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Aproksymacja stochastyczna 
I. Metody optymalizacji bez ograniczeń* 

(Praca przyjęta do druku 28.2.1976) 

Praca niniejsza, podzielona na dwie części, stanowi próbę krytycznego omówienia 
ważniejszych iteracyjnych metod optymalizacji statycznej realizowanej w warunkach 
losowych. 

Przyjmiemy, iż tak określone zadanie optymalizacji polega na wyznaczeniu 
pwiktu () E C, gdzie C jest podzbiorem N-wymiarowej przestrzeni euklidesowej 
(C c RN, przy czym niewykluczone, że C = RN), w którym funkcja rzeczywista 
f (f: RN ~ R 1) osiąga wartość minimalną na C. Zakładać będziemy jednocześnie„ 
że postać fwikcji minimalizowanej nie jest znana explicite i, co więcej, dla każdej 
ustalonej wartości argumentu można wprawdzie uzyskać ocenę wartości tej funkcji„ 
ale obarczoną błędem losowym (o zerowej wartości oczekiwanej). Przedmiotem 
tego opracowania jest zatem omówienie iteracyjnych metod wyznaczania pwiktu 
minimalizującego na danym zbiorze funkcję regresji. 

Podobnie jak w przypadku deterministycznych zadań programowania nielinio-
wego, jeżeli o f nie będziemy zakładać, że jest unimodalna, poszukiwać będziemy· 

minimum lokalnego; ściślej zaś, rozważać będziemy zbieżność metod iteracyjnych 
(a właściwie - ciągów generowanych przez te metody) do zbioru punktów spełnia
jących tylko konieczny warunek optymalności. 

Rozważania ograniczać się będą do tzw. metod typu aproksymacji stochastycznej„. 
ideowo związanych z algorytmami gradientowymi; por. (1), (2). 

W części I przedstawione zostaną metody optymalizacji bez ograniczeń (C = RN)„ 
W szczególności rozpatrzymy różne zasady określania kierunku oraz długości 
kolejnego kroku iteracyjnego, jako determinujące szybkość działania metod itera-
cyjnych. Część II poświęcona będzie metodom z ograniczeniami, stosowanym 
w przypadku gdy C jest podzbiorem właściwym RN ( C ~ RN). 

Przedstawienie wyżej zarysowanego materiału nie będzie miało charakteru. 

* Praca ta napisana została na podstawie wykładu autora, wygłoszonego na IV Ogólnopol-
, skiej Konferencji Zastosowań Matematyki, wrzesień 1975. 
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szczegółowego; skupimy się raczej na podstawowych tylko własnościach omawianych 
dalej metod i, konsekwentnie, zrezygnujemy z drobiazgowego przytaczania założeń 
nie najistotniejszych. ' 

1.1. Wprowadzenie. Własności asymptotyczne. w Części r o I zakładać będziemy 
przynajmniej, że: 

(Zł) /: RN~ R 1 jest ograniczona z dołu, gradient fx i hesjan fxx istnieją i są 

ciągle na RN; hesjan jest przy tym ograniczony na RN, tzn. istnieje taka stała K0 , 

że dla każdego y E RN, lyTfxx(x)yl ~ K0 llYll 2, jednostajnie względem x E RN (li· li 
oznacza normę euklidesową w RN). 

Dla prostoty - i aż do odwołania - zakładać będziemy dodatkowo: 

(Z2) inf {11/x(x)ll; x Et S(s)} > O, 
inf {f(x)-f(fJ); x Et S(s)} >O, dla każdego s >O, 

gdzie S(s) oznacza kulę otwartą o promieniu Bi środku w fJ. fxxC8)jest dodatnio określo
na, przy czym najmniejsza wartość własna tej macierzy równa się A. 

W szczególności, f może być ściśle wypukła. 
Analizę metod bez ograniczeń dogodnie jest rozpocząć od zapisania klasycznej 

procedury Kiefera-Wolfowitza (KW), (I); na jej przykładzie krótko omówione 
zostaną zasady badania asymptotycznych własności metod optymalizacji stocha-
&tycznej. 

(1) 
a [f(Xn+cne1)-f(Xn-Cne 1 )+<fi!~O ·1 

Xn+l = Xn- 2:n . f(Xn+CneN)~f(Xn-CneN)+<ff~N> ' 

gdzie Xn, Xn+ 1 są N-wymiarowymi wektorami losowymi, an i Cn są współczynnikami 
rzeczywistymi, an ~ O, Cn > O, ei, j = 1 , ... , N, jest wersorem j-tej osi współrzędnych 
w RN, <ff n = [<ff~ 1 > • „ <ff~N>f jest wektorem zakłóceń losowych nakładających się na 
obserwacje odpowiednich przyrostów funkcji/; n oznacza numer kroku iteracyjnego, 
n=l,2,„. 

Metoda KW jest szczególnym przypadkiem następującej: 
(2) 

gdzie Yn jest pewnym estymatorem gradientu funkcji minimalizowanej w punkcie Xn. 
W metodzie KW Yn jest po prostu estymatorem skończenie różnicowym, opartym 
na różnicach symetrycznych; explicite, dla metody KW możemy napisać: 

(1') 
I [f(Xn+Cne1)-f(Xn-Cne1)+ <ff~l) ·1 

Yn(Xn) = -· : . 
2cn f(Xn+cneN)-f(Xn-CneN)+ <ff~N> 

Metody klasy (2) możemy określić jako wywodzące się z gradientowej metody 
małego kroku; „małego kroku", bo długość kroku w kierunku Yn określona jest 
pewnym zdeterminowanym współczynnikiem an, nie dokonuje się zaś minimalizacji 
f wzdłuż Yn. 
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Zauważmy na marginesie, że w pewnych przypadkach zadanie optymalizacji można uprościć 
przyjąwszy, iż obserwacji podlegają nie nieobciążone estymatory wartości funkcji f (lub nie tylko 
one), ale (także) nieobciążone estymatory wartości gradientu fx· Działanie procedury optymaliza-
cyjnej sprowadza się wówczas do bezpośredniego poszukiwania punktu O, w którym zeruje się fx: 

