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4  Optimització global

L’objectiu de les tècniques d’optimització global (OG) és trobar l’òptim d’una funció f(X) que té, o
pot tenir, més d’un òptim local. Com ja s’ha dit, els algorismes d’optimització arriben a algun
d’aquests òptims locals segons les característiques de l’algorisme i les condicions de partida, però no
garanteixen en absolut que l’òptim local trobat sigui el millor de tots.

Es tracta d’un problema intrínsecament difícil per al qual no es disposa de tècniques sòlides. El seu
estudi sistemàtic no s’ha abordat fins fa relativament poc temps. Malgrat això, i atès que el problema
es pot presentar en la realitat, convé tenir algunes nocions sobre els procediments proposats
especialment sobre aquells que resulten generalment més operatius.

Ens limitarem als problemes sense restriccions, encara que a la pràctica es treballa, habitualment, en
un conjunt fitat S del qual es pot assegurar, pel coneixement que es té del problema, que conté l’òptim
global. Aquest conjunt es defineix mitjançant restriccions molt senzilles (per exemple, S és un
hiperparal·lelepípede) la qual cosa permet dir, en qualsevol cas, que el problema es pot tractar,
fonamentalment, com un problema d’optimització sense restriccions.

Els procediments d’optimització global són nombrosos i variats i admeten diferents classificacions.
Una d’aquestes classificacions considera, d’una banda, els procediments deterministes i, d’altra banda,
els aleatoris. Els primers necessiten, per assegurar l’èxit, que la funció f tingui alguna propietat
específica; els aleatoris o estocàstics són més flexibles, però no garanteixen absolutament l’èxit encara
que la probabilitat de trobar l’òptim global amb una precissió donada augmenta amb la dimensió de
la mostra que s’utilitza.

Un altre criteri de classificació possible es basa en quin és el tipus d’idea bàsica en què s’inspiren els
procediments:

1. Partició i cerca

2. Aproximació i cerca

3. Decreixement global
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4. Millora de mínims locals

5. Enumeració de mínims locals

1. Partició i cerca

Es fa una partició del conjunt S en subregions cada vegada menors, de manera similar a la que s’aplica
als procediments de separació i fitació (branch-and-bound) en optimització combinatòria i, igual que
en aquests procediments, s’utilitzen fites inferiors del valor de la funció a cada subconjunt. La
dificultat és que el càlcul de la fita no sempre és factible i, per tant, aquests procediments no són un
instrument d’aplicació general. La idea, però, és útil per a problemes en què les fites són ajustades i
fàcils de calcular.

2. Aproximació i cerca

La funció f se substitueix per una aproximació més fàcil de tractar que la funció original, la qual es
va millorant progressivament. Hi ha procediments concrets d’aquest tipus que funcionen bé per a
funcions d’una variable, però el cas n > 1 és més difícil i els procediments proposats són,  

generalment, excessivament complicats.

3. Decreixement global

La idea bàsica consisteix a millorar progressivament els valors de f fins a trobar el màxim global.

Amb els procediments deterministes aquesta idea és molt difícil de dur a la pràctica. Aquests
procediments arriben, en el millor dels casos, a òptims locals difícils d’evitar; una idea per assolir
aquest objectiu és modificar la trajectòria en algorismes de descens per tal d’esquivar els òptims locals
que no siguin globals. Això només és factible si es coneix prèviament el valor de la funció en l’òptim
global, cosa que només passa en alguns problemes particulars.

En canvi, els procediments aleatoris ofereixen possibilitats interessants:

3.a. Ús de direccions aleatòries

Suposem que en una iteració k s’ha arribat a un punt ; aleshores, s’obté aleatòriament un punt 
segons una distribució G  i es determina X  mitjançant una funció  de manera quek k
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Hi ha diferents possibilitats per a la funció D:
i) escollir, entre X  o , el punt que doni un valor menor per a f;k-1

ii) minimitzar  per a " 0 [0,1];  

iii) minimitzar la mateixa expressió per a " 0 [0,2];  

iv) minimitzar una aproximació polinomial de f, etc.

Si les distribucions G  verifiquenk

(amb els subconjunts A de volum no nul), aleshores la probabilitat que X  pertanyi a un entorn dek

l’òptim global tendeix a 1 quan k tendeix a 4, és a dir, la condició expressada vol dir que, sigui quin
sigui el subconjunt A, hi ha una probabilitat igual a 1 d’escollir un punt que pertanyi a aquest
subconjunt, com a mínim en una de les iteracions.

La determinació de les funcions G no és trivial i la qüestió de les condicions per aturar l’execució de
l’algorisme no està resolta clarament.

3.b.- Adaptació al cas continu de la recuita simulada

Donat un punt X es genera un punt veí, X’, i se substitueix X per X’ si f(X’)# f(X) o amb probabilitat  

en cas contrari. ($ és un paràmetre que anirà decreixent a mesura que avanci el procés.)

El problema principal d’aquest enfocament és definir el procediment de selecció o generació de la
solució veïna. Una possibilitat ?prometedora” és generar un vector aleatòriament, determinar la
intersecció amb la frontera de S de la trajectòria que, des de X, segueix la direcció i el sentit del vector
esmentat i desplaçar-se, sobre el segment obtingut, una certa fracció de la seva longitud. Aquesta
fracció ha d’anar decreixent a mesura que l’aplicació del procediment avança. Subsisteix la dificultat
d’escollir una regla adequada per aturar l’algorisme, però, hi ha diferents maneres raonables de fer-ho.

4. Millora de mínims locals

Es tracta de generar una seqüència de mínims locals de valor decreixent (l’últim és l’òptim global).
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Suposem que s’ha determinat un òptim local: es busca un punt en què el valor de la funció coincideixi
amb el que adopta en el mínim local esmentat i que no sigui un mínim local trobat anteriorment. A
partir d’aquest punt s’aplica un procediment d’optimització local i es reitera. L’obstacle principal és,
evidentment, trobar un punt amb les característiques esmentades; en general, això és tan difícil com
el problema original.

5. Enumeració de mínims locals

La idea bàsica és fer una enumeració completa (o parcial: per exemple, limitar-se a un subconjunt
?prometedor”) dels mínims locals.

Però, com dur a la pràctica aquesta idea tan senzilla? Encara que es disposi d’un procediment segur
d’enumeració de mínims locals, cosa que, en general, no és fàcil, el nombre de mínims locals pot ser
molt elevat.

Els procediments deterministes d’aquest tipus són complicats i poc segurs.

Els més prometedors són els procediments aleatoris. Generalment consisteixen a aplicar un
procediment d’optimització local, P, a partir de tots o d’una part dels punts que s’han obtingut amb
un procediment de mostreig aleatori de S.

El procediment més simple és l’anomenat multistart, que es pot considerar tradicional. Consisteix a
aplicar P a tots els punts d’una mostra obtinguda a partir d’una distribució uniforme sobre S; adoptar
com a solució el millor dels mínims locals obtinguts d'aquesta manera. El valor de la funció per a la
solució convergeix cap al valor òptim amb probabilitat 1 quan la dimensió de la mostra augmenta (de
fet, això també és cert si es reté el millor valor de la funció d’entre els corresponents als punts de la
mostra).

En general, molts dels càlculs que es fan són redundants, ja que s’arriba al mateix òptim local des de
diferents punts de partida. (En aquest sentit, és interessant el concepte de regió d’atracció d’un mínim
local: conjunt de punts des dels quals l’aplicació P porta al mínim local esmentat !tots els punts de
la mostra que són de la mateixa regió d’atracció porten al mateix mínim local. S’han fet desenvolupa-
ments interessants considerant unes probabilitats a priori del nombre de mínims locals i de la dimensió
de les regions d’atracció amb un enfocament bayesià, però el tractament d’aquesta qüestió excedeix
els límits d'aquest text.)

