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1. Wstęp 
W ostatnich kilkunastu latach obserwowaliśmy znaczny postęp metod numerycznych 

algebry liniowej. Nie tylko opracowano kilkanaście ważnych technik obliczeniowych 
(w tej dziedzinie znano już dawno dziesiątki skutecznych metod), ale - co najważniejsze -
osiągnięto obiecujące wyniki w metodologii badawczej. Uzyskano lepsze zrozumienie ra-
chunku numerycznego, pełne lub częściowe wyjaśnienie licznych jego „fenomenów" (fra-
pujących od dawna praktyków (por. np. [16], str. 81, 145)), wreszcie, sformułowano ra-
cjonalne kryteria oceny jakości algorytmów obliczeniowych. Dla numerycznego rozwiązy
wania wielu zadań algebry liniowej można więc było opracować zestaw sprawdzonych algo-
rytmów - bliskich optyi:nalności w sensie wspomnianych kryteriów (por. [ 12] i [ 6]). 

Uważam za istotne to, że w zakresie metod numerycznych algebry przezwyciężono 
impas badań, oderwanych od realiów rachunku numerycznego, że wypracowano metody ba-
dawcze i pojęcia, przydatne w analizie autentycznych procesów obliczeniowych, oraz w ich 
praktycznym „ustawianiu". Początków tej teorii należy szukać w czasach dość już odleg-
łych. Np. często spotykamy się z poglądem, że prace von Neumanna i Goldstine'a [ 4] oraz 
Turinga [ 14] wniosły tu podstawowe wartości. Systematyczne rozwinięcie tych idei za-
wdzięczamy jednak dopiero J .H. Wilkinsonowi [ 15], [ 16], [ 17]. Zbliżone podejście do pro-
blemu wykazują również prace F.L. Bauera [2], W. Kahana [ 5], W. Wojewodina [ 19], D. i W. 
Faddiejewych [3] i wielu innych. 

Odmienny nurt badań tworzą zwolennicy tzw. rachunku przedziałowego (Moore [ 11 ], 
F. Bierbaum [20]). Mimo znacznej ilości publikowanych prac o tej tematyce, nie sądzę, by 
można było mówić obecnie o sukcesie tego kierunku. Ograniczę więc dalsze rozważania do 
„kręgu idei Wilkinsonowskich" (por. także [7]). 

Warto odnotować, że do niedawna uwaga większości badaczy skoncentrowana była na 
uzyskaniu wyników szczegółowych, na analizie konkretnych algorytmów. Pojęcia ogólne, 
takie jak uwarunkowanie zadania oraz stabilność numeryczna algorytmu były tylko zgrub-
sza szkicowane, często po prostu przedstawiane na przykładach. Można nawet zauważyć, 
że Wilkinson celowo unikał precyzowania tych pojęć (por. ( 16]). Wstrz.emięźliwość taka 

*Pierwsza wersja tego artykułu została przedstawiona w referacie autora pt. „Zastosowania analizy 
numerycznej w obliczeniowych zadaniach algebry" na Konferencji Za~tosowań Matematyki w Jadwi~i
nic 16-19. X.1972 r. Obecna wersja, z niewielkimi tylko izmianami, została opublikowana w materiałach 
narady w Solinie 7-10.IX.1973 r. 
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wydaje się być uzasadniona przynajmniej dopóty; dopóki nie zostanie zgromadzony dosta-
tecznie bogaty materiał szczegółowy, pozwalający na prawidłowe wydobycie w definiowa-
nych pojęciach najistotniejszych cech ogólnych. 

Próbę bardzo ogólnego sformułowania pojęcia numerycznej stabilności algorytmu znaj-
dujemy w artykule I. Babuski [ 1]. Zapewne ze względu na zamierzoną ogólność rozważań 
proponowany tam aparat pojęciowy wydaje się nieprzygotowanemu czytelnikowi dość 
skomplikowany. Poniższy artykuł zawiera inną propozycję wprowadzenia podstawowych 
pojęć analizy numerycznej. Przedstawiam je najpierw na przykładzie stosunkowo prostego 
modelu. Przeniesienie tych pojęć na modele nieco bardziej skomplikowane wydaje się być 
sprawą dość łatwą (w zadaniach algebry). . 

Najistotniejszą różnicą w stosunku do [ 1] jest tu w'yodrębnienie w klasie algorytmów 
numerycznie stabilnych, podklasy algorytmów numerycznie poprawnych oraz uniezależnie
nie pojęcia numerycznej stabilności od wykładnika uwarunkowania zadania. 

Przy próbach zastosowania tych pojęć do zadań analizy, choćby tak prostych jak zada-
nie obliczenia całki oznaczonej, napotykamy trudności natury „filozoficznej". Musimy 
wtedy postawić pytania: co to sq dane?, co to jest informacja definiująca określony obiekt? 
Geśli nie postawiliśmy sobie tych pytań już wcześniej). 

Za poszukiwaniami tego typu przemawia kilka istotnych argumentów: 1° W przypadku 
ich sukcesu moglibyśmy uzyskać większe ujednolicenie języka badań i języka nauczania 
analizy numerycznej. 2° Przy bardziej ogólnym sformułowaniu wzrośnie zapewne szansa 
na wykorzystanie zdefiniowanych pojęć również poza zakresem zadań algebry. 

2. Arytmetyka numeryczna 

2.1. Charakterystyka arytmetyki fl, reprezentacja liczb rzeczywistych. Ograniczymy się 
do rozważania obliczeń, prowadzonych w standardowej arytmetyce zmiennopozycyjnej. Za 
J.H. Wilkinsonem oznaczymy ją symbolem fl (por. [16], [13]). 

Istnieją liczne realizacje tej arytmetyki, różniące się systemem rozwinięć pozycyjnych, 
ilością cyfr, sposobem zaokrąglania itp. Znajomość specyficznych cech arytmetyki pozwala 
niekiedy na szczególnie zręczną realizację algorytmów, lub na bardziej wnikliwą ich analizę. 
Dla ogólnego opisu procesów obliczeniowych wystarcza nam gruba charakterystyka arytme-
tyki, wyrażona dwiema małymi dodatnimi liczbami: p, T/ (we współczesnych emc zazwyczaj 
10-16 ~ p ~ 10-8, 10-160 ~ T/ ~ 10-40). 

Niech R oznacza zbiór liczb rzeczywistych. Na zbiorze 

X = {x € R : x = O v T/ ~ lx I ~ 1f 1 J 
niech będzie określona funkcja rd : X~ X, taka, że dla każdego x €X 

(1) lx - rd(x)I ~P lxl. 

Liczbę rd(x) nazywamy reprezentacją liczby x w Jl, różnicę x - rd(x) - błędem reprezen-
tacji liczby x. Jak wynika z (1), dla wszystkich niezerowych x €X błąd względny reprezen-
tacji nie przekracza wartości p. Im p jest mniejsze, tym większa jest „zdolność rozszczepia-
nia" arytmetyki, tym „silniejsza arytmetyka". Mówiąc, że jakaś zależność zachodzi dla do-
statecznie silnej arytmetyki mamy na myśli, że istnieje Po, takie, że dla każdego p ~Po za-
chodzi ta zależność. 

Mówimy, że X= x(p) przybliża X z błędem na poziomie błędu reprezentacji, jeśli dla 
ustalonego p zachodzi nierówność 
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lx -:XI ~pplxl. 

Uwag a. Funkcja rd oznacza w realizacjach praktycznych operację zaokrąglania roz-
winięcia systematycznego argumentu do określonej pozycji. Posiada więc również inne 
własności, mniej istotne dla analizy numerycznej, niż (I). Np. zachodzi relacja rd (rd(x)) = 
= rd (x ), funkcja rd jest więc operacją rzutowania. 

2.2. Zakres liczb reprezentowalnych, zbiór reprezentacji. W wielu realizacjach prakty-
cznych zbiór X liczb reprezentowalnych w fl jest szerszy niż X, obejmuje również liczby 
niezerowe x, takie, że lx I< T'/. Reprezentacją tych liczb jest liczba O (ze względu na (1 ), 
O e rd (X)). Reprezentacja ta nie spełnia jednak warunku (1) i pojawienie się jej w oblicze-
niach może spowodować znaczną utratę dokładności. Sytuację taką nazywamy niedomia-
rem. 

Pojawienie się w obliczeniach liczby nie należącej do X (a więc większej co do modułu 
od T'/-1 ) powoduje zazwyczaj alarmowe przerwanie procesu obliczeniowego (tzw. nadmiar). 

Aby uniknąć nadmiaru oraz utraty dokładności związanej z niedomiarem, ograniczamy 
zakres danych początkowych oraz odpowiednio organizujemy obliczenia (por. [ 12)). 

Obecnie założymy, że w omawianych dalej procesach nie wystąpią przekroczenia za-
kresu liczb reprezentowalnych, ani utrata dokładności, spowodowana pojawieniem się nie-
domiaru. Główną charakterystyką arytmetyki fl pozostaje więc liczba p. 

W miarę potrzeby będziemy posługiwali się zapisem fl < p > dla uwidocznienia tej cha-
rakterystyki. 

Zbiór x' = rd(X) nazywamy zbiorem reprezentacji arytmetyki fl. Z uwagi na końcu 
§ 2.1 wynika, że jeśli x ex' to rd(x) = x (i na odwrót). 

