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ანოტაცია

განხილულია ბულის ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ორკრიტერიუმიანი ამოცანის ამოხსნის

საკითხები. დანიშვნის ორკრიტერიუმიანი ამოცანისათვის ნაჩვენებია, რომ სამართლიანია

შემდეგი წინადადება, არსებობს დანიშვნის ორკრიტერიუმიანი ამოცანები, რომლებშიც

|P (Y )| = n!, სადაც n ამოცანის განზომილებაა , Y - ვექტორული

შეფასებების სიმრავლე, P (Y ) კი პარეტო-ოპტიმალური ვექტორების სიმრავლეა.

მოყვანილია რიცხვითი ექსპერიმენტების შედეგები დანიშვნის მცირეგანზომილებიანი

ორკრიტერიუმიანი ამოცანისათვის. განხილულია პროექტების არჩევის ორკრიტერიუმიანი

ამოცანის ამოხსნის ერთი მეთოდი.

Absract

Issues of solving some binary optimization problems are presented. It is

shown that the sentence below stands true for a bicriteria assignment prob-

lem: There exist some instances, where we get |P (Y )| = n!. here n is a size

of an instance, Y - feasible set in criterion space, P (Y ) - set of Pareto

optimal solutions. Numerical test results are included for the low dimension

assignment problem. One practical method is considered for solving bicriteria

version of project selection problem.
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შესავალი

მრავალკრიტერიუმიანი ოპტიმიზაციის ამოცანები მეცნიერების, ტექნიკისა და

ეკონომიკის მრავალ სფეროში გვხვდება.

მათემატიკური პროგრამირების ამოცანების ამოხსნის მეთოდები ერთი კრიტერიუმის

შემთხვევაში ინტენსიურად მუშავდება ბოლო 60 წლის მანძილზე, თუმცა ამ

მეთოდების შესწავლა ასახავს მათემატიკური პროგრამირების განვითარების საწყისი

და შეიძლება ითქვას მარტივი ეტაპის პრობლემებს. სულ უფრო ნათელი ხდება,

რომ ნებისმიერი სერიოზული რეალური ამოცანა ხასიათდება არა მხოლოდ ერთი

კრიტერიუმით [1], ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთკრიტერიუმიანი ამოცანების

ამოხნის მეთოდები საკმაოდ კარგადაა შესწავლილი, საჭიროა არსებული თეორიული

და პრაქტიკული შედეგები განვითარდეს იმ მიმართულებით, რომ მათი გამოყენება

შესაძლებელი გახდეს მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანებისთვისაც.

მრავალკრიტერიუმიანი ოპტიმიზაციის ამოცანებს შორის განსაკუთრებული ადგილი

უჭირავს დისკრეტულ ამოცანებს, ანუ ამოცანებს, რომელთა დასაშვებ ამონახსნთა

სიმრავლე დისკრეტულია (სასრულია), ასეთ ამოცანებს მიეკუთვნება უმოკლესი

გზის, მინიმალური დამფარავი ხის, დანიშვნის, კომივოიაჟერის და ა.შ. ამოცანები.

რამდენიმე კრიტერიუმის გათვალისწინება არსებითად ცვლის ამოცანის ხასიათს

სკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანასთან შედარებით. განსხვავება პირველ რიგში

გამოიხატება ვექტორული ფუნქციის მინიმუმის არაერთადერთობაში (მიღებული

ტერმინოლოგიით პარეტო-ოპტიმალურის არაერთადერთობაში), რომელთა რიცხვი

შეიძლება იყოს ძალიან დიდი.

მეორე განსაკუთრებულობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ ხდება ამოცანის

სირთულის პრინციპული ცვლილება ერთიდან მრავალ კრიტერიუმზე გადასვლისას.

[4], [5] შრომებში ნაჩვენებია, რომ სკალარულ შემთხვევაში პოლინომიურად

ამოხსნადი ამოცანები როგორიცაა მინიმალური გზის, მინიმალური დამფარავი ხის და

დანიშვნის ამოცანები გადაიქცევიან NP-რთულ ამოცანებად უკვე ორი კრიტერიუმის

შემთხვევაშიც.

ბოლო წლებში მრავალკრიტერიუმიანი ოპტიმიზაციის ამოცანების კვლევებში დიდი

როლი ენიჭება კრიტერიალური სივრცის ვიზუალიზაციის საკითხებს, რაც ბუნებრივია

განსაკუთრებით ეფექტურია ორკრიტერიუმიან ამოცანებში.

ნაშრომის მიზანია დანიშვნის და ბულის პროგრამირების სპეციალური კლასის

ამოცანისათვის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული საკითხის გმოკვლევა.

კერძოდ : 1) სიბრტყეზე მოცემული წერტილთა სასრული სიმრავლისისთვის

ამოზნექილი გარსის აგების ალგორითმის რეალიზაცია(რაც გამოიყენება ვექტორულ

შეფასებათა სივრცეში პარეტოს წერტილთა განაწილების სტრუქტურის შესასწავლად),

2) კრიტერიუმთა წრფივი ნახვევით მოძებნადი ეფექტური წერტილების ხვედრითი

წილის გარკვევა ეფექტურ წერტილთა სრულ სიმრავლეში. 3) დანიშვნის ამოცანისათვის

(სკალარული შემთხვევა) უნგრული მეთოდის რეალიზაცია, 4) დანიშვნის ამოცანისათვის
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ეფექტურ წერტილთა სიმრავლის შეფასება, 5) კომპრომისების მეთოდის რეალიზაცია

მცირე ანზომილებიან ბულის პროგრამირების ამოცანებში.

§1 მრავალკრიტერიუმიანი ოპტიმიზაციის საწყისი ცნებები

1.1 მრავალკრიტერიუმიანი ოპტიმიზაციის ამოცანის დასმა

ადამიანის მოღვაწეობის თითქმის ყველა სფეროში წარმოიშობა მიზნის მიღწევის

არსებული საშუალებებიდან საუკეთესოს ანუ ოპტიმალურის არჩევის პრობლემა.

მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვადასხვა დარგების სპეციალისტები ახალი მოწყობილობების

დაგეგმარებისას ცდილობენ მიიღონ საუკეთესო საინჟინრო, კონსტრუქციული და

საპროექტო გადაწყვეტილებები. საბანკო სფეროს წარმომადგენლები ოპტიმალურად

ირჩევენ ობიექტებს ინვესტირებისათვის, ფირმებისა და საწარმოების ეკონომისტები

კი ირჩევენ ოპტიმალურ ეკონომიკურ პოლიტიკას და ა.შ. შევეცადოთ გამოვყოთ

ისეთი ზოგადი ელემენტები, რომლებიც დამახასიათებელია ასეთი ამოცანებისათვის.

პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს და აღწერილ იქნას სიმრავლე, რომელშიც

უნდა განხორციელდეს არჩევა. აღვნიშნოთ ის X-ით და ვუწოდოთ დასაშვებ

ამონახსნთა სიმრავლე. ხშირად ამონახსნის მაგივრად იხმარება ტერმინები:

ალტერნატივა, ვარიანტი, გეგმა, სტრატეგია. ეს სიმრავლე შეიძლება იყოს როგორც

სასრული, ასევე უსასრულო. თვითონ ამონახსნის ბუნებას გადაწყვეტილების მიღების

თეორიისათვის არაფითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს შეიძლება იყოს საპროექტო

გადაწყვეტილება, პოლიტიკური ან ეკონომიკური სტრატეგია, პერსპექტიული გეგმა,

განვითარების პროგნოზი და სხვა.

ამორჩევის ამოცანის სირთულე მრავალი კრიტერიუმის შემთხვევაში მდგომარეობს

იმაში, რომ შეუძლებელია აპრიორული განსაზღვრება იმისა, თუ რას ვუწოდოთ

ოპტიმალური ამონახსნი.

ამონახსნის არჩევა გულისხმობს დასაშვებ ამონახსნთა შორის გარკვეული აზრით

საუკეთესოს არჩევას, თუმცა ეს შეიძლება არ იყოს ერთი ამონახსნი და იყოს

დასაშვებ ამონახსნთა რაღაც ქვესიმრავლე C(X), რომელსაც ვუწოდოთ ამორჩეული

ამონახსნების სიმრავლე.

ამორჩევის პროცესი შეუძლებელია განხორციელდეს იმ პირის გარეშე, რომელიც

ანხორციელებს ამ ამორჩევას. პირს (ან მთელ კოლექტივს) რომელიც ანხორციელებს

ამორჩევასა და პასუხისმგებელია მის შედეგებზე უწოდებენ გადაწყვეტილების მიმღებ

პირს(მოკლედ გმპ).

ჩვეულებრივ მიღებულია, რომ უკვე ამორჩეული (და ამიტომ შეიძლება

ვთქვათ მისაღები, ხელსაყრელი, საუკეთესო) ალტერნატივა არის ისეთი დასაშვები

ალტერნატივა, რომელიც ყველაზე უფრო შეესაბამება გმპ-ს ინტერესებს და მიზნებს.

გმპ-ს სურვილი მიაღწიოს გარკვეულ მიზანს მათემატიკურ ტერმინებში გარკვეული

რიცხვითი ფუნქციების X სიმრავლეზე მაქსიმიზაციის(ან მინიმიზაციის) სახით

ჩაიწერება. მაგრამ რთულ სიტუაციებში საქმე გვაქვს არა ერთ, არამედ რამდენიმე
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ასეთ ფუნქციასთან. ამ დროს ამბობენ, რომ გვაქვს ე.წ. ვექტორული კრიტერიუმი,

რომელიც შედგება რამდენიმე სკალარული ფუნქციისაგან:

f1, f2, . . . fm, m ≥ 2, fi : X → R, i = 1, 2 . . . .m.

ცხადია, რომ ვექტორული კრიტერიუმი f = (f1, f2, . . . , fm) ღებულობს მნიშვნელობებს

Rm - m განზომილებიან ვექტორთა სივრცეში. ამ სივრცეს უწოდებენ კრიტერიალურ

სივრცეს ან შეფასებათა სივრცეს, ხოლო ვექტორული f კრიტერიუმის ყოველ f(x) =

(f1(x), f2(x), . . . , fm(x)) ∈ Rm მნიშვნელობას განსაზღვრული x ∈ X ამონახსნისათვის

კი x ამონახსნის ვექტორულ შეფასებას.

Y = f(X) = {y ∈ Rm | y = f(x), სადაც x ∈ X}

სიმრავლეს ეწოდება შესაძლო შეფასებათა სიმრავლე. ასევე შემოვიტანოთ ამორჩეული

ვექტორების სიმრავლე:

C(Y ) = f(C(X)) = {y ∈ Y | y = f(x), სადაც x ∈ C(X)}

როგორც წესი X და Y სიმრავლეებს შორის შეიძლება დავამყაროთ

ურთიერთცალსახა შესაბამისობა. ამიტომ მათემატიკურად ამორჩევა X სიმრავლეში

ტოლფასია ამორჩევისა Y სიმრავლეში, და ყველა განსაზღვრება თუ შედეგი

შეიძლება ფორმულირებულ იქნას, როგორც დასაშვებ ამონახსნთა ტერმინებში, ასევე

ვექტორების (კრიტერიალური სივრცის) ტერმინებში.

ამორჩევის ამოცანას, რომელშიც დაფიქსირებულია დასაშვებ ამონახსნთა X

სიმრავლე და f ვექტორული კრიტერიუმი უწოდებენ მრავალკრიტერიუმიან

ამოცანას ან ოპტიმიზაციის მრავალკრიტერიუმიან ამოცანას. უნდა აღინიშნოს, რომ

ვექტორული კრიტერიუმით წარმოდგენილი "მიზნები" ხშირად წინააღმდეგობრივია

და მათი მიღწევა ერთდროულად შეუძლებელია, ამიტომ ვექტორული კრიტერიუმის

გარდა საჭიროა დამატებითი ინფორმაცია კომპრომისის განსახორციელებლად, ანუ

სხვანაირად რომ ვთქვათ, საჭიროა დამატებითი ინფორმაცია გმპ-ის პრიორიტეტების

შესახებ. საჭიროა მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანის დასმაში შევიტანოთ კიდევ ერთი

ელემენტი, რომელიც აღწერს ამ პრიორიტეტებს (უპირატესობას).

