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ДВОХЕТАПНИЙ ПРОКСИМАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ
З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДСТАНІ БРЕГМАНА
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО РІВНОВАГУ
Пропонується ітераційний двохетапний алгоритм для розв’язання задач рівноважного програмування
в гільбертовому просторі на основі проксимального оператора з використанням відстані Брегмана. Даний
метод базується на новому двохетапному проксимальному алгоритмі, який є розвиненням модифікації Л.
Д. Попова схеми Єрроу-Гурвіца пошуку сідлових точок опукло-угнутих функцій. Проведено аналіз
слабкої збіжності алгоритму.
Ключові слова: задача про рівновагу, біфункція, відстань Брегмана, слабка збіжність.

Популярним напрямком нелінійного аналізу є дослідження задач рівноважного
програмування:
знайти x  C : F ( x , y )  0  y  C ,
(1)
тут C - непорожня підмножина гільбертового простору H , F : C  C  - біфункція. Це загальний запис ряду задач математичної фізики, дослідження операцій та оптимізації.
Надалі будемо припускати, що розв’язок існує, для біфункції F виконуються умови
псевдомонотонності, ліпшицевості, слабкої напівнеперервності зверху по другому аргументу і
напівнеперервності знизу та випуклості по першому аргументу, а також
2

F ( x, y)  F ( x, z)  F ( z, y)  a x  z  b z  y

xn  yn 0 F(xn , yn ) 0 , де

2

x, y, z C (ліпшицевість),

( x n ), ( y n ) - обмежені послідовності з простору

C [1].

Суть методу полягає в реалізації наступної ітераційної схеми:
x1 , y 1  C

 x n 1  prox   F ( y n ,) x n ,

 y n 1  prox   F ( y n ,) x n 1 ,

(2)

H  x  proxg x  argminydomg (g( y)  D(x, y))domg - проксимальний оператор,
асоційований з функцією g , де D ( x , y ) - відстань Брегмана [2].
тут

Послідовність елементів, породжена алгоритмом (2) буде слабко збігатися до розв’язку
задачі, за умови коректного вибору додатного коефіцієнта  та виконання вище наведених умов.
Отже, даний алгоритм дає можливість розв’язати ряд задач рівноважного програмування.
Використання відстані Брегмана в ньому значно спрощує пошук проекцій на певні класи
множин, наприклад, на симплекс. Такий підхід дає значний приріст у швидкості роботи
алгоритму, особливо при розв’язанні багатовимірних задач.
Література
1. Ведель Я. И., Семенов В. В., Новый двухэтапный проксимальный алгоритм для решения задачи о
равновесии. Журнал обчислювальної та прикладної математики, №1 (118). – 2015. – С. 15-23.
2. Arindam B., Srujana M., Inderjit S.D., Joydeep G. (2005). Clustering with Bregman divergences. Journal
of Machine Learning Research, №6 – 2005. – P. 1705–1749.

