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Mở đầu

Trong thực tế, con người thường xuyên phải giải quyết bài toán tối ưu

đồng thời nhiều mục tiêu cùng một lúc trong một điều kiện, một hoàn

cảnh nào đó. Hoạt động kinh tế-xã hội luôn đặt ra các bài toán tối ưu.

Thí dụ tìm phương án sản xuất sao cho lợi nhuận cao nhất, chất lượng

tốt nhất, giá thành rẻ nhất và ít ảnh hưởng đến môi trường sống nhất.

Rõ ràng, dù muốn hay không chúng ta phải giải quyết bài toán với nhiều

mục tiêu cùng một lúc. Tuy nhiên, phương án tốt nhất đối với tất cả các

mục tiêu là hiếm có. Trái lại thường gặp trường hợp phương án tốt nhất

của mục tiêu này lại không tốt với các mục tiêu khác. Điều đó dẫn tới

bài toán tối ưu đa mục tiêu. Khi các hàm mục tiêu là tuyến tính và tập

chấp nhận được là tập lồi đa diện thì ta nhận được lớp bài toán tối ưu

vector tuyến tính. Đây là bài toán được áp dụng nhiều nhất của tối ưu

đa mục tiêu.

Do không gian giá trị của bài toán này không được sắp thứ tự toàn

phần (nôm na là "được cái này thì kém các khác") nên khái niệm nghiệm

tối ưu thông thường của hàm một biến không còn thích hợp nữa. Thay

vào đó là khái niệm nghiệm hữu hiệu hay điểm Pareto. Cho đến nay, đã

có nhiều tác giả đưa ra các thuật toán để xác định tập nghiệm hữu hiệu

của bài toán này, chẳng hạn N.T.B. Kim và D.T. Luc [17], Philip [18],

An, Muu và Tao [2], Thach, Konno và Yokota [20]... Tuy nhiên, khối
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MỞ ĐẦU

lượng tính toán của các thuật toán này để xác định toàn bộ tập nghiệm

hữu hiệu của bài toán tối ưu vector tuyến tính tăng rất nhanh khi kích

thước bài toán tăng. Hơn nữa trong thực tế, việc lựa chọn một nghiệm

tối ưu Pareto là không đủ. Do đó, người quyết định thường dựa vào một

tiêu chuẩn nữa để chọn lựa phương án tốt nhất trên tập Pareto. Tiêu

chuẩn thêm vào đó có thể coi như là thước đo để so sánh hoặc đánh giá

mức độ hữu hiệu giữa các điểm Pareto.

Mục đích chính của luận văn là trình bày về tập hữu hiệu Pareto của

toán tối ưu vector tuyến tính và thuật toán sử dụng tập đối cực để giải

bài toán tối ưu vector tuyến tính trên tập Pareto. Ngoài phần Mở đầu,

Phụ lục, và phần trích dẫn các tài liệu tham khảo, nội dung chính của

luận văn được trình bày trong ba chương:

Chương 1: Một số kiến thức cơ sở: Chương này nhắc lại các kiến thức

cơ bản sẽ được sử dụng trong các chương sau, bao gồm một số khái niệm

cơ bản của giải tích lồi.

Chương 2: Tập hữu hiệu Pareto của bài toán tối ưu vector tuyến

tính: Chương này trình bày một số kết quả về tập hữu hiệu của bài toán

tối ưu vector tuyến tính, khái niệm nón pháp tuyến, nón chuẩn tắc âm

của tập lồi đa diện, diện nghiệm hữu hiệu, cấu trúc tập nghiệm, thuật

toán nón pháp tuyến xác định tập hữu hiệu.

Chương 3: Phương pháp tập đối cực giải bài toán tối ưu trên tập

Pareto: Chương này trình bày phương pháp giải bài toán tối ưu trên

tập Pareto được mô tả dưới dạng một bài toán cực đại hàm lồi hoặc bài

toán qui hoạch lồi-lõm rồi áp dụng một thuật toán sử dụng tập đối cực

để giải bài toán tối ưu trên tập Pareto.
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Chương 1

Một số kiến thức cơ sở

Chương này nhắc lại một số kiến thức cơ sở cần dùng trong các chương

sau. Mục 1.1 nhắc lại định nghĩa và các tính chất cơ bản của tập lồi đa

diện, đối cực của tập lồi đa diện. Mục 1.2 trình bày một số kết quả về

hàm lồi và hàm affine, cực đại của hàm lồi. Các kết quả cơ bản của giải

tích lồi được tổng hợp trong Hiền, Mưu, Điển [1]. Một số kết quả không

ghi trích dẫn trong mục này có thể tìm thấy trong Rockafellar [19].

1.1. Tập lồi đa diện

Định nghĩa 1.1. Ký hiệu: R = R∪ {−∞,+∞}. Cho C ⊆ Rn là tập lồi

và f : C → R

Miền hữu dụng của f được đĩnh nghĩa như sau:

domf := {x ∈ C|f(x) < +∞}.

Một hàm f được gọi là chính thường nếu domf 6= ∅ và f(x) > −∞ với

mọi x.

Tập trên đồ thị của f được định nghĩa như sau:

epif := {(x, µ) ∈ C × R| µ ≥ f(x)}.
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Chương 1. Một số kiến thức cơ sở

Định nghĩa 1.2. Một tập C ⊆ Rn được gọi là một tập lồi nếu C chứa

mọi 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.

Bao lồi của C ⊂ Rn là giao của tất cả các tập lồi chứa C. Ký hiệu là

coC hoặc convC.

Định nghĩa 1.3. Một tập C được gọi là tập affine nếu nó chứa đường

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

∀x, y ∈ C, ∀λ ∈ R⇒ λx+ (1− λ)y ∈ C.

Bao affine của C ⊂ Rn là tập affine nhỏ nhất chứa C và được ký hiệu

là aff(C).

Vậy tập affine là một trường hợp riêng của tập lồi.

Định nghĩa 1.4. Điểm trong tương đối của C ký hiệu là riC và được

định nghĩa như sau:

riC := {a ∈ C| ∃B : (a+B) ∩ affC ⊂ C},

trong đó B là một lân cận mở của gốc.

Định nghĩa 1.5. Một tập được gọi là tập lồi đa diện, nếu nó là giao

của một số hữu hạn các nửa không gian đóng.

Như vậy, 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|
〈
ai, x

〉
≤ bi, i = 1, ...,m}.

Nếu tập lồi đa diện bị chặn thì được gọi là đa diện lồi.
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Chương 1. Một số kiến thức cơ sở

Định nghĩa 1.6. Một tập C được gọi là nón nếu

∀λ > 0, ∀x ∈ C ⇒ λx ∈ C.

Một nón được gọi là nón lồi nếu nó đồng thời là một tập lồi. Nếu nón

lồi này lại là một tập lồi đa diện, thì ta nói nó là nón lồi đa diện.

Sau đây là điều kiện cần và đủ để một tập ∅ 6= K ⊂ Rn là nón lồi.

Mệnh đề 1.1. ∅ 6= K ⊂ Rn là nón lồi khi và chỉ khi{
K +K ⊂ K,

µK ⊂ K,µ ≥ 0.

Ta gọi

K = cone{a1, ..., ak} = {v ∈ Rn|v =
k∑
i=1

λia
i, λi ≥ 0, i = 1, ..., k},

là nón sinh bởi các vector a1, ..., ak ∈ Rn.

Ví dụ 1.1. Trong không gian Rn, các tập hợp

Rn
+ = {x ∈ Rn : xi ≥ 0, i = 1, 2, ..., n},

và

Rn
− = {x ∈ Rn : xi ≤ 0, i = 1, 2, ..., n},

đều là các nón lồi.

Định nghĩa 1.7. Cho E ⊆ Rn ( không nhất thiết lồi). Tập

E∗ := {y ∈ Rn| yTx ≤ 1 ∀x ∈ E},

được gọi là tập đối cực của E.

Từ định nghĩa của nón, dễ thấy rằng khi E là một nón, thì tập đối

cực của E trở thành

E∗ := {y ∈ Rn| yTx ≤ 0 ∀x ∈ E}.
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Chương 1. Một số kiến thức cơ sở

Ví dụ 1.2. Nếu E là một không gian con thì tập đối cực của E là không

gian vuông góc với E. Tức là

E∗ = ET = {y ∈ Rn| yTx = 0 ∀x ∈ E}.

Mệnh đề 1.2. (xem Mệnh đề 7.1, [1])

(i) Tập đối cực E∗ của E là một tập lồi đóng chứa gốc và E ⊆ F khi và

chỉ khi F ∗ ⊆ E∗.

(ii) E ⊆ E∗∗. Nếu E là lồi, đóng chứa gốc thì E = E∗∗.

(iii) 0 ∈ intE khi và chỉ khi E∗ bị chặn.

Chứng minh. (i) E∗ lồi đóng, chứa gốc vì nó là giao của các nửa không

gian đóng chứa gốc. Điều khẳng định tiếp theo của (i) suy trực tiếp từ

định nghĩa.

(ii) E ⊆ E∗∗ được suy trực tiếp từ định nghĩa. Bây giờ ta giả sử E lồi,

đóng chứa gốc. Do E ⊆ E∗∗, nên ta cần chỉ ra E∗∗ ⊆ E. Thật vậy, nếu

trái lại, sẽ tồn tại u ∈ E∗∗\ E. Do E lồi đóng và u /∈ E, nên theo định

lý tách mạnh [1], tồn tại y 6= 0 thỏa mãn

〈y, x〉 ≤ 1 ≤ 〈y, u〉 , ∀x ∈ E.

Từ bất đẳng thức đầu suy ra y ∈ E∗ và do đó 〈y, u〉 ≤ 1, vì u ∈ E∗∗,
mâu thuẫn với bất đẳng thức sau. Vậy E = E∗∗.

(iii) Trước hết ta chỉ ra rằng tập đối cực của hình cầu Br: tâm 0, bán

kính r là hình cầu B 1
r
: tâm 0, bán kính 1

r . Thật vậy, dễ thấy rằng khoảng

cách từ 0 đến siêu phẳng 〈y, x〉 = 1 bằng 1
||y|| . Vậy y ∈ (Br)

∗ khi và chỉ

khi 1
||y|| ≥ r. Điều này tương đương với y ∈ B 1

r
. Chứng tỏ (Br)

∗ = B 1
r
.

Do 0 ∈ intE khi và chỉ khi tồn tại r > 0 sao cho Br ⊂ E. Điều này

tương đương với E∗ ⊂ (Br)
∗ = B 1

r
. Tương đương với việc E∗ là tập bị

chặn. �

Trong trường hợp tập lồi đa diện được cho tường minh bởi một hệ bất
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Chương 1. Một số kiến thức cơ sở

đẳng thức tuyến tính, ta có công thức tường minh của tập đối cực của

nó.

Giả sử P là tập lồi đa diện cho bởi

P := {x|
〈
ai, x

〉
≤ bi, i = 1, ...,m},

và x0 ∈ P . Giả sử x0 = 0. Như vậy bi ≥ 0 vơi mọi i. Giả sử bi ≥ 0 với

i = 1, ..., p và bi = 0 với i = p + 1, ...,m. Bằng cách chia cho bi > 0, ta

viết được

P := {x|
〈
ai, x

〉
≤ 1, i = 1, ..., p,

〈
ai, x

〉
≤ 0, i = p+1, ...,m}. (1.1)

Mệnh đề 1.3. (xem Mệnh đề 7.3, [1]) Giả sử P là tập lồi đa diện cho

bởi (1.1). Khi đó đối cực của P là tập

Q = co{0, a1, ..., ap}+ cone{ap+1, ..., am}.

Chứng minh. Theo định nghĩa của Q, mọi phần tử thuộc Q đều là

tổ hợp lồi của các điểm 0, a1, ..., ap và tổ hợp không âm của các điểm

ap+1, ..., am. Vậy với mọi y ∈ Q, ta có biểu diễn

y =

p∑
j=1

λja
j +

m∑
j=p+1

ζja
j,

với

λj ≥ 0, ζj ≥ 0 ∀j,
p∑
j=1

λj ≤ 1.

Nhân tích vô hướng với x, ta có

〈x, y〉 =

p∑
j=1

λj
〈
aj, x

〉
+

m∑
j=p+1

λj
〈
aj, x

〉
, ∀x ∈ P.

