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Abstract

Tais thesis deals with proximal point methods and their use to solve variational in-
equalities and convem optimization problema.

We present two new regularizations families and the respective proximal methods.
The first family, simple in concept, is based on translations of strict convex functions.
The second family contains a broad class of coercive regularizations, extending recent
resulta in the literature. In particular, we extend the double regularizations presented
by Auslender et a/. to a wide class that contains Bregman distances and we succeed
to prove that these regularizations may be used to solve variational inequalities with
maximal monotone operators that may not be para-monotone. We also explore the
relationship of proximal and multiplier methods.

Finally, we present some new criteria to accept approximate solutions of the uncon-
strained problems that have to be solved by multiplier methods.
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Notações e Definições

a $ b: O vedor a C IR" é menor ou igual a b C R" coordenada à coordenada. Se a
relação for estrita (para todas as coordenadas) escrevemos a < b.

Q+ Vetar, de mesma dimensão de a, cujas coordenadas são iguais a max(0, ai), Vi
Analogamente, a. denota o vedor com coordenadas iguais a min(0, ch), Vi.

ch: a i.ésima coordenada do vetar a c ]R"

int A: /ater or do conjunto A C R"

riA: /nterÍor re/at z;o do conjunto A C R" (interior de A com relação à "maior"
variedade aâm que o contém).

{xk},{, .4 C N: Uma sequência com índices em .4. Se .4 = N, usamos a notação {xk}.

Caso a sequência seja de números reais (e não de vetores), usaremos a notação
k

xk ...>.A í: A seqüência {xk}.4 converge para X
.4, caso este coincida com o N.

Mais uma vez podemos omitir o conjunto

f : A --> B: Função que associa a cada elemento do conjunto A um elemento de B

T : A =i B; Operador que associa a cada elemento de A um subconjunto de B

dom f: Z)omz'nío í3/etit;o de f. Se f : A --} R é uma função, domf é o conjunto de pontos
x de À tais que f(x) < +oo. Se f : A =} B é um operador, dom f é o conjunto de
pontos x de A tais que f(x) #: 0.

Uma função f : A -+ B é /ecAada ou semÍ-corztz'nua in/Criar ésc0 se, dada {xk} C A,
x -+ t C A, então lim infK.. f(x') ? f(t).

X
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Um operador T : A. =3 B é gemi-confíhzio enter or se, {xk} C A, x --> í C A e {yt} C B,
y* € T(x') e yt --> g C B, então g C T(t).

Uma função f : R" --> R é dita pr(ária se ela não vale --oo em nenhum ponto x C IR"
e se f for finita em pelo menos um ponto de seu domínio.

C C IR" é chamado de conjunto conoe=o se, para todo ( C [0, 1] e todos cl, c2 C C,
êlcl + (l -- ZI)cZ C C.

Uma função f : R" --} ]R é dita cona;eza se sua epüra/e, epif = {(x, a) C ]R" x IR l
f(x) $ a}, for um conjunto convexo.

A lista de definições e resultados associados a conjuntos e funções convexas é muito
extensa. Duas ótimas referêcias são l37, 411.

Se C C R" é um conjunto cujo fecho é convexo, chamamos de cone de recessão de C.
denotado por C', o cone composto por todas os vetores d C IRn tais que

Vx C ri C, Vcc ? 0, x + ad C C

Se f : ]R" --} (--oo,oo] é uma função convexa, fechada e própria, tomemos R C
dom f. A função f" : R" --> (--oo, oo], dada por

f"(d) ' .l!:= f(í + td) -- f(t)

é conhecida como /unção de recessão de f.i

Õ,A. R" --} (--oo, m], A C R": Denota a /unção ndícadora de A, ou seja, a função que
associa a cada x C R" o valor 0, se x C A, e +oo, caso contrário.

Um operador T : R" :3 R" é monótono se

Vxl,x2 c R", Vyl c T(xl), Vy2 € T(x2), <yl --y2,xl -- xz> ? 0

T é monótono mazima/ se ele não puder ser estendido preservando sua monotoni
cidade.

E impossível apresentar aqui todos os resultados associados a estes operadores.
Uma ótima referência é j41, Clapítulo 12].

iAs noções de cone e função de recessão aparecem na literatura com nomes variados. Por exemplo,
em [37] temos recession cone e recession /uncfion, já em ]23, 24] encontramos asymptalic cone e

asymptofÍc /ancfiorz. Por fim, em j411 usa-se boHzon cone e AoHzon /uncfÍon. Optamos por basear
nossa tradução em [37] por considerarmos que este livro é a principa] referência da área de Aná]ise
Convexa em espaços de dimensão finita. Porém mantemos a notação de j41, Capítulo 3], por ser, ao
nosso ver, mais sugestiva.
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sd,í [R" --} ]R. Um suógradjenfe de f em í é um vedor ' C IR", tal que

Vx c IR", f(x) ? f(t) + <y,x -- t>

O operador que associa a todo ponto x C ]R" o conjunto dos subgradientes de f
em x é chamado de stíódllÍerencía/ de f e denotado por í)f.

Sda f [R" --} ]R. A função f* R" --} ]R, definida por

Vy € R", f*('y) ' s«p {<y,x> - f(x)},
X

é conhecida como /unção cona;ezo colÚugada a f.

De forma aná]oga, a função f.. : R" --} ]R, definida por

Vy € R", f*('y) 'UiTfl<y,x> - f(x)},

é conhecida como /unção cóncoua corÜugada a f

Uma sequência {xk} C R" é .filÜér mozzótona com relação a um conjunto A se

Va c A, Vk c N, ll*"' - .ll $ 11*' - .11

Dizemos que um vedor a é norma/ a um conjunto convexo C em um ponto t C C se cl
não forma um ângulo agudo com nenhum segmento de C que tenha t como um
dos extremos:

Vx C C, <x -- t, cl> 5; 0.
O conjunto de todos os vetores normais é chamado de cone norma/ a C em t
Este cone é sempre convexo.

Seja f : R" --} R e A C IR". O conjunto de todos os pontos de mínimo (máximo) de f
em A será denotado por

Argmin {f(x) }
XCA.

Argmax {f(x) }

Caso este conjunto contenha um único elemento, vamos denotar este ponto de
mmimo {maximo,l por

argmin {f(x) }
x€A

"gmax {f(x)}
k XCA



CAPÍTULO I

Introdução e Problemas

1.1 Introdução

A década de 90 testemunhou uma grande atividade relacionada a métodos de ponto
proximal aplicados à otimização convexa e a problemas de desigualdades variacionais,
bem como ao estudo de sua conexão com métodos de multiplicadores. Nosso trabalho
insere-se nesta tradição e objetivo apresentar algumas contribuições à teoria de pontos
proxlmais.

Nosso envolvimento nesta área iniciou-se no mestrado, quando, baseados em idéias
de separadores, analisamos alguns métodos proximais, sob o ponto de vista de con-
vergência de subseqüências. A extensão destes resultados durante o primeiro ano de
nosso doutorado e a iteração com os pareceristas do artigo j2S] convenceram-nos a usar
diretamente o separador implícito nestes métodos: a queda da função objetivo.

Esta ferramenta foi então aplicada a várias extensões, descritas abaixo. Mais uma
vez, uma análise aprofundada das técnicas desenvolvidas permitiu o estudo de proble-
mas sem a presença de função objetivo, levando-nos à investigação de problemas de
desigualdades variacionais com operadores monótonos maximais.

Introduzimos duas novas classes de funções de regularização que permitem pro-
var a convergência, no sentido de subseqüências, dos respectivos métodos proximais.
A primeira classe, bastante simples, baseia-se em translações de funções estritamen-
te convexas. A segunda consiste de uma ampla gama de regularizações coercivas que
estende resultados recentes de Ben-Tal e Zibulevsky l61 e de Auslender, Teboulle e
Ben-Tuba l4, 51. Em particular, analisamos o conceito de regularizações dupla em um
contexto que engloba distâncias de Bregman, mostrando que é possível usá-las para
resolver problemas de desigualdade variacional com operadores que não são, necessari-
amente, para-monótonos. Estudamos também a ligação destes métodos com métodos

l



1.1 INTRODUÇÃO 2

de multiplicadores.

No caso de otimização, os métodos que propomos apresentam um critério de acei-
tação de soluções aproximadas dos sub-problemas proximais baseados nas condições
propostas por Solodov e Svaiter em l43, 441, mas que não dependem de um passo extra-
gradiente para garantir a otimalidade dos pontos de acumulação.

O restante do trabalho é dividido da seguinte forma:

O final do Capítulo l descreve os problemas que desejamos resolver e introduz um
modelo simples de métodos proximais

O Capítulo 2 inicia-se com uma nova análise de convergência do método híbrido
proposto por Solodov e Svaiter em 1431; baseada em limites para queda da função
objetivo a cada passo. A prova apresentada é bastante simples, mas já contém as idéias
principais que vão permear a análise dos algoritmos propostos nos capítulos seguintes.
Além disto, a Seção 2.2 contém a teoria necessária para relacionar métodos proximais
e métodos de multiplicadores.

O Capítulo 3 introduz métodos proximais baseados em translações de funções estri-
tamente convexas. Analisa também os métodos de multiplicadores que podemos derivar
a partir desta classe de regularizações, estendendo a classe de penalidades P: descrita
por Bertsekas em ]8].

O Capítulo 4 apresenta uma nova classe de distâncias coercivas e analisa a con-
vergência de um modelo de algoritmo proximal baseado nesta classe. Mostramos que
é possível construir exemplos de nossos termos coercivos a partir de (p-divergências e
distâncias de Bregman, usando uma técnica que denominamos mudança de escala. Em
seguida, este modelo é aplicado ao caso de otimização, resultando em uma generalização
parcial de l51

O Capítulo 5 estende a idéia de regularizações duplas descrita em l4, õl. Esta in-
teressante classe de distâncias generalizadas permite recuperar a li'ejér monotonicidade
da sequência proximal com relação ao conjunto de soluções de um problema de desi-
gualdade variacional

O Capítulo 6 discute técnicas para permitir a solução aproximada dos sub-problemas
de métodos de multiplicadores. Alguns experimentos numéricos preliminares são apre-
sentados.

No Capítulo 7, apresentamos brevemente algumas linhas de desenvolvimento futuro.

O Apêndice B explora, rapidamente, a correlação entre p-divergências e distâncias
de Bregman quando aplicamos a mudança de escala. Descrevemos como várias regula-
rizações podem ser obtidas, ao mesmo tempo, de membros destas duas classes.
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1.2 Os Problemas

Esta seção tem como objetivo servir de ponto central para a definição e referência dos
problemas que iremos tratar nesta tese.

Iniciamos denotando por B uma caixa n-dimensional, possivelmente ilimitada:

B e!([al,bl] x x [a.,b.]) n R",
--oo $ ai < bi $ +oo para i" l, . .. ,n.

O problema mais simples que vamos estudar é:

Definição 1.2.1. Seja f : R" -+ (--oo, +oo] uma função convexa, própria e fechada. O

proa/ema de programação cona;eza em ca za é o problema de

min f(x) ,. ..
s.a x C B. \i'i'l

Se B = R", vamos empregar também o nome proa/ema de programação conde a {l'res-
D

Estamos também interessados em problemas de otimização convexa com restrições
funcionais mais gerais:

Definição 1.2.2. Soam f : R" --} (--oo,oo] e g : R" --} (--oo,ool", tais que f e as
componentes de g, gi, i = 1,
i-l ,'m,,)

, m., são funções convexas, próprias, fechadas e para

ridomgi :)ridomf e domgi Ddomf.
O proa/ema de programação cona;eaa prima/, ou simplesmente prima/ é o problema de

min f(xl
s.a g(x) $ 0. (1.2)

Supomos ainda que este problema possui valor ótimo finito. D

Associado ao problema primal, definimos o seu dua/ /agrangiano

Definição 1.2.3. O proa/ema dua/ é o problema de

max F(À) 'infxclK« {L(x,À)}
s.a À 2 0, (1.3)

no qua] L : ]RnX Rm --} ]R é a /unção /agrang ana esfera da, ou simplesmente /agrangiarzo

L(x,À) ' f(x) + <À, g(x)> - õKT.(À).

D



1.2 0S PROBLEMAS 4

A ligação entre estes dois problemas tem sido objeto de estudo constante na literatura
de programação não-linear e será essencial neste trabalho. Em particular, é fundamental
a relação de conjugação entre a /urzção perturbação do /ado-direita, v, associada a (1.2)
e a função objetivo dual:

Lema 1.2.4. /38, .nremp/o -Z e Teorema V7 Sqa v : R" --} R dada por.

VÀ C R", v(À) elinflf(x) l x c IR", g(x) $ À}

Então,
VÀ € R", F(À) = --v*(--X)

D

Outro resultado que desempenhará um papel importante nesta tese é

Teorem.a 1.2.5. O corÜtlnfo de se/wções dwaás é 7zão vazio e /imitado se, e somente se,
Caíste X € domf fa/ gue g(X) < 0. Chamaremos esta ú/t ma condição de condição de
quali$cação de Slatet,

Z)emonsfração. Apesar de acreditarmos que este resultado é clássico, apresentaremos a
sua demonstração uma vez que todas as referências que encontramos [21, 30, 31] assu-
miam que f e gi, i= 1 , . . . ,m, eram Lipschitz contínuas, o que não é necessariamente
verdade na fronteira dos domínios efetivos de funções convexas.

l Considere que o conjunto de soluções duais é não vazio e limitado.

Sda ).'' 2 0 uma solução dual. Suponha, por contradição, que a condição de Slater
nao e valida:

,ax C domf, g(x) < 0.

Usando o Teorema generalizado de Gordan l29, Teorema 4.2.31, vemos que existe
h C RT, tal que h #: 0 e <h, g(x)> ã 0, para todo x C domf. Então, para todo
real M > 0,

Vx C domf, f(x) + <À'' + Mh, g(x)> ã f(x) + <À*, g(x)>

Lembrando que h é positivo e não-nulo, podemos tomar o ínfimo em x e concluir
que

F(À''' + Mh) ? F(À*).

Portanto À* + Mh também é uma solução dual. Como podemos escolher M
arbitrariamente grande, temos uma contradição com a limitação do conjunto de
soluçoes duais
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2 Considere que ]t C domf, g(í) < 0.

Usando l37, Corolário 28.2.11, vemos que o conjunto de soluções duais é não vazio
Seja À'" ã 0 uma solução dual e F* o valor ótimo dual, que é igual a F(À*)
Chamemos de p. 'g mini-l....,«{jgi(t)1} > 0. Temos:

1:* + p. llÀ*ll. $ r(x*) - <À*, g(t)>

- iTf {f(x) + <À*, g(x)>} - <À'', g(t)>
$ f(t).

Portanto.

llÀ*ll. É
f(t) -- F*

»

D

Uma extensão natural dos problemas de otimização acima pode ser feita usando-se
operadores monótonos maximais e desigualdades variacionais.i Neste contexto, estamos
interessados em:

Definição 1.2.6. Seja T : R" :8 R" um operador monótono maximal tal que dom Tn
int B # g.2 O proa/ema da designa/dado uarÍacíona/ é o problema de encontrar x € Rn
tal que:

0 c T(x) + NB (x). (1.4)

Nesta inclusão, NB (x) denota o cone normal à caixa B em x.

Caso B = R", usaremos o nome busca de zeros de T. D

1.3 Métodos Proximais

Considere o problema de programação convexa em caixa (1.1).

Seja D : R" x R" --> (--oo, oo] tal que, para cada y C int B:

INa verdade, o problema de busca de zeros de operadores monótonos maximais generaliza os pro-
blemas de otimização convexa, o problema de busca de zero de operadores de sela associados a funções
convexo-côncavas, entre outros. Para a definição e resultados sobre operadores monótonos maximais
veja j41, Capítulo 121 . Em particular, o operador subdiferencial, af, é monótono maximal l4i, Teorema
12.17] ; porém existem operadores monótonos maximais que não são subdiferenciais de nenhuma função
j41, Teorema 12.25].

besta condição é necessái'ia para garantir a maximalidade da soma de operadores: T + NB [41,
Corolário 12.44].
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1. D(.,y) é finita em uma vizinhança de yl

2. D(',y) é própria, fechada, estritamente convexa em seu domínio efetivo e atinge
mmimoemy.

Vamos chamar de método proxima/ uma recursão do tipo

xl C B, xk+l = argmin {f(x) + cctD(x,xK)} ,
X

(1.5)

{ak} é uma sequência de reais positivos conhecidos como parâmetros de rega/arização.
A função D receberá o nome de reg /arázação ou distancia venera/{zada.

Em muitas situações, é interessante considerar que a distância generalizada é se.-
paráve[, isto é, que existem di : ]R x R --} (--oo, oo] tais que

'11

Ei-l0(x,y) = di(xi,'yi)

Além disso, podemos estar interessados em métodos proximais que permitam o uso de
diferentes parâmetros de regularização para cada coordenada. Neste caso, a recursão
(1.5) torna-se:

*' . B, *''' - "Ti- líOO + êl "'Fd'(X,+)l . (1.6)

Para simplificar a notação, definimos

V.0(x,y) ' ;i!(x,'y), (1.7)

« (":,u:) 'Ê: (n,u'). (1.8)

Vamos também estudar métodos proximais para a resolução do problema de desigual-
dade variacional (1.4). Neste caso, (1.6) pode ser facilmente generalizada, obtendo-se:

xl C B, 0 C T(x*+l) + dias(a')VID(x'+l,xt), (1.9)

na qual "dias(at)" denota a matriz diagonal obtida a partir do vedor de parâmetros
a:k

Por íim, chamaremos de iVétodo Proxima/ O/ássÍco o método proximal que usa o
quadrado da norma euclidiana como regularização.



CAPÍTUI.0 2

IN4étodos Proximais como Métodos
de Descida e sua Relação com
Métodos de Multiplicadores

2.1 Uma versão inexata do método proximal base.
ada em propriedades de descida

Nesta seção, vamos analisar o método de ponto proximal clássico sob a perspectiva de
métodos de descida para programação não-linear. Apresentaremos também um critério
para aceitar soluções aproximadas do passo proximal. Outra característica desta seção
é que os resultados são obtidos de forma agradavelmente simples, apesar de já apresen-
tarem as idéias básicas que vão permear o restante deste trabalho.

Em 1401, Rockafellar provou a convergência do método proximal clássico com reso-
lução aproximada dos sub-problemas. Para obter seus resultados, ele considerou que os
erros feitos a cada iteração são somáveis. Em 1431, Solodov e Svaiter obtiveram resul-
tados mais robustos, provando que os erros relativos podem se manter constantes caso
sda introduzido um passo intermediário composto por uma projeção.

A seguir, vamos apresentar uma nova prova dos resultados de 1431, considerando que
os operadores estão definidos no IR". Além disto, demonstraremos que é possível obter
resultados de convergência no caso de otimização que não dependem do passo extra de
proleçao.

7
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'xk+l

Figura 2.1: O ângulo 0

Caracterização da descida

Estamos intel'essados em estudar o problema de minimização irrestrita, introduzido na
Definição 1.2.1, com a hipótese adicional que a função objetivo é finita e continuamente
diferenciável em todo Rn

Uma estratégia usual para resolução deste tipo de problema é o emprego de um
algoritmo que garanta o decréscimo da função objetivo, como o método de Cauchy ou
estratégias baseadas em regiões de confiança. A idéia é assegurar a otimalidade dos
pontos de acumulação através de um "decréscimo suficiente"i da função objetivo.

Suponha que estamos interessados em estudar o quanto f decai em uma sequência
{xk}. Uma forma indireta de estimar esta queda é usar a convexidade de f para concluir
que

l,t+l e! Vf(x'+'),
Isto é equivalente a

f(x') ? f(x'+') + <'yl'+' ,xk

f(x') ? f(x'+')+ Ih''+' llllx' -- x'+' ll cos o,(2.i)
na qual 0 é o ângulo entre k+l e xk -- xk+l (como ilustra a Figura 2.1).

O ponto xk+l certamente será "melhor" do que xk se 0 for um ângulo agudo. Consi-
derando o triângulo ]xk,xk+l,xk+l +yt+l], apresentado na Figura 2.1, 0 será agudo se
o lado oposto a ele não for o maior dos lados deste triângulo. Uma maneira de garantir
esta propriedade é verificar o seguinte critério de aceitação:

lly''F' + (x''''' -- x')ll $ c,m«{lly'F' ll, llx'''' -- x'll}, (2.2)
l A palavra su#cienfe não é definida formalmente propositadamente. Existem várias tentativas de

dar um significado preciso a su#cÍenfe. Um exemplo são os modelos básicos de algoritmos em [33].
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no qual a é um número positivo estritamente menor que l.

Começaremos nossa análise observando algumas propriedades simples do triângulo
[xk, xk+l , xk+l +l,t+l]. Chamemos de M o comprimento do maior lado deste triângulo,
(M elmaxlll'rt+l ll, llxt+l -- xtll}) e a o ângu]o oposto a este lado.

Lema 2.1.1. usando a rzotação de$n da acima e éP.Py,

0 5; sen 0 $ a (e p.,t««f. coso ?

Z)emonstração. Usando a lei dos senos

M ll'yK+l + Xk+l --xtll
sencc sen 0 '

logo,
sen 0 ll'r'+' + xk+' -- xtll
sen ct M

A demonstração está concluída. D

Este Lema mostra que (2.2) não só garante que 0 seja um ângulo agudo, (2.2) força
o ângulo O a não se aproximar do ângulo reco, uma vez que ele deve ser menor que
arcsen(a) < n/2

O critério de aceitação também implica que a razão entre llyt+l ll e llxt+l -- xtll é
bem comportada:

Lema 2.1.2. Seja M. def maxljj'yt+l 11, jlxk+l -- xtllJ e 'm. o menor destes dois ntímeros.
$e ua/e (2.2), então

(l -- a)M $ m $ M.

l)emonstração. Claramente,

M -- m $ 1lx' -- x'+l -- r'+lll $ aM ::}
(l -- a)M 5; m.
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Usando os resultados acima e a estimativa do decréscimo de f dada por (2.1), obte-
mos

f(x*) ? f(x'+' ) + (l -- cr)

? f(x*+' ) + (l -- cí)vÍ':'all'y'+' ll'
(2.3)

Isto sugere o seguinte método de descida

Algorítmo 2.1.3. .A4éfodo Proxima/ /nezafo para / nções -Dil/ererzcÍáueÍs

Seja f : R" -+ R uma função convexa e diferenciável e seja a um número em [0, 1)

1. 1nicialização: Comece com xl C R";

2. lteração: Encontre xk+l tal que, para 'k+l '!g Vf(xt+l) e ek+l def l,t+l +Xk+l .Xk

je"'ll $ amaxljl'y"' ll, llx'+' -- x'll}

Isto pode ser feito por meio de uma minimização aproximada de

fb') + l;llx - x'll:.

D

Aplicando recursivamente a desigualdade (2.3) concluímos que

f(xl) ? f(xt) + (l -- CF)vi -- Ú }. ll'villa.
j-z

k

(2.4)

Portanto, a sequência {f(xk)} é decrescente, e assim, ou ela é ilimitada inferiormente ou
converge para um valor real. Neste último caso, (2.4) implica que '*( = Vf(xt)) -+ 0'
o que nos leva a enunciar o seguinte resultado de convergência:

Teorema 2.1.4. Sega f : R" --} R conoeza, cona n amante dijferencíát;e/ e /imitada
inferiormente. Então, todos os pontos de ücum'utação dü seqiiência gerada pelo Atgorit-
mo 2.1.3 são soluções do T)roblema programação de conue=a irrestrito.

