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Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή µελετάµε το πρόβληµα της ϐελτιστοποίησης µη
γραµµικών συναρτήσεων πολλών µεταβλητών,

min
x∈D

f(x),

όπου η αντικειµενική συνάρτηση f : Rn → R είναι συνεχώς διαφορίσιµη
σε ένα ανοιχτό σύνολο D ⊆ Rn. Αναπτύσσουµε µαθηµατικές µεθόδους
ϐελτιστοποίησης και αποσκοπούµε στην επίλυση προβληµάτων µεγάλης
κλίµακας, δηλαδή προβληµάτων των οποίων οι µεταβλητές είναι πολλές
χιλιάδες, ακόµα και εκατοµµύρια. Η ϐελτιστοποίηση προβληµάτων µεγά-
λης κλίµακας, όπως για παράδειγµα η αποκατάσταση εικόνας, ο διαχωρι-
σµός γραφηµάτων ή η πρόβλεψη ασθενειών, αποτελεί σήµερα περιοχή µε
µεγάλη ερευνητική δραστηριότητα, όχι µόνο λόγω των νέων αλγοριθµικών
εξελίξεων αλλά και της ενδογενούς πολυπλοκότητας των προβληµάτων της
σύγχρονης εποχής.

Η ϐασική ιδέα των µεθόδων που αναπτύσσουµε, προκειµένου να επι-
λύσουµε προβλήµατα µεγάλης κλίµακας, έγκειται στη ϑεωρητική µελέτη
των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των Quasi-Newton ενηµερώσεων ελάχι-
στης και µικρής µνήµης. Τα νέα ϑεωρητικά αποτελέσµατα, οδηγούν σε
δραστική µείωση της χωρικής πολυπλοκότητας γνωστών αλγορίθµων του
µη γραµµικού προγραµµατισµού. Ως αποτέλεσµα, οι νέοι αλγόριθµοι
που µπορούν να προκύψουν, έχουν χωρική πολυπλοκότητα Θ(n), όπου
n η διάσταση του προβλήµατος και µπορούν πλέον να εφαρµοστούν και
για µεγάλης κλίµακας προβλήµατα.

Η διατριβή αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Τα πρώτα δύο είναι ει-
σαγωγικού περιεχοµένου, ενώ τα υπόλοιπα έξι περιλαµβάνουν τα ερευ-
νητικά αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής. Πιο συγκεκριµένα, στο
Κεφάλαιο 1 παραθέτονται ϐασικές έννοιες των µαθηµατικών και της ϐε-
λτιστοποίησης, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη µελέτη και παρουσίαση
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των µεθόδων που διαπραγµατεύεται η διατριβή. Αναφέρονται οι συνθήκες
ϐελτιστότητας, τόσο στη ϐελτιστοποίηση χωρίς περιορισµούς, όσο και στη
ϐελτιστοποίηση µε περιορισµούς.

Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στη ϐασική ιδέα των αλγορίθµων ϐελτιστο-
ποίησης. Παραθέτονται οι πιο γνωστές µέθοδοι ϐελτιστοποίησης, όπως η
µέθοδος Newton, οι περιορισµένης µνήµης Quasi-Newton µέθοδοι, οι µέ-
ϑοδοι γραµµικής και καµπυλόγραµµης αναζήτησης. Τέλος αναφέρονται
οι µέθοδοι περιοχής εµπιστοσύνης και το υποπρόβληµα περιοχής εµπιστο-
σύνης. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στις Quasi-Newton ενηµερώσεις περιορι-
σµένης µνήµης, στην καµπυλόγραµµη αναζήτηση και στο υποπρόβληµα
περιοχής εµπιστοσύνης, καθώς οι συγκεκριµένες µέθοδοι αποτελούν τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα της παρούσας διατριβής.

Το Κεφάλαιο 3 αποτελεί το πρώτο από τα έξι κεφάλαια στα οποία κα-
ταγράφονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα. Μελετώνται οι χαρακτηριστι-
κές ιδιότητες των ελάχιστης µνήµης Quasi-Newton ενηµερώσεων, δηλαδή
των SR1, BFGS, DFP και PSB. ∆ιατυπώνονται ϑεωρήµατα αναφορικά µε
το χαρακτηριστικό πολυώνυµο, των αριθµό των διακριτών ιδιοτιµών και
των αντίστοιχων ιδιοδιανυσµάτων της γενικής PSB ενηµέρωσης ελάχιστης
µνήµης. Μελετώνται διεξοδικά καθεµιά από τις τέσσερις προαναφερθείσες
ενηµερώσεις και εξάγονται κλειστοί τύποι για τον υπολογισµό των ανωτέ-
ϱω ποσοτήτων, αποφεύγοντας πλήρως τόσο την αποθήκευση, όσο και την
παραγοντοποίηση πινάκων.

Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στις ελάχιστης και µικρής µνήµης BFGS
ενηµερώσεις, λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζουν στους αλγορίθ-
µους ϐελτιστοποίησης. Μελετάται η περίπτωση όπου ο αρχικός πίνακας
είναι ο µοναδιαίος, κλιµακούµενος µε µια συγκεκριµένη παράµετρο. Α-
ποδεικνύεται ότι η τιµή της συγκεκριµένης αυτής παραµέτρου µας επι-
τρέπει να ξέρουµε εκ των προτέρων το πρόσηµο όλων των ιδιοτιµών του
πίνακα. Επίσης, τεκµηριώνονται ικανές συνθήκες για τον ακριβή αριθµό
των διακριτών ιδιοτιµών της BFGS ενηµέρωσης µικρής µνήµης. Από αυτές
τις συνθήκες, υπολογίζεται το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα χρησιµοποιώντας
είτε κλειστό τύπο ή απλές πράξεις.

Το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται στην εφαρµογή των χαρακτηριστικών ιδιο-
τήτων των Quasi-Newton ενηµερώσεων ελάχιστης και µικρής µνήµης, για
την επίλυση του υποπροβλήµατος περιοχής εµπιστοσύνης µεγάλης κλί-
µακας, το οποίο αποτελεί ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης µε περιορισµό.
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Προτείνεται µια µέθοδος η οποία είναι ανέξοδη υπολογιστικά και µπο-
ϱεί να εφαρµοστεί για την επίλυση υποπροβληµάτων πολλών µεταβλητών.
Ο προτεινόµενος αλγόριθµος επίλυσης του υποπροβλήµατος, εκµεταλ-
λεύεται πλήρως τις ιδιότητες που µελετήθηκαν στα Κεφάλαια 3 και 4.
Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος αντιµετωπίζει και τις δύο περιπτώσεις που
ανακύπτουν στο υποπρόβληµα, την τυπική και τη δύσκολη περίπτωση,
χρησιµοποιώντας µόνο εσωτερικά γινόµενα και διανυσµατικά αθροίσµα-
τα. Τέλος, δίνεται το ϑεώρηµα σύγκλισης του προτεινόµενου αλγορίθµου,
όταν αυτός εντάσσεται σε ένα πλαίσιο µεθόδων περιοχής εµπιστοσύνης.

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αριθµητικά αποτελέσµατα του αλ-
γορίθµου που προτάθηκε στο Κεφάλαιο 5. Η προτεινόµενη µέθοδος συγ-
κρίνεται µε άλλες τρεις µεθόδους, οι οποίες ϑεωρούνται οι καλύτερες στη
διεθνή ϐιβλιογραφία για την επίλυση του υποπροβλήµατος περιοχής εµ-
πιστοσύνης. Για να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα του προτεινόµενου αλ-
γορίθµου, χρησιµοποιούνται στατιστικά µέτρα και προφίλ απόδοσης, από
τα οποία γίνεται σαφής η υπεροχή της προτεινόµενης µεθόδου έναντι των
υπολοίπων.

Το Κεφάλαιο 7 αναφέρεται στην καµπυλόγραµµη αναζήτηση, στην ο-
ποία ο εσσιανός πίνακας προσεγγίζεται από την BFGS ενηµέρωση ελάχι-
στης µνήµης. Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες της συγκεκριµένης ενηµέρω-
σης, όπως αυτές µελετήθηκαν στο Κεφάλαιο 3, χρησιµοποιούνται σε έναν
αλγόριθµο καµπυλόγραµµης αναζήτησης. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος
εκµεταλλεύεται την πληροφορία από την καµπυλότητα του προσεγγιστι-
κού εσσιανού πίνακα της αντικειµενικής συνάρτησης. Τεκµηριώνεται ότι
ο συγκεκριµένος αλγόριθµος διατηρεί τις καλές ιδιότητες σύγκλισης τόσο
της γραµµικής, όσο και της καµπυλόγραµµης αναζήτησης, ενώ η µνήµη
που απαιτείται για τον υπολογισµό της πιο αρνητικής ιδιοτιµής και του
αντίστοιχου ιδιοδιανύσµατος είναι αµελητέα λόγω των αναλυτικών εκφρά-
σεων που χρησιµοποιούνται.

Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα αριθµητικά αποτελέσµατα του προ-
τεινόµενου καµπυλόγραµµου αλγορίθµου, στην επίλυση µεγάλης κλίµα-
κας προβληµάτων ϐελτιστοποίησης χωρίς περιορισµούς. Τα αποτελέσµατα
αυτά δείχνουν ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος είναι κατάλληλος για προ-
ϐλήµατα µε πολλές µεταβλητές. Για το λόγο αυτό, ο καµπυλόγραµµος
αλγόριθµος εφαρµόζεται στην εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων και στην
κατηγοριοποίηση προβληµάτων ϐιοϊατρικής µεγάλης κλίµακας. Τα α-



vi

ϱιθµητικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος είναι
γρήγορος και πολύ αποτελεσµατικός.

Τέλος, παρατίθεται ένα ευρετήριο των πιο σηµαντικών όρων που χρη-
σιµοποιούνται στην παρούσα ∆ιατριβή.
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Εισαγωγή

Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο δίνουµε ϐασικές έννοιες της ϐελτιστοποί-
ησης µη γραµµικών συναρτήσεων, καθώς και στοιχεία γραµµικής άλγε-
ϐρας, τα οποία είναι απαραίτητα για την παρουσίαση των µεθόδων ϐε-
λτιστοποίησης που διαπραγµατεύεται η παρούσα διατριβή. Για περισσό-
τερη ϑεωρητική µελέτη ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει σε κλασσικά
συγγράµµατα [14, 29, 68, 71, 84] που µελετούν ενδελεχώς την εν λόγω
περιοχή.

1.1 Το πρόβληµα της ϐελτιστοποίησης

Η ϐελτιστοποίηση είναι ένας νέος κλάδος των Εφαρµοσµένων Μαθηµατι-
κών, των Υπολογιστικών Μαθηµατικών και της Επιχειρησιακής ΄Ερευνας.
Προβλήµατα ϐελτιστοποίησης απαντώνται σε πολλά επιστηµονικά πεδία,
όπως στις Φυσικές επιστήµες, στην Οικονοµία και τη Μηχανική, καθώς
και σε ϑέµατα που αφορούν στρατιωτικές και διαστηµικές τεχνολογίες.

Αν και η ϐελτιστοποίηση χρονολογείται από πολύ παλιά, δεν αποτε-
λούσε ανεξάρτητο πεδίο έρευνας µέχρι τα τέλη του 1940, όπου ο G.B.
Dantzig [26] παρουσίασε τον γνωστό αλγόριθµο Simplex για προβλήµα-
τα γραµµικού προγραµµατισµού. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η
ϑεµελίωση και εφαρµογή των µεθόδων συζυγών κλίσεων καθώς και των
Quasi-Newton µεθόδων, αποτέλεσε εφαλτήριο ανάπτυξης του µη γραµ-
µικού προγραµµατισµού, ως ανεξάρτητο πεδίο έρευνας. Στις µέρες µας,
υπάρχουν µέθοδοι ϐελτιστοποίησης που µπορούν να λύσουν δύσκολα και
µεγάλης κλίµακας προβλήµατα, µε αποτέλεσµα η ϐελτιστοποίηση να α-
ποτελεί απαραίτητο εργαλείο σε διάφορους τοµείς της επιστήµης.

Η ϑεωρία και οι µέθοδοι ϐελτιστοποίησης ασχολούνται µε την εύρεση
της ϐέλτιστης λύσης προβληµάτων που αναπαρίστανται µέσω ενός µαθη-
µατικού µοντέλου (αιτιοκρατικό ή στοχαστικό). Η ανάπτυξη του µοντέλου



2 Εισαγωγή

αποσκοπεί στην µετατροπή όλων των ϐασικών συνιστωσών του προβλήµα-
τος σε µαθηµατικές ή/και λογικές σχέσεις. Οι πιο ϐασικές συνιστώσες
είναι η αντικειµενική συνάρτηση και οι άγνωστοι ή µεταβλητές, ενώ πολλές
ϕορές υπάρχει κι ένα σύνολο περιορισµών. Οι συµβολισµοί που χρησιµο-
ποιούνται σε ένα µαθηµατικό πρόβληµα είναι οι ακόλουθοι :

• x είναι το διάνυσµα των µεταβλητών ή αγνώστων.

• f(x) είναι η αντικειµενική συνάρτηση.

• c(x) είναι η διανυσµατική συνάρτηση των περιορισµών που πρέπει
να ικανοποιούν οι µεταβλητές.

∆εδοµένου ότι ένα πρόβληµα µεγιστοποίησης είναι ισοδύναµο µε ένα πρό-
ϐληµα ελαχιστοποίησης (maxx f(x) = minx−f(x)), στη συνέχεια µε τον
όρο ϐελτιστοποίηση ϑα εννοούµε την ελαχιστοποίηση της αντικειµενικής
συνάρτησης f . Συνεπώς, ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης έχει τη γενική
µορφή

min
x∈D

f(x), (1.1)

όπου x ∈ Rn είναι το διάνυσµα των µεταβλητών, f(x) η αντικειµενική
συνάρτηση και D ⊆ Rn η εφικτή περιοχή που προκύπτει από το σύνολο
περιορισµών του προβλήµατος. Στην περίπτωση όπου η εφικτή περιοχή
είναι όλο το Rn, δηλαδή D = Rn, το πρόβληµα ϐελτιστοποίησης (1.1) ονο-
µάζεται πρόβληµα ϐελτιστοποίησης χωρίς περιορισµούς και έχει τη γενική
µορφή

min
x∈Rn

f(x).

Στην αντίθετη περίπτωση, όπου D ⊂ Rn, η γενική µορφή ενός προβλήµα-

τος ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς, είναι η ακόλουθη:

min
x∈Rn

f(x) υπό τους περιορισµούς
{
ci(x) = 0, i ∈ E ;

ci(x) ≥ 0, i ∈ I,

όπου E και I είναι τα σύνολα δεικτών των περιορισµών ισότητας (equalities)
και ανισότητας (inequalities), αντίστοιχα και όπου ci(x), i ∈ E ∪ I, είναι
οι συναρτήσεις των περιορισµών (constraints). ΄Οταν τόσο η αντικειµενική
συνάρτηση f(x), όσο και οι περιορισµοί ci(x) είναι γραµµικές συναρτή-
σεις, τότε το πρόβληµα ϐελτιστοποίησης ονοµάζεται γραµµικό. Σε αντίθετη



1.2 Μαθηµατικό υπόβαθρο 3

περίπτωση, το πρόβληµα καλείται µη γραµµικό.
Εν γένει, για την επίλυση του προβλήµατος (1.1) εφαρµόζονται επα-

ναληπτικές διαδικασίες (αλγόριθµοι) οι οποίες ξεκινούν µε µια αρχική
εκτίµηση της λύσης και δηµιουργούν µια ακολουθία από συνεχώς ϐελτιω-
µένες εκτιµήσεις της, έως ότου ϕτάσουν στη ϐέλτιστη λύση. Κάθε τέτοιος
αλγόριθµος ϑα πρέπει να εγγυάται ότι η ακολουθία των επαναλήψεων
που δηµιουργούνται από αυτόν, συγκλίνει στη ϐέλτιστη λύση του εκάστο-
τε προβλήµατος. Αυτή η απαίτηση ικανοποιείται µέσω της ϑεωρίας σύγ-
κλισης της µαθηµατικής µεθόδου που υλοποιεί ο αλγόριθµος. Ο έλεγχος
ϐελτιστότητας της παραγόµενης λύσης επιτυγχάνεται εφόσον ικανοποιούν-
ται ικανές και αναγκαίες συνθήκες, γνωστές ως συνθήκες ϐελτιστότητας.
Επιπλέον, η µη ικανοποίηση των συνθηκών ϐελτιστότητας στην τρέχουσα
επανάληψη, συνάγει χρήσιµες πληροφορίες για τον εκάστοτε αλγόριθµο
προκειµένου να ϐελτιώσει την τρέχουσα εκτίµηση της λύσης.

Η στρατηγική που χρησιµοποιείται για την αναζήτηση της ϐέλτιστης
λύσης ανά επανάληψη, χαρακτηρίζει το είδος του αλγορίθµου (π.χ., γραµ-
µική αναζήτηση, καµπυλόγραµµη αναζήτηση, κτλ.). Η πλειονότητα των
στρατηγικών αναζήτησης χρησιµοποιούν τις τιµές της αντικειµενικής συ-
νάρτησης, των περιορισµών, αν υπάρχουν, και πιθανώς της πρώτης και
δεύτερης τάξης παραγώγου, προκειµένου να ορίσουν το επόµενο σηµεί-
ο της ακολουθίας των επαναλήψεων. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ό-
τι µερικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούν πληροφορία καµπυλότητας της α-
ντικειµενικής συνάρτησης από προηγούµενες επαναλήψεις (π.χ., Quasi-
Newton µέθοδοι), προκειµένου να προσδιορίσουν την κατεύθυνση αναζή-
τησής τους, εντός του εφικτού χωρίου D.

1.2 Μαθηµατικό υπόβαθρο

Στη συνέχεια παρατίθενται οι ϐασικές έννοιες που απαιτούνται για τη µελέ-
τη των µεθόδων ϐελτιστοποίησης που προτείνουµε στην παρούσα διατριβή,
δηλαδή στοιχεία γραµµικής άλγεβρας και πραγµατικής ανάλυσης. Οι έν-
νοιες αυτές αποτελούν τα ϑεµελιώδη εργαλεία για την ανάλυση και την
υλοποίηση των αλγορίθµων ϐελτιστοποίησης. Επίσης, χρησιµοποιούνται
τόσο στον έλεγχο ϐελτιστότητας της λύσης, όσο και στη ϑεωρία σύγκλισης
των αλγορίθµων. Οι αποδείξεις των ϑεωρηµάτων που αναφέρονται µπο-
ϱούν να ϐρεθούν στις αναφορές που παρατέθηκαν στην αρχή αυτού του
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κεφαλαίου.

1.2.1 ∆ιανύσµατα και πίνακες

Στη συνέχεια, το σύµβολο Rn ϑα υποδηλώνει τον πραγµατικό Ευκλείδειο
n-διάστατο χώρο των διανυσµάτων

x =


x1

x2
...
xn

 ,

όπου κάθε xi, µε i = 1, . . . , n, είναι η i-συνιστώσα του διανύσµατος x.
Για κάθε x ∈ Rn, ϑα συµβολίζουµε µε xT το ανάστροφο διάνυσµα του x,
δηλαδή τον πίνακα γραµµή xT = (x1, x2, . . . , xn).

Ορισµός 1.1. ΄Εστω τα διανύσµατα x, y ∈ Rn. Το εσωτερικό γινόµενο των

x και y, ορίζεται ως

xT y =
n∑
i=1

xiyi.

Αν το εσωτερικό γινόµενο είναι µηδέν, δηλαδή xT y = 0, τότε τα διανύσµατα

x και y καλούνται ορθογώνια.

Μία ορθογώνια διάταξη µε m γραµµές και n στήλες και πλήθος στοι-
χείων m · n, λέγεται m × n πίνακας. ΄Ενας πραγµατικός m × n πίνακας
A ∈ Rm×n, έχει τη µορφή

A =


a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n
...

... . . . ...
am1 am2 . . . amn

 ,

και δηλώνεται µε A = (aij). Ο ανάστροφος πίνακας, AT , είναι ένας n×m
πίνακας στον οποίον έχουν αντιστραφεί οι στήλες µε τις γραµµές του A.
Ο αντίστροφος πίνακας του A (αν υπάρχει) ϑα συµβολίζεται µε A−1. Ο
Moore-Penrose ψευδοαντίστροφος ή γενικευµένος αντίστροφος, του πίνακα
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A, συµβολίζεται µε A† και ορίζεται ως

A† = AT (AAT )−1.

Ο µοναδιαίος πίνακας ορίζεται ως

I =


1 0 . . . 0

0 1 . . . 0
...

... . . . ...
0 0 . . . 1

 .

΄Ενας πίνακας n × n ονοµάζεται τετραγωνικός. Αν για ένα τετραγωνικό
πίνακα ισχύει AT = A, τότε ο A ονοµάζεται συµµετρικός. ΄Ενας συµµετρι-
κός πίνακας έχει µόνο πραγµατικές ιδιοτιµές, ενώ τα ιδιοδιανύσµατά του
µπορούν να επιλεγούν ορθοκανονικά. ΄Ενας τετραγωνικός πραγµατικός
πίνακας A ονοµάζεται ορθογώνιος αν AAT = ATA = I.

΄Ενας πίνακας A για τον οποίο ισχύει aij = 0, όταν i 6= j καλείται
διαγώνιος και συµβολίζεται ως

A = diag(a11, . . . , ann) =


a11 0 . . . 0

0 a22 . . . 0
...

... . . . ...
0 0 . . . ann


Ο πίνακας A λέγεται τριδιαγώνιος αν ισχύει aij = 0, για |i − j| > 1, άνω

τριγωνικός αν ισχύει ότι aij = 0, για j < i και κάτω τριγωνικός αν aij = 0,
για j > i.

Ορισµός 1.2. ΄Εστω συµµετρικός πίνακας A ∈ Rn×n. Ο πίνακας A ονο-

µάζεται ϑετικά ορισµένος (A > 0) αν xATx > 0 για κάθε x ∈ Rn, µε x 6= 0.

Ο πίνακας A λέγεται ϑετικά ηµιορισµένος (A ≥ 0) αν ισχύει xATx ≥ 0 για

κάθε x ∈ Rn. Ο πίνακας A είναι αρνητικά ορισµένος (A < 0) ή αρνητικά

ηµιορισµένος (A ≤ 0), αν ο −A είναι ϑετικά ορισµένος ή ϑετικά ηµιορισµέ-

νος, αντίστοιχα. Ο πίνακας A ονοµάζεται αόριστος αν δεν είναι ούτε ϑετικά

και ούτε αρνητικά ηµιορισµένος (έχει και ϑετικές και αρνητικές ιδιοτιµές).

Ορισµός 1.3. Μια µετρική ή νόρµα διανύσµατος x ∈ Rn είναι µια πραγ-

µατική συνάρτηση από τον Rn στον R µε τις ακόλουθες ιδιότητες :
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1. ‖x‖ ≥ 0 για όλα τα x ∈ Rn και ‖x‖ = 0 αν και µόνο αν x = 0,

2. ‖ax‖ = |a|‖x‖ για όλα τα a ∈ R και x ∈ Rn,

3. ‖x+ y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖ για όλα τα x, y ∈ Rn.

Πολύ γνωστές νόρµες είναι οι `p-νόρµες, οι οποίες ορίζονται ως

‖x‖p =

(
n∑
i=1

|xi|p
)1/p

, 1 ≤ p <∞.

Οι συνηθέστερες από αυτές είναι οι ακόλουθες :

1. η `1-νόρµα, ‖x‖1 =
∑n

i=1 |xi|,

2. η `2-νόρµα ή Ευκλείδεια νόρµα, ‖x‖2 =
(∑n

i=1 |xi|2
)1/2

=
√
xTx,

3. η άπειρη νόρµα, ‖x‖∞ = max1≤i≤n |xi|.

΄Ολες οι µετρικές στονRn είναι ισοδύναµες, µε την έννοια ότι κάθε µία είναι
άνω και κάτω ϕραγµένη από ένα πολλαπλάσιο των άλλων. Συγκεκριµένα,
για τις τρεις παραπάνω νόρµες, ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις :

‖x‖∞ ≤ ‖x‖2 ≤ ‖x‖1, ‖x‖1 ≤
√
n‖x‖2 και ‖x‖2 ≤

√
n‖x‖∞.

Ακόµα, για τη Ευκλείδεια νόρµα ισχύει η ανισότητα Cauchy-Schwarz:

|xT y| ≤ ‖x‖2‖y‖2, για όλα τα x, y ∈ Rn.

Τέλος, για το εσωτερικό γινόµενο δύο µη µηδενικών διανυσµάτων x, y ∈
Rn, ισχύει ότι

xT y = ‖x‖‖y‖ cos θ,

όπου θ η γωνία που σχηµατίζουν τα διανύσµατα x, y.

Ορισµός 1.4. Μια µετρική ή νόρµα πίνακα ενός m× n πίνακα A, η οποία

συµβολίζεται µε ‖A‖, είναι µια συνάρτηση από τον Rm×n στον R µε τις

ακόλουθες ιδιότητες :

1. ‖A‖ ≥ 0 για όλους τους πίνακες A ∈ Rm×n και ‖A‖ = 0 αν και µόνο

αν A = 0,
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2. ‖aA‖ = |a|‖A‖ για όλα τα a ∈ R και για όλους τους πίνακες A ∈
Rm×n,

3. ‖A+B‖ ≤ ‖A‖+ ‖B‖ για όλους τους πίνακες A, B ∈ Rm×n.

Οι γνωστές νόρµες πίνακα είναι η Frobenius νόρµα

‖A‖F =

√√√√ m∑
i=1

n∑
j=1

|aij |2

και οι `p-νόρµες

‖A‖p = max
‖x‖p=1

‖Ax‖p = max
x 6=0

‖Ax‖p
‖x‖p

,

όπου για p = 1, 2 και∞, έχουµε αντίστοιχα ότι

‖A‖1 = max
1≤j≤n

m∑
i=1

|aij |,

‖A‖2 =
√
λmax (ATA), όπουλmax(·)η µεγαλύτερη ιδιοτιµή του A,

‖A‖∞ = max
1≤j≤m

n∑
i=1

|aij |.

1.2.1.1 Ακολουθίες και ϱυθµοί σύγκλισης. Μια ακολουθία διανυσµά-
των {xk} στον Rn λέγεται ότι συγκλίνει στο σηµείο x∗ ∈ Rn, αν ισχύει ότι

lim
k→∞

‖xk − x∗‖ = 0.

Λέµε ότι το x∗ ∈ Rn είναι σηµείο συσσώρευσης ή οριακό σηµείο µιας
ακολουθίας {xk} αν υπάρχει µια άπειρη υπακολουθία ακεραίων k1, k2, . . .

τέτοια ώστε
lim
i→∞

xki = x∗.

Μια ακολουθία πινάκων {Ak} λέµε ότι συγκλίνει στον A, αν ισχύει ότι

lim
k→∞

‖Ak −A‖ = 0.



8 Εισαγωγή

Η µετρική που χρησιµοποιείται δεν παίζει ϱόλο στη σύγκλιση ακολουθιών,
γιατί όλες οι µετρικές που χρησιµοποιούνται σε πεπερασµένης διάστασης
χώρους είναι ισοδύναµες.

Ο ϱυθµός σύγκλισης αποτελεί ένα µέτρο εκτίµησης της ταχύτητα σύγ-
κλισης µιας ακολουθίας. Το µαθηµατικό αυτό µέτρο υπολογίζει την υ-
πολογιστική αποδοτικότητα ενός επαναληπτικού αλγορίθµου. ΄Ενας από
τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αξιολόγησης του ϱυθµού σύγκλισης,
είναι να κάνουµε σύγκριση ανάµεσα στην πρόοδο που έχουµε σε κάθε ϐή-
µα ενός αλγορίθµου, µε την πρόοδο που είχαµε στο προηγούµενο ϐήµα.
Λέµε ότι µια ακολουθία έχει τάξη σύγκλισης r, µε r ≥ 1, στο x∗ αν

α ≤ ‖xk+1 − x∗‖
‖xk − x∗‖r

≤ β, µε α, β > 0.

Συγκεκριµένα, όταν r = 1 ο ϱυθµός σύγκλισης λέγεται γραµµικός. ΄Οταν
r = 2, έχουµε σύγκλιση 2ης τάξεως, η οποία ονοµάζεται τετραγωνική

σύγκλιση. Επίσης, αν ισχύει ότι

lim
k→∞

‖xk+1 − x∗‖
‖xk − x∗‖

= 0,

ο ϱυθµός σύγκλισης ονοµάζεται υπεργραµµικός.

1.2.1.2 Υπόχωροι. ∆οθέντος του Ευκλείδειου χώρου Rn, το υποσύνολο
S ⊂ Rn είναι ένας υπόχωρος τουRn όταν αx+βy ∈ S, για όλα τα α, β ∈ R
και για κάθε x, y ∈ S. Για κάθε υπόχωρο S ⊂ Rn, τα διανύσµατα
s1, s2, . . . , sm που ανήκουν στον S καλούνται γραµµικά ανεξάρτητα αν δεν
υπάρχουν πραγµατικοί αριθµοί α1, α2, . . . , αm, τέτοιοι ώστε α1s1 +α2s2 +

. . .+αmsm = 0, εκτός αν α1 = α2 = . . . = 0. Για κάθε υπόχωρο S ⊂ Rn,
τα διανύσµατα s1, s2, . . . , sm που ανήκουν στον S ονοµάζονται γραµµικά

εξαρτηµένα αν υπάρχουν πραγµατικοί αριθµοί α1, α2, . . . , αm, όχι όλοι
µηδέν, τέτοιοι ώστε α1s1 + α2s2 + . . . + αmsm = 0. Ισοδύναµα, ένα από
τα διανύσµατα si, i = 1, . . . ,m είναι γραµµικός συνδυασµός των άλλων.
Η τάξη ενός πίνακα A συµβολίζεται µε rankA και είναι ο µεγαλύτερος
αριθµός στηλών του πίνακα που συνιστούν ένα γραµµικά ανεξάρτητο σύ-
νολο.

1.2.1.3 Ο τύπος των Sherman-Morrison-Woodbury. Αν ένας αντιστρέ-
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ψιµος τετραγωνικός πίνακας A ∈ Rn×n επιδέχεται µια ενηµέρωση πρώτης
τάξης, της µορφής

Ā = A+ abT ,

όπου a, b ∈ Rn, τότε αν ο Ā είναι και αυτός αντιστρέψιµος και ισχύει ότι

Ā−1 = A−1 − A−1abTA−1

1 + bTA−1a
.

Ο παραπάνω τύπος µπορεί να επεκταθεί και για µεγαλύτερης τάξης ενη-
µερώσεις. Πράγµατι, αν U , C και V πίνακες διάστασης n × k, k × k και
k × n, αντίστοιχα. Τότε,

(A+ UCV )−1 = A−1 −A−1U
(
C−1 + V A−1U

)−1
V TA−1. (1.2)

Ο τύπος (1.2), είναι γνωστός ως τύπος των Sherman-Morrison-Woodbury.

1.2.1.4 Η κατά Cholesky παραγοντοποίηση πινάκων. Ηπαραγοντο-
ποίηση πινάκων είναι σηµαντική στο σχεδιασµό και την ανάλυση αλγορίθ-
µων. Οι αλγόριθµοι ϐελτιστοποίησης µη γραµµικών συναρτήσεων σχεδόν
πάντα απαιτούν να λυθεί τουλάχιστον ένα γραµµικό σύστηµα n εξισώσεων
µε n αγνώστους, της µορφής

Ax = b,

όπου A ∈ Rn×n, b ∈ Rn και x ∈ Rn το διάνυσµα των αγνώστων. Στην
παραγοντοποίηση πινάκων, η ϐασική ιδέα για να λύσουµε αριθµητικά το
γραµµικό σύστηµα, είναι η εξής : αναλύουµε τον πίνακα A σε γινόµενο
πινάκων, δηλαδή,

A = A1 ·A2 · . . . ·Am

και στη συνέχεια λύνουµε τα επιµέρους γραµµικά συστήµατα

A1b1 = b

A2b2 = b1
...

Ambm = bm−1,
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οπότε το x = bm είναι η λύση του αρχικού γραµµικού συστήµατοςAx = b.
΄Ενας πολύ γνωστός τρόπος παραγοντοποίησης συµµετρικών πινάκων που
χρησιµοποιείται για την αριθµητική επίλυση γραµµικών συστηµάτων της
µορφής Ax = b, είναι η κατά Cholesky παραγοντοποίηση. ΄Οταν ο πίνα-
κας A ∈ Rn×n είναι συµµετρικός και ϑετικά ορισµένος, τότε µπορεί να
αναλυθεί ως

A = LLT ,

όπου L είναι ένας κάτω τριγωνικός πίνακας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην
περίπτωση όπου ο L έχει ϑετικά διαγώνια στοιχεία, ορίζεται µονοσήµαντα.
Αφού παραγοντοποιήσουµε τον A = LLT , λύνουµε το σύστηµα Ly =

b ως προς y και τέλος λύνουµε το σύστηµαLTx = y, ως προς x. Ο
Αλγόριθµος 1.1 αναφέρεται µόνο στα κάτω τριγωνικά στοιχεία τουA, αφού
λόγω συµµετρίας του πίνακα, αρκεί να αποθηκευτούν µόνο αυτά.

Αλγόριθµος 1.1 Ο αλγόριθµος της κατά Cholesky παραγοντοποίησης
πινάκων
∆οθέντος συµµετρικού και ϑετικά ορισµένου πίνακα A ∈ Rn×n κάνε :

για i = 1, 2, . . . , n;

Θέσε lii το
√
aii;

για j = i+ 1, i+ 2, . . . , n

Θέσε lji το aji/lii;

για k = i+ 1, i+ 2, . . . , j

Θέσε ajk το ajk − ljilki;
τέλος

τέλος

τέλος

1.2.2 Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα

Σε αυτή την ενότητα δίνουµε τις ϐασικές ιδιότητες των ιδιοτιµών και των
ιδιοδιανυσµάτων, τις οποίες ϑα χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια. Οι απο-
δείξεις των ϑεωρηµάτων που αναφέρονται µπορούν να ϐρεθούν στις ανα-
ϕορές που παρατέθηκαν στην αρχή αυτού του κεφαλαίου.
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Ορισµός 1.5. Μια ϐαθµωτή ποσότητα λ ονοµάζεται ιδιοτιµή ενός n × n

πίνακα A, αν υπάρχει µη µηδενικό n-διάστατο διάνυσµα u, τέτοιο ώστε

Au = λu.

Το διάνυσµα u ονοµάζεται ιδιοδιάνυσµα του A που αντιστοιχεί στην ιδιοτιµή

λ.

Ο αριθµός λ είναι µία ιδιοτιµή τουA, αν και µόνο αν p(λ) ≡ det (A− λI) =

0. Το σύνολο όλων των ιδιοτιµών του A καλείται ϕάσµα του A. ΄Ενας πί-
νακας είναι µη ιδιάζον (οµαλός) αν όλες οι ιδιοτιµές του είναι διάφορες
του µηδενός. Αντίθετα, ιδιάζον λέγεται όταν τουλάχιστον µία ιδιοτιµή του
ισούται µε µηδέν. Για τους ιδιάζοντες πίνακες µπορούµε να υπολογίσου-
µε µόνο τον γενικευµένο ψευδοαντίστροφο A†, γιατί ο A−1 δεν ορίζεται.
Με άλλα λόγια, ο ιδιάζον πίνακας δεν αντιστρέφεται. Αν (λ, u) είναι ένα
ιδιοζεύγος ενός µη ιδιάζον πίνακα A, τότε το (1/λ, u) είναι το αντίστοιχο ι-
διοζεύγος του A−1. Επιπλέον, αν (λ, u) είναι ένα ιδιοζεύγος του πίνακα A,
τότε το (λ+µ, u) είναι ένα ιδιοζεύγος του πίνακα A+µI, όπου µ ϐαθµωτό
µέγεθος. Στη συνέχεια συνοψίζουµε τις ϐασικές ιδιότητες που ισχύουν για
συµµετρικούς πίνακες και τις οποίες ϑα χρειαστούµε στη συνέχεια.
΄Εστω A ∈ Rn×n συµµετρικός πίνακας. Τότε :

• όλες οι ιδιοτιµές του είναι πραγµατικές,

• είναι ϑετικά ορισµένος, αν και µόνο αν όλες οι ιδιοτιµές του είναι
ϑετικές,

• είναι ϑετικά ηµιορισµένος, αν και µόνο αν όλες οι ιδιοτιµές του είναι
µη αρνητικές,

• είναι αρνητικά ορισµένος, αν και µόνο αν όλες οι ιδιοτιµές του είναι
αρνητικές,

• είναι αρνητικά ηµιορισµένος, αν και µόνο αν όλες οι ιδιοτιµές του
είναι µη ϑετικές,

• είναι αόριστος, αν και µόνο αν έχει τόσο ϑετικές, όσο και αρνητικές
ιδιοτιµές.
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Για συµµετρικό πίνακα A, η ϕασµατική του ανάλυση είναι :

A =

n∑
i=1

λiuiu
T
i ,

όπου λ1 ≤ λ2 ≤ . . . ≤ λn είναι οι n πραγµατικές ιδιοτιµές του και
u1, u2, . . . , un τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσµατα. Αυτή η ανάλυση µπορεί να
επαναδιατυπωθεί ορίζοντας τους πίνακες U και Λ, όπου ο U είναι ο πίνα-
κας των ιδιοδιανυσµάτων του A και Λ = diag(λ1, λ2, . . . , λn). Τότε,

A = UΛUT .

Για ϑετικά ορισµένους συµµετρικούς πίνακες έχουµε ότι ‖A‖2 = λn, όπου
λn η µεγαλύτερη ιδιοτιµή του πίνακα A και ‖A−1‖2 = 1/λ1, όπου λ1 η
µικρότερη ιδιοτιµή του A.

΄Εστω A συµµετρικός πίνακας και x ∈ Rn µια καλή προσέγγιση ενός
ιδιοδιανύσµατος του A. Η ακόλουθη ποσότητα

R =
xTAx

xTx

ονοµάζεται ποσότητα Rayleigh και είναι µια καλή προσέγγιση της ιδιοτι-
µής που αντιστοιχεί στο x.

΄Εστω A τετραγωνικός πίνακας µε ιδιοτιµές λ1, λ2, . . . , λn. Τότε, το
ίχνος του συµβολίζεται µε tr(A) και ορίζεται ως το άθροισµα των διαγώνιων
στοιχείων του, δηλαδή

tr(A) =
n∑
i=1

αii.

Επίσης, το ίχνος ισούται µε το άθροισµα των ιδιοτιµών του A, δηλαδή,

tr(A) =

n∑
i=1

λi.

Οι ιδιότητες του ίχνους που ϑα ϕανούν χρήσιµες στην ανάλυσή µας, είναι
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οι ακόλουθες :

tr(A) = tr(AT ) (1.3)
tr(aA+ bB) = a tr(A) + b tr(B) (1.4)

tr(uvT ) = tr(uT v), (1.5)

όπουA, B τετραγωνικοί πίνακες, a, b ϐαθµωτά µεγέθη και u, v n-διάστατα
διανύσµατα.

Η ορίζουσα ενός τετραγωνικού πίνακα A συµβολίζεται µε det(A) και
ισούται µε το γινόµενο των ιδιοτιµών του, δηλαδή

det(A) =

n∏
i=1

λi.

Οι ιδιότητες των οριζουσών που ϑα χρειαστούµε, είναι οι ακόλουθες :

det(AT ) = det(A) (1.6)
det(AB) = det(A) det(B) (1.7)

det(I + xyT + uvT ) = (1 + yTx)(1 + vTu)− (xT v)(yTu), (1.8)

όπουA, B τετραγωνικοί πίνακες και x, y, u και v, n-διάστατα διανύσµατα.
Τέλος, το πολυώνυµο

p(λ) = det (A− λI)

ονοµάζεται χαρακτηριστικό πολυώνυµο του πίνακαA, ενώ η εξίσωση p(λ) =

0, ονοµάζεται χαρακτηριστική εξίσωση του A. Μέσω της χαρακτηριστικής
εξίσωσης, µπορούµε να υπολογίσουµε τις ιδιοτιµές του A. Το παρακάτω
ϑεώρηµα είναι γνωστό ως ϑεώρηµα Cayley-Hamilton και δηλώνει ότι ο
πίνακας A ικανοποιεί τη χαρακτηριστική του εξίσωση, δηλαδή ο πίνακας
p(A) είναι ο µηδενικός πίνακας.

Θεώρηµα 1.1. (Cayley-Hamilton) ΄Ενας τετραγωνικός πίνακας A ικανο-

ποιεί τη χαρακτηριστική του εξίσωση· δηλαδή, αν A ∈ Rn×n και p(λ) το

χαρακτηριστικό του πολυώνυµο, τότε p(A) = 0.

Το µικρότερου ϐαθµού πολυώνυµο q(λ) για το οποίο ισχύει q(A) = 0,
ονοµάζεται ελάχιστο πολυώνυµο του A.
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Θεώρηµα 1.2. Το χαρακτηριστικό πολυώνυµο p(λ) του A διαιρείται µε το

ελάχιστο πολυώνυµο q(λ). Επίσης, αν λ ιδιοτιµή του A, τότε q(λ) = 0 και

αντίστροφα.

Το επόµενο ϑεώρηµα είναι γνωστό ως ϑεώρηµα του Wilkinson [88] ή ϑεώ-
ϱηµα συνδιαπλοκής ιδιοτιµών (interlacing theorem). ∆ηλώνει ότι αν ένας
πίνακας A ενηµερωθεί από έναν πίνακα πρώτης τάξης, τότε οι ιδιοτιµές
του αρχικού και του ενηµερωµένου πίνακα συνδιαπλέκονται µεταξύ τους.

Θεώρηµα 1.3. (ϑεώρηµα συνδιαπλοκής ιδιοτιµών) ΄Εστω A ένας n × n
συµµετρικός πίνακας µε ιδιοτιµές λn ≥ λn−1 ≥ . . . ≥ λ1. Επίσης, έστω v ∈
Rn διάνυσµα, σ ϐαθµωτό µέγεθος και A∗ = A+σvvT συµµετρικός πίνακας

µε ιδιοτιµές λ∗n ≥ λ∗n−1 ≥ . . . ≥ λ∗1, ο οποίος διαφέρει κατά ένα πίνακα

πρώτης τάξης από τον A. Τότε οι ιδιοτιµές τους λi και λ∗i , µε i = 1, 2, . . . , n,

αντίστοιχα, συνδιαπλέκονται µεταξύ τους ως εξής :

(1) αν σ > 0, τότε λ∗n ≥ λn ≥ λ∗n−1 ≥ λn−1 ≥ . . . ≥ λ∗1 ≥ λ1;

(2) αν σ < 0, τότε λn ≥ λ∗n ≥ λn−1 ≥ λ∗n−1 ≥ . . . ≥ λ1 ≥ λ∗1.

Σε πολλές µεθόδους ϐελτιστοποίησης που χρησιµοποιούνται για την
επίλυση µη γραµµικών προβληµάτων, κατά τη διάρκεια της όλης δια-
δικασίας, είναι απαραίτητο να ϐρούµε ή έστω να προσεγγίσουµε κάποια
ιδιοτιµή ενός πίνακα ή ένα ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί σε αυτή. Μια συ-
νηθισµένη τακτική είναι να χρησιµοποιήσουµε επαναληπτικές µεθόδους,
όπως είναι η µέθοδος της αντίστροφης δύναµης και η µέθοδος Lanczos,
τις οποίες ϑα περιγράψουµε συνοπτικά στη συνέχεια.

1.2.2.1 Η µέθοδος της αντίστροφης δύναµης. ΄Εστω ότι ϑέλουµε να
υπολογίσουµε µια οποιαδήποτε διακεκριµένη ιδιοτιµή λj ενός πίνακα A
καθώς και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα uj , δοθέντος ότι γνωρίζουµε µία
καλή εκτίµηση λ της λj . Τότε µπορούµε να εφαρµόσουµε τη µέθοδο
της αντίστροφης δύναµης (inverse power method) ή αλλιώς αντίστροφης
επανάληψης (inverse iteration method), η οποία προτάθηκε από τον Wie-
landt [87] και είναι µια γνωστή επαναληπτική µέθοδος για τον υπολογισµό
ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων.

∆οθέντος ενός µη µηδενικού διανύσµατος u0, η αντίστροφη επανάλη-
ψη δηµιουργεί µια ακολουθία διανυσµάτων ui, εφαρµόζοντας επαναλη-
πτικά το σχήµα

ui =
(
A− λ̂I

)−1 ui−1

‖ui−1‖
, i ≥ 1
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όπου λ̂ = λ + ε, ε → 0 και λ είναι µια διακεκριµένη ιδιοτιµή του A ή
µια καλή προσέγγισή της. Η ακολουθία των επαναλήψεων ui συγκλίνει
σε ένα ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην λ. Συνήθως, το αρχικό διάνυ-
σµα u0 επιλέγεται να είναι το κανονικοποιηµένο διάνυσµα (1, 1, . . . , 1)T .
Επιπλέον, η λύση ui κανονικοποιείται και αυτή.

Αν λ είναι µια ακριβής ιδιοτιµή του πίνακα A και όχι µια προσέγγισή
της, η µέθοδος συγκλίνει σε µία µόνο επανάληψη [52], παρέχοντας ένα
κλειστό τύπο για το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα. Πράγµατι, η λύση (A −
λ̂I)ui = ui−1/‖ui−1‖ είναι πολύ κοντά στην (A−λ̂I)ui = 0, λόγω του ότι ο
πίνακας A− λ̂I είναι ιδιάζον. ΄Ετσι έχουµε ότι Aui = λ̂ui ≈ λui, που είναι
ακριβώς αυτό που ϑέλουµε. Εποµένως, στη συγκεκριµένη περίπτωση,
ο κλειστός τύπος υπολογισµού του ιδιοδιανύσµατος που αντιστοιχεί στη
διακριτή ιδιοτιµή λ ενός πίνακα A ∈ Rn×n, είναι ο ακόλουθος :

u =
(
A− λ̂I

)−1 (1, 1, . . . , 1)T√
n

.

1.2.2.2 Η µέθοδος Lanczos. Η µέθοδος Lanczos είναι µια επαναλη-
πτική µέθοδος που εισήχθηκε από τον Lanczos, η οποία µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων ενός
πίνακα A. ∆οθέντος ενός τετραγωνικού συµµετρικού πίνακα A και µο-
ναδιαίου διανύσµατος v1, η µέθοδος αυτή δηµιουργεί ταυτόχρονα έναν
τριδιαγώνιο πίνακα T και έναν ορθοκανονικό πίνακα V , τέτοιους ώστε

A = V TTV.

Ο αλγόριθµος της µεθόδου µπορεί να συναχθεί εύκολα, ως ακολούθως:
΄Εστω οι πίνακες

T =



α1 β1 . . . 0

β1 a2 . . . 0
...

... . . . ...
...

...
... βn−1

0 . . . βn−1 an
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και V = (v1, v2, . . . , vn). Τότε από την εξίσωση V TAV = T έχουµε ότι

Auj = αjvj +βj−1vj−1 +βjvj+1, j = 1, 2, . . . , n−1, όπου β0v0 = 0.

Τα διανύσµατα vj ονοµάζονται διανύσµατα Lanczos.

1.2.3 Στοιχεία τοπολογίας

Υποθέτουµε ότι ‖ · ‖ είναι µια µετρική στον Rn και έστω σηµείο x ∈ Rn.
Θεωρούµε ένα υποσύνολο S του Rn. Ορίζουµε ως ανοιχτή σφαίρα ακτίνας
ε και κέντρου x ∈ S, το σύνολο

Oε(x) = {y| ‖y − x‖ < ε}.

Το σύνολο S ονοµάζεται ανοιχτό στον Rn αν για κάθε διάνυσµα x ∈ S
υπάρχει ϐαθµωτό µέγεθος ε(x) > 0 τέτοιο ώστε Oε(x)(x) ⊂ S. Τόσο
το κενό σύνολο όσο και ο Rn είναι ανοιχτά σύνολα στον Rn. Επίσης η
τοµή πεπερασµένου αριθµού ανοιχτών συνόλων, όπως επίσης και η ένωση
αυθαίρετου αριθµού ανοιχτών συνόλων, είναι και αυτές ανοιχτά σύνολα.

΄Ενα σύνολο S ονοµάζεται κλειστό στον Rn αν και µόνο αν το συµπλή-
ϱωµά του Rn \ S, είναι ανοιχτό. Εποµένως, αµφότερα το κενό σύνολο και
ο Rn είναι κλειστά σύνολα στον Rn. Η κλειστή σφαίρα ακτίνας ε γύρω από
το x ∈ S,

Bε(x) = {y| ‖y − x‖ ≤ ε},

είναι κλειστό σύνολο, καθώς είναι τα καρτεσιανά γινόµενα κλειστών δια-
στηµάτων της µορφής [ai, bi]. Η ένωση πεπερασµένου πλήθους κλειστών
συνόλων, όπως και η τοµή αυθαίρετου αριθµού κλειστών συνόλων, είναι
επίσης κλειστά σύνολα.

΄Ενα υποσύνολο S του Rn λέγεται ϕραγµένο αν υπάρχει σταθερά k > 0

τέτοια ώστε
‖x− y‖ ≤ k για όλα τα x, y ∈ S.

Τέλος, ένα σύνολο S του Rn είναι συµπαγές αν και µόνο αν είναι κλει-
στό και ϕραγµένο. Το σηµαντικό πλεονέκτηµα των συµπαγών συνόλων
είναι ότι ακολουθίες που ανήκουν σε συµπαγή σύνολα έχουν συγκλίνου-
σες υπακολουθίες και ότι το µεγαλύτερο κάτω ϕράγµα (infimum) και το
µικρότερο άνω ϕράγµα (supremum) συνεχών συναρτήσεων ανήκουν σε
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κλειστά σύνολα.

1.2.4 Παράγωγοι και η κατά Taylor προσέγγιση

Αυτή η υποενότητα αναφέρεται στην ϑεµελιώδη ιδιότητα της διαφορισι-
µότητας συναρτήσεων, που τις περισσότερες ϕορές αποτελεί προϋπόθεση
για την εφαρµογή των αλγορίθµων του µαθηµατικού προγραµµατισµού.
΄Εστω f : R → R µια µονοδιάστατη συνάρτηση. Η πρώτη παράγωγος
ορίζεται ως

f ′(x) =
df

dx
= lim

ε→0

f(x+ ε)− f(x)

ε
.

Η συνάρτηση f ονοµάζεται παραγωγίσιµη στο x αν υπάρχει το παραπά-
νω όριο. ΄Εστω τώρα η n-διάστατη συνάρτηση f : Rn → R. Η µερική
παράγωγος της f ως προς xi ορίζεται ως το όριο (αν υπάρχει)

∂f

∂xi
= lim

ε→0

f(x+ ε ei)− f(x)

ε
,

όπου ei είναι το i µοναδιαίο διάνυσµα. Η συνάρτηση f ονοµάζεται διαφο-

ϱίσιµη αν όλες οι µερικές παράγωγοι της f υπάρχουν. Το διάνυσµα

∇f(x) = g(x) =


∂f
∂x1...
∂f
∂xn

 ,

ονοµάζεται κλίση της f . Αν η f είναι διαφορίσιµη στο x, τότε είναι και συ-
νεχής σε αυτό. Αν οι παράγωγοι είναι και αυτές συνεχείς συναρτήσεις, τότε
η f ονοµάζεται συνεχώς διαφορίσιµη συνάρτηση. Αν οι δεύτεροι παράγωγοι

της f ,
∂2f(x)

∂xi∂xj
=

∂

∂xi

∂f(x)

∂xj

υπάρχουν για όλα τα i, j, µε 1 ≤ i, j ≤ n και είναι συνεχείς συναρτήσεις
του x, τότε η f ονοµάζεται δύο ϕορές συνεχώς διαφορίσιµη συνάρτηση.
Αυτές οι n2 παράγωγοι αναπαρίστανται από έναν n×n συµµετρικό πίνακα,
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γνωστό ως εσσιανό πίνακα ή απλά εσσιανή της f :

∇2f(x) =


∂2f(x)
∂2x1

∂2f(x)
∂x1∂x2

. . . ∂2f(x)
∂x1∂xn

∂2f(x)
∂x2∂x1

∂2f(x)
∂2x2

. . . ∂2f(x)
∂x2∂xn...

... . . . ...
∂2f(x)
∂xn∂x1

∂2f(x)
∂xn∂x2

. . . ∂2f(x)
∂2xn

 .

Οι συναρτήσεις που έχουν παραγώγους όλων των τάξεων ή µέχρι ενός συγ-
κεκριµένου ϐαθµού σε κάποιο σύνολο που µας ενδιαφέρει, ονοµάζονται
οµαλές.

΄Ενα από τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα ϑεωρήµατα της πραγµατι-
κής ανάλυσης στη ϐελτιστοποίηση, είναι το γνωστό Θεώρηµα Μέσης Τι-
µής :

Θεώρηµα 1.4. (Θεώρηµα Μέσης Τιµής) ΄Εστω ότι η συνάρτηση f : Rn →
R είναι συνεχώς παραγωγίσιµη και έστω p ∈ Rn. Τότε

f(x+ p) = f(x) +∇f(x+ αp)T p,

για κάποιο α ∈ (0, 1). Αν επιπρόσθετα η f είναι δυο ϕορές συνεχώς παρα-

γωγίσιµη, τότε έχουµε ότι

∇f(x+ p) = ∇f(x) +

∫ 1

0
∇2f(x+ αp)p dα,

και

f(x+ p) = f(x) +∇f(x)T p+
1

2
pT∇2f(x+ αp)p,

για κάποιο α ∈ (0, 1).

Το παραπάνω ϑεώρηµα δείχνει ότι αν είναι γνωστές οι πρώτης και δεύ-
τερης τάξης παράγωγοι µιας συνάρτησης σε ένα σηµείο x, µπορούµε να
ϕτιάξουµε προσεγγίσεις αυτής της συνάρτησης σε όλα τα σηµεία µιας γει-
τονιάς του x. Συγκεκριµένα, µπορούµε να προσεγγίσουµε την f(x + p)

µε την κατά Taylor πρώτης τάξης προσέγγισή της,

f(x+ p) ≈ f(x) +∇f(x)T p (1.9)
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ή µε τη κατά Taylor δεύτερης τάξης προσέγγισή της,

f(x+ p) ≈ f(x) +∇f(x)T p+
1

2
pT∇2f(x)p. (1.10)

Οι εξισώσεις (1.9) και (1.10) ονοµάζονται γραµµικό και τετραγωνικό µο-

ντέλο της συνάρτησης f γύρω από ένα σηµείο x, αντίστοιχα. Τα µοντέλα
αυτά χρησιµοποιούνται ευρέως στους αλγορίθµους ϐελτιστοποίησης.

Η κατά Lipschitz συνεχής συνάρτηση. ΄Εστω X και Y ανοιχτά σύνολα
και συνάρτηση f : X → Y. Υποθέτουµε ότι οι ‖ · ‖X και ‖ · ‖Y , είναι
µετρικές των δύο αυτών συνόλων, αντίστοιχα. Τότε λέµε ότι µια τέτοια
συνάρτηση είναι συνεχής κατά Lipschitz στο x ∈ X , αν υπάρχει L(x)

τέτοιο ώστε

‖f(z)− f(x)‖Y ≤ L(x)‖z − x‖X , για όλα τα z ∈ X .

Η σταθερά Lipschitz L(x) εξαρτάται τόσο από το x, όσο και από τις µετρι-
κές ‖ · ‖X και ‖ · ‖Y . Η συνάρτηση είναι τοπικά συνεχής κατά Lipschitz
κοντά στο x, αν το σύνολο X είναι µια ανοιχτή σφαίρα µε κέντρο το x. Εί-
ναι συνεχής κατά Lipschitz στο σύνολο X αν η σταθερά είναι ανεξάρτητη
του x, δηλαδή αν υπάρχει L τέτοιο ώστε

‖f(z)− f(x)‖Y ≤ L‖z − x‖X , για όλα τα x, z ∈ X .

1.2.5 Κυρτότητα

΄Ενα σύνολο S του Rn ονοµάζεται κυρτό αν για οποιαδήποτε σηµεία x, y ∈
S και για κάθε λ ∈ [0, 1], ισχύει ότι

λx+ (1− λ)y ∈ S.

Το σηµείο λx+ (1− λ)y ονοµάζεται κυρτός συνδυασµός των x και y.
Μια συνάρτηση f , ορισµένη σε ένα κυρτό σύνολο S είναι κυρτή, αν για

όλα τα x, y ∈ S και για κάθε λ ∈ [0, 1], έχουµε ότι

f (λx+ (1− λ) y) ≤ λf(x) + (1− λ)f(y).

Λέµε ότι µια συνάρτηση f είναι κοίλη, αν η (−f) είναι κυρτή.
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Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχώς διαφορίσιµη, τότε ισχύει ότι

f(y) ≥ f(x) +∇Tx f(x)(y − x).

Επίσης, αν είναι δύο ϕορές συνεχώς διαφορίσιµη, ο εσσιανός πίνακας
είναι ϑετικά ηµιορισµένος, για όλα τα x ∈ S.

Ορίζουµε ως καµπυλότητα της f στο x ∈ S κατά µήκος µιας κατεύ-
ϑυνσης d, το κλάσµα

dT∇2f(x)d

‖d‖2
.

Αν η f είναι δύο ϕορές συνεχώς παραγωγίσιµη και ισχύει η ανίσωση

dT∇2f(x)d > 0,

τότε λέµε ότι η κατεύθυνση d είναι κατεύθυνση ϑετικής καµπυλότητας.
Αντίστοιχα, αν ισχύει η ανίσωση

dT∇2f(x)d < 0,

λέµε ότι η κατεύθυνση d είναι κατεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας. Προ-
ϕανώς, η καµπυλότητα µιας κυρτής συνάρτησης είναι πάντα µη αρνητικός
αριθµός, ενώ ισχύει και το αντίθετο. ∆ηλαδή, αν ο εσσιανός πίνακας µιας
δύο ϕορές διαφορίσιµης συνάρτησης είναι ϑετικά ηµιορισµένος σε όλο
το S, ή η καµπυλότητα της f σε κάθε σηµείο x ∈ S κατά µήκος κάθε
κατεύθυνσης d είναι µη αρνητική, τότε η f είναι κυρτή.

1.3 Συνθήκες ϐελτιστότητας

Στην παρούσα διατριβή ασχολούµαστε µε τη ϐελτιστοποίηση µη γραµ-
µικών συναρτήσεων. Συγκεκριµένα, ϑέλουµε να υπολογίσουµε τοπικά
ελάχιστα µιας αντικειµενικής συνάρτησης f , n πραγµατικών µεταβλητών
x, όπου το x ανήκει σε µια κλειστή περιοχή εφικτών σηµείων. Αυτή η
εφικτή περιοχή µπορεί να είναι όλο το Rn, οπότε το πρόβληµα είναι χωρίς
περιορισµούς, ή κάποιο υποσύνολο του Rn, οπότε έχουµε να επιλύσου-
µε ένα πρόβληµα µε περιορισµούς. Πιο αναλυτικά, ϑεωρούµε το γενικό
µαθηµατικό πρόβληµα

min
x∈S

f(x), (1.11)
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όπου η f είναι µια οµαλή συνάρτηση από τον Rn στον R και το εφικτό
σύνολο S ⊆ Rn. Για να χαρακτηρίσουµε τη λύση του προβλήµατος (1.11)
ως ϐέλτιστη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, το σηµείο αυτό να ανήκει στο
εφικτό σύνολο S.

Στη συνέχεια ϑα αναφέρουµε τις συνθήκες ϐελτιστότητας, οι οποίες εί-
ναι τα µαθηµατικά εργαλεία που χρησιµοποιούµε ώστε να επαληθεύσουµε
αν ένα σηµείο είναι ή όχι η ϐέλτιστη λύση του εκάστοτε προβλήµατος που
µελετάµε. Αυτές οι συνθήκες ελέγχουν αν ένα σηµείο x∗ έχει τη µικρό-
τερη συναρτησιακή τιµή στη γειτονιά του. Επιπρόσθετα, η πληροφορία
που δίνουν οι έλεγχοι ϐελτιστότητας χρησιµοποιούνται για τον υπολογι-
σµό του επόµενου δοκιµαστικού σηµείου. Οι συνθήκες ϐελτιστότητας
είναι η ϐάση της ανάπτυξης και της ανάλυσης των επαναληπτικών αλγο-
ϱίθµων. Στην πράξη, οι αλγόριθµοι τερµατίζουν όταν αυτές οι συνθήκες
ισχύουν προσεγγιστικά. Οι αποδείξεις των ϑεωρηµάτων που αναφέρον-
ται στη συνέχεια καθώς και περισσότερες λεπτοµέρειες για τις συνθήκες
ϐελτιστότητας, µπορούν να ϐρεθούν στις αναφορές που παρατέθηκαν στην
αρχή αυτού του κεφαλαίου.

1.3.1 Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισµούς

Τα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης χωρίς περιορισµούς µπορούν να εκφρα-
στούν µαθηµατικά ως εξής :

min
x∈Rn

f(x), (1.12)

όπου η αντικειµενική συνάρτηση της µεταβλητής x f : Rn → R είναι
οµαλή.

Ορισµός 1.6. ΄Ενα σηµείο x∗ ονοµάζεται ασθενής τοπικός ελαχιστοποιητής

αν υπάρχει δ > 0 τέτοιο ώστε f(x∗) ≤ f(x) για όλα τα x ∈ Rn, µε ‖x−x∗‖ <
δ. ΄Ενα σηµείο x∗ λέγεται αυστηρά τοπικός ελαχιστοποιητής αν υπάρχει

δ > 0 τέτοιο ώστε f(x∗) < f(x) για όλα τα x ∈ Rn, µε x 6= x∗ και

‖x− x∗‖ < δ.

Ορισµός 1.7. ΄Ενα σηµείο x∗ ονοµάζεται ολικός ελαχιστοποιητής της f αν

f(x∗) ≤ f(x), για όλα τα x ∈ Rn. ΄Ενα σηµείο x∗ λέγεται αυστηρά ολικός

ελαχιστοποιητής της f αν f(x∗) < f(x), για όλα τα x ∈ Rn, µε x 6= x∗.
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Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει τους τύπους ελαχιστοποιητών.

Σχήµα 1.1: Παραδείγµατα τοπικού και ολικού ελαχιστοποιητή σε µία διάσταση

΄Οταν η αντικειµενική συνάρτηση είναι κυρτή, όλοι οι τοπικοί ελαχι-
στοποιητές είναι και ολικοί. Ονοµάζουµε ελάχιστο την τιµή της αντικει-
µενικής συνάρτησης f στον ελαχιστοποιητή.

Οι συνθήκες ϐελτιστότητας για το πρόβληµα (1.12) συνάγονται υπο-
ϑέτοντας πρώτον, ότι ένα σηµείο x∗ είναι τοπικός ελαχιστοποιητής της
συνάρτησης f και δεύτερον, ϑεσπίζοντας κάποιες ιδιότητες που πρέπει να
πληροί το συγκεκριµένο σηµείο, αναφορικά µε της πρώτης και δεύτερης
τάξης παραγώγους της αντικειµενικής συνάρτησης f στο σηµείο αυτό.

Ορισµός 1.8. ΄Εστω f : Rn → R διαφορίσιµη στο x ∈ Rn. Αν υπάρχει

διάνυσµα d ∈ Rn τέτοιο ώστε∇f(x)Td < 0, τότε η d ονοµάζεται κατεύθυνση

µείωσης της f στο x.

Θεώρηµα 1.5. (Πρώτης Τάξης Αναγκαία Συνθήκη) ΄Εστω f : D ⊂ Rn →
R συνεχώς διαφορίσιµη σε ένα ανοιχτό σύνολο D. Αν το x∗ ∈ D είναι

τοπικός ελαχιστοποιητής του προβλήµατος (1.12), τότε

∇f(x∗) = 0. (1.13)

Η απαίτηση (1.13) είναι γνωστή ως πρώτης τάξης (αναγκαία) συνθήκη. ΄Ε-
να σηµείο x∗ που ικανοποιεί τη σχέση (1.13) αναφέρεται ωςπρώτης τάξης

κρίσιµο ή πρώτης τάξης στάσιµο σηµείο της f . Κάθε τοπικός ελαχιστοποι-
ητής πρέπει να είναι πρώτης τάξης κρίσιµο σηµείο.

Ορισµός 1.9. ΄Ενα σηµείο x∗ ∈ Rn ονοµάζεται στάσιµο ή κρίσιµο σηµείο

της διαφορίσιµης συνάρτησης f , αν ∇f(x∗) = 0.
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Θεώρηµα 1.6. (∆εύτερης Τάξης Αναγκαία Συνθήκη) ΄Εστω f : D ⊂ Rn →
R δύο ϕορές συνεχώς διαφορίσιµη σε ένα ανοιχτό σύνολο D. Αν το x∗ είναι

τοπικός ελαχιστοποιητής του προβλήµατος (1.12), τότε ισχύει η (1.13) και ο

εσσιανός πίνακας της f στο x∗ είναι ϑετικά ηµιορισµένος. ∆ηλαδή,

∇f(x∗) = 0 και sT∇2f(x∗)s ≥ 0, για όλα τα s ∈ Rn. (1.14)

Οι απαιτήσεις (1.14) είναι γνωστές ως δεύτερης τάξης (αναγκαίες) συν-
ϑήκες, ενώ το x∗ που τις ικανοποιεί ονοµάζεται δεύτερης τάξης κρίσιµο

σηµείο της f . Προφανώς, ο εσσιανός της f είναι οπωσδήποτε ϑετικά ηµιο-
ϱισµένος στον ελαχιστοποιητή.

Το ακόλουθο ϑεώρηµα αναφέρει υπό ποιες συνθήκες ένα σηµείο x∗

είναι τοπικός ελαχιστοποιητής της αντικειµενικής συνάρτησης f .

Θεώρηµα 1.7. (∆εύτερης Τάξης Ικανή Συνθήκη) ΄Εστω f : D ⊂ Rn → R
δύο ϕορές συνεχώς διαφορίσιµη σε ένα ανοιχτό σύνολο D. Αν

∇f(x∗) = 0 και sT∇2f(x∗)s > 0 για όλα τα s 6= 0 ∈ Rn, (1.15)

τότε το x∗ ∈ D είναι αυστηρά τοπικός ελαχιστοποιητής του προβλήµα-

τος (1.12).

Το Θεώρηµα 1.5 δηλώνει ότι αν το x∗ είναι τοπικός ελαχιστοποιητής,
τότε είναι πρώτης τάξης κρίσιµο σηµείο. Εντούτοις, το αντίστροφο δεν ι-
σχύει. Αν το x∗ είναι πρώτης τάξης κρίσιµο σηµείο, µπορεί να είναι είτε
τοπικός ελαχιστοποιητής ή τοπικός µεγιστοποιητής, αλλά µπορεί να µην
είναι τίποτα από τα δύο. Στην τελευταία περίπτωση, το x∗ ονοµάζεται σαγ-

µατικό σηµείο. Συνεπώς, ένα πρώτης τάξης κρίσιµο σηµείο δεν είναι κατ΄
ανάγκη τοπικός ελαχιστοποιητής. ΄Οµως. αν η αντικειµενική συνάρτη-
ση, η οποία είναι διαφορίσιµη, είναι κυρτή, τότε τα κρίσιµη σηµεία είναι
τοπικοί και ολικοί ελαχιστοποιητές του προβλήµατος (1.12).

Θεώρηµα 1.8. ΄Εστω S ⊂ Rn ένα µη κενό κυρτό σύνολο και f : S ⊂ Rn →
R. ΄Εστω x∗ ∈ S τοπικός ελαχιστοποιητής του προβλήµατος min

x∈S
f(x).

1. Αν η f είναι κυρτή, τότε το x∗ είναι και ολικός ελαχιστοποιητής.

2. Αν η f είναι αυστηρά κυρτή, τότε το x∗ είναι µοναδικός ολικός ελαχι-

στοποιητής.
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Το παρακάτω ϑεώρηµα λέει ότι για διαφορίσιµη κυρτή συνάρτηση,
το κρίσιµο σηµείο είναι ολικός ελαχιστοποιητής. Οπότε, οι ακόλουθες
συνθήκες ϐελτιστότητας είναι ικανές και αναγκαίες.

Θεώρηµα 1.9. ΄Εστω f : Rn → R συνεχώς διαφορίσιµη και κυρτή. Τότε

το x∗ είναι ολικός ελαχιστοποιητής του προβλήµατος (1.12) αν και µόνο αν

∇f(x∗) = 0.

1.3.2 Βελτιστοποίηση µε περιορισµούς

Η γενική µαθηµατική έκφραση ενός προβλήµατος ϐελτιστοποίησης µε πε-
ϱιορισµούς είναι η ακόλουθη:

min
x∈Rn

f(x) υπό τους περιορισµούς
{
ci(x) = 0, i = 1, · · · ,me

ci(x) ≥ 0, i = me + 1, · · · ,m

}
,

όπου η αντικειµενική συνάρτηση f και οι συναρτήσεις περιορισµών ci εί-
ναι οµαλές, πραγµατικές συναρτήσεις στον Rn και τουλάχιστον µία είναι
µη γραµµική. Στα προβλήµατα ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς, απαι-
τούµε η µεταβλητή x να ανήκει σε µια εφικτή περιοχή Ω, η οποία είναι το
σύνολο των σηµείων x που ικανοποιούν τους περιορισµούς. Αν ϑέσουµε
E = {i = 1, · · · ,me} και I = {i = me + 1, · · · ,m}, το εφικτό σύνολο
µπορεί να οριστεί ως

Ω = {x | ci(x) = 0, i ∈ E , ci(x) ≥ 0, i ∈ I}.

Τα σύνολα E και I είναι δύο ξένα µεταξύ τους σύνολα δεικτών και ci :

Rn → R (i ∈ E ∪ I) είναι οι περιορισµοί ισότητας και ανισότητας. Εποµέ-
νως, ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς µπορεί να διατυπω-
ϑεί ως εξής :

min
x∈Rn

f(x) υπό τους περιορισµούς
{
ci(x) = 0, i ∈ E ;

ci(x) ≥ 0, i ∈ I,

}
, (1.16)

Αν ένα σηµείο x ικανοποιεί όλους του περιορισµούς λέγεται εφικτό ση-
µείο. Το σύνολο όλων των εφικτών σηµείων ονοµάζεται εφικτό σύνολο.
Αν το πρόβληµα δεν έχει εφικτά σηµεία, τότε ονοµάζεται µη εφικτό. Οι
διαφορετικού τύπου λύσεις περιορίζονται σε εφικτά σηµεία µόνο.
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Ορισµός 1.10. Αν x∗ ∈ Ω και αν f(x) ≥ f(x∗), για κάθε x ∈ Ω, τότε το

x∗ είναι ολικός ελαχιστοποιητής του προβλήµατος (1.16). Αν x∗ ∈ Ω και

f(x) > f(x∗), για κάθε x ∈ Ω, µε x 6= x∗, τότε το x∗ είναι αυστηρά ολικός

ελαχιστοποιητής του προβλήµατος (1.16).

Ορισµός 1.11. Αν x∗ ∈ Ω και αν υπάρχει γειτονιά B(x∗, δ) του x∗, τέτοια

ώστε f(x) ≥ f(x∗), για κάθε x ∈ Ω∩B(x∗, δ), τότε το x∗ ονοµάζεται τοπικός

ελαχιστοποιητής του προβλήµατος (1.16), όπου B(x∗, δ) = {x | ‖x−x∗‖2 ≤
δ}, µε δ > 0.

Αν x∗ ∈ Ω και αν υπάρχει γειτονιά B(x∗, δ) του x∗, τέτοια ώστε f(x) >

f(x∗), για κάθε x ∈ Ω∩B(x∗, δ), µε x 6= x∗, τότε το x∗ ονοµάζεται αυστηρά

τοπικός ελαχιστοποιητής του προβλήµατος (1.16).

Ορισµός 1.12. Αν x∗ ∈ Ω και αν υπάρχει γειτονιά B(x∗, δ) του x∗ τέτοια

ώστε το x∗ να είναι ο µοναδικός ελαχιστοποιητής στο σύνολο Ω ∩ B(x∗, δ),

τότε το x∗ είναι ένας µεµονωµένος τοπικός ελαχιστοποιητής.

Προφανώς, ένας ολικός ελαχιστοποιητής είναι και τοπικός. Πριν δώσουµε
τον ορισµό των ενεργών περιορισµών, χρειάζεται να ϑεωρήσουµε το σύνολο

I(x) = {i | ci(x) = 0, i ∈ I}.

Ορισµός 1.13. Για κάθε x ∈ Rn το σύνολο των δεικτών των περιορισµών

για τους οποίους ισχύει η ισότητα, δηλαδή

A(x) = {i ∈ E ∪ I(x)}.

ονοµάζεται ενεργό σύνολο περιορισµών στο x.

Λέµε ότι οι περιορισµοί των οποίων οι δείκτες ανήκουν στο σύνολο
ενεργό σύνολο A(x), είναι ενεργοί. Αν j /∈ A(x), τότε ο περιορισµός cj(x)

είναι ανενεργός στο x.

1.3.2.1 Συνθήκες ϐελτιστότητας πρώτης τάξης. Πριν δώσουµε τις
συνθήκες ϐελτιστότητας πρώτης τάξης για προβλήµατα µε περιορισµό, ϑα
δώσουµε τον ορισµό της εφικτής κατεύθυνσης.

Ορισµός 1.14. (Σύνολο Εφικτών Κατευθύνσεων (ΕΚ) ) ΄Εστω x∗ ∈ Ω και

0 6= d ∈ Rn. Αν υπάρχει δ > 0 τέτοιο ώστε x∗ + tδ ∈ Ω, για κάθε t ∈ [0, δ],
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τότε η d ονοµάζεται εφικτή κατεύθυνση του Ω στο x∗. Το σύνολο όλων των

εφικτών κατευθύνσεων του Ω στο x∗ είναι το σύνολο

ΕΚ(x∗,Ω) = {d |x∗ + td ∈ Ω, ∀t ∈ [0, δ]}.

Ορισµός 1.15. (Σύνολο Γραµµικοποιηµένων Εφικτών Κατευθύνσεων) ΄Ε-

στω x∗ ∈ Ω και d ∈ Rn. Αν

dT∇ci(x∗) = 0, i ∈ E ,
dT∇ci(x∗) ≥ 0, i ∈ I(x∗),

τότε η d ονοµάζεται γραµµικοποιηµένη εφικτή κατεύθυνση του Ω στο x∗. Το

σύνολο όλων των γραµµικοποιηµένων εφικτών κατευθύνσεων του Ω στο x∗

είναι το

ΣΓΕΚ(x∗,Ω) =

{
d
∣∣∣ dT∇ci(x∗) = 0, i ∈ E
dT∇ci(x∗) ≥ 0, i ∈ I(x∗)

}
.

Ορισµός 1.16. (Σύνολο Εφικτών Κατευθύνσεων Ακολουθίας) ΄Εστω x∗ ∈
Ω και d ∈ Rn. Αν υπάρχουν ακολουθίες dk (k = 1, 2, · · · ) και δk > 0,

(k = 1, 2, · · · ) τέτοια ώστε x∗ + δkdk ∈ Ω, για κάθε k και dk → d, δk → 0,

τότε η οριακή κατεύθυνση d ονοµάζεται εφικτή κατεύθυνση ακολουθίας του

Ω στο x∗. Το σύνολο όλων των εφικτών κατευθύνσεων ακολουθίας του Ω

στο x∗ είναι το

ΣΕΚΑ(x∗,Ω) =

{
d
∣∣∣ x∗ + δkdk ∈ Ω, ∀k
dk → d, δk → 0

}
.

Για να ορίσουµε τις συνθήκες ϐελτιστότητας πρώτης τάξης, χρησιµο-
ποιούµε τη συνάρτηση Lagrange. Η Λαγκρανσιανή ή συνάρτηση Lagrange
του προβλήµατος (1.16) ορίζεται ως

L(x, λ) = f(x)−
∑
i∈E∪I

λi ci(x),

όπου λ = (λ1, λ2, · · · , λm)T ∈ Rm είναι το διάνυσµα των πολλαπλασια-
στών Lagrange.

Θεώρηµα 1.10. (Πρώτης Τάξης Αναγκαίες Συνθήκες-KKT conditions)
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΄Εστω x∗ ένας τοπικός ελαχιστοποιητής του προβλήµατος (1.16). Αν ισχύει

η ικανότητα περιορισµού

ΣΕΚΑ(x∗,Ω) = ΣΓΕΚ(x∗,Ω), (1.17)

τότε υπάρχουν πολλαπλασιαστές Lagrange λ∗i τέτοιοι ώστε να ικανοποιούν-

ται οι ακόλουθες συνθήκες στο (x∗, λ∗):

∇f(x∗)−
m∑
i

λ∗i ∇ci(x∗) = 0 (1.18)

ci(x
∗) = 0, ∀i ∈ E (1.19)

ci(x
∗) ≥ 0, ∀i ∈ I (1.20)
λ∗i ≥ 0, ∀i ∈ I (1.21)

λ∗i ci(x
∗) = 0, ∀i ∈ I (1.22)

Λέµε ότι το σηµείο x∗ που ικανοποιεί τις συνθήκες KKT είναι ένα
KKT σηµείο ή ένα πρώτης τάξης κρίσιµο σηµείο για το πρόβληµα (1.16).
Οι συνθήκες (1.18)-(1.22) είναι γνωστές και ως συνθήκες Karysh-Kuhn-
Tucker ή πιο απλά, ως συνθήκες KKT. Η συνθήκη (1.18) αναφέρεται
συχνά ως συνθήκη στασιµότητας, γιατί µπορεί να γραφεί ως

∇xL(x∗, λ∗) = ∇f(x∗)−
m∑
i

λ∗i∇ci(x∗) = 0.

Οι συνθήκες (1.19) και (1.20) ονοµάζονται συνθήκες εφικτότητας. Η συν-
ϑήκη (1.21) είναι η συνθήκη µη αρνητικότητας για τους πολλαπλασιαστές
Lagrange. Τέλος, η συνθήκη (1.22) είναι η συνθήκη συµπληρωµατικής

χαλαρότητας, γιατί δηλώνει ότι δεν µπορούν ταυτόχρονα τα λ∗i και ci(x∗)
να είναι µη µηδενικά, ή ισοδύναµα οι πολλαπλασιαστές Lagrange που
αντιστοιχούν σε ανενεργούς περιορισµούς είναι µηδέν.

Ορισµός 1.17. (Ικανότητα Γραµµικώς Ανεξάρτητων Περιορισµών (ΙΓΑΠ)

) Αν οι κλίσεις των ενεργών περιορισµών∇ci(x∗), i ∈ A(x∗) είναι γραµµικά

ανεξάρτητες, τότε ισχύει η ικανότητα γραµµικώς ανεξάρτητων περιορισµών

(LICQ).

Θεώρηµα 1.11. ΄Εστω x∗ τοπικός ελαχιστοποιητής του προβλήµατος (1.16).
Αν ισχύει η ΙΓΑΠ, δηλαδή αν οι∇ci(x∗), i ∈ A(x∗) είναι γραµµικά ανεξάρ-
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τητες, τότε υπάρχουν πολλαπλασιαστές Lagrange λi, i = 1, · · · ,m, τέτοιοι

ώστε να ισχύουν οι συνθήκες (1.18)-(1.22).

Αν το πρόβληµά µας είναι η ελαχιστοποίηση µιας κυρτής συνάρτησης
f σε ένα κυρτό σύνολο Ω, τότε έχουµε ένα πρόβληµα κυρτού προγραµµα-
τισµού,

min f(x), ως προς x ∈ Ω. (1.23)

Για αυτού του είδους τα προβλήµατα ισχύουν τα παρακάτω ϑεωρήµατα.