(3) Xn+l = Xn-a„(JAXn)+ Jn), 

przy czym {in ~ O i g n jest wektorem zakłóceń losowych nakładających się na obserwacje współ
rzędnych .fx w Xn. Klasyczna procedura tego typu - dla /: R1 -+ R 1 

- podana została przez 
Robbinsa i Monro (procedura RM). W dalszym ciągu artykułu metodami typu (3)-jako swego 
rodzaju przypadkami szczególnymi (2) - nie będziemy się zajmować; por. np. (28], (35]. 

Analizę asymptotycznych własności metody KW prowadzi się przy następujących 
założeniach (por. (1)): 

(Z3) E113n<ffn =O, 

gdzie ~n = a{X1 , · ••• , Xn} jest a-ciałem generowanym przez X 1 , •.. , Xn oraz E'fRn 
jest wartością oczekiwaną warunkową względem ~~n. 

(Z4) 

(Z5) 

Założenie (Z3) wyraża wymaganie, by estymatory wartości funkcji minimalizo-
wanej były nieobciążone; założenie (Z4) implikuje natomiast jednostajną ograni-
czoność wariancji błędu losowego na RN. 

Przy założeniach (ZI)-(Z5) ciąg {Xn}, generowany przez (1), jest z prawdopodo-
bieństwem I (z p. 1) zbieżny do rozwiązania O. 

Własność zbieżności z p. 1 ciągu {Xn} obowiązuje też dla dalej omawianych 
metod optymalizacji typu (2), przy założeniach analogicznych do wymienionych. 

Zarówno w przypadku metody KW, jak i innych metod typu (2), dowody zbież
ności (z p. I) sprowadzają się do wykazania, iż spełniona jest następująca nierówność 
(z tym, że zamiast ll.fx(Xn)ll 2 w (4) może występować nieraz 11/xCXn)ll): 

(4) E58J(Xn+ 1)- f(Xn) ~ - anllfx(Xn)ll 2 +Pn, 

przy czym: an - współczynniki rzeczywiste nieujemne, LlXn = oo (być może - ale 
niekoniecźnie - an == an), Pn - zmienne losowe spełniające warunek EL IPnl < oo. 

Żądać przeto należy, by ciąg {Xn}- generowany przez daną metodę - zapewniał 
podaną ogólną własność (4); czyli, jeżeli pominąć składnik losowy Pn, zbieżność 
{Xn} gwarantowana jest przez monotoniczne malenie (w sensie warunkowej wartości 
oczekiwanej) ciągu {f(Xn), n E ~)( }, gdzie 91 jest zbiorem tych indeksów n, dla których 
wartości gradientu fxCXn) są różne od zera.: Obecność składnika Pn, spełniającego 
warunek EL IPnl < oo, nie ma wpływu na wynik końcowy i wyraża błędy, jakie 
procedura może popełniać skutkiem istnienia zakłóceń oraz stosowania przy szaco-
waniu gradientu różnic skończonych. Ponadto, współczynniki an oraz Pn nakładają 
stosowne ograniczenia na długość kroku od Xn do Xn+i. 

Twierdzenie o postaci danej nierównością (4), orzekające zbieżność {X,;} do 
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O z p. 1, ma za swoją podstawę twierdzenie o zbieżności supermartyngału (por. 
np. [9], [16], [17], [19]). 

Własności supermartyngału stanowią również podstawę ogólnych twierdzeń o zbieżności, 

podanych w pracy Poljaka i Cypkina [30], w których nie występuje explicite nierówność typu (4). 
Założenia twierdzeń Poljaka i Cypkina są bardziej szczegółowe, w tym sensie, że narzucają oddzielne 
wymagania na wielkość obciążenia estymatora gradientu, zakłócenia losowe i długość kroku od Xn 
do Xn+ 1 • W szczególności, przy rosnącym n, obciążenie estymatora Yn (por. (2) i (1')) powinno 
maleć, tak aby kąt między E'f8n Yn a flXn) był „dostatecznie często" ostry: 

(5) 

gdzie rx~ i /'n są współczynnikami rzeczywistymi, rx~;;;:::: O, Yn;;;:::: O, 2: rx~ = oo, L IYnl < oo i < ·, ·) 
oznacza iloczyn skalarny. Por. też [4], twierdzenie 5.2 i [9], lemat 3.3. 

W dalszym ciągu rozdziału I. I krótko omówione zostaną istniejące oszacowania 
szybkości zbieżności ciągu kolejnych przybliżeń Xn do punktu O. 
„ , Z reguły, oszacowania te opierają się na badaniu rzędu wielkości EllXn-011 2 ; 

tzn. poszukuje się takiego ciągu {qn}- przy czym qn zależą tylko od n - dla którego 
ciąg {EllXn-811 2 • q; 1 } jest ograniczony (pisze się wówczas EllXn-811 2 = O(qn)). 
Tak rozumiana szybkość zbieżności obliczana jest więc poprzez szacowanie asympto-
tycznej (przy n~ oo) wartości momentów EllXn-811 2 • q; 1 • Podkreślmy tu wyraźnie, 
że oszacowania podanego typu odnoszą się do zbieżności średniOkwadratowej, 
a nie z p. 1, oraz że -po drugie - odnoszą się one do szybkości asymptotycznej, 
nie dają zaś informacji o spodziewanej odległości Xn od 8 dla ustalonego n. 

