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Introdução

O problema considerado neste trabalho consiste na minimização de uma função / : #?" --> .P?
suave com liinitantes nas variáveis. O conjunto factível Q é definido poi Q - [z C -m" ] Z $

$ u}. Algoritmos para minimização em caixas são usados como subalgoritmos pai'a resolver
os subpioblemas que aparecem em vários métodos de Lagrangeano aumentado e métodos de
penalização para otimização com iestrições gerais.

Os métodos de restrições ativas para a minimização de funções com restrições de caixa
baseiam-se no seguinte princípio: se conhecemos quais restrições são satisfeitas por igualdade
na solução (ativas) e quais não (inativas) podemos fixar algumas variáveis nos seus limitantes
e resolver um problema irrestrito nas outras variáveis (variáveis livres). Por isso, os métodos
de restrições atiras tentam, a cada iteração, inferir quais restrições serão ativas na solução e
resolver um problema localmente irrestiito nas variáveis livres.

Recentemente, foi introduzido um novo método de restrições ativas pala a minimização
de problemas com restrições de caixa l21. O algoritmo combina um método irrestrito com
Gradiente Espectral Projetado para eliminar restrições do conjunto das variáveis livres. O al-
goiitmo iri'estrito inclui uma busca linear que tenta acrescentei muitas restrições no conjunto
de restrições ativas a cada iteração. Dentro das faces, utiliza-se um método do tipo Newton
ti'fincado que, desenhado pala problemas de grande porte, aproxima os produtos hessiana-
vetor poi quocientes incrementais.

Experimentos computacionais mostraram que esta alternativa não é a mais adequada para
problemas de pequeno e médio porte, com hessianas esparsas ou com gradientes computaci-
onalmente custosos. No presente trabalho, estudaremos os métodos de restrições ativas, em
particular o proposto em l21, e proporemos e implementaiemos uma alternativa para o método
utilizado na minimização dentro das faces.

O método alternativo escolhido para a minimização dentro das faces é o método de regiões
de confiança combinado com o método do Gradiente Espectral Projetado. Para resolver os
subproblemas que aparecem a cada iteração do método de regiões de confiança foi escolhido o
método Moré-Sorensen para minimização de quadráticas em bolas descrito em j181. O método
Moré-Sorensen é interessante porque resultados numéricos mostram que métodos que aproxi-
mam o minimizados da quadrática na bola (como Dogleg ou a estratégia de somar uma matriz
diagonal para contornar o caso de matrizes não positivas definidas) apresentam piores resul-
tados do que os obtidos pela minimização exala (feita pelo método Maré-Sorensen), apesar
deste último utilizar mais de uma fatoração de matriz (veja j101 e jll)
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O presente trabalho está organizado como segue. No capítulo l tratamos do método apre-
sentado em j181 pala a resolução do subproblema que aparece em cada iteração da técnica
de regiões de confiança, ou seja, minimizar uma quadrático restrita a uma bola. Analisamos
todo o desenvolvimento teórico do método, explicando as propriedades e características do
problema a ser resolvido. Reproduzimos todos os lemas apresentados em j181 e enunciámos
colho novos lemas algumas aíiimações de j181 que não nos pareceram triviais. No Apêndice,
provámos todos lemas (tanto os de j181 como os por nós enunciados) passo a passo. Apresenta-
mos o algoritmo pala a resolução do problema. Por fim, apresentamos os resultados numéricos
obtidos pela aplicação da nossa implementação deste algoritmo aos testes propostos em j181.

No capítulo 2 detalhamos a técnica de regiões de confiança e apresentamos um algoritmo
para minimização de funções irrestritas que utiliza o método apresentado no capítulo l para
resolver o subproblema que aparece em cada iteração (tal como sugerido em j181). Apre-
sentamos os resultados numéricos que nossa implementação deste algoritmo obteve quando
aplicado às 18 funções de teste utilizadas em j181 e introduzidas em j171

No capítulo 3 apresentamos o método do Gradiente Espectral Projetado. No capítulo 4
propomos um método híbrido para minimização nas faces, que mistura iterações dos métodos
apresentados nos capítulos 2 e 3. Enunciámos e provámos o teorema de convergência deste
método e apresentamos detalhes de nossa implementação.

No capítulo 5 apresentamos o método de iestiições ativas pala minimização em caixas,
que chamamos de BETRA, baseado no método introduzido em l21 e que utiliza o método
do Gradiente Espectral Projetado para sair das faces e o algoritmo proposto no capítulo 4
para trabalhar nas faces. Enunciámos e provámos o teorema de convergência de BETRA.
Apresentamos, ainda, detalhes de nossa implementação de BETRA e os resultados numéricos
de sua aplicação na resolução dos problemas da coleção CIUTE (veja ]6]). Comparamos seu
desempenho com o desempenho de LANCELOT (um conhecido método para a resolução de
problemas com restrições de caixa, veja l81) e constatamos que BETRA mostra-se competi-
tivo, obtendo melhores índices de eficiência e robustez quando comparado com LANCELOT
Apresentamos os resultados obtidos.

Por fim, apresentamos as conclusões e idéias para trabalhos futuros



Capítulo l

O método Moré-Sorensen para
e e e # l l .Pie

minimização de quadráticas em
bolas

Métodos baseados em legiões de confiança para minimização de uma função / qualquer se-
guem o seguinte princípio: a cada iteração k, dado um ponto ah e um raio 6.k da região,
minimiza-se uma aproximação quadrático da função / no ponto zk restrita a esta região de
conta«ça (ou, llz'll $ AX;).

Ou seja, a cada iteração estamos interessados em resolver problemas do tipo

minimizar ç'(w) = {wr-Bw +grw ,. .~
sujeitam llwll'$ Ak , (1.1)

onde Ak é um número positivo, ll ll é a norma euclidiana em #?", g C -#?" e .B c l?"x" é uma
matriz simétrica.

Existem vários métodos que íoi'necem uma solução aproximada para (1.1)
estamos interessados em soluções exatas, ou pelo menos muito próximas disso.

No entanto,

O método proposto em j181 para resolução deste problema tem justamente este objetivo:
encontrar a solução "exala" para (1.1). Para isso, faz-se uso do fato de que a solução ph de
(1.1) é solução de um sistema do tipo (.B + À.r)pk = -g, com À ? 0, À(Ak llp*ll) = 0e
B + À/ semidefinida positiva. Assim, o método tenta, em linhas gerais, encontrar um valor de
À 2 0 que faça .B + À/ ser definida positiva e resolve o sistema, encontrando pk. Se À - 0 e
lpÉll $ AÊ já temos a solução de (1.1). Caso contrário, o valor de À varia até que se encontre

A

O método proposto em j181 tem alguns detalhes que serão vistos ao longo deste capítulo
Implementainos este método e fizemos os testes propostos em j181, verificando que os resul
Lados obtidos pela nossa implementação foram equivalentes aos apresentados por este artigo
Isso é um indicador de que nossa implementação está correta.
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Neste capítulo veremos as propriedades do problema (1.1) e as dificuldades que apare-
cem em alguns casos. Reproduzimos os lemas de j181 e transformamos em lemas algumas
afirmações de j181 que não nos pareceram evidentes. Depois de analisadas as características
da solução do pi'oblema (1.1), é apresentado o desenvolvimento do algoritmo pat'a a resolução
deste problema e sua versão final. Por fim, apresentamos os resultados obtidos pela nossa
implementação deste algoritmo aplicados aos testes propostos em j181.

1.1 F\indamentação teórica

A primeira coisa a se saber a respeito do problema (1.1) são os seguintes lemas (todas as
provas dos lemas apresentados neste capítulo estão no Apêndice):

Lema [.].] ÍZema 2.] de /J8/9 Se p é wma saí&ção para r'].]J então p é ama solução para
lama equ.tição da forma

(.B + À.r) P
com B + À-r 'emáde#nãd« po.ifi«, À ? 0 e À(6. -- llpll) = 0

(1.2)

Prova : vei Apêndice

Lema'L.'L.2 (Le«nQ 2.3 de j181) Secam X C ]R e p € Rn satisfüze-«do (1.2) com B -F )-l
semide$náda positiva.

(i) Se X 0 e llpll $ 6. erztão p é solução de r-Z.-Z,);

rií) p é solução de minlp(w) : llmll $ 11plll;

OiiJ se À ? 0 e llpll = .Ã então p é solução de r]./,)

Se .B + À/ é definida posítãua, p é lírico ern ê,), rãi,) e ríái,)

Prova : ver Apêndice

Note que, se .B for definida positiva, B é inversível. Tomando-se À = 0, temos que, se
ll.e igll $ A então p = --.B-ig é solução de (1.1) (pelo Lema 1.1.2-r0). Em outras palavras,
se o passo de Newton p está dentro da região delimitada por .D = {w : llwll $ a.}, podemos
dar este passo e encontrar a solução de (1.1).

Mais ainda

Lema 1.1.3 0 problema r']./J não fem se/anão na borda de -D = {w : llwll $ A} se e somerzte
se -B é definida positiva e ll.e igll < A
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Prova : ver Apêndice

Ou seja, o Lema 1.1.3 nos diz que, se a solução de (1.1) não for o passo de Newton, então
a solução deverá estar na fronteira de .D.

Assim, quando .B não é definida positiva ou o passo de Newton está fora da região -D, o
Lema 1.1.1 sugere que busquemos uma solução p de (1.2) com À ? 0 e B + À/ semidefinida
positiva. Como sabemos que, neste caso, a solução está na borda de -D (ou seja, llpll = a.),
vale que À(a. llpll) = 0. Além disso, o Lema 1.1.2-ríii) garante que p é a solução de (1.1).

Ora, se tivermos um À ? 0 que faz B + À.r semideânida positiva, é fácil ver que existe um
À* maior ou igual a este À que faz -B + À*/ definida positiva.

Vamos definir a função de uma variável p(À) como

P(.x) + À-r)':g,

para À # Àj são os autovalores da matriz -B.

Lembre-se de que estamos interessados na função p(À) apenas pala valores de À > --À, ou
seja, pala valores de À que façam -B + À/ definida positiva. Se, neste intervalo, encontrarmos
um À* ? 0 tal que llp(À*)ll = A está claro clue tecemos uma solução de (1.1).

De fato esta solução sempre existe.
fu-ção p(.X).

Para verificar isso, olhemos mais de perto para a

Lema 1.1.4 Seja p(À) = --(-B + À/)':g com .B + À/ degrada posiéàt,a.
Tome « d«.mp«áçã. .B = Q.AQ', c.m A. = dá«g(À:,.X2, ...,.X.) . Qa''Q

À2 5: ... 5: Àn sao os aatouaZores de .B rque ezzste porque B é szm.étrtca).
Então, p"' X :# Xi,

/, onde Ài $

P(,x)

onde qj é cl j-ésãma coluna de Q

Prova : ver Apêndice

Pelo Lema 1.1.4 podemos ver que o quadrado da norma euclidiana função p(À) é dado por

","« A«I'lÊA«l
Como Qa"C? = .r, temos (lue (qi)a"qi = 1 para todo ie (qj)7'qi = 0 para todo j # á

Assim,
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Figura caso em que qrg # 0

,'*, ' -ÊJn. (1.3)

Note que, como a norma é positiva e a. > 0, quando usamos relações do tipo llp(À)ll = a.,
podemos também usar llp(À)ll' = A'

Observe que

.lim llp(À)ll' = 0,À-+oo (1.4)

e, para qíg 7é 0,

*li..*i llP(À)ll' - '". (1.5)

Veja na figura 1.1 um desenho da função de llp(À)ll para q7'g # 0

Note que, se À > --Ài temos que À + Àj > 0 para todo .j = 1,
Ài, «)) a fu«ção llp(À)ll é contínua, decrescente e côncava.

, n. Portanto, no intervalo
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Ói(À) = llp(À)ll - a.

Agora podemos dividir o problema em 4 casos

(i) Quando -B é definida positiva e ll-B-iqll $ A
li.i) é dada po- p(0)

Neste caso, como já vimos, a solução de

(ii) Quando -B é definida positiva mas ll.a iqll > a.. Neste caso, se usarmos À = 0, temos
l.a iqll > A. Então é preciso que se alimente o valor de À pala que a norma de p(À)
diminua(veja a equação(1.3)).

Como ÀI < 0 (porque .B é definida positiva), não precisamos nos preocupar com os
pontos de descontinuidade de llp(À)ll, pois podemos procurar uma raiz À* de éi(À) no
ante:velo (0, oo).

Pelo Lema 1.1.2-riíi), a solução de (1.1) é dada por p(À*) = --(.B + À*/)'ig;

(iii) Quando .B não é definida positiva e çfp # 0. Neste caso, valem os limites (1.4) e (1.5).
Então sabemos que existe um valor no intervalo (--Ài , oo) em que llp(À) ll = a. (pois neste
intervalo a função é contínua e assume valores no intervalo (0, oo), ao qual pertence A).

Como -B não é definida positiva, temos que Ài $ 0. Assim, afirmamos que, além de
existir uma raiz À* de Ói(À), À* > --Ài 2: 0.

Neste caso, a solução de(1.1) é dada por p(À*) =(-B+À*-r)':g(pelo Lema 1.1.2-riãi»;

(iv) Quando -B não é definida positiva e çfg = O. Este é o caso difícil. Neste caso não
existe o limite (1.5) (veja o desenho de uma função llp(À)ll para qrg = 0 na figura 1.2).
Então não temos garantia de clue a raiz de Ói(À) esteja no intervalo (--Xi, oo).

Pelo Lema 1.1.1, temos que a solução de (1.1) é solução para uma equação do tipo (1.2)
com -B + À/ semidefinida positiva.

Ota, para que .B + À/ sda semidefinida positiva, temos que À € 1--Ài, oo). Como não
temos, necessariamente, a raiz À* de éi(À) no intervalo (--Ài, oo), esta raiz pode estar
exatamente em Xi. Neste caso, para qualquer À > --Ài, llp(À)ll < A.

R/las, com À* = --Ài, temos que .B + À*/ = .B -- Ài-r, que é singular. Ou seja, existe um
z # 0 tal que

(-B - Àt.r), 0 +. .Bz -- Àiz = 0 :> .Bz

ou seja, z é o autovetor de .B associado ao autovalor Ài.

Podemos, sem perda de generalidade, usei z ;: I'-2, para llZll = 1.

Note que, se p satisfaz a equação (1.2) então p + l-,í também a satisfaz
Note que, neste caso, podemos escrever
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,::*.Xçj * ,;,
para todo I'- C ,m

Assim,

1,;3*:A« * ,:l'C::*:A« * ,;l
:*:#\" l,;:*:#\«l '"'*""",

Como ,2 é ortogonal a qj, temos que

,::*.A«l ' ',;, - .
Ainda pela ortogonalidade de (2 e por ll,2ll 1, temos que

,:-,:;*.J? *,',
para todo 1- C #?.

Desta forma, sempre é possível conseguir 1-* de tal forma que llpll :: a. para À = --Xi.
Neste caso, o Lema 1.1.2-0ií) diz que a solução de (1.1) é p, ou sda, p(--Ài) + l-*2, pai'a
algum a'-*

1.2 0 algoritmo
1.2.1 Uma primeira versão do algoritmo

Nesta seção, analisamos mais alguns resultados teóricos apresentados em j181 . Reproduzimos
as provas de alguns lemas (no Apêndice), detalhamos outras e piovamos algumas a6rmações
que não nos pareceram evidentes.

Agora que conhecemos bem a estrutura do problema, podemos pensar em algoritmos pata
resolvê-lo.
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Figura

'À'l

À

":' 'm q«. çfS - 0

Na maioria dos casos, o Método de Newton para encontrar raízes de uma função pode ser
aplicado em Ói(X). No entanto, se definirmos

podemos obter convergência melhor do Método, porque no intervalo (
é quase linear.

Ài, m) a função é(À)

A cada passo do À/létodo de Newton define-se

Àx;+l - Àk @(.x)

é'(À)

Le":a 1.2.1 Sda @(À) - i Üj;&NÍ, o"'Ze p(À) - --(.B + À-r)':g com B sáméiric« e B + À/
de$náda positiva.

