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1 . PRZEDMOWA I STRESZCZENIE

Nauką przyjęło się nazywać badania niezmienników i poszukiwa-

nie praw, które zachodzą w różnych dziedzinach. Za pierwowzór 

nauki można uważać mechanikę newtonowską. Przed Newtonem, każ-

dy zdrowo myślący człowiek uważał, że jabłka i planety są o- 

biektami całkowicie różnymi, podlegającymi różnym prawom. Pod 

pewnymi względami miał on rację, co można sprawdzić próbując 

... ugryźć jabłko lub planetę. Jeśli jednak wziąć pod uwagę 

właściwe charakterystyki takie, jak siła, masa i przyspiesze-

nie, to istnieją prawa stosujące się równie dobrze do jabłek, 

planet jak i do innych obiektów.

O większości problemów mamy jedynie częściową lub przybli-

żoną informację i wobec tego możemy je rozwiązywać jedynie 

w przybliżeniu. Przykłady takich problemów obejmują obliczenia 

pojawiające się w nauce i inżynierii; na przykład w teorii de-

cyzji, odtwarzania, przybliżenia, w informatyce, w matematyce, 

w projektowaniu eksperymentów, w problemach zdalnego mierzenia 

oraz w przetwarzaniu sygnałów. Są one na ogół tak różne między 

sobą, jak wspomniane już jabłka i planety. Dla tak na pozór 

nie związanych ze sobą problemów podjęliśmy próbę zdefiniowa-

nia podstawowych pojęć i określenia zasadniczego niezmiennika, 

który nazywamy promieniem informacji.

Promień informacji jest miarą nieuniknionego błędu rozwią-

zania, wynikłego z użytej (częściowej lub przybliżonej) infor-

macji. Podamy przykłady problemów z kilku różnych dziedzin, 

które można analizować wspólnie dzięki pojęciu promienia in-
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formacji. Pokażemy, że promień informacji pozwala odpowie-

dzieć na pytanie, z jaką dokładnością można rozwiązać dany 

problem, a także prowadzi do mających szerokie zastosowanie 

pojęć: algorytmu optymalnego i informacji optymalnej. Aby 

podkreślić znaczenie tego pojęcia proponujemy następującą za-

sadę :

PRAWO INFORMACJI. Istnieje wielkość zwana promieniem in-

formacji, która mierzy nieunikniony błąd rozwiązania, wynikły 

z użytej informacji, a

Naszą pracę opieramy na dwóch tezach:

—  Większość problemów rozwiązuje się w sposób przybliżony, 

tzn. że zmuszeni jesteśmy akceptować niedokładne rozwią-

zania .

—  Podejście algorytmiczne, stosowane zazwyczaj do rozwiązy-

wania problemów, o których mamy częściową lub przybliżoną 

informację, może być uzupełnione lub zastąpione czasami 

podejściem informacyjnym.

Omówimy teraz pokrótce te dwie tezy. Znaczna część arty-

kułu poświęcona jest ich rozwinięciu, ilustrowanemu wieloma 

przykładami.

Rozpocznijmy od tezy pierwszej. Na ogół informacja o pro-

blemie jest częściowa lub przybliżona. Problem taki możemy 

więc rozwiązać tylko w przybliżeniu. Z drugiej strony, jeśli 

informacja jest pełna i dokładna, to znalezienie rozwiązania 

dokładnego jest czasami możliwe. Nawet gdy wyznaczenie dokład-
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nego rozwiązania jest możliwe, jego koszt obliczeniowy może 

być tak duży, że ze względów praktycznych będziemy musieli za-

dowolić się rozwiązaniem niedokładnym, ale wyznaczonym znacz-

nie mniejszym kosztem. W końcu, wiele problemów będzie rozwią-

zywanych przy użyciu obliczeń rozproszonych (lub z wykorzysta-

niem obliczeń równoległych, współbieżnych czy systolicznych ), 

co również spowoduje niedokładność rozwiązania.

Przedyskutujmy krótko ostatnie stwierdzenie. Są dwa powo-

dy uzasadniające użycie obliczeń rozproszonych. Po pierwsze, 

użycie takich obliczeń może wpłynąć na poprawienie efektywnoś-

ci nawet tam, gdzie obliczenia nierozproszone mogą być użyte. 

Po drugie istnieją problemy, o których informacja jest z natu-

ry rozproszona; przykładami takich problemów są: rozmieszcze-

nie zasobów, np. w zdecentralizowanej ekonomii, sieci sygnali-

zacji świetlnej oraz systemy rezerwacji. Ponieważ przepływ in-

formacji w systemie rozproszonym być może będzie musiał być 

ograniczony, więc niemożliwe będzie uzyskanie dokładnego roz-

wiązania. A zatem, nawet problemy, dla których wyznaczenie ro-

związania dokładnego jest możliwe na komputerze jednoproceso-

rowym, będą być może w przyszłości rozwiązywane w przybliżeniu 

z użyciem obliczeń rozproszonych. Wyznaczenie bowiem dokładne-

go rozwiązania w odpowiednio małym czasie może okazać się wów-

czas niemożliwe z uwagi na brak dostępu do pełnej informacji.

Przejdźmy do omówienia tezy drugiej. Rozpowszechnione o- 

becnie, do rozwiązywania problemów, jest podejście algorytmi-

czne. Polega ono na wyborze algorytmu rozwiązywania danego 

problemu na podstawie Terytorium przyjętego często ad hoc. Al-

gorytm ten jest następnie analizowany. Potem proponuje się
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i analizuje inny algorytm, itd., itd.

Podejściu temu przeciwstawiamy podejście informacyjne. Po-

lega ono na podaniu dokładności, z jaką ma być wyznaczone roz-

wiązanie oraz określeniu rodzaju dostępnej informacji. Teoria 

podaje wówczas informację optymalną, algorytm optymalny i o- 

szacowania złożoności zadania, tzn. mówi nam, ile musi koszto-

wać obliczenie rozwiązania zadania z zadaną dokładnością.

Spróbujmy zilustrować, na prostym przykładzie, wady po-

dejścia algorytmicznego. Weźmy algorytm Gaussa przybliżonego 

obliczania całki. (Omawiamy ten przykład numeryczny, ponieważ 

jest on dobrze znany. Podkreślmy, że obliczenia numeryczne 

stanowią ważne, ale nie jedyne zastosowanie ogólnej teorii.) 

Algorytm ten wynika z przyjętego ad hoc kryterium dokładnego 

całkowania wielomianów możliwie najwyższego stopnia. Nie ma 

żadnego powodu a priori, aby algorytm Gaussa był dobry dla 

niewielomianowych funkcji podcałkowych. Rzeczywiście, jak po-

każemy w paragrafie 5.2, nawet dla analitycznych funkcji pod-

całkowych za użycie informacji Gaussa płacimy wykładniczo 

więcej niż za użycie informacji optymalnej.

Inną wadą podejścia algorytmicznego jest to, że nie daje 

ono dolnych oszacowań złożoności problemu. W podejściu infor-

macyjnym otrzymujemy zarówno dolne jak i górne oszacowania; 

są one często bardzo bliskie sobie. Czy istnieją więc sytu-

acje uzasadniające podejście algorytmiczne? Teoria oparta na 

podejściu informacyjnym daje nam ogólne pojęcia informacji 

optymalnej, algorytmu optymalnego i złożoności zadania. Jed-

nakże wyznaczenie ich w przypadku konkretnego zadania może 

być bardzo trudne technicznie. Wówczas zmuszeni jesteśmy po-
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wrócić do podejścia ad hoc. Dzieje się tak w szczególności w 

przypadku bardzo skomplikowanych modeli. Spodziewamy się, że 

z czasem będziemy potrafili pokonywać trudności techniczne dla 

coraz to trudniejszych zadań i tym samym eliminować potrzebę 

używania kryteriów ad hoc.

Podkreślmy, że choć nasz model formalnie obejmuje przypa-

dek informacji zupełnej i dokładnej, to przypadek ten w ogól-

ności nie prowadzi do interesujących, nowych wyników. Zupełna 

i dokładna informacja jest typowa dla problemów dyskretnych, 

takich jak problem komiwojażera. Promień informacji jest wów-

czas równy zeru i problem może być rozwiązany dokładnie.

( W rozdziale 3 omawiamy jednak przyczyny, dla których nawet 

problemy o informacji zupełnej i dokładnej czasami nie są roz-

wiązywane dokładnie.) Oszacowanie dolne złożoności problemu 

musi być wówczas uzyskane zupełnie inną techniką niż ta, którą 

opisujemy dalej. Zbudowanie dobrych algorytmów może istotnie 

zależeć od poszczególnych problemów i często jest bardzo trud-

ne. PODKREŚLMY, ŻE NASZE PODEJŚCIE I WYNIKI ST0SUJ4 Się NA 

OGÓŁ TYLKO DO PROBLEMÓW ROZWI4ZYWANYCH W PRZYBLIŻENIU.

Aby dobrze wyjaśnić, jaką rolę odgrywa według nas podejś-

cie informacyjne, posłużmy się pewną analogią z fizyki. Archi-

tekt projektując musi znać ogólne prawa mechaniki i stosować 

je zarówno do drapacza chmur, mostu czy też sali wykładowej. 

Ponadto, musi uwzględniać wiele szczegółów projektowanej budo-

wli takich, jak: położenie, wkomponowanie do już istniejącej 

zabudowy oraz potrzeby i życzenia swoich klientów.

Wierzymy, że projektant algorytmów znajdzie w podejściu 

informacyjnym zestaw podstawowych pojęć i praw podobnie, jak



INFORMACJA A OBLICZENIA 181

architekt i inżynier znajdują je w mechanice.

Podkreślmy, że zależnie od problemu, wyznaczenie promie-

nia informacji, informacji optymalnej i algorytmu optymalnego 

może być trudne lub łatwe. W innych dziedzinach jest podobnie. 

Prawa mechaniki są całkiem proste, ale zastosowanie ich może 

nastręczać wiele trudności. W punkcie 6,h,1 znajdzie Czytel-

nik dalszy ciąg tej dyskusji.

Przedstawimy jeszcze nasz nieco wyidealizowany pogląd na 

to, jaka mogłaby być nowa rola projektanta algorytmów. Decy-

duje on, które z podejść informacyjnych (przypadek najgorszy, 

średni, asymptotyczny czy średnio-asymptotyczny) jest najwłaś-

ciwsze dla danego problemu. Wybiera także model obliczeniowy, 

w zależności od przewidywanej implementacji algorytmu (VLSI, 

program) oraz/lub od architektury komputera (jedno- lub wielo-

procesorowa, von neumanowska czy też systoliczna). Stosując 

ogólne wyniki, dobiera odpowiednią informację i korzystający 

z niej algorytm. Może to wymagać skomplikowanej analizy. 

Szczególnie, gdy rozważany problem nie był dotąd dogłębnie ba-

dany. W końcu, szacuje złożoność zadania. W przypadku algoryt-

mów numerycznych bada również problem stabilności algorytnm.

W artykule tym zawarte jest przedstawienie podejścia infor-

macyjnego dla zadań rozwiązywanych w przybliżeniu. Teorię i
I

zastosowania oparte na podejściu informacyjnym nazywamy 

£-złożonością. W rozdziale 10 znajduje się omówienie historii 

i istoty £-złożoności.

Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie może mieć Czytel-

nik poznający dopiero £-złożoność. Dlatego też abstrakcyjne 

sformułowanie teorii odkładamy do rozdziału 6 , starając się
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przy tym o możliwie najprzystępniejsze wprowadzenie Ogólnych 

pojęć i rezultatów*

Czytelników zainteresowanych dalszym poznaniem £-złożonoś- 

ci odsyłamy do książek: [44] i [42], Obecnie pracujemy nad 

książką poświęconą przypadkowi średniemu oraz probabilistycz-

nym postawieniom zadania*

Omówimy krótko zawartość tego artykułu. ¥ rozdziale 2 

wprowadzamy podstawowe idee, posługując się prostym przykła-

dem całkowania. Wybraliśmy ten przykład głównie ze względu na 

jego prostotę i możliwość zilustrowania głównych kwestii bez 

wikłania się w trudności techniczne.

W rozdziale 3 przeprowadzamy dyskusję pierwszej z dwóch 

wymienionych tu tez oraz badamy przyczyny przybliżonego roz-

wiązywania zadań. Problemy nie mogą być rozwiązywane dokład-

nie z tego powodu, że informacja jest częściowa lub przybli-

żona oraz z powodu ograniczenia klasy algorytmów. Z drugiej 

strony, aby zmniejszyć złożoność czasami decydujemy się na ob-

liczenie rozwiązania przybliżonego, chociaż istnieje możliwość 

wyznaczenia rozwiązania dokładnego. Omawiamy cztery przykłady, 

w których dokonuje się takiego wyboru: heurystyka w dziedzinie 

sztucznej inteligencji, algorytmy probabilistyczne, przybliżo-

ne rozwiązywanie trudnych problemów kombinatorycznych oraz ite- 

raoyjne rozwiązywanie wielkich układów równań liniowych.

V rozdziale 4 badamy, kiedy informacja nieadaptacyjna jest 

równie efektywna jak informacja adaptacyjna. Informacja nie- 

adaptacyjna stanowi naturalną dekompozycję problemu, co może 

być wykorzystane na maszynie cyfrowej równoległej lub kompute-

rze o obliczeniach rozproszonych. Dla ilustracji posłużymy się
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przykładami: wyznaczania zera, całkowania oraz przeszukiwania 

binarnego.

¥ rozdziale 5 przechodzimy do drugiej z rozważanych tez, 

przedstawiając ograniczenia algorytmów opartych na kryteriach 

ad hoc.

¥ rozdziale 6 wprowadzamy ogólne sformułowanie modelu haj- 

gorszego przypadku, gdzie błąd mierzony jest za pomocą normy. 

Uogólnienie to odpowiada dokładnie przykładowi z rozdziału 2.

¥ rozdziale 7 zajmujemy się pewnymi zastosowaniami matema-

tycznymi. Ograniczamy się do omówienia dwu rodzajów zastoso-

wań. ¥ paragrafach 7 . 1 do 7 .3 wskazujemy trzy sposoby pozwala-

jące uprościć poszukiwanie informacji optymalnej i algorytmu 

optymalnego. ¥ paragrafie 7 .^ zastanawiamy się, czy problemy 

o dużej regularności mają mniejszą złożoność. ¥ paragrafie 7*5 

omawiamy pewien wynik dotyczący warunków, jakie musi spełniać 

informacja w matematycznych problemach ekonomii.

Ograniczaliśmy się dotychczas do omawiania modelu najgor-

szego przypadku, gdzie błąd mierzony jest za pomocą normy,

¥ rozdziale 8 wprowadzamy inne modele. Omawiamy model, w któ-

rym błąd mierzy się bez użycia normy, model przypadku średnie-
>

go i modele asymptotyczne.

¥ rozdziale zamykającym zastanawiamy się, czy 8-złożoność 

jest dyscypliną nową, przedstawiamy jej krótką historię i wska-

zujemy pewne kierunki przyszłych badań.

2. PODSTA¥Y

Podstawowe pojęcia omawianej teorii wprowadzimy na przykładzie 

całkowania. Podkreślmy, że nie jesteśmy szczególnie zaintere-
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sowani problemem całkowania. Wybraliśmy ten przykład, gdyż 

spodziewamy się, że jest on znany wszystkim Czytelnikom. W roz-

dziale 6 wprowadzimy sformułowania ogólne starając się utrzymać 

notację taką, jak w rozdziale 2.

2.1. Sformułowanie problemu
1

Załóżmy, że chcemy obliczyć J f(t)dt. Tylko dla niewielu fun-

0

kcji podcałkowych f potrafimy zrobić to dokładnie. Na ogół 

zmuszeni jesteśmy rozwiązać to zadanie w przybliżeniu. Dokład-

niej, chcemy obliozyć liczbę x taką, że

| x - | f (t)dt | c  £

O

dla pewnej, z góry ustalonej wielkości £. Ze względów tech-

nicznych rozróżniamy przypadek £ >  0 oraz przypadek £ = 0, w 
1

którym x = J f(t)dt. Jeśli x spełnia powyższą nierówność, to 

O

x nazywamy £ -przybliżeniem.

Aby obliczyć £-przybliżenie, musimy coś wiedzieć o funk-

cji podcałkowej. Będziemy zakładali, że obliczyliśmy wartości 

funkcji f w n danych punktach t^, t^, ..., tn . A zatem znamy 

wektor [ f (t^),f( ) , . • .f(tR )J. Oznaczamy go przez N(f), a N(f) 

nazywamy informacją.

Łatwo pokazać, że przy ustalonej liczbie n punktów nie mo-

żemy zagwarantować znalezienia £-przybliżenia. Aby to zilus-

trować, weźmy funkcję
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n

g(t) s f (t) + C 1 I" ( t-t.)2.
1=1

Wówczas N(g) = N(f), a więc funkcjo f i g są nierozróżnialne 

ze względu na informację N(f). Jeśli przyjmiemy c dostatecz-

nie duże, to całki funkcji g i f różnić się będą o dowolną 

wielkość* Oznacza to, że znając tylko N(f) nie możemy zapew-

nić wyznaczenia £-przybliżenia bez względu na to, jaką war-

tość przyjmuje £•

Aby zagwarantować wyznaczenie £ -przybliżenia musimy ogra-

niczyć klasę funkcji podcałkowych. Załóżmy więc, dla ustale-

nia uwagi, że f jest dowolną funkcją, której pierwsza pochod-

na jest ograniczona. Bez zmniejszania ogólności możemy założyć, 

że |f/(t)|-$:1 w przedziale [ o ,  ij. W przypadku ograniczenia 

przez L moglibyśmy przeskalować błąd wyników przez L. Zbiór 

wszystkich takich funkcji oznaczamy przez F. (Ta definicja 

służy naszym obecnym rozważaniom; dokładną definicję znajdzie 

Czytelnik w [44], str.90, str.109.)

Zadanie nasze możemy teraz sformułować w sposób następu-

jący. Mając daną informację N(f), oblicz £-przybliżenie całki 

1
| f(t)dt dla dowolnej f»unkcji f £ F.

0
Jak podkreślaliśmy w Przedmowie, w podejściu informacyjnym 

podaje się jedynie dokładność, z jaką zadanie ma być rozwiąza-

ne i określa rodzaj dostępnej informacji. Możemy teraz wyjaś-

nić dokładniej na rozważanym przykładzie, co przez to rozumie-

my. Zadanie zostało zdefiniowane jako poszukiwanie przybliże-

nia } f(t)dt dla dowolnej funkcji f £ F. Żądaną dokładność 
0
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przybliżenia określa warunek

H
f(t)dt | <  £.

Przyjętą informacją jest informacja typu 

N(f) =

2.1.1. Dlaczego musimy określić typ informacji? Przypom-

nijmy, że pisaliśmy już w Przedmowie o konieczności określe-

nia typu dostępnej informacji w podejściu informacyjnym. Teraz 

rozwiniemy tę uwagę.

Odpowiednim typem informacji dla znalezienia £ -przybliże-

nia całki mogą byś wartości funkcji podcałkowej lub jej pocho-

dnych w pewnej liczbie punktów. V przykładzie z paragrafu 2 . 1  

założyliśmy dla prostoty, że typem informacji są wartości

funkcji podcałkowej. Zauważmy, że problem stałby się trywial-
1

ny, gdybyśmy dopuścili jako informację J f(t)dt. Oczywiście

0
nie miałoby to praktycznego sensu. Policzenie informacji było-

by równoznaczne z dokładnym rozwiązaniem (£ = O) zadania wyj-

ściowego, niezależnie od żądanej dokładności £•

Istnieją jednak problemy, dla których wartość całki jest 

sensowną informacją. Za przykład może tu posłużyć zadanie 

przybliżenia zera funkcji nieliniowej f. Jak pokazał Kacewicz 

( [ 8 J» [ 9 Ji [lO]) informacja złożona z f,fr i odpowiedniej cał-

ki jest dla tego zadania bardzo użyteczna.
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2.2. Promień informac.1l

¥ rozdziale 1 zwróciliśmy uwagę na istnienie wielkości zwanej 

promieniem informacji. Mierzy ona nieunikniony błąd, jakim o- 

barczone jest rozwiązanie zadania, wynikający z użycia ustalo-

nej informacji. Znów posłużymy się przykładem całkowania, aby 

ułatwić Czytelnikowi intuicyjne zrozumienie tej wielkości.

