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Mục lục

i



Danh mục các kí hiệu và chữ viết tắt

R tập tất cả các số thực

Rn không gian Euclide n chiều

H không gian Hilbert thực

〈x, y〉 tích vô hướng của hai véc tơ x và y

‖x‖ =
√
〈x, x〉 chuẩn của véc tơ x

intC phần trong của tập C

riC phần trong tương đối của tập C

xk → x dãy xk hội tụ tới x

domf miền hữu hiệu của ánh xạ f

epif tập trên đồ thị của ánh xạ f

∇f(x) đạo hàm của f tại x

∂f(x) dưới vi phân của f tại x

min{f(x) : x ∈ C} giá trị cực tiểu của f trên C

agrmin{f(x) : x ∈ C} tập các điểm cực tiểu của f trên C

dC(x) khoảng cách từ điểm x đến tập C

PC(x) hình chiếu của điểm x trên tập C

NC(x) nón pháp tuyến của tập C tại điểm x

B[a, r] quả cầu đóng tâm a bán kính r

f ′(x, d) đạo hàm theo hướng d của f tại x
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∇xf(x, y) đạo hàm của f(., y) tại x

∇yf(x, y) đạo hàm của f(x, .) tại y

∂2f(x, x) dưới vi phân của hàm f(x, .) tại x

EP (C, f) bài toán cân bằng

V IP (C,F ) bài toán bất đẳng thức biến phân đơn trị

Sf tập nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f)

MNEP (C, f) bài toán tìm cực tiểu hàm chuẩn trên tập Sf

V IEP (C, f,G) bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm

của bài toán cân bằng

BV IP (C,F,G) bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp

BEP (C, f, g) bài toán cân bằng hai cấp
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Mở đầu

Cho C là một tập lồi đóng trong không gian Hilbert thực H và f :

C × C −→ R ∪ {+∞} là song hàm cân bằng, tức là f thỏa mãn

f(x, x) = 0, với mọi x ∈ C. Xét bài toán:

Tìm x∗ ∈ C sao cho f(x∗, y) > 0,∀y ∈ C.

Bài toán này được đưa ra lần đầu tiên bởi H.Nikaido và K.Isoda vào

năm 1955 khi tổng quát hóa bài toán cân bằng Nash trong trò chơi

không hợp tác, được Ky Fan giới thiệu vào năm 1972 và thường được

gọi là bất đẳng thức Ky Fan. Tuy nhiên, nó có tên gọi là Bài toán cân

bằng.

Bài toán cân bằng khá đơn giản về mặt hình thức nhưng nó bao

hàm nhiều lớp bài toán quan trọng trong thực tế như: bài toán tối

ưu, bài toán bất đẳng thức biến phân, bài toán điểm bất động, bài

toán cân bằng Nash...Vì vậy việc nghiên cứu bài toán cân bằng là rất

cần thiết. Gần đây, nhiều tác giả đã mở rộng bài toán trên cho trường

hợp véc tơ. Và hơn thế nữa, người ta xét cả cho trường hợp bài toán

cân bằng liên quan tới các ánh xạ đa trị. Tính đến nay, đã có nhiều

kết quả nghiên cứu về phương pháp giải cho lớp bài toán cân bằng vô

hướng.

Phần trọng tâm của luận văn này là trình bày một phương pháp
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chiếu giải bài toán cân bằng giả đơn điệu và áp dụng vào lớp bài toán

cân bằng cấp 2.

Cấu trúc luận văn gồm 3 chương:

Chương 1 hệ thống lại những kiến thức về tập lồi và hàm lồi được

sử dụng ở chương sau. Tiếp theo là giới thiệu về bài toán cân bằng và

bài toán cân bằng tương đương.

Chương 2, trước hết, trình bày một phương pháp chiếu giải bài

toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu, một trường hợp riêng của

bài toán cân bằng. Phần tiếp theo, trình bày phương pháp chiếu giải

bài toán cân bằng giả đơn điệu.

Chương 3 giới thiệu về bài toán cân bằng hai cấp và thuật toán

giải một số bài toán cân bằng hai cấp.

Luận văn này được hoàn thành tại Viện Toán học, Viện hàn lâm

Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tác giả luận văn xin cảm ơn

GS.TSKH Nguyễn Xuân Tấn đã dành nhiều thời gian hướng dẫn tận

tình giúp tác giả hoàn thiện luận văn.

Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô và cán bộ công

nhân viên của Viện Toán học đã quan tâm giúp đỡ trong suốt quá

trình tác giả học tập và nghiên cứu tại Viện.

Hà Nội, tháng 7 năm 2015

Tác giả

Trần Thị Tuyết Hảo
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Chương 1

Một số kiến thức cơ sở

1.1 Kiến thức cơ bản về tập lồi và hàm lồi

Trong chương này, ta nhắc lại các khái niệm cũng như các kết quả cần

thiết được sử dụng ở các chương sau. Trước tiên, trình bày một số khái

niệm và kết quả cần thiết về giải tích lồi. Tiếp theo, giới thiệu về bài

toán cân bằng cùng một số điều kiện về sự tồn tại nghiệm, các định

lý về bài toán cân bằng tương đương. Trong luận văn này, các kết quả

vẫn còn đúng trong một số không gian khác, nhưng để dễ trình bày

ta chỉ giới hạn trong không gian Hilbert. Các kiến thức trong chương

này được lấy từ các tài liệu tham khảo [?], [?], [?], [?], [?] và [?].

1.1.1 Tập lồi

Định nghĩa 1.1. Trong không gian Hilbert thực H, tập C ⊂ H được

gọi là tập lồi nếu

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

Ví dụ 1.1.1. +Tập rỗng và cả không gian là các tập lồi.

+Các hình tam giác, hình tròn trong mặt phẳng là các
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tập lồi.

Dưới đây là một số phép tính về tập lồi.

Định lý 1.1. Nếu A, B là các tập lồi trong không gian Hilbert thực

H thì các tập sau là tập lồi:

1) A ∩B = {x : x ∈ A, x ∈ B},

2) αA+ βB = {x : x = αa+ βb, a ∈ A, b ∈ B,α, β ∈ R},

3) A×B = {x ∈ H×H : x = (a, b), a ∈ A, b ∈ B}.

Định nghĩa 1.2. Tập C ⊂ H được gọi là nón có đỉnh tại 0 nếu

∀x ∈ C, ∀λ > 0⇒ λx ∈ C.

Nón C có đỉnh tại 0 được gọi là nón lồi nếu C là tập lồi. Có nghĩa là

∀x, y ∈ C, ∀λ, µ > 0⇒ λx+ µy ∈ C.

Ví dụ 1.1.2. Các tập sau trong Rn là các nón lồi có đỉnh tại 0.

A = {(x1, . . . , xn) ∈ Rn : xi > 0, i = 1, n}(tập A được gọi là or-

thant không âm),

B = {(x1, . . . , xn) ∈ Rn : xi > 0, i = 1, n}(tập B được gọi là or-

thant dương).

Định nghĩa 1.3. Cho C là một tập lồi khác rỗng trong không gian

Hilbert thực H và xo ∈ C. Khi đó, tập

NC(xo) = {ω ∈ H : 〈ω, x− x0〉 6 0 ∀x ∈ C}

được gọi là nón pháp tuyến ngoài của C tại xo và tập −NC(xo) gọi là

nón pháp tuyến trong của C tại xo.

Hiển nhiên 0 ∈ NC(xo) và từ định nghĩa ta thấy NC(xo) là một nón

lồi đóng.
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Định nghĩa 1.4. Giả sử C là một tập con khác rỗng của không gian

Hilbert thực H và y ∈ H là một véc tơ bất kỳ, gọi

dC(y) = infx∈C ‖x− y‖.

Ta nói dC(y) là khoảng cách từ y đến C. Nếu tồn tại PC(y) ∈ C sao

cho dC(y) = ‖y−PC(y)‖, thì ta nói PC(y) là hình chiếu của y trên C.

Định lý 1.2. (Phép chiếu trên tập lồi)(xem [?], Mệnh đề 5.1). Cho C

là một tập lồi đóng khác rỗng của không gian Hilbert thực H. Khi đó:

a) ∀x ∈ H hình chiếu PC(x) của x trên C luôn tồn tại và duy

nhất;

b) ω = PC(x)⇔ 〈x− ω, y − ω〉 6 0,∀y ∈ C;

c) Ánh xạ : x −→ PC(x) có tính chất

1) ‖PC(x)− PC(y)‖ 6 ‖x− y‖,∀x, y ∈ H (tính không giãn);

2) 〈PC(x)−PC(y), x− y〉 > ‖PC(x)−PC(y)‖2,∀x, y ∈ H (tính

đồng bức);

3) 〈x− PC(x), x− y〉 > ‖x− PC(x)‖2,∀y ∈ C.

1.1.2 Hàm lồi

Cho C là một tập lồi khác rỗng của không gian Hilbert thực H và ánh

xạ f : C −→ R ∪ {+∞}

Định nghĩa 1.5. Các tập

domf = {x ∈ C : f(x) < +∞},

epif = {(x, t) ∈ C × R : f(x) 6 t},

lần lượt được gọi là miền hữu dụng và trên đồ thị của f .

Nếu domf 6= ∅ và f(x) > −∞ ∀x ∈ C thì hàm f được gọi là hàm

chính thường.
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Định nghĩa 1.6. Ta nói hàm f là

a) hàm lồi trên C nếu

f [λx+ (1− λ)y] 6 λf(x) + (1− λ)f(y),∀x, y ∈ C, ∀λ ∈ [0, 1];

b) hàm lồi chặt trên C nếu

f [λx+ (1− λ)y] < λf(x) + (1− λ)f(y),∀x, y ∈ C, x 6= y,∀λ ∈ (0, 1) ;

c) hàm lồi mạnh trên C với hệ số β > 0 nếu

f [λx+ (1− λ)y] 6 λf(x) + (1− λ)f(y)− β.λ.(1− λ)‖x− y‖2,

∀x, y ∈ C, ∀λ ∈ [0, 1];

d) hàm tựa lồi trên C nếu ∀λ ∈ R tập mức {x ∈ C : f(x) 6 λ} là tập

lồi.

e) hàm lõm (tương ứng lõm chặt, lõm mạnh, tựa lõm) nếu hàm −f là

hàm lồi (lồi chặt, lồi mạnh, tựa lồi) trên C.

Ví dụ 1.1.3. Các hàm chuẩn như: f(x) = ‖x‖1, f(x) = ‖x‖2, f(x) =

maxi=1,n|xi| là các hàm lồi trên Rn.

Hàm f(x, y) = x2 + y2 là hàm lồi mạnh.

Hàm f(x) =
√
|x| là hàm tựa lồi trên R.

Định lý 1.3. (xem [?], Định lý 2.3). Nếu f : H −→ R ∪ {+∞} là

hàm lồi và α ∈ [−∞; +∞] thì các tập mức

L0
α(f) = {x ∈ H : f(x) < α},

Lα(f) = {x ∈ H : f(x) 6 α}

là các tập lồi.

Định nghĩa 1.7. Giả sử H là không gian Hilbert thực, f : H −→ R.

Ta nói:

a) hàm f được gọi là nửa liên tục dưới tại xo ∈ H nếu

limx→xo inff(x) > f(xo)
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(tức ∀ε > 0,∃δ > 0 sao cho ∀x ∈ H thỏa mãn ‖x − xo‖ < δ ta có

f(x) ≥ f(xo)− ε).

b) hàm f được gọi là nửa liên tục dưới trên C nếu nó là nửa liên tục

dưới tại mọi x ∈ C. Hàm f được gọi là nửa liên tục trên trên C nếu

−f là nửa liên tục dưới trên C. Hàm f được gọi là liên tục trên C

nếu nó vừa nửa liên tục dưới và nửa liên tục trên trên C.

Định lý 1.4. (xem [?], Định lý 2.9). Giả sử f là hàm lồi chính thường

trên H và xo ∈ H. Khi đó các khẳng định sau là tương đương

a) f liên tục tại xo;

b) f bị chặn trong một lân cận mở của xo;

c) int(epif) 6= ∅;

d) int(domf) 6= ∅ và f liên tục trên int(domf), đồng thời

int(epif) = {(x, t) ∈ H× R : x ∈ int(domf), f(x) < t}.

Định nghĩa 1.8. Giả sử H là không gian Hilbert thực. Hàm f : H→

R được gọi là Lipschitz địa phương tại xo ∈ H nếu tồn tại một lân cận

U của xo, tồn tại số K > 0 sao cho

∀x, x′ ∈ U : |f(x)− f(x′)| ≤ K‖x− x′‖. (1.1)

Hàm f được gọi là Lipschitz địa phương trên tập D ⊂ H nếu f

Lipschitz địa phương tại mọi x ∈ D.

Hàm f được gọi là Lipschitz với hằng số Lipschitz K trên tập D

nếu (??) đúng với mọi x, x′ ∈ D.

Định lý 1.5. (xem [?], Định lý 2.10). Giả sử H là không gian Hilbert

thực, f là hàm lồi trên tập mở D ⊂ H, f bị chặn trong một lân cận
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của một điểm nào đó thuộc D. Khi đó, f Lipschitz địa phương trên

tập D.

Hệ quả 1.1. Nếu f : D → R là hàm lồi, liên tục tại điểm xo thuộc

tập lồi mở D thì f Lipschitz địa phương trên tập D.

1.1.3 Đạo hàm và dưới vi phân của hàm lồi

Định nghĩa 1.9. Cho f : H −→ R, x ∈ H và d ∈ H \ {0}. Khi đó:

a) Hàm f được gọi là khả vi (Frechet) tại x nếu tồn tại phần tử

x∗ ∈ H sao cho

lim
y→x

f(y)− f(x)− 〈x∗, y − x〉
‖y − x‖

= 0,

và x∗ được gọi là đạo hàm của hàm f tại x, được kí hiệu là ∇f(x)

hoặc f ′(x).

b) Giới hạn sau ( nếu tồn tại )

lim
t→0+

f(x+ td)− f(x)

t

được gọi là đạo hàm theo hướng d tại x của f và được kí hiệu là

f ′(x, d).