განვიხილოთ ორი დასაშვები x′ და x′′ ამონახსნი. ვთქვათ, გმპ ირჩევს

(უპირატესობას ანიჭებს) პირველს. ამ შემთხვევაში წერენ

x′ �X x′′,

შევნიშნოთ, რომ ყოველი დასაშვები x′ და x′′ ამონახსნისათვის შეიძლება არც x′ �X
x′′ თანაფარდობა და არც x′ ≺X x′′ თანაფარდობა არ შესრულდეს. ეს სიტუაცია

რეალურად ასახავს საქმის არსს.

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ

f(x′) �Y f(x′′) ⇐⇒ x′ �X x′′, x′, x′′ ∈ X,
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ანუ y′ = f(x′) ვექტორი უპირატესია y′′ = f(x′′) ვექტორთან მაშინ და მხოლოდ მაშინ,

როცა x′ უპირატესია x′′-თან.

1.2 ოპტიმალური ამონახსნი პარეტოს აზრით (პარეტოს ოპტიმალური
ამონახსნი)

ვთქვათ, x′ და x′′ ორი ნებისმიერი დასაშვები ამონახსნია, მაშინ შესაძლებელია

შემდეგი სამი შემთხვევიდან მხოლოდ ერთი:

1) სამართლიანია თანაფარდობა x′ �X x′′,

2) სამართლიანია თანაფარდობა x′′ �X x′,

3) არ სრულდება არც 1) და არც 2).

1) შემთხვევაში ამბობენ, რომ x′ დომინირებს x′′-ზე,

2) შემთხვევაში x′′ დომინირებს x′-ზე.

3) შემთხვევაში კი x′ და x′′ არ არიან სადარნი.

განსაზღვრება: x∗ ∈ X ამონახსნს ეწოდება პარეტოს აზრით ოპტიმალური(პარეტო-

ოპტიმალური), თუ არ მოიძებნა ისეთი x ∈ X დასაშვები ამონახსენი, რომ

სამართლიანია უტოლობა f(x) ≤ f(x∗). პარეტოს აზრით ოპტიმალური ყველა

ამონახსნი ქმნის პარეტოს სიმრალეს, რომელსაც Pf (X)-ით აღნიშნავენ.

ვთქვათ, x∗ პარეტო-ოპტიმალური ამონახსნია, ხოლო f(x∗)-მისი შესაბამისი

პარეტო-ოპტიმალური ვექტორი, განმარტების ძალით თუ x ∈ X დასაშვები

ამონახსნისათვის, რომელიც განსხვავებულია x∗ -სგან, შესრულებულია უტოლობა

fi(x) < fi(x
∗), მაშინ უნდა მოიძებნოს ერთი მაინც ისეთი i, რომ

fi(x
∗) < fi(x). სხვანაირად: პარეტო-ოპტიმალური ამონახსენი-ისეთი დასაშვები

ამონახსნია, რომელიც არ შეიძლება გაუმჯობესდეს არც ერთი კრიტერიუმის მიმართ,

სხვა კრიტერიუმის მიმართ გაუარესების გარეშე.

ხშირად პარეტო-ოპტიმალურ ამონახსნებს ეფექტურ ამონახსნებსაც უწოდებენ.

პარეტო-ოპტიმალური x∗ ამონახსნისათვის f(x∗) ვექტორს უწოდებენ პარეტო-

ოპტიმალურ ვექტორს. ასეთი ვექტორების სიმრავლისათვის იყენებენ აღნიშვნას:

P (Y ) = f(Pf (X)) = {f(x∗) ∈ Y | x∗ ∈ Pf (x)} სადაც Y = f(X).

ადვილი შესამჩნევია, რომ პარეტო-ოპტიმალური ვექტორების სიმრავლე შეიძლება

ასეც განიმარტოს:

P (Y ) = {y∗ ∈ Y | არ არსებობს ისეთი y ∈ Y , რომ y ≤ y∗}.
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1.3 ზოგიერთი ცნობილი შედეგი

მრავალკრიტერიალური ოპტიმიზაციის დარგში პირველი შედეგები უკავშირდება

პარეტოს სიმრავლის ან მისი ქვესიმრავლის საპოვნელად წრფივი ნახვევის

კრიტერიუმის გამოყენების საკითხის გამოკვლევას.

კარგადაა ცნობილი [1], რომ ნებისმიერი

λ ∈ Λ =

{
λ = (λ1, λ2, . . . , λm)

∣∣∣∣ m∑
i=1

λi = 1, λi > 0, i = 1, 2 . . . ,m

}

ვექტორისათვის

Φ(λ, x) =

m∑
i=1

λifi(x)

კრიტერიუმების წრფივი ნახვევის X სიმრავლეზე მამინიზირებელი x∗ ელემენტი

არის ეფექტური წერტილი. შევნიშნოთ, რომ ეს ფაქტი სამართლიანია ნებისმიერი

ბუნების (როგორც უწყვეტი, ასევე დისკრეტული) X სიმრავლისათვის, და

ის წარმოადგენს საფუძველს უმრავლესობა ალგორითმებისათვის, რომლებიც

გამოიყენება დღესდღეობით მათემატიკური პროგრამირების მრავალკრიტერიუმიანი

ამოცანებისათვის.

მათემატიკური პროგრამირების ზოგიერთი ამოცანისათვის სამართლიანია შებრუნებული

ფაქტიც [1], კერძოდ, თუ X ამოზნექილი სიმრავლეა, ხოლო f(x) ვექტორული

კრიტერიუმის ფუნქციები ჩაზნექილი ფუნქციებია, მაშინ x∗ ∈ Pf (X) მაშინ

და მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობს λ ∈ Λ, რომლისთვისაც Φ(λ, x∗) =

min{Φ(λ, x), x ∈ X}, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ ამოზნექილი და კერძოდ

წრფივი მრავალკრიტერიალური ამოცანებისათვის წრფივი ნახვევის კრიტერიუმის

გამოყენებით თეორიულად შესაძლებელია X სიმრავლიდან Pf (X) სიმრავლის

გამოყოფა. ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ამოცანა ამოხსნადია წრფივი ნახვევის

კრიტერიუმის გამოყენებით. [4], [5] შრომებში ნაჩვენებია, რომ არსებობს

დისკრეტული მრავალკრიტერიალური ამოცანების ისეთი ეფექტური ამონახსნები,

რომელთა პოვნაც წრფივი ნახვევის კრიტერიუმით შეუძლებელია. ამდენად,

შესაძლებელია საუბარი ასეთი ამოცანების წრფივი ნახვევის კრიტერიუმით ამოუხსნადობაზე.