Do
〈
aj, x

〉
≤ 1 với mọi j = 1, ..., p và

〈
aj, x

〉
≤ 0 với mọi j = p+1, ...,m,

nên từ đây suy ra 〈x, y〉 ≤ 1 với mọi x ∈ P và với mọi y ∈ Q. Suy ra

Q ⊆ P ∗.
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Chương 1. Một số kiến thức cơ sở

Ngược lại, theo định nghĩa của Q∗ thì 〈y, x〉 ≤ 1 với mọi y ∈ Q∗ và với

mọi x ∈ Q. Với j ≤ p lấy x = aj, ta có
〈
y, aj

〉
≤ 1 . Với j > p lấy x = taj

với t > 0 bất kỳ. Theo định nghĩa của Q, ta có taj ∈ Q với mọi t > 0.

Vậy
〈
y, taj

〉
≤ 1 với mọi t > 0. Do đó

〈
y, aj

〉
≤ 0. Suy ra Q∗ ⊆ P và do

đó P ∗ ⊆ Q. Kết hợp lại P ∗ = Q. �

Định nghĩa 1.8. Một tập con F ⊆ P được gọi là một diện của P nếu

tập hợp F thỏa mãn:

i) F là tập lồi;

ii) Nếu x, y ∈ P và λx+ (1− λ)y ∈ F với 0 < λ < 1, thì [a, b] ⊂ F.

Ta thấy rằng F là một diện của P nếu tồn tại một vector v ∈ Rn sao

cho F = argmin{〈v, x〉 , x ∈ P} tập các điểm cực tiểu của hàm tuyến

tính 〈v, .〉 trên P .

Bổ đề 1.1. Một tập con lồi khác rỗng F ⊆ P là một diện (của P ) nếu

và chỉ nếu tồn tại một tập con chuẩn tắc IF ⊆ {1, ....p} sao cho F được

xác định quan hệ 〈
ai, x

〉
= bi, i ∈ IF ,〈

aj, x
〉
> bj, j ∈ {1, ..., p}\IF , (1.2)

trong trường hợp đó dimF = n− rank{ai : i ∈ IF}.

Ký hiệu recP là nón lùi xa của P chứa tất cả các vector v ∈ Rn sao

cho x+ tv ∈ P với mọi x ∈ P và t ≥ 0. Khi đó, recP là tập nghiệm của

hệ thuần nhất 〈
ai, x

〉
≤ 0, i = 1, ..., p, (1.3)

mỗi khi P khác rỗng.

Ta cũng sẽ sử dụng các ký hiệu sau: với một tập con không rỗng X ≥ Rn,
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Chương 1. Một số kiến thức cơ sở

nón cực dương của X được ký hiệu là X0 và được định nghĩa là

X0 = {v ∈ Rn : 〈v, x〉 ≥ 0, x ∈ X}.

Với một hệ các vector {v1, ..., vk} ⊆ Rn, nón sinh bởi hệ này ký hiệu là

cone{v1, ..., vk} bao gồm tất cả các tổ hợp tuyến tính dương
∑k

i=1 λiv
i

với λ1, ..., λk ≥ 0. Bổ đề sau của Farkas cho ta một dạng chi tiết của nón

cực dương của nón.

Bổ đề 1.2. Giả sử X được cho theo hệ (1.3), khi đó X0 trùng với

cone{a1, ..., ap}.

Định nghĩa 1.9. Thứ nguyên (số chiều) của một tập lồi C 6= ∅ là thứ

nguyên của bao affine aff(C), ký hiệu là dimC.

Tập L(C) := (recC) ∩ (−recC) là một không gian con và được gọi là

không gian thẳng của C. Thứ nguyên của không gian này được gọi là độ

thẳng của C và được ký hiệu là linealityC. Vậy linealityC = dimL(C).

Định nghĩa 1.10. Điểm cực biên là điểm có thứ nguyên bằng 0.

Tia cực biên là một diện nửa đường thẳng.

Hướng cực biên là hướng của tia cực biên .

Tập hợp tất cả các điểm cực biên của C ký hiệu là V (C) và tập hợp tất

cả các hướng cực biên của C ký hiệu là U(C).

Định lý 1.1. (Định lý biểu diễn tập lồi) (xem Định lý 4.2, [1]) Nếu C

là một tập lồi đóng không chứa trọn một đường thẳng nào thì

C = ConvV (C) + ConeU(C),

tức là mọi điểm của C đều biểu diễn được như là tổng của một tổ hợp

lồi của các điểm cực biên và tổ hợp không âm của các hướng cực biên.
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Chương 1. Một số kiến thức cơ sở

1.2. Hàm affine

Định nghĩa 1.11. Cho ∅ 6= C ⊆ Rn là một tập lồi và f : C → R. Ta

nói f là một hàm lồi trên C, nếu epif là một tập lồi trong Rn+1.

Mệnh đề 1.4. (xem Mệnh đề 8.1, [1]) Một hàm f : C → R là lồi trên

C khi và chỉ khi ∀x, y ∈ C, ∀λ ∈ [0, 1],∀α > f(x),∀β > f(y) ta có

f(λx+ (1− λ)y) ≤ λα + (1− λ)β.

Định nghĩa 1.12. Hàm f(x) := aTx+ α, trong đó a ∈ Rn, α ∈ R được

gọi là hàm affine. Dễ dàng kiểm tra được rằng f là một hàm vừa là lồi

vừa là lõm trên toàn không gian. Khi α = 0, thì hàm này là hàm tuyến

tính.

Định nghĩa 1.13. Cho hàm f : Rn → R ∪ {+∞}. Điểm x∗ ∈ Rn được

gọi là dưới đạo hàm của hàm f tại x nếu

〈x∗, z − x〉+ f(x) ≤ f(x), ∀z.

Định lý 1.2. Hàm lồi đóng chính thường f trên Rn bằng cận trên đúng

(tại từng điểm) của họ tất cả các hàm affine không vượt quá f .

Chứng minh. Chúng ta thấy rằng với bất kỳ (x0, t0) /∈ epif có (a, α) ∈
Rn × R sao cho

〈a, x〉−t < α <
〈
a, x0

〉
−t0 ∀(a, α) ∈ (a, α) ∈ Rn×R. (1.4)

Vì epif là tập lồi đóng, nên tồn tại một siêu phẳng tách riêng (x0, t0) từ

epif nghĩa là có một hàm affine 〈a, x〉+ γt sao cho

〈a, x〉+ γt < α <
〈
a, x0

〉
+ γt0 ∀(a, t) ∈ epif.

Dễ dàng thấy rằng γ ≤ 0 bời vì nếu γ > 0, thì lấy một điểm x ∈ domf
và t ≥ f(x). Chúng ta có (x, t) ∈ epif . Vậy nên, 〈a, x〉+ γt < α với mọi
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t ≥ f(x) dẫn đến mâu thuẫn khi t→ +∞. Hơn nữa, nếu x0 ∈ domf thì

γ = 0 sẽ hàm ý
〈
a, x0

〉
<
〈
a, x0

〉
, điều này vô lý. Vậy nên, trong trường

hợp γ < 0 và chia a và α cho −γ chúng ta có thể giả sử γ = −1 sao

cho (1.4) giữ nguyên. Ở vế phải, nếu x0 /∈ domf và γ = 0, chúng ta xét

x1 ∈ domf và t1 < f(x1), sao cho (x1, t1) /∈ epif và bằng những gì vừa

chứng minh, tồn tại (b, β) ∈ Rn × R thỏa mãn

〈b, x〉 − t < β <
〈
b, x1

〉
− t1 (x, t) ∈ epif.

Với bất kỳ θ > 0 với mọi (x, t) ∈ epif chúng ta có:

〈b+ θa, x〉 − t = (〈b, x〉 − t) + θ 〈a, x〉 < β + θα,

trong khi
〈
b+ θa, x0

〉
−t0 = (

〈
b, x0

〉
−t0)+θ

〈
a, x0

〉
> β+θα với θ đủ lớn

bởi vì α <
〈
a, x0

〉
. Do đó, với θ > 0 đủ lớn, lập a′ = b+ θa, α′ = β + θα

chúng ta có

〈a′, x〉 − t < α′ <
〈
a′, x0

〉
− t0 ∀(x, t) ∈ epif,

nghĩa là (a′, α′) thỏa mãn (1.4).

Chú ý rằng (1.4) hàm ý 〈a, x〉−α ≤ f(x) ∀x, nghĩa là hàm affine h(x) =

〈a, x〉 − α không vượt quá f(x). Bây giờ đặt Q là họ tất cả các hàm h

không vượt quá f . Chúng ta chắc chắn rằng

f(x) = sup{h(x)| h ∈ Q}. (1.5)

Ngược lại, giả sử f(x0) > µ = sup{h(x)| h ∈ Q} với một vài x0. Thì

(x0, µ) /∈ epif và tồn tại (a, α) ∈ Rn×R thỏa mãn (1.4) với t0 = µ. Do vậy

h(x) = 〈a, x〉−α ∈ Q và α <
〈
a, x0

〉
−µ, nghĩa là h(x0) =

〈
a, x0

〉
−α > µ,

điều này mâu thuẫn. Do đó (1.5) giữ nguyên. Như vậy, định lý được chứng

minh. �

Định lý 1.3. (xem Định lý 32.2, [19]) Giả sử f là một hàm lồi trên Rn
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và C là bao lồi của S với S là tập hợp các điểm bất kì. Khi đó

sup{f(x) : x ∈ C} = sup{f(x) : x ∈ S}.

Chứng minh. Tập mức dưới Dα = {x ∈ Rn : f(x) ≤ α} là tập lồi (do

f lồi). Ta sẽ chứng minh Dα chứa C khi và chỉ khi Dα chứa S. Thật vậy,

giả sử Dα chứa S. Do

C = convS = {x =
k∑
i=1

λixi, λi ≥ 0,
k∑
i=1

λi = 1, xi ∈ S}.

Với mỗi xi ∈ S ⊂ Dα, ta có f(xi) ≤ α.

Với x ∈ C, x =
∑k

i=1 λixi, λi ≥ 0,
∑k

i=1 λi = 1, xi ∈ S thì

f(x) = f(
k∑
i=1

λixi) ≤
k∑
i=1

λif(xi) ≤
k∑
i=1

λiα = α.

Do đó C ⊂ Dα.

Gọi m = sup{f(x) : x ∈ S}. Khi đó S ⊂ Dm suy ra C ⊂ Dm.

Do đó sup{f(x) : x ∈ C} ≤ m.

Mặt khác, sup{f(x) : x ∈ C} ≥ m. Vậy

sup{f(x) : x ∈ C} = sup{f(x) : x ∈ S}.

Định lý được chứng minh. �

Mệnh đề 1.5. (xem Mệnh đề 32.3.4, [19]) Giả sử C là một tập lồi đóng

và f : C → R là một hàm lồi. Nếu C không chứa đường thẳng nào và f

bị chặn trên mọi nửa đường thẳng trong C thì

sup{f(x) : x ∈ C} = sup{f(x) : x ∈ V (C)},

trong đó V(C) là tập tất cả các điểm cực biên của C. Nếu cực đại của f

đạt được trên C thì nó phải đạt được trên V(C).

Chứng minh. Theo Định lý 1.1, ta có

C = convV (C) + coneU(C),
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trong đó V (C) là tập tất cả các điểm cực biên của C, U(C) là tập tất

cả các phương cực biên của C.

Một điểm bất kỳ thuộc C mà không phải là điểm cực biên thuộc vào nửa

đường thẳng mà xuất phát từ v nào đó thuộc convV (C) theo phương

của một tia coneU(C). Do f(x) là hữu hạn và bị chặn trên trên mỗi nửa

đường thẳng trong C, nên cực đại của nó trên nửa đường thẳng đạt tại

gốc (tức là đạt tại V ).

Do đó sup{f(x) : x ∈ C} quy về sup{f(x) : x ∈ convV (C)}. Theo Định

lý 1.3, ta có

sup{f(x) : x ∈ convV (C)} = sup{f(x) : x ∈ V (C)}.

Vậy

sup{f(x) : x ∈ C} = sup{f(x) : x ∈ V (C)}.

Vậy định lý được chứng minh. �

Hệ quả 1.1. Hàm lồi thực trên tập lồi đa diện D không chứa đường

thẳng nào thì hoặc không bị chặn trên một cạnh nào đó của D hoặc đạt

cực đại tại một đỉnh của D.

Hệ quả 1.2. Hàm lồi thực f(x) trên tập lồi com-pắc C đạt cực đại tại

một điểm cực biên của C.