Então,

-H - (BH)' (@qF) ,
onde t(À) é a solução de Rrt(À) = p(À) e R é a mafr z triangular superior [ai qae .B + À/
RvR
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Prova : ver Apêndice

Com base no Lema 1.1.2, podemos escrever o algoritmo de Newton

Algoritmo l Dados a. > 0 e Ào 2 0 com .B + Ào/ de$nida positiva

Passe 1. k -: 0

Passo 2. Fatoie .B + ÀA/ = R7'R

Passo 3. Resolva Rl"Rpi; g em PÉ

Passo 4. Se o "critério de convergência foi satisfeito" então

Pare e devolva pk como solução

Passo 5. Resolva .Ra"tx; PA em tk

p'*' õ. À*' : - À' + (IMy (b*l::A)
Passo 7. A :: k + l

Passo 8. volte pala o Passo 2

E claro que é necessário salvaguardar Àh para que .B + Àk/ sda definida positiva a cada
passo e para que tenhamos garantia de convergência do método.

Mas, antes de nos focar na salvaguarda de Àk e nos critérios de convergência do algoritmo,
concentiemo-nos no caso difícil. Note em especial que, quando temos g = 0, o algoritmo
está mal-de6nido.

Como visto anteriormente, para a resolução do caso difícil é necessário fornecer z que é o
autovetor associado ao autovalor Ài . Como é computacionalmente caro calcular o autovetor,
calculaiemos uma aproximação deste.

1.2.2 Cálculo da aproximação de z
Vejamos o lema que segue

Lema 1.2.2 ÍZema 3.4 de /187) Seja 0 < a < 1 dado e suponha que

.B + À.r (.B + À/)P .g, À20

Seja z C m" tal q\.çe

Ip +,l A, In,ll: $ a(ll-Rpll' + ÀA'). (1.6)

p(p+')? ;(l a)(llapll'+Àa.')2(i a)lp*

11



onde g' é o ualov ótimo de (1.1)

Prova : ver Apêndice

Veja que, como conseqüência do Lema 1.2.2, temos

p(p + ,) 2 (i a) l P* l + P(P +z) p* 1 2 -a l p* l +

? p(p +,)+ l p* 1 2 p(p+ .)

Como p(p + ,) p* 2 0, temos que

P(P+.) P*l$ a P*

Ou seja, se vale (1.6), p+ z é uma solução próxima da solução ótima de (1.1). Nlais ainda,
quanto mais próximo de 0 está lla2ll, mais próximo p + z está da solução ótima de (1.1).

O Lema 1.2.2 é conveniente no caso difícil, quando vale que .B + À.r = .Ra".R (definida
positiva), (-B +À/)p = g, À ? 0 e llpll < A. Neste caso temos À próximo de Ài

Então estamos interessados num algoritmo que calcule um vetou ;8, com ll,Êll = 1, de tal
forma que, quando À se aproxima de Ài, ll-n,2ll se aproxima de 0. Calculado 2, podemos
calcular r de maneira que llp + rZll = A

Note que a solução ótima de (1.1) é dada por p+z, com (B ÀI)p = --g e z o autovetor de
B associado a Ài . Com 2 calculado como dito acima, temos que r2 se aproxima do autovetor z.

Uma maneira de calcular 2 é usando uma técílica introduzida em [71 para estimar o menor
valor singular de uma matriz triangular R. O Lema 1.2.3 mostra que esta técnica satisfaz
os requisitos apresentados acima. Nesta técnica, um vetor e com componentes l ou --l é
escolhido de maneira que a solução w do sistema Rrw = e seja grande. A idéia é escolhem
o sinal das componentes de e de maneira a obter máximo crescimento local de w durante a
resolução do sistema. Depois, resolve-se o sistema .Ru :; w pala u. O vedor u é tal que, se
2 for definido como 2 = Íi;4Í, então llaZll se aproxima do menor valor singular de -R. Essa
técnica é atrativa porque não é computacionalmente cara (gasta em torno de n2 operações
aritméticas) e, por isso, a implementamos.

Lema 1.2.3 Se/a (.B + À/) = -Ra"R uma matriz de$nída positãua.

calculado utilizando CL técnica, descrita em 111 e ã - lç;a\. Então
quando À se aprozãma de Ài, com Ài o menor autoualor'de .B.

SejcLm u ç: m" o uetor
azll se aproa;áma de 0

12



Prova : ver Apêndice

Dado que estamos intei'essados no caso em que À se aproxima de Ài, a matriz Ré
quase singular e isso poderia levam a dificuldades numéricas. O critério de convergência (1.8)
(apresentado na seção 1.2.4) garante que o algoritmo pára antes que dificuldades numéricas
apareçam.

Calculado 2, temos 2 possíveis escolhas para o valor de r que satisfazem llp + r,21
saber

A,a

llP + I'-2ll = A + llP + 7-2112 A2 -> llP + l-2112 .a2 = 0 +

llpll' + 2.'-(p',2)+ ,-' ll,Êll' 6.2 0

Como llZll mos q«e

,' + 2',(p'.2)+llpll' - a.'

2b'z) :L Óll;li$P
2

(llpll: A'))
7

-pr,2 :L VT

!

(P7',2): -- (llPll' A')

Pela equação (A.lO), a escolha de r com menor magnitude fornece um valor menor de p

Esta escolha, portanto, é

T -p',2 + sg«(P'2) v?t;li;;?' (llpll' - A2))

1.2.3 Salvaguarda de ÀA

Agora que temos todas as ferramentas para calcular 2 e r, vamos voltar ao problema da sal.
vaguarda de ÀN

A salvaguarda de ÀA depende do fato de que @(À) é convexa e estritamente decrescente no
intervalo (--Ài, oo). Isso nos mostra que o Método de Newton, quando aplicado à função @,
partindo de Àk € (--Ài,oo) e Ó(Àk) > 0 gera uma sequência monotonicamente crescente que
converge para a solução @(À*) = 0. Além disso, se Àk C (--Ài,oo) e Ó(Àk) < 0, temos que ou
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Ài ou 'é(ÀÉ+l) > 0

Está claro (lue devemos manter os valores de ÀÊ no intervalo (--ÀI, oo), que é justamente
onde está a solução À*

Manteremos, então, 3 parâmetros: Àz,, Àu e Às. O intervalo IÀL, Àul conterá a solução À*
e será reduzido a cada iteração. Às será um limitante inferior para --Ài.

Para a salvaguarda de ÀÊ temos os seguintes passos

Passo 1. Àk = maxlÀÊ,ÀL}

Passo 2. Àk :: minlÀk,Àu}

Passo 3. Se .Xk $ Às então Àü maxl0.001Àu , vIvI.Xã'}

Claramente os Passos l e 2 colocam Àk no intervalo IÀL, Àul. O Passo 3 permite que se
reduza o tamanho do intervalo de incerteza. Este tipo de atualização foi já usado em outras
ocasiões (veja jlll) e os resultados foram satisfatórios. Note que o tamanho do intervalo só
é reduzido quando Às C IÀL,Àul. Se o tamanho do intervalo de incerteza fica longe de 0,
o Passo 3 pode ser executado apenas um número anito de vezes. Isso ficará claro com as
regras de atualização de Às, Àz e Àu. No final deste capítulo veremos a importância deste fato.

Veja agora como obter valores iniciais pala ÀI, Àu e Às e como atualizá-los

1.2.3.1 Valores iniciais de Xz, Àu e Às

Encontrar Ài o menor autovalor da matriz simétrica -B equivale a encontrar o mínimo de

=uB,:

onde z € -m" não é nulo (veja, por exemplo, j121).

Note que, se escolhermos z como o vedor canónico ei(componente ié igual a l e as
restantes iguais a 0), temos que

i:l?gli! :: bü 2 Ài, para { " l, ...,n,'{ ''t

onde bi{ é o i-ésimo elemento da diagonal de -B.

Assim,

:Ui<nnlbÜ} 2: Ài 4'' - :Hig.{ÓiÍ} $ Ài +' .TiHn{ } $ -Ài

Portanto, podemos começar o algoritmo com
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Às - J:ljE.{-z'«}

Para escolhermos um valor inicial para Àz, e Àu, veja o seguinte lema

Lema 1.2.4 Tome .B, g e A do problema r].])

Um lim tarte infeüor XL para X* solução de @(.X) é

loll IBlltA
e um [imitante super'ior Xu é

À« - lg + N-all:

Prova : ver Apêndice

Então já temos uma maneira de escolher os valores iniciais de Àu e Às. Lembre-se que,
como visto na seção anterior, a solução À* que procuramos, além de estar no int.ervalo (--Ài , oo)
é maior ou igual a 0.

Portanto, como valor inicial de ÀI temos

*z {o,Às,!#ll-ll.Bll:}

1.2.3.2 Atualização dos valores de ÀL, Àc/ e Às

Vejamos primeiro como atualizar o valor de Às

Note que, quando Àk C (--Ài, oo) e Ó(XA) < 0, temos llpll < A, e podemos calcular 2 e r
como apresentado na seção 1.2.2.

Veja agora o seguinte lema:

Lema 1.2.5 Seja 1? + À/ uma mafráz de$náda positiva fal que B +À/ = R7'R. Para quaZqHer
2 taZ que llZll = 1 vale que

À -- llR2ll2 $ Ài
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Prova : ver Apêndice.

Então, neste caso, podemo

tentativa de decoinposiçao, pode-se calcular (í ? 0 de coimal

quel

s tomar À.q como

Às = maxlÀs, Xk -- ll.R,2ll2},

já que Às também eia um limitante inferior para --Ài

No caso em que Àk $ Xi temos .B + Àk.í indefinida. Desta forma, não é possível fazer a
decomposição de Cholesky.

Porém, note que, durante a

.B + Àk] + õezer

seja singular e J é exatamente a posição da matriz B + ÀÊ/

Ainda é possível determinar o vetor u € .F?'} tal que

(.B + À*.r + telef)u = 0
co

8

m ul = 1 e uí :: 0 pala todo

Agora veja o lema a seguir:

Lema 1.2.6 Seja (5 2 0 tai que B + À.r + õele7' é sãnguZar, com ei a i-ésima coluna da matiz
ãd nti «de. Sd«uCm" f.Jq«e(.B+.X-r+ó.ZeÍ)u=0, co«UZ .ui=0P«. todoá>'

*+ IÍiP's ":'

Prova : vei Apêndice.

Então, neste caso, podemos tomar Às como sendo

*. - «;* {*., *' *Ú }

A atualização de ÀI e Àc/ é a espetada. Desta maneira, para atualizar os valores de ÀI
Àt/ e Às basta seguir os seguintes passos:

Passo 1. Se .X* C (--Ài,.n) e @(À*) < 0 então

Àt/ = min]Àu, À#].

Às = maxlÀS, Àk -- ll/?zll2}

Senão
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Àz, = maxÍÀL, .XÊ}

Passo 2. Se Àk $ --Ài então

compute õ e llull2

*; - «-* {*., ,' *@}
Passo 3. ÀL = maxlÀZ,,ÀS}

1.2.4 CI'itérios de convergência

Agora, para que o algoritmo fique completo, basta apenas definir os critérios de convergência.
Queremos que ele pare com uma solução próxima do ótimo do problema (1.1).

Dados al,o-2 C (0, 1) e Àk ? 0 tal que B + Àk/ é definida positiva, calcula-se p usando o
Método de Newton (Algoritmo 1). Se

A - llpll l$ ai.a, ou llpll $ a.,ÀÊ = 0

então o algoritmo pára com s = p como solução do problema (1.1)

(1.7)

No caso difícil, sempre que llpll < a. (ou seja, sempre que Ó(ÀA) < 0), 2 é calculado
Neste caso, quando

ll-R(,-Z)ll: $ al(2 - ai) maxla2, llnpll' + À*A:}
o algoiitmo pára com s = p + r2 como solução do problema (1.1).

(1.8)

Quando tanto (1.7) como (1.8) são satisfeitos, devemos escolher entre p e p + 7-2 o (lue
fornece menor valor de p.

Isso é fácil de verificar. Olhando para a equação (A.lO) (da prova do Lema 1.2.2), é fácil
ver que

p(p + r2) $ p(p) O llX(r,2)ll' $ À"(a.' lpll')

Veremos agora que, quando o algoritmo pára, se o critério (1.7) ou (1.8) for satisfeito, o
algoritmo de fato termina com uma solução s próxima do ótimo para o problema (1.1), com
s tal que

p(') p*$a:(2 .i)maxljp* l,a2}, llsll$(i+at).Ã.
Primeiro analisemos o caso em que o critério (1.7) é satisfeito.

(1.9)
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l.ema L.2.7 (Lema 3.13 de j181) Sejcl b <. a < \ dado e suponhct qae

.B + À.r (-B + À/)p -g, ÀZO

S. llp11 2 (1 a)a. ente.

-p(p) ? :(i - a)'(ll-Rpll' + ÀA') 2 (i a): l p*
.-«de -p* é o «-t« ótim. de (1.1).

Prova : ver Apêndice

Daí segue que, se o critério (1.7) for satisfeito então a solução fornecida pelo algoritmo
satisfaz (1.9) (para verificar basta fazer algumas manipulações na inequação que resulta do
Lema 1.2.7).

Agora vejamos o caso em (lue o (1.8) é satisfeito

Se ll-npll2 + À#a. > a2 então as hipóteses do Lema 1.2.2 valem para a - al(2 al) e,
portanto, (1.9) vale para s - p + I'-2 (basta fazer as mesmas manipulações da inequação que
resulta do Lema 1.2.2 que foram feitas para verificam o critério anterior).

Suponha agora que ll.l?pll2 + Àk6. < a2. Se p+ =
equação (A.lO) (da prova do Lema 1.2.2) nos diz que

p(p + ,*) com llp + z*ll $ A então a

l p* -p' $ ;(11-nZ'll: + .X*A') $ ;a,

Usando novamente (A.lO), temos que

p(2' + r2) - -;(llnpll: + .X*a.') + ;lla(''-í)ll' $ ç'* + ;a(2 - al)a2

Ou seja, quando o critério (1.8) é satisfeito, também vale (1.9)

1.2.5 Versão final do algoritmo

Agora que já dispomos de todos os elementos para a construção de um algoritmo para chegar
à solução do problema (1.1), vamos escrevê-lo por completo.

Algoritmo 2 Z)aços uma matriz síméfrãca B, um vetar g, A > 0, Ào ? 0, al,a2 C (0, 1)
Passo l ya/ares iniciais de ÀI, Àu, Às e k

ÀS = maxis;i$.{--bÜ}
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ÀL {o,.xs, iW - ll.all:}

À« ll.ell:
k-o

V

Passo 2. SaZuaguarda de Àk

ÀÊ = maxlÀk, ÀL}

ÀÊ = minlÀk, ÀU}

Se ÀÊ $ Às então Àk = maxl0.001Àu, y'ÀLÀu}

Passo 3. Tentar ua de /adoração de .B + Àt.í

Use Cholesky para fatorar B + Àk/ = RI'R

Se a íatoração não foi possível então

compute õ e llull2 (como descrito na seção 1.2.3.2)

*. - «.* {*., *' *#}
vá para o Passo 6

Passo 4. Resolva .Ra"Rpk g em pk

Passo 5. C'áZcuio da aprozàmação de z

Se llpkll < ó. então

calcule 2 usando a técnica de l71

, - pr2 + sgn(pr2)«((p{,g)' (llpkll' - a.'))

Passo 6. 4tHaZàzação dos valores de Xz,, ÀW, Às

Se À* C (--À:, .o) e é(À*) < 0 então

Xu = minlÀu, ÀA}

Xs = maxlÀS, Àk -- ll.R2ll2}
Senão

Ài, = maxi.XL, À~}

ÀL = maxÍÀL, ÀS}

Passo 7. Critérios de convergência

Passo 7.1 Se llpx:ll $ A e ÀA = 0 então
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Pare e devolva pk como solução

Passo 7.2 Teste se l A lpk ll l$ aiA
Passo 7.3 Teste se lla(1-2)ll2 5; ol(2 .i) maxla2, ll-Rpk 11: + À~Z\'}

Passo 7.4 .Decisão do critério a ser aceito

Se apenas o Passo 7.2 foi satisfeito então

Pane e devolva px; como solução

Se apenas o Passo 7.3 foi satisfeito então

Pare e devolva pk + r2 como solução

Se tanto o Passo 7.2 como o Passo 7.3 foram satisfeitos então

Se lla(.'-Z)ll' $ .X*(A: - llptll') então

Pare e devolva px; + r2 como solução
Senão

Pare e devolva px; como solução

Passo 8. .4tuaZização de ÀA e k

Se foi possível a fatoração de Cholesky e g # 0 então

Resolva RI'tx; = PA em tx;

*'*: - *' * (m)' (ü4P)
Senão

Àk+l = Às

k-k+l

Volte para o Passo 2

Depois de um número finito de iterações o Algoritmo 2 pára com Àk C (--Ài , oo) e Ó(Àk) 2 0
ou com um intervalo de incerteza arbitrariamente pequeno. Vejamos o porquê.

