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Skorowidz symboli używanych bez definiowania

-,,1\, v, =>, <=> - spójniki logiczne;

V,:3- kwantyfikator ogólny i

szczegółowy;

A c B - inkluzja zbiorów A i B;

A u B - suma zbiorów A i B;

A n B - iloczyn zbiorów A i B;

A \ B - różnica zbiorów A i B;

A x B - iloczyn kartezjańskizbiorów

A iB;

An
- iloczyn kartezjańskin zbiorów

równych A;

o - zbiór pusty;

R - zbiór liczb rzeczywistych;

AT - transpozycja macierzy A;

AB - iloczyn macierzy A i B ;

Ilall- norma euklidesowa wektora a E R n ;

B(a, 8) - kula otwarta o środku w a i

promieniu 8 (w R n Z normą IHI);
cl(A) - domknięcie zbioru A ;

bd(A) - brzeg zbioru A ;

int( A) - wnętrze zbioru A ;

inf A- kres dolny zbioru A;

max A - maksimum zbioru A ;

mm A - minimum zbioru A ;

f : A ~ B - odwzorowanie zbioru A w zbiór B;

f(A) - obraz zbioru A w odwzorowaniu f;

Df - dziedzina funkcji f;

8f(a) _ pochodna cząstkowafunkcji
8xi

a= - n - wymiarowy wektor o

f: R" ~ R względem Xi w

punkcie a E R k
;

składowych a1,...,an ;

o- wektor zerowy;

a + b - suma wektorów a i b;

a - b - różnica wektorów a i b;

aT b - iloczyn skalarny wektorów

a i b;

aa - iloczyn wektora a przez liczbę a ;

Vxf(a)- gradient funkcji f: R" ~ R

w punkcie a E R k
;
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Wstęp

Za pomocą technik wektorowej optymalizacji (wielokryterialnego programowania

matematycznego) modeluje się takie problemy decyzyjne, w których decydent (decy

denci), podejmując decyzję, kieruje się wieloma kryteriami oceny tej decyzji. Z sytu

acjami decyzyjnymi tego typu spotykamy się przykładowo:

• w zagadnieniach technicznych i technologicznych projektowania i sterowania zło

żonych urządzeń z optymalizacją wielu parametrów oraz przy podziale skończonych

zasobów na realizację zadania ocenianego wieloma wskaźnikami, które są funkcjami

tego podziału [Tarnowski 2001; Tarnowski i Kiczkowiak 2002];

• w zarządzaniu zasobami oraz jakościąwody [Haimes i inni, 1975];

• w makroekonomii przy ustalaniu wskaźnikówmakroekonomicznych (PKB, infla

cja, konsumpcja, bezrobocie [Gutenbaum i Inkielman, 1998b]) zależnych od instrumen

tów polityki gospodarczej;

• w problemach finansowych - inwestycyjnych przy konstrukcji portfela złożonego

z wie~u rodzajów akcji tak, aby otrzymać maksymalny zwrot przy minimalnym ryzyku

oraz przy podziale nakładów i zysków kooperujących firm [Kulikowski i inni, 1998;

Kulikowski, 2002];

• w zarządzaniu zasobami ludzkimi przy ustalaniu liczebności pracowników

w przedsiębiorstwie [Jaszkiewicz, 1997; Żak,. 1999];

• w problemach transportowo - lokalizacyjnych przy planowaniu rozwoju infra

struktury (drogi, [Łukasik, 1997], kliniki pediatryczne [Malczewski i Ogryczak, 1990]).

Zadanie wektorowej optymalizacji (wielokryterialnego programowania matema

tycznego), rozpatrywane w rozprawie, jest zadaniem optymalnego wyboru, w którym:

• przestrzeń decyzyjna jest.skończenie wymiarową przestrzenią rzeczywistą R k
;

• decyzja (rozwiązanie) jest jednoznacznie określonaprzez wartościwektora zmien

nych decyzyjnych x = [xl, ..o,Xk]T, czyli wektor w przestrzeni R k
;
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• zbiór decyzji (rozwiązań) dopuszczalnych X jest spójnym podzbiorem przestrze

ni R k
, zdefiniowanym przez warunki ograniczające;

• miarą oceny jakości decyzji (rozwiązania) są określone w sposób analityczny

funkcje h :R k
~ R (i E {l,...,n},n > 1) nazywane skalarnymi funkcjami oceny.

Funkcje h tworzą wektorową funkcję ocen F" = [h' ...'/n]T o wartościach w prze

strzeni R n , zwanej przestrzenią ocen (kryterialną).

Pojęcie optymalności rozwiązania, które ma oczywiste znaczenie dla zadań jedno

kryterialnych, traci je w przypadku zadań wielokryterialnych, bowiem poza trywialnymi

wyjątkami nie da się zoptymalizować wektorowej funkcji ocen w sensie osiągnięcia

minimalnych (bądź maksymalnych) wartości wszystkich skalarnych funkcji ocen. Stąd

z każdym problemem wektorowej optymalizacji związana jest relacja preferencji decy

denta, która określa (niekoniecznie w sposób analityczny) zbiór rozwiązań optymalnych

zadania (definicja 1.1.1). Najczęściej jednak informacje udzielane przez decydenta nie

wystarczą do precyzyjnego określenia tej relacji. Wynika to z faktu, iż decydent albo

nie zna pełnej informacji o swej relacji preferencji, albo nie umie lub też nie chce jej od

razu podać. Czasem dopiero w trakcie analizy rozwiązań uzyskanych na podstawie do

tychczasowych informacji decydent lepiej uświadamia sobie swoje preferencje i jest w

stanie podać informacje, które pozwolą wyznaczyć satysfakcjonujące go rozwiązanie

zadania. Od tego, kiedy i jakich informacji udziela decydent na temat relacji preferencji,

zależy formalna postać zadania wielokryterialnego programowania matematycznego i w

konsekwencji metoda jego rozwiązywania.

W tej pracy koncentrujemy się przede wszystkim na często spotykanym przypadku

zadania, w którym jedyną informacjąo relacji preferencji decydenta jest postulat mini

malizacji wszystkich skalarnych funkcji ocen. Zadanie to nazywamy zadaniem wekto

rowej minimalizacji, a relację preferencji relacją słabej dominacji. Nie stanowi to

znacznego ograniczenia, gdyż rozwiązanie zadania wektorowej minimalizacji stanowi

oszacowanie rozwiązania zadania wektorowej optymalizacji z relacją preferencji zawar

tą (lub też zawierającą się) w relacji słabej dominacji.

Rozwiązanie zadania wektorowej minimalizacji polega na wyznaczeniu tych roz

wiązań dopuszczalnych x, dla których w zbiorze X nie istnieje wektor, w którym war

tości skalarnych funkcji ocen są nie większe niż w x, przy czym przynajmniej jedna

jest mniejsza. Rozwiązania te nazywamy rozwiązaniami optymalnymi w sensie Pareto

(lub ejektywnymi). Często, oprócz rozwiązań efektywnych, poszukuje się również
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rozwiązań optymalnych w innym jeszcze sensie [Sawaragi i inni, 1985; Wierzbicki,

1986]. Są to, między innymi: rozwiązania optymalne w sensie S/atera (słabo efektyw

ne), tj. rozwiązania dopuszczalne, w których minimalizuje się przynajmniej jedna ze

skalarnych funkcji ocen; rozwiązania optymalne w sensie Geoffriona (właściwie efek

tywne), tj. rozwiązania efektywne z ograniczonymi egzystencjalnie współczynnikami

wymiany (co oznacza, iż wszystkim skalarnym funkcjom ocen przypisuje się takie sa

mo znaczenie).

W literaturze zaproponowano wiele różnych metod rozwiązywaniazadań wektoro

wej optymalizacji [np. Hwang i Masud, 1979; Miettinen, 1999], a dokonywany w ciągu

ostatnich lat postęp w technologii komputerowej umożliwia implementację nawet tych

bardzo złożonych, wymagającychrozwiązywaniawielu pomocniczych zadań jednokry

terialnych. Niezależnie jednak od rodzaju zastosowanej metody czy też mocy oblicze

niowej systemu komputerowego rozwiązywanie zadania o dużej liczbie nieliniowych .

skalarnych funkcji ocen (np. model makroekonomiczny [Gutenbaum i Inkielman,

1998b]) jest w dalszym ciągu skomplikowane i czasochłonne. Zadanie możemy upro

ścić, odrzucając pewne skalarne funkcje ocen. Ułatwia to decydentowi analizę problemu

(operując mniejszą liczbąkryteriów decydent lepiej uświadamia sobie własne preferen

cje i jest w stanie podać pehriejszą o nich informację), a także zmniejsza trudności obli

czeniowe. Formalnie jest to dopuszczalne jedynie wtedy, gdy nie powoduje zmiany

określonego przez relację preferencji zbioru rozwiązań optymalnych zadania. Skalarne

funkcje ocen, które nie mają wpływu na określony przez relację preferencji zbiór roz

wiązań optymalnych, nazywamy funkcjami nieistotnymi, pozostałe zaś składowe wek

torowej funkcji ocen - funkcjami istotnymi.

Zagadnienie istotności skalarnych funkcji ocen w zadaniu wektorowej optymalizacji

jest ważne także za względów poznawczych. Informacja, iż pewne kryteria nie mają

wpływu na zbiór decyzji optymalnych, może w znacznym stopniu ułatwić decydentowi

rozpoznanie i zrozumienie problemu, którego modelem jest analizowane zadanie.
J

Mimo że problem badania istotności skalarnych funkcji ocen ma duże znaczenie za-

równo poznawcze jak i obliczeniowe, nie znajduje to właściwego odbicia w literaturze.

Publikacji związanych z tym problemem jest stosunkowo niewiele. Pionierskie prace

Gala i Leberlinga [Gal iLeberling, 1977; Gal, 1980] dotyczą liniowych zadań wekto

rowej minimalizacji. Zdefiniowana w nich nieistotna skalarna funkcja oceny (wartyku

le z 1977 roku nazywana funkcją redukowalną) to funkcja, która nie ma wpływu na
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zbiór rozwiązań efektywnych zadania. Autorzy charakteryzują funkcje nieistotne oraz

podają metodę ich wyznaczania, określają także różne systemy funkcji nieistotnych.

Gal i Ranne [Gal i Hanne, 1999], opierając się na wyżej wymienionych pracach,

rozważają zagadnienie istotności skalarnych funkcji ocen w kontekście metod rozwią

zywania zadań wektorowej optymalizacji. Pokazują, że wyjściowe (oryginalne) zadanie

i zadanie zredukowane (tj. zadanie powstałe z oryginalnego zadania przez odrzucenie

funkcji nieistotnych), równoważne w sensie rozwiązań efektywnych, nie muszą być

równoważne dla decydenta. Na przykład, rozwiązanie wyjściowego zadania oraz roz

wiązanie zadania zredukowanego, uzyskane przy pomocy tej samej metody (parametry

metody związane z funkcjami istotnymi w przypadku obu zadań są takie same), mogą

być różne.

W inny sposób do zagadnienia istotności skalarnych funkcji ocen podchodzi Agrell

[Agrell, 1995]. Wprowadza, bliskie idei metod interaktywnych, pojęcie funkcji reduko

walnej. Redukowalna funkcja oceny to funkcja, która po ograniczeniu do zbioru roz

wiązań efektywnych zadania wektorowej minimalizacji nie jest w konflikcie z żadną

inną funkcją oceny (tj. zmniejszenie jej wartości ponad pewien poziom nie powoduje

zwiększenia wartości żadnej innej funkcji). Agrell sugeruje dwie metody sprawdzania

redukowalności skalarnych funkcji ocen: dla zadań liniowych, opartą na twierdzeniach

udowodnionych w pracy; dla zadań nieliniowych - opartą na symulacji Monte - Carlo i

korelacji między kryteriami.

Niniejsza praca nawiązuje ideą do prac Gala i Leberlinga, jednakże przedstawione

wyniki nie ograniczają się jedynie do zadań liniowych. Ponadto sama koncepcja funk

cji nieistotnych została rozszerzona na rozwiązania słabo oraz właściwie efektywne.

Zasadniczą tezę rozprawy można sformułować następująco: w zadaniach ciągłej

wektorowej optymalizacji mogą zaistnieć warunki, przy których określone składowe

wektorowej funkcji ocen nie mają wpływu na zbiór decyzji efektywnych (ewentualnie

słabo lub właściwie efektywnych). Treścią rozprawy jest wyznaczenie takich warun

ków.

Praca składa się, .poza wstępem i zakończeniem, z trzech rozdziałów podzielonych

na podrozdziały.

Celem pierwszego rozdziału jest zgromadzenie potrzebnych defmicji, ustaleń i fak

tów. Cel ten realizujemy w pięciu podrozdziałach. Określamy zadanie wektorowej

optymalizacji, zadanie wektorowej minimalizacji oraz trzy koncepcje rozwiązań tego

zadania: rozwiązania efektywne, słabo efektywne, właściwie efektywne. Przedstawiamy
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znane z literatury oraz oryginalne twierdzenia i przykłady charakteryzujące pewne wła

sności rozważanych w pracy zadań oraz ich rozwiązań. Rozdział stanowi celowo

ukierunkowane, ale kompletne sformułowanie problemu wektorowej minimalizacji.

Wyniki tego rozdziału są wykorzystane w dalszych rozważaniach.

W rozdziale drugim przedstawiamy wybrane metody rozwiązywania zadań wekto

rowej optymalizacji przy założeniu, że jedną z informacji o preferencji decydenta jest

postulat minimalizacji wszystkich skalarnych funkcji ocen. Posługujemy się klasyfika

cją przeprowadzoną ze względu na sposób udzielania dodatkowych informacji o relacji

preferencji decydenta. W czterech podrozdziałach omawiamy: metody nie wykorzystu

jące dodatkowych informacji o preferencjach decydenta, metody wykorzystujące

informacje "a posteriori" o preferencjach decydenta, metody wykorzystujące informacje

"a priori" o preferencjach decydenta oraz metody interaktywne.

Wrozdziale trzecim, który stanowi zasadnicze jądro rozprawy, rozważamy problem

wyznaczenia warunków, przy .których określone składowe wektorowej funkcji ocen nie

mają wpływu na zbiór rozwiązań efektywnych (ewentualnie słabo lub właściwie efek

tywnych) zadania wektorowej minimalizacji. Rozdział ten składa się z siedmiu

podrozdziałów, w których przedstawiamy szereg oryginalnych wyników badań. W) pod

rozdziale pierwszym-pokazujemy warunki dostateczne-na to, aby usunięcie składowej Z

wektorowej funkcji ocen nie zwiększało zbioru rozwiązań efektywnych (ewentualnie

słabo lub właściwie efektywnych) zadania. Podrozdział drugi dotyczy funkcji nieistot

nych. I Obok cytowanych faktów zachodzących dla zadań liniowych [Gal iLeberling,

'1977] przedstawiamy wyniki nowe, dotyczące szerszych klas zadań. Najważniejszy to

twierdzenie 3.2.9 zawierające warunki konieczne i dostateczne na nieistotność skalar

nej funkcji oceny w zadaniu z ciągłymi, ściśle quasi - wypukłymi funkcjami ocen oraz

zwartym i wypukłym zbiorem rozwiązań dopuszczalnych. W podrozdziałach 3.3 i 3.4

rozszerzamy koncepcję funkcji nieistotnej, defmiując funkcję słabo nieistotną oraz

funkcję właściwie nieistotną. Słabo (odpowiednio właściwie) nieistotna skalarna funk

cja ocenyto funkcja, która nie ma wpływu na zbiór rozwiązań s~abo (odpowiednio

właściwie) efektywnych zadania. Główne wyniki trzeciego i czwartego podrozdziału to:

okreslenie warunków koniecznych i dostatecznych ·na słaba nieistotność skalarnej

funkcji oceny w zadaniu z ciągłymi, ściśle quasi - wypukłymi funkcjami ocen oraz

zwartym i wypukłym zbiorem rozwiązań dopuszczalnych (twierdzenie 3.3.4); określe

nie warunków dostatecznych na właściwą nieistotno..~ć skalarnej funkcji oceny w

zadaniu wypukłym (twierdzenie 3.4.2); zbadanie dla pewnych klas zadań korelacji
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pomiędzy funkcjami słabo nieistotnymi a nieistotnymi oraz pomiędzy funkcjami wła

ściwie nieistotnymi a nieistotnymi. Następne dwa podrozdziały poświęcone są

metodom badania istotności skalarnych funkcji ocen. W 3.5 przedstawiamy metodę

wyznaczania funkcji nieistotnych w zadaniu liniowym [Gal iLeberling, 1977], a w 3.6

metody badania istotności oraz słabej istotności funkcji w zadaniu z ciągłymi, ściśle

quasi - wypukłymi funkcjami ocen oraz zwartym i wypukłym zbiorem rozwiązań do

puszczalnych Cobie metody oparte są na twierdzeniach udowodnionych w

podrozdziałach 3.3 i 3.4). W ostatnim podrozdziale zajmujemy się problemem rozsze

rzenia zbioru rozwiązań efektywnych przy zwiększaniu wymiaru wektorowej funkcji

ocen. Problem rozwiązujemydla określonej klasy zadań. Konstruujemy ocenę, która dla

zadań z jednowymiarową przestrzenią decyzyjną jest miarąrozszerzenia zbioru rozwią-

zań efektywnych. Dla zadań, w których X c R k Ck > 1) pokazujemy, że o ile ocena ta

jest większaod zera, to rozszerzenie zbioru rozwiązań efektywnych jest niepustym pod

zbiorem brzegu zbioru rozwiązań dopuszczalnych.

Praca opatrzona jest licznymi przykładami numerycznymi, które pozwalająuzyskać

pewne intuicje i służą do weryfikacji różnych hipotez.

Niniejsza praca powstała w wyniku realizacji promotorskiego. projektu badawczego

nr 7 TIIA 014 21 nt. ,,Istotność skalarnych funkcji ocen w zadaniach wektorowej

optymalizacji" fmansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Część rezultatów

przedstawionych w pracy została opublikowana [Malinowska 2001a, j2001b, 2002a,

2002b].
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1. Zadanie wektorowej optymalizacji

w tym rozdziale wprowadzamy terminologię niezbędną do precyzyjnego określenia

zakresu pracy. Określamy zadanie wektorowej optymalizacji, zadanie wektorowej mini

malizacji oraz trzy koncepcje rozwiązań tego zadania: rozwiązania efektywne, słabo

efektywne, właściwie efektywne. Przedstawiamy fakty charakteryzujące pewne własno

ści zadań rozważanychw pracy i ich rozwiązań.

1.1. Określenie zadania wektorowej optymalizacji

Problem wektorowej optymalizacji definiujemy następująco:

Definicja 1.1.1. Zadaniem wektorowej optymalizacji (lub wielokryterialnego progra

mowania matematycznego) nazywamy zadanie, w którym:

1) dany jest zbiór X będący podzbiorem przestrzeni decyzyjnej Q, która jest skończe-

nie wymiarowąprzestrzenią rzeczywistą, tj. X c Q= R k (k ~ 1);

2) dana jest funkcja wektorowa F" : Q~ K, gdzie K = R n (n ~ 2) określona przez

układ n funkcji skalarnych h :Q~ R (i E {l,...,n}), tzn.

F" = [.A,···,h]T, Fn(x) = [.A (x), ....t, (X)]T dla XEQ;

przestrzeń K nazywamyprzestrzenią ocen (lub przestrzenią kryterialną);

3) w przestrzeni ocen określona jest relacja preferencji P, tj. p c K x K i dla dowol

nych y',Y"E K element y' jest preferowany w stosunku do elementu y" wtedy i tylko

wtedy, gdy (y', y") E P, przy czym zakładamy, że 0:}: P =t:- K x K (P nie jest relacją

pustą, ani nie jest relacjąpełna);

4) w zbiorze Y = F" (X) za pomocą relacji P wyróżniony jest pewien zbiór J:pt, który

nazywany zbiorem ocen optymalnych;
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5) należy yryznaczyć zbiór X opt = {x E X IF(x) E Yopt } , który nazywamy zbiorem roz

wiązań optymalnych problemu wektorowej' optym alizacji.

Zadanie wektorowej optymalizacji w sensie definicji 1.1.1, w dalszej części pracy,

oznaczać będziemy następująco:

Z == (X,Fn,P).

W zadaniach Z == (X, F" ,P) stosujemy następującą terminologię:

Q == R k przestrzeń decyzyjna,

X

XEX

XE \X

K=R n

y == [YI, ,Yn]T E R n

yż,iE{l, ,n}

:h,i = {l, ...,n}

y = Fn(X)

yEY

y E R n \y

wektor zmiennych decyzyjnych xl'} E {l, ...,k},

zbiór rozwiązań (decyzji) dopuszczalnych,

rozwiązanie (decyzja) dopuszczalna,

rozwiązanie (decyzja) niedopuszczalna,

przestrzeń ocen wektorowych,

wektor ocen lub ocena wektorowa,

i - ta ocena skalarna,

i - ta skalarna funkcja oceny,

wektorowa funkcja ocen,

zbiór osiągalnychwektorów ocen,

osiągalny wektor ocen,

nieosiągalny wektor ocen.

W tej pracy zajmujemy się takimizadaniami wektorowej optymalizacji, w których

1) zbiór rozwiązań dopuszczalnych X jest spójnym podzbiorem przestrzeni R k
;

2) funkcje I; i = {l, ...,n} są określonewzorami analitycznymi.

Uwaga 1.1.2. Jeśli w punkcie 2 definicji 1.1.1 przyjmiemy n == 1, to 'uzyskamy definicję

zadania programowania matematycznego (optymalizacji jednokryterialnej).

Z definicji 1.1.1 wynika, iż istotnym elementem problemu wektorowej optymalizacji

jest określonaw przestrzeni ocen relacja preferencji, która umożliwiawyróżnieniezbioru

J:pt· Relacja ta powinna umożliwiać porównywanie przynajmniej niektórych par
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(1.1.1)

(1.1.2)

wektorów ocen. Formalnie wyrażamy to stwierdzając, że z problemem wektorowej

optymalizacji związany jest określonymodel preferencji. Model ten jest kompletnie okre

ślony przez relację słabej preferencji ~ (Ogryczak, 1997], tj.

y':ś y" <=> y' jest nie gorszy niż y",

gdzie y' ,Y"E K.

Relacja ~ indukuje relację ścisłej preferencji -< (lepszy niż)

y' -< y" <=> y' jest lepszy niż y",

oraz relację indyferencji ~ (tak samo dobry jak)

y' ~ y" <=> y' tak samo dobry jak y",

według następującychwzorów:

y' -< y" <=> y':ś y" /\ -,(y":ś y') ,

y' ~ y" <=> Y':5 y" /\ y" :śy' ,

gdzie y',Y"E K .

Ogólnie model preferencji może nie być spójny. To znaczy mogą istnieć pary wekto

rów ocen, które nie należą do żadnej z relacji: :Ś, -<, ~.

W dalszych rozważaniachrelację preferencji będziemyutożsamiać z relacją słabej pre

ferencji ~. To znaczy, przez relację preferencji ~ będziemy rozumieć układ relacji ~,

-<,~, spełniającychwarunki (1.1.1) - (1.1.2).

Zgodnie z punktem 4 definicji 1.1.1 za pomocą relacji preferencji wyróżniony jest

podzbiór J:pt zbioru Y. Powstaje pytanie: jakie elementy należądo tego zbioru?

Intuicyjnie elementy optymalne w Y to takie, które są lepsze od każdego innego

(ewentualnie nie gorsze od każdego) elementu w Y. Formalnie elementy te definiujemy

następująco:

Definicja 1.1.3. Wektor yO E Y nazywamy wektorem ostro dominującym w zbiorze Y

(według relacji ~), J'eżeli

Vy E y \ {yo}: v" -< y. (1.1.3)

Wektor r" E Y nazywamy wektorem dominującymw zbiorze Y (według relacji ~), jeże

li

(1.1.4)
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(1.1.5)

Jednak, gdy w zbiorze Y nie każde dwa wektory są porównywalne, to trudno się

spodziewać (choć nie jest to wykluczone) istnienia wektora porównywalnego z każdym

innym wektorem. W tym przypadku możemy uznać za optymalne te elementy, od któ

rych żaden element nie jest lepszy (ewentualnie żaden inny nie jest gorszy). Elementy te

definiujemy następująco:

Definicja 1.1.4. Wektor yO E Y nazywamy wektorem niezdominowanym w zbiorze

y (według relacji ~), JOeżeli

-,3yEY: y-<yo.

Wektor r" E Y nazywamy wektorem mocno niezdominowanym w zbiorze Y (według

relacji ~), jeżeli

(1.1.6)

Warto zauważyć, że różne (mocno) niezdominowane wektory ocen mogąbyć niepo

równywalne.

Zbiory wektorów spehriającychodpowiednio warunki (1.1.3) - (1.1.6) oznaczamy na

stępująco:

YD ( -<) zbiór wektorów ostro dominującychw Y,

YD (:5) zbiór wektorów dominującychw Y,

YN ( -<) zbiór wektorów niezdominowanych w Y,

YN (:9 zbiór wektorów mocno niezdominowanych w Y.

Każdy z tych zbiorów można uznać za zbiór optymalnych wektorów ocen.

Podsumowując, gdy znamy relację preferencji :S, to możemy wyznaczyć zbiór Yop t , a

tym samym zbiór rozwiązań optymalnych problemu Z = (X,Fn
,~), zgodnie z punktem

5 definicji! 1.1.1 (pomijamy tu trudności obliczeniowe związane z wyznaczaniem obu

wymienionych zbiorów). Niestety, proces, którego wynikiem jest ustalenie konkretnej

postaci relacji preferencji, jest skomplikowany i subiektywny. Jest to bowiem problem z

dziedziny modelowania matematycznego. Jednak z uwagi na to, że relacja preferencji jest

potrzebna wyłącznie po to, aby móc wyróżnić w zbiorze Y podzbiór Yopt , to w niektó-

rych przypadkach możemy przynajmniej częściowo rozwiązać problem

13



wielokryterialnego programowama matematycznego. Mianowicie możemy dokonać

pewnego oszacowania poszukiwanego zbioru rozwiązań. Pomocne sąwówczas następu

jące twierdzenia:

Twierdzenie 1.1.5. Niech :ś i :ś' będą relacjami preferencji w przestrzeni ocen R n •

Jeżeli Vy',Y"ERn
:y'~y"=>y'~'y", to:

i) YD (:ś) c YD (:ś');

ii) YN (:ś') c YN (:ś).

Dowód. i) Jeżeli YD(::;) == 0, to YD(:ś) c YD(:Ś'). Niech yO E YD(~)' wtedy dla każde

go y E Y mamy yO~ y . Czyli, na mocy założenia, również dla każdego y E Y zachodzi

yO ~'y . Stąd yO E YD (:ś') .

ii) Analogiczny jak dla i).D

Twierdzenie 1.1.6. Niech::; i :ś' będą relacjami preferencji w przestrzeni ocen R".