Z)emonstração. Seja X o limite de uma subseqüência {xklkcx:. A discussão que segue a
desigualdade (2.3) mostrou que, sob as hipóteses acima, 'yK --} 0. Portanto, a continui-
dade de Vf implica que Vf(í) = 0, assim í é um mínimo de f. []

2Na verdade ll'ykll é l2, ou seja ela deve ser quadrado somável
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O caso não-diferenciável

Nesta seção, vamos abrir mão das hipóteses de diferenciabilidade de f e explorar melhor
sua convexidade. Isto é, vamos estudar o problema de otimização irrestrito (1.1) sem
hip(5teses adicionais.

O substituto natural do gradiente de f é o operador subdiferencial j41, Capítulo 81,
af, uma vez que para 'yt+l C af(xt+l ) a desigualdade fundamental

f(x') ? f(x'+l ) + <'y'+' ,xk -- x'+l>

ainda se verifica

Seguindo a sequência de desigualdades (2.1) a (2.3) podemos observar que, com as
definições acima, elas também se mantêm válidas, em particular:

f(x') ? f(x*+' ) + (l -- a) T:Pll'r'-'-' llZ
Mais uma vez, usando esta desigualdade para motivar um algoritmo de otimização,
somos levados a minimizar aproximadamente

f(x) + !'llx - x'';ll:

Observe que a norma euclidiana regulariza a função objetivo original garantindo con-
vexidade forte e, portanto, melhorando as propriedades de convergência dos algoritmos
usuais de minimização. Porém, ela "obriga" o próximo iterado a se manter próximo
do ponto anual e é possível que desejemos reduzir este efeito. Introduzimos então o
parâmetro de regra/arização ak que pode ser usado para controlar a "influência" da
regularização. A função que vamos minimizar torna-se:

f(x) + !} llx - x'll:.

Estas idéias materializam-se no seguinte método proximal

A[goritmo 2.1.5. ]1/díodo Proaáma/ /Regato para .funções (hnz;elas

Seja f : R" --} (--oo, oo] uma função convexa, própria e fechada. Seja a um número
em [0, 1 ) e ã uma constante positiva.

1. 1nicialização: Comece com xl C IR";

2 lteração: Escolha ak tal que 0 < ak $ ã.
af(x'+' ) e e*+l e! y'+' + ak(x*+' -- x'),

Encontre xk+l tal que, para yt+l €

je"' ll $ am«{llr"' ll , atllx"' -- x'll}. (2.5)
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Isto pode ser feito minimizando aproximadamente

f(x) + !:llx - *'ll:.
D

Teorema 2.1.6. Sda f : ]R" -+ (--oo,oo] ama /unção comi;eza, pr(baía, /ecÀada e

limitada inferiormente. Então, todos os pontos de acumulação da. sequência gerada Feto
algoritmo prozimat ine:Bato são soluções do problema conue=o irrestrito.

Z)emonstração. Analogamente ao feito na demonstração do Teorema 2.1.4, definimos

M e! maxlllyt+l 11, aKllxt+l -- xtll} e

m '!g minlllrt+l ll , atllxt+l -- xtll}.

Podemos então mais uma vez percorrer o caminho que levou à desigualdade (2.3) e,
com o auxílio de (2.5), mostrar que vale uma pequena variação desta desigualdade:

f(x') Z f(x'+') + -!-(l -- a)«Í:f;Íllv'+' ll:

Lembrando que {ctk} é limitada superiormente, podemos concluir mais uma vez que se
{f(xt)} for limitada inferiormente, então t --> 0. Usando a semi-continuidade exterior
do operador subdiferencial concluímos que todo ponto de acumulação de {xk} minimiza
f D

Operadores monótonos maximais

Métodos de ponto proximal são importantes para a solução do problema mais geral de
busca de zeros de operadores monótonos maximais: dado um operador T : R" =} R"
monótono e maximal, deseja-se encontrar um ponto x tal que

0 c T(x)

Neste contexto ainda é possível usar as idéias geométricas que apresentamos.

Nosso ponto de partida é a versão ezata do método de ponto proximal clássico, dada
por

y'+' c T(x*''''),
y*+' + a.(x'+' -- xk) = 0
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Em 1401, Rockafellar introduziu alguns critérios de aproximação para relaxar a igualdade.
Em 1431, Solodov e Svaiter provaram que, com a introdução de um passo intermediário
de projeção, é possível usar critérios de aceitação ainda mais permissivos que os de
1401. Este método é conhecido como a/gor fmo Àür do proleção-ponto proxima/ nezato.
Apresentaremos uma demonstração alternativa da convergência do método proposto
por Solodov e Svaiter baseada em idéias semelhantes àquelas usadas para analisar os
Algoritmos 2.1.3 e 2.1.5.

O algoritmo híbrido projeção-ponto proximal usa um passo proximal inexato para
obter um hiperplano que separa xlc do conjunto de soluções. O novo iterado, xk+l , será
a projeção de xk sobre este hiperplano; logo xk+l estará mais próximo do conjunto de
zeros de T do que xk (Figura 2.2). Formalmente temos:

Algoritmo 2.1.7. ,4/gorilmo J?'ü7'Ído Proleção-Ponto Proxima/ /neaato
Seja T : R" :B R" um operador monótono maximal. Sda a um número em [0, 1) e ã
um real positivo.

1. 1nicialização: Comece com xl C IR";

2. lteração: Escolha a]. tal que 0 < ak $ ã. Encontre tt e ?k C T(ilt) tais que

11?* + ak(t' -- xl')ll $ amaxtllV'll , aKlll' -- x'll}, (2.6)

o que pode ser feito através de uma resolução aproximada de

0 c T (x) + ak(x -- xk)

Então, xk+l é a projeção de xk sobre o hiperplano que passa por ík e que tem yt
como normal, ou sqa

xk+l = x' -- {11\i!;iÊ18»?'. (2.7)

n

Destacamos que o algoritmo descrito acima é análogo ao Algoritmo 2.1.5, porém
o caso de otimização não necessita da projeção. A necessidade da projeção deve-se à
ausência de uma função de mérito explícita para o caso geral de operadores monótonos:
não existe uma função sendo minimizada. A projeção garante que o novo ponto xk+l ,
estará mais próximo dos zeros de T do que xk. Isto é uma conseqiiência direta da
monotonicidade de T, pois para todo x* C T

<x* t*,?* - 0'> - <x* -Í',?'> $ 0,
e, como já vimos, o ângulo 0 entre xk -- jk e yt é agudo, o que garante que

<xk -- Í',;?'> > 0
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k+l

T-'(O)e
Figura 2.2: A projeção após o passo proximal aproximado

Desta forma o hiperplano que passa por tt e tem ?k como normal separa estritamente
xk e T-l(0) (como sugere a Figura 2.2). Já que xk+l é a projeção de xk sobre este
hiperplano, temos que para todo x* € T l(0):

llx"' -- x*ll: 5; llx' -- x*ll: -- llx"' -- x'll:. (2.8)

Assim, a função que decai a cada iteração é a distância ao conjunto solução. Podemos
enunciar o principal resultado desta seção:

Teorema 2.1.8. Sega T : IR" :3 R" monótono e mazÍma/. Suponha ainda que T possuí
pelo menos um zero. Então, a sequência gerada Feto ütgoritmo híbrido T)roàeção-ponto
prozáma/ áneaato conoerye para Hm zero de T

Z)emonstração. Mais uma vez, chamamos de 0 o ângulo entre xk -- tt e VK e definimos

M '!! maxlllykll , atlltt -- xi'll} e

m '!g minlljytll , aklltk -- xtll}.

Usando os Lemas 2.1.1 e 2.1.2, concluímos que

cos (2.9)

(2.10)
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Seja x* um zelo de T. Usando a equação (2.8), concluímos que lIxE -- x'''ll é uma
sequência não-crescente e limitada inferiormente (por 0) e que llxt+l -- xKll --} 0. Já a
definição de xk+l diz que

*"' -- *'ll - llt' -- *'ll «; o,

o que, junto a (2.9), leva-nos a concluir que

k:-kX X --> o (2.11)

(2.12)

Como {ak} é limitada superiormente, (2.10) implica que

?' --> o.

Por outro lado, sabemos que llxK -- x*ll é não-crescente, logo {xk} é limitada, pois
está contida na bola de centro xl e raio llxl --x*ll. Seja t ponto de acumulação de {xk}.
A Equação (2.11) diz que í também é ponto de acumulação de {tt}. Lembrando de
(2.12), a semi-continuidade exterior de T implica então que 0 C T(t).

Por fim, aplicando a desigualdade (2.8) para x* ' t concluímos que llxt -- tll é não-
crescente e que llxt--tll converge para zero em alguma subseqüência. Logo, lIxE--tll --} 0,
ou seja, x' --> í. []

2.2 Conexão com métodos de multiplicadores

Em 1391, Rockafellar mostrou que o método de multiplicadores clássico, introduzido por
Hestenes [221 e Powel1 ]34], pode ser interpretado como uma forma indireta de ap]icar o
método proximal clássico à solução do dual de um problema de programação convexa,
no qual cada passo proximal equivale a uma minimização irrestrita envolvendo apenas
os dados primais.

Essa técnica foi amplamente explorada na literatura para a obtenção de diferentes
métodos de multiplicadores a partir de variações do método proximal clássico, como em
l8, 28, 27, 6, 5, 3, 25, 421.

Esta seção dedica-se a apresentar, independentemente do termo regularizador usado
no método proximal, a relação entre métodos de multiplicadores e métodos proximais.
A nossa abordagem baseia-se na análise ligando os métodos clássicos contida em l7,
seções 5.4.5, 5.4.61 e estendida para regularizações gerais em l25, 421.

Durante o restante desta seção vamos estudar o problema de programação convexa
descrito na Definição 1.2.2. Lembramos que consideramos que o t;a/or ótÍmo deste
proa/ema é./frito. A ferramenta básica que nós vamos explorar é a relação entre o primal
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e seu dual lagrangiano, sobretudo o Lema 1.2.4, bem como resultados de dualidade de
Fenchel 1361 e l37, Capítulo 311.

Estamos interessados em relacionar soluções da maximização da função objetivo dual
perturbada por um termo côncavo (como é feito em métodos proximais) com soluções
da minimização de penalizações do problema primal.

Definição 2.2.1. Uma pena/idade é uma função P : R" --} (--oo, oo] convexa, própria,
fechada, não-decrescente (u ã v :+ P(u) ã P(v)) e tal (lue 0 C dom P.;

Definimos ainda a seguinte notação: se x C IR", P(g(x)) denota a composição de P
e g, caso g(x) C ]R", ou +oo, caso contrário.

Chamaremos de pena/ázação do prol)/ema prima/ ou de proa/ema prima/ pena/azado
um problema na forma

min f(x)+ P(g(x))
s.a x € R.n

D

Uma caracterização alternativa da monotonicidade das penalidades4 é dada no lema
a seguir:

Lema 2.2.2. Sda h : R" --> (--oo,oo] tina /unção cona;eza pr( r a e /ecAada
h é não-decrescente se, e somente se, domh* c RJ'.

Demonstração

e h não-decrescente :::> dom h* C RT.
Seja U C R" tal que yj < 0, para algum j
j-ésimo vetar da base canónica. Temos

Seja x C dome e denotemos por ej o

Vcc > 0, h*(y) ? <x -- ccej,y> -- h(x -- aej)
? <x,y> + cclyjl -- h(x) ::}

h* (y )

e dom h* C iKT' + h não-decrescente
Como h é fechada,

h(x) (x) {<y,x> --h*(y)}

,x> - h*(y)} .
uZO

y

(2.13)

30 C dom P e P não-decrescente, implicam que dom P D JKT
40 fato de serem nãa.-decrescentes .
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Além disto, dados a ? b e y ? 0

<, a> ?: <y,b> +

<y, a> -- h*(y) ? <y,b> -- h*(y) (gn
h(a) ? h(b).

D

Outro resultado fundamental é

Lema 2.2.3. Sega P : R" ---} (--oo,oo] ama pena/idade. $da g
« /unção restrição do proa/e«,a prima/. .Então, a /unção P(g(.))
de$nida em 2.2.1, é própria, e condena.

IR" --} oo.oo
R" --> (--oo, oo

Z)emorzstraçâo. Para mostrar que P(g(.)) é própria, basta provar que ela é finita em
a[gum ponto t C ]R". Sda t um ponto viáve] prima]. Então P(g(t)) $ P(0) C ]R.

Agora, seja Z] € [0, 1] e x e y dois pontos em que P(g(.)) é finita. Temos:

P(g((x+(1 - 0y)) $ P(Z:g(x)+(l - 0g('y))
$ P(g(x)) + (l - OP(a(u))

IConv. g e P não-dec.l

IConv. de PI

D

Lema 2.2.4. Soam P, g e P(g(-)) como no /ema acama
P(g(-)) á.ÊcÀ«'Í".

Se dom P* n Rh. #: 0, então

Z)emonsfração. Sabemos que P = P". Isto nos leva a tentar provar que

Vxc R", P(g(x)) = sup {<v,g(x)> --P*(v)}
VCdom P+ ' '

Neste caso, como o Lema 2.2.2 garante que dom P* C R]', P(g(.)) será fechada, por ser
o supremo pontual de funções fechadas j41, Proposição 1.261.

A definição de P assegura que a equação acima vale sempre que g (x) C R". Portanto,
basta provarmos que, se gi(x) = +oo, para algum i= 1 , . . . , m, então o supremo acima
também vale +oo. Seja v C dom P* n iK:i\.. Temos:

<v,g(x)> -- P*(V) (+oo) + .:. vjgj(x) -- P*(V)
j=1.....m

D
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No lema anterior assumimos a hipótese que dom P* íl Rh. # g, que será natural em
nossas aplicações, uma vez que sempre conheceremos P*. Porém, esta condição pode
ser substituída pela restrição equivalente que P depende de todas suas variáveis, isto é,

#i c {l , . . . , m.} tal que Vu C Rm,

P(ul,... ,W-l,'u{,'ui+l,... ,u.) = P('ul,...,'ut l,0,'ui+l,...,'u.).(2.14)
Esta hipótese é mais adequada se não conhecermos p'''. Esta última condição é natural
pois, caso P não dependa de alguma de suas variáveis, o respectivo problema penalizado
iria "esquecer" uma restrição

Notamos ainda que não basta que P sda uma penalidade para que P(g(-)) seja
fechada. Um exemplo disso é P(ul,u2) = max(u2,--l) (neste caso, P*(ul ,u2) = +oo,
se xl # 0). Para gl (x) = 1/x -- 1 + Õa.....(x) e g2(x) = x -- 1, temos

P(g- (x), g:(x))
+oo se x < 0

x -- l se x > 0;

que não é fechada.

Apoiados nessas definições e resultados, podemos enfocar a relação entre problemas
penalizados e problemas duais perturbados. Um primeiro, e importante, passo nesta
direção foi feito em l7, seção 5.4.51). Apresentamos a seguir uma pequena extensão
deste resultado:

Proposição 2.2.5. (]7, seção 5.4.5]) Sda P uma pena/ dado, v a /unção pertaróaçãa
do /ado-direito e F a /unção oóyetít;o dua/. Se ridomv íl ridomP # 0 ou ridomF íl
ri dom P* # 0, então;

*llJ. {f(x) + p(g(x))} .2:i,. {v(u) + p(u)} - ,l:l&. {r(À) -- p*(À)}-

Z)emonsfração. Como P é não..decrescente:

*llgn {f(x) + P(g(x))} ).z« {f(x) + P(g(x))}

ueRm*'R". g(*)g« {f(x)+ P(g(X))}

"cRm"R". g(*)Éu {f(") + P(U)}
(u) + P(u)}.

ucRm '

Por outro lado,

*llti. {f(x) + P(g(x))} ? x.R«,d*)CR"'

? . {n-f- {v(u) + P(u)}.

{v(g(x)) + P(g(x))}
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Portando, a primeira igualdade está provada.

Já que assumimos que o valor ótimo primal é real, F e v serão funções próprias.
Podemos então usar o Lema 1.2.4 e o Teorema de dualidade de Fenchel l37, Teorema
31.11, para concluir que:

.g:g.. {v(u) + P('u)} {F(À) -- p'''(À)}

Como fora do ortante positivo F vale --oo e P vale +oo, a segunda igualdade está
demonstrada.[]

Infelizmente este resultado relaciona apenas os valores ótimos dos problemas e não
suas soluções, como desejamos. Contudo, se a perturbação do dual for estritamente
convexa, é possível recuperar a solução da otimização dual a partir de uma solução
qualquer do problema primal penalizado, como mostramos a seguir:

Teorema 2.2.6. Sda D : ]R" --} (--oo, oo] ma /unção está lamente conueza, própMa,
/ecÀada e g e atinge mínimo no RT. Se P é a /unção conoezo colÜtigada de D + õRP,
então P é wma pena/ dado. .4/ém disto, se

Ã - argmax {F(À) -- D(À)} e
ÀCRT' ' '

t C Argmin {f(x) + P(g(x))},
xcRn ' '

Ã - VP(g(t))

Z,)emonstração. Vamos mostrar que P é uma penalidade. Claramente P é convexa,
própria e fechada, pois é a função conjugada de uma função desta classe. O Lema 2.2.2
garante que P é não-decrescente. Além do mais, se ü C RJ' é um ponto de mínimo de
D, então

0 C a(0 + 8KP)(Ü) # Ü C aP(0).
logo P é finita no 0. Portanto, P é uma penalidade.

Para a demonstrar a segunda parte do teorema, faremos uso de:

Eeo-«-a 'Z.'Z.'T. [36, Teo«m« 2] S.j. -t (g) «-m« função co«.« (Gane«.) e p«óp«i«
rlo W". Sul)tenha que a, desigualdade de Fenchel seria válida como zma igu,atdade. Então,
t (í um ponto onde f -- g atinge múimo, se, e somente se, af(X) e ag(t) tit;eram wm
ponto em comum. .4/ém disto, a intersecção af(í) n ag(í) coincide com o co@Hnto dos
po?ztos orzde g,.. -- f* atinge mázÍmo. n

(2.15)
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Lembrando de (2.15), vemos que P é subdiferenciável na origem. Como P*(= D +
õiKT.) é estritamente convexa, concluímos que 0 C int doma j41, Teorema 11.131. Por
outro lado, assumimos que o valor ótimo do problema primal é finito, e deste modo
0 C doma. Logo, 0 é aderente a ridomv. Concluímos que int domP íl ridomv :# g.

Usando a Proposição 2.2.5 obtemos:

*j1lfn {f(x)+ P(g(x))} {v(u) + P(u)}
- ;«P {'(À) -o(À)}

ÀC]R:' ' '

A deânição de í e o fato de P ser não-decrescente garantem que f(í) = v(g(í)). Por-
tando, definido-se t '!g g(t), temos que

v(ü) + P(Ü) {v('u) + P(u)}u.CRnt b ' ' ' 'i

- ;«P {'(À) - o(À)}

O Lema 1.2.4 mostra que podemos usar o Teorema 2.2.7 para concluir que:

X - 'tgm- {F(À) -0(À)} C aP(ü) - {VP(g(t))}.
?tcRTlt ' ' ' ''

A última igualdade é uma consequência do fato de P ser a função convexo conjugada
de uma função estritamente convexa, logo P é diferenciável sempre que for subdiferen-
ciáve[ j41, Teorema 11.13]. []

Para aplicar este resultado à resolução do problema dual por um método proximal,
basta lembrarmos que dada uma distância generalizada D, D(., Xk) é estritamente con-
vexa, própria, fechada e atinge mínimo em Àk. Logo o Teorema 2.2.6 diz que o passo
proximal,

À"' - 'rgmax {T:(À) - O(À,À')},

pode ser feito minimizando um problema primal penalizado por

P (-,À*) +Õ«T.(-))*,
sempre que este problema tiver soluções.

Desejamos assim encontrar condições que garantam que o problema primal penali-
zado tenha soluções, assegurando que o método de multiplicadores proposto esteja bem
definido. Apresentamos uma resposta parcial a esta pergunta.

Mais uma vez, chamaremos a função convexo conjugada de (D + õJKF) de P. Para
facilitar a apresentação usaremos também a seguinte convenção:

Vx C R", P(X) '= P(gjx)).
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Lema 2.2.8. Seja D : R" -+ (--oo,oo] comi;eza, pr(»ria e /ecÁada atingindo mz'mimo

no iKT. Suponha a nda que domD .) Rj\.. S©a 7Z C R" a intersecção dos cones de
recessão dos conjuntos de nível das componentes da função de restrição, g. Então,

'-"w -l :-. se d C 7?.;

se d «7?.

Z)emonsfração. Usando o Lema 2.2.4, sabemos que p é uma função convexa, própria e
fechada. Seja t um ponto viável primam, como dom P D RT, temos que í C doma, logo:

p"(d) = lim P(t + td) --P(t) ,t--}.o t (2.16)

para qualquer d C Rm.

Por outro lado, como int dom (D + õRF) = R++, sabemos que

VÀ c K:i\., ]y, ' C a(0 + ÕKT.) (À) +
VÀ c RE.., ]'r, À c aP('v).

Portando, para todo t > 0 e todo À C R:\.

]'y, P('y) +<À,g(t+td) --Y> --P(X) $P(t +td) --P(t)

Dividindo por t e tomando o limite para t --} oo, segue de (2.16) que para todo À C R:j\.:

<À, g'(d)> $ P'(d), (2.17)

já que a função de recessão de uma função convexa própria é uma função própria
Tomando o limite para À --} 0 concluímos que:

Vd C R", O $ P'(d) (2.18)

Agora, basta considerar

l.dC R

g(í + td) $ g(t), Vt ? 0 :+
P(t + td) -- P(t) $ O, vt ? O

Dividindo por t e tomando o limite para t --} oo, segue que

p'(d) $ O

Usando(2.18), concluímos que:

P'(d)
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2 dg'Z.
Sem perda de generalidade, vamos supor que d não está no cone de recessão de
gl (.):

gi"(d) > Zi > O.

, l)t C IR". Por (2.17), concluímos queSeja À = (M, l , l ,

VM > O, MZI + }. gi"(d) $ P"(d)
:2t

Como gf"(d) > --oo, i = 1,
concluir que:

,m, basta tomar o limite para M --} oo para

P'(d)

D

Lema 2.2.9. Sda D : R" --} (--oo, oo] conueza, pr(brio e /ecÀada e afÍngindo mÍhÍmo
no R:'. StzponÀa a nda q e domD D Rh.. .Fnfão f(.) + P(g(.)) é conoeza, própMa e
fechada. Se o conjunto de soluções de (P) jo« como«cto e «-ão--zio, então o; c.n=luntos
de nz'ue/ de f(.) + P(g(.)) são compactos. lsfo garante a e ástência de mz'mimos desta

Z)emonstração. O Lema 2.2.4 garante que f(.) + P(g(.)) é convexa e fechada.
disto, como o primal é viável e dom P :) RI', ela é própria.

Usando o lema anterior e j41, Exercício 3.291 concluímos que:

Além

(f(') + P(g(.))'W -ÍfmW
se d C R.;
se d « 7Z.

O resultado é então conseqüência da compacidade do conjunto de soluções de (P), o
que implica que f'(d) > 0, se d C 7?1 ]8, Seção 5.3]. []

Destacamos que a hipótese domD :) Rl\. é bastante comum na literatura. Por
exemplo, ela aparece em l8, p. 306}, na descrição da classe de penalidades Pi e, mais
recentemente, em jll, correspondendo às propriedades de recessão exigidas das penali-
dades 0 e à escolha do parâmetro de penalização.

Além disto, esta condição não pode ser eliminada do enunciado do Lema 2.2.9. Para
justificar esta afirmação, considere D(À) = --v1 -- 12 - À)2, cujo domínio é 11 , 3]. Neste
caso, a penalidade torna-se P(u) = (D + õKT.)'(u) = 2u + Vu2 + 1, representada na

Figura 2.2. Como P tem inclinação mínima positiva: se u -+ --oo, P converge para --oo
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3

10 6 4 2 6 8 10

Figura 2.3: Penalidade P(u) = 2u, + vit2 + , associada a D(Â.) = --«1 -. (2
Note que a penalidade decresce linearmente quando u converge para --oo.

pelo menos linearmente. Logo, é fácil criar um problema de programação linear que
possui conjunto de solução compacto e tal que o problema penalizado por P não possua
..l..,Ã...

yvvu'
min x
s.a --2x < 0.