Per tal d’evitar càlculs inútils, l'ideal seria aplicar P una sola vegada a cada regió d’atracció. No hi
ha procediments que permetin garantir que s’assoleixi aquest objectiu, llevat de casos excepcionals,
però sí n’hi ha que s’hi aproximen. La reducció consisteix a eliminar una fracció, determinada a
priori, dels punts de la mostra (les solucions eliminades són aquelles a què corresponen els valors
pitjors de f ); la concentració consisteix a transformar la mostra mitjançant l’aplicació d’unes quantes 
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iteracions de P. Després d’una reducció i una concentració es pot procedir a formar grups (clusters),
cosa que es fa a partir d’un punt llavor (seed point), que pot ser el punt amb millor valor de f d’entre
els no assignats encara a cap grup o bé el mínim local que s’obté si s’aplica P al punt esmentat; es van
afegint punts al grup mitjançant l’aplicació d’una regla fins que se satisfà un criteri (la regla i el criteri
caracteritzen els procediments d’agrupació; ambdós normalment estan relacionats: les regles habituals
es basen en la densitat !nombre de punts per unitat de volum! o en la distància, i els criteris són que
la densitat no sigui inferior a un valor determinat i que la distància entre qualsevol parell de punts del
grup no sigui superior a una distància crítica). Un d’aquests procediments d’agrupació és el d’enllaç
unitari (single linkage) en el qual s’incorpora el punt no agrupat més proper al grup que s’està
construint fins que la distància del punt candidat al grup ultrapassa un valor crític (la distància d’un
punt al grup es pot definir com la distància d'aquest punt al punt del grup que tingui més a prop); quan
ja no es poden afegir més punts al grup se’n comença a construir un altre, i així successivament fins
a establir una partició de tots els punts.

El procediment es pot aplicar iterativament; a cada iteració es genera una mostra de N elements i els
mínims locals procedents d’iteracions anteriors actuen com a llavors. El procediment presenta
propietats teòriques fortes si es defineix adequadament la distància crítica. Evidentment, hi ha
procediments d’agrupació millors (que utilitzen definicions de la distància d’un punt a un grup en les
quals intervé la distància del punt a més d’un element del grup). Malgrat això, res no garanteix que
els punts d’un mateix grup pertanyin a la mateixa regió d’atracció, ni que totes les regions d’atracció
hi estiguin representades; per tant, si s’aplica P una sola vegada a cada grup pot passar que no
s’obtinguin alguns òptims locals als quals s’arribaria des de punts que estan a la mostra inicial (així
doncs, es perd una propietat important del procediment multistart: si a la mostra hi ha un punt que
pertany a certa regió d’atracció determinada, es troba el mínim local corresponent a aquesta regió).

Hi ha procediments que combinen l’eficiència computacional dels procediments d’agrupació amb les
virtuts teòriques de multistart. Aquests procediments, anomenats multinivell, utilitzen els valors de
la funció en els punts de la mostra per obtenir informació sobre l’estructura de f (en aquests
procediments la mostra s’expandeix iterativament). En el multilevel single linkage method, P s’aplica
a tots els punts de la mostra, llevat que n’hi hagi un altre, a una distància inferior a un valor crític
determinat, amb un valor menor de la funció (els grups són implícits i, segons com es defineixi la
distància crítica, el procediment coincideix amb l’aplicació de P a tots els punts de la mostra, sempre
que no s’apliqui prèviament el procediment de reducció); ara bé, si es vol, es poden construir grups
associant un punt a un mínim local si hi ha una seqüència de punts (tals que la distància entre dos
consecutius no superi la distància crítica, amb valor de f decreixent a la seqüència) que els uneixi (això
no exlou el fet que un punt pugui quedar vinculat a més d’un mínim). El procediment és relativament
senzill, però té propietats bastant fortes (si s’escull adequadament la distància crítica, el nombre de
vegades que cal aplicar P és finit amb probabilitat 1 i, a la llarga, tots els mínims locals són assolits).
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4.1 Xarxes neuronals

Amb el nom de xarxes neuronals (neural networks) es fa referència a un dels mètodes de resolució de
problemes que intenta imitar els processos que es realitzen en el nostre cervell, molt especialment el
procés d’aprenentatge. En aquest apartat volem descriure, de manera elemental, les xarxes neuronals
i destacar la seva relació amb l’optimització no lineal i, en particular, amb l’optimització global. El
motiu d’incloure una introducció a les xarxes neuronals és doble: d’una banda, el tema té un interès
recent com a tècnica que pot resoldre alguns problemes d’organització industrial; d’altra banda, una
de les fases crítiques en l’aplicació de xarxes neuronals, l’aprenentatge, es pot considerar que
constitueix en si mateixa un problema d’optimització global, com veurem més endavant.

Les xarxes neuronals s’inclouen en el conjunt de tècniques d’intel·ligència artificial i tenen el seu
origen (1943) en voler modelitzar el funcionament del nostre cervell mitjançant la utilització dels
ordinadors. Fins al final dels anys vuitanta no apareixen les primeres aplicacions de xarxes neuronals.
Entre les aplicacions de xarxes neuronals destaquem les que s’utilitzen en reconeixement de patrons
(p.ex.: aproximació de funcions, especialment les no lineals), les que s’utilitzen per classificar (p. ex.:
formació de grups) i les que tenen com a objectiu optimitzar (especialment en problemes d’optimitza-
ció combinatòria com el del viatjant de comerç). Per poder aplicar les xarxes neuronals a un cas
concret hi ha uns requeriments bàsics que cal complir: s’ha de disposar d’una gran quantitat de dades
per processar (per a l’aprenentatge), s’ha de trobar una topologia (estructura o arquitectura) de la xarxa
que sigui senzilla i que permeti modelitzar el sistema i, finalment, cal disposar d’un algorisme
d’aprenentatge adient. Així doncs, la tècnica que aquí es presenta no és d’àmbit general. En alguns
casos la utilització de xarxes neuronals ha estat millor que la utilització d’eines convencionals, però
en d’altres ha resultat pitjor. Tot i que a vegades se n'obté un resultat satisfactori, les xarxes no
aporten informació dels factors o les decisions que han conduït al resultat concret, això implica, entre
d’altres qüestions, que per actualitzar cal tornar a fer l’aprenentatge encara que no canviï la topologia
de la xarxa. En la fase d’aprenentatge s’utilitzen uns patrons que es vol que segueixi el nostre model
neuronal, és a dir volem que la xarxa neuronal respongui com els patrons de comportament que ha
après i, si més no, que l’error comès sigui mínim. En finalitzar la fase d’aprenentatge es tenen uns
valors dels pesos determinats, però no es disposa d’un model explicatiu del perquè del resultat donat;
aquest és el motiu pel qual qualsevol actualització ha de passar una altra vegada per la fase
d’aprenentatge. (A. Aguilar, ?Aplicación de las redes neuronales a problemas de producción”,
Document Intern de Treball, DIT 96/03 del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC,
s'amplia algun dels conceptes resumits en aquest paràgraf.)

Conceptes bàsics

Neurona: En biologia, una neurona és la unitat bàsica del sistema nerviós; en el camp de les xarxes
artificials, la neurona serà també la unitat bàsica. Hi ha molts tipus de neurones biològiques en el
nostre sistema nerviós, però nosaltres considerarem que les xarxes artificials estan formades per
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neurones elementals. De fet, els estudis actuals en xarxes neuronals s’interessen per modelitzar i
simular la diversitat de neurones biològiques i, posteriorment, incorporar-la a les xarxes artificials;
aquesta és una de les línies importants de recerca.

Una neurona elemental es pot considerar, a grans trets, que és constituïda per una “caixa negra”, a
la qual arriben unes entrades (o impulsos nerviosos), x , x , x ,..., x , i de la qual s’obté una sortida1 2 3 n

(o resposta nerviosa), v, que pot ser transmesa a altres neurones de la xarxa.

A la “caixa negra” es pot suposar que es realitzen dos processos consecutius: 

- càlcul de l’entrada “neta” a la neurona, com una ponderació dels senyals d’entrada

- aplicació d’una funció d’activació al valor net d’entrada a la neurona, u.

.

El resultat (o sortida), v, pot ser continu o binari. Són moltes les aplicacions en què el resultat és
binari, és a dir, consisteix en l’activació o en la no-activació de la neurona.

Funció d’activació: La funció d’activació té com a entrada el valor net u (en general, serà un valor
real) i com a sortida el valor v (que pot ser real o binari). La funció d’activació no és més que la
funció de transferència del que anomenàvem “caixa negra”. Les funcions d’activació poden ser de
diferents tipus: lineals o no lineals, discretes o contínues, diferenciables o no diferenciables,
deterministes o aleatòries. Per al que volem reflectir en aquest text, ens interessem per la funció
d’activació anomenada sigmoide, que descrivim analíticament i gràficament a continuació i que és no
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lineal, contínua, diferenciable i determinista.