Niech V będzie zbiorem funkcji podcałkowych f , mających 

dwie własności:

- N(f) = N(f); oznacza to, że f jest nieodróżnialna od f ze 

względu na informację N.

- f € F; to znaczy, że I f' | ̂  1 na [o, 1].

Istnieje na ogół nieskończenie wiele funkcji podcałkowych 

należących do zbioru V. Całki tych funkcji są oczywiście licz-

bami, które (jak łatwo wykazać ) tworzą odcinek. Ponieważ dla 

informacji N wszystkie funkcje f są identyczne z f, więc nie 

możemy z niej wywnioskować, który punkt odcinka jest dokład-

nym rozwiązaniem zadania. Błąd zminimalizujemy, przyjmując ja-

ko rozwiązanie punkt środkowy przedziału. ¥ przykładzie tym 

promień informacji jest odległością punktu środkowego do punk-

tu końcowego, czyli^połową długości rozważanego odcinka. ¥ pa-

ragrafie 2 .7 podajemy wzór na promień informacji w przypadku 

szczególnego wyboru N.

Z dyskusji tej powinno wynikać jasno, że promień informa-

cji ma następującą własność. Dana informacja pozwala wyzna-

czyć £-przybliżenie wtedy i tylko wtedy, gdy promień infor-

macji jest mniejszy od £. Promień informacji oznaczamy przez
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TWIERDZENIE 2.1. Informacja N jest dostatecznie silna, 

aby wyznaczyć £-przybliżenie wtedy i tylko wtedy,

gdy r (N ) < £ . ■

Jest to wynik ogólny. Dotyczy nie tylko problemu całko^a-

Zauważmy, że możliwość wyznaczenia £ -przybliżenia zale-

ży tylko od informacji i jest niezależna od jakiegokolwiek po-

jęcia algorytmu. Ilustruje to nasz informacyjny punkt widze-

nia. W rozdziale 5 znajdzie Czytelnik dalszą dyskusję nad róż-

nicą między informacyjnym a algorytmicznym punktem widzenia.

2.3. Algorytmy

Algorytm uogólniony <p ( lub krótko algorytm <p ) jest to dowol-

na reguła obliczania przybliżenia, gdy znana jest informacja 

N(f) oraz wiadomo, że funkcja f należy do F. Aby podkreślić 

zależność uogólnionego algorytmu od informacji, oznaczamy go 

przez ^(NCf)). Jeśli informacja ma postać

nia. (Patrz [44], cz. 1 rozdz. 2 ; [42], cz. 1 , rozdz. 3.)

to przykładami algorytmów są:

n

i=1

( 2 . 1)

n

i=1

i
i
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gdzie a^, b^, są liczbami rzeczywistymi.

Definicja algorytmu uogólnionego jest znacznie ogólniejsza 

niż pojęcia algorytmu powszechnie używane w informatyce. ¥ 

punkcie 3 .1 . 3 uzasadniamy tę ogólność oraz pokazujemy związek 

z pojęciami algorytmów używanymi w informatyce.

2.k. Algorytmy optymalne

V naszym artykule chcemy, między innymi, odpowiedzieć na pyta-

nie, jakie algorytmy uważamy za najlepsze. Wprowadzimy dwa po-

jęcia algorytmu najlepszego, zależne od przyjętego kryterium; 

jedno z nich w tym paragrafie.

Błąd przybliżenia f(t)dt otrzymanego algorytmem <P> de-

finiujemy jako ^

Błąd algorytmu, e (Cp) , jest to najgorszy z błędów e((p,f) spo-

śród wszystkich f €. F, tzn.

e ((p) s sup e( ip> ,f ) . 
f£F

Promień informacji, r(N), szacuje z dołu błąd dowolnego algo-

rytmu. Mamy więc

TWIERDZENIE 2.2. Dla dowolnego algorytmu <p używającego 

informacji N(f) prawdziwe jest oszacowanie

e ( ̂p) ^  r (N ) •

1

0
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Ponadto Jest to oszacowanie dolne najlepsze z możli-

wych, tzn. nie istnieje oszacowanie dolne większe od 

tego. ■

Chcielibyśmy, aby nasz algorytm mial błąd możliwie naj-

mniejszy. Interesują nas więc algorytmy, których błąd równy 

jest promieniowi informacji. Mówimy, że jest algorytmem 

optymalnym ze względu na błąd (lub krótko algorytmem optymal-

nym ), gdy

e ( cp) = r (N ) .

Algorytm optymalny oznaczamy przez (p *.

W punkcie 2.4.1 będziemy omawiali sposoby otrzymywania al-

gorytmów optymalnych lub prawie optymalnych. Drugie pojęcie 

optymalności (algorytm optymalny ze względu na złożoność ) wpro-

wadzimy w paragrafie 2 .1 1 .

2.4.1. Jak konstruować dobre algorytmy? Podamy tu dwa spo-

soby tworzenia algorytmów optymalnych lub prawie optymalnych. 

Wróćmy do zdefiniowanego w paragrafie 2.2 zbioru V funkcji 

podcałkowych należących do F, które są nierozróżnialne ze 

względu na informację N(f). Wartości całek z funkcji należą-

cych do V leżą w pewnym przedziale.

Algorytm interpolacyjny, 4*̂ , wybiera pewien punkt z tego
1

przedziału jako przybliżenie f(t)dt.
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Algorytm centralny wybiera punkt środkowy. Prawdziwe jest

TWIERDZENIE 2.3.

elcf1 ) s 2r(N ) , 

e(VC ) = r(N ) . ■

Przypomnijmy, że r(N) jest najlepszym oszacowaniem dolnym 

błędu dowolnego algorytmu używającego informacji N. A zatem 

algorytmy centralny i interpolacyjny dają przybliżenia obar-

czone minimalnym lub prawie minimalnym błędem.

Algorytm interpolacyjny tworzymy w następujący sposób. 

Wybieramy z F jakąś możliwie "prostą" funkcję f, która jest 

nieodróżnialna od f ze względu na informację N. Algorytm in—
fsj r\j

terpolacyjny będzie całką z tej funkcji f. Dla przykładu, f 

może być wielomianem lub kawałkami wielomianem interpolują-

cym f w n punktach:

(t,j,f(tj)) ,...,(tn ,f(tn )).

1
Wówczas j* f(t)dt jest algorytmem interpolacyjnym.

0

Algorytmy centralne są na ogół znacznie trudniejsze do 

konstruowania. Przykład takiego algorytmu znajdzie Czytelnik
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w paragrafie 2.7 .

2,5, Algorytmy liniowe

Zdefiniowaliśmy algorytm jako dowolną regułę na obliczanie 

przybliżenia, używającą informacji N, Najprostszą regułą ko-

rzystającą z n wartości funkcji podcałkowej jest ich kombina-

cja liniowa

o stałych współczynnikach a^, Takie (p nazywamy algorytmem li-

niowym, (W literaturze zwykle nazywane jest kwadraturą.) 

Numerycy ograniczają się zazwyczaj do rozważania tylko algoryt-

mów liniowych. Zakładając liniowość, nie można oczywiście wy-

kluczyć istnienia znacznie lepszych algorytmów nieliniowych. 

Okazuje się, że w wielu przypadkach potrafimy udowodnić ist-

nienie optymalnego algorytmu liniowego, nie zakładając a prio-

ri niczego o postaci algorytmu, W szczególności zachodzi to 

dla rozważanego problemu całkowania,

2.6. Informacja optymalna

Założyliśmy poprzednio, że punkty t^,tg,•..,t^, w których ob-

liczamy wartości funkcji podcałkowej są ustalone. Zastanówmy 

się teraz nad ich najlepszym wyborem.

Ustalmy liczbę n. ( V paragrafie 2.8 liczba ta będzie 

zmienna.)

n

i=1



INFORMACJA A OBLICZENIA 193

Ponieważ promień informaoji jest najlepszym oszacowaniem dol-

nym błędu dowolnego algorytmu, zdefiniujemy informację 

N(f) = [f(t1),•••,f(tn )] jako informację optymalna, jeżeli 

punkty tj,tg,•••,tQ są wybrane tak, aby zminimalizować r(N).

Informaoję optymalną oznaczamy przez N *.

2.7. Przykład

Wprowadzone w poprzednim paragrafie pojęcia omówimy teraz na na-

szym przykładzie* Przypomnijmy, że informacja N(f) składa się 

z n wartości f, a klasę funkcji podcałkowych stanowią funkcje, 

których pochodna jest ograniczona przez jedynkę w przedziale 

jednostkowym*

Informacja optymalna składa się z wartości funkcji f w 

punktach

t± a (2i-1)/2n, ±=1,2,•••,n, tzn.

N*(f) s[f(l/(2n)), f ( 3/ ( 2n)),...,f(l-l/( 2n )) ].

Zauważmy, że gdybyśmy przekształcili przedział jednostkowy w 

okrąg, przyjmując, że t=0 pokrywa się z t=1, wówczas punkty 

t^ byłyby na nim równomiernie rozłożone*

Okazuje się, że promień informacji optymalne N* równy

jest

(2.2 ) r(N *) s 1/C4n ) *
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Znamy również algorytm optymalny korzystający z informa- 

oji optymalnej. Algorytm ten Jest liniowy i ma postać

n

(2.3) <P*(N*(f)) = f (f2i-1)/(2n);.

i=1

A zatem algorytm optymalny jest po prostu sumą Riemanna! Jest 

zwykłym uśrednieniem wartości funkcji podcałkowej w równood-

ległych punktach. Inaczej mówiąo, ciągłe uśrednienie f, jakim 

1
jest oczywiście J f(t)dt, daje się przybliżać najlepiej przez 

dyskretną średnią^arytmetyozną z wartości branych w odpowied-

ni oh punktach. Algorytm taki nazywamy algorytmem uśredniającym.

2.8. Czy dana informacja jest dostatecznie silna?

Dotychczas ustalaliśmy liczbę n punktów. Przypomnijmy jednak, 

że naszym celem jest policzenie ^-przybliżenia dla każdego 

feF. Ustalone n może okazać się zbyt małe, nawet jeśli użyje-

my informacji optymalnej.

A zatem, rozważmy możliwość zmiany n i zapytajmy; „jaka 

jest najmniejsza wartość n, dla której informacja jest wystar- 

czająco silna do policzenia 6-przybliżenia”. Przypomnijmy, że 

w ogólności możemy wyznaczyć £-przybliżenie dla każdego f«F 

wtedy i tylko wtedy, gdy r(N)<£. Wiemy ponadto, że w naszym 

zadaniu promień informacji optymalnej N jest równy r(N*) =

= Wynika stąd, że najmniejsza licżba m punktów, która

może zapewnić wyznaczenie 6-przybliżenia dana jest wzorem
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m = [l/(*ł&jj+ 1.

Dla przykładu, £ = 10“8 wymaga policzenia wartości fun-

kcji podcałkowej w 25 000 001 punktach. Mniejsza, liczba pun-

któw nie zagwarantuje nam uzyskania takiej dokładności. Do-

piero w klasie gładszych funkcji podcałkowych (tu zakładamy, 

że funkcje z F mają tylko pierwszą pochodną) konieczna li- 

ba punktów jest mniejsza; patrz paragraf

Podkreślmy, że zajmujemy się kryterium przypadku najgor-

szego, tzn. żądamy, aby błąd był mnieszy od 6 dla każdej fun-

kcji feF. Może sią więc wydawać, że kryterium przypadku śred-

niego będzie wymagało istotnie mniejszej liczby punktów. Jak 

pokażemy w paragrafie 8.2 takie intuicje są często mylne.

2.9. Złożoność obliczeniowa

Nasze rozważania dotyczyły dotychczas pytania, czy 6-przybli- 

żenie może być policzone. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, 

to chcielibyśmy wiedzieć, ile to musi kosztować, tzn. jaka 

jest złożoność obliczeniowa?

>

Ograniczymy się do badania kosztu czasowego. Załóżmy, dla 

prostoty, że każda operacja arytmetyczna kosztuje jednostkę, 

a każde obliczenie wartości funkcji wynosi c. Definiujemy 

£-złożoność jako najmniejszy koszt policzenia £ -przybliżenia 

przez dowolny algorytm i oznaczamy ją comp(£ ) • Czasami mó-

wimy o złożoności zadania lub złożoności obliczeniowej, mając 

na myśli £ -złożoność.
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Zauważmy, że £ -złożoność jest najmniejszym kosztem, ja-

kim można rozwiązać zadanie. Nie należy mylić tego pojęcia z 

pojęciem złożoności algorytmu, oznaczającym koszt danego al-

gorytmu. Obliczenie £-złożoności jest bardzo trudne i prawie 

zawsze musimy zadowolić się jej górnym i dolnym oszacowaniem. 

Koszt dowolnego algorytmu jest oszacowaniem górnym 8-złożo-

ności. Oszacowanie dolne otrzymujemy na podstawie odpowied-

niego twierdzenia mówiącego o tym, że nie istnieje algorytm 

o koszcie mniejszym. Jak zobaozymy dalej, różnica między osza-

cowaniem górnym a oszacowaniem dolnym £-złożoności jest, przy 

pewnych założeniach, mała; patrz paragrafy 2.10 i 6.11.

2.10. Przykład

Chcemy policzyć oszacowania górne i dolne £ -złożoności pro-

blemu całkowania. Rozpoczniemy od oszacowania górnego. Przy-

pomnijmy, że algorytmem optymalnym jest tu algorytm uśrednia-

jący

n

<P*(N (t)) = i f((2i-1)/(2n)) . 

i=1

Wykazaliśmy w paragrafie 2.8, że minimalna liczba m obliczeń 

wartości funkcji konieczna do wyznaczenia £ -przybliżenia jest 

równa

(2.4) m = [ 1/(4£) J + 1 .

Koszt obliczenia f w m punktach równa się mc. Do oblicze-
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nia <p*(N*(f)) (z n=m) wystarcza m operacji arytmetycznych.

A zatem koszt algorytmu (p* wynosi m»c+m, a biorąc pod uwagę

(2.4), otrzymujemy

(2.5) cost(c?*) = ( |_ l/(4£)J + i) (c + 1) .

Daje nam to górne oszacowanie oomp( £) .

Przejdźmy teraz do wyznaczenia oszacowania dolnego.' Obli-

czenie £ -przybliżenia wymaga znajomości m wartości funkcji. 

Koszt obliczeń f wynosi więc co najmniej mc. Ponadto, musimy 

wykonać co najmniej m-1 operacji arytmetycznych, aby dokonać 

przekształceń na tych obliczonych wartościach f. A zatem, 

oszacowanie dolne dane jest przez m*c+m-1, czyli

(2.6) c o m p f g , ) ^  ( [ l/(*ł£)J + 1) (c + 1) - 1 •

Z (2.5) i (2.6) wynika
>

(2.7) ( ]_ 1/(^6) J + 1 ) (c+1 ) ^  comp(£ ) ̂  ( [ 1/(4£)J + 1) (c+1) —1.

Zauważmy, że różnica między oszacowaniami górnym i dolnym 

jest bardzo mała. Możemy więc powiedzieć, że w zasadzie znamy 

comp(£). Takie ścisłe oszacowania są typowe dla "liniowych 

algorytmów optymalnych". ¥ paragrafie 6.11 znajdzie Czytelnik 

dalszą dyskusję.
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2,11. Algorytmy optymalne ze względu na złożoność 

Wprowadzimy teraz drugie pojęoie algorytmu optymalnego. V pa-

ragrafie 2.4 omawialiśmy algorytm optymalny ze względu na 

błąd. Teraz zdefiniujemy algorytm optymalny ze względu na zło-

żoność. Jest to algorytm, którego koszt wyznaczenia £ -przy-

bliżenia jest najmniejszy spośród kosztów wszystkioh algoryt-

mów.

Dla przykładu, z (2,5) i (2.6) wynika, że algorytm uśred-

nia jąoy

n

C?*(N*(f-)) = £ ^  f((2i-l)/(2n)),

isl

jest z dokładnością do co najwyżej jedności optymalny ze 

względu na złożoność.

Przypomnijmy, że jest to równocześnie algorytm optymalny 

ze względu na błąd. Taki związek między optymalnością algoryt-

mu ze względu na błąd a optymalnością ze względu na złożoność 

zdarza się często; dalszą dyskusję znajdzie Czytelnik w para-

grafie 6,11. ?

3. DLACZEGO WIĘKSZOŚĆ PROBLEMÓW ROZWIĄZUJE SIĘ W PRZYBLIŻENIU? 

W poprzednim rozdziale wprowadziliśmy podstawowe pojęcia 

£ -złożoności, posługując się elementarnym przykładem całkowa-

nia. Ten rozdział natomiast poświęcimy ogólnym rozważaniom na
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temat przyczyn rozwiązywania w przybliżeniu. Są dwie zasadni-

cze przyczyny przybliżonego rozwiązywania większości problemów: 

-- nie możemy rozwiązać ich dokładnie,

—  zdecydowaliśmy sami nie rozwiązywać ich dokładnie.

Rozpoczniemy od omówienia trzech przyczyn, z uwagi na 

które nie możemy rozwiązać problemów dokładnie:

—  informacja jest częściowa,

—  informacja jest przybliżona, j

—  klasa algorytmów jest ograniczona.

Jak zauważyliśmy w Przedmowie, nawet rozwiązania proble-

mów, które możemy wyznaczyć bez błędu na komputerze jednopro-

cesorowym, mogą być rozwiązywane w przyszłości w przybliżeniu 

z uwagi na inną architekturę komputerową, z uwagi na brak do-

stępu do pełnej informacji przez poszczególne procesory.

Dalej przejdziemy do omówienia czterech przykładów, dla 

których decydujemy się sami rozwiązywać problem w przybliże-

niu:

—  heurystyka,

—  przybliżone rozwiązywanie trudnych problemów kombinatorycz— 

nych,

-- algorytmy probabilistyczne,

—  iteracyjne rozwiązywanie wielkich układów równać liniowych.

Dotychczas stosowaliśmy £ —złożoność jedynie do ostatnie-

go z wymienionych przykładów. Umieściliśmy tu pozostałe trzy, 

aby wskazać różnorodność dziedzin, w których decyduje się na 

przybliżone rozwiązywanie. Mamy nadzieję, że £ -złożoność o- 

każe się przydatna również w niektórych z tych dziedzin.
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3.1. Dlaczego nie możemy rozwiązywać dokładnie?

We wstępie podaliśmy trzy zasadnicze przyczyny, dla których 

wielu zadań nie możemy rozwiązać dokładnie. W przedstawionym 

w rozdziale 6 ogólnym sformułowaniu abstrakcyjnym te trzy 

przyczyny są jedynymi powodami przybliżonych rozwiązań. Ist-

nieją również inne, powodujące niemożność dokładnego rozwiąza-

nia. Należy do nich, na przykład, nieumiejętność znalezienia 

właściwego sformułowania matematycznego rozpatrywanego proble-

mu fizycznego.

3.1.1. Informacja częściowa. Przypomnijmy, że w przykła-

dzie całkowania rozważamy zbiór F funkcji podcałkowych f, dla 

których |fA(t)|^ 1 w przedziale jednostkowym. Informacja da-

na jest poprzez N(f)= [f(t^),f(t^ ),•••,f(tn )J• Powtórzmy za 

paragrafem 2.2, że w zbiorze F istnieje na ogół wiele funkcji 

mających w punktach t^ te same wartości co f . Oznaczaliśmy 

ich zbiór przez V. Wszystkie te funkcje są nierozróżnialne ze 

względu na powyższą informację. Oczywiście, że f€.V.