O problema penalizado é

f(x) + P(g(x)) = --3x +

Esta função não possui conjuntos de nível limitados, na verdade ela converge para --oo
se x --} +oo. Neste caso, a penalidade faz com que a viabilidade seja mais importante
que a otimalidade. Este comportamento seria revertido se a função objetivo fosse capaz
de "compensar a inclinação negativa" introduzida pela penalidade, por exemplo, se ela
fosse 5x ao invés de x.



CAPÍTULO 3

Distâncias Baseadas em 'll'anulação

Neste capítulo, apresentamos uma classe de métodos proximais para otimização, de-
nominada, aqui de $-MPP, baseada em translações de funções estritamente convexas.
Na Seção 3.1, estudamos a convergência supondo que os sub-problemas são resolvidos
exatamente. Esta hipótese é relaxada a seguir, na Seção 3.2, na qual introduzimos um
critério de aceitação que permite erros relativos fixos, semelhante ao que foi feito na
Seção 2.1. A Seção 3.3 dedica-se à análise dos métodos de multiplicadores baseados no
4)-MPP. Este capítulo baseia-se em 1251 .

3.1 Métodos de ponto proximal e funções estrita.
mente convexas

Vamos estudar o problema de minimização irrestrita, apresentado na Definição 1.2.1
Assumimos também que:

lilipótese 3.1.1. A função objetivo, f, é limitada inferiormente no R"

Com este objetivo, vamos introduzir um método proximal baseado em regularizações,
denotadas por $, tais que:

Hipótese 3.1.2. $ : 1R" --} (--oo,m] é uma função estritamente convexa e fechada,
+(0) = 0 e + é diferenciável na origem com V(>(0) = 0.:

Uma conseqüência imediata é que $ possui conjuntos de nível compactos. Eles são
fechados porque $ é fechada e são limitados porque +' possui um único mínimo j41,
Proposição 3.231.

tA hipótese de +(0) = 0 não é necessária para obtenção dos nosso resultados, porém ela simplifica
praticamente todas as equações. Em particular, ela implica que @ é não-negativa.

24
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Apresentamos nosso método proximal

Algoritmo 3.1.3. .44étodo de Ponto r'rozima/ .Baseado em Trens/anões de Purzções
Estritamente Conue=üs(®-MPP)

Considere o problema de minimização irrestrita, definido em 1.2.1. Suponha que as
Hipótese 3.1.1 e 3.1.2 são válidas.

Seja ã um número real positivo.

1. 1nicialização: Comece com xl C dom f

2. lteração: Escolha 0 < ctk $ ã e calcule

*"- ' .rg«ün {f(x) + a-'}(x - x')}. (3.1)

Se xk+l

Destacamos que as Hipóteses 3.1.1 e 3.1.2 garantem que a função minimizada na
iteração do algoritmo possui conjuntos de nível compactos, resultando na existência de
mínimos. Portanto, a seqüência gerada pelo Algoritmo 3.1.3 está bem definida. Outro
fato importante é que os pontos fixos deste algoritmo são exatamente os pontos de
mínimo de f. Esta é uma consequência imediata da Hipótese 3.1.2.

Análise de Convergência

Iniciamos pela caracterização de algumas propriedades importantes de 4) próximo à
origem.

Lema 3.1.4. Sey'a {zk} uma seqliência no Rn. .4s seguintes a#rmações são egwit;a/entes

ÍaJ. (b(z') --> 0;

6Ó). z' --} 0;
© Existe wm N > 0 ta/ g&e, para todo k > N, + é suódijferencááoe/ em zk e Vk >

N, VVK C a@(zK), yt --} 0.

Existe wm N > 0 ta/ gwe, para todo k > N, @ é suódii/erenciáue/ em zk e Vk >
N, V'y* c a+(z'), <'*,z*> --} 0.

T) ... ... ct .. p ;i .
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l (a) :> (b). Se +(z') --> 0, então {z'} é limitada, uma vez que $ possui conjuntos
de nível compactos. Sqa {zklkCK uma subseqüência convergente de {zk}. Como (>
é fechada,

$(2) 5; limo(zt) = 0 minl$(z)}.' iCX: ' ' ' ZCIRn' ' ' ''

Postando Z é o ponto de mínimo de 4), ou seja, 2 = 0.

2. (b) ::> (c). Já que zk --> 0, existe um N > 0 tal que para todo k > N, zk está

no interior do dom @, onde 4) é subdiferenciável. Para k > N, seja yt C a$(zt).
{7kh.>W é limitada l37, Teorema 24.71 e, devido a semi-continuidade exterior de
Ê)(b, todo ponto de acumulação de {ykh.>N é um elemento de a@(0) = {0}.

3. (c) + (d). Basta mostrar que {z'} é limitada. Como * --} 0 e

q P* "qã"-w*.,
segue que

+(z*)
11.*11 ' ''

Portando {zk} é limitada, pois senão haveria contradição com o fato de 4) possuir
curvas de nível limitadas j41, Corolário 3.271.

4 (d) + (a). Como y' C a$(z'), <7*,z'> 2 Ü(z') -- $(0) = $(z') ? 0.
limites para k --> oo temos +(zk) --} 0.

Tomando

D

Podemos provar o seguinte teorema de convergência para o Algoritmo 3.1.3

Teorema 3.1.5. Sega {xk} uma segdênc a obtida pe/o .4/goritmo 3.-Z.g. Se t é wm ponto
de acumu/anão desta segtlência, xk --lr t, então t m nimiza f e xk+l --lr t.

l)emonstraçâo. Seja ã o limite superior de {«k}. Para evitar tecnicalidades associadas
a uma subseqüência de {ctk} convergindo para 0 definimos:

tt e! argmintf(x) + ã@(x -- x')}

Claramente,

fjÍ') + ã$(t' -- x') 5; f(x*+l ) + ã@(x'+l -- x*)

f(x'+' ) + ak(b(x'+l -- x') 5; f(Í') + ak+(!' -- x')



Usando as desigualdades acima e ccl. 5; ã, concluímos que

f(x'+l) $ f(t*).

Portanto,
f(x*+' ) + ã®(Í* -- x') $ f(í') + ãO(í* -- x*) $ f(x*).

Já que, pela Hipótese 3.1.1, f é limitada inferiormente, segue que

0 $ ã4)(XI' -- x') $ .1im f(x') -- f(x*+' ) = 0.
lc-..}oo

Assim,
+(Í}' -- xk) --> 0. (3.2)

A definição de jk assegura que existem ?} C af(it) e ?k C a$(tt -- xk) tais que

?F+ atei -o.
De (3.2) e, através do Lema 3.1.4, podemos observar que

xk 0 e 'yt = --ai?ã '-.} 0.

Finalmente, sqa xk ---.>r t. O resultado acima implica que íi
continuidade exterior de af,

O € af(t).
Ou seja, t minimiza f.

Resta provar que {xk+llkcr converge para t. Notemos que

f(x*+l ) + ctk+(xk+l -- xk) $ f(t) + «k$(Í -- xk) $ f(xt+l ) + a*$(Í -- xk)

Consequentemente
0 $ 4)(x'+' -- x') $ (b(Í -- x').

Como +(t -- xk) -->x: 0, seque que 4)bct+l -- xk) --lÃ: 0. O Lema 3.1.4 assegura então
que xl'+l --]K í. []

Podemos completar este resultado de otimalidade dos pontos de acumulação, com a
convergência ao valor ótimo:

Corolário 3.1.6. Sega {xk} uma segãêncÍa o6Zida pe/o .4/goMtmo g.].3. Se {xl} possuía'
um ponto de acumulacão. então

f(xk) -..> inf {f(x)}.
' ' xrlln' ' ''

MÉTODOS DE PONTO PROXIMAL E FUNÇÕES ESTRITAMENTE CONVEXAS3.1 27

-+r t e, devido à semil
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Z)emonstração. Seja {xth.:cr uma subseqüência convergente de {xk}, xk ...}r t. O Te-
orema 3.1.5 mostra que í é um minimizador de f e que xk+l --lK í. Seja 'yt+l C
a@(x*+' --x*) tal que arf+' c af(x'+l), -atrF ' Yí

Como xk+l -- xk ..}K 0, temos que 'rPI --lÃ: 0. Postando,

f(X) $ ..;!:!., f(x''''' ) $ *!:11., f(t) + cct<'yF''' ,í -- x*+'> = f(í)

Já que {f(xt)} é não-crescente e limitada, ela é convergente para f(t), o mínimo de
f D

3.2 Uma versão inexata do d)-MPP

Na seção anterior, apresentamos resultados de convergência para o Algoritmo 3.1.3 caso
os sut»problemas sejam resolvidos com exatidão. Surge naturalmente a pergunta: é
possível resolver estes sub-problemas aproximadamente e mesmo assim obter resultados
de convergência, como foi feito no capítulo anterior? O próximo teorema é uma resposta
afirmativa a esta questão.

Teorema 3.2.1. Suponha qwe as ]:ripáteses 3.-í..Z e 9.].2 são uá/ das. Sda cr C [0, 1)
e {ak} uma segãêncía de reais posÍfioos /inalada supeMormente por &. Sqa {xk} uma
segdência gerada te«tÍoa7«ente ta/ gwe para a'f+' C af(x'+'), 'yFI C a@(x'+' -- x') e

e"' eyf'' + «k'E'',

'"'.."''ln=ú*'.
Suponha ainda que uma das seguintes condições Datem:

(3.3)

(a). {ak} é /imitada z/er oriente por Hm certo â > 0,

,4 seqüénc a .âxt '!g xk+l -- xk está cona da em zlm compacto, K, no inteMor de
dom $,

Íc9. Ezist. «m € > 0 t«/ q«e p«« t.d. x C R" . '.b C a$(x)

<'.b,x> *

BãÜã : ''

.Então, y} --} 0. ,Bm particu/ar, todo ponto de acumu/anão da seqdêncáa {xk} á um
minimizados de f.
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Demonstração. Vamos supor, por contradição, que exista uma subseqüência { }ltCx: tal
que 'y} /}K 0. Como 0 < cck--l $ a, nós podemos assumir, sem perda de generalidade,
que existe ã ? 0, ak.l ---jK: ã-

De posse desta notação, temos:

f(x*'' ) ? f(x') + <'y},x*-' -- x*>

+ <at-l'rã ,xk -- x* + <'rF + at-lvã, xk-' -- x*>

? f(x') + ak-l <vi , x' -- x' '> -- ll'r} + ctt-lvã ll llx' -- x'''-' ll

? f(x') + (l -- a)ak-l <yb , x' -- x'-' >.

A última desigualdade é uma consequência do critério de aceitação (3.3). Portanto,

at-l<vã,xt -- x'-' > --} 0. (3.4)

Por outro lado, usando mais uma vez (3.3)

ll'rFll $ (1 + a)a--lll'rali. (3.5)

Consideramos três possibilidades:

A primeira está associada a ã > O, o que é
(3.4) implica que

certamente válido sob (a). Neste caso,

(Yb , x*' - *''-' >
Usando Lema 3.1.4 e (3.5), segue que '} --lK 0.

Os próximos casos estão associados a ã =
Vk C X:, y8 C a@(K) e, portanto, {7lBh.cc é
concluímos que } --lK 0

Sob a hipótese (c), usando (3.4), temos que

-+r 0

0. Se a condição (b) for válida, então
limitada e ak-l --lr 0. Usando (3.5),

a*-. llvã ll lx' -- x*-' ll. --}« 0

Vamos mais uma vez provar que y} -->r 0. Caso contrário, (3.5) assegura que existe
uma subseqüência X:' C X: e um õ > 0 tal que Vk C X:', «k-lllykll > õ. Então,
lIxE -- xk-l ll --lx:, 0. Mas, usando o Lema 3.1.4, isto implicaria que ak -l'yã '"lx:, 0, uma
contradição.

Em todos os casos, a existência de uma subseqüência tal que yt 7zlr 0 é negada,
portanto, y} --> 0. Deste modo, a gemi-continuidade exterior de af implica que todo
ponto de acumu]ação de {xk} minimiza f. []
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3.3 Métodos de multiplicadores

Nesta seção, nós vamos usar a versão excita do Algoritmo 3.1.3 para apresentar uma
classe de métodos de multiplicadores para programação convexa que é uma generali-
zação da classe P: discutida em l81. Infelizmente, o critério de aceitação de uma solução
aproximada do passo proximal dado por (3.3) não se traduz a uma condição facilmente
verificável no contexto de métodos de multiplicadores. A questão da resolução aproxi-
mada dos sub-problemas de métodos de multiplicadores será tratada no Capítulo 6, no
qual apresentaremos algumas classes de métodos proximais que resolvem parcialmente
..+. ] ;.. ;4:, ,.;.ywv-

Mais uma vez, queremos resolver o problema de programação convexa com res-
trições (1.2). Para isto, vamos aplicar o Algoritmo 3.1.3 à solução do problema du-
al (1.3). Neste caso obteríamos a seguinte iteração:

Àk'r' - ares.- {F(À) -- ctk'b(À -- À')}

Usando o Teorema 2.2.6, sabemos que podemos realizar estes passos através do seguinte
método de multiplicadores:

Algoritmo 3.3.1. .A/étodo de Mu/ {p/icadores Baseado em .Ihnções Estritamente on

Clonsidere o problema primal (1.2) e seu respectivo dual lagrangiano.

Seja ã um número rea] estritamente positivo e (b : R' --} (--oo, oo] uma função que
satisfaz a Hipótese 3.1.2.

1. 1nicialização: Comece com XI viável dual

9 T+..,,;-ÚJe x uvx tDb-tlfv

e Escolha 0 < ak $ ã e calcule uma solução, xk+l , do problema

min f(x)+akP (gtx),À')
s.a x C ]R",

para)

P(U, À') '(+(. -- À*) + ÕKP(')y''(u).
e Fa.ca.

Xk+l '!! V.P PB:iU . 7.-~

Se Àk+l := Xk pare.2

2Neste caso Àk é uma solução do problema dual, pois é um ponto fixo do Algoritmo 3.1.3

D
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Desta forma, a sequência {Àk} é a mesma obtida pelo Algoritmo 3.1.3. Exemplos
de algumas penalidades que podem ser obtidas a partir de diferentes escolhas de @ são
apresentados na Figura 3.1.

.2 -1 0 1 2 3 4 .2 -1 0 1 2 3 4

.2 -1 0 1 2 3 4 -2 -1 0 1 2 3 4

Figura 3.1: Exemplos de penalidade: (A) A penalidade clássica, usada no método de
multiplicadores de Hestennes e Powell. (B) A penalidade P(u,À) = uÀ + :x}, obtida a
partir de +'(u) = lu4. (C) A função de regularização usada aqui é Ó(u) : }u2 restrita
a um intervalo contendo a origem. Fora deste intervalo @ é igualada a +oo. Isto faz
com que a penalidade seja afim acima de um certo valor positivo (2, neste exemplo).
(D) Esta penalidade foi obtida usando a função de regularização Ó(u) = -- in(cos(u)).
Como $'(u) = tan(u), a penalidade terá derivada limitada e converge assintoticamente
para uma função afim.

Para garantir a obtenção de soluções duais, é preciso que {Àk} estqa contida em um
compacto. Isto será verdade se os conjuntos de nível de F forem compactos, já que o
Algoritmo 3.1.3 é um método de descida. Como vimos no Teorema 1.2.5, a compacidade
dos condutor de nível de F é equivalente a validade da condição de qualificação de Slater.

A seqüência primal

Na definição do método de multiplicadores, assumimos que todos os sub-problemas
primais que serão resolvidos têm solução. Isto não é sempre verdade, como foi discutido
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após a prova do Lema 2.2.9. Entretanto, este mesmo lema apresenta condições para
que estas soluções existam: basta que o problema primal (1.2) possua conjunto de
soluções compacto e não-vazio e que dom + -; IRm, pois desta forma para todo À ? 0,
dom +(. -- À) D R:\..

Finalmente, apresentamos o principal teorema de convergência para sequência primal
calculada pelo Algoritmo 3.3.1:

Teor'ema 3.3.2. Sda {(xk,Àk)} tina segdênc a ca/cu/ada pe/o .4/gorifmo g.3.].
problema. prim,at satisfaz Q condição de quali$cação de Slater, então

Se o

lim sup g (xk) $ 0,
k-.+oo

]llUm<À', g(x')> = 0,

e f(xt) conuerye para o oa/or ázimo do proa/ema prima/J v(0). Portanto, lodo ponto de
acumulação da seqiiência púmal é umü solução do problema primam (1.2).

Z)emonstração. A limitação da sequência dual e o Teorema 3.1.5 implicam que Àk --
Xk-] --} 0. Portanto, V'rli C a@(À' -- À]'-l ), yã --} 0.

Usando definição do algoritmo, sabemos que:

*' - ,«- (=,*'-') - ,'*', ' ''«*...'. '' -- '-,'.D'*',.
Isto é equivalente a, existência de subgradientes 'yb C a(b(ÀK -- Àk-l) e ! C aõKT.(Àt),
tais que

g(x') = at-ll'li + Y}. (3.6)
Como 71 $ 0, temos:

limsup g(xk) $ .1im ctt-lri = 0.k-+oo ' k--too '' '''r

Além disto, a definição de '} implica que <'yt, Àk> = 0, e assim

*li« <À', g (X')> J!=m <À', C'-'Vli>

A última igualdade é uma consequência de rã --> 0 e da limitação de {Xk} e {ctk}.

Por fim, vamos prova que f(xt) --> v(0). A definição de P, Xk, e l37, Teorema 23.51
implicam que

at-lP(g(xt) ,Àk-l) + a-.-l0(À' -- À'-') + õKP(À')(X')>. (3.7)
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Além disto, lembrando da Proposição 2.2.5, também temos que

''**, * «--.- (u, *'-' = min if(x) + cck.l P lr'-g1:2.,Àk--l
x 1. \. ak-l

- K15Flr(À) -- ak-l + (À -- À''' )

-- ctk-l + (À' -- À*-' ).

Logo, usando (3.7),segue

F(À*) = f(x') + <À', g(x')>. (3.8)

ou sqa, xk é um mínimo da função lagrangiana com Àk como multiplicador.3 Usando o
Corolário 3.1.6 e o teorema forte de dualidade, nós concluímos que:

v(0) = lim F(À') = lim f(x') + 0
k--too ' ' k,-..}oo

D

Encerramos esta seção apresentando uma condição que assegura a limitação da
seqüência primal e a consequente existência de pontos de acumulação, que serão so-
luções de (1.2).

Corolário 3.3.3. Suão zÀa gue o proa/ema prima/ satiólfaça a corzdÍção de qua/iWcação de
Slatet e qwe \xxà seja umü seqliência, primüt obtida 'pelo Algotitmo 3.3.1. Se o cona\ nto
de se/rações do pr ma/ /or não-z;azia e / mífado, então {xk} é /imitada,

Z)emonstração. O Teorema 3.3.2 implica que {g(xt)} é limitada superiormente. Portan-
to, {xk} está contida em uma intersecção de conjuntos de nível das restrições.

Supomos, por contradição, que {xk} é ilimitada. Uma vez que o conjunto de soluções
de (1.2) é compacto e não-vazio, f(xt) --} oo, pois, caso contrário, pelo menos um dos
pontos de acumulação de x' seria uma direção de recessão comum à função objetivo e
todas as restrições. Porém, isto contraria f(xk) --> v(0) C R, provado no Teorema 3.3.2.

D

cessa argumentação rebuscada faz-se necessária por não conhecermos um teorema do tipo 7?yra da
cadeia que possa ser usado na composição de P e g. Resultados do tipo j41, Teorema l0.6, 10.19, i0.491
possuem condições restritivas como a separabilidade de P, ou diferenciabilidade de g, ou P estritamente
crescente



CAPÍTUI,0 4

])estâncias Coercivas

Na década de 90, observou-se um interesse crescente por métodos proximais baseados
em distâncias coercivas j16, 45, 19, 28, 27, 1, 6, 20, 4, SI. A principal vantagem deste
tipo de regularização, quando comparada ao quadrado da norma euclidiana ou às re-
gularizações descritas no Capítulo 3, é a possibilidade da resolução de problemas com
restrições simples (como caixas ou poliedros) através de passos proximais irrestritos.Í
Isto se deve ao fato de a distância ter, ao mesmo tempo, funções de regularização e
de barreira. Outro ponto positivo é a possibilidade da obtenção de métodos de mul-
tiplicadores baseados em penalidades inânitamente diferenciáveis, o que não ocorre no
rh.IVIP P

Este capítulo busca, através do uso de técnicas semelhantes àquelas presentes nos
capítulos anteriores, apresentar uma ampla classe de regularizações separáveis e coer-
civas para a solução de problemas com restrições do tipo caixa (1.1) e (1.4). Vamos
provar a convergência, no sentido de subseqüências, dos respectivos métodos proximais
e, em seguida, analisaremos o caso de otimização e métodos de multiplicadores. Este
capítulo é baseado em 1421 e possui uma estreita ligação com os recentes artigos de Aus-
lender, Teboulle e Ben-Tuba l4, 51 nos quais regularizações baseadas em (p-divergência
são estudadas. Nós iremos colocar este artigos em um contexto mais amplo que engloba
também distâncias de Bregman.

4.1 Regularizações Coercivas Separáveis

Vamos nos dedicar ao estudo de métodos proximais baseados em regularizações se-
paráveis e coercivas tais que:

iNa verdade, métodos baseados em distâncias de Bregman são apresentados conceitualmente pa-
ra restrições convexas quaisquer. Entretanto, a maior parte das distâncias de Bregman conhecidas
explicitamente lidam com restrições simples como caixas, bolas ou poliedros.

34
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Hipótese 4.1.1. Para i = 1,
as seguintes propriedades:

, n., as funções di [R x (ai,bi) -+ (--.o, oo] possuem

(.) Para todo yi c (ai,bi), di(-,yi) é estritamente convexa, fechada e atinge mínimo
em yi. Ainda, intdomdi(.,yi) =(ai,bi).

(b). di é diferenciável em (ai,bi) x (ai,bi) com relação ao seu primeiro argumento
e esta derivada parcial é contínua em todo ponto da forma (xi,xi) C (ai,bi) x
(ai, bi). Ainda, lembrando de (1.8), denotamos

«(xi,y:) 'Ê:'(X,U:)

(c). Para todo yi c(ai,bi), rged{(.,yi) = ]R

(d). Existem L, € > 0 tais que, sempre que --oo < ch < yi 5; xi < ai + € ou bi -- e <
xi $ yi < bi < +oo temos que l«(h,yi)l :$ L IX - yil.

De uma forma geral, tais hipóteses são naturais em métodos proximais. A hipótese
de estrita convexidade está presente em praticamente todos os métodos proximais que
conhecemos, a exigência de diferenciabilidade também é comum. Escolhemos considerar
que a imagem d{( ,yi) é a rota real por simplicidade. Ela é usada somente no Lema 4.2.3,
que prova que a seqüência proximal, descrita pelo Algoritmo 4.2.1, está bem definida
e contida no interior da caixa B. Existem outras condições, menos restritivas para as
regularizações, que garantem a boa definição da sequência proximal, como as hipóteses
apresentadas no Apêndice A. Porém, estas condições restringem o tipo de problemas
variacionais que podemos resolver.2

Por fim, a Hipótese 4.1.1(d) é nova na teoria de métodos proximais generalizados,
entretanto ela não é muito restritiva na prática. Em particular, mostraremos a seguir
que é possível obter regularizações baseadas em distâncias de Bregman e g-divergências
para as quais esta condição é facilmente verificável e válida na grande maioria dos
exemplos que conhecemos.