Funció sigmoide

Pesos: En la descripció de la neurona elemental apareixen uns pesos, w , que es podria dir que regulenj

la intensitat de la transmissió del senyal que prové de l’entrada, x , i arriba realment (netament) a laj

neurona. En una xarxa neuronal, els pesos, w , regulen la intensitat del senyal que, un cop enviat perji

la neurona j, arriba realment a la neurona i. La informació neta que entra a la neurona i, u , és eli

resultat de ponderar la informació enviada per cadascuna de les neurones j que estan connectades a
la neurona i.

x és el nivell d’activació de la neurona j.j

w és el pes associat a la transmissió d’informació des de la neurona j cap a la neurona i.ji

u és el valor net que entra a la neurona i.i

Els pesos w  són valors reals que han anat canviant en el procés d’aprenentatge i que, una vegadaji

finalitzada aquesta fase, es mantenen constants. Un pes positiu indica que la transmissió és excitadora;
un pes negatiu indica que la transmissió és inhibidora.

Una vegada la xarxa ha après, el coneixement adquirit queda emmagatzemat en el valor associat als
pesos.

Xarxa neuronal: Podem expressar una xarxa neuronal en termes de teoria de grafs. Una xarxa
neuronal és un graf, G(V, A), en què els vèrtexs són neurones i l’existència d’un arc (j,i) entre dues 

neurones indica la transmissió del senyal de sortida de la neurona j cap a la neurona i. El valor associat
a l’arc (j,i) és el pes w . Una neurona pot tenir assignat un atribut, anomenat “biaix”, 2 , que s’utilitzaji i

com una entrada més. Depenent del pes assignat a aquesta entrada, s’està donant més o menys
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influència a les neurones veïnes en l’activació de la neurona i. Sovint s’afegeix una unitat extra a la
capa d’entrada, que sempre està activa i que es connecta a totes les altres neurones.

La topologia de les xarxes neuronals (també anomenada estructura o arquitectura) és molt variada.
Una de les més senzilles i majoritàriament utilitzada és l’anomenada feed-forward (multicapa
unidireccional), caracteritzada per l’existència d’una capa de neurones d’entrada (input), una o més
capes de neurones anomenades ocultes (hidden) i una capa de neurones de sortida (output). Les
connexions són unidireccionals, és a dir, van des de la capa d’entrada fins a la primera de les ocultes,
i des d’aquesta a la següent oculta, i així successivament fins a arribar a la capa de sortida. No hi ha
realimentació ni connexions entre dues capes no adjacents.

En realitat, les xarxes feed-forward són una generalització de l’anomenat perceptró, en el qual només
hi ha una capa d’entrada i una de sortida, no existeixen capes ocultes i es permeten totes les
connexions entre neurones de la capa d’entrada i neurones de la capa de sortida. La senzillesa
d’aquesta xarxa comporta incapacitat de modelitzar una amplitud de problemes, entre ells els que no
són linealment separables. Vegem-ne un exemple que no és linealment separable i que no podrem
modelitzar amb el perceptró. Suposem la funció lògica ?o exclusiu” (XOR); si representem
gràficament els valors possibles de les variables, veurem que no podem dibuixar cap recta que generi
dos subespais d’acord amb el valor de la funció XOR.

També podem comprovar analíticament que el perceptró dóna com a solució una recta i no permet
modelitzar la funció XOR. De fet, aquest va ser el motiu pel qual durant un període de 13 anys es va
abandonar la recerca en aquest camp.
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x1 x2 XOR

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Aprenentatge: Un cop seleccionades la topologia de la xarxa i la funció (o les funcions, si n’hi ha més
d’una) d’activació, cal obtenir els pesos de les connexions per tal que la xarxa modelitzi el que es vol.
El procés d’aprenentatge és un procés iteratiu que parteix d’uns pesos inicials que es modifiquen a
cada iteració segons una expressió genèrica del tipus:

Per al procés d’aprenentatge cal disposar de gran quantitat de dades. Des del punt de vista pràctic,
l’aprenentatge es pot estructurar en tres etapes: la primera és la d’aprenentatge en sentit estricte, en
la qual es parteix d’uns pesos generats a l’atzar que es van modificant, utilitzant una gran part de les
dades disponibles. A la segona etapa cal utilitzar dades no incloses a l’etapa anterior, que serveixen
per realitzar un test (interessa que siguin dades representatives del tipus de problema que es vol
resoldre), al final del qual es pot decidir canviar o no els pesos trobats a l’etapa anterior. La tercera
etapa és la de validació, que naturalment necessita dades no utilitzades en les etapes anteriors.

A la fase d’aprenentatge hi ha dos punts crítics: la convergència de l’algorisme d’aprenentatge i
l’anomenat sobreentrenament (overtraining). Pel que fa a la primera qüestió, cal dir que ens trobem
amb un problema d’optimització global (sense restriccions), és a dir, hi ha molts òptims locals. És
usual que la funció que cal optimitzar sigui l’error quadràtic; així, en aquest cas, en la fase
d’aprenentatge es vol resoldre un programa matemàtic, al qual podem aplicar qualsevol algorisme o
programari d’optimització no lineal i els mètodes de resolució que hem vist per a l’optimització
global.

La segona qüestió fa referència al fet que quan hi ha sobreentrenament la xarxa no generalitza sinó
que ha après perfectament les dades que li hem donat, però no ens serveix per donar una resposta
general al nostre problema (ha “memoritzat” exactament cadascuna de les entrades). Pensem en un
exemple d’aplicació de xarxes neuronals a previsions d’una sèrie temporal. Imaginem el cas més
senzill d’ajust d’una funció lineal per mínims quadrats. El model que es vol trobar és una funció lineal
que s’aproximi a la sèrie però que no passi per tots els punts de la sèrie. En aquest últim cas es diria
que la xarxa neuronal està sobreentrenada i no ens serveix com a model.



D ' Xp , Pdp ; p ' 1, ..., P

Xp , Pdp
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L’aprenentatge pot ser supervisat o no supervisat. Quan és supervisat a la xarxa se li subministren unes
entrades de les quals sabem quina és la resposta i podem calcular una funció error que interessarà
minimitzar. En l’aprenentatge no supervisat, la xarxa aprèn de manera autònoma; el procés més típic
d’aquesta classe es basa en la competició entre neurones per activar-se. En aquest procés s’utilitza una
funció anomenada energia, que es vol que en l’estat final tingui un valor mínim (són d’aquest tipus
les funcions de Hopfield i Tank, de Ramanujan i Sadayapan, etc.). En aquest text ens centrarem en
l’aprenentatge supervisat; en concret, descriurem breument la base de l’algorisme backpropagation,
del qual existeixen moltes variants o modificacions i que és el més utilitzat avui en dia per a
l’aprenentatge de xarxes neuronals feed-forward.

Xarxa feed-forward amb aprenentatge backpropagation

Les xarxes feed-forward amb backpropagation constitueixen un nucli molt important de les aplicacions
de xarxes neuronals que es fan actualment. Cal recordar que les xarxes feed-forward són xarxes
multicapa amb connexions unidireccionals d’entrada a sortida en les quals només hi ha connexions
entre dues capes adjacents. La funció d’activació utilitzada és la sigmoide.

S’ha comentat que les xarxes feed-forward provenen de l’històric perceptró; doncs bé, també
l’algorisme backpropagation prové de l’algorisme utilitzat per a l’aprenentatge del perceptró anomenat
algorisme delta, d’aquí que en la bibliografia sobre el tema es parli d’algorisme delta si estem en una
xarxa de només dues capes, una d’entrada i una de sortida, i que en el cas multicapa l’algorisme
s’anomeni backpropagation.

L’algorisme d’aprenentatge backpropagation (o delta per al perceptró) és del tipus supervisat, és a dir,
se subministren les entrades a la xarxa, la xarxa calcula la sortida i aquesta sortida es compara amb
la sortida volguda. Es calcula l’error quadràtic i es propaga cap enrere, de la sortida a l’entrada,
modificant els pesos de manera que es minimitzi l’error quadràtic (de fet, l’algorisme permet incloure
d’altres funcions de mesura de l’error; existeix algun treball sobre aquest tema). És a dir, hi ha una
fase de càlcul de l’activació de les neurones de la capa de sortida (en funció dels valors a l’entrada de
la xarxa i dels pesos), fase que s’anomena d’adaptació; després hi ha una propagació de l’error, en què
primer es modifiquen els pesos de les connexions amb les neurones de la capa de sortida, després es
passa a la modificació dels pesos de la capa oculta adjacent i així fins a arribar a les neurones de la
capa d’entrada, d’aquí el nom de backpropagation. 