1.4 მრავალკრიტერიალური ამოცანების ამოხსნის ძირითადი სქემების
შესახებ.

არსებობს ძირითადად ორი ტიპის მიდგომა მრავალკრიტერიალური ოპტიმიზაციის

ამოცანების ამოხსნისა : 1) კომპრომისების დაშვების მეთოდები, 2) ეფექტურ

ამოხსნათა სრული სიმრავლის აგების მეთოდები. პრიველი ტიპის მეთოდები

გულისხმობს გარკვეული აზრით ფორმულირებადი ერთკრიტერიუმიანი ამოცანის

ან ამოცანათა სასრული მიმდევრობის ამოხსნას. ასეთ მეთოდებს მიეკუთვნება:

კრიტერიუმის ადიტიური ნახვევის მეთოდი, "იდეალური წერტილის" მეთოდი. ასეთი

7



მეთოდების ნაკლია: ყოველთვის არ არის ნათელი კომპრომისის რომელი სქემა არის

მიზანშეწონილი, ყოველთვის არ მიიღება პარეტოს ამონახსნი.

უფრო დაწვრილებით შევჩერდეთ ე.წ. "იდეალური წერტილის" მეთოდზე,

რომელიც წრფივი პროგრამირების ამოცანებისათვის პირველად გამოიყენა მ.სალუქვაძემ

[3]. ვექტორული შეფასებების Y სივრცეში განვიხილოთ ე.წ. იდეალური წერტილი

f∗ = (f∗1 , f
∗
2 , . . . , f

∗
m), სადაც f∗i = minx∈X fi(x), i = 1, 2, . . .m. რომ არსებობდეს

ალტერნატივა x∗ ∈ X, ისეთი, რომ fi(x
∗) = f∗i , i = 1, 2, . . .m მაშინ x∗ იქნებოდა

საუკეთესო ალტერნატივა. მაგრამ როგორც წესი, ასე არ ხდება. ამიტომ ბუნებრივია

საუკეთესო ამონახსნად გამოვაცხადოთ წერტილი, რომლის ვექტორული შეფასება

ყველაზე ახლოსაა იდეალურ f∗ წერტილთან. ინტუიციურად ასეთი მიდგომა სავსებით

მისაღებია, მარამ მას აქვს სერიოზული ნაკლი. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ "იდეალურთან

ახლოს" მდგომ წერტილზე, ვგულისხმობთ, რომ ვექტორული შეფასების სივრცეში

გვაქვს მეტრიკა, რომელიც შეიძლება მრავალნაირად შემოვიღოთ. ცხადია, რომ

სხვადასხვა მეტრიკისათვის საუკეთესო იქნება სხვადასხვა ალტერნატივა. შეიძლება

ვაჩვენოთ, რომ ყოველი პარეტო ოპტიმალური წერტილისათვის მოიძებნება მეტრიკა,

რომელშიც ამ წერტილის ვექტორული შეფასება იქნება "იდეალურ წერტილთან"

ყველაზე ახლოს [6]. ამრიგად, ალტერნატივის არჩევის ამოცანიდან მივედით

მეტრიკის არჩევის ამოცანამდე, რაც არანაკლებ რთული პრობლემაა.

მეორე ტიპის მეთოდებში, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ვექტორულ წერტილთა

სრული სიმრავლის აგებაა გამიზნული. მიდგომა უნივერსალურია, რადგან გმპ-ს

აქვს საშუალება შეარჩიოს მისთვის სასურველი (პრაქტიკულ სიტუაციაზე გარკვეული

აზრით მორგებული) ამონახსნი. მაგრამ არსებობს ნაკლიც: ალტერნატივათა

სრული სიმრავლის სიმძლავრე შეიძლება იყოს ძალიან დიდი და მისი მიმოხილვა

გახდეს პრაქტიკულად შეუძლებელი(ამ საკითხს კონკრეტული ამოცანისათვის მე-2ე

პარაგრაფშიც შევეხებით) და ასეთი სიმრავლის აგება გამოთვლითი თვალსაზრისითაც

ძალიან რთულია.

პარაგრაფის ბოლოს შევეხოთ კრიტერიუმთა სკალირების პრობლემას. თითოეული

fi(x) კრიტერიუმი წარმოადგენს x ალტერნატივის გარკვეულ ლოკალურ თვისებას

(მახასიათებელს), მაგალითად: წონას, ღირებულებას, საიმედოობას, სწრაფმოქმედებას

და ა.შ. ეს კრიტერიუმები ერთი და იგივე ერთეულებში არ იზომება, ამიტომ

ისინი დაყავთ ე.წ. უგანზომილო სიდიდეებზე. მაგალითად, fi(x) ფუნქციის ნაცვლად

გამოვიყენოთ λi(x) = fi(x)
f∗i

ფუნქცია, სადაც f∗i = max fi(x), ცხადია, რომ

0 ≤ λi(x) ≤ 1.

§2 კომბინატორული ოპტიმიზაციის ამოცანები

2.1 ზოგადი ამოცანის ფორმულირება

როგორც უკვე აღვნიშნეთ ოპტიმიზაციის ამოცანებს შორის დიდ როლს თამაშობს

დისკრეტული (სხვაგვარად კომბინატორული ოპტიმიზაციის) ამოცანები. მათი
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გადაჭრის პრობლემა უამრავ რეალურ სიტუაციაში წარმოიშობა. ერთის მხრივ,

რადგან ამ ამოცანებში დასაშვებ ამონახსნთა სიმრავლე სასრულია, შეიძლება

ვიფიქროთ, რომ მათი ამოხსნა რაღაც გაგებით უფრო იოლი უნდა იყოს, თუმცა რიგ

შემთხვევებში ეს პირიქითაა. სანამ გადავიდოდეთ მრავალკრიტერიუმიან ამოცანებზე,

მოვიყვანოთ ერთკრიტერიუმიანი ამოცანის მაგალითები და მათ საფუძველზე

რამდენიმე განმარტება.