Załóżmy 

an = an-~, Cn = en-", a, c > O, O< rJ. ~ 1, O < y <i· 

. Wówczas (por. np. [6], twierdzenie 5.1) dla metody KW mamy(1) (jeżeli D 3 istnieje 
i jest ciągły w otoczeniu 8 oraz a> {3).- 1 - por. (Z.2)): 

(6) 
oraz 

f3max = ~ (dla rJ. = 1 i y = ~). 

Odpowiedź ta jest optymalna w tym sensie, że dla podanych współczynników 
i rozważanej metody istnieją: taka funkcja f, taki punkt początkowy X 1 i. takie C n, 

że ([6], twierdzenie 5.1, i [9], twierdzenie 2.5(2)): 

(7) 

( 1) Wektor pochodnych cząstkowych rzędu s funkcji f względem kolejnych współrzędnych 
argumentu tej funkcji oznaczać będziemy przez Ds; tzn. D~l>(x) = o5f(x)/o(xCl>)s, gdzie D!n jest 
i-tą współrzędną wektora Ds. i = 1, ... , N (w szczególności zatem, lx = D 1). 

(2) Pierwsza część dowodu twierdzenia 2.5 nie jest ścisła; przyjęta tam funkcja f nie spełnia 
mianowicie (Zl). Część tę można wszelako zastąpić odpowiednim fragmentem dowodu twierdze-
nia 5.1 z pracy [6] i tym sposobem wspomnianą nieścisłość usunąć. 
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czyli 
Jim sup P{nril!Xn-e~ > K} = 1 

dla każdego K < oo i rJ > {J. 
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Związki typu (6), (7) otrzymuje się pokazując, że EllXn-011 2 spełnia odpowiednią. 

nierówność rekurencyjną (por. nier~wności podane przez Chunga i in. [9], [35])_ 
Analogiczne wyniki uzyskano również dla niektórych spośród dalej omawianych 
metod. 

O metodzie, dla której EllXn-011 2 = O(n- 2~), będziemy mówili, że jej szybkość : 
zbieżności wynosi - lub jest rzędu - O(n-f1). 

Podstawą oceny asymptotycznej szybkości zbieżności może być nie tylko szaco--
wanie asymptotycznej wartości momentów E(n 2f1 · llXn-011 2), ale także obliczanie 
odpowiedniego momentu rozkładu asymptotycznego. Okazuje się bowiem, że metoda. 
(1) i metody z niej się wywodzące są zbieżne według rozkładu. Dokładniej, rozkład _ 
asymptotyczny wektora nP(Xn-(}) jest normalny i ma znane parametry. Możność 
zaś oceny asymptotycznej szybkości zbieżności na podstawie tej ostatniej własności 
wynika stąd, że przy łagodnych założeniach dodatkowych 

E(n211 llXn-(}ll 2 ) __.. EWl 2
, 

gdzie ~jest wektorem losowym o rozkładzie normalnym odpowiadającym asympto-
tycznemu rozkładowi nP(Xn-(}). Oczywiście~ zadaniem założeń dodatkowych, upraw-
niających do dokonania podanego przejścia granicznego, jest zapewnienie jedno-
stajnej całkowalności ciągu {n 2f111Xn-Oll 2 }. 

Najogólniejsze twierdzenie o zbieżności nf1(Xn-(}) do rozkładu normalnego podał 
Fabian [8]. Twierdzenie to łatwo stosuje się tak do oryginalnej metody KW, jak i do . 
dalej omawianych jej modyfikacji. 

Podstawowe założenie twierdzenia o rozkładzie asymptotycznym jest założeniem _ 

łagodnym i -jak należy oczekiw-ać - ma postać zbliżoną do warunku Lindeberga _ 
dla sumy małych i „słabo zależnych" zmiennych losowych: 

n 

1imn- 1 :l:E[x(ll0"ill 2 > rj)ll 0"ill 2]---. O dlakażdegor >O 
j=l 

i przy x( . ) - funkcji charakterystycznej zbioru. 
Wyżej przedstawiony został sposób szacowania prędkości zbieżności metod~ 

typu (2), oparty na badaniu momentów EllXn-011 2 • Interesujące byłoby uzyskanie 
takiego oszacowania, odnoszącego się jednak nie do zbieżności średniokwadratQwej„ 
lecz z p. 1; chodziłoby w tym przypadku zatem o określenie ciągu {qn}, dla którego. 
zachodziłby związek llXn-011 = O(qn), z p . I. Niestety, oszacowanie tego rodzaju 
podane zostało tylko dla jednowymiarowej procedury KW (f: R 1 

---. R 1
) i przy 

warunkach nieco mocniejszych od wymaganych w przypadku badania EllXn-011 2
,.. 

[IO]. Wynik uzyskany przez Heyde'go ma postać odpowiedniego prawa iterowanego.-
og~ryt mu i, co ciekawe, w jego wyprowadzeniu explicite wykorzystane zostało-. 
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twierdzenie o zbieżności supermartyngału. Ostatni z tych faktów ilustruje podsta-
wową rolę własności supermartyngału w analizie „mocnych" (tzn. zachodzących 
z p. 1) asymptotycznych własności metod typu (2). 

Pewną ocenę prędkości zbieżności z p. l podał również Fabian ([6], twierdzenie 
5.3). Mianowicie, dla 

an=an- 1 , Cn=Cn-Y, a,c>O, a>fJJi.- 1 , O<y<i, 
fJ = min(2y, ~-y) 

mamy 
łimn110(Xn-O) =O z p. 1, dla każdego 'Y/o < fJ (por. (6)). 

