
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LAI XUỐNG DỐC VÀ CO HẸP CHO ÁNH XẠ KHÔNG
GIÃN VÀ NỬA NHÓM KHÔNG GIÃN

TỔNG QUAN 
Để xác định một điểm bất động của ánh xạ không giãn T trên C, Alber [4] đã đề suất phương
pháp đường dốc nhất sau:
xn+1 = PC(xn -n(I - T)xn); n  0; x0  C;                                                                            (1.1)
trong đó I là ánh xạ đồng nhất trong H, và chứng minh được rằng nếu dãy số thực không âm {n}
được chọn sao cho n  0 khi n   và {xn} bị chặn, thì:
(i) Tồn tại điểm tụ yếu   C của {xn};
(ii) Mọi điểm tụ yếu của {xn} đều thuộc F(T);
(iii) Nếu F(T) chỉ gồm một phần tử, i.e., F(T) = {}, thì {xn} hội tụ yếu về .
Từ các thuật toán của Solodov và Svaiter [5] , Nakajo và Takahashi [2] đã chứng minh sự hội tụ
mạnh của quá trình lặp sau:
x0   C;
yn = nxn + (1 - n)Txn;
Cn = {z  C : ||yn – z|| ||xn – z||};
Qn = {z  C : <xn - x0; z – xn>  0;                                                                                        (1.2)
xn+1 = PCnQn(x0); n  0;
trong đó {n}   [0; a] với mỗi a [0; 1), để xác định một điểm bất động của ánh xạ không giãn T trên
C, và
x0   C;
yn = nxn + (1 - n)Tnxn;
Cn = {z  C : ||yn – z|| ||xn – z||};
Qn = {z  C : <xn - x0; z – xn>  0;                                                                                        (1.3)
xn+1 = PCnQn(x0); n  0;
trong đó Tn được xác định bởi
Tny = ;
với mỗi y   C, n   [0; a] với mỗi a   [0; 1) và {n} là một dãy số thực không âm phân kì, để xác định
một điểm bất động của một nửa nhóm ánh xạ không giãn {T(t) : t > 0}.
Ngoài ra, năm 2008, Takahashi, Takeuchi và Kubota [6] đã đề suất một dạng đơn giản của (1.3)
như sau:
x0   H, C1 = C; x1 = PC1x0;
yn = nxn + (1 - n)Tnxn;
Cn = {z  Cn : ||yn – z|| ||xn – z||};                                                                                          (1.4)
xn+1 = PCn+1x0; n  1;
Họ đã chỉ ra (Định lí 4.4 trong [6]) rằng nếu 0 n  a < 1; 0 < n <  với mọi n 1 và n , thì {xn} hội tụ
mạnh về u0 = PFx0: Cũng trong thời điểm đó, Saejung [7] đã xét quá trình lặp tương tự không cần
tích phân Bochner:
x0   H, C1 = C; x1 = PC1x0;
yn = nxn + (1 - n)T(tn)xn;
Cn = {z  Cn : ||yn – z|| ||xn – z||};                                                                                          (1.5)
xn+1 = PCn+1x0; n  1;
trong đó 0 n  a < 1; lim infn tn = 0; lim supn tn > 0, và limn(tn+1 - tn) = 0. Khi đó {xn} hội tụ mạnh



về u0 = PFx0
10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam,
liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh
giá tổng quan)
Nếu C  H, thì Cn và Qn  là các nửa không gian. Do đó, hình chiếu của xn+1 lên Cn  Qn ở các
phương pháp nêu trên được biểu diễn bởi công thức hiện (xem [13])
xn+1 = x0 + 1vn + 2(x0 - xn);                                                                                             (1.6)
với 1; 2 là nghiệm của hệ phương trình gồm 2 phương trình với 2 ẩn
1||vn||2 + 2<vn, x0 – xn> = -<x0 – xn, vn>
1 < v n ,  x 0  –  x n >  +  2 | | x 0  –  x n | | 2 =  - | | x 0  –  x n | | 2 ;
(1.7)
trong đó vn = xn - Txn.
Nếu C là một tập con thực sự của H, thì Cn và Qn  không phải là các nửa không gian. Khi đó, một
câu hỏi tự nhiên được đặt ra: tìm tập Cn và Qn như thế nào đây và liệu có thể biểu diễn xn+1
tương tự như trong [13]? Mới đây GS Nguyễn Bường trong [14], [15], [16] và [17] đã đề xuất
một cách tiếp cận mới trong đó Cn và Qn luôn là hai nửa không gian.
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MỤC TIÊU 
Chúng tôi giới thiệu một vài phương pháp lặp mới trên cơ sở phương pháp lai ghép trong toán
quy hoạch và phương pháp đường dốc nhất để xác định điểm bất động của một ánh xạ không
giãn và điểm bất động chung của một nửa nhóm các ánh xạ không giãn trong không gian Hilbert.
Kết quả của đề tài  này là sự cải biên và cải tiến của một vài kết quả đã biết.
Các  phương  pháp  lặp  ẩn và  lặp  hiện  dựa trên  cơ sở  phương  pháp  lặp  co Krasnoselskii-
Mann tìm  điểm  bất  động  các  ánh  xạ  tựa không  giãn trên  một  tập   con lồi  trong  trong
không  gian Hilbert thực.
NỘI DUNG 
Sự hội tụ mạnh về điểm bất động của ánh xạ không giãn
Sự hội tụ mạnh về một điểm bất động chung của một nửa nhóm các ánh xạ không giãn
Phương  pháp  lặp  ẩn
Phương  pháp  lặp  hiện
Viết bài báo trong nước và nước ngoài.
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