Mudança de Escala

Para obter regularizações d que obedeçam à Hipótese 4.1.1, vamos usar uma técnica
que denominamos mudança de essa/a. Se d(., .), é uma componente de uma distância

apor exemplo, se a desigualdade variacional vier de um problema de minimização, basta supor que
as regularizações agem como uma barreira, não deixando os iterados proximais saírem de int B.
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generalizada separável3, definimos uma nova componente

d(x,y) ' -11:.g) .
' ''' d"(y,y)

(4.1)

Pode-se interpretar esta fórmula como uma tentativa de recuperar o comportamento do
termo regularizador clássico em uma vizinhança do centro, forçando-se sua hessiana a
coincidir com a identidade.

Distâncias de IBregman

As distâncias de Bregman foram introduzidas em jlll e aplicadas a métodos de ponto
proximal em j16, 18, 191 e vários artigos posteriores. A construção destas distâncias
usa uma função estritamente convexa auxi]iar, h : R --} (--oo,oo], intdom h = (a,b).
Se y é o centro, então a distância de um outro ponto ao centro é a diferença entre
h e sua aproximação linear em y, ou soja, ;i(x,y) 'E h(x) -- h(y) -- h'(yi)(x -- y).
Também é possível obter distâncias não separáveis estendendo esta fórmula para o caso
multa-dimensional. Mas neste texto trataremos apenas o caso separável, que é o mais
corriqueiro.

Como foi discutido anteriomiente, estamos interessados em usar como regularização
a distância obtida a partir de d através da mudança de escala dada por (4.1):

d(x,y)eg . (4.2)

As propriedades a seguir garantem que a Hipótese 4.1.1 seja válida para d

Hipótese 4.1.2. Seja h: R --}(--oo,oo], intdomh =(a,b)

(,) h é convexa, fechada e duas vezes diferenciável em (a, b), com segunda derivada
estritamente positiva. Isto implica que h é estritamente convexa.

(b). rge h' = R

(c). Existem M > 0 e € > 0 tais que se --oo < a < y $ x < a + € ou se b -- € < xS
y < b < +.o, então Ih'(x) -- h'(y)l $ Mh"(y) lx -- UI.

SComo as regularizações amuam separadamente em cada coordenada, nós podemos fazer a apresen-
tação dos exemplos assumindo que as distâncias amuam em R ao invés de Rn, evitando a presença de
índices para as componentes das distâncias e das variáveis e empregando, assim, uma notação mais
simples.
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A Hipótese 4.1.2(c) é nova na teoria de funções de Bregman e corresponde a Hipóte-
se 4.1.1(d), uma vez que d"(x,y) = h"(x). Vamos analisa-la com mais cuidado. Para
isto, consideremos o caso no qual a é finito. Como limo.l,ah'(X) = --oo, sabemos que
h"(x) deve ser ilimitada superiormente a medida que x se aproxima de a. Para violar
a 4.1.2(c), h"(x) teria que oscilar de forma cada vez mais rápida para x J. a, o que
configuraria um comportamento inesperado para uma regularização. De uma forma
geral, podemos afirmar que as funções de Bregman usualmente propostas na literatura
têm um comportamento ainda mais regular, obedecendo à hipótese do seguinte lema:

Lema 4.1.3. Se ezíste um € > 0 ta/ gue h" á não-crescente em (a,a + e) n IR e h" é
não-decrescente, em (b -- e,b) n ]R, então a ]ir:pótese #.-Z.2rc9 é satis/Cita.

Z)emonstração. Suponha que a c R e soam x,y c (a, a + e) tais que y < x. Então,

Ih'(x) --h'('y)l = 1 h"(z)dz
y

$ h"(' ) lx -- ul

X

Portando, a Hipótese 4.1.2(c) vale com M = 1 . O caso b € R é análogo. D

Exemplos de funções que obedecem à Hipótese 4.1.2 e às condições do lema acima
sao

. h(x) = x]og(x), para (a,b) = ]R++;

. h(x) =x"--xP, se aC(1,2], l3 C(0,1) e(a,b) = R++;

. h(x) = xlog(e* -- 1), para (a,b) = R++;

. h(x) = ;x2, para (a, b) = R;

. h(x) = :1 + !x:, para (a,b) = ]R++;S

. h(x) = --log(x) + ;x2, para (a,b) = IR++;s

. h(x) =x--xn + IÍx2, se l3 C(0,1) e(a,b) = R++.S

Devemos chamar atenção para o fato de que não há nenhuma hipótese sobre o
comportamento da função de Bregman nos extremos do intervalo (a, b). Esta condição,
que é comum para distâncias de Bregman, não é necessária em nossa análise.

SNo caso de otimização, como discutido no Apêndice A, poderíamos empregar h(x) igual a ; ou
-- log(x) ou x -- xP , respectivamente.
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p-divergências

As regularizações conhecidas por g-divergências aparecem frequentemente em textos
sobre pontos proximais, por exemplo em ]281, e mais recentemente em ]6, 4, 5]. Nestes
trabalhos, a caixa B é o ortante positivo do IR". Uma função estritamente convexa,
Q : R+ --} (--oo, oo], é usada na definição da distância d, através da fórmula:

ã(x,'y)egyp
X

y (4.3)

Mais uma vez definimos d através da, mudança de escala (4.1).
l/y(p"(1), temos que d possui a forma

Como d"(y,y)

''*,,, *á«(;: (4.4)

Neste caso, a Hipótese 4.1.1 transforma-se em

Hipótese 4.1.4. Sda g : R --} (--oo, oo], int dom p = IR++

(a). Q é estritamente convexa e fecha(ia;

(b). (p é duas vezes diferenciável no IR++;

(c). Q(1) 1) > 0;

(d). rge .p' - ]R;

(e). Existe um L > 0 tal que Q'(t) $ Lg"(t)(t -- 1), Vt 2 1

Com pequenas variações, esta hipótese aparece em vários artigos, em particular l6,
4, 51, que também são os primeiros trabalhos a sugerir o uso de termos regularizadores
baseados em (4.4), substituindo a definição anterior (4.3). Desta forma os resultados
deste capítulo podem ser vistos como uma extensão de l6, 4, 51.

Alguns exemplos de funções que satisfazem a Hipótese 4.1.4 presentes em ISj:

. (P(x) = xlog(x) -- x + l;

. (P(x) = x'l + x -- 2;

. 9(x) +}(x- l)z;t
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. 9(x) = --log(x) + x l +;(x -- l):.l

E interessante notar que, em 1281, os autores afirmam que a única intersecção entre
(p-divergências e distâncias de Bregman é a distância conhecida como Kullback-Leibler:

d(x,y) = xlog : + y -- x.y

Porém, se fizermos a mudança de escala, veremos que as distâncias dadas por (4.4) e
por (4.2) coincidem em vários outros casos. Dedicaremos o Apêndice B ao estudo da
relação entre essas classes de distâncias.

Claramente, a Hipótese 4.1.4 é uma releitura da Hipótese 4.1.1 no contexto de (p-
divergências. O único ponto que merece um pouco mais de atenção é a equivalência
entre as condições 4.1.1(d) e 4.1.4(e). Isto é objeto do lema:

Lema 4.1.5. Sega di ?zma distancia de$nida por ry.4).
e 4.1.4(e) são equivalentes.

Então «; Condições 4.l.l(d)

.Demonstração. Observemos primeiro que

«'«,,:, -M«'(=
«''«,,., -Ú«"(=

Logo,
(#(yi,yi) = l

Portanto, a Hipótese 4.1.1(d) se reduz a:

]L,.>0: 0<y:$x<. +' 'p'r=--) $.Lg=!D(x.-'u:). (4.5)

Tomando xi C (0, e) e fazendo com que yi percorra o interva]o (0,M], obtemos:

t

:ll > O Q'(x) $ Lp"(1)(x -- 1) Vx ? l (4.6)

Reciprocamente, se (4.6) é valida, o mesmo ocorre com (4.5) para qua]quer € > 0. []

IÍMais uma vez, no caso de otimização, estes dois últimos exemplos poderiam ser simplificados para
2(v''i-- l)2 e -- log(x) + x l.
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4.2 0 Método Proximal com Distâncias Coercivas
Separáveis

Uma vez caracterizada a classe de regularizações de nosso interesse, podemos apresentar
o respectivo método proximal para resolução do problema de desigualdade variacional
(1.4) e analisar sua convergência.

Algoritmo 4.2.1. Método Prozáma/ com l)ástánc as (hercioas para .Deságaa/dados Ma
rzaczonazs

Considere o problema da desigualdade variacional (1.4).

Seja ã um real positivo e {Í3K} uma sequência somável de reais positivos. Sejam di,
i:; l , . . . ,n, regularizações que obedeçam a Hipótese 4.1.1. Defina D '!g 21:1LI di.

1. 1nicialização: Clomece com xl C intB;

2. lteração: Escolha 0 < a} :$ ã, i= 1, .. . ,n e encontre xk+l C intB íl domT e

ek+l tais que

e'+l c T(x'+') + dias(at)VID(xt+l ,xk),

jeF'' ] 5; «f ] «("f'' ,#)] -P,$iii] - l , . . . ,n.

Sext+l =xk pare.Õ ,/';fa ,,,:ç:@#'

(4.7)

(4.8)

D

Para provar a convergência do Algoritmo 4.2.1, vamos lançar mão de uma hipótese
adicional que, apesar de sua artificialidade aparente, será facilmente verificada em várias
especializações deste algoritmo. Desta forma, temporariamente, o método proximal
descrito acima deve ser visto como um algoritmo abstrato que auxiliará a resolução de
problemas de programação convexa e de desigualdades variacionais, temas da próxima
seção e do Capítulo 5.

Começamos por introduzir uma notação que será usada constantemente no restante
do texto:

yK ' ek -- dias (ak'l )VI D(xt, xk-l ) .

Usando (4.7) segue que yt C T(xk) para todo k 2 l.

A hipótese aparentemente artificial que necessitamos é:

(4.9)

Hipótese 4.2.2. Se xk --+r í, então, para cada i= 1,
conjunto infinito X:' Ç X: tal que xk'l -..}K, Xi.

,n, ou { -->x: 0 ou existe um

6É fácil observar que, neste caso xk é uma solução da desigualdade variacional com T(xk) 0
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Análise de Convergência

Esta seção dedica-se a análise de convergência da sequência {xtl} gerada pelo Algorit-
mo 4.2.1. Ela está organizada da seguinte maneira: primeiro provámos que a existência
do iterados. Em seguida mostramos que todos os possíveis limites da sequência {7K}, de-
ânida em (4.9), possuem uma estrutura de sinais que caracteriza as soluções do problema
da desigualdade variacional (1.4). Isto é feito no Lema 4.2.4. Finalmente, observamos
que as subseqüências de {7K} associadas a subseqüências convergentes de {xk} são limi-
tadas. Isto permitirá provar que todo ponto de acumulação de {xk} é uma solução do
problema de (1.4).

Lema 4.2.3. Sda H : R" --> (--oo,oo] uma /unção estritamente conoeza, /ecÁada
fa/ gae domõH = intB, H é dljferencíáz;e/ em intB e rgeaH = IR". .Então Caíste
t C int B í) domT fa/ gue

o c T(í) + vn(t).
Isto iml)liga que a seqÍiência \XXI computüda Feto Algodtmo 4.2.t está bem de$nida.

Z)emonstração. Para provar este resultado vamos mostrar que a equação generalizada

o c T(x) + NB (t) + aH(í)

possui soluções. Em seguida mostraremos que estas soluções estão em int B, onde H é
diferenciável e NB é identicamente nula.

Observamos primeiro que, como domT n int B # g, podemos usar o j41, Corolário
12.441 e concluir que T + NB + aH é um operador monótono maximal.

Como a imagem de aH é o IR", l35, Proposição 31 nos diz que o mesmo ocorre com
T + NB + aH. Portanto este operador possui zeros.

Suponha que algum destes zeros está na fronteira da caixa. Neste caso, H, deve ser
subdiferenciável na fronteira de B, o que contraria dom aH = intB. Logo os zeros de
T + NB + D(.,xk) estão em int B e, desta forma, a equação

0 c T(xk+l) + VID(xt+t,x')

possuisoluções.

Assim, o resultado acima prova que o passo iterativo do Algoritmo 4.2.1 pode ser
realizado com ek+l = 0. Para ver isto, basta tomar H(x) ' E.::l (+di(xi,Xt), Vx C
R" D

Analisamos a seguir a estrutura de sinais dos possíveis limites da sequência {'yK},
definida em (4.9).
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Lema 4.2.4. Sega {xk]. uma seqdênc a oófída pe/o .4/gorítmo #.2.] e assuma gwe a
Hipótese 4.e.e tí t;á/ida. Se t C R" é um ponto de acumu/anão de {)ck}, xk ..>x: t então
pczra i = 1 , . . . , n.,

. lim 'rf = 0 se h C (ai,bi)
k--tr oo

ii=.lg'vf 2 . *x:'': (4.io)
lim supy} $ 0 se h = bi.
k--leoa

Z)emonstração. Para cada i, vamos considerar os três casos possíveis:

Primeiro, supomos que M c (ai,bi). Com o objetivo de obter uma contradição,
vamos assumir que '} 7zJK 0. Então, usando a Hipótese 4.2.2, deve existir um conjunto
infinito de índices X:' Ç X: e um escalar Z1 > 0 tal que para todo k C X:', jykl 2 ZI e
xl'' -->r, ti. Logo,

vfl - jef - «f''«(+,+'DI
$ «f'' l«(+,+'' )l + je}
$ 2«}'' l«(#,+'')l + 6t
$ 2ãl«(+,xF'' )l + f3-.

J2al (h,M)l +o
-0

IEquação 4.81

IEscolha de cx.fl

IHipótese 4.1.1(b)l

IMín. de di(.,Xi) em hl

O que contradiz I'yFI > (, k C X:'

Agora, vamos analisar o caso ti = ai. Assumimos que liminfk-K-yf < 0 para
obter uma contradição. A Hipótese 4.2.2 garante que existem um escalar Z1 > 0 e um
conjunto infinito Ã:' Ç X: tal que para todo k C X:', 'yf $ --( e xf'l -->r, Xi. Portanto,

- je} - «f''«(+,+'DI
5; 2«}'' l«(#,+'')l + ls-
$ 2ü l«(#,+-' )l + o...

Seja € dado pela Hipótese 4.1.1(d). Se existir um conjunto infinito de índices X:" Ç X:'
tal que xk-l $ # $ ai + € para k C X:", nós podemos usar esta hipótese para concluir
que

êl $ 2ã l«(x}, #'')l + l3t

$ 2ãl l# - xF-' l + l3-



4.2 O MÉTODO PROXIMAL COM DISTÂNCIAS COERCIV.AS SEPARÁVEIS 43

uma vez que xk'l --lr, ti e l3t --} 0; porém isto contradiz Z1 > 0. Segue que, x} $ xr-l
para k C K' suficientemente grande.

Como di(.,xF'l ) atinge mínimo em )cF'l, xf $ xf-l implica que d{(x},x}
Deste modo,

v} - ef - «f-' «(+, *f'' )
?: «}'' l«(+,xF-' )
? --13K

para k C X:' suficientemente grande. Uma contradição com yK $ -( < O, k c x:'
O caso íi = bi é análogo ao caso Xi = ai.

Lema 4.2.5. Seja {xk} uma segãêncÍa obtida pe/o .4/goritmo #.2.-7 e assuma g e {z

Hipótese 4.2.2 é uálàda. Seja t um ponto de acumulação de \lxt}, xk ..}É R,. Então,
{7K}Kcx: é /imitada.

D

l)emonsfração. A Definição 1.2.6 garante que existe 21 C domT íl int B. Seja ? C T(í).
Então a monotonicidade de T implica que, para todo k ? 0,

V> - }' ("} -- 1 )('YF -- Vi).
'Tt

li
0 $ <x* - Í,'y' (4.11)

Vamos mostrar que a ilimitação de {yl'h.cr gera uma contradição com esta desigualdade
para k suâcientemente grande.

Se {7tltcr for ilimitada, existe um subconjunto infinito K' Ç X: tal que {yKlr,
converge em ]R, com pelo menos uma componente {7KJx:, ilimitada. O Lema 4.2.4
implica que cada uma destas coordenadas ilimitadas, deve obedecer a:

rf --lK, +oo, se ti = ai
ou

'y} --lx:' --oo, se Ri = bi.
Portanto, cada componente ilimitada de {'yKlr,, tem a propriedade que

1+ -- %)('yf -- ?i) -->K, (ai -- %)(+m)
ou

I'# -- Íi)('yF -- ?i) --lx:, (bi -- ti)(--m) = --m

Por outro lado, caso {yflK, sda limitada, (x{ -- íÍ)lyf -- ?i) também o é. Portanto,
para k C X:' Ç Ã: suficientemente grande, <xt--il, l,k--V> seria negativo, uma contradição
com (4.11). []



4.3 DISTÂNCIA COERCIVAS SEPARÁVEIS API,IRADAS À OTIMIZAÇÃO 44

Agora é possível enunciar e provar o principal teorema de convergência para o Algorit
m0 4.z.l

Teorema 4.2.6. Sega {xk} uma segliência o6t da pe/o .4/gorátmo #.2.] e assoma qt&e a

Hipótese 4.e.2 é uátida. Todo ponto de acumula.ção de \xXq é uma solução da desigual-
dade «,i«cion«t (i.4).

.Demonstração. Seja t um ponto de acumulação de {xk}, xk -->r t. Sqa {'tlkcr dada
por 4.9. O Lema 4.2.5 diz que esta subseqtiência é limitada. Logo, deve haver um
subconjunto infinito de índices X:' Ç X: tal que yl' -->K, V C R". Como T é semi-
contínuo exterior j41, 12.8(b)l, temos que Y C T(t). Lema 4.2.4 prova então que:

'Yi=0

'Yi 5; 0

se M c (ai,bi),
se xi := ai,
se ti = bi,

e isto é equivalente a 0 C T(t) + NB(t). D

De posse deste resultado, passamos a.analisar casos nos quais as hipóteses do Te-
orema 4.2.6 são facilmente verificáveis. Em particular, a condição que se mostra mais
difícil é a Hipótese 4.2.2, já que as outras dependem apenas de uma escolha adequada
das regularizações e da possibilidade de resolver o passo proximal aproximadamente,
com precisão controlada pelo critério de aceitação dado em (4.8).

4.3 Métodos Proximais com Distâncias Coercivas
Separáveis Aplicados à Otimização

Analisaremos aqui o Algoritmo 4.2.1 para a solução do problema programação convexa
em caixas (1.1). A estrutura extra que este problema possui, em particular a presença
de uma função objetivo, permite uma fácil verificação da Hipótese 4.2.2.

Iniciamos com uma releitura da condição domT f) intB # g, presente na Defi-
nição 1.2.6, para o caso de otimização. Neste caso, ela se resume a dom af f) int B #: g.
Porém, como f é convexa, própria e fechada, ela é subdiferenciável no interior relativo
de seu domínio efetivo. Assim, já que B tem interior não vazio podemos simplificar esta
condição à dom f íl int B # g

O Algoritmo 4.2.1 torna-se:

Algoritmo 4.3.1. iWétodo ProaÍma/ com l)ástáncias Caerc uas para Otimização

Considere o problema de minimização em caixa definido em 1.2.1. Assuma que
dom f n int B # a.
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Seja ã um rea] positivo e a c [0,]]. Sejam di, i= 1,

obedeçam a Hipótese 4.1.1. Defina D e! E.::l di.
, n, regularizações que

1. 1nicialização: Comece com xl C intB;

2. lteração: Escolha 0 < «f $ ã, i= 1, . . . ,n, e encontre xk+l C int B í') domõf e
ek+l tais que

e*+l c af(xk+l ) + dias(ct')VI D(xK+l , xk),

$ a«fl«(#'',#)l, i l,...,n.
(4.12)

(4.13)

DSe xk+l = xk, pare.

Análise de Convergência

Seja {xk} uma seqüência computada pelo Algoritmo 4.3.1. Lembrando do Teorema 4.2.6,
notamos que para provar a otimalidade dos pontos de acumulação de {lCk} basta provar
que a Hipótese 4.2.2 é automaticamente satisfeita, desta forma, passamos a esta tarefa.

Como em (4.9), definimos:

.yt ' et--dias(at D(xf,xf'l)

Lembramos que esta definição implica que t C af(xt).

Começamos a análise demonstrando um lema técnico

Lema 4.3.2
lodo i = 1 , .

Seja {xl} uma seqiiência obtida pelo Algoritmo 4.3.i
,n, rf(*f'' - #)

Para todo k > 2 e

J)emonsfração. Temos,

'rF(+'' - +) (ef -- «f'' «(+, Xk'' )) (xl:''
:«F-'«("F,"f'' )('+'' -+l.

-+)
.Fll+'' #

«F'' (l«(#,xf-')
ll - .')«F'' l«(#,+ )l l+''
0.

;- í.Fi l i+-' - +
>
>

..k l(4.i2)l

n
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Lema 4.3.3. Sda {xk} tina segdéncía oótÍda pe/o .4/gorátmo #.3./. .4 sequência {f(xK)}
é não-crescente e portanto convergente se -ç fot limitada inferiormente em B.. Neste
caso,

Irfl l+'' -#l --} 0, Vi ..,n.

l)emonstração. Como * C af(x'),

f(x''') 2 f(x*) + <'',}c'-' -- x*> = f(x*) + .2. 'F(xF'' -- '+),

e assim a tese resulta do fato de }(xF'l -- x}) ser nãanegativo.

'n

ll

D

Observamos que, se f for limitada inferiormente em B, a Hipótese 4.2.2 é uma
consequência imediata deste lema. Portanto, o Teorema 4.2.6 garante a otimalidade
dos pontos de acumulação da seqüência {xk}. No caso de otimização, este resultado
ainda pode ser melhorado:

'Teorema 4.3.4. Seja ilxlc} uma seqÍiência obtida pelo Atgoritmo 4.3.í. Se f .for limitada
irz/eriormente em B e {xk} t uer um ponto de acumtl/anão, então {f(xK)} conuerye para
a i$z#mo de f em B e, conseqãentemenfe, todo p07zto de acama/anão de {xk} será uma
solução do proble«a de programação condena na, caiba B (1.1).

Z)emonstração. Seja í um ponto de acumulação de {xtl}, xk -.-lr t. O Teorema 4.2.6
mostra que t minimiza f em B. Deste modo, como 't C í)f(xt), sabemos que

%ian {f(x)} - f(t) ? f(x') + }.yf(h -- xi).

Lembrando que xk --lr t e que {'yklK é limitada (Lema 4.2.5), podemos tomar o limite
em X:: acima para concluir que

'n

l

e# {f(x)} - *!il:,., f(*').
Finalmente, como {f(xt)} é não-crescente, pelo Lema 4.3.3, temos:

.}im f(x*) = mip {f(x)}.
k--loo ' ' xeB ' ' '/

n

Devemos ainda destacar que, como o Algoritmo 4.3.1 é um método de descida, {xk}
será limitada sempre que o conjunto solução, ou qualquer outra intersecção entre um
conjunto de nível de f e B, for limitado. De fato, o conjunto solução é um conjunto de
nível de f + õB, e portanto sua limitação é equivalente à limitação de todos os outros
conjuntos de nível desta função j41, Proposição 3.23j.
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Métodos de Multiplicadores

Nesta seção, voltamos nossa atenção aos métodos de multiplicadores que podem ser
obtidos a partir do Algoritmo 4.3.1. Ou seja, desejamos resolver o problema de progra-
mação convexa com restrições (1.2) através da aplicação dos métodos proximais com
distâncias coercivas e resolução exala dos sub-problemas7 à resolução do problema du-
al (1.3). Usando o Teorema 2.2.6, obtemos o seguinte método:

Algoritmo 4.3.5. Método de Mu/fÍp/icadores com Z){sfáncías oercíoas

Considere o problema primal (1.2) e seu respectivo dual lagrangiano. Suponha ainda
que exista um ponto viável dual estritamente positivo

Seja ã um real positivo. Sejam di : ]R x (ai,+oo) --} (--oo,oo], i= 1,...,n,
regularizações que obedeçam a Hipótese 4.1.1, tais que ai $ 0.