Θεώρηµα 1.12. Κάθε τοπικός ελαχιστοποιητής ενός προβλήµατος κυρτού

προγραµµατισµού (1.23) είναι και ολικός ελαχιστοποιητής, ενώ το σύνολο

S των ολικών ελαχιστοποιητών είναι κυρτό.

Θεώρηµα 1.13. Το σηµείο KKT ενός προβλήµατος κυρτού προγραµµατι-

σµού είναι ο ελαχιστοποιητής του.

Θεώρηµα 1.14. ΄Ενα πρόβληµα κυρτού προγραµµατισµού µε αντικειµενι-

κή συνάρτηση f αυστηρά κυρτή, έχει µοναδικό ελαχιστοποιητή.

1.3.2.2 Συνθήκες ϐελτιστότητας δεύτερης τάξης. Χρησιµοποιώντας
πληροφορία παραγώγων δεύτερης τάξης µπορούµε να ϑεσπίσουµε τις δεύ-
τερης τάξης συνθήκες ϐελτιστότητας για το πρόβληµα (1.16). Για να εισά-
γουµε αυτές τις συνθήκες ορίζουµε τα σύνολα

I+(x∗) = {i | i ∈ I(x∗) µε λ∗i > 0},

S(x∗, λ∗) =

{
d
∣∣∣ dT ∈ ΣΕΚΑ(x∗,Ω)∑m

i=1 λ
∗
i ci(xk) = 0

}
και

N (x∗, λ∗) =

d
∣∣∣ d 6= 0

dT∇ci(x∗) = 0, i ∈ E ∪ I+(x∗)

dT∇ci(x∗)λ ≥ 0, i ∈ I(x∗) \ I+(x∗)

 .

Θεώρηµα 1.15. (∆εύτερης τάξης αναγκαίες συνθήκες) ΄Εστω x∗ η τοπι-

κή λύση του προβλήµατος µε περιορισµούς (1.16). Αν ισχύει η ικανότητα

περιορισµού (1.17), τότε έχουµε ότι

dT∇2
xxL(x∗, λ∗)d ≥ 0, ∀d ∈ S(x∗, λ∗),
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όπουL(x, λ) η συνάρτηση Lagrange. Επιπλέον, αν S(x∗, λ∗) = N (x∗, λ∗),

τότε

dT∇2
xxL(x∗, λ∗)d ≥ 0, ∀d ∈ N (x∗, λ∗).

Θεώρηµα 1.16. (∆εύτερης τάξης ικανές συνθήκες) ΄Εστω x∗ ένα KKT ση-

µείο του προβλήµατος (1.16). Αν

dT∇2
xxL(x∗, λ∗)d > 0, ∀d ∈ N (x∗, λ∗),

τότε το x∗ είναι µια αυστηρά τοπική λύση του προβλήµατος (1.16).
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2

Βασικές µέθοδοι µη γραµµικής

ϐελτιστοποίησης

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουµε τις τοπικές µεθόδους και τεχνικές ο-

λικής σύγκλισης που µπορούν να εφαρµοστούν για την επίλυση µη γραµ-
µικών προβληµάτων ϐελτιστοποίησης. Οι µέθοδοι αυτές, αποτελούν τη
ϐάση των µεθόδων ϐελτιστοποίησης που προτείνουµε στα επόµενα κε-
ϕάλαια, αποσκοπώντας πάντα στο να γίνει εφικτή η εφαρµογή τους σε
προβλήµατα µεγάλης κλίµακας. Οι µέθοδοι που παρουσιάζουµε έχουν
µόνο τοπικές ιδιότητες σύγκλισης, ενώ οι τεχνικές ολικής σύγκλισης επι-
ϐάλλεται να χρησιµοποιηθούν ώστε να εξασφαλιστεί η σύγκλιση σε ένα
τοπικό ελάχιστο, όταν ο αλγόριθµος έχει ξεκινήσει από ένα αυθαίρετο
αρχικό σηµείο, το οποίο εν γένει δεν ανήκει στη γειτονιά του τοπικού ε-
λαχίστου. Οι τοπικές µέθοδοι που αναφέρουµε είναι η µέθοδος Newton
[68], οι Quasi-Newton µέθοδοι [68] και οι περιορισµένης µνήµης Quasi-
Newton µέθοδοι [56, 67]. Οι αναφερόµενες τεχνικές ολικής σύγκλισης
είναι οι µέθοδοι γραµµικής αναζήτησης [68], καµπυλόγραµµης αναζήτη-
σης [35, 42, 61, 63] και περιοχής εµπιστοσύνης [25].

2.1 Η µέθοδος Newton

Η µέθοδος Newton είναι ίσως η πιο γνωστή από όλες τις επαναληπτικές
µεθόδους. Χρησιµοποιείται στην επίλυση του προβλήµατος

min
x∈Rn

f(x), (2.1)

όπου η αντικειµενική συνάρτηση f : Rn → R είναι δυο ϕορές συνεχώς
διαφορίσιµη. Σε ότι ακολουθεί ϑα δηλώνουµε την πρώτη παράγωγο της f
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µε
g(x) = ∇f(x).

Η ϐασική ιδέα της Newton έχει ως εξής : αντί να ελαχιστοποιήσουµε την
f , ελαχιστοποιούµε το τετραγωνικό µοντέλο της, το οποίο κατασκευάζεται
στην τρέχουσα επανάληψη xk. ΄Εστω λοιπόν ότι η εσσιανή ∇2f(xk) της f
είναι ϑετικά ορισµένη στο xk. Τότε, το παραγόµενο τετραγωνικό µοντέλο
της f µε κέντρο το σηµείο xk,

mk(xk + s) = f(xk) + g(xk)
T s+

1

2
sT∇2f(xk)s,

είναι κυρτό, όπου έχουµε ϑέσει s = x−xk. Οπότε το µοντέλο έχει µοναδι-
κό ελαχιστοποιητή το σηµείο στο οποίο η κλίση του µοντέλου µηδενίζεται.
Αυτό το σηµείο είναι προφανώς η λύση του συστήµατος

∇mk(xk + s) = 0, δηλαδή g(xk) +∇2f(xk)s = 0.

Εποµένως, ελαχιστοποιώντας το mk(xk + s) στην τρέχουσα επανάληψη,
ϐρίσκουµε ότι sk = −

[
∇2f(xk)

]−1
g(xk) και έτσι προκύπτει το επαναλη-

πτικό σχήµα
xk+1 = xk −

[
∇2f(xk)

]−1
g(xk), (2.2)

όπου το διάνυσµα sk = xk+1 − xk, είναι γνωστό ως κατεύθυνση Newton.
΄Οταν η εσσιανή είναι ϑετικά ορισµένη για όλα τα x, η κατεύθυνση Newton
είναι καλά ορισµένη και µπορούµε να συνοψίσουµε τα ϐασικά ϐήµατα
στον ακόλουθο αλγόριθµο:

Αλγόριθµος 2.1 Η µέθοδος Newton

Βήµα 1: ∆οθέντος αρχικού σηµείο x0 ∈ Rn, ε > 0, ϑέσε k := 0.

Βήµα 2: Αν ‖g(xk)‖ ≤ ε, σταµάτα.

Βήµα 3: Υπολόγισε την κατεύθυνση sk επιλύοντας το γραµµικό σύστηµα
∇2f(xk)s = −g(xk), ως προς s.

Βήµα 4: Θέσε xk+1 = xk + sk.

Βήµα 5: Θέσε k := k + 1 και πήγαινε στο Βήµα 2.
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Εύκολα µπορούµε να δείξουµε ότι στην περίπτωση όπου η εσσιανή είναι
ϑετικά ορισµένη, πάντα η παραγόµενη κατεύθυνση είναι µία κατεύθυνση

µείωσης. Πράγµατι, από τη σχέση ∇2f(xk)s = −g(xk), συνεπάγεται ότι

g(xk)
T sk = −sTk∇2f(xk)sk ≤ −σk‖sk‖2, για κάποιο σk > 0.

Εντούτοις, µακρυά από ένα τοπικό ελάχιστο, η εσσιανή ∇2f(x) µπορεί να
µην είναι ϑετικά ορισµένη, µε αποτέλεσµα η κατεύθυνση Newton να µην
είναι κατεύθυνση µείωσης.

Θεώρηµα 2.1. ΄Εστω f : Rn → R δυο ϕορές συνεχώς διαφορίσιµη και

έστω xk σηµείο κοντά στη ϐέλτιστη λύση x∗ του προβλήµατος ελαχιστοποί-

ησης (2.1), µε g(x∗) = 0. Αν η∇2f(x∗) είναι ϑετικά ορισµένη και η∇2f(x)

ικανοποιεί τη συνθήκη Lipschitz

|∇2
ijf(x)−∇2

ijf(y)| ≤M‖x− y‖, για κάποιο M, ∀ i, j ∈ {1, . . . , n}

τότε η επανάληψη Newton (2.2) είναι καλά ορισµένη και η ακολουθία

σηµείων {xk} που δηµιουργείται, συγκλίνει τετραγωνικά στο x∗.

Η µέθοδος Newton συγκλίνει σε µία µόνο επανάληψη για όλες τις τετρα-
γωνικές αντικειµενικές συναρτήσεις. ΄Οµως, ένα πολύ ϐασικό της µειο-
νέκτηµα είναι ότι δεν έχει ολική σύγκλιση. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ό-
τι η µέθοδος συγκλίνει µόνο όταν το αρχικό σηµείο είναι αρκετά κοντά
στο x∗. Επιπλέον, η Newton χρειάζεται δεύτερης τάξης πληροφορία, η
οποία µπορεί είτε να µην είναι διαθέσιµη ή ο υπολογισµός της να εί-
ναι απαγορευτικός σε µεγάλης κλίµακας προβλήµατα, λόγω της χωρικής
πολυπλοκότητάς της που είναι Θ(n2). Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησι-
µοποιούµε είτε τις Quasi-Newton µεθόδους ή τις περιορισµένης µνήµης
Quasi-Newton µεθόδους, αντίστοιχα.

2.2 Οι Quasi-Newton µέθοδοι

Οι Quasi-Newton µέθοδοι είναι µια κλάση µεθόδων, στις οποίες δεν χρειά-
Ϲεται ο υπολογισµός της εσσιανής, αλλά µιας προσέγγισής της. Στηρίζονται
στην ενηµέρωση του προσεγγιστικού εσσιανού πίνακα µε τρόπο που δεν
απαιτεί µεγάλο υπολογιστικό κόστος. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµά τους
είναι ότι δεν χρειάζονται τον υπολογισµό δεύτερων παραγώγων µιας και
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χρησιµοποιούν πληροφορία µόνο από την αντικειµενική συνάρτηση και
τις παραγώγους πρώτης τάξης.

Οι Quasi-Newton µέθοδοι µπορούµε να πούµε ότι ¨γεννήθηκαν¨ στα
µέσα του 1950 από τον W.C. Davidon [27]. Ο αλγόριθµος του Davidon
αποτελεί τον πρώτο Quasi-Newton αλγόριθµο στην ιστορία της ϐελτιστο-
ποίησης. Αρκετά αργότερα αποδείχτηκε από τους Powell [73] και Fletcher
[37] ότι ο αλγόριθµος αυτός ήταν πολύ πιο γρήγορος και αξιόπιστος από
τους ήδη υπάρχοντες αλγόριθµους µη γραµµικής ϐελτιστοποίησης. Αξίζει
να αναφέρουµε ότι η µέθοδος του Davidon παρέµεινε για πάνω από τριάν-
τα χρόνια τεχνική αναφορά, µέχρις ότου δηµοσιεύτηκε επίσηµα το 1991
στο έγκριτο περιοδικό SIAM Journal on Optimization [28]. Μέχρι τις µέ-
ϱες µας, πολλά επιστηµονικά άρθρα ασχολούνται µε αυτόν τον αλγόριθµο
και προτείνονται παραλλαγές του.

Για να προσεγγίσουν οι Quasi-Newton µέθοδοι την εσσιανή της αντι-
κειµενικής συνάρτησης µε έναν συµµετρικό πίνακα, χρησιµοποιούν ένα
τετραγωνικό µοντέλο της f , γύρω από µια συγκεκριµένη επανάληψη. ΄Ε-
στω f : Rn → R δύο ϕορές συνεχώς διαφορίσιµη σε ένα ανοιχτό σύνολο
D ⊂ Rn. Η τετραγωνική προσέγγιση της f στο xk+1 είναι

f(x) ≈ f(xk+1) + gTk+1(x− xk+1) +
1

2
(x− xk+1)T∇2f(xk+1)(x− xk+1),

όπου gk+1 = ∇f(xk+1). Η παράγωγος της προσέγγισης αυτής είναι

g(x) ≈ gk+1 +∇2f(xk+1)(x− xk+1).

Θέτοντας x = xk, sk = xk+1 − xk και yk = gk+1 − gk, έχουµε ότι
∇2f(xk+1)−1yk ≈ sk. Αν η συνάρτηση f είναι κυρτή µε εσσιανή την
∇2f , ισχύει η ισότητα, δηλαδή ισχύει ότι

∇2f(xk+1)−1yk = sk ή ∇2f(xk+1)sk = yk.

Θεωρούµε τώρα το τετραγωνικό µοντέλο της f στο xk+1,

mk+1(x) = f(xk+1)+gTk+1(x−xk+1)+
1

2
(x−xk+1)TBk+1(x−xk+1), (2.3)

όπου Bk+1 είναι η προσέγγιση της εσσιανής στο xk+1. Στο τετραγωνικό
µοντέλο (2.3), αν ϑέσουµε όπου x = xk+1, τότε ικανοποιούνται οι συνθή-



2.2 Οι Quasi-Newton µέθοδοι 35

κες παρεµβολής

mk+1(xk+1) = f(xk+1),

∇mk+1(xk+1) = gk+1.

Επιπλέον, απαιτούµε να ισχύει η συνθήκη παρεµβολής ∇mk+1(xk) = gk,
από όπου έπεται η συνθήκη: gk+1 + Bk+1(xk − xk+1) = gk. ΄Ετσι, έχου-
µε τη λεγόµενη Quasi-Newton εξίσωση, ή αλλιώς εξίσωση της τέµνουσας
(secant equation),

Bk+1(xk+1 − xk) = gk+1 − gk.

Αφού sk = xk+1−xk και yk = gk+1− gk, η παραπάνω εξίσωση µπορεί να
γραφεί ως ακολούθως:

Bk+1sk = yk, (2.4)

ή ισοδύναµα,
sk = Hk+1yk, (2.5)

όπου Hk+1 ο αντίστροφος του προσεγγιστικού εσσιανού πίνακα Bk+1.
∆οθείσης δηλαδή της µετατόπισης sk και της διαφοράς των κλίσεων yk,
η εξίσωση της τέµνουσας απαιτεί ο συµµετρικός και ϑετικά ορισµένος
πίνακας Bk να απεικονίζει το sk στο yk. Αυτό είναι εφικτό, µόνο αν ισχύει
η λεγόµενη συνθήκη καµπυλότητας

sTk yk > 0, (2.6)

δηλαδή, αν ο πίνακαςBk+1 είναι ϑετικά ορισµένος. ΄Οταν η συνθήκη καµ-
πυλότητας (2.6) ικανοποιείται, η εξίσωση τέµνουσας (2.4) έχει µοναδική
λύση Bk+1.

Εποµένως, στις Quasi-Newton µεθόδους είναι απαραίτητο να παρά-
γουµε τον Bk+1 ή τον αντίστροφό του Hk+1, µε κάποιες συµφέρουσες
µεθόδους, ώστε αφενός µεν να ισχύει η εξίσωση τέµνουσας (2.4) ή (2.5),
αφετέρου δε να µην απαιτείται µεγάλο υπολογιστικό κόστος. Γενικά, ένας
τέτοιος πίνακας παράγεται ενηµερώνοντας τον Bk (ή τον Hk) µε κάποιο
τρόπο, ώστε να παραχθεί ο Bk+1 (αντίστοιχα ο Hk+1). Σε όλες τις Quasi-
Newton µεθόδους, ο αρχικός πίνακας B0 (ή H0) τίθεται να είναι είτε ο
µοναδιαίος, δηλαδή B0 = I, ή ένα πολλαπλάσιό του B0 = θI, θ ∈ R∗. Ο
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διαφορετικός τρόπος ενηµέρωσης, χαρακτηρίζει τις διαφορετικές Quasi-
Newton µεθόδους. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι οι SR1, DFP, BFGS και
PSB, οι οποίες αποτελούν την κλάση των Quasi-Newton ενηµερώσεων, τη
γενική PSB ενηµέρωση, όπως είναι γνωστή.

2.3 Η γενική Powell-Symmetric-Broyden (PSB) ε-
νηµέρωση

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η γενική PSB ενηµέρωση, αποτελεί το γεν-
νήτορα των Quasi-Newton ενηµερώσεων. Από αυτή την κλάση πινάκων,
µπορούν να παραχθούν όλες οι ευρέως γνωστές Quasi-Newton ενηµερώ-
σεις. ∆οθέντος ενός συµµετρικού πίνακα B, παράγεται µια ακολουθία
πινάκων, η οποία συγκλίνει σε έναν συµµετρικό πίνακα, ο οποίος ικανο-
ποιεί την εξίσωση της τέµνουσας (2.4).

΄Εστω B ∈ Rn×n συµµετρικός πίνακας και

C1 = B +
(y −Bs) cT

cT s
,

όπου c ∈ Rn και cT s 6= 0. Ο ενηµέρωση αυτή είναι γνωστή ως η γενική

ενηµέρωση πρώτης τάξης του Broyden. Εν γένει, ο πίνακας C1 δεν είναι
συµµετρικός. Γι αυτό ϑεωρούµε τον πίνακα

C2 =
1

2

(
C1 + CT1

)
.

Ο C2 είναι µεν συµµετρικός, αλλά δεν ικανοποιεί πάντα την εξίσωση της
τέµνουσας (2.4). Γι αυτό το λόγο, συνεχίζουµε τη διαδικασία και δηµιουρ-
γούµε µια ακολουθία πινάκων {Ck} ως εξής :

C2k+1 = C2k +
(y −Bs) cT

cT s
,

C2k+1 =
1

2

(
C2k+1 + CT2k+1

)
, k = 0, 1, . . . (2.7)

όπου C0 = B. ∆ηλώνοντας µε Q(y, s) = {C ∈ Rn×n
∣∣Cs = y} το σύνολο

πινάκων που ικανοποιούν την εξίσωση τέµνουσας (2.4), κάθε C2k+1 πίνα-
κας είναι ο κοντινότερος πίνακας στον C2k, που ανήκει στο Q(y, s), ενώ
κάθε C2k+2 είναι ο κοντινότερος συµµετρικός πίνακας στον C2k+1, που
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ανήκει στο Q(y, s). Το όριο αυτής της ακολουθίας πινάκων {Ck} είναι ο
πίνακας [73]

B̄ = B +
(y −Bs) cT + c (y −Bs)T

sT c
− (y −Bs)T s

sT c

ccT

sT c
, (2.8)

ο οποίος είναι συµµετρικός και ικανοποιεί την Quasi-Newton εξίσωση (2.4).

Θεώρηµα 2.2. (Powell [73]) ΄Εστω συµµετρικός πίνακαςB ∈ Rn×n, c, s, y ∈
Rn και sT c 6= 0. ΄Εστω η ακολουθία πινάκων {Ck} που ορίζεται από τη

σχέση (2.7), µε C0 = B. Τότε η ακολουθία {Ck} συγκλίνει στον πίνακα B̄,

ορισµένο στην (2.8).

Ο πίνακας (2.8) παράγει µια κλάση ενηµερώσεων δεύτερης τάξης (rank
two) που προκύπτει από συµµετρικοποίηση. Αν ξαναγράψουµε τη σχέ-
ση (2.8) ϑεωρώντας και τους δείκτες της επανάληψης, η σχέση αυτή γίνεται

Bk+1 = Bk +
(yk −Bksk) cTk + ck (yk −Bksk)T

sTk ck

− (yk −Bksk)T sk
sTk ck

sks
T
k

sTk ck
, (2.9)

η οποία και αποτελεί τη γενική PSB ενηµέρωση. Σε αυτή την κλάση
ενηµερώσεων, ανάλογα µε την επιλογή του διανύσµατος ck, παράγεται και
µία συγκεκριµένη Quasi-Newton ενηµέρωση. Πιο αναλυτικά, αν ϑέσουµε
στην (2.9)

• ck = yk −Bksk, προκύπτει η SR1 ενηµέρωση πρώτης τάξης,

• ck = yk, έχουµε την DFP ενηµέρωση δεύτερης τάξης,

• ck = (1/wk+1)yk + (wk/wk+1)Bksk, όπου wk = (sTk yk/s
T
kBksk)

1/2,
δηµιουργείται η BFGS ενηµέρωση δεύτερης τάξης, και

• τέλος, για ck = sk, έχουµε την PSB ενηµέρωση δεύτερης τάξης.
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2.3.1 Η SR1 συµµετρική ενηµέρωση πρώτης τάξης

Η SR1 (Symmetric Rank 1 update) είναι µια Quasi-Newton ενηµέρωση,
η οποία προκύπτει από τη γενική PSB (2.9), αν ϑέσουµε

ck = yk −Bksk.

Η SR1 παράγει τον Bk+1 ενηµερώνοντας τον Bk µέσω µιας ενηµέρωσης
της µορφής Bk+1 = Bk + Ek, όπου ο Ek είναι ένας πίνακας µικρότερης
τάξης. ΄Ετσι, στην περίπτωση της ενηµέρωσης πρώτης τάξης, έχουµε

Bk+1 = Bk + uvT , (2.10)

όπου u, v ∈ Rn. Από την εξίσωση της τέµνουσας (2.4) έχουµε ότι

Bk+1sk = (Bk + uvT )sk = yk,

οπότε,
(vT sk)u = yk −Bksk. (2.11)

Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι το διάνυσµα u πρέπει να είναι στην κατεύ-
ϑυνση του yk − Bksk. Υποθέτοντας ότι yk − Bksk 6= 0 (αλλιώς ο Bk ϑα
ικανοποιούσε την εξίσωση τέµνουσας) και ότι το διάνυσµα u είναι τέτοιο
ώστε uT sk 6= 0, από τις (2.10) και (2.11) έχουµε ότι

Bk+1 = Bk +
1

vT sk
(yk −Bksk) vT , (2.12)

όπου ο πίνακας Bk+1 ονοµάζεται (όπως είδαµε πιο πριν) Broyden γενική
ενηµέρωση πρώτης τάξης. Επειδή όµως ο Bk+1 πρέπει να είναι συµµετρι-
κός πίνακας, ϑέτουµε ως v το διάνυσµα v = yk−Bksk. ΄Ετσι, καταλήγουµε
στην εξίσωση

Bk+1 = Bk +
(yk −Bksk) (yk −Bksk)T

(yk −Bksk)T sk
. (2.13)

Ο παραπάνω πίνακας ονοµάζεται συµµετρική ενηµέρωση πρώτης τάξης ή
απλά SR1 ενηµέρωση.

΄ΕστωHk = B−1
k ο αντίστροφος προσεγγιστικός εσσιανός πίνακας στην

k επανάληψη. Τότε από τον τύπο των Sherman-Morrison-Woodbury (
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σελ. 8), έχουµε ότι ο αντίστροφος της SR1 ενηµέρωσης (2.13) είναι ο

Hk+1 = Hk +
(sk −Hkyk) (sk −Hkyk)

T

(sk −Hkyk)
T yk

. (2.14)

Μερικές ϕορές, ο παρανοµαστής (yk −Bksk)T sk της SR1 (2.13) είναι
πολύ µικρός ή ακόµα και µηδέν, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σοβαρές
αριθµητικές δυσκολίες ή ακόµα και να καταρρεύσει ο αλγόριθµος. ΄Εχει
παρατηρηθεί στην πράξη ότι η SR1 συµπεριφέρεται καλά αν παραλείψου-
µε την ενηµέρωση στην περίπτωση που ο παρανοµαστής είναι µικρός. Πιο
συγκεκριµένα, η ενηµέρωση γίνεται µόνο όταν

|sTk (yk −Bksk) | ≥ r‖sk‖‖yk −Bksk‖, (2.15)

όπου το r ∈ (0, 1) είναι ένας πολύ µικρός αριθµός, της τάξης του 10−8.
Αν η ανίσωση (2.15) δεν ισχύει, απλώς ϑέτουµε Bk+1 = Bk, δηλαδή χρη-
σιµοποιούµε τον ίδιο προσεγγιστικό πίνακα για την επόµενη επανάληψη
του αλγορίθµου.

2.3.2 Η DFP συµµετρική ενηµέρωση δεύτερης τάξης

Η DFP ενηµέρωση (Davidon, Fletcher, Powell) είναι µια συµµετρική ε-
νηµέρωση δεύτερης τάξης, δηλαδή ο Bk ή αντίστοιχα ο αντίστροφός του
Hk, ενηµερώνεται από την πρόσθεση δύο πινάκων πρώτης τάξης. Η DFP
προκύπτει από τη γενική PSB ενηµέρωση, αν στον πίνακα (2.9) ϑέσουµε

ck = yk.

΄Εστω ο αντίστροφος προσεγγιστικός πίνακας Hk. Η δεύτερης τάξης ενη-
µέρωση ϑα είναι της µορφής

Hk+1 = Hk + auuT + bvvT , (2.16)

όπου τα ϐαθµωτά µεγέθη a, b ∈ R, καθώς και τα διανύσµατα u, v ∈ Rn

πρέπει να καθοριστούν. Από την Quasi-Newton εξίσωση (2.5) και τη σχέ-
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ση (2.16) έχουµε:

Hk+1yk = sk(
Hk + auuT + bvvT

)
yk = sk

Hkyk + ayTk uu+ bvT ykv = sk. (2.17)

Προφανώς τα u και v δεν µπορούν να οριστούν µονοσήµαντα, ωστόσο οι
πιο απλή επιλογή είναι να ϑέσουµε u = sk και v = Hkyk. Αντικαθιστώντας
τα διανύσµατα u και v στην (2.17) ϐρίσκουµε ότι

Hkyk + asTk yksk + byTkHkykHkyk = sk(
1 + byTkHkyk

)
Hkyk +

(
asTk yk − 1

)
sk = 0,

οπότε a = 1/sTk yk και b = −1/yTkHkyk. ΄Ετσι, η σχέση (2.16) γίνεται

Hk+1 = Hk +
sks

T
k

sTk yk
−
Hky

T
k ykHk

yTkHkyk
. (2.18)

Η εξίσωση (2.18) αποτελεί την πρώτη Quasi-Newton ενηµέρωση που προ-
τάθηκε από τον Davidon [27] το 1959, ενώ µελετήθηκε περαιτέρω από
τους Fletcher & Powell [38], από τους οποίους έλαβε και το όνοµά της
ως DFP ενηµέρωση. Από τον τύπο των Sherman-Morrison-Woodbury
(σελ. 8), ϐρίσκουµε ότι ο προσεγγιστικός εσσιανός είναι ο πίνακας

Bk+1 = Bk +
(yk −Bksk) yTk + yk (yk −Bksk)T

sTk yk

− (yk −Bksk)T sk(
sTk yk

)2 yky
T
k . (2.19)

Η DFP µέθοδος έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς σε πολλές εφαρµογές και
έχει παίξει σηµαντικό ϱόλο στη ϑεωρητική ανάλυση των αριθµητικών αλ-
γορίθµων. Ωστόσο, εµπεριστατωµένες αριθµητικές µελέτες της µεθόδου
έχουν δείξει ότι είναι υπολογιστικά ασταθής και µερικές ϕορές παράγει α-
ϱιθµητικά ιδιάζοντες προσεγγιστικούς πίνακες της εσσιανής. Εν αντιθέσει,
η ευρέως γνωστή BFGS ενηµέρωση, που ϑα δούµε στην επόµενη ενότητα,
δεν παρουσιάζει αριθµητικές αστάθειες µε αποτέλεσµα η απόδοσή της να
είναι ανώτερη από την απόδοση της DFP.
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2.3.3 Η BFGS συµµετρική ενηµέρωση δεύτερης τάξης

΄Οπως και η DFP, έτσι και η BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno)
είναι µια συµµετρική ενηµέρωση δεύτερης τάξης, δηλαδή ο Bk ενηµερώ-
νεται από την πρόσθεση δύο πινάκων πρώτης τάξης. Προκύπτει από τη
γενική PSB ενηµέρωση (2.9), αν ϑέσουµε

ck =
1

wk+1
yk +

wk
wk+1

, όπου wk =

(
sTk yk

sTkBksk

)1/2

.

Θεωρούµε λοιπόν τη γενική µορφή µιας ενηµέρωσης δεύτερης τάξης

Bk+1 = Bk + auuT + bvvT , (2.20)

όπου τα ϐαθµωτά µεγέθη a, b ∈ R, όπως επίσης και τα διανύσµατα u, v ∈
Rn ϑα πρέπει να προσδιοριστούν. Από την Quasi-Newton εξίσωση (2.4)
και την (2.20) έχουµε:

Bk+1sk = yk(
Bk + auuT + bvvT

)
sk = yk

Bksk + asTk uu+ bvT skv = yk. (2.21)

Για άλλη µια ϕορά τα u και v δεν µπορούν να οριστούν µονοσήµαντα,
αλλά οι προφανείς επιλογές είναι να ϑέσουµε u = yk και v = Bksk. Τότε
από την (2.21) έχουµε:

Bksk + asTk ykyk + bsTkBkskBksk = yk(
1 + bsTkBksk

)
Bksk +

(
asTk yk − 1

)
yk = 0,

οπότε a = 1/sTk yk και b = −1/sTkBksk. ΄Ετσι, η σχέση (2.20) γίνεται

Bk+1 = Bk +
yky

T
k

sTk yk
−
Bksks

T
kBk

sTkBksk
, (2.22)

που ονοµάζεται BFGS ενηµέρωση, επειδή ανακαλύφθηκε ξεχωριστά από
τους Broyden [24], Fletcher [36], Goldfarb [41] και Shanno [80]. Η BFGS
ενηµέρωση µπορεί να υπολογιστεί από την DFP ενηµέρωση, αντικαθιστών-
τας απλά τους Hk+1 ↔ Bk+1 και sk ↔ yk.
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Για να υπολογίσουµε τον αντίστροφοHk+1 του Bk+1, χρησιµοποιούµε
τον τύπο των Sherman-Morrison-Woodbury (σελ. 8), από όπου λαµβά-
νουµε ότι ο Hk+1 εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση:

Hk+1 = Hk +

(
1 +

yTkHkyk

sTk yk

)
sks

T
k

sTk yk
−
sky

T
kHk +Hkyks

T
k

sTk yk
. (2.23)

2.3.4 Η PSB ενηµέρωση δεύτερης τάξης

Η PSB ενηµέρωση, επίσηµα γνωστή ως η Powell-συµµετρική-Broyden ε-
νηµέρωση (Powell-Symmetric-Broyden) λόγω του Powell [73], είναι και
αυτή µια ενηµέρωση δεύτερης τάξης. Προκύπτει από τη γενική PSB ενη-
µέρωση (2.9), αν ϑέσουµε

ck = sk

και είναι ο πίνακας

Bk+1 = Bk +
(yk −Bksk) sTk + sk (yk −Bksk)T

sTk sk

− (yk −Bksk)T sk
sTk sk

sks
T
k

sTk sk
. (2.24)

Για την εύρεση του αντιστρόφου, από τον τύπο των Sherman-Morrison-
Woodbury (σελ. 8), λαµβάνουµε την έκφραση

Hk+1 = Hk −
hkh

T
k (sTkHksk)−

(
hks

T
kHk +Hkskh

T
k

)
(sTkHkyk)

(hTk yk)
(
sTkHksk

)
−
(
sTkHkyk

)2
+

Hksks
T
kHk

(
hTk yk

)
(hTk yk)

(
sTkHksk

)
−
(
sTkHkyk

)2 ,
όπου hk = Hkyk − sk.
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2.3.5 Η Broyden κλάση

Αν ϑεωρήσουµε το συνδυασµό των DFP και BFGS ενηµερώσεων, παίρνου-
µε την κλάση ενηµερώσεων

Bk+1 = (1− θ)BBFGS
k+1 + θBDFP

k+1 (2.25)
= θBBFGS

k+1 + θwkw
T
k (2.26)

= BDFP
k+1 + (θ − 1)wkw

T
k (2.27)

= Bk +
yky

T
k

sTk yk
−
Bksks

T
kBk

sTkBksk
+ θwkw

T
k , (2.28)

όπου θ παράµετρος και

wk =
(
sTkBksk

)1/2( yk
sTk yk

− Bksk
sTkBksk

)
.

Οι σχέσεις (2.26)-(2.28), περιγράφουν την Broyden κλάση. Προφανώς,
για θ = 0 έχουµε την BFGS ενηµέρωση, ενώ για θ = 1 έχουµε τη DFP
ενηµέρωση.

Ο αντίστροφος του πίνακα Bk+1, είναι ο πίνακας

Hk+1 = φHBFGS
k+1 + (1− φ)HDFP

k+1 (2.29)
= HBFGS

k+1 + (φ− 1)vkv
T
k (2.30)

= Hk +
sks

T
k

sTk yk
−
Hkyky

T
kHk

yTkHkyk
+ φkvkv

T
k , (2.31)

όπου φ είναι παράµετρος και

vk =
(
yTkHkyk

)
1/2

(
sk
sTk yk

Hkyk
yTkHkyk

)
.

Αν 0 ≤ φ ≤ 1, οι σχέσεις (2.30)-(2.31), περιγράφουν την κυρτή Broyden
κλάση ενηµερώσεων. Για φ = 0 έχουµε την DFP ενηµέρωση, για φ = 1 τη
BFGS και για φ =

sTk yk
yTk (sk−Hkyk)

, την SR1 ενηµέρωση.
Η σχέση που συνδέει τις παραµέτρους φ και θ είναι η εξής :

θ =
φ− 1

φ− 1− φµ
, όπου µ =

yTkHkyks
T
kBksk(

sTk yk
)2 .
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Προφανώς, επειδή ισχύει ότι wTk sk = 0 και vTk yk = 0, η Broyden κλά-
ση (2.26)-(2.28) και (2.30)-(2.31), ικανοποιεί την εξίσωση τέµνουσας (2.4)
και (2.5), για κάθε παράµετρο φ και θ.

2.4 Οι Quasi-Newton ενηµερώσεις περιορισµένης
µνήµης

Οι Quasi-Newton ενηµερώσεις δεν είναι εφαρµόσιµες για µεγάλης κλίµα-
κας προβλήµατα ϐελτιστοποίησης γιατί οι υπολογιστικές απαιτήσεις αυξά-
νονται αναλογικά µε το n2. Γι αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν οι περιορισµέ-
νης µνήµης Quasi-Newton µέθοδοι, γνωστές στη διεθνή ϐιβλιογραφία ως
limited-memory Quasi-Newton methods [67, 68]. Σε προβλήµατα ϐελτι-
στοποίησης µεγάλης κλίµακας, οι µέθοδοι αυτές είναι οι πιο κατάλληλες
για να προσεγγίσουν την εσσιανή της αντικειµενικής συνάρτησης.

Οι περιορισµένης µνήµης Quasi-Newton µέθοδοι χρησιµοποιούν πλη-
ϱοφορία καµπυλότητας µόνο από τις m πιο πρόσφατες επαναλήψεις, µε
σκοπό να κατασκευάσουν τον προσεγγιστικό εσσιανό πίνακα. Η πλη-
ϱοφορία αυτή αποθηκεύεται σε m διανυσµατικά Ϲεύγη {si, yi}, όπου i =

k−m, . . . , k−1. Συνεπώς, αποθηκεύονται µόνο µερικά n-διάστατα διανύ-
σµατα, αντί να αποθηκευθούν και να υπολογιστούν οι n×n προσεγγίσεις
της εσσιανής. Αφού υπολογιστεί η νέα επανάληψη, το παλαιότερο Ϲεύγος
από τα {si, yi} διαγράφεται και αντικαθίσταται από το καινούργιο Ϲεύγος
{sk, yk}. Η επιλογή του αριθµού m των αποθηκευµένων Ϲευγών {si, yi},
εξαρτάται τόσο από τη διάσταση του προβλήµατος που έχουµε να λύσουµε,
όσο και από τη µνήµη του υπολογιστή.

Η πιο γνωστή από τις Quasi-Newton µεθόδους περιορισµένης µνήµης
είναι η περιορισµένης µνήµης BFGS µέθοδος, γνωστή ως L-BFGS [56, 67].
Ο αντίστροφος προσεγγιστικός πίνακας Hk+1 δίνεται από τον τύπο

Hk+1 = Hk +

(
1 +

yTkHkyk

sTk yk

)
sks

T
k

sTk yk
−
sky

T
kHk +Hkyks

T
k

sTk yk

=

(
I −

sky
T
k

sTk yk

)
Hk

(
I −

yks
T
k

sTk yk

)
+
sks

T
k

sTk yk
.
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Θέτοντας
ρk =

1

sTk yk
και Vk = I − ρkyksTk ,

ο πίνακας Hk+1 µπορεί να γραφεί ως

Hk+1 = V T
k HkVk + ρksks

T
k , (2.32)

δηλαδή ο Hk ενηµερώνεται χρησιµοποιώντας το Ϲεύγος {sk, yk}. Στην L-
BFGS µέθοδο σώζουµε m Ϲεύγη (si, yi), i = k −m, k −m + 1, . . . , k − 1

για να ανακατασκευάσουµε τον Hk. Στην k επανάληψη, αφού διαλέξουµε
έναν αρχικό πίνακα H(0)

k , εφαρµόζουµε τον τύπο (2.32) επαναληπτικά m
ϕορές, δηλαδή

H
(j+1)
k = V T

k−m+jH
(j)
k Vk−m+j+ρk−m+jsk−m+js

T
k−m+j , j = 0, . . . ,m−1

οπότε λαµβάνουµε

Hk =
(
V T
k−1 . . . V

T
k−m

)
H

(0)
k (Vk−mVk−m+1 . . . Vk−1)

+ρk−m
(
V T
k−1 . . . V

T
k−m+1

)
sk−ms

T
k−m (Vk−m+1 . . . Vk−1)

+ρk−m+1

(
V T
k−1 . . . V

T
k−m+2

)
sk−m+1s

T
k−m+1 (Vk−m+2 . . . Vk−1)

+ . . .

+ρk−1sk−1s
T
k−1.

Μια επιλογή του αρχικού πίνακα H(0)
k ϑα µπορούσε να είναι είτε ο µονα-

διαίος ή κάποιο πολλαπλάσιό του, όπως για παράδειγµα

H
(0)
k =

sTk yk

yTk yk
I ή H

(0)
k =

sTk sk

sTk yk
I.

2.4.1 Οι Quasi-Newton ενηµερώσεις ελάχιστης µνήµης

Οι Quasi-Newton ενηµερώσεις ελάχιστης µνήµης [68] χρησιµοποιούνται
ευρέως σε προβλήµατα ϐελτιστοποίησης µεγάλης κλίµακας [4, 17, 33].
Σε αυτές τις µεθόδους ο προηγούµενος προσεγγιστικός εσσιανός πίνακας,
πριν ενηµερωθεί, αντικαθίσταται από το µοναδιαίο ή κάποιο πολλαπλάσιό
του, ενώ µόνο το πιο πρόσφατο διανυσµατικό Ϲεύγος (sk, yk) ϕυλάσσεται
σε κάθε επανάληψη (m = 1). Εποµένως, έχουµε µια ενηµέρωση της
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µορφής
Bk+1 = U(B

(0)
k , sk, yk),

όπου ο B(0)
k = θI, θ ∈ R∗, είναι ο πίνακας που αντικαθιστά τον προη-

γούµενο προσεγγιστικό εσσιανό. Συνεπώς, η κλάση της ελάχιστης µνήµης
γενικής PSB ενηµέρωσης είναι η ακόλουθη:

Bk+1 = B
(0)
k +

(
yk −B

(0)
k sk

)
cTk + ck

(
yk −B

(0)
k sk

)T
sTk ck

−

(
yk −B

(0)
k sk

)T
sk

sTk ck

sks
T
k

sTk ck
.

Αν ϑέσουµε B(0)
k = θI, τότε η παραπάνω ενηµέρωση µπορεί να γραφεί ως

εξής :

Bk+1 = θI +
(yk − θsk) cTk + ck (yk − θsk)T

sTk ck
− (yk − θsk)T sk

sTk ck

sks
T
k

sTk ck
,

όπου για

• ck = yk − θsk, έχουµε την ελάχιστης µνήµης SR1 ενηµέρωση,

• ck = yk, δηµιουργείται η ελάχιστης µνήµης DFP ενηµέρωση,

• ck = (1/wk+1)yk + (θwk/wk+1)sk, όπου wk = (sTk yk/θs
T
k sk)

1/2,
λαµβάνουµε την ελάχιστης µνήµης BFGS ενηµέρωση και για

• ck = sk, προκύπτει η ελάχιστης µνήµης PSB ενηµέρωση.

2.5 Οι µέθοδοι γραµµικής αναζήτησης

Οι µέθοδοι γραµµικής αναζήτησης αναφέρονται στη ϐελτιστοποίηση µιας
µονοδιάστατης συνάρτησης και αποτελούν τη ϐάση της ϐελτιστοποίησης
συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. ∆οθέντος ενός σηµείου xk, οι µέθοδοι
γραµµικής αναζήτησης δηµιουργούν µια ακολουθία επαναλήψεων µέσω
του σχήµατος

xk+1 = xk + αkdk.
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∆οθείσης µιας κατεύθυνσης µείωσης dk, σκοπός είναι να ϐρούµε ένα κα-
τάλληλο µήκος ϐήµατος αk, έτσι ώστε στη νέα επανάληψη η αντικειµενική
συνάρτηση να έχει µικρότερη τιµή από ότι στην προηγούµενη επανάληψη.
Αν ϑέσουµε

φ(α) = f(xk + αdk),

το πρόβληµα της αναζήτησης ενός µήκους ϐήµατος στην κατεύθυνση dk
τέτοιου ώστε

φ(αk) < φ(0),

είναι απλά µια γραµµική αναζήτηση για το α. Η επιλογή που ϑα έδινε
το ϐέλτιστο αk είναι ϑεωρητικά η λύση του ακόλουθου µονοδιάστατου
προβλήµατος ελαχιστοποίησης

min
α>0

φ(α), όπου φ(α) = f(xk + αdk). (2.33)

Εντούτοις, ο ακριβής ελαχιστοποιητής του προβλήµατος (2.33) είναι υ-
πολογιστικά ακριβός και µη απαραίτητος. Εποµένως, αντί να λυθεί το
πρόβληµα (2.33) επακριβώς και να εκτελεστεί µία ακριβής γραµµική α-

ναζήτηση, συνήθως προτιµάται η επίλυση του προβλήµατος (2.33) προ-
σεγγιστικά, εκτελώντας µία µη-ακριβή γραµµική αναζήτηση (inexact), στην
οποία επιβάλλονται κάποιες συνθήκες, ώστε να εξασφαλιστεί µια επαρκής
µείωση της f . Οι συνθήκες αυτές χρησιµοποιούν πληροφορία πρώτης τά-
ξης, ενώ οι πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες είναι η συνθήκη Armĳo [13],
οι συνθήκες Goldstein [44], και οι συνθήκες Wolfe [89].

Η συνθήκη Armĳo [13] δηλώνει ότι δοθέντων β ∈ (0, 1), ρ ∈ (0, 1
2) και

τ > 0, υπάρχει τουλάχιστον ένας µη αρνητικός ακέραιος mk, τέτοιος ώστε

f(xk + βmτdk) ≤ f(xk) + ρβmτ∇f(xk)
Tdk. (2.34)

Ο Goldstein [44] ϑεώρησε το διάστηµα

J = {α > 0 | f(xk + αdk) < f(xk)}.

Για να εγγυηθούµε ότι η αντικειµενική συνάρτηση µειώνεται επαρκώς,
διαλέγουµε ένα µήκος ϐήµατος α τέτοιο ώστε να είναι µακρυά από τα δύο
άκρα του διαστήµατος J . Οι συνθήκες για να το επιτύχουµε αυτό είναι οι
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ακόλουθες :

f(xk) + (1− ρ)α∇f(xk)
Tdk ≤ f(xk + αdk) (2.35)

f(xk + αdk) ≤ f(xk) + ρα∇f(xk)
Tdk, (2.36)

όπου 0 < ρ < 1/2.
Οι πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες συνθήκες είναι οι συνθήκες Wolfe

[89]:

f(xk + αdk) ≤ f(xk) + c1α∇f(xk)
Tdk, (2.37)

∇f(xk + αdk)
Tdk ≥ c2∇f(xk)

Tdk, (2.38)

όπου 0 < c1 < c2 < 1. Η γεωµετρική αναπαράσταση της δεύτερης συνθή-
κης (2.38), γνωστής ως συνθήκη καµπυλότητας, είναι ότι η κλίση φ′(αk)

στο δεκτό σηµείο πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση από ένα πολλαπλάσιο
c2 της αρχικής κλίσης.

΄Ενας τυπικός αλγόριθµος γραµµικής αναζήτησης είναι ο ακόλουθος :

Αλγόριθµος 2.2 Μέθοδος γραµµικής αναζήτησης

Βήµα 1: ∆οθέντων x0, και ε→ 0, ϑέσε k = 0, και υπολόγισε την ∇f(x0);

Βήµα 2: Αν ‖∇f(xk)‖ ≤ ε, σταµάτα;

Βήµα 3: Υπολόγισε µια κατεύθυνση µείωσης dk τέτοια ώστε

dTk∇f(xk) < 0.

Βήµα 4: Βρες αk > 0 τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες Armi-
jo (2.34), Goldstein (2.35)-(2.36) ή Wolfe (2.37)-(2.38).

Βήµα 4: Θέσε xk+1 = xk + αkpk.

Βήµα 5: Υπολόγισε την ∇f(xk+1), ϑέσε k = k+1 και πήγαινε στο Βήµα
2;

Στην πράξη, πολύ συχνά χρησιµοποιούµε µόνο τη συνθήκη (2.37), αν
διαλέξουµε ένα κατάλληλο α που δεν είναι πολύ µικρό. Η µέθοδος αυτή
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ονοµάζεται µέθοδος γραµµικής αναζήτησης υπαναχώρησης (backtracking
line search). Η ιδέα είναι, να δοκιµάσουµε πρώτα το µήκος ϐήµατος
α = 1. Αν το xk + αkdk δεν είναι αποδεκτό, τότε µειώνουµε το α έως ότου
το xk + αkdk ικανοποιήσει τη συνθήκη (2.37)

Για να αποδείξουµε την ιδιότητα της µείωσης της f στη µέθοδο της
γραµµικής αναζήτησης, προσπαθούµε να αποφύγουµε την περίπτωση ό-
που οι κατευθύνσεις αναζήτησης αkdk είναι σχεδόν κάθετες µε την αρνη-
τική κλίση −∇f(xk). ΄Αρα, η γωνία ϑk µεταξύ της αkdk και της −∇f(xk)

πρέπει να είναι οµοιόµορφα ϕραγµένη µακρυά από τις 900, δηλαδή

ϑk ≤
π

2
− µ, για κάθε k, (2.39)

όπου µ > 0. Η ϑk ∈ [0, π2 ] ορίζεται από τη σχέση

cosϑk = −
αkd

T
k∇f(xk)

‖αkdk‖‖∇f(xk)‖
.

Αλλιώς, το εσωτερικό γινόµενο αkdTk∇f(xk) τείνει στο µηδέν, µε αποτέ-
λεσµα η αkdk να µην είναι κατεύθυνση µείωσης. Το ακόλουθο ϑεώρηµα
αποτελεί το ϑεώρηµα ολικής σύγκλισης του γενικού Αλγόριθµου 2.2 ανα-
κριβούς γραµµικής αναζήτησης :

Θεώρηµα 2.3. ΄Εστω ότι το µήκος ϐήµατος αk στον Αλγόριθµο 2.2, ορίζεται

από τις συνθήκες Armĳo (2.34), Goldstein (2.35)-(2.36) ή Wolfe (2.37)-
(2.38). ΄Εστω ακόµα ότι η dk ικανοποιεί τη σχέση (2.39). Αν η ∇f υπάρχει

και είναι οµοιόµορφα συνεχής στο σύνολο {x|f(x) ≤ f(x0)}, τότε είτε

∇f(xk) = 0 για κάποιο k, ή f(xk)→ −∞ ή ∇f(xk)→ 0.

2.6 Οι µέθοδοι καµπυλόγραµµης αναζήτησης

Θεωρούµε το πρόβληµα ϐελτιστοποίησης

min f(x), x ∈ D ⊂ Rn,

στο οποίο η αντικειµενική συνάρτηση f : Rn → R είναι συνεχώς διαφορί-
σιµη στο ανοιχτό σύνολοD. Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος, πέρα
από τις µεθόδους γραµµικής αναζήτησης, οι οποίες χρησιµοποιούν πρώ-
της τάξης πληροφορία, χρησιµοποιούνται και οι µέθοδοι καµπυλόγραµ-
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µης αναζήτησης, οι οποίες χρησιµοποιούν πληροφορία δεύτερης τάξης.
Η δεύτερης τάξης πληροφορία εισάγεται µέσω της κατεύθυνσης αρνητι-
κής καµπυλότητας. Υπενθυµίζουµε εδώ ότι, για µια συνάρτηση η οποία
είναι δύο ϕορές συνεχώς διαφορίσιµη, το διάνυσµα d ∈ Rn είναι µια κα-
τεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας σε ένα σηµείο x ∈ Rn, αν ισχύει η
σχέση

dT∇2f(x)d < 0,

στο x. Αυτή η κατεύθυνση συνδέεται µε το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί
στην πιο αρνητική ιδιοτιµή του εσσιανού πίνακα της f . Στην κατεύθυν-
ση αρνητικής καµπυλότητας, το τετραγωνικό µοντέλο της αντικειµενικής
συνάρτησης

mk(xk + d) = f(xk) +∇f(xk)
Td+

1

2
dT∇2f(xk)d,

είναι µη ϕραγµένο από κάτω, µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυνατότητα µε-
γάλης µείωσης της τιµής της f , προς την κατεύθυνση αυτή.

Ιστορικά, η χρήση της κατεύθυνσης αρνητικής καµπυλότητας προτά-
ϑηκε το 1968 από τους Fiacco & McCormick [35] και το 1976 από τους
Botsaris & Jacobson [23]. Το 1977, ο McCormick [61] τροποποίησε τον
κανόνα του Armĳo (2.34) έτσι ώστε η µέθοδος να µπορεί να χρησιµοποιεί
πληροφορία δεύτερης τάξης, ειδικά στη περίπτωση όπου ο εσσιανός πίνα-
κας δεν είναι ϑετικά ηµιορισµένος. Το 1979, οι Moré & Sorensen [63],
καθώς και ο Goldfarb [42] το 1980, πρότειναν µια παρόµοια προσέγγιση,
στην οποία η αναζήτηση µιας καινούργιας επανάληψης γινόταν µέσω της
καµπύλης

C = {x(α) : x(α) = x+ φ1(α)p+ φ2(α)d, α ≥ 0}

µε φ1(0) = φ2(0) = 0, συνδυάζοντας δύο κατευθύνσεις : την κατεύθυνση
p, που είναι µια κατεύθυνση τύπου Newton, και την κατεύθυνση αρνη-
τικής καµπυλότητας, d. Επιπλέον, στη δουλειά των Moré & Sorensen
[63], χρησιµοποιήθηκε ένας κανόνας τύπου Armĳo, ώστε να εξασφαλίσει
τη σύγκλιση της µεθόδου σε δεύτερης τάξης κρίσιµα σηµεία, όπου ο εσ-
σιανός είναι ϑετικά ηµιορισµένος. Πρόσφατα, στην εργασία των Gould et
al. [46], προτάθηκε ένας εναλλακτικός τρόπος χρησιµοποίησης της κατεύ-
ϑυνσης αρνητικής καµπυλότητας. Η κατεύθυνση αυτή χρησιµοποιήθηκε
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µαζί µε την κατεύθυνση τύπου Newton σε µια κατάλληλα διαµορφωµέ-
νη γραµµική αναζήτηση. Τέλος, στην εργασία των Olivares et al. [70],
οι συγγραφείς απέδειξαν συνθήκες που παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε
επανάληψη, να µπορεί να επιλεγεί είτε µια γραµµική αναζήτηση (η οποί-
α χρησιµοποιεί µία µόνο από τις κατευθύνσεις) ή µια καµπυλόγραµµη
αναζήτηση, στην οποία συνδυάζονται και οι δύο κατευθύνσεις.

Ο υπολογισµός της κατεύθυνσης αρνητικής καµπυλότητας είναι ισο-
δύναµος µε τον υπολογισµό του ιδιοδιανύσµατος που αντιστοιχεί στην πιο
αρνητική ιδιοτιµή του εσσιανού πίνακα [22, 21, 20]. Οι Moré & Sorensen
[63] χρησιµοποίησαν την παραγοντοποίηση των Bunch & Parlett, ενώ οι
Ferris et al. [34] ενσωµάτωσαν αυτή την προσέγγιση µε ένα µη µονότονο
πλαίσιο αναζήτησης. Και στις δύο περιπτώσεις, ο υπολογισµός της κατεύ-
ϑυνσης αρνητικής καµπυλότητας απαιτεί την παραγοντοποίηση πινάκων
καθώς και στην αποθήκευσή τους, κάτι το οποίο είναι απαγορευτικό, ό-
ταν η διάσταση του προβλήµατος είναι πολύ µεγάλη. Στην εργασία των
Lucidi et al. [58], ο υπολογισµός της κατεύθυνσης αρνητικής καµπυλό-
τητας ϐασίστηκε στη µέθοδο Lanczos. ΄Οµως, επειδή η µέθοδος απαιτεί
την αποθήκευση πίνακα, µόνο λίγα διανύσµατα της διαδικασίας Lanczos
αποθηκεύονται και όχι όλα όσα ϑα έπρεπε. ΄Αλλες δουλειές που χρησιµο-
ποιούν την κατεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας, την υπολογίζουν µέσω
της µεθόδου Lanczos, σε συνδυασµό µε τη µέθοδο των συζυγών κλίσεων
[46, 59]. Σε αυτέ τις µεθόδους, είναι απαραίτητο να επαναλαµβάνεται
η αναδροµική διαδικασία, έτσι ώστε να ξαναδηµιουργούνται τα Lanczos
διανύσµατα, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πιο πρόσφατα, το 2007, οι Fa-
sano & Roma [31] πρότειναν τη χρήση αλγορίθµων συζυγών κλίσεων για
τον υπολογισµό της κατεύθυνσης αρνητικής καµπυλότητας.

2.6.1 Συνθήκες ϐήµατος δεύτερης τάξης

Στη συνέχεια ϑα παρουσιάσουµε αναλυτικά τις συνθήκες ϐήµατος δεύ-
τερης τάξης, πάνω στις οποίες ϐασίζονται οι µέθοδοι καµπυλόγραµµης
αναζήτησης. Οι συνθήκες αυτές χρησιµοποιούν την κατεύθυνση αρνητι-
κής καµπυλότητας.

Υπόθεση 2.1. ΄Εστω f : Rn → R δύο ϕορές συνεχώς διαφορίσιµη συνά-

ϱτηση σε ένα ανοιχτό σύνολο D και υποθέτουµε ότι για κάποιο x0 ∈ D, το
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σύνολο

Ω = {x ∈ D : f(x) ≤ f(x0)}

είναι συµπαγές.

Υπό την Υπόθεση 7.1, µπορούµε να κατασκευάσουµε ένα τοπικό τε-
τραγωνικό µοντέλο της αντικειµενικής συνάρτησης f , από το αντίστοιχο
ανάπτυγµα της σειράς Taylor, για όλες τις επαναλήψεις xk ∈ Ω, ως ακο-
λούθως:

mk(xk + d) = f(xk) + g(xk)
T p+

1

2
pTBkp,

όπου Bk είναι ένας ϑετικά ορισµένος συµµετρικός πίνακας. Με αυτό τον
τρόπο, η Quasi-Newton κατεύθυνση pk µπορεί να υπολογιστεί από τον
τύπο

pk =

{
−B−1

k gk, αν Bk > 0;

−gk, διαφορετικά.

Η κατεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας dk, σχετίζεται µε το ιδιοδιάνυ-
σµα uk που αντιστοιχεί στην πιο αρνητική ιδιοτιµή του πίνακα Bk και
υπολογίζεται από τον τύπο

dk =

{
0, αν Bk > 0;

−sgn(uTk gk)uk, διαφορετικά.

Και οι δύο κατευθύνσεις pk και dk ϑα πρέπει να είναι κατευθύνσεις µείω-

σης.

Ορισµός 2.1. ΄Ενα Ϲεύγος κατευθύνσεων (p, d) ονοµάζεται Ϲεύγος µείωσης

σε ένα σηµείο x στο οποίο η f(x) είναι δυο ϕορές συνεχώς διαφορίσιµη , αν

ισχύουν οι σχέσεις

pT∇f(x) < 0, dT∇f(x) ≤ 0, και dT∇2f(x)d = 0,

όταν ∇2f(x) ≥ 0, και

pT∇f(x) ≤ 0, dT∇f(x) ≤ 0, και T∇2f(x)d < 0,

διαφορετικά.

Από µια πιο πρακτική σκοπιά, σε µια δοσµένη επανάληψη xk, το Ϲεύ-
γος (pk, dk) υποτίθεται ότι είναι ικανό Ϲεύγος κατευθύνσεων µείωσης, αν οι
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{pk} και {dk} είναι ϕραγµένες και ικανοποιούν τις ακόλουθες συνθήκες
[42]:

Συνθήκη 2.1. gTk pk = 0 έπεται ότι gk = 0 και pk = 0

Συνθήκη 2.2. gTk pk → 0 έπεται ότι gk → 0 και pk → 0

Συνθήκη 2.3. dTkBkdk → 0 έπεται ότι min(λ1, 0) → 0 και dk → 0, όπου

λ1 είναι η µικρότερη ιδιοτιµή του πίνακα Bk.

Οι Συνθήκες 2.1 και 2.2 είναι οι ϐασικές που πρέπει να ισχύουν για
τις κατευθύνσεις τύπου Newton, οι οποίες πρέπει να είναι κατευθύνσης
µείωσης. Εξασφαλίζουν ότι οι pk 6= 0 και gk 6= 0 δεν είναι ορθογώνιες και
δεν γίνονται τέτοιες γρήγορα. Η Συνθήκη 2.3 εξασφαλίζει ότι η dk περιέχει
πληροφορία που σχετίζεται µε την πιο µικρή ιδιοτιµή του εσσιανού ή του
προσεγγιστικού εσσιανού πίνακα.

2.6.1.1 Η µέθοδος McCormick. Ο McCormick [61] πρότεινε τη χρήση
της κατεύθυνσης αρνητικής καµπυλότητας µέσω της αναζήτησης πάνω
στην καµπύλη

x(α) = xk + φ1(α)pk + φ2(α)dk, (2.40)

όπου (pk, dk) είναι ένα Ϲεύγος κατευθύνσεων µείωσης στο xk , ενώ τα φ1(α)

και φ2(α) είναι πολυώνυµα, τέτοια ώστε φ1(0) = φ2(0) = 0. Αν ϑέσουµε
Φ(α) = f(x(α)), τότε για ρ ∈ (0, 1) υπάρχει ᾱ > 0 τέτοιο ώστε να ισχύει
η σχέση

Φ(α) ≤ Φ(0) + ρ

[
Φ′(0)α +

1

2
Φ′′(0)α2

]
,

για όλα τα α ∈ [0, ᾱ]. Η παραπάνω σχέση προϋποθέτει ότι είτε Φ′(0) < 0 ή
Φ′(0) = 0 και Φ′′(0) < 0. Η πιο απλή επιλογή που ϑα µπορούσε να γίνει
αναφορικά µε τα πολυώνυµα φ1(α) και φ2(α) στη σχέση (2.40), είναι να
ϑέσουµε

φ1(α) = α2 και φ2(α) = α,

που οδηγεί στην επανάληψη

x(α) = xk + α2pk + αdk. (2.41)

Θέτοντας α = γi, όπου γ ∈ (0, 1), τότε η (2.41) γίνεται

xk(i) = xk + γ2ipk + γidk ∈ D. (2.42)
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Η δεύτερης τάξης συνθήκη Armĳo απαιτεί να ϐρούµε ένα δείκτη i(k), ο
οποίος να είναι ο µικρότερος µη αρνητικός ακέραιος i, τέτοιος ώστε να
ισχύει η σχέση

f(xk(i)) ≤ f(xk) + ργ2i

(
gTk pk +

1

2
dTkBkdk

)
, (2.43)

όπου ρ ∈ (0, 1) και xk(i(k)) = xk+1. Ο McCormick διάλεξε να ϑέσει στη
σχέση (2.42), γ2 = 1

2 . Υπάρχει ένας πεπερασµένος δείκτης i(k) που να
ικανοποιεί την (2.43) προϋποθέτοντας ότι

pTk gk < 0, όποτε gk 6= 0 (2.44)

και
dTkBkdk < 0, όποτε gk = 0. (2.45)

Μόνο όταν το xk είναι δεύτερης τάξης κρίσιµο σηµείο δεν υπάρχει Ϲεύ-
γος κατευθύνσεων µείωσης που να ικανοποιεί τις σχέσεις (2.44)-(2.45),
και ο αλγόριθµος τερµατίζεται. Το ακόλουθο ϑεώρηµα είναι το ϑεώρηµα
σύγκλισης της συνθήκης Armĳo δεύτερης τάξης :

Θεώρηµα 2.4. (McCormick,[61]) ΄Εστω ότι η f ικανοποιεί την Υπόθεση 7.1.

΄Εστω ότι οι {‖pk‖} και {‖dk‖} είναι ϕραγµένες. Αν η {xk} ικανοποιεί τις

(2.42) και (2.43), τότε

lim
k→∞

gTk pk = 0 και lim
k→∞

dTkBkdk = 0.

2.6.1.2 Η µέθοδος Goldfarb.
Ο Goldfarb [42] ϑεώρησε ότι η επανάληψη της µορφής

xk(α) = xk + α2pk + αdk. (2.46)

δεν είναι ιδανική.
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Αλγόριθµος 2.3 Ο αλγόριθµος καµπυλόγραµµης αναζήτησης του Gold-
farb
Βήµα 1. ∆οθέντων γ, ρ, όπου 0 < γ, ρ < 1 και αρχικού σηµείου x0, όρισε

το xk+1, k = 0, 1, 2, . . ., ως ακολούθως:

Βήµα 2. ∆ιάλεξε ένα Ϲεύγος κατευθύνσεων µείωσης (pk, dk) στο xk. Αν δεν
υπάρχει τέτοιο Ϲεύγος, σταµάτα. Αλλιώς, έστω i(k) + 1 ο µικρότερος
µη αρνητικός ακέραιος τέτοιος ώστε

f
(
xk(γ

i)
)
− f(xk) ≤ ρ

(
γipTk gk +

1

2
γ4idTkBkdk

)
.

Βήµα 3. Θέσε xk+1 = xk
(
γi(k)+1

)
.

Υποστήριξε ότι ο τύπος (2.46) µπορεί να είναι καλός σε µια γειτονιά ενός
σαγµατικού σηµείου, αλλά όχι και µακρυά από αυτό. Ο Goldfarb έδω-
σε µια παρόµοια µε την προηγούµενη δεύτερης τάξης συνθήκη Armĳo,
ϐασισµένη σε µια επανάληψη της µορφής

xk(α) = xk + αpk + α2dk.

Θεώρηµα 2.5. (Goldfarb, [42]) ΄Εστω ότι η f ικανοποιεί την Υπόθεση 7.1

και έστω ότι µια κατάλληλη ακολουθία Ϲευγών µείωσης {pk, dk} χρησιµο-

ποιείται στον Αλγόριθµο 2.3 µε

−pTk gk ≥ c1‖pk‖2

pTkBkpk ≤ c2‖pk‖2,

όπου 0 < c1, c2 <∞. Τότε gk → 0, pk → 0, λk → 0 και dk → 0.

2.6.1.3 Η µέθοδος των Moré & Sorensen.
Θεωρούµε την επανάληψη της µορφής

x(α) = xk + α2pk + αdk, (2.47)

όπου οι (pk, dk) είναι ένα Ϲεύγος µείωσης στο xk. Αντικαθιστώντας την
(2.47) στις συνθήκες Wolfe (2.37)-(2.38) (σελ. 48), Ϲητάµε από το µήκος
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ϐήµατος α να ικανοποιεί τις συνθήκες

f(x(α))≤f(x) + c1α
2

[
∇f(x)T p+

1

2
dT∇2f(x)d

]
, (2.48)

∇f(x(α))Tx′(α)≥ c2[∇f(x)Td+ 2α∇f(x)T p+ αd∇2f(x)d],(2.49)

όπου 0 < c1 ≤ c2 < 1. ΄Οταν d = 0, αυτές οι συνθήκες ανάγονται στις
συνθήκες Wolfe (2.37)-(2.38) (σελ. 48). Οι συνθήκες (2.48)-(2.49) ονοµά-
Ϲονται συνθήκες Wolfe δεύτερης τάξης. Η γεωµετρική αναπαράσταση των
δεύτερης τάξης συνθηκών Wolfe ϕαίνεται στο Σχήµα 2.1.

Σχήµα 2.1: Συνθήκες ϐήµατος δεύτερης τάξης

Αν οι (pk, dk) είναι ένα Ϲεύγος µείωσης στο xk και ϑέσουµε

Φk(αk) = f
(
xk + α2pk + αdk

)
,

τότε οι (2.48)-(2.49) είναι ισοδύναµες µε τις συνθήκες

Φk(αk) ≤ Φk(0) +
1

2
c1Φ′′k(0)α2

k,

Φ′k(αk) ≥ c2

[
Φ′k(0) + Φ′′k(0)αk

]
.

Θεώρηµα 2.6. (Moré & Sorensen, [63]) ΄Εστω ότι η f ικανοποιεί την Υ-

πόθεση 7.1. Αν η ακολουθία {xk} ικανοποιεί τις δεύτερης τάξης συνθήκες
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Wolfe (2.48)-(2.49), τότε

lim
k→∞

gTk pk = 0 και lim
k→∞

dTkBkdk = 0.

2.7 Οι µέθοδοι περιοχής εµπιστοσύνης

Οι µέθοδοι περιοχής εµπιστοσύνης είναι επαναληπτικές και παράγουν µια
τοπική λύση του προβλήµατος που µελετάµε. Ιστορικά ϑα µπορούσαµε
να πούµε ότι έχουν τις ϱίζες τους από τον Levenberg [54] το 1944 και
αργότερα από τον Marquardt [60]. Από τις εργασίες των Levenberg και
Marquardt εµπνεύστηκε ο Powell [73] για να ϕτιάξει τον πρώτο αλγόριθµο
περιοχής εµπιστοσύνης.

Σε κάθε επανάληψη xk ενός αλγορίθµου περιοχής εµπιστοσύνης, δη-
µιουργείται ένα τετραγωνικό µοντέλο που προσεγγίζει την αντικειµενική
συνάρτηση γύρω από µια γειτονιά µε κέντρο το xk. Η γειτονιά αυτή ονο-
µάζεται περιοχή εµπιστοσύνης ( trust region), διότι ϑεωρούµε ότι το µοντέλο
σε αυτή τη γειτονιά ϑα είναι µια πολύ καλή προσέγγιση της f . Η περιοχή
εµπιστοσύνης ορίζεται ως το σύνολο των σηµείων τα οποία απέχουν από το
xk, το πολύ µια δοσµένη ακτίνα περιοχής εµπιστοσύνης ( trust region radi-

us). Στη συνέχεια υπολογίζεται ένα ϐήµα σε ένα δοκιµαστικό σηµείο µέσα
στην περιοχή εµπιστοσύνης, επιλύοντας το λεγόµενο υποπρόβληµα περιο-

χής εµπιστοσύνης (trust region subproblem), στο οποίο υπολογίζεται µια
επαρκής µείωση του µοντέλου. Στο δοκιµαστικό αυτό σηµείο, υπολογίζε-
ται η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης και συγκρίνεται µε τη µείωση
της τιµής που προβλέφθηκε από το µοντέλο. Αν το πηλίκο της µείωσης
που επιτεύχθηκε από την f προς την προβλεπόµενη µείωση είναι επαρ-
κώς ϑετικό, τότε η τρέχουσα επανάληψη ορίζεται ως το νέο δοκιµαστικό
σηµείο και το µέγεθος της περιοχής εµπιστοσύνης, αυξάνεται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το µέγεθός της µειώνεται και ο αλγόριθµος ξαναπροσπαθεί να
ϐρει νέο ϐήµα στην καινούργια περιοχή εµπιστοσύνης.

Η περιοχή εµπιστοσύνης είναι η περιοχή γύρω από την τρέχουσα επα-
νάληψη

Bk = {x ∈ Rn | ‖x− xk‖ ≤ ∆k},

όπου ∆k είναι η ακτίνα της περιοχής εµπιστοσύνης. Η επόµενη επανάλη-
ψη xk+1 υπολογίζεται ϐρίσκοντας το ελάχιστο του τετραγωνικού µοντέλου
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που προσεγγίζει την αντικειµενική συνάρτηση,

mk(xk + d) = fk +∇fTk d+
1

2
dTBkd,

όπου fk = f(xk), ∇fk = ∇f(xk) και Bk είναι ένας συµµετρικός πίνακας,
ϑετικά ορισµένος ή µη. Εποµένως, ψάχνουµε µια λύση του υποπροβλή-
µατος

min
d∈Rn

mk(xk + d) υπό τον περιορισµό ‖d‖ ≤ ∆k, (2.50)

γνωστό ως υποπρόβληµα περιοχής εµπιστοσύνης (Trust Region Subpro-
blem).

Η επιλογή της ακτίνας ∆k ϐασίζεται στη σχέση ανάµεσα στο τετρα-
γωνικό µοντέλο και την αντικειµενική συνάρτηση σε προηγούµενες επα-
ναλήψεις. ∆οθέντος ενός ϐήµατος dk, έστω ότι το xk είναι η τρέχουσα
επανάληψη και το xk + dk η λύση του υποπροβλήµατος (2.50). Τότε η
διαφορά

Aredk = f(xk)− f(xk + dk)

είναι η πραγµατική µείωση της αντικειµενικής συνάρτησης, ενώ η διαφορά

Predk = mk(0)−mk(dk)

είναι η προβλεπόµενη µείωση της αντικειµενικής συνάρτησης. Προκειµέ-
νου να εκτιµήσουµε πόσο καλά προσεγγίζει το µοντέλο την αντικειµενική
συνάρτηση, ορίζουµε το πηλίκο

ρk =
Aredk
Predk

. (2.51)

Επειδή το ϐήµα dk υπολογίζεται από την ελαχιστοποίηση του µοντέλουmk

πάνω σε µια περιοχή που περιλαµβάνει και το ϐήµα d = 0, η προβλεπόµε-
νη µείωση είναι πάντα µη αρνητικός αριθµός. ΄Ετσι, αν το πηλίκο έχει τιµή
κοντά στο 1, τότε το µοντέλο προσεγγίζει αρκετά καλά την αντικειµενική
συνάρτηση. Σε αυτή την περίπτωση η περιοχή εµπιστοσύνης διευρύνεται,
δηλαδή εµπιστευόµαστε το µοντέλο και του παρέχουµε τη δυνατότητα να
παράγει ένα µεγαλύτερο ϐήµα. Αν το ρk είναι αρνητικό ή πολύ κοντά
στο µηδέν, σηµαίνει ότι η καινούργια τιµή f(xk + dk) της αντικειµενι-
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κής συνάρτησης είναι µεγαλύτερη από την προηγούµενη τιµή f(xk), άρα
το ϐήµα dk πρέπει να απορριφθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η περιοχή
εµπιστοσύνης µειώνεται και το υποπρόβληµα (2.50) επιλύεται ξανά. Σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η περιοχή εµπιστοσύνης δεν µεταβάλλεται.

Ο παρακάτω αλγόριθµος είναι γενικός αλγόριθµος που συνοψίζει τα
ϐασικά ϐήµατα που ακολουθούµε στη µέθοδο περιοχής εµπιστοσύνης.

Αλγόριθµος 2.4 Γενικός Αλγόριθµος περιοχής εµπιστοσύνης

Βήµα 1. ∆ίνονται ένα αρχικό σηµείο x0, ένα άνω ϕράγµα ∆̄ για την ακτίνα
της περιοχής εµπιστοσύνης, µια αρχική ακτίνα ∆0 ∈ (0, ∆̄) και οι
σταθερές ε ≥ 0, 0 < η1 ≤ η2 < 1 και 0 < γ1 < 1 < γ2. Θέσε k := 0.

Βήµα 2. Αν ‖g‖ ≤ ε, σταµάτα.
Βήµα 3. Λύσε προσεγγιστικά ως προς dk, το υποπρόβληµα περιοχών εµ-

πιστοσύνης

min
d∈Rn

mk(xk + d) = fk +∇fTk d+
1

2
dTBkd,

υπό τον περιορισµό = ‖d‖ ≤ ∆k.

Βήµα 4. Υπολόγισε την f(xk + dk) και το πηλίκο ρk. Θέσε :

xk+1 =

{
xk + dk, αν ρk ≥ η1;

xk, διαφορετικά.
Βήµα 5. Θέσε :

∆k+1 ∈


(0, γ1∆k], αν ρk < η1;

[γ1∆k,∆k], αν ρk ∈ [η1, η2);

[∆k,min γ2∆k, ∆̄], αν ρk ≥ η2 και ‖dk‖ = ∆k.

Αύξησε το k κατά 1 και πήγαινε στο ϐήµα 2.

Στον Αλγόριθµο 2.4, το ∆̄ είναι ένα άνω ϕράγµα για όλα τα ∆k. Οι
επαναλήψεις για τις οποίες ισχύει ρk ≥ η2 και άρα ∆k+1 ≥ ∆k, ονοµά-
Ϲονται πολύ επιτυχηµένες επαναλήψεις. Οι επαναλήψεις για τις οποίες
ισχύει ρk ≥ η1 και άρα xk+1 = xk + dk ονοµάζονται επιτυχηµένες. Τέλος,
οι επαναλήψεις στις οποίες ισχύει ρk < η1 και άρα xk+1 = xk, λέγονται
αποτυχηµένες επαναλήψεις.

Υπόθεση 2.1. Θεωρούµε ότι η νόρµα των προσεγγιστικών εσσιανών πινά-
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κων Bk είναι οµοιόµορφα ϕραγµένη, δηλαδή υπάρχει ϑετική σταθερά M

τέτοια ώστε ‖Bk‖ ≤M για κάθε k.

Υπόθεση 2.2. Θεωρούµε ότι η αντικειµενική συνάρτηση f είναι συνεχώς

διαφορίσιµη και ϕραγµένη στο σύνολο {x|f(x) ≤ f(x0)}.

Υπόθεση 2.3. Θεωρούµε ότι η λύση dk του υποπροβλήµατος (2.50) ικανο-

ποιεί την ανίσωση ‖dk‖ ≤ γ∆k, για κάποια σταθερά γ ≥ 1.

Θεώρηµα 2.7. ΄Εστω ότι ισχύουν οι υποθέσεις 2.1−2.3. Αν ο Αλγόριθ-

µος 2.4 έχει πεπερασµένες επιτυχηµένες επαναλήψεις, τότε συγκλίνει σε

πρώτης τάξης στάσιµο σηµείο.

Θεώρηµα 2.8. ΄Εστω ότι ισχύουν οι υποθέσεις 2.1−2.3. Αν ο Αλγόριθ-

µος 2.4 έχει άπειρες επιτυχηµένες επαναλήψεις, τότε ισχύει ότι

lim inf
k→∞

‖gk‖ = 0.

Θεώρηµα 2.9. ΄Εστω ότι ισχύουν οι υποθέσεις 2.1−2.3. Τότε, lim
k→∞

gk = 0.

2.8 Το Υποπρόβληµα Περιοχής Εµπιστοσύνης

Το υποπρόβληµα περιοχών εµπιστοσύνης (ΥΠΕ)

min
d∈Rn

φ(d) = ∇fTd+
1

2
dTBd υπό τον περιορισµό ‖d‖ ≤ ∆, (2.52)

όπου B ένας n×n πραγµατικός, συµµετρικός και πιθανόν µη ϑετικά ορι-
σµένος πίνακας, g ∈ Rn, ∆ ϑετικό ϐαθµωτό µέγεθος και d το πραγµατικό
n-διάστατο άγνωστο διάνυσµα, είναι γνωστό στη διεθνή ϐιβλιογραφία ως
TRS (Trust-Region Subproblem). Αποτελεί από µόνο του ένα πρόβληµα
ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς και δεν εµφανίζεται µόνο στις µεθόδους
περιοχής εµπιστοσύνης, αλλά συναντάται ευρέως και σε άλλες εφαρµογές,
όπως για παράδειγµα σε προβλήµατα ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς
[25], διαχωρισµού γραφηµάτων [49], αποκατάστασης εικόνας [78], µορια-
κής µοντελοποίησης [18] κ.ο.κ.

Σε έναν αλγόριθµο περιοχής εµπιστοσύνης, το ΥΠΕ (2.52) αποτελεί το
σηµαντικότερο και δυσκολότερο ϐήµα του. Στην επανάληψη xk υπολογί-
Ϲεται ένα δοκιµαστικό ϐήµα dk µέσω της επίλυσης του ΥΠΕ (2.52), όπου η
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φk(d) είναι µια τετραγωνική προσέγγιση της αντικειµενικής συνάρτησης f ,
gk = ∇f(xk), Bk ∈ Rn×n είναι είτε ο εσσιανός πίνακας ή µια προσέγγισή
του στο xk, ενώ ∆k > 0 είναι η ακτίνα περιοχής εµπιστοσύνης.

Το 1966 οι Goldfeld, Quandt και Trotter [43] έλυσαν υποπροβλήµα-
τα όπου η αντικειµενική συνάρτηση ήταν µη κυρτή. Το µειονέκτηµα των
παραπάνω µεθόδων ήταν ότι δεν µπορούσαν να χειριστούν την περίφηµη
δύσκολη περίπτωση (hard case), όπως ονοµάζεται στη ϐιβλιογραφία. Το
1981 ο Gay [39] έδειξε πώς να αναγνωρίζει τη δύσκολη περίπτωση αριθ-
µητικά, ενώ το 1983, οι Moré & Sorensen δηµοσίευσαν το πλέον κλασικό
άρθρο, Computing a trust region step, για το υποπρόβληµα περιοχής εµ-
πιστοσύνης [64]. Σε αυτό το άρθρο ανέπτυξαν ένα τρόπο για να επιλύουν
αποτελεσµατικά το πρόβληµα στη λεγόµενη τυπική περίπτωση, γνωστή
διεθνώς ως standard case. Αυτό το πέτυχαν εφαρµόζοντας τη µέθοδο
Newton σε µια σχεδόν γραµµική συνάρτηση. Στη δύσκολη περίπτωση ϑε-
µελίωσαν µία πρόταση η οποία επέτρεπε την αποτελεσµατική επίλυση του
υποπροβλήµατος στην περίπτωση αυτή.

Το επόµενο ϑεώρηµα αποτελεί τις Karush-Kuhn-Tucker πρώτης τάξης
αναγκαίες συνθήκες ϐελτιστότητας για το ΥΠΕ (2.52) και αποτελεί τη ϐάση
για την εύρεση µιας σχεδόν ακριβούς λύσης του.

