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چکیده
پارامتری محدب بهینه سازی مسائل از خانواده هایی به منجر اغلب نامعلوم داده های با مواجهه در محدب سازی بهینه مدلسازی
ارائه مقاله این در را پارامتری بهینه سازی مسائل از خانواده ای برای دوگانگی چارچوب یک که می شود موجب موضوع همین می شود.
دوگان زوج بین قوی دوگانگی آوردن بدست با و مزدوج آنالیز از استفاده با پارامتری مسائل خانواده ی  برای را قوی دوگانگی دهیم.
شرایط که می دهیم نشان سپس باشد، برقرار مقید شرایط هرگاه است برقرار قوی دوگانگی که می دهیم نشان ابتدا می کنیم. ارائه مربوطه
خطی آشفتگی هر برای قوی دوگانگی اگر تنها و اگر باشد برقرار مقید شرایط که شرطی به است، ضروری قوی دوگانگی برای نیز مقید

باشد. برقرار هدف تابع

تقریب بهترین نامعلوم؛ مخروط محدب مسائل قوی؛ دوگانگی مزدوج؛ دوگان پارامتری؛ محدب بهینه سازی کلیدی: واژه های

مقدمه ١

مخروطی(اولیه) محدب سازی بهینه مسائل خانواده ی

{(Pu)}u∈U :
{
min
x∈X

{f(x) : x ∈ S, gu(x) ∈ −C
}
u∈U

,

معلوم، مجموعه یک U ناتهی، محدب مجموعه ی یک S ⊆ X هاسدورف، موضعأ محدب فضاهای Y و X آن در که می گیریم نظر در را

تابع یک gu : X → Y ،u ∈ U هر برای و سره محدب تابع یک f : X → R ∪ {+∞} ناتهی، محدب مخروط یک C ⊆ Y

حقیقی جهانی تصمیم مسائل علمی مدل سازی در اغلب {(Pu)}u∈U در بهینه سازی مسائل از پارامتری خانواده  باشند. محدب −C

.[۵ ،۴] داده هاست قطعیت عدم واقع در بهینه سازی مسائل پوشش و [٢] است شده ناشی

از استفاده با را قوی دوگانگی ابتدا می باشد. مزدوج دوگانگی نظریه از استفاده با قوی دوگانگی ویژگی های بررسی مقاله این هدف

خانواده ی برای شرط ضعیفترین زیردیفرانسیل شرط که می کنیم ثابت سپس و [۴] می کنیم ثابت جدید قوی زیردیفرانسیل شرط یک

میکند. تضمین را قوی دوگانگی که می باشد {(Pu)}u∈U

مزدوج آنالیز ٢

توپولوژی با ،Y ∗ و X∗ توپولوژی دوگان فضاهای همچنین و ، Y و X هاسدورف محدب موضعا برداری فضای دو گرفتن نظر در با

می قرارداد همچنین و داده نشان X∗ با را X روی پیوسته خطی تابعکهای همه از متشکل مجموعه ،x ∈ X هر برای ستاره، ضعیف

*سخنران
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R ∪ {−∞,+∞} := R کنیم: می قرارداد همچنین .⟨x∗, x⟩ = x∗(x) کنیم

dom(f) := {x ∈ X : f(x) < صورت به را f دامنه باشد. تابع یک f : X −→ R کنیم فرض .٢ . ١ تعریف

صورت را f ابرنمودار .f(x) ̸= −∞ ،x ∈ X هر ازای به و dom(f) ̸= ∅ هرگاه گوییم سره را f می کنیم. تعریف ∞}
بصورت را ،f∗ : X∗ −→ R فنچل مزدوج تابع و می کنیم. تعریف epi(f) := {(x, r) ∈ X × R : f(x) ≤ r}

کنیم. می تعریف f∗(x∗) := sup
x∈X

{⟨x∗, x⟩ − f(x)}

یعنی است. برقرار x∗ ∈ X∗ هر و x ∈ X هر براي يانگ-فنچل نامساوي ،f : X −→ R تابع هر برای .٢ . ٢ تعریف