2.3. Działania arytmetyczne w fl, błąd wytworzony zaokrągleniami. Można skonstruo-
wać taki arytmometr, że obliczony wynik działania arytmetycznego na argumentach ze 
zbioru x' jest reprezentacją dokładnego wyniku, tzn. jeśli symbol O przedstawia dowolny 
z operatorów: +' -, X' I' a, b € x', a ob€ X, to obliczony wynik fl (a ob) jest równy 
rd (a O b ). Ponieważ ( 1) możemy zapisać w postaci relacji 

(2) rd(x)=x(l-t;), l&l~p, 

więc 

(3) fl(aOb) = (aOb)(l -o), o =O (a, b, O), lol~p. 

Różnicę a Ob - fl(a Ob) nazywamy błędem wytworzonym, zatem o jest wytworzonym 
błędem względnym. Obliczony wynik jest tu dokładnym wynikiem, zaburzonym na pozio-
mie swego błędu reprezentacji. 

Realizację działań w gorzej skonstruowanych arytmometrach (por. [16], str. 21) może
my opisać relacjami: 

(3') 15.l~kp, 
l 

gdzie stała k, zależna od działania O, jest rzędu wielkości co najwyżej kilku jednostek. 
(Oczywiście zawsze przyjmujemy tu najmniejszą wartość k.) Możemy w tym przypadku 
powiedzieć, że obliczony wynik działania jest dokładnym wynikiem tego działania, wyko-
nanego na argumentach zaburzonych na poziomie ich błędów reprezentacji. Przeciwnie, niż 
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w przypadku (3), błąd względny wytworzony dodawaniem lub odejmowaniem typu (3') 
nie musi być mały: 

lal+ Ibi 
lt:I = l(a+b) - fl(a+b )I/ la+b I = la81 + M2 I/ la+b I~ pk la+b I • 

Przypadek (3) możemy zawsze sprowadzić do postaci (3'), ale na odwrót nie zawsze jest to 
możliwe. 

Łatwo zauważymy, że różnica między realizacjami (3) i (3') nie jest istotna w przypad-
ku, gdy argumenty a, b, działania reprtzentują jakieś inne, „prawdziwe" wartości a*, b*, 
z błędami względnymi a, /3 rzędu wielkości p (lub większymi): 

a= a* (1 - a), b = b* (1 - /3), lal, 1{31 ~sp, 

(s - rzędu kilkujednostęk). Wówczas obliczone wyniki dają się dla (3) i (3') zapisać w po-
staci: 

fl(aOb) = [a*(l -a)Ob*(l -/3))(1-8), 

fl(aOb) = [a*(l -a)(l -8i)Ob*(l -(3){l -82)I. 

Błąd obliczonego wyniku składa się z błędu wytworzonego i z przeniesionego błędu da-
nych. Jeśli nie zachodzi jakaś szczególna korelacja błędów i danych, to wynik otrzymany 
z „lepszego" arytmometru nie może być w sposób istotny lepszy o<;ł wyniku, otrzymanego 
z „gorszego" arytmometru. 

Zauważmy, że pozostaje w mocy interpretacja, którą podaliśmy w przypadku (3'), 
i dotyczy ona całego, nie tylko wytworzonego, błędu. Błąd wytworzony w obu przypad-
kach „wnosi pewne uzupełnienie" do istniejących już zaburzeń argumentów. 

Rozważania tego typu pozwalają nam uznać obie realizacje działań arytmetycznych 
za akceptowalne. 

2.4. Realizacja arytmetyki zespolonej w fl. Pary liczb należących do X' możemy uważać 
za reprezentacje liczb zespolonych z·pewnego zbioru Z. Przyjmując dla x,y e X 

rd(x +i· y) = rd(x) +i· rd(y), 

otrzymamy tlla liczby zespolonej z = x +i· y e Z relacje typu (i) i (2): 

(4) Iz - rd(z)I ~ p lzl, 

rd(z) = z(l - n, l~I ~ p. 

Relacja (4) nie będzie oczywiście zachodziła dla niezerowych liczb z, leżących w małym 
17-otoczeniu zera. 

Jeśli jakaś liczba zespolona z1 =Xi +i· Yi spełnia nierówność 

Iz - z 1 I ~plzl, 

to możemy powiedzieć, że przybliża ona liczbę z tak dobrze, jak reprezentacja rd(z) tej 
liczby. Nie oznacza to jednak, że obie części, rzeczywista x 1 oraz urojona y 1 , przybliżają 

odpowiednio x iy tak dobrze, jak rd(x) i rd(y). Dotyczy to jednak co najmniej jednej 
z nich, większej co do modułu. 
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Wykonując odpowiednie działania n.a elementach zbioru X', możemy realizować dzia-
łania zespolone na reprezentacjach liczb zespolonych ze zbioru z. Można pokazać, że 
obliczone wyniki spełniają zależności typu (3) lub (3'), zależnie od konstrukcji arytmome-
tru . 

2.5. Reprezentacja· wektorów i macierzy w fl, działania na macierzach. W arytmetyce f1 
możemy reprezentować rzeczywiste lub zespolone wektory i macierze oraz wykonywać ope-
racje arytmetyczne na tych obiektach. 

Przyjmując np. dla wektora x n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej reprezentację 
x = rd(x), zdefiniowaną dla i-tej współrzędnej równością X; = rd(x;), i= 1,2„ .. , n, otrzymu-
jemy odpowiedniki (1) i (2): 

(5) 
li.X- rd(.X)ll2 ~pllxll2, 

rd(x) = diag(l - &)x, le.l~p. 
l 

Takie samo oszacowanie zachodzi dla innych norm (por. [ 16 ], str. 115). W przypadku „lep-
szej''- arytmetyki z (3) wynikają zależności Qeśli x = rd(x),y = rd(Y), c = rd(c)): 

fl(.X · c) = diag(l - o;) xc, 
fl(x + y) = diag(l - Tl;}(x + y), 

lo.l~p, 
l 

lfl.I ~p. 
l 

Dla macierzy liczbowych otrzymujemy w analogiczny sposób oszacowanie błędu reprezen-
tacji 

(5') llA - rd(A)ll ~pk0 llA li, 

gdzie stała ko zależy od wymiarów m i n macierzy A i jest wielkością charakterystyczną dla 
rozważanej normy (przyjmujemy, że ko jest najmn ' ~jszą liczbą, dla której nierówność (5') 
jest spełniona w zbiorze wszystkich poprawnie reprezentowalnych w fl macierzy o wymia-
rach m x n). 

Podobne wyniki możemy otrzymać dla błędów, wytworzonych w operacjach arytme-
tycznych na macierzach lub wektorach. Np. (por. [16], str. 118): 

{

c(A ·_ E), 
fl(c· A)= 

cA -F, 

llEll ~Pko llA li, 

E = (eij)' 

F = lf;j)' 

le .. l~pla„I, 
l] l] 

llFH ~Pko llcA li. 

Pierwsze przedstawienie obliczonego iloczynu c ·A sugeruje następującą interpretację: 
obliczony iloczyn macierzy przez liczbę jest dokładnym iloczynem tej liczby i macierzy po-
zornie zaburzonej, z zaburzeniami e„ na poziomie błędów reprezentacji elementów macieriy .. l/ . „ , 

Drugi zapis można zinterpretować inaczej: obliczony iloczyn jest nieco zaburzonym (na po- · 
ziomie błędów reprezentacji) dokładnym iloczynem c ·A. 

Równie prosto dają się opisać operacje dodawania i odejmowania macierzy. Błąd wytwo-
rzony przy mnożeniu macierzy nastręcza jednak pewne trudności interpretacyjne. 

Okazuje się (por. [16], str. 119), że zachodzi relacja 

(6) C = fl(AB) =AB - G, 



10 A. K i e ł b a s i ń s k i 

przy czym dla błędu wytworzonego G = (g
1
) możemy zapisać o~zacowania postaci: 

(7) 

więc 

(8) 

s 

1giii ~Pkt ~ laipl lbpil, 
p=l 

A (m x s), B (s x n), 

llGll ~Pkt lllAI IBlll, 

(k 1 zależy tylko od wymiaru s, IA I oznacza macierz o elementach la .. I). 
l] -

Stosunek 11 IA I IB 111/ llAB li może być dowolnie wielki, nie możemy więc twierdzić, że C 
jest zawsze mało zaburzonym dokładnym iloczynem. Nie jest również prawdą, że zawsze ist-
nieją zaburzenia E, F, H takie, że (C-: H) =(A - E) (B - F) 

oraz 

llEll ~PP1 llA li, llFll ~PP2llBll, llHll ~pp3llCll, 

dla pewnych ustalonych Pr Nie możemy więc również twierdzić, że Cjest „mało zaburzo-
nym iloczynem mało zaburzonych czynników". Jednakże takie małe zaburzenia czynników 
mogą zaburzyć iloczyn w sposób, scharakteryzowany oszacowaniem: 

llE·B+A·F-E·Fll~p(p 1 +p2 +pp 1 p2)11AllllBll. 

Jest to oszacowanie nie lepsze niż oszacowanie (8). A więc błąd wytworzony Gnie jest więk
szy, niż zaburzenia iloczynu AB, wywołane zaburzeniami czynników na poziomie ich błę
dów reprezentacji. W powyższych rozważaniach korzystaliśmy ze zgodności normy przestrze-
ni wyniku z normami przestrzeni argumentów, tzn. z relacji llAB li ~ llA 11 llB li. 