1
Niech f^,fg€ V, f^f^. Wówczas J f^(t)dt może różnić się

0

1
znacznie od J fg(tjdt. Jednocześnie, policzone na podstawie 

0

informacji N przybliżenia są identyczne dla obu funkcji. A za-

tem nie możemy zagwarantować, że będzie ono £ -przybliżeniem 

równocześnie dla f^ i f^, dla małych wartości 8 •
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Jest sprawa zasadniczą, aby zrozumieć, że algorytm nie ko-

rzysta z funkcji f. Używa jedynie N(f) i korzysta z faktu, że 

f należy do F.

Skomentujmy jeszcze tę podstawową uwagę. Nieznajomość f jest 

typowa w naukach politechnicznych i przyrodniczych. Znamy tam 

jedynie pewne pomiary f, a i te obarczone są błędem doświad-

czenia. W matematyce znamy czasami f. Znając funkcję f,można
1

pokusić się o obliczenie dokładnej wartości J f(t)dt. Jeszcze

0
raz podkreślmy, że stosowany do obliczenia £-przybliżenia al-

gorytm nie używa f; korzysta jedynie ze skończonej liczby war-

tości f w pewnych punktach.

Mówimy, że informacja jest częściowa, jeśli znajomość N(f) 

i faktu, że f € F nie określają jednoznacznie samej funkcji f. 

Informacja częściowa powoduje nieuniknioną niedokładność. 

Ogólna definicja informacji częściowej jest podana w rozdzia-

le 6.

Informacja, która nie jest częściowa, jest zupełna. Przy-

kład informacji zupełnej można znaleźć w punkcie 3»1*3»
>

3.1.2. Informacja przybliżona. Informacja jest przybliżona 

z wielu powodów; niektóre z nich wymienimy poniżej. Rozpocz-

niemy od tego, jak informacja przybliżona pojawia się dla roz-

ważanego problemu całkowania.

Zakładaliśmy dotychczas, że wartości funkcji podcałkowej 

są dokładne. W praktyce te wartości są przybliżone, ponieważ: 

—  obliczane są niedokładnie,
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3«1. Dlaczego nie możemy rozwiązywać dokładnie?

We wstępie podaliśmy trzy zasadnicze przyczyny, dla których 
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przyczyny są jedynymi powodami przybliżonych rozwiązań. Ist-

nieją również inne, powodujące niemożność dokładnego rozwiąza-
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właściwego sformułowania matematycznego rozpatrywanego proble-
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ich zbiór przez V. Wszystkie te funkcje są nierozróżnialne ze 

względu na powyższą informację. Oczywiście, że f€.V.
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Niech f^,fg€V, f^f^. Wówczas J f^(t)dt może różnić się
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1
znacznie od j fg(tjdt. Jednocześnie, policzone na podstawie 

0

informacji N przybliżenia są identyczne dla obu funkcji. A za-

tem nie możemy zagwarantować, że będzie ono £ -przybliżeniem 

równocześnie dla f^ i f^, dla małych wartości 8 •
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Jest sprawą, zasadniczą, aby zrozumieć, że algorytm nie ko-

rzysta z funkcji f. Używa jedynie N(f) i korzysta z faktu, że 

f należy do F.

Skomentujmy jeszcze tę podstawową uwagę. Nieznajomość f jest 

typowa w naukach politechnicznych i przyrodniczych. Znamy tam 

jedynie pewne pomiary f, a i te obarczone są błędem doświad-

czenia. W matematyce znamy czasami f. Znając funkcję f,można
1

pokusić się o obliczenie dokładnej wartości J f(t)dt. Jeszcze

0
raz podkreślmy, że stosowany do obliczenia £-przybliżenia al-

gorytm nie używa f; korzysta jedynie ze skończonej liczby war-

tości f w pewnych punktach.

Mówimy, że informacja jest częściowa, jeśli znajomość N(f) 

i faktu, że f £ F nie określają jednoznacznie samej funkcji f. 

Informacja częściowa powoduje nieuniknioną niedokładność. 

Ogólna definicja informacji częściowej jest podana w rozdzia-

le 6.

Informacja, która nie jest częściowa, jest zupełna. Przy-

kład informacji zupełnej można znaleźć w punkcie 3*1
>

3.1.2. Informacja przybliżona. Informacja jest przybliżona 

z wielu powodów; niektóre z nich wymienimy poniżej. Rozpocz-

niemy od tego, jak informacja przybliżona pojawia się dla roz-

ważanego problemu całkowania.

Zakładaliśmy dotychczas, że wartości funkcji podcałkowej 

są dokładne. W praktyce te wartości są przybliżone, ponieważ: 

—  obliczane są niedokładnie,
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—  nawet jeśli obliczone są dokładnie, to po wprowadzeniu ich 

do komputera będą obarczone błędami zaokrągleń,

~  otrzymuje się je z pomiarów obarczonych błędem.

Ogólniej, informacja jest przybliżona między innymi z na-

stępujących przyczyn:

—  informacja jest stochastyczna,

—  błędy komputerowe,

—  błędy transmisji,

—  ograniczenia dokładności reprezentacji liczb i arytmetyki,

—  część danych jest fałszywa na skutek kłamstw przeciwnika,

—  ograniczenia dokładności pomiaru wynikające z niedokład-

ności użytego przyrządu,

~  nieuniknione ograniczenia dokładności pomiaru wynikające 

z zasady nieoznaczoności Heisenberga.

Skomentujmy dwie z tych przyczyn. Przypadek informacji 

stochastycznej ma duże znaczenie w wielu zastosowaniach. Nie 

uwzględnialiśmy go w dotychczas badanych modelach. Zamierzamy 

włączyć to zagadnienie do przyszłych badań.

Przykładem kłamstw przeciwnika może być przeszukiwanie bi-

narne (popularnie zwane "dwadzieśoia pytań")• Czy istnieje do-

bra strategia gry w dwadzieścia pytań, gdy wiemy, że przeciw-

nik kłamie? Dokładniej, jakie pytania należy zadawać przeciw-

nikowi, jeśli wiemy, że k spośród jego odpowiedzi może być 

fałszywych. (Nie wiemy oozywiście, które z nich są fałszywe.)

V [25] pokazano, że jeśli k nie jest zbyt duże w stosunku do 

ogólnej liczby pytań, to istnieje ciąg pytań, który pozwala 

rozwiązać zadanie ze złożonością niewiele większą niż w przy-

padku bez kłamstw. Przypadki dyskretny i oiągły tego zadania
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oraz £-złożoność są omawiane w [42],

Pojęcia informacji przybliżonej N^(f) oraz przybliżonego 

promienia informacji r(N̂ >) wprowadzone są w ( [44], Część 2); 

(D oznacza tu miarę błędu. Uogólnieniem twierdzenia 2.1 jest

TWIERDZENIE 3»1* Informacja N jest wystarczająco silna, 

aby wyznaczyć £—przybliżenie wtedy i tylko wtedy, 

gdy r(N^ ) «c £ . ■

3.1.3. Algorytmy wykonalne. Nawet mając informację zupeł-

ną i dokładną możemy nie być w stanie policzyć dokładnego roz-

wiązania, ponieważ ograniczamy pojęcie algorytmu.

Przypomnijmy, że algorytm uogólniony jest to dowolna re-

guła używająca informacji N(f). Zastanówmy się nad jednym z 

powodów przyjęcia tak bardzo ogólnego pojęcia algorytmu. Jeś-

li chcemy pokazać, że £ -przybliżenie nie może być wyznaczone 

(bo informacja jest zbyt słaba), to wskazane jest dowieść te-

go przy możliwie najogólniejszym pojęciu algorytmu. Z drugiej 

strony, jeśli informacja jest dostatecznie silna, aby wyzna-

czyć £—przybliżenie, to może się okazać, że nie znamy imple-

mentacji algorytmu uogólnionego wyznaczającego to £ -przybli-

żenie.

Dlatego też możemy ograniczyć rozważania tylko do klasy 

algorytmów wykonalnych. To jak zdefiniujemy algorytm wykonal-

ny, zależy tylko od nas. Podkreślmy jednak, że ograniczenie 

pojęcia algorytmu może jedynie zwiększyć nieuniknioną niedok-

ładność.
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Zilustrujemy pojęcie algorytmu wykonalnego prostym przyk-

ładem praktycznym. Niech F będzie zbiorem liczb rzeczywistych, 

nieujemnyoh i niech N(f)=f. Chcemy policzyć £ -przybliżenie 

wartości Vf"' . Informacja jest oczywiście zupełna, ponieważ zna-

my f. Jest ona również dokładna. Jeśli dopuścimy użycie dowol-

nego algorytmu, to biorąc (p ( N(f)) = <p( f ) = \fF uzyskamy rozwią-

zanie dokładne (£=0). Potwierdza to nasze intuicje. Jeśli in-

formacja jest zupełna i dokładna, a algorytmy uogólnione są do-

puszczalne, to rozwiązanie powinno dać się policzyć dokładnie.

A teraz ograniczmy pojęcie algorytmu dla tego zadania.

Niech algorytmem wykonalnym będzie dowolna reguła używająca 

N(f) oraz skończonej liczby operacji arytmetycznych (+»-»X,?) 

i porównań. Przy tak przyjętej klasie algorytmów rozwiązanie 

może być wyznaczone z pewnym błędem.

Obliczanie pierwiastków kwadratowych jest szczególnym przy-

padkiem obliczania £-przybliżenia zera wielomianu. Ostatnio 

nastąpił spory postęp w wyznaczaniu g-przybliżeń algorytmami 

wykonalnymi. Patrz [l4], [20J, [28], [29], [30], [33j.

Podkreślmy jeszcze raz, że od nas zależy definicja algoryt-

mu wykonalnego. Do przykładów algorytmów wykonalnych należą:

—  algorytmy wykonywane na maszynach Turinga,

—  algorytmy, które są obliczalnymi funkcjami,

—  on-line algorytmy,

—  algorytmy liniowe (tzn. takie, które liniowo zależą od in-

formacji) ,

—  algorytmy stabilne.

Zastanówmy się jeszcze krótko nad związkiem między pojęcia-

mi algorytmu używanymi w informatyce a naszym pojęciem algo-
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rytmu wykonalnego* Oczywistą jest rzeczą, że jeśli £-przybli-

żenie nie może być policzone żadnym algorytmem uogólnionym, 

to nie może być też policzone algorytmem w żadnym systemie for-

malnym. Dopiero, jeśli £-przybliżenie da się wyznaczyć przez 

pewien algorytm uogólniony, to warto zainteresować się, czy 

można je policzyć w jakimś układzie formalnym, np. w modelu 

maszyn Turinga. Oczywiście, dla wielu problemów w informatyce, 

wyznaczenie dokładnego rozwiązania wiąże się z istotnymi pyta-

niami z zakresu rozstrzygalności i złożoności w formalnych sy-

stemach obliczeniowych*

Dalszą dyskusję ograniczonych klas algorytmów znajdzie Czy-

telnik w [42], cz, 3 i 5 *

3.2. Dlaczego nie chcemy rozwiązywać dokładnie?

Wybieramy przybliżone sposoby rozwiązywania, jeśli są one is-

totnie tańsze od dokładnych, a równocześnie rozwiązanie przy-

bliżone jest wystarczająco dobre. A zatem, rezygnujemy z do-

kładności, aby zmniejszyć złożoność. Zilustrujemy to czterema 

przykładami.

3.2.1. Heurystyki. Jaka jest różnica między algorytmem 

a heurystyką? Z grubsza mówiąc: algorytm zapewnia odpowiedź 

prawidłową, natomiast heurystyką, będąca jedynie zasadą opar-

tą na doświadczeniu, nie gwarantuje poprawnej odpowiedzi. Nie-

formalne omówienie algorytmów i heurystyk znaleźć można w [*ł0],

Heurystyk używa się z kilku powodów:

—  Moglibyśmy rozwiązać zadanie algorytmicznie, ale byłoby to 

zbyt drogie;
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~  Nie znamy odpowiedniego algorytmu do rozwiązania zadania;

~  Rozwiązanie nie jest dobrze określone.

Omówimy tu jedynie pierwszy powód. Dla ilustracji posłu-

żymy się grą w szachy. Problem polega na znalezieniu strategii 

zwycięskiej dla białych (jeśli taka istnieje) przeciwko wszy-

stkim możliwym strategiom czarnych. Zbiór F składa się z za-

sad gry w szachy oraz pozycji początkowych. Informacja jest 

zupełna i dokładna. Istnieje ponadto algorytm uogólniony roz-

wiązujący ten problem. Jest nim następujący algorytm koncep- 

cyjny. Wygeneruj drzewo wszystkich możliwych posunięć. Jeśli 

istnieje jedna lub więcej zwycięskich strategii przeciw wszy-

stkim posunięciom czarnych, wybierz jedną z nich. Taki algo-

rytm zapewnia zwycięstwo. Jeśli nie istnieje taka strategia, 

nie istnieje również algorytm dający zwycięstwo.

Takie niewyszukane podejście jest jednak zdecydowanie zbyt 

kosztowne (p. [łój). Zgadzamy się na pewne ryzyko przegranej 

spowodowane przyjęciem algorytmu opartego na heurystyce po to, 

aby zmniejszyć złożoność.

3.2.2. Przybliżanie rozwiązań trudnych problemów kombina- 

torycznych. Weźmy pod uwagę problem, który moglibyśmy w zasa-

dzie rozwiązać dokładnie (£=0). Załóżmy jednak, że dla zada-

nia tego złożoność algorytmiczna wszystkich znanych algoryt-

mów jest tak duża, że nie możemy rozwiązywać go dokładnie na-

wet na najszybszych komputerach. Wobec tego, stosujemy algorytm 

o mniejszej złożoności i rozwiązujemy zadanie w przybliżeniu

( e > o).
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Aby to zilustrować, posłużymy się dobrze znanym przykła-

dem "optymalnego pakowania" z kombinatoryki. Niech 

.,.,fn] będzie danym ciągiem liczb dodatnich z przedziału jed-

nostkowego. Niech BIN^,BIN2,... będzie ciągiem pojemników, 

każdy o pojemności jednostkowej. W problemie optymalnego pako-

wania przyporządkowujemy każdą z f\ jednemu pojemnikowi tak, 

że suma liczb w każdym pojemniku nie przekracza jedności, a 

liczba użytych pojemników jest możliwie najmniejsza.

Problem ten ma informację zupełną i dokładną, a więc pro-

mień informacji równy jest zeru. Zadanie może być rozwiązane 

dokładnie. Jaką funkcją n jest jego złożoność (tzn. 0-złożo- 

ność - z E - O)? Jeśli przyjmiemy, że koszty porównania i czte-

rech operacji arytmetycznych równają się jedności, to koszty 

wszystkich znanych algorytmów są wykładniczymi funkcjami n. 

Wiadomo ponadto, że problem optymalnego pakowania jest NP-zu- 

pełny (p»t7]J* Jest więc bardzo prawdopodobne, że również

0-złożoność (z £=0) jest funkcją wykładniczą n. Jeśli tak 

jest, to problemu optymalnego pakowania nie możemy rozwiązać 

nawet na bardzo szybkich komputerach, dla umiarkowanych war-

tości n.

Przyjmujemy, że dane pakowanie jest £ -przybliżeniem, je-

śli używa co najwyżej 1+£ razy więcej pojemników niż optymal-

ne. Czy możemy policzyć £-przybliżenie znacznie taniej niż 

optymalne? Odpowiedź jest twierdząca dla dowolnie małego, do-

datniego £ ; patrz [l1a] - wyniki ostatnie oraz prace wcześ-

niejsze.

Pomysł, aby zapłacić zwiększoną niedokładnością za zmniej-

szoną złożoność nie zawsze daje się zastosować. Istnieją zada-
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nia (patrz [7 ]), których złożoność nie zmienia się (dokład-

niej, zadania pozostają NP-zupełne) niezależnie od tego, jak 

zwiększymy dopuszczalną niedokładność.

3»2.3« Algorytmy probabilistyczne. Omówimy teraz krótko 

zastosowanie algorytmów probabilistycznych do zmniejszania 

złożoności. Dla uzupełnienia materiału odsyłamy Czytelnika do 

[23].

Zakładamy, że losowanie jest dopuszczalną częścią algoryt-

mu. Niech (pr będzie algorytmem probabilistycznym. Mówimy, że 

(/?r rozwiązuje zadanie z prawdopodobieństwem większym niż

1-8 , jeśli dla każdego f £ F prawdopodobieństwo tego, że <p 

wyznacza rozwiązanie niepoprawne jest mniejsze niż £.

Na pierwszy rzut oka wydaje się zaskakujące, że wprowadze-

nie losowania może zmniejszyć złożoność. Rabin [2 3 ] podał dwa 

takie przykłady. Pierwszym jest znajdowanie najbliższych spo-

śród n punktów w przestrzeni k-wymiarowej. Drugim jest bada-

nie, czy dana liczba jest pierwsza. Solovay i Strassen [35] 

również podali algorytm probabilistyczny określający, czy da-

na liczba jest pierwsza.

Omówimy krótko to zadanie. Chcemy stwierdzić, czy liczba 

całkowita f jest pierwsza. Zauważmy, że mamy informację zupeł-

ną i dokładną. Istnieje zatem w klasie wszystkich algorytmów 

taki, który rozwiązuje zadanie dokładnie; to znaczy stwierdza, 

czy f jest pierwsza^ czy nie. Aby zmniejszyć złożoność decydu-

jemy się jednak na odpowiedź przybliżoną; oznacza to, że cza-

sami otrzymamy odpowiedź złą. Jednakże prawdopodobieństwo 

złej odpowiedzi jest "małe,,.
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3.2.4. Iteracy.jne rozwiązywanie wielkich układów równań 

liniowych. Przybliżanie rozwiązań zadań NP-zupełnych oraz sto-

sowanie algorytmów probabilistycznych dla zmniejszenia złożo-

ności są osiągnięciami ostatnich lat. Znacznie wcześniej pow-

stał pomysł zmniejszenia kosztu rozwiązania wielkich układów 

równań liniowych poprzez iteraoyjne poszukiwanie przybliże-

nia rozwiązania.

Niech Ax=b będzie układem równań liniowych o n n macierzy 

współczynników A. Metody wprost rozwiązują to zadanie dokład-

nie (nie licząc błędów zaokrągleń). Koszt ich proporcjonalny
O

jest do n • (Metody wprost oparte na szybkich przemnożeniach 

macierzy nie są używane w praktyce obliczeniowej.) Wartości 

n występujące często w praktyce są tak wielkie, że metody 

wprost mogą być zbyt drogie i zajmować za dużo miejsca w pa-

mięci maszyny cyfrowej. Równocześnie wielkie macierze A są za-

zwyczaj rozrzedzone, tzn. liczba niezerowych elementów jest 

na ogół rzędu n. Układy liniowe'o rozrzedzonych macierzach ma-

ją wyjątkowo dogodną strukturę do zastosowania metod iteracyj- 

nych.

Dokładniej, przypuśćmy, że chcemy znaleźć £ -przybliżenie, 

czyli wektor x taki, że |[Ax-b||< £ dla ||b|| =1 i £€.(0, i).

£-przybliżenie może być obliczone metodą iteracyjną, korzys-

tającą z informacji częściowej. Koszt jego wyznaczenia może 

być istotnie mniejszy niż obliczenie rozwiązania dokładnego. 

Koszt ten zależy od wielkości £ i n, od informacji N oraz od 

klasy F, do której należy macierz A.

Załóżmy, dla ustalenia uwagi, że F jest klasą macierzy sy-

metrycznych, dodatnio określonych, o wskaźnikach uwarunkowania
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ograniczonych przez M. Przyjmujemy informację

Nk (A,b) = [ bjAb,...^^ ] ,

zwaną informacją Krylowa. Zazwyczaj właśnie taka informacja 

jest stosowana do rozwiązywania iteracyjnego wielkich układów 

równań liniowych. Jeśli kcn, to informacja jest częściowa. 