ვთქვათ X არის ამოცანის დასაშვვებ ამონახსნთა სასრული სიმრავლე.

გვაინტერესებს f : X → Z ფუნქციის მინიმიზაცია

minx∈X f(x).

2.2 განმარტებები სირთულის თეორიიდან

შემდგომში მოყვანილი ამოცანები ალგორითმულ სირთულეზე სასაუბროდ

მოვიყვანოთ მოკლე და არაფორმალური განმარტებები სირთულის თეორიიდან(დაწვრილებით

შეგიძლია იხილოთ [7]).

სირთულის თეორია შეისწავლის რამდენად ადვილია გავცეთ პასუხიამოცნობის

ამოცანას (Decision problem), რომელიც განსაზღვრულია რაღაც ფორმალურ

სისტემაში და მათი პასუხია "კი" ან "არა". სიადვილე თავისთავად დამოკიდებულია

იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად შეგვიძლია გავცეთ ამოცანას პასუხი, ანუ

ყველაზე ცუდ შემთხვევაში (მონაცემის მიმართ)ბიჯების რა რაოდენობა დაჭირდება

ალგორითმს.

სისწრაფის შესაფასებლად შემოღებულია აღნიშვნა O. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ

ალგორითმი "მუშაობს" O(g(n)) დროში, თუ მას სჭირდება მაქსიმუმ cg(n) (c რაღაც

მუდმივაა) ბიჯი ამ ამოცანის ამოსახსნელად ნებისმიერი მონაცემისთვის.

ოპტიმიზაციის ამოცანები მჭიდრო კავშირშია გამოცნობის ამოცანებთან, საკმარისია

შემოვიტანოთ რაიმე რიცხვი b ∈ Z და ამოცანა დავსვათ შემდეგნაირად: არსებობს თუ

არა ისეთი x ∈ X, რომ f(x) ≤ b.
ამოცნობის ამოცანა ეკუთვნის P კლასს თუ არსებობს დეტერმინისტული

ალგორითმი, რომელიც ხსნის ამ ამოცანას პოლინომიალურ დროში(მონაცემის

მიმართ).

მაგალითად: მოცემული გვაქვს გრაფი G = (V,E). წიბოებზე განსაზღვრული c

წონის ფუნქციით. c : E → Z. არსებობს თუ არა მარშრუტი T s წვეროდან u

წვერომდე ისეთი, რომ ∑
t∈T

c(t) ≤ b, b ∈ Z

უმოკლესი გზის ამოცანა P კლასს ეუთვნის. მოიძებნება ალგორითმი, მაგალითად

დეიქსტრა (Djkstra 1959) რომელიც უმოკლეს გზას პოულობს O(|S|2) დროში.

(შემდეგ უბრალოდ ამ მანძილს შევადარებთ b- ს და ვიტყვით პასუხს "კი" ან "არა")

ამოცნობის ამოცანა ეკუთვნის NP კლასს თუ მოიძებნება არადეტერმინისტული

ალგორითმი რომელიც ხსნის მას პოლინომიალურ დროში. სხვანაირად ეს ნიშნავს,
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რომ თუ გვაქვს რაიმე ამონახსნი x შესაძლებელია შევამოწმოთ სამართლიანია თუ

არა x ∈ X და f(x) ≤ b პოლინომიალურ დროში. ცხადია P ⊂ NP.
A ამოცანა არის NP-რთული თუ ნებისმიერი ამოცანა NP კლასიდან შეგვიძლია

დავიყვანოთ ამ ამოცანაზე პოლინომიალურ დროში. თუ ამავდროულად A ∈ NP A

ამოცანას ეწოდება NP-სრული.

ყოველი ამოცნობის ამოცანისათვის სთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ შესაბამისი

დათვლის პრობლემა. ანუ მოცემული b ∈ Z რამდენი x ∈ X არსებობს ისეთი, რომ

f(x) ≤ b? ეს ამოცანები გაერთიანებული #P კლასში.

დათვლის პრობლემა ეკუთვნის #P სრულ კლასს მაშინ და მხოლოდ მაშინ თუ ის

არის #P-ში, და არსებობს ისეთი პოლინომიალური დაყვანა #P კლასის ნებისმიერი

პრობლემიდან, რომელიც ინარჩუნებს "კი"- ების რაოდენობას.

მაგალითად NP სრულია ზურგჩანთის ამოცანა (Karp 1972): მოცემულია c ∈ Zn.
არსებობს თუ არა ისეთი x = {0, 1}n, რომ მოცემული B სათვის cTx = b. ეს ამოცანა

ასევე არის #P სრული.

ზოგადი მრავალკრიტერიუმიანი კომბინატორული ოპტიმიზაციის ამოცანა არის

NP და #P სრული 2 კრიტერიუმისთვისაც კი.

ვთქვათ მოცემული გვაქვს ორკრიტერიუმიანი ოპტიმიზაციის ამოცანა: c1, c2 ∈ Zn,
b1, b2 ∈ Z არსებობს თუ არა x = {0, 1}n ⊂ X ისეთი, რომ f(x) ≺ (b1, b2), ანუ

n∑
i=1

c1i ≤ b1 და
n∑
i=1

c2i ≤ b2

დამტკიცება:

ვთქვათ გვაქვს ზურგჩანთის ამოცანა cTx = b, c ∈ Zn მაშინ იგივეა ამოვხსნათ

სისტემა. cT ≤ bcT ≥ b

ავაგოთ ახალი ვექტორები c1, c2 და b1, b2. c1i = ci, c2i = −ci i = 1, 2 . . . n ,

b1 = b, b2 = −b. 
∑n

i=1 c
1
i ≤ b1∑n

i=1 c
2
i ≤ b2

ანუ მოვახდინეთ ზურგჩანთის ამოცანის დაყვანა ზოგად ორკრიტერიუმიან

დისკრეტული ოპტიმიზაციის ამოცანაზე. ე.ი. ისიც NP და #P სრულია.

