ×Rn | x = (a, c) a ∈ A, c ∈ C} .

Chứng minh. Dễ dàng được suy ra trực tiếp từ định nghĩa. 2

1.2 Tập a-phin, tập lồi đa diện

Tập a-phin (đa tạp a-phin) được định nghĩa như sau:

Định nghĩa 1.2. Một tập C được gọi là tập a-phin nếu nó chứa mọi đường

thẳng đi qua hai điểm bất kỳ của nó, tức là

∀x, y ∈ C, ∀λ ∈ R⇒ λx+ (1− λ) y ∈ C.

Như vậy tập a-phin là một trường hợp riêng của tập lồi. Các không gian

con, các phiêu phẳng v.v. . . là các trường hợp riêng của tập a-phin. Một

ví dụ về tập a-phin là siêu phẳng được định nghĩa dưới đây.
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Định nghĩa 1.3. Siêu phẳng trong không gian Rn là một tập hợp các điểm

có dạng {
x ∈ Rn

∣∣ aTx = α
}
.

trong đó a ∈ Rn là một véc-tơ khác 0 và a ∈ R.
Véc-tơ a thường được gọi là véc-tơ pháp tuyến của siêu phẳng. Một siêu

phẳng sẽ chia không gian ra hai nửa không gian. Nửa không gian được định

nghĩa như sau:

Định nghĩa 1.4. Nửa không gian là một tập hợp có dạng{
x
∣∣ aTx ≥ α

}
,

trong đó a 6= 0 và α ∈ R.
Tập trên là nửa không gian đóng. Tập{

x
∣∣aTx > α

}
là nửa không gian mở.

Như vậy một siêu phẳng chia không gian ra hai nửa không gian, mỗi

nửa không gian ở về một phía của siêu phẳng. Nếu hai nửa không gian này

là đóng thì phần chung của chúng chính là siêu phẳng.

Mệnh đề dưới đây cho thấy tập a-phin chính là tịnh tiến của một không

gian con.

Mệnh đề 1.3. (xem [1]) M 6= ∅ là tập a-phin khi và chỉ khi nó có dạng

M = L+a với L là một không gian con và a ∈M . Không gian con này được

xác định duy nhất.

Chứng minh. Giả sử M là tập a-phin và a ∈ M . Khi đó L = M − a là

một không gian con. Vậy M = L + a. Ngược lại, nếu M = L + a, với L là

không gian con, thì với mọi x, y ∈M,λ ∈ R, ta có

(1− λ)x+ λy = a+ (1− λ) (x− a) + λ (y − a) .

Do x− a và y − a đều thuộc L và do L là không gian con, nên
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(1− λ) (x− a) + λ (y − a) ∈ L.

Vậy

(1− λ)x+ λy ∈M.

Suy ra M là tập a-phin.

Không gian con L ở trên là duy nhất. Thật vậy, nếu M = a + L và

M = a′ + L′, thì

L′ = M − a′ = a+ L− a′ = L+
(
a− a′

)
.

Do a′ ∈M = a+ L, nên a′ − a ∈ L. Suy ra L′ = L+ a− a′ = L. 2

Không gian con L trong mệnh đề trên được gọi là không gian con song

song với M, hoặc nói ngắn gọn hơn là không gian con của M. Thứ nguyên

(hay chiều) của một tập a-phin được định nghĩa bởi thứ nguyên của không

gian song song với M và được ký hiệu là dimM.

Mệnh đề 1.4. (xem [1]) Bất kỳ một tập a-phin M ⊂ Rn có số chiều r đều

có dạng

M = {x ∈ Rn | Ax = b} , (1.1)

trong đó A là ma trận cấp (m× n), b ∈ Rm và rankA = n− r. Ngược lại mọi

tập hợp có dạng (1.1) với rankA = n− r đều là tập a-phin có số chiều là r.

Chứng minh. Giả sử M là tập a-phin có số chiều là r và M = L+ a với

a ∈M . Vậy M = L− a là một không gian con có số chiều là r. Theo đại số

tuyến tính, không gian con r-chiều này có dạng

L = {x | Ax = 0}

với A là một ma trận cấp (m× n) và rankA = n− r. Từ M = L+ a, suy ra

M = {x | A (x− a) = 0} = {x | Ax = Aa = b} .

Ngược lại, giả sử M được cho bởi (1.1). Dễ kiểm tra được rằng M là một

tập a-phin và không gian con của M là tập {x | Ax = 0}. Do rankA = n− r,

nên dimL = r. Vậy dimM = r. 2
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Định nghĩa 1.5. Các điểm x0, x1, ..., xk trong Rn được gọi là độc lập a-phin,

nếu bao a-phin căng bởi chúng có số chiều là k.

Mệnh đề dưới đây cho một tính chất đặc trưng của các điểm độc lập

a-phin.

Mệnh đề 1.5. Các điều sau đây là tương đương:

(i) Các điểm x0, x1, ..., xk độc lập a-phin.

(ii) Với mỗi i, các điểm xj−xi (j = 0, 1, ..., k; j 6= i) độc lập tuyến tính trong

Rn.

(iii) Các điểm
(
xj , 1

)
(j = 0, 1, ..., k) độc lập tuyến tính trong Rn+1.

Chứng minh. Gọi S là tập hợp gồm các điểm x0, x1, ..., xk và L là không

con của S. Không giảm tổng quát, cho i = 0, đặt yj = xj − x0 (j = 1, ..., k).

Hiển nhiên yj ∈ L với mọi j. Cho x =
k∑
j=0

µjx
j là một tổ hợp a-phin bất

kỳ của các điểm x0, x1, ..., xk. Do
k∑
j=0

µj = 1, nên µ0 = 1 −
k∑
j=1

µj. Vậy x =

x0+
k∑
j=1

µjy
j. Suy ra S = x0+span

{
y1, ..., yk

}
, trong đó span

{
y1, ..., yk

}
là ký

hiệu của không gian con căng bởi các điểm
{
y1, ..., yk

}
. Theo mệnh đề 1.3,

ta có L = span
{
y1, ..., yk

}
. Vậy dimL = k khi và chỉ khi các điểm y1, ..., yk

độc lập tuyến tính. Chứng tỏ (i) và (ii) là tương đương.

Sự tương đương giữa (ii) và (iii) dễ dàng được chứng minh, dựa trực

tiếp vào định nghĩa độc lập tuyến tính. 2

Định nghĩa 1.6. Một tập hợp S ⊆ Rn được gọi là một đơn hình (simplex)

có thứ nguyên bằng k (hoặc nói ngắn gọn là k-đơn hình), nếu S là tổ hợp

lồi của k+1 véc-tơ độc lập a-phin. Các véc-tơ này được gọi là đỉnh của đơn

hình.

Ví dụ một tam giác trong không gian 3 chiều là 2-đơn hình. Tập hợp

sau:

Sk :=

{
x ∈ Rk | x ≥ 0 ,

k∑
j=1

xj ≤ 1

}
được gọi là đơn hình chuẩn tắc trong Rk.



11

Đơn hình là một trường hợp riêng của tập lồi đa diện. Tập lồi đa diện

được định nghĩa như sau.

Định nghĩa 1.7. Một tập được gọi là tập lồi đa diện, nếu nó là giao của

một số hữu hạn các nửa không gian đóng.

Quy ước: Giao của một họ rỗng các nửa không gian đóng là Rn.

Nhận xét 1.1. .

(i) Rn, ∅ là các tập lồi đa diện.

(ii) Tập lồi đa diện là tập hợp nghiệm của một hệ hữu hạn các bất phương

trình tuyến tính. Dạng tường minh của một tập lồi đa diện được cho như

sau:

D :=
{
x ∈ Rn

∣∣ 〈aj , x〉 ≤ bj , j = 1, ...,m
}
.

ở đó aj ∈ Rn, j = 1,m , bj ∈ R, i = 1,m.

Hoặc nếu ký hiệu A là ma trận có m-hàng là các véc tơ aj với j = 1, ...,m

và véc-tơ bT = (b1, ..., bm), thì hệ trên viết được là:

D := {x ∈ Rn | Ax ≤ b} .

Chú ý rằng, do một phương trình

〈a, x〉 = b

có thể viết một cách tương đương dưới dạng hai bất phương trình

〈a, x〉 ≤ b

và

〈−a, x〉 ≤ b

nên tập nghiệm của một hệ hữu hạn các phương trình và bất phương trình

cũng là một tập lồi đa diện.

Định nghĩa 1.8. Tập lồi D được gọi là hữu hạn sinh nếu nó là bao lồi của

một số hữu hạn các điểm và các phương, tức là tồn tại các điểm x1, ..., xk ∈

Rn và các phương v1, ..., vs ∈ Rn sao cho
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D =

{
x| x =

k∑
i=1

λix
i+

s∑
j=1

µiv
i, λ1 ≥ 0, ..., λk ≥ 0,

k∑
i=1

λi = 1, µ1 ≥ 0, ..., µs ≥ 0

}
.

Định lí 1.1. (xem [12]) Một tập lồi là hữu hạn sinh khi và chỉ khi nó là

tập lồi đa diện.

Ví dụ 1.1. D = {x ∈ R2 | x1 ≥ 2 , 0 ≤ x2 ≤ 4} là tập lồi hữu hạn sinh.

Thật vậy,

D = {x ∈ R2
∣∣ 2∑
i=1

λix
i + µv với λ1, λ2 ≥ 0, λ1 + λ2 = 1, µ ≥ 0},

ở đó x1 = (2, 0)T , x2 = (2, 4)T và v = (1, 0)T . 2

Ví dụ 1.2. D = {x ∈ R2 | x21 + x22 ≤ 1} không phải là tập lồi hữu sinh.

1.3 Nón lồi

Trong nhiều bộ môn toán ứng dụng, khái niệm về nón có một vai trò

quan trọng.

Định nghĩa 1.9. Một tập C được gọi là nón nếu

∀λ > 0,∀x ∈ C ⇒ λx ∈ C.

Theo định nghĩa, ta thấy rằng gốc toạ độ có thể thuộc nón hoặc không

thuộc nón. Dĩ nhiên một nón không nhất thiết là một tập lồi. Ví dụ

C := {x ∈ R | x 6= 0}

là một nón, nhưng không lồi.

