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1. Wprowadzenie. Przedmiotem tej pracy jest zagadnienie zbieżności iteracyjnych 
metod wyznaczania ekstremum funkcjonału wielu zmiennych w warunkach loso-
wych. Rozważone przy tym zostaną tylko twierdzenia ogólne, stanowiące bazę dla 
dowodzenia zbieżności konkretnych algorytmów (na przykład algorytmów (3), (4)). 

Niech dana będzie ograniczona z dołu funkcja/( · ) o wartościach rzeczywistych, 
f(x) E R1, określona na N-wymiarowej przestrzeni euklidesowej (x E RN, N < oo). 
Przyjmiemy, iż zastosowanie algorytmu iteracyjnego ma na celu wyznaczenie punktu 
.XE RN, w którym/(·) osiąga minimum, lokalne jeżeli funkcja ta nie jest unimo-
dalna. Kolejne iteracje przebiegają zgodnie z równaniem 
(1) 
gdzie Xn, Xn+ 1 są N-wymiarowymi wektorami losowymi, określonymi na przestrzeni 
probabilistycznej {.Q, 6, P}, An(·) jest mierzalną funkcją losową o wartościach 
w RN, A„( ·) = An(· , ·): RN x .Q ~ RN i n jest numerem kroku iteracyjnego, 
n = O, 1, 2, .„(1). (Za X0 można przyjąć dowolny wektor losowy lub ustalony 
X0 = x 0 E RN). 

Zauważmy, że dla różnych n, postacie funkcji losowych An(· ) mogą być różne, 
czyli że {Xn} generowany jest w ogólności przez ciąg {An(·)}. 

W dalszym ciągu pracy często odwoływać się będziemy do następującego szcze-
gólnego przypadku równania (I): 
(2) Xn+1 = X"-a" Y,„ 
gdzie X 11 , Xn+I są N-wymiarowymi wektorami losowymi, Y11 = Yn(Xn) i Yn( ·) = = Yn( · , · ) : RN x .Q ~ RN - mierzalna funkcja losowa o wartościach w RN, an ~ O 
i an jest zmienną losową lub liczbą rzeczywistą, n jest numerem kroku iteracyjnego(2). 

Ciąg {Xn} jest ciągiem kolejnych przybliżeń punktu .XE RN, w którym funkcja 
f( · ) osiąga minimum. Wartość A 11 (Xn) (lub, w przypadku (2), an Yn), pozwalająca 

(1) Zapisując zmienne, wektory i funkcje losowe konsekwentnie pomijać będziemy ich zależ
ność od argumentu w, w E Q; piszemy np. An(Xn) zamiast An(Xn, · ). 

(2) Realizacje wektorów Xn, Yn zapisywać będziemy małymi literami, odpowiednio x11 , Yn. 
(W (2) i dalej piszemy Yn zamiast Y11(Xn))· 
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określić następujące przybliżenie Xn+ 1 , otrzymywana jest na podstawie analizy za-
chowania się funkcji/(·) w otoczeniu Xn. Podstawową przy tym przyczyną losowego 
charakteru funkcji An(·) (lub odpowiednio an Yn) może być nieznajomość dokład
nych wartości funkcji f(x) w otoczeniu Xn. Przyjmiemy mianowicie, że wartości 

f(x) nie możemy określić dokładnie, obserwujemy zaś tylko realizację zmiennej 
losowej V(x) = f(x) + s(x), gdzie s(x) jest zakłóceniem o zerowej wartości oczeki-
wanej i jednostajnie ograniczonej wariancji. Innymi słowy, jeżeli dla dowolnego 
x E RN, P(V(x)) oznacza funkcję rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej 

V(x) o wartości oczekiwanej f(x) = ~ vdP(v(x)) i jednostajnie ograniczonej wa-
riancji, to obserwacje f(x) są realizacjami tej zmiennej losowej (/( ·) nazywamy 
wówczas funkcją regresji). 

Założenie w (2) losowego charakteru an odzwierciadla możliwość zastosowania 
na n-tym kroku iteracyjnym jednowymiarowej minimalizacji w kierunku wyzna-
czonym przez Yn (tzn. wprowadzenie pewnej procedury doboru długości kroku od 
Xn do Xn+ 1 na podstawie dodatkowych obserwacji .f(x), dokonywanych wzdłuż 
kierunku Yn)· Zabieg taki ma bardzo istotne znaczenie dla poprawy efektywności 
iteracyjnego szukania minimum. 

Warto tu zwrócić uwagę, że schemat typu (2) pozwala rozróżnić - podobnie 
jak to się czyni w deterministycznej teorii programowania nieliniowego (por. 
np. [22]) - dwa, w istocie oddzielne, zagadnienia: wyznaczanie kierunku Yn i okre-
ślanie położenia Xn+J na tym kierunku. 

Równanie (1) i jego szczególna postać (2) są ogólnymi definicjami iteracyjnego 
algorytmu optymalizacji stochastycznej. Niżej, dla przykładu, podane są schematy 
iteracyjne dwu konkretnych algorytmów tej klasy - metoda Kiefera-Wolfowitza 
(3) i Fabiana (4) ([3), [21]; również [15], Rozdz. 7, i [23]). 

(3) Xn+ 1 = Xn- - ~~ r· ~~~~~.~n~~~~.~(~n!], 
gn V(Xn+gneN)-V(Xn) 

gdzie an ~ O, an być może losowe, gn > O - rzeczywiste, ei, j = I, ... , N, jest 
wersorem j-tej osi współrzędnych w RN, V(x) - obserwacje f(x). 

(4) 

oznaczenia jak wyżej. 

W rozdziale 2 tej pracy przedstawione jest systematyczne podejście do analizy 
zbieżności algorytmów statycznej optymalizacji stochastycznej. Podejście to jest 
pewną kombinacją ujęć wcześniej zaproponowanych przez Kushnera [9] oraz 
Newelsona i Chaśmińskiego [18], rozszerzoną dzięki wykorzystaniu idei Fabiana: 
dowodzenia zbieżności tylko dla podciągu ciągu {Xn} oraz założenia w (2) losowe-
go an. 
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W założeniach twierdzenia 2, podanego i udowodnionego w rozdziale 2, wyko-
rzystuje się wyłącznie najogólniejsze własności algorytmu, wystarczające dla jego 
zbieżności do rozwiązania. Abstrahuje się od specyfiki konstrukcji algorytmu i nie 
czyni żadnych założeń o postaci An(·) (por. (1)); żąda się zaś tylko spełnienia 
odpowiedniej własności przez ciąg {f(Xn) }. W przypadku minimalizacji/(·) nie-
unimodalnej, twierdzenie 2 orzeka istnienie podciągu ciągu {Xn}, zbieżnego (z praw-
dopodobieństwem 1) do zbioru zerowania się gradientu .fx(x). 