2.3 ცხადი სახით მოცემული კრიტერიალური სივრცე

ვთქვათ მოცემული გვაქვს Y = {y1, y2 . . . yn} ვექტორული შეფასების სიმრავლე

yi ∈ Zm. მოვიყვანოთ პარეტოს სიმრავლის P (Y )-ის აგების რამდენიმე ალგორითმი:
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Algorithm 1 პარეტოს სიმრავლის აგება
Require: Y = {y1, y2 . . . yn}
Ensure: P (Y )
1: procedure Pareto(Y )
2: P (Y )← ∅
3: ყველა yi მოუნიშნავია
4: for i = 1→ n− 1 do
5: for j = i+ 1→ n do
6: if yi და yj მონიშნული არაა then
7: if yi ≤ yj then . შედარებას ჭირდება m ბიჯი
8: მოვნიშნოთ yj . როგორც დომინირებული წერტილი
9: end if
10: if yj < yi then
11: მოვნიშნოთ yi

12: end if
13: end if
14: end for
15: end for
16: P (Y )← ყველა მოუნიშნავი yi
17: return P (Y )
18: end procedure

მოცემული ალგორითმი ტრივიალურია და მისი სირთულე არის O(n2m).

თეორემა : (Kung et al. 1975) m ∈ {1, 2, 3}-სთის შეგვიძლია ავაგოთ ალგორითმი

დროით O(n log n), m ≥ შემთხვევაში კი O(n (log n)m−2). პატარა m ებისთვის

ასეთი სირთულე ეფექტურია, თუმცა რადგან ის ხარისხის მაჩვენებელშია დიდი m

ებისათვის მისი გამოყენება აზრს კარგავს და უმჯობესია გამოვიყენოთ Algorithm 1.

მოვიყვანოთ სწრაფი ალგორითმი m = 2 ისთვის.
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Algorithm 2 პარეტოს სიმრავლის აგება m = 2 შემთხვევისთვის
Require: Y = {y1, y2 . . . yn} yi = (yi1, y

i
2) ∈ Z2 Y 6= ∅

Ensure: P (Y )
1: procedure Pareto(Y )
2: P (Y )← y1

3: min2← y12 . მიმდინარე მინიმალური მეორე კომპონენტი
4: Sort(Y ) . დავალაგოთ ლექსიკოგრაფიულად
5: for i = 2→ n do
6: if yi2 < min2 then
7: min2← yi2
8: P (Y )← P (Y ) ∨ yi
9: end if
10: end for
11: return P (Y )
12: end procedure

ამ შემთხვევაში ფაქტიურად გვიწევს მხოლოდ სორტირება ამიტომ ამ ალგორითმის

სირთულეა O(n log n).

2.4 დანიშვნის ამოცანა

ვთქვათ, მოცემულია სამუშაოთა გარკვეული რაოდენობა, რომლებიც უნდა

შეასრულონ პოტენციურმა კანდიდატებმა. ამასთან თითოეული სამუშაო თავის

მხრივ უნდა შესრულდეს მხოლოდ ერთი კანდიდატის მიერ. ყოველ კანდიდატს

შესრულებული სამუშაოსთვის უნდა გადავუხადოთ გარკვეული თანხა. საჭიროა

ისე განაწილდეს კანდიდატები სამუშაოებზე, რომ ჯამური დანახარჯები იყოს

მინიმალური.

დანიშვნის კლასიკურ ამოცანაში სამუშაოთა რიცხვი ემთხვევა კანდიდატთა

რიცხვს, ასეთ ამოცანას სიმეტრიულ ამოცანას უწოდებენ.

მოვიყვანოთ ამოცანის მათემატიკური მოდელი ბულის პროგრამირების ამოცანის

სახით, შემოვიღოთ ცვლადები :

xij =

1,თუ i კანდიდატი ინიშნებაj-ურ სამუშაოზე,

0 წინააღმდეგ შემთხვევაში

i, j = 1, . . . n

მაშინ მათემატიკურ მოდელს აქვს შემდეგი სახე:

n∑
i=1

n∑
j=1

cijxij → min,
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n∑
i=1

xi,j = 1, j = 1, 2, . . . n,

n∑
j=1

xi,j = 1, i = 1, 2, . . . n,

xi,j ∈ {0; 1}, i, j = 1, 2, . . . n.

სხვაგვარად დანიშვნის ამოცანა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც შეწონილ

ორნაწილა გრაფში მაქსიმალური შეწყვილების პოვნა, სადაც ჯამური წონა

მინიმალურია.

ამოცანის ამოსახსნელად 1955 წელს ამერიკელმა მათემატიკოსმა ჰაროლდ კუნმა

შეიმუშავა ალგორითმი, რომელსაც მან იმის გამო, რომ ალგორითმი ეფუძვნებოდა

ორი უნგრელი მათემატიკოსის შრომებს უნგრული მეთოდი უწოდა.

უნგრული მეთოდი ერთ-ერთი ყველაზე კარგად დამუშავებული ალგორითმია და

ის პოლინომიალურ დროში მუშაობს. იდეა არის შემდეგნაერი:

1) ყოველ სვეტისა და სტრიქონის ყველა წევრს გამოვაკლოთ შესაბამისი

სვეტი/სტრიქონის მინიმალური ელემენტი.

2) თუ მიღებულ მატრიცაში შესაძლებელია ავირჩიოთ n ცალი 0-იანი, (ყოველ

სტრიქონში და სვეტში მხოლოდ ერთი) სწორედ ისინი შეესაბამებიან ამონახსნს)

და დავასრულოთ ალგორითმი წინააღმდეგ შემთხვევაში გადავიდეთ 3)-ზე.

3) ამ ბიჯზე მატრიცაში აუცილებლად არსებობს ერთი მაინც 0. ჩვენი ამოცანაა

გავავლოთ მინიმალური რაოდენობის "ხაზები" სვეტებსა და სტრიქონებზე ისე,

რომ ყველა 0 იანი დაიფაროს.