Một nón được gọi là nón nhọn nếu nó không chứa đường thẳng. Khi đó

ta nói điểm 0 là đỉnh của nón. Một nón được gọi là nón lồi nếu nón đó là

một tập lồi. Nếu nón lồi này lại là một tập lồi đa diện thì ta nói nó là nón
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lồi đa diện. Một ví dụ điển hình của nón lồi đa diện, thường được sử dụng,

là tập hợp nghiệm của hệ bất phương trình tuyến tính đồng nhất:

{x | Ax ≥ 0} ,

với A là một ma trận thực cấp hữu hạn (số dòng và số cột là hữu hạn).

Mệnh đề 1.6. Một tập C là nón lồi khi và chỉ khi nó có các tính chất sau:

(i) λC ⊆ C ∀λ > 0

(ii) C + C ⊆ C

Chứng minh. Giả sử C là một nón lồi. Do C là một nón, nên ta có (i).

Do C là một tập lồi, nên với mọi x, y ∈ C, thì 1
2 (x+ y) ∈ C. Vậy theo (i),

ta có x+ y ∈ C.

Ngược lại, giả sử có (i) và (ii). Từ (i) suy ra ngay C là một nón. Giả sử

x, y ∈ C và λ ∈ [0, 1]. Từ (i) suy ra λx ∈ C và (1− λ) y ∈ C. Theo (ii) có

λx+ (1− λ) y ∈ C. Vậy C là một nón lồi. 2

Một số nón điển hình. Dưới đây ta sẽ xét một số nón lồi điển hình

thường được sử dụng trong giải tích lồi.

Tập lồi có một số đặc trưng là: một tia xuất phát từ một điểm thuộc

nó, thì hoặc nằm hẳn trong tập này hoặc một khi đã "ra khỏi" tập này thì

sẽ không “trở lại”.

Định nghĩa 1.10. (xem [1]) Cho C là một tập lồi trong Rn. Một véc tơ

y 6= 0 được gọi là hướng lùi xa của C, nếu mọi tia xuất phát từ một điểm

bất kỳ của C theo hướng y đều nằm trọn trong C, tức là: y là hướng lùi xa

khi và chỉ khi

x+ λy ∈ C ∀x ∈ C, ∀λ ≥ 0.

Một hướng lùi xa còn được gọi là hướng vô hạn. Ta ký hiệu tập hợp

của tất cả các hướng lùi xa của C cùng với điểm gốc là reC. Tập hợp này

được gọi là nón lùi xa của C. Hiển nhiên nếu C là một tập bị chặn, thì reC

chỉ gồm duy nhất là điểm gốc. Chú ý rằng, nếu C là một tập lồi đóng, thì

trong định nghĩa trên, thay vì đòi hỏi với mọi x ∈ C, chỉ cần đòi hỏi cho

một điểm x ∈ C. Cụ thể ta có mệnh đề sau:



14

Mệnh đề 1.7. (xem [1]) Giả sử C là một tập lồi đóng. Khi đó y là một

hướng lùi xa của C khi và chỉ khi

x+ λy ∈ C ∀λ ≥ 0,

với một điểm x nào đó thuộc C.

Chứng minh. Giả sử x + λy ∈ C ∀λ > 0, với x ∈ C. Khi đó, với mọi

u ∈ C và mọi µ > C, do C lồi, ta có

xλ :=
µ

λ+ µ
(x+ λy) +

(
1− µ

λ+ µ

)
u ∈ C.

Cho λ→∞, do C đóng, ta thấy u+ µy ∈ C, với mọi u ∈ C và µ > 0. 2

Chú ý. Trong trường hợp C không đóng, bổ đề trên không đúng. Ví

dụ, trong R2 lấy

C := {x = (x1, x2) | x1 > 0, x2 > 0} ∪ {0} .

Hiển nhiên véc-tơ y = (0, 1) có tính chất là mọi tia xuất phát từ một điểm

0 6= x ∈ C theo hướng này đền nằm trọn trong C, nhưng nếu xuất phát từ

x = 0 thì điều này không đúng.

Cho C ⊆ Rn là một tập lồi và x ∈ C. Ký hiệu

Nc (x) := {ω | 〈ω, y − x〉 ≤ 0 ∀y ∈ C} .

Hiển nhiên 0 ∈ NC (x). Dùng định nghĩa, dễ kiểm tra được rằng NC (x) là

một nón lồi đóng. Nón này được gọi là nón pháp tuyến ngoài của C tại x.

Tập −NC (x) được gọi là nón pháp tuyến trong của C tại x. Hiển nhiên

−NC (x) := {ω | 〈ω, y − x〉 ≥ 0 ∀y ∈ C} .

Một nón quan trọng khác là nón đối cực được định nghĩa như sau:

C∗ := {ω | 〈ω, x〉 ≤ 0 ∀x ∈ C} .

Hiển nhiên đây cũng là một nón lồi đóng chứa gốc.
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Cho C là một tập lồi khác rỗng và x ∈ C. Ta nói d ∈ Rn là một hướng

chấp nhận được của C nếu tồn tại t0 > 0 sao cho x + td ∈ C với mọi

0 ≤ t ≤ t0. Dễ kiểm tra thấy tập tất cả các hướng chấp nhận được là một

nón lồi chứa gốc. Ta ký hiệu nón này là FC (x) và gọi là nón các hướng chấp

nhận được, hoặc ngắn gọn là nón chấp nhận được. Nón này có thể không

đóng. Tuy nhiên, nếu lấy bao đóng, ta sẽ được một nón khác gọi là nón

tiếp xúc của C tại x. Ký hiệu nón này là TC (x), thì FC (x) = TC (x). Từ đây

suy ra

TC (x) =
{
d ∈ Rn

∣∣ ∃dk → d, ∃tk ↘ 0 : x+ tkd
k ∈ C ∀k

}
.

Mệnh đề sau đây dễ ràng được suy ra trực tiếp từ các định nghĩa.

Mệnh đề 1.8. (xem [1]) Nón pháp tuyến và nón tiếp xúc là đối cực của

nhau.

Ví dụ. Giả sử tập lồi C được cho bởi

C :=
{
x ∈ Rn

∣∣ 〈aj , x〉 ≤ bj , j = 1, ...,m
}
.

Với x ∈ C, đặt

J (x) :=
{
j
∣∣ 〈aj , x〉 = bj

}
và gọi J(x) là tập chỉ số tích cực tại x.

Khi đó

TC (x) =
{
x ∈ Rn

∣∣ 〈aj , x〉 ≤ 0, j ∈ J (x)
}
,

NC (x) = cone
(
aj , j ∈ J (x)

)
=

y =
∑
j∈J(x)

λja
j | λj ≥ 0

 .

1.4 Định lý tách các tập lồi đa diện

Bổ đề 1.1. (Bổ đề Farkas, xem [12]) Cho a0, ..., ak là các véc-tơ thuộc

không gian Euclid Rn, khi đó bất đẳng thức 〈a0, x〉 ≤ 0 là hệ quả của hệ bất

đẳng thức

〈ai, x〉 ≤ 0 (i = 1, k)
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khi và chỉ khi tồn tại các số λ1 ≥ 0, ..., λk ≥ 0 sao cho

a0 =

k∑
i=1

λiai.

Định nghĩa 1.11. (xem [12]) Cho D1, D2 là hai tập khác rỗng.

(i) Ta nói siêu phẳng H tách D1 và D2 nếu D1 nằm trong nửa không

gian đóng xác định bởi H, còn D2 nằm trong nửa không gian đóng kia.

(ii) Ta nói siêu phẳng H tách thực sự D1 và D2 nếu D1 và D2 không

đồng thời thuộc H.

(iii) Ta nói siêu siêu phẳng H tách mạch D1 và D2 nếu tồn tại ε > 0

sao cho tập D1 + εB̄Rn nằm trong nửa không gian mở xác định bởi H, còn

D2 + εB̄Rn nằm trong nửa không gian mở kia, ở đây B̄Rn = {x| ‖x‖ ≤ 1} là

hình cầu đơn vị trong Rn.

Nhận xét 1.2. Giả sử H = {x| 〈a, x〉 = α} , khi đó H tách mạnh D1 và D2

nếu tồn tại ε > 0 sao cho

D1 + εB̄Rn ⊂ {x| 〈a, x〉 > α}

và

D2 + εB̄Rn ⊂ {x| 〈a, x〉 < α} .

Định lí 1.2. (xem [12]) Nếu D1 và D2 là các tập lồi đa diện, khác rỗng,

rời nhau trong không gian Euclid hữu hạn chiều, thì tồn tại siêu phẳng tách

mạnh D1 và D2.

Định lí 1.3. (xem [12]) Nếu D1 và D2 là các tập lồi, khác rỗng trong Rn,

thì điều kiện cần và đủ để tồn tại một siêu phẳng tách thực sự D1 và D2 là

riD1 ∩ riD2 = ∅; ở đó riD ký hiệu cho phần trong tương đối của D.
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1.5 Định lý minimax

Định lí 1.4. (Định lý minimax, xem [12])

Cho hàm f : C ×D → R với C ⊆ Rm, D ⊆ Rn là các tập lồi đóng khác

rỗng, f (u, v) là hàm lồi theo biến u, lõm theo biến v, xác định và liên tục

trên C ×D. Nếu một trong hai tập C và D là compact thì

inf
v∈D

sup
u∈C

f (u, v) = sup
u∈C

inf
v∈D

f (u, v) .

Định lý minimax và định lý đối ngẫu Lagrange (sẽ phát biểu dưới đây)

là hai định lý quan trọng.

Cho X là tập a-phin, khác rỗng trong Rn và f, g1, ..., gr là các hàm lồi

liên tục, gr+1, ..., gm là các hàm a-phin trên X. Ký hiệu

K = {x ∈ X | g1 (x) ≤ 0, ..., gr (x) ≤ 0, gr+1 (x) = 0, ..., gm (x) = 0} .

Cho bài toán

min
x∈K

f (x) . (OP )

Hàm Lagrange của bài toán này được cho bởi

L (λ, x) := f (x) +

m∑
i=1

λigi (x),với λ = (λ1, ..., λm) | λi ≥ 0 ∀i = 1, ...,m .