O primeiro ponto a ser observado é que a terceira atribuição do Passo 2 faz com que o
intervalo de incerteza seja reduzido quando Às € 1Àz, Àul. Quando este passo é executado,
Xk é "jogado" dentro do intervalo aberto (ÀL,Àu) (quando ÀL # Àt/). No Passo 6, com
a atualização dos valores de ÀI e Àu, temos o intervalo de incerteza reduzido. Como Às é
um limitante inferior para Ài, essa diminuição do tamanho do intervalo só pode acontecer
enquanto --Ài ainda for candidato à raiz de é(À).

Se Ài é a raiz de @(À), o intervalo será reduzido até que fique arbitrariamente pequeno,
contendo --Ài. Neste caso, Àk ficará próximo de --Ài e, portanto, .R será quase singular,
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fazendo com que (1.8) sqa satisfeito e o Algoiitmo 2 pare

Quando a raiz de @(À) não está em --Ài, teremos, ein um número finito de iterações,
Xi < XI. Ou seja, Às sairá do intervalo de incerteza e nunca mais voltará. Neste ponto,

teremos Àk C (--Ài, oo). Se #'(Àk) < 0, o Método de Newton garante que teremos Ó(ÀA) 2 0.
Ou sda, (1.7) será satisfeito e o Algoiitmo 2 pára.

1.3 Resultados numéricos

Implementamos o Algoritmo 2 numa subrotina de FOR:l'RAN 77, chamada MEQB. Para que
esta subrotina seja testada, é preciso construir uma instância do problema (1.1). Para isso,
é preciso fornecer a matriz simétrica B, o vedor g e o escalar a.. Além disso, também é ne-
cessário que se estabeleça o valor inicial de À.

Em j181 é sugerida uma maneira para se construir a matriz -B, o vetou g e o valor inicial
de À de forma sistemática e conveniente. Utilizamos estes testes pala verificar se a subrotina
MEQB apresentava o mesmo comportamento da implementação mencionada em j18], o que
nos levaria a acreditar que nossa implementação de fato estava correra. Explicamos a cons-
trução das instâncias pala testes abaixo.

Para o valor inicial de À, uma escolha razoável é

Uma maneira para se construir a matriz .B é, para alguma matriz ortogonal Q e uma
matriz diagonal .D, calcular .B = QZ)Qa". Assim, calculando g = Qâ, para algum g, podemos
gerar uma instância potencialmente pertencente ao caso difícil preenchendo com 0 a com-
ponente de Õ que corresponde ao menor elemento de .D.

llgllÀ A

Obtemos a matriz ortogonal (2 de forma que (? :: QiQ2Q3, onde

c?j 2ili;lF,.í 2,3,
onde as componentes de wj são uniformemente distribuídas entre (--1, 1)

Para se obter valores pseudo-aleatórios, uniformemente distribuídos, usou-se a função
BAND apresentada em j211. Dada uma semente, esta função gera um númei'o pseudo-aleatório
no intervalo (0, 1) e muda o valor da semente. Assim, sucessivas chamadas à função RAND
geram números pseudo-aleatórios, que podem ser reproduzidos se a semente usada inicial-
mente for mantida.

Agora, basta especiâcai Z), Õ e A. A escolha desses parâmetros levam a diferentes tipos
de problemas.
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Em j181 são sugeridos 4 tipos de problemas: o caso geral, o caso difícil, o caso definido
positivo e o caso de ponto de sela.

Para a obtenção de qualquer um dos tipos de problemas, tanto .D como Õ têm, inicial-
mente, suas componentes uniformemente distribuídas entre (--1, 1). Isso basta para se gerar
uma instância do caso geral. Para se obter uma instância do caso difícil, atribui-se 0 à com-
ponente de Õ que correspondente à menor componente de .Z). Pala o caso definido positivo,
basta trocar -D = dias(dt,d2,...,d.) por Z) = dãag(l dt 1, 1 d2 1,..., 1 d. 1). Para o caso de
ponto de sela, é atribuído 0 a todas as componentes de â.

Para valores de A no intervalo (0, 1), a escolha sugerida para o À inicial é muito conve-
niente, deixando o teste mais fácil. Por isso, foram escolhidos, pala os testes, valores de a.
uniformemente distribuídos em (0, 100).

Nas tabelas 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 são apresentados os dados obtidos na execução dos testes
para cada um dos casos. Em todos eles foram testadas instâncias de dimensão 10, 20. 40.
60, 80 e 100. Para cada um dos tamanhos foram usados, como valores de ai e a2 (sempre
utilizando ai = a2), 10 i, 10-3 e 10-S. E, por fim, para cada um dos problemas obtidos (ou
seja, dado uma das seis dimensões citadas e um dos três valores de ai e o2), foram geradas
50 instâncias diferentes, com um valor de A no intervalo (0, 100) para cada uma.

Em j181 não fica clamo quais os valores de al e a2 utilizados para a obtenção dos resultados
lá apresentados. Por isso testamos o comportamento de MEQB usando os três valores de
ai e a2 apresentados acima. Os resultados obtidos pelo MEQB pala ai = a2 = 10-t são
equivalentes aos apresentados em j181, o que nos faz crer que este sqa o valor de ai utilizado
em j181 e nos indica que a nossa implementação está correra.

Para a compreensão das tabelas apresentadas, lembre-se de que no Algoritmo 2 existem
três critérios de convergência que podem ser satisfeitos, a saber:

B cütério l lpll $ a. e Àk = 0
e critério 2: A -llplll$ aia.
B crÍíérão 3: IR(rZ)ll: $ ai (2 ai) maxla2, ll-Rpkll: + ,XAA:}
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Tabela 1.1: Comportamento de MEQB pai'a o caso geral

dimensão critério l critério 3
3

Õ 46
0 464
0 5 45

5 45
0 42

10
20

60
80
100

10
20
40

100

10
20
40
60
80
100

2.30
2.3
3.14
3.20
3.32
3.42

4

5

5

5

5
5

11

11

11

11

14
12

14
13
l
14
15
12

5.46
6.12
6.52
7.10
7.86
7.20
6.32
6.70
7.78
7.78
8.40
8

49
44
45
47
46
45

50

50

47

Tabela 1.2: Comportamento de MEQB para o caso difícil

10

0

60
80
100

número de iterações
média máximo critério l critério 3

l 0
0 4
0 3 7
0 4 46
0 5 45
0 8 42

2.44
2.1
2.90
3.0
3

3
10
20
40
60

100

10
20

60
80
100

7.12
98

6.42
6.54

14

i

10

10

10

10
10

10

18
15
15
16
16
14

9

55

12 38
18 32
19 l

3 47

10 3

13.16
11.44
11.88
l0.74
l0.54
9.66
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Tabela 1.3: Comportamento de MEQB para o caso de ponto de sela

dimensão

lO l 40

número de iterações
média máximo critério l critério 3

0 Õ

0 0 50
0 0 50

0
Õ 50
0 50

2.24
08

2.90
3.10
3.34
3.50

7.26
6.84
6

70
6.66
6.6

8

4
4

4

5

5

13

10

9

10
9
10

18
16
15
16
15

16

60

100

10

20
40
60

0

10
20

60
80
100

49
50
50
50
50
50

50
50

50
50
50

14.04
13.28
12.84
12.74
12.62
11.94

Tabela 1.4: Comportamento de MEQB para o caso definido positivo

número de iterações
máximoa critério l critério 2 critério 3

10
20

:0

60

80

00

10
20

60
80
100

10

40
60

100

2.08
2

5

2.5

42
28
28
19
18
11

2.38
2.58
3.08
3.10
3.66

52
2.40
2.82
3.02

48
4.02
4.54

38
34
l
24
14

13

41
l

30
22

9

12

16

31
26

37
9

20

24



Note que, mesmo no caso geral, o criÉérão 3 de convergência é satisfeito em um grande
número de vezes, principalmente quando os valores de ai são maiores. Veja na tabela 1.1 que,
para ai ' 10'" , a maioria das instâncias termina com este critério. A medida que o valor de
ai decresce, aumenta o númei'o de instâncias em que o critério 2 é satisfeito.

No caso difícil, como já se esperava, para a maioria das instância, o Algoritmo 2 pára
no critério 3. Mas, note que, mais uma vez, quanto menor o valor de ai, maior o número de
instâncias que param no critério 2. No entanto, a "migração" de instâncias de um ciitéiio
para o outro não é tão grande quanto no caso geral. Olhando para a tabela 1.2 pode-se ob-
servar que a diferença entre o número de instâncias que satisfazem o cráfério 2 e o criférão 3.
quando se muda o valor de oi de 10'3 para 10 s, não varia muito.

O caso de ponto de sela é mais radical: apenas em ] das instâncias o crã(ého ] íoi satisfeito.
Isso porque, apenas neste caso, a matriz B gerada já era definida positiva e, como g = 0, o
minimizador da quadrático é 0. Nas demais instâncias isso não aconteceu e, portanto, como
o passo p obtido sempre é igual a 0, é necessário fazer uso do vetor z. E, neste caso, o critério
a ser satisfeito deve ser o 3.

No caso definido positivo é interessante notar que, ao contrário de todos os demais casos.
independentemente do valor de ai, o número de iterações gastos até a convergência pratica-
mente não varia. Além disso, este é o único caso em que a quantidade de instâncias que param
pelo criférío / é significativo. Quando o valor de n é maior, algumas (poucas) instâncias sa-
tisfazem o crátéMo 3. Mas, independente do valor de oi, o número de instâncias que por fim
satisfazem os crÍZérãos -Z e 2 se dividem: praticamente metade delas satisfaz um critério e a
outra metade satisfaz o outro.

Em j181 é apresentado o comportamento da implementação do Algoritmo 2 feita pelos
autor'es. O comportamento de MEQB é igual ao apresentado em j18]. Os relatos sobre a
variação do número de iterações e do critério de convergência satisfeito para cada instância
com relação à variação do valor de o-i é o mesmo observado em nossos experimentos.
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Capítulo 2

Regiões de confiança

Como já mencionado anteriormente, estamos interessados na construção de um método para
minimização de funções irrestritas baseado em regiões de confiança. Para isso, o algoritmo
apresentado no capítulo l sela usado para a resolução dos subproblemas que aparecem em
cada iteiação do método de regiões de confiança.

A técnica de regiões de con6ança para a minimização de uma função irrestrita / é baseada
na seguinte idéia: dado um ponto zk, construímos uma aproximação quadrático de /. Esta-
belecemos uma região de confiança de raio 6.k em torno de açk para a qual acreditamos que
a aproximação quadrático está próxima da função .f. Então, encontramos o minimizador sü
desta aproximação nesta legião. Depois de calculado sÉ, verificamos se "andando" na direção
s& (ou seja, em zk + sk) obtemos decréscimo suficiente na função /. Se isso acontecer, passa-
mos ao ponto içÉ + sk, aumentando ou não o raio 6.k da região de confiança, e inicia-se uma
nova iteração. Se o decréscimo obtido em / não for suficiente, diminui-se o raio d.k da região
e calcula-se um novo sk

Neste capítulo apresentaremos detalhadamente a técnica de regiões de confiança. R'lostra-
remos um algoritmo baseado nesta técnica para a minimização de funções iriestritas usando
o método apresentado no capítulo l pala a resolução do subpioblema que aparece a cada
iteração. Apresentamos os resultados numéricos da aplicação da nossa implementação deste
algoritmo nas 18 funções de teste utilizadas em j18j e introduzidas em j17j

2.1 O algoritmo baseado em regiões de confiança
A aproximação quadrático de uma função / em (72, no ponto zk, é dada pela série de Taylor
truncada de /(zk + w) de ordem 2. Ou seja,

/(z* + w) = /(z*) + PÊ(.«),
onde

Px;('«) - :«'l''V:/(z*)w + V/(z*)7'««
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A técnica de regiões de confiança para a minimização de uma função iriestrita / é baseada
na seguinte idéia: dado um ponto zk, construímos uma aproximação quadrático /(zh) +
pk(w) de /. Estabelecemos uma legião de confiança de raio 6.k em torno de ak para a qual
acreditamos que a aproximação quadrática está próxima da função /. Então, encontramos o
minimizados sx desta aproximação nesta região, ou seja, queremos sX' que resolve

minimizam /(zk) + PA(w) ,. ..
sujeitam llwll $ a.b"' ' (2.1)

Calculado sl, verificamos se "andando" na direção sA (ou se.ja, em zk + sk) obtemos
decréscimo suficiente na função /. Se isso acontecer, passamos ao ponto zk + sk, aumentando
ou não o raio AÊ da i'egião de conâança, e inicia-se uma nova iteração. Se o decréscimo obtido
em / não for suficiente, diminui-se o raio 6.k da região e calcula-se um novo sA

O Algoritmo 3 mostra a coima geral de um método para minimização irrestrita baseado
em regiões de confiança.

Algoritmo 3 Dadas as constantes 0 <p <v7< le0 <,h <'y2 < 1<13. .Dadosz0 C#?n
e A" > 0.

Passo 1. k = 0

Passo 2. Calcule V/(zk) e V'/(ak)

Passo 3. Se o "critério de convergência foi satisfeito" então

Pare e devolva zk como solução

Passo 4

Passo 5

Calcule sk uma solução aproximada de (2.1)

Clalcule pÉ =
/(z*+s') /(z'l

PÊ(s')

Se pk $ p entãoPasso 6

.6.t = A. C l,yiAk,'y2a. l

Volte para o Passo 4

Passo 7. zh+l = zA + s#

Passo 8. Se pÊ $ 77 então

a.*+: c ll:A", A'l
Senão

A +: C IAk,7aa.kl

Passo 9. k = k + l
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Passo 10. Volte para o Passo 2

E claro que estamos interessados em utilizar o Algoritmo 2 para resolver o Passo 4. Ve
jamos agora que isto é possível.

Primeiro vejamos quais condições a solução aproximada sk de (2.1) deve satisfazer para ga-
rantir que o Algoritmo 3 gere uma seqüência {zk} convergente a um ponto z* com V/(z*) = 0
e V2/(aç*) semidefinida positiva.

Para isso, exige-se que exista /3 C (0, 1) tal que

--p(s*) 2 #maxl--p(t«) : w = aV/(z'), 11.«11 $ a.*}, lls'll $ A*

Sob esta condição, provou-se em ]23] que, se p > 0, toda seqüência {V/(zk)} converge a
Com isso, podemos espetar que {ak} vá convergir a um ponto z* com V/(z*) = 0.0

Além disso, se temos o C (0, 1) tal que

Pk (.') minlpA(w) : 11.«11 $ õk},

com

ls*ll É õ' c l(t a)Ak, (l + a)Akl,

temos (lue V2/(a*) é semideíinida positiva (veja 1221)

Como o critério de convergência (1.8) pode não ser consistente com essas condições, po
demos usar a seguinte generalização

PÊ(s') 2 /3i l p: l com lls*ll $ P,a.* (2.2)
com Pi > 0 e /32 > 0

Por (1.9) temos que

PJ; (.' ) PZ $ c,l(2 ai) maxtl pÊ 1, a,}, llskll S; (i + al)a.A

Se pE 7é 0 e a2 ::: 0, temos que

Px: (s* ) pi $ al(2 - al)l pZI, lskll $ (i + o-l)Ak +
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--pk(s*) 2 --pÊ -al(2-al) l pi l, llsAll $(1+at)a.t::>

pk(s') ZI pÊ l --al(2 ai) l pÉ l, lls'll 5; (l+ai)a.k ::>

-pk(s*)2(1 ai)'lpil, llsAll $(1+ai)a.k

Tomando-se /3i = (1 -- ai)2 e P2 = (1 + ai), temos que o Algoritmo 2 satisfaz as condições
requeridas.