4) ვიპოვოთ მინიმალური ელემენტი გადაუხაზავ ელემენტებს შორის, გამოვაკლოთ

ის მატრიცის ყოველ ელემენტს რომლებიც არ გადახაზულა და დავუმატოთ

ისეთებს, რომლებიც ორჯერ გადაიხაზა. გადავიდეთ 2)-ზე.

მოვიყვანოთ ალგორითმის ფსევდოკოდი რომლის იმპლემენტაციაც გამოყენებული

გვაქვს სადემონსტრაციო პროგრამაში. მისი სირთულეა O(n4). ალგორითმი იყენებს

მაქსიმალურ შეწყვილებას ორნაწილა გრაფში. თავის მხრივ, ასეთი შეწყვილების

იმპლემენტაცია O(n3) დროშია შესაძლებელი.
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Algorithm 3 ალგორითმი პოულობს რა შეწყვილებით მიიღწევა მინიმალური დანახარჯი
Require: CN,N , დანახარჯების მატრიცა
Ensure: M = {(vi, uj)} . i-ურ კანდიდატეს ვუთანადებთ j ურ სამუშაოს
1: procedure Hungarian (Cn,n)
2: for i = 1→ n do
3: mn← min(Ci,j); j = 1, 2 . . . n
4: Ci,j ← Ci,j −mn; j = 1, 2 . . . n
5: end for
6: for j = 1→ n do
7: mn← min(Ci,j); i = 1, 2 . . . n
8: Ci,j ← Ci,j −mn; i = 1, 2 . . . n
9: end for
10: loop
11: ავაგოთ ორნაწილა გრაფი G = (V,E), V = vi ∨ uj , E = {(vi, uj) | Cij = 0}
12: ვიპოვოთ მაქსიმალური შეწყვილება M = {(vi, uj)} .
13: if sizeOf(M ) == N then . ყველა კანდიდატს მოეძებნა სამუშაო
14: go to 48:
15: end if
16: Qv ← ყველა vi რომელიც არ შეწყვილდა . M ში არაა
17: Qu ← ∅
18: for all vi ∈ Q do
19: for j = 1→ n do
20: if Ci,j == 0 and uj /∈ Qu then
21: Qu = Qu ∨ uj
22: for k = 1→ n do
23: if (vk, uj) ∈M and vk /∈ Qv then
24: Qv = Qv ∨ vk
25: end if
26: end for
27: end if
28: end for
29: end for
30: for i = 1→ n do
31: for j = 1→ n do
32: if vi ∈ Qv and uj /∈ Qu then
33: mn← min(mn,Ci,j)
34: end if
35: end for
36: end for
37: for i = 1→ n do
38: for j = 1→ n do
39: if vi ∈ Qv and uj /∈ Qu then
40: Ci,j ← Ci,j −mn
41: end if
42: if vi /∈ Qv and uj ∈ Qu then
43: Ci,j ← Ci,j +mn
44: end if
45: end for
46: end for
47: end loop
48: return M
49: end procedure
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2.5 დანიშვნის ორკრიტერიუმიანი ამოცანა

დანიშვნის ორკრიტერიუმიან ამოცანაში დამატებით შემოდის შეფასების მეორე

მატრიცა C2. რეალურ ცხოვრებაში ეს შეიძლება იყოს დროის დანახარჯი. ანუ რა

დრო ჭირდება i-ურ კანდიდატს j-ური სამუშაოს შესასრულებლად. მტკიცდება რომ

ამ შემთხვევაში ამოცანა გადაიქცეა NP და #P სრულად. (კომენტარი : წყარო

ან დამტკიცება). ვაჩვენოთ რომ C1 და C2 მატრიცები შეგვიძლია ავაგოთ ისე,

რომ პარეტო ოპტიმალური ამონახსნების სიმრავლე მთლიანად დაემთხვეს ამოცანის

შესაძლო შეფასებათა სიმრავლეს, ანუ |P (Y )| შეიძლება გამოვიდეს n!.

ვთქვათ მოცემული გვაქვს ორკრიტერიუმიანი დანიშვნის ამოცანა ვექტორული

კრიტერიუმით f = (f1, f2).

f1 =

n∑
i=1

n∑
j=1

c1ijxij → min

f2 =

n∑
i=1

n∑
j=1

c2ijxij → min

n∑
i=1

xi,j = 1, j = 1, 2, . . . n

n∑
j=1

xi,j = 1, i = 1, 2, . . . n

xi,j ∈ {0; 1}, i, j = 1, 2, . . . n

C1 მატრიცის ელემენტებად ავიღოთ რიცხვები c1i,j = 2in+j−1. C2 ის ელემენტებად

კი - c2i,j = 2n
2 − c1i,j : i, j = 1, 2 . . . n.

C1
n,n =


20 21 · · · 2n−1

2n 2n+1 · · · 22n−1

...
...

...
...

2n(n−1) 2n(n−1)+1 · · · 2n
2−1


ნებისმიერ ამონახსნში ყოველი ელემენტი მაქსიმუმ ერთხელ შედის და მიზნის

ფუნქციის მნიშვნელობის ორობითი ჩანაწერის n2 ბიტში ზუსტად ერთ 1-იანს

აფიქსირებს, ამიტომ ყოველ n! დასაშვებ ამონახსნს f1 ის განსხვავებული

მნიშვნელობა შეესაბამება. რადგან:

f1(x) + f2(x) = 2n
2

(const)

ცხადია ყოველი x ∈ X-ისთვის f2(x) იც სხვადასხვაა და რაც მეტია f1(x),

მით ნაკლებია f2(x) და პირიქით. ამიტომ ყველა დასაშვები ამონახსნი იქნება
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პარეტო ოპტიმალური. ამრიგად ვაჩვენეთ, რომ სამართლიანია შემდეგი წინადადება.

არსებობს დანიშვნის ორკრიტერიუმიანი ამოცანა, რომელშიც P |Y | = n!

ადვილი საჩვენებელია, რომ ანალოგიური ფაქტი სამართლიანია p ≥ 3

კრიტერიუმის შემთხვევაშიც.