Można łatwo wykazać, że Nk(A,b) da się obliczyć kosztem k 

przemnożeń macierzowo-wektorowych. Ponieważ A jest rozrzedzo-

na, więc czas wykonania przemnożenia macierzowo-wektorowego

V
2

jest proporcjonalny do n, a nie do n . A zatem N, (A,b) może

być policzona w. czasie proporcjonalnym do kn.

Ile przemnożeń macierzowo-wektorowych potrzebujemy do zna-

lezienia £-przybliżenia? Problem ten był badany w [45^. Wy-

kazano tam, że dla wielkich n (relatywnie w stosunku do M i 

l/£) musimy wykonać k przemnożeń macierzowo-wektorowych, 

gdzie

, VM . 2 
= 2 **8 *

Minimalny koszt wyznaczenia £-przybliżenia, comp(£ ) , dany 

jest wzorem

comp(£ ) = n ln^ .

Porównajmy to z kosztem metody wprost. Jeśli metoda wprost 

nie wykorzystuje rozrzedzenia macierzy, to na ogół jej koszt
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3
jest proporcjonalny do n . Dla dużych n jest to znacznie wię-

. .. . 2 cej niż n ——-ln^ •

Zauważmy na zakończenie, że istnieją metody wprost wyko-

rzystujące rozrzedzenie macierzy A* Koszt ich jest znacznie 
3

mniejszy niż n . Metody te są na ogół istotnie zależne od stru-

ktury macierzy A i nie mogą być stosowane tak szeroko jak me-

tody iteracyjne.

4. INFORMACJA NIEADAPTACYJNA I OBLICZENIA RÓWNOLEGŁE

Jednym z istotnych osiągnięć podejścia opartego na informacji 

są ogólne wyniki dotyczące odpowiedzi na pytanie, kiedy in-

formacja nieadaptacyjna jest równie efektywna jak adaptacyjna. 

Okazuje się, że pojęcie promienia informacji pozwala postawić 

to zagadnienie w ogólnym przypadku. W rozdziale tym podajemy 

kilka przykładów, a ogólne wyniki przytaczamy w paragrafie 7»1» 

W paragrafie 4.5 wykazujemy, że zastosowanie informacji nie- 

adaptacyjnej na komputerze równoległym może prowadzić do li-

niowego przyspieszenia obliczeń.

Rozpoczniemy od wskazania różnicy między informacją nie- 

adaptacyjną i adaptacyjną na przykładzie. Niech informacją bę-

dzie n wartości f, tzn.

N(f ) = [ f (t.,),f (t2 ),...,f (tn ) ] .

Jeśli t^ wybrane są niezależnie, to mówimy, że informacja jest 

nieadaptacyjna. Załóżmy teraz, że po obliczeniu wartości f w 

t̂  wyznaczamy tg w zależności od t̂  i f(t^). Następnie znając
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f(t2 ) obliczamy w zależności od t,j ,f (t.j ) , t2,f (tg). Ogólnie, 

tA wybieramy w zależności od tego, jakie są wartości t ^ f C t ^ ,  

•••iti_^,f(ti_i). Taką informaoje nazywamy adaptacyjna.

Wiemy, że promień informacji, r(N), mierzy nieunikniony 

błąd związany z użyciem N. Wobec tego, będziemy oceniać jakość 

informacji poprzez jej promień r(N). Mniejszy promień r(N) o- 

znacza efektywniejszą informację. Niech N3 będzie optymalną 

informacją adaptacyjną. Uznamy, że informacja adaptacyjna jest 

nieistotnie efektywniejsza od nieadaptacyjnej, jeśli istnieje 

informacja nieadaptacy jna N11011 taka, że rfN11011) jest porówny-

walny z rCłJ3 ), Bardziej szczegółowo omawiamy to w paragrafie

7.1.

Algorytmy oparte na informacji adaptacyjnej są szeroko 

stosowane. Zobaczymy dalej, że adaptacja nie może pomóc w roz-

wiązaniu niektórych problemów. Równocześnie wskażemy problemy, 

dla których informacja adaptacyjna jest wykładniczo lepsza od 

nieadaptacyjnej.

Nasze zainteresowanie jakością informacji nieadaptacyj— 

nych wynika z następujących przesłanek:

—  Jeśli informacją optymalną jest informacja nieadaptacyjna, 

to w przypadku obliczeń równoległych możemy skorzystać

z jej naturalnego rozkładu i znacznie przyspieszyć oblicze-

nia. Informacje nieadaptacyjne są bardzo dogodne dla rów-

noczesnych obliczeń wielotorowych, gdyż nie wymagają prze-

syłania wyników pośrednich.

—  Jeśli wiemy, że informacja optymalna jest nieadaptacyjna, 

to jej poszukiwanie bardzo się upraszcza. Informaoje nie— 

adaptacyjne są znacznie prostsze, a więc i znacznie łat-



INFORMACJA A OBLICZENIA 213

wiejsze do analizowania niż informacje adaptacyjne.

~  Z matematycznego punktu widzenia wydaje się ciekawe zbada-

nie , kiedy znacznie prostsza struktura informacji nieadap- 

tacyjnych zapewnia tę samą jakość wyników jak skomplikowa-

na struktura informacji adaptacyjnych.

4.1. Przykład: Poszukiwanie zera funkcji zmieniająoej znak

Omówimy teraz przykład, w którym informacja adaptacyjna jest 

wykładniczo lepsza od nieadaptacyjnej• Niech F będzie klasą 

funkcji ciągłych f, które zmieniają znak w przedziale [O, i].

A zatem f zeruje się co najmniej raz w tym przedziale. Niech 

OL będzie dowolnym punktem, w którym f znika. Bez zmniejszenia 

ogólności możemy założyć, że f(0)^0, f(1)>0. Informacją są 

wartości funkcji f.

Jeśli wiemy jedynie, że f należy do F, to możemy policzyć 

£ -przybliżenie pod warunkiem, że £ > 1/2. Przyjmujemy wtedy 

po prostu x=l/2 jako nasze £ -przybliżenie. Jeśli £ •$ 1/2, to 

musimy mieć więcej informacji o f .

Policzmy więc f(l/2). Jeśli f(l/2)=0, to 01=1/2. Załóżmy, 

że wartość f(l/2)^0 i zbadajmy jej znak. Jeśli f(l/2)> 0, to 

istnieje zero w (0, 1/2)} w przeciwnym wypadku - w (1/2, 1 ).

W obu przypadkach znamy teraz przedział o długości 1/2, w któ-

rym leży 0Ć i a więc dwa razy krótszy niż na początku.

Opiszemy jeszcze następny krok tego procesu. Bez zmniej-

szenia ogólności założymy, że zero leży w (0, 1/2). Mamy teraz 

sytuację jak na początku z tym, że policzyliśmy wartość f w 

jednym punkcie i podzieliliśmy przedział na pół. Możemy teraz
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przyjąć x=l/4 jako £-przybliżenie, jeśli tylko £ >1/4. Dla 

dokładności £ ̂ 1/4 musimy mieć więcej informacji o f .

Ogólna reguła powinna być już jasna. ¥ każdym kroku obli-

czamy wartość f w środku przedziału, do którego należy CL • In-

formację tę nazywamy informacją bisekcji ( połowienia). Jest 

ona adaptacyjna, ponieważ nie możemy wyznaczyć następnego pun-

ktu obliczeń nie znając wyniku w punkcie poprzednim. Po obli-

czeniu n kolejnych punktów znamy przedział zawierający 0(, o 

długości zredukowanej do 2 n. Jeśli £>  2~*̂ n+^  , to przyjmuje-

my środek tego przedziału jako nasze £ -przybliżenie.

A zatem, informacja bisekcji używająca n punktów zmniej-

sza błąd do 2 (n+^ . Wiadomo ponadto, że jest ona optymalną 

informacją adaptacyjną (p.[3l])»

Na ile możemy zredukować błąd, jeśli ograniczymy się do 

informacji nieadaptacyjnej? Okazuje się, że optymalną infor-

macją nieadaptacyjną są wartości f w n równoodległych punktach 

( p.[44])• Zero Ot leży wówczas w znanym przedziale o długości 

l/(n+1). Jeśli £ > 1/(2(n+1)) , to wówczas przyjmujemy środek 

tego przedziału, w którym leży Q( jako nasze £-przybliżenie.

Tak więc, optymalna informacja nieadaptacyjna redukuje 

błąd do 1/(2(n+1)) w przeciwieństwie do adaptacyjnej, która 

redukuje go do 2 . a zatem, dla tego problemu (poszuki-

wania zera) i dla tego zbioru funkcji (ciągłych, które zmie-

niają znak w []0, 1]) informacja adaptacyjna jest efektywniej-

sza wykładniczo od nieadaptacyjnej.

4.2. Przykład; Całkowanie

¥ poprzednim rozdziale pokazaliśmy informację adaptacyjną, wy-
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kladniczo lepszą od nieadaptacyjnej. Teraz podamy przykład, 

w którym Informacja adaptacyjna nie jest efektywniejsza od nie- 

adaptacyjnej.

Rozważmy zadanie całkowania z rozdziału 2. Przypomnijmy, że 

N*(f)s [f ((2i-1)/(2n)), i=1,2,...,nj jest dla niego informacją 

optymalną (tzn. punkty t^s(2i-1)/(2n ), i=1,2,...,n są punkta- 

mi optymalnymi). Informacja ta jest nieadaptacyjna i nie ist-

nieje informacja adaptacyjna efektywniejsza od niej.

Jest to szczególny przypadek znacznie ogólniejszego wyniku. 

Wrócimy do tego zagadnienia w paragrafie 7»1 przy dyskutowaniu 

rezultatów ogólnej teorii.

Fakt, że Adaptacja nie pomaga może wydawać się sprzeczny 

z intuicjami. Należałoby raczej oczekiwać, że lepszą jest stra-

tegia wyboru punktów t^ w trakcie obliczeń; w zależności od 

tego, jak szybko zmienia się funkcja podcałkowa. Duża zmiana 

wartości w jakimś obszarze oznaczałaby konieczność pokrycia 

go większą liczbą punktów t^. Teoria pokazuje, że intuicje są 

mylące•

Przypomnijmy, że przykład z rozdziału 2 rozważany jest ze

względu na kryterium najgorszego przypadku. Można by więc mieć
>

nadzieję, że w przypadku średnim adaptacja pomaga. Ostatnio 

uzyskane wyniki pokazują, że również w przypadku średnim adap-

tacja nie jest efektywniejsza. Dalszą dyskusję znajdzie Czy-

telnik w rozdziale 8.

4.3. Przykład: Poszukiwanie zera funkcji lipschitzowskiej

W paragrafie 4.1 rozważaliśmy zadanie przybliżenia zera funk-

cji, która zmienia znak. Stwierdziliśmy, że informacja adapta-
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cyjna jest tam wykładniczo efektywniejsza od nieadaptacyjnej. 

Drugim przykładem było całkowanie, dla którego adaptacja nie 

pomaga. Zauważmy, że całkowanie jest problemem liniowym. Jak 

pokażemy w paragrafie 7»1 adaptacja nie pomaga w przypadku pro-

blemów liniowych. Poszukiwanie zera oczywiście nie jest linio-

we, gdyż zero sumy funkcji nie musi być sumą zer tych funkcji. 

Uwaga ta sugeruje, że być może adaptacja pomaga w przypadku 

problemów nieliniowych, a nie pomaga w przypadku problemów li-

niowych. Następujący przykład pokaże, że taki ogólny wniosek 

nie jest prawdziwy.

Weźmy ponownie pod uwagę zadanie znajdowania zera. Niech 

teraz F będzie klasą funkcji f mających zero i spełniających 

warunek Lipschitza ze stałą K, tzn.

- f(y) I < K | x - y|

dla dowolnej pary liczb rzeczywistych x i y z przedziału [o , ij. 

Klasę F nazywamy klasą Lipschitza. Zakładamy, tak jak w para-

grafie 4.1, że informacja N(f) składa się z wartości funkcji, 

czyli N(f)=[f(tj),f(tg),•••,f(tn )]• W [36j pokazano, że adap-

tacja i dla tego problemu nie pomaga. Ponadto, optymalną in-

formacją nieadaptacyjną są wartości funkcji f w prawierówno- 

odległych punktach. Promień informacji tej informacji optymal-

nej równy jest K/(2(n+1)), A zatem £ -przybliżenie może być po-

liczone wtedy i tylko wtedy, gdy

2(n+1 ) <  £ *



INFORMACJA A OBLICZENIA 217

Wynik ten został uogólniony w [32] na przypadek wielowymia-

rowy.

Zreasumujmy, co wynika z rozważanych przykładów poszukiwa-

nia zera funkcji. Stwierdziliśmy, że w jednej klasie informac-

ja adaptacyjna jest wykładniczo efektywniejsza od nieadaptacyj- 

nej, a w drugiej klasie adaptacja nie pomaga. W przeciwieńst-

wie do przypadku liniowego (patrz paragraf 7*1) nie istnieje 

więc ogólna reguła na to, kiedy adaptacja pomaga w przypadkach 

problemów nieliniowych.

k,k. Przykład: Przeszukiwanie binarne

Przejdziemy teraz do przykładu zupełnie innego rodzaju. Poszu-

kiwanie zera i całkowanie są zadaniami ciągłymi. Teraz podamy 

przykład dyskretny. Jest nim przykład przeszukiwania binarnego, 

popularnie zwanego grą w 20 pytań. Przeszukiwanie binarne znaj-

duje zastosowanie w wielu praktycznych dziedzinach, między in-

nymi w diagnozowaniu chorób i sposobach ich leczenia.

Przedstawimy tu uproszczoną jego wersję, jako grę między 

graczami A i B. A wybiera w myśli liczbę naturalną CX z prze-

działu [1, m]. Gracz B usiłuje ją odgadnąć,pytając, czy OC na-

leży do pewnych podzbiorów zbioru [l,2,..*,m]. Na każde pyta-

nie gracz A odpowiada 1, jeśli 06 należy do danego podzbioru 

lub 0 w przeciwnym wypadku. Celem B w tej grze jest odgadnię-

cie 06 po minimalnej liczbie pytań.

Informacją w tej grze jest ciąg zer i jedynek, które gracz 

B otrzymuje jako odpowiedzi na swoje pytania.

Załóżmy dla prostoty, że m=2n . Niech B stawia pytania "bi- 

sekcyjne", tzn. takie, które połowią za każdym razem liczebność
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zbioru zawierającego (X. Wówczas B może zawsze odgadnąć (X po 

nsslog^m pytaniach.

Informacja binarna jest adaptacyjna. Czy istnieje informa-

cja nieadaptacyjna, która pozwoliłaby graczowi B odgadnąć OC 

również po łog^m pytaniach? Okazuje się, że tak. Pozostawiamy 

Czytelnikowi jako małe ćwiczenie określenie pytań, które B po-

winien zadać A.

A zatem, w tym przykładzie przeszukiwania binarnego adap-

tacja nie pomaga. Ogólne twierdzenie określające warunki, przy 

których adaptacja nie pomaga można znaleźć w ([42j, cz. 4, 

tw. 3*1)* Prezentacja tego twierdzenia wymaga jednak aparatu 

znacznie większego niż ten, którym tu operujemy. Ograniczymy 

się więc tylko do następującego stwierdzenia. Gdyby zastoso-

wać twierdzenie ogólne do naszego szczególnego przykładu, 

okazałoby się, że adaptacja nie pomaga, ponieważ dopuszczalne 

jest tu pytanie o dowolny podzbiór.

Istnieje ścisły związek pomiędzy poszukiwaniem zera funk-

cji zmieniającej znak a przeszukiwaniem binarnym. Jednakże 

w przypadku poszukiwania zera adaptacja pomaga wykładniczo, 

gdy tymczasem w przeszukiwaniu binarnym nie pomaga w ogóle. 

Proponujemy*, aby Czytelnik zastanowił się dlaczego.

4.5. Obliczenia równoległe i informacja nieadaptacyjna

Na wstępie dyskusji o informacji nieadaptacyjnej wspomnieliśmy, 

że jest ona szczególnie użyteczna w przypadku obliczeń równo-

ległych. Spróbujmy teraz omówić to dokładniej na prostym przy-

kładzie.
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*t.5.1. Przyspieszenie równoległe. Rozpoozniemy od porówny-

wania szybkości obliczeń równoległych z szybkością obliczeń 

sekwencyjnych. Patrz także [39]•

Niech minimalnym kosztem obliczenia £-przybliżenia w kom-

puterze sekwencyjnym będzie £-złożoność sekwencyjnat oznacza-

na przez comp(£ ) . Mówiliśmy już o niej, jako o ^-złożoności 

lub złożoności zadania w rozdziale 2. Załóżmy dalej, że dyspo-

nujemy komputerem równoległym o p procesorach identycznych 

i niezależnych. Niech minimalnym kosztem obliczenia £ -przybli-

żenia na takim komputerze równoległym będzie £ -złożoność rów-

noległa , oznaczana przez comp(£,p). Oczywiście, comp( £ ,1 ) =

= comp ( £ ) .

Przyspieszenie R(£»p) definiujemy jako

<4- 0  R ( £ >P ) = oompCŁ^p j •

Spróbujmy omówić tę definicję. Zdarza się czasami mylna 

interpretacja jakości algorytmów równoległych, wynikająca z 

porównywania ich z jakimś, nie koniecznie najlepszym algoryt-

mem sekwencyjnym. Aby zobaczyć, co daje nam równoległość, mu 

simy porównywać ją z £ -złożonością sekwencyjną; to znaczy, 

z kosztem optymalnego algorytmu sekwencyjnego.

Przyspieszenie R(£ »p) mierzy, jak bardzo równoległość po-

maga rozwiązać zadanie. Jest to miara niezależna od algoryt-

mu, Łatwo widać, że

(4.2 ) R (£ ,p ) 4 P
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A zatem przyspieszenie liniowe Jest optymalne. Przyspieszenie 

dis niektórych, zadali Jest zaledwie log p lub nawet równe sta-

łej, niezależnej od p. Patrz C39J.

zbyt ograniczających założeniach, przyspieszenie rozważanego 

w rozdziale 2 zadania całkowania jest bliskie p.

bliskie optymalnemu. Przypomnijmy, że £ -złożoność badanego 

w rozdziale 2 zadania całkowania oszacowana jest z dołu przez

(4.3) comp(£0 > m.c + m - 1 ,

gdzie liczba m wartości funkcji dana jest wzorem

Sekwencyjny model obliczeniowy polega na tym, że każda 

operacja arytmetyczna kosztuje jednostkę, a każde obliczenie 

wartości f w punkcie kosztuje c.

Przypomnijmy, że optymalnym algorytmem sekwencyjnym jest

m

W punkcie 4.5.2 zobaczymy, że przy pewnyoh prostych, nle-

4.5.2. Przykład, w którym przyspieszenie równoległe jest

m - I w 1 •

i=1

Zastosujemy go w sposób równoległy. Załóżmy, że ponownie ob-

liczenie wartości f w punkcie kosztuje c. Oznacza to, że nie 

używamy równoległości do obliczania jednej wartości funkcji.
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Załóżmy dla prostoty, że p, oznaczające liczbę procesorów, 

dzieli się przez m. Vobec tego, koszt policzenia m wartości 

f wynosi cm/p. Operacje arytmetyczne tworzące p  można prze-

czenia na komputerze równoległym z p procesorami wynosi

Zauważmy, że jeśli mc jest duże w stosunku do plog^Pi co zda

przyspieszenie równoległe jest prawie liniowe; to znaczy, 

jest ono bliskie optymalnego.