Caso p* = 0, temos que V/(zk) = 0 e V2/(zk) é semidefinida positiva, e o Algoritmo 2
pára com zk como solução.

Portanto, podemos utilizei o Algoritmo 2, com a2 = 0, para resolver o Passo 4 do Algo-
ritmo 3.

O Algoritmo 4 mostra a versão final do método para minimização irrestrita baseado em
regiões de confiança, com todos os detalhes não especificados pelo Algoritmo 3

Algoritmo 4 Dados q,c,o- C (0, 1), z' € m" e Ao > .a.i. >0

Passo 1. k = 0

Passo 2. Ào - 0

Passo 3. Calcule V/(ak) e V:/(açx;)

Passo 4. Se llV/(zÊ)ll. $ c então

Pare e devolva zA como solução

Passo 5. Calcule sk usando o Algoritmo 2, com os pa

V'/(zk) (como a matriz simétrica)

V/(z*) (como o «tor em m"),

k ÀA al = o- e o2 := 0

Passo 6. Calcule pÊ =
/(3*+S' ) -- /(Z* )

Passo 7. Se pt $ 0.25 então

»* - «;* {w, »«.«}

Passo 8. Se pt 2 0.5 e llskll = Ak en

râmetros

tão
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.hÉ - 26.k

Passo 9. Se pk < ?7 então

Volte para o Passo 5

Passo lO. .ak+i - maxlAk, A«.{.}

Passo 11. zA+l = zk + sk

Passo 12. Atualize ÀÊ+l com o valor de À obtido como solução no Passo 5

Passo 13. k = h + l

Passo 14. Volte para o Passo 3

Um detalhe impoltante é que, quando resolvemos um problema do tipo (2.1), podemos
utilizar o valor de Àk, resultante da aplicação do Algoritmo 2, como valor inicial de À para
a próxima chamada a este algoritmo. Isso porque o valor ÀA é um limitante inferior para a
resolução do problema com os mesmos parâmetros, mas com um valor de 6.k menor.

Em j181 temos a prova de que, usando 77 C (0, 0.25) no Algoritmo 4, temos limo-.}- llV/(zk)l
= 0. Mais ainda, se C = {z : /(z) $ /(zo)} íor compacto então há duas alternativas: ou

o Algoritmo 4 termina num ponto zk C O que satisfaz as condições necessárias de segunda
ordem para que zh seja o minimizador de / (ou seja, V/(zk) = 0 e V2.f(zk) é semidefinida
positiva); ou a seqüência {zk} gelada pelo Algoritmo 4 tem um ponto limite z* C (y para o
qual valem as condições necessárias de segunda ordem.

Em j181 também se afirma que o grau de convergência do Algoritmo 4 é Q-superlineai

2.2 Resultados numéricos

Implementamos o Algoritmo 4 numa subrotina em FOR:l'RAN 77 chamada MEQBRC. Para
verificar o comportamento desta subrotina, foram utilizadas as 18 funções sugeridas em j171
para teste de métodos de minimização iri'estrita. São elas:

l
2

3

4
5

6

7
8
9

10
11

pelica! ualley .function
Biggs EXP6 fun,ction
Ga ssian .funcf on
Poloell badly scaled function
Boz three- dimensionar function
UarãabZg/ d mensíoned /unctáozz

yafson .function
Pen,atEU fznctioTL l
Penalty fun,ction, ll
Brolon badly scüled function
Broun and Dennis function
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12
13
14
15

16.

17.

18.

Golf research and deuelopment junction
ThgonometHc function
Ezfended Rosenbrock /unctíon
Eltended Poloett singular function
Beato .function
I'roda /uncÉjon
ChebUquad fun,ction

Na tabela 2.1 pode ser verificado o comportamento da subrotina quando aplicada a
cada uma das funções acima citadas, com os parâmetros ?7 ;= 10-i, € :: 10 4, a :: 0.1 e
a'...:. 10

A cada iteração são feitas exatamente uma avaliação de gradiente e uma avaliação de
hessiana. Portanto, tanto o número de avaliações de gradiente quanto o número de avaliações
de hessiana é igual ao número de iterações.

Tabela 2.1: Comportamento de MEQBRC para funções gerais

mínimo

Note que MEQBRC obteve excelentes resultados. O mínimo encontrado é muitíssimo
próximo do esperado. Além de o número de iterações (e, conseqüentemente, de avaliações de
gradiente e hessianas) e de avaliações de funções ser, na maioria dos casos, muito pequeno.
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l 9 20 4.2668906 x lO 17 0
2 4331 9626   0
3 l 2    
4 414 834 2.8396414 x 10 08 0
5 18 36   0
6 106 364   0
7 1343 3650 7.7074693 x 10 03  
8 10 20    
9 9 28    
10 35 74   ()
11 36 80    
12 34 70   0
13 19 56   0
14 23 5() 1.9317734 x 10 io 0
15 1931 10226   0
16 6 14 2.9592252 x 10'i3 0
17 44 96 7.4953421 x 10'19 0
18 19 54 5.0992633 x 10'io 0



Capítulo 3

O método do Gradiente Espectral
Projetado

No método de restrições ativas proposto em l21, cada ponto candidato a solução obtido pelo
algoritmo pertence a uma face da caixa (restrições do problema) e, a cada iteiação, precisamos
fazei uma minimização da função objetivo numa dessas faces. Para isso, não utilizaremos o
método de regiões de confiança pulo, apresentado no capítulo 2. 1.Jtilizaremos, sim, um al-
goritmo que mistura a técnica de regiões de confiança e o método do Gradiente Espectral
Projetado (vda l31, 141 e l51).

Além disso, quando o método de restrições ativas decide mudar de face, ou soja, decide
mudar o conjunto de restrições ativas corrente, usamos o método do Gradiente Espectral Pro-
jetado (chamado de SPG) para definir qual sela a nova face a ser trabalhada. Em outras
palavras, usamos o método do Gradiente Espectral Projetado pala escolher quais restrições
devem entrar no conjunto das restrições ativas e quais devem sair deste conjunto. O funcio-
namento do método de restrições ativas e o papel do SPG neste método ficarão mais claros
nos capítulos 4 e 5.

O SPG foi escolhido por ter fácil implementação e ser eficiente. Isso porque apenas in-
formação de primeira ordem é necessária para a execução deste método. Outro falar im-
portante é que, pelo fato de se basear em projeções, o SPG tende a acrescentar um grande
númei'o de restrições ao conjunto de restrições ativas. Isso é muito interessante, pois, quanto
maior o número de restrições ativas, menor a dimensão do subproblema a ser resolvido na face.

Na seção 3.1 apresentamos o método do Gradiente Espectral Projetado, utilizado para
minimizam funções gerais restritas a uma caixa, proposto em l41. As provas de convergência
do método podem ser encontradas em l41. Na seção 3.2 apresentamos os detalhes de nossa
implementação deste método.

3.1 O algoritmo

O método do Gradiente Espectral Projetado é usado para resolver o seguinte problema
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minimizar /(z)
sujeita a z € ,4,

onde / é uma função em Ci, n C #?" e -A é um conjunto convexo fechado

Estamos interessados no caso em que .A é uma caixa, ou seja, Z $ r $ u, com Z, u, z c #?"

A idéia do algoritmo é a seguinte: na iteração k, calculamos uma direção de descida dÊ
e fazemos uma busca linear para que zk + tkdk satisfaça a condição de Armijo. Quando isso
aconi;ece, temos o novo ponto zk+l = zk + tkdk C .A. A direção dk é calculada com base na
projeção ortogonal de --ÀjjPCV/(zA) no conjunto .A, onde ÀjjPC (chamado de passo espectro!)
é um escalar calculado a partir de informações fornecidas pelo ponto atual zk e pelo ponto
,rH--i fl n ii n].nP a n n+n.'taFuyuv wxxuux Avx H

Antes de apresentar uma típica iteração do algoritmo, vejamos algumas notações: dado
um ponto z C #?", denotamos por PÁ(aç) a projeção ortogonal do ponto z no conjunto .A;
dado um conjunto .A, denotamos por Áo o conjunto de pontos interiores de .4.

lte-ação do SPG D'd« ,' C ..4', 0 < À:=nG < À=lg < m, a € (0, ;)
V/(z') # 0.

Supondo que

Passo 1. Calcule s# zk z.k-l

Passo 2. Calcule yx; V/(ak) V/(z* :)

Passo 3. Cálculo do ÀfPC

Se skl"Z/X; $ 0 então

Àil'' - .x:=
Senão

Xilpa :: min {À:lll: , max {Ài:lP, Ítvyh }}

Passo 4. Calcule d* = PÀ(açt -- ÀjjpGV/(z*)) .A

Passo 5

Passo 6. Se /(z* + tkd*) $ /(a*) + atkV/(z*)rdk então

Tei mine a iteração com yk z +t dk

Senão

Escolha t..,. c lO.ltx;, 0.5tkl

Faça tk = t..-

Repita o Passo 6
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O valor obtido para cepa possui alguma informação de segunda ordem da função objetivo
(veja l41). Na verdade, temos que

#)'- «:«:". l-Dsk -- 3/A

sujeita a -D = 7/,

onde / é a matriz identidade. Ou seja, l -;:;+n- l .r é a matriz diagonal que melhor aproxima a

equação secante (equação esta que é uma aproximação da hessiana da função objetivo).
k

Quanto à convergência do algoritmo do Gradiente Espectral Projetado, temos que todo
ponto de acumulação da seqüência {rÉ} gerada poi' ele é um ponto estacionário restrito. Para
a prova, veja [4].

3.2 Implementação

Implementamos o algoritmo SPG em FOR;l'RAN 77. Para implementar este método. foi
necessário escolher uma maneira para se calculei o passo espectral inicial XJPC, já que este
não pode ser calculado da mesma maneira que os demais passos espectrais. Além disso, para
que todos os passos estejam perfeitamente definidos, precisamos definir uma maneira para
escolher t..,., no Passo 3 da lteração do SPG. Nas seções abaixo, apresentamos a maneira
utilizada eln nossa implementação para se calcular ÀOPG e tno.o.

3.2.1 CJálculo de À:PG

Uma maneira de calcular ÀjjPC foi proposta em l31. A idéia é calculei um i dando um passo
muito pequeno a partir de zo na direção de --V/(zo). Neste caso, esperamos que a função
objetivo decresça e satisfaça a condição de Armijo. Por isso utilizamos, para calcular À.PG, os
mesmos passos usados para calcular ÀSPG, considerando ã como açk e zo como zk i. Abaixo
estão descritos todos os passos necessários para o cálculo de ÀJPG (dados e,el, e.b. > 0):

Passo 1. Calcule tP.Ç :: maxlc,.Zlln0ll.., e.bs}

Passo 2. Calcule i = zo -- t,.çV/(zo)
Passo 3. Calcule ã - ã

Passo 4. Calcule g v/(i) V/(zo)

Passo 5. Calca/o do Ài?PC

Se gl"g $ 0 então

Àil" - À:=
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Senão

ÀJPC . min {À:l;g, max {Àli:l:, i;iil}

3.2.2 Escolha de t..,.

Uma forma simples é calcular t.... = #. Uma forma mais interessante é utilizar a in-
terpolação quadrático uni-dimensional q(w) tal que q(0) = /(zk), q(tÊ) = /(z& + talk) e
Vq(0) = V/(zÊ)l"dk. Para obter tn«., calculamos o mínimo de q(w) e fazemos a salvaguarda
(lembre-se que estamos interressados em t«o« c lO.ltx;, 0.5tÉI).

Primeiro, vejamos como calcular o mínimo de q(w). Observe que

q(.«) - :«w' + '«, + . (3.1)

(3.2)q'(w)

Por (3.1), temos que q(0) = c. Como q(0) = /(zk), temos

. = /(z*).

Por (3.2), temos q'(0) = b. Como q'(0) = V/(a*)a"d*, te:nos

b = ''VfÇ=k'fdK

Ainda por (3.1), temos q(tÉ)
temos

{at2 + btk + c. Substituindo b e c pelos valores obtidos,

q(tx;) = ;atÉ+ tV/(zk)rdÊ +/(zk) =/(a;k+ tkdb) +

,

Como estamos interessados no mínimo de q(w), queremos q'(t....) 0. Ou sda,

q'(t-«) at,zo,o + b = 0 :+ tno,o
b

:+
a

, V/(z')I'd* .
[nouo ::

A
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, t2V/(:«k)a"d'

A seguir estão os passos utilizados para a escolha de t..,. utilizando a interpolação
quadrático e salvaguarda:

Passo 1. Para tt pequeno não ua/e a pena calca/ar a inlerpoZação guadrática

Se tk $ 0.1 então

*«-.

*--

Passo 2. Calcule tte«t =

Passo 3. Salvaguarda de t..,.

Se (t..«. 2 0.1) e (t.-. $ 0.5tk) então

tnouo =: ttent

Senão

Um ponto interessante a se observam na salvaguarda do t.... é que não verificamos, como
classicamente se faz, se fn-o € 1O.ltA,0.5tkl, mas sim que t..,. € 1O.1,0.5tkl (veja l51). Isso
pode ser interpretado da seguinte maneira: quando a interpolação rejeita 90%o do intervalo
original de busca pela solução (lO, 11), julgamos que esta interpolação não é confiável e preferi-
mos a opção tno,. = # Este tipo de salvaguarda se mostrou mais eficiente do que a maneira
clássica.
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Capítulo 4

Um método híbrido para
minimização nas faces

Q método de restrições ativas usa o esquema descrito em l21. A caixa será dividida em "faces
abertas" . Em cada cada face aberta, um algoritmo interno é usado para modificam somente as
variáveis livres. O algoritmo interno pode ser descrito como um método de ponto interior (ir-
restrito) que pode atingir a borda do conjunto convexo no qual a função objetivo está definida.

O algoritmo interno utilizado neste trabalho é baseado no método de regiões de confiança
apresentado no capítulo 2. A dificuldade de implementar a estratégia de regiões de confiança
usando norma euclidiana na presença de restrições de caixa está no fato de a intersecção de
caixas e bolas não ser um conjunto simples. Poi isso, encontrar o minimizados da aproximação
quadrático em tal conjunto não é direta e a técnica de intersecção de algoritmos de regiões de
confiança com restrições (veja j131 e j141) não é fácil de aplicar.

Geralmente se diz que, quando temos problemas com restrições de caixa, regiões de con-
fiança baseadas em norma infinito são melhores, porque elas apresentam a mesma geometria
do domínio do problema (intersecção de caixas e caixas também são caixas). Entretanto,
encontrar minimizadores globais de uma quadrático (não necessariamente convexa) não é tão
simples quanto encontrar minimizadores de quadráticas arbitrárias em bolas (veja jlll, j161 e
18

Portanto, regiões de confiança euclidianas comuns, cujos raios, em princípio, independem
das restrições de caixa, mei'ecem consideração. No entanto, as dificuldades técnicas devem ser
eliminadas.

Neste capítulo propomos um algoritmo híbrido para minimização nas faces. Neste al-
goritmo usamos, basicamente, a técnica de regiões de confiança apresentada no capítulo 2,
modificada para lidei com o caso em que o minimizador da quadrático está fora da face.
Quando estamos num ponto muito próximo da borda da face, usamos o método SPG, pois,
neste caso, pode não vólei a pena t'esolver o subproblema de regiões de confiança.

Apresentamos ainda o teorema (e prova) de convergência do algoritmo descrito na seção
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4.1 e mostramos os detalhes de nossa implementação

4.1 0 algoritmo

Seja ,4 C -R" um conjunto fechado, limitado e convexo com interior não-vazio. Suponha que

f -. n' -.) ]R

tenha derivadas terceiras contínuas num conjunto aberto que contém .4. Usaremos a seguinte
notação:

.B (= , Õ) {z C ©"lllz -- zll $ Õ}

Lembrando que o subpioblema de regiões de confiança, neste caso, pode ser escrito como

minimizar .f(zh) + PX;(aç)
sujeita a llrll $ A,

com

pk(z) - :lra"v:.F(z*)z + v.f(a*)rz

Uma típica iteração do Algoritmo Interno é apresentada a seguia'

lteração do Algoritmo Interno .Z)aços zk c .40; A.i. > 0; a. 2 .mín

Passo 1. CáícuZo da diséâncãa até a borda

Calcule a.bo.da maxlÃ 2 0 l -ã(z~, Ã) c .4}

Passo 2 Se está Feno dü borda., usa SPG

Se AÓ.,a. < 2a..i. então

Se V/(«*) = 0 e«tão

Termine a execução do Algoritmo Interno com nk declarando
"Ponto estacionário de pümeirü ordem perto dct borda"

Senão

Faça uma iteiação do SPG para calcular dk e yk de forma que Z/k
(usando / e V/ no lugar de / e V/)
Vá para o Passo 6

zk + t dk
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Passo 3.1 .