Twierdzenia 3-5, o sukcesywnie wzrastającej mocy, stosują się do algorytmu 
typu (2) i narzucają już coraz ostrzejsze warunki na postać wektora Yn. Twierdze-
nia 3, 4 orzekają, mówiąc ogólnie, zbieżność do wymienionego zbioru całego ciągu 
{Xn}, natomiast twierdzenie 5 pozwala ze zbioru zbieżności wykluczyć punkty, 
w których /( · ) osiąga swoje maksima. 

W rozdziale 3 zawarte są krótkie uwagi o zastosowaniach twierdzeń podsta-
wowych do dowodzenia zbieżności konkretnych algorytmów (właściwie - ciągów 

generowanych przez te algorytmy). W rozdziale tym znaleźć też można wzmianki 
o interesujących, najnowszych iteracyjnych metodach optymalizacji stochastycznej. 

Wreszcie rozdział 4 zawiera informacje o innych, znanych, metodach dowodze-
nia zbieżności (z prawdopodobieństwem I) algorytmów (1), (2). 

2. Twierdzenia podstawowe. Fundamentalną rolę w dowodach ogólnych twier-
dzeń o zbieżności z prawdopodobieństwem 1 (z p. l) gra twierdzenie o zbieżności 
supermartyngału (3): 

TWIERDZENIE 1 ([14], [18]). Niech dany będzie supermartyngal {On} taki, że 

inf EO; > - ro, gdzie O; = min[O, ()n]. Wtedy ()n dąży z p.l do zmiennej losowej 
n 

(): Q -+ ( - ro, ro]. Przy tym E()- > - ro oraz jeżeli dla pewnego n jest E()n < ro, 
to również EIOI < ro i (): Q -+ R 1 . 

W dalszym ciągu obowiązywać będą następujące oznaczenia: {Xn} jest ciągiem 
wektorów losowych, Xn = Xn(w) E RN. a-ciała !16n tworzą ciąg niemalejący, przy 
czym dla każdego n ~n jest a-ciałem generowanym przez ciąg skończony X0 , ~, Xn, 
PA n c 6 (w E !J, {.Q, S, P} - przestrzeń probabilistyczna). 

Zakładać będziemy, że funkcja .f( · ): RN--+ R 1 ma ciągłe pochodne cząstkowe 
pierwszego rzędu, f( · ) E C 1 • 

Niech, wreszcie, D0 = {x E RN: fx(x) = O}, gdzie f't(x) jest gradientem funkcji 
f( ·) w punkcie x. 

(3) Ciąg par {0,1 , ~n}, gdzie {On} jest ciągiem zmiennych losowych, {&łn}-ciągiem niemaleją
cych O'-Ciał takich, że ciąg Oo, ... , On jest mierzalny względem .~n, nazywamy supermartyngalem, 
jeżeli dla każdego n spełniona jest z p.1 nierówność 

E[On+1 l~n] = Ef18n On+ I~ On. 

Uwag a: W przypadku, gdy nie interesuje nas postać O'-Ciał .~n. piszemy krótko {On} za-
miast {On,&łn}. 
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TWIERDZENIE 2. Niech dana funkcja f( · ) będzie ograniczona z dołu. Niech, dalej, 
spełniona będzie nierówność 

{5) Er71j(Xn+1)-f(Xn) ~ -ctnC>(X,.)+Pn(4
), 

gdzie { ctn} jest ciągiem liczb rzeczywistych nieujemnych 

(6) L ctn = oo, 
n 

{Pn} jest ciągiem zmiennych losowych, przy czym 

(7) 
n 

C>( • ) jest ciągłą funkcją nieujemną: RN -+
0 

[O, oo), dodatnią dla x ef: D0 • 

Wtedy, jeżeli ciąg {Xn} jest ograniczony z p.l (5), to 

(Sa) f(Xn)--+ f 0 z p.l, f 0 - skończona zmienna losowa, 

oraz istnieje taki podciąg {Xn,} ciągu {Xn}, że 
(Sb) fx(XnJ-+ O Z p.l, 
(Sc) e(Xn„ D0 ) -+ O z p.l, 
przy czym e(x, D) oznacza odległość punktu od zbioru w RN (6 ). 

Ponadto, jeżeli f( ·)jest wypukła, warunki (Sb) i (Sc) zachodzą dla całego ciągu 
{ Xn}: 
(Sd) fxCXn)--+ O, Xn-+ Do z p.l. 

Zanim udowodnimy twierdzenie 2, podamy najpierw następujący 

LEMAT I ( [9]). Niech Un} będzie ciągiem zmiennych losowych, przy czym dla 
pewnego rzeczywistego M,f,, ~ M, {·~n} - ciąg niemalejących Cf-ciał, fJłn = C1{!0, „. 
„. Jn}· Niech Ęf0 < oo. Załóżmy dalej, że istnieje taki ciąg zmiennych losowych 
{qn}, że 

n 

Wtedy j~ dąży do zmiennej losowej f 0 z p. l, f 0 : Q --+ R1 • 

Do wód. Przyjmijmy 
oo 

on = fn+ EfAn L ląd. 
i=n 

Wówczas {On} jest supermartyngałem zbieżnym zgpdnie z twierdzeniem I. Ponieważ 
N 

ciąg niemalejący { L ląnl} z p. l dąży (gdy N -+ oo) do zmiennej losowej o war-
n= I 

tościach w R1, więc fn jest zbieżny również z p. I. • 

(
4 ) {f(Xn)} dane nierównością (5) jest szczególnym przypadkiem tzw. „prawie supermartyn-

gału '', [25]. 
( 5) tzn. limsupllXnll <oo z p.l, przy czym li· li oznacza normę euklidesową w RN. 
( 6) Dalej pisać będziemy X - D zamiast e(x, D) - o, XE RN, D c RN. 
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Do wód twierdze n i a 2. Wzór (8a) wynika z lematu I. Z (5) mamy 
n-l n-l 

Ef(Xn)-Ef(Xo) ~ -E[L o:;o(X;)J +EL l/Jil· 
1=0 i=O 

Wobec (7), ograniczoności z dołu f( · ) i nieujemności o:i o(Xi), zbieżny musi być 
też wyraz 

n-l 

E[L cxio(X;)l dla n--+ oo, 
i=O 

czyli 

z p.l. 
n 

Przeto, ponieważ L o:n jest rozbieżny, musi istnieć taki podciąg { n1} ciągu {n}, 
n 

że z p.l 
o(XnJ --+ O. 

Ostatecznie, korzystając z własności o(·) i ograniczoności ciągu {Xn}, otrzymujemy 
(8b) i (Sc). 

