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Samenvatting

We analyseren verschillende lijnzoekmethoden om een verbonden ongericht netwerk met n
punten te optimaliseren. Dit doen we door de som van zijn lokale kostenfuncties te minima-
liseren. Bij de gedistribueerde gradiëntmethode met een variërend aantal werkende punten,
zijn de punten met kans q(k) actief tijdens een iteratie. In de Newton-achtige methode met
diagonale correctie voor gedistribueerde optimalisatie, ook distributed quasi-Newton (DQN)
genoemd, wordt voor de Newton-richting de inverse van de Hessiaan benaderd om de bere-
kentijd laag te houden. Uit de vergelijking van de twee methoden volgt dat de gedistribueerde
gradiëntmethode minder tijd kosten om uit te voeren dan de DQN-methoden, maar daarente-
gen een slechtere convergentie naar het oplossingsgebied heeft. Voor de waarden onderzocht
in dit onderzoek, lijkt DQN-0 de beste methode om te gebruiken bij het optimaliseren van de
kostenfuncties in je netwerk.
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1 Probleembeschrijving

Het streven naar het beste en zo effectief mogelijke model komt vaak voor in de huidige
maatschappij. Er wordt naar zo’n model gezocht omdat dit er bijvoorbeeld voor kan zorgen
dat berekeningen minder tijd kosten, personeelskosten verlaagd kunnen worden of een proces
beter werkt zodat het eindproduct beter is. Voorbeelden van modellen waarin geoptimaliseerd
wordt zijn het maken van een portfolio voor investeerders met een zo minimaal mogelijk risico,
maar met een zo groot mogelijke winstmarge [13], het analyseren van big data [1, 11] en het
optimaliseren van een proces dat door twee reactoren gaat, waarbij er per reactor een ideale
temperatuur gekozen moet worden om een zo hoog mogelijk resultaat te behalen [4].

We gaan kijken naar een verbonden netwerk van n punten, waarbij ieder punt een eigen
kostenfunctie fi : Rd → R, i = 1, ..., n, heeft. Dit kan in het voorbeeld van het analyseren
van grote datasets geïnterpreteerd worden als dat de dataset gesplitst wordt in kleinere delen
die ieder onder een andere cluster ondergebracht worden, zo’n cluster stelt een punt i voor.
Iedere cluster zal proberen zijn deel van de dataset te minimaliseren, om uiteindelijk samen
met de andere clusters de gehele dataset te minimaliseren [1, 11].

Om vanuit de functies het optimale netwerk te krijgen wordt het minimum over alle kosten-
functies genomen. Deze wordt gegeven door het optimalisatieprobleem [1, 11]

min
x∈Rd

n∑
i=1

fi(x). (1)

Hierbij is x ∈ Rd de optimalisatie variabele van functie (1) [1]. De functies fi waar we in dit
verslag naar zullen kijken zijn van de vorm

fi(x) = 1
2 x

TAix− bTi x. (2)

Dit zijn kwadratische functies waarbij A een n × n symmetrische en postief definiete matrix
is en b een n× 1 vector is [9, 12]. Kwadratische functies zijn de eenvoudigste functies die een
minimum hebben, hierdoor moet ieder efficiënt optimalisatiealgoritme in staat zijn om van
deze functies het minimum te benaderen [9].

Door problemen om te schrijven als functie zijn ze op te lossen met behulp van een optima-
lisatiealgoritme. Beginnend vanuit een startpunt x0 genereert een optimalisatiealgoritme een
rij van iteranten x(k) en beslist het vervolgens of er nog voldoende verbetering gemaakt kan
worden, of dat de gezochte oplossing met voldoende nauwkeurigheid benaderd is. Om deze
beslissing te maken gebruikt het algoritme de informatie over de functie f in het punt x(k) en
de mogelijk al bekende informatie over de voorgaande punten x(0), . . . , x(k−1). Deze informatie
wordt ook gebruikt om een nieuw punt x(k+1) (waarbij f(x(k)) > f(x(k+1))) te berekenen als
besloten wordt dat de benodigde nauwkeurigheid nog niet behaald is [13].

Er zijn twee veelgebruikte strategieën om vanuit het huidige punt x(k) naar het nieuwe punt
x(k+1) te verplaatsen. Dit zijn de lijnzoekstrategie en de betrouwbaarheidsinterval strate-
gie [13]. In dit verslag zal er alleen gefocust worden op lijnzoekstrategieën.

Op basis van de lijnzoekstrategie zijn verschillende methoden ontstaan, dit zijn onder an-
dere de Steepest Descent methode, gedistribueerde gradiënt methode, Newtons methode en
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Newton-achtige methoden met diagonale correctie [1, 11, 13]. In hoofdstuk 2 zullen deze lijn-
zoekstrategieën aan bod komen, en zal in detail uitgelegd worden hoe ze werken. In hoofdstuk 3
wordt uitgelegd hoe de simulaties voor de vergelijking van de gedistribueerde gradiëntmethode
en Newton-achtige methoden zijn opgebouwd. De resultaten die uit deze simulaties komen
worden besproken in hoofdstuk 4. Tot slot worden in hoofdstuk 5 conclusies getrokken op
basis van de verkregen resultaten. In dit hoofdstuk zullen ook aanbevelingen gedaan worden
voor verder onderzoek.
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2 Lijnzoekmethode

In dit hoofdstuk wordt een korte introductie gegeven van wat lijnzoekmethoden zijn. Vervol-
gens wordt in iedere sectie van dit hoofdstuk een lijnzoekmethode in detail uitgelegd.

Een lijnzoekmethode kiest een richting p(k) langs de functie f , om vanuit het huidige punt x(k)

in deze richting langs de functie te lopen en een nieuw punt x(k+1) te vinden met een lagere
functiewaarde. Bij veel lijnzoekmethoden heeft p(k) een dalende richting [13].

Een algemene formule waarmee de richting p(k) vaak wordt bepaald bij lijnzoekmethoden
wordt gegeven door

p(k) = −
(
B(k)

)−1∇f (k), (3)

hierbij is B(k) een symmetrische niet-singuliere matrix [13]. Deze B(k) kan anders zijn voor
verschillende methoden, zoals in secties 2.1 en 2.3 te zien zal zijn.

De afstand waarmee langs de functie in deze richting p(k) gelopen wordt, wordt α genoemd.
Deze stapgrootte wordt bepaald door het optimalisatieprobleem

min
α>0

f(x(k) + αp(k)). (4)

Met andere woorden, we zoeken het laagste punt van f door vanuit het punt x(k) langs f te
lopen in de richting p(k). Het bepalen van het exacte minimum van functie (4) kan echter lang
duren, duur zijn of onmogelijk zijn als er geen expliciete formule is. Om dit te voorkomen
wordt er een gelimiteerd aantal stapgrootten bekeken, om vervolgens een schatting van het
minimum van functie (4) te geven [13].

Om zo’n ruwe schatting van het minimum van functie (4) te geven kan een aantal methoden
gebruikt worden. Een methode waarbij een α gevonden wordt die voldoende daling laat zien,
is de methode van de Wolfe condities. De Wolfe condities zijn twee voorwaarden waar α(k)

aan moet voldoen. De eerste wordt gegeven door formule (5a), en wordt ook wel de Armijo
conditie genoemd. Gezien deze voorwaarde al voor kleine α kan gelden en we wel voldoende
voortgang willen maken is er nog een tweede conditie waaraan voldaan moet worden, deze
conditie wordt gegeven door formule (5b), en wordt de krommingsconditie genoemd [13].

De Wolfe condities zien er als volgt uit

f(x(k) + α(k)p(k)) ≤ f(x(k)) + c1α
(k)(∇f (k))Tp(k), met c1 ∈ (0, 1), (5a)

∇f(x(k) + α(k)p(k))Tp(k) ≥ c2(∇f (k))Tp(k), met c2 ∈ (c1, 1). (5b)

De stapgrootte α(k) en richting p(k) worden iedere iteratie opnieuw berekend, om vervolgens
een iteratiestap te kunnen maken. Deze stap in het punt x(k) wordt weergeven door [5, 13]

x(k+1) = x(k) + α(k)p(k), met α(k) > 0. (6)

Vervolgens wordt gekeken of er aan het stopcriterium wordt voldaan, ‖∇f(x(k))‖ moet hierbij
kleiner of gelijk zijn aan een vooraf afgesproken tolerantie. Indien dit het geval is, is er een
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benadering voor het minimum van de functie gevonden. Indien dit niet het geval is zal er een
nieuwe iteratie uitgevoerd moeten worden, zoals te zien is in algoritme 1 [2, 5].

Algoritme 1 Stopcriterium voor niet-lineaire functies

1: while ‖∇f(x(k))‖ > tolerantie do
2: Bereken de zoekrichting p(k).
3: Zoek een benadering voor α(k).
4: x(k+1) = x(k) + α(k)p(k).
5: end while

In de komende secties zullen verschillende lijnzoekstrategieën besproken worden. Sectie 2.1 be-
handelt de Steepest Descent methode, in sectie 2.2 wordt de gedistribueerde gradiëntmethode
met een variërend aantal werkende punten uitgelegd, sectie 2.3 behandelt Newtons methode,
in sectie 2.4 worden de quasi-Newton methoden kort geïntroduceerd en sectie 2.5 bespreekt
een Newton-achtige methode met diagonale correctie voor gedistribueerde optimalisatie.

2.1 Methode 1: Steepest Descent

In het geval dat er nog niet naar een netwerk gekeken wordt, maar slechts naar één kosten-
functie f , is een voor de hand liggende keuze voor een lijnzoekmethode de methode die naar
de richting van de functie in het punt x(k) kijkt. Om te vinden hoe deze methode eruit ziet,
wordt er een Taylorpolynoom genomen van f(x(k) + αp) [13]

f(x(k) + αp) = f(x(k)) + αpT∇f(x(k)) + 1
2 α

2pT∇2f(x(k)) p+ . . . .