Kết luận chương

Chương này đã nhắc lại một số kiến thức cơ bản trong giải tích lồi về

tập lồi đa diện,nón lồi, hàm lồi, cực đại của hàm lồi và hàm affine. Đây

là các kiến thức cần sử dụng trong các chương tiếp theo.
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Chương 2

Tập hữu hiệu Pareto của bài toán
tối ưu vector tuyến tính

Chương này dành để giới thiệu về bài toán tối ưu vector tuyến tính cùng

các khái niệm và kết quả của tập hữu hiệu Pareto, dẫn đến nhu cầu thực

tế đối với việc giải bài toán tối ưu trên tập Pareto cùng với các kết quả

đã đạt được. Mục 2.1 giới thiệu bài toán tối ưu vector tuyến tính. Thông

qua đó, chúng ta dễ hình dung tập Pareto. Mục 2.2 trình bày thuật toán

nón pháp tuyến xác định đỉnh hữu hiệu ban đầu, các cạnh hữu hiệu và

diện hữu hiệu. Các kết quả trình bày trong chương này chủ yếu được

trích dẫn trong D.T.Luc [8], N.T.B Kim và D.T. Luc [17].

2.1. Bài toán tối ưu vector tuyến tính

Cho X ⊂ Rn là tập lồi đa diện com-pắc, C i ∈ Rn, i = 1, ..., p. Bài toán

tối ưu đa mục tiêu tuyến tính có dạng như sau:

min
x∈X
{Cx := (C1x, ..., Cpx)}. (V P )

Mục đích của bài toán này là tìm tất cả các điểm Pareto (hay lời giải

hữu hiệu) của nó.
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Định nghĩa 2.14. i) Điểm x0 ∈ X là một nghiệm hữu hiệu của (VP)

nếu không tồn tại một x ∈ X sao cho Cx0 > Cx. Nếu mỗi điểm của một

diện F ⊆ X là một nghiệm hữu hiệu, thì F gọi là một diện (nghiệm)

hữu hiệu. Tập tất cả các điểm hữu hiệu của tập X ký hiệu là XE.

ii) Điểm x0 ∈ X được gọi là nghiệm hữu hiệu yếu của (VP) nếu không

tồn tại điểm x ∈ X sao cho Cx0 � Cx. Tập tất cả các điểm hữu hiệu

yếu của X ký hiệu là XWE.

Từ định nghĩa ta có XE ⊆ XWE.

2.1.1. Nón pháp tuyến của một tập lồi đa diện

Cho X là một tập lồi trong Rn và x0 ∈ X. Ta nhớ lại rằng nón pháp

tuyến của X tại một điểm x0 ∈ X ký hiệu là NX(x0) được cho bởi

NX(x0) = {v ∈ Rn : 〈v, x− x0〉 ≤ 0, ∀x ∈ X}.

Trong phần này, ta xét trường hợp trong đó X là một tập lồi đa diện P

được mô tả như ở Chương 1.

Trước tiên, ta nhớ lại công thức để tính nón pháp tuyến của tập P tại

điểm x0 ∈ P.

Bổ đề 2.3. (xem Bổ đề 3.1, [17]) Cho x0 ∈ P thỏa mãn phương trình

và bất phương trình sau 〈
ai, x

〉
= bi, i ∈ I(x0),〈

aj, x
〉
≥ bj, j ∈ {1, ..., p}\I(x0),

trong đó I(x0) là một tập chỉ số con không rỗng của {1, ..., p}. Khi đó

NP (x0) = cone{−ai, i ∈ I(x0)}.
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Chứng minh. Cho v ∈ cone{−ai, i ∈ I(x0)}, tức là v = −
∑

i∈I(x0) λia
i

với λi ≥ 0, i ∈ I(x0). Khi đó với mỗi x ∈ P ta có

〈v, x− x0〉 = −
∑

i∈I(x0)

λi(
〈
ai, x

〉
−
〈
ai, x0

〉
) ≤ 0.

Với mỗi i ∈ I(x0) ta có
〈
ai, x0

〉
= bi và

〈
ai, x

〉
≥ bi với mọi x ∈ P.

Vì vậy v ∈ NP (x0). Ngược lại, cho v ∈ NP (x0). Theo định nghĩa, ta có

〈v, x− x0〉 ≥ 0 với mọi x ∈ P . Ký hiệu cone(P −x0) là nón bao gồm các

vector t(x− x0) với x ∈ P và t ≥ 0, ta thấy rằng

〈v, y〉 ≥ 0, ∀cone(P−x0). (2.1)

Ta thấy cone(P − x0) trùng với tập hợp

X := {y ∈ Rn : 〈v, y〉 ≥ 0, ∀i ∈ I(x0)}.

Mà đây là nón cực dương của tập hợp {ai : ∀i ∈ I(x0)}. Thật vậy, cho

y ∈ cone(P − x0), tức là y = t(x − x0) với x nào đó thuộc P và t ≥ 0.

Khi đó với mỗi i ∈ I(x0) ta có〈
ai, y

〉
= t

〈
ai, x− x0

〉
≥ 0.

Điều này suy ra cone(P − x0) ⊆ X. Ngược lại, cho y ∈ X, chọn t > 0

đủ nhỏ sao cho〈
ai, ty

〉
≥ −min{

〈
aj, x0

〉
− bi : i ∈ {1, ..., p}\I(x0)},

với mọi j = 1, ..., p. Số t tồn tại vì y ∈ X và
〈
ai, x0

〉
> bi với i /∈ I(x0).

Khi đó, ta có〈
ai, ty + x0

〉
= t

〈
ai, y

〉
+
〈
ai, x0

〉
≥ bi, với i ∈ I(x0)

và 〈
ai, ty + x0

〉
= t

〈
aj, y

〉
+
〈
aj, x0

〉
≥ bj, với j ∈ {1, ..., p}\I(x0).

Các bất đẳng thức đó chứng tỏ ty + x0 ∈ P .
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Hay tương đương y ∈ cone(P − x0). Do đó cone(P − x0) = X. Từ điều

này và từ (2.1), suy ra v ∈ −X0. Theo Bổ đề 1.2, thì

v ∈ cone{−ai : i ∈ I(x0)}.

Vậy chứng minh được hoàn thành. �

Ta ký hiệu NP là hợp tất cả các nón pháp tuyến NP (x) với x ∈ P .
Mệnh đề sau thiết lập mối quan hệ giữa NP và nón lùi xa của P .

Mệnh đề 2.6. (xem Mệnh đề 3.2, [17]) Giả sử rằng P khác rỗng. Khi

đó ta có NP = −(recP )0.

Chứng minh. Cho v ∈ NP , khi đó tồn tại x0 ∈ P sao cho 〈v, x− x0〉 ≤ 0

với mọi x ∈ P . Điểu này có nghĩa là hàm tuyến tính 〈v, .〉 đạt được một

cực đại tại x0 trên P . Hệ quả là 〈v, x− x0〉 ≤ 0 với mọi u ∈ recP, tức là

v ∈ −(recP )0. Ngược lại, cho v ∈ −(recP )0. Xét bài toán giá trị lớn nhất

của hàm 〈v, .〉 trên P . Nếu nó có một cực đại tại x0 ∈ P , thì hiển nhiên

v ∈ NP (x0) ⊆ NP . Nếu không như thế thì phải tồn tại một phương lùi

xa u ∈ recP sao cho 〈v, u〉 > 0. Điều này không thể vì v ∈ −(recP )0. �

Hệ quả 2.3. Giả sử rằng P khác rỗng. Khi đó NP là một nón lồi đa

diện. Hơn nữa, P bị chặn nếu và chỉ nếu NP = Rn.

Chứng minh. Vì recP được xác định bởi hệ thuần nhất (1.3) là một

nón lồi da diện, nón cực dương của nó là một tập lồi đa diện. Theo Mệnh

đề 2.6, NP là một nón lồi đa diện. Phần thứ hai của hệ quả thu được từ

mệnh đề trên và do P là bị chặn nếu và chỉ nếu recP = {0}. �

Quan sát rằng, nếu x và y là hai điểm trong tương đối của một diện

F ⊆ P , khi đó NP (x) và NP (y) là trùng nhau. Lúc này, ta ký hiệu N(F )

là nón pháp tuyến NP (x) của P tại điểm trong tương đối x của F . Vì

các diện của P là hữu hạn nên nón NP là hợp hữu hạn của các nón con
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lồi đa diện.

Mệnh đề 2.7. (xem Mệnh đề 3.4, [17]) Giả sử rằng F1 và F2 là các

diện của P với F1 ⊆ F2. Khi đó, N(F2) là một diện của N(F1). Ngược

lại, nếu N là một diện của N(F1) với diện F1 nào đó của P , thì tồn tại

một diện F của P sao cho N(F ) = N và F1 ⊆ F . Trong trường hợp này

F 6= F1 mỗi khi N 6= N(F1).

Chứng minh. Cho IF1
và IF2

là hai tập chỉ số con của {1, ..., p} xác

định tương ứng của F1 và F2 bởi (1.2). Vì F1 ⊆ F2, nên ta có IF1
⊇ IF2

.

Nếu F1 = F2, thì N(F1) = N(F2), ta có điều phải minh. Bây giờ, ta giả

sử F1 6= F2. Chọn bất kì các điểm trong tương đối x1 của F1 và x2 của

F2. Khi đó, ta có với i = 1, 2 thì〈
aj, xi

〉
= bj, j ∈ IFi,〈

aj, xi
〉
> bj, j ∈ {1, ..., p}\IFi.

Theo Bổ đề 1.2, thì N(Fi) = cone{−aj : j ∈ IFi, i = 1, 2}. Do đó

N(F2) ⊆ N(F1). Bây giờ, giả sử trái lại rằng N(F2) không phải là một

diện của N(F1). Khi đó tồn tại diện N0 = cone{−aj : j ∈ I0} ⊆ N(F1)

bao hàm thực sự N(F2) và toàn bộ phần trong tương đối có giao với

N(F2). Cho F0 là tập nghiệm của hệ sau〈
aj, xi

〉
= bj, j ∈ IF0

,〈
aj, xi

〉
> bj, j ∈ {1, ..., p}\IF0

.

Ta thấy rằng I0 ⊆ I1, do đó F1 ⊆ F0 ⊆ F2. Đặc biệt, F0 6= ∅ và do đó nó

là một diện của P . Cho x0 là một điểm trong tương đối của F0 và như

trước x2 là một điểm trong tương đối của F2. Ta cần chỉ ra

〈v, x2 − x0〉 = 0, ∀v ∈ N0. (2.2)
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Ta thấy với v ∈ N0, thì 〈v, x2 − x0〉 ≤ 0. Mặt khác, với điểm trong tương

đối v0 của N0 mà cũng thuộc vào N(F2) ta có 〈v0, x2 − x0〉 ≤ 0, từ đó

〈v0, x2 − x0〉 = 0. Hàm tuyến tính v 7→ 〈v, x2 − x0〉 phải lấy giá trị 0 trên

N0. Bằng cách này, từ (2.2) suy ra với mỗi v ∈ N0, x ∈ P ta có

〈v, x− x2〉 = 〈v, x− x0〉+ 〈v, x0 − x2〉 ≤ 0.

Điều này chứng tỏ rằng c ∈ N(F2), dẫn đến mâu thuẫn. Do đó, N(F2)

là một diện của N(F1).

Đảo lại, giả sử N(F1) là nón pháp tuyến của P tại một điểm trong tương

đối x1 của diện F1 của P , và cho N là một diện của N(F1). Trường hợp

N = N(F1) là tầm thường, ta xét trường hợp N 6= N(F1). Như trên ta

có N(F1) = cone{−ai : i ∈ IF1
}. Khi đó, N = cone{−ai : i ∈ I} với tập

chỉ số I ⊆ IF1
nào đó. Cho F là tập nghiệm của hệ sau〈

u, ai
〉

= 0, i ∈ I,〈
u, aj

〉
> 0, j ∈ IF1

\I.

Xét điểm x1 + tu với t > 0, ta có〈
ai, x1 + tu

〉
= bi, i ∈ I,〈

ai, x1 + tu
〉

=
〈
ai, x1

〉
+ t
〈
ai, u

〉
, i ∈ IF1

\I,

và
〈
ai, x1 + tu

〉
=
〈
ai, x1

〉
+ t
〈
ai, u

〉
, i ∈ {1, ..., p}\IF1

, với t đủ nhỏ. Số

t này tồn tại vì
〈
ai, x1

〉
> bi, i ∈ {1, ..., p}\IF1

. Do đó

N(F ) = NP (x1 + tu) = cone{−ai : i ∈ I} = N,

trong đó t đủ nhỏ. Hiển nhiên rằng F 6= F1. �

Định nghĩa 2.15. Một tập con khác rỗng I ⊆ {1, ..., p} gọi là một tập

chuẩn tắc nếu tồn tại điểm x0 ∈ P nào đó, sao cho nón pháp tuyến của

P tại x0 trùng với nón sinh bởi {−ai : i ∈ I}.
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Ta thấy rằng không phải mọi tập con của {1, ..., p} đều chuẩn tắc.