Per iniciar l’algorisme es necessita un conjunt d’entrenament de la xarxa o de “patrons”, D, és a dir,

en què  és la informació que es presenta a la capa d’entrada de la xarxa i la resposta volguda

a la capa de sortida, respectivament.
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Es pot expressar d’una manera simplificada la relació que permet realitzar la modificació dels pesos
si es defineix µ com un paràmetre, anomenat ràtio d’aprenentatge (learning rate), que regula la
rapidesa d’aprenentatge, i essent *(t) la propagació de l’error obtingut a t

A l’algorisme backpropagation estàndard els pesos es modifiquen després d’entrar tots els elements
del conjunt D de patrons. S’intenta minimitzar l’error sobre tot el conjunt d’entrenament. Una
característica important és que el paràmetre d’aprenentatge µ és d’àmbit global. La funció error que
s'ha de minimitzar és normalment la següent:

d és la resposta que es vol obtenir a la sortida en presentar-li el patró p, a la neurona ip,i

v és el vector de l’activitat de les neurones de la capa de sortida (N multicapa) en presentar-li elp,i
N

patró p a la neurona i.

S’han de corregir els pesos de la xarxa per tal que al final de l’aprenentatge l’error sigui mínim. La
proposta concreta de propagació de l’error als pesos pren com a referència l’algorisme de “descens
pel màxim pendent” o steepest descent. 

L’algorisme de descens pel màxim pendent presenta problemes de convergència, com ja s’ha comentat
al capítol corresponent, de manera que amb l’algorisme backpropagation versió estàndard
l’aprenentatge és lent. 

Vegem algunes de les modificacions i extensions de l’algorisme de backpropagation:

- No esperar per modificar els pesos fins que s’hagin presentat tots els patrons del conjunt
d’aprenentatge, sinó passar un patró i recalcular pesos, passar-ne un altre i recalcular, i així
successivament.

- Presentar els patrons en ordre aleatori

- Afegir algun terme en el càlcul de l’increment de pes, com per exemple, fer intervenir, un terme que
incorpora l’última variació obtinguda del pes:

- Una de les variants de l’algorisme backpropagation és l’anomenat “delta-bar-delta”, que tendeix a
accelerar la convergència sense oscil·lacions no vlgudes. Aquesta variant suggereix utilitzar el
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paràmetre d’aprenentatge de forma dinàmica, associant-lo a cadascun del pesos w, com s’observa
a l’expressió següent:

El paràmetre d’aprenentatge µ  varia d’acord amb les regles heurístiques següents:w

- Si la derivada parcial respecte de w  ha canviat de signe, es disminueix el paràmetre.ij

- Si la derivada parcial manté el mateix signe durant algunes iteracions, µ  hauria d’augmentar.w

- D’altres intents de millorar l’aprenentatge provenen d’afegir connexions entre capes no adjacents,
això augmenta la complexitat de la xarxa, cosa que porta a un procés d’aprenentatge més lent.

- També s’ha considerat que el procés d’aprenentatge supervisat pot barrejar-se amb el no supervisat,
i crear d’aquesta manera xarxes híbrides.

Sense entrar en el detall del càlcul de les derivades parcials, a continuació es presenten els passos que
cal seguir en la primera etapa d’un algorisme basat en l’algorisme backpropagation, per a una xarxa
feed-forward de N capes.

p0 Inicialització dels pesos i paràmetres (en general, a l’atzar) (t=1)

p1 Mentre quedin patrons del conjunt d’entrenament per presentar, fer:

. Presentar un patró p a la capa d’entrada de la xarxa.

. Calcular la resposta de la xarxa a la capa de sortida (capa N), v .p
N

. Calcular *  per a totes les neurones, i, de la capa de sortida. Per al cas de la funció d’errorp,i
N

quadràtica queda

en què
d  és el valor desitjat de resposta de la neurona i al patró pp,i

v  és el resultat obtingut a la neurona i de la capa de sortida en ser presentat a lap,i
N

xarxa el patró p

u  és el valor net d'entrada a la neurona i de la capa de sortida.i
N

. Calcular (recursivament)  *  per a les neurones i de les capes ocultesp,i
n
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. Calcular )w , després de presentar el patró pji 

. Calcular wji

t = t+1

Després de l’etapa anterior i amb els pesos obtinguts, cal presentar a la xarxa un conjunt de patrons
“test” i mesurar l’error obtingut per decidir si s’accepten els valors dels pesos o si cal reiniciar
l’aprenentatge. Si aquesta segona etapa és satisfactòria es presenta a la xarxa un altre conjunt de
patrons per tal de validar el model obtingut.

Resum i conclusions

S’han donat els elements clau d’introducció a les xarxes neuronals i se n’ha buscat la relació amb el
tema que ens ocupa, que és l’optimització no lineal, en concret l’optimització global. Així doncs, per
calcular els pesos de la xarxa neuronal es poden utilitzar els mètodes de resolució vistos en
optimització no lineal sense restriccions i en optimització global. S’ha vist que l’algorisme de
backpropagation està inspirat en l’algorisme de gradient “descens pel màxim pendent o steepest
descent”, que presenta problemes de convergència (oscil·lacions al voltant de l’òptim local), cosa que
ha donat lloc a l’existència de moltes variants de l’algorisme estàndard inicial. Per al cas de
l’algorisme delta que va ser dissenyat per al perceptró (xarxa feed-forward simple de dues capes, una
d’entrada i una de sortida), la funció d’error és una funció convexa, no hi ha mínims locals i la
convergència de l’algorisme no és tan problemàtica. Ara bé, en una xarxa feed-forward multicapa la
funció quadràtica de l’error no és convexa i el problema de convergència es veu agreujat per
l’existència de múltiples mínims locals. Estem justament en l’entorn de l’optimització global i, per
tant, es poden aplicar les tècniques que es detallen en al capítol corresponent.
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5  Programació no lineal: alguns conceptes preliminars

5.1  Concepte de programa no lineal

Un programa matemàtic

en què f(X) i/o g(X) són no lineals, s'anomena programa no lineal (evidentment també es pot tractar
com un programa [MAX]).

5.2  Canvis de variable

En alguns casos, es pot reduir el nombre de restriccions i, fins i tot, convertir el programa no lineal
(que sovint anomenarem, abreviadament, PNL) en un problema d'optimització sense restriccions
mitjançant canvis de variable.

Per exemple:

a) y$ k es pot eliminar mitjançant un dels dos canvis següents:  

en què la variable r no està restringida.

b) l# y# u, mitjançant    

en què la variable r tampoc està restringida.



gi (X ) # 0 i ' 1, ..., m

hj (X ) ' 0 j ' 1, ..., p

[MIN] N 'j
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S'observa, però, que les restriccions s'eliminen a canvi d'introduir expressions no lineals que, a més,
no sempre tenen les propietats adequades. D'altra banda, un canvi de variable pot transformar una
funció que no tingui determinades propietats desitjables (per exemple, la convexitat) en una altra
funció que sí la tingui.

5.3  Eliminació de restriccions per altres procediments

a) Si una restricció és una igualtat, a vegades és possible aïllar-ne una de les variables, substituir-la
a les altres restriccions, resoldre el problema amb n-1 variables i trobar, després, el valor de la
variable eliminada. D'aquesta manera, la igualtat no intervé directament en la resolució del PNL,
cosa que és interessant perquè redueix la dimensió del problema i perquè, com es veurà, la
presència d'igualtats pot ser problemàtica.

b) A vegades, un raonament pot portar a la conclusió que una restricció determinada s'ha de complir
com a igualtat a l'òptim, cosa que permet aplicar el procediment anterior, o que no és activa a
l'òptim, cosa que permet suprimir-la. Aquesta conclusió s'ha de basar, però, en un raonament
rigorós i no es pot confiar en la intuïció ja que pot conduir a errors.

5.4  Determinació d'un punt factible

En molts algorismes es necessita una solució factible com a punt de partida. A vegades, és fàcil
obtenir aquesta solució mitjançant el simple examen de les restriccions o el coneixement que es té del
problema real que s'intenta resoldre, però en altres ocasions no és trivial determinar aquest punt de
partida.