Nhận xét 1.1. Nếu hàm f khả vi tại x thì nó có đạo hàm theo mọi

hướng tại x và

f ′(x, d) = 〈∇f(x), d〉,∀d ∈ H.

Định lý 1.6. (xem [?], Mệnh đề 11.1). Giả sử f là hàm lồi, chính
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thường trên Rn.

Khi đó ∀x ∈ domf, ∀d ∈ Rn, d 6= 0 ta có

f ′(x, d) = inf
λ>0

f(x+ λd)− f(x)

λ
.

Hệ quả 1.2. Nếu f là hàm lồi, chính thường trên Rn thì ∀x ∈

domf, ∀d ∈ Rn, d 6= 0 ta có f ′(x, d) ≤ f(x+ d)− f(x).

Định lý 1.7. (xem [?], Mệnh đề 11.6). Cho f : Rn −→ R∪{+∞} khả

vi, C ⊂ Rn là tập lồi đóng. Khi đó các điều kiện sau là tương đương

1) f là hàm δ lồi mạnh trên C;

2) f(y)− f(x) > 〈∇f(x), y − x〉+ δ‖y − x‖2;

3) 〈∇f(y)−∇f(x), y − x〉 > δ‖y − x‖2.

Định nghĩa 1.10. .Cho f : H −→ R∪{+∞} là hàm lồi chính thường

trên H. Ta nói phần tử ω ∈ H là dưới đạo hàm của hàm f tại x ∈ H

nếu

f(y)− f(x) > 〈ω, y − x〉,∀y ∈ H.

Tập tất cả các dưới đạo hàm của hàm f tại x được gọi là dưới vi phân

của hàm f tại x và kí hiệu là ∂f(x). Hàm f được gọi là khả dưới vi

phân tại x nếu ∂f(x) 6= ∅.

Ví dụ 1.1.4. Cho hàm f(x) = 〈a, x〉+ α ở đó a ∈ Rn, α ∈ R.

∀x ∈ Rn ta có:

∂f(x) = {ω ∈ Rn : f(y)− f(x) > 〈ω, y − x〉 ∀y ∈ Rn}

= {ω ∈ Rn : 〈a, y − x〉 > 〈ω, y − x〉 ∀y ∈ Rn}

= {a}.

Định lý 1.8. (xem [?], Mệnh đề 11.3).Cho f : Rn −→ R ∪ {+∞} là

hàm lồi chính thường. Khi đó:

11
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i) Nếu x /∈ domf thì ∂f(x) = ∅.

ii) Nếu x ∈ int(domf) thì ∂f(x) 6= ∅ và compact.

Định lý 1.9. (xem [?], Định lý 4.3).Cho f là hàm lồi chính thường

trên Rn. Khi đó các điều kiện sau tương đương

1) ω ∈ ∂f(x);

2) f ′(x, d) > 〈ω, d〉.

Định lý 1.10. (xem [?], Mệnh đề 11.8). Cho f là hàm lồi trên Rn, có

giá trị hữu hạn trên tập lồi mở C, {fk} là dãy hàm hữu hạn trên C, hội

tụ theo từng điểm trên C đến f(tức với mỗi x ∈ C : limk→∞ fk(x) =

f(x)). Nếu x ∈ C, {xk} ⊂ C sao cho limk→∞x
k = x thì với bất kỳ

y ∈ Rn và dãy {yk} hội tụ về y ta có

lim sup
k→∞

f ′k(x
k; yk) 6 f ′(x; y).

Hơn nữa, với bất kỳ số ε > 0 tồn tại chỉ số ko sao cho

∂fk(x
k) ⊂ ∂f(x) + εB[0; 1], ∀k > ko,

với B[0; 1] là hình cầu đơn vị đóng trong Rn.

Định lý 1.11. (xem [?], Mệnh đề 9.1). Cho f : Rn −→ R ∪ {+∞}

là hàm lồi. Giả sử C là tập lồi đóng khác rỗng trong Rn. Khi đó, mọi

điểm cực tiểu địa phương của f trên C đều là cực tiểu toàn cục, ngoài

ra tập các điểm cực tiểu argminx∈Cf(x) của f trên C là một tập lồi.

Hơn nữa, nếu f lồi chặt thì hàm số có không quá một điểm cực tiểu

trên C. Nếu f lồi mạnh thì hàm số luôn có duy nhất một điểm cực

tiểu toàn cục trên C.

Định lý 1.12. (xem [?], Mệnh đề 11.12). Giả sử C là tập lồi khác

12
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rỗng trong Rn và f : Rn −→ R ∪ {+∞} là hàm lồi, khả dưới vi

phân trên C. Khi đó xo là điểm cực tiểu của f trên C khi và chỉ khi

0 ∈ ∂f(xo) +NC(xo).

Hệ quả 1.3. Với các giả thiết trong định lý ?? thì điểm xo ∈ intC là

điểm cực tiểu của f trên C khi và chỉ khi 0 ∈ ∂f(xo). Đặc biệt, nếu

hàm f khả vi thì điều kiện này trở thành ∇f(xo) = 0.

1.2 Bài toán cân bằng

1.2.1 Phát biểu bài toán

Cho C là tập lồi đóng khác rỗng trong không gian Hilbert thực H và

hàm f : C × C −→ R ∪ {+∞} thỏa mãn f(x, x) = 0, ∀x ∈ C, (hàm

f như vậy gọi là song hàm cân bằng). Bài toán cân bằng được phát

biểu như sau:

Tìm x∗ ∈ C sao cho f(x∗, y) > 0,∀y ∈ C.

Kí hiệu bài toán là EP (C, f) và tập nghiệm của bài toán là Sf .

Như vậy bài toán cân bằng khá đơn giản về mặt hình thức, tuy

nhiên nó lại bao hàm nhiều lớp bài toán quan trọng trong nhiều lĩnh

vực khác nhau. Sau đây là một số bài toán quen thuộc có thể được

mô tả dưới dạng bài toán cân bằng.

1. Bài toán tối ưu.

Cho C là tập lồi đóng khác rỗng trong không gian Hilbert thực H và

g : C −→ R là hàm số xác định trên C. Khi đó bài toán tối ưu được

phát biểu như sau:

Tìm x∗ ∈ C sao cho g(x∗) ≤ g(y),∀y ∈ C.

13
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Đặt f(x, y) := g(y) − g(x) thì bài toán tối ưu trên được đưa về bài

toán cân bằng bài EP (C, f).

2. Bài toán bất đẳng thức biến phân.

Cho C là tập lồi đóng khác rỗng trong không gian Hilbert thực H và

F : C −→ H là một ánh xạ đơn trị. Bài toán bất đẳng thức biến phân

thường hay được xét đến là bài toán:

Tìm x∗ ∈ C : 〈F (x∗), y − x∗〉 > 0,∀y ∈ C. (V IP )

Nếu đặt f(x, y) := 〈F (x), y − x〉 thì dễ thấy rằng tập nghiệm của

bài toán V IP (C,F ) trùng với tập nghiệm của bài toán cân bằng

EP (C, f).

Khi C là nón lồi đóng khác rỗng trong Rn thì bài toán V IP (C,F )

trở thành bài toán bù CP (C,F ) sau:

Tìm x∗ ∈ C sao cho F (x∗) ∈ C+ và 〈F (x∗), x∗〉 = 0,

ở đó C+ = {u ∈ Rn : 〈u, x〉 > 0, ∀x ∈ C} là nón đối cực của C (xem

[?], trang 220-221). Do đó bài toán CP (C,F ) cũng là trường hợp riêng

của bài toán cân bằng EP (C, f).

Tổng quát hơn, xét bài toán bất đẳng thức biến phân đa trịMV IP (C,F )

sau: Tìm x∗ ∈ C, u∗ ∈ F (x∗) sao cho

〈u∗, y − x∗〉 > 0,∀y ∈ C,

ở đó C là tập lồi đóng trong không gian Hilbert thực H, và F : C −→

2H là ánh xạ đa trị. Khi đó, nếu với mỗi x ∈ C,F (x) là một tập lồi

compact và khác rỗng ta đặt

f(x, y) = supu∈F (x)〈u, y − u〉

thì bài toànMV IP (C,F ) trở thành bài toán cân bằng EP (C, f)(xem

14
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[?], trang 1160).

Một trường hợp riêng quen thuộc của bài toán MV IP (C,F ) là bài

toán quy hoạch lồi CO(C, h)

Tìm x∗ ∈ C sao cho h(x∗) ≤ h(x),∀y ∈ C,

với h là hàm lồi khả dưới vi phân trên C. Như ta đã biết, điểm x∗ ∈ C

là nghiệm của bài toán CO(C, h) khi và chỉ khi nó là nghiệm của bài

toán bất đẳng thức biến phân đa trị MV IP (C, ∂h) sauTìm x∗ ∈ C, u∗ ∈ ∂h(x∗) sao cho

〈u∗, y − x∗〉 > 0,∀y ∈ C.

Xét về khía cạnh kinh tế, bài toán MV IP (C,F ) chính là bài toán

tìm phương án sản xuất x∗ trong tập các phương án sản xuất C (hay

tập chiến lược) và véc tơ giá u∗ trong tập các giá thành F (x∗) ứng với

phương án sản xuất x∗ sao cho chi phí sản xuất là thấp nhất.

Về mặt hình học, bài toán MV IP (C,F ) là bài toán tìm một điểm

x∗ ∈ C sao cho trong tập F (x∗) có một phần tử là véc tơ pháp tuyến

ngoài của tập C tại x∗.

3. Bài toán điểm bất động Kakutani

Cho C là tập lồi đóng khác rỗng trong không gian Hilbert thực H và

F : C −→ H là một ánh xạ đơn trị. Bài toán điểm bất động FP (C,F )

thông thường là bài toán:

Tìm x∗ ∈ C sao cho x∗ = F (x∗).

Nếu đặt f(x, y) := 〈x−F (x), y− x〉 thì bài toán FP (C,F ) trở thành

bài toán cân bằng EP (C, f).

Tổng quát hơn, ta xét bài toán điểm bất động đa trị MFP (C,F ):
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Tìm x∗ ∈ C sao cho x∗ ∈ F (x∗),

ở đó F : C −→ 2C là ánh xạ đa trị và với mỗi x ∈ C thì F (x) lồi

compact, khác rỗng. Đặt

f(x, y) := max
v∈F (x)

〈x− v, y − x〉,∀x, y ∈ C,

thì x∗ là nghiệm của bài toán MFP (C,F ) khi và chỉ khi x∗ là nghiệm

của bài toán cân bằng EP (C,F )(xem [?], trang 221-222).

4. Bài toán cân bằng Nash trong trò chơi không hợp tác.

Xét một trò chơi không hợp tác gồm p đấu thủ, đấu thủ thứ i có

tập chiến lược là Ci ⊆ Rni và có hàm chi phí là fi : C −→ R với

C = C1 × . . . × Cp. Kí hiệu x = (x1, x2, . . . , xp) với x1 ∈ C1,x2 ∈

C2, . . . , xp ∈ Cp thì chi phí của đối thủ thứ i trong phương án x ∈ C

là fi(x) = fi(x1, x2, . . . , xp). Mục tiêu của mỗi người chơi là tìm kiếm

một chiến lược chơi x ∈ C để làm cực tiểu chi phí của mình. Ta gọi

điểm x∗ = (x∗1, . . . , x
∗
p) ∈ C là điểm cân bằng Nash nếu không tồn tại

một đối thủ nào có thể giảm được chi phí chỉ bằng cách thay đổi chiến

lược chơi của mình trong khi các đối thủ khác vẫn giữ nguyên chiến

lược của họ. Về mặt toán học, điểm x∗ = (x∗1, . . . , x
∗
p) ∈ C là điểm cân

bằng Nash nếu

fi(x
∗
1, . . . , x

∗
i−1, x

∗
i , x
∗
i+1, . . . , x

∗
p) ≤ fi(x

∗
1, . . . , x

∗
i−1, yi, x

∗
i+1, . . . , x

∗
p),

với mọi yi ∈ Ci và với mọi i = 1, 2, . . . , p.

Bài toán tìm điểm cân bằng Nash x∗ gọi là bài toán cân bằng Nash.
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Với mỗi x = (x1, x2, . . . , xp), y = (y1, y2, . . . , yp) ∈ C, đặt

f(x, y) :=

p∑
i=1

[fi(x1, . . . , yi, . . . , xp)− fi(x1, . . . , xi, . . . , xp)],

ta đưa được bài toán cân bằng Nash về bài toán cân bằng EP (C, f)

(xem [?], trang 222-223).

5. Bài toán điểm yên ngựa

Cho A,B là các tập lồi đóng khác rỗng trong không gian Hilbert thực

H và ϕ : A × B −→ R. Bài toán điểm yên ngựa được phát biểu như

sau: Tìm (x∗, y∗) ∈ A×B sao cho

ϕ(x∗, y) ≤ ϕ(x∗, y∗) ≤ ϕ(x, y∗),∀(x, y) ∈ A×B.

Điểm (x∗, y∗) ∈ A × B của bài toán gọi là điểm yên ngựa của ϕ trên

A × B. Ta sẽ chỉ ra rằng bài toán điểm yên ngựa có thể mô tả đưới

dạng bài toán điểm cân bằng.

Thật vậy, với mỗi u = (x, y), v = (x′, y′) ∈ C = A×B ta đặt

f(u, v) := ϕ(x′, y)− ϕ(x, y′).

Khi đó, giả sử nếu u∗ = (x∗, y∗) ∈ C là nghiệm của bài toán cân bằng

EP (C, f) ta có

f(u∗, v) > 0,∀v ∈ C,

tức

ϕ(x∗, y′) ≤ ϕ(x′, y∗),∀x′ ∈ A,∀y′ ∈ B.
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Với x′ = x∗ và sau đó y′ = y∗, ta có

ϕ(x∗, y) ≤ ϕ(x∗, y∗) ≤ ϕ(x, y∗).

Vậy (x∗, y∗) là điểm yên ngựa.

Ngược lại, giả sử (x∗, y∗) ∈ A×B là điểm yên ngựa của ϕ trên A×B

ta có

ϕ(x∗, y) ≤ ϕ(x∗, y∗) ≤ ϕ(x, y∗),∀(x, y) ∈ A×B

thì

ϕ(x, y∗)− ϕ(x∗, y) > 0,∀(x, y) ∈ A×B.