Jest to, jak widać, ocena typu (Xn-0) = o(n- 110); oszacowanie takie obowiązuje 
dla metod wielowymiarowych - oryginalnej KW i pewnych jej modyfikacji. 

W niniejszym rozdziale omówione zostały zasady analizy iteracyjnych metod 
optymalizacji stochastycznej(3). Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na małą 

prędko~ć zbieżności oryginalnej metody KW, równą o(n- ~). Jest to prędkość 
rzeczywiście mała, zwłaszcza jeśli porównać ją z prędkościami deterministycznych 
metod programowania nieliniowego. W następnych p~nktach podane zostaną 

metody szybsze, należy jednak zaznaczyć, że najlepszym oczekiwanym wynikiem 

może być o(n-ą Tak mała prędkość wynika z losowego charakteru zadania, 
a nie tylko z niedoskonałości rozważanych metod. Rzecz w tym, że szybkość zbież-

ności o(n-i) odpowiada szybkości metod asymptotycznie efektywnych (por. [18] 

i [28], rozdział 8; granicę o{n-i) można też otrzymać bez odwoływania się do 
pojęcia efektywności procedury - [9], str. 442). 

1.2. Zasady określenia kierunku kroku iteracyjnego. Poprawę asymptotycznej 
prędkości zbieżności metod iteracyjnych uzyskuje się drogą ulepszenia sposobu 
estymowania gradientu f, w szczególności zatem poprzez redukcję obciążenia wynika-
jącego ze stosowania różnic skończonych. 

Przyjmijmy mianowicie, że dla pewnego s parzystego istnieje i jest ciągły w oto-
czeniu(} wektor Ds+ i odpowiednich pochodnych cząstkowych rzędu s+ 1 funkcji f 
(por. (1)). Wówczas - dla Xn dostatecznie bliskiego() i dostatecznie małego Cn -
do f(Xn+ Cnei) i f(Xn-Cnei),j = 1, ... , N, możemy oczywiście zastosować rozwinięcie 
Taylora wokół X" z resztą rzędu s+ l. Podstawienie, z kolei, otrzymanych rozwinięć 
do równania (1) pozwala stwierdzić, że Yn w (I)-(1 ') zawiera tylko wyrazy z wek-
torami nieparzystych pochodnych, Dk(Xn), k = 1, 3, ... , s-1, plus pewien wektor 
reszt (s+ 1)-ego rzędu; znikają natomiast wyrazy z f(Xn) i pochodnymi parzystymi. 
Jak z tego wynika, polepszenie oszacowania gradientu f można uzyskać przez elimi-
nację wpływu pochodnych nieparzystych Dk(Xn), k = 3, 5, ... , s - I. Okazuje się, 

(3) W omówieniu tym pominięte zostało zagadnienie minimalizacji - przy ustalonym f3 -
drugiego momentu rozkładu granicznego nfJ(X„-0); por. [1], [7], [9], [18]. 
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że postulat taki można spełnić, stosownie organizując obserwacje funkcji f w oto-
czeniu Xn. Procedurę eliminującą wpływ nieparzystych Dk opracował Fabian [6], [9]. 
Jego estymator także oparty jest na skończonych różnicach, ale wzdłuż każdej osi 
współrzędnych wykonuje się nie dwie, ale 2m obserwacji wartości f, m = s/2. I tak, 
wzdłuż danej osi dokonuje się pomiarów wartości/ w punktach ±cnui, 
(8) 0 < U1 < ... < Um = 1, 
za Yn zaś przyjmuje 

111 

(9) Yn(x) = c; 1 2:>i(L1(x, Cnui)+<&"x,i), 
i=1 

gdzie 

(10) 

p = 1, ... , m i o1 P jest symbolem Kroneckera, L1 (x, en ui) jest wektorem o współ
rzędnych: 

LJ<i>(x, Cnui) = f(x+cnuiei)-f(x-cnuiei), j = 1, ... , N , 

C x,b i = 1, ... , m, są wektorami zakłóceń losowych. Równania (10), co nietrudno 
spostrzec, zapewniają eliminację Dk(x), k = 3, 5, ... , s-1, z odpowiedniego roz-
winięcia Taylora formuły (9) (wokół x i w otoczeniu O). Formalnie, współczynniki 
ui mogą być wybrane arbitralnie, byleby spełniony był warunek (8); innymi słowy, 
dla wszelkich takich ui istnieje rozwiązanie układu równań (I O). Zasada wyboru ui, 
i = l, ... , m, w pewnym sensie najlepszych, opracowana została w [7] oraz prze-
dyskutowana w [9]. 

Przy Yn w (2) danym równaniem (9), dalej zaś przy założeniach, że Ds+i istnieje 
i jest ciągły w otoczeniu O, s - liczba parzysta, an = an-1, a> p;.- 1, Cn = cn-v, 
{J = s(2s+2)- 1 , y = (2s+2)- 1 , asymptotyczna prędkość zbieżności takiej metody 
wynosi O(n-P). (Zbieżność Xn ---+O z p. I wynika z przyjęcia założeń - odpowiednio 
identycznych lub analogicznych do (Zl)-(Z5)). 

Można tu na marginesie zauważyć, że identyczną prędkość zbieżności uzyskałoby się i dla 
klasycznej procedury KW, przy dodatkowym warunku . 
(11) Dk(O)=O, k=3,5, ... ,s-l, 

tzn. przy założeniu, że f jest w przybliżeniu parzysta. Jasne jest, że im bliższa jest f funkqji parzystej 
(im s większe), tym lepieJ Yn dany wzorem (1') estymuje gradient f w otoczeniu O. Trudno jednak 
wyrokować o szybkości metody nałożywszy uprzednio na funkcję minimalizowaną warunek (11 ). 

