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TÓM TẮT 
Tính ổn định nghiệm của các bài toán trong tối ưu theo nghĩa tính liên tục Hölder/Lipschitz 
của ánh xạ nghiệm là một chủ đề rất quan trọng. Chủ đề này đã nhận được rất nhiều sự quan 
tâm của các nhà toán học trong gần mười mấy năm qua. Gần đây, trong các bài báo Anh et 
al., (2012) và Li et al., (2012), các tác giả đã sử dụng các giả thiết về tính lồi/lõm để đạt 
được tính liên tục Hölder/Lipschitz của ánh xạ nghiệm xấp xỉ bài toán cân bằng phụ thuộc 
tham số trong không gian định chuẩn. Các kết quả này đã mở ra bước ngoặc mới trong chủ 
đề nghiên cứu vì chúng đã cung cấp các điều kiện đủ cho tính chất Hölder/Lipschitz của ánh 
xạ nghiệm mà ở đó tập nghiệm không là tập đơn phần tử. Mục đích của nghiên cứu nhằm 
tiếp tục cải tiến các kết quả nghiên cứu trước đây. Mặt khác, chúng tôi muốn giảm nhẹ các 
điều kiện về tính lồi/lõm trong các kết quả trên mà vẫn đạt được tính liên tục Hölder/Lipschitz 
của ánh xạ nghiệm xấp xỉ bài toán cân bằng phụ thuộc tham số. Cụ thể, các kết luận của 
Định lý 2.1 trong Anh et al., (2012) và Định lý 2.3 trong Li et al., (2012) vẫn đúng với các 
giả thiết lồi/lõm giảm nhẹ mà chúng tôi đề xuất trong bài báo này. Ở đây, chúng tôi đưa ra 
các ví dụ cho thấy các giả thiết của chúng tôi yếu thực sự so với các điều kiện đã sử dụng 
trong các bài báo đã đề cập. Hơn nữa, một ví dụ ở cuối bài báo chứng tỏ rằng kết quả chính 
của bài báo này là một sự cải tiến rất có ý nghĩa trong chủ đề đang xét. 
Từ khóa: Bài toán cân bằng, liên tục Hölder, liên tục Lipschitz, tính tựa lõm, nghiệm xấp xỉ 
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1. GIỚI THIỆU 
Bài toán cân bằng (EP) có một vị trí 

quan trọng trong lý thuyết tối ưu và ứng 
dụng. Mô hình của (EP) rất đơn giản 
nhưng nó chứa nhiều bài toán tối ưu quan 
trọng có liên quan, ví dụ như bài toán tối 
ưu, bài toán bất đẳng thức biến phân, bài 
toán cân bằng Nash, bài toán điểm bất 
động,…Mô hình của bài toán này lần đầu 
tiên được nghiên cứu bởi H. Nikaido và 
K. Isoda (Nikaido and Isoda, 1955) dưới 
dạng bài toán mở rộng của trò chơi không 
hợp tác. Nhà toán học Ky Fan là người có 
những đóng góp chính đầu tiên cho bài 
toán cân bằng. Các kết quả về điều kiện 
tồn tại nghiệm cho bài toán cân bằng của 
Ky Fan là nền tảng cho hầu hết các kết 
quả về lý thuyết tối ưu sau này. Do đó, bài 
toán cân bằng vẫn thường được gọi là bất 
đẳng thức Ky Fan (Fan, 1972). Tuy 
nhiên, bài toán cân bằng chỉ thực sự được 
nghiên cứu rộng rãi ngay sau khi sự xuất 
bản công trình của hai nhà toán học Blum 
và Oettli (Blum and Oettli, 1994). Đã có 
nhiều công trình nghiên cứu về các điều 
kiện tồn tại nghiệm cho bài toán này và 
các dạng mở rộng của nó (Castllani et al., 
2010; Giannessi, 2000; Hai and Khanh, 
2007; Hai et al., 2009; Sadequi and 
Alizadeh, 2011 và các tài liệu tham khảo 
trong đó). Chủ đề nghiên cứu sự ổn định 
của nghiệm bao gồm tính nửa liên tục, 
liên tục theo nghĩa Berge/Hausdorff và 
theo nghĩa Hölder /Lipschitz cũng là một 
động lực cho nhiều nhà nghiên cứu (Ait 
Mansour and Riahi, 2005; Anh and 
Khanh, 2007; Bianchi and Pini, 2003; 
Huang et al., 2006; Kimura and Yao, 
2008 và các tài liệu tham khảo trong đó).  