Và với x = x′, y = y′ khi đó

ϕ(x′, y∗)− ϕ(x∗, y′) > 0,∀(x′, y′) ∈ A×B.

Theo cách đặt, ta có f(u∗, v) > 0,∀v ∈ C tức u∗ = (x∗, y∗) ∈ C là

nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f).

1.2.2 Sự tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng

Trong phần này, trình bày một số định lý về sự tồn tại nghiệm và tính

chất về tập nghiệm của bài toán cân bằng.

Định lý 1.13. (xem [?], Định lý 3.1.3). Cho C là một tập lồi, compact,

khác rỗng và song hàm cân bằng f : C ×C −→ R∪{+∞} có các tính

chất sau:

i) f(., y) nửa liên tục trên với mọi y ∈ C;

ii) f(x, .) lồi, nửa liên tục dưới và khả dưới vi phân trên C với mọi

x ∈ C.
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Khi đó bài toán cân bằng EP (C, f) có nghiệm.

Hệ quả 1.4. Cho C là tập lồi đóng (không cần compact) và song hàm

f như ở Định lí ??. Giả sử điều kiện bức (C1) sau đây thỏa mãn:

tồn tại tập compact B sao cho

C ∩B 6= ∅,∀x ∈ C \B, ∃y ∈ C ∩B : f(x, y) < 0.

Khi đó bài toán EP (C, f) có nghiệm.

Định lý trên là một trường hợp riêng của Định lý Ky Fan sau

Định lý 1.14. (xem [?], Ky Fan’s Theorem). Cho song hàm cân bằng

f : C × C −→ R ∪ {+∞} có các tính chất sau:

i) f(., y) nửa liên tục trên với mỗi y ∈ C;

ii) f(x, .) tựa lồi trên C với mỗi x ∈ C.

Khi đó bài toán EP (C, f) có nghiệm, nếu như C compact hoặc điều

kiện bức (C1) thỏa mãn.

Để xét tính duy nhất nghiệm của bài toán cân bằng ta nhắc lại các

định nghĩa về tính đơn điệu của song hàm.

Định nghĩa 1.11. Cho C ⊂ H. Song hàm cân bằng f : C × C −→

R ∪ {+∞} được gọi là

a) đơn điệu mạnh trên C với hệ số β > 0 nếu

f(x, y) + f(y, x) 6 −β‖x− y‖2,∀x, y ∈ C;

b) đơn điệu chặt trên C nếu

f(x, y) + f(y, x) < 0,∀x, y ∈ C và x 6= y;
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c) đơn điệu trên C nếu

f(x, y) + f(y, x) ≤ 0,∀x, y ∈ C;

d) giả đơn điệu trên C nếu

∀x, y ∈ C : f(x, y) > 0⇒ f(y, x) ≤ 0;

e) giả đơn điệu theo x∗ trên C nếu

∀y ∈ C, f(x∗, y) > 0⇒ f(y, x∗) ≤ 0;

f) giả đơn điệu theo tập S trên C nếu f giả đơn điệu theo x∗ trên C

với mọi x∗ ∈ S.

Từ định nghĩa trên, ta dễ thấy

(a)⇒ (b)⇒ (c)⇒ (d)⇒ (e),∀x∗ ∈ C.

Ví dụ 1.2.1. 1) Hàm f(x, y) = x(y − x) đơn điệu mạnh trên R.

2) Hàm f(x, y) = x3(y − x) đơn điệu chặt trên R nhưng không đơn

điệu mạnh.

3) Hàm f(x, y) = x− y đơn điệu trên R nhưng không đơn điệu chặt.

4) Hàm f(x, y) = (x2 + 2)(y − x) giả đơn điệu trên R nhưng không

đơn điệu.

Tính chất đơn điệu của song hàm có liên quan chặt chẽ với tính

đơn điệu của toán tử.

Định nghĩa 1.12. Cho C ⊂ H. Toán tử F : C −→ H được gọi là
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a) đơn điệu mạnh trên C với hệ số β > 0 nếu

〈F (x)− F (y), x− y〉 > β‖x− y‖2,∀x, y ∈ C;

b) đơn điệu chặt trên C nếu

〈F (x)− F (y), x− y〉 > 0,∀x, y ∈ C, x 6= y;

c) đơn điệu trên C nếu

〈F (x)− F (y), x− y〉 > 0,∀x, y ∈ C;

d) giả đơn điệu trên C nếu

∀x, y ∈ C〈: F (x), x− y〉 ≤ 0⇒ 〈F (y), y − x〉 > 0;

e) giả đơn điệu theo x∗ trên C nếu

∀y ∈ C 〈F (x∗), x∗ − y〉 ≤ 0⇒ 〈F (y), y − x∗〉 > 0;

f) giả đơn điệu theo tập S trên C nếu F giả đơn điệu theo x∗ trên C

với mọi x∗ ∈ S.

Bằng cách đặt f(x, y) = 〈F (x), y − x〉, ta thấy Định nghĩa ?? trở

thành Định nghĩa ??.

Định lý 1.15. (xem [?], Proposition 4.2). Cho C là một tập lồi, com-

pact, khác rỗng và song hàm cân bằng f : C × C −→ R ∪ {+∞}. Khi

đó:

i) Nếu f là đơn điệu chặt trên C thì bài toán cân bằng EP (C, f) có
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nhiều nhất một nghiệm;

ii) Nếu f(., y) nửa liên tục trên với mọi y ∈ C và f(x, .) lồi, nửa liên

tục dưới với mỗi x ∈ C và f đơn điệu mạnh trên C thì bài toán cân

bằng EP (C, f) luôn có duy nhất một nghiệm.

Định lý 1.16. (xem [?], Proposition 2.1.15). Giả sử bài toán cân bằng

EP (C, f) có nghiệm, với f : C × C −→ R là song hàm cân bằng xác

định trên C sao cho với mỗi x ∈ C hàm số f(x, .) lồi, nửa liên tục

dưới trên C, f(., y) là hàm số nửa liên tục trên với mỗi y ∈ C và f

là giả đơn điệu trên C theo tập nghiệm Sf của nó. Khi đó, Sf là một

tập lồi đóng và ta có

f(x∗, y) > 0,∀y ∈ C khi và chỉ khi f(y, x∗) ≤ 0,∀y ∈ C.

1.2.3 Bài toán cân bằng tương đương

Thông thường khi xem xét tìm kiếm lời giải cho bài toán cân bằng

EP (C, f) người ta thường tìm cách đưa về giải một bài toán cân bằng

khác tương đương với nó nhưng dễ giải hơn. Sau đây là một số định lý

về bài toán cân bằng tương đương. Để dễ hình dung, ta xét bài toán

cân bằng trong không gian hữu hạn chiều. Ta giả thiết C là một tập

lồi trong không gian Rn.

Định lý 1.17. (xem [?], Theorem 2.2).Cho f, g : Rn × Rn −→ R ∪

{+∞} là các song hàm cân bằng và với mỗi x ∈ C cố định thỏa mãn

các điều kiện sau:

a) f(x, .) và g(x, .) là các hàm lồi trên C;

b) ri(domf(x, .)) ∩ riC 6= ∅ và ri(domg(x, .)) ∩ riC 6= ∅;

c)
⋃
r>0 r∂yf(x, x) =

⋃
s>0 s∂yg(x, x).
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Khi đó, bài toán cân bằng EP (C, f) tương đương với bài toán cân bằng

EP (C, g), tức Sf = Sg.

Hệ quả 1.5. Giả sử

a) f : C ×C −→ R là song hàm cân bằng sao cho f(x, .) lồi và khả vi

trên C với mỗi x ∈ C cố định;

b) h : C × C −→ R là song hàm cân bằng, không âm sao cho h(x, .)

khả vi với mỗi x ∈ C và thỏa mãn ∇yh(x, x) = 0,∀x ∈ C.

Khi đó, x∗ là nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f) khi và chỉ khi

nó là nghiệm của bài toán EP (C, fε) với fε(x, y) = f(x, y) + εh(x, y)

và ε là số dương bất kì.

Định lý 1.18. (xem [?], Proposition 2.1). Giả sử h là một hàm số

khả vi liên tục và δ lồi mạnh trên C, f : C × C −→ R là song hàm

cân bằng xác định trên C sao cho với mỗi x ∈ C hàm số f(x, .) lồi,

nửa liên tục dưới và khả dưới vi phân trên C. Khi đó, x∗ là nghiệm

của bài toán cân bằng EP (C, f) khi và chỉ khi nó là nghiệm của bài

toán cân bằng sau

Tìm x∗ ∈ C : f(x∗, y) + h(y)− h(x∗)− 〈∇h(x∗), y − x∗〉 > 0,∀y ∈ C.

Hệ quả 1.6. Với các giả thiết của Định lý ?? thì x∗ là nghiệm của

bài toán cân bằng EP (C, f) khi và chỉ khi

x∗ = argmin{f(x∗, y) + h(y)− h(x∗)− 〈∇h(x∗), y − x∗〉 : y ∈ C}.
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Chương 2

Phương pháp chiếu giải bài toán

cân bằng giả đơn điệu

Các thuật toán chiếu cho bài toán cân bằng thường được phát triển

từ các thuật toán chiếu cho bài toán bất đẳng thức biến phân. Trong

chương này, trước tiên ta sẽ trình bày một phương pháp chiếu cho bài

toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu. Phần tiếp theo trình bày

một phương pháp chiếu cho bài toán cân bằng giả đơn điệu. Nội dung

của chương chủ yếu được tham khảo từ các tài liệu [?], [?], [?].

2.1 Thuật toán chiếu cho bài toán bất đẳng thức

biến phân giả đơn điệu

Cho C là tập lồi đóng trong không gian Rn và ánh xạ F : C −→ Rn.

Bài toán bất đẳng thức biến phân V IP (C,F ):

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

Theo Mệnh đề 5.2 trong tài liệu tham khảo [?], ta có bài toán V IP (C,F )

tương đương với bài toán tìm điểm bất động của ánh xạ h(x) = PC(x−
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αF (x)), với α > 0. Trên cơ sở đó, người ta đã xây dựng các thuật toán

chiếu cho bài toán bất đẳng thức biến phân V IP (C,F )(xem [?], Chap-

ter 12). Trong các thuật toán đó, thuật toán chiếu kép (hay thuật toán

đạo hàm tăng cường) được xác định theo quy tắc lặp sau:

Bước khởi tạo. xo ∈ C, τ > 0, k = 0.

Bước lặp thứ k.(k = 0, 1, 2 . . .). Có xk ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Tính x
k+1
2 = PC(xk − τF (xk)).

Bước 2. Nếu x
k+1
2 = xk thì dừng, xk là nghiệm.

Ngược lại, tính xk+1 = PC(xk − τF (x
k+1
2 )), thay k bởi k + 1 và

chuyển đến bước lặp thứ k.

Với các giả thiết toán tử F là liên tục Lipschitz với hằng số L và giả

đơn điệu trên C theo tập nghiệm SF của nó, bằng cách chọn tham số

τ < 1
L , thì dãy {x

k} sinh bởi Thuật toán đạo hàm tăng cường hội tụ

tới nghiệm của bài toán bất đẳng thức biến phân V IP (C,F )(xem [?],

Theorem 12.1.11).

Điểm ưu việt của Thuật toán đạo hàm tăng cường là nó có thể áp

dụng được cho một lớp rộng các bài toán bất đẳng thức biến phân

giả đơn điệu theo tập nghiệm. Mặc dù vậy, nó vẫn còn một số hạn

chế như tại mỗi bước lặp chúng ta phải tính hai phép chiếu. Ngoài ra

thuật toán này còn đòi hỏi phải biết hằng số Lipchitz của toán tử F

mà trong nhiều trường hợp toán tử F rất khó tìm hằng số Lipchitz

hoặc không Lipchitz khi đó ta không thể áp dụng thuật toán này. Để

giải quyết những vấn đề này M.V.Solodov và B.F.Svaiter đã đề xuất

thuật toán (gọi là thuật toán Solodov-Svaiter) bằng cách kết hợp giữa

thuật toán chiếu và quy tắc tìm kiếm theo tia Armjo.
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Thuật toán 2.1(Thuật toán Solodov-Svaiter)

Bước khởi tạo. xo ∈ C, γ, σ ∈ (0, 1), k = 0.

Bước lặp thứ k.(k = 0, 1, 2 . . .). Có xk ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Tính r(xk) = xk − PC(xk − F (xk)). Nếu r(xk) = 0 thì dừng,

xk là nghiệm. Ngược lại, chuyển sang Bước 2.

Bước 2. Tìm mk là số nhỏ nhất trong các số nguyên dương m thỏa

mãn

〈F (xk − γm.r(xk)), r(xk)〉 > σ‖r(xk)‖2. (2.1)

Đặt ηk = γmk, zk = xk − ηkr(xk).

Bước 3. Tính xk+1 = PC∩Hk
(xk),

ở đó Hk = {x ∈ Rn : 〈F (zk), x− zk〉 ≤ 0},

thay k bởi k + 1 và chuyển đến bước lặp thứ k.

Sự hội tụ của thuật toán được chứng minh dựa vào các mệnh đề

sau.

Mệnh đề 2.1. Giả sử x ∈ Rn, C là tập lồi đóng trong không gian Rn.

Với mỗi z ∈ C, ta định nghĩa nửa không gian

Hz = {x ∈ Rn : 〈F (z), x− z〉 ≤ 0}.

Khi đó, nếu u = PC∩Hz
(x) thì u = PC∩Hz

(x), với x = PHz
(x).

Chứng minh. Đặt v = PC∩Hz
(x), ta sẽ chứng minh u = v.

Thật vậy, giả sử u 6= v thì theo tính chất của phép chiếu lên tập lồi

đóng ta có

‖v − x‖ < ‖u− x‖,∀u ∈ C ∩Hz, u 6= v. (2.2)
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Mặt khác, do x = PHz
(x) và Hz là nửa không gian nên x−x trực giao

với u− x, v − x. Do đó theo Định lý Pitago thì:

‖x− u‖2 = ‖x− x‖2 + ‖x− u‖2,

‖x− v‖2 = ‖x− x‖2 + ‖x− v‖2.