Metoda Fabiana estymacji fx zmodyfikowana została przez Zielińskiego [38], [39]. 
Zieliński zauważył, że asymptotyczna prędkość metody Fabiana nie zmieni się, 
jeśli zamiast 2m pomiarów funkcji f wzdłuż każdej osi (i dla każdego n) wykonać 
tylko 2 pomiary, tyle że inaczej zorganizowane. Wynik taki uzyskuje się dzięki 
odpowiedniej randomizacji procedury Fabiana. Identycznie, mianowicie jak w tej 
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ostatniej, określa się ui oraz vi, i = 1 , ... , m, a ponadto definiuje zmienną losową 
I taką, że 

m 

P {I = i} = qj, 2>i = 1, qi > O, i = l, ... , m; 
i:: 1 

następnie, zgodnie z rozkładem qi, losuje się indeks /, żeby - wzdłuż wszystkich 
osi - dokonać pomiarów tylko w punktach ±cnu1 • Tym sposobem, (9) redukuje 
się do postaci następującej: 

m 

Yn(X) = c;; 1 I: x(I = i)q1 1 vi(,d(x, Cnui)+C.x ,i), 
i== 1 

gdzie x( ·) oznacza funkcję charakterystyczną zbioru, czyli - na zbiorze {I = i} 
(pod warunkiem, że wylosowany został indeks I = i) -

Yn(x) = c; 1 qj 1 vi(L1(x, Cnui)+Cx,i)· 

Zieliński wykazał, że jeżeli f jest nieskończenie wiele razy różniczkowalna 

(s = oo), daje się przedstawić w postaci nieskończonego szeregu Taylora, nadto 
spełnia jeszcze pewne warunki, m.in. 

(x-()Vfx(x) ~ Kollx-()11 2
, llfx(x)ll ~ Killx-()11, O< Ko, Ki< oo, 

to randomizowana w omówiony sposób procedura daje metodę optymalizacji 
zbieżną jak O(n-~) (w tym przypadku m = OO i zamiast (8) można przyjąć Ui > 0~ 
Ui < Ui+l Ź= 1,2, ... ). 

Wyżej przedstawione zostało zagadnienie doboru Yn - estymatora fx, opartego· 
na różnicach symetrycznych. Jak jednak wiadomo, w programowaniu nieliniowym 
właściwie nigdy nie wykonuje się kroku iteracyjnego wzdłuż kierunku gradientu; 
kierunek takiego kroku otrzymuje się natomiast drogą odpowiedniej modyfikacji 
kierunku gradientowego (por. [29] - rozdział 2, [36] - rozdziały 5, 6). 

Przenosząc tę ogólną prawidłowość metod programowania nieliniowego na 
zadania optymalizacji stochastycznej, Fabian pokazał, że własności asymptotyczne 
danej metody nie zmienią się, jeżeli (2) zastąpić przez 

(12) 

gdzie An są macierzami dodatnio określonymi o elementach losowych, takich jednak~ 
że dla każdego m (tj. dla każdej realizacji) wartości własne An(m) należą do pewnego 
przedziału [vn, µn], O < Vn ~ µn < oo, [9]. 

Jeżeli nie przyjąć dodatkowo, że O < s1 ~ vn ~ µn~ e2 < oo dla każdego n 
oraz że macierze An są .~\-mierzalne (por. założenie (Z3)), trzeba odpowiednio 
zmodyfikować założenia (Z3)-(Z5). W szczególności, w założeniu (Z5) pierwszy 
warunek należy zastąpić warunkiem 2: anvn = oo, drugi-warunkiem Lanµnc„ < 
< oo, a w (Z3) i (Z4) zamiast ~n wstawić 

%n= a{X1 , ••• , Xn, An}· 
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Założenie [~n-mierzalności An oznacza, iż macierz ta musi być pewną (mie-
rzalną) funkcją argumentów X1 , X 2 , ••• , Xn tylko, czyli - co na jedno wychodzi -
X1,A1Y1,A2 Y2 , ••• ,An_ 1 Yn_ 1 ; konstrukcja An nie może zatem opierać się na 
dokonywaniu dodatkowych obserwacji wartości funkcji f, różnych od czynio-
nych przy określaniu wektorów Y1 , ... , Yn-i· Taki właśnie, prostszy przypadek 
rozważał Kushner [19]. 

Przypadek An niemierzalnej względem a-ciała ~n zbadany został przez Fabia-
na [9]. Autor ten przedstawił metodę optymalizacji (12) z Yn danym przez (9) oraz 
z macierzą An - stanowiącą skończenie różnicowy estymator odwrotności hesjanu 
funkcji minimalizowanej (w punkcie Xn) i spełniającą związek lim An = f;x1 (0), 

n 
z p. 1. W ten sposób Fabian uzyskał stochastyczny odpowiednik metody Newtona. 
Fabian wykazał ponadto, że ciąg n+s1< 2s+ 2 >(Xn-O) ma rozkład graniczny normalny, 
o znanych parametrach(4); tym samym, asymptotyczna prędkość zbieżności 

jego metody jest rzędu O(n-sf< 2 s+ 2 >). Mimo tedy modyfikowania kierunku gradien-
towego, uzyskane oszacowanie nie wykazuje ·wyższości stochastycznej metody 
Newtona nad metodami typu (2). Ten ostatni fakt dotyczy wszakże tylko oszacowań 
asymptotycznych (por. uwagi w rozdziale 1.4). 