Z kolei, jeżeli funkcja f( · ) jest wypukła, D0 jest zbiorem, na którym funkcja 
ta osiąga minimum i limf(Xn) = minf(x). Wobec wypukłości i ciągłości f( ·) nie 

X 

może istnieć taki podciąg {Xn1}, że Xn1 ++ D 0 i limf(Xn) = minf(x). Wykazaliśmy 
X 

zatem, że Xn --+ D0 i fx(Xn) --+ O, co kończy dowód. • 
U w ag a I. Jak wynika z dowodu, dla wykazania zbieżności ciągów {f(Xn) }, 

{XnJ i {Xn} nie potrzeba czynić żadnych założeń o zbiorze D 0 (poza D0 =I= 0). 
Przyjęcie natomiast zbioru zerowania się gradientu fx( ·) za zbiór zbieżności pod-
ciągu {XnJ wynika wyłącznie ze względów interpretacyjnych, a ponadto wiąże się ze 
sposobem wykorzystania twierdzenia 2 do dowodzenia zbieżności ciągów genero-
wanych przez konkretne algorytmy minimalizacji. W dowodach takich otrzymuje 
się mianowicie funkcję o(·) (por. (5)) równą pewnej nieujemnej funkcji normy 
gradientu fx( · ), zerującą się na zbiorze D0 = {x: fx(x) = O}. 

Podane tu sformułowanie twierdzenia 2 jest zmodyfikowaną nieco wersją twier-
dzenia Fabiana ([3], tw. 5.2). Charakteryzuje się ono możliwie dużą ogólnością, 
wyrażającą się - po pierwsze - bezpośrednim oparciem się na twierdzeniu o zbież
ności supermantyngału i - po drugie - brakiem jakichkolwiek specyficznych za-
łożeń o postaci odwzorowania An(·) (por. (1)). Jako takie, twierdzenie 2 stanowi 
podstawę dowodów zbieżności (z p. l) ciągów losowych, generowanych przez do-
wolne algorytmy optymalizacji stochastycznej. 

Ogólność twierdzenia 2 musi być okupiona pewną słabością otrzymanej tezy. 
I tak, 

(A) dowodzi się tylko zbieżności podciągu {Xn,} ciągu {Xn}, 
(B) dowodzi się zbieżności {XnJ do zbioru zerowania się gradientu, D 0 , nie 

zaś do zbioru punktów, w których f( · ) osiąga swoje minima. 
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Komentując twierdzenie 2 zauważmy jeszcze, że dla ograniczoności z p.1 ciągu 
{Xn} wystarcza np. 

lim f(x) = oo. 
Jlxll~00 

Rzeczywiście, jeśliby łimsup llX11 ll = oo z prawdopodobieństwem > O, wówczas 
dla pewnego podciągu {nj} z prawdopodobieństwem również większym od zera 
zachodziłby związek f(Xn) --+ oo, co przeczyłoby zbieżności {f(Xn)} (por. Lemat 1). 

Przy tym, jeżeli { X„} jest ograniczony z p. l, mamy 

łimf(Xn(w)) = f 0 (w) Ef(Do)· 
Z drugiej strony, gdyby w twierdzeniu 2 zrezygnować z założenia ograniczoności 

{ X„}, otrzymalibyśmy 
z p. l, 

f 0 : Q --+ f(D 0 ) u {r E R 1 : I lxjll --+ oo, ó(xj) --+ O, f(xj) --+ r}, 

gdzie {xj} oznaczają podciągi ciągów { Xn 1 = Xn 1(w)}; natomiast ciąg {Xn,} byłby 

wówczas zbieżny do D 0 lub do oo w sensie normy w RN. (Zarówno uwaga 1, jak 
i uwagi powyższe pozostają słuszne dla twierdzenia 3, jeżeli {Xn,} zastąpić przez 
{X„}.) 

W dalszym ciągu rozdziału zajmować się będziemy algorytmem typu (2). 
Nakładając stosowne warunki na postać wektora Yn, można wykazać zbieżność 

całych ciągów {Xr.} i {fx(X„)} dla f(") niewypukłej. Dla algorytmu typu (2) z rze-
czywistym.i (tj. nielosowymi) a„ twierdzenie takie sformułował i udowodnił Kushner 
([9], [11]). Po odpowiednim zmodyfikowaniu założeń, twierdzenie Kushnera pozo-
staje prawdziwe również dla an losowych. (Ponieważ przyjęcie an losowych nie 
zmienia właściwie metody dowodu, w sformułowaniu twierdzenia 3 uwzględnimy 
ten właśnie - ogólniejszy - przypadek, mimo że w takiej postaci nie zostało ono 
dotąd zastosowane.) 

TWIERDZENIE 3. Przyjmijmy, że spełnione są założenia twierdzenia 2 oraz że 

(9) 
gdzie 

(10) 

(11) 

N 

V lim Pe8Mjsup ii I Yn lj ~ e] =O 
e >O M--oo · N · M I 

z p.1, 

a„ = kn~n, 
kn są zmiennymi losowymi przyjmującymi wartości dodatnie i całkowite, przy czym: 
dla każdego n, kn jest z p. l skończone oraz istnieje taka liczba naturalna n, losowa 
lub nie, że dla każdego n > n 
(12) z p. l 

i c jest pewną stalą dodatnią; wreszcie 

(13) lló~(x)ll ~ ó'(x), 
o~(.) oznacza ciąg funkcji: RN--+ RN, funkcja ó'(. ): RN~ R1 jest ograniczona na 
zbiorach ograniczonych. 
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Wtedy, jeśli ciąg {X11 } jest ograniczony z p. l, 

(8a) J(X11 ) -+ J 0 < oo, z p.1 , J 0 - zmienna losowa, 

(8d) Jx(X11 )-+ O z p.l, X 11 -+ Do z p.l. 

Dowód twierdzenia 3 podany jest w Dodatku. W tym miejscu przedstawimy 
natomiast jego ideę, jako typową dla rozważanego zagadnienia zbieżności {X11 }, 

przy minimalizacji funkcji o wielu punktach stacjonarnych (tj. nieunimodalnej). 
Niech D i D' oznaczają dwa dowolne zbiory zwarte, D c D' c RN, przy czym: 

(I) inf I lx-YI I = d0 > O (D leży ściśle wewnątrz D'), 
yeD 
y~D' 

(II) inf b(x) = d1 > O (D' nie przecina D 0 ), 
xeD' 

(III) sup I b' (x )I = d 2 < oo (prawdziwe dzięki zwartości zbioru D'). 
xeD' 

w dalszym ciągu dowód polega na wykazaniu, że xll E D tylko skończoną ilość 
razy z p.1, dla każdego zwartego D, dla którego istnieje zwarty D' => D i spełnione 
są (I)-(III). Wówczas bowiem, jeżeli {X11 } jest ograniczony z p.1, X11 musi dążyć 
do D0 z p.1. Rzeczywiście, gdyby X„ # D0 i ciąg {X11 } był ograniczony, niespeł
niona byłaby nierówność (14), ponieważ b( ·) jest dodatnia i ciągła w RN'"..Do. 
(14) -oo < IiminfEJ(X11)-EJ(X0 ) ~ -E[°L aib(Xi)- L lfJil]. 