Θεώρηµα 2.10. [64] Το διάνυσµα d∗ είναι η λύση του υποπροβλήµατος

περιοχής εµπιστοσύνης (ΥΠΕ)

min
d∈Rn

φ(d) = ∇fTd+
1

2
dTBd υπό τον περιορισµό ‖d‖ ≤ ∆,

αν και µόνο αν υπάρχει πραγµατικός αριθµός λ∗ ≥ 0 τέτοιος ώστε οι ακό-

λουθες συνθήκες να ικανοποιούνται :

(B + λ∗I) d∗ = −g, (2.53)
‖d∗‖ ≤ ∆, (2.54)

λ (∆− ‖d∗‖) = 0, και (2.55)
(B + λ∗I) ϑετικά ηµιορισµένος. (2.56)

Επιπλέον, αν ο (B + λ∗I) είναι ϑετικά ορισµένος, τότε η λύση d∗ είναι

µοναδική.

Από το Θεώρηµα 2.10 µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τις λύσεις του ΥΠΕ
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διαχωρίζοντας τις ακόλουθες περιπτώσεις :

1. Αν λ1 > 0 (ο πίνακας B είναι ϑετικά ορισµένος), τότε

α. αν ‖B−1g‖ ≤ ∆, τότε λ∗ = 0 και d∗ = B−1g.

ϐ. αν ‖B−1g‖ > ∆, τότε για το µοναδικό λ∗ ∈ (0,∞) τέτοιο
ώστε να ισχύει ‖

(
B + λ∗I

)−1
g‖ = ∆, η λύση είναι d∗ =

− (B + λ∗I)−1 g.

2. Αν λ1 ≤ 0 (ο πίνακας B δεν είναι ϑετικά ορισµένος) τότε

α. αν υπάρχει λ∗ ∈ (−λ1,∞) τέτοιο ώστε ‖
(
B + λ∗I

)−1
g‖ = ∆,

τότε η λύση είναι d∗ = − (B + λ∗I)−1 g.

ϐ. αλλιώς, λ∗ = −λ1 και d∗ = − (B − λ1I)−† g + τu1, όπου ο
πραγµατικός αριθµός τ ∈ R είναι τέτοιος ώστε ‖−(B − λ1I)−† g+

τu1‖ = ∆ και u1 είναι ένα ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη
λ1, τέτοιο ώστε ‖u1‖ = 1.

Οι περιπτώσεις 1α, 1β και 2α είναι γνωστές στη ϐιβλιογραφία ως η
τυπική περίπτωση (standard case), ενώ η 2β είναι η περίφηµη δύσκολη

περίπτωση (hard case). Η τελευταία εµφανίζεται όταν ο πίνακαςB είναι µη
ϑετικά ορισµένος και το διάνυσµα g είναι κάθετο σε όλα τα ιδιοδιανύσµατα
που αντιστοιχούν στην πιο αρνητική ιδιοτιµή του πίνακα. Η περίπτωση
αυτή παρουσιάζει αριθµητικές δυσκολίες λόγω του ότι ο πίνακας B − λ1I

είναι ιδιάζον. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να υπολογιστεί ένα ιδιοδιάνυσµα
που αντιστοιχεί στη µικρότερη ιδιοτιµή του B. Συνοψίζοντας, η δύσκολη
περίπτωση έχει µελετηθεί διεξοδικά από τον Gay [39] και έχει τεκµηριωθεί
επαρκώς στην εργασία των Moré & Sorensen [64].

Το Θεώρηµα 2.10 µας υποδεικνύει ότι είναι απαραίτητο να ϐρούµε τη
λύση του γραµµικού συστήµατος (B + λI) d = −g και να υπολογίσου-
µε την απαιτούµενη τιµή του λ. Αφού ο B είναι συµµετρικός, υπάρχει
ορθογώνιος πίνακας U και διαγώνιος πίνακας Λ, τέτοιοι ώστε να ισχύει

B = UTΛU,

όπου Λ = diag (λ1, λ2, . . . , λn), µε λ1 ≤ λ2 ≤ . . . ≤ λn, είναι οι ιδιοτιµές
του B. Προφανώς,

B + λI = UT (Λ + λI)U.
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Η τιµή του λ που ψάχνουµε πρέπει να είναι τέτοια ώστε λ ≥ −λ1, καθώς
σε αυτή την περίπτωση ο πίνακας B + λI είναι ϑετικά ηµιορισµένος, ενώ
αν λ > −λ1 τότε ο B + λI είναι ϑετικά ορισµένος, µε αποτέλεσµα ο
ελαχιστοποιητής του µοντέλου να είναι µοναδικός.

Σχήµα 2.2: Λύση του ΥΠΕ για διαφορετικές ακτίνες ∆1, ∆2, ∆3

2.8.1 Η τυπική περίπτωση

Ως τυπική περίπτωση (standard case), χαρακτηρίζεται η περίπτωση όπου
για τον πολλαπλασιαστή Lagrange ισχύει λ ∈ (−λ1,∞). ΄Εστω λοιπόν ότι
λ > −λ1. Τότε ο B+λI είναι ϑετικά ορισµένος και το γραµµικό σύστηµα
(B + λI) d = −g έχει µοναδική λύση, την

d(λ) = − (B + λI)−1 g = −UT (Λ + λI)Ug. (2.57)

Αν η τιµή λ = 0 ικανοποιεί τις σχέσεις (2.53) και (2.56) µε ‖d(0)‖ ≤ ∆,
τότε η λύση του ΥΠΕ είναι η d(0) = −B−1g, δηλαδή η λύση ϐρίσκεται στο
εσωτερικό της περιοχής εµπιστοσύνης. Αλλιώς, ψάχνουµε µια τιµή λ > 0

στο σύνορο της περιοχής εµπιστοσύνης µε ακτίνα ∆. Σε διαφορετική
περίπτωση (λ 6= 0), αναζητούµε µία τιµή λ > 0 τέτοια ώστε να ικανοποιεί
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την ισότητα
‖d(λ)‖ = ∆. (2.58)

Με άλλα λόγια, η λύση να ϐρίσκεται στο σύνορο της περιοχής εµπιστοσύ-
νης. Στην περίπτωση αυτή, το πρόβληµά µας ανάγεται στην επίλυση µίας
µονοδιάστατης µη γραµµικής εξίσωσης (2.58), ως προς λ. Για λ 6= λj από
την (2.57) έχουµε

d(λ) = −
n∑
j=1

γj
λj + λ

uj , (2.59)

όπου το γj συµβολίζει την j συνιστώσα του Ug. Εποµένως, από την ορθο-
κανονικότητα του πίνακα έχουµε ότι

‖d(λ)‖2 =
n∑
j=1

(γj)
2

(λj + λ)2 , (2.60)

Επειδή λ > −λ1, έχουµε ότι λj + λ > 0 για όλα τα j = 1, 2, . . . , n, άρα
η ‖d(λ)‖ είναι συνεχής και µη αύξουσα συνάρτηση του λ στο διάστηµα
(−λ1,∞). Μάλιστα, έχουµε ότι

lim
λ→∞

‖d(λ)‖ = 0. (2.61)

Επιπρόσθετα, όταν γj 6= 0, ισχύει

lim
λ→−λj

‖d(λ)‖ =∞. (2.62)

Αυτά τα χαρακτηριστικά ϕαίνονται στο Σχήµα 2.3. Προφανώς η τιµή του ∆

τέµνει το γράφηµα της ‖d(λ)‖ σε ακριβώς ένα σηµείο, το ϐέλτιστο λ∗. ΄Οταν
ο B είναι ϑετικά ορισµένος και ‖B−1g‖ ≤ ∆, η τιµή λ = 0 ικανοποιεί τις
σχέσεις (2.53)-(2.56), άρα δεν χρειάζεται να ψάξουµε για άλλο λ. Αν ο B
είναι ϑετικά ορισµένος και ‖B−1g‖ > ∆, υπάρχει µία ακριβώς τιµή του
λ τέτοια ώστε ‖d(λ)‖ = ∆, άρα ψάχνουµε για µια λύση της (2.58) στο
διάστηµα (0,∞).
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Σχήµα 2.3: ‖d(λ)‖ ως συνάρτηση του λ

Παράδειγµα 2.1. ΄Εστω ότι το πρόβληµα ορίζεται ως

g =


1

1

1

1

 , B =


1 0 0 0

0 2 0 0

0 0 3 0

0 0 0 4


όπου ο πίνακαςB είναι ϑετικά ορισµένος. Το γράφηµα της ‖d(λ)‖2 ϕαίνεται

στο Σχήµα 2.4. Η συνάρτηση είναι πάντα ϑετική, τείνει στο µηδέν καθώς

το λ τείνει στο άπειρο και έχει πόλους στις αντίθετες ιδιοτιµές του πίνακα,

αρκεί το (γj)
2 6= 0, j = 1, 2, 3, 4.

Σύµφωνα µε το Θεώρηµα 2.10 ενδιαφερόµαστε µόνο για λ > 0. Αν το

∆ είναι αρκετά µεγάλο, και συγκεκριµένα αν ∆2 > 1.5 τότε παρατηρούµε

ότι ‖d(λ)‖2 < ∆2 για όλα τα λ ≥ 0. Αν όµως µειώνουµε συνεχώς το ∆, τότε

για ∆2 < 1.5 πρέπει να αυξήσουµε το λ για να διατηρήσουµε την ισότητα

‖d(λ)‖ = ∆. Παρατηρούµε ότι για κάθε ∆2 < 1.5 υπάρχει µία και µόνο τιµή

του λ έτσι ώστε να διατηρείται αυτή ισότητα. Γεωµετρικά, καθώς ο B είναι

ϑετικά ορισµένος, το µοντέλο της συνάρτησης έχει µοναδικό ελάχιστο χωρίς

περιορισµούς. ΄Ετσι, για ∆2 < 1.5 υπάρχει µοναδικό λ = λ∗ τέτοιο ώστε

‖d(λ)‖ −∆ = 0, το οποίο αν χρησιµοποιηθεί στην επίλυση του γραµµικού

συστήµατος d(λ) = − (B + λI)−1 g δίνει το ϐέλτιστο ϐήµα d(λ∗).
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Σχήµα 2.4: Γράφηµα της ‖d(λ)‖2 για ϑετικά ορισµένο πίνακα

Παράδειγµα 2.2. ΄Εστω ότι το πρόβληµα ορίζεται ως

g =


1

1

1

1

 , B =


−2 0 0 0

0 −1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1


όπου ο B είναι αόριστος. Το γράφηµα της ‖d(λ)‖2 ϕαίνεται στο Σχή-

µα 2.5. Παρατηρούµε πάλι ότι η συνάρτηση είναι παντού ϑετική, ότι τείνει

στο µηδέν καθώς το λ τείνει στο άπειρο και ότι έχει πόλους στις αντίθετες

ιδιοτιµές του πίνακα, αρκεί το (γ1)2 6= 0. ΄Αρα η ‖d(λ)‖2 παίρνει όποια ϑε-

τική τιµή ϑέλουµε για το µοναδικό λ ανάµεσα στο µεγαλύτερο πόλο της και

το άπειρο. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο µεγαλύτερος πόλος είναι το 2,

που είναι η αντίθετη τιµή της πιο µικρής ιδιοτιµής του πίνακα, της λ1 = −2.

Εποµένως ο πίνακας B + λI είναι ϑετικά ορισµένος για όλα τα λ > 2. Κα-

ϑώς και το ∆ είναι ϑετικό, συµπεραίνουµε ότι υπάρχει µία και µόνο τιµή του

λ > 2 για την οποία ισχύει ‖d(λ)‖−∆ = 0. Γεωµετρικά, οB είναι µη ϑετικά

ορισµένος, άρα το µοντέλο της συνάρτησης δεν έχει κάτω ϕράγµα. Εποµέ-

νως, η λύση του υποπροβλήµατος ϑα πρέπει να ϐρίσκεται στο σύνορο του

περιορισµού. Ο ελαχιστοποιητής του µοντέλου ϐρίσκεται από την επίλυση

του γραµµικού συστήµατος d(λ) = − (B + λI)−1 g για κάποια ϑετική τιµή
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του λ, η οποία ϐρίσκεται από την επίλυση της εξίσωσης ‖d(λ)‖ −∆ = 0.

Σχήµα 2.5: Γράφηµα της ‖d(λ)‖2 για µη ϑετικά ορισµένο πίνακα

2.8.1.1 Η µέθοδος Newton στην τυπική περίπτωση. ΄Οπως προανα-
ϕέραµε, η επίλυση του ΥΠΕ (2.52) στην τυπική περίπτωση, ανάγεται στην
επίλυση της µονοδιάστατης µη γραµµικής εξίσωσης

‖d(λ)‖ −∆ = 0,

ως προς λ, και στη συνέχεια, για αυτή τη συγκεκριµένη τιµή του λ, στην
επίλυση ενός γραµµικού συστήµατος

d(λ) = − (B + λI)−1 g

για την εύρεση του ϐήµατος d(λ). Εποµένως χρειάζεται να ϐρούµε τη
ϱίζα της εξίσωσης ‖d(λ)‖ −∆ = 0. Για αυτό το λόγο χρησιµοποιούµε τη
µέθοδο Newton. Ως γνωστόν, η µέθοδος Newton ϐασίζεται σε µια κατά
Taylor προσέγγιση της ‖d(λ)‖ και η επιτυχία της στηρίζεται στο να έχουµε
καλά συµπεριφερόµενες παραγώγους στην περιοχή αναζήτησης. Καθώς
όµως υπάρχει πόλος στο −λ1, είναι πολύ πιθανό να παρατηρηθούν µεγά-
λες διακυµάνσεις των τιµών της παραγώγου στην περιοχή αναζήτησης, η
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οποία είναι και η περιοχή που περιµένουµε να ϐρούµε τη λύση της εξί-
σωσης. Εποµένως, η µέθοδος Newton ενδέχεται να αποβεί αναξιόπιστη ή
µη αποτελεσµατική. Γι αυτό το λόγο, οι Moré & Sorensen ϑεώρησαν τη
συνάρτηση

ψ(λ) =
1

‖d(λ)‖
− 1

∆
, (2.63)

για να εφαρµόσουν τη µέθοδο Newton. Η εξίσωση

ψ(λ) = 0 (2.64)

είναι γνωστή στη διεθνή ϐιβλιογραφία ως secular equation. Εύκολα απο-
δεικνύεται ότι η εξίσωση ψ(λ) = 0 έχει τις ίδιες λύσεις µε την ‖d(λ)‖−∆ =

0, ενώ η συνάρτηση ψ(λ) έχει το πλεονέκτηµα να είναι σχεδόν γραµµική
στην περιοχή αναζήτησης [76]. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η µέθοδος New-
ton να συµπεριφέρεται εν γένει καλύτερα όταν εφαρµόζεται στην ψ(λ) = 0

από ότι στην ‖d(λ)‖ −∆ = 0. Γενικά, αν υποθέσουµε ότι g 6= 0, η ψ(λ)

για λ > −λ1, είναι γνησίως αύξουσα και κυρτή.

Σχήµα 2.6: Η συνάρτηση 1/‖d(λ)‖

Η µέθοδος Newton για την εύρεση ϱίζας της εξίσωσης ψ(λ) = 0 αντι-
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καθιστά την εκτίµηση λk > −λ1 µε τη ϐελτιωµένη εκτίµηση

λk+1 = λk −
ψ(λk)

ψ′(λk)
, k = 0, 1, 2, . . . (2.65)

Για να εφαρµόσουµε τη µέθοδο Newton χρειαζόµαστε τη συναρτησιακή
τιµή της ψ(λk) καθώς και την πρώτη παράγωγό της, την ψ′(λk).

Αλγόριθµος 2.5 Η µέθοδος Newton στην τυπική περίπτωση

Βήµα 1. ∆οθέντων λ > −λ1 και ∆ > 0, για k = 0, 1, 2, . . .:

Βήµα 2. Παραγοντοποίησε κατά Cholesky τον πίνακα B + λI = RTR.

Βήµα 3. Λύσε ως προς d(λk) το σύστηµα RTRd(λk) = −g.

Βήµα 4. Λύσε ως προς q(λk) το σύστηµα RT q(λk) = d(λk).

Βήµα 5. Θέσε λk+1 = λk +

(
‖d(λk)‖ −∆

∆

)(
‖d(λk)‖
‖q(λk)‖

)2

.

Η συναρτησιακή τιµή µπορεί να υπολογιστεί από την επίλυση του γραµ-
µικού συστήµατος d(λ) = − (B + λI)−1 g, ενώ η ψ′(λk) µέσω της παρα-
γώγου της d(λ). Και οι δύο ποσότητες µπορούν να υπολογιστούν µέσω
της επίλυσης γραµµικών συστηµάτων που περιλαµβάνουν τον B + λI.
Στην περιοχή αναζήτησης αυτός ο πίνακας είναι συµµετρικός και ϑετι-
κά ορισµένος, άρα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την κατά Cholesky
παραγοντοποίηση για να λύσουµε τα συστήµατα.

Ας εξετάσουµε λίγο πιο αναλυτικά το επαναληπτικό σχήµα της New-
ton (5.4). ΄Εχουµε:

(B + λkI) = U (Λ + λkI)UT = RTR(
RT
)−1

U = RU (Λ + λkI)−1 . (2.66)

Επίσης,

UTRTRU = Λ + λkI[
RU (Λ + λkI)−1/2

]T [
RU (Λ + λkI)−1/2

]
= I. (2.67)
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΄Αρα, ο RU (Λ + λkI)−1/2 είναι ορθοκανονικός πίνακας. ΄Εχουµε:

q(λk) =
(
RT
)−1

d(λk)

= −
(
RT
)−1 (

RTR
)−1

g

= −
(
RT
)−1

U (Λ + λkI)−1 UT g

= −
(
RT
)−1

U (Λ + λkI)−1 γ

= RU (Λ + λkI)−2 γ,

όπου η τελευταία ισότητα προκύπτει µέσω της (2.66). Εποµένως, χρησι-
µοποιώντας την (2.67) ϐρίσκουµε ότι

‖q(λk)‖2 = ‖RU (Λ + λkI)−1/2 (Λ + λkI)−3/2 γ‖2

= ‖ (Λ + λkI)−3/2 γ‖2

=
n∑
j=1

γ2
j

(λj + λk)
3 .

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ‖d(λ)‖2 =
∑n

j=1
(γj)2

(λj+λ)2
, παραγωγίζοντας ως

προς λ ϐρίσκουµε:

d

dλ
‖d(λ)‖2

∣∣∣
λ=λk

= 2

n∑
j=1

γ2
j

(λj + λk)
3

= 2‖q(λk)‖2.

Από τις παραπάνω ισότητες έχουµε
d

dλ
‖d(λ)‖

∣∣∣
λ=λk

=
d

dλ

(
‖d(λ)‖2

)1/2 ∣∣∣
λ=λk

=

d
dλ‖d(λ)‖2

∣∣∣
λ=λk

2‖d(λk)‖

=
‖q(λk)‖2

‖d(λk)‖
.

Εποµένως,



2.8 Το Υποπρόβληµα Περιοχής Εµπιστοσύνης 71

ψ′(λk) =
d

dλ
ψ(λ)

∣∣∣
λ=λk

=
d

dλ

(
1

d(λ)
− 1

‖d(λ)‖

) ∣∣∣∣∣
λ=λk

=

d
dλ‖d(λ)‖

∣∣∣
λ=λk

‖d(λk)‖2

=
‖q(λk)‖2

‖d(λk)‖3
,

και το λk+1 µπορεί να εκφραστεί ως

λk −
ψ(λk)

ψ′(λk)
= λk −

(
1

‖d(λ)‖
− 1

∆

)
‖d(λk)‖3

‖q(λk)‖2

= λk +

(
‖d(λk)‖ −∆

∆

)(
‖d(λk)‖
‖q(λk)‖

)2

,

όπως δίνεται στον Αλγόριθµο 2.5.
Αν ϐρεθεί λ0 τέτοιο ώστε λ0 > −λ1 και ψ(λ0) > 0, τότε ο Αλγόριθ-

µος 2.5 συγκλίνει τετραγωνικά, αφού η ψ(λ) είναι κυρτή και γνησίως
αύξουσα στο (−λ1,∞). Εποµένως η ψ(λ) = 0 έχει µοναδική ϱίζα και η
µέθοδος Newton εγγυάται τετραγωνική σύγκλιση όταν αρχικοποιηθεί µε
ένα κατάλληλο λ εντός του διαστήµατος όπου η συνάρτηση είναι αύξουσα
και κυρτή και ικανοποιεί τη σχέση ψ(λ) > 0.

Ο αλγόριθµος των Moré & Sorensen αξιοποιεί µία διαδικασία διασφά-
λισης της µεθόδου Newton έτσι ώστε λ > −λ1 και λ ∈ [λL, λU ], όπου το
[λL, λU ] είναι ένα διάστηµα εµπιστοσύνης του λ. Για να ανήκει το λ στο
διάστηµα εµπιστοσύνης [λL, λU ], η πιο απλή επιλογή είναι να διαλέξουµε
το µέσο λ = 1

2(λL+λU ). Μια καλύτερη λύση όµως (κατόπιν πειραµατικής
έρευνας) είναι να ϑέσουµε

λ = max
(√

λLλU , λL + 0.01(λU − λL)
)

Αρχικές τιµές των λ, λL και λU , µπορούν να παρέχουν οι ανισότητες
της ποσότητας Rayleigh,

(λ+ λ1)2 ≤ ‖ (B + λI) d(λ)‖2

‖d(λ)‖2
=

(
‖g‖
‖d(λ)‖

)2

≤ (λ+ λn)2 , (2.68)
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από τις οποίες έχουµε ότι

‖g‖
∆
− λn ≤ λ ≤

‖g‖
∆
− λ1.

Οι Moré & Sorensen έθεσαν

λL := max

[
0, max

i
(−bi,i),

‖g‖
∆
− ‖B‖1

]
και λU :=

‖g‖
∆

+ ‖B‖1,

όπου ‖B‖1 = max1≤j≤n
∑
|bi,j |. Τέλος, αν το λL είναι µηδέν, τότε συνή-

ϑως διαλέγουµε το λ0 = 0. Η τιµή λ0 = ‖g‖/∆ έχει επίσης προταθεί.

2.8.2 Η δύσκολη περίπτωση

Ας ϑυµηθούµε ότι στα προηγούµενα, υποθέσαµε ότι γ1 6= 0, στην περί-
πτωση του µη ϑετικά ορισµένου πίνακα B. ΄Οταν αυτή η συνθήκη δεν
ισχύει, τότε το όριο limλ→−λj ‖d(λ)‖ 6=∞ για λj = λ1 και άρα µπορεί να
µην υπάρχει τιµή του λ ∈ (−λ1,∞) για την οποία να ισχύει ‖d(λ)‖ = ∆

(Σχήµα 2.7). Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στη ϐιβλιογραφία ως δύσκολη
περίπτωση (hard case). Συµβαίνει στην περίπτωση του µη ϑετικά ορισµέ-
νου πίνακα B, όταν όλα τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στη λ1 είναι
κάθετα µε το διάνυσµα g. Με µια πρώτη µατιά δεν είναι προφανές το
πως ϑα διαλέξουµε τα λ και d(λ) έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες
του Θεωρήµατος 2.10 στη δύσκολη περίπτωση. Η τεχνική της µεθόδου
Newton για την εύρεση του ϐέλτιστου λ προφανώς δεν δουλεύει, αφού
δεν υπάρχει λ ∈ (−λ1,∞). Το Θεώρηµα 2.10 όµως µας διαβεβαιώνει ότι
υπάρχει ϐέλτιστο λ στο διάστηµα [−λ1,∞). ΄Αρα, προφανώς λ∗ = −λ1.

Για να ϐρούµε το ϐήµα d, δεν αρκεί να διαγράψουµε τους όρους για
τους οποίους ισχύει λj = λ1 στη σχέση (2.59) και να ϑέσουµε

d(λ) =
∑

j:λj 6=λ1

γj
λj + λ1

uj .

Σε αυτή την περίπτωση όπου λ∗ = −λ1, ο πίνακας B − λ1I είναι ιδιάζον,
άρα υπάρχει διάνυσµα z τέτοιο ώστε ‖z‖ = 1 και (B − λ1I) z = 0.
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Σχήµα 2.7: Η δύσκολη περίπτωση:‖d(λ)‖ < ∆ για λ ∈ (−λ1,∞)

Μάλιστα, το z είναι ένα ιδιοδιάνυσµα του B που αντιστοιχεί στη λ1, οπότε
από την ορθογωνιότητα του U έχουµε ότι uTj z = 0 για λj = λ1. Από αυτή
την ιδιότητα έπεται ότι αν ϑέσουµε

d(λ) =
∑

j:λj 6=λ1

γj
λj + λ1

uj + τz, (2.69)

για οποιοδήποτε τ ∈ R, ϑα έχουµε ότι

d(λ) =
∑

j:λj 6=λ1

γ2
j

(λj + λ1)2 + τ2.

΄Αρα, είναι πάντοτε εφικτό να ϐρούµε κατάλληλο τ ∈ R, τέτοιο ώστε να
ισχύει ‖d‖ = ∆.

Ας δούµε δύο τεχνικές λεπτοµέρειες της δύσκολης περίπτωσης. Πρώ-
τον, δοθέντος του R, ένα κανονικοποιηµένο διάνυσµα z µπορεί να ϐρεθεί
µέσω µιας τεχνικής του πακέτου LINPACK (τώρα LAPACK [3]). ∆εύτερον,
ένα ϐαθµωτό µέγεθος τ τέτοιο ώστε ‖d+ τz‖ = ∆, µπορεί να υπολογιστεί
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από τον τύπο

τ =
∆2 − ‖d‖2

dT z + sgn(dT z)2
√

(dT z)2 + (∆2 − ‖d‖2)
. (2.70)

Η έκφραση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν δύο τιµές του τ
για τις οποίες ισχύει ότι ‖d+ τz‖ = ∆. Για κάθε z ∈ Rn έχουµε:

φ(d+ z) =
1

2
(d+ z)TB(d+ z) + gT (d+ z)

=
1

2
(d+ z)T (B + λI) (d+ z) + gT (d+ z)− 1

2
λ‖d+ z‖2

=
1

2
(d+ z)TRTR(d+ z)− dTRTR(d+ z)− 1

2
λ‖d+ z‖2

=
1

2
dTRTRd+ dTRTRz +

1

2
zTRTRz

−dTRTRd− dTRTRz − 1

2
λ‖d+ z‖2

= −1

2

(
‖Rd‖2 + λ‖d+ z‖2

)
+

1

2
‖Rz‖2. (2.71)

Χρησιµοποιώντας τη σχέση (2.71) έχουµε

φ(d+ τz) = −1

2

(
‖Rd‖2 + λ‖d+ τz‖2

)
+

1

2
‖Rτz‖2

= −1

2

(
‖Rd‖2 + λ∆2

)
+

1

2
τ2‖Rz‖2.

Η παραπάνω σχέσεις συνεπάγονται ότι πρέπει να διαλέξουµε τη λύση τ µε
την µικρότερη απόλυτη τιµή, δηλαδή ανάµεσα σε δύο πιθανά ϐήµατα στο
σύνορο του περιορισµού, να διαλέξουµε το πιο κοντινό στο d.

Παράδειγµα 2.3. ΄Εστω ότι το πρόβληµα ορίζεται ως ακολούθως :

g =


0

1

1

1

 , B =


−2 0 0 0

0 −1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1


όπου ο B είναι αόριστος. Οι τιµές λ < 2 είναι απαγορευµένες λόγω του
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Θεωρήµατος 2.10. Αν ∆ > 1.2 τότε δεν υπάρχει αποδεκτή τιµή του λ.

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπολογίσουµε ένα ιδιοδιάνυσµα z που

αντιστοιχεί στη λ1 και ένα τ ώστε να εξασφαλίσουµε ότι ‖d+ τz‖ = ∆.

Σχήµα 2.8: Γράφηµα της ‖d(λ)‖2 στη δύσκολη περίπτωση

2.8.3 Ο Αλγόριθµος επίλυσης του ΥΠΕ

Στον αλγόριθµο των Moré & Sorensen για την επίλυση του ΥΠΕ (2.52),
γίνεται χρήση της τεχνικής πακέτου LINPACK. Η τεχνική αυτή συνοψί-
Ϲεται στα ακόλουθα. ΄Εστω u1 ένα ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη λ1,
οπότε ισχύει ότι

(
B − λ1I

)
u1 = 0. Προσπαθούµε να ϐρούµε ένα διά-

νυσµα u τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί το uT (B = λI)u, ή ισοδύναµα να
µεγιστοποιεί το w = (B = λI)−1 u = R−TR−1u. Θα επιλέξουµε τη συ-
νιστώσες του u που είναι µεταξύ του −1 και του 1 µε σκοπό να κάνουµε
το R−1u µεγάλο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε το να ϐεβαιώσουµε ότι
σε κάθε ϐήµα της αντικατάστασης Rw = u, του πρόσηµο του u είναι έτσι
επιλεγµένο ώστε να κάνει το w όσο πιο µεγάλο γίνεται. Συγκεκριµένα,
έστω ότι έχουµε ορίσει τις πρώτες k−1 συνιστώσες του w κατά τη διάρκεια
της αντικατάστασης Rw = u. Τότε η k συνιστώσα ικανοποιεί τη σχέση
rkkwk = uk −

∑k−1
i=1 rkiwi, και διαλέγουµε το uk να είναι ±1, ανάλογα µε
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το πιο κλάσµα

1−
∑k−1

i=1 rkiwi
rkk

ή −1−
∑k−1

i=1 rkiwi
rkk

είναι µεγαλύτερο. ΄Εχοντας ϐρει το w, το u είναι απλά το R−Tw/‖R−Tw‖,
το οποίο έχει την ιδιότητα uT (B = λI)u→ 0 καθώς το λ→ −λ1.

΄Εστω ότι κατά την παραγοντοποίηση κατά Cholesky, έχουµε συναν-
τήσει ένα αρνητικό οδηγό στο k στάδιο της ανάλυσης, για κάποιο k ≤ n.
Τότε η παραγοντοποίηση έχει αποτύχει (αφού ο B είναι µη ϑετικά ορι-
σµένος). Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατό να προσθέσουµε τον αριθµό
δ =

∑k−1
j=1 r

2
kj − bkk ≥ 0 στην k διαγώνιο του B + λI έτσι ώστε ο κύριος

k × k υποπίνακας του B + λI + δeke
T
k να είναι ιδιάζον. Είναι επίσης εύ-

κολο να ϐρούµε διάνυσµα u για το οποίο ισχύει
(
B + λI + δeke

T
k

)
u = 0,

χρησιµοποιώντας τους παράγοντες Cholesky που συσσωρεύονται µέχρι το
ϐήµα k. Θέτοντας uj = 0 για j > k, uk = 1 και λύνοντας το

uj = −
∑k

i=j+1 rijui

rjj
για j = k − 1, k − 2, . . . , 1,

υπολογίζουµε το απαιτούµενο διάνυσµα. Μπορούµε τώρα να υπολογί-
σουµε ένα κάτω ϕράγµα για την −λ1, χρησιµοποιώντας την ταυτότητα
eTk u = uk = 1 και τις Rayleigh ανισότητες (2.68). ΄Εχουµε:

0 =
uT (B + λI)u

uTu
+ δ

(eTk u)2

uTu
≥ λ+ λ1 +

δ

‖u‖2
,

από το οποίο έπεται ότι το ϕράγµα για τη −λ1 είναι λ + δ
‖u‖2 ≤ −λ1.

Στον ολοκληρωµένο αλγόριθµο των Moré & Sorensen για την επίλυση του
ΥΠΕ (2.52), οι πιθανές τιµές του λ χωρίζονται σε τρία ξένα µεταξύ τους
σύνολα:

N = {λ | λ ≤ max(0,−λ1)}
L = {λ | max(0,−λ1) ≤ λ ≤ λ∗}
G = {λ | λ > λ∗}
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Αλγόριθµος 2.6 Ο αλγόριθµος των Moré & Sorensen για την επίλυση του
ΥΠΕ
∆οθέντων ∆ > 0, λL, λU , λ0, εeasy, εhard; για k = 0, 1, 2, . . .:

Βήµα 1. Προσπάθησε να παραγοντοποιήσεις κατά Cholesky τον πίνακα B +

λkI = RTR, αν δεν έχει ήδη γίνει προσπάθεια.
1α. Αν η παραγοντοποίηση επιτύχει, τότε λk ∈ F . Λύσε το σύστηµα

RRT d = −g. Αν ‖d‖ < ∆, τότε λk ∈ G; έλεγξε για εσωτερική
σύγκλιση. Αλλιώς (αν η παραγοντοποίηση αποτύχει), λk ∈ L. Αλλιώς
λk ∈ N .

Βήµα 2. Αν λk ∈ G, ϑέσε λU ← λk. ∆ιαφορετικά, ϑέσε λL ← λk.
Βήµα 3. Αν λk ∈ F ,

3α. Λύσε το σύστηµαRq = d και ϑέσε λk+1 = λk+

(
‖d‖ −∆

∆

)(
‖d‖
‖q‖

)2

.

3β. Αν λk ∈ G,
(i) Χρησιµοποίησε τη LINPACK µέθοδο για να ϐρεις ένα µοναδιαίο

διάνυσµα u, έτσι ώστε να γίνει η ποσότητα uT (B + λkI)u µι-
κρή.

(ii) Θέσε το λL ← max
(
λL, λk − uT (B + λkI)u

)
.

(iii) Βρες τη λύση τ της εξίσωσης ‖d + τu‖ = ∆, η οποία κάνει την
τιµή του µοντέλου φ(d+ τu) ελάχιστη και ϑέσε το d← d+ τu.

Αλλιώς, (αν λk 6∈ F )
3γ. Χρησιµοποίησε τη µερική παραγοντοποίηση για να ϐρεις δ και u

τέτοια ώστε
[
(B + λkI) + δeke

T
k

]
u = 0.

3δ. Θέσε το λL ← max(λL, λk +
δ

‖u‖2
).

Βήµα 4. ΄Ελεγξε για τερµατισµό:
4α. Αν λk ∈ F και |‖d‖ −∆| ≤ εeasy∆, σταµάτα, µε d = d(λk).
4β. Αν λk = 0 ∈ G, σταµάτα, µε d = d(0).
4γ. Αν λk ∈ G και η LINPACK µέθοδος δίνει ένα u και ένα τ τέτοια

ώστε τ2uT (B + λkI)u ≤ εhard
(
d(λk)T (B + λkI) d(λk) + λk∆2

)
,

σταµάτα, µε d = d(λk) + τu.
Βήµα 5. Αν λk ∈ L και g 6= 0 ϑέσε λk ← λk+1. Αλλιώς, αν λk ∈ G , προσπάθησε

να παραγοντοποιήσεις τον B + λk+1I = RRT .
5α. Αν η παραγοντοποίηση είναι επιτυχής, τότε λk+1 ∈ L. Θέσε λk ←

λk+1.
5β. Αλλιώς, λk+1 ∈ N . Θέσε λL ← max

(
λL, λk+1

)
και έλεγξε για εσω-

τερική σύγκλιση; αλλιώς ϑέσε λk ← max
(√
λLλU , λL + 0.01

(
λU −

λL
))

. Αλλιώς, ϑέσε λk ← max
(√
λLλU , λL + 0.01

(
λU − λL

))
.

Επιπρόσθετα, έστω F = L∪G. Το σύνολο N περιέχει τις επαναλήψεις
για τις οποίες η κατά Cholesky παραγοντοποίηση µπορεί να µην υπάρχει.
Τα σύνολα L και G περιέχουν τις άλλες επαναλήψεις, για τις οποίες η ψ(λ)
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είναι µη ϑετική και ϑετική, αντίστοιχα. Υποθέτουµε ότι το ∆ > 0 είναι
δοσµένο και έχουµε ένα διάστηµα [λL, λU ] εµπιστοσύνης του λ, καθώς
και µια πρώτη εκτίµηση λ ∈ [λL, λU ].

Θεώρηµα 2.11. ΄Εστω ότι το κριτήριο τερµατισµού στο Βήµα 4 του Αλ-

γορίθµου 2.6 δεν εφαρµόζεται. Τότε οι επαναλήψεις λk του αλγορίθµου

συγκλίνουν στο λ∗ και το όριο του d είναι το d∗. Ο αλγόριθµος συγκλίνει

είτε σε πεπερασµένο πλήθος ϐηµάτων ή, εκτός από τη δύσκολη περίπτωση,

τελικά µε Q−τετραγωνικό ϱυθµό.

Η µέθοδος των Moré & Sorensen [64] για την επίλυση του ΥΠΕ (2.52),
ϑεωρείται µέχρι και σήµερα η καλύτερη µέθοδος για την επίλυση του υπο-
προβλήµατος. Η µέθοδος ϐασίζεται στην κατά Cholesky παραγοντοποίηση
του B + λI κάθε ϕορά που το υποπρόβληµα λύνεται. Επιπρόσθετα, στη
δύσκολη περίπτωση χρειάζεται να παραχθεί µια κατεύθυνση αρνητικής
καµπυλότητας, η οποία συνδέεται µε το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην
πιο αρνητική τιµή τουB. Κατά συνέπεια, η µέθοδος των Moré & Sorensen
είναι πολύ ακριβή και απαγορευτική στην εφαρµογή της για προβλήµατα
µεγάλης διάστασης. Στις µέρες µας, η έρευνα εστιάζεται στην κατάλληλη
τροποποίηση της µεθόδου των Moré & Sorensen, ώστε αυτή να µπορεί
να εφαρµοστεί και σε προβλήµατα µε πολύ µεγάλο αριθµό µεταβλητών.
Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκαν επαναληπτικές µέθοδοι οι οποίες ϐασί-
Ϲονται στη µέθοδο Lanczos καθώς και σε γινόµενα πίνακα-διανύσµατος
[45, 48, 77, 78, 83].
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Οι Quasi-Newton ενηµερώσεις ελάχιστης

µνήµης

Σε αυτό το κεφάλαιο µελετάµε τα χαρακτηριστικά µεγέθη των Quasi-
Newton ενηµερώσεων ελάχιστης µνήµης. Με τον όρο ¨ελάχιστη µνήµη¨
εννοούµε ότι για την ενηµέρωση του προσεγγιστικού εσσιανού πίνακα κά-
νουµε χρήση µόνο ενός (m = 1) διανυσµατικού Ϲεύγους (sk, yk), ενώ σε
κάθε επανάληψη, ο αρχικός µας πίνακας ϑεωρούµε ότι είναι ένα πολλα-
πλάσιο του µοναδιαίου πίνακα. Βασιζόµενοι στη ϑεµελιώδη ιδιότητα της
κλάσης αυτής των πινάκων (ελάχιστης µνήµης) είµαστε σε ϑέση να παρά-
γουµε κλειστό τύπο για το χαρακτηριστικό τους πολυώνυµο. ΄Αµεση συ-
νέπεια αυτού είναι ότι µπορούµε να ϐρούµε αναλυτικά τις ιδιοτιµές τους,
καθώς και τον αντίστροφο του πίνακα (B + µI), όπου µ ∈ R, που απαι-
τείται για τον υπολογισµό της κατεύθυνσης σε µεθόδους ϐελτιστοποίησης.
Επίσης, παράγουµε κλειστούς τύπους εύρεσης των ιδιοδιανυσµάτων που
αντιστοιχούν σε διακριτές ιδιοτιµές. Αυτό επιτυγχάνεται είτε µέσω απλών
αλγεβρικών πράξεων ή µέσω της εφαρµογής της µεθόδου της αντίστροφης
δύναµης, στον αντίστροφο του πίνακα (B + µI). Η προτεινόµενη µέθο-
δος αποφεύγει πλήρως την παραγοντοποίηση πινάκων, ενώ ϐασίζεται σε
αθροίσµατα διανυσµάτων και εσωτερικών γινοµένων. Τα ακόλουθα αποτε-
λούν ερευνητικά αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής, µέρος των οποίων
καταγράφονται στις εργασίες των Apostolopoulou et al. [8, 9, 10].

3.1 Εισαγωγή

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυσή µας, ϑεωρώντας τη γενική PSB ενηµέρωση,
η οποία αποτελεί και τον γεννήτορα της κλάσης των Quasi-Newton ενη-
µερώσεων, δηλαδή των SR1, BFGS, DFP και PSB. Υπενθυµίζουµε, ότι η
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γενική PSB ενηµέρωση έχει την ακόλουθη έκφραση:

Bk+1 = Bk +
(yk −Bksk)wTk + wk (yk −Bksk)T

sTkwk

− (yk −Bksk)T sk
sTkwk

wkw
T
k

sTkwk
, (3.1)

όπου si = xi+1 − xi, και yi = gi+1 − gi. ΄Οπως είδαµε στην Υπο-
ενότητα 2.3.4 (σελ. 42), σε αυτή την κλάση ενηµερώσεων, αν ϑέσουµε
wk = yk −Bksk, τότε η (3.1) είναι η SR1 ενηµέρωση,

Bk+1 = Bk +
(yk −Bksk)(yk −Bksk)T

(yk −Bksk)T sk
.

Αν wk = [1/(vk+1)]yk+[vk/(vk+1)]Bksk, όπου vk = (sTk yk/s
T
kBksk)

1/2,
τότε η (3.1) δίνει την BFGS ενηµέρωση,

Bk+1 = Bk −
Bksks

T
kBk

sTkBksk
+
yky

T
k

sTk yk
.

Αν wk = yk, η (3.1) εκφράζει την DFP ενηµέρωση,

Bk+1 = Bk+
(yk −Bksk) yTk + yk (yk −Bksk)T

sTk yk
− (yk −Bksk)T sk

sTk yk

yky
T
k

sTk yk
.

Τέλος, αν wk = sk, τότε η (3.1) γίνεται

Bk+1 = Bk +
(yk −Bksk) sTk + sk (yk −Bksk)T

sTk sk
− (yk −Bksk)T sk

sTk sk

sks
T
k

sTk sk
,

η οποία είναι η PSB ενηµέρωση.
΄Οπως προαναφέραµε στην Υποενότητα 2.4.1 (σελ. 45), οι Quasi-

Newton ενηµερώσεις ελάχιστης µνήµης, ϐασίζονται στις περιορισµένης
µνήµης Quasi-Newton ενηµερώσεις [67]. ∆οθέντος αρχικού πίνακαB(0) =

θI, όπου θ ∈ R, οι περιορισµένης µνήµης Quasi-Newton µέθοδοι ενη-
µερώνουν τον Bk χρησιµοποιώντας πληροφορία από τις πιο πρόσφατες
επαναλήψεις του αλγορίθµου αναζήτησης στον οποίο χρησιµοποιούνται.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται σε ένα συγκεκριµένο αριθµό m
αποθηκευµένων διανυσµατικών Ϲευγών {si, yi}. Στις Quasi-Newton ενη-
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µερώσεις ελάχιστης µνήµης, ο αριθµός των αποθηκευµένων διανυσµατι-
κών Ϲευγών είναι m = 1, ενώ ο προηγούµενος προσεγγιστικός πίνακας
αντικαθίσταται από το µοναδιαίο ή κάποιο πολλαπλάσιό του. Εποµένως,
αυτές οι ενηµερώσεις χρησιµοποιούν πληροφορία από την πιο πρόσφατη
επανάληψη, δηλαδή µία ενηµέρωση εκτελείται στον B(0), χρησιµοποιών-
τας το διανυσµατικό Ϲεύγος {sk, yk}. Οπότε, η έκφραση της γενικής PSB
ενηµέρωσης ελάχιστης µνήµης (3.1) είναι ο πίνακας

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk)w

T
k + wk (yk − θk+1sk)

T

sTkwk

− (yk − θk+1sk)
T sk

sTkwk
·
wkw

T
k

sTkwk
, (3.2)

όπου το wk είναι γραµµικός συνδυασµός των sk, yk, της µορφής

wk = c1yk + c2sk.

Ανάλογα µε το γραµµικό αυτόν συνδυασµό, ο πίνακας εκφράζει :

• την SR1 ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης, για

wk = yk − θk+1sk και
c1 = 1,

c2 = θk+1,

• την BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης, για

wk =
1

vk + 1
yk +

θk+1vk
vk + 1

sk όπου vk =

(
sTk yk

θk+1s
T
k sk

)1/2

και

c1 =
1

vk + 1
,

c2 =
θk+1vk
vk + 1

,
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• την DFP ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης, για

wk = yk και
c1 = 1,

c2 = 0,

• και τέλος την PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης, για

wk = sk και
c1 = 0,

c2 = 1.

Αναφορικά µε την παράµετρο θk+1, όπως είδαµε στην Ενότητα 2.2,
η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη παράµετρος που συναντάται στη διεθνή
ϐιβλιογραφία [68] ορίζεται ως

θk+1 =
yTk yk

sTk yk
.

Τα τελευταία χρόνια όµως, κυρίως στην BFGS ενηµέρωση, έχει αρχίσει να
χρησιµοποιείται η ϕασµατική παράµετρος των Barzilai & Borwein [15],
γνωστή ως BB spectral parameter,

θk+1 =
sTk yk

sTk sk
.

Σκοπός µας είναι να µελετήσουµε τα χαρακτηριστικά µεγέθη της γενι-
κής PSB ενηµέρωσης ελάχιστης µνήµης, ώστε να µπορέσουµε να λύσουµε
µεγάλης κλίµακας προβλήµατα ϐελτιστοποίησης, µε µικρό υπολογιστικό
κόστος. Στις Ενότητες 2.6 και 2.8 του Κεφαλαίου 2, οι οποίες αναφέρονται
στις µεθόδους καµπυλόγραµµης αναζήτησης και στο υποπρόβληµα περιο-
χής εµπιστοσύνης, αντίστοιχα, είδαµε ότι απαιτείται η παραγοντοποίηση
πινάκων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι µέθοδοι αυτές να απαιτούν µεγάλο
υπολογιστικό κόστος, µε αποτέλεσµα η εφαρµογή τους να καθίσταται α-
παγορευτική για µεγάλης κλίµακας προβλήµατα. Για να µπορέσουµε να
αποφύγουµε το µεγάλο υπολογιστικό κόστος, ϑα πρέπει να αποφύγουµε
τόσο την παραγοντοποίηση, όσο και την αποθήκευση πινάκων.
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Στις µεθόδους της καµπυλόγραµµης αναζήτησης, απαιτείται ο υπολο-
γισµός της πιο αρνητικής ιδιοτιµής του προσεγγιστικού εσσιανού, καθώς
και του αντίστοιχου ιδιοδιανύσµατος. Στο υποπρόβληµα περιοχής εµπι-
στοσύνης απαιτείται επιπρόσθετα ο υπολογισµός του n- διάστατου διανύ-
σµατος (B + µI)−1 g, µ ∈ R. Μέσω της µελέτης των χαρακτηριστικών
µεγεθών των Quasi-Newton ενηµερώσεων ελάχιστης µνήµης, προκύπτει
ότι όλοι οι απαιτούµενοι υπολογισµοί γίνονται µέσω διανυσµατικών αθροι-
σµάτων και εσωτερικών γινοµένων. Εποµένως, δεν απαιτείται παραγοντο-
ποίηση ή αποθήκευση πινάκων, µε αποτέλεσµα η προτεινόµενη µέθοδος
να απαιτεί ελάχιστο υπολογιστικό κόστος και µνήµη, άρα να είναι κατάλ-
ληλη να εφαρµοστεί σε µεγάλης κλίµακας προβλήµατα.

Στη συνέχεια αναλύουµε τον τρόπο εύρεσης των ποσοτήτων που µας εν-
διαφέρουν. Συγκεκριµένα, ϐρίσκουµε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο των
Quasi-Newton ενηµερώσεων ελάχιστης µνήµης. Επιλύοντας τη χαρακτη-
ϱιστική εξίσωση υπολογίζουµε αναλυτικά τόσο τις ιδιοτιµές, όσο και τον
πίνακα (B + µI)−1, ο οποίος αποτελεί ϑεωρητικό κατασκεύασµα (αφού
δεν αποθηκεύεται) για τον υπολογισµό του διανύσµατος (B + µI)−1 g.
΄Αµεση συνέπεια αυτών είναι ότι µπορούµε να εκφράσουµε τα ιδιοδιανύ-
σµατα που µας ενδιαφέρουν, µέσω κλειστών τύπων, κάνοντας χρήση της
µεθόδου της αντίστροφης δύναµης.

3.2 Το χαρακτηριστικό πολυώνυµο

Για να µπορέσουµε να υπολογίσουµε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο των
Quasi-Newton ενηµερώσεων ελάχιστης µνήµης, χρειαζόµαστε τα ίχνη και
τις ορίζουσες των αντίστοιχων πινάκων. Από τη γενική Quasi-Newton
ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk)w

T
k + wk (yk − θk+1sk)

T

sTkwk

− (yk − θk+1sk)
T sk

sTkwk
·
wkw

T
k

sTkwk
, (3.3)
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χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες του ίχνους (σελ. 13), έχουµε ότι

tr (Bk+1) = nθk+1 +
2 (yk − θk+1sk)

T wk
sTkwk

− (yk − θk+1sk)
T sk

sTkwk

wTk wk

sTkwk

= nθk+1 +
(yk − θk+1sk)

T

sTkwk

(
2wk −

wTk wk

sTkwk
sk

)
. (3.4)

Αντίστοιχα, εφαρµόζοντας τις ιδιότητες της ορίζουσας (σελ. 13), στον πίνα-
κα (3.3), έχουµε ότι

det(Bk+1)=det

(
(θk+1I)

[
I +

(yk − θk+1sk)w
T
k + wk (yk − θk+1sk)

T

θk+1s
T
kwk

−(yk − θk+1sk)
T sk

sTkwk

wkw
T
k

θk+1s
T
kwk

])

=det (θk+1I) det
[
I +

(yk − θk+1sk
θk+1s

T
kwk

− (yk − θk+1sk)
T sk

θk+1(sTkwk)
2

wk
)
wTk

+wk
(yk − θk+1sk)

T

θk+1s
T
kwk

]
. (3.5)

Θέτοντας

v1 =
yk − θk+1sk
θk+1s

T
kwk

− (yk − θk+1sk)
T sk

θk+1(sTkwk)
2

wk

v2 = wk

v3 = wk

v4 =
yk − θk+1sk
θk+1s

T
kwk

και εφαρµόζοντας τη σχέση (σελ. 13)

det(I + v1v
T
2 + v3v

T
4 ) = (1 + vT1 v2)(1 + vT3 v4)− (vT1 v4)(vT2 v3),
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στην εξίσωση (3.5), ϐρίσκουµε ότι

det(Bk+1) = θnk+1

[(
1 +

(yk − θk+1sk)
T wk

θk+1s
T
kwk

− (yk − θk+1sk)
T sk

θk+1(sTkwk)
2

wTk wk

)
(

1 +
(yk − θk+1sk)

T wk
θk+1s

T
kwk

)
−

(
‖yk − θk+1sk‖2

θ2
k+1(sTkwk)

2

−(yk − θk+1sk)
T sk

θk+1(sTkwk)
2

(yk − θk+1sk)
T wk

θk+1s
T
kwk

)
wTk wk

]
.

Αν στην παραπάνω σχέση ϑέσουµε την πρώτη παρένθεση ως

A = 1 +
(yk − θk+1sk)

T wk
θk+1s

T
kwk

− (yk − θk+1sk)
T sk

θk+1(sTkwk)
2

wTk wk,

τη δεύτερη ως

B = 1 +
(yk − θk+1sk)

T wk
θk+1s

T
kwk

,

και την τρίτη ως

Γ =
‖yk − θk+1sk‖2

θ2
k+1(sTkwk)

2
− (yk − θk+1sk)

T sk
θk+1(sTkwk)

2

(yk − θk+1sk)
T wk

θk+1s
T
kwk

,

λαµβάνουµε την παρακάτω απλοποιηµένη σχέση για την ορίζουσα

det(Bk+1) = θnk+1

(
AB − ΓwTk wk

)
. (3.6)

Για τις παρενθέσεις A, B και Γ, έχουµε:

A = 1 +
yTk wk

θk+1s
T
kwk

−
θk+1s

T
kwk

θk+1s
T
kwk

− (yk − θk+1sk)
T sk

θk+1(sTkwk)
2

wTk wk

=
yTk wk

θk+1s
T
kwk

− (yk − θk+1sk)
T sk

θk+1(sTkwk)
2

wTk wk, (3.7)

B = 1 +
yTk wk

θk+1s
T
kwk

−
θk+1s

T
kwk

θk+1s
T
kwk

=
yTk wk

θk+1s
T
kwk

(3.8)
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και

Γ =
(yk − θk+1sk)

T

θ2
k+1(sTkwk)

2

(
yk − θk+1sk −

(yk − θk+1sk)
T wk

sTkwk
sk

)

=
(yk − θk+1sk)

T

θ2
k+1(sTkwk)

2

(
yk − θk+1sk −

yTk wk

sTkwk
sk +

θk+1s
T
kwk

sTkwk
sk

)
=

(yk − θk+1sk)
T

θ2
k+1(sTkwk)

2

(
yk −

yTk wk

sTkwk
sk

)
, (3.9)

αντίστοιχα. Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (3.7), (3.8) και (3.9) στην (3.6),
ϐρίσκουµε ότι

det(Bk+1) = θnk+1

[(
yTk wk

θk+1s
T
kwk

)2

− (yk − θk+1sk)
T sk

θk+1s
T
kwk

wTk wk

sTkwk

yTk wk

θk+1s
T
kwk

−(yk − θk+1sk)
T

θ2
k+1(sTkwk)

2

(
yk −

yTk wk

sTkwk
sk

)
wTk wk

]

=
θn−2
k+1

(sTkwk)
2

[(
yTk wk

)2
−wTk wk (yk − θk+1sk)

T

(
yTk wk

sTkwk
sk + yk −

yTk wk

sTkwk
sk

)]

= θn−2
k+1

(yTk wk)
2 − wTk wk (yk − θk+1sk)

T yk(
sTkwk

)2 . (3.10)

Το επόµενο ϑεώρηµα δίνει το χαρακτηριστικό πολυώνυµο των Quasi-
Newton πινάκων ελάχιστης µνήµης και τον αριθµό των διακριτών ιδιοτιµών
τους.

Θεώρηµα 3.1. ΄Εστω ότι µία ενηµέρωση εκτελείται σε έναν αρχικό πίνακα

B(0) = θI, θ ∈ R, χρησιµοποιώντας το διανυσµατικό Ϲεύγος (sk, yk) και

τη γενική PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης. Τότε, το χαρακτηριστικό πο-

λυώνυµο του Quasi-Newton πίνακα ελάχιστης µνήµης, όπως ορίζεται στην

(3.3), έχει τη γενική µορφή

p(λ) = (λ− θk+1)n−2 (λ2 − β1λ+ β2

)
, (3.11)
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όπου

β1 = 2
yTk wk

sTkwk
− (yk − θk+1sk)

T sk
sTkwk

wTk wk

sTkwk
και (3.12)

β2 =

(
yTk wk

sTkwk

)2

− (yk − θk+1sk)
T yk

sTkwk

wTk wk

sTkwk
. (3.13)

Επιπρόσθετα, αν τα διανύσµατα sk και yk είναι γραµµικώς ανεξάρτητα,

i. αν οB(0) ενηµερώνεται από την πρόσθεση ενός πίνακα πρώτης τάξης,

τότε ο Bk+1 έχει ακριβώς µία διακριτή ιδιοτιµή

ii. αν οB(0) ενηµερώνεται από την πρόσθεση δύο πινάκων πρώτης τάξης,

τότε ο Bk+1 έχει ακριβώς δύο διακριτές ιδιοτιµές, εκ των οποίων η µία

είναι η µικρότερη ιδιοτιµή του Bk+1.

Απόδειξη. ΄Εστω λi, i = 1, . . . , n, οι ιδιοτιµές του πίνακα Bk+1, όπως
ορίζεται στην (3.3). Θεωρούµε τον πίνακα

B̄ = θk+1I +

[
yk − θk+1sk

sTkwk
− (yk − θk+1sk)

T sk
sTkwk

wk
sTkwk

]
wTk ,

ο οποίος παράγεται από την πρόσθεση ενός πίνακα πρώτης τάξης στον
B(0) = θk+1I. ΄Εστω ότι οι ιδιοτιµές του B̄ είναι οι λB̄i , i = 1, . . . , n.
Από το ϑεώρηµα συνδιαπλοκής ιδιοτιµών 1.3 (σελ. 14) στον B̄, είναι εύ-
κολο να δούµε ότι ο B̄ πέρα από τη µηδενική ιδιοτιµή, έχει ακόµα µία,
πολλαπλότητας (n− 1), η οποία είναι ίση µε θk+1.
Αν ο Bk+1 είναι ϑετικά ορισµένος, τότε προσθέτοντας τον πίνακα πρώτης
τάξης

wk (yk − θk+1sk)
T

sTkwk

στον B̄, εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα συνδιαπλοκής ιδιοτιµών συµπεραίνου-
µε ότι

λn ≥ θk+1 ≥ λn−1 ≥ θk+1 ≥ . . . ≥ λ2 ≥ θk+1 ≥ λ1 ≥ 0.

Από τις παραπάνω ανισότητες συνεπάγεται ότι

λ2 = . . . = λn−1 = θk+1 και λn ≥ θk+1 ≥ λ1. (3.14)
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΄Εστω τώρα ότι ο Bk+1 δεν είναι ϑετικά ορισµένος. Τότε, αν θk+1 > 0, από
το ϑεώρηµα συνδιαπλοκής συµπεραίνουµε ότι

θk+1 ≥ λn ≥ θk+1 ≥ λn−1 ≥ θk+1 ≥ . . . ≥ λ3 ≥ θk+1 ≥ λ2 ≥ 0 ≥ λ1.

Εποµένως, έπεται ότι

λ3 = . . . = λn = θk+1 και θk+1 ≥ λ2 ≥ λ1. (3.15)

Αν θk+1 < 0 έχουµε ότι

0 ≥ λn ≥ θk+1 ≥ λn−1 ≥ θk+1 ≥ . . . ≥ λ2 ≥ θk+1 ≥ λ1.

Συνεπώς,

λ2 = . . . = λn−1 = θk+1 και λn ≥ θk+1 ≥ λ1. (3.16)

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι προφανές ότι ο Bk+1 έχει το πολύ
δύο διακριτές ιδιοτιµές και µία ίση µε θk+1, πολλαπλότητας το λιγότερο
(n−2). ∆ηλώνοντας µε λx και λy τις άγνωστες ιδιοτιµές, το χαρακτηριστικό
πολυώνυµο του Bk+1 µπορεί να γραφεί ως ακολούθως:

p(λ) = (λ− θk+1)n−2
[
λ2 − (λx + λy)λ+ λxλy

]
.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι

tr(Bk+1) =
n∑
i=1

λi = (n− 2)θk+1 + λx + λy (3.17)

και

det(Bk+1) =

n∏
i=1

λi = θn−2
k+1λxλy, (3.18)

έχουµε ότι

p(λ) = (λ− θk+1)n−2

{
λ2 −

[
tr(Bk+1)− (n− 2)θk+1

]
λ+

det(Bk+1)

θn−2
k+1

}
.

Αν το διάνυσµα wk ορίζεται ως wk = yk − θk+1sk, τότε ο B(0) ενηµερώνε-
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ται από την πρόσθεση ενός πίνακα πρώτης τάξης (ελάχιστης µνήµης SR1
ενηµέρωση), οπότε από το ϑεώρηµα συνδιαπλοκής ιδιοτιµών είναι εύκολο
να δούµε ότι ο Bk+1 έχει το το πολύ µία ιδιοτιµή διακριτή, έστω την λx.
Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, το χαρακτηριστικό πολυώνυµο γίνεται

p(λ) = (λ− θk+1)n−1 (λ− λx) . (3.19)

Από τις σχέσεις (3.17) και (3.18), λύνοντας ως προς λx ϐρίσκουµε ότι
λx = tr(Bk+1) − (n − 1)θk+1 = det(Bk+1)/θn−1

k+1 . Εποµένως, η σχέση
(3.19) γίνεται

p(λ) = (λ− θk+1)n−1 {λ− [tr(Bk+1)− (n− 1)θk+1]}
= (λ− θk+1)n−2 (λ− θk+1) {λ− [tr(Bk+1)− (n− 1)θk+1]}

= (λ− θk+1)n−2

{
λ2 − [tr(Bk+1)− (n− 2)θk+1]λ+

det(Bk+1)

θn−2
k+1

}
.

΄Αρα, και στις δύο περιπτώσεις (πρώτης και δεύτερης τάξης ενηµέρωση),
το χαρακτηριστικό πολυώνυµο έχει την ίδια έκφραση. Θέτοντας

β1 = tr(Bk+1)− (n− 2)θk+1 και β2 = det(Bk+1)/θn−2
k+1 , (3.20)

και αντικαθιστώντας τη σχέση (3.4) στην πρώτη εξίσωση, έχουµε:

β1 = nθk+1 +
(yk − θk+1sk)

T

sTkwk

(
2wk −

wTk wk

sTkwk
sk

)
− (n− 2)θk+1

= 2
(yk − θk+1sk)

T wk
sTkwk

−
wTk wk

sTkwk

(yk − θk+1sk)
T sk

sTkwk
+ 2θk+1

= 2

(
yTk wk

sTkwk
−
θk+1s

T
kwk

sTkwk

)
−
wTk wk

sTkwk

(yk − θk+1sk)
T sk

sTkwk
+ 2θk+1

= 2
yTk wk

sTkwk
−
wTk wk

sTkwk

(yk − θk+1sk)
T sk

sTkwk

Οµοίως, αντικαθιστώντας την (3.10) στη δεύτερη εξίσωση της (3.20), έχου-
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µε:

β2 =
det(Bk+1)

θn−2
k+1

= θn−2
k+1

(yTk wk)
2 − wTk wk (yk − θk+1sk)

T yk

θn−2
k+1

(
sTkwk

)2
=

(yTk wk)
2 − wTk wk (yk − θk+1sk)

T yk(
sTkwk

)2
΄Αρα, καταλήγουµε στις σχέσεις (3.12) και (3.13), αντίστοιχα. Εποµένως,
η γενική µορφή του p(λ) δίνεται από την (3.11) σε κάθε περίπτωση.
Υποθέτουµε τώρα ότι τα διανύσµατα sk και yk είναι γραµµικώς ανεξάρτη-
τα. Θεωρούµε πρώτα την περίπτωση όπου η ενηµέρωση του B(0) γίνεται
από την πρόσθεση ενός πίνακα πρώτης τάξης, δηλαδή την SR1 ελάχιστης
µνήµης, όπου wk = yk − θk+1sk. Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας έχει
το πολύ µία διακριτή ιδιοτιµή και το χαρακτηριστικό πολυώνυµο δίνεται
από τη σχέση (3.19). ΄Εστω ότι καµία ιδιοτιµή δεν είναι διακριτή, δηλαδή
έστω ότι ισχύει

λ1 = θk+1 = . . . = λn.

Από το ίχνος (3.4) του χωρίς µνήµη SR1 πίνακα έχουµε ότι

nθk+1 = tr(Bk+1)⇒ (yk − θk+1sk)
T (yk − θk+1sk)

sTk (yk − θk+1sk)
= 0,

και άρα yk = θk+1sk, δηλαδή τα διανύσµατα sk και yk είναι συγγραµµικά.
Αυτό όµως είναι άτοπο, εποµένως ακριβώς µία ιδιοτιµή του πίνακα είναι
διακριτή, λόγω της σχέσης (3.19).

Θεωρούµε τώρα την περίπτωση όπου ο B(0) ενηµερώνεται από την
πρόσθεση δύο πινάκων πρώτης τάξης, όπου ισχύει ότι wk 6= yk − θk+1sk.
΄Εστω φ η γωνία µεταξύ των διανυσµάτων sk, yk και έστω ότι οBk+1 δεν έχει
δύο διακριτές ιδιοτιµές, αλλά καµία ή µία. Οπότε είτε λx = θk+1 = λy ή
ότι τουλάχιστον µία από τις ισότητες λx = θk+1 ή λy = θk+1, ϑα ισχύει.
Και στις δύο περιπτώσεις, χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (3.4) και (3.10) και
αντικαθιστώντας το διάνυσµα wk µε τις αντίστοιχες εκφράσεις του για τις
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BFGS, DFP και PSB ενηµερώσεις ελάχιστης µνήµης, έχουµε ότι

(sTk yk)
2 = sTk sky

T
k yk από όπου έχουµε ότι cosφ = ±1.

Η παραπάνω σχέση δηλώνει ότι τα διανύσµατα sk και yk είναι συγγραµ-
µικά, πράγµα άτοπο. ΄Αρα, αν τα sk και yk είναι γραµµικώς ανεξάρτητα,
ο Bk+1 έχει ακριβώς δύο διακριτές ιδιοτιµές. Συγκρίνοντας τις ανισότητες
(3.14), (3.15) και (3.16) συµπεραίνουµε ότι πάντα η µικρότερη ιδιοτιµή
του Bk+1 είναι διακριτή.

Προφανώς, για να ϐρούµε τις δύο διακριτές ιδιοτιµές, αρκεί να λύσου-
µε την δευτεροβάθµια εξίσωση λ2 − β1λ+ β2 = 0, ως προς λ. ΄Αρα,

λ1,2 =

(
β1 ±

√
β2

1 − 4β2

)
/2.

Ας εξετάσουµε λίγο την περίπτωση που τα sk και yk είναι συγγραµµικά.
΄Εστω ότι η σχέση που τα συνδέει είναι yk = κsk, κ ∈ R∗. Τότε ϑα ισχύει
ότι wk = ρsk, ρ ∈ R∗, όπου

ρ =


κ− θk+1, για την SR1 ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης;√
κθk+1, για τη BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης;

κ, για την DFP ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης;
1, για την PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης.

Εποµένως, ο Quasi-Newton πίνακας ελάχιστης µνήµης Bk+1 που δίνεται
από τη σχέση (3.3) γίνεται

Bk+1 = θk+1I + (κ− θk+1)
sks

T
k

sTk sk
. (3.21)

΄Οπως µπορούµε να δούµε από την παραπάνω σχέση, οι ιδιοτιµές του
Bk+1 είναι οι κ και θk+1, µε την τελευταία να έχει πολλαπλότητα n − 1.
΄Αρα, το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του Bk+1 είναι της µορφής

p(λ) = (λ− θk+1)n−1(λ− κ).

Προφανώς, σε αυτή την περίπτωση, αν ισχύει ότι κ 6= θk+1, πίνακας έχει
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µία διακριτή ιδιοτιµή. Αν µάλιστα ισχύει η ανισότητα

κ < θk+1,

τότε η πιο µικρή ιδιοτιµή είναι και διακριτή.

3.3 Ο αντίστροφος του πίνακα B + µI

΄Οπως είδαµε στην Ενότητα 2.8, όπου και περιγράψαµε το υποπρόβληµα
περιοχής εµπιστοσύνης, είναι αναγκαίο να λύσουµε ένα γραµµικό σύστη-
µα της µορφής

(B + µI)u = v,

όπου ο B είναι συµµετρικός n × n πίνακας, u, v n-διάστατα διανύσµατα
και µ ∈ R. Σκοπός µας είναι να υπολογίσουµε αναλυτικά τη λύση του
ανωτέρω γραµµικού συστήµατος ώστε να αποφύγουµε την αποθήκευση
ή την παραγοντοποίηση πίνακα. Στη συνέχεια ϑεωρούµε ότι ο B είναι
ένας Quasi-Newton πίνακας ελάχιστης µνήµης. Για να µπορέσουµε να
εκφράσουµε τον πίνακα (B + µI)−1 σε κλειστή µορφή, ϑα ϐασιστούµε
στο χαρακτηριστικό του πολυώνυµο.

Λήµµα 3.1. ΄Εστω ότι µία ενηµέρωση εκτελείται στον B(0) = θI χρησι-

µοποιώντας το διανυσµατικό Ϲεύγος (sk, yk) και τη γενική PSB ενηµέρωση.

Τότε, το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του πίνακα Bk+1 + µI , µ ∈ R, είναι

το

q(x;µ) = [x− (θk+1 + µ)]n−2 [x2 − γ′(µ)x+ γ(µ)
]
, (3.22)

όπου γ(µ) = µ2 + β1µ+ β2.

Απόδειξη. Από το Θεώρηµα 3.1, γνωρίζουµε ότι ο Bk+1 έχει ως ιδιοτιµές
τη θk+1, πολλαπλότητας n − 2 και άλλες δύο, έστω λx και λy, οι οποίες
συνδέονται µε τις σχέσεις

λx + λy = β1 και λxλy = β2.

Προσθέτοντας τον πίνακα λI στον Bk+1, οι ιδιοτιµές του προκύπτοντος
πίνακα Bk+1 + µI είναι οι xi = λi + µ. Εποµένως, το χαρακτηριστικό
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πολυώνυµο του Bk+1 + µI είναι το

q(x;µ) = [x− (θk+1 + µ)]n−2 [x2− (λx + λy + 2µ)x+ (λx + µ)(λy + µ)
]
.

Επειδή λx + λy = β1 και λxλy = β2, έχουµε ότι (λx + µ)(λy + µ) =

µ2 + β1µ+ β2. ΄Οµως, ισχύει ότι

d

dµ
(λx + µ)(λy + µ) = λx + λy + 2µ,

οπότε ϑέτοντας γ(µ) = µ2+β1µ+β2, η σχέση (3.22) προκύπτει άµεσα.

Πρόταση 3.1. ΄Εστω Λ το σύνολο των ιδιοτιµών του Quasi-Newton πίνακα

ελάχιστης µνήµηςBk+1. Τότε, για κάθε µ ∈ R\Λ, ο αντίστροφος του πίνακα

(Bk+1 + µI) είναι ο πίνακας

(Bk+1 + µI)−1 =
1

(µ+ θk+1)γ(µ)

{
B2
k+1 −

[
β′(µ)− µ

]
Bk+1

+β(µ)I

}
, (3.23)

όπου β(µ) = γ(µ) + [γ′(µ)− µ] θk+1.

Απόδειξη. Από το Λήµµα 3.1, προκύπτει ότι το ελάχιστο πολυώνυµο του
Bk+1 + µI είναι το

qm(x;µ) = [x− (θk+1 + µ)]
[
x2 − γ′(µ)x+ γ(µ)

]
.

Εφαρµόζοντας το Θεώρηµα Caley-Hamilton (σελ. 13) έχουµε ότι

qm

(
Bk+1 + µI;λ

)
= 0,

από όπου έπεται ότι

[Bk+1+µI−(θk+1+µ)I]
[
(Bk+1 + µI)2 − γ′(µ) (Bk+1 + µI) + γ(µ)I

]
= 0.

Πολλαπλασιάζοντας αµφότερα τα µέλη της παραπάνω σχέσης µε τον πί-
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νακα
(
Bk+1 + µI

)−1
και λύνοντας ως προς (Bk+1 + µI)−1, λαµβάνουµε

(Bk+1 + µI)−1 =
1

γ(µ)(θk+1 + µ)

{
(Bk+1 + µI)2 −

[
γ′(µ) + θk+1 + µ

]
(Bk+1 + µI) +

[
γ(µ) + (θk+1 + µ)γ′(µ)

]
I
}

=
1

γ(µ)(θk+1 + µ)

{
B2
k+1 −

[
γ′(µ) + θk+1 − µ

]
Bk+1

+
[
γ(µ) +

(
γ′(µ)− µ

)
θk+1

]
I
}
.

Θέτοντας ως β(µ) = γ(µ) + (γ′(µ)− µ) θk+1 και έχοντας υπόψιν ότι
β′(µ) = γ′(µ) + (γ′′(µ)− 1) θk+1, µε γ′′(µ) = 2, καταλήγουµε στη σχέ-
ση (3.23).

Λήµµα 3.2. ΄Εστω ότι τα διανύσµατα sk, yk είναι συγγραµµικά, µε yk =

κsk, κ ∈ R∗. Τότε ο αντίστροφος του Bk+1 +µI, µ ∈ R \Λ, είναι ο πίνακας

(Bk+1 + µI)−1 = − 1

γ(µ)

{
Bk+1 −

[
γ′(µ)− µ

]
I
}
. (3.24)

Απόδειξη. Στην περίπτωση όπου τα διανύσµατα sk, yk είναι συγγραµµικά,
µε yk = κsk, κ ∈ R∗, ο πίνακας έχει το πολύ µία διακριτή ιδιοτιµή, την
κ+ µ, και άρα το ελάχιστο πολυώνυµο του Bk+1 + µI είναι το

qm(x;µ) =
[
x2 − γ′(µ)x+ γ(µ)

]
= [x− (θk+1 + µ)] [x− (κ+ µ)] .

Χρησιµοποιώντας το Θεώρηµα Caley-Hamilton (σελ. 13) έχουµε ότι

(Bk+1 + µI)2 − γ′(µ) (Bk+1 + µI) + γ(µ)I = 0. (3.25)

Πολλαπλασιάζοντας αµφότερα τα µέλη της παραπάνω εξίσωσης µε τον
πίνακα (Bk+1 + µI)−1 έχουµε ότι

(Bk+1 + µI)− γ′(µ)I + γ(µ) (Bk+1 + µI)−1 = 0,

άρα,
(Bk+1 + µI)−1 = − 1

γ(µ)

{
Bk+1 −

[
γ′(µ)− µ

]
I
}
.
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Παρατήρηση 3.1. Η έκφραση (3.23) της Πρότασης 3.1, δίνει τη γενική

µορφή του (Bk+1 + µI)−1, ανεξάρτητα από τη σχέση που συνδέει τα διανύ-

σµατα sk και yk. Πράγµατι, από τη σχέση (3.25) ϐρίσκουµε ότι

B2
k+1 =

[
γ′(µ)− 2µ

]
Bk+1 −

[
µ2 − γ′(µ)µ+ γ(µ)

]
I.

Αντικαθιστώντας την παραπάνω ισότητα στο δεξί µέλος της σχέσης (3.23),
µετά από µερικές αλγεβρικές πράξεις, υπολογίζουµε τη σχέση (3.24).

3.4 Τα ιδιοδιανύσµατα των διακριτών ιδιοτιµών

Σε αυτή την ενότητα µελετάµε την εύρεση των ιδιοδιανυσµάτων που αν-
τιστοιχούν στις διακριτές ιδιοτιµές των Quasi-Newton πινάκων ελάχιστης
µνήµης. Στην Ενότητα 3.2 είδαµε ότι ο αριθµός των διακριτών ιδιοτιµών
εξαρτάται από τη γραµµική ανεξαρτησία ή µη των διανυσµάτων sk και yk.
Γι αυτό το λόγο ϑα εξετάσουµε αυτές τις δύο περιπτώσεις ξεχωριστά.

3.4.1 Γραµµικώς εξαρτηµένα διανύσµατα ενηµέρωσης

Ας εξετάσουµε πρώτα την περίπτωση που τα sk και yk είναι συγγραµµικά.
΄Εστω ότι η σχέση που τα συνδέει είναι yk = κsk, κ ∈ R∗. Τότε ϑα
ισχύει ότι wk = ρsk, ρ ∈ R∗, όπως είδαµε στη σελ. 91. Σε αυτή την
περίπτωση, ο Quasi-Newton πίνακας ελάχιστης µνήµης Bk+1 ορίζεται
σύµφωνα µε τη σχέση (3.21) και, όπως εύκολα µπορούµε να αποδείξουµε,
το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην ιδιοτιµή κ είναι το sk. Πράγµατι, από
τη σχέση (3.21) έπεται ότι

Bk+1sk = θk+1sk + (κ− θk+1)
sTk sk

sTk sk
sk = κsk.

Προφανώς, ένα γενικευµένο ιδιοδιάνυσµα που ϑα αντιστοιχεί στην πολλα-
πλή ιδιοτιµή θk+1, ϑα πρέπει να είναι κάθετο στο sk, αφού αυτό είναι το µο-
ναδικό διάνυσµα το οποίο ενηµερώνει τον αρχικό πίνακα B(0), όπως ϐλέ-
πουµε από την (3.21). Επιπλέον ϑα πρέπει να ισχύει ότι Bk+1u = θk+1u.
΄Ενα τέτοιο διάνυσµα u είναι της µορφής

u = (−snk/s1
k, 0, . . . , 0, . . . , 1)T ,
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όπου sik παριστά την i συνιστώσα του διανύσµατος sk. Πράγµατι, έχουµε
ότι

uT sk = −
snk
s1
k

s
(1)
k + 0 + . . .+ 0 + snk = 0

και
Bk+1u = θk+1u+ (κ− θk+1)

sTk u

sTk sk
sk = θk+1u,

αφού uT sk = 0. Βέβαια, αν τύχει το s1
k να είναι ίσο µε το µηδέν, τότε

προφανώς ϑα αναζητήσουµε ένα διάνυσµα της µορφής

u = (0, . . . , 0,−
sjk
sik
, 0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0)T ,

όπου η µονάδα ϑα ϐρίσκεται στην j ϑέση, έτσι ώστε να ισχύει ότι uT sk = 0.
Τέλος, αν ισχύει ότι κ = θk+1, τότε ο πίνακας είναι της µορφής

Bk+1 = θk+1I.

Εποµένως τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στην ιδιοτιµή θk+1 είναι οι
στήλες του µοναδιαίου πίνακα,

ei = (0, 0, . . . , 1, 0, . . . , 0)T , i = 1, 2, . . . , n,

όπου το 1 εµφανίζεται στην i συνιστώσα του διανύσµατος ei.

3.4.2 Γραµµικώς ανεξάρτητα διανύσµατα ενηµέρωσης

Στην περίπτωση όπου τα sk και yk είναι γραµµικώς ανεξάρτητα, για να υ-
πολογίσουµε τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στις διακριτές ιδιοτιµές,
αρκεί να παρατηρήσουµε ότι ο αρχικός πίνακας B(0)

k+1 ενηµερώνεται από
τα διανύσµατα sk και yk.

Πρόταση 3.2. ΄Εστω ότι εκτελείται µία ενηµέρωση στο συµµετρικό πίνα-

κα B(0) = θI, χρησιµοποιώντας το διανυσµατικό Ϲεύγος (sk, yk), και τη

γενική PSB ενηµέρωσης ελάχιστης µνήµης. Τότε τα ιδιοδιανύσµατα που

αντιστοιχούν στις διακριτές ιδιοτιµές του ενηµερωµένου πίνακα Bk+1, είναι

της µορφής

u(λ) =
(λsk − yk)T yk
(λsk − yk)T sk

sk − yk, (3.26)



3.4 Τα ιδιοδιανύσµατα των διακριτών ιδιοτιµών 97

όπου λ διακριτή ιδιοτιµή του Bk+1.

Απόδειξη. Επειδή ο B(0) ενηµερώνεται χρησιµοποιώντας το διανυσµατι-
κό Ϲεύγος (sk, yk), τα ιδιοδιανύσµατα των διακριτών ιδιοτιµών ϑα πρέπει
να είναι της µορφής

u = c1sk + c2yk, c1, c2 ∈ R.

Εποµένως, έχουµε ότι

Bk+1u = λu⇒ Bk+1 (c1sk + c2yk) = λ (c1sk + c2yk) . (3.27)

Από την εξίσωση της τέµνουσας (σελ. 35)

Bk+1sk = yk, (3.28)

η σχέση (3.27) γίνεται

c1yk + c2Bk+1yk = λc1sk + λc2yk.

Πολλαπλασιάζοντας την παραπάνω εξίσωση µε sTk και λαµβάνοντας υπόψη
τη σχέση (3.28), υπολογίζουµε το c1 συναρτήσει του c2 ως εξής :

c1s
T
k yk + c2y

T
k yk = λc1s

T
k sk = λc2s

T
k yk

c1

(
sTk yk − λsTk sk

)
= c2

(
λsTk yk − yTk yk

)
c1 = −c2

λsTk yk − yTk yk
λsTk sk − sTk yk

.

Θέτοντας c2 = −1 και αντικαθιστώντας στην εξίσωση u = c1sk + c2yk,
ϐρίσκουµε τη σχέση (3.26).