Lấy hàm mục tiêu của bài toán đối ngẫu là

d (λ) := inf
x∈X

L (λ, x)

Xét bài toán

sup
λ≥0

d (λ) . (OD)

Ta nói (OD) là bài toán đối ngẫu của bài toán (OP), còn (OP) được gọi là

bài toán gốc. Trong trường hợp giá trị tối ưu của bài toán đối ngẫu bằng

giá trị tối ưu của bài toán gốc, tức là tồn tại điểm chấp nhận x∗ của (OP)

và điểm chấp nhận λ∗ của (OD) sao cho f (x∗) = d (λ∗), thì ta nói hai bài

toán này là cặp đối ngẫu chính xác. Khi đó

inf
x∈X

sup
λi≥0

L (x, λi) = sup
λi≥0

inf
x∈X

L (u, λi)
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Định lí 1.5. (Định lý đối ngẫu Lagrange, xem [1])

Giả sử

(i) bài toán (OP) có nghiệm;

(ii) điều kiện Slater thỏa mãn, tức là tồn tại x0 sao cho gi
(
x0
)
< 0 với mọi

i = 1, ..., r và gi
(
x0
)

= 0 với mọi i = r + 1, ...,m.

Khi đó (OP) và (OD) là cặp đối ngẫu chính xác.

Kết luận chương 1

Trong chương 1, chúng ta đã trình bày một số kiến thức cơ bản của giải

tích lồi để sử dụng cho các chương tiếp theo như tập lồi, tập lồi đa diện,

nón lồi... và một số định lý quan trọng như Định lý tách các tập lồi đa

diện, Định lý minimax, Định lý đối ngẫu Lagrange.
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Chương 2

Bài toán tối ưu véc-tơ phân thức
a-phin

Trong chương này, chúng ta trình bày về hàm phân thức a-phin, bài toán

tối ưu véc-tơ, bài toán tối ưu véc-tơ phân thức a-phin (bài toán (VP)), một

định lý về một điều kiện cần và đủ của nghiệm hữu hiệu và hữu hiệu yếu

của bài toán (VP). Các tài liệu tham khảo hoặc trích dẫn chủ yếu từ [2] và

[8].

2.1 Bài toán tối ưu véc-tơ

Cho D ⊂ Rn là tập lồi, đóng, khác rỗng; K ⊂ Rp là nón lồi, đóng. Cho

f = (f1, ..., fp) : D → Rp là hàm véc-tơ. Xét bài toán

min
K
{f(x) | x ∈ D} . (2.1)

Định nghĩa 2.1. Ta nói x ∈ D là nghiệm hữu hiệu của bài toán (2.1) với

quan hệ thứ tự cho bởi nón lồi K nếu không tồn tại x ∈ D sao cho

f(x)− f(x) ∈ K\{0}. (2.2)

Kí hiệu tập nghiệm hữu hiệu của (2.1) là S (f,D) .

Định nghĩa 2.2. Giả sử intK 6= ∅, trong đó intK là ký hiệu phần trong

tôpô của tập K. Ta nói x ∈ D là nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán (2.1)

nếu không tồn tại x ∈ D sao cho
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f(x)− f(x) ∈ intK. (2.3)

Ký hiệu tập nghiệm hữu hiệu yếu của (2.1) là WS (f,D) .

Nhận xét 2.1.

x̄ ∈ S(f,D)⇔ (f(x̄)−K) ∩ f(D) = {f(x̄)}

và

x̄ ∈ WS(f,D)⇔ (f(x̄)− intK) ∩ f(D) = ∅.

Nhận xét 2.2. Với

K = {y = (y1, ..., yp) ∈ Rp| y1 ≥ 0, ..., yp ≥ 0}

thì (2.2) có nghĩa là {
fi(x) ≤ fi(x̄),∀i = i = 1, p,

∃i0 : fi0(x) < fi0(x̄);

và (2.3) có nghĩa là

fi(x) < fi(x̄),∀i = 1, p .

2.2 Hàm phân thức a-phin

Định nghĩa 2.3. Cho X là một tập lồi đa diện trong Rn

X = {x ∈ Rn| Mx ≤ b} ,

trong đó M ∈ Rp ×Rn là ma trận cấp (p× n), b ∈ Rp.

Hàm số

φ(x) =
Ax+ t

Bx+ s

được gọi là hàm phân thức a-phin xác định trên tập lồi đa diện X (ở đó A

và B là các véc-tơ n-chiều, t và s là các số thực) nếu Bx+ s 6= 0 ∀x ∈ X.

Nhận xét 2.3. Nếu φ xác định trên X thì mẫu số của φ có dấu xác định

trên X. Không giảm tổng quát, từ nay về sau, nếu hàm phân thức a-phin

φ xác định trên X thì chúng ta sẽ giả thiết mẫu số của nó là dương trên X.
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Bổ đề 2.1. (xem [8]) Giả sử hàm phân thức a-phin φ xác định trên tập lồi

đa diện X, khi đó

φ(y)− φ(x) =
Bx+ s

By + s
〈∇φ(x), y − x〉 ∀x, y ∈ X. (2.4)

Chứng minh. Theo định nghĩa đạo hàm Fréchet ta có:

〈∇φ(x), y − x〉

= lim
λ→0

φ(x+ λ(y − x))− φ(x)

λ

= lim
λ→0

1

λ

[
A(x+ λ(y − x)) + t

B(x+ λ(y − x)) + s
− Ax+ t

Bx+ s

]

= lim
λ→0

{
1

λ
((Ax+ t)(Bx+ s) + λA(y − x)(Bx+ s)

−(Ax+ t)(Bx+ s)− λB(y − x)(Ax+ t))

× ([B(x+ λ(y − x)) + s] (Bx+ s))−1
}

=
A(y − x)(Bx+ s)−B(y − x)(Ax+ t)

(Bx+ s)2
.

Do đó

Bx+ s

By + s
〈∇φ(x), y − x〉

=
A(y − x)(Bx+ s)−B(y − x)(Ax+ t)

(Bx+ s)(By + s)

= {(Ay + t)(Bx+ s)− (Ax+ t)(By + s)− Ax(Bx+ s)

−t(Bx+ s) + s(Ax+ t) +Bx(Ax+ t)}

×{(Bx+ s)(By + s)}−1

= φ(y)− φ(x).
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2

Lưu ý rằng

−Ax(Bx+ s)− t(Bx+ s) + s(Ax+ t) +Bx(Ax+ t)

= −AxBx− Axs− tBx− ts+ sAx+ ts+BxAx+Bxt

= 0.

Hệ quả 2.1. Hàm phân thức a-phin là đơn điệu trên các đoạn hoặc các tia

nằm trong X.

Chứng minh. Giả sử x, y ∈ X, x 6= y, λ ∈ [0; +∞), zλ = x + λ(y − x).

Nếu zλ ∈ X thì theo bổ đề 2.1, với mọi λ′ ∈ [0, λ], ta có

φ(zλ)− φ(zλ′) = (φ(zλ)− φ(x))− (φ(zλ′)− φ(x))

=
Bx+ s

Bzλ + s
〈∇φ(x), zλ − x〉 −

Bx+ s

Bzt′ + s
〈∇φ(x), zλ′ − x〉

= 〈∇φ(x), y − x〉
[

λ(Bx+ s)

B(x+ λ(y − x)) + s
− λ′(Bx+ s)

B(x+ λ′(y − x)) + s

]

= 〈∇φ(x), y − x〉 (Bx+ s)2

(Bzλ + s)(Bzλ′ + s)
(λ− λ′).

Từ đó ta thấy rằng:

(i) 〈∇φ(x), y − x〉 > 0 khi và chỉ khi φ(zλ) > φ(zλ′) với mọiλ′ ∈ [0, λ),

(ii) 〈∇φ(x), y − x〉 < 0 khi và chỉ khi φ(zλ) < φ(zλ′) với mọi λ′ ∈ [0, λ),

(iii) 〈∇φ(x), y − x〉 = 0 khi và chỉ khi φ(zλ) = φ(zλ′) với mọi λ′ ∈ [0, λ).

Vậy φ(x) là đơn điệu trên các đoạn hoặc tia nằm trong X. Hơn nữa φ(x)

hoặc là đơn điệu chặt hoặc là hàm hằng trên các tia trong X. 2

Định nghĩa 2.4. .

(i) Hàm số φ : X → R được gọi là tựa lõm trên X nếu φ((1−λ)x+λy) ≥

min {φ(x), φ(y)} ∀x, y ∈ X, ∀λ ∈ (0, 1).
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(ii) Hàm số φ : X → R được gọi là bán tựa lõm chặt trên X nếu φ(x) là

tựa lõm và bất đẳng thức trên là chặt khi φ(x) 6= φ(y).

(iii) Hàm số φ : X → R được gọi là tựa lõm chặt trên X nếu φ(x) là tựa

lõm chặt và bất đẳng thức trên là chặt khi x 6= y.

Hệ quả 2.2. Nếu hàm phân thức a-phin φ(x) xác định trên X thì φ(x) là

bán tựa lõm chặt trên X.

Chứng minh. Giả sử x, y ∈ X; x 6= y; λ ∈ (0, 1). Xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: φ(x) = φ(y). Khi đó, do hệ quả 2.1 ta có:

φ ((1− λ)x+ λy) = φ(x) = φ(y) = min{φ(x), φ(y)}.

Trường hợp 2: φ(x) 6= φ(y). Chẳng hạn φ(x) < φ(y). Cũng do hệ quả 2.1, ta

có:

φ ((1− λ)x+ λy) > φ(x) = min{φ(x), φ(y)}.

2

Nhận xét 2.4. Hàm phân thức a-phin chưa chắc là tựa lõm chặt trên miền

xác định của nó. Ví dụ hàm φ(x) = 0, với mọi x ∈ X.