Để ý rằng hầu hết các kết quả trước đây 
về tính liên tục Hölder /Lispchitz của ánh 
xạ nghiệm thì các giả thiết được đặt ra 
đều liên quan đến tính đơn điệu mạnh/lồi 
mạnh, và do đó tập nghiệm của bài toán 
là duy nhất trong lân cận của điểm đang 
xét. Điều này rất khó áp dụng vào các bài 
toán thực tế, ví dụ như bài toán hai mức. 
Do đó, đã có nhiều công trình cố gắng 
khắc phục nhược điểm này. Trong (Li et 
al., 2009; Li et al., 2011), các giả thiết 
liên quan đến tập nghiệm đã được nghiên 
cứu. Tuy nhiên, giả thiết này rất khó kiểm 
tra bởi vì khi ta nghiên cứu tính ổn định 
thì tập nghiệm của bài toán hầu như ta 
không biết. Trong (Anh et al., 2012; Li et 
al., 2012), các điều kiện đủ được sử dụng 
cho tính liên tục Hölder/Lipschitz của ánh 
xạ nghiệm xấp xỉ trong trường hợp tập 
nghiệm không duy nhất.  

Mục tiêu của bài báo này là nghiên cứu 
tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm 
xấp xỉ bài toán cân bằng. Các kết quả đạt 
được đã cải thiện được các kết quả trong 
các công trình (Anh et al., 2012; Li et al., 
2012). Nói cách khác, các kết quả trong 
(Anh et al., 2012; Li et al., 2012) vẫn 
đúng với các giả thiết giảm nhẹ hơn. Đây 
là sự cải tiến rất có ý nghĩa.  

Phần còn lại của bài báo được trình bày 
như sau. Mục 2 giới thiệu bài toán cân 
bằng vô hướng và nhắc lại các khái niệm 
cần thiết cho phần sau. Trong Mục 3, 
chúng tôi thiết lập các điều kiện đủ cho 
tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm 
xấp xỉ. Cuối cùng, Mục 4 là phần kết 
luận. 
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2. MỞ ĐẦU 
Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng 

|| ⋅ || để ký hiệu chuẩn trong không gian 
định chuẩn bất kỳ (nếu không gây nhầm 
lẫn) và ℝ& là tập hợp các số thực không 
âm. Đường kính của 𝐴 được ký hiệu là 
diam	𝐴 ≔ sup

1,13∈5
6|𝑥 − 𝑥9|6.  

Từ đây, nếu không có giả thiết gì thêm 
thì 𝑋, Λ và 𝑀 là các không gian định 
chuẩn. Cho 𝐷 ⊂ 𝑋 là tập con lồi, khác 
rỗng, 𝐶 ⊂ 𝑌 là nón lồi, đóng, có đỉnh với 
phần trong khác rỗng, 𝐾: Λ ⇉ 𝐷 là một 
ánh xạ đa trị có giá trị lồi, bị chặn và 
𝑓: 𝑋 × 𝑋 ×𝑀 → ℝ  là một hàm giá trị 
thực. Ta xét bài toán cân bằng như sau: 

(EP) Tìm  �̅� ∈ 𝐾(𝜆) sao cho 
𝑓(�̅�, 𝑦, 𝜇) ≥ 0 ∀	𝑦 ∈ 𝐾(𝜆).   

Trước hết, ta nhắc lại một số khái niệm 
cần thiết cho các phần tiếp theo. 

Cho hai tập con 𝐴 và 𝐵 của 𝑋, khoảng 
cách Hausdorff của  𝐴 và 𝐵 được định 
nghĩa bởi 
𝐻(𝐴, 𝐵) ≔ max	{ex(𝐴, 𝐵), ex(𝐵, 𝐴)} 

trong đó ex(𝐴, 𝐵) ≔ sup
W∈5

𝑑(𝑎, 𝐵) ∈ 𝐴	 và 

𝑑(𝑥, 𝐴): = inf
]∈	5

𝑑(𝑥, 𝑦)	là khoảng cách từ 

𝑥 đến 𝐴. 
Định nghĩa 2.1 (Bigi et al., 2019) Một 

hàm số 𝑓: 𝑋 → ℝ được gọi là lồi trên một 
tập lồi 𝐴 ⊂ 𝑋 nếu với mọi 𝑥^, 𝑥_ ∈ 𝐴 và 
𝑡 ∈ [0,1], 
𝑓(𝑡𝑥^ + (1 − 𝑡)𝑥_) ≤ 𝑡𝑓(𝑥^) + (1 −

𝑡)𝑓(𝑥_).                                      (1)        
(1) 

và 𝑓 được gọi là lõm nếu (1) được thay 
bởi 

𝑓(𝑡𝑥^ + (1 − 𝑡)𝑥_) ≥ 𝑡𝑓(𝑥^) +
(1 − 𝑡)𝑓(𝑥_).    
Định nghĩa 2.2 (Anh et al., 2015) Cho 

