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Товч хураангуй

Энэхүү диссертацид дараах конус зааглалттай оптимизацийн бодло-
гыг судалсан:

max 𝑐𝑇𝑥

s.t. 𝑋 := 𝐵 −
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖𝐴𝑖 ∈ 𝒦, (𝑃 )

энд 𝑐 ∈ R𝑛, 𝐵,𝐴𝑖 (𝑖 = 1, . . . , 𝑛) нь 𝑘 эрэмбийн бодит, тэгш хэмтэй
квадрат матрицууд ба 𝒦 нь битүү, бүрэн хэмжээст, гүдгэр, шулуун
агуулдаггүй конус болно. Конус зааглалттай оптимизацийн бодло-
гын нэг чухал төлөөлөгч нь сөрөг биш тодорхойлогдсон матрицуу-
даас бүрдэх конус зааглалттай бодлого юм. Зарим NP-hard хүндрэл-
тэй бодлогуудын шийдийг сөрөг биш тодорхойлогдсон матрицуудаас
бүрдэх конус зааглалттай гүдгэр бодлогуудыг бодох замаар өндөр на-
рийвчлалтайгаар тооцоолон бодож гаргадаг билээ. Өөр нэг томоохон
төлөөлөгч нь зааглагдсан эерэгээр тодорхойлогдсон матрицуудын ко-
нус буюу “copositve” конус юм. Аливаа сөрөг биш 𝑥 ∈ R𝑛-ийн хувьд

𝑥𝑇𝑀𝑥 ≥ 0

квадратлаг хэлбэрийн тэнцэтгэл бишийг хангах, 𝑘 эрэмбийн бодит,
тэгш хэмтэй квадрат матриц 𝑀 -ийг “copositive” матриц гэнэ.
“Copositive” конус нь эдгээр “copositive” матрицуудаас бүрддэг. Гүд-
гэр бус квадратлаг оптимизацийн бодлогууд болон зарим нэг гра-
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Товч хураангуй

фийн NP-hard хүндрэлтэй бодлогуудыг энэхүү “copositive” конус зааг-
лалттай бодлого болгон томъёолж болдогоороо энэхүү конус нь су-
далгааны чухал объект юм. Энэхүү диссертацид конус зааглалттай
оптимизацийн бодлогуудыг ерөнхийд нь судлахаас гадна сөрөг биш
тодорхойлогдсон матрицууд болон зааглагдсан эерэгээр тодорхойлогд-
сон матрицуудын конусын тохиолдлуудыг тусгайлан авч үзсэн болно.

Конус 𝒦 өгөгдсөн ба 𝑚 := 1
2
𝑘(𝑘+1) гэж үзье. Түүнчлэн баганууд

нь 𝐴𝑖-ээс бүрдэх 𝑚 × 𝑛 хэмжээтэй матрицыг 𝐴 гэе. Энэ тохиолдолд
конус зааглалттай бодлогуудын параметрийн огторгуй нь

𝒫 := {(𝐴,𝐵, 𝑐) ∈ R𝑚×𝑛 × R𝑚 × R𝑛} ≡ R𝑚·𝑛+𝑚+𝑛

болно. Параметр 𝑄 = (𝐴,𝐵, 𝑐) ∈ 𝒫 -ээр өгөгдсөн бодлого нь аливаа
нэг чанарыг хангадаг байг. Параметр 𝑄-ийн 𝜀 > 0 орчинд өгөгдсөн
‖𝑄−𝑄‖ < 𝜀 байх бүх 𝑄 ∈ 𝒫 бодлогуудад тухайн чанар хадгалагддаг
бол тогтвортой чанар гэнэ. Хэрэв параметрийн огторгуй 𝒫-д өгөгд-
сөн чанарыг хангадаггүй бодлогуудын параметрүүдийн олонлог нь
тэг хэмжээстэй бол сул нийтлэг чанар гэнэ. Сул нийтлэг чанарыг
бараг бүх бодлогууд хангадаг. Түүнчлэн сул нийтлэг чанарыг ханга-
даг бүх бодлогууд нь тогтвортой бол тухайн чанарыг нийтлэг чанар
гэдэг. Нийтлэг чанарыг хангадаг бодлогуудын параметрүүдийн олон-
лог нь задгай байдаг.