΄Ενας άλλος τρόπος υπολογισµού των ιδιοδιανυσµάτων που αντιστοι-
χούν σε διακριτές ιδιοτιµές, είναι µέσω της µεθόδου της αντίστροφης δύνα-
µης. ΄Οπως είδαµε στο Κεφάλαιο 1 (σελ. 14), η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί
το επαναληπτικό σχήµα

ui = (B − σI)−1 ui−1

‖ui−1‖
,

µε σ = λ ± ε, όπου ε → 0. Ως γνωστόν, αν η ιδιοτιµή λ είναι εκ των
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προτέρων γνωστή, κάτι το οποίο ισχύει στην περίπτωσή µας, το σχήµα
αυτό συγκλίνει σε µία και µόνο επανάληψη. Κατά συνέπεια, το ανωτέρω
επαναληπτικό σχήµα µας παρέχει ένα κλειστό τύπο για τον υπολογισµό
του ιδιοδιανύσµατος.

Χρησιµοποιώντας την Πρόταση 3.1 στη µέθοδο της αντίστροφης δύ-
ναµης, µπορούµε να υπολογίσουµε το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί σε
µια διακριτή ιδιοτιµή λ του πίνακα Bk+1, το οποίο είναι το u(σ) =

(Bk+1 − σI)−1 u, όπου σ = λ − ε. Αν ϑέσουµε όπου λ̂ = −σ, τότε το
προκύπτον ιδιοδιάνυσµα είναι το

u(λ̂) =
(
Bk+1 + λ̂I

)−1
u

=
B2
k+1u−

(
β′(λ̂)− λ̂

)
Bk+1u+ β(λ̂)u

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)
, (3.29)

όπου λ̂ = −λ+ ε, είναι µια διαταραγµένη διακριτή ιδιοτιµή του Bk+1 µε
αντίθετο πρόσηµο και u είναι το κανονικοποιηµένο διάνυσµα (1, 1, . . . , 1)T .

Τα διανύσµατα Bk+1u και B2
k+1u µπορούν να υπολογιστούν από το

επαναληπτικό σχήµα

Bk+1vi = θk+1vi +
wTk vi

sTkwk
(yk − θk+1sk)

+

(
(yk − θk+1sk)

T vi

sTkwk
− (yk − θk+1sk)

T sk
sTkwk

wTk vi

sTkwk

)
wk,

µε i = 0, 1 και v0 = u. Μετά από µερικούς αλγεβρικούς υπολογισµούς,
καταλήγουµε στην έκφραση

u(λ̂) =
1

γ(λ̂)(λ̂+ θk+1)

(
c1(λ̂)u+ c2(λ̂)zk + c3(λ̂)wk

)
, (3.30)

όπου zk = yk − θk+1sk, ενώ οι συντελεστές των διανυσµάτων u, zk και wk,
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ορίζονται από τις σχέσεις

c1(λ̂) = γ(λ̂) (3.31)

c2(λ̂) = −
(
λ̂+ θk+1 +

zTk wk

sTkwk

)
wTk u

sTkwk
+
wTk wk

sTkwk

zTk u

sTkwk
(3.32)

c3(λ̂) =

[
zTk zk

sTkwk
+
zTk sk

sTkwk

(
λ̂+ θk+1

)] wTk u
sTkwk

−
(
λ̂+ θk+1 +

zTk wk

sTkwk

)
zTk u

sTkwk
. (3.33)

Η σχέση (3.30), είναι ο κλειστός τύπος ο οποίος εκφράζει το ιδιοδιάνυσµα
που αντιστοιχεί σε µια διακριτή ιδιοτιµή του Bk+1.

Ας δούµε πιο αναλυτικά τον όλο υπολογισµό: αν ϑέσουµε zk = yk −
θk+1sk στον πίνακα (3.3), αυτός γράφεται ως εξής :

Bk+1 = θk+1I +
zkw

T
k + wkz

T
k

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

wkw
T
k

sTkwk
. (3.34)

Το διάνυσµα Bk+1u είναι το

Bk+1u = θk+1u+
wTk u

sTkwk
zk +

(
zTk u

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

wTk u

sTkwk

)
wk

= θk+1u+
wTk u

sTkwk
zk + awk, (3.35)

όπου η σταθερά a είναι η ποσότητα

a =
zTk u

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

wTk u

sTkwk
. (3.36)

Εποµένως, επειδή B2
k+1u = Bk+1Bk+1u, έχουµε ότι

B2
k+1u=θk+1Bk+1u+

wTk Bk+1u

sTkwk
zk +

(
zTk Bk+1u

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

wTk Bk+1u

sTkwk

)
wk

=θk+1Bk+1u+
wTk Bk+1u

sTkwk
zk + bwk, (3.37)
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όπου ως b έχουµε ϑέσει την έκφραση

b =
zTk Bk+1u

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

wTk Bk+1u

sTkwk

= θk+1
zTk u

sTkwk
+

(
zTk zk

sTkwk
− θk+1

zTk sk

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

zTk wk

sTkwk

)
wTk u

sTkwk

+

(
zTk wk

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

wTk wk

sTkwk

)
a. (3.38)

Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις (3.35) και (3.37) στη σχέση (3.29), έχουµε
ότι

u(λ̂) =
1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{
B2
k+1u−

[
β′(λ̂)− λ̂

]
Bk+1u+ β(λ̂)u

}
=

1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{
θk+1Bk+1u+

wTk Bk+1u

sTkwk
zk + bwk

−
[
β′(λ̂)− λ̂

]
Bk+1u+ β(λ̂)u

}
=

1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{[
θk+1 + λ̂− β′(λ̂)

]
Bk+1u

+
wTk Bk+1u

sTkwk
zk + bwk + β(λ̂)u

}

=
1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{[
θk+1 + λ̂− β′(λ̂)

](
θk+1u+

wTk u

sTkwk
zk + awk

)
+

wT

sTkwk

(
θk+1u+

wTk u

sTkwk
zk + awk

)
zk + bwk + β(λ̂)u

}
Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (3.36) και (3.38) στην παραπάνω εξίσωση,

κάνοντας κάποιες πράξεις και οµαδοποιώντας ως προς τα διανύσµατα u,
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zk και wk, καταλήγουµε στο εξής :

u(λ̂) =
1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{[(
θk+1 + λ̂− β′(λ̂)

)
θk+1 + β(λ̂)

]
u

+

[(
θk+1 + λ̂− β′(λ̂)

) wTk u

sTkwk

+
wT

sTkwk

(
θk+1u+

wTk u

sTkwk
zk + awk

)]
zk

+
[(
θk+1 + λ̂− β′(λ̂)

)
a+ b

]
wk

}
=

1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{
c1(λ̂)u+ c2(λ̂)zk + c3(λ̂)wk

}
Για να υπολογίσουµε το c1(λ̂), λαµβάνουµε υπόψιν τις σχέσεις β(λ) =

γ(λ) + [γ′(λ)− λ]θk+1 και γ(λ) = λ2 + β1λ+ β2, οπότε ϐρίσκουµε ότι

c1(λ̂) =
[
θk+1 + λ̂− β′(λ̂)

]
θk+1 + β(λ̂)

=
[
θk+1 + λ̂− γ′(λ̂)− θk+1

]
θk+1 + γ(λ̂) +

[
γ′(λ̂)− λ̂

]
θk+1

= γ(λ̂),

η οποία είναι η έκφραση (3.31). Για να υπολογίσουµε το c2(λ̂), λαµβά-
νουµε επιπλέον υπόψιν τη σχέση (3.35). ΄Ετσι, έχουµε ότι

c2(λ̂) =
[
λ̂− γ′(λ̂)

] wTk u
sTkwk

+ θk+1
wTk u

sTkwk
+
wTk u

sTkwk

zTk wk

sTkwk
+ a

wTk wk

sTkwk

=

[
λ̂− γ′(λ̂) + θk+1 +

zTk wk

sTkwk

]
wTk u

sTkwk
+ a

wTk wk

sTkwk

=

(
−λ̂− β1 + θk+1 +

zTk wk

sTkwk

)
wTk u

sTkwk
+ a

wTk wk

sTkwk
.

΄Οµως, από τη σχέση (3.12) και την zk = yk − θk+1sk, έχουµε ότι

β1 = 2
yTk wk

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

wTk wk

sTkwk

= 2
zTk wk

sTkwk
+ 2θk+1 −

zTk sk

sTkwk

wTk wk

sTkwk
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οπότε,

c2(λ̂) =

(
−λ̂− β1 + θk+1 +

zTk wk

sTkwk

)
wTk u

sTkwk
+ a

wTk wk

sTkwk

=

(
−λ̂− θk+1 −

zTk wk

sTkwk
+
zTk sk

sTkwk

wTk wk

sTkwk

)
wTk u

sTkwk
+ a

wTk wk

sTkwk
.

Αντικαθιστώντας στην τελευταία εξίσωση τη σχέση (3.36), καταλήγουµε
στην έκφραση

c2(λ̂) =

(
−λ̂− θk+1 −

zTk wk

sTkwk
+
zTk sk

sTkwk

wTk wk

sTkwk

)
wTk u

sTkwk

+

(
zTk u

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

wTk u

sTkwk

)
wTk wk

sTkwk

= −
(
λ̂+ θk+1 +

zTk wk

sTkwk

)
wTk u

sTkwk
+

zTk u

sTkwk

wTk wk

sTkwk
,

η οποία είναι η σχέση (3.32). Τέλος, για το συντελεστή c3(λ̂) του διανύσµα-
τος wk, δουλεύοντας µε παρόµοιο τρόπο, καταλήγουµε στη σχέση (3.33).
Συγκεκριµένα, έχουµε ότι

c3(λ̂) =
(
θk+1 + λ̂− β′(λ̂)

)
a+ b,

οπότε, χρησιµοποιώντας τη σχέσεις (3.36) και (3.38), ϐρίσκουµε ότι

c3(λ̂) =

(
λ̂− γ′(λ̂) +

zTk wk

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

wTk wk

sTkwk

)
a

+θk+1
zTk u

sTkwk
+

(
zTk zk

sTkwk
− θk+1

zTk sk

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

zTk wk

sTkwk

)
wTk u

sTkwk

Λαµβάνοντας πάλι υπόψιν τις σχέσεις zk = yk − θk+1sk, β(λ) = γ(λ) +
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[γ′(λ)− λ]θk+1 και γ(λ) = λ2 + β1λ+ β2, ϐρίσκουµε ότι

c3(λ̂) =

(
λ̂− γ′(λ̂)−

zTk wk

sTkwk
+ β1 − 2θk+1

)
a+ θk+1

zTk u

sTkwk

+

(
zTk zk

sTkwk
− θk+1

zTk sk

sTkwk
−
zTk sk

sTkwk

zTk wk

sTkwk

)
wTk u

sTkwk

= −
(
λ̂+ θk+1 +

zTk wk

sTkwk

)
zTk u

sTkwk

+

[
zTk zk

sTkwk
+
zTk sk

sTkwk

(
λ̂+ θk+1

)] wTk u
sTkwk

,

δηλαδή τη σχέση (3.33). Εποµένως, για σ = −λ̂, καταλήγουµε στο παρα-
κάτω πόρισµα:

Πόρισµα 3.1. ΄Εστω σ = λ− ε, ε→ 0+, µια ε-διαταραγµένη διακριτή ιδιο-

τιµή τουBk+1 και u0 = (1, 1, . . . , 1)T . Τότε, το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί

στη σ είναι το κανονικοποιηµένο διάνυσµα

u(σ) =
c1(σ)u0 + c2(σ)zk + c3(σ)wk√
n(σ2 − β1σ + β2)(θk+1 − σ)sTkwk

, (3.39)

όπου οι συντελεστές των διανυσµάτων u0, zk και wk ορίζονται ως ακολού-

ϑως :

c1(σ) = sTkwk
(
σ2 − β1σ + β2

)
,

c2(σ) =−
(
θk+1 − σ +

zTk wk

sTkwk

) n∑
i=1

wik +
wTk wk

sTkwk

n∑
i=1

zik, και

c3(σ) =

[
zTk zk

sTkwk
+ (θk+1 − σ)

zTk sk

sTkwk

] n∑
i=1

wik −
(
θk+1 − σ +

zTk wk

sTkwk

) n∑
i=1

zik.

΄Οπως µπορούµε εύκολα να παρατηρήσουµε, για να υπολογίσουµε το
παραπάνω ιδιοδιάνυσµα χρειάζεται να προσθέσουµε δύο διανύσµατα, τα
sk και yk, µιας και τα zk, wk είναι γραµµικός συνδυασµός αυτών των δύο
διανυσµάτων. Επίσης τα εσωτερικά γινόµενα που απαιτούνται είναι εννιά,
τα εξής :
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Πίνακας 3.1: Απαιτούµενα εσωτερικά γινόµενα

sTk sk yTk wk sTk yk wTk wk sTkwk
zTk wk sTk zk zTk zk yTk yk

Προφανώς, επειδή το διάνυσµαwk είναι γραµµικός συνδυασµός των sk
και yk, της µορφής wk = c1sk + c2yk, ο υπολογισµός του ιδιοδιανύσµατος
του ιδιοδιανύσµατος u(σ) στη γενική PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης,
απαιτεί περισσότερους υπολογισµούς από ότι σε καθεµιά από τις τέσσερις
Quasi-Newton ενηµερώσεις ελάχιστης µνήµης.

Να σηµειώσουµε εδώ ότι η γενική PSB ενηµέρωση εκφράζει την κλά-
ση των τεσσάρων Quasi-Newton ενηµερώσεων και αποτελεί το ϑεωρητικό
υπόβαθρο για τη µελέτη καθεµιάς ξεχωριστά. Αντικαθιστώντας το wk µε
τις αντίστοιχες εκφράσεις που ανάγουν τη γενική PSB ενηµέρωση ελά-
χιστης µνήµης σε καθεµιά από τις τέσσερις Quasi-Newton ενηµερώσεις
ελάχιστης µνήµης, ϐρίσκουµε τις αντίστοιχες εκφράσεις των τελευταίων.

Στην πράξη χρησιµοποιείται καθεµιά από τις τέσσερις Quasi-Newton
ενηµερώσεις ξεχωριστά. Για το λόγο αυτό, ϑα εξετάσουµε αναλυτικά τις
ιδιότητες των SR1, BFGS, PSB και DFP ενηµερώσεων ελάχιστης µνήµης.
Θα ϐασιστούµε στις ιδιότητες του ίχνους και της ορίζουσας κάθε πίνακα,
καθώς και στα ϑεωρητικά αποτελέσµατα της παραπάνω ανάλυσης.

3.5 Η SR1 ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

Η SR1 ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης υπολογίζεται αν στη γενική PSB ενη-
µέρωση ελάχιστης µνήµης (3.3), ϑέσουµε wk = yk−θk+1sk. Ο προκύπτων
πίνακας είναι της µορφής

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk)(yk − θk+1sk)

T

(yk − θk+1sk)T sk
. (3.40)

΄Οσον αφορά το ίχνος και την ορίζουσα του πίνακα αυτού, χρησιµοποιών-
τας τις σχέσεις (3.4) και (3.10) (σελ. 84 και 86), αντίστοιχα, ϐρίσκουµε
ότι

tr (Bk+1) = nθk+1 +
(yk − θk+1sk)

T (yk − θk+1sk)

(yk − θk+1sk)
T sk

,
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και

det (Bk+1) = θn−1
k+1

(yk − θk+1sk)
T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

,

αντίστοιχα. Από το Θεώρηµα 3.1, γνωρίζουµε ότι το χαρακτηριστικό πο-
λυώνυµο της γενικής PSB ενηµέρωσης ελάχιστης µνήµης, είναι το

p(λ) = (λ− θk+1)n−2 (λ2 − β1λ+ β2

)
,

όπου
β1 = λx + λy και β2 = λxλy,

είναι το άθροισµα και το γινόµενο των δύο άγνωστων ιδιοτιµών λx και λy,
αντίστοιχα. Γνωρίζουµε επίσης ότι η SR1 ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης
έχει το πολύ µια διακριτή ιδιοτιµή. ΄Εστω λοιπόν ότι λx = λ και λy = θk+1.
΄Αρα πολύ εύκολα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι αφού

tr(Bk+1) = (n− 1)θk+1 +
(yk − θk+1sk)

T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

= (n− 1)θk+1 + λ,

και

det (Bk+1) = θn−1
k+1

(yk − θk+1sk)
T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

= θn−1
k+1λ,

τότε

λ =
(yk − θk+1sk)

T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

.

Οπότε,

β1 =
(yk − θk+1sk)

T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

+ θk+1,

β2 =
θk+1 (yk − θk+1sk)

T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

,

µε αποτέλεσµα το χαρακτηριστικό πολυώνυµο της SR1 ενηµέρωσης ελά-
χιστης µνήµης (3.40) να εκφράζεται ως εξής :

p(λ) = (λ− θk+1)n−1

(
λ− (yk − θk+1sk)

T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

)
. (3.41)

Η έκφραση του αντίστροφου του πίνακα Bk+1 + µI, µ ∈ Rn, ορίζε-
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ται στην Πρόταση 3.1. Επειδή όµως η SR1 είναι µια ενηµέρωση πρώτης
τάξης, περιµένουµε ότι η εξίσωση (3.23) της Πρότασης 3.1, ϑα απλου-
στεύεται. Πράγµατι, από το Λήµµα 3.1, γνωρίζουµε ότι το χαρακτηριστικό
πολυώνυµο τουBk+1+µI ορίζεται στην εξίσωση (3.5), δηλαδή την εξίσωση

q(x;µ) = [x− (θk+1 + µ)]n−2 [x2 − γ′(µ)x+ γ(µ)
]
.

΄Οµως, επειδή

γ(µ) = µ2 + β1µ+ β2 = (µ+ θk+1)

[
µ+

(yk − θk+1sk)
T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

]
,

έχουµε ότι

x2 − γ′(µ)x+ γ(µ) = [x− (µ+ θk+1)]

[
x−

(
µ+

(yk − θk+1sk)
T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

)]
.

Οπότε, το ελάχιστο πολυώνυµο είναι το

qm(x;µ) =
[
x2 − γ′(µ)x+ γ(µ)

]
.

Χρησιµοποιώντας το ϑεώρηµα Caley-Hamilton ϐρίσκουµε ότι

(Bk+1 + µI)2 − γ′(µ) (Bk+1 + µI) + γ(µ)I = 0,

οπότε πολλαπλασιάζοντας µε (Bk+1 + µI)−1, έχουµε ότι

(Bk+1 + µI)− γ′(µ)I + γ(µ) (Bk+1 + µI)−1 = 0.

Λύνοντας ως προς (Bk+1 + µI)−1, ϐρίσκουµε ότι

(Bk+1 + µI)−1 = − 1

γ(µ)

{
Bk+1 −

[
γ′(µ)− µ

]
I
}
. (3.42)

Η γενική µορφή των ιδιοδιανύσµατων της SR1 ενηµέρωσης ελάχιστης
µνήµης (3.40), που αντιστοιχούν σε διακριτές ιδιοτιµές, δίνεται στην Πρό-
ταση 3.2. Επειδή όµως η SR1 είναι ενηµέρωση πρώτης τάξης, µπορούµε
να υπολογίσουµε τα συγκεκριµένα ιδιοδιανύσµατα µε πιο απλό τρόπο:
πολλαπλασιάζουµε αµφότερα τα µέλη της εξίσωσης (3.40) µε το διάνυσµα
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yk − θk+1sk και έχουµε ότι

Bk+1(yk − θk+1sk)=

[
θk+1 +

(yk − θk+1sk)
T (yk − θk+1sk)

(yk − θk+1sk)T sk

]
(yk − θk+1sk)

=λ(yk − θk+1sk).

Εποµένως, το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην ιδιοτιµή

λ =
(yk − θk+1sk)

T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

,

είναι το
u = yk − θk+1sk.

Τα γενικευµένα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στην ιδιοτιµή θk+1 είναι
γραµµικά εξαρτηµένα µε το u = yk − θk+1sk και κάθετα σε αυτό. Τα πιο
απλά διανύσµατα u που ικανοποιούν τις σχέσεις ui = α(yk − θk+1sk) και
ui ⊥ (yk − θk+1sk), είναι της µορφής

ui =

(
−
yik − θk+1s

i
k

y1
k − θk+1s

1
k

, 0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0

)T
,

όπου το i = 1, . . . , n−1 δηλώνει την i συνιστώσα των yk, sk, ενώ η µονάδα
ϐρίσκεται στην i γραµµή του ui.

3.6 Η BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

Η BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης υπολογίζεται από τη γενική PSB
ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης (3.3), ϑέτοντας

wk =
1

vk + 1
yk +

θk+1vk
vk + 1

sk, όπου vk = (
sTk yk

θk+1s
T
k sk

)1/2.

Ο πίνακας που προκύπτει είναι ο

Bk+1 = θk+1I − θk+1
sks

T
k

sTk sk
+
yky

T
k

sTk yk
. (3.43)
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Από τις ιδιότητες του ίχνους και της ορίζουσας (σελ. 13), για τον παραπάνω
πίνακα έχουµε ότι

tr (Bk+1) = (n−1)θk+1 +
yTk yk

sTk yk
, και det (Bk+1) = θn−1

k+1

sTk yk

sTk sk
. (3.44)

Από τις εκφράσεις αυτές µπορούµε να υπολογίσουµε τους συντελε-
στές του τετραγωνικού όρου του χαρακτηριστικού πολυωνύµου (3.11). Οι
σχέσεις (3.20) (σελ. 89) γίνονται

β1 = θk+1 +
yTk yk

sTk yk
και β2 = θk+1

sTk yk

sTk sk
,

οπότε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο είναι το

p(λ) = (λ− θk+1)n−2

[
λ2 −

(
θk+1 +

yTk yk

sTk yk

)
λ+ θk+1

sTk yk

sTk sk

]
. (3.45)

Λύνοντας τη δευτεροβάθµια εξίσωση

λ2 −
[
θk+1 + (yTk yk)/(s

T
k yk)

]
λ+ θk+1(sTk yk)/(s

T
k sk) = 0

ως προς λ, ϐρίσκουµε τις διακριτές ιδιοτιµές του Bk+1, οι οποίες είναι οι

λ1,2 =

θk+1 +
yTk yk

sTk yk
±

√(
θk+1 +

yTk yk

sTk yk

)2

− 4θk+1
sTk yk

sTk sk

/2.

Στην περίπτωση που τα sk και yk είναι γραµµικά ανεξάρτητα, τα ιδιοδια-
νύσµατα που αντιστοιχούν στις διακριτές ιδιοτιµές του Bk+1 ϐρίσκονται
χρησιµοποιώντας την Πρόταση 3.2. Εναλλακτικά µπορούν να να υπολο-
γιστούν χρησιµοποιώντας την Πρόταση 3.1, µαζί µε τη µέθοδο της αντί-
στροφης δύναµης. Η µεθοδολογία που ακολουθούµε για την παραγωγή
των αναλυτικών εκφράσεων είναι παρόµοια µε αυτήν της γενικής PSB ενη-
µέρωσης ελάχιστης µνήµης. ΄Ετσι, καταλήγουµε στο παρακάτω πόρισµα.

Πόρισµα 3.2. ΄Εστω σ = λ + ε, ε → 0+, µια ε-διαταραγµένη διακριτή

ιδιοτιµή του BFGS πίνακα ελάχιστης µνήµηςBk+1 και το κανονικοποιηµένο

διάνυσµα u0 = (1, 1, . . . , 1)T . Τότε, το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη σ
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είναι το διάνυσµα

u(σ) =
c1(σ)u0 + c2(σ)sk + c3(σ)yk√
n(σ2 − β1σ + β2)(θk+1 − σ)

, (3.46)

όπου οι συντελεστές των διανυσµάτων u0, sk και yk ορίζονται από τις σχέσεις

c1(σ) = σ2 − β1σ + β2, (3.47)

c2(σ) =

[
(β1 − σ)

n∑
i=1

sik −
n∑
i=1

yik

]
θk+1

sTk sk
, και (3.48)

c3(σ) =
σ

sTk yk

n∑
i=1

yik −
θk+1

sTk sk

n∑
i=1

sik. (3.49)

Απόδειξη. Από την Πρόταση 3.1, για λ̂ = −σ, έχουµε ότι

u(σ) = (Bk+1 − σI)−1 u

u(λ̂) =
(
Bk+1 + λ̂I

)−1
u

=
1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{
B2
k+1u−

[
β′(λ̂)− λ̂

]
Bk+1u+ β(λ̂)u

}
.

΄Οµως,

Bk+1u = θk+1u− θk+1
sTk u

sTk sk
sk +

yTk u

sTk yk
yk

και
B2
k+1u = θk+1Bk+1u− θk+1

sTkBk+1u

sTk sk
sk +

yTk Bk+1u

sTk yk
yk,
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οπότε

u(λ̂) =
1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{
θk+1Bk+1u− θk+1

sTkBk+1u

sTk sk
sk +

yTk Bk+1u

sTk yk
yk

−
[
β′(λ̂)− λ̂

]
Bk+1u+ β(λ̂)u

}
=

1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{[
θk+1

(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

)
+ β(λ̂)

]
u

+(−θk+1)

[(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

) sTk u

sTk sk
+
sTkBk+1u

sTk sk

]
sk

+

[(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

) yTk u

sTk sk
+
yTk Bk+1u

sTk yk

]
yk

}
=

1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

[
c1(λ̂)u+ c2(λ̂)sk + c3(λ̂)yk

]
.

Υπενθυµίζοντας ότι β(λ) = γ(λ) + (γ′(λ)− λ)θk+1, για το συντελεστή του
διανύσµατος u έχουµε:

c1(λ̂) = θk+1

(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

)
+ β(λ̂)

= θk+1

(
λ̂− γ′(λ̂)

)
+ γ(λ̂) + (γ′(λ̂)− λ̂)θk+1

= γ(λ̂).

Για τον c2(λ̂), εκµεταλλευόµενοι την εξίσωση της τέµνουσας Bk+1sk = yk,
έχουµε:

c2(λ̂) = −θk+1

[(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

) sTk u

sTk sk
+
sTkBk+1u

sTk sk

]
= −θk+1

[(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

) sTk u

sTk sk
+
yTk u

sTk sk

]
=

[(
γ′(λ̂)− λ̂

)
sTk u− yTk u

] θk+1

sTk sk
.

Τέλος, για το συντελεστή του yk, λαµβάνοντας υπόψη ότι γ(λ) = λ2 +
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β1λ+ β2 και β1 = θk+1 + yTk yk/s
T
k yk, ϐρίσκουµε ότι

c3(λ̂) =
(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

) yTk u

sTk sk
+
yTk Bk+1u

sTk yk

=
(
λ̂− γ′(λ̂)

) yTk u

sTk yk
+

yTk
sTk yk

(
θk+1u− θk+1

sTk u

sTk sk
sk +

yTk u

sTk yk
yk

)
=

(
λ̂− γ′(λ̂) + θk+1 +

yTk yk

sTk yk

)
yTk u

sTk yk
− θk+1

sTk u

sTk sk

= −λ̂
yTk u

sTk yk
− θk+1

sTk u

sTk sk
.

∆οθέντος ότι το u είναι το κανονικοποιηµένο διάνυσµα (1, 1, . . . , 1)T , και
αντικαθιστώντας όπου λ̂ το −σ, καταλήγουµε στη σχέση (3.46), µε τους
συντελεστές c1, c2 και c3 να ορίζονται όπως στις εκφράσεις (3.47), (3.48)
και (3.49), αντίστοιχα.

Στον παρακάτω πίνακα ϕαίνονται συγκεντρωτικά οι ποσότητες που α-
παιτούνται για τον υπολογισµό του u(σ). Μπορούµε να δούµε ότι χρειαζό-
µαστε δύο διανύσµατα και τρία εσωτερικά γινόµενα, όσα ακριβώς χρειαζό-
µαστε για να υπολογίσουµε το ιδιοδιάνυσµα και µέσω της Πρότασης 3.1.
Προφανώς όµως, χρειάζονται περισσότεροι πολλαπλασιασµοί και προσθα-
ϕαιρέσεις, από αυτές που χρειάζονται στην εξίσωση (3.26).

Πίνακας 3.2: Απαιτούµενα διανύσµατα και εσωτερικά γινόµενα για τον υπολο-
γισµό του ιδιοδιανύσµατος στη BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

διανύσµατα εσωτερικά γινόµενα

sk sTk sk
yk sTk yk

yTk yk
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3.7 Η DFP ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

Θέτοντας wk = yk στον πίνακα (3.3) της PSB ενηµέρωσης ελάχιστης µνή-
µης

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk)w

T
k + wk (yk − θk+1sk)

T

sTkwk

−(yk − θk+1sk)
T sk

sTkwk

wkw
T
k

sTkwk
,

υπολογίζουµε τη DFP ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης,

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk) y

T
k + yk (yk − θk+1sk)

T

sTk yk

−(yk − θk+1sk)
T sk

sTk yk

yky
T
k

sTk yk
. (3.50)

Από τις ιδιότητες του ίχνους και της ορίζουσας πινάκων (σελ. 13), ϐρί-
σκουµε ότι το ίχνος του παραπάνω πίνακα είναι το

tr(Bk+1) = nθk+1 + 2
(yk − θk+1sk)

T yk
sTk yk

− (yk − θk+1sk)
T sk

sTk yk

yTk yk

sTk yk

= (n− 2)θk+1 +

(
1 + θk+1

sTk sk

sTk yk

)
yTk yk

sTk yk
. (3.51)

Αντίστοιχα, για την ορίζουσα έχουµε ότι

det(Bk+1)=det (θk+1I) det
(
I +

(yk − θk+1sk) y
T
k + yk (yk − θk+1sk)

T

θk+1s
T
k yk

−(yk − θk+1sk)
T sk

sTk yk

yky
T
k

θk+1s
T
k yk

)
=det (θk+1I) det

[
I +

(
sTk sk

sTk yk
yk − sk

)
yTk
sTk yk

+
yk (yk − θk+1sk)

T

θk+1s
T
k yk

]
=θnk+1

[
1 +

(
sTk sk

sTk yk
yk − sk

)T
yk
sTk yk

] [
1 +

yTk (yk − θk+1sk)

θk+1s
T
k yk

]
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−
(
sTk sk

sTk yk
yk − sk

)T
(yk − θk+1sk)

sTk yk

yTk yk

θk+1s
T
k yk

=θn−1
k+1

yTk yk

sTk yk
. (3.52)

Από το Θεώρηµα 3.1 ξέρουµε ότι το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του Bk+1

είναι το
p(λ) = (λ− θk+1)n−2 [λ2 − β1λ+ β2

]
.

Για να υπολογίσουµε τα β1 και β2 αντικαθιστούµε στις σχέσεις (3.20)
(σελ. 89), τις σχέσεις (3.51) και (3.52). Εύκολα ϐρίσκουµε ότι

β1 =

(
1 + θk+1

sTk sk

sTk yk

)
yTk yk

sTk yk
(3.53)

και
β2 = θk+1

yTk yk

sTk yk
, (3.54)

οπότε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο γίνεται

p(λ)=(λ− θk+1)n−2
[
λ2 − (1 + θk+1

sTk sk

sTk yk
)
yTk yk

sTk yk
λ+ θk+1

yTk yk

sTk yk

]
(3.55)

Προφανώς, για να υπολογίσουµε τις διακριτές ιδιοτιµές, αρκεί να λύσουµε
τη δευτεροβάθµια εξίσωση

λ2 −
(

1 + θk+1
sTk sk

sTk yk

)
yTk yk

sTk yk
λ+ θk+1

yTk yk

sTk yk
= 0,

από όπου υπολογίζουµε τις ιδιοτιµές

λ1,2 =
yTk yk

2sTk yk

1 + θk+1
sTk sk

sTk yk
±

√(
1 + θk+1

sTk sk

sTk yk

)2

− 4θk+1
sTk yk

yTk yk

 .
Για να ϐρούµε τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στις διακριτές ιδιο-

τιµές του Bk+1, µπορούµε να εφαρµόσουµε είτε την Πρόταση 3.2, ή εναλ-
λακτικά, την Πρόταση 3.1 σε συνδυασµό µε τη µέθοδο της αντίστροφης
δύναµης, προκειµένου να οδηγηθούµε σε κλειστό τύπο. Για τον δεύτερο
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τρόπο, έχουµε:
u(σ) = (Bk+1 − σI)−1 u.

Για λ̂ = −σ, η παραπάνω σχέση γίνεται

u(λ̂) =
(
Bk+1 + λ̂I

)−1
u

=
1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{
B2
k+1u−

[
β′(λ̂)− λ̂

]
Bk+1u+ β(λ̂)u

}
.

΄Οµως, επειδή

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk) y

T
k + yk (yk − θk+1sk)

T

sTk yk

−(yk − θk+1sk)
T sk

sTk yk

yky
T
k

sTk yk

= θk+1I − θk+1
yks

T
k + sky

T
k

sTk yk
+

(
1 + θk+1

sTk sk

sTk yk

)
yky

T
k

sTk yk

= θk+1I − θk+1
yks

T
k + sky

T
k

sTk yk
+ a

yky
T
k

sTk yk
,

όπου έχουµε ϑέσει a = 1 + θk+1s
T
k sk/s

T
k yk, έχουµε ότι

Bk+1u = θk+1u− θk+1
yTk u

sTk yk
sk +

(
−θk+1

sTk u

sTk yk
+ a

yTk u

sTk yk

)
yk

= θk+1u− θk+1
sTk u

sTk yk
sk + a1yk, (3.56)

µε

a1 = −θk+1
sTk u

sTk yk
+ a

yTk u

sTk yk
. (3.57)

Παρόµοια, ϐρίσκουµε ότι

B2
k+1u = θk+1Bk+1u− θk+1

yTk Bk+1u

sTk yk
sk

+
(
−θk+1

sTkBk+1u

sTk yk
+ a

yTk Bk+1

sTk yk

)
yk,
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= θk+1Bk+1u− θk+1
yTk Bk+1u

sTk yk
sk + a2yk,

όπου
a2 = −θk+1

sTkBk+1u

sTk yk
+ a

yTk Bk+1u

sTk yk
. (3.58)

Οπότε, έχουµε ότι

u(λ̂) =
1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{
B2
k+1u−

[
β′(λ̂)− λ̂

]
Bk+1u+ β(λ̂)u

}
=

1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{
θk+1Bk+1u− θk+1

yTk Bk+1

sTk yk
sk + a2yk

−
[
β′(λ̂)− λ̂

]
Bk+1u+ β(λ̂)u

}
Αντικαθιστώντας το διάνυσµα Bk+1u στην παραπάνω σχέση, ϐρίσκουµε
ότι

u(λ̂) =
1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{[
θk+1

(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

)
+ β(λ̂)

]
u

+

[
−θk+1

(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

) yTk u

sTk yk
− θk+1

yTk Bk+1u

sTk yk

]
sk

+
[(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

)
a1 + a2

]
yk

}
=

c1(λ̂)u+ c2(λ̂)sk + c3(λ̂)yk

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)
. (3.59)

∆οθέντος της σχέσης β(λ̂) = γ(λ̂) +
(
γ′(λ̂)− λ

)
θk+1, για το συντελεστή

του διανύσµατος u, υπολογίζουµε το εξής :

c1(λ̂) = θk+1

[
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

]
+ β(λ̂)

= θk+1

[
−γ′(λ̂) + λ

]
+ γ(λ̂) +

[
γ′(λ̂)− λ

]
θk+1

= γ(λ̂). (3.60)

Για να υπολογίσουµε το c2(λ̂), χρειαζόµαστε το εσωτερικό γινόµενο

yTk Bk+1u,
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για το οποίο έχουµε ότι

yTk Bk+1u

sTk yk
=

yTk
sTk yk

(
θk+1u− θk+1

yTk u

sTk yk
sk + a1yk

)
= a1

yTk yk

sTk yk

=

(
−θk+1

sTk u

sTk yk
+ a

yTk u

sTk yk

)
yTk yk

sTk yk
.

΄Οµως, επειδή a = 1+θk+1s
T
k sk/s

T
k yk, από τις εκφράσεις (3.53) και (3.54),

των β1 και β2, αντίστοιχα, η παραπάνω σχέση γίνεται

yTk Bk+1u

sTk yk
= −β2

sTk u

sTk yk
+ β1

yTk u

sTk yk
. (3.61)

Εποµένως, για το c2(λ̂) υπολογίζουµε :

c2(λ̂) =−θk+1

(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

) yTk u

sTk yk
− θk+1

yTk Bk+1u

sTk yk

=−θk+1

(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

) yTk u

sTk yk
− θk+1

(
−β2

sTk u

sTk yk
+ β1

yTk u

sTk yk

)

Εκµεταλλευόµενοι τις σχέσεις β(λ̂) = γ(λ̂)+
(
γ′(λ̂)− λ

)
θk+1 και γ(λ̂) =

λ̂2 + β1λ̂+ β2, ϐρίσκουµε τελικά ότι

c2(λ̂) =
(
λ̂yTk u+ β2s

T
k u
) θk+1

sTk yk
. (3.62)

Τέλος, για να υπολογίσουµε το c3(λ̂), χρειάζεται πρώτα να ϐρούµε το εσω-
τερικό γινόµενο sTkBk+1u, για το οποίο, λόγω της εξίσωσης της τέµνουσας
Bk+1sk = yk, έχουµε:

sTkBk+1u

sTk yk
=

yTk u

sTk yk
. (3.63)

Εποµένως, χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (3.57), (3.58), (3.61) και (3.63),
για τον c3(λ̂) έχουµε:

c3(λ̂) =
(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

)
a1 + a2
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=
(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

)(
a
yTk u

sTk yk
− θk+1

sTk u

sTk yk

)
−θk+1

sTkBk+1u

sTk yk
+ a

yTk Bk+1u

sTk yk

=
(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

)(
a
yTk u

sTk yk
− θk+1

sTk u

sTk yk

)
− θk+1

yTk u

sTk yk

+a

(
β1
yTk u

sTk yk
− β2

sTk u

sTk yk

)
= −

[
θk+1

(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂+ aβ2

)] sTk u
sTk yk

+

+
[
a
(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂+ β1

)
− θk+1

] yTk u
sTk yk

.

΄Οµως, β′(λ̂) = 2λ̂+β1 +θk+1. Επίσης, χρησιµοποιώντας τη σχέση (3.53),
ϐρίσκουµε ότι

a = 1 + θk+1
sTk sk

sTk yk
= β1

sTk yk

yTk yk
.

Οπότε, το c3(λ̂) µπορεί να γραφεί ως εξής :

c3(λ̂) = λ̂θk+1
sTk u

sTk yk
−
(
λ̂β1

sTk yk

yTk yk
+ θk+1

)
yTk u

sTk yk
(3.64)

Αντικαθιστώντας όπου λ̂ το−σ στις σχέσεις (3.59), (3.60), (3.62) και (3.64)
και λαµβάνοντας υπόψιν ότι το u είναι το κανονικοποιηµένο διάνυσµα
(1, 1, . . . , 1)T , καταλήγουµε στο εξής πόρισµα:

Πόρισµα 3.3. ΄Εστω σ = λ + ε, ε → 0+, µια ε-διαταραγµένη διακριτή

ιδιοτιµή του DFP πίνακα ελάχιστης µνήµης Bk+1 και το κανονικοποιηµένο

διάνυσµα u0 = (1, 1, . . . , 1)T . Τότε, το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη σ

είναι το διάνυσµα

u(σ) =
c1(σ)u0 + c2(σ)sk + c3(σ)yk√
n(σ2 − β1σ + β2)(θk+1 − σ)

, (3.65)
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όπου οι συντελεστές των διανυσµάτων u0, sk και yk ορίζονται από τις σχέσεις

c1(σ) = σ2 − β1σ + β2,

c2(σ) =

(
β2

n∑
i=1

si − σ
n∑
i=1

yi

)
θk+1

sTk yk
και

c3(σ) = −σθk+1

sTk yk

n∑
i=1

si −
(
θk+1

sTk yk
− σβ1

yTk yk

) n∑
i=1

yi.

Στον παρακάτω πίνακα ϕαίνεται ότι για τον υπολογισµό του u(σ)

χρειαζόµαστε δύο διανύσµατα και τρία εσωτερικά γινόµενα, όσα και για να
υπολογίσουµε το ιδιοδιάνυσµα µέσω της Πρότασης 3.2. Η µόνη διαφορά
είναι ότι γίνονται περισσότεροι πολλαπλασιασµοί και προσθαφαιρέσεις.

Πίνακας 3.3: Απαιτούµενα διανύσµατα και εσωτερικά γινόµενα για τον υπολο-
γισµό του ιδιοδιανύσµατος στη DFP ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

διανύσµατα εσωτερικά γινόµενα

sk sTk sk
yk sTk yk

yTk yk

3.8 Η PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

Η PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης ορίζεται ως

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk) s

T
k + sk (yk − θk+1sk)

T

sTk sk

−(yk − θk+1sk)
T sk

sTk sk

sks
T
k

sTk sk
,

ή αλλιώς,

Bk+1 = θk+1I +
yks

T
k + sky

T
k

sTk sk
−
(
θk+1 +

sTk yk

sTk sk

)
sks

T
k

sTk sk
. (3.66)
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Ο παραπάνω πίνακας υπολογίζεται ϑέτοντας wk = sk στον πίνακα
της γενικής PSB ενηµέρωσης ελάχιστης µνήµης. Για το ίχνος του πίνα-
κα (3.66), εύκολα ϐρίσκουµε ότι

trBk+1 = (n− 1)θk+1 +
sTk yk

sTk sk
. (3.67)

΄Οσον αφορά την ορίζουσα, από τη σχέση (3.66), έχουµε ότι

detBk+1=det (θk+1I) det
[
I +

yks
T
k + sky

T
k

θk+1s
T
k sk

−
(
θk+1 +

sTk yk

sTk sk

)
sks

T
k

θk+1s
T
k sk

]
Εφαρµόζοντας την ιδιότητα

det(I + v1v
T
2 + v3v

T
4 ) = (1 + vT1 v2)(1 + vT3 v4)− (vT1 v4)(vT2 v3),

ϐρίσκουµε ότι

detBk+1 = θn−2
k+1

(
θk+1s

T
k yk − yTk yk

)
sTk sk + (sTk yk)

2

(sTk sk)
2

. (3.68)

Εποµένως, οι συντελεστές β1 και β2 του δευτεροβάθµιου όρου του χαρα-
κτηριστικού πολυωνύµου

p(λ) = (λ− θk+1)n−2 (λ2 − β1λ+ β2

)
,

γίνονται

β1 = tr(Bk+1)− (n− 2)θk+1 = θk+1 +
sTk yk

sTk sk

και

β2 = det(Bk+1)/θn−2
k+1 =

[(
θk+1s

T
k yk − yTk yk

)
sTk sk + (sTk yk)

2
]
/(sTk sk)

2,

αντίστοιχα. ΄Αρα, το χαρακτηριστικό πολυώνυµο της PSB ενηµέρωσης
ελάχιστης µνήµης, είναι το
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p(λ) = (λ− θk+1)n−2

[
λ2 −

(
θk+1 +

sTk yk

sTk sk

)
λ

+

(
θk+1s

T
k yk − yTk yk

)
sTk sk + (sTk yk)

2

(sTk sk)
2

]
,

από όπου ϐρίσκουµε ότι οι διακριτές ιδιοτιµές είναι οι

λ1,2 = θk+1 +
sTk yk ±

√(
θk+1s

T
k sk − sTk yk

)2 − 4
[
(sTk yk)

2 − yTk yksTk sk
]

2sTk sk
.

Τέλος, τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στις διακριτές ιδιοτιµές
του Bk+1, στην περίπτωση που τα sk και yk είναι γραµµικά ανεξάρτητα,
υπολογίζονται χρησιµοποιώντας την Πρόταση3.2 ή µέσω της Πρότασης 3.1
και της µεθόδου της αντίστροφης δύναµης. Για την τελευταία, έχουµε ότι

u(σ) = (Bk+1 − σI)−1 u,

και χρησιµοποιώντας την Πρόταση 3.1, για λ̂ = −σ υπολογίζουµε ότι

u(λ̂) =
(
Bk+1 + λ̂I

)−1
u

=
1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{
B2
k+1u−

[
β′(λ̂)− λ̂

]
Bk+1u+ β(λ̂)u

}
.

΄Οµως, από τη σχέση (3.66) έχουµε ότι

Bk+1u = θk+1u+
sTk u

sTk sk
yk +

[
yTk u

sTk sk
−
(
θk+1 +

sTk yk

sTk sk

)
sTk u

sTk sk

]
sk.

Επειδή όµως β1 = θk+1 + sTk yk/s
T
k sk, η παραπάνω εξίσωση µπορεί να

γραφεί ως εξής :

Bk+1u = θk+1u+
sTk u

sTk sk
yk +

(
yTk u

sTk sk
− β1

sTk u

sTk sk

)
sk.
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Παρόµοια, για το διάνυσµα B2
k+1u έχουµε ότι

B2
k+1u = θk+1Bk+1u+

sTkBk+1u

sTk sk
yk +

(
yTk Bk+1u

sTk sk
− β1

sTkBk+1u

sTk sk

)
sk.

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω ισότητες στην έκφραση του ιδιοδιανύσµα-
τος, ϐρίσκουµε ότι

u(λ̂) =
1

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)

{[
θk+1

(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

)
+ β(λ̂)

]
u

+
[(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

)( yTk u
sTk sk

− β1
sTk u

sTk sk

)
+

(
yTk Bk+1u

sTk sk
− β1

sTkBk+1u

sTk sk

)]
sk

+

[(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

) sTk u

sTk sk
+
sTkBk+1u

sTk sk

]
yk

}
=

c1(λ̂)u+ c2(λ̂)sk + c3(λ̂)yk

(λ̂+ θk+1)γ(λ̂)
. (3.69)

Επειδή ισχύει ότι β(λ̂) = γ(λ̂) +
(
γ′(λ̂)− λ

)
θk+1, για το συντελεστή του

διανύσµατος u, ϐρίσκουµε ότι

c1(λ̂) = θk+1

[
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

]
+ β(λ̂)

= θk+1

[
−γ′(λ̂) + λ

]
+ γ(λ̂) +

[
γ′(λ̂)− λ

]
θk+1

= γ(λ̂). (3.70)

Για να υπολογίσουµε το c2(λ̂) χρειάζεται πρώτα να υπολογίσουµε τα εσω-
τερικά γινόµενα sTkBk+1u και yTk Bk+1u, για τα οποία έχουµε:

sTkBk+1u

sTk sk
=

yTk u

sTk sk

λόγω της εξίσωσης της τέµνουσας sTkBk+1 = yk, και

yTk Bk+1u

sTk sk
= β1

yTk u

sTk sk
+

(
yTk yk

sTk sk
− β1

sTk y

sTk sk

)
sTk u

sTk yk
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αντίστοιχα. Εποµένως, για το c2(λ̂) ϐρίσκουµε ότι

c2(λ̂) =
(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

) yTk u

sTk yk

+

[
yTk yk

sTk yk
− β1

(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂+

sTk yk

sTk yk

)]
sTk u

sTk sk
.

Εκµεταλλευόµενοι τις σχέσεις β(λ̂) = γ(λ̂) +
(
γ′(λ̂)− λ

)
θk+1, γ(λ̂) =

λ̂2 + β1λ̂+ β2 και β1 = θk+1 + sTk yk/s
T
k sk, έχουµε ότι

θk+1 − β′(λ̂) + λ̂ = −λ̂− β1 και
sTk yk

sTk sk
= β1 − θk+1.

Οπότε η έκφραση του συντελεστή c2(λ̂) του sk γίνεται τελικά

c2(λ̂) =

[
yTk yk

sTk sk
+ β1

(
λ̂+ θk+1

)] sTk u
sTk sk

−
(
λ̂+ β1

) yTk u

sTk sk
. (3.71)

Τέλος, για το c3(λ̂) έχουµε ότι

c3(λ̂) =
(
θk+1 − β′(λ̂) + λ̂

) sTk u

sTk yk
+
sTkBk+1u

sTk yk

= −(λ̂+ β1)
sTk u

sTk sk
+
yTk u

sTk sk
. (3.72)

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αντικαθιστώντας όπου λ̂ το −σ στις σχέ-
σεις (3.69), (3.70), (3.71) και (3.72) και λαµβάνοντας υπόψιν ότι το u

είναι το κανονικοποιηµένο διάνυσµα (1, 1, . . . , 1)T , καταλήγουµε στο εξής
πόρισµα:

Πόρισµα 3.4. ΄Εστω σ = λ + ε, ε → 0+, µια ε-διαταραγµένη διακριτή

ιδιοτιµή του PSB πίνακα ελάχιστης µνήµης Bk+1 και το κανονικοποιηµένο

διάνυσµα u0 = (1, 1, . . . , 1)T . Τότε, το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη σ

είναι το διάνυσµα

u(σ) =
c1(σ)u0 + c2(σ)sk + c3(σ)yk√
n(σ2 − β1σ + β2)(θk+1 − σ)

, (3.73)
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όπου οι συντελεστές των διανυσµάτων u0, sk και yk ορίζονται από τις σχέσεις

c1(σ) = σ2 − β1σ + β2,

c2(σ) =
1

sTk sk

[
yTk yk

sTk sk
− β1 (σ − θk+1)

] n∑
i=1

si +
σ − β1

sTk sk

n∑
i=1

yi και

c3(σ) =
σ − β1

sTk sk

n∑
i=1

si +
1

sTk sk

n∑
i=1

yi.

Στον παρακάτω πίνακα ϕαίνονται συγκεντρωτικά οι ποσότητες που α-
παιτούνται για τον υπολογισµό του u(σ).

Πίνακας 3.4: Απαιτούµενα διανύσµατα και εσωτερικά γινόµενα για τον υπολο-
γισµό του ιδιοδιανύσµατος στην PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

διανύσµατα εσωτερικά γινόµενα

sk sTk sk
yk sTk yk

yTk yk

3.9 Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαµε τα ερευνητικά µας αποτελέσµατα α-
ναφορικά µε τα χαρακτηριστικά µεγέθη των Quasi-Newton ενηµερώσεων
ελάχιστης µνήµης. Παρουσιάσαµε αναλυτικά τον τρόπο εύρεσης του χα-
ϱακτηριστικού πολυωνύµου, καθώς και των ιδιοτιµών της γενικής PSB ε-
νηµέρωσης ελάχιστης µνήµης. Βασιζόµενοι σε αυτή τη µελέτη, εξετάσαµε
τα χαρακτηριστικά µεγέθη και των τεσσάρων Quasi-Newton ενηµερώσεων
ελάχιστης µνήµης, και συγκεκριµένα της SR1, BFGS, DFP και PSB, ξε-
χωριστά. Με τη ϐοήθεια του χαρακτηριστικού πολυωνύµου υπολογίσαµε
σε κλειστή µορφή τον αντίστροφο του πίνακα B+µI, όπου µ ∈ R. Τέλος,
δώσαµε αναλυτικά τον τύπο υπολογισµού των ιδιοδιανυσµάτων που αντι-
στοιχούν σε διακριτές ιδιοτιµές µε δύο τρόπους, ένας εκ των οποίων κάνει
χρήση της µεθόδου της αντίστροφης δύναµης.

Είδαµε ότι η ελάχιστη µνήµη αυτής της κλάσης των ενηµερώσεων, µας
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έδωσε τη δυνατότητα να παράγουµε κλειστούς τύπους για όλα αυτά τα
µεγέθη, χρησιµοποιώντας µόνο αθροίσµατα διανυσµάτων και εσωτερικών
γινοµένων για τον υπολογισµό τους. Εποµένως, η αποθήκευση ή η πα-
ϱαγοντοποίηση οποιουδήποτε πίνακα αποφεύχθηκε πλήρως. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα οι απαιτούµενοι υπολογισµοί να έχουν αµελητέο υπολο-
γιστικό κόστος. Ως συνέπεια αυτού, η προτεινόµενη µέθοδος µπορεί να
εφαρµοστεί µέσα σε ένα πλαίσιο επίλυσης µεγάλης κλίµακας προβληµά-
των ϐελτιστοποίησης.
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Η BFGS ενηµέρωση µικρής µνήµης

Σε αυτό το κεφάλαιο µελετάµε τα χαρακτηριστικά µεγέθη της BFGS ενη-
µέρωσης µικρής µνήµης, λόγω της σπουδαιότητας που έχει η BFGS ε-
νηµέρωση στις µεθόδους ϐελτιστοποίησης. Στη συγκεκριµένη ενηµέρωση
µικρής µνήµης, ο αρχικός πίνακας είναι ο µοναδιαίος πίνακας κλιµακού-
µενος µε τη BB ϕασµατική παράµετρο. Τα αποθηκευµένα διανυσµατικά
Ϲεύγη που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του αρχικού πίνακα είναι
είτε ένα, όπου λαµβάνουµε την BFGS ενηµέρωσης ελάχιστης µνήµης, ή
δύο, από όπου προκύπτει η BFGS ενηµέρωσης µικρής µνήµης. Μελε-
τάµε τις ιδιοτιµές και τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν σε διακριτές
ιδιοτιµές. Αποδεικνύουµε ότι ο ακριβής αριθµός των διακριτών ιδιοτιµών
εξαρτάται άµεσα από τη σχέση (γραµµική ανεξαρτησία ή µη) που συνδέει
τα διανυσµατικά Ϲεύγη ενηµέρωσης. Τα ακόλουθα αποτελούν ερευνητι-
κά αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής, τα οποία καταγράφονται στις
εργασίες των Apostolopoulou et al. [6] και [12].

4.1 Οι 1BFGS και 2BFGS ενηµερώσεις

Είναι γνωστό ότι η επικρατέστερη Quasi-Newton ενηµέρωση είναι η BFGS.
Για το λόγο αυτό ϑα µελετήσουµε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά µεγέθη
της BFGS ενηµέρωσης, όπου ο αριθµός των αποθηκευµένων διανυσµατι-
κών Ϲευγών ενηµέρωσης {(si, yi)}ki=k−m+1 είναι m = 1 ή m = 2, ενώ ο
αρχικός πίνακας B(0) κλιµακώνεται µε µία συγκεκριµένη παράµετρο, τη
BB ϕασµατική παράµετρο.

Στο Κεφάλαιο 3 αναλύσαµε τα χαρακτηριστικά µεγέθη των Quasi-
Newton ενηµερώσεων ελάχιστης µνήµης. Σε όλες τις ενηµερώσεις υπο-
ϑέσαµε ότι ο αρχικός πίνακας B(0) είναι είτε ο µοναδιαίος ή κάποιο πολ-
λαπλάσιό του, δηλαδή B(0) = θI, όπου θ ∈ R∗. Ειδικά για τη BFGS
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ενηµέρωση, η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη παράµετρος θ που συναντά-
ται στη διεθνή ϐιβλιογραφία [68] ορίζεται ως

θk+1 =
yTk yk

sTk yk
.

Τα τελευταία χρόνια όµως έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται η ϕασµατική
παράµετρος των Barzilai & Borwein [15], γνωστή ως BB spectral para-

meter. Η παράµετρος αυτή είναι η αντίστροφη της ποσότητας Rayleigh
sTGs/sT s, που παίρνει τιµές ανάµεσα στη µικρότερη και στη µεγαλύτερη
ιδιοτιµή του µέσου εσσιανού πίνακα G και ορίζεται ως

θk+1 =
sTk sk

sTk yk
. (4.1)

Η παράµετρος αυτή χρησιµοποιείται στον αντίστροφο του BFGS πίνακα,

B−1
k+1 ≡ Hk+1 = Hk +

(
1 +

yTkHkyk

sTk yk

)
sks

T
k

sTk yk
−
sky

T
kHk +Hkyks

T
k

sTk yk
,

µε αρχικό πίνακα τον H(0) = θI. Εποµένως, ο BFGS πίνακας

Bk+1 = Bk −
Bksks

T
kBk

sTkBksk
+
yky

T
k

sTk yk
,

ϑα έχει ως αρχικό πίνακα τον B(0) = (1/θ) I.
΄Οτανm = 1, ϑα αναφερόµαστε στη συγκεκριµένη αυτή ενηµέρωση ως

1BFGS και ϑα συµβολίζουµε τον αντίστοιχο πίνακα µε B(1). Ο πίνακας
αυτός έχει την έκφραση

B
(1)
k+1 =

1

θk+1
I −

sks
T
k

θk+1s
T
k sk

+
yky

T
k

sTk yk
, όπου B

(0)
k+1 = (1/θk+1) I.

Το Ϲεύγος των διανυσµάτων που χρησιµοποιείται για την ενηµέρωση του
B

(0)
k+1 είναι το (sk, yk).
Αντίστοιχα, ότανm = 2, ϑα ονοµάζουµε την ενηµέρωση ως 2BFGS και

ϑα συµβολίζουµε τον αντίστοιχο πίνακα µε B(2), του οποίου η έκφραση
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είναι η εξής :

B
(2)
k+1 = B

(1)
k −

B
(1)
k sks

T
kB

(1)
k

sTkB
(1)
k sk

+
yky

T
k

sTk yk
,

όπου η έκφραση του B(1)
k είναι η ακόλουθη

B
(1)
k =

1

θk
I −

sk−1s
T
k−1

θks
T
k−1sk−1

+
yk−1y

T
k−1

sTk−1yk−1
,

στην οποία έχουµε αντικαταστήσει τον B(0) µε B(0)
k = (1/θk) I. Είναι

προφανές ότι η συγκεκριµένη ενηµέρωση 2BFGS απαιτεί δύο Ϲεύγη δια-
νυσµάτων. Τα Ϲεύγη αυτά είναι τα (sk−1, yk−1) και (sk, yk), αντίστοιχα.
Στο πρώτο Ϲεύγος είναι αποθηκευµένη η πληροφορία διόρθωσης από την
προηγούµενη επανάληψη, ενώ στο δεύτερο είναι αποθηκευµένη η πληρο-
ϕορία διόρθωσης της τρέχουσας επανάληψης.

Σκοπός µας είναι να µελετήσουµε τις συγκεκριµένες αυτές BFGS ε-
νηµερώσεις, λόγω της σπουδαιότητας τους στην επίλυση προβληµάτων ϐε-
λτιστοποίησης. Απώτερος στόχος είναι να λύσουµε µεγάλης κλίµακας
προβλήµατα και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουµε το υπολογιστικό κό-
στος που απαιτείται. Πιο συγκεκριµένα, ενδιαφερόµαστε να υπολογίσου-
µε χωρίς αποθήκευση ή παραγοντοποίηση πινάκων τις ιδιοτιµές και τα
ιδιοδιανύσµατα των διακριτών ιδιοτιµών. Ακόµα ϑέλουµε να ϐρούµε σε
κλειστή µορφή τους αντιστρόφους των πινάκων B(1)

k+1 +µI και B(2)
k+1 +µI,

µ ∈ R, ώστε να είµαστε σε ϑέση να λύσουµε γραµµικά συστήµατα της
µορφής (B + µI)u = v, που u, v n-διάστατα διανύσµατα.

Στη συνέχεια αναλύουµε και τεκµηριώνουµε τον τρόπο εύρεσης των
ποσοτήτων που µας ενδιαφέρουν. Βασιζόµαστε στο ίχνος και την ορίζου-
σα των πινάκων που µελετάµε, καθώς και στον τρόπο που συνδέονται τα
διανύσµατα στα Ϲεύγη διανυσµάτων ενηµέρωσης.

4.2 Η 1BFGS ενηµέρωση

Η 1BFGS ενηµέρωση ορίζεται ως

B
(1)
k+1 =

1

θk+1
I −

sks
T
k

θk+1s
T
k sk

+
yky

T
k

sTk yk
, (4.2)
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όπου B(0)
k+1 = (1/θk+1) I, µε

θk+1 =
sTk sk

sTk yk
,

την BB ϕασµατική παράµετρο. Ο αντίστροφος αυτού του πίνακα είναι ο

(Bk+1)−1 ≡ Hk+1 = Hk −
Hkyks

T
k + sky

T
kHk

sTk yk
+
sks

T
k

sTk yk
, (4.3)

όπου ο αρχικός πίνακας H(0) ορίζεται ως H(0) = θI.
Για να ϐρούµε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του πίνακα B

(1)
k+1 και

κατά συνέπεια τις ιδιοτιµές του, χρειάζεται πρώτα να υπολογίσουµε το
ίχνος και την ορίζουσά του. Χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες του ίχνους
(σελ. 13), εύκολα ϐρίσκουµε ότι

trB
(1)
k+1 =

n− 1

θk+1
+
yTk yk

sTk yk
. (4.4)

Για να υπολογίσουµε την ορίζουσα, γράφουµε τον πίνακα (4.2) ως εξής :

B
(1)
k+1 =

1

θk+1
I

(
I −

sks
T
k

sTk sk
+

yky
T
k

θk+1s
T
k yk

)
.

Οπότε, από τις ιδιότητες της ορίζουσας (σελ. 13), έχουµε ότι

det
(
B

(1)
k+1

)
= det

(
1

θk+1
I

)
det

(
I −

sks
T
k

sTk sk
+

yky
T
k

θk+1s
T
k yk

)
.

Θέτοντας

v1 = − sk
sTk sk

v2 = sk

v3 =
yk

θk+1s
T
k yk

v4 = yk

και εφαρµόζοντας τη σχέση

det(I + v1v
T
2 + v3v

T
4 ) = (1 + vT1 v2)(1 + vT3 v4)− (vT1 v4)(vT2 v3),
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έχουµε ότι

det
(
B

(1)
k+1

)
=

1

θnk+1

sTk yk

θk+1s
T
k sk

.

΄Οµως, λόγω του ορισµού της ϕασµατικής παραµέτρου θk+1 = sTk sk/s
T
k yk,

που έχουµε υιοθετήσει, λαµβάνουµε ότι

det(B
(1)
k+1) = 1/θnk+1, (4.5)

Με τη ϐοήθεια των σχέσεων (4.4) και (4.5), ϑα υπολογίσουµε στη συνέχεια
το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του πίνακα B(1)

k+1.

4.2.1 Το χαρακτηριστικό πολυώνυµο της 1BFGS ενηµέρω-
σης

Η µεθοδολογία της εύρεσης του χαρακτηριστικού πολυωνύµου και των
ιδιοτιµών της 1BFGS ενηµέρωσης, είναι παρόµοια µε αυτήν που ανα-
πτύξαµε στο Κεφάλαιο 3, για τις Quasi-Newton ενηµερώσεις ελάχιστης
µνήµης. ΄Οµως, όπως ϑα αποδείξουµε στη συνέχεια, η χρήση της BB
ϕασµατικής παραµέτρου, έχει ως αποτέλεσµα να απλοποιούνται οι εκ-
ϕράσεις που αποτελούν το χαρακτηριστικό πολυώνυµο. Επιπλέον, όλες
οι ιδιοτιµές του πίνακα B

(1)
k+1 έχουν το ίδιο πρόσηµο. Κατά συνέπεια, η

γνώση του προσήµου της παραµέτρου θk+1, µας εξασφαλίζει αν ο πίνακας
B

(1)
k+1 είναι ϑετικά ορισµένος ή όχι. Επιπλέον, ένα σηµαντικό συµπέρασµα

που απορρέει από την ακόλουθη ανάλυση, είναι ότι οι ακραίες ιδιοτιµές
του εν λόγω πίνακα, είναι πάντα διακριτές.

Λήµµα 4.1. ΄Εστω ότι µία ενηµέρωση εφαρµόζεται στο συµµετρικό πίνα-

κα B(0) = (1/θ)I, χρησιµοποιώντας το διανυσµατικό Ϲεύγος (sk, yk) και

τον BFGS τύπο. Το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του ενηµερωµένου πίνακα

B
(1)
k+1, είναι το

p1(λ) =

(
λ− 1

θk+1

)n−2
(
λ2 − ak

θk+1
λ+

1

θ2
k+1

)
, (4.6)

όπου ak = 1 + θk+1
yTk yk

sTk yk
. Επιπλέον, αν ak > 2, τότε

λ1 < 1/θk+1 < λn,
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όπου και οι λ1 και λn είναι η µικρότερη και µεγαλύτερη ιδιοτιµή του B(1)
k+1,

αντίστοιχα.

Απόδειξη. Πρώτα ϑα δείξουµε ότι ο B(1)
k+1 έχει το πολύ δύο διακριτές ιδιο-

τιµές. Γι αυτό το λόγο ϑεωρούµε τον πίνακα

B̄ = (1/θk+1)I − sksTk /θk+1s
T
k sk,

του οποίου η τάξη είναι (n−1). Εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα συνδιαπλοκής
ιδιοτιµών (σελ. 14) στον B̄, είναι εύκολο να δούµε ότι ο B̄ εκτός από τη
µηδενική ιδιοτιµή, έχει ακόµα µία ιδιοτιµή, την 1/θk+1, πολλαπλότητας
(n− 1). Αν ο B(0)

k+1 είναι ϑετικά ορισµένος, τότε η πρόσθεση του πίνακα

yky
T
k

sTk yk

στον πίνακα B̄ έχει ως αποτέλεσµα τις παρακάτω ανισότητες ιδιοτιµών:

λB
(1)

n ≥ 1/θk+1 ≥ λB
(1)

n−1 ≥ 1/θk+1 ≥ . . . ≥ λB
(1)

2 ≥ 1/θk+1 ≥ λB
(1)

1 ≥ 0,

όπου τα λB(1)

i δηλώνουν τις ιδιοτιµές του B(1)
k+1. Αν ο B(0)

k+1 δεν είναι ϑετικά
ορισµένος, έχουµε ότι

0 ≥ λB(1)

n ≥ 1/θk+1 ≥ λB
(1)

n−1 ≥ 1/θk+1 ≥ . . . ≥ λB
(1)

2 ≥ 1/θk+1 ≥ λB
(1)

1 .

Και στις δύο περιπτώσεις, είναι προφανές ότι ισχύει

λB
(1)

2 = . . . = λB
(1)

n−1 = 1/θk+1

και
λB

(1)

1 ≤ 1/θk+1 ≤ λB
(1)

n . (4.7)

Η σχέση (4.7) υποδηλώνει ότι ο B(1)
k+1 έχει το πολύ δύο διακριτές ιδιοτιµές

και µία πολλαπλή που ισούται µε 1/θk+1, πολλαπλότητας το λιγότερο
(n− 2). Μάλιστα, οι πιθανές διακριτές ιδιοτιµές, ϑα είναι οι ακραίες.

∆ηλώνοντας µε λx και λy τις δύο πιθανώς διακριτές ιδιοτιµές, έχουµε
ότι το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του B(1)

k+1 είναι της µορφής

p1(λ) = (λ− 1/θk+1)n−2
[
λ2 − (λx + λy)λ+ λxλy

]
. (4.8)
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Επειδή όµως
tr(B

(1)
k+1) = λx + λy +

n− 2

θk+1
,

έχουµε ότι
λx + λy = tr(B

(1)
k+1)− n− 2

θk+1
.

Από τη σχέση (4.4) υπολογίζουµε ότι

λx + λy =
1

θk+1
+
yTk yk

sTk yk
=

1

θk+1

(
1 + θk+1

yTk yk

sTk yk

)
.

Θέτοντας

ak = 1 + θk+1
yTk yk

sTk yk
,

λαµβάνουµε ότι
λx + λy = ak/θk+1.

Για να υπολογίσουµε το γινόµενο των δύο άγνωστων ιδιοτιµών, λαµβάνου-
µε υπόψη µας ότι ισχύει η ισότητα

det(B
(1)
k+1) = λxλy/θ

n−2
k+1 ,

οπότε έχουµε ότι
λxλy = det(B

(1)
k+1)θn−2

k+1 .

Από τη σχέση (4.5) προκύπτει ότι

λxλy = 1/θ2
k+1.

Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη την ισότητα (4.8), η σχέση (4.6) έπεται α-
µέσως.
΄Οσον αφορά το δεύτερο µέρος του λήµµατος, αναφορικά µε την παράµε-
τρο ak = 1 + θk+1

yTk yk
sTk yk

, εύκολα συµπεραίνουµε ότι είναι κάτω ϕραγµένη
από το 2. Πράγµατι, έχουµε ότι

ak = 1 + θk+1
yTk yk

sTk yk
= 1 +

‖sk‖2‖yk‖2

(sTk yk)
2

= 1 +
1

cos2φ
≥ 2, (4.9)

όπου φ είναι η γωνία των διανυσµάτων sk και yk. Αν ak = 2, τότε τα
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διανύσµατα είναι συγγραµµικά και το χαρακτηριστικό πολυώνυµο παίρνει
τη µορφή

p1(λ) = (λ− 1/θk+1)n,

ενώ ο πίνακας B(1)
k+1 εκφυλίζεται στον κλιµακούµενο µοναδιαίο πίνακα

B
(1)
k+1 = (1/θk+1)I = B

(0)
k+1.

Αν τώρα ak > 2, τότε προφανώς τα διανύσµατα είναι γραµµικώς ανεξάρ-
τητα, ενώ το χαρακτηριστικό πολυώνυµο σε παραγοντοποιηµένη µορφή
γράφεται ως

p1(λ) = (λ− 1/θk+1)n−2(λ− λx)(λ− λy),

όπου οι ιδιοτιµές λx και λy, όπου

λx,y =
ak ±

√
a2
k − 4

2θk+1
, (4.10)

είναι προφανώς διακριτές, από την υπόθεση ότι ak > 2. Από τις ανισότη-
τες (4.7) έπεται ότι

min (λx, λy) <
1

θk+1
< max (λx, λy) ,

από όπου ϑέτοντας λ1 = min (λx, λy) και λn = max (λx, λy), προκύπτει
ότι οι ακραίες ιδιοτιµές λ1 και λn είναι διακριτές.

Είναι σαφές ότι το πρόσηµο των διακριτών ιδιοτιµών εξαρτάται από
την BB ϕασµατική παράµετρο. Κατά συνέπεια, λαµβάνοντας υπόψη τη
σχέση (4.10), µπορούµε να συµπεράνουµε ότι όλες οι ιδιοτιµές έχουν το
ίδιο πρόσηµο µε τη ϕασµατική παράµετρο θk+1.

Η τιµή της παραµέτρου ak υποδηλώνει αν τα διανύσµατα sk, yk είναι
γραµµικώς ανεξάρτητα ή όχι. Συγκεκριµένα, αν ak > 2, τότε είναι γραµ-
µικώς ανεξάρτητα, ενώ αν ak = 2, τα sk, yk είναι γραµµικώς εξαρτηµένα
διανύσµατα. Στην πρώτη περίπτωση, (ak > 2), οι δύο διακριτές ιδιοτιµές
δίνονται από τη σχέση (4.10), ενώ στη δεύτερη περίπτωση (ak = 2), η µόνη
ιδιοτιµή του πίνακα είναι η 1/θk+1.
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4.2.2 Ο πίνακας (B
(1)
k+1 + µI)−1

Αντικείµενο µελέτης της παρούσας υποενότητας είναι η εύρεση του αν-
τιστρόφου του πίνακα B

(1)
k+1 + µI, όπου µ ∈ R. Το παρακάτω λήµµα

τεκµηριώνει ότι ο αντίστροφος του συγκεκριµένου πίνακα µπορεί να γρα-
ϕεί σε κλειστή µορφή.

Λήµµα 4.2. ΄Εστω Λ το σύνολο των ιδιοτιµών του B(1)
k+1 µε αντίθετα πρόση-

µα. Τότε, για κάθε µ ∈ R \ Λ, ο πίνακας (B
(1)
k+1 + µI) είναι αντιστρέψιµος

και ο αντίστροφός του είναι ο πίνακας

(
B

(1)
k+1 + µI

)−1
=

1

γ

2∑
i=0

(−1)iγi(µ)
(
B

(1)
k+1

)i
, (4.11)

όπου οι ποσότητες

γ(µ) = (1/θk+1 + µ)(µ2 + akµ, /θk+1 + 1/θ2
k+1),

γ2(µ) = 1,

γ1(µ) = µ+ (ak + 1)/θk+1 και

γ0(µ) = µ2 + (ak + 1)µ/θk+1 + (ak + 1)/θ2
k+1,

είναι συναρτήσεις του πραγµατικού αριθµού µ.

Απόδειξη. ΄Εστω λi, i = 1, . . . , n οι ιδιοτιµές του B(1)
k+1 και έστω µ ∈ R. Αν

µ ∈ Λ, τότε προφανώς ο πίνακας

B
(1)
k+1 + µI = B

(1)
k+1 − λiI

είναι ιδιάζον. Οπότε, για να είναι οB(1)
k+1+µI αντιστρέψιµος, ϑα πρέπει να

ισχύει η σχέση µ ∈ R\Λ. Χωρίς ϐλάβη της γενικότητας, υποθέτουµε ότι ο
B

(1)
k+1 έχει δύο διακριτές ιδιοτιµές, έστω λx και λy. Συνεπώς, ο (B

(1)
k+1+µI)

έχει επίσης δύο διακριτές ιδιοτιµές, τις λx+µ και λy+µ. Βασιζόµενοι στο
Λήµµα 4.1, εύκολα ϐρίσκουµε ότι το χαρακτηριστικό πολυώνυµο είναι
της µορφής
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q(x) =

[
x−

(
µ+

1

θk+1

)]n−2 [
x2 − (λx + λy + 2µ)x

+µ2 + (λx + λy)µ+ λxλy

]
.

Από το Λήµµα 4.1 γνωρίζουµε ότι

λx + λy = ak/θk+1 και λxλy = 1/θ2
k+1.

Εποµένως, το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του (B
(1)
k+1 + µI) εκφράζεται

από την παρακάτω σχέση:

q(x) = (x− c)n−2 (x2 − c1x+ c0

)
,

όπου

c = 1/θk+1 + µ

c1 = ak/θk+1 + 2µ και
c0 = µ2 + akµ/θk+1 + 1/θ2

k+1

Οπότε, το ελάχιστο πολυώνυµο είναι το

qm(x) = (x− c)
(
x2 − c1x+ c0

)
.

Από το Θεώρηµα Caley-Hamilton έχουµε ότι

qm(B
(1)
k+1 + µI) = 0.

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο µέλη της παραπάνω ισότητας µε (B
(1)
k+1 +

µI)−1, µετά από κάποιες αλγεβρικές πράξεις, ϐρίσκουµε ότι

cc0

(
B

(1)
k+1 + µI

)−1
=
(
B

(1)
k+1 + µI

)2
− (c+ c1)

(
B

(1)
k+1 + µI

)
+ (c0 + cc1)I

=
(
B

(1)
k+1

)2
− (c+ c1 − 2µ)B

(1)
k+1

+
[
µ2 − (c+ c1)µ+ cc0c1

]
I.
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Λύνοντας ως προς (B
(1)
k+1 + µI)−1 και αντικαθιστώντας τις εκφράσεις των

c, c1 και c0 στην τελευταία εξίσωση, καταλήγουµε στη σχέση (4.11).

΄Οταν ak = 2, δηλαδή όταν τα διανύσµατα sk και yk είναι συγγραµ-
µικά, είδαµε ότι η µόνη ιδιοτιµή του πίνακα είναι η 1/θk+1. Προφανώς,
επειδή ο πίνακαςB(1)

k+1 είναι της µορφήςB(1)
k+1 = (1/θk+1I), ο αντίστροφος

του B(1)
k+1 + µI ϑα είναι ο πίνακας(

B
(1)
k+1 + µI

)−1
=

θk+1

1 + µθk+1
I.

4.2.3 Τα ιδιοδιανύσµατα των ακραίων ιδιοτιµών

Στη συνέχεια ϑα µελετήσουµε τα ιδιοδιανύσµατα των ακραίων ιδιοτιµών
της 1BFGS ενηµέρωσης. Επειδή το πλήθος των διακριτών ιδιοτιµών εξαρ-
τάται από την τιµή της παραµέτρου ak, διακρίνουµε δύο περιπτώσεις.

Πρώτα ϑεωρούµε την περίπτωση όπου ak = 2, δηλαδή την περίπτωση
όπου τα sk, yk είναι συγγραµµικά. Χρησιµοποιώντας την ιδιοανάλυση του
B(1) έχουµε ότι

B(1) = UΛUT ,

όπου
U = I και Λ = diag(λ1, λ1, . . . , λ1).

Είναι εύκολο να δούµε ότι το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη λ1 είναι το

u1 = e1 = (1, 0, . . . , 0)T .

΄Οσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, όπου ak > 2, από το Λήµµα 4.1
γνωρίζουµε ότι οι ακραίες ιδιοτιµές είναι διακριτές. Οπότε, για να ϐρούµε
τα ιδιοδιανύσµατα των ακραίων ιδιοτιµών, µπορούµε είτε να χρησιµοποιή-
σουµε την Πρόταση 3.2 της Ενότητας 3.3 (σελίδα 96) ή να κάνουµε χρήση
της µεθόδου της αντίστροφης δύναµης. Στην πρώτη περίπτωση, η Πρότα-
ση 3.2 τεκµηριώνει ότι τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στις διακριτές
ιδιοτιµές είναι της µορφής

u(λ) =
(λsk − yk)T yk
(λsk − yk)T sk

sk − yk,
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όπου λ διακριτή ιδιοτιµή. Στη δεύτερη περίπτωση, η χρήση της µεθόδου
της αντίστροφης δύναµης συνδυάζεται µε το Λήµµα 4.2. Χρησιµοποιώντας
αυτά τα δύο, συµπεραίνουµε ότι τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στις
διακριτές ιδιοτιµές του B(1)

k+1 είναι της µορφής

û(λ̂) =

2∑
i=0

(−1)iγi(λ̂)
(
B

(1)
k+1

)i u

γ(λ̂)

= −γu(λ̂) u+ γus(λ̂) sk − γuy(λ̂) yk, (4.12)

όπου λ̂ = −λ + ε, λ διακριτή ιδιοτιµή, u είναι το κανονικοποιηµένο διά-
νυσµα (1, 1, . . . , 1)T και οι συντελεστές γu, γus και γuy ορίζονται ως

γu(λ̂) =
[
1− γ1(λ̂) θk+1 + γ0(λ̂) θ2

k+1

] / [
γ(λ̂) θ2

k+1

]
,

γus(λ̂) =
{[

1− γ1(λ̂) θk+1

]
sTk u+ θk+1y

T
k u
}/ [

γ(λ̂) θ2
k+1s

T
k sk

]
και,

γuy(λ̂) =
{[

1− γ1(λ̂) θk+1 + ak

]
θk+1y

T
k u− sTk u

}/ [
γ(λ̂) θ2

k+1s
T
k yk

]
.

Οι συντελεστές αυτοί υπολογίζονται αν αντικαταστήσουµε στη σχέση

û(λ̂) =
2∑
i=0

(−1)iγi(λ̂)
(
B

(1)
k+1

)i u

γ(λ̂)
,

τις παρακάτω εξισώσεις :

B
(1)
k+1u =

u

θk+1
−

sTk u

θk+1s
T
k sk

sk +
yTk u

sTk yk
yk,

και

(B
(1)
k+1)2u =

B
(1)
k+1u

θk+1
−
sTkB

(1)
k+1u

θk+1s
T
k sk

sk +
yTk B

(1)
k+1u

sTk yk
yk,

µε sTkB
(1)
k+1u = yTk u και

yTk B
(1)
k+1u =

yTk u

θk+1
−

sTk u

θk+1s
T
k sk

sTk yk +
yTk u

sTk yk
yTk yk.

Επίσης, ϑεωρώντας ότι το u = 1√
n

(1, 1, . . . , 1)T είναι το κανονικοποιηµένο
αρχικό διάνυσµα µε ‖u‖ = 1, καταλήγουµε στο παρακάτω πόρισµα:

Πόρισµα 4.1. ΄Εστω λ̂ = −λ+ε, όπου ε→ 0, µια ε-διαταραγµένη διακριτή
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ιδιοτιµή του 1BFGS πίνακα µε αντίθετο πρόσηµο, και το κανονικοποιηµένο

διάνυσµα u = 1√
n

(1, 1, . . . , 1)T . Τότε, το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη

λ̂ είναι το διάνυσµα

û(λ̂) = −γu(λ̂) u+ γus(λ̂) sk − γuy(λ̂) yk,

όπου οι συντελεστές των διανυσµάτων u, sk και yk ορίζονται από τις σχέσεις

γu(λ̂) =
1− γ1(λ̂) θk+1 + γ0(λ̂) θ2

k+1√
nγ(λ̂) θ2

k+1

,

γus(λ̂) =
1− γ1(λ̂) θk+1√
nγ(λ̂) θ2

k+1s
T
k sk

n∑
i=1

si +
1

√
nγ(λ̂) θ2

k+1s
T
k sk

n∑
i=1

yi, και

γuy(λ̂) =

[
1− γ1(λ̂) θk+1 + ak

]
θk+1

√
nγ(λ̂) θ2

k+1s
T
k yk

n∑
i=1

yi −
1

√
nγ(λ̂) θ2

k+1s
T
k yk

n∑
i=1

si,

αντίστοιχα, ενώ οι ποσότητες γ0(λ̂), γ1(λ̂) και γ(λ̂) ορίζονται όπως στο Λήµ-

µα 4.2.