De snelheid waarmee f verandert in de zoekrichting vanuit het punt x(k) is gelijk aan de
coëfficiënt van α in dit Taylorpolynoom: pT∇f (k). De richting met de snelste daling is de
oplossing van de functie

min
p
pT∇f (k), met ‖p‖ = 1.

Gezien pT∇f (k) = ‖p‖‖∇f (k)‖ cos(θ) = ‖∇f (k)‖ cos(θ), waarbij θ de hoek tussen p en ∇f (k)

is, wordt het minimum bereikt door cos(θ) = −1 te nemen. Als we dit omschrijven krijgen
we [5, 13]

p = − ∇f
(k)

‖∇f (k)‖
.

De methode waarbij naar de richting van de functie in een punt gekeken wordt, ook wel
de Steepest Descent methode genoemd, heeft dus de zoekrichting p(k) = −∇f (k). Voor deze
methode geldt dus dat de matrix B(k) in formule (3) gelijk is aan de identiteitsmatrix I [5, 13].

Het minimum van de functie f(x) wordt door de Steepest Descent methode gevonden via
algoritme 2 [5].

Een goede eigenschap van de Steepest Descent methode is dat de Hessiaan H niet nodig is
voor de berekening en dat de richting p altijd gedefinieerd en dalend is. De methode is hierdoor

Faculteit Wiskunde en Informatica, TU/e 7
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Algoritme 2 Steepest Descent
1: for k = 0, 1, 2, . . . do
2: Bereken de zoekrichting p(k) = −∇f (k).
3: Vind α(k) die min

α(k)>0
f(x(k) − α(k)∇f(x(k))) oplost.

4: Update x(k+1) = x(k) + α(k)p(k).
5: end for

goedkoop om uit te voeren, maar kan wel heel erg traag zijn aangezien de convergentie van
deze methode slechts lineair is [2, 5].

2.2 Methode 2: Gedistribueerde gradiëntmethode met een variërend aan-
tal werkende punten

In deze sectie bespreken we een methode beschreven in het artikel Distributed Gradient Me-
thods with Variable Number of Working Nodes geschreven door Jakovetić, Bajović, Krejić en
Krklec Jerinkić [11].

Voor deze methode gaan we kijken naar een verbonden netwerk bestaande uit n punten. Ech-
ter worden niet alle punten xi, i = 1, . . . , n, geüpdatet gedurende iedere iteratie k. Een punt
i neemt een nieuwe waarde aan met kans q(k) en wordt in dat geval actief genoemd. Een punt
behoudt dezelfde waarde met kans 1− q(k) en wordt dan inactief genoemd. In het geval dat er
een update gedaan wordt voert het punt de gedistribueerde gradiëntmethode uit samen met
alle andere actieve punten. Hierdoor wordt er tijdens de iteratie een negatieve gradiëntstap
genomen met betrekking tot de lokale kosten. Inactieve punten worden in de desbetreffende
iteratie dus niet meegenomen tijdens het uitvoeren van de standaard gedistribueerde gradi-
ëntmethode. Deze methode is zeer geschikt om in te zetten bij het analyseren van grote
datasets, gezien het veel rekentijd kan besparen als niet alle punten gedurende iedere iteratie
meegenomen dienen te worden.

We laten de kans q(k) waarmee de punten actief zijn per iteratie lineair naar 1 groeien. Hier-
door convergeert de methode in kwadratisch gemiddelde naar een standaard gedistribueerde
gradiëntmethode. Een voordeel van deze methode ten opzichte van een standaard gedistri-
bueerde gradiëntmethode waarbij alle punten altijd actief zijn, is dat hoewel de methode ook
naar dezelfde oplossing convergeert hij significant lagere kosten heeft voor het uitvoeren. Deze
kostenvermindering komt doordat er minder communicatie tussen punten plaats hoeft te vin-
den, en niet voor ieder punt tijdens iedere iteratie een gradiëntstap berekent hoeft te worden.
Deze beweringen worden ondersteunt door stelling 2 en 3 in het artikel waar deze sectie op
gebaseerd is [11, sectie III]. Hier kan ook meer informatie over de beweringen gevonden worden.

Om deze methode te kunnen gebruiken wordt er een aantal aannames gedaan:

2.2.1 Voor alle punten i zijn de functies fi : Rd → R sterk convex met modulus µ > 0:

fi(y) ≥ fi(x) +∇fi(x)T(y − x) + µ
2 ‖y − x‖

2, ∀x, y ∈ Rd.

Faculteit Wiskunde en Informatica, TU/e 8
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2.2.2 Voor alle punten i, fi : Rd → R heeft de functie fi een Lipschitz-continue gradiënt met
constante L, waarvoor geldt 0 < µ ≤ L <∞:

‖∇fi(x)−∇fi(y)‖ ≤ L ‖x− y‖, ∀x, y ∈ Rd.

2.2.3 De verzameling χ ⊂ Rd is niet leeg, gesloten, convex en begrensd.

2.2.4 De punten zijn verbonden via een ongericht netwerk G = (V,E). Alle ongeordende paren
van punten {i, j} kunnen onderling communiceren. Het netwerk G is naast verbonden
en ongericht ook enkelvoudig (heeft geen verbindingen tussen punten met zichzelf of
meerdere verbindingen tussen twee dezelfde punten).

2.2.5 Zij Cij een symmetrische gewichtsmatrix die weergeeft tussen welke punten in het net-
werk G verbindingen zijn en welk gewicht deze verbindingen hebben. Matrix Cij is
dubbel stochastisch met elementen cij waarvoor geldt:

cij =


vij , als {i, j} ∈ E voor i 6= j,

0, als {i, j} /∈ E voor i 6= j,

1−
∑
i 6=j

cij , voor i = j,

waarbij de waarde van de verbinding vij ∈ (0, 1). Matrix C heeft strikt positieve waarden
op de diagonaal en is positief definiet.

Het is mogelijk dat een matrix C ′ voor bepaalde waarden, die wel voldoen aan de hier-
boven gestelde voorwaarden, niet positief definiet is. Dit kan opgelost worden door de
matrix C te schrijven als C = κ+1

2 I + 1−κ
2 C ′, voor een κ ∈ (0, 1).

In dit algoritme worden k iteraties gedaan. Gedurende iedere iteratie k, wordt voor ieder punt
i zijn oplossingsbenadering x(k)

i ∈ χ ofwel geüpdate naar een nieuwe waarde x(k+1)
i , of hij

behoudt dezelfde waarde voor x(k+1)
i . Het punt x(k)

i wordt geïnitialiseerd met x(0)
i ∈ χ.

Aan ieder punt i is een Bernoulli-staat variabele z(k)
i gekoppeld. De staat van z

(k)
i is ofwel

gelijk aan 1 of 0, waarbij 1 staat voor dat het punt actief is en 0 voor inactief. De kans
waarmee een punt actief is wordt gegeven door q(k) := P(zi(k) = 1) en een punt is inactief
met kans 1−q(k) := P(zi(k) = 0). In het geval dat z(k)

i = 1 voert punt i een update uit tijdens
iteratie k. Als z(k)

i = 0 behoudt punt i zijn huidige status voor x(k)
i . Elke iteratie wordt de

waarde z(k)
i van een punt opnieuw bepaald, onafhankelijk van de waarden van de voorgaande

iteraties of van andere punten in het netwerk. Het model wordt het meest beïnvloed door q(k).
Deze variabele is daarom ook de tuning variabele van het model. Verder wordt aangenomen
dat tijdens iedere iteratie q(k) ≥ qmin, voor een positieve constante qmin. (Door q(k) = 1
te nemen tijdens iedere iteratie is de methode weer gelijk aan de standaard gedistribueerde
gradiëntmethode.)

We definiëren de verzameling Ω
(k)
i als de verzameling van actieve buurpunten van punt i tijdens

iteratie k, dus Ω
(k)
i bevat alle punten j 6= i waarvoor geldt Cij > 0 en z(k)

j = 1. Daarnaast
definiëren we Pχ(y) = argmin

v∈χ
‖v− y‖, hierbij geeft argmin in tegenstelling tot een standaard

Faculteit Wiskunde en Informatica, TU/e 9
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minimum de x-waarden die het minimum bereiken terug, in plaats van de minimum waarde
van de functie [16]. De verzameling χ waarover de argmin genomen wordt, is de verzameling
zoals gedefinieerd in aanname 2.2.3.

We introduceren α > 0 als constante voor de stapgrootte, waarvoor geldt: α ≤ λn(C)
L , λn(C)

is de kleinste eigenwaarde van matrix C. De stapgrootte wordt met deze waarde begrensd
gezien de grootte van de α’s die nodig zijn om voldoende nauwkeurigheid te bereiken in de
praktijk vaak vele malen kleiner zijn dan 1

L . Voor meer informatie over de keuze voor deze
begrenzing zie opmerking 2 uit het artikel [11, sectie III].

Met deze α kan ook de waarde voor q(k) gekozen worden. Op basis van stelling 3 uit het
achterliggende artikel wordt q(k) = max{1 − δ(k+1), q

min
}, met δ = min{(1 − αµ)2, δmax} als

goede keuze voor q(k) genoemd. De waarde van δ is de convergentie-factor waarmee per ite-
ratie er meer kans is dat punten actief worden. Om te voorkomen dat q(k) hele lage waarden
aanneemt tijdens de eerste iteraties wordt q

min
geïntroduceerd. Daarnaast wordt δmax geïn-

troduceerd om te voorkomen dat de waarde van q(k) erg langzaam groeit, dit is bijvoorbeeld
handig bij problemen met hele kleine stapgrootte. Logische keuzes voor q

min
en δmax worden

in het artikel genoemd met waarden q
min

= 0.1 en δmax = 0.9999 [11, sectie III].

De precieze werking van de methode wordt weergeven in algoritme 3 [11, p.2].

Algoritme 3 Gradiëntmethode met variërend aantal werkende punten
1: for k = 0, 1, 2, . . . do
2: Bereken q(k) = max{1− δ(k+1), q

min
}.