Jeżeli tiy', y" E R" : y' -< y" =>y' <v". to:

i) YD (-<) c YD ( -<') ;

ii) YN (-<') c YN (-<) .

Dowód. ii) Jeżeli YN (-<') == 0, to YN (-<') c YN (-<) . Niech yO E YN (-<') , wtedy dla każ

dego I y E Y mamy -,(y -<'yO).. Czyli, na mocy założenia, również dla każdego

y E Y zachodzi -,(y -< yo). Stąd v" E YN (-<).

i) Analogiczny jak dla ii).D

Pozostając przy tak słabych założeniach,jakie zostały podane w definicji 1.1.1, defini

cją problemu wielokryterialnego programowania matematycznego i jego rozwiązań

można objąć bardzo szeroką klasę problemów optymalizacji. Nie można jednak udo

wodnić wielu twierdzeń dotyczących własności takich problemów i ich rozwiązań. Duże

znaczenie odgrywa tu przyjęcie założenia, że relacja preferencji jest relacjąporządku, tj.

relacją zwrotną, przechodnią i antysymetryczną [Rasiowa, 1999]. Przyjęcie tego założe

nia prowadzi do uzyskania zadań, dla których zbędne są rozróżnieniamiędzy elementami

dominującymi i ostro dominującymi oraz elementami niezdominowanymi i mocno nie

zdominowanymi. Jest to konsekwencją następującego wniosku:
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Wniosek 1.1.7. I Galas i inni, 1987J Jeżeli relacja preferencji jest relacjąporządku, to

YN (=5 ) =YN ( -<) oraz 'YD (=5) =YD ( -<).

Zatem w przypadku, gdy relacja preferencji jest relacjąporządku, istniejąco najwyżej

dwa różne zbiory, które zgodnie z naszymi wcześniejszymi rozważaniami możemy przy

jąć jako Yop t o Są to zbiory: YD (:ś) - zbiór wektorów dominującychw Y oraz YN (-<) -

zbiór wektorów niezdominowanych w Y. Ponadto zauważmy, że wektory dominującew

y , to elementy najrnniejsze w zbiorze y według relacji porządku :ś o Natomiast wektory

niezdominowane w Y, to elementy minimalne w zbiorze y według relacji :ś. Stąd, na

podstawie własności relacji porządku [Rasiowa, 1999], możemy sformułować następują

cywniosek:

Wniosek 1.1.8. Jeżeli w zbiorze Y istnieje wektor dominujący (według relacji porządku

:śj, to jest on tylko jeden i jest on zarazem jedynym elementem niezdominowanym (we-

dług relacji :śJ w zbiorze Y.

Z wniosku 10108 wynika, że przyjęcie zbioru YD (:9 jako J:pt pozwala najednoznacz

ne wyznaczenie optymalnego wektora ocen. Jest to oczywiście najbardziej pożądany

rezultat. Jednak w przypadku, gdy relacja preferencji :ś nie jest porządkiemliniowym (tj.

nie spełnia warunku spójności), może istnieć wiele niezdominowanych wektorów ocen w

sensie relacji :Ś, z których żadennie jest dominujący.Wówczas zbiór YD (:9 jest pusty, a

tym samym rozważane zadanie nie ma rozwiązania. Dlatego w przypadku, gdy dopusz

czamy niespójność relacji :Ś, za zbiór J:pt należy uznać zbiór YN ( -<) .

Często spotykanym przypadkiem zadania wektorowej optymalizacji jest zadanie, w

którym jedyną informacją o relacji preferencji jest postulat minimalizacji wszystkich

skalarnych funkcji ocen. Klasyczne podejście do tego typu zadania, sformułowane w

latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku [Koopmans, 1971], oparte jest na regule Pareto

porządkowania wektorów. Reguła ta jest określona przez relacje wektorowe ~,~, <

nazywane, odpowiednio, relacją słabej dominacji, relacją dominacji, relacją silnej do

minacji i określone następująco:
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Definicja 1.1.9. Dla dowolnych y',Y"E R".

,< "~\-I • {l } · ,< "y == y 'T-T V l ~ , ... ,n . Yi - Yi '

,<" \-I • {l } . ,< " :::l' {l }.' ,,y - y <=> v l E , ... , n . Yi - Yi /\::J l E , . . .n . Yi < Yi ,

, " \-I • {l }.' ,,y < y <=> v l E , ... , n . Yi < .,Vi ,

Ponadto

, -" \-I • {l } . ,- "y - y <=> v l E , ...,n. Yi - Yi .

(1.1.7)

(1.1.8)

(1.1.9)

(1.1.10)

Zapisy y' ~y", y' ś y", y' < y" czytamy odpowiednio: y' słabo dominuje y", y'

dominuje y" ,y' silnie dominuje y" .

Ze wzorów (1.1.7), (1.1.8) i (1.1.10) wynika, że dla relacji słabej dominacji ~ praw-

dziwe są zależności:

y' == y" <=>y' ~y" /\ y" ~y" .

Zatem relacja ~ jest relacjąpreferencji z relacjami ścisłej preferencji i indyferencji okre

ślonymi odpowiednio jako ś oraz =. Ponadto prawdziwe jest następującetwierdzenie:

Twierdzenie 1.1.10. [Galas i inni, 1987J Relacja słabej dominacji ~ jest relacjąpo

rządku.

Z powyższego twierdzenia wynika, że dla relacji preferencji ~ zachodzi wniosek

1.1.7. W związku z tym przyjmujemy następujące oznaczenia i terminy:

Definicja 1.1.11. Dla Y c R n zbiory:

YN ={YEYI-,3Y'EY:Y'ŚY},

YD = {y E. Y IV y' E Y \ {y} :y Ś y' }

(1.1.11)

(1.1.12)

nazywamy; odpowiednio, zbiorem wektorów niezdominowanych, - dominujących w Y .

Przy kład 1.1.12. Na rysunku 1.1.1 przedstawione są zbiory YN 'YD dla Y c R 2
••
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Zauważmy, że relacja ~ nie jest relacją spójną. Na przykład dla y', y" (rys.l.l.l)

nie zachodzi ani y'~y", ani y" ~y'. Dlatego, zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami, w

zadaniu Z = (X,F n
,~) za zbiór Yop t przyjmujemy YN •

a)

y"---

Y1'> Y1"

Y2 I < Y2"

y'

Yl

b)

oy

Zadanie Z = (X,F n
,~) należy do klasy zadań wektorowej optymalizacji, w których

relacja preferencji jest relacją słabej stożkowej dominacji tj. relacją generowaną przez

pewien ustalony stożek S c R n • Pojęcie relacji stożkowej dominacji zostało wprowa

dzone do wektorowej optymalizacji przez P. L. Yu w latach siedemdziesiątychubiegłego

wieku [Yu, 1974]. Obecnie klasa zadań z relacją preferencji generowaną przez stożek

S c R" jest już opatrzona wieloma twierdzeniami z zakresu ich własności oraz metod

rozwiązywania [np.: Borwein, 1977; Ameljańczyk, 1978; Naccache, 1978; Benson,

1979, 1983; Bitran i Magnanti, 1979; Tamura i Miura, 1979; Henig, 1982; Tanino, 1984;

Sawaragi i inni, 1985; Wierzbicki, 1986; Luc, 1989; Kaliszewski, 1994]. W tej klasie

zadań najbardziej ważny i interesujący jest przypadek, gdy stożek S jest zbiorem wypu

kłym oraz spełniawarunek

Sn-S={O}, gdzie -S={-YERn IYES}. (1.1.13)

Za pomocą wypukłego stożka S c R" , spełniającego warunek (1.1.13) definiujemy w

przestrzeni R" relacje słabej S - dominacji ~s i relację'~.- dominacji ~s w sposób na

stępujący:
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Definicja J.1.13. Dla dowolnych y', y" E R" :

y' ~s y" <=> y" E y'+S \ {O},

gdzie y'+S ={y E R" Iy = y'+s,s E S}.

Zapis y' ~s y", y' ~s y" czytamy odpowiednio: y' słabo S - dominuje y", y' S-

dominuje y" .

Na rysunku 1.1.2 przedstawiona jest sytuacja: y' S - dominuje v" w przypadku, gdy

relacja słabej S - dominacji generowana jest przez stożek S c R 2
•

y'+S

Rys. 1.1.2. y' ~s y" dla S c R 2
. '

Wniosek J.1.14. [wg Galas i inni, 1987J Relacja słabej S - dominacji jest relacjąpo

rządku.

Wniosek J.1.15. Relacja słabej dominacji ~ (odpowiednio relacja dominacji ~),to

szczególny przypadek relacji słabej S - dominacji (odpowiednio relacji S - dominacji)

dla S=R: ={YER~ IViE{l,...,n}:Yi 20}.

Uzasadnienie. Dla relacji słabej dominacji (dla relacji dominacji jest analogiczne).
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1.2. Zadanie wektorowej minimalizacji

Zadanie wektorowej optymalizacji z relacją preferencji ~ nazywamy zadaniem wek

torowej minimalizacji. Formalna definicja jest następująca:

Definicja 1.2.1. Zadaniem wektorowej minimalizacji nazywamy zadanie, w którym

danymi są:

l) zbiór rozwiązań dopuszczalnych X c R k
określony układem nierówności, tzn.

X = {x E R k Igl (x) ~ O, ...,gm(X) ~ O},

gdzie S, : D g; ~ R, X C D g; C R k (i E {l, ...,m});

2) wektorowa funkcja ocen F" : R k ~ R" określona układem n funkcji skalarnych

J; :Dl; ~ R, X c Dl; C R k (i E {l.,..,n});

3) postulat minimalizacji 1; (i E {l, ...,n}) na zbiorze X"

Należy łryznaczyćwszystkie rozwiązania dopuszczalne XO E X spełniajqce warunek

(1.2.1)

Zadanie wektorowej minimalizacji w sensie definicji 1.2.1 będziemy zapisywać w po

staci

.MinjF" (x) : x E X}

lub też w bardziej szczegółowej postaci

ft(x)

~ ,,:min"

fn(x)

przy warunkach:

gI (x) s O·

(1.2.2)

(1.2.3)

Definicja 1.2.2. Rozwiązanie dopuszczalne XO E X spełniające warunek (1.2"1)

wamy rozwiązaniem Pareto - optymalnym lub efektywnym zadania

minimalizacji. Zbiór wszystkich rozwiązań Pareto - optymalnych zadania

minimalizacji oznaczamy X~"
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Zatem

(1.2.4)

(1.2.5)

Wniosek 1.2.3. Zadanie wektorowej minimalizacji to zadanie wektorowej optymalizacji

w sensie definicji 1.1.1 z relacją preferencji ~ i zbiorem ~pl równym zbiorowi YN •

Uzasadnienie. Zbiorem rozwiązań zadania Z = (X,F n
,~) w przypadku, gdy

~pt =YN jest zbiór X opt ={x" E X IF" (x") E YN } . Zatem Xo E X opt wtedy i tylko wte-

dy, gdy w zbiorze Y nie istnieje wektor y taki, że y ś F" (x 0) . Ponieważ Y = F" (X) ,

to również nie istnieje wektor zmiennych decyzyjnych x E X taki, że F" (x) Ś F n (x"):

Czyli z (1.2.4) mamy, że x" E X; .0

w związku z wnioskiem 1.2.3 zbiór X; nazywamy także zbiorem rozwiązań nie-

zdominowanych zadania (1.2.2).

Uwaga 1.2.4. Zauważmy, że zbiór rozwiązań efektywnych zadania wektorowej minima

lizacji, jak wynika z twierdzeń 1.1.5 i 1.1.6, może stanowić oszacowanie zbioru

rozwiązań zadania Z = (X,F n
,~) z dowolną relacją preferencji ~, ale taką, że relacje

~ i ~ spełniają założenia tych twierdzeń.

Uwaga 1.2.5. a) Określenie zbioru X w definicji 1.2.1 nie ogranicza ogólności modelu,

a jedynie ułatwia zapis. Załóżmy, że zbiór X jest określonyprzez układ warunków

hi(x) ~ O dla i E {l,...,m}}

hi(x) ś O dla i E {mI +l, ,~},

hi(x) = O dla i E {m2 + l, ,m'}

Wówczas układ (1.2.5) możemy przekształcić na równoważny mu układ m = 2m'-m2

nierówności gi(X) ś O,i E {l, ...,m} postaci

-hi(x) dla iE{l, ...,ml }

hi(X) dla iE{ml +1, ...,m2}
gi(X) =

hi(x) dla i E {m2 + 1, ,m'} ·

- hŹ-m'+m (x) dla i E {m' + 1, ,m}
2
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Układ (1.2.5) może być uzupełniony warunkami, które nie dają się zapisać w postaci

(1.2.5), np. warunkiem x E A. Wtedy otrzymujemy specjalne zadanie wektorowej mini

malizacji

MinlF" (x) : x E X}, gdzie X == {x E A Igl (x) ~ O, ...,gm(x) ~ O} . (1.2.6)

W przypadku, gdy A c Zk (gdzie Z oznacza zbiór liczb całkowitych), zadanie (1.2.6)

jest tzw. całkowitoliczbowym zadaniem wektorowej minimalizacji. Łatwo zauważyć, że

zadanie (1.2.6) jest uogólnieniem zadania (1.2.2), wystarczy przyjąć w (1.2.6) A == R k
•

Zadaniami typu (1.2.6) nie zajmujemy się w tej pracy.

b) Postulat minimalizacji skalarnych funkcji ocen na zbiorze X również nie ogranicza

ogólności modelu. W przypadku, gdy pewna skalarna funkcja oceny fk powinna być

maksymalizowana (co wynika z praktycznego problemu decyzyjnego), zastępujemy ją

funkcją - fk i otrzymujemy zadanie Z postulatem minimalizacji wszystkich funkcji ocen.

Definicja 1.2.6. Zadanie wektorowej minimalizacji nazywamy:

1) niesprzecznym, jeżeli zbiór X jest zbiorem niepustym;

2) liniowym, jeżeli wszystkie funkcje ~ (j E {l, ... ,n}) oraz gi (i E {l, ... ,m}) występują-

ce w zadaniu są funkcjami liniowymi;

3) wypukłym, jeżeli wszystkie skalarne funkcje ocen ~ (j E {l, ... ,n}) sąfunkcjamiwy-

pukłymi oraz zbiór X jest zbiorem wypukłym.

Z definicji 1.2.6 wynika następującywniosek:

Wniosek 1.2. 7. Liniowe zadanie wektorowej' minimalizacji jest zadaniem wypukłym"

W dalszej części pracy przyjmujemy (o ile nie będzie zastrzeżone inaczej), że rozpa

trywane zadania wektorowej minimalizacji są zadaniami niesprzecznymi. Warto jednak

zauważyć, iż założenie to nie zapewnia istnienia rozwiązań Pareto - optymalnych. Fakt

ten ilustruje następujący przykład:

Przykład 1.2.8. Rozważmy zadanie Min{F2(x): x E X}, w którym

X={[X1, x2 f ER21xr +x2 ::;4, -x2 ::;O},

F2 (x) == [2xI - x2 , - x2 ] T •
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T

~~]
(O,-lf+ ~

/2 = const
------ł~-__łIlI~-_I__------

Rys. 1.2.1. X =1= 0 , ale X~ = 0 .

Jest to zadanie niesprzeczne, ale 4~ =0, ponieważ dla dowolnego x E X istnieją

x' E X spełniające warunek F(x') ~ F(x). Można to łatwo zauważyć, analizując rysunek

1.2.1, na którym przedstawiony jest zbiór X oraz wybrane poziomice skalarnych :funkcji

ocen.e

1.3. Inne rodzaje efektywności

Definicja 1.2.2 określa rozwiązania globalnie Pareto - optymalne. Inną koncepcją

rozwiązań zadania wektorowej minimalizacji są rozwiązania lokalnie Pareto - optymalne.

Definicja l.3.l. Rozwiązanie dopuszczalne XO E X nazywamy rozwiązaniem lokalnie

Pareto - optymalnym (lokalnie efektywnym) zadania (1.2.2) wtedy i tylko wtedy, gdy

istnieje E > O taki, że

-,:3xEB(xo,&)nX: Fn(x)~Fn(xo).

Oczywiście każderozwiązanieglobalnie efektywne jest rozwiązaniem lokalnie efek

tywnym. Stwierdzenie odwrotne jest prawdziwe dla zadań wypukłych [Censor, 1977], a

także dla zadań spełniających słabsze założenia. Zachodzi mianowicie następujące twier

dzenie:

22



Twierdzenie 1.3.2. [Miettinen, 1999J Jeżeli w zadaniu (1.2.2) zbiór X jest wypukły

oraz wszystkie skalarne funkcje ocen są quasi - wypukłe, przy czym co najmniej jedna z

nich jest ściśle quasi - wypukła, to każde rozwiązanie lokalnie Pareto - optymalne jest

rozwiązaniemglobalnie Pareto - optymalnym.

W dalszej części pracy rozwiązania lokalnie Pareto - optymalne nie będą rozważane

odrębnie. Jakkolwiek należy pamiętać, że w praktyce możemy jedynie wyznaczyć roz

wiązania lokalnie Pareto - optymalne, o ile pewne dodatkowe założenia (np. twierdzenie

1.3.2) nie sąspehrione.

W zadaniach wektorowej minimalizacji, oprócz rozwiązań efektywnych, często roz

waża się rozwiązania optymalne w innym jeszcze sensie. Są to rozwiązania słabo

efektywne (słabo Pareto - optymalne) i rozwiązania właściwie efektywne (właściwie

Pareto - optymalne).

Rozwiązanie dopuszczalne x jest rozwiązaniemsłabo efektywnym, jeżeli w x mini

malizuje się przynajmniej jedna ze skalarnych funkcji ocen. Formalna definicja jest

następująca:

Definicja 1.3.3. Rozwiązanie dopuszczalne Xo E X nazywamy rozwiązaniem słabo

efektywnym (optymalnym w sensie Slatera) zadania (1.2.2) wtedy i tylko wtedy, gdy

,.3XEX: Fn(x) <Fn(xO). (1.3.1)

Zbiór wszystkich rozwiązań słabo efektywnych oznaczamy przez X;N.

Definicja 1.3.4. Zbiór YSN =F" (X;N) nazywamy zbiorem wektorów słabo niezdomino

wanych w Y = F" (X), a jego elementy wektorami słabo niezdominowanymi w Y.

Zbiór rozwiązań słabo efektywnych zawiera zbiór rozwiązań efektywnych, a przy

pewnych dodatkowych założeniachzbiory te są równe.

Wniosek 1.3.5. Zachodzą następujące inkluzje:

XZ c X;N' YN C YSN • (1.3.2)

Ponadto, jeśli wszystkie skalarne funkcje ocen są funkcjami różnowartościowymi na

zbiorze X, to również:
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(1.3.3)

Uzasadnienie. Zauważmy najpierw, że wystarczy uzasadnić tylko pierwszą z inkluzji

(1.3.2) (odpowiednio (1.3.3)), ponieważ druga jest jej prostą konsekwencją.

Niech x" E X \ X;N' Wówczas z (1.3.1)

3x E X :Fn(x) < F n(xO) <=> :3 x E X Vi E {l, ..,n} :/;(X) < /;(Xo),

stąd

:3x E X :Fn(x) ~ Fn{xO).

Czyli XO E X\X;.

Załóżmy teraz, że wszystkie skalarne funkcje ocen są różnowartościowena zbiorze X

oraz XO E X \ X~ . Wówczas istnieje x E X taki, że

Vi E {l, ..,n} :/;(X) ~ /;(xO)J\3i E {l, ...,n}: /;(x) < ft(xO).

Stąd, biorąc pod uwagę różnowartościowośćfunkcji I, (i E {l,...,n} ) , otrzymujemy

Vi E {l, ..,n} :/;(x) < /;(xo).

Zatem XO E X \ X;N .0

Zachodzi również następujące twierdzenie:

Twierdzenie 1.3.6" [wg Warburton, 1983] Jeżeli w zadaniu (1.2.2) zbiór X jest wypu

kły i Zwarty oraz wszystkie skalarne funkcje ocen są ciągłe i silnie quasi -wypukłe, to

X; = X;N oraz YN = YSN'

Ogólnie jednak, jak wykazuje poniższy przykład, inkluzje (1.3.3) nie sąprawdziwe.

y
1

Y

2
Y

--+------------~ Y1

Rys. 1.3.1. Zbiór YSN (linia pogrubiona) zawiera zbiór YN ={y1,y2}.
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Przykład 1.3.7. Przedstawiony na rysunku 1.3.1 zbiór Y posiada tylko dwa elementy

niezdominowane: y",y2. Natomiast elementów słabo niezdominowanych ma nieskoń-

czenie wiele (są zaznaczone linią pogrubioną).e

Oczywiście, podobnie jak w przypadku rozwiązań Pareto - optymalnych, możemy

zdefiniować rozwiązania lokalnie słabo Pareto - optymalne. Jednakże w niniejszej pracy

tego typu rozwiązańnie będziemy rozważać odrębnie.

Idea rozwiązania właściwie efektywnego jest ściśle związana z pojęciem współczyn

nika wymiany (trade - ofł). Współczynnik wymiany wyraża stosunek zmiany wartości

skalarnych funkcji ocen, związany ze zmianą rozwiązań dopuszczalnych.

Definicja 1.3.8. [Chankong i Haimes, 1983J Niech

i, J. E {l,...,n}, i =t:- J', Liczbę

A .. =A .. (x' x2 ) = /;(x')- /;(x
2

)

IJ IJ' fj(x l)- Jj(x2) '

gdzie fj(x l) - fj(x 2)
=t:- O nazywamy:

oraz

a) częściowym współczynnikiem wymiany (partial trade - off) związanym z J;, f j po

między x', x2
.jeżeli dla każdego l E {l, ...,n}, l =t:- i,j zachodzi J;(x l

) = J;(x2
) ;

b) całkowitym współczynnikiem ~miany (total trade - off) związanym z J;, f j pomię-

dzy x', x2
,jeżeli istnieje l E {l, ...,n}, l =t:- i,j takie, że !J(x1

) =t:- !J(x 2
) .

Zauważmy, że jeśli x', x 2 są rozwiązaniami efektywnymi, to zawsze istnieją skalarne

W literaturze z zakresu wektorowej optymalizacji możemy znaleźć wiele koncepcji

wykorzystujących pojęcie współczynnika wymiany [np.: Geoffrion i inni, 1972; Haimes i

inni, 1975; Chankong i Haimes, 1983; Chankong i inni, 1985; Kaliszewski, 1994; Kali

szewski i Michałowski, 1997; Kaliszewski, 2000], z których podstawowąjest koncepcja

rozwiązań właściwie efektywnych. Kuhn i Tucker [Kuhn i Tucker, 1951] jako pierwsi

zauważyli, że niektóre rozwiązania Pareto - optymalne posiadają niepożądaną własność,

a mianowicie wyznaczane w odniesieniu do nich współczynniki wymiany są
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nieograniczone (co oznacza, iż pewnym skalarnym funkcjom ocen przypisuje się niepo

równywalnie większe znaczenie niż innym). Dlatego też, aby uniknąć takich anomalii,

wprowadzili podział rozwiązań efektywnych na właściwe i niewłaściwe. W późniejszych

latach koncepcja rozwiązań właściwie efektywnych została szeroko rozwinięta i obecnie

istnieje wiele prawie równoważnych definicji rozwiązań właściwie efektywnych, a także

twierdzeń dotyczących ich własności [np.: Klinger, 1967; Geoffrion, 1968; Borwein,

1977; Benson, 1979; Wierzbicki, 1980, 1986; Henig, 1982; Tamura i Arai, 1982; Ben

son, 1983; White, 1983; Tanino, 1984; Sawaragi i inni, 1985; Gal, 1986; Luc, 1989;

Kaliszewski, 1994; Miettinen, 1999]. W tej pracy przyjmujemy definicję Geoffriona.

Definicja 1.3.9. Rozwiązanie efektywne XO E X; zadania (1.2.2) nazywamy rozwiąza

niem właściwie efektywnym (optymalnym w sensie Geoffriona) wtedy i tylko wtedy,

gdy istnieje liczba rzeczywista M > O taka, że dla każdego i E {l,..,n} i dla każdego

XEX spełniającego warunek J;(X) <J;(xo) istnieje j e {l,...,n} \ {i} taki, że

I, (x) > f j (x") oraz

J;(xo) - J;(x) ~ M.
fj(x)- fj(xo)

Zbiór wszystkich rozwiązań właściwie efektywnych (optymalnych w sensie Geoffriona)

oznaczamy symbolem X~N.

Przykład 1.3.10. [wg Tamura i Arai, 1982J Dane jest zadanie Min{F2 (x) : x E X}, w

którym

F2(x) = [h(x), f2 (x)]T = [-x, x2 -2x]T,

X={xERI-x~o,x-2~O}.

Na rysunku 1.3~2 przedstawiony jest zbiór decyzji dopuszczalnych oraz skalarne funkcje

ocen, linią pogrubioną zaznaczony jest zbiór

X~ ={xEXll~x::;2}.

Zauważmy, że rozwiązanie XO =1 nie jest rozwiązaniemoptymalnym w sensie Geoffrio

na, gdyż dla x =1+ & E X , gdzie & > O mamy

ft(xo)-ft(x) ft(l)-ft(l+&) 8 1
f 2 (x) - h(xo) =h(1+&)- h(l) =7= &
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Natomiast, na przykład, w przypadku rozwiązania Xl = 2 mamy dla każdego x E X

zależność

f2(X
1

) - f2(X) = f2(2)- f2(X) = 2x-x
2 =x ~2.

h(X)-h(X1
) h(x)-h(2) 2-x

Co oznacza, że Xl =2 E X~N .

fi (x)

x

Rys. 1.3.2. Skalarne funkcje ocen i zbiory X~, X~N z przykładu 1.3.9.

W podobny sposób można uzasadnić, iż pozostałe rozwiązania efektywne są rozwiąza

niami optymalnymi w sensie Geoffriona. Zatem

,X~N ={xEXll<x~2}.•

Definicja 1.3.11. Zbiór YGN =F" (X~N)' to zbiór wektorów właściwie niezdominowa-

nych w Y = F" (X), a jego elementy to wektory właściwie niezdominowane w Y .

Bezpośrednio z definicji 1.3.9 i 1.3.11 mamy, że:

(1.3.4)

Natomiast inkluzje odwrotne, jak dowodzi przykład 1.3.10, nie są ogólnie prawdziwe.

Jednakże zachodząnastępujące twierdzenia:

Twierdzenie 1.3.12. [Geoffrion, 1968J Jeżeli zadanie wektorowej minimalizacji (1.2.2)

jest zadaniem liniowym, to:
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Twierdzenie 1.3.13. [Podinowski i Nogin, 1982J Jeżeli w zadaniu (1.2.2) zbiór rozwią

zań dopuszczalnych X jest zbiorem wypukłym i zwartym oraz wszystkie skalarne

funkcje ocen h (i E {l, ... ,n}) sąfunkcjami ciągłymi i wypukłym, przy czym przynajm-

niej jedna z nich jest ściśle wypukła, to:

X~N c X~ C cl(X;N) ' YGN C YN C cl(YGN ) .