Przeprowadziliśmy tę analizę dla specjalnego problemu 

całkowania i dla informacji złożonej z wartości funkcji. Ten 

sam wniosek, że przyspieszenie równoległe jest błiskie opty-

malnego otrzymujemy dla problemów, dla których informacja op-

tymalna jest nieadaptacyjna oraz istnieje liniowy algorytm 

optymalny. Patrz rozdział 7 oraz [44], cz. 2 i 3 •

prowadzić kosztem m/p+flog^p], A zatem, całkowity koszt obli-

(4.5) cost (ip , p ) = ^  + S + [ iog2p ] ,

Ponieważ comp(£ ,p) jest najmniejszym kosztem policzenia 

£ -przybliżenia, więc z (4,3) i (4,5) wynika

U . 6 )  R (£,P ) - -£22E£L1
mc + m - 1

Z (4,2) i (4,6) mamy

(4,7) P > R(£ ,P) >  P _m(c+1)+p p
m (c + 1

rza się często w praktyce, to R(£.,p) = p. Wynika stąd, że
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5. OGRANICZENIA PODEJŚCIA ALGORYTMICZNEGO

Wspomnieliśmy już we Wstępie, że wierzymy, iż dla problemów 

z częściową lub przybliżoną informacją zazwyczaj stosowane po-

dejście algorytmiczne może być uzupełnione lub czasem zastą-

pione ogólniejszym i efektywniejszym podejściem informacyj-

nym.

Będą zapewne istniały problemy, dla których zastosowanie 

podejścia informacyjnego okaże się zbyt trudne technicznie. 

Będziemy wówczas zmuszeni wrócić do podejścia ad hoc. W szcze-

gólności może tak być w przypadku problemów modelujących skom-

plikowane zjawiska rzeczywiste. Spodziewamy się jednak, że z 

czasem będziemy umieli przezwyciężać trudności techniczne przy 

rozwiązywaniu problemów coraz trudniejszych.

Tymczasem, często uzyskuje się algorytmy w wyniku zastoso-

wania kryteriów ad hoc. Używanie takich kryteriów ma kilka wad: 

—  Kryteria ad hoc mogą nie być zbyt dobre,

-- Stosując kryterium ad hoc nie wiemy, jak daleki od optymal-

nego jest używany algorytm. Praktycznie oznacza to, że nie 

wiemy, ile przepłacimy rozwiązując nim nasze zadanie.

Aby zilustrować ograniczenia podejścia ad hoc posłużymy 

się dobrze znanym przykładem.

5.1. Przykład kryterium ad hoc: Kwadratury Gaussa 

Kwadratury Gaussa są szeroko stosowane w praktyce do przybli-

żonego znajdowania Wyprowadza się je z trzech za-

łożeń:
0

1• Rozważamy jedynie metody postaci
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n

$ = C
i= 1

2. Informacja f (t.̂  ),f (tg ), . .. ,f (tn ) jest nieadaptacy jna.

3. Kryterium wyboru 2n parametrów a^,a2 > • • • >an » t .j , tg, • • • 

t jest następujące: błąd calkoivania ma być zerem, 

jeśli f jest wielomianem stopnia co najwyżej 2n-1.

Omówimy te trzy kryteria. Jest mało prawdopodobne, aby 

Czytelnik znalazł w literaturze dwa pierwsze założenia, gdyż 

na ogół są one robione implicite.

Kryterium pierwsze oznacza, że algorytm jest liniowy.

V [3^] pokazano, że przy nieograniczających założeniach na 

klasę funkcji podcałkowych można wywnioskować, iż algorytmem 

optymalnym dla problemu całkowania jest algorytm liniowy. 

Oczywista jest przewaga dowodzenia, że algorytm optymalny jest 

liniowy nad badaniem jedynie algorytmów liniowych. Decydując 

się ad hoc na rozważanie algorytmów tylko liniowych, nie uwz-

ględniamy algorytmów nieliniowych, które mogą być znacznie 

efektywniejsze. Jeśli jednak udowodnimy najpierw, że algorytmu 

optymalnego można szukać wśród liniowych, to taka sytuacja 

zdarzyć się nie może.

Drugie kryterium ad hoc stanowi założenie, że informacja 

jest nieadaptacyjna. W [2 ] udowodniono przy tych samych zało-

żeniach o klasie funkcji podcałkowych, że nic nie tracimy, 

rozpatrując jedynie informację nieadaptacyjną.

Trzecie kryterium ad hoc wymaga, aby wielomiany dostatecz-

nie wysokiego stopnia były całkowane dokładnie. Czy istnieje 

jakikolwiek powód, aby sądzić, że jest to dobre kryterium w
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przypadku, gdy funkcja podcałkowa nie jest wielomianem? W pa-

ragrafie 5*2 pokażemy, że informacja Gaussa jest wykładniczo 

mniej efektywna niż informacja optymalna; nawet w przypadku 

analitycznyoh funkcji podcałkowych.

Z drugiej strony, jeśli klasa funkcji podcałkowych jest 

wystarczająco podobna do klasy wielomianów, to kryterium to 

prowadzi do algorytmów dobrych w tej klasie. Dokładniej, wie-

my, że jeśli F jest klasą funkcji analitycznych o normach 

ograniczonych jednostajnie w kole o promieniu r, to dla du-

żych r węzły Gaussa i formuły kwadratur Gaussa są prawie op-

tymalne (p. [3 ]» [15 [22]). Zauważmy, że ograniczenia na F

są poważne. Funkcje podcałkowe muszą być "prawie całkowite” 

i jednostajnie ograniczone.

Poruszyliśmy tu sprawę kwadratur Gaussa głównie dlatego, 

że są dobrze znane i stanowią typowy algorytm otrzymany na 

bazie kryteriów ad hoc, a nie dlatego, że można wskazać jego 

złe własności. Analiza kwadratur Gaussa oparta jest na pięk-

nej teorii matematycznej wielomianów ortogonalnych (p. [24] ). 

Jednakże elegancka teoria nie musi prowadzić koniecznie do 

dobrej informacji i dobrych algorytmów.

5.2. Jak zła może być informacja Gaussa dla analitycznych 

funkcji podcałkowych?

Zauważmy, że tytuł tego paragrafu odnosi się do informacji 

Gaussa, a nie do algorytmu Gaussa. Wykażemy, że informacja 

Gaussa może być nieefektywna, a więc dowolny algorytm używa-

jący tej informacji musi też być nieefektywny. ( Przez infor-

mację Gaussa rozumiemy n wartości funkcji podoałkowej w węz-
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łach Gaussa •)

Niech F będzie klasą funkcji rzeczywistych w [-1, ij, 

które można rozszerzyć analitycznie do koła jednostkowego i 

których rozszerzenie jest ograniczone w normie przez jedynkę*
p

Niech N oznacza informację Gaussa, N - informację optymalną. 

W [13J pokazano, że

n

a w [4], że

r(N*) ^  e_cVIT  ̂ c > 0 .

A więc informacja Gaussa jest wykładniczo mniej efektywna niż 

informacja optymalna.

5.3. Czy istnieje zależność między kryterium dokładności a al-

gorytmami optymalnymi?

Współczynniki kwadratury Gaussa wybrane są talc, aby wszystkie 

wielomiany stopnia co najwyżej 2n - 1 były całkowane dokładnie. 

Czy istnieje jakakolwiek zależność między kryterium dokład-

ności dla wielomianów a algorytmami optymalnymi?

Odpowiedź jest negatywna. Na przykład, omawiany w para-

grafie 2 .5 algorytm optymalny
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okazuje się dokładny jedynie dla wielomianów stopnia pierw-

szego. W [52J pokazano, że istnieje klasa funkcji podcałko-

wych, dla których algorytm optymalny całkuje niedokładnie na-

wet stałe.

6. MODEL ABSTRAKCYJNY

Przejdziemy teraz do przedstawienia modelu abstrakcyjnego. 

Gdziekolwiek okaże się to możliwe, będziemy numerowali para-

grafy tak, aby odpowiadało to numeracji z rozdziału 2. Pod-

kreślmy jednak, że mimo iż w rozdziale 2 użyliśmy przykładu 

numerycznego, to sformułowanie abstrakcyjne nie ogranicza się 

jedynie do takich zastosowań.

Rozważany tu model nazywamy unormowanym modelem przypad-

ku najgorszego z uwagi na to, że błąd mierzymy w normie. Mo-

del, w którym błąd mierzony jest bez użycia normy wprowadzimy 

krótko w rozdziale 8. Szerzej jest on omawiany w [42]. W roz-

dziale 8 zajmujemy się też modelem przypadku średniego. Ogra-

niczamy się do omawiania błędu wynikającego z częściowej in-

formacji. Informacja przybliżona rozważana jest w [42J.

Wprowadzając model abstrakcyjny i przedstawiając szereg 

ważnych wyników, będziemy starali się robić to możliwie jak 

najprościej. Nie zamierzamy, na przykład, wykazywać istot-

nych jego związków z teorią aproksymacji. Zainteresowanych 

tym odsyłamy do [44], cz. 2 , rozdz. 6; cz. 5> rozdz. 5 ; cz. 7 , 

rozdz. 4.

6.1. Sformułowanie problemu

Niech S będzie operatorem liniowym lub nieliniowym
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S : F  > G .

Naszym celem jest -wyznaczenie elementu S(f), Vf £ F. Na ogól 

zmuszeni jesteśmy rezygnować z pełnej dokładności i poszuki-

wać jedynie przybliżenia S(f). Oznacza to, iż chcemy obliczyć 

taki element x=x(f), że

(6.1 ) || S(f) - x || < £ Vf € F,

dla pewnego ustalonego £, £ > 0, lub x=S(f ) dla £,=0. Mówi-

my, że x jest ^.-przybliżeniem. Warunek (6.1) podaje miarę 

błędu, z jakim mamy wyznaczyć S(f). Zakładamy, że F jest pod-

zbiorem przestrzeni liniowej nad rzeczywistym lub zespolonym 

ciałem, a G jest przestrzenią unormowaną.

Aby obliczyć £ -przybliżenie musimy wiedzieć coś o f. Za-

kładamy, że znamy element N(f ), gdzie

N : F  >H

jest operatorem liniowym lub nieliniowym. ,Mówimy, że S jest 

operatorem rozwiązania, F jest klasą zadań, N - operatorem 

informacji, a N(,f) - informacją.

Operatory S, N oraz zbiór F są pojęciami podstawowymi. Po-

szukujemy £-przybliżenia dla każdego feF. Rozważane zadanie 

możemy zapisać w postaci:

Problem: Obliczyć —  przybliżenie S(f) Vf€.F.

Informacja: N(f).
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W tabeli 6 .1 pokazujemy związki między pojęciami ogólnymi 

a przykładem całkowania z rozdziału 2 . Lewa kolumna zawiera 

pojęcia abstrakcyjne, a prawa - odpowiadające im pojęcia przy-

kładu całkowania.

Tabela 6.1

Pojęcia abstrakcyjne Przykład całkowania

f funkcja podcałkowa 
1

S(f) = j f(t)dt 

0
S(f)

F zbiór funkcji podcałkowych

takich, że |f/(t) | 4 1

N(f ) N(f)=[f (t, ),f(t2 ),...,f(t^)]

| | s ( f ) -  x || < e
■ 1
J f (t )dt - x 

0
< 8

Wybór szczególnych StF,N oznacza przejście do szczególnych 

dziedzin. I tak S=I (operator identyczności ) jest problemem 

aproksymacji. Z drugiej strony N=I jest typowe dla zadań al-

gebraicznej i korabinatorycznej złożoności obliczeniowej.

6♦ 1 * 1 ♦ Zadania liniowe. Przypadek liniowego operatora S 

jest szczególnie interesująoy z dwóch powodów.

W wielu zastosowaniach S jest liniowy. Do przykładów mo-

żemy tu zaliczyć:

—  aproksymację,

—  całkowanie (zwłaszcza całkowanie wielowymiarowe ),

—  interpolację (zwłaszcza interpolację wielowymiarową),

—  liniowe równania różniczkowe cząstkowe.
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Ponadto i ze zrozumiałych powodów, teoria jest znacznie 

bardziej rozwinięta dla S liniowych. Patrz [l8 j, [^4], cz.1-6

- przypadek najgorszy oraz [*ł1 ], [^9 ] i [5 3 ] - przypadek śred-

ni.

Okazuje się, że ważny jest również przypadek, gdy zbiór 

F jest generowany przez operator liniowy. Przypomnijmy, że F 

jest podzbiorem przestrzeni liniowej F r. Przyjmiemy teraz o 

nim dodatkowe założenie. Niech

T : F' >K

będzie przekształceniem liniowym, a K-przestrzenią liniową, 

znormowaną nad ciałem rzeczywistym lub zespolonym. Zakładamy, 

że

(6.2 ) F B { f£F' s II Tar II ^ 1 }

oraz że

S : F  *G

jest także liniowy. Jeśli te dwa założenia są spełnione, to 

mówimy, że problem jest liniowy.

Taka ̂ definicja liniowości może wydawać się sztuczna. Jed-

nakże wiele zadah ma właśnie taką postać. Omawiany w paragra-

fie 2 . 1 przykład całkowania jest liniowy z operatorem Tf=f' .
( I* )Często zdarza się, że Tf=f dla pewnego naturalnego r. Dla 

wygody zakładamy ||Tf || 4 1 } jest to równoważne z założeniem
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o jednostajnej ograniczoności || Tf || .

Ważnym założeniem jest założenie o istnieniu Tf. Wielkość 

oszacowania || Tf || ma istotny wpływ na promień informacji. 

Jeśli || Tf I jest nieograniczona, to również promień infor-

macji, a co za tym idzie błąd są nieograniczone.

W paragrafie 7.2 omówimy zagadnienie: czy dla problemów 

liniowych istnieją ’’liniowe algorytmy optymalne”.

6.2. Promień informacji

Istnieje wielkość, zwana promieniem informacji, która mierzy 

nieunikniony błąd rozwiązania problemu wynikły z użycia infor-

macji N. Spróbujemy uzasadnić pojęcie promienia informacji.

Niech f€F. Znamy y=N(f). Załóżmy, że N jest operatorem 

nieróżnowartościowym, tzn. że N(f) jest informacją częściową. 

Niech V(y) będzie przeciwobrazem y w F. Jest to więc zbiór 

elementów z F nierozróżnialnych ze względu na informację N. 

(Patrz rysunek 6.1.) Niech U(y) będzie obrazem zbioru V(y) 

przy przekształceniu S.

Powinno być jasne, że mając jedynie informację N(f) nie 

potrafimy odróżnić elementu S(f) od elementów zbioru U(y).

A zatem wielkość zbioru U(y) jest miarą nieuniknionego błędu 

wynikającego z użycia informacji N. Standardową miarą wiel-

kości zbioru jest minimalny promień kuli, która go zawiera. 

Niech rad(U(y)) oznacza promień zbioru U(y ), tzn.

rad ( U(y)) = inf sup || x - a || . 
xeG a€U(y)
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F S(F)

Rys. 6.1

Uzmiennijmy teraz f i zdefiniujmy promień informacji (dla 

przypadku najgorszego ) jako

r( N ) = sup rad (U(y) ) . 
y£N(F)

Powyższą dyskusję uważać można za szkic dowodu następują-

cego twierdzenia

)
TWIERDZENIE 6.1. Informacja N jest dostatecznie silna, aby 

wyznaczyć £-przybliżenie wtedy i tylko wtedy, gdy 

r(N) < £ . ■

Formalną definicję promienia informacji oraz dowód twier-

dzenia 6 . 1 można znaleźć w [441 , cz. 1 , def. 2 . 1 i tw. 2 .1 .

Zauważmy, że promień informacji powinniśmy zapisywać jako 

r(N,S,F). Piszemy r(N) dla prostoty i dlatego, że na ogół S



i F są ustalone, a promień badamy jako funkcję informacji. 

Oczywiście, S i F dostarczają nam istotnej informacji o prob-

lemie; patrz [4l], rozdz. 6.

Zdefiniowany tu promień informacji szacuje błąd spowodo-

wany użyoiem informacji częściowej. W [42] (cz. 2,3, Appendix 

H) znaleźć można uogólnienie, które zawiera omówienie błędu 

wynikającego z użycia informacji przybliżonej oraz ograniczeń 

na klasę algorytmów wykonalnych.

6.3. Algorytmy

Algorytm uogólniony (lub krótko algorytm) jest to dowolne 

przekształcenie, które oblicza przybliżenie, korzystając z in-

formacji N(f) oraz z faktu, że f€F. A zatem algorytmem jest 

dowolne przekształcenie (p liniowe lub nieliniowe,

pl N(F) »G .

6.4. Algorytmy optymalne

Przez błąd, z jakim algorytm <p> -wyznacza przybliżenie S(f) ro-

zumiemy wielkość

e(^,f ) = || S (f ) -lp ( N(f )) || .

Błędem algorytmu, e (if>) , nazywamy najgorszy z e(<^?,f) dla 

f£F. A zatem,

e ( ip ) = sup e ( (p ,f ) .
f£F
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Promień informacji jest dolnym oszacowaniem błędu każdego 

algorytmu. Prawdziwe jest

TWIERDZENIE 6.2. Dla dowolnego algorytmu (p używającego 

informacji N(f) zachodzi nierówność

e ( p  ) £ r (N ) .

Ponadto to dolne oszacowanie jest najlepsze z możli-

wych. a

Mówimy, że (p jest algorytmem optymalnym ze względu na 

błąd ( lub krótko algorytmem optymalnym ), jeśli

e (ip) = r(N ) .

Algorytm optymalny oznaczamy przez (p * . Drugie pojęcie opty- 

malności (algorytm optymalny ze względu na złożoność) definiu-

jemy w paragrafie 6.1 1 .

6.4.1. W jaki sposób konstruować dobre algorytmy? Podamy 

dwa schematy konstruowania algorytmów optymalnych lub prawie 

optymalnych.

Algorytm interpolacyjny, (p̂ , jest to algorytm, który wy-

biera jako przybliżenie S(f) pewien element ze zbioru U(y) 

(zdefiniowanego w paragrafie 6.2). Na rysunku 6.2 podajemy 

przykład takiego algorytmu. Powstaje pytanie, który element 

z U(y) powinien być wybrany? Zbiór V(y) zawiera wszystkie ele-
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F S(F)

menty zbioru F nieodróżnialne od danego f ze względu na N. 

Należy więc wybrać taki element f z V(y), który jest "prostszy” 

od f. Wówczas algorytmem interpolacyjnym będzie S(f ).

Jeśli, na przykład, F jest klasą funkcji skalarnych, to za 

f można przyjąć wielomian lub kawałkami wielomian p taki, że 

p£F i N(p)=N(f). Wówczas algorytmem interpolacyjnym jest S(p).

Proces ten może wydawać się koncepcyjnie bardzo prosty. 

Okazuje się jednak, że dowolny algorytm interpolacyjny (w mo-

delu opisanym w paragrafie 6.1 ) jest z dokładnością do czynni-

ka co najwyżej dwa algorytmem optymalnym ze względu na błądl 

Dokładniej, niech <^^(N(f)) będzie dowolnym algorytmem inter-

polacyjnym. Wówczas

TWIERDZENIE 6.3

e ( Ĉ 1 ) ^ 2r(N ) . ■
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Algorytm centralny (p° jest to algorytm, który wybiera ja-

ko przybliżenie S(f) "środek" zbioru U(y ), o ile on istnieje* 

(Nie każdy zbiór ma środek.) Przez środek zbioru U(y) rozumie

się element x taki, że sup || x-a || = rad (U(y)), Algorytm
a£U( y )

centralny jest zawsze optymalny, tzn.

TWIERDZENIE 6.4

e ( <pC ) = r(N ) . ■

Formalne definicje algorytmów interpolacyjnego i central-

nego oraz dowody dwu ostatnich twierdzeń można znaleźć w [44j, 

cz. 1 , rozdz. 2 .

Zauważmy jeszcze, że ponieważ r(N) jest oszacowaniem dol-

nym błędu dowolnego algorytmu, więc błędy algorytmów interpo-

lacyjnych i centralnego są bliskie lub równe błędowi minimal-

nemu.

Co zatem trzeba zrobić, aby praktycznie skonstruować dobry 

algorytm dla szczególnych S,F,N? Definicje algorytmów interpo-

lacyjnych i centralnego dają proste schematy konstrukcji dob-

rych algorytmów. Należy wybrany schemat zastosować do szcze-

gólnych S,F,N.