Lại có u = PC∩Hz
(x) nên ‖x− u‖ < ‖x− v‖,∀v ∈ C ∩Hz, u 6= v. Từ

đó suy ra ‖u−x‖ < ‖v−x‖. Điều này mâu thuẫn với (??). Vậy u = v

hay u = PC∩Hz
(x).

Mệnh đề 2.2. Cho C là một tập lồi đóng khác rỗng trong Rn, toán

tử F : C −→ Rn giả đơn điệu trên C theo tập nghiệm SF của bài toán

V IP (C,F ) và liên tục trên Rn. Khi đó phần tử zi trong thuật toán

Solodov-Svaiter được xác định tốt, theo nghĩa, ở mỗi bước lặp thứ k

tồn tại số nguyên dương m thỏa mãn (??) và với mỗi x∗ là nghiệm

của bài toán V IP (C,F ) ta có

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 −
( ηk.σ
‖F (zk

)2‖r(xk)‖4,(2.3)
ở đó xk = PHk

(xk).

Chứng minh. Trước tiên, ta sẽ chỉ ra tồn tại số nguyên dương m thỏa

mãn (??). Thật vậy, giả sử với mỗi xk ∈ C ta có

〈F (xk − γm.r(xk)), r(xk)〉 < σ‖r(xk)‖2,∀m. (2.4)

Do xk − γm.r(xk) −→ xk khi m −→ +∞ và F liên tục nên trong (??)
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chuyển qua giới hạn khi m −→ +∞, ta có

〈F (xk), r(xk)〉 ≤ σ‖r(xk)‖2. (2.5)

Mặt khác, theo tính chất của phép chiếu ta có

0 > 〈xk − F (xk)− PC [xk − F (xk)], xk − PC [xk − F (xk)]〉

= 〈r(xk)− F (xk), r(xk)〉 = ‖r(xk)‖2 − 〈F (xk), r(xk)〉,

hay

‖r(xk)‖2 ≤ 〈F (xk), r(xk)〉. (2.6)

Điều này mâu thuẫn với (??) do σ < 1 và ‖r(xk)‖ > 0. Vậy tồn tại số

nguyên dương m thỏa mãn (??).

Bây giờ ta chứng minh (??). Vì xk+1 = PC∩Hk
(xk) và xk = PHk

(xk)

nên theo Mệnh đề ?? thì xk+1 = PC∩Hk
(xk). Và do x∗ ∈ SF ⊂ C ∩Hk

nên theo tính chất của phép chiếu ta có

0 > 〈xk − xk+1, x∗ − xk+1〉 = ‖xk+1 − xk‖2 + 〈xk − xk+1, x∗ − xk〉

⇔ 〈xk+1 − xk, x∗ − xk〉 > ‖xk+1 − xk‖2.

Vì

‖xk+1 − x∗‖2 = ‖xk − x∗‖2 + ‖xk+1 − xk‖2 + 2〈xk+1 − xk, xk − x∗〉

nên

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2. (2.7)
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Ta dễ kiểm tra được

xk = PHk
(xk) = xk − 〈F (zk), xk − zk〉

‖F (zk)‖2
F (zk)

= xk − ηk〈F (zk), r(xk)〉
‖F (zk)‖2

F (zk).

Thế vào (??) ta có

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 +
(ηk〈F (zk), r(xk)〉

‖F (zk)‖
)2

− 2
ηk〈F (zk), r(xk)〉
‖F (zk)‖2

.〈F (zk), xk − x∗〉

= ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 −
(ηk〈F (zk), r(xk)〉

‖F (zk)‖
)2

− 2
ηk〈F (zk), r(xk)〉
‖F (zk)‖2

.〈F (zk), zk − x∗〉

= ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 −
( ηkσ

‖F (zk)‖
)2‖r(xk)‖4.

Định lý 2.1. Giả sử bài toán V IP (C,F ) có nghiệm và toán tử F

liên tục trên Rn, giả đơn điệu trên C theo tập nghiệm SF của bài toán

V IP (C,F ). Khi đó, dãy xk trong Thuật toán Solodov-Svaiter hội tụ

về một nghiệm của bài toán V IP (C,F ).

Chứng minh. Giả sử x∗ là một nghiệm nào đó của bài toán V PI(C,F ).

Theo Mệnh đề ?? ta có

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 −
( ηk.σ

‖F (zk)

)2‖r(xk)‖4.(2.8)
Do đó dãy {‖xk−x∗‖} là dãy không âm, đơn điệu giảm nên nó hội tụ.

Vì vậy dãy {zk} bị chặn. Và do F liên tục nên tồn tại hằng số M > 0
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sao cho ‖F (zk)‖ ≤M,∀k. Thay vào (??) ta có

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 − (
σ

M
)2η2k‖r(xk)‖4. (2.9)

Lấy giới hạn hai vế của (??) ta được

lim
k→∞

ηk‖r(xk)‖. (2.10)

Ta xét hai trường hợp:

Trường hợp 1 lim supk→∞ ηk > 0. Do r(.) là liên tục và {xk} bị chặn

nên tồn tại x̂ là một điểm tụ của dãy {xk} sao cho r(x̂) = 0. Điều này

chứng tỏ x̂ ∈ SF , vì thế áp dụng (??) với x∗ = x̂ ta có dãy {‖xk− x̂‖}

hội tụ. Và từ x̂ là một điểm tụ của dãy {xk} ta dễ dàng suy ra rằng

dãy {‖xk − x̂‖} hội tụ về 0 tức dãy {xk} hội tụ đến x̂ ∈ SF .

Trường hợp 2 limk→∞ ηk = 0. Theo cách xây dựng ηk của Thuật toán

Solodov-Svaiter thì (??) không thỏa mãn với mk − 1 tức là ta có

〈F (xk − γ−1ηk.r(xk)), r(xk)〉 < σ‖r(xk)‖2,∀k > ko. (2.11)

Cũng giống như trong trường hợp 1, gọi x̂ là điểm tụ của dãy {xk} và

dãy {xki} là dãy tương ứng hội tụ đến x̂. Chuyển qua giới hạn trong

(??) và áp dụng (??) ta có

σ‖r(x̂)‖2 > 〈F (x̂), r(x̂)〉 > ‖r(x̂)‖2.

Điều này chứng tỏ r(x̂) = 0 hay x̂ ∈ SF . Thay x∗ = x̂ trong (??) ta

suy ra {xk} hội tụ đến x̂ ∈ SF .
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Thuât toán chiếu Solodov-Svaiter nói trên có nhiều đặc điểm nổi

bật như là: nó có thể áp dụng cho một lớp khá rộng các bài toán bất

đẳng thức biến phân V IP (C,F ) với toán tử F chỉ đòi hỏi tính giả đơn

điệu theo tập nghiệm, tính liên tục mà không nhất thiết phải có tính

Lipchitz; số bước lặp ít hơn so với các thuật toán khác. Chính vì vậy

người ta đã tìm cách mở rộng thuật toán này cho bài toán cân bằng.

2.2 Thuật toán chiếu giải bài toán cân bằng giả

đơn điệu

Cho Ω ⊂ Rn là một tập lồi mở chứa tập lồi đóng C và f : C×C −→ R

là song hàm cân bằng xác định trên C. Xét bài toán cân bằng EP (C, f)

Tìm x∗ ∈ C sao cho f(x∗, y) > 0,∀y ∈ C.

Để xây dựng phương pháp giải ta cần thêm các giả thiết sau đối với

song hàm cân bằng f :

(A1) Hàm f(., y) liên tục theo biến thứ nhất trên Ω với mỗi y ∈ C.

(A2) Hàm f(x, .) là lồi trên Ω với mỗi x ∈ C.

(A3) Hàm f giả đơn điệu trên C theo tập nghiệm Sf của bài toán cân

bằng EP (C, f).

Với mỗi z ∈ C, ∂2f(z, z) là tập các dưới đạo hàm của hàm f(z, .)

tại điểm z, tức là

∂2f(z, z) = {ω ∈ Rn : f(z, y) > f(z, z) + 〈ω, y − z〉,∀y ∈ C}

= {ω ∈ Rn : f(z, y) > 〈ω, y − z〉,∀y ∈ C}.

Và với mỗi z ∈ C, ω ∈ ∂2f(z, z), ta định nghĩa nửa không gian Hz
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như sau:

Hz = {x ∈ Rn : 〈ω, x− z〉 ≤ 0}.

Các mệnh đề sau được dùng để chứng minh sự hội tụ của thuật

toán.

Mệnh đề 2.3. Giả sử song hàm f thỏa mãn các giả thiết (A2) và

(A3), khi đó ta có Sf ⊂ Hz với mọi z ∈ C.

Chứng minh. Lấy x∗ ∈ Sf ta có f(x∗, z) > 0. Mà f giả đơn điệu theo

x∗ trên C nên f(z, x∗) ≤ 0.

Mặt khác, với mỗi ω ∈ ∂2f(z, z) ta có 〈ω, x∗− z〉 ≤ f(z, x∗) nên ta có

〈ω, x∗ − z〉 ≤ 0 từ đó suy ra x∗ ∈ Hz.

Mệnh đề 2.4. Giả sử song hàm f thỏa mãn các giả thiết (A1), (A2)

và {zk} ⊂ C là một dãy hội tụ về z sao cho dãy {ωk} hội tụ về ω, với

ωk ∈ ∂2f(zk, zk) với mọi k, khi đó ta có ω ∈ ∂2f(z, z).

Chứng minh. Thật vậy, nếu với ωk ∈ ∂2f(zk, zk), thì theo định nghĩa

dưới đạo hàm ta có

f(zk, y) > f(zk, zk) + 〈ωk, y − zk〉 = 〈ωk, y − zk〉,∀y ∈ C.

Chuyển qua giới hạn bất đẳng thức trên khi k −→∞ và do tính nửa

liên tục trên của hàm f(., y) theo biến thứ nhất ta thu được

f(z, y) > lim sup
k→∞

f(zk, y) > lim
k→∞
〈ωk, y − zk〉 = 〈ω, y − z〉,∀y ∈ C.

Kết hợp điều này với f(z, z) = 0, ta thu được ω ∈ ∂2f(z, z).
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Mệnh đề 2.5. Giả sử song hàm f thỏa mãn các giả thiết (A1), (A2)

và hàm h là δ−lồi mạnh và khả vi liên tục trên Ω. Nếu {xk} ⊂ C là

một dãy bị chặn và {yk} là dãy xác định bởi

yk = agrmin{f(xk, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(xk)− 〈∇h(xk), y − xk〉

]
: y ∈ C}

thì {yk} là dãy bị chặn.

Chứng minh. Trước hết ta chứng ninh rằng nếu dãy {xk} hội tụ về x∗

thì {yk} là dãy bị chặn. Thật vậy, nếu tập C bị chặn thì rõ ràng, dãy

{yk} là dãy bị chặn nên ta chỉ cần xét tập C không bị chặn.

Do

yk = agrmin{f(xk, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(xk)− 〈∇h(xk), y − xk〉

]
: y ∈ C},

và

f(xk, xk) +
1

ρ

[
h(xk)− h(xk)− 〈∇h(xk), xk − xk〉

]
= 0

nên ta có

f(xk, yk) +
1

ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
≤ 0,∀k.

Vì ωk ∈ ∂2f(xk, xk) nên f(xk, yk) > 〈ωk, yk − xk〉.

Do h là δ−lồi mạnh trên C, theo Định lý ??, ta có

h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉 > δ‖xk − yk‖2.

Vậy

f(xk, yk)+
1

ρ

[
h(yk)−h(xk)−〈∇h(xk), yk−xk〉

]
> 〈ωk, yk−xk〉+δ

ρ
‖xk−yk‖2.
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Từ đây suy ra

0 > 〈ωk, yk − xk〉+
δ

ρ
‖xk − yk‖2.

Dùng bất đẳng thức Schawt, ta được

0 > −‖ωk‖‖xk − yk‖+
δ

ρ
‖xk − yk‖2,

hay

‖xk − yk‖ ≤ ρ

δ
‖ωk‖.

Bởi vì, dãy {xk} hội tụ về x∗ và ωk ∈ ∂2f(xk, xk) nên theo Định lí ??

dãy {ωk} bị chặn, kết hợp với dãy {xk} bị chặn ta suy ra dãy {yk}

cũng bị chặn.

Bây giờ ta chứng minh Mệnh đề ??. Giả sử dãy {yk} không bị chặn,

tức tồn tại dãy con {yki} sao cho limi→∞ ‖yki‖ = +∞. Do {xk} bị

chặn nên {xki} cũng bị chặn, không giảm tính tổng quát ta giả sử

limi→∞ x
ki = x∗. Theo chứng minh trên, ta suy ra dãy {yki} bị chặn,

điều này mâu thuẫn. Vậy dãy {yk} bị chặn.

Dưới đây là thuật toán cho bài toán cân bằng giả đơn điệu.

Thuật toán 2.2

Bước khởi tạo. Chọn xo ∈ C và các tham số chính quy η ∈ (0, 1), ρ > 0.

Bước lặp thứ k. (k = 0, 1, 2 . . .). Có xk ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Giải bài toán quy hoạch lồi,

min{f(xk, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(xk)− 〈∇h(xk), y − xk〉

]
: y ∈ C},

ta thu được nghiệm duy nhất yk.
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Nếu f(xk, yk) + 1
ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
> 0 thì dừng

thuật toán, xk là nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f). Ngược lại,

thực hiện Bước 2.

Bước 2 (quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo). Tìm số nguyên dương mk

nhỏ nhất trong các số nguyên dương m thỏa mãn
zk,m = (1− ηm)xk + ηmyk,

ωk,m ∈ ∂2f(zk,m, zk,m),

〈ωk,m, xk − yk〉 > 1
ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
.

(2.12)

Bước 3. Đặt ηk = ηmk, zk = zk,mk, ωk = ωk,mk,

Ck = {x ∈ C : 〈ωk, x− zk〉 ≤ 0}, và tính xk+1 = PCk(x
k) (2.13)

rồi chuyển sang Bước lặp thứ k với k được thay bằng k + 1.

Nhận xét 2.1.