Un dels procediments per obtenir una solució possible és el següent:

Se suposa que el PNL té m restriccions de desigualtat i p d'igualtat

Si en resoldre el problema d'optimització sense restriccions següent:

s'obté , el punt X  és factible al PNL (s'observa que el fet d'obtenir un valor òptim0

diferent de zero no implica que no hi hagi solucions factibles, atès que si la funció no té propietats
adequades a l'algorisme d'optimització, aquest ens pot portar a un òptim local).
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6  Condicions de Karush, Kuhn i Tucker

En la programació lineal, les condicions de Karush, Kuhn i Tucker tenen un paper semblant a la
condició de gradient nul en l’optimització sense restriccions. Aquestes condicions han estat conegudes,
durant molt temps, com a condicions de Kuhn i Tucker, atès que aquests autors les van publicar l’any
1951 i no es va descobrir, fins molt més tard, que Karush ja havia arribat al mateix resultat l’any
1939. La importància d’aquestes condicions és teòrica i pràctica: alguns algorismes consisteixen,
fonamentalment, en procediments per trobar un punt que les compleixi; permeten establir propietats
importants d’altres algorismes i tenen un paper essencial en l’anàlisi de la sensibilitat en la
programació no lineal, atès que, entre d’altres coses, els multiplicadors que apareixen en la definició
de les condicions són una generalització dels multiplicadors de Lagrange i de les variables duals de
la programació lineal i admeten interpretacions semblants, com es veurà més endavant en aquest
mateix capítol.

6.1  Enunciat

Donat el PNL

amb f i g diferenciables, es diu que se satisfan les condicions de Karush, Kuhn i Tucker (s’utilitzarà
sovint l’abreviatura KKT) en el punt , si i només si  (U és un vector de m components,
tants com el vector g) tal que

Per exemple, sigui el PNL
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En el punt  es compleixen les condicions de Karush, Kuhn i Tucker amb .

Efectivament,

6.2  Interpretació i teoremes

KKT1 és equivalent a dir que X és factible.

KKT2 indica que el producte escalar de U per g(X) és nul, però  i ; és a dir, que els
termes d’aquest producte escalar són # 0, per la qual cosa, perquè la seva suma sigui nul·la, 

han de ser tots nuls; és a dir, són nuls els components de U corresponents a restriccions no
actives en X (és a dir, tals que g (X) < 0).i   

KKT3  expressa, si es té en compte que (per KKT2) els components de U

corresponents a restriccions no actives són nuls, que  pertany al con determinat pels
gradients de les restriccions actives en X (és a dir, tals que g (X) = 0).i   

Fins aquí s’ha fet una "lectura" de les expressions que defineixen les condicions de Karush, Kuhn i
Tucker. A continuació s’estudiaran les seves implicacions.

Siguin X i A(X) una solució factible i el conjunt de les restriccions actives en aquest punt,
respectivament.

Es defineixen els conjunts següents, els elements dels quals s’anomenen direccions (aquests elements
són vectors i, de fet, defineixen una direcció i un sentit):



Pd 0 DF(X ) Y Pd 0 DN (X )

DF (X ) f DN (X )

KKT ] DM (X ) _ DN (X ) ' i

KKT Y DM (X ) _ DN (
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D (X) és el conjunt de direccions factibleP

D (X) és el conjunt de les direccions de millora de la funció objectiuM

D (X) és el conjunt de les direccions que formen angles no aguts amb els gradients de les restriccionsN

actives a X.

S’observa que

és a dir,

Teorema 1

Demostració:

Primer es demostrarà que

En efecte, per KKT

Sigui , és a dir, tal que

llavors,

és a dir,

Es demostrarà tot seguit que

Si es recorda el lema de Farkas:
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[V  0 un con determinat per V , ..., V ] ] [V  forma un angle no obtús amb tot vector que0 1 m 0

forma angle no obtús amb tots i cadascun dels V , ..., V ].1 m

Dit d’una altra manera, aquest lema (vegeu fig. 6.2.1) estableix

en què la implicació d’esquerra a dreta és immediata.

///
S’ha vist que

i, per tant,

i si es té en compte que, pel teorema 1,

es dedueix que

És a dir, KKT implica que no hi ha direccions factibles de millora de la funció objectiu.

Una interpretació precipitada d’aquest resultat pot dur a la conclusió que les condicions de Karush,
Kuhn i Tucker són suficients perquè X sigui un mínim local. Un punt en el qual es compleixen les
condicions KKT és normalment, però no sempre, un òptim local, atès que, encara que no hi hagi
direccions factibles de disminució de f, poden existir trajectòries factibles de disminució de f (no
rectilínies) i, en aquest cas, X no és un mínim local. Per exemple:

[MIN] x  i amb restriccions com les que es presenten a la fig. 6.2.2. 1



X̄
X̄
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Ara bé, si les funcions f i g tenen unes propietats addicionals determinades, les condicions de Karush,
Kuhn i Tucker són suficients no només perquè X sigui un mínim local sinó també perquè sigui òptim
local per al problema P.

Fig. 6.2.1

Donats els vectors V  i V , tot vector que pertany al con de costats ombrejats (determinat per les1 2 

perpendiculars a aquests dos vectors) forma angles no obtusos amb V  i V . El vector V’ és interior1 2

al con determinat per V  i V ; es pot expressar com una combinació lineal de coeficients no negatius1 2

de V  i V ; forma angles no obtusos amb tots els vectors interiors al con ombrejat. El vector V’’ és1 2

exterior al con determinat per V  i V ; no es pot expressar com una combinació lineal de coeficients1 2

no negatius de V  i V ; forma angle obtús amb els vectors interiors al con de costats ombrejats.1 2

Fig. 6.2.2

En el punt  es compleix KKT (com pot comprovar el lector) i, efectivament, no hi ha cap direcció
factible tal que f(X) disminueixi, però  no és un mínim local: hi ha trajectòries factibles tals que f(X)
disminueix.
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Teorema 2
f i g són convexes i es compleix KKT a X  | X  és un òptim.* *

Demostració:

Com que les funcions g  són convexes, cada restricció defineix un conjunt convex i la intersecció dei

conjunts convexos és un conjunt convex. Així doncs, el conjunt de solucions factibles és convex.

Es pot veure això directament:

Siguin

Sigui

Si  és una direcció factible

atès que, per hipòtesi, es compleix KKT.

Sigui Y factible; el vector Y-X  determina una direcció factible a causa de la convexitat del conjunt de*

solucions; per tant,

Com que f és convexa, es compleix

i com que el segon terme del segon membre és $ 0

(X  és òptim) ///*

De manera intuïtiva: si hi ha un punt factible, , millor que X , al seu entorn, hi ha una direcció*

factible de disminució de f (determinada per , atès que el conjunt de solucions factibles és
convex; això es contradiu amb el supòsit que a X  es compleix KKT).*

Aquest teorema també es pot demostrar si es parteix de les condicions globals d’optimalitat (apartat



X mínim local Y DM(X ) _ DF (X ) ' i

[MIN] z ' &x1

g1(X ) ' & 1 & x1
3 % x2 # 0

g2(X ) ' & x1 # 0

g3(X ) ' & x2 # 0

DF (X ) ' d1 , d2
) * d1 < 0 , d2 ' 0

DN (X ) ' d1 , d2
) * d2 ' 0

DM (X ) ' d1 , d2
) * d1 > 0

DM (X ) _ DF(X ) ' i

DM(X ) _ DN (X ) ' d1 , d2 * d1 > 0 , d2 ' 0 … i

DF(X ) f DN (X ) però DF (X ) … DN (X )

DM(X )_DF (X )'i
DM(X )_DN (X )'i DF(X )'DN (X )

DN (X )&DF (X )

Lg1 (X )'(0,1) Lg3 (X )'(0,&1) L f X ' (&1,0)
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9.4); aquestes condicions són condicions suficients d’òptim i, en els supòsits del teorema, són
equivalents a KKT.

Fins aquí la discussió del caràcter suficient de les condicions de Karush, Kuhn i Tucker. Però, són
condicions necessàries perquè X sigui un mínim local o global? S’observa que si X és un mínim local,
no hi ha direccions factibles de millora; per tant,

Ara bé, això no implica que es compleixi KKT, atès que  no implica, en general,
que  i, per tant, no implica KKT, excepte si  o si la intersecció de

D (X) amb  és buida. Si es donen aquestes últimes circumstàncies, les condicions den

KKT són necessàries perquè X sigui mínim local o global (no sempre, però, es compleixen les
circumstàncies comentades i pot no ser factible comprovar-ho !vegeu la fig. 6.2.3).

A l’exemple següent es pot veure que KKT no és una condició necessària perquè X sigui mínim.

Evidentment, el punt X=(1,0)’ és un mínim local i global. En aquest punt, g  i g  són les restriccions  1 3

actives i els seus gradients a X:

      

Per tant, no es compleix KKT.