2.6. Specjalne realizacje arytmetyki fl. Stała k 1 , występująca w relacji (7), zależy wy-
łącznie od sposóbu obliczania wyrażeń postaci 

s 
S = L., apbp. 

p=l 

Jesteśmy zainteresowani w tym, by stała ta była możliwie mała. Standardowemu spo-
sobowi obliczania S odpowiada (por. [ 16], str. 30) k 1 = s. Jeśli arytmetyka spełnia relacje 
(3), to kosztem czterokrotnego wzrostu ilości sumowań możemy obiiczać S tak, aby było 
k 1 = 3 (por. [8]). Jeśli systematycznie stosujemy ten sposób obliczania sum, to wyróżnia
my arytmetykę symbolem fl. 

Niektóre emc mają arytmometry, w których możemy łatwo obliczać „wewnętrznie" S 
w arytmetyce fl < p 2 >,a następnie reprezentować otrzymany wynik w fl < p >(por. [16], 
str. 37). Przy systematycznym stosowaniu tego sposobu wyróżniamy arytmetykę symbo-
lem fl 2 • · 

W przypadku stosowania fl2 oszacowanie (7) przyjęłoby postać 

lg .. I ~ p (le .. I + ~ ps U)~ p (1 + 2 ps) u, l/ ,, 

gdzie 
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si= n2(2:,aipbp), 
p 

11 

Widzimy, że w tym przypadku k 1 == 1. Co więcej, prawie zawsze obliczona wartość C.. jest 
"' lj 

trochę zaburzoną wartością dokładną cif Prawie zawsze obliczony w fh iloczyn C = 
= fli (AB) jest trochę zaburzonym iloczynem prawdziwym. 

2.7. Pojemność informatyczna danych liczbowych w fl. Błąd względny przybliżenia 
liczby x*, x* * O, liczbą x, 

c =(x*-x)/x*, 

stanowi odpowiednik pojęcia „ilości informacji o x*, zawartej w x". Ze względu na roz-
powszechnienie maszyn cyfrowych z binarną strukturą danych, za miarę ilości informacji 
w danej liczbowej x przyjmujemy zazwyczaj ilość ,,dobrych" cyfr znaczących w jej roz-
winięciu dwójkowym, równą: -log2 lt=I. 

Jak wynika z (I) arytmetyka fl gwarantuje możliwość zawierania w pojedynczej danej 
liczbowej. maksymalnej ilości informacji, wyrażonej ilością t= -log2 p cyfr (p = Tt). Licz-
bę t będziemy nazywali standardową pojemnością inf ormatycznq danej liczbowej w fl. 
W arytmetyce binarnej fl t wyraża ilość cyfr mantysy (por. [ 16], str. 11 ). 

Liczby występujące w obliczeniach mogą być obciążone błędami, różnymi od błędu 
reprezentacji numerycznej, często znacznie większymi niż poziom błędu reprezentacji 
(np. błędv pomiaru, błędy wytworzone lub przeniesione z poprzednich etapów obliczeń 
itp.). Zatem zazwyczaj zachodzi lel >> p. Stąd pojemność informatyczna, t, oznacza w za-
sadzie maksymalną możliwą zawartość informacji w danej liczbowej. Oczywiście może się 
zdarzyć, że błąd względny jakiegoś przybliżenia jest znacznie mniejszy niż p. Jest to jed-
nak na ogół sytuacja przypadkowa, poprawiająca ew. jakość przetwarzanej informacji, ale 
nie wynikająca z ogólnej reguły reprezentowania liczb w fl < p >. 

Pojęcie pojemności informatycznej wprowadzamy również dla liczb zespolonych, 
wektorów, macierzy. Np. po ustaleniu wymiarów i normy macierzy, możemy przyjąć 
(por. (5 1

)): t= -log2 (k0 p ). Jest to standardowa pojemność informatyczna w fl zestawu da-
nych, reprezentującego element odpowiedniej przestrzeni. 

2.8. Akceptowalność fl, jako narzędzia przetwarzania informacji. Na podstawie powyż
szego przeglądu możliwości arytmetyki fl sformułujemy następujące wnioski: 

(i) fl pozwala na numeryczną reprezentację elementów skończenie-wymiarowych, li-
niowych, unormowanych przestrzeni z błędem względnym reprezentacji nie przekraczają
cym pewnego ustalonego poziomu kop (ko różne na ogół dla różnych przestrzeni). 
W każdym zestawie danych, odpowiadającym elementowi przestrzeni, może być więc za-
warta ta sama maksymalna ilość informacji - pojemność informatyczna elementu. 

(ii) Proste działania arytmetyczne na reprezentacjach elementów rozważanych prze-
strzeni wytwarzają zawsze błędy co najwyżej takiego rzędu wielkości, jaki mogłyby spo-
wodować małe zaburzenia argumentów lub wyników. 

W wielu przypadkach możemy interpretować uzyskany w fl wynik prostego działania 
jako dokładny wynik tego działania na mało zaburzonych argumentach lub nawet, jako 
mało zaburzony dokładny wynik (małe zaburzenia rczumiemy w sensie: zaburzenia na 
poziomie błędów reprezentacji). 



12 A. K i e ł b a s i ń s k i 

(iii) Ilość informacji zawarta w obliczonym wyniku działania jest więc niewiele 
mniejsza, niż jest to w ogóle możliwe ze względu na: 

- zawartość informacji w argumentach, 
- ograniczoną pojemność informatyczną argumentów i wyniku. 
Możemy więc uznać sposób realizacji działań arytmetycznych w f1 za akceptowalny 

z punktu widzenia przetwarzania informacji. 
Jak się okaże, takie samo kryterium jakości przetwarzania informacji można postawić 

procesom obliczeniowym, znacznie bardziej skomplikowanym, niż pojedyńcze działania 
arytmetyczne. 

U w a g a. Powyższe wypowiedzi dotyczą oczywiście tylko pewnych ograniczonych 
podzbiorów rozważanych przestrzeni. Każdy z tych podzbiorów może być z grubsza opi-
sany jako centralnie położona kostka o boku 2 · T/-1 

, z wyciętą ze środka kulą o promieniu 
rzędu wielkości 17/p. Zgodnie z przyjętą w 2.2 umową, nie-komplikujemy sformułowań 
założeniami o przynależności argumentów i wyniku operacji do odpowiednich podzbiorów 
tego typu. 

3. Zadania i algorytmy obliczeniowe, numeryczna poprawność algorytmów 

Pojęcia te przedstawimy początkowo na prostym modelu. 

3.1. Zadania obliczeniowe, klasy zadań. Rozważamy dwie unormowane przestrzenie 
kartezjańskie Rd, Rw (skończeniewymiarowe). Niech 4' oznacza ciągłe odwzorowanie, 
określone na pewnym podzbiorze Ao przestrzeni Rd, o wartościach w Rw: 

(9) a EA 0 CRd, 

Problem efektywnej konstrukcji elementu x = 4' (a) dla dowolnego, ale ustalonego a EA 0 

nazywamy zadaniem obliczeniowym { l{J; aJ. Jeśli rozważamy takie zadania dla wszystkich 
a EA C A 0 , to mamy do czynienia z klasą zadań{<P; A}. Podobnie jak w [l] możemy A 
nazwać zbiorem danych, zaś B = <P(A) C Rw - zbiorem wyników. Element a będziemy 
nazywali danymi początkowymi lub informacją początkową zadania {4'; a}, zaś x - wyni-
kiem. Interesują nas, dające się realizować numerycznie, efektywne metody przejścia od da-
nych do wyników. Zazwyczaj mamy do czynienia z algorytmami, przydatnymi do rozwią
zywania dowolnego zadania pewnej klasy { 4'; A} . 

3.2. Algorytm metody skończonej. Niech W oznacza algorytm, sprowadzający do skoń
czonej ilości wykonalnych elementarnych operacji (np. działań arytmetycznych) konstruk-
cję elementu x ~ <P(a) dla dowolnego a EA. W tym momencie mamy na myśli całkowicie 
dokładną realizację operacji (arytmetykę „klasyczną"). Zapiszemy więc 

(10) x=W[a], W [a]= <P(a), a EA, 

używając nawiasów kwadratowych dla podkreślenia różnicy między zależnością funkcyjną 
x = <P(a), a „algorytmiczną" x = W[a]. 

PRZYKŁAD. W algolu 60 wyrażenie arytmetyczne stanowi algorytm obliczania nowej 
wartości, jest więc czymś więcej, niż zapisem zależności funkcyjnej. Wyrażenia Wi[a, b, c] = 
=a x (b + c), Wi [a, ·b, c] =a x b +a x c są dwoma różnymi algorytmami obliczania tej 
samej funkcji. 
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Zakładamy, że dla dowolnego a €A, dla dostatecznie silnej arytmetyki jest wykonalny 
algorytm WP, tym różniący się od W, że 

(i) dane liczbowe (między innymi dane początkowe) występujące w W zostają zastą
pione swymi reprezentacjami w fl < p >; 

(ii) dokładne operacje elementarne zostają zastąpione odpowiednimi (na ogół przy-
bliżonymi) operacjami w fl < p >. 