1. 1nicialização: Clomece com XI > 0

9 Tl-..,,;a.ÓJ B J. UUX Ç#\-tOV a

e Escolha 0 < a} $ ã, i= 1 , . . . ,m, e calcule uma solução, xk+l , do problema

min
s.a

'(*) ' E=. «F-: ('#, 4)
xc R",

para)

e Fa.ca.
Pi('u{, e) '(di(., &) + ÕR.(.))*('u.)

,i=1,...,m

Se Àk+l = Àk, pare. D

Mais uma vez, a limitação da sequência de multiplicadores é garantida caso o pro-
blema primal obedeça à condição de qualificação de Slater (ver Teorema 1.2.5) e a
otimalidade dos seus pontos de acumulação é uma consequência do Teorema 4.3.4.

rA análise de métodos de multiplicadores com resolução aproximada dos sub-problemas será feita
no Capítulo 6.
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A seqüência primal
Vamos procurar provar que o teorema de convergência dos iterados primais apresen-
tado para os métodos de multiplicadores baseados no +-MPP também é válido para
o Algoritmo 4.3.1. Este tipo de resultado é interessante uma vez que ele mostra que
é possível garantir a viabilidade dos pontos de acumulação primam mesmo se usarmos
regularizações baseadas em distâncias de Bregman, estendendo os resultados obtidos
para (p-divergência em l6, 51. Enunciámos então o resultado que desejamos demonstrar:

Teorema 4.3.6. $da {(xk,Àk)} uma segtiência ca/cu/ada pe/o .4/goritmo 4.g.S. Se o
problema primam satisfaz a. condição de qwali$cação de Slater, então

lim sup g(xt) $ 0,
k-.+oo

JU,<À', g(x*)>

e f(xk) comi;erre para o t;a/or ótímo do proa/ema palma/, v(0). Portanto, todo ponto de
acumulação dü seqiLêrlcia ptimat é uma solução do problema primam (1.2).

Z)emonsfração. Já sabemos, graças ao Teorema 4.3.4 e a Condição de Slater, que a
sequência de multiplicadores é limitada e que F(Àt) --} v(0). Analisemos a seqüência
primal.

A definição de Àk garante que existem Zf C aõlK...(À}), i= 1 , . . . ,m tais que

g:(x') ©'') + ê

Desta forma, se K é o vedor definido em (4.9), temos 'y} ' --gi(xk) + (f.

O Lema 4.2.4 garante então que, para toda subseqtiência convergente da sequência
de multiplicadores, Xk -->x: ã., --gi(xt) + (if obedece à:

0 - tn=. (gi(x') -- d) - .ii\l:,., g:(x') s' Ã: > 0,
0 ? lim sup (gi(x') -- d) ? limsupgi(x')

k--lK oo k--lK oo

(4.14)

(4.15)

Como {Àk} é limitada, concluímos facilmente que

lim sup gi(xk) 5; 0, i = 1,. . . ,n
k-..} oo

Agora vamos provar que

Ji« <À*, g(x'';)> = o
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Para isto, vamos supor, com objetivo de obter uma contradição, que para algum i ::
1,. . . ,rl, temos IÀKgi(xt)l /> 0. Neste caso, já que {Xk} é limitada e positiva, devem
existir um conjunto inânito de índices K C N, À ? 0 e um real € > 0 tais que Xk --lK Ã
e Vk C X:, IÀkgi(xk)l > e. Usando as Equações (4.14) e (4.15), observamos que isto

só é possível se gi(xk) --tr --oo. Isto não é possível, pois o Lema 4.2.5 garante que
{--gi(xK) + Zltlr é uma sequência limitada, logo gi(xk) --lx: --oo implica que qt -->K
--oo. Consequentemente Xk deve ser 0 infinitas vezes em K, o que contrariada Vk C
X:, IÀfgi(x')l > e.

Finalmente, resta mostrar que f(xt) converge para o valor ótimo do problema primal
(e dual), v(0). Para isto, usando a fórmula de atualização do multiplicador Xk e j41,
Proposição 11.31, observamos que para cada i:: l , . . . ,n,:

gi (x') ,©«-' + #-' di(ÀF, &'' )

Por outro lado, as definições de xk e a Proposição 2.2.5 e o Teorema 2.2.6 implicam que

''*', * E«-(V,*) - ''*', -É *'.'*,*'',.i=1 \ '''l / i::l

Portanto,
f(x') + <À*, g(x')> = F(À').

Como <Àk, g(xK)> --> 0 e F(Àt) -+ v(0) segue que f(xt) também converge para o valor
ótimo do problema primal. []

Um fato que deve ser destacado é que a existência dos iterados primais está garantida
sempre que o problema primal possuir conjunto de soluções não vazio e compacto. Isto
se deve ao Lema 2.2.9 e à condição que (ai,bi) D R++, garantindo que, para todo
À C RJ', dom ::=1 di(.,Ài) :) R++.

Resta-nos apenas apresentar um resultado que assegure a limitação da sequência
primal:

Corolário 4.3.7. StzponÁa gue o proa/ema prima/ gatas/aça a condição de gua/iWcação de
Slater e que {lxJc) seja uma sequência prima! obtida pelo AlgoMtmo 4.3.S. Se o conjunto
de soluções do primam for não-vazio e !imitado, então {xk} é !imitada.

.Demonstração. A prova deste corolário é igual à prova do Corolário 3.3.3, e, por este
motivo, será omitida. []



CAPÍTULO 5

Regularizações Duplas

No capítulo anterior, introduzimos um método proximal conceptual, Algoritmo 4.2.1,
para resolver o problema da desigualdade variacional.i Para garantir sua convergência,
fizemos uso da Hipótese 4.2.22 que é, aparentemente, difícil de ser verificada sem que
façamos novas suposições sobre o problema que desçamos resolver ou sobre o método
que queremos aplicar.

Neste capítulo, apresentaremos uma forma de assegurar a validade da Hipótese 4.2.2
que depende apenas da escolha das regularizações e outros parâmetros do algoritmo.
A nossa estratégia é baseada na idéia de combinar um termo coercivo com outro qua-
drático, como feito recentemente em l4, 51. Deste modo, é possível recuperar a li'ejér
monotonicidade da sequência proximal com relação ao conjunto de soluções, que foi
perdida com a mudança de escala. Neste sentido, mais uma vez, este capítulo pode ser
visto como uma extensão dos resultados apresentados em l4, 5j.

Usaremos a seguinte classe de distâncias generalizadas:

Definição 5.1.1. Seja v um número real estritamente maior gue 1. Para i= 1 , . . . , n,
seja di : ]R x (ai,bi) --} (--oo,oo] uma função diferenciável com relação a primeira
variável. Definimos

ã:(x,'y) 'U di(M,yi) + ;(xi -- 'i):.t(5.1)

Se ãi obedece às condições 4.1.1(a)-4.1.1(c),' então chamaremos di de uma rega/a-
tDefinido no Capítulo 1, Equação 1.4.
ZSda {xk} um sequência obtida pelo Algoritmo 4.2.1. Se xk --.}r t então, para cada i= 1,. . . ,n,

ou 'y} --)r 0 ou existe um conjunto infinito X:' Ç X: tal que xi -l --lK, ti.
+Em [5], os autores consideram pesos diferentes para di e para a norma euc]idiana ao quadrado.

Como os dois tipos de regularização coincidem a menos de uma multiplicação por uma constante,
preferimos adorar peso l para di.

4A propriedade exigida na condição 4.1.1(d) será um consequência da Hipótese 5.1.2 apresentada a

50
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Drização du.pta.

5.1 Uma Desigualdade Interessante

Queremos provar que uma seqüência obtida pelo Algoritmo 4.2.1 baseado em regulari-
zações duplas é li'ejér monótona com relação ao conjunto de soluções da desigualdade
variaciona[, de forma seme]hante ao que acontece com o método proxima] c]ássico. Para
que isto seja possível, usaremos uma hipótese adicional que força o termo coercivo, di,
a se manter "próximo" da norma euclidiana ao quadrado. Esta idéia é formalizada
pela condição abaixo.s Destacamos que, pela primeira vez, exigimos condições sobre
o comportamento da derivada da regularização sem distinguir um lado com relação ao
centro. Por exemplo, no caso B = R++, a Hipótese 4.1.1 limitava o comportamento de
d{(xi,yi) somente se yi < xi, já a condição abaixo deve valer também se xi < yi.

Hipótese 5.1.2. Para cada i= 1,...,n, seja di : Rx(ai,bi) -+ Re x,y C(ai,bi),
temos

1. Caso ai e bi sejam finitos, então

!!=:i+$blf-!0 $ «(x,y) $
x -- y) (bi -- y )

2 Se o intervalo (ai, bi) for ilimitado, tomando o respectivo limite nas desigualdades
acima, obtemos:

(a) Apenas ai é finito (bi = +oo).

!31=:1:1:=.eÜ É «(x,y) $ x -'u

(b) Apenas bi é finito (ai = --.o)

x -- y $ «(x,'y) É
(x -- y ) (bi -- y )

(c) (ai,bi) = IR
d{(x,'y) = x -- y

Usando esta condição, podemos demonstrar uma desigualdade fundamental para
análise de nosso método proximal:
seguir. Desta forma, não há necessidade dela ser verificada. Isto é demonstrado no Lema 5.2.4.

Sesta condição é uma extensão da definição da classe de regularizações Ó2, apresentada em [5]. Ver
Seção 5.3 a seguir.
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o.s

5.1Figura 5.1: Limites para as derivadas de di no caso do intervalo (ai,bi) = (0,2)
Observamos que a derivada da regularização clássica mantem-se entre os dois limites.

Lema 5.1.3. Se ua/er a ]ir]bótese 5.].2, então para todo i= 1,
R, x,y c (a, b), lemos;

,n e z C [ai,bi] íl

(z -- x)«(x,y) S(z -- ')(x -- ') (5.2)

Z)emonstração. A desigualdade é trivial caso x = , x = z ou y = z.

Vamos considerar que ai,bi c R. O caso de intervalos ilimitados, como ocorre na
própria Hipótese 5.1.2, pode ser visto como limite do caso de intervalos limitados.

O restante da demonstração será dividida em quatro casos:

1. x <y,x <z
Se z < y, é imediato que(z -- x)d'(x,y) $ 0 S(z -- y)(x -- y)
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Se z > y, então

(bi -- z)x $ (bi -- z)y +

bix + yz $ biy + xz +

xy -- bix -- yz + biz ? xy -- biy -- xz + biz +

(z -- x)(bi -- y) ?(z -- y)(bi -- x)::>

11=:2 > !=! ;:}
bi -- x ' z --x

B..:.vlQt:.:g < .k.=Jlk..:g ":!].'.:bi--x ' z--x
«(x,y) $ {!--y)(z --'y) :}z x

(z -- x)«(x,y) $ (x -- y)(z --y).

(5.3)

(5.4)

(5.5)

(5.6)

2. x< y, x > z

Seguindo uma sequência de passos análogos as que nos levaram da desigualdade
(5.3) à desigualdade (5.4), podemos concluir que

(z -- ai)x $ (z -- ai)y ::}
y z y ch>x z x ai

Multiplicando-se esta última desigualdade por x --y e aplicando a Hipótese 5.1.2,
concluímos mais uma vez (5.2).

3. x > ', x > z

Como no primeiro caso, se z > y, temos (z -- x)d'(x,y) $ 0 $ (z -- ) (x -- y)
Caso z < y, usamos as mesmas idéias presentes acima para concluir que

(z -- ai)x 2 (z -- Qi)y ::}

y aiy --z <
x z aiX

Outra vez multiplicamos esta última por x -- y e usamos a Hipótese 5.1.2 e obte.
mos (5.2).

4. x > y, x<z
Análogo aos casos anteriores

D
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5.2 Análise de Clonvergência

Já dispomos de todas as ferramentas necessárias a prova de convergência da seguinte
instância do Algoritmo 4.2.1:

Algoritmo 5.2.1
Uariacionaís

Método Pro=imal com Regularizüções Duplas para Desigualdades

Seja ã um real positivo. Soam di, i= 1,
à Hipótese 5.1.2. Defina

, n, regularizações duplas obedecendo

'n 'n

E
i-l i-l

0(x,y) e! ã.(xi,yi) = .E. di(xi,yi) + l;(n -- yi):

1. 1nicialização: Comece com xl C intB;

2. lteração: Escolha um real 0 < ak $ ã, e encontre xk+l C int B íl domT tal que

0 c T(xk+l) + aKVID(xt+l ,xt).ll (5.7)

D
Sext+l kX pare

Para provar a convergência da sequência {xk} a uma solução do problema da de-
sigualdade variacional, vamos mostrar que esta sequência se aproxima do conjunto de
soluções. Começamos pelo seguinte lema:

Lema 5.2.2. Sega D como no ,4/gorÍlmo 5.2..í. .Então, para todo z C B e x, y C int B,

<z - *,v.o(",u)> $ ]:;!( 1lz-yll: - llz- *ll:) - ]:j-! ll*-ull:
Z.)emonstração. Para cada i= 1, , n., temos

(zi -- xi)VID(x,y)i =(zi -- xi)(d{(xi,'yi)+ v(xi -- yi))
É(h -- yi)(M -- yi) +'/(% -- xi)(xi -- yi) ILema õ.1.31

Somando todos os termos obtemos

<z -- x,Vl0(x,y)> $ <z -- ',x -- y> +'/<z -- x,x -- y>.
lIDevemos destacar que a exigência de solução exala dos sub-problemas do Algoritmo 5.2.1 é feita

por simplicidade de exposição. Para adoção de erros na resolução dos sub-problemas, poder-se-ia
utilizar uma fórmula semelhante ao critério de aceitação proposto por Eckstein em [20] e retomado por
Silvo, Eckstein e Humes na última seção de ]42].
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Lembrando que,

<z -- y , x -- ' >

<z - *, ,. - *ll: - llx - UllZ ,

podemos concluir que

<, *, v.o(*,ü> $ !;!( 11, ull: - llz - *ll:) -- i!:i! 11* - ull:
D

A propriedade de aproximação e a validade da Hipótese 4.2.2, mencionadas na in-
trodução, tornam-se, então, uma conseqüência imediata:

Lema 5.2.3. Sega {xk} uma seqdêncÍa oóf da pe/o .4/gorítmo 5.2..Z. .4 sequência {xk} é
Fejér monóton«, com relação ao conjunto de soluções dü desigualdade uariacionat (t.4).
Ainda, caso o conjunto de soluções de (1.4) seja não vazio, então xk+l -- xk -..} 0 e,
portanto, Q Hipótese 4.e.e é Batida.

Z)emonsfração. Sda z C (T + NB)'l (0). Como em toda iteração xk C int B e os passos
são realizados com exatidão, obtemos --atVID(xt+l,xt) C (T + NB)(xt+l ). Usando a

monotonicidade de T + NB e o Lema 5.2.2, concluímos que:

0 $ <z -- x'+' , ct;' VI D(xl'+' , )ck)>

$ %:-! ( 11' -- "'11: -- 11. -- *"' 11: ) -- -bã;- il*"' -- *'ll:
Portanto.

1, - *"' ll $ 11' - *'11 ,
O que implica a l;'ejér monotonicidade de {xk}. Além disto, como '/ > 1,

ll*'*' *'ll'1; ;!1-{ ( 11' - "'11: f. *'*'ll:)
Como a lieaér monotonicidade assegura que llz -- xtll é convergente para qualquer z C
(T+NB)'l(o), se (Tina)'l(0) for não-vazÍÉ), teremos ljxK+l - xtll --l0. ' n

Finalmente, para que possamos usar o teo11çma de convergência do Algoritmo 4.2.1,
basta provar que as regularizações duplas, di, i= 1,...,n, obedecem à Hipótese
4.1.1(d).Z Faremos isto a seguir.

7Existeml,c >0taisque,sempreque --oo < ai <yi $ xi < ai+e rubi € <xi <yi < bi <+oo
temos que Id{(xi,yi)l $ Ljxi --yil.
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Lema 5.2.4. Sda € = mini-l,...,.{(bi -- ai)/2}. Se --oo < ai < yi $ xi < ai+e
e% bi -- € < xi $ yi < bi < +oo, então Id{(xi,yi)l $ 2lxi--yil. aonseq#entemenfe
Id{(xi,yi)l $ (2 + v) lxi -- yil.
T) pl-r} nll e+Tn r' n n

Hipótese 5.1.2.
Se --oo < ai < yi $ xi < ai + € e bi = oo a tese segue facilmente da
Caso bi C R temos

1«(M,'yi)l = «(b,yi)
, (M -- 'i)(bi -- yi)
' bi--xi

lxi -- 'il (bi -- yi)
bi--xi

5; 2 IM -- yil

O caso bi -- € < xi $ yi < bi < +oo é análogo, usando a outra desigualdade dada
pela Hipótese 5.1.2. []

Teorema 5.2.5. Se o colÜanto de se/rações da desagua/Jade uar aciona/ /or não-t;azia,
então um,a. seq'üência obtida Feto AtgoMtmo 5.2.1 converge Q uma, solução.

Z)emonstração. Como assumimos que as regularizações di, i= 1, . . . ,n, obedecem às
Condições 4.1.1(a)-4.1.1(c), podemos usar o Lema 5.2.4 para ver que a Hipótese 4.1.1
está inteiramente satisfeita. Além disto, o Lema 5.2.3 garante que a Hipótese 4.2.2
também vale. Portanto, podemos usar o Teorema 4.2.6 para assegurar que todo ponto
de acumulação de {xk} é uma solução da desigualdade variacional.

Deste modo, a convergência de {xk} a uma solução é uma consequência de sua liqér
monotonicidade.[]

5.3 Exemplos

Nesta seção, vamos apresentar alguns exemplos de regularizações coercivas que obede-
cem à Hipótese 5.1.2, e, portanto, podem ser usadas para construir uma dupla regula-
rização que garanta a convergência da seqüência proximal a uma solução do problema
da desigualdade variacional.

Vamos nos concentrar no caso (a,b) = R++. A partir de uma regularização deste
tipo é fácil, através de translações e mudanças de sinal, obter uma regularização para
intervalos com extremos quaisquer. Por exemplo temos:
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Lema 5.3.1. $da d : ]R x R++ --> (--oo,oo] uma /unção gue obedece â J:ripátese 5.].2
.Então, d«d« a,b c R, a < b . Z] C (0, ]), tem« qw.

a(x,y) e! Zld(x -- a,y -- a) + (l -- ZI)d(b -- x, b -- y)
obedece a esta mesma condição para o interna/o (a,b)

Z)emonstração. Dados ,y c (a,b), Usamos a Hipótese 5.1.2 para d e obtemos

ZI(x:-- a -'L "F a)(y -- a) $ Zld'(x -- a,y -- a) $ ZI(x -- a -- + a),

e também

(! - Qd'(b -- x,b -'y) $(1 - 0(b --x-b+y)

Multiplicando a segunda desigualdade por --l e somando temos

!i!?!::i:ll:(::-Ü + (l -- Q(x -- u) $ (d'(x -- a,y -- a) -- (l -- Zi)d'(b -- x, b -- U)

$ {:1 0(" ]+lP :g+((x-u).
Por outro lado, lembrando que, x,y C (a, b), é fácil ver que

.e!:::1:9:i:.-0 :; x -'u,
x -- y $

(x -- y ) (b -- y )

Usando a definição de a, segue que para x,y C (cl, b)

!!=:!!t=..0 $ a'(x,y) $
(x -- y)(b -- y)

D

g-divergências

Como destacamos na introdução, os resultados deste capítulo podem ser vistos como
uma extensão de idéias introduzidas em ]5, 4]. Nestes artigos, os autores consideram
termos coercivos obtidos pela técnica de mudança de escala aplicada a Q-divergências8

8Ver Seção 4.1, na qual mostramos que a mudança de escala recupera a regra de formação de
regularizações coercivas usada por estes autores.
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e adicionam a norma euclidiana ao quadrado obtendo um regularização dupla para o
ortante positivo.

Vamos provar que a Hipótese 5.1.2 nada mais é do que uma extensão da definição
da classe de regularizações @Z de l51. Neste trabalho, os termos coercivas têm a forma:

X
di(x,y) = y29

para alguma (p
torna-se:

R+ --> R obedecendo à Hipótese 4.1.4. Neste caso a Hipótese 5.1.2

Vx,y c R++, .l!='vb' $ 'uç'' rê~l $ x --u.

Fazendo a troca de variáveis t = i, esta desigualdade mostra-se equivalente a

Vt > 0,(1 -- 1/t) $ p'(t) $(t -- l),

que é usada para definir a classe $2.

Por âm, Auslender, Teboulle e Ben-Tiba apresentam os seguintes exemplos de
funções que obedecem a esta última desigualdade:

1. 9(t) = tlog(t) --t + l;

2. Q(t) ):;tt

3. P(t) = --log(t) +t -- l.It

Entre estes exemp]os destacamos (p(t) = -- ]og(t) + t -- ], que dá origem à regula.
rização logarítmica-quadrático, primeira regularização dupla estudada na literatura l41
Outra característica interessante é que, para esta (p,

. (x -- y)y
db(x,y) X

Ou seja, a derivada de sua distância coincide com o limite inferior da Hipótese 5.1.2.

Distâncias de Bregman

Vamos apresentar funções de Bregman que gerem distâncias obedecendo à Hipótese 5.1.2
após a mudança de escala.io Desta forma, seremos capazes de resolver problemas vari-
acionais sem a necessidade de hipóteses de para-monotonicidade comuns na literatura

ilComo adicionamos o termo quadrático ao termo coercivo para obter d, temos rge d{ ( ,y) = ]R e a
dificuldade associada ao uso destas regularizações, comentada na Seção 4.1, desaparece.

iuVer Seção 4.1.
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que trata deste tipo de regularização ]27, 44, 3õ]. Observamos que ]42, Seção 4] obtem
resultados semelhantes, porém fazendo uso de uma versão mais forte da mudança de
escala, na qual, para x,y C B:

oc = . max {h{(yi)},i=1,....n.

E0(x,y) =
hi(xi) -- h(yi) -- hi(''i)(h -- yi)

'n

lt

Destacamos que neste caso o favor de escala vai para zero mesmo que a respectiva coor-
denada não se aproxime dos extremos da caixa B, o que não ocorre com as regularizações
duplas.

Antes dos exemplos, vamos apresentar um pequeno lema que pode simplificar bas-
tante a verificação da Hipótese 5.1.2:

Lema 5.3.2. Sda h : ]R --} (--oo,m], intdomh = R++. Se, para x C R++, h"(x) /or
não-crescente e x2h"(x) /or não-decrescente, então a distancia venera/ázada, dada por

d(x,'y) h'(x)(y -h'(y)bc--y),

obedece â Jnpótese 5.-7.2, para (a, b) = R++

.Demonstração. Para (a,b) = R++, temos que o limite inferior de d'(x,y), dado pela
Hipótese 5.1.2, reduz-se a h"(y)(x -- y)y $ (h'(x) -- h'(y))x. Para provar que esta
desigualdade é válida, consideraremos dois casos:

1. Se 0 < x < y, temos

h'(y) - h'(x) -r h"(')d'

- h"M r

= h«(u )y-:!u:
xy

(y -x)!
X

jx2h"(x) não-decr.l

yz
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2 Se 0 < y < x, seguimos a idéia do item anterior para concluir que

h'(x)--h'(')=j h"(z)dz

?f$""u'.
) (x -- y) y-

X

jx2h"(x) não-decr.l

Já o limite superior torna-se: h'(x) -- h'(y) $ h"(y)(x -- y)
limite vale, consideramos mais uma vez dois casos:

Para veriÊcar que este

1. Se 0 < xi < yi

h'(y) - h'(x)
'y

h"(z)dz
X

'y

h"(y)dz lh"(x) nã.-cresc.l

)(y -- x)
X

2. O caso 0 < y < x é análogo ao caso anterior

D

Alguns exemplos de funções de Bregman que podemos usar para obter regularizações
duplas são:

1. h(x) = dilog(ex) +xlog(e* -- 1). Neste caso,

h"(x) =

Cla-ame«te, h"(x) é «ã.-crescente.