• Nếu thuật toán dừng lại ở Bước 1 của Bước lặp thứ k, tức là

f(xk, yk) +
1

ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
> 0,

thì

f(xk, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(xk)− 〈∇h(xk), y − xk〉

]
> 0,∀y ∈ C.

Do đó, theo Định lý ??, xk là nghiệm của bài toán cân bằng

EP (C, f).

• ωk 6= 0,∀k. Thật vậy, ở đầu Bước 2 ta có xk 6= yk. Theo quy tắc
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tìm kiếm tia Armijo và do hàm h lồi mạnh với hệ số δ, ta có

〈ωk, xk−yk〉 > 1

ρ

[
h(yk)−h(xk)−〈∇h(xk), yk−xk〉

]
>
δ

ρ
‖xk−yk‖2.

Mặt khác, ta có

〈ωk, xk − yk〉 ≤ ‖ωk‖‖xk − yk‖.

Kết hợp với bất đẳng thức trên ta thu được

‖ωk‖ > δ

ρ
‖xk − yk‖ > 0,∀k. (2.14)

• Để áp dụng quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo, ở Bước lặp thứ k,

với mỗi số nguyên dương m, ta kiểm tra bất đẳng thức

〈ωk,m, xk − yk〉 > 1

ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
,

với một dưới đạo hàm nào đó mà ta tìm được ωk,m ∈ ∂2f(zk,m, zk,m).

Nếu bất đẳng thức này nghiệm đúng thì m là số cần tìm. Ngược

lại, ta tăng m lên một đơn vị và kiểm tra lại bất đẳng thức trên

với ωk,m ∈ ∂2f(zk,m, zk,m) ứng với số nguyên dương m mới. Mệnh

đề dưới đây sẽ chỉ ra rằng, với mỗi bước lặp thứ k, tồn tại số

m > 0 sao cho bất đẳng thức trong quy tắc tìm kiếm theo tia

Armijo được thỏa mãn với mọi ωk,m ∈ ∂2f(zk,m, zk,m). Do vậy,

khi thực hiện quy tắc tìm kiếm theo tia, ở mỗi bước ta chỉ cần

tính một dưới đạo hàm của f .

Mệnh đề 2.6. Giả sử song hàm f thỏa mãn các giả thiết (A1), (A2)

khi đó quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo (??) được xác định tốt theo
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nghĩa, ở mỗi bước lặp thứ k, tồn tại một số nguyên dương m thỏa mãn

bất đẳng thức trong (??) với mọi ωk,m ∈ ∂2f(zk,m, zk,m), thêm vào đó,

nếu song hàm f thỏa mãn giả thiết (A3), thì với mỗi nghiệm x∗ của

bài toán cân bằng EP (C, f) ta có

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 −
( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk − yk‖4,∀k,

(2.15)

ở đó xk = PHzk
(xk).

Chứng minh. Trước tiên, ta sẽ chỉ ra tồn tại số nguyên dương mo sao

cho

〈ωk,mo, xk − yk〉 > 1

ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
,

∀ωk,mo ∈ ∂2f(zk,mo, zk,mo).

Thật vậy, giả sử phản chứng rằng, với mọi số nguyên dương m và

zk,m = (1− ηm)xk + ηmyk đều tồn tại ωk,m ∈ ∂2f(zk,m, zk,m) sao cho

〈ωk,m, xk − yk〉 < 1

ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
.

Do zk,m → xk khi m → ∞, theo Định lý ?? ta suy ra dãy {ωk,m}∞m=1

bị chặn. Vì vậy, không mất tính tổng quát, ta giả sử ωk,m −→ $.

Chuyển qua giới hạn khi m → ∞ và kết hợp với Mệnh đề ?? ta suy

ra $ ∈ ∂2f(xk, xk) và

〈$, xk − yk〉 6 1

ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
. (2.16)
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Vì $ ∈ ∂2f(xk, xk) nên ta có

f(xk, yk) > f(xk, xk) + 〈$, xk − yk〉 = 〈$, xk − yk〉.

Kết hợp với (??) ta suy ra

f(xk, yk) +
1

ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
> 0,

điều này mâu thuẫn với sự thật là quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo

chỉ thực hiện khi

f(xk, yk) +
1

ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
< 0.

Bây giờ ta chứng minh (??). Để đơn giản về mặt kí hiệu, ta đặt

dk = xk − yk, Hk = Hzk. Bởi vì x
k+1 = PCk(x

k) = PHk∩C(xk), xk =

PHk
(xk) nên theo Mệnh đề ?? thì xk+1 = PHk∩C(xk).Vì x∗ ∈ Sf và

theo Mệnh đề ?? suy ra x∗ ∈ C ∩Hk. Do đó theo tính chất của phép

chiếu ta suy ra

〈xk+1 − xk, x∗ − xk〉 > ‖xk+1 − xk‖2.

Kết hợp điều này với

‖xk+1 − x∗‖2 = ‖xk − x∗‖2 + ‖xk+1 − xk‖2 + 2〈xk+1 − xk, xk − x∗〉,

ta thu được

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2. (2.17)
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Thế

xk = PHk
(xk) = xk − 〈ω

k, xk − zk〉
‖ωk‖2

.ωk

vào (??) ta có

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 +
〈ωk, xk − zk〉2

‖ωk‖2

− 2
〈ωk, xk − zk〉
‖ωk‖2

.〈ωk, xk − x∗〉.

Thay xk = zk + ηkd
k vào bất đẳng thức trên ta nhận được

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 +
(ηk〈ωk, dk〉
‖ωk‖

)2
− 2

ηk〈ωk, dk〉
‖ωk‖2

.〈ωk, xk − x∗〉

= ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 −
(ηk〈ωk, dk〉
‖ωk‖

)2
− 2

ηk〈ωk, dk〉
‖ωk‖2

.〈ωk, zk − x∗〉.

(2.18)

Thêm vào đó, theo quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo và sử dụng tính

δ−lồi mạnh của hàm h ta có

〈ωk, dk〉 = 〈ωk, xk − yk〉 > 1

ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
>
δ

ρ
‖xk − yk‖2.

Mặt khác, theo Mệnh đề ?? ta có x∗ ∈ Hk nên 〈ωk, zk−x∗〉 > 0 và do

đó từ (??) suy ra

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 −
( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk − yk‖4,∀k.
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Định lý sau đây chứng minh sự hội tụ của dãy sinh bởi Thuật toán

2.2.

Định lý 2.2. Giả sử bài toán cân bằng EP (C, f) có nghiệm và song

hàm f liên tục theo cả hai biến trên Ω. Khi đó, nếu các giả thiết

A(2), (A3) được thỏa mãn thì dãy {xk} sinh bởi Thuật toán 2.2 hội tụ

về một nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f).

Chứng minh. Giả sử x∗ là một nghiệm nào đó của bài toán cân bằng

EP (C, f). Theo Mệnh đề ?? ta có

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖xk+1 − xk‖2 −
( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk − yk‖4,

(2.19)

do đó, dãy {‖xk−x∗‖} là dãy số không âm đơn điệu giảm, nên nó hội

tụ. Vì vậy, dãy {xk} bị chặn, theo Mệnh đề ??, ta suy ra dãy {yk} bị

chặn, và do đó {zk} cũng bị chặn. Từ Định lý ?? ta suy ra dãy {ωk}

bị chặn, nên lấy giới hạn hai vế của (??) ta nhận được

lim
k→∞

ηk‖xk − yk‖ = 0. (2.20)

Ta xét hai trường hợp.

Trường hợp 1. lim supk→∞ ηk > 0. Trong trường hợp này, tồn tại số

η > 0 và dãy con {ηki} ⊂ {ηk} sao cho ηki > η,∀i, và do đó, từ (??)

ta có

lim
i→∞
‖xki − yki‖ = 0. (2.21)
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Do dãy {xk} bị chặn, nên không mất tính tổng quát, ta giả sử xki −→ x

khi i −→ ∞. Từ (??) ta suy ra yki −→ x khi i −→ ∞, và do đó

zki −→ x khi i −→∞. Theo định nghĩa của yki, ta có

f(xki, y) + 1
ρ

[
h(y)− h(xki − 〈∇h(xki), y − xki〉

]
>

f(xki, yki) +
1

ρ

[
h(yki)− h(xki)− 〈∇h(xki), yki − xki〉

]
,∀y ∈ C.

Do tính liên tục của các hàm f, h,∇h, nên chuyển qua giới hạn bất

đẳng thức trên khi i −→∞, ta thu được

f(x, y) + 1
ρ

[
h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉

]
>

f(x, x) +
1

ρ

[
h(x)− h(x)− 〈∇h(x), x− x〉

]
.

Vì vậy

f(x, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉

]
> 0.

Điều này dẫn đến x là nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f). Áp

dụng (??) với x∗ = x ta nhận được dãy {‖xk − x‖} hội tụ. Mà ‖xki −

x‖ → 0, ta suy ra cả dãy {xk} hội tụ về x ∈ Sf .

Trường hợp 2. limk→∞ ηk = 0. Theo cách xây dựng của thuật toán

ta có

zk = (1− ηk)xk + ηky
k.

Cũng giống như trong Trường hợp 1, ta giả sử rằng dãy con {xki} ⊂

{xk} hội tụ về x. Theo Mệnh đề ?? ta có dãy {yk} bị chặn. Do đó,

không giảm tính tổng quát, ta giả sử dãy {yki} hội tụ về y nào đó.

Theo định nghĩa của yki, ta có thể viết
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f(xki, y) + 1
ρ

[
h(y)− h(xki − 〈∇h(xki), y − xki〉

]
>

f(xki, yki) +
1

ρ

[
h(yki)− h(xki)− 〈∇h(xki), yki − xki〉

]
,∀y ∈ C.

Chuyển qua giới hạn khi i −→∞, do tính nửa liên tục dưới của hàm

f(., .) và nửa liên tục trên của hàm f(., y), ta có

f(x, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉

]
>

f(x, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉

]
,∀y ∈ C.

(2.22)

Mặt khác, theo quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo (??), với số mki− 1,

tồn tại ωki,mki
−1 ∈ ∂2f(zki,mki

−1, zki,mki
−1) sao cho

〈ωki,mki
−1, xki − yki〉 < 1

ρ

[
h(yki)− h(xki)− 〈∇h(xki), yki − xki〉

]
.

Bởi vì ηki → 0 khi i → ∞ nên zki,mki
−1 → x khi i → ∞, do đó theo

Định lý ?? ta suy ra {ωki,mki
−1} là bị chặn. Kết hợp điều này với Mệnh

đề ??, ta có thể giả thiết thêm rằng ωki,mki
−1 → ω ∈ ∂2f(x, x), và do

vậy, chuyển qua giới hạn khi i→∞ bất đẳng thức ở trên trở thành

〈ω, x− y〉 ≤ 1

ρ

[
h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉

]
. (2.23)

Vì ω ∈ ∂2f(x, x) nên f(x, y) > f(x, x) + 〈ω, x − y〉,∀y ∈ C, đặc biệt

〈ω, x− y〉 > −f(x, y). Kết hợp điều này với (??) ta được

f(x, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉

]
> 0. (2.24)
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Từ (??) và (??) ta suy ra

f(x, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉

]
> 0,∀y ∈ C,

điều này chỉ ra x là nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f). Bây giờ,

ta áp dụng (??) với x∗ = x, bằng các lập luận giống như trong Trường

hợp 1, ta suy ra dãy {xk} hội tụ về x ∈ Sf .

Chú ý. Đối với bài toán bất đẳng thức biến phân V IP (C,F ),

như ta đã biết bằng cách đặt f(x, y) = 〈F (x), y − x〉 thì bài toán

V IP (C,F ) trở thành bài toán EP (C, f). Nếu toán tử F : Rn → Rn

liên tục trên Rn và giả đơn điệu trên C theo tập nghiệm SF thì f liên

tục trên Rn, giả đơn điệu trên C theo tập nghiệm Sf . Trong trường

hợp này, ta có ∂2f(x, x) = F (x) và bằng cách chọn h(x) = ‖x‖2 thì

Thuật toán 2.2 trở về Thuật toán Solodov-Svaiter.
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Chương 3

Ứng dụng vào bài toán cân bằng

hai cấp

Thuật toán chiếu trong chương 2 cho phép ta giải được một lớp khá

rộng các bài toán cân bằng giả đơn điệu. Trong chương này, bằng cách

kết hợp thuật toán ở chương 2 với kĩ thuật siêu phẳng cắt, người ta

đã xây dựng thuật toán chiếu cho bài toán cân bằng hai cấp (hay là

bài toán cân bằng trên tập nghiệm của bài toán cân bằng khác). Nội

dung của chương được trích từ tài liệu [?].

Ta bắt đầu chương này bằng cách giới thiệu về bài toán cân bằng

hai cấp và một số trường hợp riêng.

Giả sử C là tập lồi đóng khác rỗng của không gian Hilbert thực H

và f, g : C × C −→ R ∪ {+∞} là các song hàm xác định trên C. Bài

toán cân bằng hai cấp BEP (C, f, g) là bài toán:

Tìm điểm x∗ ∈ Sf sao cho g(x∗, y) > 0,∀y ∈ Sf ,

ở đó, Sf = {u ∈ C : f(u, y) > 0,∀y ∈ C}. Như ta đã biết, bài toán

bất đẳng thức biến phân là một trường hợp riêng của bài toán cân

bằng, vì vậy các bài toán sau đây là các trường hợp riêng của bài toán
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cân bằng hai cấp.

• Bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp

Giả sử C là tập lồi đóng khác rỗng của không gian Hilbert thực

H và các ánh xạ F,G : C −→ H. Bài toán bất đẳng thức biến

phân hai cấp BV IP (C,F,G) là bài toán:

Tìm điểm x∗ ∈ SF sao cho 〈G(x∗), y − x∗〉 > 0,∀y ∈ SF ,

ở đó, SF = {u ∈ C : 〈G(u), y − u〉 > 0,∀y ∈ C}.

• Bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm của

bài toán cân bằng.