Энэхүү диссертаци нь таван бүлгээс бүрдэх бөгөөд, үр дүнгүүдийг
конус зааглалттай бодлогуудын нийтлэг чанаруудын тухай, конус
зааглалттай бодлогын нэгдүгээр эрэмбийн оновчтой шийдийн тухай,
матрицуудыг зааглагдсан эерэгээр тодорхойлогдсон эсэхийг тогтоох
тухай гэсэн үндсэн гурван хэсэгт ангилж болно.

Эхний хэсэгт (Бүлэг 3) конус зааглалттай бодлогуудын нийтлэг
чанаруудыг судалсан ба Теорем 3.5-д конус зааглалттай бараг бүх
бодлогууд зааглалтын муж нь хоосон эсвэл Slater нөхцөлийг ханга-
даг болохыг харуулсан. Конус зааглалттай бодлого ба түүний хосмог
бодлогын зааглалтуудын мужууд нь хоосон биш тохиолдолд бодлого
цор ганц оновчтой шийдтэй байх нь оптимизацийн бодлогуудын сул
нийтлэг шинж юм. Түүнчлэн nondegeneracy, strict complementarity
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гэх мэт чанарууд өргөн судлагдсан байдаг ба эдгээр чанарууд нь
мөн сул нийтлэг шинжүүд юм. Диссертацид конус нь сөрөг биш то-
дорхойлогдсон матрицууд байсан тохиолдолд (Өгүүлбэр 3.20-д) дээр
дурьдсан чанарууд нь тогтвортой болохыг харуулсан болно. Ерөн-
хий тохиолдолд дээрх чанарууд нь тогтвортой эсэх нь тодорхойгүй
болно.

Хоёрдугаар хэсэгт (Бүлэг 4) конус зааглалттай оптимизацийн бод-
логын нэгдүгээр эрэмбийн оновчтой шийдийн тухай судалсан. Хэрэв
‖𝑥− 𝑥‖ < 𝜀 байх боломжит шийд 𝑥-ийн хувьд

𝑐𝑇𝑥− 𝑐𝑇𝑥 ≥ 𝛾‖𝑥− 𝑥‖𝑝

нөхцөлийг хангах 𝛾 > 0 ба 𝜀 > 0 олддог бол 𝑥-ийг 𝑝 эрэмбийн оновч-
той шийд гэе. Хоёрдугаар эрэмбийн оновчтой шийд нь сул нийтлэг
чанар болохыг [BDL11]-д баталсан байдаг. Тодорхойлолт ёсоор бүх
нэгдүгээр эрэмбийн оновчтой шийд нь хоёрдугаар эрэмбийн нөхцө-
лийг хангана. Сул нийтлэг тохиолдолд нэгдүгээр эрэмбийн шийдтэй
бодлогууд оршин байдаг болох нь Жишээ 4.16 болон 4.17-оос хараг-
даж байна. Нэгдүгээр эрэмбийн оновчтой шийд оршин байх нөхцө-
лийг Теорем 4.11-т тодорхойлсон ба түүнчлэн нэгдүгээр эрэмбийн
оновчтой шийд тогтвортой байх зайлшгүй бөгөөд хүрэлцээтэй нөх-
цөлүүдийг Теорем 4.23 ба 4.27-д томъёолсон болно.

Гуравдугаар хэсэгт (Бүлэг 5) зарим нэг өгөгдсөн матрицыг зааг-
лагдсан эерэгээр тодорхойлогдсон эсэхийг тогтоох арга, шалгах алго-
ритмүүдийг авч үзсэн. Матрицуудын хувийн утгуудыг шинжилж сө-
рөг биш тодорхойлогдсон эсэхийг тогтоох боломжтой байдаг. Харин
ерөнхий тохиолдолд зааглагдсан эерэгээр тодорхойлогдсон матриц
мөн эсэхийг тогтоох нь NP-hard хүндрэлтэй бодлого юм. Зарим то-
хиолдолд зааглагдсан эерэгээр тодорхойлогдсон матрицуудыг нягт-
лан судалж, бүрэн тодорхойлох боломжтой байдаг. Жишээ нь Тео-
рем 5.4-т үзүүлснээр яг нэг эерэг хувийн утгатай матриц нь “copositive”
байх гарцаагүй бөгөөд хүрэлцээтэй нөхцөл нь матрицын элемент бүр
нь сөрөг биш байх явдал юм.
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