Por outro lado, para provarmos que x2h"(x) é não-decrescente, vamos provar que
sua derivada é sempre positiva. Esta derivada é

e*x(2e* -- x -- 2)
(e* -- l)2

Seu sinal é definido pelo sinal de 2ex -- x -- 2, que vale 0, se x = 0, e é estritamente
crescente. Logo o sinal da derivada de x2h"(x) é sempre positivo.

Portanto esta função gera uma distância de Bregman que obedece à Hipótese 5.1.2.
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2. h(x) = x" --xP, cc ã 1, l3 c (0, 1). Aflui,

h"(x) = cc(a -- l )x"': + l3 (1 -- Í3)x0':

x2h"(x) = «(cc -- l )x" + l3(1 -- 13)xB

Notamos que x2h"(x) é sempre não-decrescente em R++ e h"(x) é não-crescente
se, e somente se, a $ 2

Logo, a distância de Bregman obtida a partir de h obedecerá à Hipótese 5.1.2 se,
e somente se, cc C [1,2] e ]3 C (0, 1).

5.4 Penalidades e Métodos de Multiplicadores

Nesta seção, vamos caracterizar penalidades geradas a partir de regularizações duplas
usando a Hipótese 5.1.2. Em seguida discutiremos brevemente sua relação com um
artigo de Chen e Mangasarian jlZI que pode nos ajudar a encontrar novas penalidades.

Lema 5.4.1. S©a v > 1 . Sda P : R x R++ --} R, denotemos por P'(u.,À) a der z;ada de
P com respeito â primeira uar áz,e/. Se P'(.,À) /or estófamente crescelzte e estritamente
positiva e, além disto,

;-lh-+Àsp'('",À)s , (s.8)

então e:riste uma regwtarização dsl)ta, à,, que obedece à Hipótese 5.1.2 e tül que

-(«,N - (ã(.,N) * («)

Z)emorzsf7'anão. Dado À C IR++, a derivada de P(., À) é estritamente crescente, logo esta.
função é estritamente convexa. Chamemos de d( , À) sua função convexo conjugada.

Sabemos que:

1. Para todo À C IR++, d(.,À) é estritamente convexa, pois P( ,À) é diferenciável

2. Para todo À C R++, d(-,À) é diferenciável, pois P(.,À) é estritamente convexa
Além disto, d'(.,À) = (P')'l(-,À).

3. Usando os limites sobre P'(.,À), concluímos que P'(0,À) = À. Portanto ã'(À,À) =
0, ou seja, d(.,À) atinge mínimo em À.
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4. Como d(.,À) é a convexo conjugada de uma pena]idade, temos domd C ]R+
(Lema 2.2.2). Ainda, uma vez que dom P'(.,À) = ]R, então rge d'(.,À) = ]R.

Definindo d(I',À) '!g d(y,À) -- } llr -- XllZ, as propriedades acima asseguram que d é
uma regularização dupla caso sda verdade que para todo À C IR++, se {(7t,Àt)} é uma
seqüência em R++ convergindo para (À,À), então d'(yt,ÀK) --} 0. Mas, isto é uma
consequência da Hipótese 5.1.2 aplicada à d e, portanto, devemos apenas provar sua
validade. Faremos isto em duas etapas:

1. Começamos por

i:-Í + À $ P'(u,À)

'-',-' (n --*,*l
a' (;h -- «, *l

< u.

Fazendo a mudança de variáveis 'y '!g :;tÍ + À e lembrando a definição de d,
obtemos

V7 c R.F+, d'(y,À) $ ('y --À).

2. Por outro lado,

P'(u,À)$ ('''
'(u + (v -- l )À

2v

l )À + v(x + ('«
2v

u+('«
u $ d'

l )X)2 + 4vÀZ À

De n-o, troc;mos -:'iá«is: .y 'U «'-lv-l )À+v'(u--h,--UÀ) :HwÀ:

V.v c ]R«, 0:lõn 5; d'h,N

A demonstração está completa. Destacamos ainda que, como provámos que a desigual-
dade (5.8) é equivalente a Hipótese 5.1.2, demonstramos, implicitamente, que (5.8) é
coerente (o limite inferior apresentado é sempre menor do que o limite superior, como
observamos na Figura 5.4). []
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Figura 5.2: Os limites para derivada de uma penalidade no caso À = l

Observamos que o limite superior para a derivada de uma penalidade dado no lema
acima,

(u + (v -- l )À)2 + 4vÀ2

coincide com a derivada da penalidade obtida a partir da regularização logarítmica-
quadrática.ti

2v
u + (v -- l )À +

)

Outro fato interessante, e que não foi destacado por Auslender, Teboulle e Ben-riba
em l4, õl, é que esta penalidade já havia sido apresentada, implicitamente, por Chen e
Mangasarian no contexto de métodos de penalização puros j171. Neste artigo, os autores
sugerem o uso de uma família de aproximações da função max(u, 0) para a solução de
problemas variacionais. Entre elas está a CZen-.17arker-/{anzow-Sma/e P/tts Punction.
que é de6nida a partir de um parâmetro de penalização, IS, como:

P'('u,$) !!u+ ,

Recuperamos a derivada da penalidade baseada na regularização logarítmica-quadrático
abra«és de P'(u, + (v -- l )À, v'ÇÀ).

iiAssim como o limite inferior dado pela Hipótese 5.1 .2 coincide com a derivada desta regularização.
Ver Seção 5.3.
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Acreditamos que um estudo cuidadoso da família de aproximações da função máximo
sugerida em j171 pode levar a outras penalidades associadas a regularizações duplas. Em
particular, seria interessante obter uma penalidade baseada na ne ra/ netzoor#s smootA
p/us /u zctÍon, já que esta função apresentou os melhores resultados numéricos.

Por fim, devemos destacar que as penalidades obtidas a partir de regularizações
duplas podem ser usadas para obter diferentes versões de métodos de multiplicadores
para a solução de problemas variacionais com restrições convexas gerais, descobertos
recentemente por Auslender e Teboulle l31 e Pennanen 1321.
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Resolução Aproximada em Métodos
de Multiplicadores

Neste capítulo, apresentaremos novos critérios de aceitação de soluções aproximadas dos
sub-problemas irrestritos que compõem os passos iterativos de um método de multipli-
ca.dotes. Destaca'mos que Damos restringir nossa, análise a problemas de programação
conueza r.Z.e9 clÚas /uniões são dil/erencÍáoeis em todo o IR". .4ssumÍmos ainda gue
Date Kma, condição de quali$cação, como Q condição de Stater ou Q condição estria(Ê, e,
portanto, os l)robtemas pdmal e dual pois'uem mesmo valor ótimo.

Analisaremos dois métodos. Primeiro, o Algoritmo 4.3.5, apresentado no Capítulo 4.
Neste caso, vamos obter um critério semelhante aos critérios de ]39, 5], cuja versão
implementável depende de hipóteses extras sobre o problema primam. Em seguida,
discutiremos o uso do método híbrido de Solodov e Svaiter, Algoritmo 2.1.7, para a
busca de um ponto de sela do lagrangiano associado ao primal. A respectiva condição
para aceitação de soluções aproximadas será bastante permissiva e não dependerá de
hipóteses adicionais sobre o problema que desejamos resolver.

6.1 Métodos de Multiplicadores com Distâncias Co.
ercivas

Soam di : R x R --} (--oo, oo], i= 1 , . . . , m disZáncÍas coercít;as venera/iradas obedecen-

do â .Hipótese 4.].] para (ai,bi) = (0,+oo). C'omo desçamos ligar o Á/gorifmo #.3.5,
assumimos que e:Baste um ponto dua! oiáoet e estritamente positivo.

testes e outros exemplos de condições de qualificação são apresentados por Mangasarian em [29,
Capítulos 5 e 7].

65
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Uma consequência, fundamenta] em nossa análise, da coercitividade de di em ]R++
é que, fixo Ài > 0, as penalidades associadas a estas regularizações se reduzem à função
convexo conjugada de di com relação à sua primeira variável:

Pi('u{,Ài) '(di(.,Ài)+ õK...(.)y''('u{), i= 1, ,'m.. (6.1)

Desejamos estudar sequências do tipo

o< «f$ a, (6.2)

xk+l H Argmin
XC]Rn

-: ("P,*) , : - .,.
f(x) + }l. d'Pi (6.3)

(6.4),'m,.

Que nada mais são do que o Algoritmo 4.3.5 com resolução aproximada do sub-problema
de minimização. Lembrando que Algoritmo 4.3.5 é uma especialização do Algorit-
mo 4.3.1 aplicado ao problema de maximização da função dual, F. Podemos tentar usar
o seu critério de aceitação, expresso pela Desigualdade (4.12), para decretar que um
novo ponto primal pode ser aceito.

Seja a c [0,1] e denotemos D '!g ;]:i=1 di. (6.1) imp]ica que a E(luação (6.4) é
equivalente a

g:(x'+') (©'''',©), i
Portanto, a condição (4.12), reduz-se a

,'m..

F C aF(À*''), l(yr)i -- gi(x'+')l $ a Igi(x''' )l , i ,Tn. (6.5)

Contudo, não é simples obter um elemento de aF(ÀK+l), para verificar a relação
acima. De fato, a forma típica de se obter um subgradiente da função objetivo du-
al é através de uma minimização irrestrita do lagrangiano com o multiplicador fixo.
F'ormalmente, sabemos que se

Argmin {f(x) + <À'+' , g (x)>} , (6.6)

então

g(Í) c al:(À'+' ).

Usando este resultado, concluímos que o critério (6.5) será atendido se

gi(t) -- gi(x''''')l 5; alga(x*'p')l , i= 1, ,'m,. (6.7)

Surge assim a necessidade de estimar o lado esquerdo desta desigualdade
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Outros trabalhos, em particular l39, SI, também chegaram a condições de parada de
difícil verificação.2 Para contornar os obstáculos encontrados, estes autores lançaram
mão da hipótese de convexidade forte da função objetivo. Seguindo esta tradição, apesar
de considerarmos esta condição restritiva, vamos assumir durante o restante desta seção
que

Hipótese 6.1.1. A função objetivo do problema primal, f, é fortemente convexa com
módulo ZI. Além disto as restrições, gi, i= 1 , . . . ,m são globalmente Lipschitz com
constantes Li, i ;; 1 , . . . , m.

Destacamos que se conhecêssemos uma caixa limitada que contém as soluções pri-
mais a condição de Lipschitz continuidade não seria necessária. Neste caso, as restrições
que formam a caixa poderiam ser tratadas pelo algoritmo que resolve o sub-problema
penalizado, evitando o uso de penalidades para este tipo simples de restrição. A con-
dição de Lipschitz continuidade estaria então automaticamente veriâcada, já que toda
função convexa real é Lipschitz em compactos

Vamos usar esta nova hipótese, podemos simplificar (6.7). com este objetivo, defi-
nimos

..'*,'''*,*É* (v.*) (6.8)

A definição Àk+} garante que

V$t(x*+l ) = V*L(x*+' ,À'+'). (6.9)

Já a convexidade forte de f assegura que L( ,Àk+l ) também é fortemente
o mesmo módulo (Z]). Portando, usando j41, Exercício 12.59],

convexa e com

( IÍ -- x'+l lz $ <2 -- x*+' , Vxl(2, À'+l ) -- Vxl(x'+' , À'+' )>

É it --x'+' l IV*t(Í,À*+') -- V*L(x'+' ,À*+')

uma vez que âl minimiza L(.,Àt+l), V*L(í,Àt+l) = 0. Desta forma, asuma vez que RI minimiza L(.,À'+'), V*L(í,À
acima implicam que

desigualdades

Zi lí -- x'+' l $ 1V*L(x*'''' , À'+')

A Equação (6.9) nos diz que isto é equivalente a

( lí -- x'+' l $ 1v$.(x''''')

Finalmente, usamos a continuidade de Lipschitz das restrições para deduzir que para
cada i = 1 , . . . , m,

}- Ig:(t) -- gi(X*'''' )l .$ 1V+*(x'+' )

2As condições destes artigos estavam ligadas a garantir c-otimalidade do ponto primal anual.
l
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E desta forma, o critério de aceitação (6.7) será satisfeito se

V@.(,'"')l 1; €1g Ig:(x"')l , i= 1,...,m.
t

(6.10)

Destacamos que este critério depende apenas dos dados primais e da solução aproximada
do problema de minimização, sendo, desta forma, fácil de ser testado.

Portanto, a otimalidade dual dos pontos de acumulação de uma sequência de multi-
plicadores obtida através de (6.2)-(6.4), usando (6.10) como critério de aceitação de uma
solução aproximada do problema de minimização do lagrangiano aumentado, (6.3), é
uma consequência do teorema de convergência do Algoritmo 4.3.1, Teorema 4.3.4. A li-
mitação da sequência de multiplicadores, mais uma vez, estará assegurada se a condição
de qualificação de Slater íor válida (Teorema 1.2.5).

[Festes Numéricos

Fizemos alguns testes numéricos preliminares com o objetivo de verificar a adequação
do critério de aceitação proposto em (6.10). Em particular, queremos verificar se a
adoção desta condição de parada interfere na "capacidade de resolução de problemas" do
algoritmo e se há algum ganho de desempenho quando comparado a uma implementação
que busque resolver todos os sub-problemas com precisão elevada.

Implementamos então o método de multiplicadores baseado na penalidade logarítmi-
ca-quadrático, descrita na Seção 5.3. Para resolver os sub-problemas irrestritos usamos
o l,BFGS-B, código de domínio público descrito em j15].3 Este programa mostrou-se
especialmente interessante por fazer comunicação reverso a cada passo, o que permitiu a
incorporação de nosso novo critério de parada sem a necessidade de alteração do código
original.

Os problemas de teste foram escolhidos na coleção de problemas de pequeno porte
mastsi.f-small, que pode ser obtida junto com o CUTE j101. Nela encontramos 130
problemas cujas restrições são todas de desigualdade ou limites nas variáveis. Uma lista
completa destes problemas pode ser encontrada no Apêndice.

Buscamos resolver os problemas escolhidos com nossa implementação do Algorit-
mo 4.3.5. Um par (x,À) foi aceito como um par de soluções primal-dual se ocorrer;

1. Viabilidade

::?::... { max (0, g:(*)) } $ ]0''
30 código fonte deste programa está disponível na página http ://wwv-c . mcs . anl. gov/hoje/otc/
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2. Complementaridade.

l<À, g(x)>1 5; 10''m-(f(x), 1.0)

3. Mínimo do lagrangiano.

$ 10''.

Cada problema foi abordado de duas formas. Primeiro, buscamos resolver todos os
sub-problemas até que a norma do respectivo gradiente fosse próxima de zero.4 Cha-
maremos esta versão de ezafa. A segunda maneira usou o critério de aceitação (6.10)
caso este se verifique antes que o gradiente torne-se muito pequeno. Chamaremos esta
versão de {nezafa.

A versão excita resolveu 95 dos 130 problemas, já a inexata 92. Concluímos que,
nesta amostra, a "capacidade de solução dos problemas" de ambos é, qualitativamente,
a mesma. Dos 130 problemas, 90 foram resolvidos pelas duas versões implementadas.
Destes, 9 foram resolvidos usando um único sub-problema, ou seja eram problemas
irrestritos, ou o ponto dual inicial fornecido pelo CUTE era uma solução do dual.
Usamos os 81 problemas restantes para um teste de desempenho.

A versão inexata resolveu estes 81 problemas em média em 77,6% do tempo da
versão exala, computando o gradiente da função objetivo apenas 88, 0% do número de
vezes que este mesmo gradiente foi computado pela versão excita. Já os gradiente das
restrições foram computados 88, 9% vezes o número de cõmputos destes gradientes feito
pelo método excito. Assim, podemos dizer que a condição de parada apresentou-se como
uma alternativa interessante para ganho de desempenho em métodos de multiplicadores.

Por outro lado, em apenas 59, 3% dos casos o critério (6.10) foi capaz de garantir a
aceitação de no mínimo 75% das soluções aproximadas dos problemas penalizados. Lo-
go, é frequente que o critério de aceitação degenere "rapidamente" na solução exala dos
sub-problemas. Porém, mesmo nesta situação, a menor precisão exigida nas primeiras
minimizações garante uma vantagem de desempenho.

Tabelas com os nomes de todos os problemas resolvidos e os parâmetros de desem-
penho para cada um deles estão presentes no Apêndice C.

6.2 O Método Híbrido de Solodov e Svaiter

Em 1391, Rockafellar apresentou uma alternativa ao método de multiplicadores que cha-
mou de método do /agrangáano lamentado proxima/. Para obter este algoritmo, ele

4Menor ou igual a 10-8
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aplicou o método de ponto proximal clássico à solução do problema de encontrar um
ponto de sela do lagrangiano. O algoritmo obtido é um método primal-dual bastante
semelhante ao método do lagrangiano aumentado clássico, porém com melhores propri-
edades de convergência.

Nesta seção, nós vamos aplicar o método híbrido de Solodov e Svaiter, apresentado
na Seção 2.1, para obter uma versão do método do lagrangiano aumentado proximal
com um critério de aceitação de soluções aproximadas de seus sub-problemas de fácil
verificação e sem a necessidade de hipóteses restritivas sobre o problema que desçamos
resolver. Esta seção é baseada no artigo 1261.

Consideremos o problema primal, definido no Capítulo 1. A respectiva função la-
grangiana estendida é dada por:

L(x,À) e! f(x)+<À, g(x)> -- ÕKT.(À)

Como L é uma função convexa em x e côncava em À, podemos associar a ela um operador
monótono maximal cujos zeros coincidem com seus pontos de sela j41, Exemplo 12.27].
Clhamaremos este operador de TL e ele é definido por:

".'*,*, " l ''eàiãh:#'*' l
lvKP.(À) é o cone normal associado a RJ' em À, cuja fórmula é

~.,'*»-Ír-,. :;::
se Ài > 0;

se Ài = 0;

Por outro lado, os pontos de sela de L coincidem com os pares de soluções dos problemas
primal e dual, uma vez que assumimos a validade de uma condição de qualificação l29,
Teorema õ.4.71. Podemos então aplicar um método proximal para encontrar zeros de
Tt, e assim obter soluções do problema primal (e dual).
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O Método Híbrido Projeção-Lagrangiano Aumentado Proximal

Seguindo os passos de Rockafellar em 1391, sabemos que o passo proximal do método
híbrido aplicado a busca de zeros de Tt pode ser aproximado por:

P(u, À) ' l; .:. l(Ài + 'u4)2+ -- (Ài):j ; l (6.11)

0 < ak $ ã; (6.12)

~«:p-Í''*,--«*-(T,*')--'yn*; .'«,
:' ' ,«- (T,*) . . .'.:-,

No restante deste capítulo, vamos denotar a função de x que é minimizada em (6.13)
por +k(x).

Para aceitarmos esta aproximação é preciso que, dado a c [0, 1), ]?k c TL(it,Àt),

Entre os elementos de TL que podemos usar para verificar este critério d
aquele que nos parece mais interessante é:

Lema 6.2.1. Sejam i C R", À C R;' e cc > O. .De#na

X#v.P rP-gD,") .$Wr* ...g{9
ak ,/ \ ct

?' + cc- {: l?'ll,«* {: (6.15)

t

e aceitação,cei

x -- x*ll:} ;

Logo,

e

q c NKP(À).

Z)emonstração. O resultado é uma consequência imediata de V«P(x,À) = (X+u)+. []

A escolha de H entre os elementos de NK?.(À) é justificada pelo seguinte lema:
ILembramos que a regularização usada para a obtenção do método híbrido foi o quadrado da norma

uclidiana

,- defY- Vf(t) + E:=:. ÀiVgi(í)
-g(Í)+aH c TL(Í,À)
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Lema 6.2.2. Sejam tt C ]Rn', Àk C RF e ak > 0. -De#nindo Àk, 'rlt e yK, como no /ema
anterior, temos:

- I'*s':''l (6.16)

Z)emonstração: Usando a regra da, cadeia e a definição de Àk, segue que v4)k(ík)
Vf(!) + E=. ÀiVgi(t) + ak(Í' -- x').

Além do mais,

g (Í') + at6l' + Ctk (X' -- À*)

= --g(tt) + a. mintÀK + g (ík)/ak, 0} +

+ al( maxtX' + g (í')/ak, 0} -- À'})
( minta', --g (t')/ctt} + maxÍg (í')/ctk, --À })

-0.
Isto completa a prova. D

De posse destes lemas, podemos simplificar o critério de aceitação (6.15):

llv$-.Mll $ .m-Íjl?'ll,«* l ;:l- l ;=l
O novo par de pontos primal-dual, (xk+l,Àk+l) é obtido pela projeção de (xk,Àk) so-
bre o hiperplano que passa por (tt,ÀI') e com normal dada por VK, definida como no
Lema 6.2.1

} . (6.17)

Finalmente, o Teorema 2.1.8 garante a convergência de {(xk,Àk)} a um zero de Tt,
ou seja, a um par de soluções primam-dual.

[Festes Numéricos

Usamos o mesmo programa e conjunto de teste descritos na seção anterior para analisar
o sucesso do critério de aceitação do método híbrido projeçãc-lagrangiano aumentado
proximal.

Poucas modificações foram necessárias no código fonte dos programas para adaptá-
lo a este novo algoritmo. Em particular, mantivemos o l-BFGS-B como rotina para
solução dos problemas irrestritos.

Como na seção anterior, temos duas versões do método do lagrangiano aumenta-
do proximal. Uma, que chamamos erafa, resolve todos os sub-problemas com grande
precisão, a segunda, ou inezata, implemente o critério de aceitação (6.17).
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Dos 130 problemas presentes em nossa massa de testes, as versões excita e inexata
resolveram 91 (não necessariamente os mesmos). Concluímos que a "capacidade de
solução dos problemas" de ambos é, qualitativamente, a mesma. Já, 84 problemas
foram resolvidos pelas duas versões. Destes, 8 eram problemas irrestritos, ou o ponto
dual inicial fornecido pelo LUTE era uma solução do dual. Usamos os 76 problemas
restantes para um teste de desempenho.

Os resultados dos testes de desempenho são, até um certo ponto inesperados. A
versão inexata foi mais rápida, levando 88,5% do tempo da versão excita, em média.
Porém ela perdeu em todos os outros parâmetros de desempenho: o número de vezes
que os gradientes da função objetivo e das restrições foram computador foi 5% maior
do que o que foi feito pela versão exala. Portanto, concluímos que nesta amostra não
há ganho de desempenho com a aceitação antecipada das soluções dos sub-problemas.

Por outro lado, em 58 problemas (69,0%), o critério de aceitação foi atingindo em
pelo menos 75% das minimizações irrestritas. Desta forma, o critério descrito em (6.17)
mostrou-se mais robusto em nossa amostra do que o critério da seção anterior. Mas
observando as tabelas, vemos que nos problemas nos quais esse critério foi mal sucedido
o desempenho da versão inexata foi bem pior do que o desempenho da versão excita.
Acreditamos que é necessário um estudo mais aprofundado destes resultados para uma
melhor compreensão dos casos nos quais o uso da versão inexata pode trazer ganhos de
desempenho.

Mais uma vez, tabelas com os nomes de todos os problemas resolvidos e os parâme-
tros de desempenho para cada um deles estão presentes no Apêndice C.