S’observa

però



g1(x)
g2(x)

g3(x)

x

L g1(x)

L g2(x)

g1(x) g2(x)

g3(x)

x

L g2(x)L g1(x)

g1(x)
g2(x)

g3(x)

x

L f(x) œ Pd 0 DN (X ), › F (2)

20 0,g

œ 2 0 0,g
d F (0)

d 2
' 8@ Pd
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Fig. 6.2.3

A tots els esquemes, el conjunt de solucions
factibles és el triangle curvilini delimitat per g , g1 2

i g .3

a) El con ratllat correspon al conjunt
D (X) que, en aquest cas, coincideixN

amb D (X), excepte la frontera, queF

forma part del conjunt tancat D (X)N

però no del conjunt obert D (X).F

b) En aquest cas, D (X) = D (X); esN   F

tracta de conjunts tancats que
corresponen al con ratllat a la figura.

c) Les direccions que formen D (X) sónM

les que estan situades al semiplà obert
corresponent a la part ombrejada de la
recta perpendicular a Lf(X) que passa
per X.

Les condicions de Karush, Kuhn i Tucker són
necessàries per tal que X sigui mínim si es
compleix l’anomenada qualificació de restriccions
de Kuhn i Tucker:

Es compleix la qualificació de restriccions de
Kuhn i Tucker a X si

definida per a  (per a algun g > 0) que  

pren valors en ú   tal quen

a) F(0) = X.  

b) F(2) factible .

c) F(2) diferenciable en 2= 0 amb   

per a alguna 8> 0.  



› Pd 0 DN (X )_DM (X )
Pd

DN (X )_DM(X )' i

g(X )'A@X&b X̄

X̄

› X0 * gi X0 <0, i'1,... ,m

› X0 * gi X0 < 0, i'1,... ,m
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Geomètricament, per a tota direcció que pertany a D (X) existeix una trajectòria factible diferenciableN

tangent a la direcció en el punt que es tracta. Com es pot comprovar, a l’exemple no es compleix la
qualificació de restriccions en el punt (1,0).

Ara es pot enunciar el teorema següent:

Teorema 3

[f és contínuament diferenciable i X és un mínim local en el qual es compleix la qualificació de
restriccions de Kuhn i Tucker] | [es compleixen les condicions de Karush, Kuhn i Tucker a X]

No s’hi inclou la demostració; el lector pot veure-la a Shapiro, però es comprèn que si tota direcció
del conjunt D (X) té associada una trajectòria tangent factible i , aquestaN

direcció  tindrà associada una trajectòria factible de millora de la funció objectiu, per la qual cosa
X no serà un mínim local. Així doncs, si es té en compte el que hem suposat anteriorment,

 és condició necessària per tal que la solució sigui un mínim local.

Normalment, a la pràctica no és possible verificar si es compleix o no la qualificació de restriccions.
S’han proposat altres condicions de qualificació de restriccions però tampoc no són verificables d’una
manera general.

Del teorema anterior es dedueix el corol·lari següent:

Corol·lari

[f és contínuament diferenciable i , en què la matriu A té rang m i  és un mínim local]

| [es compleixen les condicions de Karush, Kuhn i Tucker a ].

De fet, es pot arribar directament a aquest corol·lari si s’observa que, en els supòsits expressats, els
conjunts D (X) i D (X) coincideixen.N F

Finalment, s’enuncia sense demostració el teorema següent:

Teorema 4

[f i g són convexes i ] | [X  és òptim | es compleix KKT a X ]* *

En general, la condició que  (que s’anomena condició de regularitat
de Slater) no és verificable de manera fàcil; si les funcions g són convexes, es comprova que la
condició comentada és equivalent al fet que œi existeixi una solució factible, X , tal que g (X ) < 0.i i i   



[MIN] z ' f (X )
hi (X ) ' 0 i ' 1, ..., p

gi (X ) # 0 i ' p%1, ... , m

(1) ui $ 0 i ' p%1, ..., m

(2) ui@gi (X ) ' 0 i ' p%1, ... , m

(3) L f (X ) %j
m

i'1
ui@Lgi (X ) ' 0

hi (X )#0
&hi (X )#0
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El teorema 2 i el 4 junts indiquen que si f i g són convexes i existeix un punt interior en el conjunt de
solucions factibles, les condicions de Karush, Kuhn i Tucker són condicions necessàries i suficients
d’òptim.

S’observa que si KKT són suficients i es troba un punt que les compleixi, aquest és òptim (potser
només local).

Fins aquí s’han considerat programes no lineals amb restriccions del tipus #. Les restriccions del tipus
$ no introdueixen cap dificultat especial (es poden posar en la forma # o bé, de manera alternativa,
associar-los multiplicadors u # 0).i  

Les restriccions amb signe = presenten dificultats més grans; si totes les restriccions són d’aquest
tipus, es pot recórrer a la tècnica dels multiplicadors de Lagrange, però si el programa és mixt (en el
sentit que en el conjunt de restriccions hi ha equacions i inequacions), no i, en aquest cas, no es poden
generalitzar, sense més, les condicions de Karush, Kuhn i Tucker.

Efectivament, encara que tota equació h (X) = 0 és equivalent a dues inequacions ( ,i   

), aquestes només són convexes de manera simultània si la funció h és lineal i, d’altra
banda, és obvi que no es compleix la condició de regularitat de Slater. Evidentment, a vegades es
poden eliminar les igualtats si s’aïlla una variable a cadascuna d’elles i se substitueix l’expressió
resultant a les altres restriccions; així el programa matemàtic perd el seu caràcter mixt.

Posteriorment, s’enuncia sense demostració un teorema per als programes mixtos.

Sigui el programa matemàtic

Es diu que una solució factible, X, és regular si els gradients de les restriccions actives en aquest punt
(que inclouen totes les equacions) són linealment independents.

Teorema 5

Si X és regular, una condició necessària per tal que sigui un mínim local és que › U0ú  tal que  
m



[MIN] z ' 4 & x 2

&1 # x # 2

[MIN] z ' 4 & x 2

&x & 1 # 0

x & 2 # 0

[MIN] z ' &
2
3
@x1 & 6@x2 %

1
9
@x 2

1 % x 2
2

x1 % x2 & 4 # 0

&2@x1 & x2 % 4 # 0

& x2 # 0

2% u1@ (&1)'0 , u1'2 $ 0

0%0%0 ' 0

&4% u2@1'0, u2'4$0
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6.3  Exemples

Exemple 1

La funció objectiu no és convexa (és còncava); les condicions de KKT són necessàries però no
suficients. Seguidament es comprova que es compleix KKT en els punts x = -1, x = 0, x = 2; aquest      

darrer punt és el mínim global, x = -1 és un mínim local i x = 0 és el màxim.    

a) x = -1  

KKT1 Es compleix, el punt és factible.
KKT2 Restricció activa g ; no activa: g  Y u = 0.1 2 2  

KKT3 .

b) x = 0  

KKT1 Sí.
KKT2 No actives: g , g  Y u = u = 0.1 2 1  2  

KKT3 .

c) x = 2  

KKT1 Sí.
KKT2 u = 0.1  

KKT3 .

Exemple 2

La representació gràfica, que és molt útil, es deixa com a exercici per al lector.



L f (X ) ' &
2
3
%

2
9
@x1 , &6 % 2@x2

Lg1 (X ) ' (1 , 1) , Lg2 (X ) ' (&2 , &1) , Lg3(X ) ' (0 , &1)

L f X ( ' &
2
5

, & 2
5

KKT1 g1 X ( ' 0

g2 X ( ' &
6
5

< 0

g3 X ( ' &
14
5

< 0

KKT2 u2 ' u3 ' 0

KKT3 &
2
5

, & 2
5

% u1(1 , 1) ' (0 , 0 ) u1 '
2
5
$ 0

KKT1 i KKT2 g1 X ' &2 < 0 u1 ' 0

g2 (X ) ' 0

g3 (X ) ' 0

KKT3 &
2
9

, &6 % u2 (&2 ,&1) % u3(0 , &1) ' 0

&2@u2 '
2
9

& u2 & u3 ' 6
u2 ' &

1
9

Hf (X ) '

2
9

0

0 2

X ('
6
5

, 14
5

)
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 (definida positiva) Y la funció objectiu és convexa

Com que les restriccions són convexes (lineals) i hi ha punts factibles interiors, KKT és condició
necessària i suficient d'òptim.

Es comprova, a continuació, que es compleix KKT en el punt  i, per tant, aquest és

ptim (de fet, la representació gràfica permet observar que l'òptim es troba sobre la frontera de la
primera restricció, i això permet trobar el punt X  en el qual es compleixen les condicions de KKT:*

el lector pot realitzar aquest exercici).

En el punt (2,0)', per exemple, no es compleix KKT.