Dưới đây ta đưa ra mối liên hệ giữa các diện của P và các tập con chuẩn

tắc của tập chỉ số {1, ..., p}.

Mệnh đề 2.8. (xem Mệnh đề 3.5, [17])Một tập con lồi khác rỗng F ⊆ P

là một diện nếu và chỉ nếu tồn tại một tập con chuẩn tắc I ⊆ {1, ....p}
sao cho F được xác định quan hệ〈

ai, x
〉

= bi, i ∈ I,〈
aj, x

〉
> bj, j ∈ {1, ..., p}\I,

trong trường hợp đó dimF = n− rank{ai : i ∈ I}.

Chứng minh. Giả sử F là một diện của P , theo Bổ đề (1.1) thì F được

xác định qua hệ (1.2). Bây giờ, ta chọn bất kì điểm trong tương đối x0

của F . Khi đó
〈
aj, x0

〉
> bj, j ∈ {1, ..., p}\I và

〈
ai, x0

〉
= bi, i ∈ IF .

Theo Bổ đề (1.2), ta có NP (x0) = cone{−ai : i ∈ IF} là một tập con

chuẩn tắc.

Đảo lại, giả sử I là một tập con chuẩn tắc của tập {1, ..., p}. Khi đó tồn

tại một điểm x0 ∈ P nào đó sao cho NP (x0) = cone{−ai : i ∈ I}. Đặt

a =
∑

i∈I a
i và xét bài toán cực tiểu hàm 〈a, .〉 trên P . Ta muốn chứng

tỏ rằng tập hợp F xác định bởi hệ đã nói trong mệnh đề trên trùng với

tập argmin{〈a, y〉 : y ∈ P} và theo điều này, chứng minh được hoàn

thành. Thật vậy, cho x ∈ F , khi đó 〈a, x〉 =
∑

i∈I bi. Với y ∈ P ta cũng

có 〈a, y〉 =
∑

i∈I bi. Do đó

x ∈ argmin{〈a, y〉 : y ∈ P}.

Hay

F ⊂ argmin{〈a, y〉 : y ∈ P}.
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Bây giờ, cho x là một cực tiểu của hàm 〈a, .〉 trên P . Khi đó

〈a, y − x〉 ≥ 0, (2.3)

với mọi y ∈ P . Ta chứng tỏ rằng x ∈ F , ta thấy〈
ai, x0

〉
= bi, i ∈ I. (2.4)

Vì nếu trái lại, thì tồn tại i0 ∈ I sao cho
〈
ai0, x0

〉
> bi0.

Khi −ai0 ∈ NP (x0) ta thu được〈
ai0, y

〉
=
〈
ai0, y − x0

〉
+
〈
ai0, x0

〉
> bi0,

với mỗi y ∈ P , điều này mâu thuẫn với F khác rỗng. Lấy y = x0 trong

(2.3) và do (2.4) ta có

〈a, x0〉 =
∑
i∈I

bi ≥ 〈a, x〉 =
∑
i∈I

〈
ai, x

〉
.

Do đó 〈
ai, x

〉
= bi, i ∈ I,

vì x ∈ P,
〈
ai, x

〉
≥ bi, i = 1, ..., p. Như vậy, ta đã chỉ ra được x ∈ F, hay

argmin{〈a, y〉 : y ∈ P} ⊂ F.

Hay

argmin{〈a, y〉 : y ∈ P} = F.

Mệnh đề được chứng minh. �

2.1.2. Nón chuẩn tắc âm của một tập lồi đa diện

Từ bây giờ ta ký hiệu C là một ma trận cỡ (m× n) có m dòng c1, ..., cm

được xét như các vector trong Rn. Ma trận chuyển vị của ma trận được

kí hiệu là CT .
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Cho v ∈ Rn. Ta nói rằng v là C-dương nếu tồn tại các số dương chặt

λ1, ..., λm sao cho v =
∑n

i=1 λic
i. Nếu −v là C-dương, ta gọi nó là C-âm.

Ta ký hiệu Rm
+ là nón orthant không âm của Rm và intRm

+ là phần trong

của nó. Với z1 = (z11, ..., z
1
m), (z2 = (z21, ..., z

2
m) ∈ Rm, ta có các thứ tự

sau:

z1 ≥ z2 nếu z1i ≥ z2i với i = 1, ...,m;

z1 > z2 nếu z1 ≥ z2 và z1 6= z2;

z1 >> z2 nếu z1 > z2 với i = 1, ...,m.

Ta công nhận một vài tính chất cơ bản của các vector C-dương dưới đây:

a) Cho m = n và C là ma trận đồng nhất. Khi đó, v ∈ Rm là C-dương

nếu và chỉ nếu v � 0;

b) Tập hợp các vector C-dương trùng với phần trong tương đối của nón

sinh bởi c1, ..., cm;

c) Nếu có một vector mà đồng thời là C-âm và C-dương, khi đó c1, ..., cm

là độc lập tuyến tính; đảo lại không phải luôn đúng.

Bây giờ, ta xét nón pháp tuyến của một tập lồi đa diện P được định

nghĩa như trong chương trước. Ta nói rằng nón chuẩn tắc của P tại x0

là âm nếu nó chứa một vector C-âm. Tương tự, tập I ⊆ {1, ..., p} gọi là
âm nếu nón sinh bởi {−ai : i ∈ I} chứa một vector C-âm.

Dưới đây là một tiêu chuẩn với I là âm.

Mệnh đề 2.9. (xem Mệnh đề 4.2, [17]) Một tập con I ⊆ {1, ..., p} là

âm nếu và chỉ nếu hệ sau có nghiệm:
∑

i∈I µia
i =

∑m
j=1 λjc

j,

µi ≥ 0, i ∈ I, (2.5)

λj > 0, j = 1, ...,m.

Ký hiệu I1 là tập các chỉ số i ∈ {1, ..., p} với ai là C-dương, I3 là tập

các chỉ số i ∈ {1, ..., p} với ai là C-âm và không là C-dương, I2 bao gồm

23



Chương 2. Tập hữu hiệu Pareto của bài toán tối ưu vector tuyến tính

các chỉ số còn lại. Khi đó, ta có sự phân hoạch tập chỉ số {1, ..., p} thành
ba tập rời nhau I1 ∪ I2 ∪ I3. Kết quả tiếp theo chỉ cho ta cách tìm các

tập chuẩn tắc âm bên ngoài I3.

Mệnh đề 2.10. (xem Mệnh đề 4.3, [17]) Giả sử rằng I ⊆ I1 ∪ I2 ∪ I3
là một tập chuẩn tắc âm sao cho nón sinh bởi {−ai, i ∈ I} không là

một không gian con tuyến tính. Khi đó tồn tại một tập chuẩn tắc âm

I0 ⊆ I ∩ (I1 ∪ I2).

Chứng minh. Cho I = {i1, ..., il} ⊆ I1 ∪ I2 ∪ I3 là tập chuẩn tắc âm.

Ta chứng minh mệnh đề bằng quy nạp theo l.

Nếu l = 1, thì −ai1 là một vector C-âm vì cone{−ai1} là nón pháp tuyến

âm. Do đó, ai1 là một vector C-dương hay I ⊆ I1.

Bây giờ, cho l > 1, ta có I ∩ (I1 ∪ I2) 6= ∅. Nếu I ∩ I3 = ∅, đặt I0 = I,

thì mệnh đề được chứng minh.

Nếu I ∩ I3 6= ∅, tức là có il ∈ I3, và vì I là tập chuẩn tắc âm, nên

cone{−ai : i = i1, ..., il} chứa một vector C-âm.

Ta thấy rằng cone{−ai : i = i1, ..., il} không thể chứa tất cả các vector

C-âm trong phần trong tương đối của nó. Thật vậy, nếu trái lại, khi ai1

là một vector C-âm, thì cone{−ai : i = i1, ..., il} phải chứa 0 trong phần

trong tương đối của nó. Do đó, nó là một không gian con tuyến tính,

điều này mâu thuẫn với giả thiết của mệnh đề.

Mặt khác, tồn tại một vector C-âm v bên ngoài phần trong tương đối

của cone{−ai : i = i1, ..., il}. Kết hợp v với một vector C-âm mà chứa

trong cone{−ai : i = i1, ..., il}, ta tìm một diện của nón này mà chứa

một vector C-âm. Số các vector sinh ra diện đó là bé hơn hẳn l. Theo

quy nạp, nó có một nón pháp tuyến âm duy nhất sinh bởi các vector với

chỉ số trong I1∪ I2. Tập chỉ số xác định nón này là một tập chỉ số chuẩn

tắc âm trong I ∪ I1 ∪ I2, mệnh đề được chứng minh. �
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2.1.3. Diện nghiệm hữu hiệu

Định lý vô hướng hóa sau đây cho phép ta kiểm tra xem một điểm

chấp nhận được x0 của bài toán đa mục tiêu tuyến tính (VP) có phải là

nghiệm hữu hiệu (nghiệm hữu hiệu yếu) hay không thông qua việc giải

một bài toán qui hoạch tuyến tính một mục tiêu thông thường.

Định lý 2.4. (Định lý vô hướng hóa) (xem [8]) Điểm x0 ∈ X là một

nghiệm hữu hiệu (t.ư, là một nghiệm hữu hiệu yếu) của bài toán qui

hoạch tuyến tính đa mục tiêu (VP) khi và chỉ khi tồn tại λ ∈ Rp, λ� 0

(t.ư, λ > 0 ), sao cho x0 là nghiệm tối ưu của bài toán qui hoạch tuyến

tính vô hướng

min{〈λ,Cx〉 , x ∈ X}.

Chứng minh. Ta chỉ chứng minh cho trường hợp nghiệm hữu hiệu.

Trường hợp nghiệm hữu hiệu yếu được chứng minh tương tự. Trước hết,

ta chứng minh điều kiện cần. Cho x0 là một nghiệm hữu hiệu của bài

toán (VP), tức x0 ∈ XE. Theo định nghĩa, điểm y0 = Cx0 ∈ Y = C(X).

Đặt A = Y − y0 = {v ∈ Rn|v = Cx − Cx0, x ∈ X}. Vì X là tập lồi đa

diện và C là ánh xạ tuyến tính nên A là tập lồi đa diện . Hơn nữa, vì

x0 ∈ XE, nên không tồn tại x ∈ X sao cho Cx0 ≥ Cx và Cx0 6= Cx. Do

đó, A không chứa vector v < 0 nào và nón

A0 = {v = ta|a ∈ A, t ≥ 0},

cũng không chứa vector v < 0.

Đặt

B = {v ∈ Rp|
p∑
i=1

vi = −1, vi ≥ 0, i = 1, ..., p}.

Khi đó, tập A0−B không chứa gốc 0. Theo Rockafellar [19], tập A0−B
là tập lồi đa diện, do đó nó là tập đóng, mà 0 /∈ A0 − B. Theo định
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lý tách chặt [19], tồn tại một phiếm hàm tuyến tính λ ∈ Rp sao cho

〈λ, a− b〉 > 0 với mọi a ∈ A0 và mọi b ∈ B. Suy ra

〈λ, a〉−〈λ, b〉 > 0. (2.6)

Lấy a ≡ 0 và b lần lượt là các vector có một thành phần bằng −1, còn

tất cả bằng 0 (Cụ thể: lần 1, b ≡ (−1, 0, ..., 0), lần 2, b ≡ (0,−1, ..., 0), ...,

lần p, b ≡ (0, 0, ...,−1)). Do (2.6) đúng với mọi a ∈ A0 và b ∈ B nên

λi > 0 với mọi i = 1, ..., p tức λ� 0.

Việc còn lại là chỉ ra rằng

x0 ∈ argmin{〈λ,Cx〉 , x ∈ X}.

Giả sử phản chứng rằng x0 /∈ argmin{〈λ,Cx〉 , x ∈ X}. Tồn tại x̂ ∈ X
sao cho

〈
λ,Cx0

〉
> 〈λ,Cx̂〉. Suy ra

〈
λ,Cx0 − Cx̂

〉
> 0 nên〈

λ, ŷ − y0
〉
< 0, ŷ = Cx̂ ∈ Y, y0 = Cx0 ∈ Y.

