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Streszczenie: Wiele problemów optymalizacji wypuk÷ej w przestrzeniRn z iloczynem skalarnym
h�; �i i norm ¾a k�k mo·zna przedstawíc w postaci nast¾epuj ¾acej nierównósci wariacyjnej VIP(F ; C):

Dany jest podzbiór niepusty, domkni¾ety i wypuk÷y C � Rn i odwzorowanie monoto-
niczne F : Rn ! Rn. Nale·zy znaléźc �x 2 C taki, ·ze hF �x; z � �xi � 0 dla dowolnego
z 2 C (o ile taki �x istnieje).

Przyk÷adem nierównósci wariacyjnej jest zadanie minimalizacji funkcji wypuk÷ej ró·zniczkowal-
nej f : Rn ! R na zbiorze domkni¾etym wypuk÷ym C � Rn. W tym przypadku F = rf
i nierównóśc wariacyjna mówi, ·ze pochodna kierunkowa w punkcie �x w dowolnym kierunku
dopuszczalnym jest nieujemna. Jak wiadomo, jest to warunek konieczny i wystarczaj ¾acy na
to, aby punkt �x by÷minimizerem funkcji wypuk÷ej f na zbiorze C. Jésli odwzorowanie F jest
mocno monotoniczne i lipschitzowskie, to twierdzenie Banacha o punkcie sta÷ym gwarantuje ist-
nienie dok÷adnie jednego rozwi ¾azania nierównósci wariacyjnej VIP(F ; C). Klasyczn ¾a metod ¾a
s÷u·z ¾ac ¾a rozwi ¾azaniu tej nierównósci jest rzutowa metoda gradientowa xk+1 = PC(xk��Fxk) za-
proponowana przez Goldsteina, gwarantuj ¾aca zbie·znóśc do rozwi ¾azania dla dostateczne ma÷ego
� > 0. Wad ¾a tej metody jest koniecznóśc wyznaczenia w ka·zdej iteracji rzutu metrycznego, co
w wielu przypadkach samo w sobie jest trudnym zadaniem. Przyk÷adem mo·ze býc wyznacze-
nie rzutu metrycznego na zbiór C � Rn b¾ed ¾acy przekrojem zbiorów domkni¾etych wypuk÷ych
Ci � Rn, i = 1; 2; :::;m. W swoim referacie przedstawi¾e mody�kacj¾e rzutowej metody gra-
dientowej, tzw. uogólnion ¾a metod¾e hybrydow ¾a najszybszego spadku, w której w ka·zdej iteracji
zast¾epuje si¾e operator PC przez operator nieoddalaj ¾acy lub nawet quasi-nieoddalaj ¾acy Tk taki,
·ze C �

T1
k=0 FixTk, zás sta÷¾a � przez ci ¾ag �k ! 0. Mówimy, ·ze operator T : Rn ! Rn po-

siadaj ¾acy punkt sta÷y jest quasi-nieoddalaj ¾acy, jésli kTx� zk � kx� zk dla dowolnych x 2 Rn
i z 2 FixT . Przyk÷adami operatorów quasi-nieoddalaj ¾acych s ¾a: operator nieoddalaj ¾acy po-
siadaj ¾acy punkt sta÷y (w szczególnósci rzut metryczny na zbiór domkni¾ety wypuk÷y C) oraz tzw.
rzut subgradientowy. Przedstawi¾e rezultaty, w którym podam warunki wystarczaj ¾ace zbie·znósci
do rozwi ¾azania dla ci ¾agów generowanych przez uogólnion ¾a metod¾e hybrydow ¾a najszybszego
spadku. Nast¾epnie dla nierównósci wariacyjnej VIP(F ;

Tm
i=1Ci) przedstawi¾e przyk÷ady konkret-

nych metod spe÷niaj ¾acych te warunki. Metody te generuj ¾a wi¾ec ci ¾agi zbie·zne do rozwi ¾azania
tej nierównósci. Wi¾ekszóśc z rezultatów przedstawionych w referacie zachodzi równie·z dla
przestrzeni Hilberta.
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