4.3 Η 2BFGS ενηµέρωση

Στην ενότητα αυτή ϑα µελετήσουµε τη BFGS ενηµέρωση µικρής µνήµης,
δηλαδή την περίπτωση όπου ο αριθµός των αποθηκευµένων διανυσµατι-
κών Ϲευγών είναιm = 2. Την ενηµέρωση αυτή ϑα την ονοµάζουµε 2BFGS,
της οποίας η έκφραση είναι

B
(2)
k+1 = B

(1)
k −

B
(1)
k sks

T
kB

(1)
k

sTkB
(1)
k sk

+
yky

T
k

sTk yk
. (4.13)

Η πληροφορία παρέχεται από τις δύο προηγούµενες επαναλήψεις και
είναι αποθηκευµένη στα διανυσµατικά Ϲεύγη {sk−1, yk−1} και {sk, yk}.
Ο πίνακας B(1)

k είναι προφανώς η 1BFGS ενηµέρωση, που ορίζεται στη
σχέση (4.2). Ο αντίστροφος της 2BFGS είναι ο πίνακας

H
(2)
k+1 = H

(1)
k +

(
1 +

yTkH
(1)
k yk

sTk yk

)
sks

T
k

sTk yk
−
sky

T
kH

(1)
k +H

(1)
k yks

T
k

sTk yk
, (4.14)
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που προκύπτει άµεσα µέσω της σχέσης (2.23) (σελ. 42).
Στη συνέχεια ϑα ακολουθήσουµε τα ίδια ϐήµατα ανάλυσης που προη-

γήθηκαν και για την 1BFGS ενηµέρωση, προκειµένου να παράγουµε σε
κλειστούς τύπους τα χαρακτηριστικά µεγέθη που µας ενδιαφέρουν. Είναι
γνωστό (ϐλέπε [68]) ότι το ίχνος και η ορίζουσα της BFGS ενηµέρωσης,
δίνονται από τους τύπους

tr (Bk+1) = tr (Bk)−
‖Bksk‖2

sTkBksk
+
yTk yk

sTk yk
(4.15)

και
det (Bk+1) = det (Bk)

sTk yk

sTkBksk
, (4.16)

αντίστοιχα. Προφανώς, οι ίδιοι τύποι ισχύουν και για την 2BFGS ενηµέ-
ϱωση.

4.3.1 Οι ιδιοτιµές της 2BFGS ενηµέρωσης

Στη συνέχεια ϑα υπολογίσουµε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του πί-
νακα (4.13) και ϑα αποδείξουµε ότι ο αριθµός των διακριτών ιδιοτιµών
του εξαρτάται από τη γραµµική ανεξαρτησία των διανυσµατικών Ϲευγών
{sk−1, yk−1} και {sk, yk}. Επιπλέον, ϑα τεκµηριώσουµε ότι αν ο πίνα-
κας έχει τουλάχιστον δύο διακριτές ιδιοτιµές, τότε αυτές είναι οι ακραίες
ιδιοτιµές του B(2)

k+1.
Προφανώς, αφού ο B(2)

k+1 δηµιουργείται χρησιµοποιώντας τέσσερα δια-
νύσµατα για την ενηµέρωση του αρχικού πίνακα B(0), περιµένουµε ότι η
2BFGS ενηµέρωση ϑα έχει το πολύ τέσσερις (4) διακριτές ιδιοτιµές και
µία πολλαπλή, την 1/θk+1, πολλαπλότητας το λιγότερο n − 4. Αυτό το
συµπέρασµα αποδεικνύεται στο παρακάτω λήµµα.

Λήµµα 4.3. ΄Εστω ότι δύο ενηµερώσεις εφαρµόζονται στο συµµετρικό πίνα-

κα B(0) χρησιµοποιώντας τα διανυσµατικά Ϲεύγη {si, yi}ki=k−1 και τον τύπο

της BFGS. Το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του ενηµερωµένου πίνακα B(2)
k+1

έχει τη γενική µορφή

p2(λ) = (λ− 1/θk)
n−4 (λ4 − β3λ

3 + β2β0λ
2 − β1β0λ+ β0), (4.17)
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όπου οι συντελεστές βi, i = 0, . . . 3 ορίζονται ως

β0 =
1

θ4
k

sTk yk

sTkB
(1)
k sk

, β1 = (ak−1 + 2)θk − 2
sTkwk

sTk yk
+ bkθk+1, (4.18)

β2 = θk(β1 − ak−1θk)(ak−1 + 2)− 2θ2
k +

(
sTkwk

sTk yk

)2

− θk+1
wTk wk

sTk yk

+2
sTkHkwk

sTk yk
− bk

sTkHksk

sTk yk
και (4.19)

β3 =
ak−1 + 2

θk
−
‖B(1)

k sk‖2

sTkB
(1)
k sk

+
‖yk‖2

sTk yk
, (4.20)

µε Hk =
(
B

(1)
k

)−1
, wk = Hkyk και bk = 1 +

yTk wk

sTk yk
.

Απόδειξη. Πρώτα ϑα δείξουµε ότι ο B(2)
k+1 έχει το πολύ τέσσερις διακριτές

ιδιοτιµές. Χωρίς ϐλάβη της γενικότητας, ϑεωρούµε ότι οι B(1)
k και B(2)

k+1

είναι ϑετικά ορισµένοι πίνακες (σε διαφορετική περίπτωση, η απόδειξη
γίνεται µε παρόµοιο τρόπο). ΄Εστω λB

(1)

i και λB̄i οι ιδιοτιµές των πινάκων
B

(1)
k και

B̄ = B
(1)
k −

B
(1)
k sks

T
kB

(1)
k

sTkB
(1)
k sk

,

αντίστοιχα. Επειδή

λB
(1)

2 = . . . = λB
(1)

n−1 = 1/θk,

από το ϑεώρηµα συνδιαπλοκής ιδιοτιµών έχουµε ότι

λB
(1)

n ≥ λB̄n ≥ 1/θk ≥ λB̄n−1 ≥ 1/θk ≥ . . . ≥ 1/θk ≥ λB̄2 ≥ λB
(1)

1 ≥ λB̄1 .

Προσθέτοντας τον πίνακα πρώτης τάξης (yky
T
k )/(sTk yk) στον πίνακα B̄,

παίρνουµε

λB
(2)

n ≥ λB̄n ≥ λB
(2)

n−1 ≥ 1/θk ≥ · · · ≥ 1/θk ≥ λB
(2)

2 ≥ λB̄2 ≥ λB
(2)

1 ≥ λB̄1 ,

όπου λB(2)

i είναι οι ιδιοτιµές του B(2)
k+1. Από τις πιο πάνω ανισώσεις, προ-
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κύπτει ότι
λB

(2)

n ≥ λB(2)

n−1 ≥ 1/θk ≥ λB
(2)

2 ≥ λB(2)

1 , (4.21)

και άρα ο πίνακαςB(2)
k+1 έχει το πολύ τέσσερις διακριτές ιδιοτιµές. Αν συµ-

ϐολίσουµε µε λ1, λ2, λ3 και λ4 αυτές τις ιδιοτιµές, τότε το χαρακτηριστικό
πολυώνυµο του B(2)

k+1 µπορεί να γραφεί ως εξής :

p2(λ) = (λ− 1/θk)
n−4 (λ4 − c3λ

3 + c2λ
2 − c1λ+ c0),

όπου

c3 =

4∑
i=1

λi, c2 =
∑
i,j
i<j

λiλj , c1 =
∑
i,j,`

i<j<`

λiλjλ`, και c0 =

4∏
i=1

λi.

Επιπλέον, λόγω ότι
∑4

i=1 λi = tr
(
B

(2)
k+1

)
− n−4

θk
, προκύπτει άµεσα ότι

c3 = tr
(
B

(2)
k+1

)
− n− 4

θk
. (4.22)

Ενώ, επειδή
∏4
i=1 λi = det

(
B

(2)
k+1

)
θn−4
k , συνεπάγεται ότι,

c0 = det
(
B

(2)
k+1

)
θn−4
k . (4.23)

Με απλή εφαρµογή της ταυτότητας

(a+ b+ c+ d)2 = a2 + b2 + c2 + d2 + 2(ab+ ac+ ad+ bc+ bd+ cd),

για c3 = λ1 + λ2 + λ3 + λ4, έχουµε ότι

2c2 = c2
3 − tr

(
B

(2)
k+1

)2
− n− 4

θ2
k

. (4.24)

Τέλος, για το c1 έχουµε ότι

c1 = det
(
B

(2)
k+1

)
θn−4
k

(
1

λ1
+

1

λ2
+

1

λ3
+

1

λ4

)
= det

(
B

(2)
k+1

)
θn−4
k

[
tr
(
H

(2)
k+1

)
− (n− 4)θk

]
. (4.25)
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Χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (4.15) και (4.16), καθώς και τις (4.22)-
(4.25), προκύπτει η έκφραση του χαρακτηριστικού πολυωνύµου (4.17)
µε τις παραµέτρους β0, β1, β2 και β3 όπως ορίζονται στη διατύπωση του
Λήµµατος.

Στην περίπτωση όπου ο B(2)
k+1 έχει ακριβώς τέσσερις διακριτές ιδιοτι-

µές, αυτές µπορούν να υπολογιστούν αναλυτικά, λύνοντας την τετάρτου
ϐαθµού εξίσωση

λ4 − β3λ
3 + β2β0λ

2 − β1β0λ+ β0 = 0,

χρησιµοποιώντας γνωστές µεθόδους [19, 32]. Εντούτοις, ο ακριβής α-
ϱιθµός των διακριτών ιδιοτιµών εξαρτάται αποκλειστικά από τη γραµµική
ανεξαρτησία ή µη, των διανυσµατικών Ϲευγών {si, yi}ki=k−1, για την οποία
µπορούµε εύκολα να αποφανθούµε µέσω της τιµής της παραµέτρου ai,

ai = 1 + θi+1
yTi yi

sTi yi
= 1 +

1

cos2φ
,

όπου φ η γωνία των διανυσµάτων si και yi. Προφανώς, όταν ai = 2,
τότε τα διανύσµατα si, yi είναι γραµµικά εξαρτηµένα. Αλλιώς, αν ai > 2,
τότε τα si, yi είναι γραµµικά ανεξάρτητα. Στην πρόταση που ακολουθεί
διερευνούµε σχολαστικά όλες τις δυνατές περιπτώσεις που µπορούν να
προκύψουν όσον αφορά τις τιµές των παραµέτρων ak−1 και ak. Σε κάθε
περίπτωση εξάγουµε τον ακριβή αριθµό των διακριτών ιδιοτιµών του B(2)

k+1.

Πρόταση 4.1. ΄Εστω ο συµµετρικός πίνακας B(2)
k+1 ∈ Rn×n. Τότε,

1. Αν ak−1 = 2, ο B(2)
k+1 έχει το πολύ δύο διακριτές ιδιοτιµές. Συγκεκρι-

µένα,

( i) αν ak > 2, τότε υπάρχουν ακριβώς δύο διακριτές ιδιοτιµές,

( ii) αν ak = 2 και θk 6= θk+1, τότε υπάρχει ακριβώς µία διακριτή

ιδιοτιµή, και

( iii) αν ak = 2 και θk = θk+1, τότε όλες οι ιδιοτιµές είναι ίσες µε

1/θk (δεν υπάρχουν διακριτές ιδιοτιµές).

2. Αν ak−1 > 2, τότε ο B(2)
k+1 έχει τουλάχιστον τρεις διακριτές ιδιοτιµές.

Συγκεκριµένα,
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( i) αν ak = 2, τότε υπάρχουν ακριβώς τρεις διακριτές ιδιοτιµές, ενώ

( ii) αν ak > 2, τότε οB(2)
k+1 έχει ακριβώς τέσσερις διακριτές ιδιοτιµές.

Απόδειξη. ΄Εστω ότι ισχύει ak−1 = 2. Από το Λήµµα 4.1 έχουµε ότι σε
αυτή την περίπτωση ο πίνακας B(1)

k είναι της µορφής

B
(1)
k =

(
1

θk

)
I,

και συνεπώς,

B
(2)
k+1 =

1

θk
I − 1

θk

sks
T
k

sTk sk
+
yky

T
k

sTk yk
.

Σε αυτή την περίπτωση, το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του B(2)
k+1 λαµβάνει

τη µορφή

p2(λ) =

(
λ− 1

θk

)n−2 [
λ2 −

(
ak − 1

θk+1
+

1

θk

)
λ+

1

θkθk+1

]
, (4.26)

από όπου έπεται ότι ο B
(2)
k+1 έχει το πολύ δύο διακριτές ιδιοτιµές. Θα

διερευνήσουµε στη συνέχεια τον ακριβή αριθµό των διακριτών ιδιοτιµών
εξετάζοντας την παράµετρο ak. Για το σκοπό αυτό ϑεωρούµε τη δευτερο-
ϐάθµια εξίσωση

λ2 −
(
ak − 1

θk+1
+

1

θk

)
λ+

1

θkθk+1
= 0,

η οποία έχει τις ακόλουθες λύσεις :

λ1,2 =
θk+1 + θk (ak − 1)±

√
(θk − θk+1)2 + θk(ak − 2)(akθk + 2θk+1)

2θkθk+1
.

΄Οπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς, η έκφραση των λύσεων είναι συ-
νάρτηση των τριών παραµέτρων ak, θk και θk+1. ΄Εστω ότι ak > 2 και
υποθέτουµε ότι καµία από τις λ1 και λ2 δεν ισούται µε 1/θk. Λύνοντας τις
εξισώσεις

λi − 1/θk = 0

ως προς ak, ϐρίσκουµε ότι ak = 2, το οποίο είναι άτοπο. Οπότε, όταν
ak > 2, ο πίνακας έχει ακριβώς δύο διακριτές ιδιοτιµές. Αν ak = 2, τότε
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το χαρακτηριστικό πολυώνυµο γίνεται

p2(λ) = (λ− 1/θk)
n−1(λ− 1/θk+1).

΄Αρα, στην περίπτωση όπου θk 6= θk+1, η µόνη διακριτή ιδιοτιµή είναι η

1

θk+1
.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο B(2)
k+1 δεν έχει διακριτές ιδιοτιµές.

Θεωρούµε τώρα την περίπτωση όπου ak−1 > 2. Στο Λήµµα 4.1 έχουµε
αποδείξει ότι τότε ο B(1)

k έχει δύο διακριτές ιδιοτιµές. ΄Αρα, ο πίνακας

B̄ = B
(1)
k −

B
(1)
k sks

T
kB

(1)
k

sTkB
(1)
k sk

εκτός από τη µηδενική ιδιοτιµή, έχει άλλες δύο διακριτές. Συνεπώς, ο

B
(2)
k+1 = B̄ +

yky
T
k

sTk yk
,

έχει το πολύ τρεις διακριτές ιδιοτιµές. Αν ak = 2, τότε sk = θk+1yk και ο
πίνακας B(2)

k+1 γίνεται

B
(2)
k+1 = B

(1)
k −

B
(1)
k yky

T
k B

(1)
k

yTk B
(1)
k yk

+
yky

T
k

θk+1y
T
k yk

.

Οπότε,

B̄ = B
(1)
k −

B
(1)
k yky

T
k B

(1)
k

yTk B
(1)
k yk

.

Εποµένως, η πρόσθεση του πίνακα (yky
T
k )/(θk+1y

T
k yk) στον B̄ έχει ως

αποτέλεσµα τη µεταβολή της µηδενικής ιδιοτιµής του B̄, σε 1/θk+1, ενώ οι
υπόλοιπες ιδιοτιµές µένουν αµετάβλητες. ΄Αρα, οB(2)

k+1 έχει τόσες διακριτές
ιδιοτιµές όσες και ο B̄, δηλαδή τρεις. Επειδή µία από αυτές είναι η
1/θk+1, χρησιµοποιώντας το Λήµµα 4.3, ϐρίσκουµε ότι το χαρακτηριστικό
πολυώνυµο του B(2)

k+1 είναι το

p2(λ) = (λ− 1/θk)
n−3 (λ− 1/θk+1)(λ2 − c1λ+ c2),
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όπου

c1 = ak−1/θk − ‖B
(1)
k yk‖2/yTk B

(1)
k yk και

c2 = yTk yk/(θ
2
kθk+1y

T
k B

(1)
k yk).

Λύνοντας τη δευτεροβάθµια εξίσωση

λ2 − c1λ+ c2 = 0,

ϐρίσκουµε τις άλλες δύο διακριτές ιδιοτιµές. Τέλος, αν ak > 2, τότε το yk
δεν είναι ιδιοδιάνυσµα του

B̄ = B
(1)
k −

B
(1)
k sks

T
kB

(1)
k

sTkB
(1)
k sk

.

΄Αρα, η πρόσθεση του πίνακα (yky
T
k )/(sTk yk) έχει ως αποτέλεσµα να προ-

κύψει ακόµα µια διακριτή ιδιοτιµή του B(2)
k+1.

Το παρακάτω λήµµα τεκµηριώνει ότι αν ο πίνακας B(2)
k+1 έχει τουλάχι-

στον δύο διακριτές ιδιοτιµές, αυτές ϑα είναι οι ακραίες ιδιοτιµές του.

Λήµµα 4.4. Αν ο πίνακας B(2)
k+1 έχει το λιγότερο δύο διακριτές ιδιοτιµές,

τότε ισχύει ότι

λ1 < 1/θk < λn, (4.27)

όπου οι λ1 και λn είναι η µικρότερη και µεγαλύτερη ιδιοτιµή του B
(2)
k+1,

αντίστοιχα.

Απόδειξη. ΄Οταν ο B(2)
k+1 έχει το λιγότερο τρεις διακριτές ιδιοτιµές, από τη

σχέση (4.21) είναι αυταπόδεικτο ότι η σχέση (4.27) ισχύει. Αν ο B(2)
k+1 έχει

δύο διακριτές ιδιοτιµές, τότε ϑα πρέπει ένα Ϲεύγος από το διανυσµατικό
σύνολο {(sk−1, yk−1), (sk, yk)} να αποτελείται από γραµµικά εξαρτηµένα
διανύσµατα. Λόγω της Πρότασης 4.1, αυτά τα δύο διανύσµατα ϑα πρέ-
πει να είναι τα sk−1 και yk−1, πράγµα που σηµαίνει ότι ο B(1)

k δεν έχει
διακριτές ιδιοτιµές. Υπό αυτές τις συνθήκες, εφαρµόζοντας το ϑεώρηµα
συνδιαπλοκής ιδιοτιµών, λαµβάνουµε τη σχέση (4.27).
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4.3.2 Ο πίνακας (B
(2)
k+1 + µI)−1

Στη συνέχεια ϑα υπολογίσουµε τον αντίστροφο του πίνακα B
(2)
k+1 + µI,

µ ∈ R. ΄Οπως ήδη έχουµε δει, ο πίνακας αυτός χρειάζεται τόσο στην
επίλυση γραµµικών συστηµάτων της µορφής (B + µI)u = v, u, v ∈ Rn,
όσο και κατά τον υπολογισµό ιδιοδιανυσµάτων διακριτών ιδιοτιµών.

Λήµµα 4.5. ΄Εστω Λ το σύνολο των ιδιοτιµών του B(2)
k+1 µε αντίθετα πρόση-

µα. Τότε, για κάθε µ ∈ R \Λ, ο πίνακας
(
B

(2)
k+1 + µI

)
είναι αντιστρέψιµος.

Ο αντίστροφός του µπορεί να εκφραστεί από τον τύπο

(
B

(2)
k+1 + µI

)−1
=

1

ν(µ)

4∑
i=0

(−1)iνi(µ)
(
B

(2)
k+1

)i
, (4.28)

όπου οι ποσότητες

ν4(µ) = 1,

ν3(µ) = µ+ β3 + 1/θk,

ν2(µ) = µν3(µ) + β2β0 + β3/θk,

ν1(µ) = µν2(µ) + β1β0 + β2β0/θk,

ν0(µ) = µν1(µ) + β0 + β0β1/θk και

ν(µ) = µν0(µ) + β0/θk,

είναι συναρτήσεις του µ, ενώ οι σταθερές β0, β1, β2 και β3 ορίζονται στο

Λήµµα 4.3.

Απόδειξη. Προφανώς, όπως και στην απόδειξη του Λήµµατος 4.2 (σελ. 133),
για να είναι ο B(2)

k+1 + µI αντιστρέψιµος, η σχέση µ ∈ R \ Λ πρέπει να
ισχύει. Από την Πρόταση 4.1, γνωρίζουµε ότι ο B(2)

k+1 έχει το πολύ τέσ-
σερις διακριτές ιδιοτιµές, έστω τις λi, i = 1, . . . , 4. Συνεπώς, ο πίνακας
(B

(2)
k+1 + µI) έχει επίσης το πολύ τέσσερις διακριτές ιδιοτιµές, τις λi + µ.

Εποµένως, αν x είναι ιδιοτιµή του (B
(2)
k+1 + µI), το χαρακτηριστικό του

πολυώνυµο ϑα είναι της µορφής

q(x) = (x− c)n−4 (x4 − c3x
3 + c2x

2 − c1x+ c0).
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Χρησιµοποιώντας το Λήµµα 4.3 (σελίδα 138), ϐρίσκουµε ότι

c = θ−1
k + µ,

c0 = µ4 + β3µ
3 + β2β0µ

2 + β1β0µ+ β0,

c1 = 4µ3 + 3β3µ
2 + 2β2β0µ+ β1β0 = c′0,

c2 = 6µ2 + 3β3µ+ β2β0 = c′′0/2 και
c3 = 4µ+ β3 = c′′′0 /6,

όπου οι σταθερές βi ορίζονται στο Λήµµα 4.3. Στη γενική περίπτωση, το
ελάχιστο πολυώνυµο είναι το

qm(x) = (x− c)(x4 − c3x
3 + c2x

2 − c1x+ c0).

Από το Θεώρηµα Caley-Hamilton, ξέρουµε ότι ισχύει η ισότητα

qm

(
B

(2)
k+1 + µI

)
= 0.

Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο µέλη της παραπάνω εξίσωσης µε τον αντί-
στροφο του πίνακα B(2)

k+1 + µI, µετά από πράξεις ϐρίσκουµε ότι

cc0

(
B

(2)
k+1 + µI

)−1
=
(
B

(2)
k+1 + µI

)4
− (c+ c3)

(
B

(2)
k+1 + µI

)3

+(cc3 + c2)
(
B

(2)
k+1 + µI

)2
− (cc2 + c1)

(
B

(2)
k+1 + µI

)
+(cc1 + c0)I.

Από την παραπάνω ισότητα έχουµε ότι

cc0

(
B

(2)
k+1 + µI

)−1
=
(
B

(2)
k+1

)4
− (c+ c3 − 4µ)

(
B

(2)
k+1

)3

+[cc3 + c2 − 3(c+ c3)µ+ 6µ2]
(
B

(2)
k+1

)2

−[cc2 + c1 − 2(cc3 + c2)µ+ 3(c+ c3)µ2 − 4µ3]B
(2)
k+1

+[cc1 + c0 − (cc2 + c1)µ+ (cc3 + c2)µ2

−(c+ c3)µ3 + µ4]I.

Γράφοντας τα ci συναρτήσει των βi, i = 0, 1, 2, 3, καταλήγουµε στη σχέση
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(
B

(2)
k+1 + µI

)−1
=

1

µν0 + β0/θk

[(
B

(2)
k+1

)4
− (µ+ β3 + 1/θk)

(
B

(2)
k+1

)3

+(µν3 + β2β0 + β3/θk)
(
B

(2)
k+1

)2

−(µν2 + β1β0 + β2β0/θk)B
(2)
k+1

+(µν1 + β0 + β0β1/θk)I
]
,

η οποία µπορεί να γραφεί όπως η σχέση (4.28).

Ας εξετάσουµε την περίπτωση όπου ak−1 = ak = 2. Τότε, ο B(2)
k+1 έχει

τη µορφή

B
(2)
k+1 =

1

θk
I +

(
1

θk+1
− 1

θk

)
yky

T
k

yTk yk
,

και δύο ιδιοτιµές, τις 1/θk+1 και 1/θk. Συνεπώς, το χαρακτηριστικό πο-
λυώνυµο του B(2)

k+1 + µI, ϑα είναι το

q(x;µ) =

[
x−

(
1

θk
+ µ

)]n−1 [
x−

(
1

θk+1
+ µ

)]
.

΄Αρα, το ελάχιστο πολυώνυµο ϑα είναι το

qm(x)(x;µ) =

[
x−

(
1

θk
+ µ

)][
x−

(
1

θk+1
+ µ

)]
.

Εφαρµόζοντας το Θεώρηµα Caley-Hamilton, έχουµε ότι

(
B

(2)
k+1 + µI

)−1
= − 1(

1
θk

+ µ
)(

1
θk+1

+ µ
)[B(2)

k+1

−
(
µ+

1

θk
+

1

θk+1

)
I

]
. (4.29)

Πόρισµα 4.2. ΄Εστω Λ το σύνολο των ιδιοτιµών του B
(2)
k+1 µε αντίθετα

πρόσηµα και ak−1 = ak = 2. Τότε, για κάθε µ ∈ R \ Λ, ο αντίστροφος του

πίνακα
(
B

(2)
k+1 + µI

)
, εκφράζεται από τον τύπο (4.29).



148 Η BFGS ενηµέρωση µικρής µνήµης

4.3.3 Ιδιοδιανύσµατα διακριτών ιδιοτιµών

Η Πρόταση 4.1 µαζί µε το Λήµµα 4.4, δείχνουν ότι αν η πιο µικρή ιδιοτιµή
λ1 του B(2) είναι διακριτή, τότε ο B(2) είτε έχει τουλάχιστον δύο διακριτές
ιδιοτιµές ή ακριβώς µία, η οποία ισούται µε

λ1 =
1

θk+1
.

Στην πρώτη περίπτωση, όπου έχουµε τουλάχιστον δύο διακριτές ιδιοτιµές,
µπορούµε να ϐρούµε το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί σε διακριτή ιδιο-
τιµή, εφαρµόζοντας τη µέθοδο της αντίστροφης δύναµης. Το προκύπτον
ιδιοδιάνυσµα είναι το κανονικοποιηµένο διάνυσµα

û =

[
4∑
i=0

(−1)iνi(λ̂)
(
B

(2)
k+1

)i] u

ν(λ̂)
, (4.30)

όπου
λ̂ = −λ+ ε,

είναι µια διαταραγµένη διακριτή ιδιοτιµή µε αντίθετο πρόσηµο, ενώ ως
αρχικό διάνυσµα u ϑεωρούµε το κανονικοποιηµένο διάνυσµα

u =
1√
n

(1, . . . , 1)T .

Ο υπολογισµός του διανύσµατος û µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας
την παρακάτω διαδικασία :

∆ιαδικασία 4.1. (Υπολογισµός ιδιοδιανύσµατος û)

û(4) = u;

for j = 4, . . . , 1 do

v ← B(2)û(j);

û(j−1) ← v + (−1)j−1νj−1

(
λ̂
)
u;

end for

return û(0)/ν(λ̂);

΄Οσον αφορά το ϐοηθητικό διάνυσµα v ∈ Rn της παραπάνω διαδικα-
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σίας, µπορούµε να το υπολογίσουµε από την έκφραση

v ≡ B(2)
k+1û

(j) = B
(1)
k û(j) −

sTkB
(1)
k û(j)

sTkB
(1)
k sk

B
(1)
k sk +

yTk û
(j)

sTk yk
yk.

Τα διανύσµατα
B

(1)
k û(j) και B

(1)
k sk,

υπολογίζονται εύκολα, ως εξής :

B
(1)
k û(j) =

1

θk
û(j) −

sTk−1û
(j)

θks
T
k−1sk−1

sk−1 +
yTk−1û

(j)

sTk−1yk−1
yk−1

και

B
(1)
k sk =

1

θk
sk −

sTk−1sk

θks
T
k−1sk−1

sk−1 +
yTk−1sk

sTk−1yk−1
yk−1

αντίστοιχα.
Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που ο πίνακας B(2)

k+1

έχει µόνο µία διακριτή ιδιοτιµή, είναι εύκολο να δούµε ότι το ιδιοδιά-
νυσµα που αντιστοιχεί σε αυτή είναι το κανονικοποιηµένο διάνυσµα yk.
Πράγµατι, σύµφωνα µε την Πρόταση 4.1, στη συγκεκριµένη περίπτωση
ισχύει ότι θk 6= θk+1 και

ak = 2⇒ sk = θk+1yk και ak−1 = 2⇒ sk−1 = θkyk−1,

οπότε ο B(2)
k+1 είναι της µορφής

B
(2)
k+1 =

(
1

θk

)
I −

yky
T
k

θky
T
k yk

+
yky

T
k

θk+1y
T
k yk

.

Εποµένως, πολλαπλασιάζοντας και τα δύο µέλη της παραπάνω εξίσωσης
µε yk, ϐρίσκουµε ότι

B
(2)
k+1yk = (1/θk+1) yk.

Επίσης, ένα γενικευµένο ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχεί στην πολλαπλή
ιδιοτιµή είναι της µορφής

û1 = (−
y

(n)
k

y
(1)
k

, 0, . . . , 0, 1)T ,
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όπου το y(i)
k δηλώνει την i συνιστώσα του yk. Αν ϐέβαια τύχει και το y1

k

είναι ίσο µε το µηδέν, τότε προφανώς ϑα αναζητήσουµε ένα διάνυσµα της
µορφής

u = (0, . . . , 0,−
yjk
yik
, 0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0)T ,

όπου η µονάδα ϐρίσκεται στην j ϑέση, έτσι ώστε να ισχύει ότι ûT1 yk = 0.
Αν ο πίνακας δεν έχει καµία διακριτή ιδιοτιµή, είµαστε στην περίπτωση

όπου ak−1 = ak = 2 και θk = θk+1. Τότε, τα ιδιοδιανύσµατα του πίνακα
είναι τα µοναδιαία διανύσµατα

ei = (0, 0, . . . , 1, 0, . . . , 0)T ,

όπου η µονάδα ϐρίσκεται στην i ϑέση.

4.4 Συµπεράσµατα

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαµε τα ερευνητικά µας αποτελέσµατα α-
ναφορικά µε την BFGS ενηµέρωση ελάχιστης και µικρής µνήµης, στην
περίπτωση όπου ο αρχικός πίνακας είναι ο µοναδιαίος, κλιµακούµενος
µε την BB ϕασµατική παράµετρο. Στην αρχή µελετήσαµε την 1BFGS ε-
νηµέρωση, η οποία είναι η BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης, µε την
ποσότητα θ να ορίζεται ως η BB ϕασµατική παράµετρος. Χρησιµοποιώντας
αυτή την παράµετρο, αποδείξαµε κάποιες επιπλέον ιδιότητες του BFGS
πίνακα ελάχιστης µνήµης. Στην ενηµέρωση αυτή αποδείξαµε ότι η τιµή
της συγκεκριµένης αυτής παραµέτρου µας επιτρέπει να ξέρουµε εκ των
προτέρων αν ο πίνακας είναι ϑετικά ορισµένος ή όχι. Η εύρεση της αναλυ-
τικής έκφρασης του χαρακτηριστικού πολυωνύµου µας πληροφορεί ότι οι
ιδιοτιµές έχουν όλες το ίδιο πρόσηµο, ενώ οι ακραίες ιδιοτιµές είναι δια-
κριτές. Επίσης, η εισαγωγή της ποσότητας ak, µας έδωσε τη δυνατότητα
να εξετάσουµε µε εύκολο υπολογιστικά τρόπο αν τα διανύσµατα sk και yk
είναι γραµµικά ανεξάρτητα ή όχι.

Στη συνέχεια µελετήσαµε την 2BFGS ενηµέρωση, στην οποία χρησι-
µοποιούνται δύο διανυσµατικά Ϲεύγη για την ενηµέρωση του πίνακα, τα
{sk−1, yk−1} και {sk, yk}. Οι ιδιοτιµές και σε αυτή την περίπτωση ϐρί-
σκονται αναλυτικά, λύνοντας µια εξίσωση τετάρτου ϐαθµού, η οποία προ-
κύπτει από την παραγόµενη έκφραση του χαρακτηριστικού πολυωνύµου.
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Επιπλέον, ϐασιζόµενοι στην πληροφορία που παρέχεται από τις ποσότη-
τες ak−1 και ak, τεκµηριώσαµε ικανές συνθήκες για τον ακριβή αριθµό
των διακριτών ιδιοτιµών του πίνακα B(2)

k+1. Αυτό µας έδωσε τη δυνατότητα
να ξέρουµε πότε µια ιδιοτιµή είναι διακριτή, ώστε να µπορούµε να εφαρ-
µόσουµε την µέθοδο της αντίστροφης δύναµης για τον υπολογισµό του
αντίστοιχου ιδιοδιανύσµατος. Ο τρόπος υπολογισµού του τελευταίου ϐα-
σίστηκε στην αναλυτική έκφραση του αντιστρόφου του πίνακα B(2)

k+1 +µI,
µε αποτέλεσµα να παραχθεί ένας κλειστός τύπος υπολογισµού ιδιοδιανυ-
σµάτων. Επιπρόσθετα, η αναλυτική αυτή έκφραση µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί και για την επίλυση γραµµικών συστηµάτων. Τέλος, παρόλο που
η 2BFGS ενηµέρωση απαιτεί περισσότερες ϑέσεις µνήµης από ότι απαι-
τεί η 1BFGS, ο τρόπος που προτείναµε για τον υπολογισµό των ιδιοτιµών
και των ιδιοδιανυσµάτων δεν απαιτεί υπολογιστικό κόστος. Η µέθοδος α-
ποφεύγει τόσο την αποθήκευση όσο και την παραγοντοποίηση πινάκων,
ενώ στηρίζεται στον υπολογισµό εσωτερικών γινοµένων και διανυσµατικών
αθροισµάτων.

Εν κατακλείδι, η προτεινόµενη µέθοδος είναι υπολογιστικά ανέξοδη, ε-
νώ υπολογίζει αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά µεγέθη που µας ενδιαφέ-
ϱουν. Συνεπώς, µπορεί να εφαρµοστεί σε µεγάλης κλίµακας προβλήµατα
ϐελτιστοποίησης, η επίλυση των οποίων απαιτεί τον υπολογισµό ιδιοτιµών
και ιδιοδιανυσµάτων, ή ακόµα και την επίλυση γραµµικών συστηµάτων.
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Επιλύοντας το Υποπρόβληµα Περιοχής

Εµπιστοσύνης

Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσουµε τη δική µας προσέγγιση για την επί-
λυση µεγάλης διάστασης υποπροβληµάτων περιοχής εµπιστοσύνης (ΥΠΕ),
γνωστών στη διεθνή ϐιβλιογραφία ως TRS (Trust Region Subproblems).
Η προτεινόµενη µέθοδος, η οποία αποτελεί παραλλαγή της µεθόδου των
Moré & Sorensen, που περιγράψαµε στο Κεφάλαιο 2, υπολογίζει µια σχε-
δόν ακριβή λύση του ΥΠΕ. Βασίζεται τόσο στις ιδιότητες των Quasi-Newton
ενηµερώσεων ελάχιστης µνήµης, όσο και στις ιδιότητες των 1BFGS και
2BFGS ενηµερώσεων, ενώ αποφεύγει πλήρως την παραγοντοποίηση Cho-
lesky. Η προτεινόµενη µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί σε προβλήµατα µε-
γάλης κλίµακας, διότι στηρίζεται σε εσωτερικά γινόµενα και διανυσµατικά
αθροίσµατα, µε αποτέλεσµα να µην απαιτεί µεγάλο υπολογιστικό κόστος.
Τα ακόλουθα αποτελούν ερευνητικά αποτελέσµατα της παρούσας διατρι-
ϐής, µέρος των οποίων καταγράφονται στις εργασίες των Apostolopoulou
et al. [6, 8, 10, 12].

5.1 Η προτεινόµενη µέθοδος

Στο Κεφάλαιο 2 αναφερθήκαµε στο υποπρόβληµα περιοχής εµπιστοσύνης
(ΥΠΕ)

min
d∈Rn

φ(d) = gTd+
1

2
dTBd υπό τον περιορισµό ‖d‖ ≤ ∆, (5.1)

όπου B είναι ένας συµµετρικός n × n πίνακας (ϑετικά ορισµένος ή όχι),
g ∈ Rn, d ∈ Rn είναι το άγνωστο διάνυσµα και ∆ ∈ R, η ακτίνα περιο-
χής εµπιστοσύνης. Το συγκεκριµένο πρόβληµα αποτελεί από µόνο του ένα
πρόβληµα ϐελτιστοποίησης υπό περιορισµό. Είναι αρκετά σηµαντικό πρό-
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ϐληµα, γιατί συναντάται σε πολλά προβλήµατα ϐελτιστοποίησης, όπως σε
επίλυση προβληµάτων µε µεθόδους περιοχής εµπιστοσύνης, προβλήµατα
ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς ισότητας και ανισότητας, προβλήµατα
αποκατάστασης εικόνας, διαχωρισµού γραφηµάτων κ.α.

Στην Ενότητα 2.8 του Κεφαλαίου 2, αναπτύξαµε τη µέθοδο των Moré
& Sorensen [64] για την επίλυση του υποπροβλήµατος περιοχής εµπι-
στοσύνης (5.1), η οποία ϑεωρείται µέχρι και σήµερα η καλύτερη µέθοδος
για την επίλυση του υποπροβλήµατος. Οι Moré & Sorensen ϐρίσκουν
µια σχεδόν ακριβή λύση του ΥΠΕ (5.1), ϐασιζόµενοι στις πρώτης τάξης
KKT αναγκαίες συνθήκες ϐελτιστότητας. Κατά τη διάρκεια επίλυσης του
ΥΠΕ (5.1), αν ο ϐέλτιστος πολλαπλασιαστής Lagrange λ∗, ανήκει στο διά-
στηµα (−λ1,+∞), όπου λ1 η µικρότερη ιδιοτιµή του B, έχουµε την τυ-
πική περίπτωση, ενώ αν λ∗ = −λ1, έχουµε τη δύσκολη περίπτωση. Οι
περιπτώσεις αυτές είναι γνωστές στη διεθνή ϐιβλιογραφία ως standard και
hard case, αντίστοιχα.

Η συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιεί την κατά Cholesky παραγοντο-
ποίηση πινάκων, κάτι που την καθιστά πολύ ακριβή και ίσως απαγορευ-
τική στην εφαρµογή της για µεγάλης διάστασης προβλήµατα. ΄Οπως ήδη
έχουµε αναφέρει στην Ενότητα 2.8, η έρευνα γύρω από το ΥΠΕ εστιάζεται
σήµερα στο πως η µέθοδος των Moré & Sorensen µπορεί να τροποποιηθεί
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εφαρµόζεται και σε µεγάλης διάστασης προβλή-
µατα. Τα πιο πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσµατα [45, 48, 77, 78, 83]
ϐασίζονται στη µέθοδο Lanczos (σελ. 15) καθώς και σε γινόµενα πίνακα-
διανύσµατος.

Η δική µας προσέγγιση για την επίλυση µεγάλης διάστασης ΥΠΕ, πα-
ϱαλλάσσει τη µέθοδο των Moré & Sorensen, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
αποφεύγει τόσο την κατά Cholesky παραγοντοποίηση πινάκων, όσο και
την αποθήκευση πίνακα. Ακόµα, ϐρίσκει µε µεγάλη ακρίβεια τις ποσότη-
τες που µας ενδιαφέρουν, χωρίς να χρησιµοποιεί εσωτερικές επαναλήψεις
ή γινόµενα πίνακα-διανύσµατος. Ο λόγος είναι ότι χρησιµοποιεί τις ιδιό-
τητες των Quasi-Newton ενηµερώσεων ελάχιστης µνήµης, καθώς και τις
ιδιότητες των 1BFGS και 2BFGS ενηµερώσεων. Να υπενθυµίσουµε εδώ
ότι η τελευταία αποτελεί µια Quasi-Newton ενηµέρωση µικρής µνήµης.

Χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες των Quasi-Newton ενηµερώσεων ελάχι-
στης και µικρής µνήµης, όπως αποδείξαµε στα Κεφάλαια 3 και 4, µπορού-
µε να υπολογίσουµε αναλυτικά το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του πίνακα
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B. ΄Αµεση συνέπεια αυτού είναι ότι µπορούµε να ϐρούµε µε µεγάλη ακρί-
ϐεια (αναλυτικά) τις ιδιοτιµές του καθώς και τον αντίστροφο του (B + λI),
µε χρήση του ϑεωρήµατος των Caley-Hamilton. Εποµένως, όσον αφορά
τη διαδικασία επίλυσης του ΥΠΕ, η εύρεση του δοκιµαστικού ϐήµατος
d, γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί πλήρως η κατά Cholesky
παραγοντοποίηση πινάκων. Επιπρόσθετα, ο υπολογισµός του ιδιοδιανύ-
σµατος που αντιστοιχεί στην πιο αρνητική ιδιοτιµή του πίνακα ϐασίζεται
είτε σε απλούς υπολογισµούς ή στην εφαρµογή της µεθόδου της αντίστρο-
ϕης δυνάµεως [14, 52]. Συνεπώς, δεν απαιτείται η µέθοδος Lanczos για
την εύρεση ιδιοδιανυσµάτων, οπότε αποφεύγεται τόσο µια εσωτερική επα-
ναληπτική διαδικασία, όσο και η αποθήκευση του πίνακα µε στήλες τα
παραγόµενα διανύσµατα Lanczos.

5.2 Η τυπική περίπτωση

΄Οπως είδαµε στο Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.8.1, στην τυπική περίπτωση
(standard case), ο πολλαπλασιαστή Lagrange λ ανήκει στο διάστηµα
(−λ1, ∞), όπου λ1 είναι η πιο µικρή ιδιοτιµή του πίνακα B. Το δο-
κιµαστικό ϐήµα

d(λ) = − (B + λI)−1 g

ϑα πρέπει να ικανοποιεί τον περιορισµό ‖d(λ)‖ ≤ ∆. Για να λύσουµε το
υποπρόβληµα σε αυτή την περίπτωση, αν ο ϐέλτιστος πολλαπλασιαστής
Lagrange δεν είναι το µηδέν, χρησιµοποιούµε τη µέθοδο Newton για την
επίλυση της εξίσωσης

ψ(λ) = 0,

ως προς λ, γνωστής ως secular equation, όπου

ψ(λ) :=
1

‖d(λ)‖
− 1

∆
,
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έτσι ώστε να ικανοποιείται ο περιορισµός της περιοχής εµπιστοσύνης. Το
αναδροµικό σχήµα της Newton είναι το εξής :

λ`+1 = λ` −
ψ(λ`)

ψ′(λ`)

= λ` +
‖d(λ`)‖2

d(λ`)T (Bk+1 + λ`I)−1 d(λ`)

(
‖d(λ`)‖ −∆

∆

)
, (5.2)

όπου ` = 0, 1, 2, . . ..
Τα προβλήµατα που συναντάµε στην τυπική περίπτωση, είναι τα ακό-

λουθα: πρώτον, είναι απαραίτητο να λύσουµε ένα γραµµικό σύστηµα της
µορφής

(B + λI) d = −g,

ως προς το δοκιµαστικό ϐήµα d, άρα χρειάζεται να υπολογίσουµε τον
πίνακα (B + λI)−1, για τις διάφορες τιµές του πολλαπλασιαστή Lagrange,
λ. ∆εύτερον, πρέπει να υπολογίσουµε τον παρανοµαστή της επανάληψης
Newton,

d(λ`)
T (B + λ`I)−1 d(λ`).

Τέλος, το λ ϑα πρέπει να ανήκει στο διάστηµα (−λ1, ∞), κάτι που ση-
µαίνει ότι σε κάθε επανάληψη της Newton χρειάζεται να ελέγχουµε αν το
λ που παράγεται είναι µη αρνητικός αριθµός και διάφορος του −λ1. Θα
πρέπει δηλαδή να ισχύει ότι

λ 6= −λ1,

έτσι ώστε ο πίνακας B+λI να µην γίνει ιδιάζον, αλλά να παραµένει ϑετικά
ορισµένος.

5.2.1 Εφαρµογή της γενικής PSB ενηµέρωσης ελάχιστης µνή-
µης

Θεωρούµε ότι ο συµµετρικός πίνακας B στο ΥΠΕ (5.1) είναι ο πίνακας της
γενικής PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης
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Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk)w

T
k + wk (yk − θk+1sk)

T

sTkwk

− (yk − θk+1sk)
T sk

sTkwk

wkw
T
k

sTkwk
.

Για να λύσουµε το γραµµικό σύστηµα (B + λI) d(λ) = −g, ϐασιζόµαστε
στην Πρόταση 3.1 (σελ. 93). Στη συγκεκριµένη πρόταση, τεκµηριώσαµε
ότι ο πίνακας (B + λI)−1 δίνεται από την έκφραση

(Bk+1 + µI)−1 =
1

(µ+ θk+1)γ(µ)

{
B2
k+1 −

[
β′(µ)− µ

]
Bk+1

+β(µ)I

}
, (5.3)

όπου µ ∈ R \ Λ, Λ = {−λ1,−λ2, . . . ,−λn}, µε

β(µ) = γ(µ) +
[
γ′(µ)− µ

]
θk+1,

γ(µ) = µ2 + β1µ+ β2,

β1 = 2
yTk wk

sTkwk
− (yk − θk+1sk)

T sk
sTkwk

wTk wk

sTkwk
και

β2 =

(
yTk wk

sTkwk

)2

− (yk − θk+1sk)
T yk

sTkwk

wTk wk

sTkwk
.

Το δοκιµαστικό ϐήµα dk+1(λ) = − (Bk+1 + λI)−1 gk+1 στην τυπική
περίπτωση, µπορεί να υπολογιστεί άµεσα, από την εξίσωση (5.3). Συγκε-
κριµένα, για µ = λ, έχουµε ότι

dk+1(λ) = − 1

(λ+ θk+1)γ(λ)

[
B2
k+1gk+1 −

[
β′(λ)− λ

]
Bk+1gk+1

+β(λ)gk+1

]
. (5.4)

Για να υπολογίσουµε τα διανύσµατα Bk+1gk+1 και (Bk+1)2 gk+1, χρησι-
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µοποιούµε το επαναληπτικό σχήµα

Bk+1vi = θk+1vi +
wTk vi

sTkwk
(yk − θk+1sk)

+

(
(yk − θk+1sk)

T vi

sTkwk
− (yk − θk+1sk)

T sk
sTkwk

wTk vi

sTkwk

)
wk,

i = 0, 1, µε v0 = gk+1 . Μετά από πράξεις (οι απαιτούµενοι υπολογισµοί
έχουν αναλυθεί στην Ενότητα 3.4), η σχέση (5.4) γράφεται ως εξής :

dk+1(λ) = − 1

γ(λ) (λ+ θk+1)
[cg(λ)gk+1 + cz(λ)zk + cw(λ)wk] , (5.5)

όπου zk = yk − θk+1sk και

cg(λ)=γ(λ),

cz(λ)=−
(
λ+ θk+1 +

zTk wk

sTkwk

)
wTk u

sTkwk
+
wTk wk

sTkwk

zTk u

sTkwk
,

cw(λ)=

[
zTk zk

sTkwk
+
zTk sk

sTkwk
(λ+ θk+1)

]
wTk u

sTkwk
−
(
λ+ θk+1 +

zTk wk

sTkwk

)
zTk u

sTkwk
.

Στην περίπτωση όπου τα διανύσµατα sk και yk είναι συγγραµµικά,
δηλαδή ισχύει yk = κsk, κ ∈ R∗, ξέρουµε ότι ο πίνακας Bk+1 έχει την
έκφραση

Bk+1 = θk+1I + (κ− θk+1)
sks

T
k

sTk sk
.

Επιπρόσθετα, το Λήµµα 3.2 (σελ. 94) τεκµηριώνει ότι ο αντίστροφος του
Bk+1 + λI σε αυτή την περίπτωση είναι ο πίνακας

(Bk+1 + λI)−1 = − 1

γ(λ)

{
Bk+1 −

[
γ′(λ)− λ

]
I
}
. (5.6)

΄Αµεση συνέπεια αυτού είναι ότι, όταν yk = κsk, το δοκιµαστικό ϐήµα
ισούται µε

dk+1(λ) =
1

γ(λ)

[
− (λ+ κ) gk+1 + (κ− θk+1)

sTk gk+1

sTk sk
sk

]
. (5.7)
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Για τον υπολογισµό του πολλαπλασιαστή Lagrange λ, ακολουθούµε
τη µέθοδο των Moré & Sorensen [64]. Εφαρµόζουµε δηλαδή τη µέθοδο
Newton, της οποίας ο επαναληπτικός τύπος δίνεται στη σχέση (5.2). Ο
παρανοµαστής της (5.2),

Π = dk+1(λ)T (Bk+1 + λI)−1 dk+1(λ)

µπορεί να υπολογιστεί εύκολα, αν λάβουµε υπόψη µας τη σχέση (5.3),
καθώς και το γεγονός ότι (Bk+1 + λI) dk+1(λ) = −gk+1, από το οποίο
έπεται ότι

Bk+1 dk+1(λ) = − [λ dk+1(λ) + gk+1] .

Οπότε, χρησιµοποιώντας την παραπάνω ισότητα και τη σχέση (5.3), ϐρί-
σκουµε ότι

Π =
‖Bk+1dk+1(λ)‖2 −

[
β′(λ)− λ

]
dk+1(λ)TBk+1dk+1(λ)

γ(λ)(λ+ θk+1)

+
β(λ)‖dk+1(λ)‖2

γ(λ)(λ+ θk+1)

=
‖λdk+1(λ) + gk+1‖2 +

[
β′(λ)− λ

][
λ‖dk+1(λ)‖2 + gTk+1dk+1(λ)

]
γ(λ)(λ+ θk+1)

+
β(λ)‖dk+1(λ)‖2

γ(λ)(λ+ θk+1)
.

Εποµένως, ο παρανοµαστής dk+1(λ)T (Bk+1 + λI)−1 dk+1(λ) της επανά-
ληψης Newton (5.2), υπολογίζεται από την έκφραση

Π =
[β(λ) + λβ′(λ)] ‖dk+1(λ)‖2 + [β′(λ) + λ] dk+1(λ)T gk+1 + ‖gk+1‖2

γ(λ)(λ+ θk+1)

+
‖gk+1‖2

γ(λ)(λ+ θk+1)
. (5.8)

Αν yk = κsk, τότε ο πίνακας (Bk+1 + λI)−1 ορίζεται στην (5.6). ΄Αρα,
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έχουµε ότι

Π = − 1

γ(λ)

{
dk+1(λ)TBk+1dk+1(λ)T −

[
γ′(λ)− λ

]
‖dk+1(λ)‖2

}
=

1

γ(λ)

{
dk+1(λ)T [λdk+1(λ) + gk+1] +

[
γ′(λ)− λ

]
‖dk+1(λ)‖2

}
.

Συνεπώς, καταλήγουµε στο ότι ο παρανοµαστής της επανάληψης New-
ton (5.2), στη συγκεκριµένη περίπτωση, ισούται µε

Π =
γ′(λ)‖dk+1(λ)‖2 + dk+1(λ)T gk+1

γ(λ)
. (5.9)

Τέλος, όσον αφορά τον έλεγχο του πολλαπλασιαστή Lagrange ανα-
ϕορικά µε τη −λ1, όπου λ1 η µικρότερη ιδιοτιµή του B, δοθέντος ότι
γνωρίζουµε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του πίνακα, είναι τετριµµένο
να ελέγξουµε αν το λ που υπολογίζεται από την τρέχουσα επανάληψη
Newton, συµπίπτει ή όχι µε τη −λ1.

Στη συνέχεια, ϑα εξάγουµε τις εκφράσεις που µας δίνουν το δοκιµαστι-
κό ϐήµα dk+1(λ) και τον παρανοµαστή της επανάληψης Newton, Π, για
καθεµιά από τις τέσσερις Quasi-Newton ενηµερώσεις ελάχιστης µνήµης.

5.2.1.1 Η SR1 ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης. Στην SR1 ενηµέρωση
ελάχιστης µνήµης

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk)(yk − θk+1sk)

T

(yk − θk+1sk)T sk
,

για να λύσουµε το γραµµικό σύστηµα (B + λI) d = −g, χρησιµοποιούµε
την έκφραση του αντιστρόφου του (B + λI), όπως την ορίσαµε στη σχέ-
ση (3.42) (σελ. 106) της Ενότητας 3.5. Ο πίνακας (B + λI)−1 ορίζεται
ως

(Bk+1 + λI)−1 = − 1

γ(λ)

{
Bk+1 −

[
γ′(λ)− λ

]
I
}
. (5.10)

Εποµένως, το δοκιµαστικό ϐήµα είναι της µορφής

dk+1(λ) =
1

γ(λ)

{
Bk+1gk+1 −

[
γ′(λ)− λ

]
gk+1

}
,
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όπου

Bk+1gk+1 = θk+1gk+1 +
(yk − θk+1sk)

T gk+1

(yk − θk+1sk)T sk
(yk − θk+1sk).

΄Αρα, έχουµε ότι

dk+1(λ) =
λ− γ′(λ) + θk+1

γ(λ)
gk+1

+
(yk − θk+1sk)

T gk+1

γ(λ)(yk − θk+1sk)T sk
(yk − θk+1sk). (5.11)

Για να υπολογίσουµε τον παρανοµαστή Π των Newton επαναλήψεων
(5.4), λαµβάνουµε υπόψη µας την εξίσωση

Bk+1 dk+1(λ) = − [λ dk+1(λ) + gk+1]

και την εξίσωση (5.10). ΄Εχουµε ότι

Π=dk+1(λ)T (Bk+1 + λI)−1 dk+1(λ)

=− 1

γ(λ)

{
dk+1(λ)TBk+1dk+1(λ)−

[
γ′(λ)− λ

]
dk+1(λ)Tdk+1(λ)

}
=

1

γ(λ)

{
dk+1(λ)T [λdk+1(λ) + gk+1] +

[
γ′(λ)− λ

]
dk+1(λ)Tdk+1(λ)

}
.

Συνεπώς, ο παρανοµαστής Π των Newton επαναλήψεων (5.4) ϐρίσκεται
από την παρακάτω σχέση:

Π =
1

γ(λ)

[
γ′(λ)‖dk+1(λ)‖2 + dk+1(λ)T gk+1

]
.

Αν τα διανύσµατα sk και yk είναι συγγραµµικά, τότε το dk+1(λ) και το Π

υπολογίζονται µέσω των σχέσεων (5.7) και (5.9), αντίστοιχα.

5.2.1.2 Η BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης.
Στην BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

Bk+1 = θk+1I − θk+1
sks

T
k

sTk sk
+
yky

T
k

sTk yk
,

το δοκιµαστικό ϐήµα ϐρίσκεται σε συνάρτηση µε την έκφραση (5.3). Κά-
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νοντας παρόµοιους υπολογισµούς µε αυτούς της απόδειξης του Πορίσµα-
τος 3.2 (σελ. 108), καταλήγουµε στον τύπο

dk+1(λ) = − 1

γ(λ)(λ+ θk+1)
[cg(λ)gk+1 + cs(λ)sk + cy(λ)yk] , (5.12)

όπου

cg(λ) = γ(λ)

cs(λ) =
[(
γ′(λ)− λ

)
sTk gk+1 − yTk gk+1

] θk+1

sTk sk
και

cy(λ) = −
yTk gk+1

sTk yk
λ−

sTk gk+1

sTk sk
θk+1.

Ο παρανοµαστής Π της Newton επανάληψης (5.4) υπολογίζεται από τον
τύπο (5.8). Τέλος, αν τα διανύσµατα sk, yk είναι γραµµικά εξαρτηµένα,
τότε τα d(λ) και Π, ϐρίσκονται από τους τύπους (5.7) και (5.9), αντίστοιχα.

5.2.1.3 Η DFP ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης. Στην DFP ενηµέρωση
ελάχιστης µνήµης

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk) y

T
k + yk (yk − θk+1sk)

T

sTk yk

− (yk − θk+1sk)
T sk

sTk yk

yky
T
k

sTk yk
,

το δοκιµαστικό ϐήµα d(λ) = −(B + λI)−1g υπολογίζεται µέσω της έκ-
ϕρασης (5.3). Μετά από υπολογισµούς ανάλογους των υπολογισµών του
Πορίσµατος 3.3 (σελ. 117), ϐρίσκουµε ότι το δοκιµαστικό ϐήµα εκφράζε-
ται από τον τύπο (5.12), όπου

cg(λ) = γ(λ)

cs(λ) =
(
λyTk gk+1 + β2s

T
k gk+1

) θk+1

sTk yk
και

cy(λ) = λθk+1
sTk gk+1

sTk yk
−
(
λβ1

sTk yk

yTk yk
+ θk+1

)
yTk gk+1

sTk yk
,
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µε

β1 =

(
1 + θk+1

sTk sk

sTk yk

)
yTk yk

sTk yk
και β2 = θk+1

yTk yk

sTk yk
.

Ο παρανοµαστής Π της Newton επανάληψης (5.4), υπολογίζεται µέσω
της εξίσωσης (5.8). Τέλος, αν τα διανύσµατα sk, yk είναι γραµµικά εξαρ-
τηµένα, τότε τα d(λ) και Π ϐρίσκονται από τους τύπους (5.7) και (5.9),
αντίστοιχα.

5.2.1.4 Η PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης. Στην PSB ενηµέρωση
ελάχιστης µνήµης

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk) s

T
k + sk (yk − θk+1sk)

T

sTk sk

− (yk − θk+1sk)
T sk

sTk sk

sks
T
k

sTk sk
,

το d(λ) = −(B + λI)−1g υπολογίζεται µέσω της (5.12), όπου

cg(λ) = γ(λ)

cs(λ) =

[
yTk yk

sTk sk
+ β1 (λ+ θk+1)

]
sTk gk+1

sTk sk
− (λ+ β1)

yTk gk+1

sTk sk
και

cy(λ) = −(λ+ β1)
sTk gk+1

sTk sk
+
yTk gk+1

sTk sk
,

µε β1 = θk+1 + (sTk yk)/(s
T
k sk).

Στην έκφραση αυτή καταλήγουµε αν χρησιµοποιήσουµε τη σχέση (5.3)
και κάνουµε παρόµοιους υπολογισµούς µε αυτούς του Πορίσµατος 3.4
(σελίδα 122). Τέλος, ο παρανοµαστής Π της επανάληψης Newton (5.4),
υπολογίζεται µέσω της εξίσωσης (5.8), ενώ αν τα διανύσµατα sk, yk είναι
γραµµικά εξαρτηµένα, τα d(λ) και Π ϐρίσκονται από τους τύπους (5.7)
και (5.9), αντίστοιχα.
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5.2.2 Η 1BFGS ενηµέρωση στην τυπική περίπτωση

Στην Ενότητα 4.2 του Κεφαλαίου 4, αποδείξαµε ότι στην 1BFGS ενηµέ-
ϱωση, η παράµετρος

ak = 1 + θk+1
yTk yk

sTk yk
,

µας επιτρέπει µε πολύ εύκολο τρόπο, να αποφανθούµε αν τα διανύσµατα
sk και yk είναι γραµµικά ανεξάρτητα ή όχι. ΄Οταν ak > 2, δηλαδή τα
διανύσµατα sk και yk είναι γραµµικώς ανεξάρτητα, τότε χρησιµοποιούµε
το Λήµµα 4.2, για να υπολογίσουµε το δοκιµαστικό ϐήµα d(λ). Συγκε-
κριµένα, ο αντίστροφος του πίνακα B + λI, είναι ο πίνακας

(
B

(1)
k+1 + µI

)−1
=

1

γ

2∑
i=0

(−1)iγi(µ)
(
B

(1)
k+1

)i
, (5.13)

όπου

γ(λ) = (1/θk+1 + λ)(λ2 + akλ/θk+1 + 1/θ2
k+1)

γ2(λ) = 1

γ1(λ) = λ+ (ak + 1)/θk+1 και
γ0(λ) = λ2 + (ak + 1)λ/θk+1 + (ak + 1)/θ2

k+1.

Συνεπώς, το δοκιµαστικό ϐήµα είναι το

dk+1(λ) = − 1

γ(λ)

2∑
i=0

(−1)iγi(λ)
(
B

(1)
k+1

)i
gk+1.

Τα διανύσµατα B(1)
k+1gk+1 και

(
B

(1)
k+1

)2
gk+1 υπολογίζονται από το επανα-

ληπτικό σχήµα

vi+1 ≡ B(1)
k+1vi =

1

θk+1
vi −

sTk vi

θk+1s
T
k sk

sk +
yTk vi

sTk yk
yk, i = 0, 1,

µε v0 = gk+1. Μετά από µερικές πράξεις (ανάλογες µε αυτές της Υποενό-
τητας 4.2.3, σελίδα 135), καταλήγουµε στην ακόλουθη γενική έκφραση



5.2 Η τυπική περίπτωση 165

του δοκιµαστικού ϐήµατος :

dk+1(λ) = −γg(λ) gk+1 + γs(λ) sk − γy(λ) yk,

όπου

γg(λ)=
[
1− γ1(λ) θk+1 + γ0(λ) θ2

k+1

] / [
γ(λ) θ2

k+1

]
,

γs(λ)=
{

[1− γ1(λ) θk+1] sTk gk+1 + θk+1y
T
k gk+1

}/ [
γ(λ) θ2

k+1s
T
k sk
]
, και

γy(λ)=
{

[1− γ1(λ) θk+1 + ak] θk+1y
T
k gk+1 − sTk gk+1

}/ [
γ(λ) θ2

k+1s
T
k yk
]
.

Επιπρόσθετα, για λ = 0, υπολογίζοντας τους συντελεστές, ϐρίσκουµε ότι

γg(0) = θk+1

γs(0) = (θk+1y
T
k gk+1 − aksTk gk+1)/sTk yk και

γy(0) = −θk+1s
T
k gk+1/s

T
k yk.

Εποµένως,

dk+1(0) ≡ −
(
B

(1)
k+1

)−1
gk+1 = −γg(0) gk+1 + γs(0) sk − γy(0) yk.

΄Οταν ak = 2, δηλαδή τα διανύσµατα sk και yk είναι γραµµικά ε-
ξαρτηµένα, από την Υποενότητα 4.2.2 γνωρίζουµε ότι επειδή ο πίνακας
B

(1)
k+1 είναι ένα συγκεκριµένο πολλαπλάσιο του µοναδιαίου πίνακα I της

µορφής B(1)
k+1 = (1/θk+1)I, ο αντίστροφος του B(1)

k+1 + λI είναι ο πίνακας(
B

(1)
k+1 + λI

)−1
=

θk+1

1 + λθk+1
I. (5.14)

Αυτό έχει ως συνέπεια, το δοκιµαστικό ϐήµα να απλοποιείται κατά πολύ
και να ισούται µε

dk+1(λ) = − θk+1

1 + λθk+1
gk+1. (5.15)

Στη µέθοδο Newton (5.4), για τον υπολογισµό του πολλαπλασιαστή
Lagrange, χρησιµοποιώντας την εξίσωση (5.13), ϐρίσκουµε ότι ο παρανο-
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µαστής του επαναληπτικού σχήµατος (5.4), ισούται µε

Π=dk+1(λ)T (Bk+1 + λI)−1 dk+1(λ)

=−γ1(λ)

γ(λ)
dk+1(λ)TB

(1)
k+1dk+1(λ) +

γ0(λ)

γ(λ)
‖dk+1(λ)‖2 +

‖B(1)
k+1dk+1(λ)‖2

γ(λ)

Λόγω της σχέσης

B
(1)
k+1 dk+1(λ) = − [λ dk+1(λ) + gk+1] ,

ο παρανοµαστής Π της επανάληψης Newton (5.4), µπορεί να γραφεί ως

Π =

2∑
i=0

γi(λ)λi

γ(λ)
‖dk+1(λ)‖2 +

2∑
i=1

i γi(λ)λi−1

γ(λ)
dk+1(λ)T gk+1 +

‖gk+1‖2

γ(λ)
.

Τώρα, στην ειδική περίπτωση όπου ak = 2, δηλαδή όταν τα sk και yk είναι
γραµµικά εξαρτηµένα, από τη σχέση (5.14), έχουµε ότι

Π =
θk+1

1 + λθk+1
‖dk+1(λ)‖2.

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω έκφραση τη σχέση (5.15), ϐρίσκουµε τε-
λικά ότι ο παρανοµαστής της επανάληψης Newton (5.4), ισούται µε

Π =

(
θk+1

1 + λθk+1

)3

‖gk+1‖2.

5.2.3 Η συνάρτηση ϐήµατος στην 2BFGS ενηµέρωση

Ας εξετάσουµε την περίπτωση όπου χρησιµοποιούµε την 2BFGS ενηµέ-
ϱωση µικρής µνήµης για την επίλυση του ΥΠΕ στην τυπική περίπτωση.
΄Οταν λ ∈ (−λ1,∞) χρησιµοποιούµε το Λήµµα 4.5 της Υποενότητας 4.3.2
(σελ. 145). Σύµφωνα µε αυτό, ο αντίστροφος του πίνακα

(
B

(2)
k+1 + λI

)
δί-

νεται από τον τύπο

(
B

(2)
k+1 + λI

)−1
=

1

ν(λ)

4∑
i=0

(−1)iνi(λ)
(
B

(2)
k+1

)i
(5.16)



5.2 Η τυπική περίπτωση 167

όπου ν4(λ) = 1, ν3(λ) = λ+ β3 + 1/θk, ν2(λ) = λν3(λ) + β2β0 + β3/θk,
ν1(λ) = λν2(λ) + β1β0 + β2β0/θk, ν0(λ) = λν1(λ) + β0 + β0β1/θk και
ν(λ) = λν0(λ) + β0/θk, ενώ

β0 =
1

θ4
k

sTk yk

sTkB
(1)
k sk

,

β1 = (ak−1 + 2)θk − 2
sTkwk

sTk yk
+ bkθk+1,

β2 = θk(β1 − ak−1θk)(ak−1 + 2)− 2θ2
k +

(
sTkwk

sTk yk

)2

−θk+1
wTk wk

sTk yk
+ 2

sTkHkwk

sTk yk
− bk

sTkHksk

sTk yk
,

β3 =
ak−1 + 2

θk
−
‖B(1)

k sk‖2

sTkB
(1)
k sk

+
‖yk‖2

sTk yk
,

όπου Hk =
(
B

(1)
k

)−1
, wk = Hkyk και bk = 1 +

yTk wk

sTk yk
. Εποµένως, το

δοκιµαστικό ϐήµα

dk+1(λ) = −
(
B

(2)
k+1 + λI

)−1
gk+1 =

1

ν(λ)

4∑
i=0

(−1)i+1νi(λ)
(
B

(2)
k+1

)i
gk+1

µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας την ∆ιαδικασία 4.1 (σελ. 148).
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ϑα έχουµε:

∆ιαδικασία 5.1. (Υπολογισµός δοκιµαστικού ϐήµατος)

d(4) = g;

for j = 4, . . . , 1 do

v ← B(2)d(j);

d(j−1) ← v + (−1)j−1νj−1 (λ) g;

end for

return −d(0)/ν(λ);

Το ϐοηθητικό διάνυσµα v ∈ Rn µπορεί να υπολογιστεί µέσω του τύπου

v ≡ B(2)
k+1d

(j) = B
(1)
k d(j) −

sTkB
(1)
k d(j)

sTkB
(1)
k sk

B
(1)
k sk +

yTk d
(j)

sTk yk
yk,
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ενώ για τα διανύσµατα B(1)
k d(j) και B(1)

k sk, έχουµε ότι

B
(1)
k d(j) =

1

θk
d(j) −

sTk−1d
(j)

θks
T
k−1sk−1

sk−1 +
yTk−1d

(j)

sTk−1yk−1
yk−1

και

B
(1)
k sk =

1

θk
sk −

sTk−1sk

θks
T
k−1sk−1

sk−1 +
yTk−1sk

sTk−1yk−1
yk−1

αντίστοιχα.
Στην περίπτωση όπου ο πολλαπλασιαστή Lagrange είναι µηδέν, δηλα-

δή λ = 0, η διαδικασία υπολογισµού του δοκιµαστικού ϐήµατος απλο-
ποιείται περαιτέρω, ως εξής :

dk+1(0) ≡ −Hk+1gk+1 = −Hkgk+1 +
wTk gk+1 − bksTk gk+1

sTk yk
sk+

sTk gk+1

sTk yk
wk,

όπου Hk+1 =
(
B

(2)
k+1

)−1
και Hk =

(
B

(1)
k

)−1
.

Αν ak−1 = ak = 2, τότε από το Πόρισµα 4.2 (σελ. 147), γνωρίζουµε ότι
ο αντίστροφος του B(2)

k+1 + λI έχει τη µορφή

(
B

(2)
k+1 + λI

)−1
= − 1(

1
θk

+ λ
)(

1
θk+1

+ λ
)[B(2)

k+1

−
(
λ+

1

θk
+

1

θk+1

)
I

]
. (5.17)

Εποµένως, το δοκιµαστικό ϐήµα υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

dk+1(λ)=−
(
B

(2)
k+1 + λI

)−1
gk+1

=
1(

1
θk

+ λ
)(

1
θk+1

+ λ
)[B(2)

k+1gk+1 −
(
λ+

1

θk
+

1

θk+1

)
gk+1

]
.

΄Οσον αφορά τη µέθοδο Newton για τον προσδιορισµό του ϐέλτιστου
λ∗, η έκφραση του παρανοµαστή της επαναληπτικής διαδικασίας (5.4),

Π = d(λ)T (B + λI)−1 d(λ),
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γίνεται µέσω της σχέσης (5.16). Βρίσκουµε ότι

Π =
ν0(λ)

ν(λ)
‖dk+1(λ)‖2 − ν1(λ)

ν(λ)
dk+1(λ)TB

(2)
k+1dk+1(λ)

+
ν2(λ)

ν(λ)
‖B(2)

k+1dk+1(λ)‖2 − ν3(λ)

ν(λ)
dk+1(λ)T

(
B

(2)
k+1

)3
dk+1(λ)

+
ν4(λ)

ν(λ)
‖
(
B

(2)
k+1

)2
dk+1(λ)‖2. (5.18)

΄Οµως, επειδή ισχύει η σχέσηB(2)
k+1 dk+1(λ) = − [λ dk+1(λ) + gk+1], έχου-

µε ότι

dk+1(λ)TB
(2)
k+1dk+1(λ) = −λ‖dk+1(λ)‖2 − dk+1(λ)T gk+1,

‖B(2)
k+1dk+1(λ)‖2 = λ2‖dk+1(λ)‖2 + 2λdk+1(λ)T gk+1 + ‖gk+1‖2,

dk+1(λ)T
(
B

(2)
k+1

)3
dk+1(λ) = −λ3‖dk+1(λ)‖2 − 3λ2dk+1(λ)T gk+1

−2λ‖gk+1‖2 + gTk+1B
(2)
k+1gk+1 και,

‖
(
B

(2)
k+1

)2
dk+1(λ)‖2 = λ4‖dk+1(λ)‖2 + 4λ3dk+1(λ)T gk+1

+3λ2‖gk+1‖2 − 2λgTk+1B
(2)
k+1gk+1

+‖B(2)
k+1gk+1‖2.

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω ισότητες στη σχέση (5.18), ϐρίσκουµε ότι

Π =
1

ν(λ)

{
4∑
i=0

[
λiνi(λ)

]
‖dk+1(λ)‖2 +

4∑
i=1

[
iλi−1νi(λ)

]
dk+1(λ)T gk+1

+

4∑
i=2

[
(i− 1)λi−2νi(λ)

]
‖gk+1‖2

−
4∑
i=3

[
(i− 2)λi−3νi(λ)

]
gTk+1B

(2)
k+1gk+1

+‖B(2)
k+1gk+1‖2

}
.
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Αν ak−1 = ak = 2, τότε από τη σχέση (5.17) έχουµε ότι

Π=− dk+1(λ)T

(1/θk + λ) (1/θk+1 + λ)

[
B

(2)
k+1 − (λ+ 1/θk + 1/θk+1) I

]
dk+1(λ).

Από την εξίσωση B(2)
k+1 dk+1(λ) = − [λ dk+1(λ) + gk+1], ϐρίσκουµε ότι η

παραπάνω σχέση µπορεί να γραφεί ως εξής :

Π =
(2λ+ 1/θk + 1/θk+1) ‖dk+1(λ)‖2 + dk+1(λ)T gk+1

(λ+ 1/θk) (λ+ 1/θk+1)
.

Από την ανωτέρω ανάλυση γίνεται σαφές ότι όταν χρησιµοποιούµε την
2BFGS ενηµέρωση, µπορούµε πολύ εύκολα σε κάθε περίπτωση να εφαρ-
µόσουµε το επαναληπτικό σχήµα της Newton για τον υπολογισµό του
πολλαπλασιαστή Lagrange και κατά συνέπεια τη συνάρτηση του δοκιµα-
στικού ϐήµατος d(λ).

5.3 Η δύσκολη περίπτωση

Η δύσκολη περίπτωση (hard case) εµφανίζεται όταν ο πίνακας B είναι µη
ϑετικά ορισµένος και το διάνυσµα της κλίσης g είναι κάθετο σε όλα τα
ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στην πιο αρνητική ιδιοτιµή του πίνακα.
Αναλυτικά, µπορεί κανείς να ανατρέξει στο Κεφάλαιο 2 και συγκεκριµένα
στην Υποενότητα 2.8.2.

Στην περίπτωση αυτή, ο ϐέλτιστος πολλαπλασιαστής Lagrange είναι
ίσος µε λ∗ = −λ1, όπου λ1 η πιο αρνητική ιδιοτιµή του πίνακα. Συνε-
πώς, ο πίνακας (B − λ1I) είναι ιδιάζον και χρειάζεται να υπολογιστεί µια
κατεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας, και συγκεκριµένα το ιδιοδιάνυσµα
u1, το οποίο αντιστοιχεί στην λ1. Σε αυτή την περίπτωση, σύµφωνα µε
τους Moré & Sorensen, το ϐήµα d ισούται µε

d = − (B − λ1I)† g + τu,

που (B − λ1I)† είναι ο Moore-Penrose ψευδοαντίστροφος ( σελ. 5), ενώ η
παράµετρος τ ∈ R ισούται µε

τ =
∆2 − ‖d‖2

dTu+ sgn(dTu)2
√

(dTu)2 + (∆2 − ‖d‖2)
,



5.3 Η δύσκολη περίπτωση 171

έτσι ώστε να ικανοποιείται ο περιορισµός της περιοχής εµπιστοσύνης

‖d‖ = ∆.

Οι δυσκολίες που παρουσιάζει η δύσκολη περίπτωση (hard case), είναι
αφενός µεν η εύρεση της πιο µικρής ιδιοτιµής του πίνακα B, αφετέρου
δε, ο υπολογισµός του αντίστοιχου ιδιοδιανύσµατος. ΄Οταν ο B είναι έ-
νας Quasi-Newton πίνακας ελάχιστης ή µικρής µνήµης, είναι εύκολο να
υπολογίσουµε αυτές τις ποσότητες. Στα Κεφάλαια 3 και 4 αναλύσαµε
διεξοδικά τον τρόπο υπολογισµού του χαρακτηριστικού πολυωνύµου και
των ιδιοδιανυσµάτων που αντιστοιχούν σε διακριτές ιδιοτιµές, για κάθε
Quasi-Newton πίνακα ελάχιστης ή µικρής µνήµης. Εποµένως, µπορού-
µε να ϐρούµε µε µεγάλη ακρίβεια τόσο την πιο αρνητική ιδιοτιµή, όσο
και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα. Επίσης, µέσω του κλειστού τύπου που
εκφράστηκε ο αντίστροφος του πίνακα B+µI, µπορούµε να υπολογίσου-
µε επακριβώς τον πίνακα (B + λ̂I)−1, όπου λ̂ = −λ1 + ε, είναι η κατά
ε-διαταραγµένη µικρότερη ιδιοτιµή του B, µε αντίθετο πρόσηµο.

Στη συνέχεια, µέσω της ανάλυσης των Κεφαλαίων 3 και 4, ϑα συ-
νοψίσουµε για κάθε ενηµέρωση ξεχωριστά, τον τρόπο υπολογισµού των
ποσοτήτων που µας ενδιαφέρουν για την υλοποίηση της προτεινόµενης
µεθόδου. Συγκεκριµένα ϑα δώσουµε τους τύπους των χαρακτηριστικών
πολυωνύµων και των ιδιοδιανυσµάτων που αντιστοιχούν στην πιο αρνητική
ιδιοτιµή του B.

5.3.1 Η γενική PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

Σύµφωνα µε την ανάλυση της Ενότητας 3.2, το χαρακτηριστικό πολυώνυ-
µο της γενικής PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk)w

T
k + wk (yk − θk+1sk)

T

sTkwk

− (yk − θk+1sk)
T sk

sTkwk

wkw
T
k

sTkwk
,
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ορίζεται στο Θεώρηµα 3.1 (σελίδα 86). Σύµφωνα µε αυτό, το χαρακτηρι-
στικό πολυώνυµο είναι το

p(λ) = (λ− θk+1)n−2 (λ2 − β1λ+ β2

)
,

όπου

β1 = 2
yTk wk

sTkwk
− (yk − θk+1sk)

T sk
sTkwk

wTk wk

sTkwk
και

β2 =

(
yTk wk

sTkwk

)2

− (yk − θk+1sk)
T yk

sTkwk

wTk wk

sTkwk
.

΄Οσον αφορά το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην πιο αρνητική ιδιο-
τιµή του B, από την Πρόταση 3.2 (σελίδα 96), γνωρίζουµε ότι αν η λ1 είναι
διακριτή, τότε το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα είναι το

u(λ1) =
(λ1sk − yk)T yk
(λ1sk − yk)T sk

sk − yk. (5.19)

Εναλλακτικά, µπορούµε να υπολογίσουµε το ιδιοδιάνυσµα όπως αυτό δό-
ϑηκε στο Πόρισµα 4.1 (σελίδα 136). Σύµφωνα µε αυτό, έχουµε ότι

u(σ) =
c1(σ)u0 + c2(σ)zk + c3(σ)wk√
n(σ2 − β1σ + β2)(θk+1 − σ)sTkwk

,

όπου σ = λ1 − ε και

c1(σ) = sTkwk
(
σ2 − β1σ + β2

)
,

c2(σ) =−
(
θk+1 − σ +

zTk wk

sTkwk

) n∑
i=1

wik +
wTk wk

sTkwk

n∑
i=1

zik, και

c3(σ) =

[
zTk zk

sTkwk
+ (θk+1 − σ)

zTk sk

sTkwk

] n∑
i=1

wik −
(
θk+1 − σ +

zTk wk

sTkwk

) n∑
i=1

zik.

Αν επιπρόσθετα τα διανύσµατα sk και yk είναι συγγραµµικά και έστω
yk = κsk, κ ∈ R∗, τότε και wk = ρsk, ρ ∈ R∗. Σε αυτή την περίπτωση
έχουµε ότι το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη λ1 είναι το

u = sk.
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Αν η λ1 είναι πολλαπλή ιδιοτιµή και κ 6= θk+1, τότε ένα γενικευµένο
ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην πολλαπλή ιδιοτιµή θk+1 είναι το

u = (−snk/s1
k, 0, . . . , 0, . . . , 1)T .