1.4. Własności zbioru rozwiązań efektywnych

Bezpośrednio z definicji rozwiązań (słabo, właściwie) efektywnych wynika bardzo

użyteczna własność zadania wektorowej minimalizacji.

Wniosek 1.4.1. [wg Ogryczak, 1997J Dla dowolnej permutacji r zbioru {l, ...,n}, roz

wiązanie dopuszczalne XO E X jest rozwiązaniem efektywnym (odpowiednio słabo lub

właściwie efektywnym) zadania wektorowej minimalizacji (1.2.2) wtedy i tylko wtedy,

gdy jest rozwiązaniemefektywnym (odpowiednio słabo lub właściwie efektywnym) zada

nia

Niewątpliwie podstawowym problemem dotyczącym własności zbioru rozwiązań

efektywnych jest pytanie o jego niepustość. Warunki dostateczne na to, aby istniały

wszystkie rodzaje rozwiązań efektywnych zadania wektorowej minimalizacji, zawiera

następujące twierdzenie:

Twierdzenie 1.4.2. Jeżeli w zadaniu (1.2.2) zbiór X jest zbiorem zwartym i wszystkie

skalarne funkcje ocen h (i E {l, ..,n}) sąfunkcjamiciągłymi, to:

i) X~ :;t: 0 J

ii) X;N :;t: 0,

iii) X~N :;t: 0.
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Dowód. i) Rozważmy zadanie optymalizacjijednokryterialnej postaci

n

Min{ LYi :y E y}.
i=l

(1.4.1)

Zbiór rozwiązań dopuszczalnych zadania (1.4.1) jest zwarty, gdyż funkcja ocen F" jest

n

funkcją ciągłą, X jest zbiorem zwartym oraz Y = F" (X) · Ponadto funkcja LYi jest
i=l

funkcją ciągłą. Zatem korzystając z twierdzenia Weierstrassa [Engelking i Sieklucki,

1986] stwierdzamy, że zadanie (1.4.1) posiada rozwiązanie, tj. istnieje wektor ocen

n n

yO E Y taki, że dla każdego y E Y zachodzi LY~ ~ LYi .
i=l i=l

Zauważmy,że relacja preferencji defmiowana przez minimalizację (1.4.1) w przestrzeni

kryterialnej R n wyraża się wzorem

n n

y'.::śy"<=> LYi'~ Ly/'·
i=l i=l

Zachodzi także następująca implikacja y'~ y":::>y'-<y". Z wcześniejszych rozważań

wynika natomiast, że yO E YN (-<). W przeciwnym razie istniałby wektor y E Y, dla

n n

którego LYi < LY~ ,co jest sprzeczne z faktem, że yO E'Y jest rozwiązaniemzada-
i=l i=l

nia (1.4.1). Ostatecznie, korzystając z twierdzenia 1.1.6, otrzymujemy, że yO E Y
N

•

A tym samym X; * 0 .

ii) Wynika z i) i wniosku 1.3.5.

iii) Jeśli pokażemy, iż YGN * 0, to zgodnie z definicją 1.3.11 również X~N * 0 .

Z dowodu i) wynika, że yO E Y, będącyrozwiązaniemzadania (1.4.1), należy do zbioru

YN • Wykażemy, że yO E YGN • Dowód przeprowadzimy nie wprost.

Załóżmy, że yo fl YGN • WÓWC'lilS dla każdej liczby rzeczywistej M > O oraz dla pew

nego i E {l, ...,n} (które ustalamy) i y E Y spełniającego warunek Y~ > Yi mamy

(1.4.2)

dla każdego J. E {l,...,n} takiego, że Y~ < y t: Podstawiającw (1.4.2) M = n -1 > O, a

następnie mnożąc obie strony tej nierówności przez _1_, otrzymujemy
n-l
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(1.4.3)

(1.4.4)

dla każdego j' E {l,'...,n} takiego, że Y~ < Yj' Ponadto zauważmy, że dla każdego

l E {l, ...,n}, l *- i, j' zachodzi nierówność y~ ~ y, . Czyli

l ° °-- (Yi - Yi) > O~ y, - y,
n -l

dla każdego l E {l, ...,n}, l *- i,j. Po zsumowaniu nierówności (1.4.3) i (1.4.4) otrzymu-

Jemy

n

YiO-Yi> I(Yj-Y~)'
j=l,j:;:i

a stąd

Uzyskana nierówność jest sprzeczna z faktem, iż yO jest rozwiązaniemzadania (1.4.1).

Zatem v" E YON.O

Założenia twierdzenia 1.4.2 można osłabić. Mianowicie wystarczy założyć, iż zbiór

X jest zbiorem zwartym oraz wszystkie skalarne funkcje ocen 1; (i E {l, ..,n}) sąfunk-

cjami półciągłymiz dołu [podinowski i No gin, 1982; Sawaragi i inni, 1985].

Kolejne twierdzenia i przykłady dotyczą dwóch ważnychwłasnościtopologicznych,

tj. zwartości i spójności. Podajemy warunki dostateczne na zwartośćoraz spójność zbio

ru rozwiązań (słabo) efektywnych oraz pokazujemy, iż warunki te nie wystarczą w

przypadku zbioru rozwiązańwłaściwieefektywnych.

Twierdzenie 1.4.3. [Podinowski iNogin, 1982J Jeżeli w zadaniu (1.2.2) zbiór X jest

zbiorem domkniętym oraz skalarne funkcje ocen 1; (i E {l, ...,n}) sąfunkcjamiciągłymi,

to X;N jest zbiorem domkniętym. Jeśli ponadto X jest zbiorem zwartym, to również

X;N jest zbiorem zwartym.

Twierdzenie 1.4.4. [Warburton, 1983J Jeżeli w zadaniu (1.2.2) zbiór X jest zbiorem

zwartym i wypukłym oraz skalarne funkcje ocen 1; (i E {l, ...,n}) sąfunkcjami ciągłymi i

quasi - wypukłymi, to X;N jest zbiorem spójnym.
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Jednak przy założeniach powyższych twierdzeń zbiór rozwiązań efektywnych nie

musi być ani zbiorem zwartym, ani spójnym.

Przykład 1.4.5. Dane jest zadanie Min{F 2 (x) :x E X} , w którym

X = {x E R IO~ x ~ I}

oraz

~(x) =

1 1
- dla x<-
2 2

1 '
-x+1 dla x~-

2

Zadanie spełnia założenia twierdzeń 1.4.3 oraz 1.4.4 i zbiór

X;N = X = {x E R IO~ x ~ I}

jest zbiorem zwartym i spójnym. Natomiast, jak łatwo zauważyć, analizując rysunek

1.4.1, zbiór

2 11X N ={O}U{XEX -<x~I}
2

nie jest ani zbiorem zwartym, ani spójnym.e

• h(x)

Rys. 1.4.1. Zbiory X = XiN' X~ oraz skalarne funkcje ocen z przykładu 1.4.5.

Twierdzenie 1.4.6. [Benson i Sun, 1999J Jeżeli w zadaniu (1.2.2) zbiór X jest zbiorem

zwartym i wypukłym oraz skalarne funkcje ocen t, (i E {l, ... ,n}) są funkcjami ciągłymi i

silnie (strongly) quasi - wypukłymi, to X~ jest zbiorem domkniętym. Jeśli ponadto X

j·est zbiorem zwartym, to również X~ jest zbiorem zwartym.
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Twierdzenie 1.4.7. [Benoist, 1998J Jeżeli w zadaniu (1.2.2) zbiór X jest zbiorem zwar

tym i wypukłym oraz skalarne funkcje ocen 1; (i E {1, ...,n}) są funkcjami ciągłymi oraz

ściśle quasi - wypukłymi, to X~ jest zbiorem spćjnym.

Następny przykład pokazuje, że nawet założenia twierdzenia 1.4.6 (odpowiednio

1.4.7) nie zapewniają domkniętości (odpowiednio spójności) zbioru rozwiązań właści

wie efektywnych.

Przykład1.4.8. Rozważmy zadanie Min{F 2 (x) :x E X}, w którym

X == {x E R l-l:::; x:::; l}

oraz

~(x)=-x,

h(X)

Rys. 1.4.2. Zbiór X oraz skalarne funkcje ocen z przykładu 1.4.8.

Zbiór X oraz skalarne funkcje ocen sąprzedstawione na rysunku 1.4.2. Zadanie spełnia

założenia twierdzeń 1.4.6 oraz 1.4.7 i zbiór X~ == X jest domknięty i spójny. Zauważ-

my, że rozwiązanie X
O = O nie jest rozwiązaniem właściwie efektywnym, gdyż dla

x == 8 E X , 8 > O mamy

~(O)-~(8) _ 8 _ l
1;(&)-1;(0) -;;-7 o ) 00.

&-+

Ponieważ pozostałe rozwiązania są rozwiązaniami właściwie efektywnymi, to zbiór

XiN ={xEXI-I:::;x<O}u{xEXIO<x:::;l}

nie jest ani zbiorem domkniętym, ani spójnym.•
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Następne rozważania dotyczą zależności zachodzących pomiędzy zbiorem rozwią

zań (słabo) efektywnych a zbiorem rozwiązańoptymalnych ze względu na jedną skalar

ną funkcję oceny.

Zakładamy, że dla każdego k E {l,...,n} zadanie optymalizacji jednokryterialnej po-

staci

Min{fk(x):x E X}

ma rozwiązanie.

(1.4.5)

Definicja 1.4.9. Dla k E {l, ..,n} rozwiązanie optymalne zadania (1.4.5) nazywamy

k - optymalnym rozwiązaniem zadania wektorowej minimalizacji. Zbiór wszystkich

k - optymalnych rozwiązań oznaczamy symbolem X k ' czyli

Z definicji rozwiązania k - optymalnego oraz rozwiązania słabo efektywnego zada

nia wektorowej minimalizacji wynika następującywniosek:

Wniosek 1.4.10. Dla każdego k E {l,..,n} zachodzi inkluzja X k c X;N.

Natomiast, jak pokazuje poniższyprzykład, inkluzja X k c X~ nie zawsze zachodzi.

Przykład1.4.11. Rozważmy zadanie Min{F2(x):0
~ x ~ 6}, w którym

-x+2 dla x~l

fi (x) = 1 dla 1 <x ~ 4 , h (x) = (x - 3)2 +3 .

x-3 dla x>4

fi(x)

X.., =X2

r
I I
I

Xl
I

I I.. ..
Rys. 1.4.3. X 2 = X~, natomiast Xl et. X~ ale Xl n X~ =f::. 0.
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Jak łatwo zauważyć, na podstawie rysunku 1.4.3, w danym zadaniu:

Xl = {x E R 11 ~ x ~ 4},

X 2 = {3},

X~ = {3}.

Zatem X 2 =X~, natomiast Xl a: X~.-

Twierdzenie 1.4.12. [wg Ogryczak, 1997J Dla każdego k E {l, ..,n} zbiór rozwiązań

optymalnych zadania (1.4.5) zawiera rozwiązanie Pareto - optymalne zadania (1.2.2),

a jednoznaczne rozwiązanie optymalne zadania (1.4.5) jest rozwiązaniem Pareto 

optymalnym zadania (1.2.2).

Na podstawie powyższego twierdzenia oraz twierdzenia 1.4.2 możemy sformułować

następujący wniosek:

Wniosek 1.4.13. Jeżeli w zadaniu (1.2.2) zbiór X jest zbiorem zwartym oraz wszystkie

skalarne funkcje ocen fk (k E {l,..,n}) są funkcjami ciągłymi, to X k n X~ :;t 0 dla

każdego k E {l,...,n}.

W wyjątkowych przypadkach (na przykład, gdy nie ma konfliktu pomiędzy skalar

nymi ,funkcjami ocen) rozwiązanie zadania (1.4.5) dla każdego k E {l, ..,n} pozwala

wyznaczyć zbiór rozwiązań efektywnych zadania (1.2.2). Zauważmy bowiem, że wek

torpostaci

s" =[y~,...,y~]T, gdzie y: =min{h(X):XEX}, kE{I, ..,n}. (1.4.6)

spełnia warunek

\fy E Y :s"~ Y .

Zatem, jeśli s" E Y , to na podstawie wniosku 1.1.8 otrzymujemy YD = YN = {yM}, a

stąd XZ = {xM
E X lyM = Fn(xM)} .

Definicja 1.4.14. Wektor s" określony warunkami (1.4.6) nazywamy idealnym wekto

rem ocen, natomiast wektor zmiennych decyzyjnych xM taki, że F" (xM
) =s" nazy

wamy rozwiązaniemidealnym zadania wektorowej minimalizacji (1.2.2).
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1.5. Testowanie efektywności rozwiązania dopuszczalnego

Jeden z popularnych sposobów testowania w zadaniu wektorowej minimalizacji

(1.2.2) efektywności dowolnego XO E X wynika wprost z definicji rozwiązania efek

tywnego. Sprowadza się on do zbadania, czy w zbiorze decyzji dopuszczalnych istnieje

x taki, że Fn(x) ~ Fn(xO). Odpowiedzi na to pytanie szuka się przez rozwiązywanie

odpowiednio skonstruowanego zadania optymalizacji jednokryterialnej, zwanego zada

niem testującym.

Definicja 1.5.1. Zadaniem testującym dla zadania wektorowej minimalizacji (1.2.2) w

XO E X nazywamy zadanie optymalizacji jednokryterialn ej· postaci

n

~ "L.Js i ---» "max
i=l

przy warunkach:

Vi E {l, ,n}: h(X) + Si = h(XO),

Vi E{l, ,n}: Si 20,

XEX.

(1.5.1)

Niech s = [SI, ...,Sn]T . Zbiorem rozwiązańdopuszczalnych zadania (1.5.1) jest zbiór

S={[x,sf E R k
+
n !ViE{l,...,n}:Sj ZO,xEX,Fn(x)+s=Fn(xO)}.

Z założenia [X, S]T = [XO ,O]T E S, więc zadanie (1.6.1) jest niesprzeczne.

n

Niech hO oznacza kres górny funkcji h(x,s) = ISi na zbiorze S . Może zajść do
i=l

kładnie jedna z trzech sytuacji:

i) hO = O; wówczas zadania (1.5.1) ma rozwiązanie optymalne [x ' ,SI]T, w którym

SI =0, Fn(xl)~Fn(xo) (w szczególności [XI,SI]T = [XO,O]T);

ii) 0< hO < co; wówczas zadania (1.5.1) ma rozwiązanie optymalne [x' ,SI]T, w którym

Sil ~O, iE{l, ...,n} i Fn(xl)~Fn(xO);

iii) hO = co .

Twierdzenie 1.5.2. [Benson, 1978J Niech hO oznacza kres górny funkcji

maksymalizowanej w zadaniu (1.501), gdzie XO E X. Wówczas:
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i) X
O

E Xl~ wtedy i tylko wtedy, gdy hO =O;

iż) jeżeli O< hO < 00, to każde rozwiązanie optymalne [XI,SI]T zadania (1.5.1) ma tę

własność, że x' E X~,.

iii) jeżeli hO = 00 oraz zadanie wektorowej minimalizacji (1.2.2) jest wypukłe, to

X~N = 0.

Z twierdzenia 1.5.2 wynika, że rozwiązując zadania (1.5.1) w przypadku ii) nie tyl

ko stwierdzamy, że X
O
~ X~ ale również generujemy pewne rozwiązanie efektywne

zadania wektorowej minimalizacji (1.2.2), natomiast w przypadku iii) przy założeniu

wypukłości zadania (1.2.2) stwierdzamy brak rozwiązań właściwie efektywnych zada

nia (1.2.2).

Rozwiązanie zadania (1.5.1) w ~rzypadku iii) przy pewnych dodatkowych założe

niach pozwala także sprawdzić, czy istnieją rozwiązania efektywne zadania (1.2.2). Za

chodzi bowiem następującetwierdzenie:

Twierdzenie 1.5.3. [Benson, 1978J Niech hO oznacza kres górny funkcji maksymalizo

wanej w zadaniu (1.5.1), gdzie XO E X. Jeżeli hO =00 oraz zadanie wektorowej mini

malizacji (1.2.2) jest wypukłe i istnieje x E X taki, że zbiór

{YERn ly::;Fn(x)}

jest domknięty, to X~ = 0 .

Inną metodę testowania w zadaniu wektorowej minimalizacji efektywności dowol

nego rozwiązania dopuszczalnego sugerują Wendell i Lee [Wendell i Lee, 1977]. Jest

ona uogólnieniem na zadania nieliniowe metody stosowanej w zadaniach liniowych

[Ecker i Kouada, 1975] ~ podobnie jak metoda przedstawiona powyżej, polega na roz

wiązywaniu odpowiednio skonstruowanego zadania optymalizacji jednokryterialnej.

Metoda ta)może być również użyta do generowania pewnych rozwiązań efektywnych

zadania wektorowej minimalizacji.
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2. Metody rozwiązywaniazadańwektorowej optymalizacji

W tym rozdziale przedstawiamy wybrane metod rozwiązywaniazadań wektorowej

optymalizacji przy założeniu, że jednąz informacji o preferencji decydenta jest postulat

minimalizacji wszystkich skalarnych funkcji ocen. Wówczas, zgodnie z uwagą 1.2.4,

wyznaczenie zbioru rozwiązań Pareto - optymalnych (ewentualnie słabo Pateto 

optymalnych lub właściwie Pareto - optymalnych) zadania wektorowej minimalizacji

(1.2.2) stanowi pełne lub częściowe rozwiązanie danego zadania. W ogólnym przypad-

ku zbiór XZ jest nieskończony. Co więcej, w przeciwieństwie do zadań

jednokryterialnych, dwa rozwiązania efektywne mogą mieć różne wektory ocen. Tym

samym ich nieporównywalność w sensie relacji ~ nie oznacza ich nieporównywalności,

a tym bardziej nierozróżnialności dla decydenta. Zatem, jeśli zadanie wektorowej

optymalizacji jest modelem pewnego problemu decyzyjnego, to nadal pozostaje nieroz

strzygnięta sprawa wyboru rozwiązaniakońcowego, a więc takiego, które przyjmuje się

za podstawę do opracowania decyzji przeznaczonej do realizacji. Oczywiście rozwiąza

nie to powinno należeć do określonego przez relację preferencji zbioru rozwiązań

optymalnych zadania (defmicja 1.1.1). Liczymy na to, że dodatkowe informacje o rela

cji preferencji P umożliwią wybór rozwiązania końcowego lub, co najmniej pozwolą

na zredukowanie zbioru XZ do takiego podzbioru rozwiązań, że dla decydenta będzie

już obojętne, które z nich wybrać jako rozwiązanie końcowe. Oczywiście nadzieje takie

nie muszą być spełnione. Gdyby się bowiem z dodatkowych informacji okazało, że na

przykład P c~, to jak wynika z twierdzeń 1.1.5 i 1.1.6 spowodowałoby to nie reduk-

cję, lecz rozszerzenie zbioru X;. W związku z tym rodzaj informacji oraz sposób ich

wykorzystania mają istotny wpływ na wybór rozwiązaniakońcowego, a w konsekwen

cji również na wybór metody rozwiązywaniazadania wektorowej optymalizacji. Z tego

powodu w tej pracy przedstawiającmetody rozwiązywaniazadań wektorowej optyma

lizacji, posługujemy się klasyfikacją przeprowadzoną ze względu na sposób
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wykorzystania dodatkowych informacji o preferencjach decydenta [Hwang i Masud,

1979]. Jest ona następująca:

1) metody nie wykorzystujące dodatkowych informacji o preferencjach decydenta (no 

preference methods);

2) metody wykorzystujące informacje "a posteriori" o preferencjach decydenta (a poste

riori methods);

3) metody wykorzystujące informacje "a priori" o preferencjach decydenta (a priori

methods);

4) metody interaktywne (interactive methods), tj. metody, w których informacje o prefe

rencjach decydenta są udzielane stopniowo w trakcie rozwiązywania zadania.

Należy oczywiście pamiętać, że powyższa klasyfikacja nie jest ostra. Możliwe jest

wzajemne przenikanie się klas oraz pewne metody mogą należeć do więcej niż jednej

klasy.

Niezależnie od klasy wszystkie, opisane w tym rozdziale metody, polegająna skala

ryzacji, tj. na zastąpieniu oryginalnego zadania wielokryterialnego jednym lub kilkoma

zadaniami jednokryterialnymi zwykle zależnymi od pewnej liczby parametrów. Wynika

to z faktu, iż generalnie właśnie w ten sposób rozwiązuje się zadania wektorowej opty

malizacji. ważny wyjątek stanowią tu zadania liniowe, które nie' są w niniejszej pracy

opisywane odrębnie, a których metody rozwiązywania wykorzystują również odpo

wiednio zmodyfikowany algorytm sympleksowy [np.: Philip, 1972, 1977; Zeleny, 1974;

Ecker'i Kouada, 1975, 1978; Gal, 1977].

2.1. Metody nie wykorzystujące dodatkowych informacji

o preferencjach decydenta

W metodach nie wykorzystujących dodatkowych informacji o preferencjach decydenta

zadanie wektorowej minimalizacji rozwiązywane jest za pomocą stosunkowo prostych

algorytmów, a następnie uzyskane rozwiązanie jest przedstawiane decydentowi, który

może je zaakceptować lub odrzucić. Metody tego typu są skuteczne w sytuacjach, gdy

decydent nie stawia żadnych dodatkowych wymagań dotyczących rozwiązania, żąda

jedynie, aby było to rozwiązanie efektywne. Przykładem metod nie wykorzystujących

dodatkowych informacji o preferencji decydenta jest metoda globalnego kryterium,
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nazywana również programowaniem kompromisowym [Yu, 1973].

Metoda globalnego kryterium

Definicja 2.1.1. Określone przez decydenta, jako preferowane, wartości skalarnych

funkcji ocen }; (i E {l, ...,n}) nazywamy poziomami aspiracji oznaczamy

aj (i E {l, ...,n}). Wektor a = [al ,a2,•..,an ]T E R", którego współrzędnymi są poziomy

aspiracji aj nazywamy punktem referencyjnym.

Metoda globalnego kryterium polega na wyznaczeniu rozwiązania dopuszczalnego

x, które zapewnia wektor ocen F" (x) najbliższy wektora a według określonej metry-

ki. Często za wektor a przyjmuje się idealny wektor ocen s" oraz stosuje metrykę Lp ,

zdefmiowaną następująco:

1
n -

Lp(F n (x), y) = (L/};(x) - y~IP)p, p = 1,2, ....
i=l

W przypadku a = s" i metryki Lp metoda globalnego kryterium sprowadza się do

rozwiązywania zadania optymalizacji jednokryterialnej postaci

n .-!..

Min{(LI};(x) - y;WIP y :X E X}, P = 1, 2,....
j=l

Gdy p = 00 zadania (2.1.1) ma postać

Min{ max{ 1J;(x) - y~l: i E {l, ...,n}}: X E X}.

(2.1.1)

(2.1.2)

Ponieważ };(x) ~ y~ (i E {l, ...,n}) dla każdego x E X , to w funkcjach minimalizowa

nych w zadaniach (2.1.1) i (2.2.2) możemy pominąć warunek bezwzględności.

Zadanie (2.1.2), zwane zadaniem Czebyszewa, w praktyce zastępuje się zadaniem po

staci

Minłrz : a ~ };(x) - y~,i E {l, ...,n},x E X}.

Teoretyczne wyniki, dotyczące zastosowania metody globalnego kryterium, zawiera

ją poniższe twierdzenia.

Twierdzenie 2.1.2. [Yu, 1973J Jeżeli 1~ p < 00, to rozwiązanie optymalne zadania

(2.1.1) jest rozwiązaniemPareto - optymalnym zadania (1.2.2).
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Twierdzenie 2.1.3. [Miettinen, 1999J Przynajmniej jedno rozwiązanie optymalne zada

nia Czebyszewa (2.1.2) jest rozwiązaniemPareto - optymalnym zadania (1.2.2).

Twierdzenie 2.1.4. [Miettinen, 1999J Rozwiązanie optymalne zadania Czebyszewa jest

rozwiązaniemsłabo Pareto - optymalnym zadania (1.2.2).

Y2

<> LI
r- Lef:).-•

() L2

Rys. 2.1.2. Ilustracja metody globalnego kryterium.

Rozwiązanie efektywne uzyskane w wyniku rozwiązywaniazadania (2.1.1) zależy w

dużym stopniu od wartości p. Najczęściej stosowane wartości p to 1, 2 (wówczas

rozwiązanie jest efektywne) oraz 00 (w tym przypadku rozwiązanie może być słabo

efektywne). Rysunek 2.1.2 ilustruje użycie tych trzech różnychmetryk. Liniąpogrubio

ną zaznaczony jest zbiór niezdominowanych wektorów ocen.

2.2. Metody wykorzystująceinformacje "a posteriori"

o preferencjach decydenta

Metody wykorzystująceinformacje "a posteriori" o preferencjach decydenta składają

się z dwóch etapów. Podczas etapu pierwszego generowany jest zbiór rozwiązań efek

tywnych (ewentualnie słabo lub właściwie efektywnych) zadania lub jego podzbiór.

Z tego zbioru, w etapie drugim, decydent wybiera rozwiązanie, które najbardziej odpo

wiada jego preferencjom. Przykłady tej klasy metod to: metoda wag, metoda ograniczeń

zastępczych,metoda ważonej metryki oraz metoda punktu referencyjnego.
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Metoda wag

Metoda wag polega na minimalizacji ważonej sumy skalarnych funkcji ocen, co w

rezultacie oznacza rozwiązywanie parametrycznego zadania optymalizacji jednokryte

rialnej postaci

n

Min{L Wih(X):X E X},
i=1

n

gdzie wagi wi~ O (i E {l,...,n}) spełniająwarunek LWi = l.
i=1

Teoretyczne wyniki, dotyczące metody wag, sąnastępujące:

(2.2.1)

Twierdzenie 2.2.1. [Miettinen, 1999J Rozwiązanie optymalne zadania (2.2.1) jest roz

wiązaniem słabo Pareto - optymalnym zadania (1.2.2).

Twierdzenie 2.2.2. [wg Sawaragi i inni, 1985J i) Jeżeli dla każdego i E {l, ...,n} W j > O,

to rozwiązanie optymalne zadania (2.2.2) jest rozwiązaniemPareto - optymalnym za

dania (1.2.2),

ii) Jeżeli rozwiązanie optymalne zadania (2.2.1) jest jednoznaczne, to jest ono rozwią

zaniem Pareto - optymalnym zadania (1.2.2).

iii) Jeżeli zadanie (1.2.2) jest zadaniem wypukłym, to dla każdego XO E X; istnieją

n

W j ;;::: O (i E {l, ...,n}, L Wj = l) takie, że XO jest rozwiązaniem optymalnym zadania
i=l

(2.2.1).