[MIN] z ' &4@x1 & 14@x2 % x 2
1 % x 2

2 (convexa)

x 2
1 % x 2

2 & 29 # 0 (convexa)

&2@x1 % x2 & 1 # 0 (convexa)

& x1 # 0 (convexa)

& x2 # 0 (convexa)

[MIN] z ' 4@x1 & x 2
1 % x 2

2

x1 % 2@x2 & 6 # 0

& x1 # 0

& x2 # 0

L f (X ) ' 4 & 2@x1 , 2@x2

Lg1 (X ) ' (1 , 2) , Lg2(X ) ' (&1 , 0 ) , Lg3(X ) ' (0 , &1)

a) X ( ' (6, 0)), L f (X () ' (&8,0)

KKT1, KKT2 g1(X
() ' 0

g2(X
() ' &6 < 0 u2 ' 0

g3(X
() ' 0

KKT3 (&8,0) % u1 @ (1,2) % u3 @ (0,&1) ' 0

u1 ' 8

2@u1 & u3 ' 0
u1 ' 8$ 0, u3 ' 16 $ 0

Condicions de Karush, Kuhn i Tucker 79

Exemple 3

La representació gràfica, que es deixa com exercici, permet apreciar que hi ha punts possibles interiors
i, per tant, KKT és condició necessària i suficient d'òptim. A continuació es comprova que KKT es
compleix a X =(2,5)' (el caràcter òptim d'aquest punt s'observa fàcilment a la representació gràfica).* 

 

Exemple 4

(no convexa)

En aquest cas, KKT no és condició suficient d'òptim, però sí que és condició necessària de mínim
local (teorema 3 de l'apartat 6.2).

Una representació gràfica permet comprovar que l'òptim d'aquest PNL és X = (6,0)' i que el punt* 
 

X =(0,0)' és un mínim local; en ambdós punts s'han de complir les condicions de KKT, atès que són0

necessàries.



b) X ( ' (0, 0)), L f (X0) ' (4,0)

KKT1, KKT2 g1(X0) ' &6 < 0 u1 ' 0

g2(X0) ' 0

g3(X
() ' 0

KKT3 (4,0) % u2 @ (&1,0) % u3 @ (0,&1) ' (0, 0)

u1 ' 4$0, u3 ' 0$0

[MIN] z ' x1 (convexa )

x1 & 1 2 % x2 % 2 2 & 16 # 0 (convexa )

&x 2
1 & x 2

2 % 13 # 0 (còncava )

L f (X ) ' (1 , 0)
Lg1 (X ) ' 2@ x1 & 1 , 2@ x2 % 2 , Lg2 (X ) ' &2@x1 ,&2@x2

KKT3 (1 , 0 ) % u1@ 2@ x1 & 1 , 2@ x2 % 2 % u2 &2@x1 , &2x2 ' (0 , 0 )

2@ x1 & 1 @u1 & 2@x1@u2 ' &1

2@ x2 % 2 @u1 & 2@x2@u2 ' 0

a) X ' X1 ; &8@u1 & 6@u2 ' &1

4@u2 ' 0
u1 '

1
8
$ 0, u2 ' 0 $ 0

b) X ' X2; 4,8@u1 & 6,8@u2 ' &1

6,4@u1 & 2,4@u2 ' 0
u1 '

3
40

$ 0, u2 '
1
5
$ 0

X1' (&3 , &2))

X2' (&3,4 , 1,2 )

X3' 13 , 0
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Exemple 5

En aquest cas, KKT no és condició suficient d'òptim.

La representació gràfica permet apreciar:

és òptim

és un mínim local

no té cap propietat especial des del punt de vista de l'optimització

Els tres punts són possibles i en els tres es compleix KKT.



c) X ' X3 ; u1 ' 0, &2@ 13@u2 ' &1

0@u2 ' 0
u2 '

1

2@ 13
$ 0

X2

X3

X1

x1

x2

R ' r % R1 % R2
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Exemple 6

L'empresa FICSA (Forns Industrials de Catalunya) utilitza actualment un mètode de càlcul aproximat
per escollir els materials aïllants i els gruixos corresponents al revestiment dels forns (a més del
material refractari i dels maons). Està estudiant modelitzar el problema com a programa matemàtic
per implementar un algorisme exacte per a la seva resolució.

El programa matemàtic ha de donar el gruix òptim dels materials aïllants, respectant el fet que existeix
un gruix total màxim permès de material aïllant. En un primer estudi es consideren només dos
materials aïllants, A  i A . L'objectiu és minimitzar el cost total, és a dir, el degut a les pèrdues1 2

calorífiques (per m ) més el del material aïllant utilitzat.2

Les pèrdues calorífiques (en kcal/(m ·h)) es calculen com el quocient entre la diferència de la2

temperatura de l'interior del forn, T (1.000EC), i de l'exterior, T (20EC), i la resistència tèrmica R.int ext

La resistència tèrmica es calcula mitjançant l'expressió



Ri '
ei

Ii

[ MIN] z ' 65@e1 % 100@e2 %
25,872

A
e1 % e2 # 0,1

e1 $ 0

e2 $ 0

A ' 0,6 % 0,07&1@e1 % 0,05&1@e2

z ' f1 % f2 % f3 ; f3 '
25,872

A

L f3 '
&14,28571429

A 2
, &20

A 2
@ 25,872
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en què

r és un valor que depèn del material refractari, dels maons i dels seus gruixos (r = 0,6).
R1 i R2 són les resitències tèrmiques de cada aïllant i es calculen com

on

   e  és el gruix de l'aïllant i.i

   I  és la conductivitat tèrmica de l'aïllant i (I =0,07; I =0,05)i 1 2

Els forns fabricats estan dissenyats per funcionar 24 h/dia i 220 dies/any. El cost que representa la
pèrdua d'1 kcal/m  és de 0,005 um. El cost anual equivalent en um per m de l'aïllant A1 és de2 2 

65.000·e  i per m  de l'A  és de 100.000·e , de manera que e  i e  mesuren el gruix en metres. El gruix1 2 2 1 2
2

màxim permès de material aïllant és 0,10 m.

a) Establiu un programa matemàtic que modelitzi el problema.

b) Citeu algorimes de resolució i justifiqueu-ne la utilització.

c) Digueu i justifiqueu, sense resoldre el programa matemàtic, si a la solució òptima intervenen els
dos tipus d'aïllants.

Solució

a) El programa matemàtic és no lineal, la funció objectiu és no lineal i les restriccions són lineals.

essent

b) La funció objectiu és la suma de funcions convexes, dues de lineals i una de no lineal, que
comprovarem que és convexa.



Hf3 '

14,28571429 @2 @A

A 4

14,28571429 @2 @A @20

A 4

20 @14,28571429 @2 @A

A 4

202@2 @A

A 4

@ 25,872

14,28571429 @2 @A

A 4
> 0 , i Hf3 ' 0

KKT3

65 &
369,6

A 2
% u & v1 ' 0

100 &
517,44

A 2
% u & v2 ' 0

e1 > 0 Y v1 ' 0

e2 > 0 Y v2 ' 0

e1 % e2 ' 0,1 Y u > 0

u '
369,6

A 2
& 65 i u '

517,44

A 2
& 100

369,6

A 2
& 65 '

517,44

A 2
& 100

A 2 ' 4,224

A ' 2,05523

1,45523 ' 14,28571429@e1 % 20@e2

e1 ' 0,1018661 & 1,4@e2
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La funció objectiu és convexa i les restriccions també. El programa matemàtic es pot resoldre per
qualsevol dels algorismes que es descriuen més endavant: Zoutendijk, programació lineal
generalitzada (PLG), SUMT. En particular, com que existeix un punt interior, les condicions KKT
són necessàries i suficients d'òptim.

c) En ser les condicions KKT necessàries i suficients d'òptim, es poden aplicar per justificar si a la
solució òptima intervindran els dos tipus d'aïllants.

Si se suposa que a la solució òptima intervenen els dos aïllants, A1 i A2, i que la restricció del gruix
és activa, es té

i s'obté

Així doncs,



e (

1 ' 0,09533475 i e (

2 ' 0,00466525 , z ( ' 19,25165575

(" = 5, 6)

L f (X ) ' "%2@x1 , $%2@x2

e1'0,1&e2
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També s'ha de complir, si u > 0, que .  

Queda

Podem comprovar que la intuïció que el millor era utilitzar només A1 no és òptima. La funció objectiu
quan només utilitzem A1 val 19,25380282, cosa que dóna una diferència respecte de l'òptim de
19.253,80282 um/any.

6.4 Les condicions de Karush, Kuhn i Tucker i l'anàlisi de la sensibilitat en programació no
lineal

Les condicions de KKT permeten dur a terme a la PNL una anàlisi de la sensibilitat anàloga a la de
la programació lineal.