و باشد محدب مجموعه epi(f) ⊂ X × R اگر فقط و اگر است محدب f : X −→ R همچنین .f∗(x∗) + f(x) ≥ ⟨x∗, x⟩
است. پایینی پیوسته نیم F تابع آنصورت در باشد بسته epi(F ) اگر

مجموعه . x ∈ dom(f) و f : X −→ R سره تابع برای

∂f(x) := {x∗ ∈ X∗ : ⟨x∗, y − x⟩ ≤ f(y)− f(x), ∀y ∈ X}

x ∈ X نقطه در را f مي گوييم. x نقطه در f زيرگراديان x∗ ∈ ∂f(x) هر به و مي شود ناميده x نقطه در f زیردیفرانسیل

اگر ولی می شود، تعریف باال بصورت ∂f(x) صورت آن در ، f(x) ∈ R باشد.اگر ∂f(x) ̸= ∅ هرگاه گوییم پذیر زیردیفرانسیل

∂f(x) := ∅ که می کنیم قرارداد ، f(x) = +∞

قوی دوگانگی برای مقید شرط ٣

همچنین می کنیم. معرفی عمومی زیردیفرانسیل شرط بیشتر جزئیات ذکر با را قوی دوگانگی محدودیت خصوصیت یک ابتدا مبحث این در

است برقرار محدودیت خصوصیت اینکه جهت در است، قوی دوگانگی بخشیدن خصوصیت یک محدودیت خصوصیت که می دهیم نشان

باشد. برقرار (RP) هدف تابع خطی آشفتگی هر برای قوی دوگانگی اگر تنها و اگر

است. برقرار زیر رابطه x∗ ∈ X∗ هر برای آنگاه بگیرید، نظر در را u ∈ U هر برای Φu : X × Y → R̄ توابع خانواده .٣ . ١ گزاره

inf
x∈X

{
sup
u∈U

{Φu(x, ٠) + ⟨x∗, x⟩}
}

≥ sup
(u,y∗)∈U×Y ∗

{−Φ∗
u(−x∗, y∗)} (١)

شود. مراجعه [١] به آن کامل اثبات برای اثبات.

A := {x ∈ آن در که domf ∩A ̸= ∅ و باشد سره تابع یک f : X −→ R ∪ {−∞,+∞} := R کنیم فرض .٣ . ٢ مالحظه

می کنیم: تعریف زیر صورت به و داده نشان C∗ با را C دوگان مخروط .S : gu(x) ∈ −C, ∀u ∈ U}

C∗ = {y∗ ∈ Y ∗ : ⟨y∗, y⟩ ≥ ٠, ∀y ∈ C} (٢)

است برقرار همواره زیر شمول A مجموعه تعریف به باتوجه (y∗gu)(.) := ⟨y∗, gu(.)⟩:می کنیم قرارداد y∗ ∈ Y ∗ هر برای و

∂(f + δA)(x) ⊇
∪

u∈U,y∗∈C∗

(y∗gu)(x)=٠

∂
(
f + (y∗gu) + δS

)
(x), ∀x ∈ domf ∩A. (٣)

می کنیم: معرفی زیر در را (RBSC) قوی اساسی دیفرانسیل زیر شرط .٣ . ٣ تعریف

∂(f + δA)(x) =
∪

u∈U,y∗∈C∗

(y∗gu)(x)=٠

∂ (f + (y∗gu) + δS) (x), ∀x ∈ domf ∩A. (۴)
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است. کافی شرط قوی دوگانگی برای (RBSC) قوی اساسی دیفرانسیل زیر شرط که می دهیم نشان ابتدا در

صورت این در باشد. صادق (RBSC) قوی اساسی زیردیفرانسیل شرط و domf ∩A ̸= ∅ سره، f تابع که کنید فرض .۴ . ٣ قضیه

داشت: خواهیم برسد A روی خود مینیمم به f نگاشت وقت هر

min
x∈A

f(x) = max
(u,y∗)∈U×C∗

inf
x∈S

{f(x) + ⟨y∗, gu(x)⟩}. (۵)

است. قوی دوگانگی برای شرط ضعیفترین جهات بعضی در (RBSC) که می دهیم نشان ما ادامه در

معادلند: هم با زیر گزاره های آنگاه . domf ∩A ̸= کنید∅ فرض .۵ . ٣ قضیه

است. شرط(RBSC)صادق (الف)

است: صادق زیر شرط در می آورد بدست را A روی مینیمم f + ⟨x∗, بطوریکه⟨. x∗ ∈ X∗ هر برای (ب)

min
x∈A

{f(x) + ⟨x∗, x⟩} = max
(u,y∗)∈U×C∗

inf
x∈S

{f(x) + ⟨x∗, x⟩+ ⟨y∗, gu(x)⟩}.