Z twierdzeń 2.2.1 i 2.2.2 wynika, że rozwiązanie zadania (2.2.1) jest rozwiązaniem

Pareto - optymalnym zadania wektorowej minimalizacji (1.2.2), o ile jest rozwiązaniem

jednoznacznym lub wszystkie wagi wi są dodatnie. W innym przypadku uzyskane roz-

wiązanie może 'być rozwiązaniem słabo Pareto '- optymalnym. Zauważmy również, że

nie każde rozwiązanie Pareto - optymalne zadania (1.2.2) możemy wygenerować przy

pomocy metody wag, jeśli zadanie (1.2.2) nie ~st wypukłe. Istotność tego założenia

ilustruje rysunek 2.2.1. W przypadku a) każde rozwiązanie efektywne można otrzymać,

rozwiązując zadanie (2.2.1). Natomiast w przypadku b) za pomocą zadania (2.2.1)

można wygenerować jedynie takie x E X~, które spełniają warunek F 2 (x) = y' lub

F 2 (x) = y" . W obu przypadkach zbiór YN jest zaznaczony linią pogrubioną.
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a) b)

--+------~---~ Yl

y'

Rys. 2.2.1. Ilustracja metody wag: a) zadanie wypukłe; b) zadanie niewypukłe.

Twierdzenie 2.2.3. [Geoffrion, 1968] Jeżeli dla każdego i E {l, ...,n} wi > O, to rozwią-

zanie optymalne zadania (2.2.1) jest rozwiązaniem właściwie Pareto - optymalnym

zadania (1.2.2). Ponadto, jeżeli zadanie (1.2.2) jest zadaniem wypukłym, to dla każdego

n

XO EX~N istnieją wi >0 (i E {l, ...,n},Lwi =1) takie, że XO jest rozwiązaniem opty
i=l

malnym zadania (202.1).

Z twierdzeń 2.2.3 i 1.3.12 wynikająnastępujące wnioski dotyczące zadań liniowych:

Wniosek 2.2.4. Jeżeli zadanie wektorowej minimalizacji (1.2.2) jest zadaniem liniowym,

n

to XO E X; wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją wi> O Ci E {l, ...,n},LWi = 1) takie, że XO

i=l

jest rozwiązaniemoptymalnym zadania (2.2.1).

Wniosek 2.2.5. Niech zadanie (1.2.2) będzie zadaniem liniowym z wektorową funkcją

ocen postaci Fn(x)=[(ć1)Tx,...,(cn)Tx]T, gdzie Ci ERk (iE{l, ...,n}). Jeżeli istnieją

n n

W i > O (i E {l, ...,n},:frwi =1) takie, że ~ jiCi = O, to X; =X.

Metoda ograniczeńzastępczych

W metodzie- ograniczeń zastępczych jedną ze skalarnych funkcji ocen minimalizu

jemy, natomiast na pozostałe skalarne funkcje ocen wprowadzamy ograniczenia górne.
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(2.2.2)

W ten sposób uzyskujemy parametryczne zadanie optymalizacji jednokryterialnej po

staci

Min{~ (x) : J; (x) ~ up i E {l, ...,n} \ {l}, x E X},

gdzie l E {l, ...,n} oraz Uj E R (i E {l, ...,n} \ {l}) .

W ogólnym przypadku metoda ograniczeń zastępczych generuje rozwiązania słabo

efektywne.

Twierdzenie 2.2.6. [Miettinen, 1999J Dla każdego l E {l, ...,n} rozwiązanie optymalne

zadania (2.2.2) jest rozwiązaniemsłabo Pareto- optymalnym zadania (1.2.2).

Jeśli zadanie wektorowej minimalizacji (1.2.2) spełnia pewne dodatkowe wymaga

nia, to każde rozwiązanie słabo efektywne można otrzymać przy pomocy metody

ograniczeńzastępczych.

Twierdzenie 2.2.7. [Ruiz - Canales i Rufian - Lizana, 1995; Luc i Schaible, 1997J

Jeżeli w zadaniu (1.2.2) zbiór X jest wypukły oraz wszystkie skalarne funkcje

J; (i E {l,...,n}) ocen są ściśle quasi - wypukłe, to x o E X;N wtedy i tylko wtedy, gdy x°
jest rozwiązaniemoptymalnym zadania (2.2.2) dla pewnego l E {l, ...,n}.

Wyniki dotyczące rozwiązań efektywnych i metody ograniczeń zastępczych są za

warte ł w następujących twierdzeniach:

Twierdzenie 2.2.8. [Chankong i Haimes, 1983J i) Rozwiązanie dopuszczalne Xo E X

jest rozwiązaniemPareto - optymalnym zadania (1.2.2) wtedy i tylko wtedy, gdy jest

rozwiązaniem optymalnym zadania (2.2.2) dla każdego l E {l, ...,n}, gdzie

Uj = J;(xo) (i E {l, ...,n} \ {l}).

ii) Jeżeli XO E.;r jest jednoznacznym rozwiązaniem optymalnym zadania (2.2.2) dla

pewnego l E {l, ...,n} z Uj = J;(xo) (i E {l, ...,n} \ {l}), to XO jest rozwiązaniemPareto -

optymalnym zadania-(1.2.2).

Twierdzenie 2.2.9. [Miettinen, 1999J Dla każdego l E {l, ...,n} i dla dowolnych wartości

Uj E R (i E {l,...,n} \ {l}) jednoznaczne rozwiązanie optymalne zadania (2.2.2) jest roz

wiązaniem Pareto - optymalnym zadania (1.2.2).
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Z części i) twierdzenia 2.2.8 wynika, iż rozwiązując zadanie (2.2.2) dla różnych

ograniczeń ui E R (i E {l, ...,n} \ {l}) możemy uzyskać wszystkie rozwiązania efektyw-

ne zadania wektorowej minimalizacji (1.2.2), nawet w przypadku, gdy zadanie (1.2.2)

nie jest zadaniem wypukłym. Należy jednak pamiętać, że nie każde rozwiązanie opty

malne zadania (2.2.2) jest rozwiązaniem efektywnym zadania (1.2.2) i, aby

zagwarantować. jego efektywność, należy rozwiązać zadanie (2.2.2) dla każdego

l E {l, ...,n} lub sprawdzić jednoznaczność rozwiązania (twierdzenia 2.2.8 ii), 2.2.9)

Ogólnie nie jest to proste, jednakże w przypadku, gdy zadanie (1.2.2) jest wypukłe oraz

funkcja minimalizowana ft jest ściśle wypukła, to zadanie (2.2.2) ma jednoznaczne

rozwiązanie optymalne [Chankong i Haimes, 1983].

Przykład 2.2.10. Na rysunku 2.2.2 przedstawiony jest zbiór Y dla pewnego dwukryte

rialnego zadania wektorowej minimalizacji, przy czym linią pogrubioną narysowany

jest zbiór YN • Ponadto liniami przerywanymi zaznaczone są różne poziomy ograniczeń

na skalarną funkcję oceny /2. Zauważmy, że poziom ograniczenia Ul jest za mały,

gdyż zadanie

Min{.h(x): /2 (x) ~ u;» E X}

jest sprzeczne. Z drugiej strony poziom ograniczenia U4 jest za duży i nie ma wpływu

na zbiór rozwiązańdopuszczalnych zadania

.Min{.h (x) : /2 (x) ~ U4 ' X E X}.

U3
--- ------------ -------------- ------

Rys. 2.2.2. Ilustracja metody ograniczeń zastępczych.

Natomiast rozwiązując zadania:
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otrzymujemy, odpowiednio, zbiory:

X 2
= {x E X IF2 (x) = y'}, X 3 = {x E X IF2 (x) = y"}.

Korzystając z twierdzenia 2.2.8 i), łatwo jest uzasadnić, że elementy zbiorów X 2
, X 3

są rozwiązaniami efektywnymi rozważanego, dwukryterialnego zadania wektorowej

minimalizacj i.•

Przy użyciu metody ograniczeń zastępczych można również sformułować, w przy

padku zadań wypukłych, warunek konieczny i dostateczny na to, aby rozwiązanie

efektywne zadania (1.2.2) było rozwiązaniem właściwie efektywnym [Benson i Morin,

1977].

Połączeniem metody wag i metody ograniczeń zastępczych jest metoda hybrydowa

(hybrid method), która polega ona na minimalizacji ważonej sumy skalarnych funkcji

ocen przy ograniczeniach górnych, wprowadzonych na te funkcje. Pozwala to wygene

rować każde rozwiązanie efektywne zadania wektorowej minimalizacji (1.2.2), bez

rozwiązywania kilku zadań jednokryterialnych lub sprawdzania jednoznaczności roz

wiązania oraz niezależnie od tego, czy zadanie (1.2.2) jest wypukłe [Wendell i Lee,

1977; Corley, 1980; Chankong i Haimes, 1983].

Metoda ważonej metryki

Metoda ważonej metryki jest pewnąmodyfikacjąmetody globalnego kryterium, któ

ra została przedstawiona w podrozdziale 2.1. W metodzie tej rozwiązania (słabo) Pareto

- optymalne zadania (1.2.2) otrzymywane sąw wyniku rozwiązywania zadania postaci

n ~

Min{(I wjl.t;(x) - y;VIP y :X E X} dla p = 1,2, .... ,
i=l

(2.2.3)

gdzie s" jest idealnym wektorem ocen,~agi wj :;::: O (i E {I,....n}) spełniają warunek

Dla p = 00 zadanie (2.2.3) ma postać

Min{rnax{wjl.t; (x) - YiMI: i E {I,...,n}}: x E X}.

i nazywamy je ważonymzadaniem Czebyszewa.

(2.2.4)
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Oczywiście, podobnie jak w metodzie globalnego kryterium, z uwagi na defmicję ideal

nego wektora ocen, możemy pominąć warunek bezwzględności w funkcjach

minimalizowanych w zadaniach (2.2.3) i (2.2.4).

Poniższe twierdzenia zawierają teoretyczne wyniki dotyczące metody ważonej me

tryki.

Twierdzenie 2.2.11. [Miettinen, 1999J Jeżeli dla każdego i E {l,...,n} W j > O, to roz-

wiązanie optymalne ważonego zadania Czebyszewa (2.2.4) jest rozwiązaniem słabo

Pareto - optymalnym zadania (1.2.2).

Twierdzenie 2.2.12. [Chankong i Haimes, 1983J Rozwiązanie optymalne zadania

(2.2.3) dla l ś p < 00 jest rozwiązaniem Pareto - optymalnym zadania (1.2.2), jeżeli

jest rozwiązaniemjednoznacznym lub W j > O dla każdego i E {l,...,n} .

Twierdzenie 2.2.13. [Miettinen, 1999J Przynajmniej jedno rozwiązanie optymalne wa

żonego zadania Czebyszewa (2.2.4) jest rozwiązaniem Pareto - optymalnym zadania

(1.2.2).

Z powyższych twierdzeń wynika, że rozwiązując zadanie (2"2.3) lub (2.2.4), przy

pewnych dodatkowych założeniach, uzyskujemy rozwiązanie efektywne (lub słabo

efektywne) zadania wektorowej minimalizacji (1.2.2). Jednak niekoniecznie przy po-

mocy 'tych zadań wygenerujemy. cały zbiór X; (lub X;N). Z drugiej strony zachodzi

następujące twierdzenie:

Twierdzenie 2.2.14. [Miettinen, 1999J Jeżeli XO E X jest rozwiązaniemPareto - opty

malnym zadania (1.2.2), to istnieją w j > O (i E {l,...,n}) takie, że XO jest rozwiązaniem

optymalnym ważonego zadania Czebyszewa postaci

Min] rnax{ Wi !J; (x) - y71: i E {l, .."n}}: x E X},
)

gdzie s" =[y~ -81;...'y~ -8n ]T, 8 j >0 (i E {l,...,n}).

(2.2.5)

Zatem każde rozwiązanie efektywne zadania wektorowej minimalizacji (1.2.2) mo

żemy uzyskać za pomocą zadania (2.2.5). Jednakże zbiór rozwiązań optymalnych

zadania (2.2.5), oprócz rozwiązań efektywnym zadania (1.2.2), może zawierać również

rozwiązania słabo efektywne. Wówczas należy wykonać dodatkowe obliczenia w celu
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identyfikacji rodzaju rozwiązań, np. rozwiązać zadanie testujące (105.1), opisane w pod

rozdziale 1.5.

Wariantami metody ważonej metryki Czebyszewa są augmentatywna metoda ważo

nej metryki Czebyszewa [Steuer i Choo, 1983; Kaliszewski, 1985J oraz zmodyfikowana

metoda ważonej metryki Czebyszewa [Kaliszewski, 1994; Kaliszewski, 1995; Kali

szewski i Michałowski; 1997J. Przy pomocy obu wymienionych metod można

wygenerować tylko rozwiązania właściwie efektywne oraz każde rozwiązanie właści

wie efektywne można wyznaczyć przy pomocy tych metod.

Metoda punktu referencyjnego

Metoda punktu referencyjnego polega na minimalizacji odpowiednio zdefiniowanej

skalaryzującej funkcji osiągnięcia sa': R" ~ R , gdzie a E R" jest arbitralnym punktem

referencyjnym (definicja 2.1.1), co w rezultacie oznacza rozwiązywanie zadania opty

malizacji jednokryterialnej postaci

(2.2.6)

Warto jednak podkreślić, że w praktyce, z powodu, iż zbiór Y nie jest znany explicite,

rozwiązuje się zadanie postaci

Minjs, (F" (x)) :x E X}.

Pomimo to, ze względu na dogodność notacji, pozostaniemy przy zapisie (2.2.6).

Podanie wyników teoretycznych, dotyczących metody punku referencyjnego, wyma

ga wprowadzenia kilku dodatkowych definicji.

Definicja 2.2.15. Funkcja sa : R n ~ R jest rosnąca (odpowiednio malejqca), jeżeli dla

każdego y', y2 E R n zachodzi implikacja

yl~y2 =>saCyl):::;; saCy2) Codpowiedni1 yl~y2 =>saCyl) ~ saCy2)).

Definicja 2.2.16. Funkcja sa : R" ~ R jest ściśle rosnąca (odpowiednio ściśle maleją

ca), jeżeli dla każdego yl, y2 E R n zachodzi implikacja

yl <y2=>sa(yl)<saCy2) (odpowiednio yl <y2=>saCyl»saCy2)).
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Definicja 2.2.17. Funkcja Sa : R" ~ R jest silnie rosnąca (odpowiednio silnie maleją

ca), jeżeli dla każdego yl, y2 E R" zachodzi implikacja

yl ~y2=>sa(yl)<sa(y2)(odpowiednio yl ~y2=>sa(yl»sa(y2)).

Definicja 2.2.18. Ciągła skalaryzująca funkcja osiągnięcia sa : R" ~ R opisuje porzą-

dek (order - representing), jeżeli dla każdego a E R" jest ściśle rosnąca oraz

{y E R" ISaCY) < O} = a-int R:.

Następujące twierdzenia zawierają warunki dostateczne na to, aby rozwiązanie

optymalne zadania (2.2.6) było wektorem słabo niezdominowanym lub niezdominowa

nym zadania wektorowej minimalizacji (1.2.2).

Twierdzenie 2.2.19. [Wierzbicki, 1986J ż) Jeżeli skalaryzująca funkcja osiągnięcia

sa : R" ~ R jest ściśle rosnąca, to rozwiązanie optymalne zadania (2.2.6) jest wekto-

rem słabo niezdominowanym zadania (1.2.2).

iż) Jeżeli skalaryzująca funkcja osiągnięcia sa : R" ~ R jest silnie rosnąca, to rozwią-

zanie optymalne zadania (2.2.6) jest wektorem niezdominowanym zadania (1.2.2).

Twierdzenie 2.2.20. [Miettinen, 1999J Jeżeli skalaryzująca funkcja osiągnięcia

sa : R ~ ~ R jest rosnąca, to jednoznaczne rozwiązanie optymalne zadania (2.2.6) jest

wektorem niezdominowanym zadania (1.2.2).

Zatem, przez odpowiedni dobór skalaryzującej funkcji osiągnięcia, za pomocą zada

nia (2.2.6) możemy wygenerować rozwiązanie (słabo) efektywne zadania wektorowej

minimalizacji (1.2.2). Co więcej - każde rozwiązanie (słabo) efektywne zadania (1.2.2)

można otrzymać, rozwiązując zadanie (2.2.6), o ile funkcja sa opisuje porządek. Za-

chodzi bowiem następującetwier~nie:

Twierdzenie 2.2.21.· [Wierzbicki, 1980} Jeżeli skalaryzująca funkcja osiągnięcia

sa : R" ~ R opisuje porządek oraz yO E Y jest wektorem słabo niezdominowanym lub

niezdominowanym zadania (1.2.2), to v" jest rozwiązaniem optymalnym zadania

(2,2.6), w którym a = yO, Ponadto s o (yo) = O.
y
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Istnieje wiele skalaryzujących funkcji osiągnięcia spełniających założenia powyż

szych twierdzeń [Wierzbicki, 1977, 1980, 1982, 1986, 2000; ogryczak, 1997].

Najprostsze z nich to:

n

Sa (y) == maxj w, (Yi - aj) + p LWi(Yj - aj):i E {l, ...,n}},
;=1

(2.2.7)

(2.2.8)

gdzie w i > O (i E {l, ...,n}) są czynnikami skalującymi a p występujący w funkcji

(2.2.8) jest arbitralnie małym, dodatnim parametrem regularyzacyjnym, który służy do

wprowadzenia składnika regularyzacyjnego gwarantującego efektywność rozwiązania

w przypadku niejednoznaczności minimum pierwszego składnika funkcji (2.2.8). Funk

cja (2.2.7) jest przykładem funkcji opisującej porządek, natomiast funkcja (2.2.8)

przykładem funkcji silnie rosnącej.

Niewątpliwą zaletą skalaryzujących funkcji osiągnięcia jest to, że każde rozwiązanie

słabo efektywne lub efektywne zadania (1.2.2) można uzyskać jedynie przez zmianę

punktu referencyjnego, niezależnie od tego, czy zadanie (1.2.2) jest wypukłe (co jest

wymagane w metodzie wag). Ponadto metoda punktu referencyjnego (w przeciwień

stwie do metody ważonej metryki) nie wymaga znajomości idealnego wektora ocen.

2.3. Metody wykorzystująceinformacje "a priori"

o preferencj~ch decydenta

~

W przypadku metod, które wykorzystują informacje "a priori", decydent określa

swoje preferencje przed rozpoczęciem fazy obliczeń. Oczywiście sposób wyrażania

preferencji może być bardzo różny, co zazwyczaj prowadzi do różnych form matema

tycznego ujęcia problemu wektorowej optymalizacji. Omówimy tu podejścia

najczęściej stosowane: zastosowanie funkcji użyteczności, programowanie leksykogra

ficzne oraz programowanie celowe.
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Zastosowanie funkcji użyteczności

W metodzie zakłada się, że decydent chce i potrafi opisać swoje preferencje w prze

strzeni ocen wektorowych za pomocą pojedynczej skalarnej funkcji oceny.

Definicja 2.3.1. Funkcję u: R" ~ R reprezentującą preferencje decydenta w prze

strzeni ocen wektorowych tj. spełniającą warunki:

y' :śy" <=>u(y')~ u(y"),

y' -< y" <=> u(y' ) > u(y" ) ,

y' ~y" <=>u(y')= u(y")

dla każdego y', y" E R n nazywamyfunkcją użyteczności.

Jeżeli znana jest funkcja użyteczności, to problem poszukiwania rozwiązania końco

wego zadania (1.2.2) sprowadza się do rozwiązywania zadania optymalizacji

jednokryterialnej postaci

Max{u(Fn(x)):XEX} (2.3.1)

W przypadku, gdy funkcja użyteczności jest funkcją silnie malejącą (defmicja

2.2.17), to rozwiązanie optymalne zadania (2.3.1) jest rozwiązaniemefektywnym zada

nia wektorowej minimalizacji (1.2.2). Zachodzi bowiem następujące twierdzenie:

Twierdzenie 2.3.2. [Miettinen, 1999J Jeżeli funkcja użyteczności u: R" ~ R jest silnie

malejąca, to rozwiązanie optymalne zadania (2.3.1) jest rozwiązaniemPareto - opty

malnym zadania (1.2.2).

\
u(y) = Ul

--- ...............

" <,
<,

-,

"\
\
\
\
\

"\
\
\
\
\
\

l
I

u(y) = U2

\
1
u(y) = u3

Rys.2.3 .1. Zastosowanie funkcji użyteczności, Ul > u2 > u3 •
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Przykład 2.3.3. Rysunek 2.3.1 ilustruje zastosowanie funkcji użyteczności do wyzna

czania rozwiązania końcowego pewnego dwukryterialnego zadania. Linią pogrubioną

zaznaczony jest zbiór YN , natomiast liniami przerywanymi poziomice u jako funkcji

względem y == [Ył' Y2]T .-

Zastosowanie funkcji użyteczności pozwala za pomocą metod optymalizacji jedno

kryterialnej wyznaczyć zbiór rozwiązań dopuszczalnych, których wektor ocen jest

preferowany przez decydenta. Jest to oczywiście najbardziej pożądany rezultat. Zatem

wydawać by się mogło, że zastosowanie funkcji użyteczności powinno stanowić pod

stawowe narzędzie rozwiązywania problemów wektorowej optymalizacji. Trzeba

jednak wskazać na pewne mankamenty tej metody, niejednokrotnie wykluczające jej

zastosowanie w konkretnych przypadkach, jak na przykład: nie dla każdego problemu

można skonstruować "a priori" funkcję użyteczności (zależy to od własności relacji

preferencji decydenta); jeśli nawet są spełnione warunki istnienia funkcji użyteczności,

to konstrukcja jej postaci analitycznej jest zadaniem trudnym i pracochłonnym (a cza

sami niemożliwym); często skonstruowana funkcja użyteczności nie odzwierciedla

rzeczywistych preferencji decydenta (wynika to z nieuniknionej straty informacji przy

zamianie myślowychpreferencji decydenta na wartości liczbowe).'

Programowanie leksykograficzne

Zadanie wektorowej optymalizacji z ustaloną ścisłą hierarchią ważności skalarnych

funkcji ocen (informacją "a priori" o preferencjach decydenta) nazywamy zadaniem

programowania leksykograficznego, a metodę jego rozwiązywania - metodą progra

mowania leksykograficznego.

Niech skalarne funkcje ocen w zadaniu (1.2.2) będą tak ponumerowane, że niższemu

numerowi odpowiada funkcja wyżej ustawiona w podanej hierarchii. Wówczas zadanie

programowania leksykograficznego zapiszemy następująco:

Lmin{[~(x),~.~,h(X)]T : x E X}. (2.3.2)

Metoda rozwiązywania zadania (2.3.2) polega na rozwiązaniu skończonego ciągu

(najwyżej n) zadań optymalizacji jednokryterialnej P, (i E {l,...,n} ) postaci

Min{J;(x) : x E Si}' i E {1, ...,n}, (2.3.3)
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gdzie SI =X , a dla i E {2,...,n} S, jest zbiorem rozwiązań optymalnych zadania ~-l.

Zbiorem rozwiązań, optymalnych zadania leksykograficznego (2.3.2) jest zbiór Sn.

Oczywiście, jeśli dla pewnego i < n zbiór S, jest zbiorem jednoelementowym, to

S, = Si+l = ... = Sn · Zatem procedurę wyznaczania zbioru S; należy przerwać na tym

zadaniu o numerze s, w którym po raz pierwszy zbiór rozwiązań optymalnych jest

jednoelementowy. Wówczas Sn = S, .

Twierdzenie 2.3.4. [Ogryczak, 1997J Rozwiązanie optymalne zadania (2.3.2) jest roz

wiązaniem Pareto - optymalnym zadania (1.2.2).

Z powyższego twierdzenia oraz wniosku 1.4.1 otrzymujemy następującywniosek:

Wniosek 2.3.5. [Ogryczak, 1997J DI(1 dowolnej permutacji 1: zbioru {l, ...,n} rozwiąza

nie optymalne zadania leksykograficznego

Lmin{[/r(l), Ir(2), ••. ,/r(n)]T : x E X}

jest rozwiązaniemPareto - optymalnym zadania (1.2.2).

Przykład 2.3.6. [wg Galas i inni, 1987J Rozważamy zadanie postaci

Min{F3 (x) :x E X} ,

w którym

F 3 = [-2xI -2x2 , 2xI -3x2 , -4xI -2x2 ] T ,

(2.3.4)

X={XER21-5xI-2x2 ~-15, -2xI +5x2 ~23, Xl +X2 ~13, Xl ~9, -Xl ~O, -X2 ~O}

Przyjmujemy, że podana przez decydenta ścisła hierarchia ważności skalarnych funkcji

ocen jest już uwzględnionaw wektorowej funkcji F 3
, tj. zadanie leksykograficzne jest

postaci

Lmin{F3 (x) :x E X} .

Zatem, zgodnie z metodą programowania leksykograficznego, pierwszym rozwiązywa

nym zadaniem jednokryterialnym jest

Min{~(x):xE X}.

Z rysunku 2.3.2, na którym zaznaczony jest zbiór X oraz poziomice skalarnych funkcji

ocen odpowiadające ich wartościom minimalnym na zbiorze X, odczytujemy, że
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SI = {X E R 21_ 2x I - 2x 2 = -26, 6 :s; Xl :s; 9}. Drugim z kolei rozwiązywanym zada

niem optymalizacji jednokryterialnej jest

Min{f2 (x) :x E SI}.

12 = const

/
/

1 = const

h =const

Rys. 2.3.2. Ilustracja programowania leksykograficznego. Zbiory X , x~ oraz wybrane

poziomice skalarnych funkcji ocen z przykładu 2.3.6.

Korzystając ponownie z rysunku 2.3.2 stwierdzamy, że 8 2 = {[6,7]T} . Ponieważ 8 2 jest

zbiorem jednoelementowym, to 83 = 8 2 = {[6,7]T}. Zatem, zgodnie z twierdzeniem

2.3.4, XO = [6,7]T jest rozwiązaniemPareto - optymalnym zadania (2.3.4). Zauważmy,

że przy poszukiwaniu rozwiązania zadania (2.3.4) za pomocą programowania leksyko

graficznego nie była brana pod uwagę funkcja 1;. Gdyby hierarchia ważności

skalarnych funkcji ocen była następująca: h, 1;, J;, to uzyskalibyśmy rozwiązanie

Xl = [9,4]T . Wówczas nie byłaby uwzględniona funkcja J;.-

Zalety programowania leksykograficznego to przejrzystość metodologiczna oraz ge

nerowanie rozwiązań efektywnych. Do wad należy zaliczyć fakt, iż z reguły procedura

rozwiązywanie zadania (2.3.2) kończy się już na początkowych zadaniach ciągu (2.3.3)
. .

(przykład 2.3.6). W związku z tym nie uwzględnione są pozostałe skalarne funkcje

ocen, a to oznacza, że nie mają one żadnego wpływu na uzyskane rozwiązanie.
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Programowanie celowe (goal programming)

Programowanie celowe jest jedną z najstarszych metod rozwiązywania problemów

wektorowej optymalizacji. Twórcami liniowej wersji metody byli A. Charnes i W. W.