n j j 

Sformułujemy teraz twierdzenie trochę mocniejsze, analogiczne do zawartego 
w monografii Newelsona i Chaśminskiego (por. tw. 6). W tym celu napiszemy 
wyraźnie: D 0 = U D~>, I = 1, 2, ... , L < oo, D~> - składowe spójne zbioru D 0 • 

I 

TWIERDZENIE 4. Przyjmijmy, że spełnione są założenia twierdzenia 3, przy czym 

(15) 

(16) 

gdzie 

b~(x) = F(x)+qn(x), 

'.'a q< 11 > < oo .L.J n ' 
n 

q< 11> = sup llqn(x)ll, 
xeRN 

oraz F(x) = O na zbiorze D0 (F(D0 ) = O). 
Niech ciąg {X11 } będzie ograniczony z p.l. 
Wtedy zachodzi (8a), fx(X11 ) -+O z p. l i {X11 } jest zbieżny z p. l albo do jednego 

z punktów zbioru D0 , albo do brzegu tego zbioru. Jeżeli ponadto an są nielosowe, 
a„ = a11 (lub P9.Jnla11 > Ca 11] =O z p.I dla każdego n większego od pewnego n), to 
{X11 } dąży z p. l albo do jednego z punktów zbioru D0 , albo do brzegu jednej ze skła
dowych spójnych tego zbioru (7). 

(7 Warunek (13) można oczywiście zastąpić następującym: llF(x)ll ~ F'(x), F'( ·) ograni-
czona na zbiorach ograniczonych. 
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Dowód twierdzenia 4, zamieszczony w Dodatku, polega na wykazaniu, że jeżeli 
Xn E IntDo nieskończenie wiele razy, to z p. l istnieje takie n, że dla wszystkich 
n ~ n, Xn pozostaje we wnętrzu zbioru D0 • Przeto, wobec twierdzenia 3, Xn albo 
dąży do brzegu zbioru D 0 , albo pozostaje we wnętrzu tego zbioru. Dla drugiego 
z wymienionych przypadków pokazuje się, iż Xn dąży do pewnego x E IntD0 • 

Z kolei zajmiemy się problemem zawężenia zbioru zbieżności ciągu {Xn}· Zacz-
niemy od wprowadzenia pewnej funkcji „wyróżniającej" podzbiór punktów, w któ-
rych /( · ) osiąga swoje maksima. 

LEMAT 2 ([18], Lemat 5.4.1). Niech D będzie zbiorem ograniczonym w RN, 
x E D. Istnieje nieujemna funkcja V(·, · ): {n} x RN-+ [O, oo), gdzie {n} = {O, 1, 
2, ... }, dla której: 

(17) Jeżeli Xn E D, to EPAnV(n+ 1, Xn+1)- V(n, Xn) ~ y~, 

EV(n, Xn) < oo, 2:1r~I <oo, 
n 

oraz 
(18) lim V(n, X11) = oo dla każdego ciągu {xn} takiego, że Xn-+ X. 

n 

Wtedy 
P[limX11 = x] =O. 

Do wód. Niech x 0 E D. Oznaczmy przez r moment pierwszego wyjścia {Xn} 
z D. Wówczas, analogicznie jak w dowodzie lematu 1(8), 

T 

(v(nAr,XnAT)+ I lr~I) 
i=nAT 

jest supermartyngałem i wobec L lr~I < oo oraz twierdzenia 1, 
n 

limV(nA r,XnA-r) =;z p.l, przy czym P[~ =oo]= O. 
n 

Z (18) mamy zatem 
P[r = oo, limX11 = x] =O. 

Przeto X 11 albo opuszcza zbiór D po skończonym czasie, albo pozostaje w nim 
( r = oo), ale z p. l Xn ++ x. Na tym dowód jest zakończony. • 

Intuicyjnie, idea omawianego podejścia polega na skonstruowaniu funkcji 
V(·, · ), której wartości V(n, x) uciekają do oo, gdy x dąży do punktu maksymali-
zującego f( · ) i n -+ oo (warunek (18)), i takiej zarazem, że ciąg { V(n, Xn)} jest 
zbieżny z p. l do skończonej granicy. 

Podamy teraz (bez dowodu) twierdzenie orzekające istnienie stosownej funkcji 
V( · , · ). Twierdzenie to sformułowane zostanie przy założeniu a11 nielosowego, 
a11 = rtn. Najpierw poczynimy następujące założenia: 

( 8 ) n/\ r = min(n, r), tzn. rozważamy tylko ciąg { V(n, Xn)} od n = O od n = r, r - zmienna 
losowa, być może oo (r jest momentem przypadkowym- por. uwaga 4). 
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(a) dla każdego .X E D, fJ - zbiór ograniczony, istnieją: dodatnio określona 
macierz symetryczna C = C(x) i liczba c = c(.X) > O takie, że (9) 

[F(x)VC[x-x] ~ O dla x E Uł:(.X), 

gdzie U,/x)- otoczenie epsilonowe punktu .X, F( ·)dana jest wzorami (15) i (9)(10); 

(b) wektory losowe Yn, występujące w (9), mają postać Yn = 1PnGn(Xn), przy czym 
"Pn - współczynniki rzeczywiste dodatnie, Gn( ·) = Gn( ·, · ): RN x Q ~ RN i 

a1 ~ ślad {EGn(.X)[Gn(.X)V} ~ a2 

dla pewnych a1 , a2 , O< a1 ~ a2 <oo i .X ED. 

TWIERDZENIE 5 ([18], Tw. 5.4.1). Niech dany będzie ciąg {Xn} określony reku-
rencyjnie przez (9) i (15), dla an = rxn. Niech dalej, .XE fJ. Załóżmy (a), (b) oraz 
(zamiast (10) i (13)): 

istnieją stale dodatnie K, µ, v::::; 2 takie, że 

(19) llF(x)ll2+1śladE{Gn(x)[G„(x}V ~Gn(x)[Gn(x)V}I ~ Kllx-.XW, 
gdy llx-xll < µ, n > O; ponadto 

(20) sup EllGnĆx)ll 4 < oo, 
n.11x-xll<µ 

(21) .z='lj);; <oo, 
n 

) ( ___ Y!__1!__ )3 < oo' 
......,_) -./ 

n Jl 'Y/n+i 
gdzie 

oo 

q<n> = sup llqn(x)ll, 
llx-_;11<µ 

'Y/n = L'lj)t, 
i=n 

przy czym !Xn ~ K 'lj)11 • 

Wówczas istnieje funkcja V(·, ·) spełniająca warunki lematu 2 i {X„} nie może 
z dodatnim prawdopodobieństwem dążyć do .X. 