𝐾: Λ ⇉ 𝐷 là một ánh xạ đa trị. Khi đó, 𝐾 
được gọi là 𝑙. 𝛼-liên tục Hölder 	tại �̅� ∈ Λ 
nếu tồn tại một lân cận 𝑁 của �̅� sao cho  

𝐻m𝐾(𝜆^), 𝐾(𝜆_)n ≤ 𝑙‖𝜆^ − 𝜆_‖p,	 

∀𝜆^, 𝜆_ ∈ 𝑁. 
Định nghĩa 2.3 (Anh et al., 2012) Cho 

𝑓: 𝑋 → ℝ. Khi đó, 𝑓 được gọi là 𝑙. 𝛼- liên 
tục Hölder tại �̅� ∈ 𝑋 nếu tồn tại một lân 
cận 𝑈 của �̅� sao cho  

|𝑓(𝑥^) − 𝑓(𝑥_)| ≤ 𝑙‖𝑥^ − 𝑥_‖p, 
∀𝑥^, 𝑥_ ∈ 𝑈. 

Định nghĩa 2.4  Cho 𝑓: 𝑋 × 	𝑋 ×
	𝑋	 → ℝ. Khi đó, 𝑓 được gọi là 
(𝑙^. 𝛼^, 𝑙_. 𝛼_, 𝑙r. 𝛼r)- liên tục Hölder tại 
(𝑥s, 𝑦s, 𝑧s) ∈ 	𝑋 × 	𝑋 × 	𝑋 nếu tồn tại 
một lân cận 𝑁^ ×	𝑁_ ×	𝑁r của 
(𝑥s, 𝑦s, 𝑧s) sao cho  
|𝑓(𝑥^, 𝑦^, 𝑧^) − 𝑓(𝑥_, 𝑦_, 𝑧_)| ≤ 	 𝑙^‖𝑥^ −
𝑥_‖pu + 𝑙_‖𝑦^ − 𝑦_‖pv + 𝑙r‖𝑧^ − 𝑧_‖pw,  
∀(𝑥^, 𝑦^, 𝑧^), (𝑥_, 𝑦_, 𝑧_) ∈ 	𝑁^ ×	𝑁_ ×	𝑁r. 

Trong trường hợp bậc Hölder bằng 1 
thì tính liên tục Hölder được gọi là liên 
tục Lipschitz. 

Ta nói rằng một hàm số thỏa mãn một 
tính chất nhất định trên một tập con 𝐷 nếu 
nó thỏa mãn tính chất đó tại mọi điểm trên 
𝐷. 

Tiếp theo, chúng tôi đề xuất một khái 
niệm tổng quát liên quan đến tính tựa lõm 
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và nghiên cứu một số tính chất cần thiết 
trong phần tiếp theo.  

Định nghĩa 2.5 Cho 𝐴 ⊂ 𝑋 là một tập 
con lồi, khác rỗng và 𝜑: 𝐴 → ℝ là hàm 
giá trị thực.  Khi đó, 𝜑 được gọi là 0-mức 
dưới tựa lõm trên 𝐴 nếu với mỗi 𝑥^, 𝑥_ ∈
𝐴, 𝜆 ∈ [0,1] và 𝜑(𝜆𝑥^ + (1 − 𝜆)𝑥_) < 0 
thì hoặc 𝜑(𝑥^) < 0 hoặc 𝜑(𝑥_) < 0.  

Chú ý 2.1 Nếu 𝜑 là hàm tựa lõm trên 
𝐴, nghĩa là, 𝜑(𝜆𝑥^ + (1 − 𝜆)𝑥_) ≥
min	{𝜑(𝑥^), 𝜑(𝑥_)} với mọi 𝑥^, 𝑥_ ∈ 𝐴 
và 𝜆 ∈ [0,1] thì 𝜑 là 0-mức dưới tựa lõm 
trên 𝐴.  

Bổ đề 2.1 Cho 𝜑, 𝐴 như trong Định 
nghĩa 2.5. Ba điều kiện sau đây là tương 
đương nhau 

(a) 𝜑 là 0-mức dưới tựa lõm trên 𝐴. 

(b) Với mỗi tập con hữu hạn 
{𝑥^, 𝑥_, … , 𝑥{} ⊂ 𝐴 và 𝑥 ∈
conv{𝑥^, 𝑥_, … , 𝑥{} với 𝜑(𝑥) < 0 thì tồn 
tại 𝑖 ∈ {1, 2, … , 𝑛} sao cho 𝜑(𝑥�) < 0, 
trong đó conv{𝑥^, 𝑥_, … , 𝑥{} là bao lồi 
của {𝑥^, 𝑥_, … , 𝑥{}, nghĩa là, 
conv{𝑥^, 𝑥_, … , 𝑥{} = {𝑥 ∈ 𝑋 ∣ 𝑥 =
∑ 𝜆�𝑥�{
��^ , 𝜆� ≥ 0, ∑ 𝜆�{

��^ = 1}. 