Cooper [Charnes i Cooper, 1961]. Dalsze rozwinięcie i uogólnienie teorii programowa

nia celowego zawierają, np. prace: S. M. Lee [Lee, 1971], J. P. Ignizio [Ignizio, 1978,

1983], Ch. Hwang i A. Masud [Hwang i Masud, 1979].

Zadanie wektorowej optymalizacji sprowadza się do zadania programowania celo

wego, gdy informacją "a priori" o preferencjach decydenta są zadane przez niego

poziomy aspiracji aj Ci E {l, ..,n}) dla każdej skalarnej funkcji oceny .f Ci E {l, ..,n})

Cdefmicja 2.1.1), a sam decydent jest zainteresowany uzyskaniem rozwiązania dopusz

czalnego, które gwarantuje wektor ocen "możliwie mało" różniący się od wektora

a = [al' ...' an]T . Tak sformułowane żądania decydenta zapisuje się jako zadanie postaci

Min{s(Fn (x);a) : x E X}, (2.3.5)

gdzie funkcja s: R n ~ R jest miarą rozbieżności między współrzędnymi wektora

F" (x) i wektora a . Funkcja s musi spełniać następujące warunki:

\Ix E X :s(Fn(x);a) ~ O,

s(Fn (x); a) = O<=>~x E X:F n (x) =a.

Zadanie (2.3.5) jest ogólnym zapisem zadania programowania celowego.

Jako funkcję s w zadaniu (2.3.5) przyjmuje się bardzo często funkcję postaci

n

L Wil.f(x) - Gil,
j=l

n

gdzie wagi wi > O (i E {l.,00' n}) spehriająwarunek LW i = 1.
i=l

Wprowadzajączmienne odchyleńw górę

dt = max{O, J;(x) - aj}

oraz zmienne odchyleń w dół

d i- =max{O, aj" - J;(x)}

zadanie (2.3.5) z funkcją celu (2.3.6) można sprowadzić do zadania postaci

(2.3.6)

n

Lwi(dt + d;-) ~
j=1

przy warunkach:

. "
"nnn (2.3.7)
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dt 20, d; 29, iE{l, ...,n},

XEX.

Zadanie postaci (2.3.7) zaliczamy do zadań programowania celowego z wagami.

Pewnym uogólnieniem zadania (2.3.7) jest taka jego postać, w której zakłada się in-

ne wagi dla odchyleń w górę (wt) i inne dla odchyleń w dół (w;), co w rezultacie

oznacza wymianę funkcji optymalizowanej w zadaniu (2.3.7) na funkcję postaci

n

I (w;d j+ + w;d j- ) •

i=l

(2.3.8)

Należy podkreślić, iż rozwiązanie zadania programowania celowego nie zawsze jest

rozwiązaniem efektywnym zadania wektorowej minimalizacji (1.2.2), o ile wektor a

nie spełnia warunku a ~y dla każdego y E Y .

Twierdzenie 2.3.7. [Ogryczak, 1997J Jeżeli a~y dla każdego y E Y J to rozwiązanie

optymalne zadania (2.3.7) z funkcją celu postaci (2.3.8) o współczynnikach wagowych

w: > w; 2 O jest rozwiązaniemPareto - optymalnym zadania (1.2.2).

Zadanie programowania celowego z wagami wymaga zdefiniowania wag dla po

szczególnych odchyleń. Oznacza to, że decydent - oprócz podania poziomów aspiracji

- musi również sprecyzować, w postaci wag, swoje preferencje odnośnie oceny odchy

leń wartości skalarnych funkcji ocen od tych poziomów. W wielu jednak przypadkach

decydentowi łatwiej jest określić hierarchię ważności realizacji postulowanych pozio

mów aspiracji. Włączenie do informacji "a priori" oprócz wektora a również przyjętej

hierarchii minimalizacji odchyleń sprowadza zadanie programowania celowego do za

dania leksykograficznego programowania celowego [np.: Galas i inni, 1987; Ogryczak,

1997].
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2.4. Metody interaktywne

Iteracyjne metody generowania rozwiązania końcowego zadania wektorowej opty

malizacji na podstawie lokalnych informacji o preferencjach decydenta (tj. dotyczących

ustalonych rozwiązań dopuszczalnych) noszą nazwę metod interaktywnych. Metody te

można ogólnie scharakteryzować jako iteracyjny proces współdziałania (interakcji) de

cydenta i analityka wspomaganego komputerem. Każda iteracja składa się z dwóch faz:

fazy dialogu i fazy obliczeniowej. W fazie dialogu decydent zapoznaje się z wygenero

wanym w danej iteracji rozwiązaniem i formułuje jego ocenę (zwykle w formie rodzaju

i wielkości zmian, jakie należy wprowadzić do rozwiązania), ujawniając w ten sposób

swoje lokalne preferencje. Analityk zgłoszonym propozycjom decydenta nadaje wyraz

formalny. W fazie obliczeniowej zostaje wygenerowane nowe rozwiązanie, spełniające

ustalone w fazie dialogu wymagania, Przy założeniupewnej konsekwencji decydenta w

udzielaniu przez niego informacji, proces współdziałania kończy się wygenerowaniem

rozwiązania końcowego (które jest jednocześnie rozwiązaniem efektywnym), w skoń

czonej liczbie iteracji. Poniżej przedstawimy trzy przykładowe metody interaktywne:

metodę GDF, metodę STEM oraz metodę punktu referencyjnego.

Metoda Geoffriona, Dyera, Feinberga (GDF)

Metoda GDF jest jedną z pierwszych opublikowanych metod interaktywnych

[Geof:frion i inni, 1972]. W metodzie tej rozwiązanie efektywne zadania (1.2.2) wyzna

cza się, rozwiązując, za pomocą algorytmu Franka - WoIfe'a [Marto s, 1983],

następujące zadanie optymalizacji jednokryterialnej:

Max{u(.h (x), ...,h(x)):x E X}, (2.4.1)

gdzie u: R n ~ R jest funkcjąużyteczności,znanąjedyniepośrednio (tj. nie jest znana

jej postać analityczna).

Użycie algorytmu Franka - WoIfe'a do rozwiązywania zadania (2.4.1) wymaga

przyjęcia następującychzałożeń:

1) Skalarne funkcje ocen;; (i E {l, ...,n}) są funkcjami różniczkowalnymi w sposób

ciągły.

2) Zbiór rozwiązańdopuszczalnych X jest zbiorem zwartym i wypukłym.
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3) Funkcja użyteczności u jest różniczkowalnaw sposób ciągły i wklęsła ze względu

na x oraz 8u(jl(X~;.,jn(X))<O, gdzie 1; jest wybraną przez decydenta funkcją

odniesienia.

Pomijając chwilowo fakt, że funkcja użyteczności nie jest bezpośrednio znana, zapi

szemy ogólnie algorytm Franka - Wolfe'a.

Krok 1. Wybierz rozwiązanie początkowe x' E X i przyjmij i = 1.

Krok 2. Wyznacz rozwiązanie optymalne v ' zadania określania kierunku

(2.4.2)

Przyjmij d i = Vi - x".

Krok 3. Wyznacz optymalnądługość kroku t i w kierunku d i
, rozwiązując zadanie

(2.4.3)

Krok 4. Jeśli X
i
+

1 = x' , to Xi jest rozwiązaniemkońcowym,w przeciwnym razie wróć

do kroku 2.

W kroku 2 funkcję optymalizowaną w zadaniu (2.4.2) można zapisać w następujący

sposób:

\1xU(J;.(x
i)""'/n(xi )) v = ci: 8u(J;.(x

i),···,jn(xi

) ) \1X/j(x i ) ] V •

i=1 B/i

Ponadto rozwiązanie zadania (2.4.2) nie ulegnie zmianie, jeżeli podzielimy funkcję

optymalizowanąprzez stałą - 8u(h(x
i
),···, j n(x

i
) ) > O, gdzie 1; jest wybranąprzez

8Ji

decydenta funkcją odniesienia (założenie 3). Zadanie (2.4.2) staje się wówczas równo

ważne zadaniu

n

Max{[I ~ mlj(xi)Vx(,·(xi)]v: V E X},
i=1

gdzie liczby

nazywamy krańcowymistopami substytucji między 1; i ~ w punkcie x' .
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W metodzie GDF zakłada się, że decydent potrafi określić krańcowe stopy substytu

cji między wybraną wcześniej funkcją odniesienia ft a pozostałymi skalarnymi

funkcjami ocen w punkcie x' w każdej iteracji. Innymi słowy przyjmuje się, iż decy

dent potrafi w lokalnym otoczeniu x' określić wielkość zmniejszenia wartości skalarnej

funkcji oceny ft potrzebną do skompensowania zwiększenia wartości skalarnej funkcji

oceny ~ o jedną jednostkę, przy jednoczesnym zachowaniu wartości pozostałych ska

larnych funkcji ocen.

Z uwagi na nieznajomość funkcji użyteczności decydent musi również rozwiązać

problem (2.4.3) w kroku 3. W praktyce oblicza się wartości funkcji fj(x i + tidi)

(j E {l, ...,n}) dla wybranych t i tabelaryzuje lub sporządza się wykresy funkcji

fj(x i +tidi) (jE {l, ...,n}) dla całego zakresu zmienności t. Korzystając z tabeli lub

wykresu decydent określa następnie wartość t, dla której skalarne funkcje ocen mają

najbardziej pożądane wartości [Hwang i Masud, 1979].

Według Słowińskiego [Słowiński, 1984] podstawowątrudność w metodzie GDF sta-

nowi określanie krańcowych stóp substytucji m~, tym większą, że dla dobrej zbieżności

algorytmu wymaga się, by były one określane dokładniej z iteracji na iterację. Zdolność

decydenta do zwiększania dokładności w końcowych iteracjach może być niewystarcza-

jąca dla zapewnienia dobrej zbieżności algorytmu do rozwiązania efektywnego.

Ponadto rozwiązanie problemu (2.4.3) nie jest zadaniem łatwym dla decydenta, musi on

bowiem dokonać oceny długości kroku ze względu na wszystkie funkcje ocen jedno

cześnie. Zaletąmetody jest łatwość zaprogramowania fazy obliczeń.

Metoda STEM (step method)

Metoda STEM, podobnie jak metoda GDF, jest jedną z najstarszych metod interak

tywnych. Została oryginalnie opracowana do rozwiązywania zadań liniowych

[Benayouń i inni, 1971] ale może być również użyta do rozwiązywania zadań nielinio

wych [Eschenauer iinni, 1990; Sawaragi i inni, 1985].

W metodzie STEM informacje wymagane od decydenta w fazie dialogu każdej ite

racji sprowadzają się do wskazania przez niego tych skalarnych funkcji ocen

ft (i EJ», których wartości w danym rozwiązaniu dopuszczalnym są satysfakcjonują-

ce, oraz tych ft (i E 1<), których wartości nie są satysfakcjonujące, a następnie na
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określeniu o ile, co najwyżej, może wzrosnąć wartość (wartości) funkcji z pierwszej

grupy dla zmniejszenia wartości funkcji z drugiej grupy. Dla ułatwienia decydentowi

oceny rozwiązań prezentuje mu się każdorazowo idealny wektor ocen.

W fazie obliczeniowej nowe rozwiązanie dopuszczalne wyznacza się, rozwiązując

ważone zadanie Czebyszewa (2.2.4), w którym wagi wi dobiera się tak, aby zapewnić

porównywalność odchyleń wartości poszczególnych skalarnych funkcji ocen od ich

wartości optymalnych.

Metoda wymaga przyjęcia założenia, iż skalarne funkcje ocen są ograniczone na

zbiorze X.

Algorytm metody STEM składa się z następujących kroków:

Krok l. Wyznacz n rozwiązań k - optymalnych x~ rozwiązując zadania postaci

Min{fk(X) :x E X}, k = 1,..,n.

Zbuduj tablicę (rys. 2.4.1), w której i - ty (i E {l, ...,n}) wiersz jest postaci

h (x~),h (x~ ), ...,h (x~)

(czyli elementy przekątnej tablicy to współrzędne idealnego wektora ocen).

Dla każdego wiersza i wyznacz jego element maksymalny h(x~) = yr (i,l E {l, ...,n}).

XO ... x? ... XO
1 1 n

h h(x~) h.(x~) h(x~)

h h(x~) h(x~) h(x~)

In In(x~) In(x~) In(x~)

Rys. 2.4.1. Wartości poszczególnych skalarnych funkcji ocen w n rozwiązaniach

k - optymalnych x~.

Wyznacz wejściowy zestaw wag wj zgodnie ze wzorem

ej . {l }wj =-n-' l E , ...,n,
Lej
j=l

(2.4.5)
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gdzie

1 N M
Yi - Yi . {l }ej = M N' l E , ... ,n.

Yi Yi

Przyjmij h == 1. Wyznacz rozwiązanie optymalne xh
ważonego zadania Czebyszewa

(2.2.4), w którym wagi wj dane są wzorem (2.4.5).

Krok 2. Przedstaw decydentowi do oceny wektor F" (x") wraz z idealnym wektorem

ocen s". Jeśli wartości wszystkich skalarnych funkcji ocen są zadowalające

l> = {l, ...,n}, to xh jest rozwiązaniemkońcowym; przejdź do kroku 4. Jeśli żadna z

wartości skalarnych funkcji ocen nie jest zadowalająca l < == {l, ...,n}, to nie można wy

znaczyć rozwiązania końcowego metodą STEM; przejdź do kroku 4. Jeśli niektóre

wartości skalarnych funkcji ocen są zadowalające l> c {l, ...,n}, to uzyskaj od decyden-

ta informację dotyczącą liczb c j (i EJ», które określają o ile, co najwyżej, może

wzrosnąć wartość funkcji 1; (i E J» dla zmniejszenia wartości funkcji

Krok 3. Wyznacz rozwiązanie optymalne X
h
+

1 zadania

max{ wilJ;(x) - YiMI:i E {l, ...,n}}~ "min"

przy warunkach:

XEX,

gdzie w j =0 dla i e L":

Przyjmij h = h + 1 i przejdź do kroku 2.

Krok 4. Stop.

Zauważmy, że zgodnie z tym co powiedzieliśmy w podrozdziale 2.2 na temat roz

wiązań optymalnychważonego zadania Czebyszewa (2.2.4), rozwiązanie wyznaczone

metodą STEM niekoniecznie jest efektywne. Inną wadą metody, według Słowińskiego

[Słowiński, 1984], jest nieodwracalność decyzji odnośnie do wielkości dopuszczalnych

strat na wartościach skalarnych funkcji ocen. Natomiast do zalet metody należy zaliczyć
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przejrzystość metodologiczną, umiarkowane wymagania wobec decydenta, dobrą

zbieżność algorytmu oraz małe nakłady obliczeniowe.

Metoda punktu referencyjnego (reference point method)

Metoda punktu referencyjnego została wprowadzona przez A. P. Wierzbickiego

[Wierzbicki, 1980, 1981, 1982, 1986, 2000; Lewandowski i inni, 1989]. W metodzie tej

informacje wymagane od decydenta w fazie dialogu każdej iteracji to podanie przez

niego poziomów aspiracji (defmicja 2.1.1) dla każdej skalarnej funkcji oceny oraz po

równywanie przedstawianych mu wektorów ocen. Faza obliczeniowa polega na

minimalizacji skalaryzującej funkcji osiągnięcia skonstruowanej przy użyciu podanego

przez decydenta punktu referencyjnego. W zależności od własności skalaryzującej

funkcji osiągnięcia uzyskane w wyniku tego procesu rozwiązanie jest rozwiązaniem

Pareto - optymalnym lub słabo Pareto - optymalnym (twierdzenia 2.2.19, 2.2.20).

Algorytm metody punktu referencyjnego składa się z następujących kroków:

Krok. l. Podaj decydentowi informacje dotyczące rozwiązywanego zadania, np. o ile to

możliwe, wartości minimalne i maksymalne poszczególnych skalarnych funkcji ocen na

zbiorze X . Przyjmij h = 1 .

Krok 2. Uzyskaj od decydenta informację dotyczącąpunktu referencyjnego a" E R n , tj.

poziomów aspiracji dla każdej skalarnej funkcji oceny.

Krok .3. Wyznacz rozwiązanieoptymalne x h zadania

Min{s h (F n (x)) :x E X},
a

(2.4.6)

gdzie s ah : R" ~ R jest skalaryzującąfunkcjąosiągnięcia.

Oblicz F" (x") i przedstaw decydentowi.

Krok. 4. Wyznacz rozwiązaniaoptymalne x7 (i E {l, ...,n}) następującychzadań:

Min{sah(i)(Fn(x)):XEX}, i E {I,...,n}, (2.4.7)

gdzie a" (i) = a" + dhCi, Ci = [O, ...,li'...,of , d" = Ilah
- F" (xh)ll.

Oblicz F" (x7) (i E {l,...,n}) i przedstaw decydentowi.

Krok 5. Jeśli decydent uzna, iż jeden z przedstawionych mu n + 1 wektorów ocen speł

nia jego oczekiwania, to odpowiadające dla tego wektora ocen rozwiązanie

dopuszczalne jest rozwiązaniemkońcowym.W przeciwnym razie uzyskaj od decydenta
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informację dotyczącą nowego punktu referencyjnego ah
+

1
E R", przyjmij h = h + 1

przejdź do kroku 3.

Wyznaczane w kroku 4 rozwiązania optymalne zadań (2.4.7) zapewniają decyden

towi lepszy opis zbioru wektorów niezdominowanych (lub słabo niezdominowanych).

Jeśli punkt referencyjny jest dalej od zbioru YN (lub YSN ) ' to decydent otrzymuje opis

większego podzbioru zbioru YN (lub YSN ) ' Jeśli punkt referencyjny jest bliżej zbioru

YN (lub YSN ) ' to decydent otrzymuje opis mniejszego podzbioru zbioru F; (lub YSN ) .

Zależność ta jest przedstawiona na rysunku 2.4.1.

h
a

Rys.2.4.1. Ilustracja metody punktu referencyjnego. Liniąpogrubionązaznaczony

jest zbiór YN •

Według W. Ogryczaka [Ogryczak, 1997] do zalet metody punktu referencyjnego na

leży zaliczyć fakt, iż rozwiązywane w fazie obliczeniowej zadania optymalizacyjne

typu (2.4.6) oraz (2.4.7) nie wprowadzają istotnych komplikacji- do struktury oryginal

nego zadania. Wymagania stawiane wobec decydenta są zrozumiałe, co więcej metoda

dopuszcza możliwość ewolucji jego preferencji w trakcie rozwiązywania problemu de

cyzyjnego. Do wad metody punktu referencyjnego należy słaba zbieżność algorytmu w

przypadku, gdy decydent jest niepewny swoich preferencji. Wówcias bowiem nie ma

jasnej strategii wygenerowania rozwiązania końcowego, gdyż metoda nie zapewnia

decydentowi pomocy w znalezieniu lepszego rozwiązania.
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3. Zagadnienie istotności skalarnych funkcji ocen

w tym rozdziale, zajmujemy się problemem wyznaczenia warunków, przy których

określone składowe wektorowej funkcji ocen nie mają wpływu na zbiór rozwiązań

efektywnych (ewentualnie słabo lub właściwie efektywnych) zadania wektorowej

optymalizacji. Rozwiązanie tego problemu ma duże znaczenie poznawcze i obliczenio

we. Informacja, iż pewne skalarne funkcje ocen nie mają wpływu na zbiór rozwiązań

efektywnych (ewentualnie słabo lub właściwie efektywnych) zadania ułatwia decydento

wi poznanie i zrozumienie problemu, którego modelem jest rozważane zadanie.

W konsekwencji decydent lepiej uświadamia sobie własne preferencje i jest w stanie po

dać pełniejsząo nich informację. To z kolei ułatwia zastosowanie metody interaktywnej

(podrozdział 2.4) lub metody wykorzystującej informacje "a priori" o preferencjach de

cydenta (podrozdział 2.3) do rozwiązywania rozważanego .zadania wektorowej

optymalizacji. Redukcja zadania polegająca na pominięciu tych skalarnych funkcji ocen,

które nie mają wpływu na zbiór rozwiązań efektywnych pozwala zmniejszyć trudności

obliczeniowe w trakcie rozwiązywania zadania metodąnie wykorzystującą dodatkowych

informacji o preferencjach decydenta (podrozdział 2.1) lub metodą wykorzystującą in

formacje "a posteriori" o preferencjach decydenta (podrozdział2.2).

3.1. Zmniejszanie wymiaru wektorowej funkcji ocen

Dane są dwa zadania wektorowej minimalizacji:

Min{Fn(x):x E X} , (3.1.1)

Min{Fn-l(x):X E X}. (3.1.2)

Zakładamy, że zadania (3.1.1), (3.1.2) mają ten sam ustalony zbiór decyzji dopuszczal

nych X oraz, że składowe wektorowej funkcji ocen F n
-

l = Lh ,... ,In_I]T , to pierwsze
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n-l składowe funkcji F" = [h' ...'!n]T. Zadanie (3.1.1) nazywamy zadaniem wyjscio-

wym, natomiast zadanie (3.1.2) - zadaniem zredukowanym.

Niech x;' (odpowiednio X;;l, X~;l) oznacza zbiór rozwiązań Pareto - optymal-

nych (odpowiednio słabo Pareto - optymalnych, właściwie Pareto - optymalnych)

zadania zredukowanego. W tym podrozdziale charakteryzujemy zadania wektorowej

minimalizacji, dla których zachodzi co najmniej jedna z następujących inkluzji:

X n-1 Xn X n-1 X n X n-1 x n
N C N , SN C SN ' GN C GN •

Uwaga 3.1.1. Jeśli badamy zależność pomiędzy zbiorami rozwiązań efektywnych (od

powiednio słabo lub właściwie efektywnych) zadań (3.1.1) i (3.1.2), to założenie

dotyczące indeksów składowych wektorowych funkcji ocen F n-l oraz F n nie zmniejsza

ogólności rozważań. Jeżeli zachodzi potrzeba, aby składowe funkcji F n
-

1
były innymi (tj.

niekoniecznie pierwszymi) składowymi funkcji F n, to dokonujemy takiej permutacji

zbioru {l, ...,n}, w której wybrane składowe posiadają indeksy ze zbioru {l, ...,n -l} . Z

wniosku 1.4.1 wynika, że taka pennutacja nie wpływa na zbiory rozwiązań efektywnych

(odpowiednio słabo lub właściwie efektywnych) rozważanych zadań.

Dla każdego zadania wektorowej minimalizacji (3.1.1) prawdziwy jest następujący

lemat:

Lemat 3.1.2. Zachodzi inkluzja

X n-1 Xn
SN C SN· (3.1.3)

Dowód. Jeśli X;~l = 0, to inkluzja X;~l c X;N jest oczywista. Załóżmy teraz, że

X;~l =1= 0 oraz XO E X \ X;N. Wówczas istnieje x E X taki, że

V i E {l, ...,n}: 1; (x) < 1; (XO)

Z (3.1.4) wynika w szczególności, iż

Vi E {1, ...,n-1}: 1; (X) < 1;(xO).

(3.1.4)
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Z lematu 3.1.2 wynika, że inkluzję X;~l c X~N możemy uznać za oczywistą. Inaczej

jest w przypadku zbiorów rozwiązań efektywnych, tu bowiem inkluzja x;' c X~ może

nie zachodzić.

Przykład 3.1.3. Dane jest zadanie Min{F3(x):x
E X}, w którym

x = {[X1,x2f ER21Xl +4x2 ~24, -X1-X2 ~-6, -x2 ~-1, 3x1 +2x2 ~32}

oraz

h (x) = -4x1 -x2 ,

f2(X)=4x I +X2'

1; (x) = -Xl + 4x 2

/2 == const

[-1,4]T

~[4,1]T
T[-4,-1]

/3 == const

Rys. 3'.1.1. Zbiory X~ =X, X~ (linia pogrubiona) oraz wybrane poziomice skalarnych

funkcji ocen z przykładu 3.1.3.

Ponieważ h (x) = - 1; (x), to z wniosku 2.2.5 wynika, że X~ = X. Natomiast zbiór

X~ (linia pogrubiona na rys. 3.1.1) to południowo - zachodni brzeg zbioru X. Czyli

w powyższym przykładzie fakt, że nie zachodzi inkluzja x;: c X;, spowodowany

jest tym, iż istnieją rozwiązania należące do zbioru X;-l o równych n-l ocenach skalar

nych i różnej n - tej ocenie skalarnej. Rozumowanie to prowadzi do sformułowania

lematu określającego zadania wektorowej minimalizacji, dla których zbiór rozwiązań
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Pareto - optymalnych zadania zredukowanego zawiera się w zbiorze rozwiązań Pareto

- optymalnych zadania wyjściowego.

Lemat 3.1.4. Inkluzja X;-l c X; zachodzi wtedy tylko wtedy, gdy dla każdego

X E X;-l prawdziwa jest implikacja

(3.105)

Dowód. ,,=>" Dowód przeprowadzimy nie wprost. Przypuśćmy, że X~-1 c X~ oraz

istnieje x" E Xl~-l spelniający warunek

Z pierwszej części powyższej koniunkcji wynika, że również x' E x ;' . A ponieważ jed-

nocześnie fn(x') *- fn(xo), to jedno z rozwiązań x' lub XO nie należy do zbioru X~. To

przeczy założeniu, że X;-l c X; .

,,<=" Jeśli X ;-1 = 0, to oczywiście X;-1 c X; . Załóżmy teraz, że X ~-l *- 0 i żądana

inkluzja nie zachodzi, tj. istnieje XO E X taki, że XO E x;' i XO ~ X;. Czyli istnieje

X l E X spełniający warunek

V i E {l, ...,n}: J;(xl) ~ J;(xO) /\ 3 i E {l, ...,n} :h (x") < J;(xO) (3.1.6)

Z (3.1.6) i założenia XO E X;-1 wnosimy, że h(X1
) = h(Xo) dla każdego

i E {L, ..,n -l}. Zatem F n
-

1(x") = F n
-

1(XO), a stąd na podstawie implikacji (3.1.5) mamy,

że fn(x1)=fn(XO). Ostatecznie Fn(x1)=Fn(xO), co jest sprzeczne z zależnościami

(3.1.6).0

Z lematu 3.1.4 wynikająnastępujące wnioski:

Wniosek 3.1.5. 'Jeżeli wektorowa funkcja ocen F n
-

1 jest funkcją różnowartościowąna

zbiorze X n-1 to X n- l
C x n

N ' N N·

Uzasadnienie. Na mocy lematu 3.1.4 wystarczy pokazać, że dla każdego x E X;-1

zachodzi implikacja (3.1.5). Rozważmy dowolny x E x;' . Jeżeli istnieje x' E X taki, że

Fn-l(x') =Fn-l(x) , to z założenia różnewartościowości funkcji F n
-

1 na zbiorze x;'

wynika, iż x'= x. Czyli fn(x') = fn(x).O
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Inne uzasadnienie powyższego wniosku można znaleźć w pracy J. Gutenbauma i M.