W dotychczasowym omówieniu iteracyjnych metod optymalizacji zainteresowanie 
nasze skupiało się tylko na ich własnościach asymptotycznych. Siłą rzeczy, nie intere-
sowaliśmy się zagadnieniem zmniejszenia liczby obserwacji wartości funkcji f, 
wykonywanych na każdym etapie procedury (dla każdego n). Tymczasem w praktyce 
zagadnienie takie ma nieraz bardzo istotne znaczenie. 

Dotąd omówione metody wymagały dla każdego n przynajmniej 2N obserwacji. 
Zieliński [37] zaproponował estymację fx na bazie planu sympleksowego o N+ 1 
wierzchołkach. Odpowiednia randomizacja położenia sympleksu redukuje przy tym 
obciążenie wynikłe ze zmniejszenia liczby punktów pomiarowych z 2N do N+ 1. 
Dokładniej, obciążenie to znika w przypadku f- kwadratowej(5). 

Identyczny wynik uzyskuje się stosując prostszy plan obserwacji, a mianowicie 
zastępując w (1) wersory ei, j = 1, .„, N, N-wymiarowymi wektorami losowymi 
o długości jednostkowej - ;~ 1 c;Nw) E RN, ll~Nw)ll = I), jl = I, „.' N1' i sto-
sując różnice niesymetryczne zamiast symetrycznych, [16]: 

a [ f(Xn+cn;~)-f(Xn)+tff~l)] 

(13) Xn+1 = Xn- c: An f(Xn+cn~~i)~ f(Xn)+ tff~N1> , 

przy czym An jest macierzą o wymiarach N x N1, An = [~~ ... ;~ 1] oraz N 1 jest dowol-
ną (ustaloną) liczbą naturalną, 1 ~ N1 ~N. 

Ciąg {Xn}, generowany przez metodę (13), jest zbieżny z p. 1 do O, jeżeli: (a) speł-

(4) Ponieważ An~ kx1(6), wymagany dotąd warunek a > {J).-1 , {J = s(2s+2)-1, redukuje 
się do a> {J. 

(5) Zbieżność (z p. 1) metody z planem sympleksowym nie była badana, odpowiedni dowód 
nie powinien wszelako sprawiać trudności. 
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nione są założenia (Zl)-(Z5), (b) E~JAn Cn) = E~/1n · E~n Cn 01az (c) rozkłady 
wektorów ~l 1 dominują rozkład równomierny na sferze jednostkowej o środku 
w początku układu współrzędnych (tzn. rozkład równomierny na sferze jest absolut-
nie ciągły względem rożkładów ;i1). Warunek (c) odpowiada wymaganiu, by proces 
szukania rozwiązania optymalnego nie był ograniczony do podprzestrzeni właściwej 
przestrzeni RN. 

Metody typu (I 3) cechuje możliwość modyfikacji rozkładów ;~ 1 , na bazie dotych-
czasowego przebiegu procesu iteracyjnego (por. [31] - rozdział 5 i [32] - roz-
dział 17.4). Nierozwiązany natomiast pozostaje problem doboru N 1 , uwzględniający 

lokalne własności tych metod (takie jak np. wartość E/IXn+i -011 w funkcji ilości 

obserwacji wykonanych do chwili n włącznie - n(N1 +I)). 
Fabian zaproponował estymator Yn wymagający N+ I pomiarów wartości f, 

przy czym przyrosty skończenie różnicowe zastąpił ich znakami, [4]: 

(14) 
a rsign[f(Xn+cne1

)- f(Xn)+ 0°~1 >] l 
Xn+l = Xn- 2;n _ sign[f(Xn+cneN)~ f(Xn)+ @°~N>] ' 

oznaczenia jak w (1) . 
Uwzględnienie tylko znaku przyrostu przyspiesza działanie metody w przypadku 

funkcji f niewypukłej, wolnozmiennej z dala od minimum. W metodzie (14) -
zamiast wersorów ei, j = 1 , ... , N - można oczywiście zastosować jednostkowe 
wektory losowe ~~ 1 , j 1 = I, ... , N 1 ; por. (13) j [16]. Ten ostatni zabieg prowadzi 
do pewnej redukcji obciążenia estymatora Yn, przynajmniej przy kwadratowej 
funkcji f (p. [16] - uwaga '3). Bardzo ciekawą zaletą metody (14) - i metod do 
niej analogicznych - jest możność zrezygnowania z wymagania ograniczoności 

hesjanu fxx (por. (Zl)), jeżeli tylko t&°n spełnia niezbyt ostre warunki dodatkowe, 
[4] - twierdzenie 8.5. 

Uogólnieniem schematu iteracyjnego (14) jest następujący 

(15) 

gdzie Yn jest wektorem o współrzędnych 

y~i> = f(Xn+Cnei)-f(Xn)+ @°~i>, j = 1., ... , N, 

F(Yn) = [F(Y~ 1 >)Fcf~ 2 >) ... F(Y~N>)Y 

oraz funkcja borelowska F jest nieparzysta i ograniczona. 
W zastosowaniach natural~e jest przyjęcie za F funkcji pokazanej na rys. 1 ; 

por. [12]. Intuicyjnie, taka F gwarantuje, że kroki iteracyjne nie okażą się zbyt małe 
w przypadku wolnej zmienności/w danym obszarze i, z drugiej strony, że nie wzrosną 
nadmiernie przy dużych nachyleniach funkcji minimalizowanej. W sytuacjach 
pośrednich realizowany jest krok iteracyjny w kierunku (- Yn). 
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Rys. 1 

1.3. Zasady określania długości kroku iteracyjnego. Wszystkie ~otąd przedstawione 
metody są metodami małego kroku, tzn. długość kroku w kierunku wyznaczonym 
przez - Vn, przy czym Vn może być równe (por. (2), (12) i (15)) Yn, An Yn lub c; 1 F(Yn), jest zdeterminowana i zależy od rzeczywistego współczynnika an. W meto-
dach takich nie prowadzi się optymalizacji długości kroku. 