Do đó ŷ − y0 ∈ A. Suy ra vector at = t(ŷ − y0) thuộc nón Aat, với mọi

t ≥ 0 và

〈λ, at〉 =
〈
λ, t(ŷ − y0)

〉
= t

〈
λ, ŷ − y0

〉
t→∞ −→ −∞.

Điều này mâu thuẫn với (2.6) là 〈λ, a〉 > 〈λ, b〉 hữu hạn với mọi a ∈ A0.

Chiều ngược lại, ta giả sử tồn tại λ� 0 (λ ∈ intRp
+) sao cho

x0 ∈ argmin{〈λ,Cx〉 , x ∈ X}.

Ta chứng minh x0 ∈ XE.

Giả sử phản chứng x0 /∈ XE suy ra tồn tại x̂ ∈ X sao cho Cx0 > Cx̂.

Do λ � 0 suy ra
〈
λ,Cx0

〉
> 〈λ,Cx〉. Tức x0 không thể là nghiệm của

bài toán min{〈λ,Cx〉 , x ∈ X}. Mâu thuẫn này chứng tỏ x0 ∈ XE. �

Bổ đề dưới đây được chứng minh dễ dàng từ Định nghĩa 2.14.
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Bổ đề 2.4. (xem Bổ đề 5.1, [17]) Một điểm x0 ∈M là một nghiệm hữu

hiệu của (VP) nếu và chỉ nếu tồn tại một vector dương λ ∈ Rr (tức là

λ� 0) sao cho x0 là một cực tiểu của hàm tuyến tính x 7→ 〈λ,Cx〉 trên
M .

Điều kiện dưới đây cho phép ta xác định một nghiệm hữu hiệu theo

các thành phần của nón pháp tuyến.

Mệnh đề 2.11. (xem Mệnh đề 5.2, [17]) Một điểm x0 ∈ M là một

nghiệm hữu hiệu của (VP) nếu và chỉ nếu nón pháp tuyến của M tại x0

là âm. Tức là, NM(x0) chứa một vector C-âm.

Chứng minh. Nếu x0 ∈ M là một nghiệm hữu hiệu, khi đó theo Bổ

đề 2.4, tồn tại một vector λ � 0 sao cho 〈λ,Cx− Cx0〉 ≥ 0 với mọi

x ∈ M . Khi đó, v = −CTλ là một vector C-âm và thuộc vào nón pháp

tuyến của M tại x0. Vì vậy, NM(x0) là một nón pháp tuyến âm. Ngược

lại, nếu tồn tại một vector v ∈ NM(x0) mà là C-âm, thì v = −CTλ với

λ� 0 nào đó. Ta cũng có 〈v, x− x0〉 ≤ 0 với mọi x ∈M , hay x0 là cực

tiểu của 〈λ,C(.)〉 trên M . Theo Bổ đề 2.4, x0 là một nghiệm hữu hiệu

của (VP). �

Hệ quả 2.4. Một diện F ⊆M là một diện nghiệm hữu hiệu nếu và chỉ

nếu nón pháp tuyến của nó là âm.

Chứng minh. Từ Bổ đề 2.4 suy ra, nếu một điểm trong tương đối của

diện F là một nghiệm hữu hiệu, thì diện này là một diện nghiệm hữu

hiệu. Tức là, mỗi điểm của F là một nghiệm hữu hiệu. Theo Mệnh đề

2.11, suy ra nón pháp tuyến của mỗi điểm của F là âm. �

Ta có một vài kết quả về cấu trúc của tập nghiệm hữu hiệu của (VP)

như sau.
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Định lý 2.5. Đối với bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu (VP),

tồn tại hữu hạn các phiếm hàm tuyến tính λ1, ..., λk � 0 (λ1, ..., λk ∈
intRp

+) và µ1, ..., µl > 0 (µ1, ..., µl ∈ Rp
+\{0}) sao cho tập nghiệm hữu

hiệu (t.ư tập nghiệm hữu hiệu yếu) của bài toán đa mục tiêu (VP) bao

gồm hợp của tập nghiệm tối ưu của k bài toán (t.ư, l bài toán) qui hoạch

tuyến tính vô hướng

min 〈ξ, Cx〉 , x ∈ X,

trong đó: ξ ∈ {λ1, ..., λk} (t.ư ξ ∈ {µ1, ..., µl}).

Chứng minh. Vì C là ánh xạ tuyến tính và X là tập lồi đa diện nên tập

ảnh Y = C(X) là tập lồi đa diện (Rockafellar [19]). Giả sử Y được biểu

diễn dưới dạng hợp của các diện mở tương đối, rời nhau F1, ..., Fr tức

Y =
⋃r
i=1 riFi. Khi đó, nếu x0 ∈ X là một nghiệm hữu hiệu thì tìm được

i để cho Cx0 ∈ Fi. Theo Định lý vô hướng hóa 2.4, tìm được ξ = λi � 0

để x0 ∈ argmin{〈ξ, Cx〉 , x ∈ X}, với ξ = λi. Do Fi mở tương đối nên

tập

{x ∈ X : Cx ∈ Fi, i = 1, ...,m},

cũng là nghiệm hữu hiệu. Do r hữu hạn nên chỉ có hữu hạn diện F1, ..., Fr

chứa giá trị hữu hiệu. Vì vậy, tìm được hữu hạn phiếm hàm λ1, ..., λk

như trong phát biểu của định lý.

Trường hợp hữu hiệu yếu được chứng minh tương tự. �

Hệ quả 2.5. Tập nghiệm hữu hiệu của (VP) là rỗng nếu và chỉ nếu

NM ∩ ri(−cone(c1, ..., cr)) = ∅. Hơn nữa, nếu giao là khác rỗng thì bất

kì phần tử nào của giao đó đạt được một cực tiểu trên M mà nó là một

nghiệm hữu hiệu của (VP).

Ví dụ 2.3. Xét bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu

min{Cx, x ∈ X},
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trong đó

C =

(
6 2

1 3

)
X là tập nghiệm của hệ 

3x1 + x2 ≥ 6

−x1 − x2 ≥ −6

x1 + 3x2 ≥ 6.

Ta có c1 = (6, 2), c2 = (1, 3), a1 = (3, 1), a2 = (1, 1), a3 = (1, 3).

Nón K = cone{−c1,−c2} và tập chấp nhận được X được mô tả như

Hình 2.1.

2

6

2 6

-6 -2

K

0

-1

-3

3x1 + x2 ≥ 6(1) x1 + 3x2 ≥ 6(3)

-x1 - x2 ≥ -6(2)

x2

x1

v2( ),3
2

a1

a1 v1

v1

a2

a2
a3

a3

- 3
2
-

Hình 2.1

Tập X có ba đỉnh v1 = (0, 6), v2 = (32 ,
3
2), v3 = (6, 0).

Xét đỉnh v1 : I(v1) = {1, 2} =⇒ NX(v1) ∩ riK 6= ∅ nên v1 ∈ XE.
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Xét đỉnh v2 : I(v2) = {1, 3} =⇒ NX(v2) ∩ riK 6= ∅ nên v2 ∈ XE.

Xét đỉnh v3 : I(v3) = {2, 3} =⇒ NX(v3) ∩ riK 6= ∅ nên v3 ∈ XE.

Bằng hình học dễ thấy, điểm x∗1 thuộc phần trong tương đối của cạnh

[v1, v2] có NX(x∗1)∩riK 6= ∅, và điểm x∗2 thuộc phần trong tương đối của

cạnh [v2, v3] có NX(x∗2) ∩ riK 6= ∅.
Do đó, ta có hai cạnh hữu hiệu [v1, v2] và [v2, v3].

Điểm x∗3 thuộc phần trong tương đối của cạnh [v1, v3] có

NX(x∗3) ∩ riK = ∅.

Vì vậy, cạnh [v1, v3] /∈ XE.

Nhận xét 2.1. (i) Tập nghiệm hữu hiệu XE = [v1, v2] ∪ [v2, v3] là tập

không lồi.

(ii) Có v1, v3 ∈ XE nhưng [v1, v3] /∈ XE. Có nghĩa là nếu x, y ∈ XE, thì

tổ hợp lồi z = λx+ (1− λ)y, 0 < λ < 1 chưa chắc đã thuộc XE.

Ta có kết quả về tính liên thông qua hệ quả dưới đây.

Hệ quả 2.6. Tập các nghiệm hữu hiệu của (VP) là liên thông đường,

tức là với mỗi hai nghiệm hữu hiệu bất kì x, y ∈ M , tồn tại một số hữu

hạn các nghiệm hữu hiệu x1, ..., xk sao cho x0 = x, xk = y và tất cả các

đoạn thẳng [xi, xi+1], i = 0, ..., k − 1 là hữu hiệu.

Chứng minh. Cho x và y là hai nghiệm hữu hiệu của (VP). Theo Mệnh

đề 2.11, NM(x) và NM(y) tương ứng chứa các vector C-âm vx và xy. Khi

đó

vx, vy ∈ NM ∩ (ri(−cone(c1, c2..., cr))),

trong đó, NM là hợp tất cả các nón pháp tuyến của M. Vì NM và

−cone(c1, c2..., cr) là các nón lồi, đoạn [vx, vy] được chứa trong giao

NM ∩ (ri(−cone(c1, c2..., cr))).
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Cho v1 = vx, v2, ..., vk = vy là một phân hoạch của [vx, vy] được cảm sinh

bởi phân hoạch {NFλi
: Fλ là các diện của M, λ ∈ A} của NM . Tức

là [vi, vi+1] ⊆ NFλi
, i = 1, ..., k − 1 là các nón pháp tuyến âm và do đó

Fλ1, ..., Fλk−1 là các diện hữu hiệu theo Mệnh đề 2.11.

Khi vi+1 ∈ NFλi
∩NFλi+1

, thì tồn tại một diện hữu hiệu Fi+1 ⊇ Fλi, Fλi+1

với vi+1 ∈ NFλi+1
. Cho xi ∈ Fλi sao cho

NM(xi) = NFλi
, i = 1, ..., k − 1, F1 = Fλ1, Fk = Fλk−1

.

Khi đó

[x, x1] ⊆ F1, [x1, x2] ⊆ F2, ..., [xk−2, xk−1] ⊆ Fk−1, [xk−1, y] ⊆ Fk,

và x, x1, ..., xk−1, y có dạng là một đường hữu hiệu nối x và y. �

2.2. Thuật toán nón pháp tuyến xác định tập hữu hiệu

a. Xác định đỉnh hữu hiệu ban đầu

Theo Hệ quả 2.5, bài toán (VP) có nghiệm hữu hiệu khi và chỉ khi

NM∩ri(−cone(c1, ..., cr)) 6= ∅. Để kiểm tra xem bài toán (VP) có nghiệm

hữu hiệu hay không, ta xét sự tồn tại nghiệm của hệ (2.5) với I =

{1, ..., p}. Nếu hệ (2.5) có nghiệm thì ta sẽ thu được một đỉnh hữu hiệu.

Sau đây là thủ tục xác định đỉnh hữu hiệu đầu tiên.

Bước 1. Giải hệ (2.5) với I = {1, ...,m}.
Nếu hệ vô nghiệm Thì

bài toán (VP) không có nghiệm hữu hiệu,

dừng thuật toán;

Ngược lại chuyển tới Bước 2.

Bước 2. Gọi (λ, µ) là một nghiệm, (đã có λ� 0). Đặt v = CTλ.
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Nếu v = 0 Thì X = XE dừng thuật toán;

Ngược lại chuyển tới Bước 3.

Bước 3. Giải bài toán qui hoạch tuyến tính

min 〈v, x〉 , x ∈ X,

thu được nghiệm x0. Điểm x0 này là một đỉnh hữu hiệu ban đầu của bài

toán (VP).

b. Xác định các cạnh hữu hiệu

Cho x0 là một đỉnh hữu hiệu. Khi đó |I(x0)| ≥ n, do dimX = n. Nhắc

lại, I(x0) là tập chỉ số xác định x0, tức là

I(x0) = {i ∈ {1, ..., p} :
〈
ai, x0

〉
= bi}.

Bất kì tập con I ⊆ I(x0) với |I| = n− 1 và {ai ∈ I} độc lập tuyến tính

theo hướng v 6= 0 được cho bởi hệ〈
ak, v

〉
= 0, k ∈ I.