شود. مراجعه [١] به آن کامل اثبات برای اثبات.

است. شده اثبات ؟] [؟، در الگرانژ دوگانگی برای آمده بدست نتیجه باشد، عضوی تک مجموعه یک U وقتی خاص حالت در

معادلند: هم با زیر گزاره های آنگاه .domf ∩A ̸= کنید∅ فرض .۶ . ٣ قضیه

داریم: x∗ ∈ X∗ هر برای (الف):

min
x∈A

(f + ⟨x∗, .⟩)(x) = max
y∗∈C∗

inf
x∈S

{f(x) + ⟨x∗, x⟩+ ⟨y∗, g(x)⟩}.

است: صادق زیر شرط ،x ∈ domf ∩A هر برای (ب):

∂(f + δA)(x) =
∪

y∗∈C∗,(y∗g)(x)=٠

∂(f + (y∗g) + δS)(x), ∀x ∈ domf ∩A.

آمد. خواهد بدست حکم ، U = {u}کنیم فرض اگر ۵ . ٣ قضیه در اثبات.

داشت خواهیم بگیریم، نظر در f = ٠ (RBSC)تابع شرط در که زمانی .٣ . ٧ تعریف

∂(δA)(x) =
∪

u∈U,y∗∈C∗

(y∗gu)(x)=٠

∂((y∗gu) + δS)(x), ∀x ∈ A.

می کنیم: تعریف زیر صورت به را (RBCQ)قوی دوگانگی کیفی شرط نرمال، مخروط تعریف به توجه با حال

(RBCQ) NA(x) =
∪

u∈U,y∗∈C∗

(y∗gu)(x)=٠

∂((y∗gu) + δS)(x), ∀x ∈ A. (۶)

می کند. تشریح کامل طور به (RBCQ) شرط با را قوی دوگانگی وجود بعدی قضیه
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معادلند: هم با زیر گزاره های آنگاه .domf ∩A ̸= کنید∅ فرض .٣ . ٨ قضیه

است. شرط(RBCQ)صادق (الف)

است: صادق زیر شرط در می آورد بدست A روی را خود مینیمم x∗ ∈ X∗ هر برای (ب)

min
x∈A

⟨x∗, x⟩ = max
(u,y∗)∈U×C∗

inf
x∈S

{⟨x∗, x⟩+ ⟨y∗, gu(x)⟩}.

می آورد، بدست A روی را خودش مینیمم که f : X → R̄ سره تابع هر برای (ج)

است: صادق زیر شرط در است، دقیق صفر در تلفیقی پیچش و (f + δA)
∗(٠) = (f∗□σA)(٠)طوریکه به

min
x∈A

f(x) = max
(u,y∗)∈U×C∗

inf
x∈S

{f(x) + ⟨y∗, gu(x)⟩}.

،A ̸= ∅ طوریکه به باشد بسته epi −c و c−محدب ،gu تابع ،u ∈ U هر برای و باشد بسته و محدب مجموعه ی S اگر .٣ . ٩ نتیجه

؛ بودن بسته و محدب شرط آنگاه

است.” بسته ستاره ضعیف توپولوژی با و محدب
∪

u∈U,y∗∈C∗
epi((y∗gu) + δS)

∗(x∗)”

است. (RBCQ) برای کافی شرط

گرفتیم. نظر در خاص حالت را ϕ اثبات روند در زیرا است کافی فوق شرط

سپاس گزاری

کارشناسی دوره پایان نامه تدوین مراحل تمام در که داداشی وحید دکتر آقای جناب بزرگوارم استاد زحمات از تا می دانم الزم خود بر اینجا در

باشم. داشته را قدردانی نهایت بوده اند من پشتیبان و راهنما صبورانه ارشد
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