W praktyce metod małego kroku nie warto stosować. Omówiliśmy je ażeby 
w ten sposób przedstawić ważniejsze procedury doboru kierunku kroku iteracyjnego. 
Obecnie zajmiemy się doborem długości tego kroku. Zadanie takie jest oczywiście 
równoznaczne ze swego rodzaju minimalizacją f w kierunku - vn (w pewnych 
przypadkach -por. (16), (17) -jednowymiarową minimalizację f prowadzi się 

nie wzdłuż półprostej wyznaczonej przez wektor -. Vn i wychodzącej z Xn lecz wzdłuż 
całej prostej o kierunku ± Vn). 

Kushner [19] zaproponował, aby - mając Xn i Vn (uwaga: nie zakładamy tutaj, 
że Vnjest postaci (2), (12) lub (15)) -wzdłuż prostej o kierunku ± Vn, przechodzącej 
przez Xn, stosować jednowymiarową procedurę KW, ucinaną zgodnie z pewną 
regułą jej zatrzymania. Wzdłuż danej prostej zatem, procedura minimalizacji prze-
biega wg następującego schematu rekurencyjnego: 

(16) Xi+i = Xi'-Vnai(2ci)- 1 [f(Xi+ciVn)-f(Xi-ciVn)+Ci], 
gdzie i = 1 , 2, ... , in - 1 oraz in jest losowe, określone przyjętą regułą zatrzymania, 
n ustalone; przy tym X~ = Xn, a ostatnia iteracja n-tego cyklu Xj„ wyznacza punkt 
Xn+ 1 , w którym określa się następny kierunek Vn+ 1 i cały 1cykl się powtarza 
(Xjn = Xn+1 = X~+ 1 ). 

Kushner i Gavin [22] (metoda KG) zaproponowali ponadto, żeby współczynniki 
ai i ci nie zmieniały się, jeżeli ciąg Xi (i = 1, 2, ... ; n ustalone) jest monotoniczny, 
oraz ulegały zmniejszeniu w przypadku oscylacji Xi na prostej. Niech mianowicie 
dane będą dwa ciągi liczb dodatnich {b7}, {di}, przy czym a~ = a~ = b~ i c~ = c'i = 
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= d;; przyjmijmy dalej, że dla pewnych i, k, i > k, ai = b'k oraz ci = dZ. Wówczas 
a['+ 1 = ai = b'k, ci+l. = c? = d;, jeżeli wielkości 

V[(Xi+ 1 -Xi) oraz V;f'(Xi-X/_ 1) 

mają ten sam znak lub przynajmniej jedna z nich równa się zeru; w przypadku 
przeciwnym ai+ 1 = b'k+ 1 , ci+ 1 = df+i · Na ciągi {bi}, {di} nakłada się warunki 
analogiczne do podanych dla oryginalnej metody KW - (Z5): 

oo in-1 L L (bi/di) 2 < oo 
n=l i=l 

maz (przy n+ i--+ oo) bi --+ O, d[' --+ O, bi /(d[') 2 --+ O. 
W metodzie KG, za regułę zatrzymania n-tego cyklu przyjąć można liczbę oscy-

lacji ciągu xr; liczbę taką wybrać można arbitralnie, może też być to zmienna losowa, 
byleby o wartościach skończonych. 

W innej pracy Kushner i Gavin [23] wykazali, że skończenie różnicowy estymator 
pochodnej kierunkowej f (por. (16)) można zastąpić estymatorem znaku tej pochod-
nej, otrzymanym np. przez wykorzystanie sekwencyjnych metod testowania hipotez. 
Tamże podane zo~tały warianty zmienności współczynników a'/, ci, różne nieco 
od omówionych wyżej. 

Jest rzeczą ciekawą, że dowod zbieżności (z p. 1) metody (16) wymaga, by w po-
bliżu punktu zerowania się gradientu funkcji fx, zakłócenie <Ci w istotny sposób 
wpływało na wartość estymatora pochodnej kierunkowej V[ fx(Xi). Dokładniej, 

żąda się, aby rozważany estymator przyjmował z dodatnim prawdopodobieństwem 
zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne (w otoczeniu minimum). Natomiast bardzo 
ogólny - i zarazem naturalny - warunek nakłada się na kierunek Vn. Wystarcza 
mianowicie założyć, że vn nie jest zbyt często prawie ortogonalny do kierunku 
gradientu: 

(17) 

z p. 1 dla pewnych Y1, y 2 > O. 
Warunek (17) jest oczywiście znacznie słabszy od (5). Jest to zrozumiałe, zwa-

żywszy, że zgodnie ze schematem (16), punkty Xi leżą na prostej ± Vn przechodzącej 
przez X", nie zaś tylko na półprostej wyznaczonej przez wektor ( - Vn). W szczegól-
ności, warunek (17) spełniają w oczywisty sposób omówione w poprzednim punkcie 
procedury określania V". 