Calcule V:.f(zh)

Passo 3.2.

Calcule rt-t :; zk + dÊ com dÊ solução do subproblema de regiões

Se PA(d*) = 0 então

Termine a execução do Algoritmo Interno com zü declarando:
"Ponto estacionário de segunda ordem"

Se zt'"t g ..4o então

Calcule t«- = maxlt C 10, il l lzk, zk + faÊI c -4}
Se .Í(z" + t«-d*) < .f(z*) então

Defina Z/k = rA + t..,dk
Vá para o Passo 6

Senão

Escola' c l «í.,a.ó-a.)
Volte para o Passo 3.2

Passo 3 Se está longe da borda, resolve o subproblema de regiões deS 7' S 7' cona-ç'

de conflanca.

Passo 4. .Aceãlação ou rejeição da solução do suóproZ)lema de regiões de c07záa.nça

Calcule pi =
F(z'"') -- .F(z' )

PA (= '':'r
Se pk 2 0.1 então

Defina g/k = zt'"'
Senão

Escolha a. c lO.llldkll, 0.9lldklll

Volte para o Passo 3.2

Passo 5. .4taaZázação do ra o da região de c07záança

Escolha a. ? a..i.

Passo 6. Possa'ue/ melhora adácáonai

Escolha zk+: C .4 tal que /(zk+:) $ /(yk)
(Observe que zk+i = 3/k é uma possível escolha)

Se zÊ+l pertence à borda de .4 então

Termine a execução do Algoritmo Interno com zA+i declarando
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:'lterando n borda"

No Passo 6, a possível escolha de zk+l # yk tem, essencialmente, propósitos teóricos. Ve-
remos a importância desta hipótese na prova do teorema de convergência na próxima seção.
Entretanto, a liberdade permitida para a escolha de ak+i também pode ser usada para me-
lhorar a iteração utilizando técnicas de extrapolação. Na seção 4.3 comentaremos o uso desta
técnica.P

Note que não é possível utilizar o método pulo de regiões de confiança tal como apresentado
do capítulo 2 para fazer a minimização nas faces. Perto da borda da face, algo diferente deve
ser feito para se obter convergência. A estratégia utilizada pelo Algoritmo Interno é uma
das possíveis estratégias que leva a propriedades de convergência adequadas. Pala entender
porque a estratégia de regiões de confiança sozinha não funciona, considere o problema

minam.azar a;l + r2

sujeita a --l < a;l < 100, 0 < a;2 < 100.

A solução deste problema é (--1, 0). Suponha que zo = (1, 1) e que zt'"' = a;A +d# com dh
solução do subproblema de regiões de confiança definida pela distância de zk até a borda da
face. O teste pk 2 0.1 é satisfeito por zt'nt para todo k, então podemos definir zA+l ;= Ztenü

No entanto, todos os iterandos estão na rega ai := z2, a seqüência é infinita e converge para
(0, O), que não é um ponto interior e V.f(0, 0) = (1, 1) # (0, 0).

4.2 Teorema de convergência

Teorema 4.2.1 ]Va execução do .4Zgoritmo /eterno, ocorre uma e somente urna das seguànles
possibilidades:

7 ) ülgoritmo termina em um número Anata de àterações num ponto zk tal que a distam,cia
de rh â Z,arda é menor que 2a..{« e V.Í(zk) = 0;

2. ) Algoritmo Interno termãnü em um número anito de {terações num ponto estacionário
de segunda ordem zk faZ gue saa distancia Abo,d. ? 2A.min;

3. o Algoritmo Interno termina depois de upll número $nãto de {terações nt m ponto zh'+l
na borda de .4 e

.f(z*+:) < .f(z*) < ... < .í(z');
4 o Atgoritmo Interno gera, 'um seqiLênciü in$nita. de ãterandos. Neste caso: (ü) todo ponto

.imite z* da seqiiêncict gerada satisfaz gl(.z* ) := 0 (veja a seção 5.1 para a de$nição de

g/(zk),); rb) se um ponto /imite z* é ta! qwe sua dãstáncãa até a borda é maior que 2a.mira
:ntão 'VZ f(z* ) é semide$nãda positiva.

Prova As três primeiras possibilidades são consideradas na definição do algoz-itmo, já que
elas correspondem aos três critérios de patada. Suponha, então, que uma seqüência infinita
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seja gerada e que z* é um ponto limite desta sequência.
Ã.l C -#V tal que

Então, existe um conjunto infinito

lim zA = z*
ke.Kt

Considere as duas possibilidades:

(a) Para infinitas iterações A C -K2 C .KI, nh+l é computado pelo Passo 2

(b) Para infinitas iterações k C -KS C Ki, zk+l é computado pelo Passo 3

No caso (a), os argumentos usados na prova de convergência do método do Gradiente Es-
pectral Projetado (veja l41) mostram que gl(z*) = 0. Na verdade, se supomos que V/(zk) # 0
e que tt fica longe de 0, chegamos à contradição /(zk) --> --oo. Por outro lado, se o ínfimo
de {ti:} é 0, temos uma seqüência auxiliar tl; que tende a 0 e tal que o teste feito no Passo 3
do SPG é rejeitado e então fk = tl:. Isso implica, usando argumentos clássicos, que g/(z*) = 0.

No caso (b), depois de renomeação, a seqüência pode ser interpretada como uma sequência
de iteiandos de um método de regiões de confiança (com o raio de confiança inicial a. maior ou
igual a A.i« > 0), onde cada iterando é modificado com uma maior redução da função obje-
tivo. Então, argumentos clássicos da literatura sobre regiões de confiança (veja, por exemplo,
j13j e j141) mostram que V/(n*) = 0 (o que implica que g/(z*) = 0) e V2/(sç*) é semidefinida
positiva.

Os argumentos acima mostram que qualquer ponto limite z* satisfaz g.r(z*) = 0. Mais
ainda, se a distância de z* até a borda é maior que 2a..{. então, para k C .Kt su6cientemente
grande, zA+i é computado pelo Passo 3. Portanto, o caso (b) se aplica e, então, a hessiana
é semidefinida positiva.

4.3 Implementação

Implementamos o Algoiitmo Interno em FOR:l'RAN 77. Pala que a implementação fosse
possível, foi necessário definir como calcular alguns passos do Algoritmo Interno que foram
deixados em aberto, a saber, como resolver o subproblema de regiões de confiança e como
fazer as atualizações do raio da região de con6ança. Além disso, nossa implementação utiliza
a técnica de extrapolação apresentada em l21.

Para resolver subproblema de regiões de confiança do Passo 3.2, utilizamos nossa im-
plementação do algoritmo apresentado em j181, o MEQB (veja capítulo 1), com os seguintes
parâmetros: V2/(zk) como a matriz simétrica -B, V/(rk) como o vetou g, al = a, o-2 = 0 e
Ào 0

Nas seções a seguir apresentamos como foram feitas todas as atualizações do raio a. da
região de confiança e mostramos a técnica de extrapolação usada em nossa implementação.
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4.3.1 Atualizações de A
No Passo 3.2, quando temos de escolher a. € 1A.{., Abo..d), definimos

»-«-{»«,»«*.,«##) «)} (4.1)

Isso porque, utilizando MEQB para encontrar o minimizados do modelo quadrático com raio
A, podemos tei o ponto zl'"t a uma distância a para fora da região de confiança. Utilizando
a atualização (4.1) garantimos que, ao repetir o Passo 3.2, teremos o ponto Zte"t no interior
da face

No Passo 4, quando não obtemos decréscimo suficiente (ou seja, pA < 0.1), precisamos
escolher a. C lO.llldkll, 0.9lla#ll. Neste caso, definimos

a. = 0.25lldk ll.

No Passo 5, atualizamos o raio da região de confiança baseado na relação entre a redução
obtida na função objetivo e a redução predito por seu modelo quadrático (pk) da seguinte
maneira (vda 1101):

0.25lldx;ll, if pk $ 0.25,

2A, ifpA?0.5e l lldkll--Aj$10 5,
A, caso contrário,

a. = maxlA«i«, A}

4.3.2 Extrapolação

Cromo dito anteriormente, utilizamos em nossa implementação do Algoiitmo Interno a técnica
de extrapolação apresentada em l21. Veja como funciona esta técnica:

Extrapolação l)aços aÊ C -4, dk dáreção de descida, /z C (0, ll e N > l

Passo l. .Decisão de ezérapoZar ou não

Se (a')l"V.f(«" + d*) 2 0.5(d*)a"V.f(«') então

Termine a Extrapolação e devolva zü

Passo 2. Calcule p.., maxlt 2 0 l lzk, zk + tdkl c .4}

Passo 3. C'á/cHIa do novo escalar gue muZlàpZàca d#

Se (p < p«.) e (Np > p..,) então
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Ptent == /Zmaz

Senão

Htent :; NH

Passo 4. Pára eztrapoZação quando ponto not;o está muito perco do anterior

Se (p ? p«-) e (ll-PÀ(zk + pt-tdk) -- Pa(zk + pdk)ll.., <
maxi..b., .,.illPÁ(a* + pa*)ll.}) então

zk+: = PA(zk + pdk)

Termine a Extrapolação e devolva ze+l

Passo 5. Pára erfraf)oração quando consegue decréscimo simples da /unção

Se .Í(P(z' + p.-.d*)) ? .f(P(a* + pd*)) e«tão

zk+l = PÁ(zk + pdk)

Termine a Extrapolação e devolva zk+l
Senão

Volte para o Passo 3

O parâmetro p se refere ao escalar usado para calcular Z/t = zk + /zdÜ no Algoritmo
Interno. Note que podemos chegam ao Passo 6 do Algoritino Interno, onde é feita a Extra-
polação, saindo dos Passos 2, 3 ou 5. Assim, quando chegamos à Extrapolação vindos do
Passo 2, temos que p :: tk; quando chegamos pelo Passo 3, temos que p :: tm.z; e, quando
chegamos pelo Passo 5, temos p :: l.

Em nossa implementação acrescentamos 3 parâmetros que permitem ao usuário escolher
se a Extrapolação será ou não tentada a partir de cada um dos passos do Algoritmo Interno
que levam a ela. Quando não se deseja tentar a Extrapolação, toma-se zk+i = g/A no Passo
6 do Algoritmo Inteiro.
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Capítulo 5

Um método de restrições ativas
para minimização em cal:xas

e e a e

Como já foi dito anteiioimente, os métodos de restrições ativas para a minimização de funções
com restrições de caixa seguem o seguinte princípio: se conhecemos quais restrições são satis-
feitas poi igualdade na solução (ativas) e quais não (inativas) podemos fixar algumas variáveis
nos seus limitantes e resolver um problema irrestrito nas outras variáveis (variáveis livres).
Por isso, os métodos de restrições ativas tentam, a cada iteração, inferir quais restrições seixo
ativas na solução e resolver um problema localmente irrestrito nas variáveis livres.

Recentemente, foi introduzido um novo método de restrições ativas para a minimização
de problemas com restrições de caixa (veja l21). Neste método, divide-se o conjunto factível ç2
em faces abertas disjuntas. De acordo com um teste, decide-se se o algoritmo deve continuai
a trabalhar na face corrente ou deve mudar de face. Utiliza-se um algoritmo interno para mi-
nimizar a função nas faces e o método do Gradiente Espectral Projetado para sair das faces.
Neste capítulo apresentamos um método baseado naquele apresentado em l21, que utiliza o
algoritmo proposto no capítulo 4 para trabalhar nas faces.

Na seção 5.1 apresentamos o método de restrições ativas pala minimização em caixas. Na
seção 5.2 apresentamos o teorema de convergência deste método. Na seção 5.3 apresentamos
os detalhes de nossa implementação do método apresentado na seção 5.1 e, na seção 5.4 apre-
sentamos os resultados numéricos obtidos por nossa implementação, bem como a comparação
do desempenho de nosso método e de LANCELOT

5.1 O algoritmo
Nesta seção,

Q IZS z $ u}

e / : .P?" --> #? tem derivadas contínuas de terceira ordem num conjunto aberto que contém Q
Denotamos g = V/. Como em l21, dividimos o conjunto factível Q em faces abertas disjuntas
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Pala todo / C {1, 2, ,n,n +l,n +2, 2n} definimos

F/ = {n € Qlz =Zi se iC /, zi =ui se n+á C /,Zí < zi <ui caso contrários

A caixa Q é a união das faces abertas. As variáveis z{ tais que nem { nem n + { pertencem
a / são chamadas livres em F/. O Algoritmo Interno definido no capítulo 4 modifica somente
as variáveis livres. Portanto, o conjunto convexo -4 será identificado com os diferentes fechos
das faces abertas. Definimos yl o menor espaço afim que contém F/ e S.r o subespaço linear
paralelo a yl. Definimos o gradiente piojetado da seguinte maneira:

gp(g)

e, para todo 3 € F/, deânimos o gradiente interno como

g/ (z)

Observe que g.r(z) = 0 quando a face & é um vértice, pois, neste caso, S.r = .[0}

Como em l21, o algoritmo para minimização com restrições de caixa irá combinar iterações
do Algoritmo Interno com iterações de SPG. Chamaremos de iterações do "SPG interno"
às que iterações do SPG que forem feitas a partir do Passo 2 do Algoritmo Interno, e de
iterações do "SPG global" àquelas que forem feitas a partir do Passo 4 do BETRA

A idéia do método de restrições ativas é: dividimos o conjunto factível em faces abertas e,
a cada iteração k, estamos num ponto zk pertencente a uma dessas faces. No início de cada
iteração, verificamos qual a relação entre a norma do gradiente interno e a norma do gradiente
projetado. Quando a norma do gradiente projetado é "muito maior" que a norma do gradi-
ente interno, achamos que é interessante mudar de face e fazemos uma iteração do Gradiente
Espectral Piojetado (como mostrado no capítulo 3) para de6nir o novo ponto zk+l , perten-
cente a uma nova face aberta. Quando a norma do gradiente projetado não é "muito maior" ,
decidimos continuar na mesma face e utilizamos um iteração do Algoritmo Interno apresen-
tado no capítulo 4 para obter um ponto açk+l onde a função tem um valor menor do que em z#

A seguir definimos o algoritmo de restrições ativas para minimização em caixas, chamado
de BETRA (box-Euclidian-trust-region algorithm) :

BETRA l)aços zo C Q e 77 C (0, 1)

Passo ].. k = 0

Passo 2. Seja F/ a face aberta à qual zA pertence

C;lc«le gP(.*) e g/(«*)

Passo 3 Critério de coTtuergência

Se F/ é um vértice e gP(zk) = 0 então
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Pare e devolva zA como solução

Passo 4. .Decisão de permanecer ou não na mesma /ace

Se

Ig,(Z')ll ? ,7llgp(a*) (5.1)

Suponha, sem perda de generalidade, que as variáveis livres em FI são
zi, ..-, z«. e que as variáveis restantes estão fixas em i.+t, ..., ã.
(ãi € {Zi,uj}, pala m+ l$ { $ n). Defina
/(ZI,..., r.) =/(ZI,...,Zm,i«+l,...,i.), para todo nl,..., z. C n e
.4 = {a € m" l !i 5; zi $ uí,Vá = 1,...,m}.

Use uma iteração do Algoritmo Interno para calculei zk+l

Se o Algoiitmo Interno terminar sua execução com zA declarando
"Ponto estacionário de primeira ordem perto da borda" ou
"Ponto esÉacíonário de segzindrz ordem ". então

Pare e devolva zh como solução,
declarando o mesmo que o Algoritmo Interno

Senão

Faça uma iteração do SPG com .4 = Q e tome zk+i = g/k

Passo 5. k :: k + l

Passo 6. Volte para o Passo 2

Note que, se a face corrente não é um vértice, o algoritmo BETRA não termina, necessa-
riamente, quando, no início da iteração, gP(zk) = 0. Neste caso, vale (5.1) e uma iteração do
Algoiitmo Interno é feita. Se zÊ não está perto da borda, um iteração de regiões de confiança
é feita com o objetivo de encontrar um ponto estacionário de segunda ordem.