Element .X= WP[a] nazywamy rozwiązaniem obliczonym zadania {IP; a}, a różnicę 
1P(a) - WP[a]- błędem wytworzonym przez algorytm WP dla zadania{1P; a}. 

3.3. Algorytmy metody nieskończonej. Ciąg odwzorowań{ lP>J ;= 1 , określonych na 
zbiorze A, o wartościach w Rw, takich, że dla każdego a€ A IP<P>(a)-+ 1P(a) gdy p-+ 00 , na-
zywamy metodą nieskończoną przybliżania IP na zbiorze A. 

Różnicę 1P(a) - IP<P>(a) nazywamy błędem obcięcia metody w p-tym kroku (w skró-
cie będziemy mówili: błąd metody). 

Praktyczny walor mają tylko te metody, dla których efektywna konstrukcja elementu 
x<P> = IP(p)(a) jest w sposób istotny łatwiejsza, niż konstrukcja elementu x = 1P(a). Zakła
damy, że znane są metody skończone rozwiązywania zadań klasy {IP' P); A} dla p = 1, 2, 3, ... 
Niech w<P> oznacza algorytm metody skończonej (w sensie 3.2) rozwiązywania zadań klasy 
{1P<p); A}. Algorytmy ciągu { w<P >}; = 1 nazywamy algorytmami metody nieskończonej 
{ (p)1oo 

IP Jp=l' 
Niech dla każdegc pi dla każdego a€ A dla dostatecznie silnej arytmetyki będą wyko-

nalne operacje algorytmu W(p) potrzebne do wyznaczenia elementu X(p) = W(p)[a]. p p 

Różnicę 1P(a) - w<P>[a] nazwiemy błędem algorytmu w<p) dla zadania {1P; a}. Z:-za-P p 
pis u 

(11) 

wynika, że błąd algorytmu W~p) dla zadania {1P; a} jest sumą błędu obcięcia metody 
w p-tym kroku oraz błędu, wytworzonego przez algorytm W~p) dla zadania{1P<P>; a}. 

Uwag a. W analizie tzw. algorytmów „samopoprawiających" rozkład błędu (11) jest 
bezprzedmiotowy. Charakteryzują się one bowiem tym, że algorytm w<p+ 1 >jest superpo-
zycją algorytmu W(p) i pewnego „algorytmu przejścia", U(p >, przy czym algorytm U(p) 
wykorzystuje informację początkową zadania, a, aby zmniejszać błąd całkowity, lf?(a) -
-- x(p) (nie tylko błąd obcięcia metody). • 

3.4. Numeryczna poprawność algorytmów. Algorytm W metody skończonej nazywamy 
numerycznie poprawnym w klasie zadań {1P; A}, jeśli istnieją stałe Kd, Kw takie, że dla 
każdego a€ A, dla dostatecznie silnej arytmetyki ic;tnieje element a€ Ao, taki, że 

(12) 

(13) 

Ila - all ~pdKdllall, 

ll1P(a)- WP[a]ll ~pwKwll1P(a)ll. 
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Stałe pd' Pw (postaci ko P) oznaczają oszacowania błędów względnych reprezentacji od-
powiednio w Rd i Rw. c 

Numeryczna poprawność algorytmów tw<r>}, p = 1, 2, ... metody nieskończonej 
w klasie zadań {1P; A} oznacza, że istnieją stałe Kd, Kw takie, że dla każdego a EA, dla do-
statecznie silnej arytmetyki istnieją: liczba naturalna s oraz element a E A 0 takie, że speł
niona jest relacja ( 12) oraz 

(13 1
) 

Zauważmy, że numeryczna poprawność algorytmu oznacza, że obliczone tym algorytmem 

rozwiązanie, W [a] (lub w~s)[a]) dowolnego zadania rozważanej klasy, różni się od elemen-
P . 

tu 1P(a) co najwyżej Kw -razy więcej, niż wynosi poziom błędu reprezentacji tego elemen-
tu. Równocześnie zauważamy, że 1P(a) jest dokładnym rozwiązaniem zadania {1P; a}, o da-
nych początkowych, różniących się od danych zadania {IP; a} co najwyżej Kd-razy więcej, 
niż poziom ich błędu reprezentacji. 

Możemy więc wypowiedzieć formułę Kahana (por. [5]): „Rozwiązanie obliczone algo-
rytmem numerycznie poprawnym jest mało zaburzonym dokładnym rozwiązaniem zada-
nia o mało zaburzonych danych". 

Stałe Kd, Kw nazywamy wskaźnikami kumulacji algorytmu W (lub algorytmów 

{w<r)};= 1) w klasie zadań {1P; Al. Jeśli.znamy realistyczne wartości (tzn. bliskie minimal-

nych wartości) wskaźników Kd, Kw, to mogą one stanowić ważną charakterystykę jako-
ści algorytmu numerycznie poprawnego. Oczywiście algorytm jest tym lepszy, im mniej-
sze ma wskaźniki kumulacji. Najlepsze znane algorytmy mają wskaźniki kumulacji rzędu 
jednostek. 

Uwag a 1. W niektórych ważnych zastosowaniach możemy zakładać, że dane po-
czątkowe zadania są reprezentowane całkowicie dokładnie w arytmetyce fl < p >.W błę 
dzie wytworzonym przez algorytm W nie występują wówczas błędy reprezentacji danych p 
początkowych. W dalszym ciągu tego artykułu będziemy podawali wskaźniki kumulacji 
właśnie dla tego szczególnego przypadku. Aby uwzględnić sytuację ogólną, należy podawa-
ne poniżej wielkości Kd powiększyć o jedność. 

Uwag a 2. Wskaźniki kumulacji Kd, Kw, występujące w nierównościach (12), (13), 
(13') muszą być dobrane do „najgorszych przewidywań" co do złożenia się wpływu 
wszystkich możliwych błędów dla wszystkich zadań klasy {1P; A}. Zdarza się, że dla pew-
nej podklasy zadań {IP; A'}, A' C A, moglibyśmy podać znacznie mniejsze wartości wskaź
ników kumulacji, jednak trudno byłoby wskazać łatwo sprawdzalne d priori cechy przy· 
należności zadania do tej węższej klasy (por. np. [16], str. 139). Przyczyną tego mogą by6 
również tzw. zjawiska statystycznej redukcji błędów. Błędy wytworzone przy numerycz-
nej realizacji działań mogą być traktowane jako zmienne losowe, ze względu na losowy 
wybór zadań {IP; a} z klasy {1P; A}. W tym sensie możemy mówić o statystycznych oszaco-
waniach względnych zaburzeń ~ 

Ila - all/ llall, 

Wynikające z takich rozważań wartości Kd, Kw dla podzbioru A', pokrywającego prawie 
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cały zbiór A, bywają niekiedy znacznie mniejsze od realistycznych wartości tych wskaźni
ków dla całej klasy {IP; A}(por. [ 19]). 

U w a g a 3. Z definicji numerycznej poprawności algorytmów metody nieskończonej 
wynika, że wybrany numer kroku metody, s, zależy odp, s = s(p). Jeśli pominąć zupełnie 
sztuczne konstrukcje, to s(p) ~ 00 , gdy p ~O. Warto też odnotować, że nie żądamy, aby za-
leżności typu (13 1

) były spełnione dla wszystkich s, większych od pewnego s0 • Istnieją bo-
wiem użyteczne metody, w których, przy ustalonym p, błąd algorytmu w<P) może nieogra-

P 
niczenie wzrastać dla p, większych od pewnego p 0 • Problem wybrania (dla zadania {1,0; a} 
i ustalonego p) w ciągu { W~P >J algorytmu, którego błąd osiąga wartość minimalną, nazywa-
my zagadnieniem zamykania algorytmu metody nieskończonej, a tę największą dokładność 
- maksymalną graniczną dokładnością ciągu { W~P>[a]};= 1. W niektórych metodach może
my wybrać i skonstruować element :x<s> = w<s>[a ], nie konstruując równocześnie innych p 
x(P). Często jednak konstruujemy kolejne wyrazy ciągu { x<P >}, p = 1, 2, ... Nie należy tej 
konstrukcji prowadzić dalej, niż do osiągnięcia maksymalnej granicznej dokładności. Wy-
krycie tego „punktu krytycznego" nie zawsze jest łatwe. Zazwyczaj udaje się nam tylko 
sprawdzić, że osiągnęliśmy „poziom maksymalnej granicznej dokładności". Jeśli algorytmy 
{w<P>} są numerycznie poprawne, to skonstruowane w ten sposób przybliżenie .x<s> speł
nia relację (13'). 

Uwag a 4. Zauważmy wreszcie, że z (12), (13) (lub (13')) w przypadku ciągłości od-
wzorowania IP wynika zbieżność 

gdy p~o. 

• 
3.5. Proste uogólnienia. Nie zawsze ma sens traktowanie pełnego zestawu danych, ja-

ko elementu przestrzepi unormowanej. Np. dla układów równań liniowych, A· x = b, 
~ . 