Podczas gdy wybór schematu jest koncepcyjnie łatwy, zasto-

sowanie go do szczególnych S,F,N może być trudne. Zależnie od 

S ,F,N może być technicznie trudno wyznaczyć promień informacji 

i algorytm optymalny. Ponadto, zmieniają się one przy zmianie 

S ,F lub N. Algorytm optymalny $ dla ustalonych S,F,N musimy
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wyznaczyć tylko raz, a następnie stosować go dla dowolnego 

fGF. Wobec tego, kosztu wyznaczenia algorytmu optymalnego 

możemy nie wliczać do kosztu obliczenia $(N(f)). Zauważmy 

jeszcze, że algorytm interpolacyjny jest często znacznie łat-

wiejszy do skonstruowania niż algorytm centralny.

Wiele przykładów promienia informacji i algorytmów opty-

malnych (jak również informacji optymalnych) można znaleźć w 

[44], cz. 6 i 8 oraz w [42], cz. 6.

Podkreślmy jeszcze raz, że twierdzenia 6.3 i 6.4 prawdzi-

we są jedynie dla unormowanego modelu przypadku najgorszego. 

Jeśli błąd nie jest mierzony w normie, to algorytm interpola* 

cyjny może być daleki od optymalnego. (Patrz [42], Appendix 

A.) W tym znacznie ogólniejszym podejściu wprowadzamy algoryt-

my: "wewnętrzny" oraz "środkowy" i pokazujemy, że błędy ich 

są bliskie promieniowi informacji.

6.4.2. Algorytmy splajnowe. Omówimy teraz krótko algoryt-

my splajnowe, które mają wiele użytecznych własności.

Zdefiniujmy klasę F jako

(6.3) F = {f: || Tf || 4 1 } ,

gdzie T jest operatorem liniowym. Niech feF będzie nieodróż-

nialne od f ze względu na N i ma możliwie najmniejszą T-nor-

mę, t zn •

(6.4) II TT l| = min { || Tg || : N(g) = N(f ) }
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S g ^
Wówczas algorytmem splajnowym będzie $ =S(f ). Wymieńmy

kilka jego użytecznych własności. Jest on interpolacyjny, a 

więc bliski optymalnemu. Jeśli norma w (6.3) i (6.4) jest hil- 

bertowska, S jest operatorem liniowym, a zbiór T(ker(N)) jest 

domknięty, to algorytm splajnowy jest liniowy i centralny. 

(Patrz paragraf 6.5 - definicja algorytmu liniowego.) W [44], 

cz. 4 znajdzie Czytelnik dalsze, użyteczne własności algoryt-

mów splajnowych w modelu przypadku najgorszego. Okazuje się, 

że algorytmy splajnowe mają własności optymalnych również w 

przypadku średnim; patrz [41] oraz [49].

6.5. Algorytmy liniowe

Mówimy, że (p jest algorytmem liniowym, jeśli

n

<p(N(f)) s Li(f > S± » 
i=1

gdzie gi są elementami G, N(f) a [L^(f),Lg(f ),...,Ln (f )J, 

a są funkcjonałami liniowymi.

Algorytmy liniowe są proste w implementacji. Wielkości g^, 

&2 t m°S4 być policzone wcześniej jako parametry algoryt-

mu, gdyż nie zależą od f. Mając dane g1, wykonujemy co najwy-

żej n mnożeń elementów z G przez skalary i n-1 dodawań elemen-

tów z G. Koszt wyznaczenia cp(N(f))., przy danej informacji 

N(f), jest liniowy ze względu na n i na ogół mały w porówna-

niu ze złożonością obliczenia N(f). W [44], oz. 5 podane jest 

omówienie złożoności algorytmów liniowych.

Wskazane jest zatem stosowanie algorytmów optymalnych,
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które są liniowe. Złożoność liniowego algorytmu optymalnego 

jest zawsze bliska optymalnej; patrz paragraf 6.11. Kiedy więc 

istnieje liniowy algorytm optymalny? Mogłoby się wydawać, że 

jest tak zawsze dla zadań liniowych. Okazuje się to nieprawdą.
j

W paragrafie 7*2 znajdzie Czytelnik materiał uzupełniający.

Wspomnijmy jeszcze o innej dogodnej własności liniowych 

algorytmów optymalnych. Jeśli korzystają z informacji nieadap-

tacy jnej, to mają przyspieszenie w obliczeniach równoległych 

bliskie optymalnemu. Odpowiedni przykład podaliśmy w punkcie

4.5.1.

6.6. Informacja optymalna

Zakładaliśmy dotychczas, że operator informacji N jest ustalo-

ny. Niech teraz N będzie zmienne. Wprowadzimy pojęcie infor-

macji optymalnej.

Ograniczymy się do badania informacji liniowych. Dowolne 

nieliniowe operatory informacji są zazwyczaj tak efektywne, 

że rozwiązanie większości problemów staje się trywialne; patrz 

[44], cz. 7.

Powiemy, bez zmniejszania ogólności, że N jest liniowym 

operatorem informacji, jeśli

N s [ , L g , • • •, Ln ] ,

gdzie L^,is1,2,•••,n, są liniowo niezależnymi funkcjonałami 

liniowymi. Wielkość n nazywamy kardynaInością N. Aby podkreś-

lić zależność informacji od kardynalności, piszemy N^.
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Zauważmy, że w przykładzie całkowania L ^ f  )=f (t^) , a kar-

dynalność była równa liczbie różnych punktów t^. W praktyce, 

zazwyczaj używane są informacje liniowe. Informacja liniowa 

jest uogólnieniem informacji składających się z wartości fun-

kcji i jej pochodnych.

Ustalmy n i niech N^ będzie taka, że

rfN* ) = inf r(N ) . ̂ n / . T ' n •
n

Mówimy wówczas, że N^ jest informacją optymalną o kardynal- 

ności n (lub krótko informacją optymalną). Kres dolny brany 

jest tu po wszystkich informacjach liniowych o kardynalności 

n. Czasami bierze się go po pewnej ograniczonej klasie infor-

macji liniowych o kardynalności n. W przypadku całkowania o- 

graniczamy się np. do informacji składających się tylko z n 

wartości funkcji.

6.7. Przykład

Ilustrację wprowadzonych pojęć znaleźć można w paragrafie

2.7.

6.8. Czy informacja jest dostatecznie efektywna?

Dotychczas ustalaliśmy kardynalność n informacji. Przypomnij-

my jednak, że chcemy obliczyć £ -przybliżenie. Może okazać 

się, że nawet użyta informacja optymalna ma kardynalność n 

zbyt małą.

Wobec tego uzmionnijmy n i zastanówmy się, jaka jest naj-
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niniejsza wartość n, przy której informacja jest wystarczająco 

efektywna do policzenia £-przybliżenia. Przypomnijmy, że mo-

żemy wyznaczyć £ -przybliżenie \/f€F wtedy i tylko wtedy, 

gdy r(N )<£• Oznaczmy, jak poprzednio, przez N* optymalną in-

formację o kardynalności n i zdefiniujmy £ -kardynaIność jako

m(e ) =

min {n: r(N* ) < £ } dla £ > 0,

min (n: r(N^ ) = o} dla £ = 0,

przyjmując, że min (0 ) = co (0 - zbiór pusty). Definicja ta 

oznacza, że rozważamy informacje optymalne o kardynaInościach 

n, następnie zmieniamy n i poszukujemy informacji optymalnej 

o najmniejszej kardynalności, której promień jest mniejszy od 

£.

Czy może się zdarzyć, że r(N^ ) = oO dla każdego skończone-

go n? Odpowiedź jest twierdząca, nawet w przypadku liniowego 

S; patrz , cz. 2, rozdz. 3. Oznacza to, że niemożliwe jest

wyznaczenie £ -przybliżenia dla dowolnego £, niezależnie od 

jego wielkości, jeśli używamy informacji liniowej o skończo-

nej kardynalności.

6.9. Złożoność obliczeniowa

Jeżeli r(N)^£, to £-przybliżenie może być wyznaczone i mo-

żemy zastanawiać się nad złożonością obliczeniową. Rozpocznie-

my od określenia naszego modelu obliczeniowego.
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6.9»1. Model obliczeniowy* Proponowany model obliczeniowy 

składa się ze zbioru operacji prostych, informacji dopuszczal-

nych oraz algorytmów dopuszczalnych.

(i) Niech p będzie operacją prostą. Do operacji prostych 

możemy zaliczyć: operacje arytmetyczne, porównania, branie 

maximum n liczb, obliczanie pierwiastka, całkę, funkcjonały 

liniowe, funkcjonały nieliniowe. Niech comp(p) będzie kosztem 

operacji p. Zakładamy, że comp(p) jest skończone. Niech P bę-

dzie danym zbiorem operacji prostych. Wybór P oraz wartości 

comp(p), dla p€P są dowolne i mogą zależeć od poszczególnych 

problemów, które rozwiązujemy.

(ii) Niech N będzie operatorem informacji. Mówimy, że N 

jest dopuszczalny ze względu na P, jeśli istnieje program, 

używający skończonej liczby operacji prostych z P, który obli-

cza N(f) dla dowolnego f£F. Jeżeli N(f) wymaga policzenia ope-

racji prostych P 1 »P2 »..•,Pk i to

k

comp(N(f)) =  ̂ ' comp(pi ) • 

i=1

Wielkość comp(N(f)) nazywamy złożonością informacji wyznacze-

nia N(f).

(iii) Niech (p będzie algorytmem używającym informacji do-

puszczalnej N. Aby wyznaczyć ę?(N(f)), musimy

(a) policzyć y=N(f),

(b) policzyć Cp( y).

Złożoność obliczenia y określiliśmy w (ii). Mówiny, że <p jest 

dopuszczalny ze względu na P, jeśli istnieje program, używają-
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cy skończonej liczby operacji prostych z P, który oblicza 

(P(y) dla dowolnego y=N(f), feF. Niech comp(<p(y)) będzie zło 

żonością kombinatoryczną wyznaczenia <p (y ). Wówczas, jeśli

W modelu obliczeniowym z paragrafu 2.9 operacjami prosty-

mi są obliczenia wartości funkcji oraz cztery operacje arytme-

tyczne. W algorytmie <p*( N (f)) z paragrafu 2.10, k=j=m. A za-

tem, złożoność informacji równa się mc, a złożoność kombinato- 

ryczna m.

6.9*2. Definicja g-złożoności. Przypuśćmy, że dla pewnego 

N dopuszczalnego zachodzi r(N)^£. Niech ^>(£) oznacza klasę 

algorytmów dopuszczalnych używających N, dla których e(‘P)<£, 

Załóżmy, że <$(£,) jest niepusty i niech ^ £ ^ ( 6,). Przez zło-

żoność algorytmu rozumiemy wielkość

4>(y) wymaga policzenia operacji prostych q1 ,q^,. . . , ,  to

j
comp {<p(y))

i=1

comp(<p) =s sup [ comp(N(f ) ) + comp (cf? ( N (f )) ) ] , 
f£F

a £ -złożoność informacji N definiujemy jako

oomjip(N, £ ) s inf { comp (y?) : Cpe. <| (£ )}*

Przyjmujemy konwencję inf [fi } = + oO .
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Aby zdefiniować £ -złożoność musimy przede wszystkim

określić klasę dopuszczalnych informacji, oj/ . Dlaczego jest

to konieczne wyjaśnimy na przykładzie. Chcemy policzyć przy- 

1
bliżenie J f(t)dt. Gdyby wszystkie funkcjonały liniowe były 

0
dopuszczalne, wtedy całka mogłaby być policzona dokładnie 

przez informację o kardynalności 1. Naturalną jest więc rze-

czą założyć dla tego problemu, że dopuszczalne są tylko war-

tości funkcji (lub ich pochodne).

Dla danej klasy dępuszcżalnych operatorów informacji de-

finiujemy £ -złożoność w klasie 'ij; jako

comp(T|; , £ ) = inf | comp(N, £ ) : N £ 'ty } .

Zauważmy, że wszystkie przedstawione tu pojęcia zależą od 

operatora rozwiązania S. £-złożoność w klasie ^  powinniśmy 

oznaczać comp(T|/ ,S, £ ), a nie comp(o|j , £ ). Przy ustalonym S, 

pomijamy go, w oznaczeniu, dla prostoty.

Możemy również pisać comp(£) zamiast comp(^|; , £), jeśli 

postać klasy wynika z kontekstu, Comp(£) nazywamy £ -zło-

żonością. Czasami o £ -złożoności mówi się jako o złożoności 

problemu lub złożoności obliczeniowej.

6.10. Przykład

Przykład wyznaczania oszacowali górnego i dolnego £-złożonoś-

ci można znaleźć w paragrafie 2 ,10.
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6.11. Algorytmy optymalne ze względu na złożoność

Mówimy, że <£>** jest algorytmem optymalnym ze względu na zło-

żoność w klasie ij/ wtedy i tylko wtedy, gdy <£>** używa opera-

tora informacji N z ojj oraz

comp (</? * * ) = comp (£ ) .

Zauważmy, że mamy dwa główne pojęcia optymalności: algo-

rytm optymalny ze względu na błąd (który nazwaliśmy algoryt-

mem optymalnym) i algorytm optymalny ze względu na złożoność.
I

6.11.1. Kiedy algorytm optymalny ze względu na błąd jest 

prawie optymalny ze względu na złożoność? Zastanówmy się nad 

związkiem między algorytmami optymalnymi ze względu na błąd 

i optymalnymi ze względu na złożoność. Przypuśćmy, że istnie-

je algorytm optymalny ze względu na błąd, którego złożoność 

kombinatoryczna jest mała w stosunku do złożoności informacji. 

Taki algorytm okazuje się prawie optymalny ze iirzględu na zło-

żoność.

Sytuacja taka jest bardzo korzystna, gdyż algorytm ten mi-

nimalizuje zarówno błąd jak i koszt. Nasuwa się pytanie:

Dla jakich operatorów S istnieją algorytmy optymalne ze 

względu na błąd, których złożoność kombinatoryczna jest mała?

Szczęśliwie się składa, że tak jest dla wielu operatorów 

S opisujących ważne problemy praktyczne. Przykładowo, dla 

wielu S liniowych (choć nie dla wszystkich; patrz paragraf
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7.2) istnieje algorytm optymalny ze względu na błąd. Łatwo po-

kazać, że liniowy algorytm optymalny ze względu na błąd jest

zawsze bliski algorytmowi optymalnemu ze względu na złożoność. 

W [44], cz. 5 podana jest dalsza dyskusja.

Dla niektórych S nieliniowych potrafimy także znaleźć al-

gorytm optymalny ze względu na błąd o małej złożoności kombi- 

natorycznej. Przykładem może być zadanie znajdowania zera fun-

kcji zmieniającej znak. Algorytm bisekcji jest algorytmem op-

tymalnym ze względu na błąd o stałej złożoności kombinatorycz- 

nej. Oznacza to, że w tym przypadku złożoność kombinatoryczna 

nie zależy nawet od kardynalności informacji. Patrz [44], 

cz. 8, rozdz. 3 *

Wróćmy do pytania postawionego na wstępie. Jaka jest za-

leżność pomiędzy tymi pojęciami? Ponieważ złożoność kombina-

toryczna algorytmu optymalnego ze względu na błąd może być do-

wolnie duża, więc w ogólności nie istnieje zależność między 

dwoma rodzajami optymalności algorytmów. W następnym rozdziale 

przedstawimy warunki, przy których istnieją algorytmy minima-

lizujące (czy też prawie minimalizujące) zarówno błąd jak i 

koszt, >

7. WYBRANE WYNIKI

Przedstawimy tu szereg wyników dotyczących modelu wprowadzo-

nego w rozdziale 6. W paragrafach 7»1 - 7*3 podamy trzy rodza-

je wyników pozwalających ograniczyć badaną przestrzeń infor-

macji optymalnej i algorytmów optymalnych. Rezultaty te doty-

czą odpowiedzi na następujące pytania:

—  Czy informacja nieadaptacyjna jest optymalna?



2k6 J.F.TRAUB, H.WOŹNIAKOWSKI

-- Czy algorytm liniowy jest optymalny?

-- Czy specjalnego rodzaju informacja jest optymalna?

Podkreślmy, że możemy ograniczyć badaną przestrzeń dzięki 

udowodnieniu« że informacja optymalna lub algorytm optymalny 

mają szczególnie prostą postać. Kontrastuje to z ogranicze-

niami wynikłymi na skutek założeń ad hoc, co zdarza się w 

niektórych dziedzinach, np. w sztucznej inteligencji,

W paragrafie 7»1 podamy warunki, przy których liniowa in-

formacja nieadaptacyjna jest optymalna w klasie liniowych in-

formacji adaptacyjnych. Znaczenie tego wyniku polega na tym, 

że szukając informacji optymalnej możemy ograniczyć się do ba-

dania tylko informacji nieadaptacyjnych. Daje to dużą korzyść, 

gdyż jej struktura jest znacznie prostsza.

W paragrafie 7.2 podamy warunki, przy których algorytm li-

niowy jest optymalny w klasie wszystkich algorytmów. Natomiast 

w paragrafie 7 .3 pokażemy przykład, w którym obliczenia war-

tości funkcji są optymalne w klasie adaptacyjnych informacji 

liniowych.

W paragrafie 7 .k przejdziemy do innego tematu. Intuicyj-

nie wydaje się, że im problem gładszy, tym mniejsza powinna 

być jego złożoność. Omówimy wyniki uzyskane dotychczas na ten 

temat.

W paragrafie 7.5 przytaczamy wynik dotyczący matematycz-

nych podstaw ekonomii oraz wynik dotyczący lokalnie zbieżnych

2iteracji. Wyniki te wskazują, że około n skalarnych wielkoś-

ci informacji jest niezbędnych do rozwiązywania n-wymiarowych 

równań nieliniowych.
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7.1. Czy adaptacja pomaga?

V rozdziale k zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego interesu-

jące jest pytanie, czy informacja nieadaptacyjna jest równie 

efektywna jak adaptacyjna. Przytoczyliśmy przykład, w którym 

adaptacja jest znacznie efektywniejsza oraz przykład, w któ-

rym nie pomaga. Przedstawimy teraz szereg ogólnych wyników do-

tyczących postawionego pytania.

7.1.1. ¥ybrane pojęcia. Zdefiniujmy na wstępie kilka po-

jęć. Rozpoczniemy od określenia informacji nieadaptacyjnej i 

adaptacyjnej w przypadku liniowych operątorów informacji. Je-

żeli

[ L ^ f  ),L2(f ),...,Ln(f ) ] ,

gdzie L.j ,L2, .,. ,Ln są liniowo niezależnymi funkc jonałami li-

niowymi, to Nn°n(f) jest liniową informacją nieadaptacyjną. 

Nieadaptacyjny operator informacji oznaczamy przez N11011.

Jeżeli

>

N3 (f ) = [ (f )»Lg(f ;yj) , • • • ,Ln (f ;y^ , ...,y^_^ ) J ,

gdzie L^ zależy liniowo od pierwszego argumentu, a y^ =

15 Li(f ; y 1 ’ * *# ,yi - 1 ), to N ^ f  ) jest liniową informacją adapta-

cyjną . Zauważmy, że i-ty funkcjonał w informacji adaptacyj-

nej zależy od wcześniej policzonych funkcjonałów.
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7»1.2. Dwa twierdzenia.

TWIERDZENIE 7.1. Dla dowolnego problemu liniowego i do-

wolnej liniowej informacji adaptacyjnej 2̂  o kardynal-

ności n istnieje nieadaptacyjny operator informacji 

N0011, o kardynalności co najwyżej n taki, że

(7.1) rĆN3 ) 1  r-CN11011) . .