2.3 Bài toán tối ưu véc-tơ phân thức a-phin

Gọi X ⊂ Rn là môt tập lồi (khối) đa diện được cho bởi

X = {x ∈ Rn| Mx ≤ b} ,

ở đó M ∈ Rp ×Rn là ma trận cấp (p× n), b ∈ Rp,

fi : Rn → R, i = 1, p

là p hàm phân thức a-phin trên X, trong đó

fi(x) =
Aix+ ti
Bix+ si

với, Ai và Bi là các véc-tơ n-chiều, si và ti là các số thực. Khi đó ta có các

định nghĩa sau.
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Định nghĩa 2.5. Bài toán

min {F (x) = (f1(x), ..., fp(x)) | x ∈ X} (V P )

(với các hàm fi(x) (i = 1, ..., p) đã định nghĩa ở trên) được gọi là bài toán

tối ưu véc-tơ phân thức a-phin (hay còn gọi là bài toán tối ưu đa mục tiêu

phân thức a-phin) xác định bởi hàm véc-tơ F (x) = (f1(x), ..., fp(x)) và tập

X.

Định nghĩa 2.6. Ta nói rằng một véc-tơ x ∈ X là nghiệm (hay điểm) hữu

hiệu của bài toán (VP) nếu không tồn tại y ∈ X sao cho F (y) ≤ F (x) và

F (y) 6= F (x).

Ta nói x ∈ X là nghiệm (hay điểm) hữu hiệu yếu của bài toán (VP) nếu

không tồn tại y ∈ X sao cho F (y) < F (x).

Chú ý rằng, với hai véc-tơ a = (a1, ..., ap) và b = (b1, ..., bp) thì khái niệm

a < b nghĩa là ai < bi với mọi i = 1, ..., p và khái niệm a ≤ b nghĩa là ai ≤ bi

với mọi i = 1, ..., p.

Ký hiệu tập nghiệm hữu hiệu và tập nghiệm hữu yếu của (VP) lần lượt

là E(F,X) và WE(F,X). Khi đó, dễ thấy E(F,X) ⊆WE(F,X).

Mệnh đề 2.1. (xem [8]) Cho x ∈ X, khi đó x ∈ E(F,X) khi và chỉ khi

Qx(X − x) ∩ (−Rp
+\{0}) = ∅, (2.5)

ở đó

Qx =



(B1x+ s1)A1 − (A1x+ t1)B1

(B2x+ s2)A2 − (A2x+ t2)B2
.

.

.
(Bpx+ sp)Ap − (Apx+ tp)Bp


là ma trận cấp (p× n) và Qx(X − x) = {Qx(y − x) | y ∈ X} và

Rp
+ = {y = (y1, ..., yp) ∈ Rp| y1 ≥ 0, ..., yp ≥ 0} .



25

Chứng minh. Thật vậy, x ∈ E(F,X) khi và chỉ khi không tồn tại y ∈ X

sao cho F (y) ≤ F (x) và F (y) 6= F (x), tức là không tồn tại y ∈ X sao cho{
fi(y) ≤ fi(x), ∀i = 1, p,

∃i0 : fi0(y) < fi0(x).
(2.6)

Từ bổ đề (2.1), suy ra (2.6) tương đương với{
〈∇fi(x), y − x〉 ≤ 0, ∀i = 1, p,

∃i0 : 〈∇fi0(x), y − x〉 < 0.
(2.7)

Ta có

〈∇fi(x), y − x〉 =
Ai(y − x)(Bix+ si)−Bi(y − x)(Aix+ ti)

(Bix+ si)2

(xem chứng minh bổ đề (2.1)), do đó (2.7) tương đương với{
[(Bix+ si)Ai − (Aix+ ti)Bi](y − x) ≤ 0, ∀i = 1, p,

∃i0 : [(Bi0x+ si0)Ai0 − (Ai0x+ ti0)Bi0 ](y − x) < 0

tức là

Qx(y − x) ∈ −Rp
+ và Qx(y − x) 6= 0.

Vậy mệnh đề được chứng minh. 2

Định lí 2.1. (xem [8]) Một véc-tơ x ∈ X là một điểm hữu hiệu khi và chỉ

khi tồn tại λ > 0 (tức là λ = (λ1, ..., λp) , λi > 0 với mọi i = 1, ..., p) sao cho

p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si )Bi] (x− y) ≤ 0 ∀y ∈ X. (2.8)

hay viết dưới dạng ma trận là

〈λ,Qx(y − x)〉 ≥ 0,∀y ∈ X. (2.9)

Chứng minh. Giả sử x là điểm hữu hiệu, đặt K := cone (Qx (X − x)) (K

là nón sinh bởi Qx (X − x)). Do Qx (X − x) là tập lồi đa diện chứa điểm 0,

nên từ hệ quả 19.7.1 trong [12], ta có K là nón lồi đa diện đóng. Nhận xét

rằng (2.5) tương đương với

K ∩ (−Rp
+) = {0}.
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Đặt

K+ = {z ∈ Rp | 〈z, v〉 ≥ 0 ∀v ∈ K},

ta có K+ ∩ intRp
+ 6= ∅.

Thật vậy, giả sử phản chứng K+ ∩ intRp
+ = ∅. Khi đó, từ định lý tách

các tập lồi đa diện, suy ra tồn tại ξ ∈ Rp \{0} sao cho

〈ξ, u〉 ≤ 0 ≤ 〈ξ, z〉 ∀u ∈ intRp
+, ∀z ∈ K

+.

Từ đó suy ra ξ ∈ (−Rp
+) và ξ ∈ (K+)+ = K. Do K ∩ (−Rp

+) = {0}, nên dẫn

tới sự vô lý.

Lấy λ ∈ K ∩ int(Rp
+) ta có 〈λ, v〉 ≥ 0 với mọi v ∈ K. Suy ra

〈
(Qx)Tλ, y − x

〉
= 〈λ, Qx(y − x)〉 ≥ 0.

Do đó mệnh đề được chứng minh. 2

Định lí 2.2. (xem [8]) Một véc-tơ x ∈ X là một điểm hữu hiệu yếu khi và

chỉ khi tồn tại các số thực λi ≥ 0 và có ít nhất một λi nào đó khác không

với mọi i = 1, ..., p sao cho

p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si )Bi] (x− y) ≤ 0 ∀y ∈ X. (2.10)

Hệ quả 2.3. (xem [8]) Giả sử y ∈ X, ký hiệu Mj là hàng thứ j của ma

trận (p× n) của miền ràng buộc X, đặt

I (y) = {j ∈ {1, ..., p} | Mjy = bj } .

(I(y) gọi là tập chỉ số tích cực tại điểm y)

Khi đó y ∈ E (F,X) (y ∈ WE (F,X)) khi và chỉ khi tồn tại các số thực

λi > 0 (λi ≥ 0 và có ít nhất một λi nào đó khác không) với mọi i = 1, ..., p

và µj ≥ 0, j ∈ I (y) sao cho

p∑
i=1

λi [(Biy + ti)Ai − (Aiy + si)Bi] +
∑
j∈I(y)

µjMj = 0. (2.11)
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Nhận xét 2.5. Chúng ta có thể tìm điểm hữu hiệu (hoặc hữu hiệu yếu)

bằng cách cố định λ > 0 (hoặc λ ≥ 0), nghiệm của bất phương trình (2.9)

cho ta một điểm hữu hiệu (hoặc hữu hiệu yếu) ứng với một λ đã chọn.

Chúng ta cũng có thể sử dụng (2.11) trong hệ quả 2.3 để xác định tập hữu

hiệu và hữu hiệu yếu của bài toán (VP) (xem ví dụ 3.1).

Kết luận chương 2

Trong chương này, chúng ta đã trình bày định nghĩa hàm phân thức

a-phin và một số tính chất của hàm này, trình bày bài toán tối ưu véc-tơ,

bài toán tối ưu véc-tơ phân thức a-phin (bài toán (VP)) cùng với các định

nghĩa về tập nghiệm hữu hiệu và hữu hiệu yếu của các bài toán này. Chúng

ta cũng trình bày một định lý của Malivert và hệ quả của định lý này về

một điều kiện cần và đủ của nghiệm hữu hiệu và hữu hiệu yếu của bài toán

(VP). Tuy nhiên, việc áp dụng các định lý hoặc hệ quả trên để tìm tập

nghiệm hữu hiệu và hữu hiệu yếu của bài toán (VP) là rất khó khăn.
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Chương 3

Tiếp cận quy hoạch song tuyến
tính giải bài toán tối ưu trên tập
hữu hiệu của bài toán tối ưu đa
mục tiêu phân thức a-phin

Trong chương này, chúng ta trình bày bài toán tối ưu trên tập nghiệm

hữu hiệu của bài toán (VP) (bài toán (P)) và bài toán tối ưu trên tập

nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán (VP) (bài toán (WP)), hai phương pháp

cùng với hai thuật toán để giải bài toán (WP). Các nội dung được trình

bày chủ yếu được lấy từ các tài liệu [3], [11] và [15].

3.1 Bài toán tối ưu trên tập hữu hiệu

Cho bài toán tối ưu đa mục tiêu phân thức a-phin

min {F (x) = (f1(x), ..., fp(x) | x ∈ X} , (V P )

trong đó X ⊂ Rn là một tập lồi (khối) đa diện cho bởi

X = {x ∈ Rn| Mx ≤ b} ,

với M ∈ Rp ×Rn là ma trận cấp (p× n) và b ∈ Rp.

Chúng ta xét bài toán tối ưu trên tập nghiệm hữu hiệu và hữu hiệu yếu

của bài toán (VP). Các bài toán này lần lượt được cho dưới dạng:

min
{
f(x) := dTx | x ∈ E (F,X)

}
(P )
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và

min
{
f(x) := dTx | x ∈ WE (F,X)

}
, (WP )

trong đó E(F,X) và WE(F,X) tương ứng là các tập nghiệm hữu hiệu và

hữu hiệu yếu của bài toán (VP) với F (x) là hàm véc-tơ phân thức a-phin.

Trong chương này, chúng ta gọi hàm mục tiêu của bài toán (VP) là hàm

được cho bởi:

F (x) =

(
A1x+ s1
B1x+ t1

, ...,
Apx+ sp
Bpx+ tp

)
,

trong đó Ai, Bi là các véc-tơ n-chiều; si, ti là các số thực với i = 1, ..., p. Như

thông lệ, chúng ta cho Bix+ ti > 0 ∀x ∈ X và ∀i = 1, ..., p. Do đó F liên tục

trên X. Qua định nghĩa 2.6, các tập nghiệm hữu hiệu và hữu hiệu yếu của

bài toán (VP) có thể lần lượt được viết là:

E (F,X) = {x ∈ X |6 ∃ y ∈ X : F (y) ≤ F (x), F (y) 6= F (x)} ,

WE (F,X) = {x ∈ X |6 ∃ y ∈ X : F (y) < F (x)} .