A (n x n), b(n x 1), trze.ba by rozważać (n 2 + n)-wymiarową przestrzeń danych, Rd, któ-
rej każdy element mieścitby w sobie macierz współczynnikó>V A i wektor wyrazów wol-

-+ 
nych b. Wprowadzenie w tej przestrzeni normy, sensownej dla całej klasy rozważanych za-
dań, jest prawdopodobnie niemożliwe. To samo dotyczy przestrzeni wyników. Rozwiąza
niem algebraicznego zagadnienia własnego jest para: wartość własna A. i wektor własny .X. 
Trudno znaleźć argumenty za traktowaniem tych (n+ 1) liczb jako elementu (n+ 1 )-wymia-
rowej unormowanej przestrzeni. 

Naturalne uogólnienia pojęć §§ 3.1 - 3.4 idą więc w kierunku rozważania przestrzeni 
danych i wyników w postaci iloczynów kartezjańskich sko~l.czonej liczby unormowanych 
przestrzeni: 

W definicji numerycznej popravłności algorytmu zastępujemy (12) i (13) układem relacji 

(14) lla;-a.ll~pd.Kd.lla.11, i=l, ... ,l. 
""' l ,l ,l l 

(15) 111;?. (a) - w. [a] li ~ p . K . li IP. (O) li , \ j = 1. ... , m, I 1~P W,/ W,/ I 
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gdzie wskaźniki i,j odpowiadają numeracji składowych elementów a, a, <P(a), Wp[a] w,odpo-
wiednich produktach kartezjańskich. Algorytm numerycznie poprawny jest więc tu charak-
teryzowany układem wskaźników kumulacji {Kd ., K .}, i = 1, ... , l, j = 1, ... , m. Okazu-

, i W,/ 
je się celowe wprowadzenie nieco szerszego pojęcia: 

Algorytm W jest prawie poprawny numerycznie w klasie {<P; A}, przy określonym roz-
kładzie przestrzeni Rd, Rw, jeśli dla każdego j = 1, ... , m jest numerycznie poprawny algo-
rytm Wj, Wj: A~ Rw.j' będący j-tą składową algorytmu W. Elementy a, a; w (14), (15) 
należy zastąpić przy tym elementami 'QV), 'lf!>, a wskaźniki Kd . wskaźnikami Kd(i) .. 

l ,l ,l 

Przypadek algorytmów metody nieskończonej daje się potraktować analogicznie. 

3.6. Wnioski i przykłady. Argumentując podobnie jak w 2.8 qochodzimy do wniosku, 
że algorytmy numerycznie poprawne i prawie-poprawne są akceptowalne w sensie przetwa-
rzania informacji, jeśli struktura przestrzeni danych i wyników (tzn. rozkład tych przestrze-
ni na unormowane przestrzenie składowe) jest zgodna z sensem informacji. W następnym 
rozdziale wskażemy szerszą klasę algorytmów akceptowalnych. 

Obecnie zapoznamy się z przykładami. 

3.6.1. Przykłady z rozdziału 2. Realizacje działań arytmetycznych, rze<!._zywistych lub 
zespolonych, są najprostszymi przykładami algorytmów numerycznie poprawnych. To sa-
mo dotyczy algorytmów dodawania i odejmowania macierzy lub mnożenia macierzy przez 
liczbę. Wskaźniki kumulacji są tu co najwyżej rzędu kilku jednostek. Dane i wyniki może
my w przypadku tych prostych zadań traktować albo jako zbiory indywidualnych współ
rzędnych (konsekwentnie, konstruując zaburzenia małe względem odpowiedniej współ
rzędnej), alba. jako elementy unormowanych przestrzeni - całych macierzy, lub ich części, 
np. wierszy lub kolumn. 

Ciekawszy przykład stanowi zadanie mnożenia macierzy. Dla zrozumienia go musimy 
ściślej zdefiniować strukturę przestrzeni danych i wyników. Niech m, s, n będą ustalony-
mi liczbami naturalnymi, Rd, 1 oznacza unormowaną przestrzeń macierzy (m x s ), Rd, 2 -

analogiczną przestrzeń macierzy (s x n), Rw - przestrzeń macierzy (m x n). Przyjmijmy 
takie normy, że Pd,l = Pd,2 = Pw = P· 

ZaA 0 przyjmijmy najpierw podzbiór przestrzeniRd = Rd,l x Rd, 2 taki, żejeślia1 .a2 
oznaczają składowe elementu a€ A 0 , to a; jest macierzą o wszystkich elementach nieujem-
nych, luh o wszystkich elementach niedodatnich. Za A przyjmijmy podzbiór Ao, w którym 
wykonalny jest algorytm WP mnożenia macierzy (tzn. bez nadmiaru i bez „szkodliwych" 
niedomiarów). 

Przy naszym wyborze A 0 zachodzi równość 

llla 1 1 la2 Ili= lla1 a2 li. 

Z (8) otrzymujemy więc oszacowanie 

lla1 a2 - WP[a1, a2 ]li ~Pk1 l!a1 a2 li. · 

Oznacza to, że algorytm mnożenia macierzy, W, jest w tej klasie zadań numerycznie popraw-
ny ze wskaźnikami kumulacji 

K ·= k1. w 
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Jeśli rozszerzymy rozważany powyżej zbiór A, dopuszczając doń, dla ustalonego ", K > 1, 
takie elementy a, że ich składowe spełniają nierówność: 

(16) 

to otrzymamy klasę zadań, w której algorytm mnożenia W jest numerycznie poprawny ze 
wskaźnikami kumulacji 

17 

Warto odnotować, że algorytm W, realizowany w arytmetyce fl2 jest w tej klasie zadań nu-
merycznie poprawny ze wskaźnikiem kumulacji Kw = 1, niezależnie od K. Jeśli uchylimy 
ograniczenie (16), to otrzymamy klasę zadań, w której nie można będzie obciążyć wyni-
ków wspólnie ograniczonymi zaburzeniami względnymi. Jak wynika z 2.5, nie można tu 
skonstruować małych zaburzeń d&nych początkowych, wspólnych dla całego obliczonego 
wyniku. W tej klasie algorytm W nie jest więc numerycznie poprawny. Jeśli jednak uznali-
byśmy, że sensowne jest rozbicie przestrzeni danych i wyników na składowe 

A A A A A A 

Rd = Rd:l X Rd,2 X Rd,3 X • „ X Rd,n+ 1' Rw = Rw,l X Rw,2 X „. X Rw,n' 

Rd ,l + j - s-wymiarowa unormowana przestrzeń, odpowiadająca j-tej kolumnie drugiego 
A 

czynnika B, R . - m„wymiarowa unormowana przestrzeń, odpowiadająca j-tej kolumnie 
W,] 

iloczynu macierzy, C, to z (7) wynika, że dla obliczonej j-tej kolumny~ iloczynu zachodzą 
relacje postaci 

(A - E(j)) · b. = c., 
I I 

li E(j) li ~ p k 1 li A li. 

~ -Algorytm Wj obliczania ci = A · bi jest więc numerycznie poprawny, ze wskaźnikami 

(j) 
Kd,l = k1, Kd 1 +. = K . = O. ' I W,/ 

Zatem algorytm W jest w tej klasie zadań (bez ograniczenia (16)) prawie poprawny nume-
rycznie. 

s 
Standardowy sposób obliczania S = L, ap bp, opisany w [ 16], str. 30, jest algoryt-

p= l 
mem numerycznie poprawnym, zarówno wtedy, gdy za przestrzeń danyc~ przyjmiemy 
Rd = Rd ,l x Rd ,2 , Rd,i - s-wymiarowe unormowane przestrzenie wektorowe, ii€ Rd ,l' 
- . A A . A ł\ 

b € Rd,2,jak i wtedy, gdy przyjmiemy Rd = Rd,l x ... x Rd,is'Rd,i = R, ap€ Rd,p' 
b € Rd s+ . W obu przypadkach możemy przyjąć wskaźniki Kd . = s/2, K =O. p ' p - ·! w 

Dla arytmetyki fl możemy uzyskać wskaźniki Kd,i =Kw = I (por. [8]). 
Dla arytmetyki fl2 , w klasie zadań, w której }; lap bp I~ KIL apbp I, możemy przy-

p p 
jąć wskaźniki Kd . =O, K = 1 (por. [16], str. 37). ,l w 

3.6.2. Przejdziemy obecnie do przykładów, związanych bezpośrednio z klasycznymi 
zadaniami algebry. 
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(A) Wy z n ac z a n ie zer wie 1 om i a n u (ustalone n): 

(17) 
n 

w(z) =I; a; zi. 
i=O 

(i) W (16] (str. 72 i nast.) pokazano, że proste metody iteracyjne (bisekcja, metoda 
siecznych, stycznych itp.), posługujące się algorytmem Hornera dla obliczania wartości 
w(z ), stanowią numerycznie poprawne algorytmy obliczania każdego z osobna zera wielo-
mianu w(z). Każde obliczone z maksymalną graniczną dokład:nością zero, jest dokładnym 
zerem wielomianu o trochę zaburzonych współczynnikach. Wskaźniki kumulacji są nie-
wielką krotnością n. 

(ii) W (10] pokazano, że każde zero wielomianu w(z}, obliczone w stabilnym proce-
sie deflacyjnym, jest zerem nieco zaburzonego wielomianu w(z ). Otrzymane w [ 1 O] wskaź
niki kumulacji są w ogólnym przypadku bardzo duże (mogą zawierać czynnik n! .2n). Wi- . 
doczna jest jednak szeroka podklasa zadań, dla której wskaźniki kumulacji są rzędu n2 • 

(iii) Ani w przypadku (i), ani w przypadku (ii) nie udało się dotychczas wykazać, że 
wszystkie obliczone zera są zerami tego samego, mało zaburzonego wielomianu. Oba pro-
cesy, rozumiane jako algorytmy wyznaczania wszystkich zer wielomianu, są zatem być 
może tylko prawie poprawne numerycznie. 