3: for i = 1, . . . , n do
4: Bepaal voor ieder punt i zijn Bernoulli-staat variabele z(k)

i ,

z
(k)
i =

{
1 met kans q(k)

0 met kans 1− q(k).

5: if z(k)
i = 0 then

6: x
(k+1)
i = x

(k)
i .

7: else
8: Punt i stuurt zijn waarde xi naar alle actieve buren j ∈ Ω

(k)
i .

9: Punt i ontvangt de waarden xj van zijn actieve buren j ∈ Ω
(k)
i .

10: x
(k+1)
i = Pχ

{(
1−

∑
j∈Ω

(k)
i

Cij
)
x

(k)
i +

∑
j∈Ω

(k)
i

Cij x
(k)
j −

α
q(k)
∇fi (x

(k)
i )
}
.

11: end if
12: end for
13: end for

Regel 10 van algoritme 3 kan geïnterpreteerd worden als de convexe combinatie van de bena-
dering van het minimum in het punt i en de benaderingen van zijn actieve buurpunten j ∈ Ωi.
Vervolgens wordt een negatieve gradiëntstap ten opzichte van zijn lokale gradiënt genomen.
De stapgrootte wordt hierbij gecorrigeerd door hem keer 1

q(k)
te doen, hiermee wordt gecom-

penseerd voor de niet actieve punten. Dit levert uiteindelijk een nieuwe benadering van het
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minimum op. Via de argmin komt hier het argument uit als nieuwe waarde voor x(k+1)
i .

2.3 Methode 3: Newtons methode

Een andere belangrijke zoekrichting is de Newton-richting, dit is opnieuw een methode waar-
bij slechts naar één kostenfunctie gekeken wordt en nog niet naar een netwerk. Om deze
zoekrichting te vinden wordt er gekeken naar het tweede orde Taylorpolynoom van f(x(k) +p)

f(x(k) + p) ≈ f (k) + pT∇f (k) + 1
2 p

T∇2f (k)p.

Om de Newton-richting te vinden moet de vector p gevonden worden die de rechterzijde van
de functie minimaliseert. Dit kan gedaan worden door de afgeleide van dit polynoom te nemen
en deze gelijk te stellen aan 0

∇f (k) +∇2f (k)p = 0. (7)

Hieruit volgt de Newton-richting

p(k) = −H−1∇f (k).

Bij Newtons methode is de matrix B(k) uit fomule (3) dus gelijk aan H−1 van f(x(k)) [13].

Deze inverse van de Hessiaan hoeft niet altijd te bestaan, zo bestaat Hf(x(k))−1 niet als een
van de eigenwaarde van H gelijk is aan 0, en is het dus niet gegarandeerd dat de Newton-
richting bestaat. Daarnaast heeft het kwadratische model, met functies f zoals beschreven in
formule (2), geen minimum als H negatieve eigenwaarden heeft. De Newton-richting is dus
alleen met zekerheid dalend als H positief definiet is [5, 13].

In de praktijk wordt er bij Newtons methode vaak gewerkt met de stapgrootte α = 1, deze
wordt alleen aangepast als voor deze α f niet voldoende in waarde daalt. De stapgrootte α
wordt voor Newtons methode dan ook vaak berekend via een methode genaamd backtracking
in plaats van via optimalisatieprobleem (4) die aan het begin van dit hoofdstuk geïntroduceerd
werd. Hoe backtracking wordt uitgevoerd is te zien in algoritme 4 [5, 13].

Algoritme 4 Backtracking

1: Kies een ρ ∈ [l, u] en e ∈ (0, 1), met 0 < l < u < 1. Neem α(k) = 1.
2: while f(x(k) + α(k)p(k)) > f(x(k)) + eα(k)∇f(x(k))Tp(k) do
3: α(k) := ρα(k).
4: end while

In de praktijk is e vaak een klein getal, denk aan e = 10−4. Voor ρ is een wat grotere waarde
normaal, met waarden l = 1

10 en u = 1
2 genoemd als gebruikelijke waarden [5].

Algoritme 5 laat zien hoe Newtons methode werkt [5, 13].

Indien H positief definiet is, convergeert Newtons methode kwadratisch naar de oplossing,
mits de stapgrootte a(k) uiteindelijk gelijk is aan 1. Ook voor Newtons methode geldt dat de
update van het punt x(k) gedaan wordt door vergelijking (6) [9, 13]
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Algoritme 5 Newtons methode
1: for k = 0, 1, 2, . . . do
2: Bereken de zoekrichting met behulp van H−1 door middel van

p(k) = −Hf(x(k))−1∇f(x(k)).
3: Vind α(k) door middel van backtracking (zie algoritme 4).
4: Update punt x(k) door middel van x(k+1) = x(k) + α(k)p(k).
5: end for

Newtons methode is duurder om te berekenen dan bijvoorbeeld de Steepest Descent methode,
omdat tijdens iedere iteratie H−1 uitgerekend moet worden. Echter kan deze methode wel in
één iteratie een exacte benadering van de oplossing geven, als f een kwadratische of affiene
functie is [5].

2.4 Methode 4: Quasi-Newton methoden

Quasi-Newton methoden zijn een bepaald soort Newton methoden waarbij H benaderd wordt,
in plaats van berekend. Voor deze methoden geldt ook dat de zoekrichting gegeven wordt
door p(k) = −

(
B(k)

)−1∇f (k), met B(k) een symmetrische en postief definiete matrix. Deze
zoekrichting wordt iedere iteratie geüpdate door een quasi-Newton update-formule [13].

Een voordeel van quasi-Newton methoden ten opzichte van Newtons methode is dat de me-
thoden iedere iteratie de inverse van B(k) updaten in plaats van iedere iteratie B(k) zelf te
updaten waarnaar de inverse opnieuw berekend moet worden [13]. Een voorbeeld van zo’n
quasi-Newton methode is te zien in de volgende sectie.

2.5 Methode 5: Newton-achtige methode met diagonale correctie voor ge-
distribueerde optimalisatie

In deze sectie bespreken we een methode beschreven in het artikel Newton-like Method with
Diagonal Correction for Distributed Optimization geschreven door Bajović, Krejić en Krklec
Jerinkić [1].

Gradiëntmethoden zijn populair, omdat de iteraties die ervoor uitgevoerd moeten worden niet
duur zijn. Echter hebben ze het nadeel dat ze een langzame convergentiesnelheid hebben. Om
ervoor te zorgen dat er sneller convergentie wordt bereikt, gebruiken andere gedistribueerde
methoden tweede-orde informatie. Het uitrekenen hiervan kan lastig zijn gezien de Hessiaan
de schaarste van het netwerk weergeeft en zijn inverse dus vol is (de meeste elementen in
de matrix zijn ongelijk aan nul). Dit probleem kan vermeden worden door naar een klasse
Newton-achtige methoden te kijken waarnaar gerefereerd zal worden als distributed quasi-
Newton (DQN). Deze methoden berekenen de H−1 van de functie niet, maar benaderen de
inverse juist. De Hessiaan zal gesplitst worden in zijn diagonale en niet-diagonale deel. Het
diagonale deel zal dan geïnverteerd worden, en de inverse van het niet-diagonale deel zal
slechts benaderd worden. De inverse van de Hessiaan wordt benaderd door het diagonale
deel en het overige deel wordt gebruikt om de rechterzijde van de quasi-Newton vergelijking

Faculteit Wiskunde en Informatica, TU/e 12



Een vergelijking van lijnzoekmethoden 2WH40

te corrigeren. Net zoals de methode uit sectie 2.2 is deze methode erg geschikt voor het
analyseren van grote datasets. Hierbij kan de data gesplitst worden over verschillende punten
in een netwerk (bijvoorbeeld over sensoren of cluster machines), waarbij ieder punt in het
netwerk dus meerdere datapunten als invoer krijgt.

De schatting van H wordt geparametriseerd door tuning variabelen die corresponderen met
de verschillende splitsingen van H en verschillende manieren waarop het niet-diagonale deel
van H−1 benaderd kan worden.

In de DQN familie wordt de benadering van de Newtonstap tijdens iteratie k geparametriseerd
door de diagonaal matrix L(k). Verschillende keuzes van L(k) geven verschillende varianten
van DQN. We zullen in deze sectie kijken naar de methoden DQN-0, DQN-1 en DQN-2, de
bijbehorende matrices L(k) zullen later in de sectie geïntroduceerd worden.

Om deze methoden toe te kunnen passen moet een aantal aannames gelden, waarvan een deel
zal overeenkomen met de aannames uit sectie 2.2:

2.5.1 De functies fi : Rd → R, i = 1, . . . , n zijn tweemaal continu differentieerbaar en er
bestaan constanten µ en L waarvoor geldt dat 0 < µ ≤ L <∞, zodanig dat voor iedere
x ∈ Rd geldt:

µI � Hfi(x) � LI.

Hierbij is I een d×d identiteitsmatrix en betekentM � N dat de matrix N−M positief
semi-definiet is. Met deze aanname worden ook aanname 2.5.2 en 2.5.3 geïmpliceerd.

2.5.2 Deze aanname is hetzelfde als aanname 2.2.1 en wordt hier nogmaals uitgeschreven.

Voor alle punten i zijn de functies fi : Rd → R sterk convex met modulus µ > 0:

fi(y) ≥ fi(x) +∇fi(x)T(y − x) + µ
2 ‖y − x‖

2, ∀x, y ∈ Rd.

2.5.3 Deze aanname komt overeen met aanname 2.2.2.

Voor alle punten i, fi : Rd → R heeft de functie fi voor een constante L een Lipschitz-
continue gradiënt:

‖∇fi(x)−∇fi(y)‖ ≤ L ‖x− y‖, ∀x, y ∈ Rd.

2.5.4 Deze aanname is hetzelfde als aanname 2.2.4.

De punten zijn verbonden via een ongericht netwerk G = (V,E). Alle ongeordende paren
van punten {i, j} kunnen onderling communiceren. Het netwerk G is naast verbonden
en ongericht ook enkelvoudig (heeft geen verbindingen tussen een punt met zichzelf of
meerdere verbindingen tussen twee dezelfde punten).