Zastanówmy się nad znaczeniem tego twierdzenia. Przypom-

nijmy, że promień informacji, r(N), jest osiąganym oszacowa-

niem dolnym błędów algorytmów używających N i stanowi miarę 

jakości operatora informacji N. Oznacza to, że im r( N ) mniej-

szy, tym N efektywniejsza. Twierdzenie mówi, że adaptacja mo-

że w najlepszym razie zredukować promień o połowę oraz że re-

dukcja ta nie zależy od n. Dla wielu problemów liniowych praw-

dziwa jest nawet nierówność

(7.2 ) rfN3 ) rfłJ*1011 ) .

Twierdzenie 7.1 jest szczególnym przypadkiem wyniku znacz-

nie ogólniejszego. Patrz [42j, cz. 4, tw. 3.2.

Drugie twierdzenie, podające warunki, przy których infor-

macja nieadaptacyjna jest równie efektywna jak adaptacyjna 

znaleźć można w 0 2 ], cz. 4, tw. 3.1. Specjalnym przypadkiem 

tego twierdzenia jest omawiany w paragrafie 4.4 przykład prze-

szukiwania binarnego, w którym adaptacja nie pomaga.
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7 ,2 , Czy istnie.je liniowy algorytm optymalny?

Jak już pisaliśmy w punkcie 6.11.1, liniowy algorytm optymal-

ny jest zawsze algorytmem prawie optymalnym ze względu na zło-

żoność. A więc liniowe algorytmy optymalne są bardzo użytecz-

ne. Interesujące jest zatem pytanie, czy dla problemu liniowe-

go istnieje liniowy algorytm optymalny?

W ogólnym przypadku odpowiedź jest negatywna. Micchelli 

(patrz [17]) skonstruował problem liniowy, dla którego nie ist-

nieje liniowy algorytm optymalny; patrz [4*ł] , cz. 3, przykład 

J+.1. Aby uzyskać ten kontrprzykład Micchelli (patrz [17])użył 

niestandardowej normy. Nie znamy żadnego przykładu problemu 

liniowego, wynikającego z praktyki, który nie miałby liniowe-

go algorytmu optymalnego.

Podamy teraz ti'zy twierdzenia stanowiące wyniki pozytywne.

TWIERDZENIE 7.2. Załóżmy, że problem jest liniowy oraz że 

S jest rzeczywistym funkcjonałem liniowym. Niech N 

będzie rzeczywistym operatorem liniowym. Wówczas ist-

nieje liniowy algorytm optymalny. ■

>

Wynik ten należy do Smolyaka [3^]. Przedstawiliśmy go tu 

w naszej terminologii.

Przejdźmy do przypadku dowolnego operatora liniowego S. 

Mamy wówczas

TWIERDZENIE 7.3. Załóżmy, że problem jest liniowy. Niech

N będzie liniowym operatorem informacji o kardynalnoś- 

ci skończonej. Wówczas istnieje taki algorytm liniowy
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^(NCf)), dla którego

r(N) ś e (4>(N(f))) c»r(N ) , 

gdzie c zależy tylko od N ker T . ■

TWIERDZENIE 7*4. Niech dodatkowo obraz T będzie przestrze-

nią Ililberta i niech T(ker N ) będzie zbiorem domknię-

tym. Wówczas w tezie poprzedniego twierdzenia c=1, a 

więc (p jest liniowym algorytmem optymalnym. ■

Patrz [44], cz. 3» tw. 4.1 i 4,2. Podano tam dowody kon-

strukcyjne, wskazujące , jak otrzymywać żądane algorytmy liniowe

7.3» Czy pewnego rodzaju informacja jest optymalna?

Czasami istnieje możliwość ograniczenia badanej przestrzeni 

poprzez udowodnienie, że informacja optymalna jest informacją 

szczególnego rodzaju. Zilustrujemy to dwoma otrzymanymi ostat-

nio wynikami.

Rozpoczniemy od omawianego już w paragrafie 4.1 problemu 

znajdowania zera i przedyskutujemy kolejny wynik dotyczący te-

go zadania. Przypomnijmy, że polega ono na poszukiwaniu £-przy 

bliżenia zera nieliniowej funkcji f, która jest ciągła na 

[0, 1] oraz f(0)<0, f(1)>0. Zakładaliśmy, że rodzajem informa-

cji dopuszczalnej są obliczenia n wartości funkcji f. Wniosko-

waliśmy stąd, że informacja bisekcyjna (która jest adaptacyjna 

jest optymalna ze względu na ten rodzaj informacji. Promień 

tej informacji równa się 2 a algorytm połowienia jest

optymalny.
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Przypuśćmy teraz, że rozszerzamy klasę informacji dopusz-

czalnej* Załóżmy, że możemy używać liniowej informacji adapta-

cyjnej zdefiniowanej tak jak w paragrafie 7*1 • Jaka jest in-

formacja optymalna w tej wielkiej klasie?

V [44] , str. 170} postawiliśmy hipotezę, że liniową adapta-

cyjną informacją optymalną jest w dalszym ciągu obliczanie 

wartości funkcji. Hipoteza ta została ostatnio udowodniona 

przez Sikorskiego [31]• A zatem, dowolny algorytm używający 

liniowej informacji adaptacyjnej musi mieć błąd co najmniej 

2"~̂ n+^  • Udowodnienie tego faktu jest trudne, a dowód - bardzo 

pomysłowy.

Przejdziemy do drugiego przykładu. Stanowić go będzie pro-
_ 1

blem aproksymacji funkcji odwrotnej, f ( x )• Niech F będzie 

zbiorem wszystkich funkcji monotonicznych, rosnących na odcin-

ku [o, i]. Poszukujemy £-przybliżenia f"*̂ w normie supremum.

Wasilkowski udowodnił w [49]» dla dowolnej liniowej in-

formacji adaptacyjnej mamy

r(l,S) = V( n+'l") •

Niech

N * =  [ f (tt),f (t2 ),...,f(tn ) ] , ti=i/(n+1 ) .

Zauważmy, że N ł używa jedynie wartości funkcji w punktach 

równoodległych i jest informacją nieadaptacyjną. Okazuje się,
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A zatem, nieadaptacyjne obliczenia wartości funkcji są prawie 

optymalne w klasie liniowych informacji adaptacyjnych.

Ciekawe jest porównanie wyników dotyczących odwracania

funkcji i znajdowania zera. Znajdowanie zera można zapisać ja-
"•1 - 1

ko f (0). Jest to więc przypadek szczególny obliczania f •

Jednakże wyniki dotyczące optymalności są zdecydowanie różne 

dla obu problemów. Informacja adaptacyjna jest dla znajdowania 

zera wykładniczo efektywniejsza od nieadaptacyjnej. Dla odwra-

cania funkcji informacja nieadaptacyjna jest prawie optymalna. 

Ponadto, problem odwracania funkcji jest wykładniczo trudniej-

szy od problemu znajdowania zera.

7.^. Czy problemy o większej regularności mają mniejszą złożo-

ność?

Intuicyjnie wydaje sif, że problem gładszy powinien mieć mniej-

szą złożoność. Uściślijmy to na przykładzie problemu szczegól-

nego oraz wyjaśnijmy krótko, co zostało pokazane w przypadku 

ogólnym.

7.^.1. Przykład. V rozdziale 2 rozważaliśmy całkowanie 

skalarne w klasie funkcji podcałkowych f , dla których 

I f 7 ( t ) | .ś 1 , te [O, 1 ] . Vy da j e się ciekawe rozważać problem cał-

kowania dla funkcji gładszych.

Dokładniej, niech F będzie zbiorem funkcji okresowych, o 

okresie równym jedności takich, że | f  ̂(t ) | 4 1 , te[o, i], dla 

pewnego naturalnego r. (Dokładną definicję znajdzie Czytelnik 

w [*ł*ł] , str. 90, str. 109.) Poszukujemy £-przybliżenia
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Zadaniem tym zajmował się Motornyj w [19]• Wyniki jego 

przedstawimy w naszej terminologii. Udało się pokazać, że in-

formacją optymalną jest

C7.3)  r ^ ) ] -

a j©j promień informacji równa się

(7.4) r(N*) =
K

• \r( 2 JT'n )

oznacza tu r-tą stałą Favarda, tzn.

iTo (2i+1)
r+1

Wiadomo, że Jt/2 , K2= Jt2/S , K^s 3f?/2k oraz

1=K0<K2<...*43t <...<K3<K1= Jt/2 .

>
A zatem najmniejsza liczba m wartości funkcji podcałkowej, 

która zapewnia uzyskanie £-przybliżenia wynosi

(7.6) ( T ^ ł )
1/r

(2JC )
+ 1 .

Ponadto, algorytm uśredniający

n

(7.7) V*(N*(f)) = ( ^ S 1 )
i = 1
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jest algorytmem optymalnym, używającym informacji optymalnej 

(jest on optymalny ze względu na informacje postaci N(f) =

Załóżmy, że każda operacja arytmetyczna kosztuje jednost-

kę, a każde obliczenie wartości funkcji c. Wówczas £ -złożo-

ność, comp( £ )3 dana jest wzorem

gdzie a=-1 lub 0, Oznacza to, że N*(f)) jest algorytmem

o prawie optymalnej złożoności.

Omówmy jeszcze te wyniki. Informacja optymalna i używają-

cy j®j algorytm optymalny dane wzorami (7*3) i (7 »7 ) są nie-

zwykle proste. Algorytm optymalny jest po prostu algorytmem 

uśredniającym w n równoodległych punktach. Ze względu na pro-

stotę omówiliśmy ten przykład tak dokładnie.

Ogólnie, w przypadku przybliżania całek w zbiorze funkcji 

podcałkowych generowanych liniowym operatorem T, optymalną in 

formacją jest informacja nieadaptacyjna, a algorytm liniowy 

jest optymalny (zgodnie z definicją z punktu 6.1.1). Jednakże 

nie zawsze wzory określające je są tak proste; patrz przykład 

w [**43, c z . 6, rozdz. h •

Zwróćmy uwagę również na to, jak dobrze znamy złożoność 

zadania. Przyjmuje ona jedną z dwóch możliwych wartości, róż-

niących się od siebie o jednostkę. W przypadku liniowego al-

gorytmu optymalnego typowa jest znajomość ścisłych oszacowań 

górnych i dolnych złożoności. ¥ [4*ł] , cz. 3 podano ogólne 

rozważania na temat istnienia liniowego algorytmu optymalnego

i
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Zauważmy także, że wzór (7«4) daje dla r=0 promień infor-

macji równy jedności. Wynika stąd, że w klasie funkcji okreso-

wych, ciągłych i ograniczonych nie istnieje £ -przybliżenie 

dla £ nie większego od jedności; niezależnie od tego, ile 

wartości funkcji zostałoby użytych.

Chcielibyśmy na zakończenie przedstawić ważny wniosek, wy-

nikający ze wzoru (7*8), Wzór ten pokazuje, jak £-złożonośó 

maleje wraz z rosnącym r, które mierzy gładkość klasy funkcji 

podcałkowych. Dla małych £ mamy z (7 .8 )

Zatem, im większa gładkość, tym mniejsza złożoność.

Czy ogólnie złożoność maleje wraz ze wzrostem gładkości? 

Intuicyjnie wydaje się, że problemy bardziej regularne powin-

ny być łatwiejsze do rozwiązania, a co za tym idzie, powinny 

mieć mniejszą £ -złożoność. W [44], str. 147» postawiliśmy hi-

potezę, że przypuszczenie to jest prawdziwe.

Częściową odpowiedź dał na nie Werschulz [50]• Odpowie-

dział twierdząco w przypadku, gdy S jest liniowy, a regular-

ność mierzona jest w normie lub półnormie Sobolewa.

7.5. Przykład z zastosowań matematyki w ekonomii 

Przedstawione dotychczas przykłady, takie jak: całkowanie, 

znajdowanie zera, przeszukiwanie binarne, pochodziły z anali-

zy numerycznej i informatyki. Chcemy teraz zapoznać Czytelni-

ka z zastosowaniem w innej dziedzinie. Wybieramy przykład z 

ekonomii. Nie definiujemy używanych w tym rozdziale pojęć. Za-

comp (£ ) ^
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interesowanych odsyłamy do artykułów wymienionych poniżej.

Saari i Simon [26J zastanawiają się na ile informacja wpły-

wa na zbieżność mechanizmu cen do równowagi rynkowej. Formułu-

ją ten problem w postaci rozwiązania pewnego układu n równań 

nieliniowych w przestrzeni n-wymiarowej. Na ogół układy nie-

liniowe rozwiązywane są za pomocą iteracji, używających w każ-

dym kroku wartości f i f^ (lub jej przybliżenia). W przestrze-
2

ni n-wymiarowej oznacza to obliczanie n składowych f i n 

składowych f' . W interpretacji ekonomicznej znajomość f ozna-

cza posiadanie informacji o tym, jak artykuł j-ty działa na 

k-ty dla j,k=1 ,2,•..,n. Zacytujmy Saariego i Simona [26j:

”W przypadku problemów praktycznych oznacza to olbrzymią 

ilość informacji. Oczywiste jest więc pytanie, czy istnieje 

efektywny mechanizm cen, któremu wystarczałaby znacznie skrom-

niejsza zależność od informacji... ¥ artykule naszym rozwa-

żamy tę kwestię; jednakże wyniki nasze pokazują, że wymagana 

informacja nie może być zmniejszona w sposób istotny,”

Rozważany w [26] mechanizm cen odpowiada iteracjom, które 

nie muszą być lokalnie zbieżne. Problemowi informacji zapew-

niającej lokalną zbieżność iteracji dla rozwiązania równań 

nieliniowych poświęcono wiele prac ([*f4], cz. B). Przedstawi-

my tu nasz wynik ( [^3]» lemat k,3 i tw. k,2), który może być 

zastosowany do rozwiązania zadania Saariego i Simona. Stanowi 

on dobry przykład przydatności podejścia informacyjnego.

Chcemy przybliżyć zero proste nieliniowego operatora f, 

f : DCB.j ^^2* Sdzie B^ i B^ są przestrzeniami Banacha wy-

miarów n, U  n ̂  oo , Prawdziwe jest
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TWIERDZENIE 7»5» Dowolna lokalnie zbieżna iteracja jedno- 

punktowa, używająca informacji liniowej wymaga obli-

czania co najmniej f i f'»

A zatem, zarówno dla uzyskania efektywnego mechanizmu cen,

jak i lokalnie zbieżnej iteracji jednopunktowej należy użyć 
2

około n skalarnych wielkości informacji. Daje nam to miarę 

trudności właściwą dla zadania rozwiązywania układów równań 

nieliniowych.

8. INNE MODELE

Przyjmowaliśmy dotychczas trzy główne założenia modelowe:

—  Błąd mierzymy w normie;

—  Rozważamy model przypadku najgorszego;

—  Informacja jest dokładna.

Omówimy teraz krótko modele, w których założenia te nie są 

robione•

8.1. Mierzenie błędu bez użycia normy

Omawiane dotychczas unormowane postawienie zadania jest dobre>

dla niektórych zadań ciągłych; takich, jak całkowanie, apro-

ksymacja, obliczanie ekstremum funkcji ciągłej. Istnieją jed-

nakże proste zadania ciągłe, których nie da się sformułować 

w prezentowanym w rozdziale 6 modelu unormowanym. Dla przykła-

du, znajdowanie x takiego, że || f (x ) || < £ ; patrz [5 l]“ omó-

wienie tego przykładu. Istnieją poza tym zadania dyskretne, 

w których błędu nie mierzymy w normie.

W [42] pokazano, jak można mierzyć błąd bez użycia normy.
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Przedstawiony tam model zawiera zbiory abstrakcyjne, a o ope-

ratorze rozwiązania zakłada, że spełnia on dwa "nieogranicza- 

jące" aksjomaty. Takie sformułowanie pozwala na jednolite ba-

danie zadań dyskretnych, i ciągłych.

8.2. Modele przypadku średniego

Omawialiśmy dotychczas model przypadku najgorszego. W modelu 

tym chcemy zapewnić £ -przybliżenie każdemu elementowi z F.

W związku z tym, podejście takie jest czasami zbyt pesymis-

tyczne. Badamy wówczas przypadek średni.

Analiza przypadku średniego jest znacznie trudniejsza od 

analizy przypadku najgorszego. Wynika to z faktu, że całkowa-

nie względem pewnej miary jest bardziej skomplikowane niż ope-

racja brania supremum. Jest tak rzeczywiście, gdyż zbiór F le-

ży na ogół w przestrzeni nieskończenie wymiarowej. Analiza wy-

maga wówczas użycia większego aparatu matematycznego, jak na 

przykład teorii miary w przestrzeniach nieskończenie wymiaro-

wych.

Ogólne badanie redukoji optymalnej błędu w modelu przypad-

ku średniego rozpoczęto w [4lJ. Podsumujemy krótko uzyskane 

tam wyniki.

Rozważa s if zadania liniowe w przestrzeniach skończenie 

wymiarowych z wagową miarą Lebesgue'a. Definiuje się model 

przypadku średniego oraz wprowadza ogólne pojęcia: promienia 

informacji, algorytmu optymalnego i informacji optymalnej. U- 

zyskane wyniki to między innymi:

—  W przypadku najgorszym i średnim optymalne są te same 

algorytmy;
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—  W przypadkach najgorszym i średnim optymalna jest ta 

sama informacja;

—  Informacja adaptacyjna nie Jest efektywniejsza od nie-

adaptacy jnej •

Omówimy te wyniki. Dwie pierwsze konkluzje są korzystne 

dla użytkownika, gdyż ten sam algorytm, z tą samą informacją 

minimalizuje błąd zarówno przypadku najgorszego jak i średnie-

go. Jest to algorytm splajnowy; patrz punkt 6.4.2. Jak widzie-

liśmy wcześniej, w przypadku najgorszym informacja adaptacyj-

na nie pomaga. Wielu badaczy uważa, że jest tak tylko w przy-

padku najgorszym. Ostatnia konkluzja zawiera wynik sprzeczny 

z intuicjami. Informacja adaptacyjna nie pomaga również w 

przypadku średnim.

0 ile różni się promień informaoji, raVg( N ), w przypadku 

średnim od promienia informacji, r(N) w przypadku najgorszym? 

Możliwe, że raVg(N ) r(N ). Jednakże dla "sensownych” miar i 

"typowych" zadań są one porównywalne; patrz [4l], rozdz. 6.

Przypadek nieskończenie wymiarowy jest obecnie badany. W 

[49] otrzymano algorytmy optymalne i informację optymalną dla 

zadań liniowych w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach 

Hilberta. Pokazano, że dla dowolnej miary optymalnym wśród al-

gorytmów liniowych jest algorytm splajnowy. Algorytm ten jest 

definiowany w terminach operatora kowariancji miary. Jeśli 

miara jest "ortogonalnie niezmiennicza", to algorytm splajno-

wy jest optymalny wśród wszystkich algorytmów. Ortogonalna 

niezmienniczość oznacza, że miara zbioru nie zmienia się przy 

dowolnych jego liniowych przekształceniach ortogonalnych. 

Przykładami miar ortogonalnie niezmienniczych są miary gauss-
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owskie, a w przypadku skończenie wymiarowym, -wagowe miary 

Lebesgue'a, Przy założeniu ortogonalnej niezmienniczości mia-

ry, pokazano w [53] > że adaptacja nie pomaga również w przy-

padku średnim.

8.3. Informacja przybliżona

W rozdziale 3 wymieniliśmy trzy przyczyny, dla których zadania 

nie mogą być rozwiązywane dokładnie. W rozważaniach ogranicza-

liśmy się do jednej z nich, to znaczy tej, że informacja jest 

częściowa.

Również informacja przybliżona jest bardzo ważną przyczyną 

nieuniknionego błędu, W [42] badane są algorytmy optymalne w 

przypadku informacji przybliżonej.

W wielu dziedzinach zastosowań informacja jest stochasty-

czna. Szczególnie ważny jest przypadek średni z informacją 

stochastyczną. Będzie to temat naszych dalszych badań.