(B) Ro z wiązy w a n ie układ u rów n a ń 1 i n i owych (ustalone n): 

(18) 
.... .... 

Ax = b, A (n x n), b (n X l} . 

Rd = Rd,l x Rd,2,Rd,l - przestrzeń macierzy (n x n) z normą euklidesową,Rd,2 , Rw -

przestrzenie wektorów n-wymiarowych z normą euklidesową (a więc pd ,l = pd ,2 = 
= p = p). w,1 

(i) W (16] pokazano, że algorytm eliminacji bez wyboru elementu głównego nie Jest 
numerycznie poprawny w całej klasie nieosobliwych układów (18). Algorytm ten jest na-
tomiast numerycznie poprawny (ze wskaźnikiem Kd ,l rzędu n2

) w klasie zadań z macie-

rzą symetryczną, dodatnio określoną. Obliczone rozwiązanie x spełnia przy tym równość 
(A - E)x = b, z niesymetryczną macierzą E. Przykład ten wyjaśnia, czemu w definicji nu-
merycznej poprawności w 3.4 dopuszczamy przynależność elementu a do zbioru Ao, szer-
szego niż zbiór A. 

(ii) Znamy wiele numerycznie poprawnych algorytmów, rozwiązujących dowolne 
układy (18) (nawet osobliwe !). Otrzymane rozwiązanie x spełnia relacje postaci 

(19) 
(A - E) (x - [) = b - h, 

llhll ~P Kd, 2 llbll, 

llEll~pKd,l llAll, 

Hfll ~P Kw Hill. 

Ważniejsze algorytmy charakteryzujemy tabelką, zawierającą informację o koszcie 
metody Qednostka = n3 /3 mnożeń), oraz o zależności Kd ,l od n (z pominięciem współ-
czynnika liczbowego) dla różnych rodzajów arytmetyki fl. 

Dane uwidocznione w tabelce, pochodzą z (16], (17], (19], [8] i [9]. Ostatnia kolum-
na zawiera statystyczne oszacowaniaKd,l (z (19]): 
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Metoda koszt fl fl f12 fl2 (statyst) 

eliminacji, częściowy wybór elementów 1 3 2 112 o ·n a ·n o ·n a ·n n n n n 
odbić (Householder) 2 2 n112 n n n 

obrotów (Givens - Wojewodin) 4 n n 1/2 n n 

ortogonalizacji z poprawianiem 6 1/2 o o n n n n 

an oznacza stosunek największego elementu, pojawiającego się w procesie eliminacji, do 
normy macierzy A. Możemy podać a priori oszacowanie: an~ 2n-l, ale tylko dla bardzo 
wąskiej klasy macierzy a n osiąga wartość tego rzędu wielkości. Bar_dzo często a n jest rzędu 
kilku jednostek, lub nawet rzędu n-1 (por. [16], str. 139). 

(iii) W klasie zadań z nieosobliwą macierzą, dowolny z wyżej wymienionych algoryt-
, mów, uzupełniony algorytmem iteracyjnego poprawiania rozwiązania (pracującym w fh, 

por. [16], str. 172) daje algorytm numerycznie poprawny ze wskaźnikami 

Kd,i =O, 

(C) A 1 g e br a i cz n e z ag ad n ie n ie własne (ustalone n): 

(20) A. x=x· x, 
Ra - przestrzeń macierzy (n x n) z normą euklidesową, A e Rd, R = R 1 x R 2 , w w, w, 
Rw,l =Z, Rw,2 - n-wymiarowa zespolona przestrzeń wektorów, z normą euklidesową, 
XeR 1 ,xeR 2 . w, w, 

(i) Dla macierzy symetrycznych znamy wiele numerycznie poprawnych algorytmów 
wyznaczania pojedyńczych par rozwiązań (X, x), ze wskaźnikami kumulacji, proporcjo-
nalnymi do n2 dla fl, do n dla fl i fl2 • Typowy algorytm: przejście do macierzy trójdiago-
nalnej metodą Householdera, następnie metoda bisekcji, lub algorytm QL (por. [ 12 ]). 
Koszt wyznaczania n-par - rzędu n3 działań. Otrzymane pary(~;, X;) spełniają relacje 

20') 

~ różnymi zaburzeniami Er Otrzymane wektory X; nie spełniają na ogół dobrze warunku 
)rtogonalności: 

(ii) Dla macierzy symetrycznych metoda obrotów Jacobi' ego (p. [ 17]) stanowi algo-
rytm numerycznie poprawny wyznaczania pełnego układu wartości i wektorów własnych 
(z dobrze spełnionym warunkiem ortogonalności). Metoda jest kosztowniejsza niż metody 
wymienione w (i). 

(iii) Dla dowolnych macierzy A znamy numerycznie poprawne algorytmy wyznacza-
nia par (X, .X), spełniających relacje typu (201

). (Np. algorytTI) QR, p. [ 171). Żaden ze zna-
nych dotychczas algorytmów nie gwarantuje uzyskania pełnego układu własnego. 
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3.6.3. Przy rozważaniu numerycznej poprawności należy ściśle definiować strukturę 
przestrzeni danych i wyników. W [5] Kahan bada numeryczną poprawność algorytmów roz-
wiązywania równania 2-ego stopnia o rzeczywistych współczynnikach a, b, c i rzeczywi-
stych zerach X1, x 2 • Rozważa: 

(i) algorytm „szkolny", 
(ii) algorytm z „wyborem wzorów". 

PrzyjmujeRd = Rd,l x Rd,i x Rd,3,Rw = Rw,l x Rw,i•Rd,i = Rw,j = R,a € Rd,l' 

b € Rd 2' c € Rd 3 ' X. € R ' .. 
' ' I "',/ 

Okazuje się, że w pełnej klasie takich zadań algorytm „szkolny" nie jest nawet prawie 
poprawny numerycznie. Dlatego należy na ogół posługiwać się poprawnym numerycznie 
algorytmem „z wyborem wzorów". 

Gdybyśmy jednak przyjęli za Rw dwuwymiarową przestrzeń z normą eklidesową (lub 
z inną, równoważną normą), to okazałoby się, że w takiej klasie zadań algorytm „szkolny" 
jest poprawny numerycznie, ze stałą kumulacji rzędu kilku jednostek. 

4. Numeryczna stabilność algorytmu, uwarunkowanie zadania 

Powróćmy na pewien czas do najprostszego modelu zadania i algorytmu z§§ 3.1 - 3.4. 
· Będziemy przy tym rozpatrywali wyłącznie przypadek, gdy odwzorowanie~ spełnia 

w Ao (lokalnie) warunek Holdera. 
Niech dla każdego a€ A 0 ·istnieją dodatnie liczby d0 , o:, H, takie, że dla każdego fi€ A 0 , 

jeśli 

{21) d= lla-all~do, 

to 

{22) 

Wiadomo, że w takim przypadku wartości o: i H nie są jedyne, a ich wybór zależy również 
od wyboru do. · / 

Aby oszacowania, wynikające z warunku HOidera, były ·realistyczne, załóżmy rów-
nież, że dla każdego a możemy wybrać takie d0 = d0 (a), o: = a(a), H = H(a), że przy 
zmniejszaniu do nie można już w istotny sposób ani powiększyć a, ani zmniejszyć H w za-
leżnościach {21 ), (22). 

4.1. Optymalny poziom błędu rozwiązania. Reprezentacja numeryczna danych i wy-
ników zadania obliczeniowego może narzucić na rozwiązanie błąd, zależny od arytmetyki, 
ale niezależny od metody rozwiązywania zadania. Błąd ten jest więc w pewnym sensie 
nieunikniony. Jeśli nawet się zdarzy, że błąd reprezentacji danych jest równy zeru, to błę-· 

dy wytworzone w działaniach na tych danych dają się interpretować, jako ich zaburzenia 
na poziomie błędu reprezentacji. Celowe jest więc zbadanie maksymalnego zaburzenia ro~
wiązania, wywołanego takimi „nieuniknionymi" zaburzeniami danych na poziomie błędu 
reprezentacji, oraz zaburzeniem rozwiązania na poziomie jego błędu reprezentacji. Roz-
ważmy w tym celu elementy a, a € Ao' X, X, X €RW, związane relacjami 

X= ip(a), Ila - all ~pd llall, 
(23) 

11.x - .x11~p 11.x11. w 



Pojęcia anal~zy błędów w metodach algebry liniowej 21 

Stąd i z (21), (22) otrzymujemy (dla dostatecznie silnej arytmetyki) oszacowanie: 

(24) li x - x li ~ li x - Xll + li x - .X li ~ H (pd li a ll)a + p )1 x li, 

gdzie 

(25) 

Wielkość 

(26) P(tp; a, P) = H(a) (pdllall)a(a) + p llxll 
df w 

nazwiemy optymalnym poziomem błędu rozwiqzania zadania {tp; a} w arytmetyce fl < p >. 
Każde przybliżenie rozwiązania, obarczone błędem, niewiele większym niż P(ip; a, p ), 

jest akceptowalne z punktu widzenia przetwarzania informacji. 