Theo hệ quả 2.4, để xác định xem cạnh biên bắt nguồn từ x0 dọc theo

hướng v là cạnh biên hữu hiệu chúng ta phải thử

i) I là âm (tương đương, hình nón được tạo bởi {−ai : i ∈ I} chứa vector

C-âm);

ii) I là chuẩn tắc (tương đương, hệ〈
ai, x

〉
= bi, i ∈ I,〈

aj, x
〉
≥ bi, j ∈ {1, ..., p}\I,

thỏa mãn tại một điểm x0 + tv với mọi t 6= 0).

Bây giờ, chúng ta mô tả thủ tục để tìm toàn bộ cạnh biên hữu hiệu bắt

nguồn từ một đỉnh hữu hiệu x0.

Bước 0. (Bước khởi tạo)
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Xác định

I(x0) = {i ∈ {1, ...,m}|
〈
ai, x0

〉
= bi}.

Nếu |I(x0)| = n Thì chuyển qua Bước 1;

Ngược lại chuyển qua Bước 2.

Bước 1. (x0 là đỉnh không suy biến)

Bước 1.1 Chọn I ⊆ I(x0) thỏa mãn |I| = n− 1, mà I chưa được

chọn trước đó.

Bước 1.2 (Kiểm tra tính hữu hiệu của I)

Giải (2.5) với tập I đã chọn.

Nếu hệ vô nghiệm Thì quay lại Bước 1.1.

Ngược lại tập I là hữu hiệu, chuyển qua Bước 1.3.

Bước 1.3 (Đã có I là hữu hiệu)

Bước 1.3.1 Tìm một hướng v của một cạnh xuất phát từ x0 bằng

cách giải hệ 〈
ak, v

〉
= −1, k ∈ I(x0)\I,〈

ai, v
〉

= 0, i ∈ I.

Bước 1.3.2 Đặt

ti = max{t|
〈
ai, x0 + tv

〉
− bi ≤ 0, t ≥ 0}, i ∈ {1, ...,m}\I,

và

t0 = min{ti|i ∈ {1, ...,m}\I}.

Nếu 0 < t0 <∞ Thì

x0 + t0v là một đỉnh hữu hiệu kề với x0,

[x0, x0 + t0v] là một cạnh hữu hiệu kề với x0,

lưu lại đỉnh này và cạnh này nếu nó chưa được lưu trước đó,

quay lại Bước 1.1.
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Nếu t0 =∞ Thì

tia {x0 + tv, t ≥ 0} là cạnh hữu hiệu kề với x0,

lưu lại kết quả này, quay lại Bước 1.1.

Bước 2. (x0 là đỉnh suy biến)

Bước 2.1 Chọn I ⊆ I(x0) thỏa mãn |I| = n−1, mà I chưa được chọn

trước đó.

Bước 2.2 Tính rank{ai, i ∈ I}.
Nếu rank{ai, i ∈ I} = n− 1 Thì chuyển qua Bước 2.3;

Ngược lại quay lại Bước 2.1.

Bước 2.3 (Kiểm tra tính hữu hiệu của I)

Nếu hệ vô nghiệm Thì quay lại Bước 2.1;

Ngược lại tập I là hữu hiệu, chuyển qua Bước 2.4.

Bước 2.4 (Kiểm tra I có phải là chuẩn hay không. Nếu đúng thì tìm

cạnh hữu hiệu tương ứng)

Bước 2.4.1 Tìm một hướng v 6= 0 của một cạnh có thể xuất phát từ

x0 bằng việc giải hệ〈
ak, v

〉
= −1, k ∈ I(x0)\I,〈

ai, v
〉

= 0, i ∈ I.

Bước 2.4.2 Giải hệ〈
ai, x0 + tv

〉
≤ b− i, i = 1, ...,m,

thu được tập nghiệm là [t0, 0] hoặc [0, t0] phụ thuộc vào t0 > 0 hay

t0 < 0, chấp nhận trường hợp t0 = −∞ và t0 =∞.
Nếu t0 = 0 Thì

không có cạnh nào xuất phát từ x0 theo v,

I không phải là chuẩn, quay lại Bước 2.1.

Nếu t0 6= 0 và bị chặn Thì
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x0 + t0v là một đỉnh hữu hiệu,

[x0, x0 + t0v] là một cạnh hữu hiệu,

lưu lại cạnh này nếu nó chưa được lưu trước đó,

quay lại Bước 2.1.

Nếu t0 là vô hạn, t0 =∞ Thì

tia {x0 + tv, t ≥ 0} là một cạnh hữu hiệu,

lưu lại kết quả, quay lại Bước 2.1.

c. Xác định các diện hữu hiệu

Cho x0 là đỉnh hữu hiệu của bài toán (VP) và tập các cạnh hữu hiệu kề

với x0 lần luợt là [x0, x0 + tivi], i = 1, ..., k, các cạnh này có tập chỉ số

xác định cạnh lần lượt là I1, ..., Ik. Thứ nguyên lớn nhất của diện hữu

hiệu chứa x0 có thể là min{k, n − 1}. Do đó, ta cần xác định diện hữu

hiệu có thứ nguyên l, 1 < l < min{k, n− 1}.
Sau đây là thủ tục xác định các diện hữu hiệu chứa x0 và có thứ nguyên

l, 1 < l < min{k, n− 1}.
Bước 0. (Bước khởi tạo).

Xác định I(x0).

Nếu |I(x0)| = n Thì chuyển qua Bước 1;

Ngược lại chuyển qua Bước 2.

Bước 1. (x0 là đỉnh không suy biến).

Bước 1.1 Chọn J ⊆ {1, ..., k}, |J | = l, mà J chưa được xét trước đó.

Xác định I =
⋂
j∈J Ij. Từ |Ij| = n− 1, kéo theo |I| = n− l.

Bước 1.2 (Kiểm tra I xem có phải là hữu hiệu)

Giải (2.5) với I.

Nếu hệ vô nghiệm Thì quay lại Bước 1.1;

Ngược lại I là hữu hiệu, chuyển qua Bước 1.3.

Bước 1.3 (Đã có I là hữu hiệu)
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Diện hữu hiệu có chiều l xác định bởi I chứa conv{x0 + tivi, i ∈ J}
là diện hữu hiệu. Lưu lại kết quả này, quay lại Bước 1.1.

Bước 2. (x0 là đỉnh suy biến).

Bước 2.1 Chọn J ⊆ {1, ..., k}, |J | = l, mà J chưa được xét trước đó.

Bước 2.2 Xác định

xJ =
x0

l + 1
+
∑
j∈J

x0 + λjvj
l + 1

,

trong đó, λj = tj nếu tj là hữu hạn và λj = 1 nếu tj =∞.

Tính I(xJ).

Nếu rank{ai, i ∈ I(xJ)} < l Thì quay lại Bước 2.1;

Ngược lại chuyển qua Bước 2.3.

Bước 2.3 (Kiểm tra xem I(xJ) có phải là hữu hiệu)

Giải hệ (2.5) với I = I(xJ).

Nếu hệ vô nghiệm Thì quay lại Bước 2.1;

Ngược lại I(xJ) là hữu hiệu, chuyển qua Bước 2.4.

Bước 2.4 (Tìm diện hữu hiệu thứ nguyên l chứa các cạnh

[x0, x0 + tjvj], j ∈ J)
Xác định

J0 = {j ∈ {1, ..., k}|Ij ⊇ I(xJ)}.

Dễ thấy J ⊆ J0.

Bao lồi của các cạnh [x0, x0 + tjvj], j ∈ J0 là diện hữu hiệu có thứ

nguyên là l là cái chúng ta đang tìm kiếm, chọn J không chứa J0 với

|J | = l, mà J chứa được xét trước đó, quay lại Bước 2.2.

Kết luận chương

Chương này đã trình bày về bài toán tối ưu vector tuyến tính, các

tính chất của tập nghiệm hữu hiệu, nón pháp tuyến của tập lồi đa diện,
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mối quan hệ giữa nón pháp tuyến và tập lồi đa diện, nón chuẩn tắc âm

của tập lồi đa diện, diện nghiệm hữu hiệu, khái niệm điểm hữu hiệu,

điểm hữu hiệu yếu của bài toán tối ưu vector tuyến tính, cấu trúc của

tập nghiệm hữu hiệu và thuật toán nón pháp tuyến xác định tập hữu

hiệu. Đây là các kiến thức cần sử dụng trong Chương 3.
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Chương 3

Phương pháp tập đối cực giải bài
toán tối ưu trên tập Pareto

Cho X ⊂ Rn là tập lồi đa diện và C là ma trận thực cỡ (p×n). Bài toán

tối ưu vector tuyến tính có dạng như sau

max{Cx : x ∈ X}, (3.1)

trong đó mỗi vector hàng của C là một tiêu chuẩn.

Ta nhớ lại rằng, một điểm x0 ∈ X được gọi là điểm hữu hiệu của Bài

toán (3.1) nếu không tồn tại một x ∈ X khác sao cho Cx0 < Cx. Giả

sử XE là tập tất cả các nghiệm hữu hiệu của bài toán này. Như ta đã

biết, tập Pareto là không lồi và nó không được cho dưới dạng đẳng thức

hay bất đẳng thức. Do đó việc xác định tất cả các phần tử thậm chí là

một phần trong tập này là một bài toán khó và các phương pháp đã có

không giải quyết được bài toán lớn. Vì vậy, trong nhiều vấn đề thực tế

người ta có thêm một hàm mục tiêu nữa và cần tìm giá trị cực đại của

hàm này trên tập Pareto. Trong chương này, chúng ta xét bài toán tối

ưu trên tập Pareto với dạng toán học của bài toán này là:

max{f(x) : x ∈ XE}, (3.2)
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trong đó f là hàm số thực xác định trên Rn.

Gần đây, Bài toán (3.2) với hàm tuyến tính f được quan tâm bởi các

nhà nghiên cứu. Đầu tiên là Philip [18] xét Bài toán (3.2) và phác thảo

phương pháp mặt phẳng cắt để tìm nghiệm tối ưu của bài toán này.

Phương pháp mặt phẳng cắt được triển khai trong [6] cho Bài toán (3.2)

trong đó f có thể là hàm tựa lõm, liên tục. Thuật toán được công bố

bởi Isermann và Steuter trong [13] với f(x) = −Cix trong đó Ci là các

hàng của ma trận C. Hơn nữa, phương pháp mặt phẳng cắt được mô tả

trong [9] với f là hàm tuyến tính, nhưng X có thể không bị chặn. Trong

[3], Bài toán (3.2) được trình bày như bài toán tối tưu với ràng buộc vô

hạn có dạng sau

max f(x), (3.3)

với ràng buộc

λCx ≥ λCy, ∀y ∈ X,

x ∈ X, λ ∈ S,

trong đó S là đơn hình trong Rp.

Trong [5], Bài toán (3.2) với hàm mục tiêu tuyến tính phụ thuộc vào các

hàng của ma trận C đã được chuyển về bài toán cực tiểu của hàm lõm.

Thuật toán nhánh và cận đã được mô tả trong [3, 4] để giải bài toán

này. Trong mỗi lần lặp của thuật toán đầu tiên, nó đòi hỏi giải một qui

hoạch song tuyến tính. Trong thuật toán thứ hai, việc giải bài toán qui

hoạch song tuyến tính trong thuật toán thứ nhất được chuyển về việc

tìm một điểm hữu hiệu tốt hơn điểm hữu hiệu đã có. Trong [2], Bài toán

(3.2) được trình bày bằng bài toán qui hoạch lồi-lõm được cho bởi

max f(x),
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với ràng buộc

h(λ, x) := max{λCy : y ∈ X} − λCx.

Thuật toán nhánh và cận với phép toán tối ưu toàn cục được thực hiện

trong không gian Rp được mô tả trong [2] để giải bài toán đã được chuyển

về. Trong [2, 7] cho thấy Bài toán (3.2) với f lồi có thể quy về tìm cực

đại hàm lồi nào đó trên X.

Dưới điều kiện ổn định nào đó, thủ tục xấp xỉ ngoài được mô tả trong

[17] cho cực tiểu hàm tuyến tính trên XE. Phương pháp tối ưu các hàm

khác nhau trên XE gần đây được trình bày trong [12].

Trong phần này trình bày một vài kết quả thu được trong [14], trong đó

f(x) = ϕ(Cx) với ϕ là hàm lồi. Trong trường hợp này, bài toán có thể

quy về bài toán qui hoạch lồi-lõm hoặc bài toán cực đại hàm lồi trong

Rp. Chúng ta chỉ ra cách áp dụng kĩ thuật xấp xỉ trong ở tối ưu toàn cục

cho bài toán đã quy về. Trong thuật toán này việc tìm các đỉnh được

thực hiện trong không gian k-chiều với k là hạng của ma trận C.