(c) 𝔸 ≔ {𝑥 ∈ 𝐴 ∣ 𝜑(𝑥) ≥ 0} là tập 
lồi. 

Chứng minh 
(a) ⇒	(b) Được suy ra trực tiếp từ định 

nghĩa của 𝜑.  
(b)	⇒	(c) Với mọi 𝑥^, 𝑥_ ∈ 𝔸 và 𝑡 ∈

[0,1], ta có 𝜑(𝑥^) ≥ 0 và 𝜑(𝑥_) ≥ 0. 
Nếu 𝜑(𝑡𝑥^ + (1 − 𝑡)𝑥_) < 0 thì hoặc 
𝜑(𝑥^) < 0 hoặc 𝜑(𝑥_) < 0, điều này 

mâu thuẩn với ở trên. Vì vậy, 𝜑(𝑡𝑥^ +
(1 − 𝑡)𝑥_) ≥ 0 do đó 𝔸 là tập lồi.  

(c) ⇒ (a) Giả sử 𝜑 không là 0-mức 
dưới tựa lõm trên 𝐴. Khi đó, tồn tại 
𝑥^, 𝑥_ ∈ 𝐴 và 𝑡 ∈ [0,1], với 𝜑(𝑡𝑥^ +
(1 − 𝑡)𝑥_) < 0, ta có 𝜑(𝑥^) ≥ 0 và 
𝜑(𝑥_) ≥ 0. Do đó, 𝑥^, 𝑥_ ∈ 𝔸, vì 𝔸 lồi 
nên ta được 𝜑(𝑡𝑥^ + (1 − 𝑡)𝑥_) ≥ 0, 
điều này là mâu thuẩn. Vì vậy,  𝜑 là 0-
mức dưới tựa lõm trên 𝐴.                      �
 � 

Ví dụ sau đây chỉ ra rằng chiều ngược 
lại của Chú ý 2.1 nói chung không đúng. 

Ví dụ 2.1 Cho 𝐴 = ℝ	và 𝜑: 𝐴 → ℝ 
được xác định bởi 𝜑(𝑥) = 1 + |𝑥| với 
mọi 𝑥 ∈ 𝐴. Khi đó, tập hợp 
{ 𝑥 ∈ 	𝐴 ∣∣ 𝜑(𝑥) ≥ 	0 } ≡ ℝ, và do đó tập 
hợp này lồi. Áp dụng Bổ đề 2.1 ta được  
𝜑 là 0-mức dưới tựa lõm trên 𝐴. Tuy 
nhiên, với 𝑥^ = −1, 𝑥_ = 1 ∈ 𝐴 và 𝜆 =
^
_
, ta có min{𝜑(𝑥^), 𝜑(𝑥_)} = 2 trong khi  
𝜑(𝜆	𝑥^ 	+ (1 − 𝜆)𝑥_) = 1, vì vậy 𝜑 
không tựa lõm trên 𝐴. 

3. TÍNH LIÊN TỤC CỦA ÁNH XẠ 
NGHIỆM XẤP XỈ 

Với (𝜀, 𝜆, 𝜇) ∈ ℝ& × 𝛬 ×𝑀	,	 ta ký 
hiệu tập nghiệm xấp xỉ của (EP) là 
𝑆(𝜀, 𝜆, 𝜇), nghĩa là 

 𝑆(𝜀, 𝜆, 𝜇) ≔
{ 𝑥 ∈ 𝐾(𝜆) ∣∣ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝜇) + 𝜀 ≥ 0	∀	𝑦 ∈ 𝐾(𝜆) }.	 

Định lý 3.1 Xét (EP), giả sử các điều 
kiện sau đây thỏa mãn 

(i) 𝐾 là 𝑚.𝛼-liên tục Hölder trên 𝛬	; 

(ii) với mỗi 𝑦 ∈ 𝐾(𝜆) và 𝜇 ∈ 𝑀, ánh 
xạ (𝑥, 𝜀) ⟼ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝜇) + 𝜀 là 0-mức dưới 
tựa lõm trên 𝐾(𝛬) ×	(0, +∞); 
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(iii) 𝑓 là (𝑙^. 𝛼^, 𝑙_. 𝛼_, ℎ. 𝛽)-liên tục 
Hölder trên 𝐾(𝛬) × 	𝐾(𝛬) × 	𝑀. 