5.2 Teorema de convergência
Teorema 5.2.1 Vale urna das seguintes aármações

/ .4 execução do .B-ETR..'i fermÍna numa ãteração onde o ..'!Zgorãímo /aterra termina com

gP(nk) = 0. ]Veste caso, se zk C F/ e a distancia entre zk e a borda de F/ é maior que
L&«*i., a, ,m,atroz ''V'z j(zk ) é semide$nida positiva (luQndo restrita Q Fi;

2. BETRA gera umcl seqilência. in$nitü de iterandos e pelo menos um T)oito limite dessa
seqÍiência é um ponto estacionário de priTneira ordem.
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No segue,do cclso, se todos os pontos limite são não-degenerados, todos os iterandos per-
tencerão, em algum momento, à mesma face aberta Fi. Neste caso, se ü distância de zm
ponto !imite n* à borda de Fi jor maior que 26..i., então 'VZj(.=*) é semide$nida positiva
q'uct'rido restritct CL Fi. Mais ainda, se esta matriz reduzida for de$nida T)ositiuü, CL seqiLência,
converge quadras comente a #*

Prova Note que, pela definição de BETRA, a terminação finita ocorre somente quando zk é
um vértice no qual gP(zA) = 0 ou quando o Algoritmo Interno termina com as declarações
"Ponto estacionário de primeira ordem perto dü borda" ou "Ponto estacionário de segunda
ordem". Em ambos os casos, temos que as derivadas correspondentes às variáveis livres são
nulas, então g/(zA) = 0. Então, por (5.1), temos (lue gP(zÊ) = 0. Pelo Teorema 4.2.1, a
hessiana reduzida é semidefinida positiva se a distância de zk até a borda da face à qual este
ponto pertence é maior que 2A.{..

Falta agora considerar o caso em que BETRA gera infinitos iterandos. Consideremos duas
possibilidades:

la) Existe um conjunto infinito de índices -Ki C W tal que zA+i é computado por uma
iteração do SPG (global) para todo k C -Ki.

(b) Para todo É; € mr suficientemente grande, a;k+l é computado pelo Algoritmo Interno

Se vale (a), provámos, como em l21, que todo ponto limite de {rklkCK: é estacionário de
primeira ordem restrito.

Se vale (b), existe ko € #V tal que zk+l é computado pelo Algoritmo Interno para todo
k 2 Ao. Como o número de faces é finito e restrições ativas são abandonadas apenas por
iterações do SPG (global), existe uma face F/ tal que z C F/ para todo k suficientemente
grande. Portanto, a tese do Teorema 4.2.1 se aplica e, conseqüentemente, limo-+. g/(zk) = 0.
Então, por (5.1), limo-.gp(zt) = 0. Isso implica que todos os pontos limites satisfazem
gP(z*) = 0. Ainda pelo Teorema 4.2.1, se a distância de um ponto limite até a borda for
maior que 2a..í«, a hessiana reduzida é semidefinida positiva. Neste caso, se a hessiana
for definida positiva, a convergência quadrático segue como na teoria clássica do método
newtoniano iriestrito de regiões de confiança (veja 1221). O fato de que no caso de não-
degenerescência todos os iterandos pertencem, em algum momento, à mesma face segue como
no Teorema 3.4 de jll.

5.3 Implementação

Implementamos o algoritmo BETRA em FORTRAN 77 para comparar seu comportamento
com LANCELOT, outro método para minimização de funções com restrições de caixa (veja
l81)
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Para calcular o raio inicial da região de con6ança, recebemos um parâmetro Ai.icíaZ e
calculamos a. da seguinte coima:

A max[a.«{«, Ainicial maxtl, ]]zo ]]]].

BETRA possui 4 critérios de parada

1. Vértice estacionário de primeira ordem (Passo 3 do BETRA)

A face corrente é um vértice e llgp(aç*)ll. $ c;

2. Ponto estacionário de primeira ordem perto da borda (Passo 2 do Algoritmo Interno)
Valem as desigualdades AÓ«a. < 2A«i« e llg(açk)ll- $ c;

3. Ponto estacionário de segunda ordem (Passo 3 do Algoritmo Interno):

dÊ é solução do subproblema de regiões de confiança, lpk(dk)l < c e llg(zh)ll- < e;

4. Ponto estacionário de primeira ordem (Passo 4 do BETRA):

O teste (5.1) não vale (a face corrente deve ser abandonada) e llgp(z*)ll. < c

Nos experimentou utilizamos c :; 10-S para MEQB; a = 10'4, Àjj=nG . 10 10, À:::: = 10i0,
e,.l - 10-7 e c.b, = 10 io para SPG; c = 10'S para o critério de parada (para o teste (5.1)
utilizamos norma infinito).

Para decidir os parâmetros restantes (77, a.i«{.í.l, Amin, o' e .N) testamos todas as com-
binações de ?7 C {0.1,0.9l}, a.{.ícial C 'EO.l,l,lO,100}, a.min C {10-S,10-4,10-3}, a C

{0.1,0.2}, e N C {2,4}. A combinação que forneceu os melhores resultados foi 77 = 0.1,
Ainicial :: 100, a.7,,in = 10 4, a = 0.2, e N' :: 4. Extrapolação só é permitida quando o Passo
6 do Algoritmo Interno é atingida pelos Passos 3 e 5. Levamos em considei'ação a robustez
do BETRA para a escolha desses parâmetros.

5.4 Resultados numéricos

Para comparar o desempenho do BETRA e do LANCELOT, especificamos que este deveria
usar segunda derivada exala e a opção "full-matrix-preconditioned-cg-solver-used" fosse ati-
vada (para forçar que o LANCELOT decomponha a hessiana, como faz o BETRA). Para fazer
tal comparação, utilizamos os problemas da coleção LUTE (Constrained and Unconstrained
Testing Environment, veja l61) com restrições de caixa e dimensões menores ou iguais a 120,
totalizando 140 problemas. Como os tempos de execução de ambos os métodos para os 140
problemas selecionados são, em geral, muito pequenos, executamos cada par método/problema
várias vezes, a íim de evitar erros na medição do tempo
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Todos os experimentos foram feitos utilizando o compilados g77 - GNU pro.ject Fortran
Compiler (v0.5.24), com opção de compilação -03 para otimizar o código. Usando um Pen-
tium l com 133 MHZ, 64 Mb de memória RAM, com sistema operacional Linux.

Nas tabelas 5.1, 5.2 e 5.3 apresentamos o desempenho de BETRA e LANCELOT em todo
o conjunto de problemas. Nas tabelas, temos nas colunas:

Problema (n): nome do problema e o número de variáveis;
naf: número de avaliações de função;
nag: número de avaliações de gradientes
nah: número de avaliações de hessiana;
nch: número de fatorações de Choleskyl
ncg: número de iterações de Gradientes Conjugados;
Tempo: tempo de CPU em segundosl
/(a*): valor da função na melhor solução encontrada.

O número de avaliações de hessiana feitas pelo LANCELOT é nag - 1. As linhas duplas
dividem os problemas de acordo com o tipo da função objetivo. As funções objetivo dos
problemas do primeiro grupo são quadráticas, as do segundo grupo são soma de quadrados, e
as do terceiro grupo são não-lineares.

Em média, 12.48% das avaliações de função foram feitas pelo SPG global, 3.87% foram
feitas pelo SPG interno e 83.65%o foram feitas por iterações de regiões de confiança do Algo-
ritmo Interno. Dos 140 problemas testados, 33 problemas (23.57%) satisfizeram o critério .í.
5 problemas (3.57%) satisfizeram o critério 2, 98 (70.71%) satisfizeram o critério 3, e nenhum
satisfez o critério 4. Os 3 problemas restantes pararam porque BETRA atingiu o número
máximo de. iterações permitidas (10000). Estes problemas foram: PALMER5A que parou
com llpP(=k)ll«, = 1.8088E+00; PALMER7A, que pai'ou com llgP(rk)ll.o = 4.0094E--01; e
SINEALI (20) que parou com llpp(zk)ll. = 2.6944E 03.

LANCELOT possui apenas um critério de parada com sucesso: a norma infinito do gra-
diente projetado deve menor que 10-S. Em 137 dos 140 problemas testados, este critério foi
satisfeito. Nos 3 problemas restantes, LANCIELOT parou porque atingiu o número máximo
de avaliações de função permitidas (10000). Estes problemas foram: PALA/IER5A que parou
com llgP(zk)ll.o = 1.5959E--01; PALMER7E que parou com llgp(zk)ll- = 5.9967E+001 e Sl-
NEALI (20) que parou com llgp(zk)ll- = 7.9770E--04. E importante ressaltam que, apesar de
BETRA possuir maior número de critérios de parada, os critérios diferentes daquele adotado
por LANCELOT são mais fortes. Assim, BETRA não pode pelar "antes" de LANCELOT e
prejudicar a comparação entre ambos.

Para visualizar melhor a comparação do desempenho dos dois métodos, utilizamos o tempo
de CPU gasto pelos métodos para resolver os problemas como fatos de comparação e cons-
truímos um gráfico do perfil de desempenho (veja l91). Neste gráfico, se um ponto da curva
correspondente ao método M vale / no eixo das abscissas e J no eixo das ordenadas, significa
que o método M é o /-ésimo método mais rápido em (J x 100)% dos problemas. Os pontos
mais significativos do gráfico são o mais à esquerda e o mais à direita. A esquerda medimos a
e$cãê7zcáa dos métodos (verificamos a porcentagem de problemas para os quais cada método
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nATFLDB (4)
nsi (2)
HS2 (2)
HS25 (3)
PALMER1 (4)
PALMERIA (6)
PALMERIB (4)
PALR[ERIE (8)
PALMER2 (4)
PALMER2A (6)
PALMER2B (4)
PALMER2E (8)
PALMER3A (6)
PALMER3B (4)
PALN[ER3E (8)
PALhlER4 (4)
PALMER4A (6)
PALMER4B (4)
PALMER4E (8)
PALhlER5A (8)
PALMER5B (9)
PALMER5D (8)
PALMER5E (8)
PALMER6A (6)
PALMER6E (8)
PALMER7A (6)
PALMER7E (8)
PALN[ER8A (6)
PALN[ER8E (8)
PSPDOC(4)
WEEDS (3)
YFn (3)
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29

6
l

34
87
79

102
21
50
58
81
95
47
53
24
42
55
50
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3
1437
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8
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60
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41
72
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37

6

8
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6
l
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80
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47
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41
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50
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3
1428
117
80
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6

36
26

6
5
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13
39

6

l
67

136
116
132
34
84
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143
67
92
33
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84
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10474
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5
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10116
17
68
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11
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0
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0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0

0
0

0
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l
0
3
0
0

15
0

0
0
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0

0
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441
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085
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326
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015
171
185
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013
049
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007
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5
4
4
3
l
8
3
8
3

l
6

2
2
4
5
2
4
6
l
4
9
8
2
5
2
l
l
7
6
2
9
6

5728E 03
3945E 15
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2835E+OI
1755E+04
9883E 02
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3523E 04
6511E+03
7110E 02
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0650E 04
0431E 02
2276E+00
0741E 05
2854E+03
0606E 02
8351E+00
4800E 04
0560E 02
7524E 03
7339E+OI
2937E 02
5949E 02
2395E 04
0345E+OI
0154E+OI
4010E 02
3393E 03
4142E+00
2054E+03
6697E 13
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33

7
l

26
78
44
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28
7
l
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68
38

5
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86
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76
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38
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8402
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2
7212
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3569
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34
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2
0
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61
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5
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9975
114
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9
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
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24
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8
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286
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063
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120
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l
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3
3

3
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4
5
2
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2
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5728E 03
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2835E+OI
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7110E 02
2327E OI
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0431E-02
2276E+00
0741E 05
2854E+03
0606E 02
8351E+00
4800E 04
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7524E 03
7339E+OI
0716E 02
5949E 02
2395E 04
0335E+OI
5607E+00
4010E 02
3393E 03
4142E+00
5873E+00
6698E 13

5
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25
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89
28
57
47
67
26
40

10001
123

2
8763

141
61

4007
10001

52
41
10
25
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LLINIT(4
CANIEL6 (2
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mMMELPI (2)
HS38 (4)
ns4 (2)
HS45 (5)
HS5 (2)
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8
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7
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3

3
9
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9
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6
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8
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35
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8
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2

13
16
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61
65

8

0.007
0.010
0.013
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o.ooo
o.001
0.002
0.018
4.017
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1.0316E+00
.3.3229E+00
-6.2054E+OI
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1.0000E+00
1.9132E+00
0.0000E+00
1.1363E+03
4.8148E 33
9.3750E OI

12
19

9

16
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2
9

6

56
9

61
6

10
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7
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2
9
6

45
8
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6

6
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7
5
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0

0
3

35
19
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3.3229E+00
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2.6667E+00

     
                 

                       



BETRA
Problema (n

BIGGSBI(25
BQPGABIM (SO)
BQPGASIM (50)
CnENnARK(lo)
CVXBQpi (io)
nARKERp2(10)
JNI,BRNGI(16)
JNLBRNG2(16)
}NLBRNGA(16)
}NLBRNGB(16)
NCVXBQpl(lo)
NcvxnQp2(to)
NcvxmQp3(to)
NOBNDTOR(16)
OBSTCLAE(16)
OBSTCLAL(16)
OBSTCLBL(16)
OBSTCLBM (16)
OBSTCLBU(16)
PENTD1 (50)
QUDUN (i2)
TORSION1(16)
TORSION2 (16)
TORSION3 (16)
TORSION4 (16)
TORSION5 (16)
TORSION6 (16)
TORSIONA(16)
TORSIONB(16)
TORSIONC(16)
TORSIOND(16)
TORSIONE(16)
TORSIONF(16)

28
46
45

8

3
11
2
2
4

Tempo
0.026

LANCELOT
Temponc

0
0
5
3
9
2
2

2
2
l
l
l
2
l
0
0
l
0
2
0
0

l
0
l
0
l
2
2

0
l
0
l

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

053
054
004
001
011
002
002
002
002
001
001
001
001
001
000
000
001
000
007
000
000
001
000
001
000
001
003
003
000
002
000
002

1.5000 02
3.7903E 05
5.5198E 05
2.0000E+00
2.4750E+00
.5.0000E OI
.2.2474E OI
-4.7640E+00
.5.0967E 01
1.8551E+OI
.2.2050E+04
1.4382E+04
1.1958E+04
5.4321E OI
7.5366E-OI
7.5366E OI
8.1108E-03
.8.1108E 03
.8.1108E-03
7.5000E OI
.7.2000E+03
.5.1852E 01
.5.1852E-OI
1.2593E+00
1.2593E+00
2.7407E+00
2.7407E+00
3.0864E-OI
3.0864E-OI
1.0370E+00
1.0370E+00
2.5185E+00
.2.5185E+00

14
4

3

5
0

2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0.042
0.040
o.Oll
0.009
o.Oll
0.012
o.Oll
0.013
0.013
0.010
0.010
o.Olo
o.Oll
0.010
0.008
0.009
o.Olo
0.009
0.023
o.Oll
0.009
0.010
0.008
0.010
0.008
0.009
o.Oll
0.012
0.008
o.Oll
0.009
0.010

1.5000E 02
-3.7903E 05
.5.5198E-05
.2.0000E+00
2.4750E+00

-5.0000E OI
2.2474E-01

-4.7640E+00
.5.0967E 01
1.8551E+OI
.2.2050E+04
1.4382E+04
1.1958E+04
5.4321E 01
7.5366E 01
7.5366E 01

-8.1108E-03
8.1108E-03

-8.1108E 03
7.5000E OI
7.2000E+03
.5.1852E 01
.5.1852E-OI
1.2593E+00
1.2593E+00
.2.7407E+00
2.7407E+00
.3.0864E 01
3.0864E 01
1.0370E+00
1.0370E+00
.2.5185E+00
2.51 R5R.Lnn