2.5.5 Zij Ωi de verzameling punten die verbonden zijn met punt i. De matrix C = CT ∈ Rn×n
is dubbel stochastisch met elementen cij waarvoor geldt:

cij =


vij , als {i, j} ∈ E voor i 6= j,

0, als {i, j} /∈ E voor i 6= j,

1−
∑
i 6=j

cij , voor i = j,
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waarbij de waarde van de verbinding vij ∈ (0, 1). Verder zijn er constanten cmin en cmax

zodanig dat voor i = 1, . . . , n geldt

0 < cmin ≤ cii ≤ cmax < 1.

Deze aanname komt gedeeltelijk overeen met aanname 2.2.5, hier wordt eenzelfde matrix
C gedefinieerd. Met behulp van matrix C wordt het netwerk G besproken in aanname
2.5.4 weergegeven.

Een herformulering van optimalisatieprobleem (1) met een consensusterm γ erin verwerkt
wordt gegeven door

min
x∈Rnd

Φ(x) := γ
n∑
i=1

fi(xi) +
1

2
xT(I− Z)x, (8)

met Φ : Rnd → R [1, verg. (4)]. Hierbij is I een nd × nd identiteitsmatrix, I een d × d
identiteitsmatrix en wordt Z ∈ Rnd×nd gedefinieerd door Z = C ⊗ I. Het symbool ⊗ staat
voor het Kronecker-product van de matrices.

Om een beter idee te geven wat het tweede deel van de rechterzijde van probleem (8) betekent
zal de term verder uitgeschreven worden. De matrix I− Z kan als volgt weergegeven worden

I− Z =



1− c11 −c12 · · · −c1n

. . . . . . . . .
1− c11 −c12 −c1n

...
...

...

−cn1 −cn2 · · · 1− cnn
. . . . . . . . .

−cn1 −cn2 1− cnn


.

De matrix bestaat uit d×d-blokken van diagonaal matrices, met waarde −cij op de diagonaal
als i 6= j en 1−cii als i = j. Met de definitie cii = 1−

∑
i 6=j

cij uit aanname 2.2.5 kan de waarde

voor op de diagonaal van de blokken waar i = j geschreven worden als 1− cii =
∑
i 6=j

cij .

Vervolgens kan ook xT(I − Z)x verder uitgeschreven worden, hiervoor wordt eerst xT(I − Z)
uitgerekend

xT(I− Z) =


xT1 (1− c11)I − xT2 c21I − · · · − xTncn1I
−xT1 c12I + xT2 (1− c22)I − · · · − xTncn2I

...
−xT1 c1nI − xT2 c2nI − · · · − xTn(1− cnn)I


T

.
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Dit wordt een 1× n-vector, die vervolgens met x vermenigvuldigd kan worden

xT(I− Z)x =(xT1 (1− c11)I − xT2 c21I − · · · − xTncn1I)x1 + (−xT1 c12I + xT2 (1− c22)I

− · · · − xTncn2I)x2 + · · ·+ (−xT1 c1nI − xT2 c2nI − · · · − xTn(1− cnn)I

=

n∑
i=1

xTi (1− cii)xi −
∑
i 6=j

xTj cjixi

=
n∑
i=1

xTi (
∑
j 6=i

cij)xi −
∑
i 6=j

xTj cjixi.

Als we de symmetrie van de matrix C gebruiken waarbij cij = cji, kunnen we bovenstaande
vergelijking nog verder versimpelen. Dit geeft de onderstaande uitdrukking

xT(I− Z)x =
∑

1≤ i< j≤n
cij‖xi − xj‖2.

De uitkomst van het tweede deel van de rechterzijde van probleem (8) is dus een waarde.
Deze waarde kan geïnterpreteerd worden als het verschil in x-waarde tussen punten i en j,
keer de waarde van de verbinding tussen de twee punten. Bij grotere verschillen tussen de
x-waarden van verbonden punten zal deze term meer invloed hebben op de functie dan bij
kleinere verschillen.

Als we vervolgens weer naar het hele probleem (8) kijken en we daarop de standaard gradiënt-
methode toepassen met de eenheidsstapgrootten dan wordt de iteratiestap gegeven door [1,
verg. (5)]

x(k+1) = x(k) −∇Φ(x(k)) voor k = 0, 1, . . . .

Dit kan vervolgens per punt i omgeschreven worden naar onderstaande formule, deze weergeeft
de gedecentraliseerde gradiëntmethode [1, verg. (6)]

x
(k+1)
i =

∑
j∈Ωi∪{i}

cij x
(k)
j − γ∇fi(x

(k)
i ) voor i = 1, . . . , n.

De waarde van γ beïnvloedt hoe goed herformulering (8) overeenkomt met optimalisatiepro-
bleem (1). In het artikel wordt de afweging van wat voor waarde je voor γ moet gebruiken
beschreven. Een kleine γ zorgt voor een langzamere convergentie, maar een betere benadering
van de gezochte oplossing. Een grote γ zorgt daarentegen voor snelle convergentie, maar voor
een benadering die verder van de daadwerkelijke oplossing af zal liggen [1, sectie 2].

Met probleem (8) als herformulering van optimalisatieprobleem (1) zullen we in deze methoden
verder rekenen. De Hessiaan HΦ(x) zal, zoals eerder voorgesteld in deze sectie, benaderd
worden door zijn diagonale deel, en het overige deel zal de rechterzijde van de (quasi-)Newton
vergelijking corrigeren.

Dit wordt gedaan door eerst de dubbel stochastische matrix C te splitsen in een diagonaal deel
Cdiag en een niet-diagonaal deel Coverig = C −Cdiag. Hieruit volgt ook dat Z = Zdiag +Zoverig

waarbij Zdiag = Cdiag⊗I en Zoverig = Coverig⊗I. Matrix Zdiag is een nd×nd diagonale matrix
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met op het i-de d × d blok de matrix ciiI, dus Zdiag is gelijk aan de diagonaalmatrix van Z.
Daarnaast is Zoverig is een nd × nd symmetrische blokmatrix zodanig dat het (i, j)-de d × d
niet-diagonale blok de matrix cijI is, met de diagonale blokken gelijk aan nul.

De gradiënt van formule (8) is gelijk aan

∇Φ(x) = γ∇F (x) + (I− Z)x,

met F (x) =
n∑
i=1

fi(xi) en ∇F (x) = (∇f1(x1), . . . ,∇fn(xn)).

Hieruit volgt dat de Hessiaan gegeven wordt door

HΦ(x) = γHF (x) + I− Z, (9)

met HF (x) de blokdiagonaal matrix waarvan het i-de diagonale blok gelijk is aan Hfi(xi).

De Hessiaan uit formule (9) is echter nog niet gesplitst in een diagonaal en niet-diagonaal deel,
daarom introduceren we de splitsing

HΦ(x(k)) = A(k) −G,

waarbij

A(k) = γHF (x(k)) + (1 + θ)(I− Zdiag)

en

G = Zoverig + θ(I− Zdiag),

voor een θ ≥ 0 [1, verg. (9-10)]. Matrix G is een nd × nd symmetrische blokmatrix, waarbij
het i-de d × d diagonale blok gelijk is aan giiI, met gii := θ(1 − cii) en het (i, j)-de d × d
niet-diagonale blok gelijk is aan gijI, met gij := cij . Het i-de diagonale blok van de matrix
A(k) wordt weergeven door

A
(k)
i = γHfi(x

(k)
i ) + (1 + θ)(1− cii)I.

In sectie 5 van het artikel wordt op numerieke wijze laten zien dat het gunstig kan zijn om
θ = 0 te nemen [1, sectie 5]. Hierdoor is de A(k) gelijk aan het diagonale deel van de Hessiaan
en G het niet-diagonale deel van de Hessiaan.

Hieruit volgt dat de Newton-richting gevonden wordt door

p(k)
n = −(A(k) −G)−1∇Φ(x(k)).

Ieder van de DQN-methoden wordt daarnaast nog geparametriseerd door L(k) ∈ Rnd×nd, een
diagonale matrix bestaande uit diagonale d× d matrices Λ

(k)
i , i = 1, . . . , n. Dit maakt dat de

Newton-richting van DQN-methoden gegeven wordt door [1, verg. (11)]

p(k) = −(I− L(k)G)
(
A(k)

)−1∇Φ(x(k)).
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De matrix L(k) is voor iedere DQN-methode anders, en zal later nog benoemd worden.

Zodra de Newtonstap genomen wordt, wordt de waarde van de punten voor de volgende iteratie
weer berekend met behulp van vergelijking (6) [1, verg. (16)].

De algemene werking van het DQN algoritme wordt weergegeven in algoritme 6 [1, p.1178].

Algoritme 6 DQN bekeken vanuit ieder punt i

Gegeven een α > 0 en ρ > 0 en x0
i ∈ Rd.

1: for k = 0, 1, 2, . . . do
2: for i = 1, . . . , n do
3: Punt i zendt zijn waarde xi naar al zijn buren j ∈ Ωi en ontvangt de waarden

xj van al zijn buren j ∈ Ωi.
4: Punt i berekent b(k)

i = (A
(k)
i )−1

(
γ∇fi(x(k)

i ) +
∑
j∈Ωi

cij(x
(k)
i − x

(k)
j )
)
.

5: Punt i stuurt zijn waarde b(k)
i naar al zijn buren j ∈ Ωi en ontvangt de waarden

b
(k)
j van alle j ∈ Ωi.

6: Punt i kiest een diagonale d× d matrix Λ
(k)
i zodanig dat ‖Λ(k)

i ‖2 ≤ ρ.
7: Punt i rekent zijn zoekrichting uit door p(k)

i = −b(k)
i + Λ

(k)
i

∑
j∈Ωi∪{i}

Gij b
(k)
j .

8: Punt i update zijn oplossingsbenadering door x(k+1)
i = x

(k)
i + αp

(k)
i .