Khi đó, ánh xạ nghiệm 𝑆 liên tục 
Hölder trên (0, +∞) × 𝛬	 × 	𝑀. 
Chứng minh 

Cho tùy ý	(𝜀s, 𝜆s, 𝜇s) ∈ 	 (0, +∞) ×
𝛬 × 	𝑀, khi đó, tồn tại 𝜀s̅ với 0 < 𝜀s̅ < 𝜀s  
Bước 1.  Do (i), tồn tại một lân cận 𝑁 của 
𝜆s thỏa mãn  

  𝐾(𝜆) ⊂ 	𝐾(𝜆s) +
𝑚𝔹(0, ‖𝜆 − 𝜆s‖p	)	∀	𝜆 ∈ 𝑁 
và do đó, diam𝐾(𝜆) ≤ 𝜌:=
diam𝐾(𝜆s) + 2𝑚mdiam(𝑁)n

p. 

Ta ước lượng 
 𝐻(𝑆(𝜀^, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^)) trong đó 
𝜀^, 𝜀_ ∈ [𝜀s̅, +∞), 𝜀^ < 𝜀_ và (𝜆^, 𝜇^) ∈
𝛬 × 	𝑀. Vì 𝑆(𝜀^, 𝜆^, 𝜇^) ⊂ 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^), 
nên ta có  

exm𝑆(𝜀^, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^)n = 0.    (2)             
(2) 

Với mỗi 𝑥_ ∈ 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^), 𝑥s ∈
𝑆(0, 𝜆^, 𝜇^) và 𝑦 ∈ 𝐾(𝜆), ta có  
𝑓(𝑥_, 𝑦, 𝜇) + 𝜀_ ≥ 0, 𝑓(𝑥s, 𝑦, 𝜇) ≥ 0, 
nghĩa là  

(𝑥_, 𝜀_	), (𝑥s, 0) ∈ 𝐿
≔ { (𝑥, 𝜀) ∣∣ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝜇) + 𝜀 ≥ 0 }. 

Do (ii) và Bổ đề 2.1, ta được 𝐿 là tập 
lồi, suy ra  
(𝑥^, 𝜀^) ≔

�v��u
�v

(𝑥s, 0) +
�u
�v
(𝑥_, 𝜀_) ∈ 𝐿.	  

Nghĩa là, 𝑓(𝑥^, 𝑦, 𝜇) + 𝜀^ ≥ 0, suy ra 
𝑥^ ∈ 𝑆(𝜀^, 𝜆^, 𝜇^). Khi đó,  

  ‖𝑥_ − 𝑥^‖ =
�v��u
�v

‖𝑥_ −

𝑥s‖ ≤
�
�v
|ε^ − ε_|.   

Vì vậy, 
exm𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀^, 𝜆^, 𝜇^)n ≤

�
�v
|ε^ −

ε_| ≔ 𝑘^|ε^ − ε_|.                  (3) (3) 
Từ (2) và (3), suy ra 

𝐻m𝑆(𝜀^, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^)n ≤ 𝑘^|ε^ −
ε_|. 
Bước 2. Giả thiết (iii) chỉ ra sự tồn tại một 
lân cận 𝑈 của 𝜇s sao cho với mọi 𝑥, 𝑦 ∈
𝐾(𝑁) và 𝜇^, 𝜇_ ∈ 𝑈, 

 |𝑓(𝑥, 𝑦, 𝜇^) − 𝑓(�̅�, 𝑦, 𝜇_)| ≤ ℎ‖𝜇^ −
𝜇_‖�.                                       (4)             
(4) 

Ta ước lượng cho  
𝐻(𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_)) với 𝜀_ ∈
[𝜀s̅, +∞), 𝜆^ ∈ 𝑁 và 𝜇^, 𝜇_ ∈ 𝑈, 𝜇^ ≠ 𝜇_. 
Ta có hai trường hợp. 

Trường hợp 1. Nếu ‖𝜇^ − 𝜇_‖� ≤
�v
�
, thì 

0 < 𝑠 ≔ ℎ‖𝜇^ − 𝜇_‖� ≤ 𝜀_. 
Ta cần chứng minh 𝑆(𝜀_ − 𝑠, 𝜆^, 𝜇^) ⊂

𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_). Thật vậy, lấy �̅� ∈ 𝑆(𝜀_ −
𝑠, 𝜆^, 𝜇^), thì với mọi  𝑦 ∈
𝐾(𝜆^), 𝑓(�̅�, 𝑦, 𝜇_) + 𝑓(�̅�, 𝑦, 𝜇^) −
𝑓(�̅�, 𝑦, 𝜇_) + 𝜀_ − 𝑠 ≥ 0.		Kết hợp điều 
này với (4), ta được 𝑓(�̅�, 𝑦, 𝜇_) + 𝜀_ ≥ 	0 
với mọi 𝑦 ∈ 𝐾(𝜆^), nghĩa là �̅� ∈
𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_). Sử dụng kết quả của Bước 
1, ta có   

exm𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_)n ≤
exm𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_ − 𝑠, 𝜆^, 𝜇^)n ≤
𝐻(𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_ − 𝑠, 𝜆^, 𝜇^)) ≤

��
���
‖𝜇^ − 𝜇_‖�. 
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Tương tự,  
exm𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_), 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^)n ≤
��
���
‖𝜇^ − 𝜇_‖�. 