W podanej metodzie Kushnera-Gavina zwraca uwagę szacowanie pochodnej 
kierunkowej funkcji f w każdym -punkcie Xi. W istocie zabieg taki podyktowany 
jest względami formalnymi - znakomicie ułatwia dowód zbieżności. Trudno jednak 
nie zapytać o prostsze, „bezgradientowe" metody minimalizacji w kierunku. 
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Jedyną do tej pory znaną zbieżną (z p. 1) metodą tej klasy jest metoda Fabiana, 
stosująca się do wszystkich algorytmów omówionych w rozdziale 1.2. Fabian [4] 
proponuje prowadzić na danym kierunku ( - Vn) minimalizację ze stałym krokiem 
anllVnll. Mając Vn obserwuje się wartości Jw punktach Xn-ian Vn, i= 1, 2, ... , 
tak długo dopóki ciąg wyników jest ściśl.e malejący: 

J(X11 -anVn)+t&'~> J(Xn-2anVn)+C~ > ··· > J(Xn-inanVn)+Cin 
oraz - jeżeli i„ jest pierwszym indeksem, dla którego 

J(Xn-inanV„)+t&''/n ~ J(Xn-Un+ l)anVn)+Cin+l 

- za Xn+i przyjmuje się Xn -inanVn. W kontekście schematów (2), (12) i (15), 
przedstawiona metoda Fabiana oznacza zastąpienie an wielkością losową in an. 

Warto tu wspomnieć, iż bardzo interesującą metodę typu (15) z funkcją F jak 
na rys. 1 i fabianowską minimalizacją na kierunku przedstawił Janac [12]. Jest to 
metoda adaptacyjna w tym sensie, że współczynniki an i Cn zmieniają się zależnie 

od dotychczasowego przebiegu procesu iteracyjnego. 
Doświadczenie eksperymentalne autora pozwala mu sądzić, że stosowanie 

minimalizacji na kierunku ma kapitalne znaczenie dla poprawy skuteczności metody, 
przyspiesza bowiem zbieżność ciągu przybliżeń Xn do otoczenia („w pobliże") 

rozwiązania (). Z podobnym poglądem spotkać się można w pracy Jamifa [12] 
oraz w pracach Kushnera i in., [19]-[24]. Wszelako, dla metod omówionych w tym 
rozdziale nie istnieją dotąd analityczne oceny prędkości zbieżności. Szczególnie 
wartościowe byłoby oczywiście opracowanie ocen lokalnych, obowiązujących dla 
ustalonego n. Oszacowania asymptotyczne nie wykazałyby najprawdopodobniej 
wyższości metod z minimalizacją na kierunku; asymptotycznie, przy n--+ oo, a zatem 
przy Xn pozostających w otoczeniu() oraz Xn --+ (), decydujące znaczenie ma poprawne 
wyznaczenie kierunku malenia funkcji, nie zaś optymalizacja długości kroku (por. 
[33], gdzie podano asymptotyczną ocenę szybkości zbieżności z p. 1 dla jednowymia-
rowego wariantu metody (3) z an nie zmieniającymi się, gdy ciąg Xn - przy n rosną
cym - jest monotoniczny). 

1.4. Uwagi i uogólnienia. W części tej wielokrotnie podkreślaliśmy asymptotyczny 
' charakter istniejących ocen szybkości zbieżności ciągu przybliżeń Xn do punktu O. 

Oceny takie dają informację o zachowaniu się metod optymalizacji w otoczeniu () 
i przy bardzo dużej liczbie kroków iteracyjnych. Nic zaś dotąd nie wiadomo o pręd
kości z jaką rozkłady ntJ • (Xn-()) dążą do znanego rozkładu asymptotycznego; 
nie ma też właściwie rezultatów pozwalających szacować EllXn-()W', ó = 1, 2, dla 
ustalonego n. 

W rezultacie, postęp w analizie skuteczności metod optymalizacji stochastycznej 
równoznaczny jest obecnie z uzyskaniem ocen lokalnych (nieasymptotycznych), 
natomiast nie polega już na rozwijaniu teorii asymptotycznej. Odpowiednie oceny 
nieasymptotyczne pozwoliłyby porównać różne sposoby określania kierunku oraz 

3 Matematyka Stosowana XI 
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długości kroku iteracyjnego, przy ustalonym n; ciekawe byłoby - zwłaszcza gdy 
sumaryczna ilość możliwych obserwacji wartości funkcji minimalizowanej f jest 
ograniczona i mała - otrzymanie odpowiedzi na pytanie, czy raczej należy zmniej-
szyć obciążenie estymatora fx w danym punkcie Xn kosztem zwiększenia liczby 
obserwacji wartości f, czy też zwiększyć liczbę kroków iteracyjnych (przy gorszych 
estymatorach fx(Xn)). 

Opracowanie ocen nieasymptotycznych jest jednak dosyć trudne. Np. istniejący 
stochastyczny odpowiednik zasady odwzorowań zwężających, będący niejako 
naturalną podstawą oszacowań dla ustalonego n, przyniósł taką ocenę w jednym 
tylko i to bardzo prostym przypadku jednowymiarowej metody (3) ([3], rozdział 8). 
Inne, znane autorowi wyniki obowiązujące dla ustalonego n mają charakter elemen-

. tamy ( [11]; [31 ], rozdział 4). 
Aż do tego miejsca przyjmowaliśmy konsekwentnie, że funkcja f spełnia zało

żenie (Z2). W przypadku gdy f spełnia tylko (Z I) - w szczególności, gdy jest funkcją 
o .wielu ekstremach - wszystkie przedstawione w ·części I metody optymalizacji 
zachowują własność zbieżności z p. 1 do zbioru zerowania się gradientu fx· Dokład
niej, dla metod typu (15) oraz dla wszystkich metod z fabianowską minimalizacją 
na kierunku dowodzi się tylko istnienia zbieżnego podciągu ciągu {Xn}; por. [4], 
(16], [17]. Z drugiej strony, Newelson i Chaśminskij [28] wykazali zbieżność metody 
(I), nie do zbioru zerowania się gradientu fx, lecz do podzbioru minimów lokalnych 
funkcji f Ich wynik można by prawdopodobnie rozszerzyć i na inne metody, z wy-
jątkiem jednak metody ( 15) i metod z fabianowską minimalizacją na kierunku. 
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