9: end for
10: end for

De keuzes voor parameters α, ρ en θ zullen in de komende secties per DQN-methode besproken
worden. In regel 4 van algoritme 6 wordt de Newton-richting van deze methode uitgerekend.
Hierbij wordt H benaderd door zijn diagonale deel A en wordt de gradiëntstap benaderd
door de gradiënt van de functie met de consensus parameter γ te vermenigvuldigen en deze
vervolgens te corrigeren met behulp van de waarden van buren van het punt xi. Als de waarde
van het punt xj kleiner is dan de waarde van het punt xi wordt de genomen gradiëntstap
kleiner. In het omgekeerde geval wordt er juist een grotere stap genomen, gezien de waarde
van punt i hoger is dan de waarde van punt j is er waarschijnlijk meer te verbeteren in het
minimaliseren van de waarde van dit punt. Of er voor het punt xi in totaal een grotere of
een kleinere gradiëntstap genomen wordt, wordt bepaald door alle waarden keer het gewicht
van de verbinding tussen de twee punten te doen, en al deze uitkomsten te sommeren. Is het
totaal negatief, dan wordt er een kleinere gradiëntstap genomen. Is het totaal positief, dan
wordt er een grotere gradiëntstap genomen.

De berekening van Λ
(k)
i uit regel 6 wordt in de komende secties gespecificeerd voor de ver-

schillende DQN algoritmen. Deze matrices Λi zijn de diagonaalblokken van de matrix Lk, die
gegeven wordt door Lk = diag(Λ1, . . . ,Λn).

In regel 7 wordt de zoekrichting p(k) van de methode bepaald, dit wordt eerst gedaan door
de zoekrichting b(k)

i negatief te nemen, en vervolgens de zoekrichting te corrigeren met het
niet-diagonale deel van de Hessiaan. Met deze zoekrichting kan vervolgens de waarde van het
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punt xi geüpdate worden, zoals te zien is in regel 8.

De DQN-methoden laten, onder de geldende aannamen, een lineaire convergentie naar een
omgeving rond de oplossing zien. Meer informatie over waarom deze uitspraak geldt en bewij-
zen hiervan zijn te vinden in sectie 3.3 van het artikel waarop deze methode is gebaseerd [1,
sectie 3.3].

2.5.1 DQN-0

In de DQN-0 methode wordt de matrix L(k) gelijk gesteld aan de nulmatrix O. Hierdoor heeft
de methode een lineaire convergentie en is een goede keuze voor de stapgrootte α = 1. De
inverse van de Hessiaan H−1 =

(
A(k)

)−1, dus in woorden: de Hessiaan wordt alleen benaderd
door zijn blokdiagonale deel. Daarnaast wordt voor DQN-0 de matrix Λ

(k)
i = O genomen in

regel 6 en 7 van algoritme 6. Een uitgebreidere uitleg waarom er voor deze waarden gekozen
is, is te vinden in sectie 4 van het artikel waar deze sectie op gebaseerd is [1, sectie 4].

L(k) = O is de goedkoopste keuze voor L(k), als er gekeken wordt naar de berekenkosten per
iteratie k. Hetzelfde geldt voor de communicatiekosten per iteratie k, gezien ieder punt alleen
zijn waarde van x(k)

i per iteratie moet sturen.

2.5.2 DQN-1

In de DQN-1 methode wordt de matrix L(k) gezet op een constante diagonaal matrix L voor
elke iteratie k = 0, 1, . . .. Er wordt aangenomen dat L zo gekozen wordt dat

‖L‖ ≤ ρ, met 0 ≤ ρ ≤ γµ+ (1 + θ)(1− cmax)

(1− cmin)(1 + θ)

(
1

γL+ (1 + θ)(1− cmin)
− δ
)
,

voor 0 < δ < 1
γL+(1+θ)(1−cmin) .

De reden waarom er voor deze waarden gekozen is, staat gespecificeerd in stelling 3.4 van het
artikel [1, sectie 3.2]. Door deze waarden zo te kiezen, is α = 1 opnieuw een juiste keuze voor
de stapgrootte.

DQN-1 voert ook algoritme 6 uit, waarbij voor ieder punt een vaste diagonale matrix Λ0
i wordt

gebruikt gedurende het hele algoritme. Deze matrix wordt op dezelfde manier uitgerekend als
voor DQN-2, alleen hoeft voor DQN-1 de matrix niet iedere iteratie opnieuw berekend te
worden, maar alleen voor k = 0. Het berekenen van L wordt toegelicht in algoritme 7 [1,
p.1188].

De kosten voor het uitvoeren van DQN-1 liggen hoger dan voor DQN-0. Gedurende iedere
iteratie moet ieder punt i de inverse van de i-de blokdiagonaal matrix A(k) berekenen en dit
vervolgens vermenigvuldigen met de constante matrix Λ0

i .
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Algoritme 7 De keuze voor L(k) voor DQN-methoden
1: for k = 0, 1, 2, . . . do
2: for i = 1, . . . , n do
3: Punt i berekent u(k)

i =
∑

j∈Ωi∪{i}
Gij b

(k)
j .

4: Punt i stuurt zijn u(k)
i naar al zijn buren j ∈ Ωi en ontvangt u(k)

j van al zijn buren
j ∈ Ωi.

5: Punt i berekent matrix Λ
(k)
i door middel van

Λ
(k)
i u

(k)
i = −

(
(1 + cii)I − γHfi(x(k)

i )
)
u

(k)
i −

∑
j∈Ωi

cij u
(k)
j .

6: Punt i projecteert iedere diagonale waarde van Λ
(k)
i op het interval [−ρ, ρ].

7: end for
8: end for

2.5.3 DQN-2

In de DQN-2 methode is de diagonaal matrix L(k) anders voor ieder punt i, gedurende iedere
iteratie k. Ideaal gezien willen we L(k) zo kiezen dat de zoekrichting p(k) zo veel mogelijk op
de Newtonstap lijkt. De Newton-richting p(k)

n voldoet aan de vergelijking [1, verg. (34)]

HΦ(x(k)) p(k)
n +∇Φ(x(k)) = 0.

Gezocht wordt naar een L(k) waarbij het residu M(L(k)) klein is, met [1, verg. (35)]

M(L(k)) = ‖HΦ(x(k)) p(k) +∇Φ(x(k))‖. (10)

In sectie 4 van het artikel wordt aangetoond dat formule (10) zo omgeschreven kan worden,
zodat gezien kan worden dat hieraan voldaan wordt als L(k) voldoet aan [1, verg. (37 )]

L(k)u(k) = −(HΦ(x(k)))−1u(k). (11)

Vervolgens benaderen ze HΦ(x(k))−1 door zijn Taylorreeks, en wordt aangenomen dat γ =
min{1+λn

L , cmin
2L ,

2µ
L2 }. Hierdoor kan vergelijking (11) omgeschreven worden tot de onderstaande

formule, waar L(k) opnieuw aan moet voldoen [1, verg. (38-40)]

L(k)u(k) = −(I + Z− γHF (x(k)))u(k).

DQN-2 voert ook algoritme 6 uit, en voert in regel 6 algoritme 7 uit om de waarden voor
Λ

(k)
i te kiezen. Met de aangenomen γ wordt in het artikel laten zien, dat ook DQN-2 lineaire

convergentie laat zien, als stapgrootte α = 1 gebruikt wordt.

DQN-2 is opnieuw duurder om uit te voeren dan zijn voorgangers. Zo moet DQN-2 ten
opzichte van DQN-1 ook per punt elke iteratie zijn vector ui delen met alle buurpunten en
zijn Λ

(k)
i uitrekenen, wat extra tijd en opslagruimte kost.

Een vergelijking van een aantal eigenschappen van de drie DQN-methoden waarnaar gekeken
zal worden, is te vinden in tabel 1.
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Tabel 1: Vergelijking DQN-methoden

DQN-0 α = 1 L = O Λi = O
DQN-1 α = 1 L = constant na de eerste iteratie Λi = constant
DQN-2 α = 1 L = anders voor ieder punt gedu-

rende iedere iteratie
Λi = anders voor ieder punt
gedurende iedere iteratie

2.6 Vergelijking methoden

Voordat we met de methoden aan de slag gaan, zullen we de methoden nog in het kort met
elkaar vergelijken. De meest opvallende specificaties van de verschillende methoden zijn terug
te vinden in tabel 2.

Tabel 2: Vergelijking methoden

Steepest Descent Gedistribueerde
gradiëntmethode
met variërend
aantal werkende
punten

Newtons methode DQN

De Hessiaan is niet
nodig.

De Hessiaan is niet
nodig.

De Hessiaan en zijn
inverse nodig. De in-
verse bestaat alleen
met zekerheid als de
Hessiaan positief de-
finiet is.

De Hessiaan en zijn
inverse worden bena-
derd.

Lineaire convergentie Lineaire convergentie Kwadratische con-
vergentie als de
Hessiaan positief
definiet is.

Lineaire convergentie

Alle punten zijn ie-
dere iteratie actief.

Niet alle punten zijn
tijdens iedere iteratie
actief.

Alle punten zijn ie-
dere iteratie actief.

Alle punten zijn ie-
dere iteratie actief.

De zoekrichting p al-
tijd gedefinieerd en
dalend.

De zoekrichting p al-
tijd gedefinieerd en
dalend.

De Newton-richting
p kan alleen bepaald
worden als de Hessi-
aan positief definiet.

De zoekrichting
wordt bepaald met
behulp van de be-
nadering van de
Hessiaan.

p(k) = −∇f (k) p(k) = −∇f (k) p(k) = −H−1∇f (k) p(k) = −(I − L(k)G)(
A(k)

)−1∇Φ(x(k))
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3 Simulaties

In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe de methoden die beschreven zijn in secties 2.2
en 2.5 gesimuleerd zullen worden. Er is voor gekozen om alleen deze twee methoden tegen
elkaar uit te zetten, gezien deze op basis van een netwerk gesimuleerd moeten worden, en de
methoden uit secties 2.1 en 2.3 hier niet voor gemaakt zijn. Daarnaast is er al eerder onderzoek
gedaan naar de verschillen in werking van de Steepest Descent methode en Newtons methode.