Do đó, 
𝐻m𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_)n ≤
��
���
‖𝜇^ − 𝜇_‖� ≔ 𝑘_‖𝜇^ − 𝜇_‖�      (5) 

Trường hợp 2.  Nếu ‖𝜇^ − 𝜇_‖� >
�v
�

 thì 
tồn tại một số tự nhiên 𝑛s thỏa mãn 
 �W¡¢
{�

≤ £���
�
¤
^
�¥ . Gọi 𝑃 là một phân 

hoạch của đoạn [𝜇^, 𝜇_] với 𝑛s + 1 nút 
𝑧^, … , 𝑧{�&^ sao cho 𝑧^ = 𝜇^, 𝑧{�&^ =
𝜇_, ‖𝑧� − 𝑧�&^‖ =

‖§u�§v‖
{�

	.	Khi đó, ‖𝑧� −

𝑧�&^‖ ≤
¨
{�
≤ £���

�
¤
^
�¥ , với 𝜃 ≔ diam𝑈. 

Vì vậy, ‖𝑧� − 𝑧�&^‖� ≤
���
�
≤ �v

�
. Từ (5), ta 

có 

𝐻m𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_)n ≤
𝜌ℎ
𝜀s̅
ª‖𝑧� − 𝑧�&^‖�
{�

��^

≤
𝑛s𝜌ℎ
𝜀s̅

𝜀_
ℎ ≤

𝑛s𝜌ℎ
𝜀s̅

‖𝜇^ − 𝜇_‖�

≔ 𝑘_‖𝜇^ − 𝜇_‖�. 
Bước 3. Lấy 𝜀_ ∈ [𝜀s̅, +∞), 𝜇_ ∈ 𝑈	 và 

𝜆^, 𝜆_ ∈ 𝑁9, trong đó 𝑁9 ⊂ 𝑁 là một lân 
cận của 𝜆s với diam𝑁9 ≤ ^

_
. Ta ước lượng 

𝐻m𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_), 𝑆(𝜀_, 𝜆_, 𝜇_)n với 𝜆^ ≠
𝜆_. Đặt 𝜂 ≔ 𝜀_ − 𝜀s̅ và 𝛿 ≔ (𝑙^𝑚pu +
𝑙_𝑚pv)‖𝜆^ − 𝜆_‖pw trong đó 𝛼r ≔
min{𝛼, 𝛼𝛼^, 𝛼𝛼_}, ta cũng có hai trường 
hợp. 

Trường hợp 1.  Nếu 𝛿 ≤ 𝜂 thì 𝜀_ −
𝛿 ≥ 𝜀_ − 𝜂 = 𝜀.̅ Với mọi 𝑥^ ∈ 𝑆(𝜀_ −
𝛿, 𝜆^, 𝜇_) thì 𝑥^ ∈ 𝐾(𝜆^) và 
𝑓(𝑥^, 𝑦, 𝜇_) + 𝜀_ − 𝛿 ≥ 0 với mọi 𝑦 ∈
𝐾(𝜆^). Do (i), tồn tại 𝑥_ ∈ 𝐾(𝜆_) sao cho 

‖𝑥^ − 𝑥_‖ ≤ 𝑚‖𝜆^ − 𝜆_‖p. Với mỗi 
𝑦_ ∈ 𝐾(𝜆_), cũng do (i), tồn tại 𝑦^ ∈
𝐾(𝜆^) thỏa mãn ‖𝑦^ − 𝑦_‖ ≤ 𝑚‖𝜆^ −
𝜆_‖p. Vì 𝑦^ ∈ 𝐾(𝜆^), ta có  
𝑓(𝑥_, 𝑦_, 𝜇_) + 𝑓(𝑥^, 𝑦^, 𝜇_)

− 𝑓(𝑥_, 𝑦_, 𝜇_) + 𝜀_ − 𝛿
≥ 0. 