Αν ισχύει ότι κ = θk+1, τότε

u ≡ ei = (0, 0, . . . , 1, 0, . . . , 0)T , i = 1, 2, . . . , n,

όπου το 1 εµφανίζεται στην i συνιστώσα του διανύσµατος ei.

5.3.1.1 Η SR1 ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης. Στην SR1 ενηµέρωση
ελάχιστης µνήµης

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk)(yk − θk+1sk)

T

(yk − θk+1sk)T sk
,

σύµφωνα µε την ανάλυση της Ενότητας 3.5, το χαρακτηριστικό πολυώνυ-
µο είναι το

p(λ) = (λ− θk+1)n−1

(
λ− (yk − θk+1sk)

T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

)
.

Αν η λ1 είναι διακριτή, δηλαδή αν

λ1 =
(yk − θk+1sk)

T yk

(yk − θk+1sk)
T sk

,

τότε το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα είναι το

u = yk − θk+1sk.

Αν η λ1 είναι πολλαπλή ιδιοτιµή, δηλαδή αν λ1 = θk+1, τότε ένα γενικευ-
µένο ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί σε αυτή είναι το

ui = (−
yik − θk+1s

i
k

y1
k − θk+1s

1
k

, 0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0)T ,

όπου το i = 1, . . . , n−1 δηλώνει την i συνιστώσα των yk, sk, ενώ η µονάδα



174 Επιλύοντας το Υποπρόβληµα Περιοχής Εµπιστοσύνης

ϐρίσκεται στην i γραµµή του ui.

5.3.1.2 Η BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης. Στην BFGS ενηµέ-
ϱωση ελάχιστης µνήµης

Bk+1 = θk+1I − θk+1
sks

T
k

sTk sk
+
yky

T
k

sTk yk
,

το χαρακτηριστικό πολυώνυµο είναι το

p(λ) = (λ− θk+1)n−2

[
λ2 −

(
θk+1 +

yTk yk

sTk yk

)
λ+ θk+1

sTk yk

sTk sk

]
.

Το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη λ1, αν αυτή είναι διακριτή, µπορεί
να υπολογιστεί είτε µέσω του τύπου (5.19) ή µέσω του Πορίσµατος 3.2
(σελίδα 108). Σύµφωνα µε το τελευταίο, έχουµε ότι

u(σ) =
c1(σ)u0 + c2(σ)sk + c3(σ)yk√
n(σ2 − β1σ + β2)(θk+1 − σ)

,

όπου σ = λ1 + ε

c1(σ) = σ2 − β1σ + β2,

c2(σ) =

[
(β1 − σ)

n∑
i=1

sik −
n∑
i=1

yik

]
θk+1

sTk sk
, και

c3(σ) =
σ

sTk yk

n∑
i=1

yik −
θk+1

sTk sk

n∑
i=1

sik,

και
β1 = θk+1 +

yTk yk

sTk yk
, β2 = θk+1

sTk yk

sTk sk
.

Αν ισχύει ότι yk = κsk, κ ∈ R∗, τότε το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη
λ1 είναι το

u = sk.

Αν η λ1 είναι πολλαπλή ιδιοτιµή, τότε ένα αντίστοιχο γενικευµένο ι-
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διοδιάνυσµα είναι το

u =

{
(−snk/s1

k, 0, . . . , 0, . . . , 1)T , αν κ 6= θk+1;

(1, 0, . . . , 0, 0, . . . , 0)T , αν κ = θk+1.
(5.20)

5.3.1.3 Η DFP ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης.
Στην DFP ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk) y

T
k + yk (yk − θk+1sk)

T

sTk yk

− (yk − θk+1sk)
T sk

sTk yk

yky
T
k

sTk yk
,

το χαρακτηριστικό πολυώνυµο, όπως δίνεται στην Ενότητα 3.7 (σελίδα
112), είναι το

p(λ) = (λ− θk+1)n−2

[
λ2 −

(
1 + θk+1

sTk sk

sTk yk

)
yTk yk

sTk yk
λ+ θk+1

yTk yk

sTk yk

]
.

Αν η λ1 είναι διακριτή, το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα µπορούµε να το υπο-
λογίσουµε από τον τύπο (5.19). Ακόµα, µπορούµε να το υπολογίσουµε
χρησιµοποιώντας το Πόρισµα 3.3 (σελίδα 117). Σύµφωνα µε αυτό, έχουµε
ότι

u(σ) =
c1(σ)u0 + c2(σ)sk + c3(σ)yk√
n(σ2 − β1σ + β2)(θk+1 − σ)

,

όπου σ = λ1 + ε

c1(σ) = σ2 − β1σ + β2,

c2(σ) =

(
β2

n∑
i=1

si − σ
n∑
i=1

yi

)
θk+1

sTk yk
και

c3(σ) = −σθk+1

sTk yk

n∑
i=1

si −
(
θk+1

sTk yk
− σβ1

yTk yk

) n∑
i=1

yi

και
β1 =

(
1 + θk+1

sTk sk

sTk yk

)
yTk yk

sTk yk
, β2 = θk+1

yTk yk

sTk yk
.
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Αν ισχύει ότι yk = κsk, κ ∈ R∗, τότε το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη
λ1 είναι το

u = sk.

Αν η λ1 είναι πολλαπλή ιδιοτιµή, τότε ένα αντίστοιχο γενικευµένο ι-
διοδιάνυσµα υπολογίζεται από τις σχέσεις (5.20).

5.3.1.4 Η PSB ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης. Στην PSB ενηµέρωση
ελάχιστης µνήµης

Bk+1 = θk+1I +
(yk − θk+1sk) s

T
k + sk (yk − θk+1sk)

T

sTk sk

− (yk − θk+1sk)
T sk

sTk sk

sks
T
k

sTk sk
,

το χαρακτηριστικό πολυώνυµο είναι το

p(λ) = (λ− θk+1)n−2
[
λ2 −

(
θk+1 +

sTk yk

sTk sk

)
λ

+

(
θk+1s

T
k yk − yTk yk

)
sTk sk + (sTk yk)

2

(sTk sk)
2

]
(ϐλέπε Ενότητα 3.8, σελ. 118). Αν η λ1 είναι διακριτή, το αντίστοιχο
ιδιοδιάνυσµα µπορούµε να το υπολογίσουµε είτε από τον τύπο (5.19), ή
µέσω του Πορίσµατος 3.4 (σελίδα 122), από όπου έχουµε ότι

u(σ) =
c1(σ)u0 + c2(σ)sk + c3(σ)yk√
n(σ2 − β1σ + β2)(θk+1 − σ)

,

όπου σ = λ1 + ε,

c1(σ) = σ2 − β1σ + β2,

c2(σ) =
1

sTk sk

[
yTk yk

sTk sk
− β1 (σ − θk+1)

] n∑
i=1

si +
σ − β1

sTk sk

n∑
i=1

yi και

c3(σ) =
σ − β1

sTk sk

n∑
i=1

si +
1

sTk sk

n∑
i=1

yi,
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και

β1 = θk+1 +
sTk yk

sTk sk
, β2 =

[(
θk+1s

T
k yk − yTk yk

)
sTk sk + (sTk yk)

2
]
/(sTk sk)

2.

Αν ισχύει ότι yk = κsk, κ ∈ R∗, τότε το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη
λ1 είναι το

u = sk.

Αν τέλος η λ1 είναι πολλαπλή ιδιοτιµή, τότε ένα αντίστοιχο γενικευµένο
ιδιοδιάνυσµα υπολογίζεται από τις σχέσεις (5.20).

5.3.2 Η 1BFGS ενηµέρωση στη δύσκολη περίπτωση

Στην 1BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

B
(1)
k+1 =

1

θk+1
I −

sks
T
k

θk+1s
T
k sk

+
yky

T
k

sTk yk
, όπου B

(0)
k+1 = (1/θk+1) I,

όπου θk+1 = (sTk sk)/(s
T
k yk) είναι η BB ϕασµατική παράµετρος, γνωρίζου-

µε από την ανάλυση της Ενότητας 4.2, ότι το χαρακτηριστικό πολυώνυµο
ϐρίσκεται µέσω του Λήµµατος 4.1 (σελίδα 129), και είναι το

p1(λ) = (λ− 1

θk+1
)n−2(λ2 − ak

θk+1
λ+

1

θ2
k+1

),

όπου ak = 1 + θk+1
yTk yk

sTk yk
.

Αν η ιδιοτιµή λ1 είναι διακριτή, τότε το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα µπο-
ϱεί να υπολογιστεί µέσω του τύπου (5.19), ή µέσω του Πορίσµατος 3.2
(σελ. 108). Από το πόρισµα αυτό έχουµε ότι

û(λ̂) = −γu(λ̂) u+ γus(λ̂) sk − γuy(λ̂) yk,
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όπου λ̂ = −λ1 + ε και

γu(λ̂) =
1− γ1(λ̂) θk+1 + γ0(λ̂) θ2

k+1√
nγ(λ̂) θ2

k+1

,

γus(λ̂) =
1− γ1(λ̂) θk+1√
nγ(λ̂) θ2

k+1s
T
k sk

n∑
i=1

si +
1

√
nγ(λ̂) θ2

k+1s
T
k sk

n∑
i=1

yi, και

γuy(λ̂) =

[
1− γ1(λ̂) θk+1 + ak

]
θk+1

√
nγ(λ̂) θ2

k+1s
T
k yk

n∑
i=1

yi −
1

√
nγ(λ̂) θ2

k+1s
T
k yk

n∑
i=1

si.

Αν η λ1 είναι πολλαπλή, τότε ένα γενικευµένο ιδιοδιάνυσµα είναι το

u1 = e1 = (1, 0, . . . , 0)T .

5.3.3 Η 2BFGS ενηµέρωση στη δύσκολη περίπτωση

Στην 2BFGS ενηµέρωση µικρής µνήµης

B
(2)
k+1 = B

(1)
k −

B
(1)
k sks

T
kB

(1)
k

sTkB
(1)
k sk

+
yky

T
k

sTk yk
,

το χαρακτηριστικό πολυώνυµο είναι το

p2(λ) = (λ− 1/θk)
n−4 (λ4 − β3λ

3 + β2β0λ
2 − β1β0λ+ β0),

όπου

β0 =
1

θ4
k

sTk yk

sTkB
(1)
k sk

, β1 = (ak−1 + 2)θk − 2
sTkwk

sTk yk
+ bkθk+1,

β2 = θk(β1 − ak−1θk)(ak−1 + 2)− 2θ2
k +

(
sTkwk

sTk yk

)2

− θk+1
wTk wk

sTk yk

+2
sTkHkwk

sTk yk
− bk

sTkHksk

sTk yk
,

β3 =
ak−1 + 2

θk
−
‖B(1)

k sk‖2

sTkB
(1)
k sk

+
‖yk‖2

sTk yk
,



5.4 Ο προτεινόµενος αλγόριθµος επίλυσης του ΥΠΕ 179

µε Hk =
(
B

(1)
k

)−1
, wk = Hkyk και bk = 1 +

yTk wk

sTk yk
(ϐλέπε Λήµµα 4.3,

σελ. 138).
Στην περίπτωση όπου η λ1 είναι διακριτή ιδιοτιµή, έχουµε ότι το αντί-

στοιχο ιδιοδιάνυσµα είναι το

û =

[
4∑
i=0

(−1)iνi(λ̂)
(
B

(2)
k+1

)i] u

ν(λ̂)
,

όπου λ̂ = −λ1 + ε και ν4(λ̂) = 1, ν3(λ̂) = λ̂ + β3 + 1/θk, ν2(λ̂) =

λ̂ν3(λ̂)+β2β0+β3/θk, ν1(λ̂) = λ̂ν2(λ̂)+β1β0+β2β0/θk, ν0(λ̂) = λ̂ν1(λ̂)+

β0 + β0β1/θk και ν(λ̂) = λ̂ν0(λ̂) + β0/θk. Το συγκεκριµένο ιδιοδιάνυσµα
υπολογίζεται µέσω της ∆ιαδικασίας 4.1 (σελίδα 148). Αν η λ1 είναι η µόνη
διακριτή ιδιοτιµή, τότε το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί σε αυτή είναι το
κανονικοποιηµένο διάνυσµα

u = yk.

Αν η λ1 είναι πολλαπλή ιδιοτιµή, τότε ένα γενικευµένο ιδιοδιανύσµατα
που αντιστοιχεί σε αυτή είναι της µορφής

û1 = (−
y

(n)
k

y
(1)
k

, 0, . . . , 0, 1)T , (5.21)

όπου το y(i)
k δηλώνει την i συνιστώσα του yk. Τέλος, αν η λ1 είναι η µόνη

ιδιοτιµή του πίνακα, τότε

u = ei = (0, 0, . . . , 1, 0, . . . , 0)T ,

όπου η µονάδα ϐρίσκεται στην i ϑέση.

5.4 Ο προτεινόµενος αλγόριθµος επίλυσης του Υ-
ΠΕ

Στις προηγούµενες ενότητες αναλύσαµε τον τρόπο επίλυσης του ΥΠΕ (5.1),
στην περίπτωση όπου ο προσεγγιστικός εσσιανός πίνακας είναι ένας ελάχι-
στης ή µικρής µνήµης Quasi-Newton πίνακας. Η προτεινόµενη µέθοδος
µπορεί να συνοψιστεί σε έναν αλγόριθµο για την επίλυση του ΥΠΕ.
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Αλγόριθµος 5.1 Υπολογισµός του δοκιµαστικού ϐήµατος

Βήµα 1: Υπολόγισε τις ιδιοτιµές λi του B; δοθέντος ε → 0+, ϑέσε
για άκρα του διαστήµατος αβεβαιότητας τα

λL := max(0,−λ1 + ε) και λU := max |λi|+ (1 + ε)‖g‖/∆.

Βήµα 2: Αν λ1 > 0, τότε αρχικοποίησε τον πολλαπλασιαστή La-
grange λ, ϑέτοντας λ := 0 και υπολόγισε το ϐήµα d(λ); αν ‖d‖ ≤ ∆

σταµάτα; αλλιώς πήγαινε στο Βήµα 4.

Βήµα 3: Αρχικοποίησε το λ ϑέτοντας λ := −λ1 + ε, τέτοιο ώστε ο
πίνακας B + λI να είναι ϑετικά ορισµένος και υπολόγισε το ϐήµα
d(λ);

a. αν ‖d‖ > ∆ πήγαινε στο Βήµα 4;

b. αν ‖d‖ = ∆ σταµάτα;

c. αν ‖d‖ < ∆ υπολόγισε τον πραγµατικό αριθµό τ και το ιδιο-
διάνυσµα u, έτσι ώστε να ισχύει

‖ −
(
B + λ̂I

)
g + τu‖ = ∆;

ϑέσε d := d+ τu και σταµάτα;
Βήµα 4: Χρησιµοποίησε τη µέθοδο Newton για να ϐρεις ένα πολ-
λαπλασιαστή Lagrange τέτοιο ώστε να ισχύει

λ ∈ [λL, λU ]

και υπολόγισε το ϐήµα d(λ);

Βήµα 5: Αν ‖d‖ ≤ ∆ σταµάτα; αλλιώς ενηµέρωσε τα άκρα του
διαστήµατος αβεβαιότητας λL και λU έτσι ώστε

λL ≤ λ ≤ λU

και πήγαινε στο Βήµα 4.

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος είναι ένας ενοποιηµένος αλγόριθµος, ο
οποίος ενσωµατώνει τόσο την τυπική, όσο και τη δύσκολη περίπτωση. Η
διαδικασία ελέγχου του πολλαπλασιαστή Lagrange που παράγεται από τις
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επαναλήψεις Newton

λ`+1 = λ` −
ψ(λ`)

ψ′(λ`)
, ` = 0, 1, 2, . . .

χρησιµοποιεί δύο παραµέτρους, τις λL και λU . Η λL αποτελεί το κάτω
ϕράγµα και η λU το άνω ϕράγµα ενός διαστήµατος αβεβαιότητας, έτσι ώστε
το [λL, λU ] να περιέχει το ϐέλτιστο πολλαπλασιαστή λ∗. Παρακινούµενοι
από τους Nocedal & Yuan [69], έχουµε ϑέσει

λL = max(0, −λ1 + ε)

και
λU = max

1≤i≤n
|λi|+ (1 + ε)‖g‖/∆.

Προφανώς, το κάτω ϕράγµα λL είναι µεγαλύτερο από το −λ1, κάτι το
οποίο ϐεβαιώνει ότι ο πίνακας B + λI είναι πάντα ϑετικά ορισµένος.

Η πιο σηµαντική εφαρµογή του υποπροβλήµατος περιοχής εµπιστο-
σύνης, είναι στις µεθόδους περιοχής εµπιστοσύνης (ϐλέπε Κεφάλαιο 2,
Ενότητα 2.7). Στο πλαίσιο αυτών των µεθόδων ϑεµελιώθηκε το ακόλουθο
λήµµα από τον Powell [74].

Λήµµα 5.1. Αν d∗ είναι λύση του υποπροβλήµατος (5.1), τότε

φ(0)− φ(d∗) ≥ 1

2
‖g‖min{∆, ‖g‖/‖B‖}.

Το λήµµα αυτό δίνει ένα κάτω ϕράγµα για τη µέγιστη µείωση φ(0) −
φ(d∗) του τετραγωνικού µοντέλου µέσα στην περιοχή εµπιστοσύνης ‖d‖ ≤
∆. Για την ολική σύγκλιση των αλγορίθµων περιοχής εµπιστοσύνης απαι-
τείται το δοκιµαστικό ϐήµα dk να ικανοποιεί την ανισότητα

φk(0)− φ(dk) ≥ c‖gk‖min{∆k, ‖gk‖/‖Bk‖} (5.22)

για όλα τα k, όπου c είναι µια ϑετική σταθερά [25, 68]. Το ακόλουθο
ϑεώρηµα δείχνει ότι η σχέση (5.22) ικανοποιείται, αν το δοκιµαστικό ϐήµα
παραχθεί µέσω του προτεινόµενου Αλγορίθµου 5.4.

Θεώρηµα 5.1. Υποθέτουµε ότι για τον Quasi-Newton πίνακα B ισχύει

‖Bk‖ ≤ M < ∞, για όλα τα k, όπου M είναι µια ϑετική σταθερά. Αν το
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δοκιµαστικό ϐήµα dk υπολογίζεται από τον Αλγόριθµο 5.4, τότε ισχύει ότι

φk(0)− φk(dk(λ)) ≥ 1

8
‖gk‖min{∆k, ‖gk‖/‖k‖}. (5.23)

Απόδειξη. Υπενθυµίζουµε ότι σε κάθε επανάληψη k, το τετραγωνικό µο-
ντέλο είναι της µορφής

φk(dk) = dTk gk +
1

2
dTkBkdk. (5.24)

Θεωρούµε τις ακόλουθες περιπτώσεις :
(ι) Αν Bk > 0, τότε, από το Βήµα 2 έχουµε ότι αν λ = 0 και ‖dk‖ ≤ ∆k,
ο αλγόριθµος σταµατά. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύει ότι

gTk dk = −gk (Bk)
−1 gk ≤

−‖gk‖2

‖Bk‖
. (5.25)

Τότε, από τις σχέσεις (5.24) και (5.25) έχουµε ότι

φk(0)− φk(dk(λ))=−dk(λ)T gk −
1

2
dk(λ)TBkdk(λ)

=−dk(λ)T gk −
1

2
dk(λ)T (Bk + λI)dk(λ) +

1

2
λ‖dk(λ)‖2

=−1

2
dk(λ)T gk +

1

2
λ‖dk(λ)‖2

≥ 1

2

‖gk‖2

‖Bk‖
. (5.26)

Αν λ = 0 και ‖dk‖ > ∆k, τα Βήµατα 4 και 5 του Αλγορίθµου 5.4
υπολογίζουν ένα λ και ένα d, τέτοια ώστε να ισχύουν οι σχέσεις

0 < λ ≤ λU και ‖dk(λ)‖ ≤ ∆k,

αντίστοιχα. Αφού ο Bk είναι ϑετικά ορισµένος, έχουµε ότι

‖Bk + λI‖ = λn + λ = ‖Bk‖+ λ,

όπου η λn είναι η µεγαλύτερη ιδιοτιµή του πίνακα Bk. Εποµένως, λαµ-



5.4 Ο προτεινόµενος αλγόριθµος επίλυσης του ΥΠΕ 183

ϐάνοντας υπόψη ότι ισχύουν οι ανισότητες

λ ≤ ‖Bk‖+ (1 + ε)‖gk‖/∆k

και

‖Bk + λI‖ = ‖Bk‖+ λ ≤ 2‖Bk‖+
(1 + ε)‖gk‖

∆k
≤ 2

(
‖Bk‖+

‖gk‖
∆k

)
,

έχουµε ότι

gTk dk(λ) ≤ − ‖gk‖2

‖ (Bk + λI)−1 ‖

≤ −1

2

‖gk‖2

‖Bk‖+ ‖gk‖/∆k

≤ −1

4
‖gk‖min (∆k, ‖gk‖/‖Bk‖) . (5.27)

Εποµένως, από την µείωση του µοντέλου ϐρίσκουµε ότι

φk(0)− φk(dk(λ)) = −1

2
dk(λ)T gk +

1

2
λ‖dk(λ)‖2

≥ 1

8
‖gk‖min (∆k, ‖gk‖/‖Bk‖) . (5.28)

(ιι) Αν Bk ≤ 0, τότε dk(λ)TBkdk(λ) ≤ 0. Από το Βήµα 3(a) µαζί µε τα
Βήµατα 4 και 5, έχουµε ότι

λ̂ ≤ λ ≤ λU και ‖dk(λ)‖ ≤ ∆k,

όπου λ̂ = −λ1 + ε. ΄Αρα, χρησιµοποιώντας τη σχέση (5.27), για τη µείωση
του µοντέλου υπολογίζουµε

φk(0)− φk(dk(λ))=−dk(λ)T gk −
1

2
dk(λ)TBkdk(λ)

≥−dk(λ)T gk ≥
1

4
‖gk‖min (∆k, ‖gk‖/‖Bk‖)(5.29)

Τέλος, στο Βήµα 3(c), λαµβάνοντας υπόψη ότι λ = λ̂, uT1 gk = 0 και

‖Bk + λ̂I‖ ≤ λn + λ̂ ≤ 2‖Bk‖,
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όπου η λn είναι η µεγαλύτερη ιδιοτιµή του Bk, ϐρίσκουµε ότι

gTk dk(λ̂) = −gk
(
Bk + λ̂I

)−1
gk ≤ −

‖gk‖2

‖Bk + λ̂‖
≤ − ‖gk‖

2

2‖Bk‖
. (5.30)

Συνεπώς, χρησιµοποιώντας τη σχέση (5.30) έχουµε ότι

φk(0)− φk(dk(λ̂)) = −dk(λ̂)T gk −
1

2
dk(λ̂)TBkdk(λ̂)

≥ −dk(λ̂)T gk ≥
1

2

‖gk‖2

‖Bk‖
. (5.31)

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (5.26), (5.28), (5.29) και (5.31), η σχέση (5.23)
έπεται άµεσα.

5.5 Συµπεράσµατα

Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύξαµε τη δική µας προσέγγιση για την επίλυση
του υποπροβλήµατος περιοχής εµπιστοσύνης. Η προτεινόµενη µέθοδος
ϐασίστηκε στις ιδιότητες των Quasi-Newton ενηµερώσεων ελάχιστης και
µικρής µνήµης. Οι ιδιότητες αυτές µας ϐοήθησαν στο να µην αποθηκεύ-
σουµε ούτε να παραγοντοποιήσουµε πίνακα. Μπορέσαµε να λύσουµε το
γραµµικό σύστηµα (B + λI)d = −g και κατά συνέπεια να υπολογίσουµε
το ϐήµα, µέσω της εκτέλεσης µιας σειράς εσωτερικών γινοµένων και διανυ-
σµατικών αθροισµάτων. Επίσης, ο ακριβής υπολογισµός της µικρότερης
ιδιοτιµής, αποτέλεσε τη ϐάση τόσο της εύρεσης του αντίστοιχου ιδιοδιανύ-
σµατος µε µεγάλη ακρίβεια και χωρίς υπολογιστικό κόστος, όσο και της
απλοποίησης των υπολογισµών στις επαναλήψεις Newton.

Ο αλγόριθµος που προτάθηκε για την επίλυση του ΥΠΕ, ενσωµατώνει
τόσο την τυπική, όσο και τη δύσκολη περίπτωση. Ειδικά στην τελευταία
περίπτωση, η οποία ϑεωρείται και η πιο απαιτητική υπολογιστικά, η προ-
τεινόµενη µέθοδος στηρίζεται µόνο σε αθροίσµατα διανυσµάτων. Μάλι-
στα, η µεθοδολογία που εφαρµόζεται στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι
τέτοια, ώστε η δύσκολη περίπτωση να γίνεται τελικά ¨εύκολη¨ για το συγ-
κεκριµένο αλγόριθµο. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα που ϑα παρουσιά-
σουµε στο επόµενο κεφάλαιο, επιβεβαιώνουν τα ϑεωρητικά αποτελέσµατά
µας. Τέλος, αποδείξαµε ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος διατηρεί τις κα-
λές ιδιότητες σύγκλισης, όταν το ΥΠΕ χρησιµοποιείται στα πλαίσια ενός
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αλγορίθµου περιοχής εµπιστοσύνης.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 6

Αριθµητικά αποτελέσµατα του ΥΠΕ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε µία εµπεριστατωµένη αριθµητική µε-
λέτη όπου αποτιµούµε υπολογιστικά την κλάση των µεθόδων που ϐασί-
Ϲονται στις ελάχιστης και µικρής µνήµης Quasi-Newton ενηµερώσεις, για
την επίλυση του ΥΠΕ. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος που παρουσιάστηκε
στο προηγούµενο κεφάλαιο αποτιµήθηκε αφενός µεν µέσα σε έναν τυπικό
αλγόριθµο περιοχής εµπιστοσύνης για την ϐελτιστοποίηση µη γραµµικών
συναρτήσεων, αφετέρου δε σε τυχαία στιγµιότυπα του ΥΠΕ, έτσι ώστε να
καλυφθούν όλες οι δυνατές περιπτώσεις που προκύπτουν στην πράξη. Τα
ακόλουθα αποτελούν ερευνητικά αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής,
µέρος των οποίων καταγράφονται στις εργασίες των Apostolopoulou et al.,
[6, 8, 10, 12].

6.1 Επίλυση τυχαίων στιγµιοτύπων του ΥΠΕ

Θα ξεκινήσουµε την αποτίµηση της προτεινόµενης µεθόδου σε τυχαία πα-
ϱαγόµενα στιγµιότυπα του ΥΠΕ µεγάλης διάστασης. ΄Οπως έχουµε α-
ναφέρει στην Ενότητα 2.8 του Κεφαλαίου 2, το υποπρόβληµα περιοχής
εµπιστοσύνης,

min
d∈Rn

φ(d) = gTd+
1

2
dTBd υπό τον περιορισµό ‖d‖ ≤ ∆,

αποτελεί από µόνο του ένα πρόβληµα ϐελτιστοποίησης µε περιορισµούς,
το οποίο συναντάται ως επί το πλείστον στις µεθόδους περιοχής εµπιστοσύ-
νης. Για να δείξουµε την αποτελεσµατικότητα και την ακρίβεια της µεθό-
δου µας, δηµιουργήσαµε τυχαία στιγµιότυπα του ΥΠΕ τόσο στην τυπική
όσο και στη δύσκολη περίπτωση. Τα στιγµιότυπα αυτά δηµιουργήθηκαν
χρησιµοποιώντας τυχαία n-διάστατα διανύσµατα s και y για την ενηµέ-
ϱωση του προσεγγιστικού εσσιανού πίνακα, για καθεµιά από τις τέσσερις
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Quasi-Newton ενηµερώσεις. Επίσης, δηµιουργήσαµε τυχαία στιγµιότυ-
πα και στην περίπτωση όπου χρησιµοποιούνται οι 1BFGS και 2BFGS
ενηµερώσεις ελάχιστης και µικρής µνήµης, αντίστοιχα, για να προσεγγί-
σουν τον πίνακα B. Συγκρίναµε την προτεινόµενη µέθοδο, µε άλλες τρεις
µεθόδους. Οι δύο από αυτές υπολογίζουν µια σχεδόν ακριβή λύση του
ΥΠΕ, ενώ η τρίτη υπολογίζει µια προσεγγιστική λύση, που σαφέστατα εί-
ναι υποδεέστερη από µία σχεδόν ακριβή. Οι αλγόριθµοι µε τους οποίους
συγκρινόµαστε ϑεωρούνται µέχρι και σήµερα, οι καλύτεροι στη διεθνή ϐι-
ϐλιογραφία για την επίλυση του ΥΠΕ. Στη συνέχεια, ϑα περιγράψουµε
λεπτοµερώς τα αποτελέσµατα αυτών των συγκρίσεων.

6.1.1 Χρησιµοποιώντας τις Quasi-Newton ενηµερώσεις ελά-
χιστης µνήµης

Σε αυτή την υποενότητα αποτιµούµε την προτεινόµενη µέθοδο στις τέσσε-
ϱις Quasi-Newton ενηµερώσεις ελάχιστης µνήµης, SR1, BFGS, DFP και
PSB. ΄Οσον αφορά την παράµετρο κλιµάκωσης του αρχικού πίνακα, θ,
ϑεωρήσαµε ότι είναι σταθερή και ίση µε

θ = 1,

µιας και τα στιγµιότυπα είναι τυχαία (τεχνητά). Σε διαφορετική περίπτωση
ϑα είχαµε µία επιπλέον τυχαία µεταβλητή, η οποία δεν επηρεάζει την
προτεινόµενη µέθοδο.

Τα τυχαία στιγµιότυπα του ΥΠΕ δηµιουργήθηκαν στην πλατφόρµα
MATLAB (έκδοση R2008b) και έχουν διαστάσεις n = 100, 200, . . . , 1 000.
Οι διαστάσεις που επιλέξαµε ήταν σχετικά µικρές προκειµένου να είναι
εφικτή η σύγκριση µε τους υπόλοιπους καθιερωµένους αλγορίθµους της
διεθνούς ϐιβλιογραφίας. Αξίζει να τονίσουµε ότι η προτεινόµενη µέθοδος
ουσιαστικά αποσκοπεί στην επίλυση προβληµάτων της τάξης των εκατοµ-
µυρίων µεταβλητών και ο µόνος περιορισµός είναι η µνήµη RAM του εκά-
στοτε υπολογιστικού συστήµατος που χρησιµοποιείται, µιας και η χωρική
πολυπλοκότητα του αλγορίθµου είναι O(n), µε µικρή πολλαπλασιαστική
σταθερά.

Για κάθε διάσταση n, δηµιουργήσαµε 1000 τυχαία στιγµιότυπα του
ΥΠΕ, µε τις συντεταγµένες των διανυσµάτων g, s και y, επιλεγµένες ανε-
ξάρτητα από οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα (−105,+105). Σε κάθε
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ενηµέρωση συνολικά έχουµε 10 000 τυχαία στιγµιότυπα (1 000 σε κάθε µία
από τις 10 διαστάσεις), οπότε το σύνολο των τυχαίων στιγµιοτύπων είναι
40 000.

Υλοποιήσαµε τον Αλγόριθµο 5.4, (MQN), για κάθε µία από τις τέσσε-
ϱις ενηµερώσεις, σε FORTRAN 90. Συγκρίναµε τη µέθοδό µας µε τους
GQTPAR [3] και LSTRS [79] αλγορίθµους.

• GQTPAR1, των Moré & Sorensen [64]. Ο αλγόριθµος GQTPAR είναι
υλοποιηµένος σε FORTRAN 77 και είναι διαθέσιµος ως η υπορου-
τίνα dgqt.f στο πακέτο MINPACK-2. Βασίζεται στη µέθοδο των
Moré & Sorensen [64], που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 2, Ενότη-
τα 2.8, για τον υπολογισµό µιας σχεδόν ακριβούς λύσης του ΥΠΕ. Ο
αλγόριθµος χρησιµοποιεί την παραγοντοποίηση Cholesky κατά τη
διάρκεια επίλυση του ΥΠΕ.

• LSTRS2, Rojas et al. [79]. Ο αλγόριθµος LSTRS έχει προταθεί από
τους Rojas et al. [78], και αντιµετωπίζει το ΥΠΕ ως ένα παραµε-
τρικοποιηµένο πρόβληµα ιδιοτιµών. Βρίσκει και αυτός µια σχεδόν
ακριβή λύση του ΥΠΕ και είναι υλοποιηµένος σε MATLAB. Χρησι-
µοποιεί τη µέθοδο Lanczos για να υπολογίσει τη µικρότερη ιδιοτιµή
και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα και ϐασίζεται σε γινόµενα πίνακα-
διανύσµατος.

Για όλους τους παραπάνω αλγορίθµους η πλατφόρµα που χρησιµοποι-
ήθηκε ήταν MATLAB-R2008b και όλα τα αριθµητικά πειράµατα έγιναν σε
προσωπικό υπολογιστή Pentium 1.86 GHz, µε 2GB RAM, χρησιµοποιών-
τας το λειτουργικό σύστηµα Linux.

Κάθε αλγόριθµος αποτιµήθηκε στο ίδιο σύνολο τυχαίων στιγµιοτύπων.
Επιπλέον, ϑεωρήσαµε ότι ένα στιγµιότυπο του ΥΠΕ λύθηκε επιτυχώς, στην
περίπτωση όπου ικανοποιήθηκε το ακόλουθο κριτήριο τερµατισµού

‖(B + λI) d− g‖ ≤ 10−3, (6.1)
1The Army High Performance Computing Research Center at the University of Min-

nesota and the Mathematics and Computer Science Division at Argonne National La-
boratory.

2Algorithm 873: LSTRS: MATLAB software for large scale trust region subproblems
and regularization, ACM Transactions on Mathematical Software, volume 34, No. 2,
1-28, 2008.
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τόσο στην τυπική, όσο και στη δύσκολη περίπτωση. Σε όλους τους αλ-
γορίθµους, για την επίλυση της secular equation, ϑεωρήσαµε ότι ο ε-
πιτρεπόµενος µέγιστος αριθµός επαναλήψεων Newton ήταν 200 (δηλαδή
maxiter = 200), Επίσης, για όλα τα πειράµατα, η ακτίνα ∆ της εκάστοτε
περιοχής εµπιστοσύνης ϑεωρήθηκε σταθερή και ίση µε

∆ = 10.

Για την αποτίµηση και τη συγκριτική µελέτη των µεθόδων που χρησιµο-
ποιήθηκαν, ϐασιστήκαµε σε τρεις δείκτες απόδοσης, από τους οποίους
εξάγαµε στατιστικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, οι δείκτες αυτοί είναι :

• ο αριθµός των επαναλήψεων Newton (iterations),

• η ακρίβεια της λύσης του ΥΠΕ, ‖(B + λI) d− g‖ (accuracy),

• η σχετική ακρίβεια λύσης, |(‖d‖ −∆) /∆| (relative accuracy), δη-
λαδή η ακρίβεια µε την οποία ικανοποιείται ο περιορισµός εµπιστο-
σύνης (secular equation).

Ο χρόνος εκτέλεσης (CPU time) δεν αποτελεί στην περίπτωσή µας έναν α-
ξιόπιστο δείκτη απόδοσης, λόγω του ότι οι αλγόριθµοι είναι υλοποιηµένοι
σε διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού, ενώ η πλατφόρµα διασύν-
δεσής τους ήταν το MATLAB, όπου και αναπτύχθηκε ο γεννήτορας των
τυχαίων στιγµιοτύπων του ΥΠΕ.

Μετά το πέρας της εκτέλεσης όλων των πειραµάτων, τα αποτελέσµατα
συγκεντρώθηκαν σε µία ενιαία ϐάση δεδοµένων του SPSS (.sav). Για την
στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, λάβαµε υπόψη µόνο τα δεδοµένα που
ϑεωρήθηκαν για κάθε αλγόριθµο, επιτυχώς λυµένα (success), ϐασιζόµενοι
στο κριτήριο τερµατισµού (6.1). Για τη σύγκριση των µεθόδων αναφορικά
µε κάθε δείκτη απόδοσης, τα στατιστικά µέτρα που χρησιµοποιήθηκαν
είναι

• η µέση τιµή (Mean),

• η τυπική απόκλιση (Std. Div.),

• η ελάχιστη τιµή (Min),

• η µέγιστη τιµή (Max) και,
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• το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης (C.I.) της µέσης τιµής.

6.1.1.1 Η τυπική περίπτωση.
Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων στην τυπική περίπτωση, καταγρά-

ϕονται στους Πίνακες 6.1-6.9.

Πίνακας 6.1: Τυπική περίπτωση: επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Επιτυχία
update MQN LSTRS GQTPAR

SR1 100.00% 57.27% 99.95%
BFGS 100.00% 55.36% 99.44%
DFP 100.00% 70.10% 95.07%
PSB 100.00% 62.95% 99.98%

total succ.(%) 100.00% 61.42% 98.61%
# inst. 40 000 24568 39444

Στον Πίνακα 6.1, καταγράφεται το ποσοστό των επιτυχώς λυµένων στιγ-
µιοτύπων ανά ενηµέρωση, για κάθε µέθοδο ξεχωριστά. ΄Οπως µπορούµε
να παρατηρήσουµε, ο αλγόριθµος MQN είχε 100% επιτυχία σε όλες τις ε-
νηµερώσεις. Αντιθέτως, ο αλγόριθµος LSTRS παρουσίασε το µεγαλύτερο
ποσοστό αποτυχιών (38.58%). ΄Ελυσε επιτυχώς µόνο 24 568, σε σύνολο
40 000 προβληµάτων. Τέλος, ο αλγόριθµος GQTPAR παρουσίασε πολύ
µεγάλο ποσοστό επιτυχίας, λύνοντας το 98.61% των προβληµάτων. Να
υπενθυµίσουµε ότι στο σύνολο των 40 000 προβληµάτων, η διάσταση των
στιγµιοτύπων κυµαίνεται σε σχετικά µικρές διαστάσεις, από n = 100 έως
και n = 1 000. Επιλέξαµε αυτές τις διαστάσεις, προκειµένου να είναι εφι-
κτή η επίλυσή των στιγµιοτύπων από τον αλγόριθµο GQTPAR, ο οποίος έχει
τετραγωνική χωρική πολυπλοκότητα, λόγω των πινάκων που συντηρεί.

∆εδοµένου ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος MQN είχε 100% επιτυχία,
επικεντρώνουµε την περαιτέρω ανάλυσή µας στους άλλους δύο αλγορίθ-
µους, LSTRS και GQTPAR. Για να δούµε αναλυτικότερα τα ποσοστά των
επιτυχιών αυτών των δύο αλγορίθµων, ϑεωρήσαµε ανά διάσταση, τον αριθ-
µό των επιτυχώς λυµένων στιγµιοτύπων, για κάθε ενηµέρωση.

Ο Πίνακας 6.2 αναφέρεται στα ποσοστά επιτυχίας ανά διάσταση, για
καθεµιά από τις τέσσερις ενηµερώσεις, που εφοδιάσαµε τον αλγόριθµο
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LSTRS. Οι ενηµερώσεις που παρουσίασε ο συγκεκριµένος αλγόριθµος τις
περισσότερες αποτυχίες, είναι οι SR1 και BFGS ενηµερώσεις, µε ποσοστά
αποτυχίας 42.7% και 44.6%, αντίστοιχα. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς
ότι η LSTRS παρουσίασε το µικρότερο ποσοστό επιτυχίας (55.7%) όταν
η διάσταση των υποπροβληµάτων ήταν n = 1 000. Επίσης, τη χειρότερη
επίδοση, ως προς τον αριθµό των επιτυχώς λυµένων στιγµιοτύπων, την
παρουσίασε στις 400 διαστάσεις, στην SR1 ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης.

Πίνακας 6.2: Τυπική περίπτωση: λυµένα στιγµιότυπα στην LSTRS

∆είκτης απόδοσης: Επιτυχία
n succ Overall succ

SR1 BFGS DFP PSB

100 673 595 730 806 2804
67.3% 59.5% 73.0% 80.6% 70.1%

200 724 641 839 473 2677
72.4% 64.1% 83.9% 47.3% 66.9%

300 414 595 723 569 2301
41.4% 59.5% 72.3% 56.9% 57.5%

400 313 551 699 667 2230
31.3% 55.1% 69.9% 66.7% 55.8%

500 626 564 706 749 2645
62.6% 56.4% 70.6% 74.9% 66.1%

600 607 537 731 610 2485
60.7% 53.7% 73.1% 61.0% 62.1%

700 617 562 717 621 2517
61.7% 56.2% 71.7% 62.1% 62.9%

800 641 522 667 582 2412
64.1% 52.2% 66.7% 58.2% 60.3%

900 539 488 624 617 2268
53.9% 48.8% 62.4% 61.7% 56.7%

1000 573 481 574 601 2229
57.3% 48.1% 57.4% 60.1% 55.7%

σύνολο 5727 5536 7010 6295 24568
57.3% 55.4% 70.1% 63.0% 61.4%

Ο Πίνακας 6.3 αναφέρεται στα ποσοστά των επιτυχώς λυµένων στιγµιο-
τύπων από τη µέθοδο GQTPAR, η οποία χρησιµοποιεί την κατά Cholesky
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παραγοντοποίηση πινάκων. Παρατηρούµε ότι το µικρότερο ποσοστό επι-
τυχίας (91.7%) παρουσιάστηκε στις 100 διαστάσεις. Επιπλέον, εστιάζοντας
την προσοχή µας στη συγκεκριµένη γραµµή του πίνακα και αναφορικά
µε την εκάστοτε ενηµέρωση, µπορούµε να δούµε ότι η ενηµέρωση µε τις
λιγότερες επιτυχίες (70.8%) ϕαίνεται να είναι η DFP. Κατά συνέπεια, από
την τελευταία γραµµή του πίνακα, στην οποία αναφέρονται συγκεντρω-
τικά οι επιτυχίες σε κάθε ενηµέρωση, συνάγεται ότι η DFP ενηµέρωση
ελάχιστης µνήµης παρουσίασε το µικρότερο ποσοστό επιτυχίας (95.1%)
στη συγκεκριµένη µέθοδο.

Πίνακας 6.3: Τυπική περίπτωση: λυµένα στιγµιότυπα στην GQTPAR

∆είκτης απόδοσης: Επιτυχία
n succ Overall succ

SR1 BFGS DFP PSB

100 1000 960 708 1000 3668
100.0% 96.0% 70.8% 100.0% 91.7%

200 1000 984 825 1000 3809
100.0% 98.4% 82.5% 100.0% 95.2%

300 1000 1000 974 1000 3974
100.0% 100.0% 97.4% 100.0% 99.4%

400 1000 1000 1000 999 3999
100.0% 100.0% 100.0% 99.9% 100.0%

500 1000 1000 1000 999 3999
100.0% 100.0% 100.0% 99.9% 100.0%

600 1000 1000 1000 1000 4000
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

700 999 1000 1000 1000 3999
99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

800 998 1000 1000 1000 3998
99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

900 1000 1000 1000 1000 4000
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1000 998 1000 1000 1000 3998
99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

σύνολο 9995 9944 9507 9998 39444
100.0% 99.4% 95.1% 100.0% 98.6%
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Από αµφότερους τους Πίνακες 6.2 και 6.3, ϐλέπουµε ότι η διάστα-
ση n και το ποσοστό επιτυχίας, είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Επίσης,
κάθε µέθοδος συµπεριφέρθηκε διαφορετικά σε κάθε ενηµέρωση. Μάλι-
στα, µπορούµε να δούµε ότι η DFP ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης είχε το
µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στην LSTRS, ενώ αντίθετα παρουσίασε το
µικρότερο ποσοστό στην GQTPAR.

Πίνακας 6.4: Τυπική περίπτωση: συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ως προς τον
αριθµό των επαναλήψεων στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Επαναλήψεις
Μέθοδος Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.
MQN 4.00 1.44 0 9 (3.98, 4.01)
LSTRS 8.22 5.31 3 149 (8.16, 8.29)
GQTPAR 9.06 3.13 3 26 (9.03, 9.10)

Ο Πίνακας 6.4 συνοψίζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ως προς τον
αριθµό των επαναλήψεων Newton που έκανε κάθε µέθοδος, στα επιτυχώς
λυµένα στιγµιότυπα. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι, η µέθοδος που
παρουσίασε την καλύτερη απόδοση, είναι η προτεινόµενη µέθοδος, MQN.
Η συγκεκριµένη µέθοδος υπερτερεί σε όλα τα στατιστικά µέτρα που ανα-
ϕέρονται, έναντι των άλλων δύο µεθόδων. Στη συνέχεια ϑα αναλύσουµε
περαιτέρω τον παραπάνω πίνακα αναφορικά µε τις τέσσερις ενηµερώσεις
(update).

Τα αποτελέσµατα ως προς τον αριθµό των επαναλήψεων Newton α-
νά ενηµέρωση, σε κάθε µία από τις τρεις µεθόδους, συνοψίζονται στον
Πίνακα 6.5. Οι αλγόριθµοι MQN και LSTRS είχαν την καλύτερη απόδο-
ση στην BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης, ενώ ο GQTPAR στην DFP
ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης. Μπορούµε να δούµε ότι ο MQN είχε την
καλύτερη απόδοση συγκριτικά µε τους υπόλοιπους αλγορίθµους, σε όλες
τις ενηµερώσεις.
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Πίνακας 6.5: Τυπική περίπτωση: αναλυτικά αποτελέσµατα ως προς τον αριθµό
των επαναλήψεων στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Επαναλήψεις
Μέθοδος update Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.

MQN

SR1 4.70 0.89 3 7 (4.68, 4.71)
BFGS 2.93 1.22 0 9 (2.90, 2.95)
DFP 3.49 1.46 0 8 (3.46, 3.51)
PSB 4.89 1.08 2 9 (4.86, 4.90)

LSTRS

SR1 10.76 3.79 3 128 (10.67, 10.86)
BFGS 5.93 3.52 3 72 (5.84, 6.02)
DFP 6.12 5.32 3 119 (6.00, 2.25)
PSB 10.27 5.90 3 149 (10.13, 10.42)

GQTPAR

SR1 10.82 1.75 6 26 (10.78, 10.85)
BFGS 9.52 3.74 3 24 (9.45, 9.60)
DFP 5.70 1.53 3 16 (5.67, 5.73)
PSB 10.05 2.12 5 22 (10.01, 10.10)

Επίσης, η BFGS ενηµέρωση σηµείωσε την καλύτερη απόδοση από ότι
οι υπόλοιπες ενηµερώσεις, σε δύο από τις τρεις µεθόδους. Τέλος, πα-
ϱατηρώντας το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης, µπορούµε πολύ εύκολα να
κατατάξουµε τις ενηµερώσεις, για κάθε µέθοδο, ως ακολούθως:

MQN: 1η: BFGS, 2η: DFP, 3η: SR1, 4η: PSB

LSTRS: 1η: BFGS, 2η: DFP, 3η: PSB, 4η: SR1

GQTPAR: 1η: DFP, 2η:BFGS, 3η: PSB, 4η: SR1

Τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.5, αναφορικά µε τη µέση τιµή των
επαναλήψεων Newton ανά ενηµέρωση, αποτυπώνονται στο Σχήµα 6.1,
όπου ϕαίνεται ξεκάθαρα και η σειρά κατάταξης που δώσαµε πιο πάνω.
Στο συγκεκριµένο σχήµα ϕαίνεται ευκρινώς ότι ο MQN χρειάστηκε κατά
µέσο όρο, λιγότερο από τις µισές επαναλήψεις Newton για να λύσει όλα
τα υποπροβλήµατα και στις τέσσερις ενηµερώσεις που χρησιµοποιήθηκαν.
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Σχήµα 6.1: Τυπική περίπτωση: µέσος αριθµός επαναλήψεων στα επιτυχώς λυ-
µένα στιγµιότυπα

Ο Πίνακας 6.6 συνοψίζει τα συγκριτικά αποτελέσµατα αναφορικά µε
την ακρίβεια της λύσης στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα. Και σε αυτόν
το δείκτη απόδοσης, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο αλγόριθµος MQN
παρουσίασε την καλύτερη απόδοση, σε όλα τα στατιστικά µέτρα.

Πίνακας 6.6: Τυπική περίπτωση: συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ως προς την
ακρίβεια λύσης στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Ακρίβεια λύσης
Μέθοδος Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.
MQN 2.4Ε-09 4.2Ε-07 5.8Ε-16 8.2Ε-05 (-1.6Ε-09, 6.6Ε-09)
LSTRS 2.7Ε-05 2.8Ε-05 2.6Ε-15 1.0Ε-04 (2.6Ε-05, 2.7Ε-05)
GQTPAR 1.1Ε-08 9.0Ε-07 3.0Ε-15 9.2Ε-05 (2.2Ε-09, 2.0Ε-08)
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Πίνακας 6.7: Τυπική περίπτωση: αναλυτικά αποτελέσµατα ως προς την ακρί-
ϐεια λύσης στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Ακρίβεια λύσης
update Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.

M
Q
N

SR1 2.4Ε-13 1.1Ε-11 1.5Ε-15 1.1Ε-09 (1.9Ε-14, 4.7Ε-13)
BFGS 2.4Ε-13 7.0Ε-12 5.8Ε-16 6.6Ε-10 (1.0Ε-13, 3.8Ε-13)
DFP 9.9Ε-09 8.4Ε-07 8.5Ε-16 8.2Ε-05 (-6.5Ε-09, 2.6Ε-08)
PSB 4.7Ε-15 6.6Ε-14 1.5Ε-15 6.3Ε-12 (3.4Ε-15, 6.0Ε-15)

L
S
T
R
S

SR1 3.4Ε-05 2.8Ε-05 2.3Ε-07 1.0Ε-04 (3.4Ε-05, 3.5Ε-05)
BFGS 2.3Ε-05 2.7Ε-05 3.0Ε-15 9.9Ε-05 (2.2Ε-05, 2.4Ε-05)
DFP 1.8Ε-05 2.5Ε-05 2.6Ε-15 1.0Ε-04 (1.8Ε-05, 1.9Ε-05)
PSB 3.2Ε-05 2.7Ε-05 3.9Ε-15 1.0Ε-04 (3.2Ε-05, 3.3Ε-05)

G
Q
T
P
A
R SR1 1.9Ε-09 1.9Ε-07 4.3Ε-15 1.9Ε-05 (-1.8Ε-09, 5.6Ε-09)

BFGS 8.7Ε-13 1.8Ε-11 3.0Ε-15 1.6Ε-09 (5.1Ε-13, 1.2Ε-12)
DFP 1.5Ε-08 1.0Ε-06 6.2Ε-15 9.2Ε-05 (-5.6Ε-09, 3.6Ε-08)
PSB 2.7Ε-08 1.4Ε-06 3.4Ε-15 8.7Ε-05 (-1.1Ε-09, 5.5Ε-08)

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα ανά ενηµέρωση και ανά µέθοδο, ϕαίνον-
ται στον Πίνακα 6.7. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η καλύτερη µέση
ακρίβεια λύσης στον MQN αλγόριθµο είναι της τάξης του 10−15, στην PSB
ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης, ενώ ακολουθούν οι ενηµερώσεις SR1 και
BFGS, οι οποίες πέτυχαν την ίδια τάξη ακρίβειας, µε την BFGS να υ-
περτερεί σχετικά στα στατιστικά µέτρα. Αντίθετα, ο αλγόριθµος LSTRS
παρουσίασε µέση ακρίβεια λύσης της τάξης του 10−05 σε όλες τις ενηµε-
ϱώσεις. Τέλος, ο GQTPAR έλυσε µε τη µεγαλύτερη µέση ακρίβεια (τάξης
του 10−13), τα στιγµιότυπα που χρησιµοποίησαν την BFGS ενηµέρωση για
να προσεγγίσουν τον εσσιανό πίνακα.

Τα αποτελέσµατα που καταγράφονται σε αυτό τον πίνακα, αναφορικά
µε τη µέση τιµή της ακρίβειας λύσης σε κάθε ενηµέρωση, ϕαίνονται στο
Σχήµα 6.2.
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Σχήµα 6.2: Τυπική περίπτωση: µέση ακρίβεια λύσης στα επιτυχώς λυµένα στιγ-
µιότυπα

Πίνακας 6.8: Τυπική περίπτωση: συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ως προς τη σχε-
τική ακρίβεια λύσης στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Σχετική ακρίβεια λύσης
Μέθοδος Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.
MQN 7.5Ε-10 1.8Ε-09 0.0Ε+00 1.0Ε-08 (7.3Ε-10, 7.7Ε-10)
LSTRS 2.7Ε-10 1.1Ε-09 0.0Ε+00 1.0Ε-08 (2.5Ε-10, 2.8Ε-10)
GQTPAR 6.9Ε-10 1.7Ε-09 0.0Ε+00 1.0Ε-08 (6.7Ε-10, 7.1Ε-10)

Τα συγκριτικά αποτελέσµατα ως προς την σχετική ακρίβεια λύσης, συ-
νοψίζονται στον Πίνακα 6.8. Μπορούµε να δούµε ότι όλες οι µέθοδοι
συµπεριφέρθηκαν µε παρόµοιο τρόπο. Η µέση σχετική ακρίβεια λύσης
είναι της τάξης του 10−10 σε όλες τις µεθόδους, µε την LSTRS να υπερτε-
ϱεί ελάχιστα µεν, αλλά, ϑα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι έλυσε µόλις το
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61.42% των στιγµιοτύπων, από όπου εξάγουµε τα στατιστικά αποτελέσµα-
τα.

Πίνακας 6.9: Τυπική περίπτωση: αναλυτικά αποτελέσµατα ως προς τη σχετική
ακρίβεια λύσης στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Σχετική ακρίβεια λύσης
update Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.

M
Q
N

SR1 8.8Ε-10 1.9Ε-09 0.0Ε+00 1.0Ε-08 (8.5Ε-10, 9.2Ε-10)
BFGS 7.4Ε-10 1.7Ε-09 0.0Ε+00 9.9Ε-09 (7.0Ε-10, 7.7Ε-10)
DFP 6.0Ε-10 1.6Ε-09 0.0Ε+00 1.0Ε-08 (5.7Ε-10, 6.3Ε-10)
PSB 7.8Ε-10 1.9Ε-09 0.0Ε+00 9.9Ε-09 (7.5Ε-10, 8.2Ε-10)

L
S
T
R
S

SR1 1.9Ε-16 1.7Ε-16 0.0Ε+00 1.2Ε-15 (1.9Ε-16, 2.0Ε-16)
BFGS 4.0Ε-10 1.4Ε-09 0.0Ε+00 9.9Ε-09 (3.7Ε-10, 4.4Ε-10)
DFP 5.9Ε-10 1.6Ε-09 0.0Ε+00 1.0Ε-08 (5.5Ε-10, 6.3Ε-10)
PSB 3.7Ε-11 4.7Ε-10 0.0Ε+00 9.5Ε-09 (2.5Ε-11, 4.8Ε-11)

G
Q
T
P
A
R SR1 7.9Ε-10 1.8Ε-09 0.0Ε+00 9.9Ε-09 (7.5Ε-10, 8.2Ε-10)

BFGS 5.8Ε-10 1.5Ε-09 0.0Ε+00 1.0Ε-08 (5.5Ε-10, 6.1Ε-10)
DFP 6.1Ε-10 1.6Ε-09 0.0Ε+00 1.0Ε-08 (5.7Ε-10, 6.4Ε-10)
PSB 7.8Ε-10 1.8Ε-09 0.0Ε+00 9.9Ε-09 (7.5Ε-10, 8.2Ε-10)

Το ίδιο µπορούµε να παρατηρήσουµε και στη σχετική ακρίβεια λύσης
ανά ενηµέρωση. Στον Πίνακα 6.9 ϐλέπουµε ότι οι αλγόριθµοι MQN και
GQTPAR πέτυχαν στο συγκεκριµένο δείκτη απόδοσης µέση τιµή γύρω στο
10−10 σε όλες τις ενηµερώσεις. Η LSTRS πέτυχε την καλύτερη απόδοση,
στην SR1 ενηµέρωση, δοθέντος ότι κατάφερε να λύσει µόλις το 57.3% των
στιγµιοτύπων. Αντίθετα, η συγκεκριµένη ενηµέρωση παρουσίασε τη χει-
ϱότερη σχετική ακρίβεια λύσης, στους δύο άλλους αλγορίθµους. Επίσης,
παρατηρούµε ότι οι ενηµερώσεις BFGS και DFP είχαν την καλύτερη από-
δοση τόσο στην MQN, όσο και στη GQTPAR µέθοδο. ΄Οµως στην LSTRS, οι
δύο αυτές ενηµερώσεις, παρουσίασαν τις χειρότερες επιδόσεις.

Στο Σχήµα 6.3 ϕαίνονται τα αποτελέσµατα που καταγράφονται στον
Πίνακα 6.9, ως προς τη µέση τιµή της σχετικής ακρίβειας λύσης, ανά
ενηµέρωση και ανά µέθοδο.
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Σχήµα 6.3: Τυπική περίπτωση: µέση σχετική ακρίβεια λύσης στα επιτυχώς λυ-
µένα στιγµιότυπα

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο αλγόριθµος που παρουσίασε την καλύ-
τερη απόδοση σε όλους τους δείκτες απόδοσης που χρησιµοποιήθηκαν,
είναι ο MQN. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος ϕάνηκε να λύνει το 100% των
στιγµιοτύπων µε την καλύτερη ακρίβεια, κάνοντας τις λιγότερες επαναλή-
ψεις Newton. Ακόµα, ϑα µπορούσαµε να πούµε ότι, κατά µέσο όρο, σε
όλους τους δείκτες απόδοσης και σε όλους τους αλγορίθµους, η καλύτερη
απόδοση εµφανίστηκε στην BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης.

6.1.1.2 Η δύσκολη περίπτωση. Για να δηµιουργήσουµε στιγµιότυπα
στη δύσκολη περίπτωση, χρησιµοποιήσαµε τη συνάρτηση eigs του Ma-
tlab. Μέσω της συγκεκριµένης ϱουτίνας, υπολογίσαµε τη µικρότερη ιδιο-
τιµή λ1 και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα u του πίνακα B, για κάθε ενηµέ-
ϱωση, σε καθεµιά από τις 10 διαφορετικές διαστάσεις. Αρχικοποιήσαµε
την ακτίνα περιοχής µε ∆ = 10.0∆hc, όπου

∆hc = ‖ (B − λ1I)† g‖,
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όπου µε το σύµβολο † παριστάνουµε τον ψευδοαντίστροφο πίνακα. Για να
είναι το g κάθετο στο u, ϑέσαµε το g ως

g =

(
−u(n)

u(1)
, 0, . . . , 0, 1

)T
, όπου u1 6= 0.

Να σηµειώσουµε εδώ ότι, για τον αλγόριθµο LSTRS, πολλά από τα
στιγµιότυπα που παράχθηκαν, δεν ανταποκρίνονται στη δύσκολη περί-
πτωση, αλλά στην τυπική. Αυτό συνέβη γιατί η συγκεκριµένη µέθοδος
χρησιµοποιεί τη µέθοδο Lanczos για τον υπολογισµό των ιδιοτιµών και
των αντίστοιχων ιδιοδιανυσµάτων, µε αποτέλεσµα στον παραγόµενο τρι-
διαγώνιο πίνακα, το g να µην είναι πάντα κάθετο σε όλα τα ιδιοδιανύσµατα
που αντιστοιχούν στην πιο αρνητική ιδιοτιµή. Η ενηµέρωση στην οποία
παρουσιάστηκε δύσκολη περίπτωση, στο µεγαλύτερο ποσοστό των στιγ-
µιοτύπων, ήταν η SR1 ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης. Για το λόγο αυτό,
µας ενδιαφέρει να συγκρίνουµε την προτεινόµενη µέθοδο κυρίως µε την
GQTPAR, επειδή και οι δύο µέθοδοι αντιµετώπισαν τη δύσκολη περίπτωση
στο 100% των στιγµιοτύπων.

Πίνακας 6.10: ∆ύσκολη περίπτωση: επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Επιτυχία
update MQN LSTRS GQTPAR

SR1 100.00% 0.01% 100.00%
BFGS 100.00% 100.00% 100.00%
DFP 100.00% 99.59% 100.00%
PSB 100.00% 99.39% 100.00%
total succ.(%) 100.00% 74.75% 100.00%
# inst. 40 000 29899 40000

Στον Πίνακα 6.10 καταγράφεται συνολικά το ποσοστό των επιτυχώς
λυµένων στιγµιοτύπων από όλες τις µεθόδους, ανά διάσταση, σε όλες τις
ενηµερώσεις. ΄Οπως µπορούµε να δούµε, οι MQN και GQTPAR παρουσία-
σαν 100% επιτυχία, ενώ αντίθετα, ο αλγόριθµος LSTRS κατάφερε να λύσει
µόνο τα 29 899 από τα 40 000 στιγµιότυπα.

Για να δούµε πιο αναλυτικά στη µέθοδο LSTRS πού παρουσιάστηκε
µεγαλύτερη αποτυχία, εξετάσαµε την κάθε ενηµέρωση και την κάθε διά-
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σταση ξεχωριστά. Τα αποτελέσµατα συγκεντρώνονται στον Πίνακα 6.11.

Πίνακας 6.11: ∆ύσκολη περίπτωση: επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα στην LSTRS

∆είκτης απόδοσης: Επιτυχία
n succ Overall succ

SR1 BFGS DFP PSB

100 1 1000 999 997 2997
0.1% 100.0% 99.9% 99.7% 74.90%

200 0 1000 998 996 2994
0.0% 100.0% 99.8% 99.6% 74.90%

300 0 1000 997 994 2991
0.0% 100.0% 99.7% 99.4% 74.80%

400 0 1000 997 996 2993
0.0% 100.0% 99.7% 99.6% 74.80%

500 0 1000 997 996 2993
0.0% 100.0% 99.7% 99.6% 74.80%

600 0 1000 993 994 2987
0.0% 100.0% 99.3% 99.4% 74.70%

700 0 1000 996 992 2988
0.0% 100.0% 99.6% 99.2% 74.70%

800 0 1000 994 992 2986
0.0% 100.0% 99.4% 99.2% 74.70%

900 0 1000 996 991 2987
0.0% 100.0% 99.6% 99.1% 74.70%

1000 0 1000 992 991 2983
0.0% 100.0% 99.2% 99.1% 74.60%

σύνολο 1 10000 9959 9939 29899
0.0% 100.0% 99.6% 99.4% 74.70%

΄Οπως παρατηρούµε, στην ενηµέρωση SR1, η συγκεκριµένη µέθοδος κα-
τάφερε να λύσει µόνο ένα από τα συνολικά 10 000 στιγµιότυπα που αντι-
στοιχούν σε αυτή την ενηµέρωση, και µάλιστα µόνο στη µικρότερη διάστα-
ση. Να υπενθυµίσουµε εδώ, ότι στην SR1 είχαµε το µεγαλύτερο ποσοστό
εµφάνισης της δύσκολης περίπτωσης, από ότι στις υπόλοιπες ενηµερώ-
σεις, για τη συγκεκριµένη µέθοδο.

Τα συγκριτικά αποτελέσµατα ως προς τον πρώτο δείκτη απόδοσης,
δηλαδή τις επαναλήψεις Newton, συνοψίζονται στον Πίνακα 6.12. Παρα-
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τηρούµε ότι ο αλγόριθµος MQN δεν χρειάστηκε καµία επανάληψη Newton,
σε κανένα στιγµιότυπο από τα 40 000, που παράχθηκαν συνολικά.

Πίνακας 6.12: ∆ύσκολη περίπτωση: συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ως προς τον
αριθµό των επαναλήψεων στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Επαναλήψεις

Μέθοδος Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.
MQN 0.00 0.0 0 0 0.00
LSTRS 5.15 0.59 3 7 (5.14, 5.16)
GQTPAR 28.50 2.10 13 30 (28.48, 28.52)

Πίνακας 6.13: ∆ύσκολη περίπτωση: αναλυτικά αποτελέσµατα ως προς τον α-
ϱιθµό των επαναλήψεων στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Επαναλήψεις
Μέθοδος update Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.

MQN

SR1 0.00 0.00 0 0 0.00
BFGS 0.00 0.00 0 0 0.00
DFP 0.00 0.00 0 0 0.00
PSB 0.00 0.00 0 0 0.00

LSTRS

SR1 4.00 − 4 4 −
BFGS 5.72 0.54 3 7 (5.71, 5.73)
DFP 4.88 0.34 4 6 (4.87, 4.89)
PSB 4.85 0.36 4 6 (4.84, 4.86)

GQTPAR

SR1 28.50 2.10 16 30 (28.46, 28.54)
BFGS 28.64 1.99 13 30 (28.60, 28.68)
DFP 28.43 2.16 13 30 (28.39, 28.47)
PSB 28.44 2.15 16 30 (28.40, 28.48)

Τα αναλυτικότερα αποτελέσµατα ως προς τις επαναλήψεις Newton σε
κάθε ενηµέρωση, για όλους τους αλγορίθµους, καταγράφονται στον Πί-
νακα 6.13. Λόγω του γεγονότος ότι στην LSTRS µέθοδο δεν προέκυψε
δύσκολη περίπτωση σε όλα στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα, µπορού-
µε ουσιαστικά να συγκρίνουµε την προτεινόµενη µέθοδο, µόνο µε την
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GQTPAR. Στην τελευταία, σε όλα τα στιγµιότυπα εµφανίστηκε η δύσκο-
λη περίπτωση. Προφανώς, ο αλγόριθµος MQN υπερτερεί σηµαντικά του
GQTPAR, ως προς όλα τα στατιστικά µέτρα, σε κάθε ενηµέρωση. Ο µέσος
όρος των επαναλήψεων Newton που καταγράφεται στον Πίνακα 6.13, για
κάθε ενηµέρωση, αναπαρίσταται στο Σχήµα 6.4, στις τρεις συγκρίσιµες
µεθόδους.

Method
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Σχήµα 6.4: ∆ύσκολη περίπτωση: µέσος αριθµός επαναλήψεων στα επιτυχώς
λυµένα στιγµιότυπα

Πίνακας 6.14: ∆ύσκολη περίπτωση: συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ως προς την
ακρίβεια λύσης στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Ακρίβεια λύσης
Μέθοδος Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.
MQN 6.4Ε-07 1.9Ε-07 2.2Ε-07 9.9Ε-07 (6.4Ε-07, 6.5Ε-07)
LSTRS 1.7Ε-09 7.7Ε-09 9.3Ε-15 9.1Ε-08 (1.6Ε-09, 1.8Ε-09)
GQTPAR 9.5Ε-07 3.5Ε-07 2.7Ε-07 2.1Ε-06 (9.5Ε-07, 9.6Ε-07)
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Τα συγκριτικά αποτελέσµατα ως προς την ακρίβεια που επιτεύχθηκε
από τους τρεις συγκρινόµενους αλγορίθµους, στη λύση των στιγµιοτύπων,
καταγράφονται στον Πίνακα 6.14. Οι αλγόριθµοι MQN και GQTPAR, οι
οποίοι αντιµετώπισαν τη δύσκολη περίπτωση στο σύνολο των προβληµάτων
που είχαν να επιλύσουν, εµφανίζουν την ίδια περίπου συµπεριφορά, µε
µια µικρή υπερτέρηση του MQN.

Πίνακας 6.15: ∆ύσκολη περίπτωση: αναλυτικά αποτελέσµατα ως προς την α-
κρίβεια λύσης στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Ακρίβεια λύσης
update Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.

M
Q
N

SR1 6.5Ε-07 1.9Ε-07 2.2Ε-07 9.9Ε-07 (6.4Ε-07,6.5Ε-07)
BFGS 6.2Ε-07 1.8Ε-07 2.3Ε-07 9.3Ε-07 (6.2Ε-07,6.3Ε-07)
DFP 6.6Ε-07 1.9Ε-07 2.3Ε-07 9.9Ε-07 (6.5Ε-07,6.6Ε-07)
PSB 6.5Ε-07 1.9Ε-07 2.4Ε-07 9.7Ε-07 (6.5Ε-07,6.5Ε-07)

L
S
T
R
S

SR1 1.7Ε-14 − 1.7Ε-14 1.7Ε-14 −
BFGS 1.3Ε-09 5.6Ε-09 9.3Ε-13 9.0Ε-08 (1.2Ε-09,1.4Ε-09)
DFP 1.7Ε-09 7.8Ε-09 1.3Ε-14 8.8Ε-08 (1.6Ε-09,1.9Ε-09)
PSB 2.2Ε-09 9.3Ε-09 1.1Ε-14 9.1Ε-08 (2.0Ε-09,2.3Ε-09)

G
Q
T
P
A
R SR1 9.5Ε-07 3.5Ε-07 2.8Ε-07 2.1Ε-06 (9.5Ε-07,9.6Ε-07)

BFGS 9.9Ε-07 3.8Ε-07 2.9Ε-07 2.1Ε-06 (9.9Ε-07,1.0Ε-06)
DFP 9.3Ε-07 3.3Ε-07 2.8Ε-07 2.0Ε-06 (9.2Ε-07,9.4Ε-07)
PSB 9.4Ε-07 3.4Ε-07 2.7Ε-07 2.0Ε-06 (9.3Ε-07,9.5Ε-07)

Στον Πίνακα 6.15, µπορούµε να δούµε ότι, στον MQN αλγόριθµο, η
BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης είχε ελαφρώς καλύτερη απόδοση α-
πό ότι οι άλλες ενηµερώσεις. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η ακρίβεια λύσης
που πέτυχε η LSTRS στην SR1 ενηµέρωση, αναφέρεται στο µοναδικό στιγ-
µιότυπο που κατάφερε να λύσει η συγκεκριµένη µέθοδος. Για το λόγο
αυτό, δεν ορίζεται τόσο η τυπική απόκλιση (Std. Div), όσο και το 95% του
διαστήµατος εµπιστοσύνης (95% C.I.).

Η µέση τιµή της ακρίβειας λύσης ανά µέθοδο και ανά ενηµέρωση,
ϕαίνεται στο Σχήµα 6.5. Αναφορικά µε τις µεθόδους MQN και GQTPAR,
µπορούµε να δούµε ότι η ακρίβεια λύσης είναι περίπου της ίδιας τάξης,
σε κάθε ενηµέρωση. ∆ηλαδή, το ΥΠΕ λύνεται µε µεγάλη ακρίβεια, ανε-
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ξάρτητα από την ενηµέρωση που έχουµε διαλέξει για να προσεγγίσουµε
τον εσσιανό πίνακα.
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Σχήµα 6.5: ∆ύσκολη περίπτωση: µέση ακρίβεια λύσης στα επιτυχώς λυµένα
στιγµιότυπα

Ο τελευταίος δείκτης απόδοσης που χρησιµοποιήσαµε για να ελέγξου-
µε την αξιοπιστία και αποδοτικότητα της προτεινόµενης µεθόδου, είναι η
σχετική ακρίβεια λύσης, δηλαδή η ακρίβεια που λύνεται η εξίσωση

1

∆
− 1

d(λ)
= 0,

η οποία εκφράζει τον περιορισµό της περιοχής εµπιστοσύνης.



6.1 Επίλυση τυχαίων στιγµιοτύπων του ΥΠΕ 207

Πίνακας 6.16: ∆ύσκολη περίπτωση: συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ως προς τη
σχετική ακρίβεια λύσης στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Σχετική ακρίβεια λύσης
Μέθοδος Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.
MQN 1.6Ε-16 1.4Ε-16 0.0Ε+00 1.2Ε-15 (1.5Ε-16,1.6Ε-16)
LSTRS 2.0Ε-16 1.7Ε-16 0.0Ε+00 1.7Ε-15 (2.0Ε-16,2.0Ε-16)
GQTPAR 3.8Ε-16 2.9Ε-16 0.0Ε+00 2.2Ε-15 (3.4Ε-16,3.1Ε-16)

Τα συγκριτικά αποτελέσµατα για το συγκεκριµένο δείκτη, ϕαίνονται
στον Πίνακα 6.16, από όπου ϐλέπουµε ότι και οι τρεις µέθοδοι επέδειξαν
παρόµοια συµπεριφορά, µε την MQN να υπερτερεί ελαφρώς.

Πίνακας 6.17: ∆ύσκολη περίπτωση: αναλυτικά αποτελέσµατα ως προς τη σχε-
τική ακρίβεια λύσης στα επιτυχώς λυµένα στιγµιότυπα

∆είκτης απόδοσης: Σχετική ακρίβεια λύσης
update Mean Std.Div. Min Max 95% C.I.

M
Q
N

SR1 1.5Ε-16 1.4Ε-16 0.0Ε+00 8.7Ε-16 (1.5Ε-16,1.6Ε-16)
BFGS 1.6Ε-16 1.4Ε-16 0.0Ε+00 1.0Ε-15 (1.5Ε-16,1.6Ε-16)
DFP 1.6Ε-16 1.4Ε-16 0.0Ε+00 1.2Ε-15 (1.6Ε-16,1.6Ε-16)
PSB 1.6Ε-16 1.4Ε-16 0.0Ε+00 8.8Ε-16 (1.5Ε-16,1.6Ε-16)

L
S
T
R
S

SR1 3.7Ε-16 − 3.7Ε-16 3.7Ε-16 −
BFGS 2.0Ε-16 1.6Ε-16 0.0Ε+00 1.1Ε-15 (1.9Ε-16,2.0Ε-16)
DFP 2.0Ε-16 1.7Ε-16 0.0Ε+00 1.3Ε-15 (2.0Ε-16,2.1Ε-16)
PSB 2.0Ε-16 1.7Ε-16 0.0Ε+00 1.7Ε-15 (2.0Ε-16,2.1Ε-16)

G
Q
T
P
A
R SR1 3.4Ε-16 2.9Ε-16 0.0Ε+00 1.9Ε-15 (3.4Ε-16,3.5Ε-16)

BFGS 3.5Ε-16 3.0Ε-16 0.0Ε+00 1.9Ε-15 (3.4Ε-16,3.5Ε-16)
DFP 3.4Ε-16 2.9Ε-16 0.0Ε+00 2.1Ε-15 (3.4Ε-16,3.5Ε-16)
PSB 3.4Ε-16 3.0Ε-16 0.0Ε+00 2.2Ε-15 (3.3Ε-16,3.5Ε-16)

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα ανά ενηµέρωση, σε κάθε µέθοδο, συνο-
ψίζονται στον Πίνακα 6.17. ΄Οπως ϕαίνεται από τα στατιστικά µέτρα, η
BFGS ενηµέρωση επέδειξε ελαφρώς καλύτερη συµπεριφορά από τις άλ-
λες ενηµερώσεις, στην προτεινόµενη µέθοδο. Αναφορικά µε τη µέθοδο
LSTRS, στην SR1 ενηµέρωση δεν ορίζονται η τυπική απόκλιση (Std. Div)
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και το 95% του διαστήµατος εµπιστοσύνης (95% C.I.), γιατί, όπως προα-
ναφέραµε, η µέθοδος έλυσε µόνο ένα στιγµιότυπο από τα 40 000. Τέλος,
η µέση τιµή της σχετικής ακρίβειας λύσης, όπως αυτή καταγράφεται στον
Πίνακα 6.17, αποτυπώνεται στο Σχήµα 6.6.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι η δύσκολη περίπτω-
ση, δεν είναι δύσκολη για την προτεινόµενη µέθοδο. ΄Οπως είδαµε, δεν
χρειάζεται καµία επανάληψη Newton για να λυθεί το ΥΠΕ, ενώ οι ακρί-
ϐειες τόσο της λύσης του ΥΠΕ, όσο και της σχετικής λύσης, είναι πολύ
µεγάλες.
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Σχήµα 6.6: ∆ύσκολη περίπτωση: µέση σχετική ακρίβεια λύσης στα επιτυχώς
λυµένα στιγµιότυπα

Μάλιστα, η σχετική ακρίβεια λύσης στη δύσκολη περίπτωση είναι κατά
πολύ µεγαλύτερη από αυτήν που πετυχαίνει ο MQN στην τυπική περίπτω-
ση.
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6.1.2 Συγκριτικά αποτελέσµατα για την BFGS ενηµέρωση ε-
λάχιστης µνήµης

΄Οπως γνωρίζουµε, η BFGS ενηµέρωση ϑεωρείται η πιο αποδοτική από ό-
λες τις Quasi-Newton ενηµερώσεις, στη διεθνή ϐιβλιογραφία. Πράγµατι, η
BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης ϕάνηκε να επιδεικνύει την καλύτερη
συµπεριφορά στην επίλυση του ΥΠΕ, σε σύγκριση µε τις άλλες Quasi-
Newton ενηµερώσεις ελάχιστης µνήµης, αναφορικά µε την προτεινόµενη
µέθοδο. Σκοπός µας είναι να διερευνήσουµε περισσότερο την περίπτωση
όπου χρησιµοποιείται η συγκεκριµένη ενηµέρωση. Επιπρόσθετα, ϑέλου-
µε να εξετάσουµε αν η επιλογή της παραµέτρου θ έχει επίπτωση στην
επίλυση του ΥΠΕ, όπως επίσης να δούµε αν η σχέση των διανυσµάτων s
και y, επηρεάζει την απόδοση του αλγορίθµου. Τέλος, ϑέλουµε να αξιο-
λογήσουµε την απόδοση της προτεινόµενης µεθόδου ως προς τον χρόνο
CPU. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα αυτής της ενότητας έχουν καταγραφεί
στις εργασίες των Apostolopoulou et al., A practical method for solving

large-scale TRS, του περιοδικού Optimization Letters [10] και A nearly

exact method for solving large-scale TRS. In: Proceedings of the 7th IEEE

International Conference on Industrial Informatics, pp. 337-342 [8].
Για να διερευνήσουµε καλύτερα αυτές τις περιπτώσεις, δηµιουργήσα-

µε τυχαία στιγµιότυπα του ΥΠΕ, διάστασης από 100, έως και 15 000 000

µεταβλητές. Τα πειράµατα δηµιουργήθηκαν σε FORTRAN 90 και απο-
τελούνται από µεσαίας διάστασης στιγµιότυπα (n = 100, 500, 1000), από
µεγαλύτερης διάστασης (n = 104, 105, 106), και από πολύ µεγάλης διά-
στασης στιγµιότυπα (n = 2 · 106, 3 · 106, . . . , 15 · 106).

Για κάθε διάσταση n, δηµιουργήθηκαν 1000 τυχαία στιγµιότυπα του
ΥΠΕ, µε τις συντεταγµένες των διανυσµάτων g, s και y, να έχουν επιλεχθεί
ανεξάρτητα από την οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα (−102,+102).
Υλοποιήσαµε τον Αλγόριθµο 5.4 χρησιµοποιώντας την BFGS ενηµέρωση
ελάχιστης µνήµης (MBFGS) για την ενηµέρωση του προσεγγιστικού εσσια-
νού πίνακα, σε FORTRAN 90. ΄Ολα τα αριθµητικά πειράµατα έγιναν σε
προσωπικό υπολογιστή Pentium 1.86 GHz, µε 2GB RAM, χρησιµοποιών-
τας το λειτουργικό σύστηµα Linux.