Hieruit komt naar voren dat de Steepest Descent methode lineair convergeert [13]. Newtons
methode convergeert daarentegen kwadratisch mits matrix A positief definiet is [5, 9]. Gezien
de convergentie van de Steepest Descent methode erg traag kan zijn, wordt er minder vaak
voor gekozen om deze methode uit te voeren en heeft Newtons methode vaker de voorkeur.
Dit betekent echter niet dat de Steepest Descent methode niet soms boven Newtons methode
verkozen kan worden. Zo hoeft Newtons methode niet globaal convergent te zijn. Als er te
ver van de oplossing gestart wordt is het mogelijk dat de zoekrichting niet dalend is, waardoor
de methode niet werkt. Gezien de Steepest Descent methode wel globaal convergent is, kan
in dat geval toch gekozen worden om de Steepest Descent methode uit te voeren [13].

Een vergelijking van de gedistribueerde gradiëntmethode met een variërend aantal werkende
punten en de Newton-achtige methode met diagonale correctie, lijkt nog niet gedaan te zijn.
Om de werking van de methoden met elkaar te vergelijken zullen in dit onderzoek simulaties
uitgevoerd worden, en de resultaten uit deze simulaties zullen met elkaar vergeleken worden.
In de volgende sectie 3.1 zal uitgelegd worden hoe de simulaties van de twee methoden opgezet
zijn. In hoofdstuk 4 zullen vervolgens de resultaten van deze simulaties besproken worden.

3.1 Opzet van de simulaties

Om de gedistribueerde gradiëntmethode en de Newton-achtige methode met diagonale cor-
rectie op een juiste wijze met elkaar te kunnen vergelijken, worden er bij het uitvoeren van
de verschillende methoden dezelfde waarden ingevoerd. We kiezen ervoor om dezelfde in-
put te nemen als in de simulatie sectie van Newton-like Method with Diagonal Correction for
Distributed Optimization geschreven door Bajović, Krejić en Krklec Jerinkić [1, sectie 5].

In dit artikel worden de onderstaande kwadratische kostenfuncties gebruikt

fi(x) = 1
2 (x− ai)TBi(x− ai), (12)

hierbij is Bi ∈ Rd×d een symmetrische postief definiete matrix en ai een vector in Rd. Deze
matrices Bi en vectoren ai met i = 1, . . . , n, zijn allemaal onderling onafhankelijk [1].

De matrices Bi worden berekend door Bi = Q̂Diag(ĉi) Q̂
T. Dit wordt gedaan door voor

iedere i = 1, . . . , n een matrix B̂ te berekenen, waarvoor de waarden onafhankelijk getrokken
worden uit de standaardnormale verdeling. Vervolgens wordt er van de matrix 1

2(B̂ + B̂ T)

de eigenvector matrix Q̂ ∈ Rd×d genomen. Om Bi te kunnen berekenen is dan alleen nog de
vector ĉi ∈ Rd nodig. Hiervoor worden de waarden onafhankelijk getrokken uit het interval
[1, 101]. De vectoren ai worden voor i = 1, . . . , n onafhankelijk getrokken uit het interval
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[1, 11]. Deze vectoren ai minimaliseren de functies fi, en zijn van te voren al bekend voor
ieder punt i. De globaal gewenste vectoren van de functies om deze te minimaliseren zijn niet
bekend voor ieder van de punten en kunnen dus ook niet gebruikt worden [1].

Verder moet er nog een eerste gok gedaan worden voor de x-waarden. De waarden voor x(0)

trekken we voor dit onderzoek willekeurig uit de standaardnormale verdeling.

Met dezelfde input worden de verschillende simulaties meerdere malen uitgevoerd, om hier
uiteindelijk een gemiddelde over te nemen. Dit zodat een toevallige uitschieter de resultaten
niet zal verdraaien.

Een uitgebreide omschrijving van hoe de methoden beschreven met algoritmen 3, 6 en 7
omgeschreven zijn tot functies voor de simulaties is te vinden in appendix C.
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4 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de methoden, beschreven in sectie 2.2 en sectie 2.5,
bekeken en met elkaar vergeleken. De methoden worden uitgevoerd met de kostenfuncties,
beschreven in hoofdstuk 3, als invoer.

Om de methoden met elkaar te kunnen vergelijken wordt er naar de relatieve fout van de
methoden gekeken. De standaard formule voor de relatieve fout wordt hieronder weergeven [19]

Relatieve fout =
‖x(0) − x(k)‖
‖x(0)‖

. (13)

Voor ons probleem kijken we echter naar een netwerk met n punten. Hierdoor moet for-
mule (13) iets omgeschreven worden zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Dit levert
onderstaande formule voor de relatieve fout op

Relatieve fout =
1

n

n∑
i=1

‖x(k)
i − ai‖
‖ai‖

.

Hierbij is de waarde van de vector a gelijk aan de a gedefinieerd voor functie (12) [11].

4.1 Vergelijking van resultaten

Bij het uitvoeren van de simulaties zijn een aantal variabelen hetzelfde gehouden over alle
simulaties. Er worden standaard 250 runs uitgevoerd waarover voor de resultaten de gemid-
delde waarde genomen wordt. Het maximale aantal iteraties wordt per simulatie vastgezet op
600. Variabelen L en µ worden op aanraden van het artikel van de gedistribueerde gradiënt-
methode met een variërend aantal werkende punten vastgesteld op L = 0.69 en µ = 0.1 [11].
Op aanraden van het artikel over de Newton-achtige methoden wordt θ = 0 als standaard
genomen [1]. Verder worden ook de waarden voor n en d vast genomen, deze waarden zijn
vastgesteld op n = 50, d = 3.

Met deze vaste waarden zijn er verschillende simulaties uitgevoerd, met de andere invoerwaar-
den variabel. De resultaten hieruit worden vervolgens in figuren gezet. De waarden die in
deze resultaten nog gevarieerd worden zijn de consensusparameter van de DQN-methoden γ,
de kans op verbindingen in de dubbel stochastische matrix C en de stapgrootte α.

In figuur 1 en 2 is de waarde voor γ = 0.001 en de waarde voor α = 1
50L . De waarde van α

is zo gekozen, omdat hij meermaals gebruikt is in de resultaten sectie van het artikel van de
gedistribueerde gradiëntmethode met een variërend aantal werkende punten [11]. De kansen
op verbindingen in de netwerken zijn in de figuren respectievelijk 0.3 en 0.7.

Als we deze twee figuren met elkaar vergelijken, dan merken we op dat het voor de gedistri-
bueerde gradiëntmethode niet uit maakt hoeveel verbindingen er in het netwerk zitten. Het
verloop van de methode gaat in de figuren hetzelfde en er komt eenzelfde relatieve fout uit.
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Figuur 1: Vergelijking methoden γ = 0.001, α = 1
50L , kans op verbindingen = 0.3.

Figuur 2: Vergelijking methoden γ = 0.001, α = 1
50L , kans op verbindingen = 0.7.
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Voor de DQN-methoden zijn er wel verschillen te zien als we de figuren met elkaar vergelijken.
Voor alle methoden komt de waarde van de relatieve fout iets hoger te liggen bij meer verbin-
dingen in het netwerk. Ook convergeren de methoden minder snel naar een oplossing toe bij
een grotere kans op verbindingen in het netwerk. DQN-1 en DQN-2 lijken praktisch gezien
hetzelfde te werken. DQN-0 doet het slechter dan de andere twee methoden, deze methode
convergeert namelijk minder snel naar een waarde toe. Voor een grotere kans op verbindin-
gen, wordt dit verschil in convergentiesnelheid nog duidelijker. Wel is te zien dat alle drie de
DQN-methoden naar dezelfde oplossing convergeren.

In figuur 3 en 4 is de waarde voor α opnieuw vastgesteld op α = 1
50L . De consensus parameter

γ is ditmaal gelijk aan γ = 0.01. In figuur 3 is de kans op verbindingen gelijk aan 0.3 en in
figuur 4 is de kans op verbindingen in het netwerk gelijk aan 0.7.

Bij het vergelijken van deze twee figuren kunnen we eenzelfde conclusie trekken als voor de
twee eerder behandelde figuren. Voor de gedistribueerde gradiëntmethode lijkt het opnieuw
niet uit te maken wat de kans van verbindingen is voor de werking van de methode. DQN-
0 werkt opnieuw minder goed dan DQN-1 en DQN-2, die weer ongeveer hetzelfde werken.
Daarnaast ligt de relatieve fout opnieuw hoger voor een grotere kans op verbindingen dan
voor een kleinere kans op verbindingen.

Hoewel er binnen de figuren dezelfde conclusies getrokken kunnen worden, kan het ook inte-
ressant zijn om figuur 1 t/m 4 met elkaar te vergelijken. Zo kan er gekeken worden naar het
verschil in werking van de methode met een kleine γ ten opzichte van een grotere γ.

Figuur 3: Vergelijking methoden γ = 0.01, α = 1
50L , kans op verbindingen = 0.3.
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Figuur 4: Vergelijking methoden γ = 0.01, α = 1
50L , kans op verbindingen = 0.7.

Voor de gedistribueerde gradiëntmethode zijn er geen verschillen in werking te vinden tussen
de vier figuren. Dit is geheel volgens verwachtingen gezien deze methode niet beïnvloed wordt
door de consensus parameter γ.

De DQN-methoden laten wel een aantal verschillen zien. Het eerste dat opvalt is dat voor een
grotere γ de relatieve fout lager komt te liggen. Ook convergeren de drie methoden sneller
naar een oplossing voor een grotere γ. Tot slot is te zien dat bij een grotere γ het verschil in
werking tussen DQN-0 en DQN-1 en DQN-2 minder groot is.