2
2
2

2
2
5
5

3
3
3
3

3
l
2
2
l
2
2
l
3

4
3
3

4
2
3
l
3
3
l
4

3
l
2
l
2
l
2
4
2
l
2
l
2

5

5
3

3
3

3
3

l

2
l
0
0
l
0
2
0
0
l
0
l
0

l
3
2

l
2
2
l
3
l
3
l
2
2
3

l
3

l
2

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
l

Tabela 5.2: Desempenho de BETRA e LANCELOT nos problemas com mais de 10 e menos
de 100 variáveis.
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CnEBYQAD(se)
OECONVB(61)
nATFLDC(25)
asilo (lo)
nNVERSE (19)
NONSCOMP (50)
QR3DLS (40)        

11.300
29.894
0.013
0.009
0.017
0.078
0.324

5.3863E-03
5.3548E 08
8.2639E 14
4.5778E+OI
7.0000E+00
1.1916E ]]
5.5383E 16      

43.310
0.852
0.026
0.016
0.055
0.065
0.477

5.3863E 03
5.6636E 03
7.7700E 19
4.5778E+O]
7.0000E+00
1.1212E 16
1.2807E 13

EXPUS (12)
EXPHN2 (12)
nxpQUAn(t2)
nADAMALS (16)
MCCORMCK(IO)
PROBPENL (IO)
Qnl'QUAL(i2)
SiNEAn (20)        

0.006
0.007
0.019
0.045
0.008
0.030
0.020

23.720

6.8500E+03
7.0925E+03
4.2011E+03
0.0000E+00
9.5980E+00
3.1787E+05
3.6077E+03
L.9010E+03      

0.024
0.027
0.033
0.046
0.016
0.020
0.117

26.070

6.8500E+03
7.0925E+03
4.2011E+03
0.0000E+00
9.5980E+00
1.5235E 05
3.6077E+03
] .9ni nE+n3



Tabela 5.3: Desempenho de BETRA e LANCELOT nos problemas com mais de 100 variáveis
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  BETRA  
Problema (n) naf nag nah nch l Tempo l /(=*)  

BIGGSBI (IOO)
CHENnARK(loo)
CVXBQPI (ioo)
nARKERp2 (100)
JNI,BRNGI (100)
JNLBRNG2 (100)
JNI,BRIGA(100)
JNI,BRNGB (IOO)
NCVXBQpl(loo)
NCVXBQP2(100)
NCVXBQp3(100)
NOBNDTOR(IOO)
OBSTCLAE(IOO)
OBSTCLAL(100)
OBSTCLBL(IOO)
OBSTCLBM (100)
OBSTCLBU(i00) l
roRsioNI (ioo) l
TORSiON2 (iOO) l
TonsioN3 (100) l
voRsion4 (ioo) l
TORSiONS (iOO) l
TORSiONÕ (iOO) l
rORSIONA (100)
TOnSiONB (ioo) l
TORS10NC(i00) l
roxsioND(ioo) l
TORSIONE(IOO)
TORSIONF(100)      

0.045
0.058
0.066
0.060
0.079
0.060
0.056
0.043
0.036
0.040
0.061
0.022
0.046
0.002
0.025
0.050
0.095
0.027
0.054
0.002
0.029

-5.0000E - OI
1 -1.7896E O]

-3.9528E+00
3.6116E O]

-7.2552E+00
-1.9956E+06
-1.3330E+06
6.7085E+05

-5.521 IE 0]
1.3979E+00
1.3979E+00
2.8750E+00
2.8750E+00
2.8750E+00
4.9234E 01
4.9234E-OI
1.2705E+00
1 .2705E+00
2.8971E+00
2.8971E+00
4.0570E OI l

2.7984E+00 1    
0.059
0.073
0.05]
0.066
0.044
0.056
0.066
0.1]4
0.054
0.076
0.045
0.059

1 -5.0000E-O]
-1.7896E 0]
-3.9528E+00
3.6116E-OI

-7.2552E+00
-1.9956E+06
-1.3330E+06
-6.7085E+05
5.5211E-0]
1.3979E+00
L.3979E+00
2.8750E+00
2.8750E+00
2.8750E+00
4.9234E 0]
4.9234E-O]
1.2705E+00
1.2705E+00
2.8971E+00
2.8971E+00
4.0570E O]
4.0570E 0]
L.1766E+00
1.1766E+00
2.7984E+00
2.7984E+00

HSl10 (100)
NONSCOMP (100) ,; ,!   T 0.109

0.337
9.9800E+19
8.010IE 12   9 8

D.054
0.130

9.9800E+19
2.6015E 16

BDEXP (ioo) l
nXPmN (120) l
EXPHN2 (120)
EXPQUAD (no) l
nADAMALS (ioo) l
MCCOnMCK (ioo) l
PnOBPnNL(ioo) l
QnvQUAD(i20)
S368 (100)
SiNtAm (ioo) l     

0.696
0.107
0.056
1.642
2.904
0.472
0.673
3.783
6.630
0.890

1.3497E 05 1

4.9571E 06 1
3.6246E+06
1.4869E+02
9.9010E+03     

0.192
0.113
0.093
0.354
2.610
0.117
4.923
2.469
7.007

3.9646E 05
7.2324E+05 1

3.6242E+06 1
1.3369E+02



LANCELOT
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Figura 5.1: Curva do perfil de desempenho comparando BETRA e LANCELOT para todos
os problemas

é o mais rápido dentre todos os comparados) e à esquerda medimos a robustez (verificamos a
porcentagem de problemas que cada método foi capaz de resolver).

Para a construção do gráfico 5.1, levou-se em conta não somente o tempo de CPU gasto por
cada método, mas também a solução encontrada poi cada um deles. Quando tanto BETRA
como LANCELOT encontram o mesmo valor de função, comparamos o tempo gasto por cada
um para encontra-la. Quando encontram soluções diferentes, considera-se que aquele que
encontrou solução pior (maior valor de função) levou tempo "in6nito" para chegar à solução.
Definimos que dois valores de função /i e /2 são iguais se e somente se

l/i --/2 1< maxl10 lo,10-6m.inÍI/i l,l/2 lJ}.

No gráfico 5.2, utilizando a mesma definição de igualdade de soluções apresentada acima,
comparamos os tempos gastos pelos dois métodos apenas nos problemas nos quais ambos
obtiveram a mesma solução e ambos pararam sua execução com sucesso (perfazendo um total
de 127 problemas).

No gráfico 5.1 podemos observar que BETRA é mais rápido que LANCELOT em 82.14%o

dos problemas, enquanto LANCELOT foi mais rápido que BETRA em 19.28% dos problemas.
Pode-se verificar também que BETRA solucionou 96.43% dos problemas enquanto LANCE-
LOT solucionou 95.71%o. Considerando apenas os problemas presentes no gráfico 5.2, BETRA
é mais rápido que LANCELOT em 85.04% dos casos e LANCELOT é mais rápido que BE-
TRA em 16.53%o.
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Figura 5.2: Curva do perfil de desempenho comparando BETRA e LANCELOT somente para
os problemas nos quais ambos pararam com sucesso e com a mesma solução

E importante notar que, quando se aumenta o valor de 77, o núlbero de iterações do SPG
global tende a aumentar, e, quando se aumenta o valor de A.i., o número de iteiações do
SPG interno também tende a aumentar. Apesar disso, quando aumentamos o valor desses
2 parâmetros, apenas para um pequeno número de problemas o BETRA deixa de encontrar
como solução um ponto que satisfaz condições necessárias de segunda ordem. Como exemplo,
tentamos os 140 problemas mantendo os parâmetros escolhidos para os outros experimentou
e modi6cando apenas os valores de 77 e A.i.. Para ?7 :: 0.01 e .a.i. = 10-S, 33 problemas
pagaram pelo critério .1, 5 pelo critério 2, 97 pelo critério 3, nenhum pelo critério .g e 5 atin-
giram o número máximo de iterações. Para 77 :; 0.99 e A«{« ;:; 10-3, o número de problemas
que partiam satisfazendo os critérios ] e 2 se manteve, o número de problemas que pararam
pelo critério 3 passou para 96, o número de problemas que pararam pelo critério # passou
para 2 e o número de problemas que atingiram o número máximo de iterações passou para
4. Portanto, apesar de não ser fácil a escolha destes dois parâmetros, a robustez do BETRA
não depende fortemente deles.
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Conclusões e trabalho futuro

Apl'esentamos um método prático de restrições ativas para iesolvei problemas de minimização
suave com restrições de caixa, onde o algoritmo interno é um método de regiões de con6ança
euclidiano clássico e as iterações para deixar as faces são do tipo Gradiente Espectral Proje-
tado. Passos de Gradiente Espectral Projetado também são usados quando algumas restrições
inativas são "quase" ativas. Provámos convergência a pontos estacionários de primeira ordem
e, sob hipóteses adequadas, a pontos estacionários de segunda ordem. No último caso, os
resultados de ordem de convergência de métodos de regiões de confiança de segtmda ordem
são mantidos.

Clomparamos o método com um algoritmo conhecido que usa hessianas verdadeiras e pre-
condicionador completo (ou seja, decomposições de Cholesky) para !esolver problemas com
restrições de caixa. Os resultados são promissores.

Regiões de confiança euclidianas e elipsoidais têm a vantagem, sobre regiões de confiança
com caixas, de minimizadores globais dos subproblemas correspondentes poderem ser obtidos
utilizando algoiitmos estáveis e eficientes. Por outro lado, bolas e elipsóides não apresentam
a mesma forma do domínio do problema, como acontece com regiões de confiança com caixas.
Portanto, a vantagem de cada uma das abordagens na prática é controversa e, provavelmente,
a decisão corneta depende fortemente do problema.

Neste trabalho optamos por regiões de confiança euclidianas, mas também observamos que
não há razões para manter os iterandos interiores, com tanto que tenhamos procedimentos
eficientes para deixar as faces e para extrapolação, ou sela, pai'a ganhar e abandonar res-
trições. Aparentemente os resultados numéricos confirmam que esta abordagem é válida para
minimização geral com restrições em caixa.

A continuação deste trabalho segue em duas direções: primeiro, considerar problemas de
grande porte usando "solvers" de regiões de confiança de grande porte 1201. Segundo, estendem
a estratégia apresentada neste trabalho para politopos em geral.
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Apêndice A

Provas dos lemas do capítulo l

Lema [.].] Se p é wma solução para r].-Z) então p é urna solução para uma equação da /arma

(.B + À-r) P (1.2)

c.m .B + À.r se«.ãd#nÍd« po;álã«, À ? 0 e À(A llpll)

Prova Seja p uma solução de (1.1).

Como o problema (1.1) é um problema de minimização com restrições, temos que p é
solução de (1.1) se e somente se p satisfaz as condições necessárias de primeira ordem, ou seja,
as condições de KarwsÀ-ruam- Tucker, a saber,

v«z(P, À)

c(P) 2 0
(A.l)
(A.2)
(A.3)
(A.4)

À > o

c(P)À

onde '(«,) = a. -- 11«,11 e Z(w,.X) = p(«,) -- Àc(«,)

Note que
v«z(«« , À) ÀV«c(.«)

Como V«p(w) = -B«« + g e V.c(.«) = 2m, temos que

V.r(w, À) = -Bw + g + 2Àw

Assim, por (A.l), temos

V.É(P, À) - BP + g + 2ÀP - 0
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Ou seja,
BP + 2ÀP -g :+ (B + 2À-r)P

Poi (A.4) temos que c(p).X = 0. Ou soja,

(A - llpll)À = o + 2À(a - llpll)

Por (A.3) temos que À 2 0. Assim, temos que 2À ? 0.

'lYocando 2À por À temos que p satisfaz (1.2) com À 2 0 e À (A -- llpll) = 0

Agora basta provar que -B + À/ é semidefinida positiva.

Suponha que p # O. Como p é solução de (1.1), temos que p

minimizar g(m)
sujeita a llwll $ 11pll.

Ou seja, para qualquer w com ll ll = llpll, temos que

P(w) 2 P(P) +

il«'.-«--.'« ;:!,'.', +,',.

é solução de

(A.5)

Como g = --(-B + À/)p, temos a seguinte desigualdade

;t«r.Bt, ((-B + À-r)P)7'«« ? ;Pl"-BP - ((-B + À-Z)P)rP #'

;wr.Bw . P7'(.B + À-r)a"w ? ;Pa''.BP -- Pl"(-B + .X.r)rP.

Como -B é simétrica, .B + À/ também é simétrica, ou seja, (.B + À/)r = (.B + À-r). Assim

;w7'Bt« - pr(-B + À-r)w ? ;Pa".BP P7'(.B + À-r)P q'

iwa".Bw --f)7'.Bw -- Àprw > !P7'.BP .ap ÀP7'P = --lprBp Àp P ::P

temos
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;w7'.Bw -- PI'.Bw + IP7'.BP 2 -Àprp + ÀPI'w +.

i(w - p)7'-B(w - p) 2 -Àprp + Àp7'w.

M" 4(w --p)a''.B(«' p) = ;(«« --p)7'(.B+À.r)(.« --p) 4(.« p)a"(«, --p)

;(w p)r(.B + À-r)(w - P) - À (w - P)I'(w - P) ? -ÀP7'P + .XP7'w +

i(w - p)7'(.B + À.r)(«' - p) 2 -.Xpl'p + Àprw + ;(w - p)I"(w - p) +'

;('" -- P)a"(-B + À/)('" -- P) l? --ÀP7'P + ÀPa"t« + ;«,a",« - .XPa".« + ;prp +.

;('" - p)a"(B + x/)(w - p) ? ;('"a'''" - pa''p) - l;(llwll' - llpll')-

Como llmll :; llpll, temos que

=l('« - p)'(.a + À.r)(«, - p) ? o

Assim, B + À.r é semidefinida positiva quando p # 0.

Se p = 0, como g = --(.B + À-r)P, temos que g = 0.

Desta forma, como p é solução de (1.1), temos que p também é solução de

minimizam !wa".Bw

sujeita a llwll $ a. (A.6)

alas (A.6) só tem solução se B é semidefinida positiva. Como À ? 0, .B + À/ também é
semidefinida positiva. H

Lema 1.1.2 S(#arn À C #? e p C .F?" salas/acendo r'/.2,) com -B + À/ semàde/inãda posãt ua

ri) Se À = 0 e llpll $ A então p é solução de r].]);
riiJ p é solução de minlp(w) : llt«ll $ 11pll},

OiiJ se À 2 0 e llpll = a. então p é colação de r.Z./,).
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Se B + À/ é definida posátãua, p é tínáco em rã,), ríi,) e ríii,)

Prova Se (.B + À-r)p = --g e -B + À/ é semidefinida positiva, p é o mínimo de uma quadrático
que tem conto hessiana B + À.r e (B + À/)w + g como gradiente.

Ou sqa, p é o minimizador da quadrático

:wl"(-B + À.r)w + gl".«

Neste caso, para qualquer w C #?'} vale que

ilha"(-B + À.r)w + gl"w 2 5p7'(.B + À-Z')P + gl'P +

;«'," * ;"'" * .'« * {,'", * ;,', * '',.
Como

;««7'.B«, + ga"«« = p('«) e ;Z'7'Bp + g7'p = p(p),

temos que

P('") + ;«'l"w 2 P(P) + l;3''P :>

P(W) PM+;P'P-l}.'««:*

p(w) ? ç'(f') + ;b'p - «,''w). (A.7)

Agora, com base na inequação (A.7), podem-se provar os itens ri,), ríi) e riíi,) do Lema
1.1.2

(i) Se À = 0 então, por (A.7), temos que p(w) 2 p(p), ou seja, p é minimizados irrestrito
de ç'(w). Como llpll $ A, temos que p é solução de (1.1).

(ii) Se considerarmos apenas os vetores w c -m" tais que llwll $ 11pll, temos que llpll2
0. Por (A.7),

llwll: ?

P('") 2 Ç'(P) + l;(Pa"P - ««r.) 2 P(P)
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Portanto, p é solução de minlp(w) : llwll $ 11plll;

(üi) se llpll A então, pelo item ríi), temos que p é solução de (1.1)

E fácil ver que se .B + À/ é definida positiva, então as soluções para Ú), rãi,) e
únicas, pois na inequação (A.7) tem-se "<" no lugar de "5;"

Lema 1.1.3 0 problema r/.-7,) não tem soZaçâo na borda de {w : llwll $ Z\} se e somente se
B é definida positiva e ll.e igll < .Ã.