Vì X là compact nên tập nghiệm hữu hiệu yếuWE(F,X) cũng là compact

(xem [6]). Trái lại, tập nghiệm hữu hiệu E(F,X) nói chung không đóng cũng

không mở. Vì WE(F,X) là compact nên bài toán (WP) luôn có lời giải tối

ưu toàn cục. Trong suốt chương này, chúng ta luôn giả sử (P) có lời giải

tối ưu toàn cục.

Trái ngược với trường hợp hàm tuyến tính, ta có thể chỉ ra được rằng,

các bài toán (P) và (WP) có thể không đạt được nghiệm tối ưu trên đỉnh

của đa diện ràng buộc X, ngay cả khi hàm mục tiêu f (x) là tuyến tính. Để

thấy được điều này, chúng ta hãy xem ví dụ sau:

Ví dụ 3.1.

min

{
F (x) = (f1(x), f2(x)) =

(
−x1

x1 + x2
,

3x1 − 2x2
x1 − x2 + 3

)}
với ràng buộc

(x1, x2) ∈ X =

x
∣∣∣∣∣∣∣∣
x1 − 2x2 ≤ 2
−x1 − 2x2 ≤ −2
−x1 + x2 ≤ 1
x1 ≤ 6
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0
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Xét bài toán

min {f(x) := −x1 − x2 | (x1, x2) ∈ WE (F,X)} .

Vì hàm phân thức a-phin fi (x) (i = 1, 2) là một hàm đơn điệu dọc theo

đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ y1 và y2 trong X, nên sẽ kéo theo: nếu

fi
(
y1
)
< fi

(
y2
)

(i = 1, 2)

thì

fi
(
y1
)
< fi

(
λy1 + (1− λ) y2

)
< fi

(
y2
)

(i = 1, 2)

với mỗi λ ∈ (0, 1).

Lấy 6 điểm:

y1 = (0, 1) ; y2 = (2, 0) ; y3 = (6, 2) ;

y4 = (6, 7) ; y5 = (2, 3) ; y6 =
(

1

2
,
3

4

)
.

Dễ thấy:

F
(
y1
)

= (0,−1) ;F
(
y2
)

=
(
−1,

6

5

)
;F
(
y3
)

= (6, 2) ;

F
(
y4
)

= (6, 7) ; F
(
y5
)

= (2, 3) ; F
(
y6
)

=
(

1

2
,
3

4

)
.

Sử dụng tính đơn điệu của fi (x), chúng ta có thể thấy rằng tập nghiệm

hữu hiệu yếu WE(F,X) trong ví dụ này gồm ba đoạn
[
y1, y5

]
,
[
y5, y6

]
và[

y6, y2
]
.

Vậy: min
{
f(x) := dTx = −x1 − x2 | (x1, x2) ∈ WE(F,X)

}
= f

(
y5
)

= −2− 2 = 5 < f
(
yi
)
, (i = 1, 2, 3, 4)

Rõ ràng là y5 /∈ V (X) =
{
y1, y2, y3, y4

}
(V (X) là tập các đỉnh của X). 2

Ta có thể sử dụng hệ quả 2.3 để xác định tập nghiệm hữu hiệu và tập

nghiệm hữu hiệu yếu của ví dụ trên bằng cách xét các trường hợp y thuộc
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phần trong, y nằm trên cạnh, y là đỉnh của X, ta xác định được tập các

điểm y thỏa mãn công thức (2.11) với λ > 0 (hoặc λ ≥ 0) (xem [3]).

Sau đây chúng ta sẽ biến đổi bài toán (P) và bài toán (WP). Ta nhắc

lại định lý sau đây của Malivert

Định lý: (xem [8]) Một véc-tơ x ∈ X là một điểm hữu hiệu (điểm hữu

hiệu yếu) khi và chỉ khi tồn tại các số thực λi > 0 (λi ≥ 0 , không bằng 0 tất

cả) với mọi i = 1, ..., p sao cho

p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si )Bi] (x− y) ≤ 0 ∀y ∈ X.

Bằng cách chia cho
p∑
i=1

λi > 0, nên không làm giảm tính tổng quát, chúng

ta có thể giả sử rằng
p∑
i=1

λi = 1. Vì vậy, nếu ký hiệu

Λ0 :=

{
λ = (λi, ...λp) | λ > 0,

p∑
i=1

λi = 1

}
,

Λ :=

{
λ = (λi, ...λp) | λ ≥ 0,

p∑
i=1

λi = 1

}
,

thì các tập E(F,X) và WE(F,)X có thể được viết lại như sau:

E(F,X) =

{x ∈ X | ∃ λ ∈ Λ0 ,

p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si )Bi ] (x− y) ≤ 0 ∀y ∈ X } ,

WF(F,X) =

{x ∈ X | ∃ λ ∈ Λ,

p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si)Bi] (x− y) ≤ 0 ∀y ∈ X } .

Do đó cả hai bài toán (P) và (WP) đều có thể có dạng
min

{
f (x) = dTx

}
,

với ràng buộc
x ∈ X, λ ∈

_

Λ,
p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si)Bi] (x− y) ≤ y ∀y ∈ X.

(IP )
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trong đó
_

Λ = Λ0 đối với (P) và
_

Λ = Λ đối với (WP).

Đặt v1, ..., vq là các đỉnh của X. Khi đó bài toán (IP) có thể được giản

lược vì mệnh đề sau:

Mệnh đề 3.1. (xem [11]) Ta có

p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si)Bi] (x− y) ≤ 0 ∀y ∈ X

khi và chỉ khi

p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si)Bi]
(
x− vk

)
≤ 0 ∀k = 1, ..., q.

Chứng minh. Vì v1, ..., vq ∈ X nên ta chỉ cần chứng minh phần "điều

kiện đủ" của mệnh đề trên. Vì mỗi y ∈ X luôn có thể được viết thành:

y =

q∑
k=1

γkv
k, 0 ≤ γk ≤ 1và

q∑
k=1

γk = 1,

nên ta có:

q∑
k=1

γk

p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si)Bi]
(
x− vk

)
≤ 0 ∀k = 1, ..., q

⇔
p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si)Bi]

((
q∑

k=1

γk

)
x−

q∑
k=1

γkv
k

)
≤ 0

⇔
p∑
i=1

λi [ (Bix+ ti)Ai − (Aix+ si)Bi ] (x− y) ≤ 0 ∀y ∈ X.

2

Để cho đơn giản, ta đặt:

M (λ, x, y) :=
p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si)Bi] (x− y) ,
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Mk (λ, x) := M
(
λ, x, vk

)
=

p∑
i=1

λi [(Bix+ ti)Ai − (Aix+ si)Bi]
(
x− vk

)
, k = 1, ..., q.

Theo định lý 3.1, nếu

(λ, x) ∈ (Λ×X) ( (λ, x) ∈ (Λ0 ×X) )

thì x là điểm hữu hiệu yếu hoặc điểm hữu hiệu khi và chỉ khi

M (λ, x, y) ≤ 0 ∀y ∈ X

hoặc

Mk (λ, x) ≤ 0 ∀k = 1, ..., q.

Rõ ràng

(i) M (λ, x, .) là hàm a-phin trên X đối với mỗi (λ, x) cố định;

(ii) Với mỗi k, hàm Mk (λ, x) là song tuyến tính trên Λ×X.

Với mỗi đỉnh vk ta định nghĩa:

Gk (λ) =

p∑
i=1

λi
[(
ti +Biv

k
)
Ai −

(
si + Aiv

k
)
Bi
]
,

bk (λ) =

p∑
i=1

λi [tiAi − siBi] vk.

Ký hiệu G (λ) là ma trận cỡ (q×n) mà hàng thứ k của nó là Gk (λ) (k = 1, ..., q)

và b (λ) là véc-tơ q-chiều mà tọa độ thứ k là bk (λ). Giả sử rằng

X = {x ≥ 0 | Gx ≤ b} .

Sau đó, bằng cách sử dụng mệnh đề 3.1 và định nghĩa của G (λ) và b (λ),

chúng ta có thể viết lại bài toán (IP) như sau:
min

{
f (x) := dTx

}
,

với ràng buộc
Gx− b ≤ 0,
x ≥ 0,
G (λ)x− b (λ) ≤ 0, λ ∈ Λ.

(PΛ)
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Nhận xét 3.1. Để xác định bài toán (PΛ), chúng ta yêu cầu tất cả các

đỉnh của khối đa diện X được biết trước. Do đó công thức xác định bài

toán (PΛ) trên được gợi ý sử dụng khi các đỉnh của X có thể tính toán dễ

dàng. Một trường hợp đặc biệt đã xuất hiện trong một vài ứng dụng (xem

[13], [14]), đó là tập ràng buộc X là một đơn hình được cho bởi:

X :=

{
x = (x1, ..., xn) |

n∑
i=1

xi = 1, xi ≥ 0 ∀i = 1, ..., n

}
.

Rõ ràng là X có chính xác n đỉnh, các đỉnh đó là các véc-tơ đơn vị của

Rn. Khác với trường hợp tuyến tính, bài toán tối ưu một hàm tuyến tính

trên tập hữu hiệu hoặc hữu hiệu yếu của bài toán tối ưu đa mục tiêu phân

thức a-phin không nhất thiết đạt nghiệm tối ưu tại một đỉnh của X. Do

đó, ngay cả khi đã biết tất cả các đỉnh của X, việc giải bài toán vẫn gặp

khó khăn.

3.2 Phương pháp giải

Từ phần trước, chúng ta đã thấy rằng các bài toán tối ưu một hàm

f trên các tập hữu hiệu (hoặc hữu hiệu yếu) của bài toán tối ưu đa mục

tiêu phân thức a-phin (VP) có thể được trình bày như là một bài toán có

ràng buộc song tuyến tính dạng
(
PΛ
)
với Λ = Λ0 (hoặc với Λ = Λ). Điểm

khác biệt chính giữa hai bài toán này là việc Λ là một đơn hình đơn vị, còn

Λ0 = intΛ. Vì thế mà bài toán (PΛ) dễ xử lý hơn.