8.4. Modele asymptotyczne

W paragrafie tym spróbujemy umotywować nasze zainteresowanie 

modelami asymptotycznymi następującym przykładem. Niech F bę-

dzie zbiorem funkcji podcałkowych takich, że t"(t) jest ciągła

1
na [O, 1], Poszukujemy przybliżenia j* f(t)dt znając informację

0

N(f ) = [ f(t1 ),f(t2 ),...,f(tn ) ].

W przeciwieństwie do rozdziału 2 nie będziemy zakładali tu o- 

graniczoności f f,(t).
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Nietrudno pokazać, że r(N)=sOO' dla dowolnego skończonego n. 

A zatem, niemożliwe jest policzenie £-przybliżenia dla dowol-

nego skończonego £ .

Ponieważ promień informacji jest nieskończony, postąpimy 

w sposób następujący. Niech

»n (r) = [ J •

Jako algorytm wybieramy złożoną regułę trapezów

n - 2

= !h (t(o)+r(D)
i=1

Jego błąd dany jest wzorem

1 ?"(& )

) = j - <Pn(Kn(f >> = 7,2 •^ 1 2 (n- 1 )

& n € (0, 1 ) .

>
Błąd ten ma postać

e n  ( ^ > f  ) =  h (f  » n  ) *  ) ,

gdzie h(f ,n)=f"(0^), g(n) = l/(l2(n-1 )2 ) . Zauważmy, że jeśli f 

przebiega cały zbiór F funkcji podcałkowych, to h(f,n) jest 

nieograniczona dla dowolnego n. Na tym właśnie polega fakt, 

że promień informacji jest nieskończony w modelu przypadku 

najgorszego. Jednakże dla ustalonego f, ciąg { ))}
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1
zbiega do f(t)dt z szybkością zbieżności proporcjonalną do

0 
-2n

Sposób, w jaki algorytm ten stosuje się w praktyce, jest 

następujący. Zgodnie z przyjętym kryterium kończenia, przery-

wa się obliczanie ciągu przybliżeń na pewnym skończonym n, za-

leżnym od f, Użytkownik nie jest pewien, czy obliczył £-przy- 

bliżenie, nawet jeśli kryterium kończenia zostało spełnione. 

Ryzykuje wierząc, że jego funkcja Mbędzie miała szczęście”.

Jeśli użytkownik wie, że |f"(t)| ^ L, te[o, i], to może 

zapewnić sobie uzyskanie ^-przybliżenia, biorąc n takie, że

 — 2 « L  
1 2 (n-1 r

Jest to jednak równoważne podejściu zgodnemu z modelem przy-

padku najgorszego.

W [44], cz. 1 0, rozdz. 5 przedstawiono model asymptotycz-

ny, który jest abstrakcyjnym uogólnieniem przykładu prezento-

wanego tutaj. Szereg interesujących wyników, dotyczących przy-

padku asymptotycznego uzyskał Trojan [46]. Obecny stan naszej 

wiedzy wskazuje, że dla problemów liniowych przypadek asympto-

tyczny jest tak ”zły” jak przypadek najgorszy. Powinno się ob-

jąć go przyszłymi badaniami, gdyż jest bardzo ważny z prak-

tycznego punktu widzenia. Dotyczy to również badań nad przy-

padkiem średnim modelu asymptotycznego.



INFORMACJA A OBLICZENIA 263

9. UWAGI CZYTELNIKÓW DOTYCZĄCE PODEJŚCIA INFORMACYJNEGO 

Podejście informacyjne wywołało wiele uwag i pytań. Niektóre 

z nich były bardzo cenne i wywarły wpływ na naszą pracę. Otrzy-

maliśmy również i takie uwagi, które uważamy za nietrafne, ale 

sądzimy, że i one zasługują na wnikliwą odpowiedź.

Często pojawiającym się komentarzem jest to, że w rzeczy-

wistych problemach na ogół nie wiadomo, jak wybrać klasę F.

Jest to prawda; zajęcie się tym przypadkiem jest niezwykle waż-

ne i zamierzamy poświęcić mu znaczną uwagę w przyszłości; patrz 
*

także punkt 1 0.2 .1 .

Wskazywano, że w wielu zastosowaniach informacja nie jest 

znana dokładnie. Ponadto, dostępna informacja może pochodzić 

z rozmaitych źródeł, może być różnej jakości, a nawet może być 

sprzeczna. Jest to prawda. Planujemy rozszerzyć nasze badania 

tak, aby obejmowały również i takie przypadki.

Jeden z Czytelników stwierdził, że sprowadzenie ogólnej te-

orii do konkretnego problemu jest tak samo trudne, jak rozwią-

zanie wprost tego problemu. Zarzut ten odnosi się do podstawo-

wych spraw związanych z rozwojem nauki. Większość naukowców zgo-

dzi się zapewne ze stwierdzeniem, że rozwój nauki dokonuje się 

poprzez wykazywanie, iż różne na pozór zjawiska mogą być jedno-

licie wyjaśnione na gruncie trafnie dobranej teorii. Teoria ta 

ukazuje strtikturę, niewidoczną dla rozpatrującego jedynie prob-

lem szczególny. Podpowiada również całkowicie nowe pytania i 

podejścia. Przykładowo, niektóre choroby mogły być leczone za-

nim jeszcze teoria drobnoustrojów przekształciła medycynę, ale 

znacznie więcej chorób jest leczonych po zrozumieniu tej teorii.

W związku z położonym przez nas naciskiem na pojęcie infor-
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macji, wiele osób pytało, czy teoria informacji obejmuje na-

sze podejście. Odpowiedź jest negatywna. W rzeczywistości, 

Shannon i Weaver nazwali swoje prace matematyczną teorią ko-

munikacji. Naszym zdaniem, nazwa ta w pełni oddaje istotę ich 

pracy. Jeden z nas (JFT) miał okazję przeprowadzić dyskusję 

z Robertem Gałlagerem. Wywnioskowaliśmy z niej, że choć ist-

nieje pewna analogia między naszym podejściem a teorią infor-

macji, to ich zasadnicza tematyka i metodologia są różne. W 

[83j» paragraf 6.9 pokazano, jak pewien przykład z teorii in-

formacji można sformułować w terminach przedstawionej teorii.

Mówiono nam, że to, co chcemy uzyskać dzięki pojęciu pro-

mienia informacji zostało osiągnięte za pomocą pojęcia entropi 

Shannona. Pojęcie entropi Shannona okazało się użyteczne w 

wielu zastosowaniach, ale nie jest tym, co nasz podstawowy 

niezmiennik - promień informacji. W [42], paragraf 6.9 podano 

przykład, w którym entropia Shannona jest blisko związana z 

pojęciem kardynalności w przypadku średnim.

Wiele osób wyraża zdziwienie, że adaptacja nie pomaga dla 

zadań liniowych. Istnieje powszechne przekonanie, że adapta-

cja pomaga dla takich zadań jak obliczanie całek. Co więcej, 

wiele bieżących prac poświęconych jest analizie algorytmów, 

które używają informacji adaptacyjnych.

Jak wytłumaczyć rozbieżność między powszechnym przekona-

niem o przydatności adaptacji a twierdzeniami, że adaptacja 

nie pomaga zarówno w przypadku najgorszym jak i średnim? Wy-

jaśnień może być wiele. Jedno z nich to pamiętanie, że nasze 

wyniki stosują się jedynie dla zadań liniowych. Jeśli zadanie 

jest liniowe, to zbiór F jest wypukły i zbalansowany; patrz
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k5 , str. 32. Jeśli ktoś rozwiązuje zadanie z liniowym S, ale 

z niewypuklym lub z niezbalansowanym F, to uzyskane wyniki są 

tu nieprzydatne i adaptacja może pomagać.

Nadmieńmy, że użyteczność kwadratur adaptacyjnych uzasad-

nia się na ogól za pomocą testów przeprowadzanych dla szcze-

gólnych całek. Jak zauważył Einstein, w zupełnie innym kontekś-

cie, "To teoria powinna sugerować, co należy obserwować (tes-

tować)." Skoro teoria wykazała, że tym, co decyduje o przydat-

ności adaptacji dla zadania całkowania jest struktura klasy 

funkcji podcałkowych, to wynik ten można (a może i należy) we-

ryfikować poprzez testy.

Niektórzy uważają, że przedstawiona teoria jest zbyt trud-

na. 0 wielu teoriach uważanych początkowo za trudne, przesta-

no tak później sądzić. Jesteśmy przekonani, że podejście in-

formacyjne nie jest trudne, ale po prostu nowe. Wydaje się nam 

nawet, że podejście informaoyjne pozwala na istotne uproszoze- 

nia.

Pytano nas, czy przedstawiona definicja dlgorytmu nie jest 

zbyt ogólna, a tym samym, czy nie jest zbyt oderwana od re-

aliów obliczeniowych. Rozumiemy, że uwagi te odnosiły się do 

tego, że nie pracujemy w formalnym modelu obliczeniowym takim, 

jak na przykład model maszyny Turinga, Kwestie dotyczące algo-

rytmów uogólnionych były już wielokrotnie wyjaśniane w tekście 

tej pracy. Tu nadmienimy jedynie, że naszym celem jest kon-

struowanie prawdziwych algorytmów, używanych do rozwiązywania 

rzeczywistych problemów na realnie istniejących komputerach. 

Odsyłamy Czytelnika do punktu 3.1.3, gdzie omawiamy związek 

między pojęciami uogólnionych i wykonalnych algorytmów oraz
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innymi pojęciami algorytmów.

Jeden z Czytelników stwierdził, że nie warto stosować al-

gorytmów optymalnych. Sądzimy, że uwaga ta wynikła z błędnego 

przekonania, iż algorytm optymalny musi być skomplikowany. 

Choć może tak być dla niektórych zadań, mamy nadzieję, że 

przekonaliśmy Czytelnika, iż algorytm optymalny jest często 

prosty i łatwy w użyciu. W istocie, jednym z podstawowych ce-

lów przedstawionej teorii jest stwierdzenie, kiedy algorytm 

optymalny jest prosty, a paragrafy 7.1 - 7.3 poświęciliśmy te-

mu tematowi.

Wreszcie, jeden z Czytelników powiedział: "Nigdy nie roz-

wiązuję zadań w klasie macierzy, ale po prostu z jedną macie-

rzą. Wobec tego przedstawione pojęcie klasy zadań (w tym wy-

padku macierzy) jest mi nieprzydatne." Uwaga Czytelnika doty-

czyła konkretnie problemu własnego dla macierzy. Sądzimy, że 

zupełną rzadkością jest, aby kogoś interesowała tylko jedna 

macierz (lub w ogólności - jeden element), choć takie sytua-

cje mogą się zdarzyć. Poza tym, zakładając, że rozwiązanie 

zadania będzie wykonywane na komputerze, na ogół korzystamy 

z programu, który ma dać rozwiązanie nie tylko dla jednej ma-

cierzy, ale dla wielu różnych macierzy, mających wspólne ce-

chy (np. zadaną strukturę taką, jak symetria ). Te wspólne ce-

chy określają klasę zadań.

10. CO 0SI4GNęLIŚMY I CO CHCIELIBYŚMY UZYSKAĆ?

W rozdziale tym omówimy historię i charakter £ -złożoności 

oraz wskażemy pewne kierunki dla przyszłej pracy.
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10.1. £ -złożoność

Przez £ -złożoność rozumiemy podejście informacyjne, w którym 

z błędem postępuje się w sposób optymalny. Podamy krótką hi-

storię tej dziedziny, zastanowimy się, czy £-złożoność jest 

dyscypliną nową i przedyskutujemy alternatywne nazwy.

10.1.1. Bardzo krótka historia. Wskażemy tu prace, które 

naszym zdaniem zapoczątkowały badania w złożoności analitycz-

nej, złożoności iteracyjnej i £ -złożoności.

Prace pionierskie na temat złożoności analitycznej prowa-

dzili około 1950 roku: Kiefer, Sard i Nikolskij. Niestety, 

Kiefer i Sard ostatnio zmarli.

Kiefer [l2] pokazał, że jeśli używa się jedynie wartości 

funkcji, to przeszukiwanie Fibonacciego jest optymalne dla za-

dania znajdowania maksimum funkcji unimodalnej. Profesor Kie-

fer poinformowa'1 nas, że praca ta została przedstawiona jako 

praca magisterska z MIT w 19^8 roku, a opublikowana później, 

wraz z rekomendacją J.Wolfowitza.

Sard [27] badał algorytmy optymalne dla kwadratur, używa-

jące wartości funkcji w ustalonych punktach. Omawiał również 

uogólnienie swoich wyników na zadanie aproksymacji funkcjona-

łów liniowych. Niezależnie, rozważał ten problem Nikolskij 

C2l]. Dopuścił, aby również punkty do obliczeń wartości funk-

cji wybrane były optymalnie. Sard i Nikolskij zakładali. że 

algorytmy są liniowe. '

Złożoność iteracyjna miała swój początek w pracach [37_]»

[3 8]. Klasyfikowano tam algorytmy iteracyjne w zależności od 

tego, jakiej używają informacji. Uzyskano twierdzenia i pos-
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tawiono hipotezy na temat maksymalnego wykładnika algorytmów 

iteracyjnych. rozwiązujących nieliniowe równania skalarne. Wy-

niki takie są niezbędne do wyznaczania oszacowań dolnych i 

górnych.

Pierwsze rezultaty prac równocześnie nad analityczną i ite-

racy jną złożonością przedstawione zostały w książce [^]. Mo-

nografia ta zawiera krótką historię oraz bibliografię liczącą 

ponad 300 tytułów najważniejszych prac i książek.

Badania ogólne nad fe-złożonością rozpoczęto w [^2],

10.1.2. Czy £ -złożoność jest dyscypliną nową? Jedynie 

czas pozwoli na rozstrzygnięcie tej kwestii. Program £ -złożo-

ności jest ambitny; ogólna teoria traktująca o optymalności z 

nieuniknionym błędem. Dużo w niej nowych pojęć i punktów wi-

dzenia. Informacyjny punkt widzenia uważamy za podstawowy i 

s ilny.

Jak ma się £ -złożoność do innych dyscyplin? Duży wpływ 

miała na nią złożoność obliczeniowa, analiza numeryczna i ma-

tematyczna teoria aproksymacji oraz zastosowania matematyki. 

Znaczna część £ -złożoności poświęcona jest badaniu zadań nie-

skończenie wymiarowych, wobec czego używa techniki i języka 

analizy funkcjonalnej. ¥ przypadku średnim, narzędziem konie-

cznym jest teoria miary w przestrzeniach nieskończenie wymia-

rowych.

Jak już kilkakrotnie podkreślaliśmy, większość sformułowa-

nych matematycznie zadań może być rozwiązana jedynie w przy-

bliżeniu. Wszędzie î ięc można znaleźć zastosowania £ -złożo-

ności. Częściową listę badanych już zastosowań oraz plany roz-
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patrywania nowych, znajdzie Czytelnik w punkcie 9*3.2*

10.1.3* Sprawa nazwy. Zaproponowaliśmy nazwę £ -złożoność, 

ale w użyciu są również inne. Niektórzy wolą nazwę optymalne 

odtwarzanie (patrz C18] ). My mówimy często o podejściu infor-

macyjnym, co sugeruje nazwę teoria informacyjna dla całej dzie-

dziny.

Nazwą idealną byłaby teoria informacji. Niestety, jest ona 

używana do oznaczania czego innego.

10.2. Przyszłe prace

Mimo uzyskania pewnych wyników pozostało jeszcze mnóstwo do 

zrobienia. Istnieje bardzo wiele problemów otwartych, od teo-

retycznych po praktyczne. Poniżej wskażemy niektóre z nich.

10+2.1. Przyszłe badania teoretyczne. Przedstawimy teraz 

krótko pewne kierunki przyszłych badań teoretycznych.

Modele przypadku średniego. Pozostawiamy tu bez komentarzy, 

gdyż omawialiśmy je (niezbyt szczegółowo) w paragrafie 8.2 .

F nie jest znana. V wielu zastosowaniach użytkownik nie 

zna dokładnie klasy, do której należy jego zadanie. Zajmowanie 

się tym przypadkiem jest konieczne, jeśli mamy zamiar rozsze-

rzać nasze metody na rozwiązywanie zadań z pewnych ważnych 

dziedzin.

N nie jest znana. ¥ wielu zastosowaniach N nie jest znana 

dokładnie. N może być, na przykład, stochastyczna. Mamy zamiar 

rozważać nasze modele tak, aby objęły również ten przypadek.
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Informao.ja optymalna i algorytmy optymalne w przypadkach 

szozególnyoh S,FtN . Mamy już zdefiniowane pojęcia i udowod-

nione twierdzenia ogólne. Stosowanie proponowanej tu metodo* 

logii do szczególnych S,F,N może być trudne technicznie; patrz

[44] - liczne przykłady. Jeśli jednak teoria ma znaleźć sze-

rokie zastosowanie, musimy to robić.

10.2.2. Przyszłe badania zastosowań. Przebadano już wiele 

zastosowań. Podajemy poniżej listę dziedzin, z których wyniki 

omówione są w [44] i [42]: 

całkowanie, 

interpolacja, 

aproksymacja,

wielkie układy równań liniowych, 

funkcjonały liniowe,

liniowe równania różniczkowe cząstkowe, 

równania nieliniowe, 

zera wielomianów.

Udało się również pokazać, że niektóre proste problemy nale-

żące do:

teorii kodowania algebraicznego, 

przeszukiwania binarnego, 

ciągłego przeszukiwania binarnego, 

ochrony bazy danych, 

teorii decyzji, 

teorii informacji 

mogą być sformułowane w języku naszej teorii.
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Wymienione wyżej dziedziny zastosowań pochodzą zarówno z 

problemów matematycznych, jak i informatycznych. Istnieje jed-

nak wiele innych dyscyplin dotyczących przybliżonego rozwiązy-

wania, które planujemy badać używając podejścia informacyjne-

go. Przedstawiamy poniżej kilka takich krótkich przykładów.

Zdalne pomiary. Wiele ważnych zastosowań, w dziedzinach 

takich jak: sejsmologia, badanie atmosfery, tomografia wymaga 

zdalnych pomiarów; patrz na przykład [47]. Mamy nadzieję zna-

leźć odpowiedzi na pytania takie, jak:

—  Jakie pomiary są najlepsze?

—  Jakie sposoby przetwarzania tych pomiarów są najlepsze?

-- Jaka jest najmniejsza liczba pomiarów, zapewniająca

dobrą odpowiedź w modelach najgorszego lub średniego 

przypadku?

Jedną z dziedzin zdalnych pomiarów, którą mamy zamiar ba-

dać jest sejsmologia. W szczególności, spróbujemy zastosować 

naszą technikę do teorii Backusa - Gilberta (p.[l] i [5]).

Obliczenia rozproszone. Jak zauważyliśmy wcześniej, nawet 

problemy, dla których wyznaczenie rozwiązania dokładnego jest 

możliwe na komputerze jednoprocesorowym będą w przyszłości 

rozwiązywane na komputerach wieloprocesorowych z wykorzysta-

niem obliczeń równoległych, współbieżnych czy systolicznych. 

Wyznaczenie dokładnego rozwiązania w odpowiednio krótkim cza-

sie może okazać się wówczas niemożliwe z uwagi na brak dostę-

pu do pełnej informacji przez poszczególne procesory.

Planujemy modelowanie układów rozproszonych. W szczegól-

ności chcielibyśmy rozważać rozproszone bazy danych.
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Statystyka. Jest to ogromna dziedzina poświęcona przybli-

żonemu rozwiązywaniu różnych zadań. Chcielibyśmy zrozumieć, 

jak ma się ona do przedstawianej dziedziny. Mamy nadzieję, że 

potrafimy sformułować i rozwiązać zadania interesujące statys-

tyków.

Pierwszy krok w tym kierunku zrobili Kadane i Wasilkowski

[1 1], badając zależności między modelem przypadku średniego 

a optymalnymi decyzjami i doświadczeniami w statystyce baye- 

sowskiej.
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