Inkielmana [Gutenbaum i Inkielman, 1998a].

Wniosek 3.1.6. Jeżeli ostatnia składowa wektorowej funkcji ocen F n jestfunkcjąposta-

ci

n-l

fn(x) = Lai h(x) + a.,
i=l

gdzie wszystkie a i E R J to X~-l C X~ .

Uzasadnienie. Niech x E x;', Jeżeli istnieje X'E X taki, że Fn-l(x') = Fn-l(x) , to

n-l n-l

Lai h(x) + an = Lai h(x') + an
i=l i=l

dla dowolnych a i ER. Stąd wobec określenia funkcji f n otrzymujemy, że J, (x) =

fn (x' ). Ponieważpokazaliśmy, że dla każdego x E X ~-~ zachodzi implikacja (3.1.5), to

na podstawie lematu 3.1.4 X;-l c X~.O

W przypadku, gdy zadanie (3.1.1) jest zadaniem liniowym, to na mocy twierdzenia

1.3.12 lemat 3.1.4 oraz wnioski 3.1.5 i 3.1.6 pozostająprawdziwe, jeśli zbiory rozwiązań

efektywnych zastąpimy zbiorami rozwiązań właściwie efektywnych. Jednak, jak pokazu

je poniższy przykład, bez założenia liniowości zadania tak być nie musi.

Przykład 3.1. 7. Dane jest zadanie Min{F3(x):x
E X}, w którym

x = {[X1, x2f ER21XI ~4, -Xl ~O, -x2 ~O, x2 ~4}

oraz

f2 (z,; X 2)' = (Xl - 2)2 + X 2
2

- 2 ,

J;(X
I,X2) = (x, _1)2 +(X2 _1)2 -3.

Ponieważ rozważane zadanie jest wypukłe, to zbiory: X~N' X~N możemy wyznaczyć

metodą wag (twierdzenie 2.2~3). Zbiór X~N jest zbiorem rozwiązań optymalnych para

metrycznego zadania optymalizacji jednokryterialnej postaci

Min{wit (x) + (1- w)J; (x) : x EX},
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gdzie O< w < 1, czyli

X~N ={XEXIO<X1 <2,x2 =O}.

Rys. 3.1.2. Zbiór X oraz wybrane poziomice skalarnych funkcji ocen z przykładu 3.1.7.

Aby wyznaczyć zbiór rozwiązań efektywnych zadania wyjściowego, rozwiązujemy zada

nie postaci

gdzie W i > O dla i = 1,2,3 oraz w1 +w2 +w3 = 1.

W ten sposób stwierdzamy, że

I 3 I TX GN ={XEX X=[2W2 +W3,W3 ] }

jest wnętrzemtrójkąta, którego brzeg jest zaznaczony na rysunku 3.1.2 linią pogrubioną.

Z powyższych opisów zbiorów X~N i X~N wynika, że X6N n X~N = 0. Zatem

X~N et:.X~N' mimo że spehrione jest założenie wniosku 3.1.5, gdyż funkcja F 2 jest

funkcjąróżnowartościowąna zbiorze X~N .•

Następny lemat charakteryzuje zadania wypukłe, dla których zbiór rozwiązań właści

wie efektywnych zadania zredukowanego zawiera się w zbiorze rozwiązań właściwie

efektywnych zadania wyjściowego.

Lemat 3.1.8. Niech zadanie (3.1.1) będzie zadaniem wypukłym. Jeżeli ostatnia składowa

wektorowej funkcji ocen F" jestfunkcjąpostaci
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n-l

In (X) == Lai J; (x) + a;
i=l

gdzie a n E R oraz wszystkie aj (i E {l, ....n -l}) są nieujemnymi liczbami rzeczywisty-

mi, to zachodzi inkluzja X~~l c X~N .

Dowód. Jeśli X~~l == 0, to inkluzja X~~l c X~N jest oczywista. Załóżmy teraz, że

X~~l * 0 oraz XO E X \ X~N. Z twierdzenia 2.2.3 wynika, że

n n

\7'w E R", Wi > 0, i = 1, ...,n 3x EX: L WiJ; (X) < L WiJ; (XO) ·
i=l i=l

(3.1.7)

Biorąc pod uwagę założenie lematu, dotyczące ostatniej składowej wektorowej :funkcji

ocen F" , z (3.1.7) otrzymujemy kolejno:

n-l n-l

L Wi (J; (x) - J;(XO)) + WnL (aiJ;(x) +a; - aiJ;(xO) - a n) < 0,
i=l i=l

n-l

L(Wi +wnai)(J;(x)- J;(XO)) < 0,
i=l

n-l n-l

L(Wi +wnaJJ;(x) < L(Wi +wnaJJ;(xO).
i=l i=l

Zauważmy, że dla każdego i E {l, ....n -l} wyrażenie l1)j + Wna~ jest dodatnie. A to

oznacza, na podstawie twierdzenia 2.2.3, że XO ~ X~~l . Zatem zachodzi żądana inklu-

zja.D

3.2. Nieistotne skalarne funkcje ocen

Załóżmy, że zbiór rozwiązań efektywnych zadania zredukowanego (3.1.2) jest równy

zbiorowi rozwiązań efektywnych zadania wyjściowego (3.1.1). Oznacza to, iż skalarna

funkcja oceny In nie ma wpływu na zbiór rozwiązań efektywnych zadania (3.1.1).

W tym podrozdziale charakteryzujemy tego typu funkcje.

Definicja 3.2.1. Skalarną funkcję oceny In nazywamy funkcją nieistotną w zadaniu

(3.101) wtedy i tylko wtedy, gdy x;' = X~. Skalarną funkcję oceny f", która nie jest

funkcja nieistotnąnazywamyfunkcją istotną.
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Zauważmy, że zgodnie z uwagą 3.1.1 fakt, iż definiujemy (nie)istotność ostatniej

składowej wektorowej funkcji ocen F" , nie zmniejsza ogólności rozważań.

Charakterystyka funkcji nieistotnych w zadaniach liniowych oparta jest na metodzie

wag (podrozdział2.2). Dokładnie wynika z faktu, iż rozwiązanie dopuszczalne jest roz

wiązaniem efektywnym liniowego zadania wektorowej minimalizacji wtedy i tylko

wtedy, gdy można je wyznaczyć metodąwag z dodatnimi wagami w i (wniosek 2.2.4).

Twierdzenie 3.2.2. [Gal i Leberling, 1977J Niech zadanie (3.1.1) będzie zadaniem li

niowym z wektorowąfunkcją ocen postaci

Skalarna funkcja oceny fn jestfunkcją nieistotnąw zadaniu (3.1.1), jeżeli

n-l

en = Laici,ai ~O (iE{l,...,n-I}).
i=l

(3.2.1)

Dowód. Najpierw pokażemy, że XZ c x;', Niech XO E X~. Wówczas z wniosku

2.2.4 wynika, że XO jest rozwiązaniemzadania

n

Min{LWi(Cil X:X E X},
i=l

(3.2.2)

gdzie wi > O dla każdego i E {l,...,n}. Wykorzystujączależność (3.2.1), funkcję oceny z

zadania (3.2.2) możemy zapisać następująco:

Stąd XO jest rozwiązaniemzadania

n-l

Min{L(Wi + wnai)(ci)T X:X E X}.
i=l

Ponadto w i + wna j > O dla każdego i E {l, ...,n -l}. Zatem wobec wniosku 2.2.4

Pokażemy teraz, że XZ- l c XZ. Niech XO E X \ X~. Wówczas na podstawie wniosku

2.2.4

n n

\iwERn,wj >O,i=l,... ,n 3XEX: LWi(Ci)T X < Lwj(cilxo
i=l i=l

Biorąc pod uwagę (3.2.1), z (3.2.3), otrzymujemy kolejno:

(3.2.3)
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n-l n-l

LWi((Cil X_(Ci)T XO)+wnL(a/c;l x-a;(ci)T x") < 0,
i=l i=l

n-l

L (Wi + wnai )« Ci)T X - (Ci)T x'') < o,
i=l

(3.2.4)

Ponieważ dla każdego i E {l, ...,n -l} wyrażenie wi + wna i jest dodatnie, to na mocy

wniosku 2.2.4 Xo ~ x;' . Zatem zachodzi żądana inkluzja.D

Jednak fakt, iż skalarna funkcja oceny In jest funkcją nieistotną, nie implikuje zależ-

ności (3.2.1).

Przykład 3.2.3. Dane jest zadanie Min{F3 (x) :x E X}, w którym

X={[XI,x2 f ER21XI +4x2 ~24, -Xl -X2 ~-6, -X2 ~-1, 3xI +2X2 ~32}

oraz

h(X) = -x2 ,

12 (x) = - 4x I -x2 ,

h(X) =Xl -4X2

h = const

fi =const

---+-------~r-----~ Xl

Rys. 3.2.1. Funkcja h jest funkcjąnieistotną, mimo iż nie zachodzi warunek (3.2.1).

Zbiory X, X~ = X~ (linia pogrubiona) oraz poziomice skalarnych funkcji ocen, odpo-

wiadające ich wartościom minimalnym na zbiorze X, są przedstawione na rysunku
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3.2.1. Oczywiście funkcja ;; jest funkcją nieistotną w danym zadaniu, nie jest jednak

spełnionywarunek (3.2.1), gdyż jedynym rozwiązaniemukładu

. . li b 17 1Jest następująca para cz : al =-, al =- - .•
4 4

Następne twierdzenie, w porównaniu z twierdzeniem 3.2.2, zawiera warunki koniecz

ne i dostateczne na to, aby skalarna funkcja oceny była funkcją nieistotnąw liniowym

zadaniu wektorowej minimalizacji.

Twierdzenie 3.2.4. [Gal iLeberling, 1977J Niech zadanie (3.1.1) będzie zadaniem li

niowym. Skalarna funkcja oceny fn jest funkcją nieistotną w zadaniu (3.1.1) wtedy i

tylko wtedy, gdy zachodzą następujqce warunki:

i) dla każdego x E X~ istnieje wektor w E R n-l,W i > O (i E {l, ...,n -l}) taki, że x jest

n-l

rozwiązaniemzadania Min{L W i J; (x) :x E X} ,.
i=l

ii) dla każdego x E x;' istnieje wektor w E R", wi > O(i E {l, ...,n}) taki, że x jest

n

rozwiązaniem zadania Min{L W iJ; (x) :x E X} .
i=l

Dowód. Wynika bezpośrednio z wniosku 2.2.4.0

Zawarte w twierdzeniu 3.2.4' warunki dostateczne na nieistotność skalarnej funkcji

oceny pozostają słuszne również w przypadku zadań nieliniowych. Bowiem, zgodnie z

twierdzeniem 2.2.2, nawet bez założenia liniowości zadania (3.1.1) rozwiązanie wyzna

czone metodą wag z dodatnimi wagami wi jest rozwiązaniem Pareto - optymalnym

zadania (3.1.1).

Wniosek 3.2.5. Jeżeli zachodzą warunki i) oraz ii) twierdzenia 3.2.4, to skalarnafunk

cja oceny In jestfunkcją nieistotną w zadaniu '(3.1.1).

Kolejne twierdzenie jest, w pewnym sensie, uogólnieniem twierdzenia 3.2.2.

Twierdzenie 3.2.6. Skalarnąfunkcję oceny f n jestfunkcją nieistotnąw zadaniu (3.1.1),

jeżeli
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n-l

Jn(X) = Laih(x)+an,
i=l

gdzie a n E R oraz wszystkie a
i

(i E {l, ...,n -l}) to nieujemne liczby rzeczywiste.

Dowód. Inkluzja x;' c X~ wynika z lematu 3.1.6. Należy jedynie pokazać, że

x;: :::> X~ . Niech XO ~ x;' . Wówczas istnieje x' E X taki, że

Ponieważ wszystkie a, Z O (i E {l, ...,n -l}) , to z (3.2.5) otrzymujemy:

n-l n-I

Laih(x
1

) Ś Laih(xO) ,
i=I i=l

n-l n-l

LaJ;(x1)+a
n śLaih(xO)+an "

i=l i=l'

Następny przykład pokazuje, że żaden z podanych powyżej (we wniosku 3.2.5 oraz

twierdzeniu 3.2.6) warunków dostatecznych na nieistotność skalarnej funkcji oceny nie

jest warunkiem koniecznym.

Przykład 3.2.7. Dane jest zadanie Min{F 3 (x) :x ER}, w którym

F3(x) = [x 2, (x-3)2 +1, (x-1)4 +2]T.

fi(x)

--~...----_t-------~X

Rys. 3.2.2. Skalarne funkcje ocen z przykładu 3.2.7.
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Jak łatwo zauważyć, analizując rysunek 3.2.2, w danym zadaniu X~ = X~, mimo że nie

istnieją aj E R (i E {1,2, 3}), dla których J;(x) = a.f, (x) + «J. (x) + a 3 • Nie są rów-

nież spełnione założeniawniosku 3.2.5, na przykład dla rozwiązania XO = O, należącego

do zbioru X~ nie istnieją dodatnie wagi wi (i E {l, 2}) takie, że XO jest rozwiązaniem

optymalnym zadania Min{wIh (x) + w2h (x) : x E R} .•

Warunek konieczny na nieistotnośćskalarnej funkcji oceny wynika bezpośrednio z de

finicji funkcji nieistotnej oraz twierdzenia 1.4.12.

Wniosek 3.2.8. Niech zbiór X; będzie zbiorem niepustym. Jeżeli skalarnafunkcja oce-

ny f n jest funkcją nieistotną w zadaniu (3.1.1), to zbiór X n zawiera rozwiązanie

efektywne zadania zredukowanego, tj. zadania (3.1.2).

Jednakże, jak wskazuje przykład 3.1.3, niepustość zbioru x;' n X n nie oznacza, że

skalarna funkcja oceny fn jest funkcjąnieistotną.

Powyższa dyskusja może sugerować fałszywy wniosek, iż poza zadaniami liniowymi

nie istnieją zadania, dla których warunki konieczne na nieistotność skalarnej funkcji oce

ny są również warunkami dostatecznymi. Okazuje się jednak, że istnieje klasa zadań

(zawierająca między innymi zadania wypukle), dla której warunki takie można okre

ślić. Jest to klasa zadań spełniającychnastępującezałożenia:

Z.l. Zbiór rozwiązań dopuszczalnychjest zbiorem niepustym i zwartym.

Z.2. Wszystkie skalarne funkcje ocen 1; (i E {l, ...,n}) sąfunkcjamiciągłymi.

Z.3. Zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest zbiorem wypukłym oraz wszystkie skalarne

funkcje ocen 1; (i E {l, ...,n}) sąfunkcjamiściśle quasi -wypukłymi.

Dla zadań spełniającychzałożenia Z.l - Z.3 warunki konieczne i dostateczne na nie

istotność skalarnej funkcji oceny zawiera następujące twierdzenie:

Twierdzenie 3.2.9. Niech zadanie (3.1.1) spełnia założenia Zl -Z3. Skalarna funkcja

oceny f n jest funkcją nieistotną w zadaniu (3.1.1) wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzą

następującwarunki:

;) X n- l X n .
l; N C N'
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iii) \fXEX\X~-l~X'ERk :Fn(x')~Fn(x).

Dowód. ,,:::>" Warunek i) jest oczywisty.

Warunek ii) wynika z definicji funkcji nieistotnej i wniosku 1.4.13.

Warunek li) uzasadnimy nie wprost. Przypuśćmy, że istnieje x'' E X \ x;' taki, że

(3.2.6)

W szczególności, z (3.2.6), mamy

--,3X'E X: Fn(x'):s; F" (x"):

Czyli XO EX~. Co jest sprzeczne z tym, iż zgodnie z założeniem, x;' =X;, powinno

,,<:=" Z uwagi na warunek i) wystarczy pokazać, że X; c x;', Niech Xl należy do X

i nie należy do x;',

Jeżeli x ' E int X , to

Natomiast z warunku iii) mamy, że istnieje x E R k spełniający zależności

(3.2.7)

Niech x 2 = (1- A,)x l + A,X, gdzie A, (O < A, < 1) dobieramy tak, aby x2
E B(x1,&) . Ze

ścisłej quasi - wypukłości rozważanych funkcji oraz warunku (3.2.7) wynika, że

F" (x 2
) ~ F" (x") . Czyli Xl fi. X; .

Niech teraz Xl E bdX. Wówczas dla XO E x;' nXn mogą zajść następujące, wzajem-

nie wykluczające się, przypadki:

a) Fn-l(xo) ~ Fn-I(X I ) ;

b) nie zachodzi ani F n-1(xO) ~ F n-1(X1
) , ani F n-1(X1

) ~ Fn-1(xo).

W przypadku a) uwzględniając fakt, że XO E X n , otrzymujemy F" (x") ~ F" (x") . Zatem

l X n tym X n Xn-lx fi. N,a samym N C N·

W przypadku b), bez zmniejszenia ogólności dowodu, możemyzałożyć, że:

h(xo) < h(x1
) , i E {1, ...,1},

fj(xO) ~ fj(x l), J. E {l + 1, ...,n -l},

(3.2.8)

(3.2.9)
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(3.2.10)

(3.2.11)

Przy czym przynajmniej jedna z nierówności (3.2.9) jest ostra. Jeżeli istnieje punkt x 2
,

należący do odcinka o końcach x' i x", w którym

fj(x 2)
~ fj(x l), j E {l + 1, ...,n -l},

to

/; (x") < /; (x"), i E {l, ...,l},

fn(x 2
) ~ fn(x l

) ,

gdyż funkcje /;, In są ściśle quasi - wypukłe oraz zachodzą nierówności (3.2.8) i

(3.2.10). Czyli F n (x2
) ~ Fn(xl

) , a ponieważ x 2
E X, to x' ~ X~. Stąd X; c x;',

Załóżmy teraz, że istnieje jE{I+1,...,n-1}, dla którego fj(x1»fj(x) w każdym

punkcie X należącym do odcinka o końcach Xl i x". Ponieważ Xl ~ x;', to istnieje

x 3
E X taki, że

F n-1(x 3 ) ~ Fn-1(xl ) .

Jeśli ponadto fn(x 3
) ~ fn(x l

) , to oczywiście Xl ~ X;.
Jeśli natomiast

In (X3
) > In (x") ; (3.2.12)

to z warunków (3.2.8) - (3.2.12) oraz ścisłej quasi - wypukłości funkcji: /;, fi' In

wynika, że możemy zbudować 2 - wymiarowy sympleks il(x l
, Xo , x ') o wierzchołkach

x', x", x 3
• Z twierdzenia Darboux [Engelking i Sieklucki, 1986] zastosowanego do

każdej z funkcji: /;, fi' fn i zbioru Ll(x1
, x O, X

3
) oraz warunku li) wynika, iż istnieje

x
4

E Ll(x1
, X O, x

3
) taki, że Fn(x4)~Fn(xl). A ponieważ Li(x1

, x O, X
3

) eX, to

Xl ~ X;. Zatem pokazaliśmy, że również w przypadku b) zachodzi inkluzja

x; C X;-I, a tym samym twierdzenie zostało udowodnione.D

Z powyższego twierdzenia oraz wniosków 3.1.5 i 3.1.6 wynika następującywniosek:

Wniosek 3.2.10. Niech zadanie (3.1.1) spełnia założenia Zl -Z3 oraz niech zachodzą

warunki ii) oraz iii) twierdzenia 3.2.9. Skalarnafunkcja oceny In jestfunkcja nieistotną

w zadaniu (3.1.1), jeżeli zachodzi przynajmniej jeden z następujących warunków:
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i) wektorowa funkcja ocen Fn-1 jestfunkcjąróżnowartościowąna zbiorze x;' J

n-l

ii) funkcja f n jest postaci fn(x) == Lai j;(x) + a., gdzie wszystkie aj ER.
i=l

W przypadku, gdy X eR, jeden z dwóch ostatnich warunków twierdzenia 3.2.9

można pominąć. Zachodzi bowiem następujący lemat:

Lemat 3.2.11. Niech zadanie (3.1.1) spełnia założenia Z.l -Z3. Jeżeli X c R J to na-

stępującewarunki są równoważne:

i) X n
-

l nX *0':I N n J

Dowód. ,,i)=>ii)" Niech x ~ X~-l . Wówczas dla XO E X~-l n X n mogą zajść następu-

jące, wzajemnie wykluczające się przypadki:

a) Fn-l(xO):::;Fn-l(x);

b) nie zachodzi ani F n- l (x") :::; F n- l (x), ani F n
-

l (x) :::; F n- l (x") .

W przypadku a) uwzględniając fakt, że XO E X n , otrzymujemy F" (x") ~ F" (x) .

W przypadku b) bez zmniejszenia ogólności rozważań, możemy założyć, że:

t, (x") < t, (x), i E {1, ...,1},

,fj(xo) ~ fj(x), j E {l +l, ...,n-I},

fn(xo) ~ fn(x).

(3.2.13)

(3.2.14)

(3.2.15)

Przy czym przynajmniej jedna z nierówności (3.2.14) jest ostra. Ponieważ x ~ X~-l , to

istnieje Xl E X taki, że

(3.2.16)

Z warunków (3.2.13), (3.2.14) i (3.2.16) oraz ścisłej quasi - wypukłości funkcji j;, f·
. }

wynika, że punkt Xl należy do odcinka o końcach x i x". Czyli fn(x l
) ~ fn(x), gdyż

zachodzi warunek (3~2.15) oraz funkcja f n jest funkcją ściśle quasi - wypukłą. Zatem

F n (xl):::; F n (X).

"ii)=> i)" Niech
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Z twierdzenia 1.4.2 wynika, że X+ jest zbiorem niepustym. Zatem jeśli pokażemy, że

zachodzi inkluzja X+ C x;' , to dowód będzie zakończony.

Przypuśćmy,że Xo E X+ i Xo ~ X;-l . Wówczas istnieje x E X taki, że

Fn
-
1(x) ~ Fn-1(xo).

Ponadto z warunku ii) wynika, iż istnieje x' E R spełniający warunek

F n (x'):S; Fn(xO).

(3.2.17)

(3.2.18)

Ponieważ funkcje 1; (i E {l,..., n}) są funkcjami ściśle quasi - wypukłymi, to mogą zajść

jedynie przypadki:

a) x < x' < XO ,

b) x':s; x < XO •

W przypadku a) wobec wypukłości zbioru X mamy, że X'E X . Ponadto z (3.2.18)

In (x') :s; In (x"). Czyli x' E X n, CO jest, po uwzględnieniu warunku (3.2.18), sprzeczne z

wyborem x". W przypadku b) z (3.2.18) i ścisłej quasi - wypukłości funkcji f" wynika,

że f,,(x):S;f,,(xo). Stąd XEXn , gdyż XEX. Biorąc pod uwagę warunek (3.2.17),

ponownie otrzymujemy sprzeczność z wyborem XO • Zatem X+ C x;' .0

Jeżeli jednak X c R k (k > 1), to warunki lematu 3.2.10 nie muszą być równoważne.

Fakt tlenpokazują poniższe przykłady.

3
C

c~

13 - const
--+----------+------7 Xl

Rys. 3.2.3. Zbiory X =X~, X~ (linia pogrubiona) oraz wybrane poziomice skalarnych

funkcji ocen z przykładu 3.2.12.
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Przykład 3.2.12. Rozważamy zadanie z przykładu 3.2.3, przy czym funkcję 1; znnerua-

my na

Analizując rysunek 3.2.3, który stanowi interpretację graficzną zadania w przestrzeni

decyzyjnej, zauważamy, że X~ n X 3 == {[O,6]T}. Jednak, na przykład, dla

xO == [6, l]T E X \ X~ nie istnieje x E R taki, że F 3(x) ~ F 3(xO).8

Przykład 3.2.13. Ponownie rozważamy zadanie z przykładu 3.2.3, przy czym funkcję t.
zrmemamyna

ft(x) == -Xl - 2x 2

Rysunek 3.2.4 przedstawia interpretację graficzną zadania w przestrzeni decyzyjnej.

Zbiór X~ jest zaznaczony linią pogrubioną, zbiór X~ to pólnocno - wschodni brzeg

zbioru X . W danym zadaniu zbiór X~ n X 3 jest zbiorem pustym, mimo że

13 = const

Rys. 3.2.4. Zbiory X, X~ (linia pogrubiona) oraz wybrane poziomice skalarnych

funkcji ocen z przykładu 3.2.13.

Następny przykład dowodzi, iż założenia Z.3 nie można pominąć bez rezygnacji z

prawdziwości twierdzenia 3.2.9.

Przykład 3.2.14. Rozważamy zadanie Min{F 3(x) :x E X}, w którym

X=={xERI-x~O, x~6}

oraz
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h (x) == X
2

,

!2(x)=!(x-4)2 +2,
2

2 2};(X)==--(x-3) +5.
9

Rys. 3.2.5. Zbiory X = xt, x1 oraz skalarne funkcje ocen z przykładu 3.2.14.

Na podstawie rysunku 3.2.5 łatwo stwierdzić, że w danym zadaniu zbiór X~ to odcinek

domknięty o końcach O i 4, natomiast X~ = X. Czyli funkcja }; jest funkcją istotną,

mimo iż zachodząwarunki i) - iii) twierdzenia 3.2.9 (biorąc pod uwagę lemat 3.2.11), tj.

x~ n X 3 = {O} =1= 0 .

Oczywiście dane zadanie nie spełnia założenia Z.3, gdyż funkcja}; nie jest funkcjąściśle

quasi - wypukłą.s
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3.3. Słabo nieistotne skalarne funkcje ocen

Wzorując się na pojęciu funkcji nieistotnej, możemy zdefiniować funkcję, która nie

ma wpływu na zbiór rozwiązań słabo Pareto - optymalnych zadania wektorowej minima

lizacji (3.1.1).

Definicja 3.3.1. Skalarnąfunkcję oceny fn nazywamy funkcją słabo nieistotną w za-

daniu (3.1.1) wtedy i tylko wtedy, gdy X;;l ==X;N. Skalarnąfunkcję oceny fn' która

nie jestfunkcjąsłabo nieistotnąnazywamyfunkcją słabo istotną.

Podobnie jak w przypadku funkcji (nie)istotnych fakt, iż definiujemy słabą

(nie)istotność ostatniej składowej wektorowej funkcji ocen F" , nie zmniejsza ogólności

rozważań (uwaga 3.1.1).

Bezpośrednio z definicji 3.3.1 oraz wniosku 1.4.10 otrzymujemy warunek konieczny

na słabą nieistotność skalarnej funkcji oceny.

Wniosek 3.3.2. Jeżeli skalarna funkcja oceny fn jestfunkcjąsłabo nieistotnąw zadaniu

(3.1.1), to x, c X2N1
.