Συγκρίναµε τον αλγόριθµό µας µε τους GQTPAR και GLTR αλγορίθ-
µους. Ο αλγόριθµος GLTR έχει προταθεί από τους Gould et al. [45],
και είναι διαθέσιµος ως ένα module σε FORTRAN 90 στην Harwell Su-
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broutine Library [51]. Η συγκεκριµένη µέθοδος ϐασίζεται στην κατά La-
nczos τριδιαγωνοποίηση του πίνακα B και στην επίλυση µιας ακολουθίας
προβληµάτων περιορισµένων σε υπόχωρους Krylov στον Rn. Είναι ένας
εναλλακτικός αλγόριθµος της µεθόδου των Steihaug-Toint [83, 85], και
υπολογίζει µαι προσεγγιστική λύση του ΥΠΕ. Ο αλγόριθµος απαιτεί γινό-
µενα πίνακα-διανύσµατος, ενώ δεν είναι σχεδιασµένος να αντιµετωπίζει τη
δύσκολη περίπτωση. Επιλέξαµε τον αλγόριθµο GLTR, τόσο για να δούµε
αν η προτεινόµενη σχεδόν ακριβής λύση είναι υπολογιστικά δυσκολότερη
από µια προσεγγιστική, όσο και για να έχουµε αλγορίθµους ίδιας γλώσσας
προγραµµατισµού, ώστε να µπορούµε να συγκρίνουµε χρόνο CPU.

Το ίδιο σύνολο τυχαίων στιγµιοτύπων έχει χρησιµοποιηθεί σε κάθε
αλγόριθµο. Θεωρήσαµε ότι ένα στιγµιότυπο ΥΠΕ λύθηκε επιτυχώς, αν η
λύση ικανοποίησε τη συνθήκη (6.1), δηλαδή την ανισότητα

‖(B + λI) d− g‖ ≤ 10−3,

τόσο στην τυπική, όσο και στη δύσκολη περίπτωση. Σε κάθε αλγόριθµο,
ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός επαναλήψεων Newton ορίστηκε ως

maxiter = 200,

ενώ η ακτίνα περιοχής εµπιστοσύνης τέθηκε

∆ = 10.

Να σηµειώσουµε εδώ ότι για διαστάσεις µεγαλύτερες του 1000, αναφέρου-
µε αποτελέσµατα µόνο για τους αλγορίθµους MBFGS και GLTR, λόγω των
µεγάλων απαιτήσεων µνήµης που χρειάζεται ο GQTPAR, για να αποθη-
κεύσει και να παραγοντοποιήσει τον πίνακα B. Επιπλέον, ο αλγόριθµος
GLTR δεν αναφέρεται στα συγκριτικά αποτελέσµατα στη δύσκολη περί-
πτωση, επειδή υπολογίζει µαι προσεγγιστική και όχι µια σχεδόν ακριβή
λύση του ΥΠΕ.

Για κάθε διάσταση υπάρχει ένας συγκεντρωτικός πίνακας, ο οποίος
παρουσιάζει την απόδοση του κάθε αλγορίθµου, για τα προβλήµατα τα
οποία λύθηκαν επιτυχώς. Οι δείκτες απόδοσης που χρησιµοποιήσαµε
είναι οι επαναλήψεις Newton, (it), η ακρίβεια της λύσης, (acc), και ο
χρόνος CPU. Για τους δύο πρώτους δείκτες απόδοσης, τα στατιστικά µέτρα
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που παρουσιάζονται για κάθε 1000 στιγµιότυπα σε κάθε διάσταση, είναι :
η µέση τιµή (Mean), η τυπική απόκλιση (Std. Div.), η ελάχιστη (Min) και
η µέγιστη τιµή (Max).

Για να απεικονίσουµε τόσο την αποτελεσµατικότητα, όσο και την α-
κρίβεια της προτεινόµενης µεθόδου, χρησιµοποιήσαµε τα προφίλ απόδο-
σης των Dolan & Moré [30]. Τα προφίλ απόδοσης κάνουν τη γραφική
παράσταση του ποσοστού των προβληµάτων τα οποία έλυσε µία δοθείσα
µέθοδος, µέσα σε ένα κλάσµα του καλύτερου χρόνου που επιτεύχθηκε α-
πό τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν. Ο αριστερός άξονας δείχνει την
αποδοτικότητα της εκάστοτε µεθόδου, ενώ το δεξί µέρος του γραφήµατος
δείχνει τη δυναµικότητα του αλγορίθµου. Για τη δηµιουργία αυτών των
προφίλ, χρησιµοποιήσαµε τη ϐιβλιοθήκη Libopt [40], η οποία συνίσταται
από cell scripts του Linux και υλοποιεί τη µέθοδο των Dolan & Moré, ενώ
παράλληλα τα γραφήµατα παράγονται µέσω της πλατφόρµας Matlab.

6.1.2.1 Τυχαία στιγµιότυπα στην τυπική περίπτωση. Πρώτα ϑα πα-
ϱουσιάσουµε τη συµπεριφορά της προτεινόµενης µεθόδου, στην τυπική
περίπτωση. Για καθεµιά από τις προαναφερόµενες διαστάσεις µεταξύ των
n = 100 και n = 106, ϑεωρήσαµε τις ακόλουθες περιπτώσεις :

(α) sk, yk γραµµικά ανεξάρτητα και θk+1 = 1;

(ϐ) sk, yk γραµµικά ανεξάρτητα και θk+1 = (yTk yk)/(s
T
k yk);

(γ) sk, yk συγγραµµικά και θk+1 = 1;

(δ) sk, yk συγγραµµικά και θk+1 = (yTk yk)/(s
T
k yk).

Αν η επιλογή της παραµέτρου θ είναι η θk+1 = 1, τότε ο αρχικός πίνακας
B(0), είναι ο µοναδιαίος. Αλλιώς, ως θ τέθηκε η παράµετρος που προτείνε-
ται στη διεθνή ϐιβλιογραφία [68] για την παραµετρικοποίηση του αρχικού
πίνακα στην BFGS µέθοδο. Θεωρήσαµε τις τέσσερις παραπάνω περιπτώ-
σεις για να αναλύσουµε την συµπεριφορά της προτεινόµενης µεθόδου σε
όλες τις περιπτώσεις που αφορούν τόσο το διανυσµατικό Ϲεύγος {s, y}, όσο
και την παράµετρο θ. Συνολικά, έχουµε 12 000 πειράµατα µεσαίας κλί-
µακας (n = 100, 500 και 1000) και 12 000 πειράµατα µεγάλης κλίµακας
(n = 104, 105 και 106).

Οι Πίνακες 6.18-6.23 συνοψίζουν τα αποτελέσµατα των πειραµάτων µε
διαστάσεις από n = 100 έως και n = 106. Σε όλους του πίνακες, η πρώτη
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στήλη δηλώνει τη µέθοδο, ενώ η δεύτερη στήλη δείχνει το ποσοστό των επι-
τυχηµένα λυθέντων στιγµιοτύπων (succ), µέσα στην απαιτούµενη ακρίβεια
(10−3). Στους Πίνακες 6.21-6.23, ο GQTPAR αλγόριθµος έχει παραληφθεί
από τη σύγκριση, λόγω των πολύ µεγάλων απαιτήσεων µνήµης που έχει.

Mean Std. Div. Min Max
Μέθοδος succ it acc it acc it acc it acc

MBFGS 100.0% 1.8 1.1Ε-13 1.3 3.4Ε-12 0 1.8Ε-14 8 2.0Ε-10
GQTPAR 99.6% 3.7 8.6Ε-07 2.8 5.4Ε-05 1 3.1Ε-14 21 3.4Ε-03
GLTR 91.4% 3.6 1.2Ε-12 1.5 7.7Ε-11 1 2.7Ε-14 7 4.2Ε-09

Πίνακας 6.18: Τυπική περίπτωση: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 100 σε
4000 στιγµιότυπα

Mean Std. Div. Min Max
Μέθοδος succ it acc it acc it acc it acc

MBFGS 100.0% 1.55 4.10Ε-13 1.10 9.91Ε-12 0 5.51Ε-14 7 5.64Ε-10
GQTPAR 99.9% 3.36 7.57Ε-12 2.60 5.21Ε-11 1 8.13Ε-14 24 1.96Ε-09
GLTR 85.9% 3.85 6.33Ε-12 1.45 1.23Ε-10 1 5.94Ε-14 7 4.55Ε-09

Πίνακας 6.19: Τυπική περίπτωση: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 500 σε
4000 στιγµιότυπα

Mean Std. Div. Min Max
Μέθοδος succ it acc it acc it acc it acc

MBFGS 100.0% 1.45 2.55Ε-13 1.03 5.19Ε-12 0 7.97Ε-14 7 3.13Ε-10
GQTPAR 99.7% 3.20 4.17Ε-11 2.45 5.62Ε-10 1 1.11Ε-13 23 2.91Ε-08
GLTR 86.5% 3.83 4.41Ε-10 1.46 2.54Ε-08 1 8.14Ε-14 7 1.49Ε-06

Πίνακας 6.20: Τυπική περίπτωση: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 1 000 σε
4000 στιγµιότυπα

Τα αποτελέσµατα που συνοψίζονται σε όλους τους πίνακες δείχνουν ότι
ο αλγόριθµος MBFGS έλυσε όλα τα προβλήµατα επιτυχώς, σε όλες τις δια-
στάσεις. Αντίθετα, οι δύο άλλοι αλγόριθµοι απέτυχαν να λύσουν το 100%

των προβληµάτων µε την απαιτούµενη ακρίβεια, µε χειρότερο όλων τον
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αλγόριθµο GLTR. Επιπλέον, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο MBFGS

υπερτερεί έναντι των αλγορίθµων GQTPAR και GLTR, ως προς τον αριθµό
των επαναλήψεων Newton. Αυτό ϕαίνεται από όλα τα στατιστικά µέτρα,
στα οποία ο MBFGS παρουσίασε τη µικρότερη τιµή. Μπορούµε να δούµε
ότι ο MBFGS έκανε κατά µέσο όρο, το 1/3 των επαναλήψεων Newton, από
ότι οι άλλοι δύο αλγόριθµοι. Παρόµοια συµπεράσµατα µπορούµε να ε-
ξάγουµε αναφορικά µε την ακρίβεια της λύσης του ΥΠΕ. Η προτεινόµενη
µέθοδος παρουσίασε τη µεγαλύτερη ακρίβεια, συγκριτικά µε τις δύο άλλες
µεθόδους, σε όλες τις διαστάσεις. Πιο συγκεκριµένα, στα µεσαίας κλίµα-
κας προβλήµατα, ο MBFGS έλυσε το ΥΠΕ µε ακρίβεια της τάξης του 10−13.
Στα µεγαλύτερης κλίµακας προβλήµατα, η λύση επιτεύχθηκε µε ακρίβεια
της τάξης του 10−10. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι
είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι, ακόµα και στις µεγάλες διαστάσεις, ο
MBFGS έδωσε λύση µε τη µεγαλύτερη ακρίβεια και το µικρότερο αριθµό
επαναλήψεων Newton.

Mean Std. Div. Min Max
Μέθοδος succ it acc it acc it acc it acc

MBFGS 100.0% 1.31 5.77Ε-13 1.06 7.53Ε-12 0 2.78Ε-13 8 7.41Ε-10
GLTR 86.3% 3.84 1.37Ε-08 1.47 6.93Ε-07 1 2.79Ε-13 7 4.04Ε-05

Πίνακας 6.21: Τυπική περίπτωση: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 10 000 σε
4000 στιγµιότυπα

Mean Std. Div. Min Max
Μέθοδος succ it acc it acc it acc it acc

MBFGS 100.0% 1.14 4.59Ε-11 1.04 9.48Ε-10 0 8.19Ε-13 9 3.88Ε-08
GLTR 87.5% 3.87 7.06Ε-07 1.50 1.07Ε-05 1 8.27Ε-13 7 2.51Ε-04

Πίνακας 6.22: Τυπική περίπτωση: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 100 000

σε 4000 στιγµιότυπα
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Mean Std. Div. Min Max
Μέθοδος succ it acc it acc it acc it acc

MBFGS 100.0% 1.00 7.07Ε-10 1.07 1.22Ε-08 0 2.74Ε-12 9 6.38Ε-07
GLTR 86.8% 3.74 3.74Ε-05 1.49 1.41Ε-04 1 2.75Ε-12 9 8.59Ε-04

Πίνακας 6.23: Τυπική περίπτωση: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 1 000 000

σε 4000 στιγµιότυπα

Αναφορικά µε τις τέσσερις περιπτώσεις που διακρίναµε, ως προς την
επιλογή της παραµέτρου θ και της σχέσης των s και y, παρατηρήσαµε τα
ακόλουθα. Η επιλογή της θ δεν έδειξε να επηρεάζει τη συµπεριφορά κανε-
νός αλγορίθµου. Αντίθετα, η γραµµική ανεξαρτησία ή µη, επηρέασε τους
αλγορίθµους. Παρατηρήσαµε ότι στις περιπτώσεις (γ) και (δ), στις οποίες
τα διανύσµατα είναι συγγραµµικά, ο MBFGS παρουσίασε την υψηλότερη
ακρίβεια και τον µικρότερο αριθµό επαναλήψεων Newton. Αντίθετα, ο
GLTR παρουσίασε τις περισσότερες αποτυχίες, την χαµηλότερη ακρίβεια
λύσης και τον µεγαλύτερο αριθµό επαναλήψεων Newton. Βασιζόµενοι σε
αυτές τις παρατηρήσεις, στις πολύ µεγάλες διαστάσεις, µεταξύ 2 · 106 και
15 · 106, ϑεωρήσαµε µόνο την περίπτωση όπου τα διανύσµατα είναι γραµ-
µικά ανεξάρτητα, επειδή αυτή η περίπτωση είναι η ευκολότερη για τον
αλγόριθµο GLTR.

Τα αριθµητικά αποτελέσµατα των Πινάκων 6.18-6.23 απεικονίζονται
στα Σχήµατα 6.7 και 6.8. Στο Σχήµα 6.9, παρουσιάζεται η απόδοση
των MBFGS και GLTR για n = 106, 2 · 106, 3 · 106, . . . , 15 · 106. Κάθε
σχήµα περιλαµβάνει τρία επιµέρους σχήµατα, σε καθένα από τα οποία
παρουσιάζονται τα προφίλ απόδοσης ως προς τις επαναλήψεις Newton, την
ακρίβεια λύσης, καθώς και το χρόνο CPU (σε δευτερόλεπτα), αντίστοιχα.
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Σχήµα 6.7: Τυπική περίπτωση: Προφίλ απόδοσης για τους MBFGS, GQTPAR και
GLTR, σε σύνολο 12000 στιγµιοτύπων µεσαίας διάστασης (n = 100, 500 και 1000).
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Σχήµα 6.8: Τυπική περίπτωση: Προφίλ απόδοσης για τους MBFGS και GLTR,
σε σύνολο 12000 στιγµιοτύπων µεγάλης κλίµακας (n = 104, 105 και 106).
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Σχήµα 6.9: Τυπική περίπτωση: Προφίλ απόδοσης για τους MBFGS και GLTR, σε
σύνολο 15000 στιγµιοτύπων πολύ µεγάλης κλίµακας (n = 1 · 106, 2 · 106, 3 · 106,
. . ., 15 · 106).

Το Σχήµα 6.7 παρουσιάζει την απόδοση των αλγορίθµων σε προβλήµα-
τα µεσαίας διάστασης. Προφανώς, ο πιο δυναµικός και αποτελεσµατικός
αλγόριθµος εµφανίζεται να είναι ο MBFGS, αφού παρουσιάζει την καλύτε-
ϱη απόδοση σε όλους ανεξαιρέτως τους δείκτες απόδοσης. Ο αλγόριθµος
GQTPAR (Σχ. 6.7(γ΄)), ϕαίνεται να είναι ο πιο χρονοβόρος, κάτι το οποίο
περιµέναµε, αφού αποθηκεύει πίνακα και χρησιµοποιεί την παραγοντο-
ποίηση Cholesky.

Το Σχήµα 6.8 δείχνει την απόδοση των αλγορίθµων στα µεγάλης διά-
στασης προβλήµατα. Σύµφωνα µε τα Σχήµατα 6.8(α΄) και 6.8(ϐ΄), η πιθανό-
τητα να είναι ο MBFGS ο καλύτερος αλγόριθµος, ως προς τις επαναλήψεις
Newton και την ακρίβεια λύσης, είναι 100%. Στην περίπτωση που ϑεω-
ϱούµε το χρόνο CPU ως δείκτη απόδοσης, το Σχήµα 6.8(γ΄) δείχνει ότι τα
εσωτερικά γινόµενα και τα διανυσµατικά αθροίσµατα που χρησιµοποιεί
ο MBFGS για να υπολογίσει µια σχεδόν ακριβή λύση του υποπροβλήµα-
τος, είναι λιγότερο ανέξοδα από ότι η κατά Lanczos τριδιαγωνοποίηση του
B, την οποία χρησιµοποιεί ο GLTR, για να υπολογίσει µια προσεγγιστική
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λύση του ΥΠΕ. Συµπερασµατικά, ϐλέπουµε ότι η µέθοδος MBFGS είναι
προτιµότερη από την GLTR για την επίλυση µεγάλης κλίµακας υποπρο-
ϐληµάτων, αφού εµφανίζεται να είναι η πιο αποδοτική µέθοδος.

Οι δείκτες απόδοσης για πολύ µεγάλης κλίµακας προβλήµατα, πα-
ϱουσιάζονται στο Σχήµα 6.9. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο MBFGS
υπερτερεί έναντι του GLTR, σε όλους τους δείκτες απόδοσης. Τα Σχήµα-
τα 6.9(α΄) και 6.9(γ΄), δείχνουν ότι ο MBFGS είναι ο καλύτερος αλγόριθµος
επίλυσης του ΥΠΕ, µε πιθανότητα 100%. Επιπλέον, το Σχήµα 6.9(γ΄) δεί-
χνει ότι ο MBFGS είναι ο γρηγορότερος αλγόριθµος από τους δύο που
συγκρίνονται. Αυτό οφείλεται στο ότι η MBFGS µέθοδος εκµεταλλεύεται
τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του B. Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι
η προτεινόµενη µέθοδος είναι πολύ πρακτική και αποτελεσµατική, ανα-
ϕορικά µε την επίλυση µεγάλης κλίµακας υποπροβληµάτων, της τάξης
των εκατοµµυρίων µεταβλητών.

6.1.2.2 Τυχαία στιγµιότυπα στη δύσκολη περίπτωση. Για να δηµιουρ-
γήσουµε στιγµιότυπα στη δύσκολη περίπτωση, χρησιµοποιήσαµε το Ma-
tlab. Μέσω της συνάρτησης eigs, υπολογίσαµε τη µικρότερη ιδιοτιµή λ1

και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα u, του εκάστοτε πίνακα B. Αρχικοποιήσα-
µε την ακτίνα περιοχής µε ∆ = 10.0∆hc, όπου

∆hc = ‖ (B − λ1I)† g‖.

Για να είναι το g κάθετο στο u, ϑέσαµε το g ως

g =

(
−u(n)

u(1)
, 0, . . . , 0, 1

)T
, όπου u(1) 6= 0.

Να σηµειώσουµε εδώ ότι, επειδή ο αλγόριθµος GLTR υπολογίζει µια προ-
σεγγιστική και όχι µια σχεδόν ακριβή λύση του ΥΠΕ και δεν είναι σχεδια-
σµένος να αντιµετωπίζει τη δύσκολη περίπτωση, συγκρίναµε τον MBFGS
µόνο µε τον GQTPAR. Επίσης, λόγω των µεγάλων απαιτήσεων µνήµης του
GQTPAR, συγκρίναµε τους δύο αυτούς αλγορίθµους µόνο σε προβλήµατα
µε διαστάσεις n = 100, 500, και 1000.

Για κάθε διάσταση ϑεωρήσαµε µόνο τις περιπτώσεις (α), (ϐ) και (γ).
Την περίπτωση (δ) την εξαιρέσαµε για τον εξής λόγο: η συγκεκριµένη
περίπτωση δείχνει ότι ο B έχει µία ιδιοτιµή ίση µε θ, πολλαπλότητας
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n. Εποµένως, ο B είναι ένα πολλαπλάσιο του µοναδιαίου πίνακα, µε
ιδιοδιανύσµατα τα

ei = (0, 0, . . . , 1, 0, . . . , 0)T ,

όπου το 1 είναι στην i συνιστώσα. Επειδή η δύσκολη περίπτωση εµφα-
νίζεται όταν όλα τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στην πιο αρνητική
ιδιοτιµή είναι κάθετα µε το g, στην περίπτωση (δ), ϑα έπρεπε το g να είναι
µηδέν. Γι αυτό το λόγο δεν εξετάσαµε τη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση.
Συνεπώς, έχουµε συνολικά 9 000 στιγµιότυπα µεσαίας κλίµακας.

Mean Std. Div. Min Max
Μέθοδος succ it acc it acc it acc it acc

MBFGS 100.0% 0 9.13Ε-06 0.0 1.84Ε-04 0 8.24Ε-11 0 7.15Ε-03
GQTPAR 96.8% 27.52 1.41Ε-06 3.3 1.56Ε-05 18 6.45Ε-14 43 6.88Ε-04

Πίνακας 6.24: ∆ύσκολη Περίπτωση: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 100 σε
3000 στιγµιότυπα

Οι Πίνακες 6.24, 6.25, και 6.26, συνοψίζουν τα αποτελέσµατα για
τις διαστάσεις 100, 500, 1000, αντίστοιχα. ΄Ολοι οι πίνακες δείχνουν ότι
η συµπεριφορά και των δύο αλγορίθµων, του MBFGS και του GQTPAR,
είναι παρόµοια, αναφορικά µε την ακρίβεια της λύσης. Από την άλλη
µεριά, ο MBFGS υπερτερεί σηµαντικά του GQTPAR, ως προς τον αριθµό
των επαναλήψεων Newton. ΄Οπως µπορούµε να δούµε, η προτεινόµενη
µέθοδος, λύνει το υποπρόβληµα στη δύσκολη περίπτωση αναλυτικά και
κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να κάνει καµία επανάληψη Newton.

Mean Std. Div. Min Max
Μέθοδος succ it acc it acc it acc it acc

MBFGS 100.0% 0 9.13Ε-06 0.0 2.11Ε-04 0 9.31Ε-11 0 7.94Ε-03
GQTPAR 96.0% 29.10 1.25Ε-06 3.7 1.58Ε-05 17 1.22Ε-08 52 7.97Ε-04

Πίνακας 6.25: ∆ύσκολη Περίπτωση: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 500 σε
3000 στιγµιότυπα
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Mean Std. Div. Min Max
Μέθοδος succ it acc it acc it acc it acc

MBFGS 99.9% 0 1.23Ε-05 0.0 2.01Ε-04 0 1.86Ε-11 0 6.69Ε-03
GQTPAR 98.5% 27.44 2.50Ε-06 3.4 4.06Ε-05 19 2.58Ε-08 55 1.67Ε-03

Πίνακας 6.26: ∆ύσκολη Περίπτωση: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 1 000

σε 3000 στιγµιότυπα

Βασιζόµενοι σε αυτή την παρατήρηση µπορούµε να πούµε ότι για τον αλ-
γόριθµο MBFGS, η δύσκολη περίπτωση ουσιαστικά αποτελεί την ¨εύκολη¨
περίπτωση.

Το Σχήµα 6.10 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα από τους Πίνακες 6.24-
6.26. Οι δείκτες απόδοσης είναι η ακρίβεια λύσης (acc) και ο χρόνος CPU
(σε δευτερόλεπτα). ∆εν αναφέραµε την απόδοση ως προς τις επαναλήψεις
Newton (it), λόγω του ότι ο MBFGS δεν χρειάζεται να κάνει καµία τέτοια
επανάληψη για να λύσει το υποπρόβληµα.
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(ϐ΄) Απόδοση ως προς τον CPU χρόνο

Σχήµα 6.10: ∆ύσκολη περίπτωση: Προφίλ απόδοσης για τους MBFGS και
GQTPAR, σε σύνολο 9000 στιγµιοτύπων µεσαίας κλίµακας (n = 100, 500 και
1000).

Το Σχήµα 6.10(α΄) δείχνει ότι ο αλγόριθµος MBFGS υπερτερεί του αλγο-
ϱίθµου GQTPAR, ως προς την ακρίβεια της λύσης. Η ίδια παρατήρηση,
όπως ήταν αναµενόµενο, µπορεί να γίνει και στο Σχήµα 6.10(ϐ΄), λόγω των
απαιτήσεων µνήµης του αλγορίθµου GQTPAR.

6.1.3 Συγκριτικά αποτελέσµατα για τις 1BFGS και 2BFGS
ενηµερώσεις

Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζουµε τα αριθµητικά αποτελέσµατα που
προέκυψαν από τυχαία στιγµιότυπα υποπροβληµάτων, στην περίπτωση
όπου ο εσσιανός πίνακας προσεγγίστηκε από τις 1BFGS και 2BFGS ε-
νηµερώσεις ελάχιστης και µικρής µνήµης, αντίστοιχα. Τα αριθµητικά
αποτελέσµατα αυτής της ενότητας έχουν καταγραφεί στην εργασία των A-
postolopoulou et al., Solving the quadratic trust-region subproblem in

a low-memory BFGS framework, Optimization Methods and Software,

Volume 23, Issue 5, pp. 651-674 [12].
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Τα προβλήµατα έχουν διάσταση από 100 έως και 100 000 µεταβλητές
και δηµιουργήθηκαν σε MATLAB. Για να µπορέσουµε να συγκρίνουµε
όλους τους αλγορίθµους ως προς το CPU χρόνο, υλοποιήσαµε τον Αλγό-
ϱιθµο 5.4, για την περίπτωση m = 1 (1BFGS) και για m = 2 (2BFGS), σε
MATLAB 7.3. ΄Ολα τα αριθµητικά πειράµατα έγιναν σε προσωπικό υπολο-
γιστή Pentium 1.86 GHz, µε 2GB RAM, χρησιµοποιώντας το λειτουργικό
σύστηµα Linux. Χρησιµοποιήθηκε η αριθµητική κινητής υποδιαστολής
IEEE διπλής ακρίβειας περίπου 2.2× 10−16.

Συγκρίναµε τη µέθοδό µας µε τους GQTPAR [3] και LSTRS [79] αλγο-
ϱίθµους. Για να έχουµε σύγκριση ως προς το CPU χρόνο, υλοποιήσαµε τον
GQTPAR σε MATLAB. ∆ηλαδή, ο συγκρινόµενος αλγόριθµος GQTPAR είναι
µια εκδοχή σε MATLAB της υπορουτίνας dgqt.f του πακέτου MINPACK-
2. Ας σηµειώσουµε εδώ ότι για µεγάλες διαστάσεις (n ≥ 1000) αναφέρουµε
αριθµητικά αποτελέσµατα µόνο για του αλγορίθµους 1BFGS, 2BFGS και
LSTRS, επειδή ο αλγόριθµος GQTPAR απαιτεί πολλή µνήµη για την πα-
ϱαγοντοποίηση του προσεγγιστικού εσσιανού πίνακα.

Για κάθε διάσταση n, παράχθηκαν 100 τυχαία στιγµιότυπα µε τον
ακόλουθο τρόπο. Οι συντεταγµένες των διανυσµάτων g, sm, και ym (m =

1, 2), όπου το m δηλώνει τον αριθµό των αποθηκευµένων διανυσµατικών
Ϲευγών που χρειάζονται για την ενηµέρωση του πίνακα B, επιλέχθηκαν
ανεξάρτητα από οµοιόµορφες κατανοµές στο διάστηµα (−105,+105).

Συνολικά, παρήχθησαν 3200 διαφορετικά στιγµιότυπα, διαιρούµενα
σε δύο οµάδες, µεσαίας (n = 100, 200, 300, 400, 500) και µεγάλης διάστα-
σης (n = 103, 104, 105). Τα µισά από αυτά τα στιγµιότυπα αναφέρονται
στην τυπική περίπτωση, ενώ τα υπόλοιπα στη δύσκολη περίπτωση. Για
κάθε αλγόριθµο χρησιµοποιήσαµε το ίδιο σύνολο τυχαίων στιγµιοτύπων.
Θεωρήσαµε ότι ένα στιγµιότυπο ΥΠΕ επιλύθηκε επιτυχώς, αν υπολογίστη-
κε µια λύση που ικανοποιεί την ανίσωση

|(‖d‖ −∆) /∆| ≤ tol

για αµφότερες την τυπική και τη δύσκολη περίπτωση. Σε όλους τους
αλγορίθµους, η απαιτούµενη ακρίβεια tol τέθηκε ίση µε 10−8. Ο µέγιστος
αριθµός επαναλήψεων Newton που επιτράπηκε ήταν

maxiter = 200,
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ενώ η περιοχή εµπιστοσύνης ορίστηκε ως

∆ = 10.

Για να παράγουµε στιγµιότυπα στη δύσκολη περίπτωση, για n ≤ 500,
χρησιµοποιήσαµε τη συνάρτηση του Matlab, eigs, για να υπολογίσουµε
τη µικρότερη ιδιοτιµή λ1 και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα u του πίνακα
B, σχηµατιζόµενου από τα διανυσµατικά Ϲεύγη. Για τους αλγορίθµους
1BFGS, 2BFGS και GQTPAR, αρχικοποιήσαµε την ακτίνα περιοχών εµπι-
στοσύνης µε ∆ = 10.0∆hc, όπου

∆hc = ‖ (B − λ1I)† g‖.

Το διάνυσµα της κλίση g υπολογίστηκε ως

g =

(
−u(n)

u(1)
, 0, . . . , 0, 1

)T
,

ώστε να είναι κάθετο στο ιδιοδιάνυσµα της µικρότερης ιδιοτιµής. Για τον
αλγόριθµο LSTRS, ϑέσαµε

∆ = 2.0∆hc και g = g − u(gTu).

Για τα προβλήµατα µε µεγαλύτερη διάσταση, δηλαδή για n ≥ 1000, ϑέσα-
µε

∆hc = ‖(B + λ̂I)−1g‖,

όπου τα λ̂ = −λ1 + tol και (B+ λ̂I)−1g, υπολογίστηκαν από τους τύπους
του Κεφαλαίου 4. Να σηµειώσουµε εδώ ότι επιλέξαµε τα στιγµιότυπα που
εµφανίζεται δύσκολη περίπτωση για όλους τους αλγορίθµους. ΄Οπως α-
ναφέραµε στην Υποενότητα 6.1.1, στην LSTRS µέθοδο δεν αντιστοιχούν
όλα τα στιγµιότυπα στη δύσκολη περίπτωση, λόγω της µεθόδου Lanczos
που χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη µέθοδος. Για το λόγο αυτό, απαιτήσα-
µε από τον γεννήτορα των στιγµιοτύπων να ελέγχει αν κάθε παραγόµενο
στιγµιότυπο αποτελεί δύσκολη περίπτωση για όλες ανεξαιρέτως τις µεθό-
δους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο γεννήτορας συνέχιζε στην παραγωγή
νέου στιγµιοτύπου.

Τα αριθµητικά αποτελέσµατα συνοψίζονται στους Πίνακες 6.27-6.32.
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Κάθε γραµµή αυτών των πινάκων δείχνει τη διάσταση του προβλήµατος
(n), το µέσο όρο των επαναλήψεων Newton, (it), τη µέση σχετική ακρίβεια
(acc) της λύσης περιοχών εµπιστοσύνης

|(‖d‖ −∆) /∆| ,

καθώς και το µέσο CPU χρόνο (cpu) σε δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση
όπου λ = 0 και ‖d‖ < ∆, χρησιµοποιήσαµε την απόλυτη τιµή του γινο-
µένου λ (‖d‖ −∆) αντί της σχετικής ακρίβειας |(‖d‖ −∆) /∆|.

Πίνακας 6.27: Συγκριτικά αποτελέσµατα για την τυπική περίπτωση (m = 1),
100 στιγµιότυπα ανά διάσταση

1BFGS GQTPAR LSTRS

n it acc cpu it acc cpu it acc cpu

100 1.0 4.1Ε-15 6.8Ε-04 0.07 5.8Ε-07 1.1Ε-02 2.1 4.2Ε-10 1.4Ε-02
200 1.0 5.9Ε-12 7.2Ε-04 0.05 3.7Ε-08 5.1Ε-02 2.0 4.6Ε-10 1.4Ε-02
300 1.0 1.7Ε-16 6.7Ε-04 0.06 6.2Ε-13 1.5Ε-01 2.0 1.2Ε-10 1.4Ε-02
400 1.0 2.1Ε-16 7.8Ε-04 0.07 1.9Ε-12 3.4Ε-01 2.0 7.9Ε-11 1.4Ε-02
500 1.0 2.0Ε-16 6.9Ε-04 0.03 2.7Ε-13 6.2Ε-01 2.0 3.0Ε-12 1.4Ε-02

Πίνακας 6.28: Συγκριτικά αποτελέσµατα για τη δύσκολη περίπτωση (m = 1),
100 στιγµιότυπα ανά διάσταση

1BFGS GQTPAR LSTRS

n it acc cpu it acc cpu it acc cpu

100 0.0 1.1Ε-16 2.4Ε-04 10.6 8.4Ε-03 7.9Ε-02 15.1 4.9Ε-11 6.5Ε-02
200 0.0 1.3Ε-16 6.2Ε-04 10.0 2.8Ε-02 4.2Ε-01 16.5 2.0Ε-02 6.9Ε-02
300 0.0 1.4Ε-16 4.8Ε-04 7.7 5.2Ε-02 9.9Ε-01 17.1 5.7Ε-11 8.0Ε-02
400 0.0 1.4Ε-16 6.0Ε-04 5.8 1.7Ε-03 2.0Ε+00 17.4 1.0Ε-10 7.4Ε-02
500 0.0 1.6Ε-16 5.9Ε-04 6.7 4.3Ε-01 4.0Ε+00 17.9 1.1Ε-02 7.8Ε-02

Οι Πίνακες 6.27-6.30 συνοψίζουν τα αποτελέσµατα των προβληµάτων
µεσαίας διάστασης, ενώ οι Πίνακες 6.31 και 6.32 συνοψίζουν τα αποτε-
λέσµατα των προβληµάτων µεγαλύτερης διάστασης. Υπενθυµίζουµε ότι
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στους δύο τελευταίους πίνακες δεν αναφέρουµε αποτελέσµατα για τον αλ-
γόριθµο GQTPAR, επειδή είναι ανέφικτη η εφαρµογή αυτού του αλγορίθ-
µου σε αυτές τις διαστάσεις.

Τα αποτελέσµατα στους Πίνακες 6.27 και 6.29 (τυπική περίπτωση) δεί-
χνουν ότι ο αλγόριθµος GQTPAR υπερτερεί έναντι των αλγορίθµων 1BFGS,
2BFGS και LSTRS µόνο ως προς το µέσο αριθµό επαναλήψεων.

Πίνακας 6.29: Συγκριτικά αποτελέσµατα για την τυπική περίπτωση (m = 2),
100 στιγµιότυπα ανά διάσταση

2BFGS GQTPAR LSTRS

n it acc cpu it acc cpu it acc cpu

100 1.0 1.8Ε-16 1.6Ε-03 0.14 1.2Ε-11 1.0Ε-02 2.0 6.5Ε-10 1.4Ε-02
200 1.0 2.9Ε-16 1.7Ε-03 0.09 3.3Ε-12 5.1Ε-02 2.0 3.6Ε-10 1.5Ε-02
300 1.0 3.5Ε-16 2.0Ε-03 0.08 1.0Ε-12 1.5Ε-01 2.0 2.6Ε-10 1.5Ε-02
400 1.0 5.6Ε-16 2.0Ε-03 0.09 5.5Ε-11 3.8Ε-01 2.0 2.8Ε-10 1.5Ε-02
500 1.0 3.1Ε-12 2.1Ε-03 0.06 6.1Ε-09 6.4Ε-01 2.0 1.3Ε-10 1.5Ε-02

Εντούτοις, αµφότεροι οι αλγόριθµοι 1BFGS και 2BFGS παρουσιάζουν τις
καλύτερες επιδόσεις έναντι των αλγορίθµων GQTPAR και LSTRS, ως προς
τη σχετική ακρίβεια και τον CPU χρόνο.

Πίνακας 6.30: Συγκριτικά αποτελέσµατα για τη δύσκολη περίπτωση (m = 2),
100 στιγµιότυπα ανά διάσταση

2BFGS GQTPAR LSTRS

n it acc cpu it acc cpu it acc cpu

100 0.0 1.1Ε-16 1.3Ε-03 9.0 1.7Ε-02 6.7Ε-02 15.9 1.0Ε-02 7.3Ε-02
200 0.0 1.2Ε-16 1.4Ε-03 6.1 2.3Ε-02 2.5Ε-01 15.9 7.6Ε-02 7.3Ε-02
300 0.0 1.3Ε-16 1.6Ε-03 7.3 2.4Ε-01 1.0Ε+00 17.3 4.5Ε-12 8.3Ε-02
400 0.0 1.4Ε-16 1.7Ε-03 7.4 7.0Ε-02 1.7Ε+00 16.7 2.2Ε-16 8.3Ε-02
500 0.0 1.6Ε-16 1.8Ε-03 6.6 5.3Ε-01 3.7Ε+00 18.5 3.0Ε-02 1.0Ε-01

Από την άλλη µεριά, αναφορικά µε τη δύσκολη περίπτωση (Πίνα-
κες 6.28 και 6.30), οι αλγόριθµοι 1BFGS και 2BFGS δείχνουν να υπερ-
τερούν σηµαντικά έναντι των άλλων δύο αλγορίθµων, ειδικά σε αριθµό
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επαναλήψεων και ποιότητας λύσης (τάξεως 10−16). Παρόµοια συµπερά-
σµατα µπορούν να εξαχθούν και από τους Πίνακες 6.31 και 6.32, όπου η
διάσταση των στιγµιοτύπων ΥΠΕ είναι πολύ µεγάλη.

Πίνακας 6.31: Συγκριτικά αποτελέσµατα για µεγάλης διάστασης ΥΠΕ (m = 1),
100 στιγµιότυπα ανά διάσταση

1BFGS LSTRS

n it acc cpu it acc cpu

τυπική
περίπτωση

103 1.0 1.2Ε-13 1.8Ε-03 2.0 1.6Ε-10 2.4Ε-02
104 1.0 6.1Ε-16 2.0Ε-03 2.0 6.3Ε-12 3.2Ε-02
105 1.0 3.1Ε-10 1.8Ε-02 2.0 1.1Ε-12 4.2Ε-01

δύσκολη
περίπτωση

103 0.0 2.0Ε-16 8.9Ε-04 18.6 7.2Ε+00 1.0Ε-01
104 0.0 5.7Ε-16 2.4Ε-03 20.5 3.9Ε-01 2.8Ε-01
105 0.0 2.0Ε-15 1.6Ε-02 22.8 2.1Ε+00 5.2Ε+00

Πίνακας 6.32: Συγκριτικά αποτελέσµατα για µεγάλης διάστασης ΥΠΕ (m = 2),
100 στιγµιότυπα ανά διάσταση

2BFGS LSTRS

n it acc cpu it acc cpu

τυπική
περίπτωση

103 1.0 2.3Ε-16 5.4Ε-03 2.0 8.6Ε-11 1.7Ε-02
104 0.9 1.6Ε-11 1.4Ε-02 2.0 7.0Ε-12 5.4Ε-02
105 0.9 2.3Ε-10 2.0Ε-01 2.0 1.0Ε-11 9.6Ε-01

δύσκολη
περίπτωση

103 0.0 2.4Ε-16 2.9Ε-03 19.9 3.2Ε+00 1.3Ε-01
104 0.0 6.2Ε-16 1.1Ε-02 22.6 6.9Ε-01 6.0Ε-01
105 0.0 1.9Ε-15 1.5Ε-01 24.7 4.8Ε-01 1.2Ε+01

Τα αποτελέσµατα όλων των πινάκων δείχνουν ότι η επίδοση της προτει-
νόµενης µεθόδου είναι πολλά υποσχόµενη. Η µέθοδος µπορεί να χειριστεί
εξίσου καλά και την εύκολη και τη δύσκολη περίπτωση αρκετά γρήγορα,
δίνοντας λύσεις µεγάλης ακρίβειας σε µικρό αριθµό επαναλήψεων. ΄Ολα
τα στιγµιότυπα ΥΠΕ επιλύθηκαν επιτυχώς από τους αλγορίθµους 1BFGS
και 2BFGS. Αντιθέτως, οι άλλοι δύο αλγόριθµοι σε µερικά στιγµιότυπα,



6.2 Ο προτεινόµενος αλγόριθµος ϐελτιστοποίησης 229

δεν έφτασαν τη απαιτούµενη ακρίβεια, ειδικά στη δύσκολη περίπτωση.
Γενικά, κάποιος ϑα µπορούσε να παρατηρήσει ότι στην τυπική περίπτωση
όλοι οι αλγόριθµοι συµπεριφέρθηκαν παρόµοια, αλλά στη δύσκολη περί-
πτωση, η απόδοση της προτεινόµενης µεθόδου είναι πολύ ενθαρρυντική,
δείχνοντας ότι είναι πολλά υποσχόµενη για πρακτικές εφαρµογές.

6.2 Ο προτεινόµενος αλγόριθµος ϐελτιστοποίησης

Στην ενότητα αυτή χρησιµοποιούµε τον Αλγόριθµο 5.4 επίλυσης του ΥΠΕ
(σελίδα 180, Κεφάλαιο 5), µέσα στο πλαίσιο ενός αλγορίθµου περιοχής
εµπιστοσύνης (ϐλέπε Αλγόριθµο 2.4, σελ. 59), για την ελαχιστοποίηση
µη γραµµικών αντικειµενικών συναρτήσεων. Ο προσεγγιστικός εσσιανός
που χρησιµοποιείται προκύπτει από τις 1BFGS και 2BFGS ενηµερώσεις
ελάχιστης και µικρής µνήµης αντίστοιχα. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα
αυτής της ενότητας έχουν καταγραφεί στην εργασία των Apostolopoulou
et al., Solving the quadratic trust-region subproblem in a low-memory

BFGS framework, Optimization Methods and Software, Volume 23, Issue

5, pp. 651-674 [12].
Πιο συγκεκριµένα, οι αλγόριθµοι 1BFGS, 2BFGS, LSTRS και GQTPAR,

χρησιµοποιήθηκαν στη µέθοδο περιοχών εµπιστοσύνης (ϐλέπε Κεφάλαιο 2,
Ενότητα 2.7), για την επίλυση µεγάλης κλίµακας προβληµάτων ϐελτιστο-
ποίησης χωρίς περιορισµούς. Υπενθυµίζουµε ότι το ϐασικό πρόβληµα σε
κάθε ϐήµα ενός τέτοιου αλγορίθµου, είναι η επίλυση του ΥΠΕ, τουλάχι-
στον µία ϕορά. Χρησιµοποιήσαµε το ίδιο πλαίσιο αλγορίθµου περιοχών
εµπιστοσύνης, όπου ο L-BFGS τύπος για m = 1 και 2 χρησιµοποιήθηκε
για την ενηµέρωση του πίνακα Bk. Ο κώδικας γράφτηκε σε MATLAB 7.3
και όλα τα αριθµητικά πειράµατα έγιναν σε προσωπικό υπολογιστή Pen-
tium 1.86 GHz, µε 2GB RAM, χρησιµοποιώντας το λειτουργικό σύστηµα
Linux.

Επειδή οBk µπορεί να είναι µη ϑετικά ορισµένος, η συνθήκη sTk yk > 0

δεν ισχύει πάντα. ΄Ετσι, για να είναι ο Bk καλά ορισµένος, παραλείψαµε
την αποθήκευση του διανυσµατικού Ϲεύγους {sk, yk}, όταν ίσχυε η σχέση

|sTk yk| ≤ 10−12‖sk‖ ‖yk‖.

Ως κριτήριο τερµατισµού, ϑέσαµε το ‖gk‖ ≤ tol, όπου tol = 10−5. Για την
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επίλυση του ΥΠΕ, χρησιµοποιήθηκαν όλοι οι προαναφερθέντες αλγόριθ-
µοι, για λόγους σύγκρισης. Για τους αλγορίθµους 1BFGS και 2BFGS το
κριτήριο τερµατισµού των επαναλήψεων Newton στο ΥΠΕ ήταν

|(‖d‖ −∆) /∆| ≤ 10−5 ή |ψ(λ)| ≤ 10−5.

Για τον αλγόριθµο GQTPAR η ακρίβεια ορίστηκε ως rtol = 10−5 και atol =

10−20, ενώ για τον αλγόριθµο LSTRS ϑέσαµε

epsilon.Delta = epsilon.HC = 10−5.

∆ιαλέξαµε τριάντα δύο (32) προβλήµατα ϐελτιστοποίησης χωρίς περιο-
ϱισµούς [47, 62], τα οποία µπορούµε να τα γενικεύσουµε σε οποιαδήποτε
διάσταση. Αρκεστήκαµε στη γενίκευσή τους µέχρι και 100 000 µεταβλη-
τές :

Πίνακας 6.33: Προβλήµατα ϐελτιστοποίησης

1. Extended Trigonometric 17. Diagonal 6
2. Extended Rosenbrock 18. Diagonal 7
3. Extended White & Holst 19. Diagonal 8
4. Extended Beale 20. Full Hessian
5. Extended Penalty 21. Sincos
6. Extended Tridiagonal 1 22. Broyden tridiagonal
7. Extended Three Expo Terms 23. Nondia
8. Extended Himmelblau 24. Dqdrtic
9. Extended Block-Diagonal BD1 25. Dixmaana
10. Extended Block-Diagonal BD2 26. Dixmaanb
11. Generalized Tridiagonal 1 27. Dixmaanc
12. Generalized Tridiagonal 2 28. Edensch
13. Generalized Quartic GQ1 29. Liarwhd
14. Generalized Quartic GQ2 30. Cosine
15. Raydan 2 31. Extended Denschnb
16. Diagonal 4 32. Extended Denschnf

Για κάθε συνάρτηση διεξήχθησαν πέντε (5) αριθµητικά πειράµατα διαφο-
ϱετικής διάστασης το καθένα, µε αριθµό µεταβλητών n = 100, 500 (µεσαί-
ας κλίµακας προβλήµατα), 103, 104 και 105 (µεγαλύτερης κλίµακας
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Πίνακας 6.34: Συγκριτικά αποτελέσµατα για µεσαίας διάστασης προβλήµατα

n = 100 n = 500

m = 1 m = 2 m = 1 m = 2

Νο. 1BFGS GQTPAR LSTRS 2BFGS GQTPAR LSTRS 1BFGS GQTPAR LSTRS 2BFGS GQTPAR LSTRS

1. 74 220 71 73 − 61 75 282 78 63 − 49
2. 81 − 1868 56 − 826 78 − − 45 − 831
3. 72 − − 63 − − 58 − − 62 − −
4. 50 − 42 19 − 41 52 − 114 23 1981 42
5. 38 40 42 36 − 28 57 52 57 46 − 46
6. 28 420 23 18 − 15 23 − 10 34 − −
7. 19 31 19 14 62 12 22 24 23 14 69 14
8. 21 26 22 12 48 16 23 25 23 15 180 14
9. 44 47 38 17 56 16 39 36 35 28 430 19

10. 47 258 53 21 1193 25 26 66 24 19 1921 15
11. 23 41 23 24 39 22 30 36 30 24 40 24
12. 64 62 64 42 77 40 43 436 42 38 160 57
13. 12 12 12 10 35 12 16 24 16 14 190 13
14. 47 87 47 39 262 40 50 110 55 39 214 49
15. 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 17 7
16. 42 1457 89 12 1195 7 42 1435 52 10 1350 14
17. 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 17 7
18. 11 11 10 12 95 11 10 10 10 10 84 10
19. 8 8 8 8 11 8 7 7 7 7 8 7
20. 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
21. 16 20 16 14 544 12 25 26 25 14 744 14
22. 45 61 44 33 126 35 98 279 103 93 221 77
23. 48 1659 295 29 − 79 52 − − 30 − 435
24. 280 − 301 98 27 114 199 − 263 100 30 96
25. 8 9 8 9 234 9 11 11 11 10 342 10
26. 9 9 9 10 401 9 11 11 11 12 1964 11
27. 11 11 11 11 813 11 12 12 12 13 1999 12
28. 28 38 28 24 39 27 43 59 42 27 193 28
29. 58 264 49 31 1834 51 66 1243 93 30 − 54
30. 21 14 20 27 120 16 13 17 13 20 66 13
31. 10 12 10 10 15 10 14 16 14 12 29 10
32. 19 25 19 24 270 18 23 26 23 24 951 19
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(α΄) m = 1

(ϐ΄) m = 2

Σχήµα 6.11: Μέσος όρος επαναλήψεων για µεσαίας διάστασης προβλήµατα.

προβλήµατα), αντίστοιχα. Η αρχική ακτίνα περιοχής εµπιστοσύνης ∆0
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ορίστηκε, για n = 100 και 500, ως ∆0 = 10. Για τα µεγαλύτερης διάστασης
προβλήµατα ( 103, 104 και 105), ορίστηκε ως ∆0 = 100. Για τον αριθµό
µεταβλητών n = 103, 104 και 105, συγκρίναµε τη µέθοδό µας µόνο µε
τον αλγόριθµο LSTRS, λόγω του υπολογιστικού κόστους του αλγορίθµου
περιοχών εµπιστοσύνης που χρησιµοποιεί τον GQTPAR για την επίλυση
του ΥΠΕ.

Τα αριθµητικά αποτελέσµατα συνοψίζονται στους Πίνακες 6.34-6.37.
Η πρώτη στήλη δηλώνει τον αύξοντα αριθµό του προβλήµατος, όπως αυτός
δόθηκε στον Πίνακα 6.33. Οι δείκτες απόδοσης που αναφέρονται είναι οι
εξής : ο αριθµός των επαναλήψεων (it) του αλγορίθµου περιοχών εµπιστο-
σύνης, ο οποίος ισούται µε τον αριθµό των συναρτησιακών υπολογισµών
και των υπολογισµό κλίσεων ανά επανάληψη, καθώς και ο CPU χρόνος
(cpu) σε δευτερόλεπτα. Σε όλους τους πίνακες, το σύµβολο ‘−’ χρησιµο-
ποιείται για να δείξει ότι το αντίστοιχο πρόβληµα απέτυχε να συγκλίνει
µε την προβλεπόµενη ακρίβεια, δηλαδή ‖gk‖ ≤ 10−5, µέσα στο µέγιστο
αριθµό επιτρεπόµενων επαναλήψεων (maxiter = 2000).

Ο Πίνακας 6.34 συνοψίζει τα αποτελέσµατα για n = 100 και n =

500. Σε αυτό τον πίνακα αναφέρουµε, για κάθε µέθοδο, µόνο τον αριθµό
των επαναλήψεων. Οι Πίνακες 6.35-6.37 συνοψίζουν τα αποτελέσµατα
αναφορικά µε τις υπόλοιπες διαστάσεις.

Το Σχήµα 6.11 απεικονίζει τα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν στον
Πίνακα 6.34 και δείχνει το µέσο όρο των επαναλήψεων που έκανε κάθε
µέθοδος. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα που καταγράφονται στους Πίνα-
κες 6.35-6.37 απεικονίζονται στα Σχήµατα 6.12 και 6.13. Τα σχήµατα
αυτά δείχνουν το µέσο όρο των επαναλήψεων, καθώς και το άθροισµα
του απαιτούµενου CPU χρόνου για να λυθεί ένα πρόβληµα, για τους αλ-
γορίθµους 1BFGS, 2BFGS και LSTRS αντίστοιχα. Για να υπολογίσουµε
αµφότερους αυτούς τους δείκτες απόδοσης, λάβαµε υπόψη µας, σε όλους
τους αλγορίθµους, µόνο τα προβλήµατα που λύθηκαν επιτυχώς µε την
απαιτούµενη ακρίβεια, µέσα στο όριο που τέθηκε για το µέγιστο αριθµό
επαναλήψεων.

Παρατηρώντας τον Πίνακα 6.34 καθώς και το Σχήµα 6.11, ϐλέπουµε
ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος έλυσε το 100% των προβληµάτων µεσαίας
διάστασης. Επιπλέον, παρουσίασε την καλύτερη επίδοση ανάµεσα στις
άλλες δύο µεθόδους, αφού είχε τον µικρότερο µέσο όρο επαναλήψεων για
αµφότερα τα m = 1 και 2.
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Πίνακας 6.35: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 1000

m = 1 m = 2

1BFGS LSTRS 2BFGS LSTRS

Νο. it cpu it cpu it cpu it cpu

1. 72 8.7Ε-02 23 3.6Ε-01 82 2.9Ε-01 − −
2. 80 4.4Ε-02 − − 64 1.2Ε-01 780 1.7Ε+01
3. 93 9.7Ε-02 − − 112 9.5Ε-01 − −
4. 48 3.4Ε-02 136 2.2Ε+00 27 4.6Ε-02 57 1.5Ε+00
5. 58 2.4Ε-02 64 1.2Ε+00 48 5.6Ε-02 47 1.1Ε+00
6. 37 4.2Ε-02 − − 23 3.4Ε-02 − −
7. 15 1.2Ε-02 16 2.4Ε-01 12 1.7Ε-02 15 2.9Ε-01
8. 18 6.5Ε-03 30 4.4Ε-01 16 1.4Ε-01 14 3.1Ε-01
9. 31 1.4Ε-02 41 7.3Ε-01 24 1.6Ε-01 18 3.7Ε-01

10. 43 3.2Ε-02 29 4.3Ε-01 23 3.5Ε-02 22 4.0Ε-01
11. 31 2.5Ε-02 28 4.1Ε-01 25 3.7Ε-02 27 5.4Ε-01
12. 62 8.4Ε-02 54 1.1Ε+00 41 7.6Ε-02 44 9.2Ε-01
13. 21 8.4Ε-03 13 1.7Ε-01 13 1.3Ε-02 19 3.9Ε-01
14. 39 1.5Ε-02 42 7.3Ε-01 36 4.1Ε-02 45 9.5Ε-01
15. 8 4.3Ε-03 8 1.1Ε-01 8 1.4Ε-02 8 1.7Ε-01
16. 51 2.9Ε-02 50 7.3Ε-01 7 5.7Ε-03 7 1.1Ε-01
17. 8 7.9Ε-03 8 1.1Ε-01 8 1.4Ε-02 8 1.6Ε-01
18. 12 7.3Ε-03 11 1.3Ε-01 14 1.3Ε-01 12 2.1Ε-01
19. 10 6.9Ε-03 5 5.9Ε-02 10 1.4Ε-02 10 1.7Ε-01
20. 5 3.4Ε-03 6 5.7Ε-02 5 5.0Ε-03 5 5.9Ε-02
21. 18 1.0Ε-02 21 3.1Ε-01 12 1.7Ε-02 12 2.0Ε-01
22. 71 4.7Ε-02 115 2.1Ε+00 41 4.5Ε-02 43 8.9Ε-01
23. 58 9.4Ε-02 − − 130 2.5Ε+00 823 4.3Ε+01
24. 265 1.5Ε-02 253 4.6Ε+00 144 3.3Ε-01 136 3.1Ε+00
25. 9 2.0Ε-02 11 1.6Ε-01 9 2.7Ε-02 9 1.7Ε-01
26. 9 2.1Ε-02 11 1.7Ε-01 9 2.4Ε-02 9 1.6Ε-01
27. 10 2.5Ε-02 13 2.0Ε-01 10 3.0Ε-02 10 1.7Ε-01
28. 28 3.5Ε-02 37 6.1Ε-01 29 5.2Ε-02 27 5.4Ε-01
29. 77 4.7Ε-02 67 1.4Ε+00 43 7.5Ε-02 54 1.2Ε+00
30. 53 3.5Ε-02 16 2.3Ε-01 53 8.0Ε-02 29 7.3Ε-01
31. 15 5.0Ε-03 15 2.2Ε-01 12 1.2Ε-02 14 2.3Ε-01
32. 29 1.4Ε-02 27 4.2Ε-01 25 1.8Ε-01 23 4.8Ε-01
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Πίνακας 6.36: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 10 000

m = 1 m = 2

1BFGS LSTRS 2BFGS LSTRS

Νο. it cpu it cpu it cpu it cpu

1. 87 5.6Ε-01 83 3.9Ε+00 61 5.4Ε-01 79 7.3Ε+00
2. 86 1.8Ε-01 − − 53 6.4Ε-01 845 9.0Ε+01
3. 86 5.4Ε-01 − − 82 5.7Ε+00 − −
4. 62 2.4Ε-01 142 8.0Ε+00 19 1.7Ε-01 72 7.6Ε+00
5. 65 1.2Ε-01 78 3.7Ε+00 69 3.6Ε-01 − −
6. 28 2.0Ε-01 − − 18 1.6Ε-01 − −
7. 21 9.8Ε-02 18 8.5Ε-01 17 1.2Ε-01 14 1.2Ε+00
8. 23 3.9Ε-02 27 1.1Ε+00 13 5.3Ε-02 18 1.5Ε+00
9. 48 1.0Ε-01 35 1.6Ε+00 20 9.5Ε-02 20 1.5Ε+00

10. 49 2.5Ε-01 33 1.4Ε+00 20 2.1Ε-01 47 3.7Ε+00
11. 41 1.7Ε-01 33 1.6Ε+00 27 1.8Ε-01 22 2.1Ε+00
12. 92 8.8Ε-01 104 6.1Ε+00 85 1.3Ε+00 44 4.7Ε+00
13. 12 2.7Ε-02 18 7.5Ε-01 11 4.9Ε-02 12 7.6Ε-01
14. 45 6.4Ε-02 43 1.9Ε+00 34 1.4Ε-01 36 3.6Ε+00
15. 2 4.6Ε-03 9 3.4Ε-01 2 5.0Ε-03 2 4.4Ε-02
16. 54 7.7Ε-02 67 3.2Ε+00 12 4.3Ε-02 7 4.9Ε-01
17. 2 4.6Ε-03 9 3.4Ε-01 2 5.0Ε-03 2 4.6Ε-02
18. 11 3.9Ε-02 11 3.3Ε-01 9 9.0Ε-01 11 1.1Ε+00
19. 8 3.6Ε-02 7 2.2Ε-01 8 5.4Ε-02 8 5.0Ε-01
20. 4 2.7Ε-02 7 2.0Ε-01 4 2.0Ε-02 4 1.5Ε-01
21. 18 5.9Ε-02 19 8.3Ε-01 14 7.4Ε-02 13 1.1Ε+00
22. 146 3.9Ε-01 55 2.9Ε+00 84 9.1Ε-01 39 4.1Ε+00
23. 46 8.6Ε-02 − − 30 2.7Ε+00 − −
24. 325 5.9Ε-01 247 1.2Ε+01 76 8.0Ε-01 74 7.9Ε+00
25. 9 1.4Ε-01 13 7.5Ε-01 9 1.6Ε-01 9 7.3Ε-01
26. 10 1.6Ε-01 18 1.1Ε+00 10 1.8Ε-01 10 8.4Ε-01
27. 12 1.9Ε-01 21 1.4Ε+00 12 2.1Ε-01 11 9.4Ε-01
28. 41 3.4Ε-01 30 1.9Ε+00 28 3.0Ε-01 24 2.1Ε+00
29. 82 2.0Ε-01 128 9.8Ε+00 55 4.7Ε+00 111 2.1Ε+01
30. 17 6.5Ε-02 54 2.4Ε+00 339 1.2Ε+01 17 1.3Ε+00
31. 11 2.1Ε-02 17 7.4Ε-01 11 4.6Ε-02 10 8.0Ε-01
32. 20 4.9Ε-02 22 9.7Ε-01 26 1.2Ε-01 20 1.6Ε+00
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Πίνακας 6.37: Συγκριτικά αποτελέσµατα για n = 100 000

m = 1 m = 2

1BFGS LSTRS 2BFGS LSTRS

Νο. it cpu it cpu it cpu it cpu

1. 39 2.8Ε+00 78 5.3Ε+01 77 7.6Ε+00 39 5.9Ε+01
2. 102 3.9Ε+00 − − 59 3.6Ε+01 734 1.1Ε+03
3. 96 7.7Ε+00 − − 68 1.0Ε+02 − −
4. 58 2.9Ε+00 65 5.9Ε+01 21 1.7Ε+00 58 8.2Ε+01
5. 94 1.9Ε+00 − − 77 4.7Ε+00 79 1.3Ε+02
6. 28 2.2Ε+00 − − 40 6.7Ε+01 − −
7. 25 1.2Ε+00 46 5.2Ε+01 73 3.4Ε+02 16 2.1Ε+01
8. 36 6.9Ε-01 32 2.2Ε+01 20 1.4Ε+00 17 2.0Ε+01
9. 40 1.1Ε+00 42 2.9Ε+01 20 1.7Ε+01 20 2.6Ε+01

10. 39 2.2Ε+00 46 3.5Ε+01 25 2.2Ε+00 22 2.9Ε+01
11. 32 1.6Ε+00 32 2.5Ε+01 26 2.1Ε+00 23 2.8Ε+01
12. 101 1.2Ε+01 154 1.8Ε+02 75 1.6Ε+01 96 1.6Ε+02
13. 14 3.0Ε-01 20 1.2Ε+01 15 7.4Ε-01 13 1.4Ε+01
14. 49 9.6Ε-01 51 4.0Ε+01 38 2.0Ε+00 52 6.1Ε+01
15. 8 2.1Ε-01 70 2.2Ε+02 8 3.9Ε-01 8 7.2Ε+00
16. 61 1.6Ε+00 56 4.5Ε+01 10 5.5Ε-01 8 7.5Ε+00
17. 8 2.1Ε-01 11 5.6Ε+00 8 3.9Ε-01 8 7.2Ε+00
18. 12 4.2Ε-01 13 6.6Ε+00 10 1.6Ε+01 12 9.1Ε+00
19. 6 2.5Ε-01 9 4.0Ε+00 6 3.5Ε-01 6 4.4Ε+00
20. 5 2.2Ε-01 8 3.4Ε+00 5 2.7Ε-01 5 3.1Ε+00
21. 27 9.1Ε-01 − − 81 4.2Ε+02 16 1.9Ε+01
22. 97 3.5Ε+00 44 2.9Ε+01 83 1.5Ε+01 83 1.2Ε+02
23. 264 8.5Ε+01 − − 33 8.4Ε+01 − −
24. 247 8.9Ε+00 294 2.5Ε+02 127 3.5Ε+01 81 1.3Ε+02
25. 12 1.9Ε+00 14 1.2Ε+01 11 2.1Ε+00 12 1.5Ε+01
26. 12 2.0Ε+00 42 3.2Ε+01 12 2.3Ε+00 12 1.4Ε+01
27. 13 2.1Ε+00 46 3.2Ε+01 14 2.6Ε+00 14 1.7Ε+01
28. 38 3.5Ε+00 36 2.8Ε+01 30 3.7Ε+00 48 4.6Ε+01
29. 85 3.3Ε+00 160 2.6Ε+02 90 1.8Ε+02 114 4.3Ε+02
30. 25 1.1Ε+00 33 2.9Ε+01 − − − −
31. 16 3.0Ε-01 22 1.6Ε+01 12 5.4Ε-01 12 1.2Ε+01
32. 33 8.5Ε-01 22 1.4Ε+01 19 1.0Ε+00 22 2.4Ε+01
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(α΄) m = 1

(ϐ΄) m = 2

Σχήµα 6.12: Μέσος όρος επαναλήψεων για µεγάλης διάστασης προβλήµατα.
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(α΄) m = 1

(ϐ΄) m = 2

Σχήµα 6.13: Ολικός CPU χρόνος για µεγάλης διάστασης προβλήµατα.

Τα αποτελέσµατα των Πινάκων 6.35-6.37 µαζί µε το Σχήµα 6.12 δεί-
χνουν ότι για m = 1, ο αλγόριθµος περιοχών εµπιστοσύνης που χρησιµο-
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ποίησε τους 1BFGS και LSTRS αλγορίθµους για την επίλυση του ΥΠΕ,
είχε περίπου την ίδια συµπεριφορά. Εντούτοις, ο 1BFGS έλυσε όλα τα
προβλήµατα και στις τρεις διαστάσεις, ενώ ο LSTRS παρουσίασε κάποιες
αποτυχίες. Για m = 2, ο αλγόριθµος 2BFGS πέτυχε το µικρότερο µέσο
όρο επαναλήψεων, παρόλο που παρουσίασε µία αποτυχία.

Τέλος, σύµφωνα µε το Σχήµα 6.13, µπορούµε να δούµε ότι η µέθο-
δός µας χρειάστηκε το µικρότερο CPU χρόνο, για να λύσει τα προβλήµα-
τα µεγαλύτερης διάστασης. Εποµένως, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι
τα εσωτερικά γινόµενα και τα διανυσµατικά αθροίσµατα που χρειάζεται
η προτεινόµενη µέθοδος για να λύσει το ΥΠΕ, µέσα σε έναν αλγόριθµο
περιοχής εµπιστοσύνης, είναι ανέξοδα, σε σχέση µε την εφαρµογή της
µεθόδου Lanczos, την οποία χρησιµοποιεί η µέθοδος LSTRS.

Βασιζόµενοι στις παραπάνω συγκρίσεις, µπορούµε να παρατηρήσουµε
ότι η προτεινόµενη µέθοδος παρουσίασε λιγότερες αποτυχίες, µικρότερο
αριθµό επαναλήψεων και CPU χρόνου για να λύσει τα προβλήµατα, σε
όλες τις διαστάσεις, σε σύγκριση µε τις άλλες µεθόδους. Εµφάνισε δη-
λαδή την καλύτερη συµπεριφορά. Επίσης, δεδοµένου ότι η προτεινόµενη
µέθοδος παρουσίασε την καλύτερη επίδοση στην επίλυση του ΥΠΕ, όπως
είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, µπορούµε να πούµε ότι αυτό το γεγο-
νός επηρέασε και την απόδοση της µεθόδου στην επίλυση προβληµάτων
µε τη µέθοδο της περιοχής εµπιστοσύνης. Συνεπώς, µπορούµε να συµ-
περάνουµε ότι η προτεινόµενη µέθοδος είναι πολλά υποσχόµενη για την
επίλυση µεγάλης διάστασης προβληµάτων, όταν χρησιµοποιείται µέσα σε
ένα πλαίσιο µεθόδων περιοχών εµπιστοσύνης.

6.3 Συµπεράσµατα

Σε αυτό το κεφάλαιο αποτιµήσαµε την προτεινόµενη µέθοδο επίλυσης
του ΥΠΕ, τόσο στην επίλυση τυχαίων στιγµιοτύπων, όσο και προβληµάτων
ϐελτιστοποίησης, µέσω ενός τυπικού αλγορίθµου περιοχών εµπιστοσύνης.

΄Οπως είδαµε από όλα τα πειραµατικά αποτελέσµατα, η προτεινόµενη
µέθοδος παρουσίασε την καλύτερη συµπεριφορά από όλες τις συγκρινό-
µενες µεθόδους, σε όλες τις ενηµερώσεις. Αναφορικά µε την επίλυση
τυχαίων στιγµιοτύπων ΥΠΕ, είδαµε ότι η µέθοδός µας παρουσίασε την κα-
λύτερη ακρίβεια λύσης, τον µικρότερο αριθµό επαναλήψεων και είχε το
µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, από ότι οι υπόλοιπες µέθοδοι. Επίσης,
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χρειάστηκε τον λιγότερο χρόνο, από το οποίο προκύπτει ότι η µέθοδος εί-
ναι ανέξοδη υπολογιστικά. Συνεπώς, τα εσωτερικά γινόµενα και τα διανυ-
σµατικά αθροίσµατα που απαιτούνται για να υπολογιστεί το δοκιµαστικό
ϐήµα ϕαίνεται ότι απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο από ότι η χρησιµοποί-
ηση της µεθόδου Lanczos κατά τη διάρκεια επίλυσης του ΥΠΕ. Επίσης,
ϕαίνεται ότι οι ποσότητες που µας ενδιαφέρει να υπολογίσουµε ϐρίσκον-
ται µε πολλή µεγάλη ακρίβεια, αφού η προτεινόµενη µέθοδος εµφανίζει τη
µεγαλύτερη ακρίβεια λύσης και σχετικής λύσης. Επιπλέον, χειρίζεται τό-
σο την τυπική όσο και τη δύσκολη περίπτωση αποτελεσµατικά. Μάλιστα,
µπορούµε να πούµε ότι η δύσκολη περίπτωση είναι η περίπτωση όπου ο
προτεινόµενος αλγόριθµος είχε τη µεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Επίσης, παρατηρήσαµε ότι η διάσταση δεν αποτελεί πρόβληµα για την
µέθοδό µας. Ακόµα και στις διαστάσεις της τάξης του 1 000 000 µετα-
ϐλητών, ο αλγόριθµος παρουσίασε 100% επιτυχία στην λύση του ΥΠΕ.
Συνεπώς, η προτεινόµενη µέθοδος είναι κατάλληλη για την επίλυση µε-
γάλης κλίµακας προβληµάτων ϐελτιστοποίησης. Επιπρόσθετα, η µέθοδος
είναι αποδοτική, ανεξάρτητα από την ενηµέρωση που χρησιµοποιήθηκε
για την προσέγγιση του εσσιανού πίνακα. Τέλος, χειρίζεται τις περιπτώ-
σεις τόσο των γραµµικά ανεξάρτητα διανυσµάτων όσο και των γραµµικά
εξαρτηµένων, µε τον ίδιο αποτελεσµατικό τρόπο, κάτι το οποίο δεν κάνουν
οι άλλες µέθοδοι.

΄Οσο αναφορά την επίλυση του ΥΠΕ µέσα σε ένα πλαίσιο µεθόδων πε-
ϱιοχής εµπιστοσύνης, παρατηρήσαµε ότι η αποτελεσµατικότητα της µεθό-
δου στην επίλυση µεγάλης κλίµακας υποπροβληµάτων, είχε ϑετικό αντί-
κτυπο στην απόδοση του αλγορίθµου περιοχών εµπιστοσύνης. Ο αλγόριθ-
µος ο οποίος έλυσε µεγάλης κλίµακας προβλήµατα ϐελτιστοποίησης χωρίς
περιορισµούς µε την καλύτερη συµπεριφορά, ήταν αυτός που χρησιµοποί-
ησε την προτεινόµενη µέθοδο στην επίλυση του ΥΠΕ. Συµπερασµατικά,
µπορούµε να πούµε ότι η ακρίβεια της λύσης του ΥΠΕ, επηρέασε τη συ-
νολική συµπεριφορά του αλγορίθµου ϐελτιστοποίησης. Ο τελευταίος είχε
το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας και τις λιγότερες επαναλήψεις, σε σχέση
µε τους υπόλοιπους συγκρινόµενους αλγορίθµους.

Εν κατακλείδι, η προτεινόµενη µέθοδος δείχνει να είναι ανέξοδη, α-
ποτελεσµατική και ακριβής όταν χρησιµοποιείται στην επίλυση µεγάλης
κλίµακας προβληµάτων ϐελτιστοποίησης. Η απόδοση του αλγορίθµου
παραµένει ανεπηρέαστη, όσο µεγάλη και αν είναι η διάσταση του προβλή-
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µατος που επιλύεται.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 7

Μια καµπυλόγραµµη αναζήτηση ελάχιστης

µνήµης

Σε αυτό το κεφάλαιο ϑα αναπτύξουµε µια µέθοδο καµπυλόγραµµης ανα-
Ϲήτησης, για την επίλυση του προβλήµατος ελαχιστοποίησης χωρίς περιο-
ϱισµούς min{f(x) | x ∈ Rn}, όπου η αντικειµενική συνάρτηση f : Rn →
R είναι συνεχώς διαφορίσιµη. Η προτεινόµενη µέθοδος είναι συνδυασµός
της κλασικής γραµµικής αναζήτησης και της καµπυλόγραµµης αναζή-
τησης των Moré & Sorensen [63]. Η µέθοδος χρησιµοποιεί την BFGS
ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης για τον υπολογισµό των κατευθύνσεων µεί-
ωσης. Σκοπός µας είναι να αντλήσουµε πληροφορία από την ιδιοσύνθεση
του προσεγγιστικού εσσιανού πίνακα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε απο-
ϑήκευση ή παραγοντοποίηση πίνακα. Επιπρόσθετα, να παράγουµε µια
κατάλληλη κατεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας, έτσι ώστε η µέθοδος να
µπορεί να εφαρµοστεί για την επίλυση µεγάλης κλίµακας προβληµάτων.
Τα ακόλουθα αποτελούν ερευνητικά αποτελέσµατα της παρούσας διατρι-
ϐής, τα οποία καταγράφονται στις εργασίες των Apostolopoulou et al. [5]
και [7].

7.1 Το Ϲεύγος κατευθύνσεων µείωσης

΄Οπως είδαµε στο Κεφάλαιο 2 και συγκεκριµένα στην Ενότητα 2.6, οι µέ-
ϑοδοι καµπυλόγραµµης αναζήτησης απαιτούν τον υπολογισµό της πιο αρ-
νητικής ιδιοτιµής και του αντίστοιχου ιδιοδιανύσµατος, του εσσιανού ή του
προσεγγιστικού εσσιανού πίνακα. Στην πρόσφατη διεθνή ϐιβλιογραφία, η
έρευνα για την επίλυση προβληµάτων πολλών µεταβλητών, εστιάζεται στη
χρησιµοποίηση τόσο της µεθόδου Lanczos, όσο και εσωτερικών επαναλη-
πτικών διαδικασιών, για τον υπολογισµό των ανωτέρω ποσοτήτων. Στόχος
µας είναι να αποφύγουµε κάθε εσωτερική επανάληψη ή αποθήκευση πί-
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νακα, ώστε η µέθοδος να είναι πολύ γρήγορη και ανέξοδη υπολογιστικά,
χωρίς όµως να χάνει σε αποδοτικότητα ή αξιοπιστία.

Στην προτεινόµενη µέθοδο καµπυλόγραµµης αναζήτησης, χρησιµο-
ποιούνται δύο κατευθύνσεις µείωσης. ΄Οταν ο πίνακας είναι ϑετικά ορι-
σµένος, ο αλγόριθµος ακολουθεί µια διαδικασία γραµµικής αναζήτησης.
΄Οταν ο πίνακας είναι µη ϑετικά ορισµένος, τότε η αναζήτηση του αλγο-
ϱίθµου είναι καµπυλόγραµµη. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται
ένα Ϲεύγος κατευθύνσεων µείωσης, η Quasi-Newton κατεύθυνση και η
κατεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας. Πιο αναλυτικά, όπως είδαµε και
στην Ενότητα 2.6 του Κεφαλαίου 2, το Ϲεύγος των κατευθύνσεων µείωσης
ορίζεται ως εξής :

pk =

{
−B−1

k gk, αν Bk > 0;

−gk, διαφορετικά.
(7.1)

όπου gk η κλίση της αντικειµενικής συνάρτησης στην επανάληψη xk και

dk =

{
0, αν Bk > 0;

−sgn(uTk gk)uk, διαφορετικά,
(7.2)

όπου uk το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην πιο αρνητική ιδιοτιµή του
Bk. Να υπενθυµίσουµε εδώ ότι, όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 2, στην Υ-
ποενότητα 2.6.1, για το Ϲεύγος των κατευθύνσεων µείωσης ϑα πρέπει να
ισχύουν οι Συνθήκες 2.1-2.3, δηλαδή οι συνθήκες

Συνθήκη 7.1. gTk pk = 0 έπεται ότι gk = 0 και pk = 0.

Συνθήκη 7.2. gTk pk → 0 έπεται ότι gk → 0 και pk → 0.

Συνθήκη 7.3. dTkBkdk → 0 έπεται ότι min(λ1, 0) → 0 και dk → 0, όπου

λ1 είναι η µικρότερη ιδιοτιµή του Bk.

Στην προτεινόµενη µέθοδο, και οι δύο κατευθύνσεις παράγονται από
την BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης,

Bk+1 = θk+1I − θk+1
sks

T
k

sTk sk
+
yky

T
k

sTk yk
,

όπου θk+1 ∈ R∗. Στη συνέχεια ϑα υπολογίσουµε τις δύο κατευθύνσεις
µείωσης, δηλαδή την Quasi-Newton κατεύθυνση p και την κατεύθυνση
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αρνητικής καµπυλότητας d, όπως αυτές προκύπτουν όταν ο προσεγγιστι-
κός εσσιανός πίνακας είναι ο BFGS πίνακας ελάχιστης µνήµης.

΄Οπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από τη σχέση (7.1), η Quasi-
Newton κατεύθυνση p υπολογίζεται απευθείας πολλαπλασιάζοντας τον αν-
τίστροφο του πίνακα B µε την κλίση της αντικειµενικής συνάρτησης, g.
Επειδή ο πίνακας αυτός είναι γνωστός, ο υπολογισµός της συγκεκριµέ-
νης κατεύθυνσης γίνεται αρκετά εύκολα. Ενώ, όταν ο B είναι µη ϑετικά
ορισµένος, η p είναι απλώς η µείον κλίση της αντικειµενικής συνάρτησης
f .

΄Οσον αφορά την κατεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας d, από τη σχέ-
ση (7.2), ϐλέπουµε ότι απαιτείται ο υπολογισµός του ιδιοδιανύσµατος που
αντιστοιχεί στην πιο αρνητική ιδιοτιµή του πίνακα B. Ο υπολογισµός
αυτός επιτυγχάνεται εφαρµόζοντας τη µέθοδο εύρεσης ιδιοδιανυσµάτων
των ελάχιστης µνήµης Quasi-Newton ενηµερώσεων που αναπτύξαµε στο
Κεφάλαιο 3 και συγκεκριµένα στην Ενότητα 3.6 (σελ. 107), η οποία ανα-
ϕέρεται στη BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης.

7.2 Η περίπτωση του ϑετικά ορισµένου πίνακα

΄Οταν ο BFGS πίνακας ελάχιστης µνήµης Bk+1 είναι ϑετικά ορισµένος,
η Quasi-Newton κατεύθυνση υπολογίζεται µέσω του αντιστρόφου του (
σελ. 42),

Hk+1 =
1

θk+1
I +

(
1 +

yTk yk

θk+1s
T
k yk

)
sks

T
k

sTk yk
−
sky

T
k + yks

T
k

θk+1s
T
k yk

, (7.3)

όπου ο αρχικός πίνακας H0 είναι ένα πολλαπλάσιο του µοναδιαίου πίνα-
κα, της µορφής H0 = (1/θk+1I). Εποµένως, αφού

pk+1 = −Hk+1gk+1,

χρησιµοποιώντας τη σχέση (7.3), έχουµε ότι

pk+1 = −gk+1

θk+1
−
(

1 +
yTk yk

θk+1s
T
k yk

)
sTk sk

sTk yk
sk +

yTk gk+1

θk+1s
T
k yk

sk +
sTk gk+1

θk+1s
T
k yk

yk,
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η οποία µπορεί να γραφεί ως εξής :

pk+1 = −gk+1

θk+1
−
[(

1 +
yTk yk

θk+1s
T
k yk

)
sTk gk+1

sTk yk
−

yTk gk+1

θk+1s
T
k yk

]
sk

+
sTk gk+1

θk+1s
T
k yk

yk. (7.4)

Στην περίπτωση όπου τα διανύσµατα sk και yk είναι γραµµικώς εξαρ-
τηµένα, δηλαδή ισχύει ότι yk = κsk, κ ∈ R∗, τότε ο Bk+1 λαµβάνει την
απλουστευµένη έκφραση

Bk+1 = θk+1I − (θk+1 − κ)
sks

T
k

sTk sk
,

µε αποτέλεσµα ο αντίστροφός του να είναι ο πίνακας

Hk+1 =
1

θk+1
I − κ− θk+1

θk+1κ

sks
T
k

sTk sk
.