Giả sử C là tập lồi đóng khác rỗng của không gian Hilbert thực

H và các ánh xạ G : C −→ H, và song hàm cân bằng f(x, y) xác

định trên C. Bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập nghiệm

của bài toán cân bằng V IEP (C, f,G) là bài toán:

Tìm điểm x∗ ∈ Sf sao cho 〈G(x∗), y − x∗〉 > 0,∀y ∈ Sf ,

ở đó, Sf = {u ∈ C : f(u, y) > 0,∀y ∈ C}.

Một trường hợp riêng của bài toán V IEP (C, f,G) là khi G(x) =

x−xg, trong trường hợp này bài toán V IEP (C, f,G) tương đương

với bài toán MNEP (C, f) sau:

min
x∈Sf
‖x− xg‖,

tức là bài toán tìm hình chiếu của điểm xg xuống tập nghiệm

của bài toán cân bằng Sf . Bài toán này xuất hiện khi ta áp dụng

phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán cân bằng.
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3.1 Áp dụng vào bài toán tìm cực tiểu của hàm

chuẩn Euclide trên tập nghiệm của bài toán

cân bằng giả đơn điệu

Xét bài toán tìm cực tiểu của hàm chuẩn Euclide trên tập nghiệm của

bài toán cân bằng giả đơn điệu MNEP (C, f) sau:

min
x∈Sf
‖x− xg‖,

ở đó, xg ∈ C là một véc tơ cho trước và Sf là tập nghiệm của bài toán

cân bằng EP (C, f).

Trong mục này, ta giả sử rằng các giả thiết (A1), (A2), (A3) luôn được

thỏa mãn.

Kết hợp Thuật toán 2.2 và kĩ thuật siêu phẳng cắt ta có thuật toán

sau để giải bài toán MNEP (C, f).

Thuật toán 3.1

Bước khởi tạo.Chọn xo = xg và các tham số η, σ ∈ (0, 1), ρ > 0.

Bước lặp thứ k. (k = 0, 1, 2 . . .). Có xk ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Giải bài toán quy hoạch lồi,

min{f(xk, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(xk)− 〈∇h(xk), y − xk〉

]
: y ∈ C},

ta thu được nghiệm duy nhất yk.

Nếu xk = yk lấy uk = xk và chuyển sang Bước 4. Ngược lại, thực hiện

Bước 2.

Bước 2 (quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo). Tìm số nguyên dương mk
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nhỏ nhất trong các số nguyên dương m thỏa mãn
zk,m = (1− ηm)xk + ηmyk,

ωk,m ∈ ∂2f(zk,m, zk,m),

〈ωk,m, xk − yk〉 > 1
ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
.

(3.1)

Đặt ηk = ηmk, zk = zk,mk, ωk = ωk,mk.

Bước 3. Lấy uk = PCk(x
k), với

Ck = {x ∈ C : 〈ωk, x− zk〉 ≤ 0}. (3.2)

Bước 4. Xác định hai nửa không gian sau:

Bk = {x : ‖uk − x‖ ≤ ‖x− xk‖}, (3.3)

Dk = {x : 〈x− xk, xg − xk〉 ≤ 0}. (3.4)

Đặt

xk+1 = PAk(x
g), (3.5)

với Ak = Bk ∩Dk ∩ C.

Nếu xk+1 = xk, thì dừng thuật toán, xk là nghiệm của bài toán

MNEP (C, f). Ngược lại, quay lại Bước lặp thứ k với k được thay

bởi k + 1.

Nhận xét 3.1.

• Nếu ở bước lặp thứ k xảy ra xk+1 = xk thì xk là nghiệm của bài

toán MNEP (C, f). Thật vậy, thay x bởi xk+1 trong (??) ta suy
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ra uk = xk = xk+1, kết hợp với (??) và (??) ta suy ra yk = xk

nên xk là nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f). Vì Sf ⊂ Ak

∀k (điều này ta sẽ chứng minh sau trong định lý dưới đây) nên

từ (??) ta suy ra xk = xk+1 = PSf (x
g), hay xk là nghiệm của bài

toán MNEP (C, f).

Định lý 3.1. Giả sử bài toán cân bằng EP (C, f) có nghiệm và song

hàm f liên tục theo cả hai biến trên Ω. Khi đó nếu các giả thiết

(A2), (A3) được thỏa mãn, thì dãy {xk} và dãy {uk} sinh bởi Thuật

toán 3.1 hội tụ tới nghiệm duy nhất của bài toán MNEP (C, f).

Chứng minh. Giả x∗ là một nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f)

thì thay xk+1 bởi uk trong Mệnh đề ?? ta có

‖uk − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖uk − xk‖2 −
( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk − yk‖4,∀k,(3.6)

ở đó xk = PHzk
(xk). Suy ra ‖uk − x∗‖ ≤ ‖xk − x∗‖ với mọi xk và với

mọi x∗ ∈ Sf . Do đó, theo định nghĩa của Bk, ta suy ra Sf ⊆ Bk với

mọi k. Ta sẽ chứng Sf ⊆ Dk bằng quy nạp theo k. Thật vậy, với k = 0

thì Do = Rn nên khẳng định là đúng. Giả sử Sf ⊆ Dk với k > 0, tức

là 〈x∗ − xk, xg − xk〉 ≤ 0,∀x∗ ∈ Sf . Từ đây ta suy ra Sf ⊆ Ak. Lại do

xk+1 = PAk(x
g) nên ta có 〈x∗ − xk+1, xg − xk+1〉 ≤ 0,∀x∗ ∈ Sf , điều

này có nghĩa là x∗ ∈ Dk+1. Vì vậy, ta có Sf ⊆ Dk,∀k. Kết hợp với

Sf ⊆ Bk, ta suy ra Sf ⊆ Ak = Bk ∩Dk ∩ C, ∀k.

Theo biểu thức xác định của Dk, ta thấy xk = PDk
(xg). Bởi vì

xk+1 ∈ Dk, nên

‖xk − xg‖ ≤ ‖xk+1 − xg‖,∀k, (3.7)
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tức là dãy số {‖xk − xg‖} là dãy số không giảm. Mặt khác xk+1 =

PAk(x
g) và Sf ⊆ Ak nên ‖xk+1 − xg‖ ≤ ‖x∗ − xg‖,∀k,∀x∗ ∈ Sf , do

đó dãy {xk} là dãy bị chặn, kết hợp với (??) suy ra tồn tại giới hạn

limk→∞ ‖xk − xg‖.

Bây giờ, ta sẽ chỉ ra limk→∞ ‖xk+1−xk‖ = 0. Thật vậy, vì xk ∈ Dk,

xk+1 ∈ Dk và Dk là tập lồi nên xk+1+xk

2 ∈ Dk. Do xk = PDk
(xg), nên

theo tính chất lồi mạnh của hàm ‖xg − .‖2 ta có

‖xg − xk‖2 ≤ ‖xg − xk+1 + xk

2
‖2

= ‖x
k − xg

2
+
xk+1 − xg

2
‖2

=
1

2
‖xg − xk+1‖2 +

1

2
‖xg − xk‖2 − 1

4
‖xk+1 − xk‖2.

Điều này suy ra

1

2
‖xk+1 − xk‖2 ≤ ‖xg − xk+1‖2 − ‖xg − xk‖2.

Vì tồn tại limk→∞ ‖xk − xg‖ nên suy ra limk→∞ ‖xk+1 − xk‖ = 0.

Mặt khác, ta có

‖xk − uk‖ ≤ ‖xk − xk+1‖+ ‖xk+1 − uk‖.

Bởi vì xk+1 ∈ Bk, nên theo định nghĩa của Bk, ta được

‖xk+1 − uk‖ ≤ ‖xk − xk+1‖.

Do vậy, ta có

‖xk − uk‖ ≤ ‖xk − xk+1‖+ ‖xk+1 − xk‖.
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Kết hợp điều này với limk→∞ ‖xk+1−xk‖ = 0 suy ra limk→∞ ‖uk−xk‖ =

0.

Tiếp theo, ta sẽ chỉ ra bất kì điểm tụ nào của dãy {xk} cũng là

nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f). Thật vậy gọi x là một điểm

tụ của dãy {xk}. Để đơn giản về mặt kí hiệu, không giảm tổng quát,

ta giả sử, xk −→ x khi k → ∞. Ta xét hai trường hợp có thể xảy ra

sau:

Trường hợp 1. Có vô hạn các số k sao cho uk = xk xảy ra ở Bước

1. Trong trường hợp này, rõ ràng x là nghiệm của bài toán cân bằng

EP (C, f).

Trường hợp 2. Chỉ có hữu hạn các số k sao cho uk = xk xảy ra ở

Bước 1. Khi đó theo cách xác định của uk trong thuật toán, chúng ta

có thể giả thiết rằng uk = PCk(x
k) với mọi k. Từ (??) suy ra

( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk− yk‖4 ≤ (‖xk−x∗‖−‖uk−x∗‖)(‖xk−x∗‖+ ‖uk−x∗‖).

Theo bất đẳng thức tam giác ta có ‖xk−x∗‖−‖uk−x∗‖ ≤ ‖xk−uk‖

và từ bất đẳng thức trên ta suy ra

( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk − yk‖4 ≤ ‖xk − uk‖(‖xk − x∗‖+ ‖uk − x∗‖),∀k.

Do dãy {xk} bị chặn nên theo Mệnh đề ??, dãy {yk} bị chặn và do đó

dãy {zk} cũng bị chặn. Từ đây suy ra dãy {ωk} bị chặn. Kết hợp điều

này với việc dãy {uk} bị chặn và limk→∞ ‖uk − xk‖ = 0, nên chuyển

qua giới hạn hai vế của bất đẳng thức trên ta thu được

lim
k→∞

ηk‖xk − yk‖ = 0.
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Ta xét hai khả năng.

Khả năng 1. lim supk→∞ ηk > 0. Từ đây suy ra tồn tại dãy con

{xki} ⊆ {xk}, {yki} ⊆ {yk} sao cho limi→∞ ‖xki−yki‖ = 0. Do đó, bốn

dãy {xki}, {yki}, {zki}, {uki} hội tụ tới cùng một điểm x. Bằng cách

lập luận tương tự như trên ta nhận được x là nghiệm của bài toán cân

bằng EP (C, f).

Khả năng 2. limk→∞ ηk = 0. Do dãy {xk} bị chặn nên theo Mệnh

đề ?? ta suy ra dãy {yk} bị chặn. Do đó, không mất tính tổng quát,

ta giả sử yk −→ y khi k −→∞. Theo định nghĩa của yk, ta có

f(xk, yk) + 1
ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
≤

f(xk, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(xk)− 〈∇h(xk), y − xk〉

]
,∀y ∈ C.

Do tính liên tục của các hàm f và khả vi liên tục của hàm h nên

chuyển qua giới hạn bất đẳng thức trên khi k −→∞, ta thu được

f(x, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉

]
≤ f(x, y) +

1

ρ

[
h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉

]
,∀y ∈ C.

(3.8)

Mặt khác, theo quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo, thì với số mk − 1,

tồn tại ωk,mk−1 ∈ ∂2f(zk,mk−1, zk,mk−1) sao cho

〈ωk,mk−1, xk − yk〉 < 1

ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
.

Chuyển qua giới hạn khi k →∞ ta suy ra zk,mk−1 hội tụ về x, ωk,mk−1

51



Luận văn Thạc sĩ toán học Trần Thị Tuyết Hảo

hội tụ về ω ∈ ∂2f(x, x) do dó bất đẳng thức trên trở thành

〈ω, x− y〉 ≤ 1

ρ

[
h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉

]
. (3.9)

Vì ω ∈ ∂2f(x, x) nên f(x, y) > f(x, x) + 〈ω, y − x〉,∀y ∈ C, đặc biệt

〈ω, x− y〉 > −f(x, y). Kết hợp điều này với (??) ta nhận được

f(x, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉

]
> 0. (3.10)

Từ (??) và (??) ta suy ra

f(x, y) +
1

ρ
[h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉] > 0,∀y ∈ C,

điều này chỉ ra x là nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f). Vì

‖uk − xk‖ → 0, ta suy ra mọi điểm tụ của dãy {uk} cũng là nghiệm

của bài toán cân bằng EP (C, f).

Cuối cùng, ta chỉ ra dãy {xk} hội tụ về s = PSf (x
g). Giả sử x∗ là

một điểm tụ bất kỳ của dãy {xk}. Khi đó, tồn tại dãy con {xki} của

dãy {xk} sao cho xki → x∗ khi i → ∞. Theo chứng minh trên ta có

x∗ ∈ Sf và từ định nghĩa của s ta suy ra

‖s− xg‖ ≤ ‖x∗ − xg‖ = lim
i→∞
‖xki − xg‖

≤ lim sup
k→∞

‖xk − xg‖ ≤ ‖s− xg‖

(vì xk+1 = PAk(x
g) và s ∈ Sf ⊆ Ak ∀k). Do vậy, limk→∞ ‖xk − xg‖ =

‖s − xg‖ = ‖x∗ − xg‖. Bởi vì x∗ ∈ Sf , s = PSf (x
g) và vì Sf là tập lồi

đóng nên hình chiếu của xg lên Sf là duy nhất, ta suy ra x∗ = s, do

đó xk → s khi k →∞. Mà ‖uk − xk‖ → 0 nên ta rút ra được uk → s
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khi k →∞.

Một trường hợp riêng của bài toán EP (C, f) là bài toán bất đẳng

thức biến phân có dạng như sau:

Tìm x∗ ∈ C : 〈F (x∗), x− x∗〉 > 0,∀x ∈ C,

ở đó F : Ω −→ Rn. Giả sử F liên tục trên Ω và giả đơn điệu theo tập

nghiệm SF của bài toán V IP (C,F ).

Bằng cách đặt f(x, y) = 〈F (x), y − x〉 và chọn h(x) = ‖x‖2 thì

∂2f(x, x) = {F (x)}, 〈∇h(x), y〉 = 2〈x, y〉 và do đó Thuật toán 3.1 trở

thành Thuật toán 3.2 sau để tìm hình chiếu của xg trên tập nghiệm

của bài toán bất đẳng thức biến phân MNV IP (C,F ).

Thuật toán 3.2(thuật toán chiếu-siêu phẳng cắt )

Bước khởi tạo.Chọn xo = xg và các tham số η, σ ∈ (0, 1), ρ > 0.

Bước lặp thứ k.(k = 0, 1, 2 . . .). Có xk ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Tính yk = PC(xk − ρ
2F (xk)).