3.1. Các phương pháp giải

3.1.1. Mô tả dưới dạng cực đại hàm lồi

Xét bài toán

max{f(x) := ϕ(Cx) : x ∈ XE}, (3.4)

trong đó ϕ là hàm lồi trên Rp.

Giả sử e là vector hàng trong Rp với mọi phần tử đều là 1 và đặt

C0 := {x ∈ Rn : Cx ≤ 0},

G(X) := C0 +X.
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Ta định nghĩa hàm

r(x) := max{e(Cy − Cx) : Cy ≥ Cx, y ∈ X}.

Bổ đề 3.5. (xem Bổ đề 2.1, [14]) Giả thiết rằng XE 6= ∅ thì
(i) domr = G(X), r(x) ≥ 0 với mọi u ∈ G(X),

(ii) r là hữu hạn, chính thường, tuyến tính từng khúc, lõm trên G(X),

(iii) r(x) = 0, x ∈ X nếu và chỉ nếu x ∈ XE.

Theo bổ đề trên, Bài toán (3.4) được viết dưới dạng khác như sau

max{f(x) := ϕ(Cx) : x ∈ X, r(x) = 0}.

Với mỗi N ≥ 0 ta định nghĩa bài toán

max{Φ(Cx) := ϕ(Cx)−Nr(x) : x ∈ X}. (3.5)

Giả sử X∗E và S(N) lần lượt được gọi là tập tất cả các nghiệm tối ưu

toàn cục của Bài toán (3.4) và (3.5). Với mỗi vector u = (u1, ..., up) ∈ Rp

ta định nghĩa |u|− như sau

|u|− := max{|uj| : uj ≤ 0}.

Đặt

X∗ := sup{N ≥ 0 : S(N)∩XE = ∅}, (3.6)

(như thường lệ, cực đại trên tập rỗng bằng −∞).

Giả sử C(X) là ảnh của G(X)

C(X) := {u ∈ Rp : u = Cx, x ∈ G(X)},

và ∂ϕ(C(X)) là tập duới đạo hàm của ϕ trên C(X). Kết quả sau nói

rằng để giải (3.4) ta chỉ việc đi tìm cực đại của hàm lồi trên X.

Mệnh đề 3.12. (xem Mệnh đề 2.1, [14]) Nếu N > |u∗|− ∀u∗ =

(u∗1, ..., u
∗
p) ∈ ∂ϕ(C(X)) thì mọi nghiệm tối ưu toàn cục của Bài toán

(3.5) đều là nghiệm tối ưu toàn cục của Bài toán (3.4).
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Chứng minh. Trước tiên, chúng ta thấy rằng N ∗ <∞ và

(i) S(N) ⊂ X∗E nếu N ∗ < N < +∞,
(ii) S(N) ∩XE = ∅ nếu 0 ≤ N < N ∗.

Thật vậy, giả sử V (X) là tập đỉnh của đa diện X. Nếu mọi đỉnh của X

là hữu hiệu thì N ∗ = 0, vì Bài toán (3.5) luôn đạt được nghiệm toàn cục

là một đỉnh của X. Bây giờ, giả sử rằng tồn tại một đỉnh của X không

hữu hiệu. Thì

M0 := min{r(x) : x ∈ V (X) : r(x) > 0} > 0.

Giả sử

+∞ > U0 > max{f(x) : x ∈ X},

L0 := f(x0), ∀x0 ∈ XE.

Vì X bị chặn nên số U0 tồn tại. Giả sử N là số bất kì thỏa mãn

N > N0 := (U0 − L0)/M0,

và x là nghiệm tối ưu toàn cục bất kỳ của (3.5) mà thuộc V (X). Vì Φ

là lồi nên tồn tại điểm tối ưu toàn cục. Do đó

ϕ(Cx)−Nr(x) ≥ ϕ(Cy)−Nr(y), ∀y ∈ X ⊃ XE.

Nói riêng

ϕ(Cx)−Nr(x) ≥ ϕ(Cx0)−Nr(x0).

Do đó

Nr(x) ≤ ϕ(Cx)− ϕ(Cx0) ≤ U0 − L0.

Vì N > (U0 − L0)/M0, cho nên r(x) = 0. Tức là x ∈ XE. Do đó

N ∗ ≤ N0 < +∞ cho cả hai trường hợp.

Bây giờ, giả sử N > N ∗. Theo định nghĩa của N ∗, thì tồn tại N ′ sao cho

N ∗ ≤ N ′ < N và S(N ′) ∩XE 6= ∅.
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Giả sử x′ ∈ S(N ′) ∩XE và xN là điểm bất kỳ thuộc S(N). Thì

ϕ(CxN)−Nr(xN) ≥ ϕ(Cx′)−Nr(x′),

ϕ(Cx′)−N ′r(x′) ≥ ϕ(CxN)−N ′r(CxN).

Cộng vế với vế của hai bất đẳng thức trên ta có

(N ′ −N)(r(xN)− r(x′)) ≥ 0.

Vì N ′ < N nên r(xN) ≤ r(x′) = 0 (vì x′ ∈ XE). Do đó theo Bổ đề 3.5,

ta có xN ∈ XE.

Lý luận tương tự ta có: S(N) ∩XE = ∅ nếu 0 ≤ N < N ∗.

Giả sử x1 và x2 lần lượt là nghiệm tối ưu toàn cục của Bài toán (3.4) và

(3.5) thì

ϕ(Cx1) = ϕ(Cx1)−Nr(x1) ≤ ϕ(Cx2)−Nr(x2). (3.7)

Chú ý rằng, nếu y là nghiệm của bài toán qui hoạch tuyến tính

max{e(Cz−Cx2) : Cz ≥ Cx2, z ∈ X}, (3.8)

thì y ∈ XE. Thật vậy, nếu y
′ ∈ X,Cy′ ≥ Cy, thì Cy′ ≥ Cx2. Do đó

e(Cy′ − Cx2) ≥ e(Cy − Cx2).

Vì y là nghiệm của (3.8) nên Cy = Cy′, tức là y ∈ XE. Do đó r(y) = 0.

Với bất kì u∗ ∈ ∂ϕ(C(x2)) chúng ta có

ϕ(y)−Nr(y)− [ϕ(Cx2)−Nr(x2)] = ϕ(Cy)− ϕ(Cx2) +Nr(x2)

≥ u∗(Cy−Cx2)+Ne(Cy−Cx2) = (Ne+u∗)(Cy−Cx2) ≥ 0, (3.9)

bất đẳng thức cuối cùng suy từ định nghĩa của N và Cy ≥ Cx2. Vì

y ∈ XE, chúng ta có ϕ(Cx1) ≥ ϕ(Cy). Từ điều này và (3.9) suy ra

ϕ(Cx1) ≥ ϕ(Cx2)Nr(x2),
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cùng với (3.7) cho thấy ϕ(Cx1) = ϕ(Cx2) − Nr(x2). Hơn nữa, từ (3.9)

và ϕ(Cx1) ≥ ϕ(Cy) (vì y ∈ XE) chúng ta có

(Ne+ u∗)(Cy − Cx2) = 0.

Vì Ne+ u∗ > 0 và Cy ≥ Cx2 suy ra Cy = Cx2. Do đó x2 ∈ XE. Vì vậy,

từ phần (i) chúng ta có N > N ∗ suy ra x2 ∈ X∗E. �

Trong trường hợp đặc biệt, khi ϕ là tổ hợp tuyến tính các hàng của C,

từ mệnh đề trên chúng ta có hệ quả sau.

Hệ quả 3.7. Nếu ϕ(u) =
∑p

i=1 ωiui và N > max{−ωi, i = 1, ..., p} > 0.

Thì mọi nghiệm tối ưu toàn cục của bài toán (3.5) đều là nghiệm tối ưu

toàn cục của bài toán (3.4).

3.1.2. Mô tả dưới dạng qui hoạch lồi-lõm

Nhiều bài toán trong đó các hàm mục tiêu hoặc các ràng buộc là các

hàm yên ngựa được xét trong [15, 16]. Trong phần này, chúng ta chứng

tỏ rằng tối ưu hóa trên tập hữu hiệu có thể được mô tả bằng bài toán

qui hoạch lồi-lõm.

Giả sử S là p−đơn hình được cho bởi

S := {s ∈ Rp : s ≥ e,

p∑
j=1

sj ≤M}.

Theo Philip [18], chúng ta thấy rằng với M đủ lớn, vector x là hữu hiệu

nếu và chỉ nếu tồn tại một vector s ∈ S sao cho

sCx = max{sCy : y ∈ X}.

Rõ ràng, với mỗi s ∈ S bài toán qui hoạch tuyến tính

max{sCy : y ∈ X},
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tương đương với

max{λCy : y ∈ X},

trong đó λ = s/
∑p

j=1 sj. Do đó, kết quả tương tự cũng đúng cho đơn

hình Λ được cho bởi

Λ := {λ = (λ1, ..., λp) ∈ Rp : λj ≥ 1/M ∀j,
p∑
j=1

λj = 1}.

Như trước, với mỗi số N > 0 ta định nghĩa

max{ϕ(Cx)−N(g(λ)−λCx) : x ∈ X,λ ∈ S}, (3.10)

trong đó g(λ) = max{λCy : y ∈ X}. Rõ ràng, g là lồi tuyến tính từng

khúc. Do đó, (3.10) là bài toán qui hoạch lồi-lõm, vì ϕ là lồi. Gọi S0(N)

là tập nghiệm của (3.10). Giả sử

S1(N) := {xN : ∃λN ∈ S, (λN , xN) ∈ S0(N)},

N ∗1 := sup{N ≥ 0 : S1(N)∩XE = ∅}, (3.11)

và

h(λ, x) := g(λ)− λCx = max
y
{〈λ,Cy − Cx〉 : y ∈ X}.

Bổ đề 3.6. (xem Bổ đề 3.1, [14])

(i) h là hàm lồi-tuyến tính từng khúc và h(λ, x) ≥ 0, ∀λ ∈ S,∀x ∈ X.
(ii) x ∈ XE nếu và chỉ nếu x ∈ X và tồn tại λ ∈ S sao cho h(λ, x) = 0.

(iii) h(λ, x) ≥ r(x) với mọi λ ∈ S, x ∈ X.

Chứng minh. (i) g là lồi vì nó là cực đại của một họ các hàm affine và

X là đa diện, g là lồi tuyến tính từng khúc. Do đó, h là hàm lồi-tuyến

tính từng khúc. Tính không âm của h là suy từ định nghĩa của nó.

(ii) Theo Philip [18], x ∈ XE nếu và chỉ nếu tồn tại λ ∈ S sao cho

λCx ≥ λCy,∀y ∈ X.
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Từ định nghĩa của g suy ra

λCx ≥ g(λ).

Có nghĩa là h(λ, x) ≤ 0. Mà h không âm, cho nên h(λ, x) = 0.

(iii) Giả sử yx là một nghiệm của bài toán qui hoạch tuyến tính r(x).

Thì

r(x) := max
y
{〈e, Cy − Cx〉 : Cy ≥ Cx, y ∈ X} = 〈e, Cyx − Cx〉 .

Vì yx ∈ X,Cyx ≥ Cx và λ ≥ e, cho nên từ định nghĩa của h(λ, x) chúng

ta có

h(λ, x) ≥ 〈λ,Cyx − Cx〉 ≥ 〈e, Cyx − Cx〉 = r(x).

�

Mệnh đề 3.13. (xem Mệnh đề 3.1, [14]) Nếu N > N ∗0 := |u∗|− ∀u∗ =

(u∗1, ..., u
∗
p) ∈ ∂ϕ(C(X)) thì mọi nghiệm tối ưu toàn cục của Bài toán

(3.10) đều là nghiệm tối ưu toàn cục của Bài toán (3.4).

Chứng minh. Giả sử N > N ∗0 và xN ∈ S(N). Vì xN ∈ S(N), nên

ϕ(xN)−Nr(xN) ≥ ϕ(x)−Nr(x) ∀x ∈ X.

Vì N > N ∗0 , theo Mệnh đề 3.11 ta có xN ∈ XE. Do đó theo (ii) của Bổ đề

3.7, tồn tại λN ∈ S cho nên h(λN , xN) = 0. Từ điều này và r(x) ≤ h(λ, x)

suy ra

ϕ(xN)−Nh(λN , xN) ≥ ϕ(x)−Nh(λ, x), ∀λ ∈ S,∀x ∈ X.