Naast de waarde van γ te variëren kan ook de waarde van α gevarieerd worden. In figuur 5
en 6 is γ = 0.001 en α = 1

10L . Ook hier kijken we weer naar netwerken met een kans op
verbindingen van respectievelijk 0.3 en 0.7.

Ook voor deze waarde van α maakt het voor de gedistribueerde gradiëntmethode niet uit hoe
groot de kans op verbindingen is, de relatieve fout gedraagt zich op eenzelfde manier. Voor
de DQN-methoden valt opnieuw op dat DQN-1 en DQN-2 ongeveer hetzelfde werken en dat
DQN-0 langzamer convergeert dan de twee andere methoden. Wat wel opvallend is, is dat
voor DQN-1 en DQN-2 er een kleine stijging in de relatieve fout te zien lijkt rond iteratie
100, waarnaar de methoden naar een waarde convergeren. DQN-0 maakt ook een kleine
stijging, maar in mindere mate, waardoor de methode in relatieve fout iets lager uitkomt dan
de relatieve fout van de andere twee DQN-methoden. Dit verschil is echter niet heel groot,
met name bij een kans op verbindingen van 0.3 is dit verschil nauwelijks zichtbaar.
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Figuur 5: Vergelijking methoden γ = 0.001, α = 1
10L , kans op verbindingen = 0.3.

Figuur 6: Vergelijking methoden γ = 0.001, α = 1
10L , kans op verbindingen = 0.7.
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Figuur 7: Vergelijking methoden γ = 0.01, α = 1
10L , kans op verbindingen = 0.3.

Figuur 8: Vergelijking methoden γ = 0.01, α = 1
10L , kans op verbindingen = 0.7.
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Als we ook voor deze α weer naar een iets grotere γ kijken, komen we uit op figuren 7 en
8. Deze figuren hebben opnieuw respectievelijk de kans op verbindingen in het netwerk gelijk
aan 0.3 en 0.7.

Opnieuw kan voor de gedistribueerde gradiëntmethode dezelfde conclusie getrokken. In het
figuur met kans op verbindingen gelijk aan 0.3 lijken nu alle drie de DQN-methoden het
ongeveer evengoed te doen. Ook in het figuur met kans op verbindingen gelijk aan 0.7 lijken
de DQN-methoden het redelijk hetzelfde te doen. DQN-0 ligt hier uiteindelijk iets onder
DQN-1 en 2 ten opzichte van de relatieve fout, maar dit is slechts een miniem verschil.

Als we, kijkende naar figuur 5 t/m 8, ook voor deze waarde van α de DQN-methoden verge-
lijken in werking ten opzichte van de grootte van γ, valt opnieuw op dat voor grotere γ de
relatieve fout lager komt te liggen. Ook lijken de methoden opnieuw iets sneller te convergeren
voor grotere γ en komt DQN-0 opnieuw dichter bij DQN-1 en DQN-2 te liggen voor grotere
γ.

Als we tot slot nog naar alle figuren kijken en ze ook vergelijken in werking ten opzichte van
α vallen nog een aantal zaken op. Voor een grotere α lijken alle methoden (iets) sneller te
convergeren. Daar staat tegenover dat het lijkt dat de relatieve fout voor grotere waarden van
α iets hoger komt te liggen. Dit verschil is echter niet heel groot.

Relatieve fout is echter niet de enige manier waarop de methoden met elkaar vergeleken kunnen
worden. In tabel 3 is een vergelijking te zien van de gemiddelde duur die het kost om de
methode voor bepaalde kansen van verbindingen, γ en α uit te voeren. De waarden in de
tabel zijn opnieuw een gemiddelde over de 250 runs.

Tabel 3: Gemiddelde tijd voor het uitvoeren van de methoden

Gedistribueerde DQN-0 DQN-1 DQN-2
gradiëntmethode

α = 1
50L

Kans op verbindingen= 0.3, γ = 0.01 0.35 0.64 4.60 4.72
Kans op verbindingen= 0.3, γ = 0.001 0.35 0.62 4.41 4.61
Kans op verbindingen= 0.7, γ = 0.01 0.35 0.70 4.53 4.66
Kans op verbindingen= 0.7, γ = 0.001 0.35 0.70 4.53 4.81

α = 1
10L

Kans op verbindingen= 0.3, γ = 0.01 0.43 0.63 4.32 4.55
Kans op verbindingen= 0.3, γ = 0.001 0.43 0.63 4.31 4.54
Kans op verbindingen= 0.7, γ = 0.01 0.43 0.69 4.45 4.82
Kans op verbindingen= 0.7, γ = 0.001 0.42 0.68 4.41 4.60

Kijkende naar de tabel dan kan geconcludeerd worden dat voor eenzelfde waarde van α het
voor de gedistribueerde gradiëntmethode niet uitmaakt hoe groot de kans op verbindingen en γ
is. Het uitvoeren van de methode duurt voor alle combinaties van γ en kansen op verbindingen
even lang. Wat wel opvalt is dat voor een grotere stapgrootte α de methode langer duurt om
te berekenen. Dit is opvallend omdat het voor de DQN-methoden juist gemiddeld iets korter
duurt om de methoden uit te voeren bij een grotere α.
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De gedistribueerde gradiëntmethode is veruit de snelste methode om uit te moeten voeren.
DQN-0 komt er nog enigszins in de buurt en duurt gemiddeld ongeveer 13

4 keer zo lang om uit
te voeren. DQN-1 en DQN-2 liggen hier veel verder vandaan en duren ongeveer 12 keer langer
om uit te voeren dan de gedistribueerde gradiëntmethode. Ook in vergelijking met DQN-0
duren deze twee methoden veel langer om uit te voeren, namelijk ongeveer 7 keer zo lang.
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5 Conclusie

In dit hoofdstuk zullen met behulp van de resultaten uit hoofdstuk 4 conclusies getrokken
worden uit de vergelijking van de methoden.

Als we als eerste kijken naar de kans op verbindingen in het netwerk, dan valt op dat het voor de
werking van de gedistribueerde gradiëntmethode niet uit lijkt te maken hoeveel verbindingen
er in het netwerk zijn. De DQN-methoden convergeren langzamer bij een grotere kans op
verbindingen. Daarnaast wordt het onderlinge verschil tussen DQN-0 en DQN-1 en DQN-2
groter bij een grotere kans op verbindingen.

Bij het vergelijken van de verschillende methoden is er gekeken naar een verschil in werking
bij verschillende grootten van γ. De gedistribueerde gradiëntmethode wordt niet door deze
variabele beïnvloedt, en laat dus ook geen andere waarden zien voor verschillende γ. Bij de
DQN-methoden kunnen wel een aantal conclusies getrokken worden. Voor een grotere waarde
van γ convergeren de DQN-methoden sneller. Daarnaast ligt de relatieve fout lager voor de
DQN-methoden bij een grotere γ. Tot slot komen voor grotere waarden van γ de grafieken
van DQN-0 en DQN-1 en DQN-2 dichter bij elkaar te liggen, het verschil in werking tussen de
methoden wordt dus minder groot.

Vergelijken we de verschillende methoden voor verschillende grootten van stapgrootte α met
elkaar, dan kunnen voor alle methoden dezelfde conclusies getrokken worden. Als eerste laten
alle methoden een snellere convergentie zien bij een grotere waarde van α. Maar daar staat
tegenover dat voor alle methoden de relatieve fout iets hoger komt te liggen voor deze hogere
waarde van α. Dit verschil in relatieve fout is echter geen significant verschil.

Met betrekking tot de tijd die het kost om de verschillende methoden uit te voeren werkt de
gedistribueerde gradiëntmethode veruit het beste. DQN-0 is daarna met slechts 13

4 keer de
tijd van de gedistribueerde gradiëntmethode de snelste methode om uit te voeren. Hierbij doet
deze methode het vele malen beter dan de andere twee DQN-methoden, gezien deze methoden
ongeveer 12 keer zo lang duren om uit te voeren ten opzichte van de gradiëntmethode. Als je
de DQN-methoden onderling vergelijkt, komt het er op neer dat DQN-1 en DQN-2 ongeveer
7 keer zo lang duren om uit te voeren dan DQN-0. Dit is dus ook significant langer.

Als we de methoden voor de bekeken waarden met elkaar vergelijken dan kan er geconcludeerd
worden dat voor α = 1

10L DQN-0 de beste methode is om te kiezen. Voor deze waarde van α
werkt de methode (bijna) net zo goed als DQN-1 en DQN-2 en kan er vooral met het oog op
de tijd veel bespaard worden door het kiezen voor deze methode. Hoewel de gedistribueerde
gradiëntmethode sneller is om uit te voeren, heeft deze methode ook een vele male slechtere
convergentie en is deze methode daardoor niet preferabel.

Voor de kleinere waarde van α is het verschil in werking tussen DQN-0 en DQN-1 en DQN-2
groter, met name als γ ook kleiner is. Voor γ = 0.01 is het verschil in werking niet zo groot dat
het waarschijnlijk is dat DQN-1 en DQN-2 duurzamer werken dan DQN-0. Voor γ = 0.001, en
met name bij een kans op verbindingen van 0.7 waar het grootste verschil tussen de methoden
zit, kan een afweging gedaan worden voor welke methode je wilt kiezen. Vaak zal DQN-0 nog
de voorkeur hebben, omdat er vaak naar grote datasets gekeken zal worden en deze methode
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significant sneller werkt. Maar voor een hele kleine dataset kan het zijn dat het voordeliger is
om de methode sneller te laten convergeren waarbij de duur die het kost om de methode uit
te voeren niet heel veel uitmaakt. In dit geval zou DQN-1 de voorkeur kunnen krijgen. Over
het algemeen kan echter geconcludeerd worden dat de beste methode om te kiezen DQN-0 is.

5.1 Verder onderzoek

In deze sectie zullen een aantal aanbevelingen gedaan worden van interessante vervolgen van
het onderzoek. Zo zijn er nog zaken die niet in dit onderzoek onderzocht zijn, maar mogelijk
wel interessant kunnen zijn om te weten.