Quy hoạch song tuyến tính là một đề tài quan trọng trong quy hoạch

toán học. Một số phương pháp đã được đề xuất cho việc giải các bài toán

quy hoạch song tuyến tính (xem các ví dụ trong [9], [10], [7] và các tham

khảo trong đó). Hầu hết các phương pháp đã có đều dựa trên giả thiết rằng

thành phần song tuyến tính chỉ xuất hiện trong hàm mục tiêu.

Trong chương này, chúng ta mô tả phương pháp phân rã để giải bài toán(
PΛ
)
với Λ = Λ, bằng cách sử dụng cấu trúc riêng biệt của nó.

Như thông lệ, với ε ≥ 0 cho trước, chúng ta gọi một điểm x là một lời

giải ε- tối ưu (ε-optimal solution) của bài toán (P) nếu x là chấp nhận
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được và f (x)− f∗ ≤ ε (|f (x)|+ 1), trong đó f∗ là giá trị tối ưu của bài toán

(P).

Thuật toán được trình bày là một thủ tục nhánh-cận sử dụng đối ngẫu

Lagrange và phép chia đơn hình. Không giống như thuật toán ở [15], thuật

toán này chỉ sử dụng quy hoạch tuyến tính cho việc tính toán điểm cận

trên và cận dưới.

Đặt

H (λ) :=

[
G
G (λ)

]
, h (λ) :=

[
b
b (λ)

]
trong đó H (λ) được xây dựng bằng cách thêm q hàng vào ma trận G của

miền ràng buộc X, q hàng đó chính là ma trận G (λ). Do đó, H (λ) chỉ có q

hàng phụ thuộc vào biến λ. Tương tự, h (λ) cũng chỉ có q thành phần phụ

thuộc vào biến λ. Do đó bài toán
(
PΛ
)
có thể viết lại như sau:


min

{
f (x) = dTx

}
,

với ràng buộc
H (λ)x− h (λ) ≤ 0,
x ≥ 0, λ ∈ Λ.

(BΛ)

3.2.1 Phép tính cận theo đối ngẫu Lagrange

Định nghĩa hàm: ϕ : Λ→ R bằng cách đặt

ϕ (λ) = min
{
dTx | H (λ)x − h (λ) ≤ 0, x ≥ 0

}
. (Pλ)

( ϕ là hàm liên tục, theo [4]) Khi đó, theo mệnh đề sẽ phát biểu ngay dưới

đây (mệnh đề 3.2) thì bài toán

min {ϕ (λ) | λ ∈ Λ} (MP )

tương ứng với các bài toán (BΛ) và (WP).

Đặt f∗ và w∗ tương ứng là ký hiệu các giá trị tối ưu của bài toán (P) và

(WP).

Mệnh đề 3.2. (xem [15]) Một điểm (λ∗, x∗) là nghiệm tối ưu của bài toán

(BΛ) khi và chỉ khi x∗ là nghiệm tối ưu của bài toán (WP), λ∗ là nghiệm
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tối ưu của bài toán (MP) và w∗ = f (x∗) = ϕ (λ∗) .

Chứng minh. Từ quá trình xây dựng bài toán, dễ dàng có được điều

phải chứng minh. 2

Chú ý rằng, một điểm chấp nhận được của bài toán (BΛ) có thể đạt

được bằng cách giải một quy hoạch tuyến tính. Thật vậy, nếu λ ∈ Λ cố định

và xλ là lời giải tối ưu của bài toán tuyến tính (Pλ) thì
(
λ, xλ

)
là nghiệm

chấp nhận được của bài toán (BΛ) nên xλ là nghiệm chấp nhận được của

bài toán (WP). Do đó, các cận trên của w∗ được tính bằng cách giải bài

toán quy hoạch tuyến tính. Bởi vì quá trình thực hiện thuật toán sẽ tìm

thấy ngày càng nhiều các điểm chấp nhận được, do đó các điểm cận trên

của w∗ có thể được cải thiện dần.

Bây giờ chúng ta tính cận dưới của w∗ bằng cách sử dụng phương pháp

đối ngẫu Lagrange. Đặt S là một đơn hình con có thứ nguyên đầy đủ của

đơn hình Λ, tức là S là một đơn hình mà số chiều bao a-phin của S bằng

số chiều bao a-phin của đơn hình chứa S. Đặt V(S) là tập đỉnh của S. Xét

bài toán (BΛ) hạn chế trên S sau:
w∗ (S) := min dTx,

với ràng buộc
H (λ)x− h (λ) ≤ 0,
x ≥ 0, λ ∈ S.

(BS)

Đặt L (u, λ, x) là hàm Lagrange với H (λ)x − b (λ) là ràng buộc nó. Hàm

Lagrange này là:

L (u, λ, x) := dTx+ uT (H (λ)x− h (λ)) . (3.1)

Định nghĩa hàm m (u, λ) là

m (u, λ) := min
x≥0

{
dTx+ uT (H (λ)x− h (λ))

}
.

Từ định lý đối ngẫu Lagrange (định lý 1.5) ta có

m (u, λ) ≤ ϕ (λ) ∀u ≥ 0, ∀λ ∈ S. (3.2)
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Bởi vì với mỗi λ cố định, hàm H (λ)x− h (λ) là hàm a-phin, nên theo định

lý đối ngẫu áp dụng cho quy hoạch tuyến tính ϕ (λ) ta có

sup
u≥0

m (u, λ) = ϕ (λ) . (3.3)

Đặt

µS (u) = min
λ∈S

m (u, λ) . (3.4)

Từ (3.2) kéo theo

µS (u) = min
λ∈S

m (u, λ) ≤ min
λ∈S

ϕ (λ) = w∗ (S) ∀u ≥ 0.

Do đó

sup
u≥0

µS (u) ≤ w∗ (S) .

Do vậy, bằng cách đặt

β (S) = sup
u≥0

µS (u) , (3.5)

ta đạt được một cận dưới β (S) của w∗ (S).

Hệ quả sau sẽ chỉ ra rằng cận dưới này có thể được tính bằng cách giải

các bài toán quy hoạch tuyến tính, mỗi bài được xây dựng từ một đỉnh của

S.

Hệ quả 3.1. (xem [11]) Đặt λi ( i = 1, ..., p) là các đỉnh của S. Khi đó cận

dưới β (S) được tính bởi:

β (S) = min
λ∈V (S)


sup−hT (λ)u,

với ràng buộc
HT
(
λi
)
u+ d ≥ 0, i = 1, ..., p

u ≥ 0.

(LS)

Chứng minh. Từ (3.1) và (3.5) kéo theo

β (S) = sup
u≥0

µS (u) = sup
u≥0

min
λ∈S

m (u, λ) .
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Do đó

β (S) = sup
u≥0

min
λ∈S

min
x≥0

{
dTx+ uT (H (λ)x− h (λ))

}
kéo theo

β (S) = sup
u≥0

min
λ∈s

{
min
x≥0

( dT + uT
(
H (λ)x− uTh (λ)

)}
. (3.6)

Nếu λ ∈ S sao cho dT + uTH (λ) 6≥ 0 với mọi u ≥ 0 thì

min
x≥0

(
dT + uTH (λ)

)
x = −∞.

Do đó, supremum trong (3.6) có thể được xác định đối với tất cả u ≥ 0

thoả mãn

HT (λ)u+ dT ≥ 0 ∀λ ∈ S, (3.7)

điều này kéo theo

min
x≥0

(
uTH (λ) + dT

)
x = 0.

Bởi vì (
HT (λ)u+ d ≥ 0 ∀λ ∈ S

)
⇔
(
HT (λ)u+ dT ≥ 0 ∀λ ∈ V (S)

)
,

cùng với (3.6) và (3.7) ta có

β (S) = sup
u≥0

min
λ∈S

{
−uTh (λ)

∣∣ H (λ)u+ dT ≥ 0 i = 1, ..., p
}

(3.8)

với λi ∈ V (S) , i = 1, ..., p. Bằng định lý minimax (định lý 1.4), ta có thể

đổi supremum cho infimum trong (3.8) để đạt được:

β (S) := min
λ∈V (S)


sup−hT (λ)u

với ràng buộc
HT
(
λi
)
u+ d ≥ 0, i = 1, ..., p,

u ≥ 0.

Điều này đã chứng minh cho hệ quả. 2
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3.2.2 Phép chia đôi đơn hình

Tại mỗi một bước lặp k của thuật toán được mô tả sau đây, một đơn

hình con của đơn hình Λ sẽ được chia đôi theo cách mà thuật toán thực

hiện để đạt được việc cận trên và cận dưới tiến về cùng một giới hạn (khi

k tiến tới vô cùng). Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng

phương pháp chia đôi đơn hình (theo cạnh dài nhất) được biết tới trong

tối ưu toàn cục (xem [7]). Phương pháp chia đôi đơn hình này có thể được

mô tả như sau:

Đặt Sk là một đơn hình con có số chiều đầy đủ của đơn hình Λ, và Sk

cũng là đơn hình mà ta muốn chia đôi tại bước lặp k. Gọi vk, wk là hai đỉnh

của Sk sao cho đường nối hai đỉnh này là dài nhất. Đặt uk = tkv
k+(1− tk)wk

với 0 < tk < 1. (khi đó uk nằm trên cạnh dài nhất, là đoạn nối vk và wk).

Chia Sk thành hai đơn hình con Sk1 và Sk2, trong đó Sk1 và Sk2 có được

từ Sk bằng cách lần lượt thay vk và wk bởi uk. Ta đã biết rằng (xem [7]),

Sk = Sk1 ∪ Sk2 và nếu {Sk} là một dãy vô hạn của các đơn hình lồng nhau

(nested simplices) được sinh ra bởi tiến trình chia đôi đơn hình sao cho

0 < δ0 < tk < δ1 < 1 đối với mỗi k thì dãy {Sk} hội tụ về một điểm duy

nhất.

Bây giờ chúng ta mô tả thuật toán giải bài toán
(
PΛ
)
với Λ = Λ.