Jednak spełnienie warunku X; c X~Nl nie zapewnia słabej nieistotności funkcji J:

Kontrprzykładem mogą być zadania z przykładów 3.2.12 oraz 3.2.14, w których

X 3 c X~N' a mimo to X~N =1= xlN. Warunek dostateczny na to, aby skalarna funkcja

oceny była funkcjąsłabo nieistotną, zawiera następujące twierdzenie:

Twierdzenie 3.3.3. Skalarna funkcja oceny fn jest funkcją słabo nieistotnąw zadaniu

(3.1.1),jeżeli

n-l

fn("') = Laj;(x)+an,
i=l

gdzie a n E R oraz wszystkie a, (i E {l, ...,n -l}) to nieujemne liczby rzeczywiste, przy

czym a i > O dla co najmniej jednego i E {l,...,n -l}.

Dowód. Inkluzja x;; l c X;N wynika z lematu 3.1.2. Należy jedynie pokazać, że

x;;l ~ X;N. Niech XO ~ X;;l. Wówczas istnieje x' E X taki, że
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(3.3.1)

Stąd

n-l n-l

LaJ;(x1)+a
n < LaJ;(xO)+an

i=l i=l

dla a n E R oraz wszystkich a i 2:: O (i E {l, ...,n -l}), przy czym co najmniej jednego

a, >0. Czyli fn(x l
) <fn(xo). Uwzględniając zależność (3.3.1), stwierdzamy, że

Dla zadań spełniających założenia Z.l - Z.3 (podrozdział 3.2) możemy określić wa

runki konieczne i dostateczne na to, aby skalarna funkcja oceny była funkcją słabo

nieistotną.

Twierdzenie 3.3.4. Niech zadanie (3.1.1) spełnia założenia Z.l - Z 3. Skalarna funkcja

oceny In jestfunkcjąsłabo nieistotnąw zadaniu (3.1.1) wtedy i tylko wtedy, gdy zacho-

dzą nastepując warunki:

;) X x n- 1
1/ n C SN"

ii) Vx E X \ X;~l 3X'E R k
: F" (X') < F" (X).

Dowód. ,,:::>" Warunek i) wynika z wniosku 3.3.2.

Warunek ii) uzasadnimy nie wprost. Załóżmy, że istnieje XO E X \X;;l spełniający wa-

runek

-,3X'E R k
: F" (x') < F" (x") .

Z (3.3.2) w szczególności mamy, że

-,3X'E X: F" (x') < F" (x").

(3.3.2)

Czyli XO E X;N. Natomiast zgodnie z założeniem, X;;l = X;N' powmno być

" Inkl · X n
-

l X n,,<= uzja SN. c SN wynika z lematu 3.1.2. Należy jedynie pokazać, że

X
n Xn-1 N· h ° X n- 1
SN C SN· lec x ~ SN·

Przypuśćmy,że XO E int X . \iyTÓWCzaS

Z warunku ii) mamy, że istnieje x E R k spełniający zależność
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Vi E {l, ...,n} :~(X) < ~(xo). (3.3.3)

Niech x ' = (l-/L)xo ~/Lx, gdzie /L (0</L<1) dobieramy tak, aby x' EB(xo,&). Ze

ścisłej quasi - wypukłości rozważanych funkcji oraz warunku (3.3.3) wynika, że

F" (x") < F" (x") , a więc XO ~ X;N. Zatem w tym przypadku X;N c X;l~1 .

Niech teraz x°E bd X . Mogą zajść następujące, wzajemnie wykluczające się, przypadki:

a) istnieje x E X n
taki, że F n

-
l (x) < F n

-
l (x"};

b) dla każdego x E X n nie zachodzi żadna z następujących zależności:

F n
-

l (x 0) < F n
-

l (x), F n
-

1(x) < Fn
-

l (x") .

W przypadku a) uwzględniając fakt, że XO ~ X n (z warunku i)) oraz x E X n , otrzymu

jemy In (x) < In (x'") . Czyli XO ~ X;N.

Rozważmy teraz przypadek b). Niech x ' E X n • Bez zmniejszenia ogólności dowodu,

możemy założyć, że:

~(Xl) < ~(xo), i E {l, ...,l},

fj(xO) ~ ~(Xl), j E {l + 1, ....n -l},

/,,(xo) > /,,(x l
) .

Jeżeli istnieje punkt x3
, należący do odcinka o końcach x' i x", w którym

I j (x") < I j (x"), j E {l + 1, ....n -l},

to

(3.3.4)

(3.3.5)

(3.3.6)

~(X3) < ~(xo), i E {1, ...,1},

In (X3
) < In(xo),

ponieważ funkcje ~, /" są ściśle quasi - wypukłe oraz zachodząnierówności (3.3.4) i

(3.3.6). Zatem F" (x") < F" (x"), a tym samym XO ~ X;N.

Załóżmy teraz, że istnieje j E {l + 1,...,n -l}, dla którego Ij(x) ~ Ij(xo) w każdym

punkcie x należącym do odcinka o końcach x' i x''. Ponieważ XO ~ X;;l, to istnieje

x 4
E X taki, że

Fn- l (x") < F n-l (XO
) .

Jeśli ponadto In (X
4

) < In (x"}, to oczywiście XO ~ X;N·

Jeśli natomiast

(3.3.7)

83



(3.3.8)

to z warunków (3.3.4) - (3.3.8) oraz ścisłej quasi - wypukłości funkcji: h, fi' /" wy-

nika, że możemy zbudować 2 - wymiarowy sympleks L\(xl,XO,X 4
) . Z twierdzenia

Darboux zastosowanego do każdej z funkcji: h, fi' t; i zbioru ~(x l , X°,X4
) oraz zało-

żenia ii) wynika, iż istnieje x 5 EL\(XI,XO,X4
) taki, że F n(x5)<F n (xO) . A ponieważ

~(Xl .x" .x") C X , to XO ~ X;N. Zatem również w przypadku b) zachodzi żądana inklu-

zja.D

Dla zadań, w których X eR, jeden z warunków twierdzenia 3.3.4 można ponrinąć,

zachodzi bowiem następującylemat:

Lemat 3.3.5. Niech zadanie (3.1.1) spełnia założenia Zl - Z.3. Jeżeli X c R J to na-

stępujące warunki są równoważne:

;) X X n- l
~ n C SN;

Dowód. "i==>ii" Niech XO ~ X;~l. Mogą zajść następujące, w~jemnie wykluczające

się, przypadki:

a) istnieje x E X n taki, że F n-l (x) < F n-l(x"};

b) dla każdego x E X n nie zachodzi ani Fn-l(x) < Fn-l(xO), ani Fn-l(xO) < Fn-l(x).

Ponieważ x E X n oraz XO ~ X n, to w przypadku a) musi być fn (x) < f n(x"}. Zatem

Rozważmy teraz przypadek b). Niech x' będzie dowolnym, ale ustalonym elementem

zbioru X n • Bez zmniejszenia ogólności dowodu możemyzałożyć, że

h (x") < h (xo), i E {I, ...,l} ,

~. (x") ~ fi (x"), j E {I + 1, ...,n -l}.

Ponieważ XO ~ X;;l, to istnieje x 2
E X taki, że

(3.3.9)

(3.3.10)

(3.3.11)

Z warunków (3.3.9) - (3.3.11) oraz ścisłej quasi - wypukłości funkcji h, ~. wynika, że

punkt x 2 należy do odcinka o końcach Xl i x". Ponadto fn(x l
) < fn(xo) oraz funkcja
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In jest funkcją ściśle quasi - wypukłą. Zatem In (x 2) < In (X0)

F" (X
2

) < F" (XO).

ostatecznie

"ii=>i" Dowód przeprowadzimy nie wprost. Przypuśćmy, że istnieje XO E X, który

należy do zbioru X n i nie należy do zbioru X;~l . Zatem istnieje x E X taki, że

Fn-1(x) < Fn-1(xO).

Ponadto z założenia ii) wynika, iż istnieje x' E R spełniający warunek

Fn(x') < Fn(xO).

(3.3.12)

(3.3.13)

Ponieważ funkcje J; (i E {l,... ,n}) są funkcjami ściśle quasi - wypukłymi, to mogą zajść

dwa następująceprzypadki:

a) x < x'< XO ,

b) x'~x<xo.

W przypadku a) z wypukłości zbioru X wynika, że x' E X . Stąd, biorąc pod uwagę

warunek (3.3.13), otrzymujemy sprzeczność z wyborem x". W przypadku b) ze ścisłej

quasi - wypukłości funkcji f" i (3.3.13) mamy, że In (x) < In(xo). Co wobec faktu, że

X E X ,jest sprzeczne z wyborem XO .0

Jeżeli X c R k (k > 1), to warunki lematu 3.3.5 nie muszą być równoważne. Dowo

dzą tego przykłady 3.2.12 i 3.2.13, bowiem dla zadań przedstawionych w tych

przykładachzachodząnastępującerówności: X~N = X~, X~N = X~.

Jest oczywiste, że jeżeli X;;/ =X;-1 oraz X;N =X; (co zachodzi np., jeśli spełnione

są założenia twierdzenia 1.3.6 lub wniosku 1.3.5), to skalarna funkcja oceny In jest

funkcją słabo nieistotnąwtedy i tylko wtedy, gdy jest funkcjąnieistotną. Ogólnie jednak

funkcja nieistotna nie musi być słabo nieistotna, ani też funkcja słabo nieistotna nie

musi być nieistotna. Fakt ten pokazująnastępująceprzykłady:

Przykład3.3.6. Rozważmy zadanie Min{F3(x):x
E X}, w którym

X = {[Xl,xlf E Rllo ~ Xl' O~ Xl' Xl + Xl ~ 4}

oraz
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/2 (X1'X2) = (Xl - 4)2 + X 2
2

,

/3(X1, X 2) = -Xl, -X2 ·

Rys. 3.3 .1. X~ =X~ (linia pogrubiona), ale X~N c X~N .

W rozważanym zadaniu:

X~N ={xER210~Xl ~4,X2 = O},

oraz

s: =X~ ={x E R 21 O~ Xl ~ 4, x2 =O}.

Zatem funkcja h jest funkcją nieistotną, ale słabo istotną. Na rysunku 3.3.1 przedsta-

wione są zbiory: X~N =X, xt =x~ =X~N (linia pogrubiona) oraz wybrane

poziomice skalarnych funkcji ocen.•

Przyklad3.3.7. Dane jest zadanie Min{F 3 (x ) :X E R 1\ 1śxś6}, wktórym

fi (x) =
-:"x+2 dla x<l

1 dla 1~ X < 4 , /2(x) =

X - 3· dla x 2:: 4

-x+4 dla x<2

2 dla 2 ~ x < 5 , h (x) =(x - 3)2 + 3 .

2x - 8 dla x 2:: 5

Analizując rysunek 3.3.2, łatwo można zauważyć, że w danym zadaniu

X~N = {x ER 11 ~ x ~ 5} = X~N

oraz

x~ ={x E R 12 ~ x ~ 4} ,
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xt = {3}.

Czyli funkcja h jest ~nkcjąsłabo nieistotną, ale istotną w rozważanym zadaniu.•

J;(x)

fi (x)

---+-----+----....--------~x

Rys 3.3.2. X~N = X~N' ale X~ c X~.

304. Właściwie nieistotne skalarne funkcje ocen

Ponieważ rozwiązania zadania wektorowej minimalizacji możemy poszukiwać rów

nież w postaci zbioru rozwiązań właściwie efektywnych, to możemy także zdefiniować

skalarne funkcje ocen, które nie mają wpływu na tego typu zbiór.

Definicja 3.4.1. Skalarną funkcję oceny f n nazywamyfunkcją właściwie nieistotną w

zadaniu (3.1.1) wtedy i tylko wtedy, gdy X~~l = X~N. Skalarnąfunkcję oceny f", która

nie jestfunkcjąwłaściwie nieistotnąnazywamyfunkcją właściwie istotną.

Zgodnie z uwagą3.!.1 fakt, iż definicja 3.4.1 dotyczy ostatniej składowej wektorowej

funkcji ocen F" , nie zmniejsza ogólności rozważań.

Dla zadań wypukłychw oparciu o twierdzenie 2.2.3 możemy podać warunek dosta

teczny na/to, aby skalarnafunkcja oceny byłafunkcją właściwie nieistotną.

Twierdzenie 3.4.2. Niech zadanie (3.1.1) będzie zadaniem wypukłym. Skalarna funkcja

oceny f n jestfunkcjąwłaściwie nieistotnąw zadaniu (3.1.1), jeżeli

n-l

fn(x) = Laih(x)+an,
i=l
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gdzie a n E oraz wszystkie aj (i E {l, ...,n -l}) to nieujemne liczby rzeczywiste.

Dowód. Ponieważ, spełnione są założenia lematu 3.1.8, to X~~ c X;N' Zatem należy

jedynie pokazać, że zachodzi inkluzja odwrotna. Niech XO E X~N . Wówczas z twierdze-

nia 2.2.3 wynika, że XO jest rozwiązaniemzadania

n

Min{LWi~(X):X E X},
i=1

(3.4.1)

gdzie w j > O dla każdego i E {l, ...,n}. Korzystającz postaci funkcji In, funkcję oceny z

zadania (3.4.1) możemy zapisać następująco:

n-l

L(Wi +wnai)};(x)+wnan·
i=l

Stąd XO jest rozwiązaniemzadania

n-l

Min{L(Wi + wnai)f(x) + wnan :X E X}.
i=l

(3.4.2)

Ponadto wi + wnai > O dla każdego i E {l, ...,n -l}. Stąd wobec twierdzenia 2.2.3

wnioskujemy, że XO E X~~l , gdyż stała wnan nie ma wpływu na zbiór rozwiązań zadania

(3.4.2).0

W przypadku zadań liniowych, zgodnie z twierdzeniem 1.3.12, każde rozwiązanie

efektywne jest właściwieefektywne. Zatem zachodzi następującywniosek:

Wniosek 3.4.3. Jeżeli zadanie (3.1.1) jest zadaniem liniowym, to skalarna funkcja oceny

In jestfunkcją nieistotnąwtedy i tylko wtedy, gdy jestfunkcjąwłaściwie nieistotną.

Jeśli jednak pominiemy założenie liniowości zadania, to powyższy wniosek nie jest

prawdziwy. Kontrprzykłademjestnastępujące zadanie:

Przykład3.4.4. Dane jest zadanie Min{F 3 (x) :x E X}, w którym

X={xERI-x~O,x~4}

oraz

h(x)=x2,

f2(x)=(x-2)2,

];(x)=x.
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&~O ) 00 dla x = 8 E X , gdzie 8 > O

Analizując rysunek 3.4.1 stwierdzamy, że w rozważanym zadaniu

X~ ={xERIO~x~2}=X~.

Czyli skalarna funkcja oceny h jest funkcjąnieistotną.

Zauważmy, że rozwiązania Xl = O i x 2 = 2 nie są rozwiązaniami właściwie efektywnymi

zadania zredukowanego, gdyż

/2(0)- f2(X) __ 52 +45

~ (x) - t, (O) - 52

oraz

h(2)- h(x) __ 52 +45

h(x)-h(2)- 8
2 &~O ) 00 dla x = 2 - 8 E X , gdzie 8 > O.

Ponieważ pozostałe rozwiązania należące do zbioru X~ są właściwie efektywne, to

Natomiast zbiór rozwiązań właściwie efektywnych zadania wyjściowego jest postaci

X~N ={xERIO~x<2},

gdyż w przypadku rozwiązania Xl = O mamy dla każdego x E X następującą zależność:

/2(0)- /2 (x) = _x
2

+4x =4-x~4.
h(x)- h(O) x

Zatem skalarna funkcja oceny h jest funkcjąwłaściwie istotną.•

liC

___~ ........__------~X

: 2
!XGN• 3X GN

Rys. 3.4.1. Funkcja h jest funkcjąnieistotną, ale właściwie istotną.

W oparciu o twierdzenia 1.3.13 i 1.4.6 możemy sformułować warunki dostateczne

na to, aby funkcja właściwienieistotna byłafunkcją nieistotną.
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Twierdzenie 3.4.5. Jeżeli w zadaniu (3.1.1) zbiór X jest zbiorem zwartym i wypukłym

oraz skalarne funkcje ocen są funkcjami ciągłymi i ściśle wypukłymi, to właściwie nie

istotna skalarnafunkcja oceny f n jestfunkcją nieistotną.

Dowód. Ponieważ fn jest funkcjąwłaściwie nieistotną, to X~~ł = X~N. Zatem również

cl(X;;) = cl(X~N) . Natomiast z twierdzenia 1.3.13 mamy, że

xt: C X n
-

1 C cl(X n
-

l
)GN N GN ,

Stąd

cl(X;N) c cl(X;) c cl(X~N)'

Czyli cl(X~-l) = cl(X~~I) oraz cl(X;) = cl(X~N)' Ponadto z twierdzenia 1.4.6 wynika,

że zbiory x;', X~ są domknięte (gdyż funkcja ściśle wypukła jest funkcją silnie quasi

- wypukłą). Zatem x;: = x;' .0

3.5. Wyznaczanie nieistotnych skalarnych funkcji ocen w zadaniach

liniowych

Dane jest liniowe zadanie wektorowej minimalizacji

MinlF" (x) = eTx:x E X} ,

w którym

Fn(x) = [(C1)T x, ...,(Cn)T X]T,

X~{xERk IAx=b,x~O}.

(3.5.1)

w tym podrozdziale przedstawiamy, opracowaną przez Gala i Leberlinga [Gal i Le

berling, 1977], metodę wyznaczania funkcji nieistotnych w liniowym zadaniu

wektorowej minimalizacji (3.5.1). Metoda oparta jest na podanym w twierdzeniu 3.2.2
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warunku dostatecznym na nieistotność skalarnej funkcji oceny oraz twierdzeniu, do któ

rego sformułowaniapotrzebujemy dwóch następującychdefinicji:

Definicja 3.5.1. Niech C' c R k będzie skończonym zbiorem, C' = {CI ,....c"}.

Wypukłystożek

n

K(C')={CER k Ic= Iaici,ci EC',ai ;::: O,i E{l,...,n}}
i=l

nazywamy wypukłym stożkiem wielościennymgenerowanym przez C'.

Definicja 3.5.2. Podzbiór C" zbioru C' nazywamy minimalnym zbiorem generatorów

stożka K(C') wtedy i tylko wtedy, gdy:

1) K(C") = K(C'),

2) jesli C'" c C", to K(C''') c K(C").

Twierdzenie 3.5.3. [Gal i Leherling, 1977J Niech C' = {CI, ..., c"} będzie zbiorem ko-

lumn macierzy C i niech e',= {CI,...,c"} , p ś n , będzie minimalnym zbiorem

generatorów K(C'). Wówczas zbiór rozwiązań efektywnych zadania (3.5.1) jest równy

zbiorowi rozwiązań efektywnych zadania

Min{FP (x) : x E X} ,

w którym FP(x) = [(CI)T x, ...,(CP)T X]T ,Ci E C" (i E {l, ...,p}).

Dowód. Zgodnie z definicją 3.5.2 mamy

n

K(C') ={c ER k IC =Ia/, Ci EC' .a, ;::: O,i E{l,...,n}} =
i=l

P

K(C")={CERk jc= Iaici,c i EC",ai ;:::O,iE{l,...,p}}.
i=l

Z własności stożka wypukłego wynika, że

p

i .:"" i i • - 1c -L.-Jai C,j - p+ ,...,n,
i=I

(3.5.2)

gdzie al ~ 0, Ci E C" (i E {l, ...,p}). A ponieważ f j (x) = (Ci)Tx, j = p + 1,... ,n, to

zgodnie z twierdzeniem 3.2.2 skalarne funkcje ocen fi (j E {p + l, ...,n}) są nieistotne.

Zatem zbiór rozwiązań efektywnych zadania (3.5.1) jest równy zbiorowi rozwiązań efek

tywnych zadania (3.5.2).0
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Z twierdzenia 3.5.3 wynika, iż wyznaczenie minimalnego zbioru generatorów stożka

K({cl, ...,c n
} ) pozwala wyznaczyćw zadaniu (3.5.1) te nieistotne skalarne funkcje ocen,

które spełniająwarunek (3.2.1).

3.5.4. Metoda wyznaczania minimalnego zbioru generatorów stożka K({c' ,....c"]')

[Gal iLeberling, 1977J

Niech r(C) oznacza rząd macierzy C z zadania (3.5.1). Wykonując operacje elementar-

ne na wierszach (algorytm Gaussa), przekształcamy macierz C tak, aby uzyskać

macierz, w której liczba kolumn będących liniowo niezależnymi wektorami jednostko-

wymi przestrzeni R k jest równa r(C). Uzyskany zbiór wektorów jednostkowych

nazywamy maksymalnym układem wektorów jednostkowych. Załóżmy, że w otrzymanej

macierzy znajduje się przynajmniej jedna kolumna, która nie jest wektorem jednostko

wym. Niech będzie to r - ta kolumna. Jej elementy są współczynnikami kombinacji

liniowej wyrażającej wektor c' za pomocą tych wektorów Ci (i E {l, ...,n}) , które zosta

ły przekształcone na wektory jednostkowe. Jeśli elementy r - tej kolumny są liczbami

nieujemnymi, to skalarna funkcja oceny odpowiadającawektorowi c", zgodnie z twier

dzeniem 3.2.2, jest funkcjąnieistotnąw zadaniu (3.5.1). Zatem r':"" tą kolumnę możemy

wykreślić. Zredukowaną macierz przekształcamy ponownie (wykonując operacje ele

mentarne na wierszach) tak, aby uzyskać maksymalny układ wektorów jednostkowych

oraz co najmniej jedną kolumnę składającą się' z liczb nieujemnych. Ten sposób postę

powania pozwala na sukcesywne wykreślanie wektorów, odpowiadających funkcjom

nieistotnym w zadaniu (3.5.1). Jeśli zredukowana macierz składa się jedynie z maksy

malnego układu wektorów jednostkowych oraz tych kolumn, których nie można

przekształcić na kolumny o elementach, będących liczbami nieujemnymi, to minimalny

zbiór generatorów został wyznaczony. Schemat metody jest przedstawiony na rysunku

3.5.1.

Uwaga 3.5.5. a) Zadanie (3.5.1) może zawierać nieistotne skalarne funkcje ocen, które

nie zostaną wyznaczone przy pomocy metody 3.5.4. Fakt ten spowodowany jest tym, iż

metoda oparta jest na warunku dostatecznym na nieistotność skalarnej funkcji oceny.

Należy też zauważyć, że w metodzie 3.5.4 nie jest rozważany trywialny przypadek
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( . li) d . .. k io {l n } ak·· a i dziteoretyczme moż wy , g y istnieje we tor c E C , ... ,C t 1, ze c = raC o , gezie

aEAc{l, ...,n} ira >0.

b) Metoda 3.5.4 pozwala stwierdzić, czy zachodzi równość XZ = X (przykład 3.5.7).

c) Pracochłonność metody 3.4.5 zależy w sposób istotny od sposobu przekształcania

macierzy c. Efektywny sposób, sugerowany przez autorów metody, jest przedstawiony

w pracy [Wets i Witzgall, 1967].

START.

Dana jest macierz c .

•Przekształć C tak, aby uzyskać maksy-
malny układwektorów jednostkowych.

I~
.~

Wykreśl wszystkie kolumny, które nie są

wektorami jednostkowymi i składają się z
liczb nieujemnych

•Czy istnieje kolumna, z co najmniej jednym
elementem będącymliczbąujemną? I---

tak
nie

•,~
Przekształć macierz tak, aby uzyskać mak-

I STOP I syma1ny układ wektorów jednostkowych
j~ oraz kolumnę składającąsię z liczb nie-

ujemnych.

nie •Czy żądane przekształcenie jest możliwe?
tak

Rys. 3.5.1. Schemat metody wyznaczania minimalnego zbioru generatorów.

Poniższy przykład ilustruje zastosowanie metody 3.5.4.

Przykład 3.5.6. [wg Gal, 1980} Dane jest zadanie Min{F 4 (x) = c'x :x E X} , w którym

X jest ustalonym zbiorem decyzji dopuszczalnych oraz
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c == [
1

-
1

2 3] .
2 -1 1 2

Wyznaczamy minimalny zbiór generatorów K({c' ,...,e 4
} ) , przekształcając macierz C

następująco:

Od wiersza drugiego odejmujemy wiersz pierwszy pomnożony przez 2.

[
l -l 2 3 ]
O 1 -3 -4·

Do wiersza pierwszego dodajemy wiersz drugi pomnożony przez 2 . Wiersz drugi mno
3

. l
zymy przez - - .

3

l

o

l

3
l

3

o

1

l

3
4 ·

3

Kolumnę czwartą wykreślamy, skalarna funkcja oceny h jest funkcjąnieistotną. Ponie

waż zredukowana macierz składa się jedynie z maksymalnego układu wektorów

jednostkowych oraz tych kolumn, których nie można przekształcić na kolumny o

elementach będących liczbami nieujemnymi, to minimalnym zbiorem generatorów

K({e1,c2,c3,c4
} ) jest {e1,e2,c3

} . Zauważmy, że

oraz

Warto w tym miejscu nadmienić, iż w pracy Gala i Leberlinga [Gal iLeberling, 1977]

zdefiniowane i schar.akteryzowane są dwa różne systemy funkcji nieistotnych: system

funkcji absolutnie nieistotnych oraz system funkcji względnie nieistotnych. System funk

cji absolutnie (lub względnie) nieistotnych wyznaczony jest przez wierzchołekzbioru X ,

tj. składa się z tych skalarnych funkcji ocen, które osiągająwartość optymalnąw danym

wierzchołku. Gal i Legerling przedstawiają też metodę wyznaczania systemów funkcji

nieistotnych, przy czym metoda ta wymaga wcześniejszego wyznaczenia zbioru
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rozwiązań efektywnych zadania. Idee systemów funkcji nieistotnych wyjaśnia poniższy

przykład.

Przykład 3.5.8. Dane jest liniowe zadanie wektorowej minimalizacji (rysunek 3.5.2)

Min{F5(x) == [el , ... ,C
5]T

X:X E X} . (3.5.3)

Minimalny zbiór generatorów stożka K({c l
, ... ,C

5}) to {C
I,C5}. Zatem skalarne funkcje

ocen: 12 , 13, 14 są nieistotne.

Rozważmy system funkcji (!I,/2) wyznaczony przez wierzchołek Xl. Zauważmy, że

jeżeli z wektorowej funkcji ocen zadania (3.5.3) usuniemy jedną z funkcji: !I, /2' to

zbiór rozwiązań efektywnych nie zmieni się. Jeżeli jednak usuniemy obie funkcje to zbiór

ten ulegnie zmianie. System (!I,/2) jest przykładem systemu funkcji względnie nieistot-

nych.

-+-------~__..._------3 Xl

Rys. 3.5.2. System funkcji absolutnie nieistotnych (!I,/2) oraz system funkcji względnie

nieistotnych (h, 14) .