Do (iii), ta được 
|𝑓(𝑥^, 𝑦^, 𝜇_) − 𝑓(𝑥_, 𝑦_, 𝜇_)|

≤ 𝑙^‖𝑥^ − 𝑥_‖pu
+ 𝑙_‖𝑦^ − 𝑦_‖pv 

≤ 𝑙^𝑚pu‖𝜆^ − 𝜆_‖ppu 
+𝑙_𝑚pv‖𝜆^ − 𝜆_‖ppv ≤ 𝛿. 

Vì vậy, 𝑓(𝑥_, 𝑦_, 𝜇_) + 𝜀_ ≥ 0, nghĩa 
là 𝑥_ ∈ 𝑆(𝜀_, 𝜆_, 𝜇_). 

Với mỗi 𝑥s ∈ 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_) và 𝑥^ ∈
𝑆(𝜀_ − 𝛿, 𝜆^, 𝜇_), ta có  

𝑑m𝑥s, 𝑆(𝜀_, 𝜆_, 𝜇_)n ≤ ‖𝑥_ − 𝑥s‖
≤ ‖𝑥_ − 𝑥^‖ + ‖𝑥^ − 𝑥s‖ 

            ≤ 𝑚‖𝜆^ − 𝜆_‖p + ‖𝑥^ − 𝑥s‖. 
Vì 𝑥^là tùy ý, ta được 
𝑑m𝑥s, 𝑆(𝜀_, 𝜆_, 𝜇_)n ≤ 𝑚‖𝜆^ − 𝜆_‖p +
𝑑m𝑥s, 𝑆(𝜀_ − 𝛿, 𝜆^, 𝜇_)n, suy ra 

exm𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_), 𝑆(𝜀_, 𝜆_, 𝜇_)n
≤ 𝑚‖𝜆^ − 𝜆_‖p 

+exm𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_), 𝑆(𝜀_ − 𝛿, 𝜆^, 𝜇_)n 

≤ 𝑚‖𝜆^ − 𝜆_‖p 

+𝐻m𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_), 𝑆(𝜀_ − 𝛿, 𝜆^, 𝜇_)n 

≤ 𝑚‖𝜆^ − 𝜆_‖p +
𝜌
𝜀s̅
|𝛿| 

≤ 𝑚‖𝜆^ − 𝜆_‖p 

+
𝜌(𝑙^𝑚pu + 𝑙_𝑚pv)

𝜀s̅
‖𝜆^ − 𝜆_‖pw 
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≤ 𝑚 +
𝜌(𝑙^𝑚pu + 𝑙_𝑚pv)

𝜀s̅
® ‖𝜆^ − 𝜆_‖pw. 

Trường hợp 2. Nếu 𝛿 > 𝜂 thì tồn tại một 
số tự nhiên 𝑛 thỏa mãn ¯

{
≤ 𝜂. Gọi 𝑃′ là 

một phân hoạch của đoạn [𝜆^, 𝜆_] với 𝑛 +
1 nút 𝑢^, 𝑢_, … , 𝑢{&^ trong đó 𝑢^ =
𝜆^, 𝑢{&^ = 𝜆_, ‖𝑢^ − 𝑢{&^‖ =

‖²u�²v‖
{

. 

Khi đó, ‖𝑢^ − 𝑢{&^‖pw ≤
‖²u�²v‖³w

{
≤

´
µu¡³u&µv¡³v

 , nghĩa là  (𝑙^𝑚pu +
𝑙_𝑚pv)‖𝑢^ − 𝑢{&^‖pw ≤ 𝜂. Áp dụng kết 
quả của Trường hợp 1, ta được 

𝐻m𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_), 𝑆(𝜀_, 𝜆_, 𝜇_)n

≤ª𝐻(𝑆(𝜀_, 𝑢�, 𝜇_), 𝑆(𝜀_, 𝑢�&^, 𝜇_))
{

��^

 

≤ 𝑛𝑚 +
𝜌(𝑙^𝑚pu + 𝑙_𝑚pv)

𝜀s̅
® ‖𝑢�

− 𝑢�&^	‖pw 

≤ 𝑚 +
𝜌(𝑙^𝑚pu + 𝑙_𝑚pv)

𝜀s̅
® 𝑛^�pw‖𝜆^

− 𝜆_‖pw ≔ 𝑘r‖𝜆^ − 𝜆_‖pw. 

Bước 4. Ta có  

𝐻m𝑆(𝜀^, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_, 𝜆_, 𝜇_)n
≤ 𝐻(𝑆(𝜀^, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^)) 
+𝐻(𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇^), 𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_)) 
+𝐻(𝑆(𝜀_, 𝜆^, 𝜇_), 𝑆(𝜀_, 𝜆_, 𝜇_)) 

≤ 𝑘^|𝜀^ − 𝜀_| + 𝑘_‖𝜇^ − 𝜇_‖�
+ 𝑘r‖𝜆^ − 𝜆_‖pw. 