Quan KKT és una condició necessària es compleix a l'òptim; es tracta de veure, en l'anàlisi de la
sensibilitat, entre quins límits de la variació dels paràmetres se segueix complint (l'òptim ho seguirà
essent entre aquests límits si KKT és condició suficient).

Per exemple, es pot estudiar (a l'exemple 3 de l'apartat 6.3) entre quins límits del coeficient de x  en1

la funció objectiu és òptim el punt (2,5)'.

Observeu que si " i $ són, respectivament, els coeficients de x  i x ,1 2 



4@u1 & 2@u2 ' &" & 4

10@u1 % u2 ' 4

u1

u2

'
1
24

@
&" % 4

10@" % 56

u1 $ 0 ] (& " % 4 $ 0) ] (" # 4)

u2 $ 0 ] (10@" % 56 $ 0) ] (" $ &5,6 )
&5,6 # " # 4

[MIN] z ' f (X )

g(X ) # b
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/000
Mz X ( (b )

M bi b'b0

' &u (

i

X1' &
"
2

, X2' &
$
2

&
"
2

, & $
2

&
"
2

, 7
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que és nul per a ; per tant, la funció objectiu correspon a una família de

circumferències de centre .

Si $ = -14, el centre és , és a dir, es desplaça horitzontalment quan varia ". Aquesta  

interpretació,  amb la representació gràfica que s'inclou a continuació, permet determinar que el punt
(2,5)' és òptim per a -5,6#"# 4.    

Ara es tracta d'obtenir aquest resultat mitjançant les condicions de KKT

D'altra banda, en determinades circumstàncies, els valors dels components del vector U tenen un
significat molt interessant en les aplicacions. Aquest significat és anàleg al dels multiplicadors de
Lagrange i al de les variables duals en programació lineal.

Si el PNL s'escriu de la forma

es pot enunciar el teorema següent:

Teorema 6

Si per a un vector b  existeix una solució X  que és un mínim local estricte en el qual es compleixen0 0
*

les condicions de Karush, Kuhn i Tucker, amb un vector associat U  tal que ,*

aleshores, per a tot b pertanyent a un entorn de b  existeix una solució del PNL, X (b), mínim local,0
*

que és una funció contínua i diferenciable en b=b  i tal que0



[MAX] z ' f q1, ... , qn

j
n

i'1
pi@qi # R

qi $ 0 œ i
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6.5 Algunes aplicacions de les condicions de Karush, Kuhn i Tucker a la teoria econòmica

Dos problemes clàssics en teoria microeconòmica es refereixen a la distribució de la renda d’un
consumidor entre diversos productes i a l'elecció de la millor combinació de factors per a una empresa
que ha d'obtenir una quantitat determinada d'un producte, respectivament.

Comencem pel problema relatiu a la teoria del consumidor. Aquest disposa d'una renda de R unitats
monetàries, que pot distribuir lliurement entre n béns, dels quals en pot adquirir qualsevol quantitat
al preu (positiu) p  (i=1, ..., n) unitats monetàries per unitat. La possessió dels béns implica unai

utilitat per al consumidor, que és una funció de les quantitats adquirides q  (i=1, ..., n): z=f(q , ...,i 1

q ). Aleshores, el problema es pot plantejar de la manera següent:n

Si la funció f és còncava, les condicions de Karush, Kuhn i Tucker són condicions necessàries i
suficients d’òptim. Si es designa per u el multiplicador associat a la restricció de renda i per vi

(i=1,...,n) els associats a les restriccions respectives de no negativitat de les quantitats adquirides, la
condició KKT3 s'expressa com segueix:

i, com que, per KKT2 , per a tots els béns adquirits pel consumidor es compleix

és a dir, el valor de l'expressió

és el mateix per a tots els béns adquirits (i igual a u). Si, a les solucions òptimes, tots els béns són
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adquirits, es pot dir que una condició necessària i suficient d'òptim és que les utilitats marginals del
béns dividides pels preus (o, el que és el mateix, les utilitats marginals del diner destinat a cada bé)
siguin iguals.

Però pot succeir que alguns béns no hagin de ser adquirits pel consumidor si aquest optimitza la seva
utilitat. En algunes introduccions a la teoria microeconòmica es deixa de banda, sense dir-ho, aquesta
possibilitat, i la condició del paràgraf anterior (igualtat de les utilitats marginals dividides pels preus,
que denominarem, per abreujar, utilitats marginals ponderades) s’enuncia com a necessària i suficient
d'òptim del consumidor en tots els casos. Si, a l'òptim, un bé no és adquirit (q =0), si es té en comptei

que v$0,i

Per tant, la condició necessària i suficient d'òptim és que les utilitats marginals ponderades dels béns
adquirits siguin iguals entre elles i iguals o més grans que les dels béns no adquirits.

Per cert, per maximitzar la seva utilitat, el consumidor no s’ha de gastar necessàriament tota la renda:
hi ha la possibilitat que pugui arribar a adquirir determinades quantitats de tots els productes de
manera que es facin nul·les les utilitats marginals i, aleshores, qualsevol quantitat addicional de renda
gastada no en milloraria ni n'empitjoraria la utilitat global.

Les condicions de Karush, Kuhn i Tucker permeten, per tant, arribar ràpidament i rigorosament a un
resultat important de la teoria del consumidor.

S'observa que, independentment de la situació a què correspongui el programa matemàtic que hem
formulat, sempre que calgui maximitzar una funció còncava de variables no negatives sotmeses a una
restricció lineal de tipus pressupostari, la condició necessària i suficient d'òptim tindrà també la forma
mostrada anteriorment i seran vàlides igualment totes les conseqüències que es puguin treure d'aquest
fet.

Si se suposa ara que la funció d'utilitat és separable (es pot expressar com una suma de n funcions,
cada una de les quals depèn d'una sola de les variables q ) i que les funcions sumands són còncavesi

(aleshores les utilitats marginals són no creixents !decreixents si les funcions són estrictament
còncaves) i també (només per simplificar l'exposició) que totes les utilitats marginals “inicials” (és
a dir, per a q =0) són diferents; aleshores es pot establir un ordre dels béns, de major a menor valori

de la utilitat marginal ponderada inicial. Si es considera com evoluciona la distribució de la renda del
consumidor quan el valor d’aquesta creix a partir de zero, és immediat veure que els béns aniran
“entrant” en el consum en l’ordre indicat a mesura que la renda augmenti (és a dir, per a una renda
de valor molt pròxim a zero, el consumidor adquirirà únicament el bé amb utilitat marginal ponderada
inicial més gran; quan el valor de la renda li permeti adquirir una quantitat d'aquest bé tal que la seva
utilitat marginal ponderada iguali la del segon, nous increments de renda es dedicaran a adquirir
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quantitats del primer i del segon béns de tal manera que es mantingui la igualtat entre les seves utilitats
marginals ponderades i, quan aquestes igualin la utilitat marginal ponderada inicial del tercer bé, els
increments de renda es repartiran entre els tres, i així successivament).

El segon problema esmentat a l'inici d'aquest punt es pot tractar d’una manera similar. En aquest cas,
en comptes de parlar de béns es parla de factors de producció, i la funció f correspondrà a la funció
de producció, que dóna el nombre d’unitats produïdes d’un bé en funció de les quantitats dels factors
de producció. Si es tracta de produir no menys de Q unitats de producte amb un cost mínim podem
plantejar el programa matemàtic següent:

en què, si la funció f és còncava, les condicions de Karush, Kuhn i Tucker són condicions necessàries
i suficients d'òptim i s'arriba a conclusions semblants a les obtingudes per al problema del
consumidor, és a dir,

per als factors utilitzats i

per als no utilitzats. En definitiva, les productivitats marginals ponderades dels factors utilitzats són
iguals entre si i iguals o més grans que les productivitats marginals inicials dels factors no utilitzats.
Respecte d'aquest problema, es poden fer també consideracions addicionals a les que s'han indicat
quant al problema del consumidor.

El valor de u per al consumidor correspon a la utilitat marginal de la renda i, per al productor, al cost
marginal d’augmentar la producció.

Finalment, s'observa que el programa matemàtic corresponent al consumidor és formalment idèntic
al que es plantejaria el productor si volgués maximitzar la producció sense ultrapassar un cost
determinat, i que el programa matemàtic corresponent al productor és formalment idèntic al que es
plantejaria el consumidor si volgués minimitzar la renda dedicada a obtenir una utilitat global
determinada.
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