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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:Luận án đã đề xuất các phương pháp song song sau đây và
nghiên cứu sự hội tụ của chúng
- Phương pháp chỉnh lặp song song ẩn (PIIRM – cũng là một phương pháp điểm gần kề hiệu chỉnh
song song) và chỉnh lặp song song hiện giải hệ phương trình toán tử Ai(x) = 0, (i = 1, ..., N), với Ai là
các toán tử ngược đơn điệu mạnh.
- Phương pháp chiếu – điểm gần kề song song giải hệ phương trình toán tử Ai(x) = 0, (i = 1, ... N)
với Ai là các toán tử liên tục, đơn điệu cực đại.
- Các phương pháp lai ghép dạng CQ song song tìm điểm bất động chung của họ hữu hạn toán tử
không giãn tương đối trong không gian Banach lồi đều, trơn đều. Các thuật toán cải biên tương ứng
đã được đề xuất cho không gian Hilbert để việc tính toán dễ dàng hơn.
- Phương pháp Newton hiệu chỉnh song song (PRNM) giải phương trình A(x) = 0 với toán tử A phân
rã được thành tổng các toán tử đơn điệu, khả vi Frechet.
- Các phương pháp đã đề xuất trong luận án đều được minh họa bởi các thử nghiệm số trên cụm máy
tính song song.
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12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Các phương pháp là hữu dụng để giải các hệ phi tuyết kích thước lớn, đặt không chỉnh trên hệ
thống tính toán song song một cách hiệu quả. Bài toán này ứng dụng trong các lĩnh vực khai phá và
xử lý dữ liệu.
- Là công cụ hiệu quả giải một số bài toán kỹ thuật trong xử lý ảnh (biến đổi ảnh, khôi phục ảnh); đồ
họa (khớp đường cong, mặt cong); xử lý tín hiệu (lý thuyết lọc); cơ học lượng tử; y-dược học và sinh
học phân tử (nhận dạng tham số).v.v.
- Các phương pháp cũng hiệu quả để giải quyết một số bài toán phát sinh từ các vấn đề kinh tế, xã
hội, ví dụ bài toán cân bằng.

- Đây cũng là những công cụ để giải số hiệu quả các bài toán tính toán phát sinh từ các vấn đề toán
học khác.
13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo

- Mở rộng các kết quả của luận án cho trường hợp phương trình với toán tử accretive trong không
gian Banach.
- Nghiên cứu phương trình Hammerstein loại một (vế trái là hợp thành của các toán tử đơn điệu),
hoặc phương trình với toán tử là hiệu của các toán tử đơn điệu.
- Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật phân rã khác để xây dựng các phương pháp song song mới.
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