Nghĩa là (λN , xN) là nghiệm của (3.10) �
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3.2. Thuật toán xấp xỉ trong giải bài toán tối ưu trên tập
Pareto

Theo kết quả thu được từ các phần trước, chúng ta có thể giải Bài toán

(3.5) bằng cực đại của một hàm lồi trên X hoặc một hàm lồi-lõm trên

S × X. Khi áp dụng kĩ thuật cơ bản của tối ưu toàn cục như là phép

xấp xỉ ngoài hoặc phương pháp nhánh và cận để giải bài toán quy về

chúng ta gặp khó khăn nảy sinh từ việc hàm mục tiêu của bài toán chỉ

định nghĩa trên G(X) và số M xuất hiện trong định nghĩa của đơn hình

S phải được xác định.

Chúng ta biết rằng chi phí tính toán của phương pháp tối ưu toàn cục

tăng rất nhanh theo chiều của không gian, trong đó phép tối ưu toàn

cục được thực hiện.

Xét Bài toán (3.5), với mỗi x ∈ G(X) lấy u = Cx và s(u) = r(x)

s(u) := max{e(v − u) : v ≥ u, v ∈ C(X)}.

Bài toán (3.5) có thể viết như sau

max{ΦN(u) := ϕ(u)−Ns(u) : u ∈ C(X)}. (3.12)

Vì hàm mục tiêu ΦN của (3.12) không được định nghĩa ở khắp nơi, nên

để giải (3.12) phải có thuật toán chỉ được thực hiện trong miền C(X).

Giả sử 0 ∈ G(X) và Ω ⊂ G(X) sao cho ΦN(x) ≤ ΦN(0) = −Nr(0) ≤ 0

với mọi x ∈ Ω. Do đó Ω ⊆ ΦN,0 := {x ∈ Rn : ΦN(x) ≤ ΦN(0)} với ΦN,0

là tập mức dưới.

Trong thuật toán xấp xỉ trong, chúng ta xây dựng một dãy các đa diện

to dần {Pl} và dãy {xl} ⊂ X thỏa mãn

Pl ⊆ ΦN,l := {x ∈ Rn : ΦN(x) ≤ ΦN(xl)}, ∀l.
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Nếu có một bước lặp j nào đó mà thỏa mãn bao hàm thức X ⊂ Pl, thì

xj là nghiệm tối ưu toàn cục. Thật vậy, giả sử điểm xuất phát là một

đỉnh x0 của X, ví dụ x0 = 0 và P0 = Ω ⊂ ΦN,0.

Trong mỗi bước lặp l, ta xét X ⊂ Pl. Nếu thỏa mãn, thì xj là nghiệm

tối ưu toàn cục. Trái lại, ta xác định điểm xl+1 ∈ X và đa diện Pl+1 sao

cho Pl+1 ⊂ ΩN,l+1, bằng cách sử dụng phép đối cực của tập lồi đa diện

như sau.

Theo định nghĩa của tập đối cực [1], X ⊂ Pl nếu và chỉ nếu P ∗l ⊂ X∗.

Nhắc lại rằng đối cực Z∗ của tập lồi Z được định nghĩa trong Chương 1

Z∗ = {u : 〈u, z〉 ≤ 1 ∀z ∈ Z}.

Ta có P ∗0 = cone(c1, ..., ck). Giả sử V (P ∗l ) và R(P ∗l ) lần lượt là tập đỉnh

và tập các hướng cực biên của P ∗l . Vì X bị chặn, theo [19] chúng ta biết

rằng P ∗l ⊂ X∗ nếu và chỉ nếu

max{〈u, x〉 : x ∈ X} ≤ 1 ∀u ∈ V (P ∗l ),

và

max{〈u, x〉 : x ∈ X} ≤ 0 ∀u ∈ R(P ∗l ).

Do đó, nếu P ∗l * X∗ thì phải tồn tại ul+1 ∈ V (P ∗l ) ∪ R(P ∗l ) sao cho〈
ul+1, xl+1

〉
> 1 nếu ul+1 ∈ V (P ∗l ),

hoặc 〈
ul+1, xl+1

〉
> 0 nếu ul+1 ∈ R(P ∗l ),

trong đó, xl+1 ∈ X là một nghiệm tối ưu của bài toán qui hoạch tuyến

tính

max{
〈
ul+1, x

〉
: x ∈ X}.

Do đó, theo định nghĩa của tập đối cực xl+1 /∈ (P ∗l )∗ = Pl.

Chúng ta lặp lại thủ tục với Pl+1 = conv(Pl ∪{xl+1}). Theo [19] Định lý
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3.3, ta có

P ∗l+1 = P ∗l ∩ {u :
〈
xl+1, u

〉
≤ 1}.

Vì vậy, các đỉnh và hướng cực biên của P ∗l+1 có thể tính toán từ P ∗l bằng

các phương pháp đã có [11 Chương 2]. Chú ý rằng, theo [19 Hệ quả 16.4]

ta có:

dimP ∗l = n− linealityPl = k.

Bởi vì

linealityPl = linealityP0 = n− k.

Do đó, các đỉnh và hướng cực biên của P ∗l có thể tính toán trong không

gian tuyến tính tạo nên bởi các vector {ci, i = 1, ..., k}. Thuật toán có

thể mô tả chi tiết như sau.

Thuật toán

Bước khởi tạo:

Đặt P0 = Ω = {x ∈ X : ΦN(x) ≤ ΦN(0)}, V (P ∗0 ) = {0},
R(P ∗0 ) = {ci : i = 1, ..., k}, x0 = u0 = 0, l = 0.

Bước lặp thứ l :

Bước 1:

Với mỗi u ∈ V (P ∗l ) ∪ R(P ∗l ) cố định ta giải bài toán qui hoạch tuyến

tính

max{〈u, x〉 : x ∈ X},

để tìm nghiệm tối ưu x(u) (do đó, x(u) ∈ V (X)).

Bước 2:

a) Nếu

〈u, x(u)〉 ≤ 1 ∀u ∈ V (P ∗l ),

và

〈u, x(u)〉 ≤ 0 ∀u ∈ R(P ∗l ),
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thì dừng: ul là nghiệm tối ưu toàn cục.

b) Trái lại, chọn ul+1 ∈ V (P ∗l )∪R(P ∗l ) và xl+1 ∈ argmax{
〈
ul+1, x

〉
: x ∈

X} sao cho 〈
ul+1, xl+1

〉
> 1 nếu ul+1 ∈ V (P ∗l ),

hoặc 〈
ul+1, xl+1

〉
> 0 nếu ul+1 ∈ R(P ∗l ).

Bước 3: Lấy

P ∗l+1 := P ∗l ∩ {t = (t1, ..., tk) :
∑
i=1,k

ti
〈
xl+1, ci

〉
≤ 1}.

Bước 4: Khi thực hiện bước lặp i cùng với xl+1 chúng ta có thể tìm được

điểm chấp nhận được khác của Bài toán (3.7). Giả sử ul+1 là điểm chấp

nhận được tốt nhất cho đến nay.

Tính V (P ∗l+1), R(P ∗l+1). Tăng l lên 1 và đi đến bước lặp l.

Nhận xét 3.2. Do P0 ⊂ Φ0 và theo cách xác định của ul, nên Pl ⊂ Φl

với mọi l. Do đó, nếu thuật toán dừng ở bước lặp l thì ul là một nghiệm

tối ưu toàn cục. Ngoài ra, điểm chấp nhận được xl+1 phát sinh ở mỗi

bước lặp l là một đỉnh của X. Vì xl+1 /∈ Pl và xl+1 ∈ Pl+1 với mọi l, số

lần lặp là bị chặn bởi số đỉnh của X. Do đó, thuật toán là hữu hạn.

Nhận xét 3.3. Khối lượng tính toán chính ở trong thuật toán trên nằm

trong việc xác định các đỉnh mới và hướng cực biên của đa diện được

tạo ra từ đa diện đã cho cộng với một siêu phẳng cắt.

Ví dụ 3.4. Xét bài toán tối ưu vector tuyến tính

max{Cx : x ∈ X},

với

C =

(
1 0

0 1

)
X = {(x1, x2) ∈ R2 : x1 + x2 ≤ 1, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}.
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Cho ϕ(x1, x2) = 2x1 − x2 là một hàm tuyến tính.

Giải: Ta có: ϕ(Cx) = 2x1 − x2.

1

10
x

Ω

y

X

2x 1 - 
x 2 =

 0

XE

Hình 3.2

Ta xét bài toán tối ưu trên tập Pareto sau

max{2x1 − x2 : x ∈ XE}.

Với e = (1, 1) và lấy x0 = (0, 0), ta tính được

e(Cy − Cx0) = y1 + y2 với mọi y ∈ X.

Trước tiên, ta giải bài toán sau

r(0) = max
y
{y1 + y2},
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với điều kiện {y1 + y2 ≤ 1, y1 ≥ 0, y2 ≥ 0}.
Dễ dàng thấy rằng r(0) = 1. Theo Hệ quả 3.7, lấy N = 2. Xét bài toán

sau

max{ΦN(x) = 2x1 − x2 − 2 : x ∈ X}.

Ta có: ΦN(0) = −2. Tập mức dưới có dạng:

ΦN,0 = {x = (x1, x2) ∈ X : 2x1 − x2 ≤ 0}.

Đặt P0 ⊂ Ω = ΦN,0 = {x = (x1, x2) ∈ X : 2x1 − x2 ≤ 0}. Giả sử lấy

P0 = {0}.
Do P0 + X nên ta tìm x1 ∈ X\P0. Lấy x

1 = (0, 1)

P1 = conv(P0 ∪ {x1}) = {x = (x1, x2) ∈ X : 0 ≤ x2 ≤ 1}.

Do P1 + X nên ta tìm x2 ∈ X\P1. Lấy x
2 = (1, 0)

P2 = conv(P1 ∪ {x2}) = X.

Suy ra x2 = (1, 0) là nghiệm tối ưu toàn cục.

Vậy bài toán ban đầu đạt giá trị lớn nhất bằng 2 tại x2 = (1, 0).

Kết luận chương

Chương này đã trình bày một phương pháp xấp xỉ trong để giải bài toán

tối ưu trên tập Pareto. Để giải bài toán tối ưu vector tuyến tính chúng

ta quy về bài toán qui hoạch lồi-lõm hoặc bài toán cực đại của hàm lồi.

Sau đó, áp dụng kĩ thuật xấp xỉ trong để tìm nghiệm hữu hiệu cho bài

toán đã quy về. Mục 3.1 trình bày cách mô tả bài toán tối ưu hàm tuyến

tính trên tập nghiệm hữu hiệu Pareto dưới dạng một bài toán qui hoạch

lồi-lõm và một bài toán cực đại của hàm lồi. Mục 3.2 trình một thuật

toán sử dụng tập đối cực để giải bài toán tối ưu trên tập Pareto. Điểm

nhấn ở thuật toán này là các phép toán tính đỉnh và cạnh cực biên của

các đa diện lồi ở mỗi bước lặp được thực hiện trong không gian tạo nên
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bởi các hàng độc lập của ma trận được lập nên từ các mục tiêu của bài

toán tối ưu vector tuyến tính. Số hàng độc lập này thường nhỏ hơn rất

nhiều so với số biến quyết định bài toán.
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Kết luận

Luận văn đã trình bày về bài toán tối ưu vector tuyến tính, một số kết

quả về tập nghiệm Pareto trong bài toán tối ưu vector tuyến tính và

phương pháp tập đối cực giải bài toán tối ưu vector tuyến tính trên tập

Pareto.

Các nội dung chính là:

1. Nhắc lại các kiến thức cơ bản, bao gồm một số khái niệm cơ bản của

giải tích lồi, tập lồi đa diện, hàm lồi, hàm affine, cực đại của hàm lồi.

2. Trình bày một số kết quả cơ bản của bài toán tối ưu vector tuyến

tính, các tính chất của tập nghiệm hữu hiệu và thuật toán nón pháp

tuyến xác định tập hữu hiệu.

3. Trình bày phương pháp tập đối cực giải bài toán tối ưu trên tập

Pareto, bằng cách quy bài toán tối ưu hàm tuyến tính trên tập Pareto

về dạng cực đại của hàm lồi rồi áp dụng thủ tục xấp xỉ trong để tìm

nghiệm tối ưu của bài toán đã quy về.
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