3.2.3 Thuật toán dựa trên cách tính cận Lagrange (Thuật
toán LB)

Khởi tạo. Chọn ε ≥ 0 và đặt S0 := Λ. Đối với mỗi v ∈ V (S0), giải quy

hoạch tuyến tính

β (v) :=


max− hT (v)u,

với ràng buộc
HT
(
λi
)
u+ d ≥ 0 ,∀λi ∈ V (S0) ,

u ≥ 0.

(Lv)

Đặt β (S0) := min
v∈V (S0)

β (v), chọn λ0 ∈ S0, u0 ≥ 0 sao cho β (S0) = −hT
(
λ0
)
u0

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính
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min

{
f (x) := dTx

}
,

với ràng buộc
H
(
λ0
)
x− h

(
λ0
)
≤ 0,

x ≥ 0.

để đạt được x0. Đặt α0 := ϕ
(
λ0
)

:= dTx0, đặt β0 := β (S0) và

Γ0 :=

 {S0}nếu α0 − β0 > ε (|α0|+ 1) ,

∅ nếu ngược lại.

Gán k ← 0 và sang bước lặp k.

Bước lặp k (k = 0, 1, ...)

Bước k1 (lựa chọn)

a) Nếu Γk = ∅, thì dừng: xk là một nghiệm ε-tối ưu và αk là giá trị ε-tối ưu

của bài toán (WP).

b) Nếu Γk 6= ∅ thì chọn Sk ∈ Γk sao cho

βk := β (Sk) = min {β (S) | S ∈ Γk} .

Bước k2 (chia đôi): Chia Sk thành hai đơn hình Sk1 và Sk2 bởi phương

pháp chia đôi đơn hình đã được mô tả ở trên. (Chia Sk theo cạnh dài nhất

thành hai đơn hình Sk1 và Sk2 )

Bước k3 (tính cận): Với mỗi v ∈ V (Ski), ta giải quy hoạch tuyến tính

sau:

β (v) :=


max− hT (v)u,

với ràng buộc
HT
(
λi
)
u+ d ≥ 0 ,∀λi ∈ V

(
Skj
)
,

u ≥ 0.

(LSkj)

Đặt

β
(
Skj
)

:= min
v∈V (Skj)

β (v)

và đặt ukj là một nghiệm tối ưu đã đạt được và λkj ∈ V
(
Skj
)
sao cho

β
(
Skj
)

= −hT
(
λkj
)
ukj , (k = 1, 2)
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Bước k4 (cập nhật): Ứng với mỗi λkj, giải quy hoạch tuyến tính
min

{
f (x) := dTx

}
,

với ràng buộc
H
(
λkj
)
x− h

(
λkj
)
≤ 0

x ≥ 0.

ta đạt được các nghiệm chấp nhận được mới. Sử dụng các nghiệm chấp

nhận được này để tính cận trên nhỏ nhất hiện thời. Gọi xk+1 là nghiệm

chấp nhận được tốt nhất trong xk và trong các nghiệm chấp nhận được mới

được sinh ra. Đặt αk+1 := dTxk+1 và thành lập

Γk+1 ← {S ∈ (Γk\ {Sk}) ∪ {Sk1, Sk2} | αk+1 − β (S) > ε (|αk+1|+ 1)} .

Tăng k thêm 1 và trở về bước lặp k.

Định lý sau đây khẳng định tính dừng của thuật toán LB.

Định lí 3.1. (xem [15])

(i) Nếu thuật toán LB dừng ở bước lặp k, khi đó xk là nghiệm ε-tối ưu toàn

cục của bài toán (WP).

(ii) Nếu thuật toán không dừng thì βk ↗ w∗, αk ↘ w∗ khi k → +∞, và bất

kỳ điểm tụ nào của dãy
{
xk
}
cũng đều là nghiệm tối ưu toàn cục của bài

toán (WP).

Chứng minh.

(i) Nếu thuật toán LB dừng ở Bước lặp k thì Γk = ∅. Điều này suy ra

rằng

αk − βk ≤ ε (|αk|+ 1) .

Vì βk ≤ w∗ và αk = f
(
xk
)

kéo theo

f
(
xk
)
− w∗ ≤ ε

(∣∣f (xk)∣∣+ 1
)
.

Do đó xk là nghiệm ε-tối ưu toàn cục của bài toán (WP).

(ii) Vì với mỗi bước lặp k, ta có Sk = Sk1 ∪ Sk2, bằng qui tắc tính toán

cận dưới β (Sk) chúng ta có:

βk = β (Sk) ≤ β (Sk+1) = βk+1 ∀k.
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Cũng vì αk+1 là điểm cận trên nhỏ nhất hiện tại đã được tính toán tại bước

k4, nên ta có αk+1 ≤ αk ∀k. Do đó, cả β∗ = lim βk và α∗ = limαk đều tồn tại

và thoả mãn

β∗ ≤ ω∗ ≤ α∗. (3.9)

Giả sử rằng thuật toán không dừng, khi đó nó sinh ra một dãy vô hạn

các đơn hình lồng nhau. Ta ký hiệu dãy các đơn hình này là {Sk}. Vì sự

chia nhỏ là vét kiệt (exhaustive), nên dãy này hội tụ tới một điểm gọi là

λ∗ ∈ Λ. Bằng qui tắc tính toán cận dưới βk, chúng ta có:

βk = sup
u≥0

min
λ∈Sk

m (u, λ) ≥ min
λ∈Sk

m (u, λ) ∀u ≥ 0.

Vì dãy {Sk} tiến tới λ∗ khi k → +∞ nên ta đạt được

β∗ = lim βk ≥ m (u, λ∗) ∀u ≥ 0. (3.10)

Vì ϕ
(
λk
)
là một cận trên đã tính được tại bước k1 và αk+1 là cận trên nhỏ

nhất đã tính được ở bước 4, nên ta có

αk+1 ≤ ϕ
(
λk
)
∀k.

Vì λk → λ∗, và từ tính liên tục của ϕ (theo [4]) kéo theo:

α∗ = limαk = limαk+1 ≤ limϕ
(
λk
)

= ϕ (λ∗) . (3.11)

Mặt khác, theo đối ngẫu Lagrange áp dụng cho bài toán ϕ (λ∗), ta có:

sup
u≥0

m (u, λ∗) = ϕ (λ∗) .

Từ (3.10) và (3.11) kéo theo

α∗ ≤ ϕ (λ∗) ≤ β∗,

cùng với (3.9) suy ra

β∗ = ω∗ = α∗ = ϕ (λ∗) .
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Gọi x∗ là một điểm hội tụ của dãy {xn}. Bằng định nghĩa, ta có αk =

f
(
xk
)
. Vì αk ↘ w∗, theo tính liên tục của f ta có w∗ = f (x∗). Vì xk ∈

WE(F,X) với mọi k và WE (F,X) là tập đóng (xem [6]), x∗ ∈ WE (F,X).

Do đó x∗ là một nghiệm tối ưu toàn cục của bài toán (WP). 2

Nhận xét 3.2. .

(i) Khi ε > 0, thuật toán phải được dừng sau một số hữu hạn bước lặp.

Thật vậy, nếu thuật toán không dừng tại bước lặp k, thì αk−βk > ε (|αk|+ 1).

Mặt khác, αk − βk → 0 khi k → +∞, kéo theo: khi ε > 0 bất đẳng thức

αk−βk > ε (|αk|+ 1) không thể xảy ra được khi k tiến ra vô cực. Vậy thuật

toán dừng sau một số hữu hạn bước lặp.

(ii) Việc phân nhánh diễn ra trên đơn hình Λ mà chiều của nó bằng với

số mục tiêu của bài toán (VP), số mục tiêu đó bằng với số các quy hoạch

tuyến tính cần phải giải cho việc tính toán cận dưới. Do đó thuật toán được

dự kiến là hữu hiệu chỉ khi số mục tiêu của bài toán (VP) là nhỏ, cho dù

số biến có thể lớn.

3.3 Phương pháp nới lỏng

Thuật toán LB được mô tả trong phần trước yêu cầu tất cả các đỉnh

của khối đa diện ràng buộc X được biết trước. Do đó, thuật toán có thể

được xây dựng chỉ khi các đỉnh của khối đa diện dễ tính toán. Trong trường

hợp việc tính toán các đỉnh của khối đa diện X là khó, chúng ta sử dụng

thuật toán nới lỏng. Thuật toán này chỉ đòi hỏi biết trước một đỉnh của X,

từng đỉnh mới có thể được tính (nếu cần) trong mỗi bước lặp của thủ tục

nhánh-cận. Có thể mong rằng, thuật toán tìm thấy lời giải tối ưu toàn cục

mà không cần phải tính tất cả các đỉnh của X.

3.3.1 Bài toán nới lỏng

Trước tiên, giả sử đã biết r đỉnh của X là v1, ..., vr. Với mỗi đỉnh vk ta

định nghĩa:
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Gk (λ) :=

p∑
i=1

λi
[(
ti +Biv

k
)
Ai −

(
si + Aiv

k
)
Bi
]
,

bk (λ) :=

p∑
i=1

λi [(tiAi − siBi)]vk.

Ký hiệu Gr (λ) là ma trận (r × p) có hàng k là Gk (λ) (k = 1, ..., r) và ký

hiệu br (λ) là véctơ r-chiều với tọa độ thứ k là bk (λ) (b = 1, ..., r) và

Hr (λ) :=

[
G
Gr (λ)

]
, hr (λ) =

[
b
br (λ)

]
.

Ta xét bài toán 
min

{
f (x) := dTx

}
,

với ràng buộc
Hr (λ)x− hr (λ) ≤ 0,
x ≥ 0, λ ∈ Λ.

(BrΛ)

Do các ràng buộc Hr (λ)x− hr (λ) ≤ 0 chỉ được định nghĩa với các đỉnh

của X, nên (BrΛ) là một bài toán nới lỏng của bài toán (BΛ).

3.3.2 Phương pháp giải

Gọi (λr, xr) là một nghiệm tối ưu của bài toán (BrΛ). Nếu xr là nghiệm

hữu hiệu yếu thì xr là một nghiệm tối ưu của bài toán (WP). Ngược lại,

giá trị tối ưu của (BrΛ) là một cận dưới của giá trị tối ưu của (BΛ), bởi

vì tập chấp nhận được của (BΛ) là tập con của tập chấp nhận được của

(BrΛ). Nên ta có thể tăng cận dưới bằng cách thêm một đỉnh mới của khối

đa diện X để tạo ra bài toán (Br+1Λ), và cứ làm như thế. Bởi vì số lượng

đỉnh của X là hữu hạn, nên quá trình này phải dừng sau hữu hạn bước lặp

và cho một nghiệm tối ưu của (BΛ).