Εποµένως, από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Quasi-Newton
κατεύθυνση είναι της µορφής

pk+1 = −gk+1

θk+1
+
κ− θk+1

θk+1κ

sTk gk+1

sTk sk
sk. (7.5)

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, από τις σχέσεις (7.4) και (7.5), ϐλέπουµε
ότι για τον υπολογισµό της κατεύθυνσης p ισχύουν τα εξής :

pk+1 =



−gk+1

θk+1
−
[(

1 +
yTk yk

θk+1s
T
k yk

)
sTk gk+1

sTk yk
− yTk gk+1

θk+1s
T
k yk

]
sk

+
sTk gk+1

θk+1s
T
k yk

yk, αν yk 6= κsk;

−gk+1

θk+1
+

κ−θk+1

θk+1κ
sTk gk+1

sTk sk
sk, αν yk = κsk,

όπου κ ∈ R∗.
Προφανώς, όταν τα διανύσµατα sk και yk είναι γραµµικά ανεξάρτητα,

απαιτούνται περισσότεροι υπολογισµοί από ότι στην αντίθετη περίπτωση.
Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη περίπτωση απαιτείται άθροισµα τριών δια-
νυσµάτων και τεσσάρων εσωτερικών γινοµένων, ενώ αν η παράµετρος θk+1
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είναι η BB ϕασµατική παράµετρος θk+1 = sTk yk/s
T
k sk, απαιτούνται πέντε

εσωτερικά γινόµενα. Στην περίπτωση όπου τα sk και yk είναι γραµµι-
κά εξαρτηµένα, αθροίζονται δύο διανύσµατα και δύο εσωτερικά γινόµε-
να, ανεξάρτητα από την επιλογή της παραµέτρου θk+1. Τα απαραίτητα
διανύσµατα και εσωτερικά γινόµενα για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις
συνοψίζονται στους Πίνακες 7.1 και 7.2.

Ο Πίνακας 7.1 αναφέρεται στην περίπτωση των γραµµικά ανεξάρτητων
διανυσµάτων. Η πρώτη στήλη δείχνει τα διανύσµατα που προστίθενται για
να υπολογιστεί η p. Η δεύτερη στήλη δηλώνει τα εσωτερικά γινόµενα
που απαιτούνται. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η παράµετρος θk+1 µπορεί να
αυξήσει ανεπαίσθητα την πολυπλοκότητα του υπολογισµού της p. ΄Οπως
είδαµε πιο πριν, αν επιλέξουµε ως θk+1 την BB ϕασµατική παράµετρο
sTk yk/s

T
k sk, τότε ϑα πρέπει να υπολογίσουµε άλλο ένα εσωτερικό γινόµενο,

το sTk sk.

Πίνακας 7.1: Ποσότητες υπολογισµού της pk+1 όταν τα sk, yk είναι γραµµικά
ανεξάρτητα

διανύσµατα εσωτερικά γινόµενα

gk+1 yTk yk
sk sTk yk
yk sTk gk+1

yTk gk+1

Σύνολο: 3 4
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Πίνακας 7.2: Ποσότητες υπολογισµού της pk+1 όταν τα sk, yk είναι γραµµικά
εξαρτηµένα

διανύσµατα εσωτερικά γινόµενα

gk+1 sTk sk
sk sTk gk+1

Σύνολο: 2 2

Ο Πίνακας 7.2 αναφέρεται στην περίπτωση των γραµµικά εξαρτηµένων
διανυσµάτων. Η πρώτη στήλη αναφέρεται στα διανύσµατα που προστίθεν-
ται ώστε να υπολογιστεί η Quasi-Newton κατεύθυνση. Η δεύτερη στήλη
δείχνει τα απαιτούµενα εσωτερικά γινόµενα, που όπως ϐλέπουµε είναι α-
νεξάρτητα από την επιλογή της παραµέτρου θk+1, λόγω του ότι τα sk , yk
συνδέονται µε τη σχέση yk = κsk, κ ∈ R∗.

Πίνακας 7.3: Σύνολο απαιτούµενων διανυσµάτων και εσωτερικών γινοµένων για
τον υπολογισµό της p

sk 6= κyk sk = κyk

διανύσµατα: 3 2

εσωτερικά γινόµενα: 4 2

Ο Πίνακας 7.3 δείχνει συγκεντρωτικά τον αριθµό των διανυσµάτων και
εσωτερικών γινοµένων που απαιτούνται ώστε να υπολογιστεί η p, αναφο-
ϱικά µε τη σχέση που συνδέει τα διανύσµατα sk και yk. Η δεύτερη στήλη
αναφέρεται στην περίπτωση όπου αυτά είναι γραµµικά ανεξάρτητα, ενώ η
τρίτη στήλη, στην περίπτωση όπου είναι γραµµικά εξαρτηµένα. Προφανώς
στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο συνολικός αριθµός υπολογισµών είναι
κατά πολύ µικρότερος από ότι στην πρώτη περίπτωση.

΄Οσον αφορά την κατεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας d, η οποία ορί-
Ϲεται στη σχέση (7.2), στην περίπτωση του ϑετικά ορισµένου πίνακα είναι
ίση µε µηδέν. Συνεπώς, δεν απαιτείται κανένας απολύτως υπολογισµός
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για τη συγκεκριµένη κατεύθυνση.

7.3 Η περίπτωση του αόριστου πίνακα

΄Οταν ο Bk+1 είναι µη ϑετικά ορισµένος, η Quasi-Newton κατεύθυνση p,
ορίζεται ως η µείον κλίση της αντικειµενικής συνάρτησης, δηλαδή

pk+1 = −gk+1.

΄Οµως, για την κατεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας d, απαιτείται η εύ-
ϱεση του ιδιοδιανύσµατος που αντιστοιχεί στην πιο αρνητική ιδιοτιµή του
πίνακα B. Η όλη διαδικασία της εύρεσης αυτού του ιδιοδιανύσµατος ανα-
λύεται στο Κεφάλαιο 3 και συγκεκριµένα στην Ενότητα 3.6, για τις ιδιοτι-
µές και τα ιδιοδιανύσµατα της BFGS ενηµέρωσης ελάχιστης µνήµης. Για
να ϐρούµε το συγκεκριµένο ιδιοδιάνυσµα διακρίνουµε δύο περιπτώσεις :

• την περίπτωση όπου η πιο αρνητική ιδιοτιµή του πίνακα είναι δια-
κριτή και,

• την περίπτωση όπου η πιο αρνητική ιδιοτιµή του πίνακα είναι πολ-
λαπλή.

Να υπενθυµίσουµε εδώ ότι, σύµφωνα µε το Θεώρηµα 3.1, σελ. 86, η πρώ-
τη περίπτωση εµφανίζεται όταν τα διανύσµατα sk και yk είναι γραµµικά
ανεξάρτητα. Επίσης, σύµφωνα µε την ανάλυση της Ενότητας 3.2, εµφα-
νίζεται και όταν τα sk και yk είναι συγγραµµικά, της µορφής yk = κsk,
κ ∈ R∗, και ισχύει ότι κ < θk+1. Αντίθετα, η δεύτερη περίπτωση εµφανί-
Ϲεται µόνο αν τα sk και yk είναι συγγραµµικά και ισχύει ότι κ ≥ θk+1.

Στην πρώτη περίπτωση, όταν τα διανύσµατα sk και yk είναι γραµµικά
ανεξάρτητα, για να ϐρούµε το ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην πιο αρ-
νητική ιδιοτιµή, µπορούµε να εφαρµόσουµε την Πρόταση 3.2 ( σελ. 96).
Σύµφωνα µε αυτή, το επιθυµητό ιδιοδιάνυσµα είναι το

u(λ1) =
(λ1sk − yk)T yk
(λ1sk − yk)T sk

sk − yk, (7.6)

όπου λ1 η µικρότερη ιδιοτιµή του Bk+1. ΄Ενας άλλος τρόπος είναι να
χρησιµοποιήσουµε το Πόρισµα 4.1 (σελ. 136), όπου σύµφωνα µε αυτό, το
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ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην πιο αρνητική ιδιοτιµή λ1 του B είναι
το κανονικοποιηµένο διάνυσµα

u(σ) =
c1(σ)u0 + c2(σ)sk + c3(σ)yk√
n(σ2 − β1σ + β2)(θk+1 − σ)

, (7.7)

όπου σ = λ1 + ε, ε→ 0, µια ε-διαταραγµένη διακριτή ιδιοτιµή του BFGS
πίνακα ελάχιστης µνήµης,

u0 = (1, 1, . . . , 1)T , β1 = θk+1 + yTk yk/s
T
k yk, β2 = θk+1s

T
k yk/s

T
k sk

και οι συντελεστές των διανυσµάτων u0, sk και yk ορίζονται από τις σχέσεις

c1(σ) = σ2 − β1σ + β2,

c2(σ) =

[
(β1 − σ)

n∑
i=1

sik −
n∑
i=1

yik

]
θk+1

sTk sk
, και

c3(σ) =
σ

sTk yk

n∑
i=1

yik −
θk+1

sTk sk

n∑
i=1

sik.

΄Οταν τα sk και yk είναι συγγραµµικά, µε yk = κsk, για να είναι η µικρό-
τερη ιδιοτιµή διακριτή ϑα πρέπει να ισχύει η ανίσωση

κ < θk+1,

οπότε
λ1 = κ και λ2 = λ3 = . . . = λn = θk+1.

Τότε, σύµφωνα µε την ανάλυση της Ενότητας 3.2, το ιδιοδιάνυσµα που
αντιστοιχεί στην ιδιοτιµή κ είναι το κανονικοποιηµένο διάνυσµα sk. Αυτό
συµβαίνει γιατί σε αυτή την περίπτωση ο πίνακας Bk+1 είναι της µορφής

Bk+1 = θk+1I + (κ− θk+1)
sks

T
k

sTk sk
,

εποµένως, εύκολα ϐλέπουµε ότι ισχύει το εξής :

Bk+1sk = θk+1sk + (κ− θk+1)
sTk sk

sTk sk
sk = κsk.
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Στη δεύτερη περίπτωση όπου η µικρότερη ιδιοτιµή λ1 του Bk+1 είναι
πολλαπλή, ϑα πρέπει τα sk, yk να είναι συγγραµµικά, µε yk = κsk και
επιπλέον να ισχύει η σχέση

κ ≥ θk+1. (7.8)

Τότε έχουµε ότι

λ1 = λ2 = . . . = λn−1 = θk+1 και λn = κ.

Προφανώς, τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στην ιδιοτιµή θk+1 είναι
γενικευµένα. Επιπλέον, αν στη σχέση (7.8) ισχύει αυστηρά η ανίσωση,
δηλαδή ισχύει ότι

κ > θk+1,

όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από τη µορφή του Bk+1, τα ιδιοδια-
νύσµατα που αντιστοιχούν στη θk+1 ϑα πρέπει να είναι κάθετα στο sk. Σε
αυτή την περίπτωση, ένα τέτοιο διάνυσµα (ϐλέπε σελ. 95) είναι το κανονι-
κοποιηµένο διάνυσµα

u = (−
snk
s1
k

, 0, . . . , 0, 1)T . (7.9)

Τέλος, αν στη σχέση (7.8) ισχύει µόνο η ισότητα, δηλαδή

κ = θk+1,

τότε Bk+1 = θk+1I, άρα τα ιδιοδιανύσµατα είναι οι στήλες του µοναδιαίου
πίνακα. Οπότε, ένα ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στη θk+1 είναι το

u = (1, 0, . . . , 0)T . (7.10)

Συνοψίζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις και λαµβάνοντας υπόψη τα
κανονικοποιηµένα διανύσµατα που ορίζονται στις σχέσεις (7.7), (7.9) και
(7.10), ο υπολογισµός της κατεύθυνσης αρνητικής καµπυλότητας γίνεται
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ως εξής :

dk+1 =


−sgn(uT gk+1)u, yk 6= κsk;

−sgn(sTk gk+1)sk, yk = κsk & κ < θk+1;

−sgn(− snk
s1k
g1
k+1 + gnk+1)(− snk

s1k
, 0, . . . , 1)T , yk = κsk & κ > θk+1;

−sgn(g1
k+1)(1, 0, . . . , 0)T , yk = κsk & κ = θk+1,

όπου

uT gk+1 =
(λ1sk − yk)T yk
(λ1sk − yk)T sk

sTk gk+1 − yTk gk+1,

ή

uT gk+1 =
c1(σ)

∑n
i=1 g

i
k+1 + c2(σ)sTk gk+1 + c3(σ)yTk gk+1√

n(σ2 − β1σ + β2)(θk+1 − σ)
,

όπου σ = λ1 + ε και κ ∈ R∗.
Για καθεµία από τις παραπάνω περιπτώσεις, στους πίνακες που ακο-

λουθούν συνοψίζονται τα απαραίτητα διανύσµατα και εσωτερικά γινόµενα
που πρέπει να υπολογιστούν ώστε να ϐρούµε την κατεύθυνση αρνητικής
καµπυλότητας dk+1.

Πίνακας 7.4: Ποσότητες υπολογισµού της dk+1 όταν τα sk, yk είναι γραµµικά
ανεξάρτητα

διανύσµατα εσωτερικά γινόµενα

sk sTk sk
yk sTk yk
gk+1 yTk yk

sTk gk+1

yTk gk+1

Σύνολο: 3 5

Ο Πίνακας 7.4 αναφέρεται στην περίπτωση των γραµµικά ανεξάρτητων
διανυσµάτων. Η πρώτη στήλη δείχνει τα διανύσµατα που προστίθενται για
να υπολογιστεί η d. Η δεύτερη στήλη δηλώνει τα εσωτερικά γινόµενα που
απαιτούνται. ΄Οσον αφορά την παράµετρο θk+1, αυτή δεν αυξάνει την
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πολυπλοκότητα των υπολογισµών, στην περίπτωση που ορίζεται ως

θk+1 = 1, θk+1 = sTk yk/s
T
k sk ή θk+1 = yTk yk/s

T
k yk.

Βέβαια, στη γενική περίπτωση, ανάλογα µε το πως ϑα οριστεί, µπορεί να
αυξήσει των αριθµό των πράξεων που απαιτούνται για τον υπολογισµό της
d.

Ο Πίνακας 7.5 αναφέρεται στην περίπτωση των γραµµικά εξαρτηµέ-
νων διανυσµάτων. Η πρώτη στήλη αναφέρεται στα διανύσµατα που προ-
στίθενται ώστε να υπολογιστεί η κατεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας. Η
δεύτερη στήλη δείχνει τα απαιτούµενα εσωτερικά γινόµενα, που όπως ϐλέ-
πουµε είναι ανεξάρτητα από την επιλογή της παραµέτρου θk+1, λόγω του
ότι τα sk και yk συνδέονται µε τη σχέση yk = κsk, κ ∈ R∗.

Πίνακας 7.5: Ποσότητες υπολογισµού της dk+1 όταν τα sk, yk είναι γραµµικά
εξαρτηµένα

σχέση ιδιοτιµών διανύσµατα εσωτερικά γινόµενα

yk = κsk και
κ < θk+1

gk+1 sTk gk+1

sk

Σύνολο: 2 1

yk = κsk και
κ > θk+1

− −(snk/s
1
k)g

1
k+1 + gnk+1

Σύνολο: 0 1

yk = κsk και
κ = θk+1

− −

Σύνολο: 0 0

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου ισχύουν οι σχέσεις

κ > θk+1
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και
κ = θk+1,

δεν απαιτείται ο υπολογισµός κανενός διανύσµατος. Αυτό συµβαίνει διότι
τα διανύσµατα που χρησιµοποιούνται στην πρώτη και τη δεύτερη περίπτω-
ση, έχουν µηδενικές συνιστώσες, εκτός από την πρώτη και την τελευταία,
ή µόνο την πρώτη συνιστώσα, αντίστοιχα.

Οι Πίνακες 7.6 και 7.7 δείχνουν το συγκεντρωτικό αριθµό διανυσµά-
των και εσωτερικών γινοµένων που απαιτούνται, έτσι ώστε να υπολογίσου-
µε την κατεύθυνση αρνητικής καµπυλότητας d, όσον αφορά και τους δύο
τρόπους που µπορεί να σχετίζονται τα διανύσµατα sk και yk.

Πίνακας 7.6: Σύνολο απαιτούµενων διανυσµάτων και εσωτερικών γινοµένων για
τον υπολογισµό της d όταν yk 6= κsk

διανύσµατα: 3

εσωτερικά γινόµενα: 5

Πίνακας 7.7: Σύνολο απαιτούµενων διανυσµάτων και εσωτερικών γινοµένων για
τον υπολογισµό της dk+1 όταν yk = κsk

Ποσότητες κ < θk+1 κ > θk+1 κ = θk+1

διανύσµατα: 2 − −
εσωτερικά γινόµενα: 1 − −

Ο Πίνακας 7.6 αναφέρεται στην περίπτωση όπου τα sk και yk είναι
γραµµικά ανεξάρτητα, ενώ ο Πίνακας 7.7, στην περίπτωση όπου τα τα
διανύσµατα sk, yk είναι γραµµικά εξαρτηµένα. Στην πρώτη στήλη ανα-
γράφονται οι ποσότητες υπολογισµού. Η δεύτερη στήλη αναφέρεται στη
περίπτωση όπου η πιο αρνητική ιδιοτιµή είναι διακριτή, ενώ η τρίτη στην
περίπτωση όπου η πιο αρνητική ιδιοτιµή είναι πολλαπλή. Τέλος, η τελευ-
ταία στήλη δίνει τους απαιτούµενους υπολογισµούς όταν ο Bk+1 έχει ως
µοναδική ιδιοτιµή τη θk+1, πολλαπλότητας n. Προφανώς, όπως είναι α-
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ναµενόµενο, η κατεύθυνση d απαιτεί πολύ λιγότερους υπολογισµούς όταν
τα διανύσµατα sk, yk είναι γραµµικά εξαρτηµένα.

Το Ϲεύγος κατευθύνσεων µείωσης που προκύπτει χρησιµοποιώντας τη
BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης, είναι Ϲεύγος κατευθύνσεων µείωσης.
Πράγµατι, όταν Bk > 0, τότε το Ϲεύγος κατευθύνσεων µείωσης {p, d},
ορίζεται ως

pk = −B−1
k gk και dk = 0,

αντίστοιχα. Συνεπώς, οι σχέσεις

pTk gk = −gkB−1
k gk < 0, dTk gk = 0, και dTkBkdk = 0,

ισχύουν. ΄Οταν ο Bk είναι µη ϑετικά ορισµένος, τότε έχουµε ότι

pk = −gk και dk = −sgn(uTk gk)uk.

Εποµένως, για την κατεύθυνση p έχουµε ότι

gTk pk = −‖gk‖2 < 0,

ενώ για την d ισχύουν οι παρακάτω ανισότητες :

dTk gk = −sgn(uTk gk)u
T
k gk ≤ 0, και dTkBkdk = λ1‖uk‖2 = λ1 < 0.

Ακόµα, οι pk και dk ικανοποιούν τις Συνθήκες 7.1-7.3, αφού η pk είναι µια
Quasi-Newton κατεύθυνση, ενώ η dk συνδέεται µε το κανονικοποιηµένο
ιδιοδιάνυσµα που αντιστοιχεί στην πιο αρνητική ιδιοτιµή του Bk [42].

7.4 Ο προτεινόµενος αλγόριθµος

Θεωρούµε το ακόλουθο πρόβληµα ϐελτιστοποίησης

min
x∈Rn

f(x),

όπου f : Rn → R είναι η αντικειµενική συνάρτηση της µεταβλητής x.
Θεωρούµε ότι η αντικειµενική συνάρτηση f ικανοποιεί την παρακάτω υ-
πόθεση:
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Υπόθεση 7.1. ΄Εστω f : Rn → R δύο ϕορές συνεχώς διαφορίσιµη συνά-

ϱτηση σε ένα ανοιχτό σύνολο B και υποθέτουµε ότι για κάποιο x0 ∈ B, το

σύνολο

Ω = {x ∈ B | f(x) ≤ f(x0)}

είναι συµπαγές υποσύνολο του B.

Για την επίλυση του παραπάνω προβλήµατος, προτείνουµε έναν αλ-
γόριθµο ϐελτιστοποίησης, ο οποίος χρησιµοποιεί πληροφορία, η οποία
ϐρίσκεται στον προσεγγιστικό εσσιανό πίνακα της f . Ως προσεγγιστικό
εσσιανό της αντικειµενικής συνάρτησης f , ϑεωρούµε τον BFGS πίνακα
ελάχιστης µνήµης

Bk+1 = θk+1I − θk+1
sks

T
k

sTk sk
+
yky

T
k

sTk yk
,

όπου θk+1 ∈ R∗. Για τον παραπάνω BFGS πίνακα ελάχιστης µνήµης
κάνουµε την ακόλουθη υπόθεση:

Υπόθεση 7.2. ΄Εστω Bk οι πίνακες που προκύπτουν από τη BFGS ενη-

µέρωση ελάχιστης µνήµης. Τότε υπάρχει ϑετική σταθερά M , τέτοια ώστε

‖Bk‖ ≤M , για όλα τα k.

Ο ακόλουθος προτεινόµενος αλγόριθµος περιγράφει µια καµπυλό-
γραµµη αναζήτηση, ϐασιζόµενη σε µια διαδικασία Armĳo. Το Ϲεύγος
κατευθύνσεων µείωσης {p, d} που χρησιµοποιείται, υπολογίζεται όπως α-
ναλύθηκε στις προηγούµενες ενότητες, το οποίο χρησιµοποιείται από τον
προτεινόµενο αλγόριθµος CMBFGS. Συγκεκριµένα, ο Αλγόριθµος 7.4 ε-
κτελεί µια γραµµική αναζήτηση, όταν ο B είναι ϑετικά ορισµένος. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο αλγόριθµος ακολουθεί την καµπυλόγραµµη ανα-
Ϲήτηση που προτάθηκε από τους Moré & Sorensen [63]. Σε αυτή την
καµπυλόγραµµη αναζήτηση, χρησιµοποιείται η κατεύθυνση αρνητικής
καµπυλότητας d. Εποµένως, το επαναληπτικό σχήµα είναι της µορφής

xk+1 =

{
xk + αkpk, όταν Bk > 0;

xk + α2
kpk + αkdk, διαφορετικά,

(7.11)

όπου η pk είναι η Quasi-Newton κατεύθυνση, dk η κατεύθυνση αρνητικής
καµπυλότητας και αk το µήκος ϐήµατος.
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Αλγόριθµος 7.1 Ο αλγόριθµος CMBFGS

Βήµα 1. ∆οθέντων x0, m = 1, 0 < σ1 < σ2 <, 0 < µ < 1, 0 < η < 1 και
ε→ 0; ϑέσε k = 0 και ` = 0; υπολόγισε τη g0;

Βήµα 2. Αν ‖gk‖ ≤ ε σταµάτα; αλλιώς υπολόγισε τις ιδιοτιµές λi του Bk;

Βήµα 3. Αν λ1 > 0 τότε

α) υπολόγισε την pk; ϑέσε dk = 0 και α = 1;

ϐ) Βρες µήκος ϐήµατος αk ∈ [σ1α, σ2α] τέτοιο ώστε να ισχύει η
ανίσωση f(xk + αpk)− f(xk) ≤ µαgTk pk; (7.12)

και ϑέσε αk = α.
Αλλιώς

γ) ϑέσε pk = −gk και υπολόγισε το ιδιοδιάνυσµα uk;
ϑέσε dk = −sgn(uTk gk)uk και αk = 1;

δ) ∆ιάλεξε το µικρότερο µη αρνητικό ακέραιο i έτσι ώστε να ισχύει
η ανίσωση

f(xk + α2i
k pk + αi

kdk)−f(xk) ≤ ηα2i
k (gTk pk +

1

2
dTkBkdk).(7.13)

Βήµα 4. Θέσε

xk+1 =

{
xk + αkpk, αν λ1 > 0;

xk + α2i
k pk + αikdk, διαφορετικά.

(7.14)

Βήµα 5. Υπολόγισε τα gk+1, sk = xk+1 − xk και yk = gk+1 − gk; αν

|sTk yk| > 10−6‖sk‖‖yk‖,

αποθήκευσε το διανυσµατικό Ϲεύγος {sk, yk} και ϑέσε ` = ` + 1;

αν ` > m διέγραψε το διανυσµατικό Ϲεύγος {s`−m, y`−m} από τη
µνήµη;

Βήµα 6. Θέσε k = k + 1 και πήγαινε στο Βήµα 2;

Να σηµειώσουµε εδώ ότι ο Bk µπορεί αν είναι αόριστος. Εποµένως, για
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να είναι καλά ορισµένος, δεν κάνουµε ενηµέρωση αν ισχύει η ανίσωση

|sTk yk| ≤ 10−6‖sk‖‖yk‖.

∆οθέντος Ϲεύγους κατευθύνσεων µείωσης {pk, dk}, οι οποίες προήλ-
ϑαν από τη BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης, ϑέλουµε να ϐρούµε ένα
µήκος ϐήµατος α > 0 τέτοιο ώστε είτε

f(x+ αp) < f(x), όταν B > 0,

ή
f(x+ α2p+ αd) < f(x), διαφορετικά.

Το ακόλουθο λήµµα τεκµηριώνει ότι υπάρχει ᾱ > 0 τέτοιο ώστε f(x +

α2p+ αd) < f(x), α ∈ (0, ᾱ].

Λήµµα 7.1. (Morè & Sorencen [63]) ΄Εστω φ : R→ R δυο ϕορές συνεχώς

διαφορίσιµη συνάρτηση σε ένα ανοιχτό διάστηµα I το οποίο περιέχει την

αρχή των αξόνων, µε φ(α) = f(x + α2p + αd). Υποθέτουµε ότι c ∈ (0, 1).

Τότε υπάρχει ᾱ > 0 στο I, τέτοιο ώστε

φ(α) ≤ φ(0) + c

[
φ′(0)α+

1

2
φ′′(0)α2

]
για όλα τα α ∈ [0, ᾱ], παρέχοντας ότι είτε φ′(0) < 0, ή φ′(0) = 0 και

φ′′(0) < 0.

Λήµµα 7.2. ΄Εστω ότι οι f και Bk ικανοποιούν τις Υποθέσεις 7.1 και 7.2,

αντίστοιχα. Υποθέτουµε ότι το {pk, dk} είναι ένα διανυσµατικό Ϲεύγος κατευ-

ϑύνσεων µείωσης παραγόµενο από τη BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης

και τον Αλγόριθµο 7.4. Τότε υπάρχει αk > 0 τέτοιο ώστε ικανοποιείται είτε

η σχέση (7.12) ή η σχέση (7.13).

Απόδειξη. Θεωρούµε τις ακόλουθες περιπτώσεις :
(i) Ο Bk είναι ϑετικά ορισµένος. Οι κατευθύνσεις είναι οι pk = −B−1

k gk
και dk = 0, ενώ η διαδικασία της γραµµικής αναζήτησης ϑα πρέπει να
ικανοποιεί την (7.12). Αν αk = 1 τότε προφανώς η συνθήκη (7.12) ικανο-
ποιείται. Υποθέτουµε ότι η ανισότητα (7.12) δεν ικανοποιείται ποτέ. Τότε
υπάρχει µια ακολουθία αj που συγκλίνει στο 0 καθώς το j → ∞, έτσι
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ώστε να ισχύει η ανίσωση

f(xk + αjpk)− f(xk) ≥ µαjgTk pk.

Από το ϑεώρηµα µέσης τιµής (ϐλέπε σελίδα 18 ) υπάρχει δ ∈ (0, 1) τέτοιο
ώστε

αjg(xk + δαjpk)
T pk > µαjg

T
k pk. (7.15)

Αφού ο Bk είναι ϑετικά ορισµένος και ισχύει ‖Bk‖ ≤ M για όλα τα k,
έχουµε ότι

pTkBkpk ≤M‖p‖2. (7.16)

Συνδυάζοντας τις (7.16) και (7.15) έχουµε ότι

M(αj‖pk‖)2 ≥ αj [g(xk + δαjpk)− g(xk)]
T pk > (µ− 1)αjg

T
k pk,

από το οποίο έπεται ότι

(µ− 1)gTk pk
M‖pk‖2

≤ αj . (7.17)

Για j →∞, από τη σχέση (7.17) ϐρίσκουµε ότι

(µ− 1)gTk pk ≤ 0

το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε το γεγονός ότι µ ∈ (0, 1) και gTk pk < 0.
΄Αρα, η ανισότητα (7.12) ικανοποιείται πάντα.
(ii) Ο Bk+1 είναι µη ϑετικά ορισµένος. Τότε οι κατευθύνσεις ορίζονται ως
pk = −gk και dk = −sgn(uTk gk)uk, ενώ η καµπυλόγραµµη αναζήτηση
πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση (7.13). Θέτοντας

φk(αk) = f(xk + α2
kpk + αkdk),

έχουµε ότι

φ′k(0) = gTk dk ≤ 0 και φ′′k(0) = gTk pk + dTkBkdk < 0.

Από το Λήµµα 7.1 ξέρουµε ότι υπάρχει ak > 0 τέτοιο ώστε η σχέση (7.13)
να ισχύει. Εποµένως, υπάρχει ak > 0 τέτοιο ώστε να ισχύει είτε η σχέση
(7.12) ή η σχέση (7.13).
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Στη συνέχεια δίνουµε το ϑεώρηµα σύγκλισης του προτεινόµενου Αλ-
γορίθµου 7.4.

Θεώρηµα 7.1. ΄Εστω ότι οι f και Bk ικανοποιούν τις Υποθέσεις 7.1 και

7.2, αντίστοιχα και έστω ότι οι {‖pk‖} και {‖dk‖} είναι ϕραγµένες. ΄Εστω

{xk} η ακολουθία σηµείων που παράγεται από τον Αλγόριθµο 7.4. Τότε

ισχύει ότι

lim
k→∞

gk = 0 και lim
k→∞

dTkBkdk = 0. (7.18)

Απόδειξη. Αφού το Ω είναι συµπαγές, η ακολουθία επαναλήψεων {xk}
επιδέχεται τουλάχιστον ένα σηµείο συσσώρευσης που ανήκει στο Ω. ΄Εστω
Kp και Kpd σύνολα δεικτών δύο υπακολουθιών επαναλήψεων, τα οποία
συγκλίνουν σε ένα σηµείο έτσι ώστε
(i) για όλα τα k ∈ Kp, ισχύει η σχέση

f(xk + αkpk)− f(xk) ≤ µαkgTk pk,

και
(ii) για όλα τα k ∈ Kpd, ισχύει η σχέση

f(xk + α2i
k pk + αikdk)− f(xk) ≤ ηα2i

k

(
gTk pk +

1

2
dTkBkdk

)
.

Το σύνολο δεικτών δεν µπορεί να είναι κενό.
Πρώτα υποθέτουµε ότι το σύνολο δεικτών Kp δεν είναι κενό. Αυτό το
σύνολο δεικτών σχετίζεται µε την υπακολουθία των επαναλήψεων {xKp},
για τις οποίες οι πίνακες BKp είναι ϑετικά ορισµένοι. ΄Αρα ισχύει η σχέση
(7.16). Από τις (7.17) και (7.12) έχουµε ότι

f(xk + αkpk) ≤ f(xk)−
µ(1− µ)

M

(gTk pk)
2

‖pk‖2
, k ∈ Kp.

Αν ϑk είναι η γωνία µεταξύ των pk και −gk, η παραπάνω σχέση µπορεί να
γραφεί ως

f(xk + αkpk) ≤ f(xk)−
µ(1− µ)

M
cos2 ϑk‖gk‖2. (7.19)
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Αφού sk = −αkB−1
k gk και Bksk = θksk, έχουµε ότι

cosϑk = −
gTk pk
‖g‖‖pk‖

=
sTkBksk
‖sk‖‖Bksk‖

= 1.

Εποµένως, η σχέση (7.13) γίνεται

f(xk + αkpk) ≤ f(xk)−
µ(1− µ)

M
‖gk‖2.

Από την υπόθεση του ϑεωρήµατος, η ακολουθία {fk}, k ∈ Kp είναι κάτω
ϕραγµένη και άρα η ακολουθία {fk+1−fk} συγκλίνει στο µηδέν, το οποίο
συνεπάγεται ότι lim

k→∞
‖gk‖ = 0. Επιπλέον, dk = 0 για όλα τα k ∈ Kp, και

προφανώς ισχύει ότι
lim
k→∞

dTkBkdk = 0.

΄Εστω τώρα ότι το σύνολο δεικτών Kpd, το οποίο σχετίζεται µε τις επανα-
λήψεις xKpd

για τις οποίες οι πίνακες BKpd
είναι αόριστοι, δεν είναι κενό.

Αν ik είναι ο µικρότερος µη αρνητικός ακέραιος για τον οποίο να ισχύουν
η σχέση

xk+1 = xk + α2ikpk + αikdk ∈ Ω

και η σχέση

f(xk + α2i
k pk + αikdk)− f(xk) ≤ ηα2i

k

(
gTk pk +

1

2
dTkBkdk

)
,

έπεται από την (7.13) ότι

|f(xk+1)− f(xk)| ≥ cα2ik |gTk pk +
1

2
dTkBkdk|,

για όλα τα k ∈ Kpd. Αφού {fk+1 − fk} → 0, k ∈ Kpd, έχουµε ότι

α2ik |gTk pk +
1

2
dTkBkdk| → 0, k →∞, k ∈ Kpd.

Εποµένως, λαµβάνοντας υπόψη ότι gTk pk = −‖gk‖2, ϑα ισχύει είτε

lim
k→∞

gk = 0 και lim
k→∞

dTkBkdk = 0, k ∈ Kpd,
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ή αik → 0 καθώς k →∞, k ∈ Kpd, δηλαδή lim
k→∞

ik =∞. Υποθέτουµε ότι

αikk → 0. Τότε, από τον ορισµό των ik έχουµε ότι

f(xk + α2ikpk + αikdk) > f(xk) + cα2ik(gTk pk +
1

2
dTkBkdk). (7.20)

Αναπτύσσοντας το αριστερό µέρος της (7.20) χρησιµοποιώντας το ϑεώρηµα
Taylor, έχουµε ότι

α2ikgTk pk + αikgTk dk +
1

2
(α2ikpk + αikdk)

TBk(α
2ikpk + αikdk)

+o(α2ik) > cα2ik(gTk pk +
1

2
dTkBkdk).

Χρησιµοποιώντας το γεγονός ότι gTk dk ≤ 0, συσσωρεύοντας όλους τους
όρους τάξεως µεγαλύτερης απόO(α2ik) στους όρους τάξης o(α2ik), έχουµε
ότι

o(α2ik) > −(1− c)α2ik(gTk pk +
1

2
dTkBkdk). (7.21)

Αφού

lim
k→∞

o(α2ik)

(1− c)α2ik
= 0, −gTk pk ≥ 0, −dTkBkdk ≥ 0, k ∈ Kpd (7.22)

µε gTk pk = −‖gk‖2, το συµπέρασµα προκύπτει από τις (7.21) και 7.22).
Οπότε, αφού Kp

⋃
Kpd 6= ∅, κάθε σηµείο συσσώρευσης της ακολουθίας,

ικανοποιεί τις σχέσεις (7.18).

7.5 Συµπεράσµατα

Στο κεφάλαιο αυτό προτείναµε µια µέθοδο καµπυλόγραµµης αναζήτησης,
για την επίλυση προβληµάτων ελαχιστοποίησης χωρίς περιορισµούς, στα
οποία η αντικειµενική συνάρτηση είναι δύο ϕορές συνεχώς διαφορίσιµη
και κάτω ϕραγµένη. Η µέθοδος χρησιµοποιεί την πληροφορία που είναι
διαθέσιµη στον προσεγγιστικό εσσιανό πίνακα της f .

Το Ϲεύγος κατευθύνσεων µείωσης που χρησιµοποιήθηκε ϐασίστηκε
στις ιδιότητες της BFGS ενηµέρωσης ελάχιστης µνήµης. ΄Οπως είδαµε,
ο τρόπος υπολογισµού τους δεν απαιτεί µεγάλο υπολογιστικό κόστος. Αυ-
τό έχει ως αποτέλεσµα, ο προτεινόµενος αλγόριθµος να µην αποθηκεύει ή
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παραγοντοποιεί πίνακες, έτσι ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί για την επί-
λυση µεγάλης κλίµακας προβληµάτων ϐελτιστοποίησης. Οι κατευθύνσεις
µείωσης υπολογίζονται µέσω εσωτερικών γινοµένων και διανυσµατικών α-
ϑροισµάτων.

Χρησιµοποιώντας την κατάλληλη πληροφορία που περιέχεται στις ι-
διοτιµές και τα ιδιοδιανύσµατα της BFGS ενηµέρωσης ελάχιστης µνήµης,
ο προτεινόµενος αλγόριθµος έχει ενσωµατώσει αµφότερες µια γραµµική
και µια καµπυλόγραµµη αναζήτηση. Αποδείξαµε ότι η αναζήτηση γίνεται
µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο αλγόριθµος να διατηρεί τις καλές ιδιότητες σύγ-
κλισης τόσο της γραµµικής, όσο και της καµπυλόγραµµης αναζήτησης.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8

Αποτίµηση του αλγορίθµου CMBFGS

Στο κεφάλαιο αυτό αποτιµούµε τον προτεινόµενο αλγόριθµο ϐελτιστοποί-
ησης, που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 7. Ο αλγόριθµος δοκιµάζεται στην
επίλυση µεγάλης κλίµακας προβληµάτων ϐελτιστοποίησης χωρίς περιο-
ϱισµούς. Επίσης αξιολογείται η επίδοσή του σε εκπαίδευση νευρωνικών
δικτύων και ειδικότερα σε προβλήµατα κατηγοριοποίησης ϐιοϊατρικών δε-
δοµένων. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα έχουν καταγραφεί στις εργασίες
των Apostolopoulou et al. [7, 11, 57].

8.1 Βελτιστοποίηση συναρτήσεων της ϐιβλιοθήκης
CUTEr

Σε αυτό το κεφάλαιο αποτιµούµε αριθµητικά την απόδοση του Αλγορίθ-
µου 7.4, (CMBFGS), σε µεγάλης διάστασης προβλήµατα χωρίς περιορι-
σµούς, τα οποία έχουν καθιερωθεί στη διεθνή ϐιβλιογραφία ως τα κατεξο-
χήν προβλήµατα αξιολόγησης αλγορίθµων ϐελτιστοποίησης. Τα αποτελέ-
σµατα που παρουσιάζονται έχουν καταγραφεί στην εργασία A curvilinear

method based on minimal memory BFGS updates [7].
Ο αλγόριθµος CMBFGS χρησιµοποιεί το Ϲεύγος κατευθύνσεων µείωσης

{p, d}, ο υπολογισµός των οποίων ϐασίζεται στις ιδιότητες της BFGS ενη-
µέρωσης ελάχιστης µνήµης. Οι κατευθύνσεις αυτές χρησιµοποιούνται σε
µια γραµµική ή καµπυλόγραµµη αναζήτηση, ανάλογα αν ο πίνακας B
είναι ϑετικά ορισµένος ή όχι, αντίστοιχα. Υλοποιήσαµε τον CMBFGS και
τον δοκιµάσαµε στην επίλυση µεγάλης κλίµακας προβληµάτων ελαχιστο-
ποίησης χωρίς περιορισµούς. Τα προβλήµατα αυτά προέρχονται από τη
συλλογή CUTEr, που έχει προταθεί από τους Gould et al. [47]. Πιο συγκε-
κριµένα, πρόκειται για µη γραµµικά προβλήµατα χωρίς περιορισµούς, µε
αριθµό µεταβλητών από 999 έως 100 000, τα οποία συλλέχθηκαν µέσω του
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shell script SELECT της CUTEr. ΄Εχουν συνεχείς δεύτερες παραγώγους
και είναι κάτω ϕραγµένα. Συνολικά, το επιλεγόµενο σύνολο αποτελείται
από πενήντα εννέα (59) συναρτήσεις. Στον Πίνακα 8.1 αναφέρονται τα
ονόµατα των συναρτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν.

Πίνακας 8.1: Προβλήµατα

ARWHEAD DIXMAANG EXTROSNB MOREBV SPARSINE
BROYDN7D DIXMAANH FLETCBV2 MSQRTALS SPARSQUR
BRYBND DIXMAANH FLETCBV3 MSQRTBLS SPMSRTLS
CHAINWOO DIXMAANI FLETCHBV NONCVXU2 SROSENBR
COSINE DIXMAANJ FLETCHCR NONCVXUN TESTQUAD
CRAGGLVY DIXMAANK FMINSRF2 NONDIA TOINTGSS
DIXMAANA DIXMAANL FMINSURF NONDQUAR TQUARTIC
DIXMAANB DIXON3DQ FREUROTH PENALTY1 TRIDIA
DIXMAANC DQDRTIC GENHUMPS POWELLSG VARDIM
DIXMAAND DQRTIC GENROSE POWER VAREIGVL
DIXMAANE EDENSCH INDEF QUARTC WOODS
DIXMAANF ENGVAL1 LIARWHD SCHMVETT

Για κάθε συνάρτηση ϑεωρήσαµε 3 αριθµητικά πειράµατα, µε αριθµό µε-
ταβλητών 103, 104, και 105, αντίστοιχα. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιµο-
ποιήσαµε ως αρχικά σηµεία, τα σηµεία που παρέχονται αυτόµατα από τη
ϐιβλιοθήκη CUTEr, µέσω του εργαλείου αποκωδικοποίησης Sif Decode.

Τρέξαµε όλα τα πειράµατα σε Pentium 1.86 GHz προσωπικό υπολο-
γιστή, µνήµης RAM 2GB, σε λειτουργικό σύστηµα Linux. Ο κώδικας
του προτεινόµενου αλγορίθµου έχει υλοποιηθεί σε FORTRAN 90, όπου
και χρησιµοποιήθηκε η επιλογή ‘ -Ο2 ’ του GNU compiler gfortran,
έκδοσης 4.4. Στην υλοποίησή µας για τις παραµέτρους µ και η, που περι-
γράφονται στον Αλγόριθµο 7.4 χρησιµοποιήσαµε τις τιµές µ = η = 10−4.

Συγκρίναµε τη µέθοδό µας µε τη µέθοδο γραµµικής αναζήτησης L-
BFGS (αλγόριθµος LBFGS), [67] επειδή ο αλγόριθµός µας µπορεί να ϑεω-
ϱηθεί ως µια τροποποίηση της αντίστοιχης µεθόδου ελάχιστης µνήµης. Ο
κώδικας της L-BFGS αποκτήθηκε από την ιστοσελίδα του Jorge Nocedal,
ενώ χρησιµοποιήθηκε ένα διανυσµατικό Ϲεύγος (m=1) για την ενηµέρωση
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του πίνακα.
Και στις δύο µεθόδους, η παράµετρος θ που χρησιµοποιήθηκε, ορί-

στηκε ως yTk yk/sTk yk. Ως κριτήριο τερµατισµού τέθηκε το ‖gk‖∞ ≤ 10−5.
Θεωρήσαµε ως αποτυχία όλα τα τρεξίµατα στα οποία το κριτήριο σύγ-
κλισης δεν ικανοποιήθηκε µέσα σε συγκεκριµένο αριθµό επαναλήψεων
(maxiter = 10000).

Στην πιο µικρή διάσταση, δηλαδή για n = 1 000, ο αλγόριθµος CMBFGS
απέτυχε να λύσει τέσσερα (4) από τα πενήντα εννέα (59) προβλήµατα. Ο
LBFGS αλγόριθµος απέτυχε να λύσει ένα ακόµα, συνολικά δηλαδή, πέντε
(5) προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά συνοψίζονται στον Πίνακα 8.2.

Πίνακας 8.2: Αποτυχίες για n = 1 000

CMBFGS LBFGS

FLETCBV3 FLETCBV3
FLETCHBV FLETCHBV
INDEF INDEF
NONCVXUN NONCVXUN

FREUROTH

Σύνολο: 4 5

Για n = 10 000 ο CMBFGS απέτυχε να λύσει δεκαπέντε (15) προβλήµα-
τα, ενώ ο LBFGS, δεκάξι (16) προβλήµατα. Τα ονόµατα των προβληµάτων
αυτών ϕαίνονται στον Πίνακα 8.3. Τέλος, στη µεγαλύτερη από όλες τις
διαστάσεις, όπου n = 100 000, και οι δύο αλγόριθµοι απέτυχαν να λύσουν
δεκαεπτά (17) από τα πενήντα εννέα (59) προβλήµατα που υπάρχουν συ-
νολικά. Επιπρόσθετα, ο αλγόριθµος LBFGS απέτυχε να λύσει και άλλα
δύο, σύνολο δεκαεννέα (19). Συγκεντρωτικά, τα προβλήµατα αυτά κατα-
γράφονται στον Πίνακα 8.4
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Πίνακας 8.3: Αποτυχίες για n = 10 000

CMBFGS LBFGS

ARWHEAD GENROSE ARWHEAD FREUROTH
CHAINWOO INDEF BROYDN7D GENROSE
CRAGGLVY NONCVXU2 CHAINWOO INDEF
FLETCBV3 NONCVXUN CRAGGLVY NONCVXU2
FLETCHBV SPARSINE ENGVAL1 NONCVXUN
FLETCHCR TESTQUAD FLETCBV3 SPARSINE
FREUROTH VARDIM FLETCHBV TESTQUAD
GENHUMPS FLETCHCR VARDIM

Σύνολο: 15 16

Πίνακας 8.4: Αποτυχίες για n = 100 000

CMBFGS LBFGS

BROYDN7D INDEF BROYDN7D INDEF
CHAINWOO NONCVXU2 CHAINWOO NONCVXU2
CRAGGLVY NONCVXUN CRAGGLVY NONCVXUN
ENGVAL1 SPARSINE ENGVAL1 SPARSINE
FLETCBV3 TESTQUAD FLETCBV3 TESTQUAD
FLETCHBV TRIDIA FLETCHBV TRIDIA
FLETCHCR VARDIM FLETCHCR VARDIM
FREUROTH FREUROTH EDENSCH
GENHUMPS GENHUMPS PENALTY1
GENROSE GENROSE

Σύνολο: 17 19



8.1 Βελτιστοποίηση συναρτήσεων της ϐιβλιοθήκης CUTEr 269

Πίνακας 8.5: Ολικός CPU χρόνος για τα επιτυχώς λυµένα προβλήµατα και συ-
νολικές αποτυχίες σε όλες τις διαστάσεις

cpu αποτυχίες

CMBFGS LBFGS CMBFGS LBFGS

n = 1 000 29.58 26.77 4 5
n = 10 000 70.36 85.94 15 16
n = 100 000 570.71 510.99 17 19

Σύνολο 670.65 623.70 26 30

Ο Πίνακας 8.5 παρουσιάζει το συνολικό CPU χρόνο (σε δευτερόλε-
πτα) που χρειάστηκε καθένας από τους δύο αλγορίθµους για να λύσει τα
προβλήµατα. Ο χρόνος που µετρήθηκε αφορούσε µόνο τα προβλήµατα
που λύθηκαν επιτυχώς. Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι, µολονότι ο
αλγόριθµος CMBFGS έλυσε περισσότερα προβλήµατα από τον LBFGS, ο
συνολικός CPU χρόνος που απαιτήθηκε, είναι παρόµοιος και για του δύο
αλγορίθµους (διαφέρουν κατά 47 sec). Ακόµα, στον Πίνακα 8.5 συνοψίζε-
ται και ο συνολικός αριθµός των προβληµάτων που απέτυχε να λύσει κάθε
αλγόριθµος.

Τέλος, ο Πίνακας 8.6 δείχνει το συνολικό αριθµό από των κατευθύν-
σεων αρνητικής καµπυλότητας που υπολογίστηκαν από τον αλγόριθµο
CMBFGS, στα επιτυχώς λυµένα προβλήµατα.

Πίνακας 8.6: Συνολικός αριθµός υπολογιζόµενων κλίσεων αρνητικής καµπυλό-
τητας στα επιτυχώς λυµένα προβλήµατα

διάσταση ιδιοδιανύσµατα

n = 1 000 110
n = 10 000 24
n = 100 000 24

Συνολικός αριθµός ιδιοδιανυσµάτων: 158

Για να απεικονίσουµε τις επιδόσεις του κάθε αλγορίθµου, χρησιµο-
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ποιήσαµε τα προφίλ απόδοσης των Dolan & Moré [30], ως προς συναρτη-
σιακούς υπολογισµούς και υπολογισµούς κλίσεων.
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Σχήµα 8.1: Προφίλ απόδοσης των CMBFGS και LBFGS, σε 1000 διαστάσεις
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Σχήµα 8.2: Προφίλ απόδοσης των CMBFGS και LBFGS, σε 10 000 διαστάσεις



272 Αποτίµηση του αλγορίθµου CMBFGS

10
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 

 

LBFGS
CMBFGS

P

τ (κλίµακα log10 )

n = 100 000

(α΄) Απόδοση ϐασισµένη σε συναρτησιακούς υπολογισµούς

10
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 

 

LBFGS
CMBFGS

P

τ (κλίµακα log10 )

n = 100 000

(ϐ΄) Απόδοση ϐασισµένη σε υπολογισµούς κλίσεων

Σχήµα 8.3: Προφίλ απόδοσης των CMBFGS και LBFGS, σε 100 000 διαστάσεις

Το Σχήµα 8.1 παρουσιάζει τα προφίλ απόδοσης για προβλήµατα 1000

µεταβλητών. Τα επιµέρους Σχήµατα 8.1(α΄) και 8.1(ϐ΄) δείχνουν τα προφίλ
απόδοσης στα οποία ως δείκτης απόδοσης ήταν οι συναρτησιακοί υπολο-
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γισµοί και οι υπολογισµοί κλίσεων, αντίστοιχα. Στο Σχήµα 8.1(α΄) µπο-
ϱούµε να παρατηρήσουµε ότι και οι δύο αλγόριθµοι συµπεριφέρθηκαν
παρόµοια. Ωστόσο, είναι εµφανές ότι ο αλγόριθµος CMBFGS, ϕαίνεται να
υπερέχει ελάχιστα ως προς τον αριθµό των συναρτησιακών υπολογισµών.
Τέλος, το Σχήµα 8.1(ϐ΄) δείχνει ότι ο προτεινόµενος καµπυλόγραµµος αλ-
γόριθµος είναι πιο αποδοτικός από τον κλασικό αλγόριθµο γραµµικής
αναζήτησης, σε ότι αναφορά τους υπολογισµούς κλίσεων.

Παρόµοια συµπεράσµατα µπορούν να γίνουν και από τα Σχήµατα 8.2
και 8.3, τα οποία αποτυπώνουν τη σύγκριση της απόδοσης των δύο αλ-
γορίθµων για n = 10 000 και n = 100 000, αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά,
και τα δύο Σχήµατα 8.2(α΄) και 8.3(α΄), δείχνουν ότι, ως προς τους συναρ-
τησιακούς υπολογισµούς, οι CMBFGS και LBFGS έχουν σχεδόν την ίδια
απόδοση, µε τον CMBFGS να έχει ένα προβάδισµα. Τα Σχήµατα 8.2(ϐ΄)
και 8.3(ϐ΄) παρουσιάζουν την απόδοση ως προς τους υπολογισµούς κλίσε-
ων. Και στα δύο σχήµατα, ϕαίνεται ότι ο CMBFGS πέτυχε την καλύτερη
απόδοση, σε όρους τόσο αποδοτικότητας, όσο και δυναµικότητας. Συγκε-
κριµένα, ο CMBFGS έχει 70% πιθανότητα να λύσει όλα τα προβλήµατα σε
λιγότερο χρόνο από ότι ο LBFGS.

Εν κατακλείδι, η καλύτερη απόδοση και ως προς τους συναρτησιακούς
υπολογισµούς αλλά και ως προς τους υπολογισµούς κλίσεων, επιτεύχθη-
κε από τον αλγόριθµο CMBFGS, ειδικά ως προς τον τελευταίο δείκτη α-
πόδοσης. Η γενική εικόνα του προτεινόµενου αλγορίθµου δείχνει ότι ο
CMBFGS, ο οποίος ϐασίζεται σε πληροφορία καµπυλότητας που αποκτή-
ϑηκε από τη BFGS ενηµέρωση ελάχιστης µνήµης, είναι πολύ αποδοτικός
για την επίλυση µεγάλης κλίµακας προβληµάτων ϐελτιστοποίησης χωρίς
περιορισµούς.

8.2 Ο CMBFGS στην εκπαίδευση νευρωνικών δι-
κτύων

Σε αυτή την ενότητα αξιολογούµε την απόδοση του προτεινόµενου αλγο-
ϱίθµου σε έξι γνωστά προβλήµατα που αποκτήθηκαν από τη UCI ϐάση
δεδοµένων µηχανικής µάθησης ( Repository of Machine Learning Data-
bases) [65]. Περιγράφουµε εν συντοµία κάθε πρόβληµα και συγκρίνουµε
τον αλγόριθµο CMBFGS µε τον LBFGS.
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Σε όλα τα δίκτυα εισαγάγαµε την ίδια ακολουθία εισερχόµενων προτύ-
πων (patterns), ενώ τα αρχικά ϐάρη αρχικοποιήθηκαν µε την καθιερωµένη
µέθοδο Nguyen-Widrow [66]. Για να αξιολογήσουµε την ακρίβεια κατηγο-
ϱιοποίησης, χρησιµοποιήσαµε τη διαδικασία k-fold cross-validation [53].

΄Ολες οι προσοµοιώσεις έγιναν σε Pentium-IV dual core υπολογιστή
(2.0MHz, 1Gbyte RAM), χρησιµοποιώντας το λειτουργικό σύστηµα Linux.
Για την προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκε πρωτίστως η πλατφόρµα MATLAB
και εν συνεχεία ενσωµατώθηκε αυτούσιος ο υλοποιηµένος σε FORTRAN
κώδικας, δηµιουργώντας δυαδικά MEX αρχεία. Τα αποτελέσµατα που
παρουσιάζονται έχουν καταγραφεί στην εργασία A memoryless BFGS

neural network training algorithm [11]

8.2.1 Το πρόβληµα του καρκίνου του µαστού

Το πρώτο πρόβληµα αφορά τη διάγνωση του κακοήθη καρκίνου του µα-
στού. Τα δεδοµένα έχουν συλλεχθεί από εξακόσιους ογδόντα τρεις (683)
ασθενείς από το Πανεπιστήµιο του Wisconsin. Κάθε ασθενής έχει εννέα (9)
χαρακτηριστικά (features) και µια ετικέτα κατηγοριοποίησης (κακοήθης
ή καλοήθης όγκος).

Χρησιµοποιήσαµε νευρωνικά δίκτυα µε δύο (2) κρυφά στρώµατα, µε
τέσσερις (4) και δύο (2) νευρώνες, αντίστοιχα, όπως έχει προταθεί στη
συλλογή προβληµάτων PROBEN1 [75]. Ως κριτήριο τερµατισµού τέθηκε
η συνάρτηση σφάλµατος να είναι E ≤ 0.02, µέσα σε ένα όριο δύο χιλιάδων
(2000) εποχών (epochs). ΄Ολα τα δίκτυα ελέγχθηκαν χρησιµοποιώντας την
10-fold cross validation.

Στο Σχήµα 8.4 παρουσιάζονται τα προφίλ απόδοσης για το πρόβληµα
του καρκίνου του µαστού, µε σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσµατικό-
τητας και της δυναµικότητας της κάθε µεθόδου εκπαίδευσης. Αναφορικά
µε τους συναρτησιακούς υπολογισµούς, αµφότερες οι µέθοδοι είχαν την
ίδια συµπεριφορά, µε τον CMBFGS να επιτυγχάνει µια ελαφρώς καλύτερη
αποδοτικότητα.

Το προφίλ απόδοσης ως προς τους υπολογισµούς κλίσεων (gradients)
δείχνει ότι ο αλγόριθµος CMBFGS είναι πολύ πιο αποδοτικός και δυναµι-
κός από ότι είναι ο LBFGS. Να σηµειώσουµε ότι ο υπολογισµός της κλίσης
µέσω του αλγορίθµου της οπισθοδρόµησης (back propagation) είναι η πιο
χρονοβόρα διαδικασία κατά την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων.
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Σχήµα 8.4: Προφίλ απόδοσης αριθµού συναρτησιακών υπολογισµών και υπολο-
γισµών κλίσεων για το πρόβληµα του καρκίνου του µαστού.
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Εποµένως, είναι σαφές ότι ο CMBFGS υπερέχει κατά πολύ διότι εξοικονο-
µεί πολλούς υπολογισµούς κλίσεων και κατά συνέπεια CPU χρόνο.

8.2.2 Το πρόβληµα του διαβήτη

Ο σκοπός αυτού του προβλήµατος κατηγοριοποίησης είναι να αποφασίσει
πότε οι γυναίκες της ινδιάνικης ϕυλής Pima (ή Akimel O’odham) είναι
ϑετικές στον διαβήτη ή όχι. Τα δεδοµένα αποτελούνται από επτακόσια
εξήντα οκτώ (768) διαφορετικά πρότυπα [65, 75], καθένα εκ των οποίων
έχει οχτώ (8) χαρακτηριστικά και µια ετικέτα κατηγοριοποίησης (ϑετικό ή
µη ως προς το διαβήτη).

Χρησιµοποιήσαµε νευρωνικά δίκτυα αποτελούµενα από δύο (2) κρυφά
στρώµατα τεσσάρων (4) νευρώνων και ένα στρώµα εξόδου, αποτελούµενο
από δύο (2) νευρώνες [75]. Το κριτήριο τερµατισµού ήταν το E < 0.14, µέ-
σα σε ένα όριο 2000 εποχών. ΄Ολα τα δίκτυα ελέγχθηκαν χρησιµοποιώντας
την 10-fold cross validation.
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Σχήµα 8.5: Προφίλ απόδοσης αριθµού συναρτησιακών υπολογισµών και υπολο-
γισµών κλίσεων για το πρόβληµα του διαβήτη.

Το Σχήµα 8.5 παρουσιάζει τα προφίλ αποδοτικότητας ως προς τον
αριθµό συναρτησιακών υπολογισµών και τον αριθµό υπολογισµών κλίσε-
ων, για το πρόβληµα του διαβήτη. Στο Σχήµα 8.5(α) ϐλέπουµε ότι και οι
δύο µέθοδοι έχουν την ίδια απόδοση, µε τον CMBFGS να έχει ένα προ-
ϐάδισµα έναντι του LBFGS, ως προς τους συναρτησιακούς υπολογισµούς.
Επιπλέον, το Σχήµα 8.5(ϐ) δείχνει ότι η προτεινόµενη µέθοδος είναι πιο
αποδοτική σε ότι αφορά τους υπολογισµούς κλίσεων.

8.2.3 Σύνολο SPECT δεδοµένων καρδιάς

Το σύνολο δεδοµένων περιέχει στιγµιότυπα εικόνων από τον αξονικό τοµο-
γράφο Proton Emission Computed Tomography (SPECT), από το Πανε-
πιστήµιο του Colorado [65]. Το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι πρόβληµα
κατηγοριοποίησης, στο οποίο οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται ως προς το
αν έχουν κανονική εικόνα καρδιάς ή όχι. Η κατανοµή αποτελείται από
πενήντα πέντε (55) στιγµιότυπα της ανώµαλης κατηγορίας (20.6%) και
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Σχήµα 8.6: Προφίλ απόδοσης αριθµού συναρτησιακών υπολογισµών και υπολο-
γισµών κλίσεων για το SPECT πρόβληµα καρδιάς.
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διακόσια δώδεκα (212) στιγµιότυπα της κανονικής (79.4%). Η αρχιτεκτο-
νική του δικτύου που χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από ένα κρυµµένο
στρώµα µε έξι (6) νευρώνες και ένα στρώµα εξόδου ενός νευρώνα [90]. Το
κριτήριο τερµατισµού ήταν το E ≤ 0.1 µέσα σε ένα όριο χιλίων (1000)
εποχών.

Το Σχήµα 8.6 παρουσιάζει το προφίλ απόδοσης για το συγκεκριµένο
πρόβληµα καρδιάς. Ως προς τους συναρτησιακούς υπολογισµούς ϐλέπου-
µε ότι και οι δύο µέθοδοι συµπεριφέρονται το ίδιο, ενώ ο CMBFGS είναι
πολύ πιο αποδοτικός αναφορικά µε τον αριθµό υπολογισµών κλίσεων.

8.2.4 Το πρόβληµα της έγκρισης πίστωσης στην Αυστραλία

Η αυστραλιανή ϐάση δεδοµένων για την έγκριση πίστωσης, περιέχει λε-
πτοµέρειες αναφορικά µε τις αιτήσεις για απόκτηση πιστωτικής κάρτας.
Η συγκεκριµένη ϐάση είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, διότι τα δεδοµένα ποι-
κίλουν και έχουν ένα µείγµα χαρακτηριστικών. Το µείγµα αυτό έχει είτε
µικρό αριθµό µεταβλητών ή και µεγαλύτερο.

Χρησιµοποιήσαµε νευρωνικά δίκτυα µε δύο (2) κρυφά στρώµατα [75],
αποτελούµενα από δεκάξι (16) και οχτώ (8) νευρώνες, αντίστοιχα. Ακόµα
χρησιµοποιήσαµε ένα στρώµα εξόδου δύο (2) νευρώνων. Το κριτήριο τερ-
µατισµού ήταν το E ≤ 0.1, µέσα σε όριο χιλίων (1000) εποχών, ενώ όλα
τα δίκτυα ελέγχθηκαν χρησιµοποιώντας την 10-fold cross validation.

Το Σχήµα 8.7 δείχνει τα προφίλ απόδοσης του προβλήµατος έγκρισης
πίστωσης στην Αυστραλία, όπου ϐλέπουµε ότι καλύτερος αλγόριθµος και
στους δύο δείκτες απόδοσης, ϕαίνεται να είναι ο CMBFGS. Πιο συγκεκρι-
µένα, το Σχήµα 8.7(α) δείχνει ότι ο CMBFGS είναι ο πιο αποδοτικός αλγό-
ϱιθµος, αφού η καµπύλη του είναι πιο πάνω από την αντίστοιχη καµπύλη
του LBFGS αλγορίθµου. Επίσης, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι
στο Σχήµα 8.7(ϐ), ο προτεινόµενος αλγόριθµος έχει την καλύτερη απόδο-
ση, υπερισχύοντας του κλασικού αλγορίθµου, αναφορικά µε τον αριθµό
υπολογισµών κλίσεων που απαιτούνται για να επιλυθεί το συγκεκριµένο
πρόβληµα.
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Σχήµα 8.7: Προφίλ απόδοσης αριθµού συναρτησιακών υπολογισµών και υπολο-
γισµών κλίσεων για το πρόβληµα της αυστραλιανής έγκρισης πίστωσης.
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8.2.5 Το πρόβληµα κολοβακτηριδίων

Αυτό το πρόβληµα ϐασίζεται σε δεδοµένα έλλειψης ισορροπίας τριακοσίων
τριάντα έξι (336) προτύπων. Πιο συγκεκριµένα, αφορά την κατηγοριοποί-
ηση της χωροθέτησης της E. coli πρωτεΐνης σε οκτώ (8) τοποθεσίες.

Η αρχιτεκτονική του δικτύου αποτελείται από ένα κρυφό στρώµα δε-
κάξι (16) νευρώνων και ένα στρώµα εξόδου οχτώ (8) νευρώνων. Το κριτήριο
τερµατισµού ήταν το E ≤ 0.02, µέσα σε όριο δύο χιλιάδων (2000) εποχών,
ενώ όλα τα δίκτυα ελέγχθηκαν χρησιµοποιώντας την 4-fold cross valida-
tion [50].

Στο Σχήµα 8.8 παρουσιάζονται τα προφίλ απόδοσης ως προς τους συ-
ναρτησιακούς υπολογισµούς και τους υπολογισµούς κλίσεων. ΄Οπως προ-
κύπτει από το συγκεκριµένο σχήµα, ο καλύτερος αλγόριθµος ϕαίνεται να
είναι ο CMBFGS, τόσο ως προς τους συναρτησιακούς υπολογισµούς, όσο
και ως προς τον αριθµό των υπολογισµένων κλίσεων. Προφανώς, από το
Σχήµα 8.8(ϐ), µπορούµε να δούµε ότι η απόδοση των δύο συγκρινόµενων
αλγορίθµων διαφέρει αισθητά, αναφορικά µε το δεύτερο δείκτη απόδοσης.
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Σχήµα 8.8: Προφίλ απόδοσης αριθµού συναρτησιακών υπολογισµών και υπολο-
γισµών κλίσεων για το πρόβληµα των κολοβακτηριδίων.

8.2.6 Το πρόβληµα της µαγιάς

Αυτό το πρόβληµα είναι παρόµοιο µε το προηγούµενο πρόβληµα της χω-
ϱοθέτησης των κολοβακτηριδίων. Πιο συγκεκριµένα, αντιµετωπίζουµε το
πρόβληµα χωροθέτησης της κυκλικής πρωτεΐνης που περιέχεται στη µα-
γιά.

Χρησιµοποιήσαµε νευρωνικά δίκτυα ενός κρυφού στρώµατος αποτε-
λούµενου από δεκάξι (16) νευρώνες και ενός στρώµατος εξόδου, αποτε-
λούµενο από δέκα (10) νευρώνες [2]. Το κριτήριο τερµατισµού ήταν το
E ≤ 0.05, µέσα σε όριο δύο χιλιάδων (2000) εποχών, ενώ όλα τα δίκτυα
ελέγχθηκαν χρησιµοποιώντας την 10-fold cross validation [50].

Στο Σχήµα 8.9, το οποίο απεικονίζει τα προφίλ απόδοσης ως προς τους
δύο δείκτες απόδοσης, δείχνει ότι ο CMBFGS υπερισχύει σηµαντικά έναντι
του LBFGS, παρουσιάζοντας την καλύτερη αποδοτικότητα και δυναµική,
τόσο ως προς τους συναρτησιακούς υπολογισµούς, όσο και ως προς τους
υπολογισµούς κλίσεων.
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Σχήµα 8.9: Προφίλ απόδοσης αριθµού συναρτησιακών υπολογισµών και υπολο-
γισµών κλίσεων για το πρόβληµα της µαγιάς.
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8.3 Εφαρµογή σε ϐιοϊατρικά δεδοµένα

Σε αυτή την ενότητα εκτιµούµε την απόδοση της γενίκευσης τεχνητών
νευρωνικών δικτύων, που εκπαιδεύτηκαν µέσω του CMBFGS αλγορίθµου,
σε µεγάλης κλίµακας δεδοµένα ϐιοϊατρικής. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο
CMBFGS µπορεί να εφαρµοστεί απευθείας σε µεγάλες διαστάσεις, ϑελή-
σαµε να αποτιµήσουµε παράλληλα διάφορες τεχνικές µείωσης διάστασης,
που έχουν προταθεί πρόσφατα στη διεθνή ϐιβλιογραφία, µε γνώµονα πάν-
τα τη γενίκευση των εκπαιδευόµενων δικτύων. Συγκεκριµένα, διερευνή-
σαµε πειραµατικά την επίπτωση της εφαρµογής µιας τεχνικής µείωσης
διάστασης, ως προστάδιο της εκπαίδευσης των νευρωνικών δικτύων. Τα
αποτελέσµατα που παρουσιάζονται έχουν καταγραφεί στην εργασία Clas-

sification of Large Biomedical Data using ANNs based on BFGS method

[57].
Ως προβλήµατα διαλέξαµε τα ακόλουθα µεγάλης κλίµακας σύνολα

δεδοµένων:

• ΄Ογκος του ορθού (Colon Tumor) [∆1]: Περιλαµβάνει εξήντα δύο
(62) δείγµατα που συλλέχθηκαν από ασθενείς µε καρκίνο του ορ-
ϑού (colon-cancer) [1]. Μεταξύ αυτών, σαράντα (40) ϐιοψίες όγκων
είναι από κακοήθη ( χαρακτηρισµένες ως ¨αρνητικές¨) και είκοσι
δύο (22) από υγιή µέρη του ορθού των ίδιων ασθενών ( ¨θετικές¨).
Συνολικά επιλέχθηκαν δύο χιλιάδες (2000) από περίπου έξι χιλιάδες
πεντακόσια (6500) γονίδια, µε ϐάση την αξιοπιστία της ϐιοψίας.

• Πρόβλεψη διάχυσης µεγάλου λεµφώµατος ϐ-κυττάρων [∆2] και διά-

χυσης όγκων ϐ-κυττάρων [∆3]: Υπάρχουν δύο είδη κατηγοριοποίη-
σης για τη διάχυση µεγάλου λεµφώµατος ϐ-κυττάρων (DLBCL) σε
αυτό το σύνολο δεδοµένων [81]. Το πρώτο είναι η µορφολογία του
DLBCL έναντι της µορφολογίας του λεµφώµατος ωοθηκών (FL). Το
σύνολο αυτό των δεδοµένων περιέχει πενήντα οχτώ (58) DLBCL δείγ-
µατα και δεκαεννιά (19) δείγµατα FL. Το δεύτερο είδος κατηγοριο-
ποίησης αναφέρεται στην πρόβλεψη εάν ένας ασθενής έχει DLBCL.
Μεταξύ των πενήντα οχτώ (58) δειγµάτων από ασθενείς µε DLBCL,
τριάντα δύο (32) από αυτά είναι από ασθενείς που ανάρρωσαν, ε-
νώ είκοσι έξι (26) από αυτά είναι από ασθενείς µε ϑανατηφόρο ή
ανθεκτική νόσο.
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• Πνευµονικά αδενοκαρκινώµατα (Michigan [∆4]: Το σύνολο αυτό των
δεδοµένων αποτελείται από ογδόντα έξι (86) δείγµατα πνευµονικών
αδενοκαρκινωµάτων και από δέκα (10) µη νεοπλασµατικά πνευµο-
νικά δείγµατα [16]. Κάθε δείγµα αποτελείται από επτά χιλιάδες
εκατόν είκοσι εννέα (7129) γονίδια.

• Πρόβλεψη όγκων κεντρικού νευρικού συστήµατος [∆5]: Πρόκειται
για πρόβλεψη εµβρυικών όγκων στο κεντρικό νευρικό σύστηµα [72].
Ως επιζώντες αναφέρονται οι ασθενείς οι οποίοι παρέµειναν στη Ϲωή
µετά τη ϑεραπευτική αγωγή, ενώ αποτυχόντες είναι αυτοί οι οποίοι
υπέκυψαν στην ασθένεια. Το σύνολο δεδοµένων περιέχει εξήντα (60)
δείγµατα ασθενών, εικοσιένα (21) επιζώντες και τριάντα εννέα (39)
αποτυχόντες. Συνολικά υπάρχουν επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα
(7129) γονίδια σε αυτό το σύνολο δεδοµένων.

• Πρόβλεψη προστάτη [∆6]: Το συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων ανα-
ϕέρεται στην πρόβλεψη του κλινικού αποτελέσµατος όσον αφορά τον
καρκίνο του προστάτη [82]. Είκοσι ένας (21) ασθενείς εκτιµήθηκαν
ως προς τη µετεγχειρητική τους ανάρρωση. Οχτώ (8) ασθενείς υπο-
τροπίασαν, ενώ δεκατρείς (13) ανάρρωσαν για τουλάχιστον τέσσερα
(4) χρόνια.

Για όλα τα παραπάνω σύνολα δεδοµένων [∆1]-[∆6], οι παράµετροι στον
αλγόριθµο CMBFGS τέθηκαν οι εξ΄ ορισµού τιµές (c1 = c2 = 10−4). Τα αρ-
χικά ϐάρη αρχικοποιήθηκαν σύµφωνα µε τη µέθοδο των Nguyen-Widrow.
Για την εκτίµηση της ακρίβειας της κατηγοριοποίησης, για τα πέντε πρώτα
προβλήµατα, [∆1]-[∆5], χρησιµοποιήθηκε η 10-fold cross-validation επα-
ναλαµβανόµενη εκατό (100) ϕορές. Ενώ για το τελευταίο πρόβληµα, [∆6],
χρησιµοποιήθηκε η 4-fold cross-validation.

Προκειµένου να εφαρµόσουµε τις τεχνικές µείωσης διάστασης στα αρ-
χικά δεδοµένα, απαιτείται να ορίσουµε την επιθυµητή τιµή της διάστασης
(target dimensionality), η οποία αναπαριστά την διάσταση του υπόχωρου
στον οποίο ϑέλουµε να απεικονίσουµε τα δεδοµένα µας. Ο ορισµός της
συγκεκριµένης αυτής τιµής γίνεται µέσω του εκτιµητή µέγιστης πιθανοφά-
νειας (maximum likelihood intrinsic dimensionality estimator) [55]. Για
όλες τις τεχνικές µείωσης διάστασης χρησιµοποιήσαµε τις προεπιλεγµέ-
νες παραµέτρους όπως ορίζονται στο [86]. ΄Ολες οι προσοµοιώσεις έγιναν
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σε Pentium-IV υπολογιστή διπλού πυρήνα (2.0MHz, 1Gbyte RAM), ενώ
χρησιµοποιήθηκε η εργαλειοθήκη νευρωνικών δικτύων του MATLAB.

∆εδοµένα πολλών µεταβλητών ∆εδοµένα λίγων µεταβλητών
∆εδοµένα Είσοδοι Νευρώνες Σύνολο Είσοδοι Νευρώνες Σύνολο

σε κρυφά ϐαρών σε κρυφά ϐαρών
στρώµατα στρώµατα

∆1 2000 10-5 20077 11 6 86
∆2 7129 10-5 71367 22 11 277
∆3 7129 20-5-10 142787 24 12 326
∆4 7129 5-5 35692 24 12 326
∆5 7129 20-5-10 142787 30 15 497
∆6 12600 10-10 126142 16 8 157

Πίνακας 8.7: Αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων

Ο Πίνακας 8.7 περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την αρχιτεκτονική
των δικτύων και το συνολικό αριθµό ϐαρών που χρησιµοποιήθηκαν. Τα
δίκτυα αυτά εκπαιδεύτηκαν σε µικρής και µεγάλης διάστασης δεδοµένα
για καθένα από τα προβλήµατα [∆1]-[∆6]. Στον Πίνακα 8.7, ο αριθµός
των εισόδων συµπίπτει µε την εγγενή διάσταση d που λαµβάνεται από τον
εκτιµητή µέγιστης πιθανοφάνειας.

∆εδοµένα None PCA LPP OLPP KPCA LEM LTSA
∆1 84.5 85.4 47.6 76.9 51.5 80.1 56.8
∆2 53.7 53.7 58.1 52.0 54.8 50.9 44.3
∆3 84.0 84.5 66.0 84.3 66.4 82.1 58.9
∆4 89.5 89.6 88.7 90.1 89.2 89.4 89.4
∆5 61.3 63.9 49.1 51.2 65.0 57.3 46.0
∆6 52.3 54.7 52.8 55.6 41.9 51.8 53.6

Πίνακας 8.8: Απόδοση γενίκευσης (%) νευρωνικών δικτύων χρησιµοποιώντας τη
CMBFGS µέθοδο.

Στον Πίνακα 8.8 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της γενίκευσης των
τεχνητών νευρωνικών δικτύων, τα οποία εκπαιδεύτηκαν µε τον αλγόριθ-
µο CMBFGS, πάνω σε µεγάλης και µικρής διάστασης δεδοµένα. Κάθε
στήλη αναφέρει τη µέση απόδοση σε ποσοστό για κάθε σύνολο δεδοµέ-
νων, χρησιµοποιώντας διαφορετικές τεχνικές µείωσης διάστασης. Η στήλη
‘‘None’’ δείχνει τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε τα αρχικά δεδοµένα
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(µεγάλης κλίµακας προβλήµατα). Η καλύτερη τεχνική για ένα σύνολο δε-
δοµένων απεικονίζεται µε έντονη γραφή. Πρωτίστως, παρατηρούµε ότι η
απόδοση ως προς την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευόµενων δικτύων δε
ϐελτιώθηκε σηµαντικά από την µείωση διάστασης. Εντούτοις, ϐλέπουµε
ότι οι γραµµικές τεχνικές (PCA, LPP, OLPP) υπερτερούν έναντι των µη
γραµµικών τεχνικών (KPCA, LEM, LTSA) , αφού παρουσιάζουν τα καλύ-
τερα αποτελέσµατα γενίκευσης σε πέντε σύνολα δεδοµένων. Επιπρόσθετα
παρατηρούµε ότι ο παραδοσιακός PCA είναι η καλύτερη τεχνική µείωσης
διάστασης, η οποία παρουσίασε την καλύτερη συνολικά απόδοση.

∆εδοµένα PCA LPP OLPP KPCA LEM LTSA
∆1 85.4 48.5 76.7 52.9 80.6 57.3
∆2 53.9 58.9 52.7 55.3 50.1 44.0
∆3 84.1 66.0 84.1 65.9 82.9 57.2
∆4 89.6 88.9 90.0 89.2 89.5 89.4
∆5 64.5 50.3 51.0 65.8 57.9 46.0
∆6 54.4 52.8 56.1 41.8 53.4 54.2

Πίνακας 8.9: Απόδοση γενίκευσης (%) νευρωνικών δικτύων χρησιµοποιώντας
την LBFGS µέθοδο.

Ο Πίνακας 8.9 αναφέρει τα αποτελέσµατα γενίκευσης των τεχνητών
νευρωνικών δικτύων που εκπαιδεύτηκαν χρησιµοποιώντας τον αλγόριθ-
µο BFGS (‘trainbfg’), του toolbox του MATLAB, πάνω στα δεδοµένα
µικρής διάστασης, τα οποία ανακτήθηκαν από τις παρούσες τεχνικές µεί-
ωσης διάστασης. Ας σηµειώσουµε ότι η διαδικασία εκπαίδευσης για τον
BFGS αλγόριθµο είναι αδύνατη αν χρησιµοποιηθούν τα αρχικά δεδοµένα.
Οι ακριβείς αρχιτεκτονικές των δικτύων ϕαίνονται στο δεύτερο µισό του
Πίνακα 8.7.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα του Πίνακα 8.9 µε τη δεύτερη στήλη
(‘‘None’’) του Πίνακα 8.8, παρατηρούµε ότι και οι δύο αλγόριθµοι έχουν
παρόµοια συµπεριφορά. Αυτό δείχνει ότι ο αλγόριθµος CMBFGS είναι κα-
τάλληλος όχι µόνο για µεγάλης κλίµακας δίκτυα, αλλά µπορεί να επιτύχει
εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσµατα γενίκευσης και σε µικρής διάστασης
δίκτυα.
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8.4 Συµπεράσµατα

Σε αυτό το κεφάλαιο ελέγξαµε την αποδοτικότητα του CMBFGS αλγορίθ-
µου ελάχιστης µνήµης. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος δοκιµάστηκε τόσο
στην επίλυση µεγάλης κλίµακας προβληµάτων ϐελτιστοποίησης χωρίς πε-
ϱιορισµούς, όσο και στην εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων και κατηγοριο-
ποίησης πολλών ϐιοϊατρικών δεδοµένων.

΄Οπως είδαµε από όλα τα πειραµατικά αποτελέσµατα, ο αλγόριθµος
έχει µεγάλη αποδοτικότητα, όπως και πολύ καλή ταχύτητα επίλυσης των
προβληµάτων. Σε αυτό συµβάλει το γεγονός ότι ο αλγόριθµος CMBFGS
εκµεταλλεύεται πληροφορία από την ιδιοσύνθεση του προσεγγιστικού εσ-
σιανού πίνακα της αντικειµενικής συνάρτησης. Την πληροφορία αυτή την
εισάγει µέσω µιας κατάλληλης αναζήτησης, είτε γραµµικής ή καµπυλό-
γραµµης, ανάλογα µε το είδος της πληροφορίας στην εκάστοτε επανάλη-
ψη.

Ο αλγόριθµος είναι σχεδιασµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε το ποσό της
µνήµης που απαιτείται για τον υπολογισµό τόσο των µικρότερων ιδιοτιµών
και των αντίστοιχων ιδιοδιανύσµατος να είναι αµελητέο. Συγκεκριµένα,
οι ϑέσεις µνήµης που απαιτούνται είναι 6n + c, όπου n ο αριθµός των
µεταβλητών και c το πλήθος των τοπικών µεταβλητών (αµελητέο). Κατά
συνέπεια, ο αλγόριθµος έχει χωρική πολυπλοκότητα Θ(n), µε αποτέλε-
σµα πολύ µεγάλα προβλήµατα να µπορούν να επιλυθούν γρήγορα και
αποτελεσµατικά.
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