Jak widać, wprowadzenie funkcji V(· , · ) umożliwia w pewnej sytuacji wyklu-
czenie zbioru D ze zbioru zbieżności {Xn}· Jeżeli mianowicie założenia twierdze-
nia 5 spełnione są jednostajnie dla wszystkich .XE fJ i {Xn} dąży do punktu w RN, 
to, na mocy twierdzenia 4, X 11 ~ x E D0 ""-fJ z p.1 (na zbiorze Q c: Q, na którym 
{X11 } dąży do punktu). W takiej sytuacji, ponieważ w zastosowaniach przyjmuje 
się F(x) = fx(x) - por. notkę (10) - zbiór zbieżności ciągu {Xn} zredukowany 
zostaje o punkty, w których funkcja minimalizowana osiąga swoje maksima. Zauważ
my jeszcze, że w przypadku gdy D 0 jest zbiorem punktów izolowanych (oraz - jeżeli 

/( · ): R 1 ~ R 1 - również odcinków), otrzymujemy natychmiast Q = Q. 

( 9) ( · ]T oznacza transrozycję. 
( 10

) Założenie (a) jest spełnione, jeśli np. funcja F( · ) jest różniczkowalna w sposób ciągły 
i w.;zystkie wartości własne macierzy Fx(x), x e b mają ujemne części rzeczywiste. Sens tego 
założenia staje się oczywisty, jeżeli zważyć, że w zastosowaniach żąda się, by F( · ) równała się 
gradientowi funk ej i minimalizowanej; wówczas bowiem fJ = {.X e RN: .i = arg maxf(x)}. 

X 
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3. Uwagi o zastosowaniach. Podstawowe znaczenie dla dowodów zbieżności 
metod typu (I) ma twierdzenie 2, jako że sformułowane zostało przy możliwie 
najogólniejszych założeniach. Twierdzenia 3-5, odpowiednio mocniejsze i odnoszące 
się już do schematu typu (2), narzucają istotne ograniczenia na postać wektora Yn . 
I tak, warunek (9) twierdzenia 3 oznacza implicite przyjęcie stosownych założeń 
o regularności funkcji b' ( · ) i sprowadzalnej do addytywnej formie pojawiania się 
czynnika losowego Yn. Analogiczne warunki twierdzenia 5 mają postać jeszcze 
bardziej szczegółową. Ola przykładu, w jawny sposób występuje żądanie odpo-
wiedniej regularności funkcji F( · ) (por. (19)) i pojawiają się dodatkowe ogranicze-
nia na momenty llGn( ·)li, (20). Założenia tego typu ograniczają praktyczną sto-
sowalność twierdzeń 3-5. 

Przykładowe dowody zbieżności prowadzi się zwykle przy następującym zało
żeniu: 

Z a łoże n ie I. Funkcja .f( ·) jest klasy C 2 , przy czym macierz drugich po-
chodnych cząstkowych jest jednostajnie ograniczona na RN. 

Wychodząc z klasycznych algorytmów (3) i (4), omówimy teraz krótko zakres 
zastosowań twierdzeń 2-5. 

Przypadek an nielosowego, an = CXn. Na mocy twierdzenia 2 wykazano zbieżność 
z p. l podciągu {Xni} generowanego przez algorytm (3) lub (4), jeśli tylko spełnione 
jest założenie 1, 

(22) ~ cx11 =oo, 
~ 

n n 

~ -~;_ < oo limgn = O 
~ g; ' 

n 

i odpowiednie (wystarczająco słabe) założenia spełniają rozkłady V(x); p. [3]. 

Natomiast twierdzenia 3-5 udało się zastosować tylko do algorytmu (3), ze wzglę
du na nieregularną postać Yn w (4). Zbieżność ciągu {Xn} do D 0 wykazał Kushner 
[9], zbieżność zaś {Xn} do zbioru D0 ""-jj (na podzbiorze .Ó c Q) udowodniona 
została w [18]. W obydwu przypadkach składowa F(x) wyrażenia (15) była równa 
.fx(x) i, wobec założenia I, spełniała warunek Lipschitza w RN. 

Zbieżność ciągu {Xn} do D 0 dla pewnych interesujących modyfikacji schematu 
iteracyjnego (3) wykazana została w [9] i [11]. W [9] pokazano między innymi, że 
kierunek Yn obliczany według schematu (3) - tj. szacowania gradientu za pomocą 
różnic skończonych -może być w szerokich granicach modyfikowany, bez wpły
wu na własność zbieżności algorytmu. W szczególności można zaproponować różne 
modyfikacje kierunku gradientu analogiczne do stosowanych w deterministycznych 
metodach programowania nieliniowego (por. też [26], twierdzenie 2.7). 

Przypadek an losowego. Zastosowanie dla każdego n minimalizacji na kierunku 
wyznaczonym przez y„ (p. (2)) wiąże się z uzyskaniem losowego a 11 i ma kapitalne 
znaczenie dla poprawy praktycznej efektywności metod iteracyjnych (por. uwaga 2). 
Do tej pory wszelako jest to zagadnienie zdecydowanie niedostatecznie zbadane. 
Właściwie jedyne oryginalne dowody zbieżności metod z losowym an sporządzone 
zostały przez Fabiana [3]. Autor ten wykazał zbieżność z p. l podciągu {Xni} do 
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zbioru D 0 dla algorytmów (3) i (4) przy założeniu, że minimalizacja na kierunku 
Yn prowadzona jest ze stałym dla każdego ustalonego n krokiem, równym e<nllYnll, 
gdzie e<n > O jest rzeczywistę i spełnia (22). 

Podejście Fabiana można łatwo przenieść na przypadek algorytmów z losową 
generacją kierunków próbnych; por [7], [8] (dla algorytmów typu (3), (4) zabieg 
ten oznacza zastąpienie wersorów ei, j = 1, ... , N, pewnymi wersorami losowymi 
w RN - ~i• i = 1, ... , m, m ~ 1). Metody takie, stanowiące randomizowane odpo-
wiedniki algorytmów typu (3), (4), mogą być zarazem zaliczone do klasy tzw. metod 
szukania losowego. Tradycyjne metody wymienionej klasy (por. [19], [20]) nie mają 
własności zbieżności z p.1, tym samym więc, w [7], [8] uzyskano ich wersje zbieżne. 

U w ag a 2. Kushner [11] w swoim sformułowaniu zadania minimalizacji na 
kierunku Yn uniknął konieczności wprowadzenia explicite losowego an. Wykorzy-
stanie jego procedury - jak sam to stwierdza - nie rozwiązuje jednak w zadowa-
lający sposób problemu dostatecznej efektywności iteracyjnych metod szukania 
minimum. Procedura jednowymiarowej minimalizacji zaproponowana w [11] wy-
maga przy tym szacowania na każdym jej kroku skończenie różnicowego przybli-
żenia pochodnej funkcji f( · ) w kierunku wektora Yn; nie obejmuje przeto typowych 
dla rozważanego zadania prostszych, „bezgradientowych'' metod doboru an (naj-
prostszą taką metodą jest opisana wyżej procedura Fabiana). 

Opisane w rozdziale 2 podejście - po odpowiednim przeformułowaniu twier-
dzeń - stosuje się oczywiście do analizy zbieżności ciągłych metod optymalizacji 
stochastycznej, tzn. metod określanych równaniem różniczkowym (stochastycznym), 
a nie różnicowym. W [18] udowodniono odpowiednie twierdzenia o zbieżności 
ciągłego odpowiednika metody (3). 