CAPÍTULO 7

Conclusão

Neste trabalho, apresentamos contribuições a teoria de métodos proximais. Em parti-
cular, introduzimos duas novas classes de regularizações: uma baseada em translações
de funções convexas e a outra composta de termos coercivos adaptados a solução de
problemas em caixa. Provámos a convergência dos respectivos algoritmos sob variadas
condições. Tais métodos podem ser usados para resolução de problemas de otimização
convexa e desigualdades variacionais. Em particular, estendemos os resultados de Aus-
lender, Teboulle e Ben-Tuba apresentados em l4, SI, de forma a incluir regularizações
baseadas em distâncias de Bregman

Desta forma, recuperamos os resultados sobre métodos inexatos de Solodov e Svaiter
em 1431, sem a necessidade de um passo extra-gradiente no caso de otimização convexa.
Recentemente, encontramos um artigo de Birge, Qi e Wei l91 que contém o resultado
de convergência sem passo extra-gradiente. Este artigo lida apenas com o caso de
otimização e possui uma análise semelhante àquela apresentada no início da Seção 2.1,
centrando o estudo na queda da função objetivo.

Por fim, apresentamos novas regras de aceitação de soluções aproximadas dos pro-
blemas irrestritos que surgem em alguns métodos de multiplicadores e fizemos alguns
testes computacionais para validar estas regras.

Surgem destes resultados novas questões que merecem investigação, dentre as quais
destacamos três, que são objeto presente de nossa pesquisa:

l Estudo das penalidades geradas a partir de regularizações duplas, se possível ex-
plorando a conexão, estabelecida no final do Capítulo 5, com o artigo de Chen e
Mangasarian j17].

2 Extensão da análise do método proximal baseado em distâncias coercivas (Algo-.
ritmo 4.2.1) de maneira a incluir e-extensões j131 de operadores monótonos.

74
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3 Adaptação do algoritmo acima para problemas com restrições lineares gerais (po-
liedros) , preservando, se possível, seu critério de aceitação.



APÊNDICE A

Existência de zeros de desigualdades
variacionais regularizadas

Vamos estudar o problema de existência de zeros de desigualdades variacionais regu-
larizadas por um termo estritamente convexo. Deste modo, apresentaremos resultados
que podem ser usados para provara existência de iterados proximais usando diferen-
tes hipóteses sobre as distâncias generalizadas e/ou sobre operador T. Em particular
estendemos o Lema 4.2.3 apresentado no Capítulo 4.

Dado uma desigualdade variacional (1.4), desejamos estudar a existência de soluções
para

0 c T(x') + NB(X*) + aO(X*), (A.l)
na qual

Hipótese A.l.]. A função D : R" --} (--oo,oo] é fechada e estritamente convexa
Ainda, D é essencialmente lisa:, int dom D :: int B e D possui mínimo em int B.

Claramente, estas regularizações englobam as distâncias coercivas apresentadas no Ca.
pítulo 4, g-divergências e distâncias de Bregman com zona int B.

Provámos inicialmente que:

Lema A.1.2. C?ua/quer se/wção de (A.l) está em intB

l)emonstração. Isto é uma consequência trivial do fato de D ser essencialmente lisa e
int dom D = int B. []

Passamos a apresentar condições que assegurem a existência de zeros (A.l).
iD é diferenciável no interior de dom D, que é não vazio, e aD = g em todos os pontos x C domD

int dom D.

76
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Lema A.1.3. $e rge D = R", então existe am pomo x* C IR" qtze reste/z;e (A.l).'

l)emonstração. Cromo domT n intB # g, sabemos que deve existir um ponto t C
ridomT n intB. Portanto t C ridom(T + NB). Além disto, como domõD = intB,
concluímos que T + NB + í)D é monótono maximal.

Portanto, usamos l35, Proposition 31 para concluir que

rge(T + NB + aD) = R"

n

Lema A.1.4. Se T é o s ódllferenc a/ de «ma /unção, f, pr(broa, /ecÀada, cona;e a e
/im fada li$eriormente em B, então ezáste um ponto x* C R" gue Teso/ue (A.l).

Z)emonstração. Neste caso (A.l) é equivalente a f + D possuir ponto de mínimo em B.
Para mostrar isto, basta provarmos que os conjuntos de nível desta função são limitados
em B. Seja ], um ]imite inferior de f em B.. Dado qua]quer cc C ]R:

{x c R l f(x) + o(x) $ ct} n B = {x c B l f(x) + o(x) $ a}
{x c B l D(x) $ a -- t}.

O ú[timo conjunto é um conjunto de níve] de D em B, que é limitado pois D possui um
único mínimo em B. []

Lema A.1.5. Sela

hT..(x) e! suP {<v,x --y> lv c B, v € T(y)}

Se hXB(x) < oo para todo x C B n domT, então Caíste um ponto x* C R" gKe teso/.
ue (A.l).

Antes de apresentarmos a prova deste lema, destacamos que a hipótese hT.B(x) < oo
para todo x C B íl domT já apareceu na literatura, por exemplo em j3S, Teorema 21
e j141. Em particular, a Proposição 3.1 de j141 garante que esta condição vale sempre
que

1. T é coerciva;

2. T é o subdiferencial de uma função própria, fechada, convexa e limitada inferior
mente em B. Portanto, este Lema generaliza o Lema A.1.4;

deste é, na verdade, o Lema 4.2.3, porém decidimos repeti-lo para que a exposição seja completa.
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3. T + NB é regular e possui zeros;

4. T é fortemente monótono;

5. dom T é limitado;

l)emonsfração. (do Lema A.1.5). Seja X o ponto de mínimo de D em B. Clamo D é
subdiferenciável em t, t C int B.

Seja cc = Ihx.B(t)l. Como os conjuntos de nível de D são limitados, sabemos que
deve existir um p > 0 tal que, se llx -- tll ? p, então

0(x) -- 0(t) ? cc

Sejam x,v C R" tais que llx -- tll ? p, e v C (T + NB + aD)(x). Como aD(x) # g,
sabemos que x C intB, portanto NB(x) = {0}. Assim, v pode ser escrito na forma
Vr +vo, para Vr C T(x) e vo C aD(x). Logo,

<v,x -- t> - <««,x -- t> +<v.,x - t>
2i --ct + <vo , x -- t>
?--a+a
-0.

Concluímos, usando o j41, Teorema 12.õll que T + NB + aD possui um zero. n

O próximo resultado possui uma prova mais sofisticada, mas parece novo. Em
particular, ele garante a existência de iterados para qualquer método proximal baseado
em distâncias de Bregman que assuma que a função de Bregman é finita em B (o fecho da
zona). Este é o caso em j19, 35, 201, logo provámos que hipóteses do tipo "rgeh' = R""
nao seriam necessárias.

Iniciamos relembrando um resultado de Brézis e Haraux.
o casco convexo de um conjunto A.

Denotaremos por convA

l.ema A..1.6. j12, Lema 1] Selva H. u'nl espaço de Hitbert. Seja. C lm operado morlótono
mazima/ em H e F C H tais gue

Vv C F, ]x« C H Za/ gue

suP {<u V,Xv --x> jxCdomC, UC C(x)} <+.o.(A.2)
.Então, conv F C rge C e int(conv F) C rgeC

Podemos agora apresentar o nosso resultado. A demonstração apresentada é uma
generalização, mais ou menos direta, da prova do Teorema A.l de l21.
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Lema A.1.7. $e 0 C rge(T + NB) e para todo y C intB, w C B

s«P {<VO(z) -- VO('y),w -- z>} < +m.
zCintB

Então, ez sfe um ponto x* C R" gue reste/t;e (A.1), .4inda, se D /or ./imita em B

.«tã. (A.3) é «á/{d«.

Z)emonstração. A prova está dividida em três partes:

1. rge(T +NB + aD) D rge(T +NB) +rgeâD.
Vamos aplicar o Lema A.1.6 com F = rge(T + NB) + rge aD e C = T + NB + aD.
Uma vez que dom(T + NB + aD) = dom T n int B, devemos provar que

Vv C rge(T + NB) + rge Z)D, ]x, C ]R" tal que

supl<u--v,x.--x> lx C domTnintB, u.C(T+VD)(x)} < +oo(A.4)

Dado v C rge(T + NB) + rge aD, sejam vl ,v2 C R", x« € B e ív C int B tais que:

v =vl +vz, vl c(T+ NB)(X,), vz c VD(1.).

E sejam x C dom T n int B e u C (T + 'V'D)(x), tais que u = ul + u2 para algum
ul C T(x) e u2 C VO(x).
Temos

<U --V,Xv -- X> = <'U.l +'U.2 Xv

= <'UI -- VI , Xv -- X> + <U2 -- V2, Xv ' )C>

5;l <uz --v2,xv -- x> IMlonot. de T + NBI
-- VO (Í«) , x, -- x>

J

(A.3)

Tomando o supremo em x C dom TÍ)int B, podemos usar (A.3) e concluir que (A.4)
vale.

Deste modo, aplicando o Lema A.1.6, segue que

rge(TENS + aO) D c-«(,ge(T+N-) +rgeaO):::}
rge(T+ NB + aD) .) rge(T + NB) + rge aD

:) rge(T + NB) + rge í)D
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2 Seja õk(.) a função suporte de um conjunto K:

ÕÊ(d) ' supt<x, d>}xcK

Desd amos estimar

Õ;;.F+N,+.u(d) 2 õ:i;ÍnlqD+&;m(d)
+ õ;;. a.(d)

? õ:;..o (d),

uma vez que O C rge(T + NB).

Por outro lado, seja t o ponto de intB que minimiza
um número estritamente positivo pequeno o suficiente
Temos:

jítem anteriorl

D. Dado d # 0, seja ct
para que t + ad C int B.

ccõ:g..o(d) ã <VD(x* + ad), ad>

? D(x* + ccd) -- D(x')
> 0.

Desta forma

Vd # 0, 5;.(T+N,+aw(d) > 0.

Como rge(T + NB + aD) é um conjunto convexo j41, Teorema 12.411, podemos
usar [37, Teorema 13.11 e concluir que

0 C int rge(T + NB + aD)
Mais uma vez por j41, Teorema 12.41], observamos que intrge(TENS + aD)
também é convexo e coincide com int rge(T + NB + aD). Portanto,

0 C int rge(T + NB + aD).

3 Finalmente provámos que se A.3 vale sempre que D for ânita em B. Seja y
int B, w C B. Para todo z C int B:

<VO(z)--VO(y),w -- z> 5; 0(w) -- 0(z) -- <VO('y),w -- z>
= 0(w) -- 0(z) -- <VO('y),w> + <VO(y), z>

$ D(w) - 0(z) -<VO(y),w>+ D(z) -- 0(y) + <VO(y),y>
- 0(') + <VO ('y),'y - w>.

Como o lado-direito não depende de z, o supremos é finito.

C

'/

A prova está completa. D

Outras regularizações importantes que obedecem a A.3 são as "distâncias de Breg-
man" e (p-divergências obtidas a partir de -- logo l2, Apêndice AI.



APÊNDICE B

Conexões entre distâncias de
Bregman e (p-divergências

Neste apêndice, vamos discutir algumas conexões entre distâncias de Bregman e p-
divergências com mudança de escala, descrita na Seção 4.1.

Em 1281, os autores destacam que a única regularização que é, ao mesmo tempo,
uma distância de Bregman e uma Q-divergência é a distância de Kullback-Leibler, dada
por

d(x,y) = Elos 11 + y -- )c.y
Esta regularização é a distância de Bregman associada a h(x) = x in x e a q)-divergência
associada a Q(t) = tlog t -- t + l .

Por outro lado, ao empregarmos a técnica de mudança de escala a diversas outras
regularizações, observamos que o número de p-divergências correspondendo a distâncias
de Bregman é bem maior. Até o momento observamos que, após a dÍuásão pe/a segunda
derít;ada, as seguintes regularizações coincidem:

1. Distância de Bregman obtida de hbc)
(P(x) = xlog x -- x + l;

xlogx e g-divergência baseada em

2. Distância de Bregman obtida de h(x)
Ç(t) = --logx + x -- l;

logo e g-divergência baseada em

3. Distância de Bregman obtida de h(x)
1 /2(1/x + x -- 2) ;

l/x e g-divergência baseada em (p(t)

4 Distância de Bregman obtida de h(x)
ç(t) = 2(x/i] -- ] ):;

(p-divergência líaseada em
../

81
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Figura B.l: Mudança de escala atuando na distância de Bregman (linha contínua) e
na p-divergência (linha tracejada) baseadas em h(x) = xlog(ex -- 1), com mudança de
escala e centro em 0.5.

Por outro lado, é claro, existem casos onde não é possível estabelecer esta correlação.
Dada uma função de Bregman, h, para que os dois tipos de regularizações coincidam é
preciso que:

h,(x) -- h(1) -- h'(1 )(x -- 1 ) p(x)
h '(1) Q"(1 )

Assim, temos uma maneira de determinar o único núcleo p que pode gerar uma p-
divergência que coincida com a distância de Bregman gerada a partir de h.

Consideremos h(x) = xlog(e* -- 1) e seja g obtida de h da forma descrita acima.
Podemos então usar a técnica de mudança de escala e estudar as regularizações coercivas
baseadas nas respectivas distâncias de Bregman e g-divergência. A Figura B.l mostra
seus gráficos com o centro fixado em 0, 5. Notamos que a distância que domina muda de
acordo com o lado com relação ao centro e, portanto, as regularizações não coincidem.
Outros exemplo de funções h gerando distâncias generalizadas diferentes são h(x)
dílog(ex) + xlog(e* l ) (Figura B.2) e h(x) = x2 -- «il (Figura B.3).
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Figura B.2: Mudança de escala aquando na distância de Bregman (linha contínua) e
na (p-divergência (linha tracejada) baseadas em h(x) = dilog(e*) + xlog(e* -- 1), com
mudança de escala e centro em 0.5.

Figura B.3: Mudança de escala atuando na distância de Bregman (linha contínua) e na
g-divergência (linha tracejada) baseadas em h(x) = x2 -- vil, com mudança de escala
e centro em 0.5.
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Terminamos esta seção com um Teorema, gentilmente cedido pelo Prof. lusem em
uma comunicação pessoal, que caracteriza totalmente a intersecção das duas classes de
regularizações.

Consideremos [a,b) = ]R+ e soam(p e h funções obedecendo às Hipóteses 4.1.2
e 4.1.4 respectivamente. Supomos ainda que (p é continuamente duas vezes diferenciável
no IR++. Denotamos por d.p a (p-divergência com mudança de escala obtida a partir de
Q, dada por (4.4), e dh a distância de Bregman com mudança de escala obtida a partir
de h, dada por (4.2).

Teorema B.l.l. Se para todo x,y C R++

d.p(x,y) = dt.(x,y), (B.l)

(B.2)
então e isto '/ C R fa/ gue

P"(x)

.4ind., .e de#n{«n« õ wh"(1)/ç)"(1), e«{sf.m « e B tais gue

h(x) = õ(p(x) + ax + B. (B.3)

.Demonstração. Derivando (B.l) dos dois lados temos

h'(x) -- h'(' )
h'(y)

Tomando y = 1 e a = h'(1), temos

h'(x) = õp'(x) + a

Assim, (B.3) segue por integração.

Substituindo então (B.3) em (B.l) e derivando duas vezs com relação a x temos

9"(x/y) 9"(x)
P"(1) Q"(y)

Fazendo s = x/y, chegamos a

9"(s)P"(y) )P"(1) (B.4)

Definimos então

+(y) ' log g"(e')
P(y) #$(y) -+(o).
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Usando (B.4) e as definições obtemos facilmente que

P(s +y) + P(y). (B.5)

Como (p" é contínua, p também o é e, portanto, (B.5) garante que p é linear. Assim, +
é afim, ou seja, existem H.,'/ C R tais que $(y) = F +'/y. Invertendo a definição de +
temos que p"(y) = el'", com Q"(1) ou sda (B.2). []

Temos em nossas mãos ferramentas suâcientes para apresentar as possíveis ex.
pressões explícitas para p e h:

Corolário B.1.2. Se para todo x,y C IR++

d.p(x,y) = dt..(x,y), (B.6)

então Date nm dos seguintes casos

]. EzÍsZe 'y € R++ ta/ gtée
(P (x) = '(xlog x -- x + l )

e ezásfem À,n, 0 C R tais gae

h(x) = Xx log x + 'qx + 0

2. Ezísfe y C R++ ta/ gue
9 (x) = Y(-- log x + x -- l)

e existem À,n, 0 C R tais gue

h(x) = --À log x + 'qx + 0

g. Ezástem y C R++ e a C ]R, a #: 0, 1, tais gzée

g(x) - i:i;?-Ü(t' - c't + a -- l )

e existem À,n,0 C IR tais gue

h(x) = Xx' + HX + 0

Z)emonstração. As fórmulas para (p vêm da integração de (B.2) para '/
e '/ # --1 , --2 respectivamente. As fórmulas de h seguem então de (B.3).

--l,v 2

n



APÊNDICE C

Tabelas dos Testes Numéricos

Seguem as tabelas dos testes numéricos descritos no Capítulo 6. Iniciamos pela tabela
com todos os problemas de teste.

AIRPOltT
CB3
CRESC50
EXPFITB
HAljüS
HIMMELP5
HS106
HS13
HS20
HS268
HS35
HS44
HS66
HS88
HS95
LHAIFAM
MAl<ELA3
MINMAXRB
POLAK4
PRIMALC5
SIMPLLPA
ZECEVIC2

ALLINITC
CHACONNI
DEMYMALO
GIGOMEZI
HALDMADS
HIMMELP6
HS108
HS15
HS21
HS29
HS351
HS44NEW
HS70
HS89
HS96
LOOTSMA
MAKELA4
MISTAKE
POLAK5
QC
SIMPLLPB
ZECEVIC3

AVGASA
CHACONN2
DIPIGRI
GIGOMEZ2
HIMMELBI
HSIO
HSll
HS16
HS21MOD
HS30
HS35MOD
HS57
HS72
HS90
HS97
LSQFIT
MATRIX2
OPTPRLOC
POLAK6
QCNEW
SNAKE
ZECEVIC4

AVGASB
CONGIGMZ
ELA:LUAR
GIGOMEZ3
HIMMELP2
HS100
HSl13
HS17
HS22
HS31
HS36
HS59
HS76
HS91
HS98
MADSEN
MIFFLINI
POLAl<l
PRIMALI
ROSENMMX
SYNTHESI
ZY2

CANTllNR
CRESC100
EQC
GOFFIN
HIMMELP3
HSIOOMOD
HSl17
HS18
HS23
HS33
HS37
HS64
HS761
HS92
HUBFIT
MAKELAI
MIFFLIN2
POLAK2
PRIMALCI
S268
TWOBARS

CB2
CRESC4
EXPFITA
HAIFAM
HIMMELP4
HS105
HS12
HS19
HS24
HS34
HS43
HS65
HS86
HS93
KIWCRESC
MAl<ELA2
MINMAXBD
POLAK3
PRIMALC2
S365
WOMFLET

Tabela C.l: Conjunto de 1 30 problemas com restrições de desigualdades da coleção do
CUTE/mastsif.small li01 que serviu de base para os testes.
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C.l Método Multiplicadores com Distâncias Coer.
ovas (Algoritmo 4.3.5)

Entre testes da Tabela CI.l, as versões exatas e inexatas do Algoritmo 4.3.5 resolveram
os subconjuntos de problemas dados nas tabelas a seguir. Apresentamos também a
tabela com os 81 problemas usados na comparação entre os métodos.

AIRPOltT
DEMYMALO
HAIFAS
HSIO
HSl13
HS18
HS24
HS35
HS44
HS70
HS91
KIWCRESC
MAKELA4
MISTAKE
QC
WOMFLET

AVGASA
DIPIGRI
HIMMELBI
HS100
HSl17
HS20
HS29
HS351
HS44NEW
HS72
HS95
LSQFIV
MATRIX2
POLAK4
ROSENMMX
ZECEVIC2

AVGASB
EXPFITA
HIMMELP3
HSIOOMOD
HS12
HS21
HS30
HS35MOD
HS57
HS76
HS96
MADSEN
MIFFLINI
POLAK5
SIMPLLPA
ZECEVIC3

CB2
EXPFITB
HIMMELP4
HS105
HS15
HS21MOD
HS31
HS36
HS59
HS761
HS97
MAKELAI
MIFFLIN2
POLAK6
SIMPLLPB
ZECEVIC4

CHACONNI
GIGOMEZI
HIMMELP5
HS108
HS16
HS22
HS33
HS37
HS65
HS86
HS98
MAKELA2
MINMAXBD
PRIMALI
S'YNTHESI
ZY2

CONGIGMZ
GIGOMEZ2
HIMMELP6
Hall
HS17
HS23
HS34
HS43
HS66
HS89
HUBFIT
MAKELA3
MINMAXRB
PRIMALC5
TWOBARS

Tabela C.2: Problemas resolvidos pela versão excita do Algoritmo 4.3.5

AIRPOliT
DEMYMALO
HAIFAS
HIMMELP6
Hall
HS18
HS23
HS34
HS43
HS76
HS97
MAKELAI
MIFFLIN2
POLAK6
SIMPLLPB
ZECEVIC4

AVGASA
DIPIGRI
HIMMELBI
HSIO
HSl17
HS19
HS24
HS35
HS44
HS761
HS98
MAl<ELA2
MINMAXBD
PRIMALI
SYNTHESI
ZY2

AVGASB
EXPFITA
HIMMELP2
HS100
HS12
HS20
HS29
HS351
HS44NEW
HS86
HUBFIT
MAl<ELA3
MINMAXRB
PRIMALC5
TWOBARS

CB2
EXPFITB
HIMMELP3
HSIOOMOD
HS15
HS21
HS30
HS35MOD
HS65
HS91
KIWCRESC
MAKELA4
MISTAKE
QC
WOMFLET

CHACONNI
GIGOMEZI
HIMMELP4
HS105
HS16
HS21MOD
HS31
HS36
HS66
HS95
LSQFIT
MATRIX2
POLAK4
ROSENMMX
ZECEVIC2

CONGIGMZ
GIGOMEZ2
HIMMELP5
HS108
HS17
HS22
HS33
HS37
HS72
HS96
MADSEN
MIFFLINI
POLAK5
SIMPLLPA
ZECEVIC3

Tabela C.3: Problemas resolvidos pela versão inexata do Algoritmo 4.3.5
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AIRPOliT
DEMYMALO
HAIFAS
HSll
HS18
HS31
HS36
HS66
HS95
tsQFiT
MATRIX2
POLAK4
SIMPLLPA
ZECEVIC3

DIPIGRI
HIMMELBI
HSl17
HS20
HS33
HS37
HS72
HS96
MADSEN
MIFFLINI
POLAK5
SIMPLLPB
ZECEVIC4

AVGASB
EXPFITA
HSIO
HS12
HS22
HS34
HS43
HS76
HS97
MAKELAI
MIFFLIN2
POLAK6
SYNTHESI
ZY2

CB2
EXPFITB
HS100
HS15
HS23
HS35
HS44
HS761
HS98
MAKELA2
MINMAXBD
PRIMALI
TWOBARS

CHACONNI
GIGOMEZI
HSIOOMOD
HS16
HS24
HS351
HS44NEW
HS86
HUBFIT
MAKELA3
MINMAXRB
PRIMALC5
WOMFLET

CONGIGMZ
GIGOMEZ2
HS108
HS17
HS29
HS35MOD
HS65
HS91
KIWCRESC
MAl<ELA4
MISTAKE
ROSENMMX
ZECEVIC2

Tabela C.4; Problemas usados no teste comparativo do Algoritmo 4.3.5

Apresentamos a seguir as tabelas com indicadores de desempenho das duas versões
do Algoritmo 4.3.5. Estas tabelas trazem as seguintes informações:

e A primeira linha refere-se a versão excita do Algoritmo 4.3.5, a segunda a versão
inexata.

e A coluna Tempo traz o tempo médio de resolução do problema em segundos. Esta
média é obtida de 50 resoluções a partir dos pontos iniciais dados pelo LUTE.