Nếu xk = yk thì lấy uk = xk và chuyển sang Bước 4. Ngược lại thực

hiện Bước 2

Bước 2 (quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo). Tìm số nguyên dương mk

nhỏ nhất trong các số nguyên dương m thỏa mãnz
k,m = (1− ηm)xk + ηmyk,

〈F (zk,m), xk − yk〉 > 1
ρ‖y

k − xk‖2.
(3.11)

Đặt ηk = ηmk, zk = zk,mk.

Bước 3. Lấy uk = PCk(x
k), với

Ck = {x ∈ C : 〈F (zk), x− zk〉 ≤ 0}. (3.12)
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Bước 4. Xác định hai nửa không gian sau:

Bk = {x : ‖uk − x‖ ≤ ‖x− xk‖}, (3.13)

Dk = {x : 〈x− xk, xg − xk〉 ≤ 0}. (3.14)

Lấy

xk+1 = PAk(x
g), (3.15)

với Ak = Bk ∩Dk ∩ C.

Nếu xk+1 = xk, thì dừng thuật toán, xk là nghiệm của bài toán

MNV IP (C,F ). Ngược lại, quay lại Bước lặp thứ k với k được thay

bởi k + 1.

Áp dụng Định lý ?? vào Thuật toán 3.2 ta có các hệ quả sau.

Hệ quả 3.1. Giả sử bài toán bất đẳng thức biến phân V IP (C,F ) có

nghiệm và toán tử F liên tục trên Ω, giả đơn điệu trên C theo tập

nghiệm SF của bài toán bất đẳng thức V IP (C,F ), khi đó với mỗi

nghiệm x∗ ∈ SF ta có đánh giá

‖uk − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖uk − xk‖2 −
( ηk.δ

ρ‖F (zk)‖
)2‖xk − yk‖4,∀k.

(3.16)

ở đó Hk = {x ∈ Rn : 〈F (zk), x− zk〉 ≤ 0} và xk = PHk
(xk).

Hệ quả 3.2. Giả sử bài toán bất đẳng thức V IP (C,F ) có nghiệm

và toán tử F liên tục trên Ω, giả đơn điệu trên C theo tập nghiệm

SF của bài toán bất đẳng thức V IP (C,F ), khi đó các dãy {xk} và

dãy {uk} sinh bởi Thuật toán 3.2 hội tụ tới nghiệm x∗ của bài toán
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MNV IP (C,F ).

3.2 Áp dụng vào bài toán bất đẳng thức biến phân

trên tập nghiệm của bài toán cân bằng

Trong mục này, chúng ta sẽ trình bày thuật toán cho bài toán bất

đẳng thức biến phân đơn điệu mạnh và Lipschitz trên tập nghiệm của

bài toán cân bằng. Thuật toán này được xây dựng trên cơ sở lai ghép

giữa thuật toán đạo hàm tăng cường với phương pháp siêu phẳng cắt.

Cần chú ý rằng, bài toán tìm cực tiểu của hàm chuẩn Euclide trên

tập nghiệm của bài toán cân bằng ở trên là một trường hợp đặc biệt

của bài toán này. Tuy nhiên, nhờ cấu trúc đặc biệt mà người ta xây

dựng được thuật toán chiếu siêu phẳng cắt, khai thác tính chất đặc

biệt của bài toán nên việc chứng minh sự hội tụ của thuật toán chiếu

siêu phẳng cắt mà ta đã xét ở trên đơn giản hơn việc chứng minh sự

hội tụ của thuật toán lai ghép giữa thuật toán đạo hàm tăng cường

với phương pháp siêu phẳng cắt ta xét dưới đây.

Giả sử C là tập lồi đóng trong không gian Rn và Ω là một tập mở

chứa C. Song hàm cân bằng f : Ω×Ω −→ R xác định trên Ω, giả đơn

điệu theo tập nghiêm của bài toán cân bằng; toán tử G : Ω −→ Rn

đơn điệu mạnh và Lipschitz trên tập nghiệm của bài toán cân bằng

giả đơn điệu. Chúng ta xét bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập

nghiệm của bài toán cân bằng V IEP (C, f,G):

Tìm điểm x∗ ∈ Sf sao cho 〈G(x∗), y − x∗〉 > 0,∀y ∈ Sf , (3.17)
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với Sf là tập nghiệm của bài toán cân bằng:

Tìm điểm u ∈ C sao cho f(u, y) > 0,∀y ∈ C. (3.18)

Trong đó bài toán (??) gọi là bài toán cấp trên, bài toán (??) gọi là

bài toán cấp dưới.

Thuật toán 3.3

Bước khởi tạo. Chọn xo ∈ C và các tham số η ∈ (0, 1), ρ > 0.

Bước lặp thứ k.(k = 0, 1, 2 . . .). Có xk ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Giải bài toán quy hoạch lồi,

min{f(xk, y) +
1

ρ

[
h(y)− h(xk)− 〈∇h(xk), y − xk〉

]
: y ∈ C},

ta thu được nghiệm duy nhất yk.

Nếu xk = yk lấy uk = xk và chuyển sang Bước 4. Ngược lại thực hiện

bước 2.

Bước 2 (quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo). Tìm số nguyên dương mk

nhỏ nhất trong các số nguyên dương m thỏa mãn
zk,m = (1− ηm)xk + ηmyk,

ωk,m ∈ ∂2f(zk,m, zk,m),

〈ωk,m, xk − yk〉 > 1
ρ

[
h(yk)− h(xk)− 〈∇h(xk), yk − xk〉

]
.

(3.19)

Đặt ηk = ηmk, zk = zk,mk, ωk = ωk,mk.

Bước 3. Lấy uk = PCk(x
k), với

Ck = {x ∈ C : 〈ωk, x− zk〉 ≤ 0}. (3.20)
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Bước 4. Tính xk+1 = PC(uk − λkG(uk)) và chuyển về bước lặp thứ k

với k được thay bởi k + 1.

Nhận xét 3.2.

• Nếu ở Bước 3 của Bước lặp thứ k xảy ra uk = xk thì xk là nghiệm

của bài toán cân bằng EP (C, f). Nếu uk = xk = xk+1 thì xk là

nghiệm của bài toán cân bằng V IEP (C, f,G).

• ωk 6= 0,∀k. Thật vậy, ở đầu Bước 2 ta có xk 6= yk. Theo quy tắc

tìm kiếm tia Armijo và do hàm h lồi mạnh với hệ số δ, ta có

〈ωk, xk−yk〉 > 1

ρ

[
h(yk)−h(xk)−〈∇h(xk), yk−xk〉

]
>
δ

ρ
‖xk−yk‖2 > 0.

Để chứng minh sự hội tụ của thuật toán chúng ta sử dụng bổ đề và

các mệnh đề sau:

Bổ đề 3.1. (xem [?], Lemma 3.1) Giả sử {ak} là một dãy số thực

không giảm ở vô cùng, tức là tồn tại một dãy con {aki} của dãy {ak}

sao cho

aki < aki+1,∀i > 0.

Gọi {σ(k)}k>ko là dãy số tự nhiên xác định bởi

σ(k) = max{i ≤ k|ai < ai+1}.

Khi đó,{σ(k)}k>ko là dãy số không giảm thỏa mãn

lim
k→∞

σ(k) =∞,
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và với mọi k > ko, ta có

aσ(k) ≤ aσ(k)+1, (3.21)

ak ≤ aσ(k)+1. (3.22)

Mệnh đề 3.1. Giả sử song hàm f thỏa mãn các giả thiết (A1), (A2), (A3)

và toán tử G là L−Lipschitz và β−đơn điệu mạnh trên C, x∗ là nghiệm

của bài toán cân bằng EP (C, f). Khi đó ta có các dãy {xk}, {uk} sinh

bởi Thuật toán 3.3 thỏa mãn

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖uk − xk‖2 −
( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk − yk‖4

− 2λk〈uk − x∗, G(uk)〉+ λ2k‖G(uk)‖2,∀k,
(3.23)

với xk = PHzk
(xk). Hơn nữa, các dãy {xk}, {uk} bị chặn.

Chứng minh. Trong (??) của Mệnh đề ?? thay xk+1 bởi uk ta có

‖uk − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖uk − xk‖2 −
( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk − yk‖4.(3.24)

Vì ‖xk+1 − x∗‖2 = ‖PC(uk − λkG(uk))− PC(x∗)‖2

≤ ‖uk − λkG(uk)− x∗‖2

= ‖uk − x∗‖2 − 2λk〈uk − x∗, G(uk)〉+ λ2k‖G(uk)‖2.

Kết hợp với (??), ta có

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − ‖uk − xk‖2 −
( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk − yk‖4

− 2λk〈uk − x∗, G(uk)〉+ λ2k‖G(uk)‖2,∀k.
(3.25)
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Bây giờ ta chứng minh các dãy {xk}, {uk} bị chặn.

Vì

‖xk+1 − x∗‖

= ‖PC(uk − λkG(uk)− PC(x∗)‖ ≤ ‖uk − λkG(uk))− x∗‖

≤ ‖(uk − λkG(uk))− (x∗ − λkG(x∗))‖+ λk‖G(x∗)‖

= ‖(1− L2λk
β

)(uk − x∗)− L2λk
β

[(
β

L2
G− I)uk − (

β

L2
G− I)x∗]‖

+ λk‖G(x∗)‖

≤ (1− L2λk
β

)‖uk − x∗‖+ L2λk
β
Tk + λk‖G(x∗)‖,

(3.26)

với Tk = ‖( β
L2G− I)uk − ( β

L2G− I)x∗‖.

Do toán tử G là Lipschitz với hệ số L và đơn điệu mạnh với hệ số β

nên ta có

T 2
k = ‖ β

L2
(G(uk)−G(x∗))− (uk − x∗)‖2

=
β2

L4
‖G(uk)−G(x∗)‖2 − 2

β

L2
〈G(uk)−G(x∗), uk − x∗〉+ ‖uk − x∗‖2

≤ β2

L2
‖uk − x∗‖2 − 2

β2

L2
‖uk − x∗‖2 + ‖uk − x∗‖2

≤ (1− β2

L2
)‖uk − x∗‖2,

do đó Tk ≤
√

1− β2

L2‖uk − x∗‖. Kết hợp với (??), ta thu được

‖xk+1 − x∗‖ ≤
(
1− L2λk

β

(
1−

√
1− β2

L2

))
‖uk − x∗‖+ λk‖G(x∗)‖
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≤ (1− L2λk
β
γ)‖uk − x∗‖+ λk‖G(x∗)‖

= (1− γk)‖uk − x∗‖+ γk
β

L2γ
‖G(x∗)‖,

(3.27)

với γ = 1−
√

1− β2

L2 và γk = L2λk
β γ ∈ (0; 1).

Từ (??) và (??) ta suy ra

‖xk+1 − x∗‖ ≤ (1− γk)‖xk − x∗‖+ γk
β

L2γ
‖G(x∗)‖.

Bằng quy nạp ta nhận được

‖xk+1 − x∗‖ ≤ max{‖xk − x∗‖, β

L2γ
‖G(x∗)‖} ≤ . . . ≤

max{‖xo − x∗‖, β

L2γ
‖G(x∗)‖}.

Từ đây suy ra dãy {xk} bị chặn, từ (3.24) ta có dãy {uk} cũng bị

chặn.

Mệnh đề 3.2. Tồn tại một dãy con {xki} ⊂ {xk} hội tụ về một điểm

x ∈ C, hơn nữa các dãy {yki},{zki}và {ωki} đều bị chặn.

Chứng minh. Theo Mệnh đề ?? ta có dãy {xk} bị chặn, vì C là tập

đóng nên tồn tại dãy con {xki} ⊂ {xk} hội tụ về một điểm x ∈ C. Ta

sẽ chỉ ra tồn tại hằng số M > 0 sao cho ‖xki − yki‖ ≤ M với mọi chỉ

số i đủ lớn.

Thật vậy, từ tính δ−lồi mạnh của hàm

fki(.) = ρf(xki, .) + h(.)− h(xki)− 〈∇h(xki), .− xki〉,
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nên với mỗi s(xki) ∈ ∂fki(xki) và s(yki) ∈ ∂fki(yki) ta có

〈s(xki)− s(yki), xki − yki〉 > δ‖xki − yki‖2,

suy ra

〈s(xki), xki − yki〉 > 〈s(yki), xki − yki〉+ δ‖xki − yki‖2. (3.28)

Theo định nghĩa của yki, yki = argmin{fki(y) : y ∈ C}, nên ta có

0 ∈ ∂fki(yki) + NC(yki) tức s(yki) ∈ −NC(yki), điều này tương đương

với

〈s(yki), y − yki〉 > 0,∀y ∈ C,

đặc biệt 〈s(yki), xki − yki〉 > 0.

Kết hợp điều này với (??) ta thu được

〈s(xki), xki − yki〉 > δ‖xki − yki‖2.

Từ đây suy ra

‖xki − yki‖ ≤ 1√
δ
‖s(xki)‖,∀s(xki) ∈ ∂fki(xki). (3.29)

Bởi vì xki → x và dãy {fki} hội tụ điểm trên C về hàm f với

f(y) = ρf(x, y) + h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉,

nên theo Định lý ?? ta suy ra tồn tại số nguyên io > 0, đủ lớn sao cho

∂fki(x
ki) ⊂ ∂f(x) +B[0; 1],∀i > io, (3.30)
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với B[0; 1] là hình cầu đơn vị đóng có tâm tại 0 và bán kính bằng 1

trong không gian Rn.

Mặt khác ta có

∂fki(x
ki) = ρ∂2f(xki, xki),∀i và ∂2f(x) = ρ∂2f(x, x)

nên (??) trở thành

∂2f(xki, xki) ⊂ ∂2f(x, x) +
1

ρ
B[0; 1],∀i > io. (3.31)

Do tập ∂2f(x, x) bị chặn, kết hợp với (??) và (??) ta suy ra dãy số

{‖xki − yki‖} bị chặn. Mà dãy {xki} bị chặn nên suy ra dãy {yki} bị

chặn. theo định nghĩa của zki, zki = (1− ηki)xki + ηkiy
ki, nên dãy {zki}

cũng bị chặn. Không mất tính tổng quát, ta giả sử zki hội tụ về điểm

z nào đó. Bởi vì ωki ∈ ∂2f(zki, zki) nên áp dụng Định lý ?? một lần

nữa, ta suy ra dãy {ωki} bị chặn.