Wreszcie, nierówność prawie supermartyngałowa (5) stanowi również podstawę 
dowodzenia zbieżności metod iteracyjnych przy istnieniu ograniczeń na zbiór ar-
gumentów funkcji minimalizowanej; por. np. [10], [12]. 

Reasumując, podejście oparte na twierdzeniu 2 zostało dotąd z powodzeniem 
zastosowane do badania zbieżności metod stanowiących swego rodzaju modyfikacje 
metody gradientowej, związanych więc z ideą szacowania współrzędnych gradientu. 
W znanych dowodach - podobnie jak w przypadku algorytmów (3), (4) - zakła
dano zawsze, że współrzędne gradientu szacuje się za pomocą różnic skończonych, 
obserwowanych wzdłuż osi współrzędnych w RN. Niemniej jednak wydaje się, iż 
analogiczne dowody można przeprowadzić i .dla innych metod szacowania gradientu, 
w szczególności opartych na planowaniu sympleksowym (por. [23], [24]). 

Twierdzenie 2 (i częściowo twierdzenie 3) wykorzystano również do wyprowa-
dzenia warunków zbieżności wspomnianych poprzednio metod szukania losowego. 

Zaprezentowane podejście nie stosuje się natomiast do metod (działających 
w warunkach losowych) ideowo niezwiązanych z gradientowymi, jak przede 
wszystkim niektórych metod ewolucyjnych (p. [4], rozdz. 7.3.6) i metody istotnej 
aproksymacji opracowanej przez Kacprzyńskiego [5], [6] (również [4], rozdz. 
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7.3.2-3) (11). Dla metod takich rozważać można słabszy rodzaj zbieżności niż 

z p.l, słabszy również od zbieżności według prawdopodobieństwa, adekwatny za 
to dla przypadku operowania próbą (ocen wartości funkcji minimalizowanej) 
o ograniczonej liczności. 

Na koniec wypada jeszcze podkreślić, że - dzięki stosowanej reinterpre-
tacji - twierdzenia 2-5 mogą być wykorzystane do badania zadań różnych od 
poszukiwania ekstremum funkcjonału RN -+ R 1 • W swojej istocie bowiem są to 
ogólne twierdzenia o zbieżności ciągów generowanych wg schematu iteracyjnego 
(1) do zbioru punktów stacjonarnych D0 • W szczególności przy tym, zbiór 
punktów stacjonarnych D 0 może być zbiorem pierwiastków funkcji regresji, 
f(x) = O (por. zdanie kończące punkt 4.1). 

4. Informacja o innych metodach dowodzenia zbieżności z p.1. 

4.1. Pośrednia metoda martyngałowa. W twierdzeniach 2-4 fundamentalna nie-
równość prawie supermartyngałowa formułowana była dla samej funkcji minimali-
zowanej f( · ). Podejście takie możemy określić mianem bezpośredniego. Inaczej 
jest w przypadku metody ideowo wywodzącej się z teorii stabilności stochastycznej 
i polegającej początkowo na konstruowaniu - dla rozważanego problemu zbież
ności - stochastycznej funkcji Lapunowa. Podejście takie zastosowane zostało, 

przy założeniu wypukłości/(·), w pracach [l], [16], [17]. 
Systematyczny wykład metody pośredniej, opartej na swego rodzaju uogólnie-

ni u pojęcia funkcji Lapunowa i stosującej się do funkcji o wielu minimach, zawarty 
jest w [18]. Niżej krótko przedstawimy zasadę tego podejścia. 

Niech Ul'.(D0 ) oznacza c:-otoczenie D0 , 

Ul'.,R(Do) = (RN" UiDo))n {x: llxll < R}. 
Niech dana będzie klasa <P(D0 ) funkcji <pn( · ) : RN -+ R1 taka, że <pn( · ) E <P(D0 ), 

jeżeli <pn(x) ~ O, x E RN, oraz dla wszystkich R > c: > O istnieje Q = Q(R, c:) takie, 
że 

inf <pn(x) > O. 
n;?;Q, xeU„,R(Do) 

DEFINICJA I. Funkcję V(·,·): {n}xRN-+ [O,oo), gdzie {n}= {0,1,2,.„}, 
nazywać będziemy uogólnioną funkcją Lapunowa, jeśli 

infV(n,x)-+oo, gdy llxll-+oo, 
n 

(23) 

gdzie 

<pn(·) E <P(Do), L Cln = oo. 
n 

Uwag a 3. Funkcję V(n, x) zastąpić można inną, bardziej bezpośrednio sto-

( 11) Metoda istotnej aproksymacji stosuje się do minimalizacji funkcji ~ypukłej, o której 
wiadomo, że jej minimum leży wewnątrz kostki N-wymiarowej. 
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sującą się do rozważanego problemu zbieżności metod typu (1). Przyjmijmy miano-
wicie W(n, x) ~ O, n E {n}, x E RN, 

inf W(n, x) ~ oo, gdy llxll ~ oo, 
n 

(24) Et4n W(n + 1, Xn+ 1)- W(n, Xn) ~ fJ~ [1 + W(n, Xn)]- an 9Jn(Xn), 

<{>n(·) E <l>(D0 ), a„ > O, L an = oo, {3~ > O, L {3~ < oo. 
li n 

Rzeczywiście, V(n, x) można zdefiniować wtedy jako 

V(n, ~) = [1 + W(n, x)] IT [1 +fJ;), 
i=n 

ponieważ 

E~Y(n+ 1, Xn+1)-V(n, Xn) = 

= [1 +Ef,Bn W(n+ 1, Xn+1)- W(n, Xn)+ W(n, Xn)] IT (1 + {3~)+ 
i=n+l 

oo oo 

- [1 + W(n, Xn)] IT (1 +{J~) ~ - C(n9Jn(Xn) IT (1 +{J~) ~ -r.<11 <pn(Xn). 
i=n i=n+l 

Zauważmy, że warunek (24) ma postać podobną do (5) z tym, że zamiast róż
nicy E~J(Xn+ 1)-f(Xn) rozważa się zmianę warunkowej wartości oczekiwanej pew-
nej funkcji W(n, x). 