4.2. Numeryczna stabilność algorytmu. Mówimy, że algorytm W (lub {w<P )} ) jest nu-
merycznie stabilny w klasie zadań {ip; A}, jeśli istnieje stała K, taka, że dla każdego a e A, 
dla dostatecznie silnej arytmetyki, zachodzi 

(27) 

Zakładając, że w zbiorze A zawsze zachodzi P(tp; a, p) >O, zgodnie z sugestią Babuski [l], 
wielkość 

(28) K* = sup lim li tp(a) - WP[a] 11/P(ip; a, p) 
aeA p-+O 

nazywamy asymptotycznym wskaźnikiem numerycznej stabilności algorytmu W w klasie 
zadań {tp; A}. 

Algorytm numerycznie stabilny gwarantuje uzyskanie (dla każdego zadania rozważanej 
klasy i dla dostatecznie silnej arytmetyki) rozwiązania akceptowalnego, z błędem co naj-
wyżej K* razy większym, niż optymalny poziom błędu tego zadania. 

Wskaźniki stabilności mogą więc stanowić podobną podstawę oceny jakości algoryt-
mów, jak wskaźniki kumulacji algorytmów numerycznie poprawnych. 

Porównując (12), (13) (łub (13')) z (23), spostrzegamy, że każdy"algorytm numerycz-
nie poprawny jest algorytmem numerycznie stabilnym. Oszacujemy wskaźnik K dla algo-
rytmu numerycznie poprawnego. Podobnie, jak przy wyprowadzaniu (23) otrzymujemy: 

(29) llx - W [a]ll ~H(pdllallKd)a + p llxll K p w w (x = tp(a)), 

gdzie ii jest postaci (25), z Pw Kw na miejscu Pw· Stąd: 

-. H(pdllall)a Ka+ Pw llxllKw 
K* ~ sup hm ----------

a eA p-+O H(pd llall)a + Pw llxll 

Jeśli O'. = O'.(a) = 1, to granica .górna w tym oszacowaniu jest średnią ważoną Kd i Kw, jeśli 
O'.> 1, to granica ta jest równa Kw, jeśli O'.< l, to granica ta jest równa K~. W każdym 
przypadku 
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K* ~max (Kd, Kw) = K. 
df 

Jeśli jednak dla każdego a EA zachodzi o:(a) < 1, to 

K* ~ Ksupa(a) 
"""' d . 

4.3. Oszacowanie błędu względnego, uwarunkowanie zadania. Z (27) i (26) otrzymuje-
my w przypadku x = l{J(a) =I= O oszacowania błędu względnego obliczonego rozwiązania 

x = w [a] (lub x = w<s>[a]): p p 

(30) llx - xll/llxll ~ [C(a) p':/a) + Pw] K, 

gdzie wielkość 

(31) C(a) = H(a) llalla(a)/llxll, 

nazywamy wskaźnikiem uwarunkowania zadania {'P; a}. Para liczb, wykładnik o:(a) 
i wskaźnik. C(a), charakteryzuje uwarunkowanie zadania, czyli (gdy a =I= O) wrażliwość 
względną rozwiązania zadania {'P; a} na dostatecznie małe, względne zaburzenia danych. 
Z (21), (22) otrzymujemy howiem: 

(32) lll{J(a)-1P(a)ll/lll{J(a)ll ~ C(a) (Ila - all/llall)a<a)_ 

Gdy a = 1, zapiszemy (30) w postaci: 

(30') llx - xll/llxll ~ (C(a) + 1) max (pd, Pw) K. 

Postać ta uwidacznia udział uwarunkowania zadania, arytmetyki i algorytmu w ogranicze-
niu dokładności względnej wyniku. Możemy obrazowo powiedzieć na podstawie (30'), że 
z ilości log2 min (pd1

, p~) informacji, jaką „oferuje" arytmetyka fl < p >w strukturze 

przestrzeniRd, Rw' możemy utracić ilość log2 (C{a) + 1) informacji ze względu na.wraż

liwość zadania, oraz ilość log2 K informacji, ze względu na własności kumulacyjne algoryt-
mu. Na ogół Geśli oszacowanie (30') jest realistyczne) nie ma sensu rozwiązywać algoryt-
mem WP zadania, dla którego K(C(a) + 1) max (pd, Pw) ~ 1. Przy ustalonej arytmetyce 

możemy więc rozwiązywać danym algorytmem tylko zadania dostatecznie dobrze uwarun-
kowane. 

Dla a> 1 drugi składnik w nawiasie w {30) dominuje przyp -+ O, więc dla dostatecz-
nie silnej arytmetyki możemy zapisać 

{30") llx - xll/llxll ~P K. w 

W tym przypadku możliwe jest zawsze osiąganie wysokiej dokładności względnej. 
Dla a < 1, dla dostatecznie silnej arytmetyki, zapiszemy 

{30"') llx - xll/llxll ~ C(a) p~ K. 

Dla szczególnego przypadku algorytmów poprawnych numerycznie warto zauważyć, 
że z (29) wynika: 
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- jeśli a= 1 i C(a) >> KjKd, to oszacowanie błędu względnego jest postaci C(a) pd Kd, 
więc w tym przypadku ważniejszy jest wskaźnik kumulacji KJ niż Kw. 

- jeśli a< 1, to dla dostatecznie silnej arytmetyki oszacowanie błędu względnego może 
być zapis(lne w postaci C(a) p~ K~. Im mniejsze a, tym mniejsze znaczenie ma kumulacja 
błędów w algorytmie WP. 

Uwag a. Nawet jeśli a i H są tak dobrane, aby oszacowanie (22) było re'alistyczne dla 
wszystkich d ~ d0 , to mogą istnieć elementy 8 E A 0 , spełniające (21), dla których lewa 
strona (22) jest znacznie mniejsza niż prawa. (Łatwo np. wskazać zadania, w których ist-
nieją a takie, że lewa strona {22) jest nawet zerem). w takim przypadku może się zdarzyć, 
że również oszacowanie (32) jest znacznie zawyżone. Sytuację taką nazywamy szczególną 
korelacją zaburzenia (a - a) z zadaniem. Istnieją zadania i algorytmy poprawne numerycz-
nie, dla których taka szczególna korelacja pozornych zaburzeń (a..:.. a) występuje systema-
tycznie, albo dla całego zbioru A, albo dla jego obszernych podzbiorów, nie zawsze dają-
cych się łatwo zdefiniować d priori (por. [16], str. 150). · 

4.4. Proste uogólnienia. Dla ogólniejszego modelu zadania, omówionego w 3.5, waru-
nek Holdera zapisujemy następująco: dla każdego a E Ao istnieje układ dodatnich liczb: 

{ d0 ., a . . , H. -}, 
,l l,/ l,j 

i = 1, 2, ... , l, j = 1, 2, ... , m 

takich, że dla każdego a€ Ao, jeśli 

d . = Ila. - a.li ~do ., 
l df l I ,l 

i= 1,2, ... ,l, 

to 

I ex. • . 
11 !p.(a) - !p.(a) n~ "' n . .. d-"', J J ~ l,J l 

j = 1, ... ,m. 
i= 1 

Stąd, dla każdej składowej rozwiązania, xi' możemy określić optymalny poziom błędu 

I a . . 
P(1P.; a, p) = "H .. (pd .Ila.li) '·' + p .llx.11, J L...; l ,J , l z w ,J J 

i= 1 

i rozważać numeryczną stabilność j-tej składowej algorytmu, Wi, w klasie {'Pi; A} {porów-
nując błąd algorytmu z optymalnym poziomem błędu). Jeśli wszystkie składowe są stabil-
ne, to cały algorytm uważamy za numerycznie stabilny. Możemy nawet przyjąć jakąś pro-
stą funkcję jednorodną wskaźników asymptotycznych Kj składowych Wj, jako charaktery-
stykę stabilności całego algorytmu W. (Np. K* = maxK}"). 

Łatwo sprawdzamy, że algorytmy prawie poprawne numerycznie są stabilne, a ich 
asymptotyczne wskaźniki stabilności spełniają nierówności 

(j) K1~ ~ max (mą.x (Kd .), Kw ,.). 
l ,l ' 

Wykładnik a .. oraz wskaźnik uwarunkowania l,J 
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Ck •• 

C.. = H . . Ila.li '·l/llx.11, l,J l,J l J 

charakteryzują wrażliwość względną składowej xi rozwiązania na dostatecznie małe względ
ne zaburzenia składowej ai danych. Uwarunkowanie zadania {'Pi; a1 możemy scharaktery-
zować liczbami: 

a.= mina .. , 
I i l,J 

gdzie N
1
. ={i: a. ~=a} 

l,/ J 

C.= ~C .. , 
I 6 l,J 

it:Nj 

Dla dostatecznie małych p możemy zapisać „asymptotyczne" oszacowanie błędu 
względnego j-tej składowej rozwiązania 

llx. - x.°11/llx.ll ~ [C.(pd(j)ti + p .] K~, 
J J J J WJ J 

(j) 
gdzie pd max p d,t 

i E Ni 
Rolę charakterystyk uwarunkowania całego zadania {1,0; a} może pełnić para liczb 

a(a) = m~n a1, 
J 

(lub inna jednorodna funkcja Ci). 
Oczywiście taka globalna charakterystyka nie może wyrażać wszystkich subtelności 

struktury przestrzeni danych i wyników. 
Powyższe uwagi dotyczą również algorytmów metod nieskończonych. 