Mệnh đề 3.3. Nếu dãy con {xki} ⊂ {xk} hội tụ về một điểm x nào

đó và

(
ηki
‖ωki‖

)2‖xki − yki‖4 −→ 0 khi i→∞ (3.32)

thì x ∈ Sf .

Chứng minh. Ta xét hai trường hợp phân biệt.

Trường hợp 1. lim infi→∞
ηki
‖ωki‖

> 0. Từ (??), ta suy ra limi→∞ ‖xki−

yki‖ = 0, do đó yki → x và zki → x khi i→∞.

Theo định nghĩa của yki ta có

f(xki, y) + 1
ρ [h(y)− h(xki)− 〈∇h(xki), y − xki〉]
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> f(xki, yki) + 1
ρ [h(yki)− h(xki)− 〈∇h(xki), yki − xki〉],∀y ∈ C.

Do f, h và ∇h liên tục nên chuyển qua giới hạn bất đẳng thức trên

khi i→∞ ta thu được

f(x, y) +
1

ρ
[h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉] > 0,∀y ∈ C,

điều này có nghĩa x ∈ Sf .

Trường hợp 2. limi→∞
ηki
‖ωki‖

= 0. Trong trường hợp này do dãy

{ωki} bị chặn nên ta có limi→∞ ηki = 0, bởi vậy zki = (1 − ηki)xki +

ykiηki → x khi i → ∞. Không giảm tổng quát, ta giả sử rằng ωki →

ω ∈ ∂2f(x, x) và yki → y khi i→∞. Ta có

f(xki, y) + 1
ρ [h(y)− h(xki)− 〈∇h(xki), y − xki〉]

> f(xki, yki) +
1

ρ
[h(yki)− h(xki)− 〈∇h(xki), yki − xki〉],∀y ∈ C.

Cho i→∞, ta được

f(x, y) + 1
ρ [h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉] >

f(x, y) +
1

ρ
[h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉],∀y ∈ C.

Mặt khác, theo quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo (3.19), với sốmki−1,

tồn tại ωki,mki
−1 ∈ ∂2f(zki,mki

−1, zki,mki
−1) sao cho

〈ωki,mki
−1, xki − yki〉 < 1

ρ
[h(yki)− h(xki)− 〈∇h(xki), yki − xki〉].(3.33)

Chuyển qua giới hạn khi i → ∞ và kết hợp với zki,mki
−1 → x,
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ωki,mki
−1 → ω ∈ ∂2f(x, x), từ (??) ta thu được

〈ω, x− y〉 ≤ 1

ρ
[h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉].

Do đó,

0 ≤ 〈ω, x− y〉+
1

ρ
[h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉].

Điều này dẫn đến

f(x, y) +
1

ρ
[h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉] > 0.

Vì vậy

f(x, y) +
1

ρ
[h(y)− h(x)− 〈∇h(x), y − x〉] > 0 ∀y ∈ C,

tức x là nghiệm của bài toán cân bằng EP (C, f).

Định lý 3.2. Giả sử tập nghiệm Sf của bài toán cân bằng EP (C, f)

là khác rỗng, hàm h(.) là δ−lồi mạnh và khả vi liên tục trên Ω, dãy

{λk} là một dãy số dương sao cho
∑∞

k=0 λk = ∞ và
∑∞

k=0 λ
2
k <

∞. Song hàm f thỏa mãn các điều kiện (A1), (A2), (A3), toán tử

G là L−Lipschitz và β−đơn điệu mạnh trên C. Khi đó dãy {xk}

sinh bởi Thuật toán 3.3 hội tụ về nghiệm duy nhất x∗ của bài toán

V IEP (C, f,G).

Chứng minh. Theo Mệnh đề ?? ta có

‖xk+1 − x∗‖2 − ‖xk − x∗‖2 +
( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk − yk‖4
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≤ −2λk〈uk − x∗, G(uk)〉+ λ2k‖G(uk)‖2,∀k, (3.34)

và các dãy {xk}, {uk} bị chặn. Do tính Lipschitz của toán tử G nên

dãy {G(uk)} bị chặn, do đó tồn tại các hằng số dương A,B sao cho

|〈uk − x∗, G(uk)〉| ≤ A, ‖G(uk)‖2 ≤ B, ∀k

Đặt ak = ‖xk − x∗‖2, kết hợp với bất đẳng thức trên, (??) trở thành

ak+1 − ak +
( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk − yk‖4 ≤ 2λkA+ λ2kB. (3.35)

Ta xét hai trường hợp phân biệt.

Trường hợp 1.Tồn tại số ko sao cho dãy {ak} là dãy giảm khi k > ko.

Khi đó, do ak > 0,∀k nên tồn tại giới hạn limk→∞ ak = a, lấy giới hạn

hai vế của (??) ta nhận được

lim
k→∞

( ηk.δ

ρ‖ωk‖
)2‖xk − yk‖4 = 0. (3.36)

Thêm vào đó

‖xk+1 − uk‖2 = ‖PC(uk − λkG(uk))− PC(uk)‖2

≤ ‖uk − λkG(uk))− uk‖2

= λk‖G(uk)‖ → 0 khi k →∞.

(3.37)

Từ đây suy ra limk→∞ ‖uk − x∗‖2 = limk→∞ ‖xk+1 − x∗‖2 = a.

Do {uk} bị chặn, nên tồn tại dãy con {uki} ⊂ {uk} sao cho uki → u ∈ C

và lim inf〈uk − x∗, G(u∗)〉 = limi→∞〈uki − x∗, G(x∗)〉.

Kết hợp điều này với (3.36) và (3.37) ta thu được xki+1 → u và
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( ηki+1.δ

ρ‖ωki+1‖

)2‖xki+1 − yki+1‖4 → 0 khi i→∞.

Theo Mệnh đề ??, ta có u ∈ Sf . Do đó

lim inf
k→∞

〈uk−x∗, G(u∗)〉 = limi→∞〈uki−x∗, G(x∗)〉 = 〈u−x∗, G(x∗)〉 > 0.

Bởi vì G là β−đơn điệu mạnh, nên

〈uk − x∗, G(uk)〉 = 〈uk − x∗, G(uk)−G(u∗)〉+ 〈uk − x∗, G(x∗)〉

> β‖uk − x∗‖2 + 〈uk − x∗, G(x∗)〉.

Chuyển qua giới hạn khi k →∞ và vì limk→∞ ‖uk − x∗‖2 = a, ta thu

được

lim inf
k→∞

〈uk − x∗, G(u∗)〉 > βa. (3.38)

Nếu a > 0, bằng cách chọn ε = 1
2βa, thì từ (3.38) ta suy ra tồn tại

ko > 0 sao cho

〈uk − x∗, G(u∗)〉 > 1

2
βa, ∀k > ko.

Do (??), ta có

ak+1 − ak ≤ −λkβa+ λ2kB, ∀k > ko.

Lấy tổng liên tiếp từ ko đến k, ta được

ak+1 − ako ≤ −
k∑

j=ko

λjβa+B
k∑

j=ko

λ2j .

Mặt khác, vì
∑∞

k=0 λk =∞ và
∑∞

k=0 λ
2
k <∞ nên ta suy ra lim infk→∞ ak =
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−∞. Ta gặp mâu thuẫn vì ak > 0,∀k. Vậy a = 0, tức là, limk→∞ ‖xk−

x∗‖ = 0.

Trường hợp 2. Tồn tại dãy con {aki}i>0 ⊂ {ak}k>0 sao cho aki <

aki+1 với mọi i > 0. Trong trường hợp này, ta xét dãy chỉ số {σ(k)}

được xác định như trong Bổ đề ??. Khi đó ta có aσ(k)+1 − aσ(k) > 0,

kết hợp điều này với (??) dẫn đến

( ησ(k).δ

ρ‖ωσ(k)‖
)2‖xσ(k) − yσ(k)‖4 ≤ 2λσ(k)A+ λ2σ(k)B.

Do đó

lim
k→∞

( ησ(k).δ

ρ‖ωσ(k)‖
)2‖xσ(k) − yσ(k)‖4 = 0.

Từ tính bị chặn của {xσ(k)}, không giảm tính tổng quát, ta giả sử

xσ(k) → x. Theo Mệnh đề ?? ta nhận được x ∈ Sf .

Mặt khác, uσ(k) = PC∩Hσ(k)
(xσ(k)) = PCσ(k)(x

σ(k)), nên kết hợp với (??)

ta suy ra

‖uσ(k) − x‖ ≤ ‖xσ(k) − x‖ → 0 khi k →∞,

do đó limk→∞ u
σ(k) = x.

Từ (??) ta có

2λσ(k)〈uσ(k) − x∗, G(uσ(k))〉 ≤ aσ(k) − aσ(k)+1 −
( ησ(k).δ

ρ‖ωσ(k)‖
)2‖xσ(k) − yσ(k)‖4

+ λ2σ(k)‖G(uσ(k))‖2

≤ λ2σ(k)B.
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Tức là

〈uσ(k) − x∗, G(uσ(k))〉 ≤
λσ(k)

2
B. (3.39)

Vì G là β− đơn điệu mạnh, nên

β‖uσ(k) − x∗‖2 ≤ 〈uσ(k) − x∗, G(uσ(k))−G(x∗)〉

= 〈uσ(k) − x∗, G(uσ(k))〉 − 〈uσ(k) − x∗, G(x∗)〉.

Kết hợp điều này với (??), ta suy ra

‖uσ(k) − x∗‖2 ≤ 1

β
[
λσ(k)

2
B − 〈uσ(k) − x∗, G(x∗)〉].

Bởi vậy

lim
k→∞
‖uσ(k) − x∗‖2 ≤ −1

β
lim
k→∞
〈uσ(k) − x∗, G(x∗)〉] ≤ 0.

Từ đây suy ra

lim
k→∞
‖uσ(k) − x∗‖ = 0. (3.40)

Thêm vào đó ‖xσ(k)+1 − uσ(k)‖ = ‖PC(uσ(k) − λσ(k)G(uσ(k)))− PC(uσ(k))‖

≤ λσ(k)‖G(uσ(k))‖ khi k →∞.

Kết hợp với (??), ta suy ra limk→∞ x
σ(k) = x∗, tức là limk→∞ aσ(k)+1 =

0. Theo (??) trong Bổ đề ??, ta có

0 ≤ ak ≤ aσ(k)+1 → 0 khi k →∞.
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Do đó {xk} hội tụ tới nghiệm duy nhất x∗ của bài toán V IEP (C, f,G).

Một trường hợp riêng của bài toán V IEP (C, f,G) là bài toán bất

đẳng thức biến phân cấp 2 BV IP (C,F,G) sau:

Tìm điểm x∗ ∈ SF sao cho 〈G(x∗), y − x∗〉 > 0,∀y ∈ SF (3.41)

ở đó, SF là tập nghiệm của bài toán cân bằng:

Tìm điểm u ∈ C sao cho 〈F (u), y − u〉 > 0,∀y ∈ C, (3.42)

trong đó F : Ω −→ Rn là toán tử xác định trên Ω.

Bằng cách đặt f(x, y) = 〈F (x), y−x〉 và chọn hàm h(x) = ‖x‖2 thì

Thuật toán 3.3 trở thành Thuật toán 3.4 cho bài toán BV IP (C,F,G)

Thuật toán 3.4

Bước khởi tạo. Chọn xo ∈ C và các tham số η, σ ∈ (0, 1), ρ > 0.

Bước lặp thứ k.(k = 0, 1, 2 . . .). Có xk ta thực hiện các bước sau:

Bước 1. Tính yk = PC(xk − ρ
2F (xk)).

Nếu xk = yk lấy uk = xk và chuyển sang Bước 4. Ngược lại, thực hiện

Bước 2.

Bước 2 (quy tắc tìm kiếm theo tia Armijo). Tìm số nguyên dương mk

nhỏ nhất trong các số nguyên dương m thỏa mãnz
k,m = (1− ηm)xk + ηmyk,

〈F (zk,m), xk − yk〉 > 1
ρ‖y

k − xk‖2.
(3.43)

Đặt ηk = ηmk, zk = zk,mk.
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Bước 3. Lấy uk = PCk(x
k), với

Ck = {x ∈ C : 〈F (zk), x− zk〉 ≤ 0}. (3.44)

Bước 4. Đặt xk+1 = PC(uk − λkG(uk)) và chuyển về Bước lặp thứ k

với k được thay bởi k + 1.

Áp dụng Định lý ?? vào Thuật toán 3.4 ta có hệ quả sau:

Hệ quả 3.3. Giả sử tập nghiệm SF của bài toán bất đẳng thức biến

phân V IP (C,F ) khác rỗng, toán tử F liên tục trên Ω, giả đơn điệu

theo tập SF trên C, toán tử G là L−Lipschitz và β−đơn điệu mạnh

trên C, dãy số {λk} là một dãy số dương sao cho
∑∞

k=0 λk = ∞ và∑∞
k=0 λ

2
k < ∞. Khi đó, dãy {xk} sinh bởi Thuật toán 3.4 hội tụ về

nghiệm duy nhất x∗ của bài toán BV IP (C,F,G).
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Kết luận

Luận văn này đã trình bày các vấn đề chính sau:

1.Những kiến thức cơ bản của giải tích lồi và một số định lý về sự

tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng.

2 Thuật toán chiếu và chứng minh sự hội tụ của dãy lặp cho bài

toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu. Tổng quát hơn, luận văn

còn trình bày thuật toán chiếu và chứng minh sự hội tụ nó cho bài

toán cân bằng giả đơn điệu.

3. Thuật toán và chứng minh sự hội tụ của nó cho bài toán tìm cực

tiểu của hàm chuẩn Euclide trên tập nghiệm của bài toán cân bằng

giả đơn điệu; bài toán bất đẳng thức biến phân đơn điệu mạnh trên

tập nghiệm của bài toán cân bằng giả đơn điệu, đồng thời áp dụng

vào bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp.
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