სურ 1:

სურათზე ნაჩვენებია კრიტერიალური სივრცე n = 5 ისთვის. სულ გვაქვს n! = 25

დასაშვები ამონახსნი. აქედან პარეტოს წერტილებია (1), (2) . . . (5). როგორც ვხედავთ

ზოგიერთი წერტილი, კერძოდ (1), (2) და (5) მოთავსდა ამ სიმრავლის წრფივი გარსის

conv(f(x)) წვეროებზე, ხოლო წერტილები (3) და (4) მის შიგნით აღმოჩნდა. წრფივი

ნახვევის კრიტერიუმით შესაძლებელია მხოლოდ გარსზე მოხვედრილი წერტილთა

სიმრავლის პოვნა (კონკრეტულად λ ვექტორი წარმოადგენს ერთმანეთის მომდევნო

პარეტოს წერტილების შემაერთებელი წრფის ნორმალს), სხვა ეფექტურ წერტილებს

კი ასეთი მეთოდი ვერ იპოვის. ამ სიმრავლეების სიმძლავრის შესაფასებლად

ჩავატარეთ ექსპერიმენტი, სადაც ორივე მატრიცის თითოეული ელემენტი 0 − 100

მდე შემთხვევითი რიცხვებითაა შევსებული. შედეგი მოცემულია ცხრილის სახით:

n ცდების რაოდ. |Y | = n! |P (Y )| |Y λ| α = |Y λ|
|P (Y )|

5 5000 120 5.867 3.628 0.618

6 5000 720 8.266 4.403 0.532

7 3000 5040 11.262 5.260 0.467

8 1000 40320 14.641 6.126 0.418

9 300 362880 18.803 6.960 0.370

10 100 3628800 22.27 7.700 0.346

11 20 39916800 28.550 8.350 0.292
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ცხრილიდან ჩანს, რომ ამოცანის განზომილების ზრდასთან ერთად სულ უფრო

მცირდება წრფივი ნახვევის კრიტერიუმით მოძებნად წერტილთა წილი პარეტოს

წერტილთა სიმრავლეში.

2.6 პროექტის არჩევის ორკრიტერიუმიანი ამოცანა

განვიხილოთ კაპიტალდაბანდების შემდეგი პრაქტიკული ამოცანა.

დასაფინანსებლად შემოსულია ხუთი საპროექტო წინადადება. პროექტი ფინანსდება

სამი წლის ვადით, თითოეული პროექტისათვის საჭირო თანხა წლების მიხედვით,

მოსალოდნელი მოგებები და ყოველწლიური დასაფინანსებელი რესურსი მოცემულია

ცხრილში:

პროექტები I წელი II წელი III წელი მოგება

1 5 1 8 20

2 4 7 10 40

3 3 9 2 20

4 7 4 1 15

5 8 6 10 30

25 25 25

შესაბამისი მათემატიკური მოდელი ასე ჩაიწერება

f1(x) = 20x1 + 40x2 + 20x3 + 15x4 + 30x5 → max,

5x1 + 4x2 + 3x3 + 7x4 + 8x5 ≤ 25,

x1 + 7x2 + 9x3 + 4x4 + 6x5 ≤ 25,

8x1 + 10x2 + 2x3 + x4 + 10x5 ≤ 25,

xj = 0 ∨ 1, j = 1 . . . 5.

xj არის 1-ის ტოლი, თუ j-ური პროექტი ავირჩიეთ, 0 - წინააღმდეგ შემთხვევაში.

MsExcel- ის solver ის გამოყენებით მიღებულია შემდეგი შედეგები : f∗1 = 95, x1 =

x2 = x3 = x4 = 1, x5 = 0.

პრაქტულ სიტუაციაში ხშირად გვაქვს მეორე მიზნის ფუნქცია - f2, რომელიც

პროექტების გარკვეული მახასიათებლების ინფორმაციის მატარებელია. ვთქვათ, მას

აქვს სახე

f2(x) = 3x1 + 7x2 + 9x3 + x4 + 5x2 → max,

მიღებული ორკრიტერიუმიანი ამოცანა შევეცადოთ ამოვხსნათ ე.წ. კომპრომისების

მეთოდის გამოყენებით, რომელიც ითვალისწინებს f1(x) მიზნის ფუნქციის შეზღუდვებში

გადატანას. ანუ ამოცანის შეზღუდვებს ვამატებთ ახალ შეზღუდვას
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f1(x) ≥ f∗1 + σ,

სადაც σ = kf∗1 და σ-ს სიდიდე შეირჩევა პრაქტიკული მოსაზრებებიდან გამომდინარე,

კერძოდ ჩავთვალოთ, რომ დამკვეთი თანახმაა f∗1-ის მნიშვნელობის 6%-იან

გაუარესებაზე. მაშინ დამატებით შეზღუდვას ექნება სახე

20x1 + 40x2 + 20x3 + 15x4 + 30x5 ≥ 95(1− k), სადაც k = 0.06.

ხოლო მიზნის ფუნქციას ექნება სახე

f2(x) = 3x1 + 7x2 + 9x3 + x4 + 5x5 → max

შედეგად ვღებულობთ ამონახსნს - x1 = 0, x2 = x3 = 1, x4 = 0, x5 = 1.

f1(x
∗) = 95, f2(x

∗) = 20,

f1(x̃) = 90, f2(x̃) = 21,

სადაც x̃ კომპრომისის მეთოდით მიღებული ამონახსნია.

დასკვნა

შესწავლილია დანიშვნის ორკრიტერიუმიანი ამოცანის ზოგიერთი თვისება,

აგებულია მაგალითი ისეთი ამოცანისა, რომელშიც ყველა დასაშვები წერტილი

პარეტოს აზრით ოპტიმალური ამონახსნია, რეალიზებულია დანიშვნის სკალარული

ამოცანის ამოხსნის უნგრული მეთოდი, რეალიზებულია რიცხვითი ექსპერიმენტი

დანიშვნის ორკრიტერიუმიანი ამოცანის პარეტოს წერტილთა სტრუქტურის შესასწავლად.

განხილულია ბულის პროგრამირების სპეციალური ამოცანისათვის კომპრომისების

მეთოდის რეალიზაციის საკითხი. პროგრამული და ვიზუალური იმპლემენტაცია

შესრულებულია C++ Qt გარემოში.
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