4.5. Komentarze i przykłady. Najczęściej stosowaną metodą badania numerycznej sta-
bilności algorytmów jest tzw. „analiza przez konstrukcję pozornych zaburzeń" opisana 
szczegółowo przez Wilkinsona w [16]. Sprowadza się ona do dowodu numerycznej popraw-
ności, lub prawie poprawności algorytmów. Jeśli konstrukcja się udaje, to otrzymujemy wy-
nik silniejszy (niż dowód numerycznej stabilności). Niekiedy, badający stabilność algoryt-
mu upraszcza sobie zadanie, nie konstruując efektywnych zaburzeń danych lub wyników, 
lecz sprawdzając jedynie, że błędy wytworzone na każdym etapie algorytmu dają się inter-
pretować jako małe zaburzenia danych początkowych, bądź wyników. Czyni tak np. Bauer 
w [2], analizując algorytm odwracania macierzy Gaussa-Jordana oraz tzw. zmodyfikowany 
algorytm ortogonalizacji Schmidta. W wyniku takiej analizy można istotnie nabrać przeko-
nania, że algorytm jest stabilny numerycznie, ale niekiedy trudno się zorientować jakiego 
rzędu wielkości są wskaźniki kumulacji. 

Czasami dowód prawie poprawności numerycznej algorytmu otrzymujemy przy tak 
sztucznym rozbiciu przestrzeni wyników na składowe, że jedynym efektywnym wnioskiem 
jest numeryczna stabilność, a nie poprawność. Zapoznamy się z takimi przykładami. 

4.5.1. Farkas i Kahan w komentarzu do algorytmu 167 (comm. ACM 1963) zauważają, 
że przedstawiony tam algorytm różnic dzielonych daje w przypadku monotonicznie upo-
rządk9wanych węzłów różnice dzielone, z których każda jest dokładną różnicą, opartą na 
tych samych węzłach, ale dla mało zaburzonych wartości funkcji. W przypadku arytmety 
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ki typu (3) łatwo ten wynik odtworzyć: dla r-tych różnic wskaźniki kumulacji wynoszą 3 · r. 
Układ pozornych zaburzeń wartości funkcji jest dla każdej obliczonej różnicy dzielonej od-
mienny. 

Jeśli uważać za cel algorytmu obliczenie pojedyńczej różnicy, to jest on numerycznie 
poprawny, jeśli „zbioru różnic", to jest prawie poprawny. Jeśli jednak celem jest sprowa~ 
dzenie do postaci Newtonowskiej wielomianu, zdefiniowanego informacją Lagrange'owską, 
to raczej należy przyjąć intepretację numerycznej stabilności, niż poprawności. 

4.5.2. W [ 1] Babuska analizuje swój „obustronny" algorytm rozwiązywania układu li-
niowego o trój diagonalnej macierzy. Pokazuje, że algorytm ten jest prawie poprawny nume-
rycznie w tym.sensie, że każda obliczona współrzędna, xi' jest obliczona algorytmem nu-
merycznie poprawnym (małe zaburzenia współczynników układu są odmienne dla róż
nych j), ze wskaźnikiem kuµmlacji rzędu 1 O. Jak wiadomo z [ 16], str. 203, algorytm elimi-
nacji z częściowym wyborem elementu głównego może w tym samym zadaniu dać rozwią
zanie numerycznie poprawne w sensie (19) ze wskaźnikiem kumulacji rzędu jednostek. 

lndywidu~ne zaburzenia dla każdej współrzędnej xi' obliczonej algorytmem obustron-
nej eliminacji, są „małe" względem indywidualnych współczynników (nie w normie), jed-
nak oszacowanie a priori bł~du wytworzonego w normie li X - X 112 'jest gorsze, niż dla eli-
minacji, a norma wektora residualnego 

r= t-Ax, 
znacznie większa, niż dla rozwiązania otrzymanego algorytmem numerycznie poprawnym 
w sensie ( 19). 

4.5.3. Przykładem algorytmu, którego numeryczną stabilność potrafimy wykazać, nie 
dowodząc -zarazem jego numerycznej poprawności, jest tzw. metoda wyznacznikowa obli-
czania wartości własnej macierzy. W metodzie tej konstruuje się ciąg { ~ (p >} w oparciu 
o jakąś prostą metodę iteracyjną (bisekcji, siecznych, parabol), obliczając następny element 
"A (p + 1) na podstawie obliczonej wartości wyznacznika det (A - "A (p) I). Otóż możemy po-
kazać, że skonstruowany z maksymalną graniczną dokładnością wyraz~ (s) różni się od 
pewnej wartości własnej "A. 1 macierzy A co najwyżej n razy więcej, niż moduł zaburzenia 
tej wartości własnej, wywołanego małym zaburzeniem macierzy A. Oznacza to nume· 
ryczną stabilność metody wyznacznikowej. Analogiczny wynik możemy uzyskać przy pew-
nych dodatkowych założeniach dla przypadku uogólnionego zagadnienia własnego. 

4.5.4. Przypomnimy tu pokrótce charakterystyki uwarunkowania klasycznych zadań 
algebry, rozważanych w 3.6.2 (por. [16], str. 60, 130, 195). 

(i) Uwarunkowanie jednokrotnego zera, zi, wielomianu (17) względem i-tego współ
czynnika, a;, charakteryzuje się wielkościami 

Q'. •• = l, 
l,J 

la. z~- 1 1 
C _ l J 

. . - I '( )I ' l,J w z. 
I 

i=0,1, ... ,n . 

Stąd wskaźnik pełny uwarunkowania tego zera zapiszemy wzorem: 

n 
ci = L 1a;z;- 1 111 w'(zj)1. 

i=O 
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Uwarunkowanie zer wyższej krotności wyraża się podobnie, np. dla zer dwukrotnych, 
Z1 = Z2, 

c.1 = c. 2 = l, l, 

lai zi- 2
1 

I w"(z 1 )I 
Podane wyrażenia wskaźników uwarunkowania są dogodne dla otrzymania oszacowań błę
du a posteriori (gdy obliczymy już zj). Dla analizy uwarunkowania a priori może być dogod-
na postać (dla zera jednokrotnego), otrzymana z wzorów Vieta: · 

n 

Ci.j = l(Lf3p'1 . {3P2 ..... {3Pn_?f fl (1 -{3p)I, 
p p=l 

P*i 
gdzie {3P = Ż/zi' p = 1, 2, ... , n, a sumowanie jest rozciągnięte na wszystkie kombinacje 

[p 1 ,p2 , ••• ,pn-i] z ciągu [l, 2, ... ,n]. Z postaci tej dość łatwo można wydedukować cha-

rakterystykę uwarunkowania przykładów, omawianych w [16]. 
(ii) Uwarunkowanie rozwiązania układu (18) charakteryzuje się wielkościami 

a. 1 = 1, 
Z, 

# 

cl,1 ·= llA-1 11 llA li, C2,1 = llA'"1 11 llbll/Gll ~cl ,1 · 

(iii) Uwarunkowanie wartości i wektorów własnych macierzy tylko w najprostszych 
przypadkach daje się prosto scharakteryzować (por. [ 17], rozdz. II). Tu przytoczymy 
więc tylko najprosts~y przypadek: Uwarunkowanie jednokrotnej wartości własnej\, do 

której należą wektory własne: lewostronny yT, prawostronny x, wyraża się wielko-
ściami: 

c = M!. 11.Xll 11;11 • 
1,1 IX1 I lyT il 

4.6. Wnioski końcowe. Posługiwanie się algorytmami numerycznie stabilnymi w okre-
ślonej klasie zadań jest uzasadnione dążeniem, by istniała gwarancja, że przetwarzanie in-
formacji w tych obliczeniach jest akceptowalne, że otrzymamy taką ilość informacji w wy-
niku, jaka je~t w ogóle osiągalna ze względu na: zawartość in.formacji w danych, uwarun-
kowanie zadania, „siłę" arytmetyki. 

Wskaźnik stabilności algorytmu informuje nas o ewentualnych stratach informacji 
w tym przetwarzaniu, w stosunku do poziomu błędów reprezentacji danych lub wyniku. 
(Jeśli np. poziom błędu reprezentacji danych wynosi 10-io, zaś poziom ich błędu po-
miaru 10-6

, to nawet użycie algorytmu o wskaźniku K* = 104 nie spowoduje istotnej 
straty dokładności). 

Algorytmy numerycznie poprawne i prawie poprawne stanowią ważną podklasę algo-
rytmów numerycznie stabilnych. Mają one jeszcze inne pozytywne cechy (poza nume-
ryczną stabil'nością). Rozwiązaniom, otrzymanym z tych algorytmów, odpowiadają często 
bardzo małe „residua", uzyskujemy więc dla nich lepsze oszacowania bł~dów d posteriori 
(niż dla rozwiązań otrzymanych algorytmami tylko numerycznie stabilnymi). Poza tym 
dla algorytmów numerycznie poprawnych bardziej prawdopodobne są szczególne korela-
cje zaburzeń, korzystne dla dokładności wyniku. 
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