Korzystając z pojęcia uogólnionej funkcji Lapunowa można oczywiście sformu-
łować i udowodnić twierdzenia analogiczne do twierdzeń 2-4. Przykładowo, przy-
toczymy niżej twierdzenie odpowiadające twierdzeniu 4. Twierdzenie to, zaczerp-
nięte z [18], podamy w postaci oryginalnej, dla an rzeczywistych, an = r.xn· 

TWIERDZENIE 6 ([18], Tw. 2.7.3). Niech ciąg {Xn} dany będzie iekufencyjnie przez 
(9) i (15), pr:Zy czym F(D0 ) = O. Niech istnieje funkcja V(n, x) określona definicją 
(lub W(n, x)- uwaga 3) oraz 

~ r.x q<n> <OO L...J li ' 
n 

q<"> = supllqn(x)ll, 
xeR11 

Eyn = O, L EllYnll2 = K < OO, llF(x)ll ~ F'(x), 
n 

F'( ·) - ograniczona na zbiofach ograniczonych. 
Wtedy 

f(X„) ~ f° < oo z p. l, 

fx(X„) ~ O z p.1 , 

{X„} jest zbieżny z p.1 albo do jednego z punktów zbioru D0 albo do brzegu jednej 
ze składowych spójnych tego zbioru. 
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Twierdzenie 6 jest zupełnie analogiczne do twierdzenia 4 z tą różnicą, że wyma-
ga istnienia (i tym samym w przykładowych dowodach zbieżności - znalezienia) 
odpowiedniej funkcji V(n, x) lub W(n, x). 

W oparciu o podejście pośrednie, Newelson i Chaśminski udowodnili szereg 
twierdzeń o zbieżności ciągu {Xn}, generowanego przez algorytm (3) z an = an, 
do zbioru zerowania się gradientu - D 0 (podobne twierdzenia uzyskali też dla tra-
jektorii { Xr, t ~ O} rozwiązującej równanie różniczkowe ciągłego odpowiednika 
metody (3)). Uzyskanych twierdzeń nie udało się jednak udowodnić przy założe
niach słabszych niż przyjmowane zwykle dla metody bezpośredniej; wyjątek stanowił 
przypadek ciągłego odpowiednika (3), z dodatkowym warunkiem, że funkcja f( · ) : 
R 1 ~ R 1 jest wypukła, gdzie zamiast założenia I wystarczyło zażądać f( ·) e C 1• 

Podejście pośrednie pozwoliło natomiast w jednolity sposób rozważyć zagadnie-
nia zbieżności metod optymalizacji stochastycznej i metod wyznaczania pierwia-
stka funkcji regresji; por. też inne ujęcia podejścia pośredniego ([3] -- twierdze-
nia 5.2 i 8.5 oraz rozdziały 6 i 7, [21] - Rozdział 5.2). 

4.2. Metoda Ljunga. Ostatnio interesującą metodę zaproponował Ljung [13]. 
Opiera się ona na konstrukcji zwykłego równania różniczkowego (ZRR) „stowa-
rzyszonego" z problemem wyjściowym i badaniu stabilności jego rozwiązań. 

TWIERDZENIE 7. Rozważmy algorytm (2) z an = an > O, rzeczywistymi (tj. nie-
losowymi). Niech D1 będzie zbiorem zwartym w RN. Niech dalej funkcja Yn( ·,w) 
będzie lipschitzowska w otwartym zbiorze D 2 :::> D 1 i dla ustalonego w, ze stałą 

Lipschitza kn(w). Załóżmy, że 

.L an= oo, liman= o. 
n 

Określmy 

(25) 

Z0 = O, x 0 
- ustalony punkt zbioru D1 , 

(26) 

Niech 
(a) Zn(x0

) będzie zbieżne do punktu w RN z p.l, dla każdego x 0 E D 1 , przy czym 
zdefiniujemy funkcję 

P(x) = limZn(x); 
n 

{Rn} jest zbieżny z p. l. 
(b) Xn E D1 nieskończenie wiele razy z p.l (tzn. istnieje podciąg {Xnk} należący 

do D 1 ). 

(c) Zbiór D0 jest zbiorem asymptotycznej stabilności ZRR 
dx 

(27) -di-· = -P(x), 

ze zbiorem przyciągania D3 ::::> D 1 • 
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Wtedy 
Xn--+ D 0 Z p.1. 

Warunek (a) wraz z (25) i (26) narzuca stosowne ograniczenia na losowy szum 
pomiarowy, nakładający się na wartości funkcji f(x). Żądanie przy tym zbieżności 
Zn(x0 ) do punktu (w RN) nie jest krytyczne; w szczególności, przy słabych założe
niach dodatkowych (czynionych w zastosowaniach) otrzymuje się 

(28) P(x) = limEYn(x). 

Warunek (b) odpowiada wymaganiu ograniczoności ciągu {Xn}· Sprawdzenia wa-
runku ( c) dokonuje się w zasadzie metodą Lapunowa. W praktyce znalezienie 
właściwej funkcji Lapunowa może okazać się bardzo trudne. Wówczas trzeba się 
odwołać do numerycznego rozwiązania równania (27). Ważną przy tym korzyścią 
związaną z kon'strukcją równania (27) jest możność oceny na jego podstawie asymp-
totycznych własności danego algorytmu. 

Ideę powyższego sformułowania twierdzenia o zbieżności ciągu {Xn} można 
wyjaśnić na przykładzie jego zastosowania. Rozważymy tu krótko sposób wyko-
rzystania twierdzenia 7 do dowodu zbieżności algorytmu (3), dla funkcji/(·) wy-
pukłej i spełniającej założenie I, [13]. Zgodnie z (28), ciąg {Zn(x)} jest ciągiem 
kolejnych przybliżeń oczekiwanej wartości Yn(x). Okazuje się, że w przypadku 
algorytmu (3) funkcja P( ·) równa jest fx( · ). Wówczas/(·) jest oczywiście funkcją 
Lapunowa dla ZRR (27) i punkt .X = argmin/(x) jest rozwiązaniem stabilnym tego 
równania. Mówiąc nieściśle, przy przyjętych założeniach, własności algorytmu (3) 
dążą asymptotycznie do własności algorytmu gradientowego, opisywanego „ w gra-
nicy" równaniem (27). 

Twierdzenie 7 stosuje się tylko do metod z lipschitzowskimi funkcjami Yn( · , w). 
W zamian, ponieważ w jego dowodzie nie korzysta się z twierdzenia o zbieżności 
supermartyngału, uzyskuje się nieco inne sformułowania twierdzeń o zbieżności 
konkretnych algorytmów do zbioru D0 (1 2). Jeżeli np. dla algorytmu (3) przyjąć, 
że szum pomiarowy s~i> = V(Xn+gnei)-V(Xn),j = 1, ... ,N, ma jednostajnie ogra-
niczone momenty do rzędu 2p włącznie, warunki (22) zastąpić można słabszymi 

4=(M <oo. 

gdzie ciąg {an} jest malejący, 

limsupl---
1
- -

1 
·1 <oo. 

_ tXn+ 1 tXn 

Dodatek 

D o wód t w i e rdze n i a 3 (patrz idea dowodu przedstawiona w rozdziale 2). 

(
12

) W istocie dowód twierdzenia 7 odwołuje się nie do samego twierdzenia I, lecz do pewnych 
faktów wykorzystywany_ch w dowodzie tego ostatniego. 