Quá trình này có thể được mô tả chi tiết như sau.

3.3.3 Thuật toán nới lỏng (Thuật toán RLB)

Bước 0. chọn ε > 0. Chọn một hay nhiều đỉnh v1, ..., vr của X.
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Bước 1. Giải (BrΛ) bằng cách sử dụng thuật toán LB và có được một

nghiệm ε-tối ưu của bài toán (BrΛ). Gọi nghiệm đó là (λr, xr).

Bước 2. Giải quy hoạch tuyến tính

max {M (λr, xr, y) | y ∈ X} (Lr)

để tìm được một nghiệm tối ưu vr+1 ∈ V (X) .

a) Nếu M
(
λr, xr, vr+1

)
≤ 0 thì dừng và (λr, xr) là một nghiệm ε-tối ưu

của (BΛ) (do đó, xr là hữu hiệu yếu và nó là nghiệm ε-tối ưu của bài toán

(WP)).

b) Nếu M
(
λr, xr, vr+1

)
> 0, thì sử dụng vr+1 để xây dựng bài toán

(Br+1Λ). Tăng r thêm 1 và quay về bước 1.

Định lí 3.2. (xem [3]) Thuật toán RLB dừng sau khi thực hiện một số hữu

hạn bước 1 và cho một nghiệm ε-tối ưu của bài toán (BΛ).

Chứng minh. Bằng định nghĩa của hàmM (λ, x, y) ta có thể thấy rằng

bài toán (BΛ) tương ứng với bài toán


min

{
f (x) := dTx

}
,

với ràng buộc
M
(
λ, x, vi

)
≤ 0, ∀vi ∈ V (X) ,

λ ∈ Λ, x ∈ X,

và bài toán nới lỏng (BrΛ) tương ứng với bài toán


min

{
f (x) := dTx

}
,

với ràng buộc
M
(
λ, x, vi

)
≤ 0, i = 1, ..., r

λ ∈ Λ, x ∈ X.

Vì (λr, xr) là nghiệm chấp nhận được của (BrΛ), ta có M
(
λr, xr, vi

)
≤ 0 với

mỗi i = 1, ..., r.

Vì

M
(
λr, xr, vr+1

)
= max

x∈X
M (λr, xr, x) ,

từ định lý 2.2 kéo theo, nếu M
(
λr, xr, vr+1

)
≤ 0 thì xr là điểm hữu hiệu yếu

và do đó (λr, xr) nghiệm tối ưu của bài toán (BΛ). Nếu M
(
λr, xr, vr+1

)
> 0,
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thì vr+1 6= vj với mỗi j = 1, ..., r, vì M
(
λr, xr, vj

)
≤ 0 cho mỗi j = 1, ..., r. Do

đó, nếu thuật toán không dừng ở bước 1 thì tại bước 2, nó sẽ tìm thấy một

đỉnh mới của X phân biệt so với tất cả các đỉnh đã có trước đó. Và vì số

lượng các đỉnh của X là hữu hạn, do đó thuật toán phải dừng sau khi thực

hiện một số hữu hạn bước 1. 2

3.4 Ví dụ

Bây giờ ta minh hoạ thuật toán LB bằng một ví dụ dưới đây. Ví dụ này

đã được giới thiệu ở mục 3.1.

V min
x∈X

{
F (x) = (f1 (x) , f2 (x)) =

(
−x1

x1 + x2
,

3x1 − 2x2
x1 − x2 + 3

)}
trong đó

X = {x | Gx ≤ b, x ≥ 0} ,

G =

 1
−1
−1

1

−2
−2

1
0

 , b =

 2
−2

1
6

 .
Đặt

Λ = {λ = (λ1, λ2) | λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0, λ1 + λ2 = 1} ,

và

d = [−1,−1] .

Bài toán phải giải là:

min
{
dTx = −x1 − x2 | x ∈ WE (F,X)

}
.

Ta tính được
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G (λ) =

 −λ1 + 8λ2
9λ2

−2λ1 + 7λ2
−7λ1 + 2λ2

−6λ2
−2λ1 − 4λ2

6λ1
6λ1

 , b (λ) =

 −6λ2
18λ2
42λ2
12λ2


Do đó

H (λ) =



1
−1
−1
1

λ1 + 8λ2
9λ2

−2λ1 + 7λ2
−7λ1 + 2λ2

−2
−2
1
0
−6λ2

−2λ1 − 4λ2
6λ1
6λ1


, h (λ) =



2
−2
1
6
−6λ2
18λ2
42λ2
12λ2


,

HT
(
λ1
)

=[
+1 −1 −1 +1

(
−λ11 + 8λ12

)
9λ12 (−2λ11 + 7λ12) (−7λ11 + 2λ12)

−2 −2 +1 0 −6λ12 (2λ11 − 4λ12) 6λ11 6λ11

]

HT
(
λ2
)

=[
+1 −1 −1 +1

(
−λ21 + 8λ22

)
9λ22 (−2λ21 + 7λ22) (−7λ21 + 2λ22)

−2 −2 +1 0 −6λ22 (2λ21 − 4λ22) 6λ21 6λ21

]
Với mỗi λ = (λ1, λ2) cố định thuộc V (Sk) thì các bài toán xác định cận

trên và cận dưới là:

α =



min {−x1 − x2} ,

với ràng buộc



1
−1
−1
1

−λ1 + 8λ2
9λ2

−2λ1 + 7λ2
−7λ+ 2λ2

−2
−2
1
0
−6λ2

+2λ1 − 4λ2
6λ1
6λ1


[
x1
x2

]
≤



2
−2
1
6
−6λ2
18λ2
42λ2
12λ2


,
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β = (Sk) = min
β(λ1),β(λ2)



β
(
λ1
)

:= max−
[
4u1 − 2u2 + u3 + 6u4 − 6λ12u5

+18λ12u6 + 42λ12u7 + 12λ12u8
]

β
(
λ2
)

:= max−
[
4u1 − 2u2 + u3 + 6u4 − 6λ22u5

+18λ22u6 + 42λ22u7 + 12λ22u8
]

với ràng buộc

2u1 − u2 − u3 + u4 +
(
−λ11 + 8λ12

)
u5 + 9λ12u6+(

−2λ11 − 7λ12
)
u7 +

(
−7λ11 + 2λ12

)
u8 − 1 ≥ 0

−4u1 − 2u2 + u3 + 4u4 − 6λ12u5
+
(
2λ11 − 4λ12

)
u6 + 6λ11u7 + 6λ11u8 − 1 ≥ 0

2u1 − u2 − u3 + u4 +
(
−λ12 + 8λ22

)
u5 + 9λ22u6

+
(
−2λ21 + 7λ22

)
u7 +

(
−7λ21 + 2λ22

)
u8 − 1 ≥ 0

−4u1 − 2u2 + u3 + 0u4 − 6λ22u5
+
(
2λ21 − 4λ22

)
u6 + 6λ21u7 + 6λ21u8 − 1 ≥ 0

u1 ≥ 0, u2 ≥ 0, u3 ≥ 0, u4 ≥ 0,
u5 ≥ 0, u6 ≥ 0, u7 ≥ 0, u8 ≥ 0.

Khởi đầu.

Chọn ε = 0, 05 và đặt S0 = [(0, 1) , (1, 0)],

thì

β (S0) = min {β ((0, 1)) , β ((1, 0))} = min {−13,−13} = −13

Lấy

λ = (1, 0) ∈ S0, α0 = [−1,−1] [2, 0]T = −2

β0 = β (S0) = −13

α0 − β0 = −2 + 13 = 11 ≥ 0, 05 (|−2|+ 1) = 0, 15

Ta có Γ0 = {S0}.

Cho k := 0 và sang bước lặp k.

Bước lặp k : (xem [11]) Theo công bố ở [11], sau 27 bước lặp của thuật

toán LB viết theo ngôn ngữ Maple V, ta được:

Nghiệm ε-tối ưu là x = (63/32, 189/64).

Giá trị ε-tối ưu là: w∗ε = −4.92
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Kết luận chương 3

Trong chương này, chúng ta đã trình bày bài toán tối ưu trên tập nghiệm

hữu hiệu và hữu hiệu yếu của bài toán (VP), biến đổi hai bài toán này về

bài toán dễ khảo sát hơn là bài toán (PΛ). Chúng ta cũng trình bày hai

phương pháp để các giải bài toán tối ưu trên tập hữu hiệu yếu của bài toán

(VP) là Phép tính cận theo đối ngẫu Lagrange và Phương pháp nới lỏng.

Với mỗi một phương pháp, chúng ta trình bày một thuật toán và chứng

minh được tính dừng của các thuật toán này. Cuối cùng là một ví dụ minh

họa cho Thuật toán dựa trên cách tính cận Lagrange (Thuật toán LB).

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,

tập lồi đa diện, nón lồi... và nhắc lại một số định lý quan trọng cùng với

một số ví dụ minh họa.

• Giới thiệu định nghĩa hàm phân thức tuyến tính, và trình bày bài

toán tối ưu véc tơ, bài toán tối ưu véc tơ phân thức tuyến tính, bài toán

tối ưu đa mục tiêu (bài toán (VP)), bài toán tối ưu trên tập nghiệm hữu

hiệu và hữu hiệu yếu của bài toán (VP) cùng với các định nghĩa về các tập

nghiệm hữu hiệu và hữu hiệu yếu của các bài toán này.

• Trình bày bài toán tối ưu trên tập nghiệm hữu hiệu và hữu hiệu yếu

của bài toán (VP), biến đổi hai bài toán trên về bài toán dễ khảo sát hơn
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là bài toán tối ưu với các rằng buộc tuyến tính. Trình bày hai phương pháp

để giải bài toán tối ưu trên tập hữu hiệu yếu của bài toán (VP) cùng với

các thuật toán để giải bài toán này. Trình bày một ví dụ về việc tìm nghiệm

hữu hiệu của bài toán (VP) và một ví dụ minh họa cho một trong hai thuật

toán trên.
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