Prova

(i) Se .B é definida posátáua e llB igll < a. Calão o proa/erma r/.l) não fem solução na
bor a de {w : 11.«11 $ A}.

Se -B é definida positiva, p(w) é convexa e seu único ponto estacionário é um mi-
nimizados, dado por p = B'lg. Se llpll < a. então p é o minimizador de p(w)
sujeita a llwll $ A. Ou seja, p é solução do problema (1.1) que não está na borda de
{ z« : llt«ll $ a.}.

(ii) Se o problema .r]./,) não tem soi©ção na borda de {w : llwll $ A} erztão .B é definida
posãfiua e ll-a igll < A.

Seja p uma solução do problema (1.1).

Como, por hipótese, (1.1) não tem solução na borda de {w
lpll< A
Como vale o Lema 1.1.1, temos que

llwll < A.}, temos que

À(.Â - llpll) + À

Além disso, temos que -B + À/ é semidefinida positiva. Como À :: 0, na verdade .B é
semidefinida positiva.

Agora basta provar que -B é não-singular. Desta forma temos que .B é definida positiva
e, portanto, inversível. Daí, temos que, como Bp = g, p = --.B ig que, por hipótese,
tem norma menor do que A.

Suponha, por absurdo, que .B seja singular. Neste caso, existe algum z com llp+zll := a.
tal que -Bz :: 0.

Mas como À = 0 e l? +À/ é semidefinida positiva, pelo Lema 1.1.2-0iiJ temos que (p+z)
é solução de (1.1) na borda, o (lue contradiz a hipótese de que (1.1) não tem solução na
borda
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Portanto, B é não-singular. Ou seja, -B é definida positiva

l.ema 1.1.4 Sda p(À) = --(B + À/)':g c.«. .B + À/ de$nád« posãtá".
Tome ' peco«.po.içã. -B = QAQ', c.m A = dá«g(Àt,À,, ...,À.) e Qa"Q

À2 $ ... < Àn são os autoualores de .B r'gue ezzste porque -B e sz7netrtca).
.Balão, para À # Àj,

.r, onde Ài $

P(À)

ovtde qj é a j-ésima coluna de Q

Prova Como .B :; QAQI'', temos que

B + À/ = C?AQr + À.r

Além disso, Q7'Q = .Z'. Assim,

B +À.r Q.&Ql" + ÀQ(27' (2AQ7' + Q(À/)Qr Q(A + À-r)C2a"

Então temos que

P(À)

Note que

(Q(.& + À.r)Qr)-:g -c2-l"(.&+ .x-r)':Q :g -Q(A + À-r)':Qa"g

:h o
o xt;:

0

0

l
À.+À

(A + À-r) :

0 0
Assim.

,'*,..[+ &
0

0

l
À.+À

Qa"s

n
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qíg

,w- :;!;:Ã«: l ;;!;:x,, l .. l .h«« l 'f' --E.i;n%
çig

para À:# Àj.

de$n:'.«,.'Se7a@W - à WhT, -'.,W - --À4-:, «m
Então,

-H - (Bm)' (@qJ) ,
onde t(À) é a solução de Ra"t(À) = p(À) e R é a mafrãz tr angu/ar supeMor fai que .B -F À.r =
RuR.

Prova Primeiramente note que, se .B + À/ é de6nida positiva, necessariamente temos que
À # Àj, para j " l, ...,n.

Assim, pelo Lema 1.1.4, temos que p(À) = -- >:j-i jlleiXçj.
Note que

Como Q7'Q = .r, temos que (qi)7'qi = 1 para todo í e (qj)7'qi = 0 pa

ii,mn' - E (grü'

(llp(À)ll:y - -2 >1: Í:lg1lS)2 .

Vejamos agora como podemos escrever @'(À).

ó'(À) - - ( l I' llp(À)ll:)'$y - i(llp(x)ll')'{(llp(x)ll:y - ;llp(x)ll''(llp(À)ll'y

llp(À)ll'

onde qj é a j-ésima coluna de Q

J

B simétrica e B -t )\l

7'

ia todo j # á

Assim,

E fácil verificar quel

.j=t \''.7

:b«: :h«, l

(A.8)



Usando a equação (A.8), obtemos

*'«,-i","« l Ip(x)l Énl (A.9)

Observe ainda que

llt(À)ll' la-'p( .x)ll' (-R ]"P(À))]"R ]"P(À) p(À)rR-:R-l"p(À)

P(.X)]'(-Ra"R)'tP(.X) = P(À)]"(.B + À.r)'tP(À)

Como p(.X) E+::i j:=qj (pelo Lema 1.1.4), temos que

"*'"«: - l-Ê A«I'.« * «,-: l-Ê A«l
Lembrando que (B + À/)'i Q(A + À/)':Ql" (veja prova do Lema 1.1.4), temos que

"*"« A«l '~'« * «,-:~' l

Como Q é ortonormal, temos que

"'"« A.,l .« * «,-: l

( -ÊA..) ÊÍ (Àj + À);

Substituindo em (A.9), temos clue

é'(À) llp(À)ll ;llt(À)ll: llt(.x)ll'
llp(À)lls

Finalmente, de posse destes resultados, analisemos =!$U
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..é(D. . ({:jÊ8li0. l \ rllp(À)ll3\H - -uÜ#y -G
(qH#) (HW) - (EW)' (MW3)

l

Ip(À)ll

Lema 1.2.2 b'qa O < a < 1 dado e suponha que

.B + À.Í (.B + À/)P

Seja z C ]Rn tat que

lp+,ll R,ll' $ a(ll.Rpll'+ÀA').

- a)(ll-RPll' + .xz\') ? (i - a

onde -p' é . «.lo« ótimo de (1.1).

Prova Primeiramente calculemos p(p + z):

P(P + z) = ã(P+ z)I".B(P + z) + gr(p+ z)

IPl".BP + z7'.BP + l za".Bz + g7'P + grz.

o, por hipótese, g = (B + À-r)p = ---R7'.l?p, temos

P(P + z) = ;Pa".BP + z7'.BP + ;z7'-Bz + (--Rrnp)rp + (--Rl"BP)a"z.

Àa:r'y.ém disso, para quaisquer z, y C -R" vale que zr.B3/ = zr(.B+À.r)Z/ -- Àzl'y = za"(R7'R)3/--

P(p+z) - {Pa"(Rr-R)P-iPz'P+,I"(-Ra"R)3'-Àz7'P+iz7'(-R7'R);-;zrz .Rr.Rp.pl'.R7'.Rz

!(RP)a"nP - ;P7'P + (B')7'RP - À'l"P + !(-R')7'-R' ;,l"z - (BP)l"R3' - (.R')r

>0

P

Com
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1ll-apll' - ;llpll' + (.n')'-Rp - À''p + 1ll-n,ll: ;ll,ll' - llapll: - (-R')'ap

Como llp + zll2 :; llpll2 + 2prz + llzll2, concluímos que

p(p + ') - -!(ll-nPll: + ÀllP + ,ll:) + jlÍl-R'il:. (A.lO)

Para qualquer z que satisfaça (1.6), temos

p(p + ') - :l(llnz'll: + Àllp + ,ll') - ;ll-n,ll' ?

;(ll-npll: + Àllp+ ,ll:) - ;a(ll-Rpll' + Àa.')

Como z satisfaz (1.6), temos que llp + zl a.. Assim.

P(P+') 2 ;(11Xpll' +,àA') ;a(llBZ'll'+ Àa.') - :(1 -')(llaPll:+Àa.')

Ainda temos que, se p* p(p + z*), onde llp + z'''ll $ A,

9(P + '*) - ;(llnPll' + ÀllP + ,*ll') - ;ll-Rz*ll' .g

i(llapll'+ Àllp + ,*ll') $ il(ll-nz'll' + Àa.')

Note que p = 0 sempre é solução de (1.1). Então,.certamente p(p + z*) $ 0, ou seja,
p* = 1 p* 1. Assim, temos as duas desigualdades que gostaríamos de provar. H

Lema 1.2.3 Sda (B + À/) = Ra"R uma matriz degrada posãÉÍua. Soam u C #?" o z,efor

calculado utilizando a técnica descrita em /77 e 2 = TÍm' Então llXZll se aproxima de 0
quando À se aprozÍma de Ài, com Ài o merzor auÉoua/b7:'de .B

Prova Como mencionado na seção 1.2.2, a técnica descrita em l71 constrói um vedor e com
componentes l ou --l de forma que a solução w do sistema RI''w = e seja grande. Então
resolve-se o sistema Ru = w para u e calculamos
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U

;'m
Lembre-se que R é o fatos de Cholesky de .B + À/ e, portanto, não é singular

Para quaisquer vetores u e w tais que Ra"w :: e e Ru = w temos que

llwll: = ll-n 7'ejj: = er-R :-R r. . .a". $ jjejlllull

Como as componentes de e são todas iguais a l ou --l, ljejl :; .«ã. Assim,

1-«11' $ «i;ll«ll.

Note que, como 2 :: Íli;ÍÍ, temos

ll,;it - qlW -ll«ll
(A.ll)

Vejamos agora como se comporta llwll. Em l71, quando vamos calcular a componente wA,
já temos calculados wi , ..., w#.i. Então definimos

(k 1) \---
P;" '' = >, rliwl, A $ á $ n,

A l

Z l

onde rij é o elemento na posição (i,j) de R. Temos então duas escolhas para wk, que são

«[ - t4-- ' "; -
-i-pf-o

Se

1«,É+ l+ >1: 1pl*-o+«*:«,; l ? l«,i l + >1: 1pÍ*-o+«x;.uF l,
{-A+l {-k+l

então mk é escolhido como wl'. Senão, WX; = wk

Veja que, se pr :) $ 0, temos que

lwZ' l ? l«,; l . I'"t 1 ? Í;ila
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Se pr i) 2 0, temos que

wi 1 ? 1 «,[ 1 e ] wi ] ? [;:'

Portanto,

m«:ll wl' 1, 1 wi 1} 2 [;:]a'
e daí segue que

l
<

l«kl' «,kl+ >ll: IPÍ' :)+«:w~l S(i+,)ll.«ll+
í-k+l

Rh-$(i+')I'Êkl, l$k$n,
onde r é tal que

n .7

>l: )l: l,i.fl$ ,.
.j=ti=i

Voltando à inequação (A.ll), temos que

laZll $ y'ã(l + r) minÍI rkX; 1: 1 $ A $ n}. (A.12)

Ora, quando À se aproxima de Ài, algum elemento da diagonal de -R se aproxima de 0e
a. equação (A.12) nos diz que ll-n2ll também se aproxima de 0, como gostaríamos. H

Lema 1.2.4 Tome .B, g e a. do problema r-Z./)

Um limitante inferior XL para )(* sot'ução de $(.X] é

À., - l#i - ll.all:,
e um timitante superior Xu é

À« - l#i + ll.all:
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li,wn' -x t:il:a
Como Ài $ Àj $ À«, pata todo J, temos que

Õ=-1-XP E ÜfÜ' $ if,GDll' $ tÇ-:-Xji E Ü?d'.

Note atola (lue

j=i j=i
>ll: (çfp)' Q'glj llc?'gll:

Como Q é ortonormal,

IQ'gll' = llpll'

Assim, temos blue

(iill-XP $ 11p(À)ll' $
llsll'

Como À* > --Ài temos que À* + Àj > 0 para todo .j. Daí segue que

xilgp- $ Hpoou $ xJlk-.

Para continuar, vejamos algumas propriedades de llBlli (veja, por exemplo, j121)

Po

ll-all: - :BIFE. >: 1 z,:j

n

ll-Bllm - f#lg. )l: l bij l' J:;l

Prova Por (1.3) temos que

r rlpfinirãnenniçao,

e

(A.13)



Existe uma propriedade que diz que ll.Bll2 $ -volt.í l nll

Como Z? é simétrica, temos que

ll.Blli :+ ll-ell, $ v 23H :> ll-Bll2 $ 11.elli

(Jma outra propriedade de normas de matrizes é ll.Bll2 = maxll Ài 1, 1 À. 1}, quando .B é
métrica.

Daí temos que

IBll2 ;= maxll ÀI 1, 1 Àn l} < ll.elll :>

Ài l$ 11.alli + ll-Blli $ Ài $ 11.allt

À« l$ 11.allt :> -ll.alli $ .x« $ 11.nlli.

Voltando à inequação à esquerda de (A.13), temos que

xilyr 5; llp(À*)ll :' Üilillã- $ .x. + À* :" i;l:ilM- - .x. $ .x*.

Como À. $ 11f?lll temos

À* ? Bebi - À« 2 ü;WH - n"u:

Como llp(À*)ll

À*?lg ll.Bll--x.

Agora, olhando a inequação à direita de (A.13) e observando que Ài 2 --11.Blli, temos

À* :ç iãl:ih À:slP--nBfí:-À«.
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cin l.z.o oqa -o t ÀÍ um(z 17}(ztTzz czqp7zz(za 7)osztzu t
2 1aJ gue 11211 = 1 vale gue

À llR2ll2 $ -.X l

llaZll: = (R2)]"(-R,2) = 2r-Ra''.R2 . 2r(-B + À/)2 =

2a''B,2 + ,2a"(À/)2 = 27'-B,2 + À,2r2 . 2rB2 + Àll2ll2

1, temos que

laZll2 = 2a"B2 + À + À -- llR,2112 = --2rB,2.

~,.l;'=}.'::==mpo=T:" ' Q.''.Q', «m .". - ~:«,H:,À,,...,À.), À: $ *' $

À - ll-n,2ll' = -2l"C?.AC?l'',2 = -2a"Q Qa"2.

Pt'ova Observe que

Como 11211

x-'vxl..lv \<:é x- x./.i ut.!Ei.\./lia,x) ut;llluD

À - ll-nzll: ,íil - À:,21

onde 2i é a i-ésima componente de ,2.

Como Ài $ Àj, para todo j, temos

À- llRzll: $ -À-(,2?+zj+... +,2:) llzll.

Mas 2ll Porta.ntnl r

À -- llR2ll2 $ --Ài
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Lema 1.2.6 Seja õ 2 0 fa/ que B + À/ + (5eier é singular, com ei a l-ésãma coZ na da matiz
áde"tid'de. Sd« u c a" t'! q«e (-B + .X-r + .5eier)u = 0, com uZ = 1 ' ui = 0 p«« t.do Í > 1.

À + IÍ;;ÍP $ -Ài

Prova Vamos calcular o quociente de Rayleigh r(u) de .B (veja, por exemplo, j121)

«(«) -

ua''.Bu

Como

(-B + À-r + õ.ler)u 0 + .Bu Xu - õetd'u

Assim,

,(«) ul"(-.Xu õeleru) XuT u - õuT el 4' u ('Ípl :u'u

,(u) ll.r«ll'

Mas, como ul :: 1, temos ljerull2 1. 0u sqa,

1«11'

Como r(u) 2 Ài para todo u, temos que

IÍiÍP ? À- :* À + i:i;F $ -'x:
H

Lema 1.2.7 Seja 0 < o- < 1 dado e suponha que

.Ra''-R, (B+ À/)P g, À > o

Se llp11 2 (1 a)A ente.

p(p) 2 i;(i

o,«de 'p* é o ««lo, ótimo de (1.1).

a):(llnpll' + ,àa.:) ? (l a)'l P* 1 ,

71



Prova Colho a equação (A.lO) vale para qualquer z, tome z = 0

p(p) - -;(llaPll: + ÀllPll') :> -ç'(p) - ;(ll-aPll' + ÀllP11') 2

;((l - a):llRpll' + Àllpll:).

Por hipótese, temos que llp11 2 (1 - a)a.. Assim, temos (lue

-p(p) 2 {((1 - a)'ll-Rpll' + À((l - a)A)') - {(l - a)'(ll-Rpll' + Àa.')

Pelo mesmo raciocínio feito na prova do Lema 1.2.2, temos que

P* l$ i;(ll-nPll: + .XA') + (l - a)' l P* l$ :(1 - .-)'(ll-nPll: + Àa.').

Daí temos as duas desigualdades nas quais estamos interessados.

l
npll'

2

l
(ll.npl$

2
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