96 J. Koronacki 

U w a g a 4. W dowodzie wprowadza się moment przypadkowy mi l oraz m~), 
tzn. taką zmienną losową mi - przyjmującą wartości nieujemne całkowite i, być 
może, oo - dla której zdarzenie {mi = n} E 86n (oraz odpowiednio {m~ = n} E 86n), 
n = 1, 2, ... Zatem, o tym czy mi = n, wiadomo na podstawie obserwacji ciągu 
skończonego x 0 , ••• , Xn· Dla momentu przypadkowego m; definiuje się a-ciało 86m, 
jako rodzinę takich zbiorów B, że dla każdego rt, {mi = n} flB E 86n. (Konstrukcji 
86m1 można uniknąć przyjąwszy zamiast (12) an = Ctn - rzeczywiste lub an~ can 
z p.1, dla każdego n > n; wówczas bowiem wszystkie związki dla warunkowych 
operacji: wartości oczekiwanej i prawdopodobieństwa zastąpić można związkami 
z operacjami analogicznymi, ale bezwarunkowymi). 

Zdefiniujemy następujące ciągi mi i m~: 

mi= inf{n: n> m~_ 1 , Xn E D}, 

m; =inf {n: n> mi, Xn r# D'}, 
m~ =O; 

m; jest zatem momentem i-tego wejścia Xn do D, po i -1 wyjściach poza D'. mi jest 
dobrze określone (skończone) na pewnym podzbiorze przestrzeni zdarzeń elementar-
nych. Korzystając z (5) oszacujemy teraz granicę, gdy i~ oo, ciągu warunkowych 
wartości oczekiwanych zmiany f(x) od chwili mi do m; (mi < oo). Oznaczając tę 

granicę przez G, mamy (11.1 oznacza funkcję charakterystyczną zbioru { ·}): 

(29) G = li~inf Etmm/im1 < oci [f(Xm~)-J(Xm1)] ~ 
I 

m;-1 oo 
~ -liminfEt4tm1 l/1m1 <001 L ai'5(Xi)] +limsupE&cJm, L 1/1;1 ~ 

j = m1 j=m1 

m;-1 oo 

~ -liminf Er!4mJl1m 1<001d1 L aj] +limsupE&im1 L IPil· 
j=m1 j=m1 

Przypuśćmy, że Xm 1 e D, tzn. m; < oo. Wtedy, dla pewnego skończonego j, 
mi-I 

Xm,+i musi znaleźć się poza D', inaczej bowiem i-ta suma L ai okazałaby się 
j=m1 

nieograniczona (p. (6)), co przeczyłoby zbieżności f(Xn) z p. l. Zatem m~ < oo, 
jeżeli mi < oo i dla dowodu twierdzenia wystarczy pokazać, że mi < oo tylko 
skończoną liczbę razy z p.1. 

Zgodnie z (9), (IO) oraz (1) i dla i~ oo, ażeby X , znalazło się poza D', speł-
mi 

niona musi być równość 

m:-1 

liminf Pr!4m [fi llai~J(Xi)lll1m1<001 ~ _d__o_ftm 1<oo)] = 
i 1 .L.i 2 

J=m1 
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i wobec (III) 

m:-1 

Jiminf PMm,[d2 t a;/tm«oo) )o ~ /lmo<oo)] = J. 
j=mt 

Przeto 

i korzystając z (12) (dla ustalonego r!ln) mamy 

mi-1 
T ~ lim inf E@m, [ l1m1 < 001 L aj], 

j=m1 

gdzie 

T _ 1. . f doltmi<oo) 
= imm 2cd2 • 

Wracając do (29) otrzymujemy ostatecznie 
oo 

(30) G ~ -d1 T+limsupE@m, L IPjl. 
j=m1 

Zauważmy, że T > O wtedy i tylko wtedy, gdy mi < oo nieskończenie wiele 
razy oraz że wówczas drugi składnik prawej strony nierówności (30) równy jest 
zeru. Tym samym G < O na zbiorze zdarzeń elementarnych, na którym m, < oo 
nieskończoną ilość razy. Jednak wobec zbieżności f(Xn) z p.l zbiór, na którym 
G < O musi być miary zerowej, co kończy dowód. 

D o w ó d t w i e r d z e n i a 4. 
U w a g ~ 5. W przypadku twierdzenia 4 słuszność swoją zachowuje uwaga 4. 
Dowód twierdzenia 4 jest bardzo podobny do dowodu twierdzenia 3. Mamy 

D 0 = LJ D~>, I = 1, 2, . „, L, 
I 

gdzie D~> - składowe spójne D 0 • 

Dla ustalonego I (tj. dla ustalonej składowej zbioru D0 ) niech M i M' będą 
dowolnymi zbiorami otwartymi w RN takimi, że M c Int D~>, M c M'. Przyjmijmy 

inf llx-yll = E >O, 
xeM 

yf#D~> 

(**) inf llx-yll = d~ >O. 
xeM 
yf#M' 

W szczególności, M może być dopełnieniem domkniętego s-otoczenia zbioru 
RN/D~>, M' zaś odpowiednim otoczeniem zbioru M. 
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Zdefiniujmy teraz ciągi mi oraz m; następująco: 

mi::= inf{n: n > m;_ 1 , Xn EM}, 

m~ = inf{n: n> mi, Xn ~ M'}, 

m~ =O. 

Wobec (9), (10) oraz (**) i dla i-+ oo, na to, aby X , mogło znaleźć się poza 
ml 

M', spełniona musi być równość 

mi-t A 

łi~inf P„m,[ I IJn1dJ(X;)IJI1m«ooJ "° ~ l1m«ooJ] = I. 
1=m1 

Stąd z (15) otrzymujemy 

czyli (pamiętając o (12)) 

(31) 

Przy d~ dodatnim prawa strona (31) jest większa od zera wtedy i tylko wtedy, 
gdy mi < oo nieskończenie wiele razy. Ale wówczas - wobec (16)- lewa strona 
(31) równa się zeru. Zatem z p.1 albo Xn pozostaje we wnętrzu D~> dla wszystkich 
n nie mniejszych od pewnego n 1 , albo Xn pozostaje poza zbiorem IntD~> dla wszyst-
kich n nie mniejszych od pewnego n2 (skorzystaliśmy tu z faktu, iż (31) zachodzi 
dla wszelkich M, M', spełniających założenia ( *) i ( * * )) . 

Ostatecznie tedy, dla wszystkich składowych spójnych zbioru D0 (ponieważ 

Xn-+ D0 z p.l) otrzymujemy, że Xn z p.l dąży albo do brzegu D0 , albo pozostaje 
we wnętrzu jednej ze składowych spójnych n~>. Co więcej, w tym ostatnim przypad·-
ku łatwo zauważyć, iż musi być Xn-+ x E IntD~>. 

Druga część tezy jest oczywista, ponieważ przy założonym warunku dodatko-
wym i dla dostatecznie dużych n, X11 nie może w jednym kroku „przeskoczyć" 
z otoczenia jednej składowej spójnej do odpowiednio bliskiego otoczenia innej 
składowej. Dowód jest zakończony. 
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