Tijdens het werken aan dit project is naar voren gekomen dat de Steepest Descent methode
(sectie 2.1) en Newtons methode (sectie 2.3) nog niet met behulp van een netwerk weer te geven
zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om alle besproken methoden met elkaar te vergelijken. Het is
dus mogelijk om verder onderzoek naar deze methoden te doen. Is er namelijk de mogelijkheid
om deze methoden toch in een netwerk te weergeven, dan kunnen alle methoden met elkaar
vergeleken worden.

Verder wordt er in dit onderzoek alleen naar ongerichte netwerken gekeken, maar wellicht is
het interessant voor bepaalde modellen om naar een gericht netwerk te kijken. Het kan daarom
interessant zijn om te onderzoeken of de gedistribueerde gradiëntmethode en DQN-methoden
op een gericht netwerk werken. In het geval dat ze op een gericht netwerk werken is het ook
interessant om de werking van de methoden opnieuw met elkaar te vergelijken.
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A Woorden- en afkortingenlijst

Affiene functie Een affiene functie is van de vorm f(x1, . . . , xn) = A1x1 + · · · + Anxn + b,
waarbij A1, . . . , An scalairen of volle matrices zijn en de constante b een scalair of een
kolomvector is [6].

Argmin De argmin van een functie f gedefinieerd op de verzameling χ wordt gegeven door
argmin

x∈χ
f(x) = {x|f(x) ≤ f(y),∀y ∈ χ}. Het is dus de verzameling van x-waarden uit

het domein χ die ingevoerd kunnen worden om de laagste waarde van de functie te
bereiken [16].

Convergentie in kwadratisch gemiddelde Zij X1, X2, X3, . . . een rij random variabelen,
dan convergeert Xn in kwadratisch gemiddelde naar een random variabele X als geldt
dat E[(Xn −X)2]→ 0 voor n→∞ [14].

Convexe combinatie Een convexe combinatie is een lineaire combinatie van punten/vecto-
ren waarbij alle coëfficiënten niet negatief zijn en optellen tot 1. De convexe combinatie

van x1, x2, . . . , xn wordt gegeven door λ1x1 +λ2x2 + · · ·+λnxn, waarbij
n∑
i=1

λi = 1 [10].

Convexe verzameling De verzameling S ∈ Rn is een convexe verzameling als de rechte lijn
tussen twee punten in S zich volledig in S bevindt. Formeel gezegd, voor elke x ∈ S en
y ∈ S hebben we αx+ (1− α)y ∈ S, voor alle α ∈ [0, 1] [2, 13].

Dalende richting De richting p wordt dalend genoemd als hij voldoet aan de conditie
∇f(x)Tp < 0 [5, 8].

Dubbel stochastische matrix Een vierkante matrix A gevuld met getallen aij ≥ 0 met
aij ∈ R heet dubbel stochastisch als de som van zowel iedere i-de rij als iedere j-de
kolom optelt tot 1 [11, 17].

Kronecker-product Het Kronecker-product van twee matrices A⊗B, waarbij A een m×n
matrix en B een p×q matrix is, is een elements gewijze vermenigvuldiging van elementen
van matrix A met de hele matrix B waardoor je een mp × nq blokmatrix krijgt. Dus

uitgeschreven: A⊗B =

a11B · · · a1nB
...

. . .
...

am1B · · · amnB

 [15].

Niet-singuliere matrix Een matrix A is niet-singulier als de matrix een inverse heeft. In
andere woorden matrix A is niet-singulier als det(A) 6= 0 [18].

Postief definiete matrix Voor een matrix A ∈ Rn×n geldt xTAx > 0 voor alle x ∈ Rn,
x 6= 0. Voor een PD matrix geldt dat alle eigenwaarden λ > 0 [3, 12].

Postief semi-definiete matrix Voor een matrix A ∈ Rn×n geldt xTAx ≥ 0 voor alle x ∈ Rn,
x 6= 0. Voor een PSD matrix geldt dat alle eigenwaarden λ ≥ 0 [3].

Symmetrische matrix Een vierkante matrix A heet symmetrisch als A = AT [20].
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Tuning variabele De tuning variabele van een model wordt gebruikt om het gedrag van
een algoritme te controleren. Het algoritme creëert voor iedere waarde van de tuning
variabele een ander model [7].

Pχ(y) Pχ(y) = argmin
v∈χ
‖v − y‖.

DQN distributed quasi-Newton.
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C Pseudocode simulaties

Voor het runnen van de simulaties zijn er drie stukken code geschreven. Het gaat hierbij om
twee functies, een voor de gedistribueerde gradiëntmethode met een variërend aantal werkende
punten (sectie 2.2) en een voor de Newton-achtige methode met diagonale correctie voor ge-
distribueerde optimalisatie (sectie 2.5). Deze twee functies worden uitgevoerd in een algemeen
script welke voor meerdere runs de functies uitvoert met dezelfde functies en matrices als
input. Een idee hoe de functies opgebouwd zijn wordt hieronder gegeven.

Functie 1: Gedistribueerde gradiëntmethode met een variërend aantal werkende punten.

Input: Aantal punten n, kostenfuncties fi, afgeleide van de kostenfuncties dfi,
dubbelstochastische verbindingsmatrix tussen de punten C, maximaal aantal
iteraties MaxIteraties, stapgrootte α, convexiteitsconstante µ, dimensie van
het probleem d, initiële gok x-waarden x. (i = 1, . . . , n)

Output: Functiewaarde voor ingevoerde x tijdens iteratie k en relatieve fout per iteratie k.
1: δ = min{(1− αµ)2, δmax}
2: for i = 1, . . . , n

3: Bereken de uitkomst van de kostenfunctie; fuit(0)
i = fi(x

(0)
i ).

4: for k = 0, 1, 2 . . . , MaxIteraties
5: q(k) = max{1− δ(k+1), qmin}.
6: Maak alle punten actief met de kans q(k).
7: for i = 1, . . . , n ; (Ωi = 1)
8: for j = 1, . . . , n ; (i 6= j) & (Ωj = 1)
9: Bereken de som van de gewichten van de verbindingen met de actieve buur-

punten; SomC(k)
i += Cij .

10: Bereken de som van de gewichten van de verbindingen met de actieve buur-
punten, vermenigvuldigd met de x-waarde in punt j; SomCx(k)

i += Cijx
(k)
j .

11: for i = 1, . . . , n ; (Ωi = 1)
12: Bereken de nieuwe x-waarde door middel van de onderstaande functie;

x
(k+1)
i = Pχ

{(
1− SomC(k)

i

)
x

(k)
i + SomCx(k)

i −
α
q(k)
∇fi (x

(k)
i )
}
.

13: for i = 1, . . . , n

14: Bereken de uitkomst van de kostenfunctie; fuit(k+1)
i = fi(x

(k+1)
i ).

15: Bereken de relatieve fout in het punt i; RelEr(i) = ‖x(k)
i − ai‖ / ‖ai‖.

16: Bereken de relatieve fout gemiddeld over alle n punten tijdens iteratie k.
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Functie 2: Newton-achtige methode met diagonale correctie voor gedistribueerde optimali-
satie.

Input: n, fi, dfi, C, MaxIteraties, α, d en x, zoals gedefinieerd in functie 1. De
Hessiaan van de kostenfuncties Hfi, consensus parameter γ, correctie parameter
voor benaderen van de Hessiaan θ, nummer van DQN-methode die uitgevoerd
wordt DQNnr. (i = 1, . . . , n)

Output: Functiewaarde voor ingevoerde x tijdens iteratie k en relatieve fout per iteratie k.
1: for i = 1, . . . , n

2: Bereken de uitkomst van de kostenfunctie; fuit(0)
i = fi(x

(0)
i ).

3: for k = 0, 1, 2 . . . , MaxIteraties
4: for i = 1, . . . , n
5: for j = 1, . . . , n ; (i 6= j)
6: Bereken de som van de gewichten van de verbindingen tussen de punten,

vermenigvuldigd met het verschil in x-waarden met de actieve buurpunten j;
SomC(k)

i += Cij(x
(k)
i − x

(k)
j ).

7: for i = 1, . . . , n

8: Bereken matrix A(k)
i door A(k)

i = γHfi(x
(k)
i ) + (1 + θ)(1− Cii)I.

9: Bereken vector b(k)
i door b(k)

i = (A
(k)
i )−1

(
γ∇fi(x(k)

i ) + SomC(k)
i

)
.

10: switch (DQNnr)
11: case 0 p = −b(k)

12: case 1
13: if (k = 0)
14: for i = 1, . . . , n
15: for j = 1, . . . , n ; (Cij > 0)
16: if i 6= j

17: u
(k)
i += Cij b

(k)
j .

18: else u
(k)
i += θ(1− Cii) b(k)

j .
19: for i = 1, . . . , n
20: for j = 1, . . . , n ; (i 6= j)
21: Bereken de som over het gewicht van de verbinding met actieve

buren vermenigvuldigd met de u-waarde; SomCu(k)
i += Ciju

(k)
j .

22: for i = 1, . . . , n

23: Bereken de matrix Λ
(0)
i uit Λ

(k)
i u

(k)
i =−

(
(1 + Cii)I− γHfi(x(k)

i )
)
u

(k)
i − SomCu(k)

i .

24: else Voer regel 14 t/m 18 uit om u
(k)
i te berekenen.

25: p = −b(k) + Λ
(0)
i u

(k)
i .

26: case 2
27: Voer regel 14 t/m 23 uit (tijdens ieder iteratie k).
28: p = −b(k) + Λ

(k)
i u

(k)
i .

29: Update de x-waarde x(k+1)
i = x

(k)
i + αp.

30: for i = 1, . . . , n

31: Bereken de uitkomst van de kostenfunctie; fuit(k+1)
i = fi(x

(k+1)
i ).

32: Bereken de relatieve fout in het punt i; RelEr(i) = ‖x(k)
i − ai‖ / ‖ai‖.

33: Bereken de relatieve fout gemiddeld over alle n punten tijdens iteratie k.
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