Rozważmy teraz system funkcji (h,/4) wyznaczony przez wierzchołek x 2
• W tym

przypadku zarówno usunięcie jednej z funkcji: 13,/ 4 jak i obu, z wektorowej funkcji

ocen zadania (3.5.3), nie zmieni zbioru rozwiązań efektywnych. System (h,/4) jest

przykłademsystemu funkcji absolutnie nieistotnych.•
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3.6. Badanie istotności oraz słabej istotności skalarnych funkcji ocen

Jeżeli zadanie wektorowej minimalizacji spełnia założenia Z.l - Z.3 (podrozdział 3.2),

to z twierdzenia 3.2.9 oraz lematu 3.2.11 wynika metoda pozwalająca stwierdzić, czy

skalarna funkcja oceny In jest funkcją istotną (względnie nieistotną). Zgodnie z uwagą

3.1.1 metoda ta może być użyta w przypadku dowolnej składowej wektorowej funkcji

ocen.

3.6.1. Metoda badania istotności skalarnej funkcji ocen.

START

Wyznacz zbiory X;-l, X n .

n-l

tak Czy X N (l X n = 0 ? nie

" ~,

Funkcja in jest funkcjąistotną, Wyznacz zbiór (R
k)
~ .

tak
STOP ..oIIIIIId

Czy (X \ X;-l) (l (Rk)~ =0?~~

me

"
Zachodzi inkluzja x:v c X;l

Rys. 3.6.1. Schemat metody badania istotności skalarnej funkcji oceny.

Wyznaczamy zbiory x;', X n , a następnie ich ilOCzynX;-1 n X n •

Jeśli x;' n X; =0, to skalarna funkcja oceny In jest funkcją istotną w zadaniu

(3.1.1). W przeciwnym razie wyznaczamy zbiór rozwiązań efektywnych następującego

zadania:

(3.6.1)

Niech (Rk)~ oznacza zbiór rozwiązań efektywnych zadania (3.6.1). Jeśli zbiór

(X \ X;-l) n (Rk)~ jest zbiorem niepustym, to funkcja f" jest funkcją istotnąw zada

niu (3.1.1). Jeśli natomiast (X \ X;-l) n (Rk)~ =0, to zachodzi inkluzja X; c x;' .
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w tym przypadku funkcja In jest funkcją nieistotnąw zadaniu (3.1.1), o ile zachodzi

inkluzja x;' c X~,. Czyli, na przykład, gdy wektorowa funkcja ocen F n
-

l jest funkcją

różnowartościowąna zbiorze X ~-1 (wniosek 3.1.5) lub spełnione jest założeniewniosku

3.1.6.

Jeśli X eR, to zgodnie z lematem Lż.Ll, rozwiązywanie zadania (3.6.1) można pomi

nąć.

Przykład 3.6.2. Dane jest zadanie

Min{F3 (x) :x E X},

w którym

X = {[Xl' X 2f E R 21 0 < Xl ::;;5, O::;; x2 ::;;5}

oraz

/2 (XI,X2 ) = (Xl - 2)2 + (X2 - 2)2 - 2,

1; (XI,X2) = (Xl _1)2 + (X2 _1)2 - 3.

(3.6.2)

Rys. 3.6.2~ Zbiory X, X~ =X~ oraz wybrane poziomice skalarnych funkcji ocen

z przykładu 3.6.2.

Należy zbadać istotność funkcji h . Zadanie spełnia założenia Z.l - Z.3, zatem możemy

wykorzystać metodę 3.6.1. Zbiór X~ wyznaczamy metodą wag, czyli rozwiązujemy

parametryczne zadanie optymalizacji jednokryterialnej postaci
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Min{wfl (x) + (1- w)h (x) : x E X}, gdzie O~ w ~ 1. (3.6.3)

Ponieważ zadanie (3.6.2) jest wypukłe oraz zadanie (3.6.3) ma dla każdego w jedno

znaczne rozwiązanie x = [2 - 2w, 2 - 2w]T, to, korzystając z twierdzenia 2.2.2,

otrzymujemy

xiv ={x E X lx2 =x1, O~Xl ~2}.

Na rysunku 3.6.2 zbiór ten jest zaznaczony linią pogrubioną, Po wyznaczeniu zbioru X 3

stwierdzamy, że X 3 = {[l,l]T} C X~. Zatem, zgodnie z metodą 3.6.1, należy wyznaczyć

zbiór rozwiązań efektywnych zadania

Min{F3 (x) :x E R 2
} • (3.6.4)

Ponownie wykorzystujemy metodę wag. Parametryczne zadanie optymalizacji jednokry

terialnej jest postaci

Min{wl.A (x) + w2h (x) + w3J; (x) : x E R 2}, (3.6.5)

gdzie wi ~ O dla i = 1,2,3 oraz w1 + w2 + w3 = 1. Zadanie (3.6.5) ma dla każdego ukła-

du wag jednoznaczne rozwiązanie x = [2w2 + w3' 2w2 + w 3 ]T , stąd wobec twierdzenia

2.2.2

Czyli ,zbiór (X \ X~ ) n (R 2
)~ jest zbiorem pustym. Co oznacza, że zachodzi inkluzja

X~ c X~. Ponadto X~ c X~, gdyż funkcja F 2 jest funkcją różnowartościowąna

zbiorze X;. Zatem funkcja J; jest funkcjąnieistotnąw danym zadaniu.e

Przykład 3.6.3. Rozważamy ponownie zadanie z przykładu 3.6.2, przy czym skalarną

funkcję oceny J; zmieniamy na

J;(XI,X2) '= (Xl _3)2 +(X2 _3)2 -3.

W tym przypadku część wspólna zbiorówX~ (linia pogrubiona na rysunku 3.6.3) i

X 3 = {[3,3]T} jest zbiorem pustym. Zatem funkcja J; jest funkcjąistotną.e
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Rys. 3.6.3. Zbiory X, X~ oraz wybrane poziomice skalarnych funkcji ocen

z przykładu 3.6.3.

Przykład3.6.4. Dane jest zadanie Min{F3(x):x
E X}, w którym

X = {[XI ,x2f ER210~XI ~5, 0~X2 ~5}

oraz

Zbiór X oraz wybrane poziomice skalarnych funkcji ocen są przedstawione na rysunku

3.6.4. Zbadamy istotność funkcji h, stosując metodę 3.6.1. Ponieważ

X~ = {x E X IO~ Xl ~ 4, x2 = O},

X 3 ={[O, O]T},

to X 3 n X~ =t= 0 . Zatem należy zbadać iloczyn (X \ X~ ) n (R2)~ .

W tym celu rozważamy parametryczne zadanie optymalizacji jednokryterialnej postaci

gdzie w i ~ O dla i =1,2,3 oraz w1 + w2 + w3 =1.

Dla w1 = O, w2 = l,W3 = l zadanie (3.6.6) ma jednoznaczne rozwiązanie
2 2

Zatem na mocy twierdzenia 2.2.2 XO jest rozwiązaniemzadania

(3.6.6)

X
O = [2,6].

0,6
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Min{F3 (x) :x E R 2
} •

Ponadto XO EX\A;~, a więc (X\X~)n(R2)~ *0. Stąd skalama funkcja oceny ;;

jest funkcjąistotnąw rozważanym zadaniu.

Warto zauważyć, iż nie wyznaczaliśmy całego zbioru (R2)~, bowiem po wyznaczeniu

jednego elementu tego zbioru mogliśmy już stwierdzić, że iloczyn (X \ X~) n (R 2)~

jest zbiorem niepustym.•

Rys. 3.6.4. Zbiory X, X~ (linia pogrubiona) oraz wybrane poziomice skalarnych

:funkcji ocen z przykładu 3.6.4.

Ze sposobu rozwiązaniaprzykładu 3.6.4 wynika następująca uwaga:

Uwaga 3.6.5. W metodzie 3.6.1 można wprowadzić pewne uproszczenia. Mianowicie

nie jest koniecznie wyznaczanie zbiorów x;', (Rk)~.W celu ustalenia, czy zbiór

X;-l n X n (odpowiednio (X \ X;-l) n (Rk)~ ) jest niepusty, wystarczy wyznaczać po

jedyncze elementy zbioru X n (odpowiednio (Rk)~), a następnie, rozwiązując zadania

testujące (podrozdział 1.5), sprawdzać, czy są one rozwiązaniami efektywnymi zadania

zredukowanego.

Przykład 3.6.6. Zgodnie z uwagą 3.6.5 sprawdzenie, czy w zadaniu z przykładu 3.6.4

zbiory X~ n X 3 oraz (X \ X~ ) n (R 2
)~ są niepuste, polega na rozwiązaniu dwóch

zadań testujących (tu skonstruowanych wg definicji 1.5.1) dla zadania zredukowanego
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Sąto:

a) zadanie testujące w x ' = [O, O]T E X 3

SI + S2 -+ "max"

przy warunkach:

[
26]T

b) zadanie testujące w XO = '. E (R2)~
0,6

SI + S2 -+ "max"

przy warunkach:

x; + x; -3 + SI = 4,12 ,

(3.6.7)

(3.6.8)

Zadania (3.6.7) i (3.6.8) są wypukłymi zadaniami optymalizacjijednokryteriaInej i można

je rozwiązać stosując metody znane w wypukłym programowaniu matematycznym

[Martos, 1983]. Rozwiązaniem optymalnym zadania (3.6.7) jest [x1,x2 , Sl,S2]T =

[O, 0,0,O]T . Zatem hO =°i zgodnie z twierdzeniem 1.5.2 xl = [O,O]T E X~, co ozna

cza, iż X 3 (\X~ :;t:0. Natomiast zadanie (3.6.8) ma rozwiązanie optymalne postaci

[X I,X2 , SI , S2 ] T ~ [2,4768, 0, 0,9852, O]T, w którym hO = 0,9852. Stąd na mocy twier

dzenia 1.5.2 XO = [2,6, 0,6]T E X \ X~, a więc (X \ X~) n (R2)~ :;t: 0 .•

Metoda badania słabej istotności (nieistotności) skalarnej funkcji In W zadaniu speł

niającym założenia Z.l - Z.3 oparta jest na twierdzeniu 3.3.3 oraz lemacie 3.3.4.

Podobnie jak w przypadku metody 3.6.1, może być zastosowana do dowolnej składowej

wektorowej funkcji ocen F" .
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3.6.6. Metoda badania słabej istotności skalarnej funkcji ocen.

Wyznaczamy zbiory x;; l , X n •

Załóżmy najpierw, że X eR. Jeśli zachodzi inkluzja X n C X;;l, to skalarna funkcja

oceny In jest funkcją słabo nieistotną w zadaniu (3.1.1). W przeciwnym razie In jest

funkcjąsłabo istotnąw zadaniu (3.1.1).

Załóżmy teraz, żeX c R k (k > l). Jeśli zbiór X n nie jest zawarty w zbiorze X;;1
, to

skalarna funkcja oceny In jest funkcją słabo istotną w zadaniu (3.1.1). Jeśli natomiast

zachodzi inkluzja X; C X;;1, to wyznaczamy zbiór rozwiązań słabo efektywnych zada-

nia (3.6.1), niech (Rk)~N oznacza ten zbiór. Jeśli zbiór (X\X;~1)n(Rk)~N jest

zbiorem niepustym, to funkcja In jest funkcją słabo istotną w zadaniu (3.1.1). Jeśli na-

tomiast (X \ X;~l) n (Rk)~N = 0, to In jest funkcjąsłabo nieistotnąw zadaniu (3.1.1).

START

tak

."

Wyznacz zbiory x;/ ' X n .

C X X n- l ?zy n C SN'

."

nie

Wyznacz zbiór (Rk)~.

Czy (X\X;I)n(Rk)~ =0?

Funkcja In jest funkcjąsłabo

t------ł~~ istotną.

nie STOP

Funkcja In jest funkcjąsłabo nieistotną.

STOP

Rys. 3.6.5. Schemat metody badania słabej istotności skalarnej funkcji oceny.
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3.7. Ocena wpływu skalarnej funkcji oceny na zbiór rozwiązań

efektywnych

Jeśli stwierdzamy, iż skalarna funkcja oceny jest funkcją istotną, to w sposób natu

ralny pojawia się pytanie: jak duży jest wpływ tej funkcji na zbiór rozwiązań

efektywnych rozważanego zadania? W tym podrozdziale omawiamy zadania wektoro-

wej minimalizacji, dla których można ocenić wpływ skalarnej funkcji oceny in na

zbiór X~ \ x;' . Do konstrukcji tej oceny wykorzystujemy defmicję odległości eukli

desowej punktu od zbioru.

Definicja 3.7.1. Nich A c R k
będzie zbiorem niepustym oraz niech x E R k

• Odległo

ścią euklidesową punktu x od zbioru A nazywamy liczbę

d(x, A) = inf{lIx - ali: aE A}.

Oczywiście dla zbioru jednopunktowego {a} mamy d(x, {a}) = IIx - ali. Ponadto, je

żeli xEA, to d(x,A)=O, ale nie na odwrót, gdyż na przykład odległość O od

przedziału otwartego (0,1) na prostej liczbowej R wynosi O. Zachodzi natomiast na

stępujący wniosek:

Wniosek 3.7.2. Jeżeli niepusty zbiór A c R k jest zbiorem domkniętym, to d(x, A) = °
wtedy i tylko wtedy, gdy x E A .

Uzasadnienie. Jeśli d(x, A) = 0, to x należy do domknięcia zbioru A [Engelking i

Sieklucki, 1986]. Zatem x E A, gdyż A jest zbiorem domkniętym. Implikacja odwrotna

jest oczywista.D

Załóżmy, że w zadaniu wektorowej minimalizacji (3.1.1) zbiór decyzji dopuszczal

nych jest niepusty i zwarty oraz wszystkie skalarne funkcje ocen są ciągłe (tj. zadanie

spełnia założenia ZiI, Z.2 - podrozdział 3.2). Wówczas zbiory X n , x;' są niepuste i

możemy określić funkcję postaci

x;' 3 x ~ d(x,Xn ) E R+. (3.7.1)

Zachodzi następującywniosek:
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Wniosek 3.7.3. Niech zadanie (3.1.1) spełnia założenia z.: Z2. Jeżeli zbiór X~ \ x;'

jest zbiorem pustym) to

(3.7.2)

Uzasadnienie. Ponieważ X~ \ x;' == 0, to XZ ~ X~-l . Ponadto przy założeniach

Z.l, Z.2, zgodnie z wnioskiem 1.4.13, XZ n X n * 0 . Zatem również XZ- l n X n :f:. 0,

a tym samym inf{d(x,Xn ) : x E X~-l} == 0.0

Jednak, jak wykazuje poniższy przykład, przy założeniachwniosku 3.7.3 spełnienie

warunku (3.7.2) nie wystarczy, by zbiór XZ \XZ- l
był zbiorem pustym.

Przykład3.7.4. Dane jest zadanie Min{F3 (x) :x E X}, w którym

X=={XERIO~x~l}

oraz

1 1
- dla x<-

h (x) = 2 2 l' /2 (x) = x2
,

-x+1 dla x~-
2

1 2
h(x)==(x--) ·

2

x

Rys. 3.7.1. Zbiór X oraz skalarne funkcje ocen z przykładu 3.7.5.

Analizując rysunek '3·.7.1, na którym przedstawiony jest zbiór X oraz skalarne funkcje

ocen, stwierdzamy, że:

X~ = {O} u {x E X I~ < x ś l},
2

X~ ==X={xERIO~x~l},
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Czyli X~ \X~ ;t0,mimoże inf{d(X,X3):XEXj~}=O.•

Następne twierdzenie określa zadania, dla których warunek (3.7.2) jest warunkiem

koniecznym i dostatecznym na to, aby zbiór X~ \ X~-l był zbiorem pustym.

Twierdzenie 3.7.5. Niech zadanie (3.1.1) spełnia założenia Z.l - Z3 oraz niech zbiór

X;-1 będzie zbiorem domkniętym. Jeżeli X c R lub zachodzi warunek

'\Ix E X \ X~-l 3X'E R k
: F" (x') ~ F" (x),

to zbiór X~ \ X;-1 jest zbiorem pustym wtedy i tylko wtedy, gdy

(3.7.3)

D owó d. ,,<=" Zauważmy, iż przy założeniach twierdzenia zbiór X;1 jest zbiorem

zwartym, ponadto funkcja x r-7 d(x,Xn ) jest funkcją ciągłą [Kołodziej, 1979]. Zatem

jeśli inf{d(x,Xn ) : x E X~-l} =O, to z twierdzenia Weierstrassa [Engelking i Sieklucki,

1986] wynika, iż istnieje XO E X~-l taki, że d(xo ,Xn ) = O. Ponieważ zbiór X n jest

zbiorem domkniętym, to zgodnie z wnioskiem 3.7.2 XO E X n • Czyli XO E x~-l n X n •

Ostatecznie, korzystając z twierdzeniem 3.2.9 (i lematu 3.2.11, jeśli X eR), stwier

dzamy, że zachodzi inkluzja X~ c X;-1 , a tym samym X~ \ X~-1 = 0 .

,,=:>" Wynika z wniosku 3.7.3.0

Uwaga 3.7.6. W twierdzeniu 3.7.5 założenie dotyczące domkniętości zbioru X~-1 moż

na, w pewnych przypadkach, pominąć. Jeśli n = 3, to założenia Z.l - Z.3 stanowią

warunki dostateczne na to, aby zbiór X;-1 był domknięty [Schaible, 1983]. Analogicz-

nie w przypadku, gdy funkcje h (i E {l, ....n -l}) są silnie quasi - wypukłe, wówczas

bowiem spełnione są założeniatwierdzenia 1.4.6.

Z twierdzenia 3.7.5 wynika, iż dla zadań spełniających założenia tego twierdzenia

liczba inf{d(x,Xn ) : x E x~-l} może stanowić ocenę wpływu funkcji In na zbiór

X~ \ X~-l . Ponadto zachodzi następujące twierdzenie:
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Twierdzenie 3.7.7. Jeżeli zadanie (3.1.1) spełnia założenia Z.l - Z.3 oraz X c , to

zbiór cl(XZ \ X~-l) jestprzedziałemdomkniętymo długości równej

Dowód. Jeżeli X~ c x;' , to dowód jest oczywisty. Niech zatem x;' c X~ . Po

nieważ są spełnione założenia twierdzenia 1.4.7, to zbiór X~-l jest spójnym

podzbiorem R. Ponadto jest zbiorem ograniczonym, gdyż x;' c X , czyli ma postać

jednego z czterech poniższychzbiorów:

xZ-1 == {x E R la ś x ś b},

XZ- 1 == {x E R la < x ś b},

X~-1 == {x E R la < x < b},

gdzie a,b ER.

Zbiór X n jest zbiorem spójnym i zwartym, a więc jest zbiorem postaci

X n- 1 {N == X E laśx<b},

(3.7.4)

(3.7.5)

(3.7.6)

(3.7.7)

gdzie c,d ER.

Ponieważ funkcja In jest funkcjąistotną, to z twierdzenia 3.2.9 i lematu 3.2.11 wynika,

że X; n X~-1 == 0. Zatem bez zmniejszenia ogólności dowodu możemy założyć, że

a ś b < c ś d . Przy czym jeśli zbiór X~-1 jest postaci (3.7.6) lub (3.7.7), to dopusz-

czarny b == c.

Zauważmy, że niezależnieod postaci zbioru X;-1 wartość inf{d(x,Xn ) : x E x~-I} jest

równa c - b. Czyli należy. pokazać, iż cl(X; \ X;-I) jest przedziałem domkniętym o

długości c - b. Ponieważ dla każdej postaci zbioru XZ- 1 dowód jest analogiczny, to

przeprowadzimy go jedynie dla (3.7.6).

Jeżeli wykażemy, że XZ \X~-1 == {x E R Ib ś x ś c}, to dowód będzie zakończony.

Niech XO E {x ER Ib ś x ś c}. Przypuśćmy, że XO ~ X;. Czyli istnieje x E X spełnia

jący warunek

Vi E {l, ...,n} :J;(x) ś J;(xo) 1\ :li E {l, ...,n} :J;(x) < J;(xO). (3.7.8)
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Ponieważ funkcje h (i E {l, ...,n -l}) są ściśle quasi - wypukłe oraz b ś xO ~ x;' , to

z wniosku 1.4.13 wynika, że x < Xo Ś c. Zatem musi byćfn(x) > fn(xo), gdyż x ~ X n •

Przeczy to warunkowi (3.7.8) i tym samym XO E X~ \ x ;',

Niech teraz XOE{xEXlx<a}u{xEXlx>c}. Jeśli XOE{xEXlx<a}, to

XO ~ x;' . Zatem istnieje x E X spełniający warunek F n
-

l (x) ś F n
-

l (x"}. Rozumując

analogicznie jak powyżej, stwierdzamy, że XO < x . Stąd wobec ciągłości i ścisłej quasi

-wypukłości funkcji h (i E {l, ...,n}) istnieje Xl taki, że XO < Xl Ś X 1

F n (x1)śF n (x O ) . Czyli XO ~X~. Podobnie uzasadniamy, że jeśli XO E{XEXlx>c},

Ostatecznie X~ \ X~-l == {x E R Ib ś x Ś c}.O

Poniższy przykład pokazuje, że założenia X c R nie możemy pominąć bez rezy

gnacji z prawdziwości twierdzenia 3.7.7.

Przykład3. 7.8. Dane jest zadanie Min{F3 (x) :x E X}, w którym

X - {[ ]T R21_ ()<O dzi ()_{O,Sx I
2

- 4X1 + 12 dla XI < 4- Xl' X 2 E x2 + g Xl - ,g Złe g Xl - ,
4 dla Xl ~ 4

x2 - 6 ś 0, - X 2 + Xl - 3 Ś O}

oraz

h (Xl' x 2 ) == (Xl - 4)2 + X 2
2

-1 ,

1; (Xl' X 2) == (Xl - 7)2 + X 2
2

- 2 ,

h(X1, X 2 ) == (Xl -10)2 + (X2 - 6)2 - 3.

Zbiory rozwiązań efektywnych zadań wyjściowego oraz zredukowanego, wyznaczone

metodąwag, sąpostaci:

X~ .i= {[XI,X2 ] E X 14 ~ Xl ~ 7, X2 = 4},

3" 2
X N ={[xI,x2]EXIX2 =xl - 3, 't s x, ś9}uXN ·

Czyli funkcja h jest funkcją istotną w rozważanym zadaniu. Zbiór cl(X~ \ X~ ), na

rysunku 3.7.2 a) zaznaczony linią pogrubioną, jest odcinkiem o długości równej

inf{ d(x, X 3 ) : x E X~} == 2-fi.
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a)

Rys.3.7.2. a) Zbiór cl(X~ \ X~) jest odcinkiem o długości równej 2J2.

b) Zbiór cl(X~ \ X~) jest łukiem o długości większej niż 2J2.

Zmieńmy teraz w rozważanym zadaniu skalarną funkcję 1; na

1;(XI,X2) '= (Xl _1)2 + (X2 - 6)2 - 3.

W dalszym ciągu ska~arna funkcja oceny 1; jest funkcjąistotną, gdyż

x1 = {[X1,X2] EX /X2 =O,5x/ -4x1 +12, 2śx1 ś4}uX~.

W tym jednak przypadku, zbiór cl(X~ \ X~), na rysunku 3.7.2 zaznaczony linią po-

grubioną, jest łukiem krzywej X 2 =0,5x? - 4x1 + 12 o długości większej niż

inf{d(x,X3):x E X~} =2J2.-
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Z dowodu twierdzenia 3.2.9 wynika następujący wniosek:

Wniosek 3.7.9. Niech zadanie (3.1.1) spełnia założenia Z.l - Z.3. Jeżeli zachodzi waru

nek (3.7.3), to zbiór X~\ x ;' jest zawarty w brzegu zbioru X.

Na podstawie wyników przedstawionych, w tym podrozdziale, możemy sformułować

następujący wniosek:

Wniosek 3.7.10. Niech zadanie (3.1.1) spełnia założenia Z 1 - Z 3.

i) Jeżeli X eR, to miara (Lebesque 'a) zbioru X~ \ X~-l jest równa

inf{d(x,Xn ) : x E X;-l}.

ii) Jeżeli X c R k (k > 1) i spełniony jest warunek (3.7.3) oraz zbićrX'[' jest zbiorem

domkniętym, to zbiór X~ \ X~-l jest pusty wtedy i tylko wtedy, gdy

inf{d(x,Xn):XEX~-l}=O.Jeśli inf{d(x,Xn):XEX~-l}*O, to zbiór X'/v\X'/v-l

jest niepustym podzbiorem brzegu zbioru X.
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Badania w zakresie wielokryterialnego programowania matematycznego przeżywają

od połowy ubiegłego wieku intensywny rozwój. Kierunek badań podjęty w tej rozpra

wie dotyczy zagadnienia istotności (nieistotności) skalarnych funkcji ocen w zadaniach

wektorowej optymalizacji. Jest to zagadnienie ważne, zarówno ze względów poznaw

czych (ułatwia decydentowi rozpoznanie i zrozumienie problemu, którego modelem jest

analizowane zadanie), jak i obliczeniowych (odrzucając funkcje nieistotne, zmniejsza

my wymiar wektorowej funkcji ocen). Rozważane są ciągle zadania wektorowej

optymalizacji. Jest to szeroka klasa zadań i wiele wielokryterialnych problemów decy

zyjnych, a w szczególności decyzyjnych problemów technicznych i ekonomicznych,

może być sformułowanych w postaci odpowiedniego zadania z tej klasy.

W rozprawie skoncentrowano się na rozwiązaniach: efektywnych, słabo efektyw

nych i właściwie efektywnych (w sensie Geoffriona) zadania wektorowej optymalizacji,

nie zajmując się innymi rodzajami rozwiązań, jak na przykład rozwiązaniami efektyw

nymi z ograniczonymi "a priori" współczynnikami wymiany, tj. rozwiązaniami

właściwie E - efektywnymi [Wierzbicki, 1986]. Tematyka ta ma ważne aspekty prak

tyczne i powinna stanowić jeden z możliwych dalszych kierunków badań, co

zasugerował prof A. P. Wierzbicki (w niepublikowanej recenzji artykułu [Malinowska,

2002a]).

Inny możliwy kierunek badań to numeryczne aspekty problemu badania istotności

(nieistotności) skalarnych funkcji ocen oraz oszacowanie obliczeniowych korzyści wy

nikających ze Zmniejszenia wymiaru wektorowej funkcji ocen po odrzuceniu funkcji

nieistotnych. Ten kierunek badań został zasugerowany przez prof T.' Szapiro (w niepu

blikowanej recenzji 'artykułu [Malinowska, 2001b]).

Dalsze badania mogąrównież dotyczyć problemu oceny stopnia rozszerzenia zbioru

rozwiązań efektywnych zadania wektorowej optymalizacji przy zwiększaniu wymiaru

wektorowej funkcji ocen. Problem ten został rozwiązany w rozprawie tylko dla pewnej

klasy zadań.
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Literatura dotycząca wielokryterialnego programowania matematycznego jest bar

dzo obszerna. Dlatego w pracy spis literatury nie stanowi kompletnej bibliografii

optymalizacji wektorowej. Poza kilkoma pozycjami o charakterze ogólnym zawiera

jedynie pozycje, na które powoływano się w rozprawie.
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