Chứng minh kết thúc.                            �
               � 

Chú ý 3.1 Theo Bổ đề 2.1, tính 0-mức 
dưới tựa lõm trong giả thiết (ii) yếu hơn 
thực sự so với tính lõm của hàm mục tiêu 

trong các bài báo (Anh et al., 2012; Li et 
al., 2012). Vì vậy Định lý 3.1 là một cải 
tiến của các kết quả chính trong các công 
trình được đề cập ở trên. 

Ví dụ sau đây cho thấy kết quả trong 
Định lý 3.1 thì được nghiệm đúng nhưng 
các kết quả trong (Anh et al., 2012; Li et 
al., 2012) thì không sử dụng được. 

Ví dụ 3.1 Cho 𝐷 = ℝ, 𝛬 = 𝑀 =
[0,1], 𝐾(𝜆) = [0, 𝜆] và 𝑓(𝑥, 𝜇) = 𝑥_ +
𝜇. Khi đó tất cả các giả thiết của Định lý 
3.1 được thỏa mãn. Tập nghiệm xấp xỉ 
𝑆(𝜇) = [0, 𝜆] liên tục Hölder. Tuy nhiên, 
các kết quả trong (Anh et al., 2012; Li et 
al., 2012) không sử dụng được vì hàm 𝑓 
không lõm theo biến thứ nhất. 

Hệ quả sau đây liên quan đến tính liên 
tục Lipschitz của ánh xạ nghiệm được suy 
ra trực tiếp từ Định lý 3.1. 

Hệ quả 3.1 Cho (EP), giả sử các điều 
kiện sau đây được thỏa mãn 

(i) 𝐾 liên tục Lipschitz trên 𝛬; 

(ii) với mỗi 𝑦 ∈ 𝐾(𝜆) và 𝜇 ∈ 𝑀, 
(𝑥, 𝜀) ⟼ 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝜇) + 𝜀 là 0-mức dưới 
tựa lõm trên 𝐾(𝛬) ×	(0, +∞); 

(iii) 𝑓 liên tục Lipschitz trên 𝐾(𝛬) ×
	𝐾(𝛬) × 	𝑀. 

Khi đó, ánh xạ nghiệm 𝑆 liên tục 
Lipschitz trên (0, +∞) × 𝛬 × 	𝑀	. 

Chú ý 3.2 Hệ quả 3.1 đã tổng quát và 
cải thiện nhiều kết quả quan trọng về tính 
liên tục Lipschitz của ánh xạ nghiệm xấp 
xỉ bài toán cân bằng (xem Định lí 2.3, Li 
et al., 2012 và Định lí 2.1, Anh et al., 
2012).    

4. KẾT LUẬN  
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Trong bài báo này, bằng cách sử dụng 
các giả thiết về tính mức dưới tựa lõm, 
chúng tôi đã thành công trong việc thiết 
lập các điều kiện đủ cho tính liên tục 
Hölder của ánh xạ nghiệm, đáp ứng mục 
tiêu đã đặt ra. Các kết quả đạt được rất có 
ý nghĩa trong toán học ứng dụng. Bên 
cạnh đó các kết quả trong bài báo có thể 
được mở rộng nghiên cứu cho các bài 
toán quan trọng trong tối ưu như bài toán 
tựa cân bằng, bài toán cân bằng vectơ,… 
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ABSTRACT 
The stability for optimization-related problems in the sense of Hölder/Lipschitz continuity of 
solution mappings is a very important topic. This topic has received much attention of 
mathematicians for the last ten years. Recently, in Anh et al. (2012) and Li et al. (2012), the 
Hölder/Lipschitz continuity of approximate solution mappings to parametric equilibrium 
problems is obtained under the key assumptions of the convexity/concavity in normed spaces. 
These results disclosed a new turning point in the topic because they provided sufficient 
conditions for the Hölder/Lipschitz continuity of the solution mappings where the solutions 
were not unique. Our aim in this paper is to improve the results in the papers above. In other 
words, we want to relax the convexity/concavity conditions in the above results to the weaker 
one whereas Hölder/Lipschitz continuity for approximate solution mappings to the 
parametric equilibrium problems is also archived. Namely, the conclusions of Theorem 2.1 
in Anh et al. (2012) and Theorem 2.3 in Li et al. (2012) are still valid under slight 
convexity/concavity assumptions proposed in this paper. Here, we provide examples to show 
that our assumptions are really weaker than the conditions used in the papers mentioned. 
Moreover, an example at the end of this paper illustrates that the main results of the paper 
is a significant improvement in the subject. 
Keywords: Equilibrium problems, H�̈�lder continuity, Lipschitz continuity, quasiconcavity, 
approximate solutions. 