e Vf é o número de vezes que o algoritmo calculou o gradiente da função objetivo

e Vg, número de câmputos do gradiente das restrições

8 N. lter. mede o número de sub-problemas que foram resolvidos para se obter
soluções dentro da precisão estipulada.

e V. ótimo é o valor ótimo obtido

e 75% Inex. Esta coluna possui l caso o critério proposto para aceitar uma solução
aproximada dos sub-problemas tenha sido atingindo pelo menos 75% das vezes. 0
aparece caso contrário.
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Problema ll Tempo l Vf l Vg l N.lter

89

]

l :-:ll l V=tiÜiÍT7 %liã

Tabela C.5: Comparação entre as versões exala e inexata do Algoritmo 4.3.5

AIRPOltT
AIRPOltT

1.37E+OI
1.14E+OI

1702
1380

1701
1379  4.795E+04

4.795E+04  
AVGASA
AVGASA

1 .98 ]b 0 1
1 .49E- OI

238
220     -4.632E+00

-4.632E+00  
;\VGASB
AVGASB

2.26E-OI
1 .61]F 01

254
186

154
108   -4.483E+00

-4.483E+00  
CB2
CB2

1 .61 ]F02
1 .18 ]F 02       1.952E+00

1.952E+00  
CHACONNI
CHACONNI

1 .86]F02
1 .21]F 02       1.952E+00

1.952E+00  
CONGIGMZ
CONGIGMZ

9.77]F02
1 .09E-OI

169
238 :ig  2.800E+OI

2.800E+OI  
DEMYMALO
DEMYMALO

1 .84]F 02
1 .72E-02       -3.000E+00

3.000E+00  
DIPIGRI
DIPIGRI

1 .92E- O ]
1 .80 ]h 01       6.806E+02

6.806E+02  
EXPFITA
EXPFITA

9.62]F01
8.21E-OI

581
495     1.137B03

1.137n03  
EXPFITB
EXPFITB

2.22E+00
2.39E+00

660
721   :: 5.019n03

5.019B03  
GIGOMEZI
GIGOMEZI

2.16]b02
1 .69E-02       -3.000E+00

-3.000E+00  
GIGOMEZ2
GIGOMEZ2

2.14E-02
1 .65E-02       1.952E+00

1.952E+00  
HAIFAS
HAIFAS

1 .541F01
9.13]h02

182
229

106
104   4.500n01

4.500n01  
HIMMELBI
HIMMELBI

7.00E+00
6.11E+00

1359
1256

775
715   1.736E+03

-1.736E+03  
HSIO
HSIO

2.27]F02
1 .45E- 02       -1.000E+00

-1.000E+00  
HS100
HS100

1 .90E- O ]
1 .88 ]Ü 01

194

205     6.806E+02
6.806E+02  

HSIOOMOD
HSIOOMOD

1 .72E-OI
1 .56E- O l       6.787E+02

6.787E+02  
HS108
HS108

6.46]h02
6.47]Ç02       -8.660B01

8.660B01  
HSl]
HSll

1 .41]h02
8.75]L03       -8.498E+00

8.498E+00  
HSl17
HSl17

9 .84 ]F 0 ]
1.10E+00

516

490
475
449   3.235E+OI

3.235E+OI  
HS12
HS12

l .OIE-02
7.45]h03       3.000E+OI

-3.000E+OI  
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Problemajl Tempos Vfl Vg l N.lter

90

'Ít[ ]l 11V. ótimo 1 75% Inex

Tabela C.6: Comparação entre as versões excita e inexata do Algoritmo 4.3.5

HS15
HS15

2.94B02
2.57]F02       3.065E+02

3.065E+02  
HS16
HS16

7.85E-03
6.751>03      2.500B01

2.500n01  
HS17
HS17

1.56B0]
1 .43n01

1497
1382

1496
1381   1.000E+00

1.000E+00 
HS18
HS18

3.93]F02
3.38n02       5.000E+00

5.000E+00  
HS20
HS20

1.57n02
1 .19]b02       3.820E+OI

3.820E+OI  
HS22
HS22

1.01B02
7.80]h03       1.000E+00

1.000E+00  
HS23
HS23

2.44]h02
1.91n02       2.000E+00

2.000E+00  
HS24
HS24

4.30E-03
2.40E-03       0.000E+00

0.000E+00  
HS29
HS29

3.89&02
2.80]b02 'i:    2.263E+OI

-2.263E+OI  
HS31
HS31

5.10n03
4.25E-03       6.000E+00

6.000E+00  
HS33
HS33

3.25n03
2.65n03       4.000E+00

4.000E+00  
HS34
HS34

1 .52]L 02
1 .21E- 02       8.340B-01

8.340E-OI  
HS35
HS35

1 .61E-02
8.10n03       [ .]]IE-O ]

1.111E-OI  
HS351
HS351

1.61n02
8.15n03       1.111E-OI

1.1111F01  
HS35MOD
HS35MOD

9.95n03
5.70E-03       2.500E-OI

2.500E-OI  
HS36
HS36

4.10n03
2.85n03       -3.300E+03

-3.300E+03  
HS37
HS37

1.40n03
1.45n03       0.000E+00

0.000E+00  
HS43
HS43

6.18n02
4.55n02

232
160     4.400E+OI

4.400E+OI  
HS44
HS44

1 .37B02
9.85n03       1.500E+OI

-1.500E+O]  
HS44NEW
HS44NEW

1 .46B02
9.05n03       1.500E+OI

-1.500E+OI  
HS65
HS65

1.24b02
1.19n02       9.535n01

9.535E-OI  
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Problema V. ótimo 1 75

Tabela Comparação entre as versões exala e inexata do Algoritmo 4.3.5

HS66
HS66

2.47n02
2.28n02       5.182]h0]

5.182n0]  
HS72
HS72

1.31B01
9.28n02

468
364

468
364   7.277E+02

7.277E+02  
HS76
HS76

1.67n02
1.05n02       -4.682E+00

-4.682E+00  
HS761
HS761

1.68B02
1.04n02       -4.682E+00

-4.682E+00  
HS86
HS86

1.29n0]
8.53n02   '::   -3.235E+OI

-3.235E+O]  
HS91
HS91

4.81E+00
4.46E+00

339
317    1.363E+00

1.363E+00  
HS95
HS95

7.40B03
7.40B03       1 .562]Ç02

1.562n02  
HS96
HS96

7.50B03
6.95B03       1.562B02

1 .562 ]b02  
HS97
HS97

4.40n02
3.75n02       4.071E+00

4.071E+00  
HS98
HS98

4.40n02
3.76n02       4.071E+00

4.071E+00  
HUBFIT
HUBFIT

6.85n03
4.45B03       1.689n02

1 .689E-02  
KIWCRESC
KIWCRESC

1.11n02
8.10n03       1 .069E-07

1.063n07  
LSQPIT
LSQFiT

1.31n02
9.05n03       3.379E-02

3.379n02  
MADSEN
MADSEN

1.91n02
1 .24]F 02       6.164]F01

6.164]Ç01  
MAKELAI
MAl<ELAI

9.75n03
7.10D03       -1.414E+00

-1.414E+00  
MAKELA2
MAKELA2

3.59B02
2.83n02       7.200E+00

7.200E+00  
MAKELA3
MAKELA3

2.14n01
1.57n01       -4.339B10

-1 .349E-lO  
MAKELA4
MAKELA4

3.39n01
2.65B01

166
188   :? 2.645n10

-8 .587E-l l  
MATRIX2
MATRIX2

3.30n02
1.33n02       1 .297E-lO

3.560E-21  
MIFFLIN]
MIFFLIN]

3.90n03
5.55n03       -1.000E+00

1.000E+00  
MIFFLIN2
MIFFLIN2

2.66n02
1.84B02       1.000E+00

1.000E+00  
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VI ótiúó l 75% Inex

Tabela Compilação entre as versões exala e inexata do Algoritmo 4.3.5

MINMAXBD
MINMAXBD

5.03E-OI
4.83B01       1.157E+02

1.157E+02  
MINMAXRB
MINMAXRB

9.52E-02
8.42]h02      6.597E-lO

1.836n07  
MISTAKE
MISTAKE

3.83n01
1.06n01  '::   -1.000E+00

1.000E+00  
POLAK4
POLAK4

1.29n01
1 .29E- OI

564
564

499
499   8.548&12

8.548n12  
POLAK5
POLAK5

9.25B03
9.05B03       5.000E+OI

5.000E+OI  
POLAK6
POLAK6

1.65]F01
1.63B01

190
190     -4.400E+OI

-4.400E+OI  
PRIMALI
PRIMAL]

2.18E+OI
2.07E+OI

1487
1439

1209
1152   3.501n02

-3.SOIR-02  
PRIMALC5
PRIMALC5

3.99E+00
4.08E+00

1738
1678

797
753   -4.272E+02

-4.272E+02  
ROSENMMX
ROSENMMX

1.38n01
1.28n01

205
169     -4.400E+OI

-4.400E+OI  
SIMPLLPA
SIMPLLPA

5.40B03
3.95n03       1.000E+00

1.000E+00  
SIMPLLPB
SIMPLLPB

8.45n03
6.80n03       1.100E+00

1.100E+00  
S'yNTHES]
S'YNTHESI

5.80]F02
4.70B02

200
178 '::   7.593n01

7.593n01  
TWOBARS
TWOBARS

1.32]b02
8.40n03       1 .509E+00

1.509E+00  
WOMFLET
WOMFLET

1.37B01
1 .441b01   122

122   -4.533n09
8.577B09  

ZECEVIC2
ZECEVIC2

7.45]Ç03
4.35n03       4.125E+00

-4.125E+00  
ZECEVIC3
ZECEVIC3

1.30n02
7.75n03 ":;     9.731E+OI

9.731E+OI  
ZECEVIC4
ZECEVIC4

7.40E-03
5.60B03       7.558E+00

7.558E+00  
ZY2
ZY2

3.25n03
2.80n03       2.000E+00

2.000E+00  
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C.2 Método Hlíbrido Projeção-Lagrangiano Aumen
fado Proximal

Apresentamos a seguir as tabelas com os problemas resolvidos por cada uma das versões
de nossa implementação do método híbrido. Como o conjunto inicial de 130 testes é o
mesmo da seção anterior ele não será repetido.

AIRPOltT
CONGIGMZ
HALDMADS
HIMMELP6
HSl13
HS20
HS29
HS351
HS44NEW
HS86
HS96
MADSEN
MIFFLINI
POLAK6
S'YNTHESI
ZY2

DEMYMALO
HIMMELBI
HSIO
HS12
HS21
HS30
HS35MOD
HS65
HS88
HS97
MAKELAI
MIFFLIN2
PRIMALI
TWOBARS

AVGASB
DIPIGRI
HIMMELP2
HS100
HS15
HS21MOD
HS31
HS36
HS66
HS90
HS98
MAKELA2
MINMAXBD
QC
WOMFLET

CANTllVR
GIGOMEZI
HIMMELP3
HSIOOMOD
HS16
HS22
HS33
HS37
HS72
HS91
HUBFIT
MAKELA3
MINMAXRB
ROSENMMX
ZECEVIC2

CB2
GIGOMEZ2
HIMMELP4
HS108
HS17
HS23
HS34
HS43
HS76
HS92
KIWCRESC
MAKELA4
MISTAKE
SIMPLLPA
ZECEVIC3

CHACONNI
HAIFAS
HIMMELP5
HSll
HS18
HS24
HS35
HS44
HS761
HS95
LSQPiT
MATRIX2
POLAK5
SIMPLLPB
ZECEVIC4

Tabela C.9: Problemas resolvidos pela versão excita do algoritmo Híbrido

AVGASA
CHACONN2
GIGOMEZ3
HIMMELP5
Hall
HS17
HS22
HS33
HS37
HS72
HS90
HUBFIT
MATRIX2
POLAK6
SYNTHESI
ZY2

AVGASB
CONGIGMZ
HAIFAS
HIMMELP6
HSl13
HS18
HS23
HS34
HS43
HS76
HS91
KIWCRESC
MIFFLINI
PRIMALI
TWOBARS

CANTllVR
DEMYMALO
HALDMADS
HSIO
HSl17
HS19
HS24
HS35
HS44
HS761
HS92
LSQFIT
MIFFLIN2
QC
WOMFLET

CB2
DIPIGRI
HIMMELP2
HS100
HS12
HS20
HS29
HS351
HS44NEW
HS86
HS93
MADSEN
MINMAXRB
ROSENMMX
ZECEVIC2

CB3
GIGOMEZI
HIMMELP3
HSIOOMOD
HS15
HS21
HS30
HS35MOD
HS65
HS88
HS97
MAKELAI
MISTAKE
SIMPLLPA
ZECEVIC3

CHACONNI
GIGOMEZ2
HIMMELP4
HS108
HS16
HS21MOD
HS31
HS36
HS66
HS89
HS98
MAKELA2
POLAK5
SIMPLLPB
ZECEVIC4

Tabela C.10: Problemas resolvidos pela versão inexata do algoritmo Híbrido
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DEMYMALO
HIMMELP5
HSll
HS18
HS31
HS36
HS72
HS91
LSQFiT
MIFFLIN2
ROSENMMX
ZECEVIC2

AVGASB
DIPIGRI
HIMMELP6
HSl13
HS20
HS33
HS43
HS76
HS92
MADSEN
MINMAXRB
SIMPLLPA
ZECEVIC3

CANTILVR
GIGOMEZI
HSIO
HS12
HS22
HS34
HS44
HS761
HS97
MAKELAI
MISTAKE
SIMPLLPB
ZECEVIC4

CB2
GIGOMEZ2
HS100
HS15
HS23
HS35
HS44NEW
HS86
HS98
MAKELA2
POLAK5
S'YNTHESI
ZY2

CHACONNI
HAIFAS
HSIOOMOD
HS16
HS24
HS351
HS65
HS88
HUBFIT
MATRIX2
POLAK6
TWOBARS

CONGIGMZ
HALDMADS
HS108
HS17
HS29
HS35MOD
HS66
HS90
1<1WCRESC
MIFFLINI
PRIMALI
WOMFLET

Tabela C.ll: Problemas usados no teste comparativo do algoritmo Híbrido

Apresentamos a seguia' as tabelas com indicadores de desempenho das duas versões
do método híbrido. Mais uma vez, estas tabelas trazem as seguintes informações:

e A primeira linha refere-se a versão excita do método híbrido projeção-lagrangiano
aumentado proximal, a segunda a versão inexata.

e A coluna Tempo traz o tempo médio de resolução do problema em segundos. Esta
média é obtida de 50 resoluções a partir dos pontos iniciais dados pelo LUTE.

8 Vf é o número de vezes que o algoritmo calculou o gradiente da função objetivo

e Vg, número de câmputos do gradiente das restrições

e N. lter. mede o número de sub-problemas que foram resolvidos para se obter
soluções dentro da precisão estipulada.

e V. ótimo é o valor ótimo obtido

e 75% Inex. Esta coluna possui l caso o critério proposto para aceitar uma solução
aproximada dos sub-problemas tenha sido atingindo pelo menos 75% das vezes. 0
aparece caso contrário.
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Problemajl Tempo l Vf l Vg IN.éter. l V.ótimo l 75%olnex

95

T
]

i

Tabela C.12: Comparação entre as versões excita e inexata do algoiitmo Híbrido

  2.25]L01
3.23&01

285
283    4.632E+00

-4.632E+00  
AVGASB
AVGASB

1 .69 ]Ç 01
3.68n01

213
383 ::;   4.483E+00

-4.483E+00  
CANTILVR
CANTllNR

5.02]Ç02
1.72E-02   225

165   1.340E+00
1.340E+00  

CB2
CB2

1.80]Ü02
1.48E-02

108
106     1.952E+00

1.952E+00  
CHACONNI
CHACONNI

1.50n02
1.16]h02       1.952E+00

1.952E+00  
CONGIGMZ
CONGIGMZ

1.51]F01
3.23n01

384
1065

174
460   2.800E+OI

2.800E+OI  
DEMYMALO
DEMYMALO

2.92]h02
2.04]b02       3.000E+00

-3.000E+00  
DIPIGRI
DIPIGRI

2.43E-OI
1.57E-OI       6.806E+02

6.806E+02  
GIGOMEZI
GIGOMEZI

5.40]h02
2.76]h02

193
169

135
103   -3.000E+00

-3,000E+00  
GIGOMEZ2
GIGOMEZ2

2.44]F02
1.20n02       1.952E+00

1.952E+00  
HAllUS
HAIFAS

1.74]Ç01
2.301>01

347
444     4.500n01

-4.500E-OI  
HALDMADS
HALDMADS

8.10E-OI
1.15E+00

790
998

326
326   1.2221>04

1.222B04  
HIMMELP5
HIMMELP5

4.66]F02
1.86]F02

263
209     5.901E+OI

-5.901E+OI  
HIMMELP6
HIMMELP6

4.76]Ç02
3.54]b02

263
178     -5.901E+OI

5.901E+OI  
HSIO
HSIO

1 .90 ]L02
9.00n03

129
102

125
100   -1.000E+00

-1.000E+00  
HS100
HS100

2.40]b01
2.941>01

225
269     6.806E+02

6.806E+02  
HSIOOMOD
HSIOOMOD

2.06]Ü01
2.88E-OI

214
236     6.787E+02

6.787E+02  
HS108
HS108

1.42]F01
2.871F01

186
235 ::ã   -8.660n01

-8.660n01  
HSl]
HSll

8.40n03
4.80n03       8.498E+00

-8.498E+00  
HSl13
HSl13

5.31]h01
5.69B01

480
526     2.431E+OI

2.431E+OI  
HS12
HS12

1 .58E-02
8.60n03 ':g 'gE  3.000E+OI

-3.000E+OI  
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Problema ll Tempo l Vf l Vg l N.lter. l V.ótimo l 75%olnex'lt[ ]

Tabela C.13: Comparação entre as versões excita e inexata do algoritmo Híbrido

HS15
HS15

4 .14 ]t02
4.44E-02   :::   3.065E+02

3.065E+02  
HS16
HS16

1 .76 ]t02
9.60n03       2.500n01

2.500B01  
HS17
HS17

3.22]h02
1.38B02       1.000E+00

1.000E+00  
HS18
HS18

7.56]h02
6.62]b02

1024
1087

508
527   5.000E+00

5.000E+00  
HS20
HS20

1.78]F02
1.36n02       3.820E+OI

4.020E+OI  
HS22
HS22

6.00E-03
3.60n03       1.000E+00

1.000E+00  
HS23
HS23

1.76n02
1 .00]h02

138
123     2.000E+00

2.000E+00  
HS24
HS24

9.20E-03
5.20n03       -1.000E+00

-1.000E+00  
HS29
HS29

4.141F02
2.90D-02      -2.263E+OI

-2.263E+OI  
HS31
HS31

7.40n03
5.40E-03       6.000E+00

6.000E+00  
HS33
HS33

4.40]Ç03
4.60]b03       4.000E+00

4.000E+00  
HS34
HS34

7.22n02
1 .04B- 0 1

439
654

436
567   -8.340E-OI

-8.340n01  
HS35
HS35

1 .48]F02
6.20B03 '?Ê    1.1111F01

1.1111F01  
HS351
HS351

1.46n02
6.20n03 "$Ê     1.1111F01

1.111n01  
HS35MOD
HS35MOD

1 .08E-02
1.06E-02       2.500B-OI

2.500E-OI  
HS36
HS36

1 .80 ]L03
5.40n03       -3.300E+03

-3.300E+03  
HS43
HS43

5.20B02
3.28E-02       4.400E+OI

4.400E+OI  
HS44
HS44

1 .26 ]F02
1.28n02       -1.500E+OI

-1.500E+OI  
HS44NEW
HS44NEW

1.24n02
3.74B02 ::Ê     -1.500E+OI

-1.500E+OI  
HS65
HS65

3.78n02
2.94n02       9.535n01

9.535&01  
HS66
HS66

7.24]F02
4.00]F02

335
294

333
289   5.182]h01

5.182B01  
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Problemajl Tempol Vfl Vg l N.lter. l V.ótimol 75%lnex
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]
i

Tabela C.14: Comparação entre as versões excita e inexata do algoritmo Híbrido

HS72
HS72

8.72E-02
7.56n02

426
365     7.277E+02

7.277E+02  
HS76
HS76

1 .38E- 02
6.54]F02 ,:i    4.682E+00

-4.682E+00  
HS761
HS761

1.40n02
6.561>02 ::é    4.682E+00

4.682E+00  
HS86
HS86

9.80n02
7.90&02

230
198     -3.235E+OI

-3.235E+OI  
HS88
HS88

1.31E+00
1.79E+00

360
485

360
485   1.363E+00

1.363E+00  
HS90
HS90

2.82E+00
8.00E+00

319
893

319
887   1.363E+00

1.363E+00  
HS91
HS91

5.67E+00
1.76E+OI

444
1348

444
1346   1.363E+00

1.363E+00  
HS92
HS92

6.05E+00
1.53E+OI

358
894

358
885   1.363E+00

1.363E+00  
HS97
HS97

1.66]F02
4.06n02 :?:    4.071E+00

4.071E+00  
HS98
HS98

1 .68]F 02
4.04E-02 .?:    4.071E+00

4.071E+00  
HUBFIT
HUBFIT

1 .18 ]Ç02
6.60n03 ':}    1 .689E- 02

1 .689E- 02  
KIWCRESC
KIWCRESC

2.46]h02
1.02]F02

128
109     -1.387E-07

-4.891E>08 
tsQFIT
tSQFiV

9.00B03
5.40n03       3.379E-02

3.379E-02  
MADSEN
MADSEN

3.021F02
1.36E-02       6.164]F01

6.164E-OI  
MAKELA]
MAKELAI

8.00B03
3.40n03       1 .414E+00

1 .414E+00  
MAKELA2
MAKELA2

3.68]F02
3.32n02       7.200E+00

7.200E+00  
MATRIX2
MÀTRIX2

1.16n02
1.62n02       6.454]Ç15

8.5941F14  
MIFFLINI
MIFFLINI

1 .22 ]F 02
5.60E-03       -1.000E+00

1.000E+00  
MIFFLIN2
MIFFLIN2

2.96]F02
3.04E-02   124

148   -1.000E+00
1.000E+00  

MINMAXRB
MINMAXRB

1 .39E-O ]
1.14n01       -6 .OlIE- 12

4.449n09  
MISTAKE
MISTAKE

1.78n01
4.82n02       1.000E+00

1.000E+00  
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Problema Tempo vf vg N. lter V. ótimo 75%o Inex

Tabela C.15: Comparação entre as versões excita e inexata do algoritmo Híbrido

POLAl<5
POLAK5   224

322     5.000E+OI
5.000E+OI  

POLAK6
POLAl<6         -4.400E+OI

-4.400E+OI  
PRIMAL]
PRIMAL]   966

622     -3.501B02
-3.501n02  

ROSENMMX
ROSENMMX   601

765
197
274   -4.400E+OI

-4.400E+OI  
SIMPLLPA
SIMPLLPA         1.000E+00

1.000E+00  
SIMPLLPB
SIMPLLPB         1.100E+00

1.100E+00  
SYNTHESI
SYNTHESI

4.78n02
1.15B01

380
292

189
125   7.593n01

7.593n01  
TWOBARS
TWOBARS

1.02n02
4.60n03 'à:     1.509E+00

1.509E+00  
WOMFLET
WOMFLET

2.69B01
2.46n02

452
162     1 .212E- l l

6.050E+00  
ZECEVIC2
ZECEVIC2

9.00n03
4.20n03       -4.125E+00

-4.125E+00  
ZECEVIC3
ZECEVIC3

7.80B03
4.60n03       9.731E+OI

9.731E+OI  
ZECEVIC4
ZECEVIC4

6.20n03
3.60B03       7.558E+00

7.558E+00  
  4.60n03

8.80]F03       2.000E+00
2.000E+00  
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