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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Morkisza
pt. Optimal algorithms for solving piecewise smooth problems

with information noise

Wstęp. Zainteresowania badawcze i działalność naukowa mgr. Pawła Morkisza koncentrują się
wokół tematyki złożoności obliczeniowej związanej z podejściem IBC (ang. information-based
complexity). Tym samym doktorant wpisuje się w ważny światowy nurt badawczy z pogranicza
matematyki i informatyki, którego głównymi przedstawicielami w Polsce są prof. prof. Hen-
ryk Woźniakowski (UW i Columbia University), Leszek Plaskota (promotor; UW) i Bolesław
Kacewicz (AGH).

Na rozprawę doktorską mgr. Morkisza składają się przede wszystkim wyniki opublikowane
niedawno w następujących artykułach:

• P. M. Morkisz, L. Plaskota, Approximation of piecewise Hölder functions from inexact
information, Journal of Complexity 32 (2016), 122–136,

• P. M. Morkisz, P. Przybyłowicz, Optimal pointwise approximation of SDE’s from inexact
information, Journal of Computational and Applied Mathematics 324 (2017), 85–100,

na podstawie których przygotowano, odpowiednio, rozdziały 2. i 3. W obu rozpatrywanych za-
daniach zakłada się, że dane mogą być obarczone błędami, co jest ważne z praktycznego punktu
widzenia. Proponuje się także algorytmy ich rozwiązywania, które w określonym sensie są opty-
malne, przy czym zakłada się, że realizacja algorytmów tych jest dokładna. Dobre wprowadzenie
do tematyki IBC stanowi rozdział 1., a zamieszczone na końcu pracy dodatki A i B ułatwiają
czytanie rozdziału 3.

W dalszej części recenzji używam oznaczeń, numerów twierdzeń, lematów, stron itp. oraz
odniesień do literatury takich, jak w ocenianej rozprawie.

Pierwsza część rozprawy. W rozdziale 2. rozważane jest zadanie optymalnej, w rozumieniu
IBC, aproksymacji w normie Lp funkcji klasy Fr,% złożonych z dwóch kawałków (r, %)-hölderowsko
ciągłych, które rozdziela nieznany punkt osobliwy. Zakłada się, że informacja o wartości aproksy-
mowanej funkcji obarczona jest błędem, co przeważnie ma miejsce w praktyce. Problem ten jest
zatem ważnym i niebanalnym uogólnieniem zagadnień rozważanych wcześniej przez promotora
rozprawy (zob. np. [59] i [61]).
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Z dyskusji przeprowadzonej w §2.2 wynika, że chcąc dobrze rozwiązać postawione zadanie na-
leży rozważać algorytmy adaptacyjne oraz – w celu uzyskania pozytywnych wyników (por. wnio-
sek 2.5) – trzeba ograniczyć się do pewnych podklas zbioru Fr,%, a konkretnie np. do funkcji klas
FC
r,%, F

D
r,% (zob. str. 37).

W §2.3 zaproponowano pomysłowy adaptacyjny algorytm lokalizujący osobliwość oraz aprok-
symujący rozważaną funkcję f , który wykorzystuje n zaburzonych wartości funkcji f w punktach
równoodległych. Podkreślmy, że część algorytmu dotycząca lokalizacji osobliwości wymaga około
log n adaptacyjnie wybranych punktów.

Głównym rezultatem rozdziału 2. jest twierdzenie 2.9 mówiące, że zaproponowany algorytm
adaptacyjny jest w rozważanym sensie optymalny w klasach funkcji FC

r,% (1 ≤ p ≤ +∞) oraz FD
r,%

(1 ≤ p < +∞), tj. ma złożoność proporcjonalną do max (δ, n−(r+%)), gdzie δ jest oszacowaniem
maksymalnego bezwzględnego zaburzenia informacji.

Wynik ten jest bardzo ciekawy, a jego dowód niebanalny. Dowód opiera się na wielu obser-
wacjach (zob. §2.4.1) i wymaga rozważenia kilku wypadków związanych z lokalizacją osobliwości
(zob. §2.4.2). Wynika z niego też m.in. to, że w wypadku istnienia osobliwości algorytm opty-
malny musi być adaptacyjny (por. lemat 2.2 i §2.4.3), o czym już wspomniałem. Okazuje się
także, że w wypadku klasy FC

r,% algorytm może być uproszczony, tj. można uniknąć jego drugiego
kroku (zob. §2.4.3).

Na końcu rozdziału 2. rozważono jeszcze asymptotyczne zachowanie błędu, tj. przy ustalo-
nej funkcji f , gdy odległość między dwoma kolejnymi węzłami dąży do zera (znów wystarczy
rozważyć prostszy algorytm; zob. §2.4.4), oraz przedstawiono wyniki kilku testów numerycznych.

Rozdział 2. bardzo mi się podoba i – moim zdaniem – stanowi najmocniejszą część rozprawy.
Sformułowany algorytm, otrzymane wyniki teoretyczne i wyciągnięte wnioski są nietrywialne,
a ich uzyskanie wymagało niewątpliwie pomysłowości i dużej wiedzy w zakresie IBC.

Druga część rozprawy. W rozdziale 3. badany jest problem aproksymacji punktowej silnych
rozwiązań układów stochastycznych równań różniczkowych postaci (3.1), których współczynniki
dryfu i dyfuzji spełniają określone warunki (patrz str. 52–53). W odróżnieniu od pracy [66],
dopuszcza się także zależność współczynnika dyfuzji od szukanego rozwiązania i – co ważniejsze
– zakłada się, że współczynniki dryfu i dyfuzji oraz wartość początkowa obarczone są błędami.
Równocześnie przyjmuje się, że związany z rozpatrywanym równaniem proces Wienera znany
jest dokładnie. Zobacz wzór (3.16).

Warto zauważyć, że tak postawione zadanie rozważane jest w kontekście IBC po raz pierwszy.
Trzeba jeszcze zaznaczyć, że w rozpatrywanym wypadku już sam sposób zdefiniowania zaburze-
nia informacji, jak i określenie optymalności algorytmu nie są zupełnie oczywiste i wymagają
odpowiedniego pomysłu. Sprawy te zostały przystępnie opisane w §3.1.

W §3.2 sformułowano zrandomizowany algorytm Eulera Ā
RE
n rozwiązywania równań typu

(3.1) przy założeniu występowania zaburzonej informacji o dryfie, dyfuzji i wartości początkowej.
Sam algorytm opiera się na znanym pomyśle i jest prosty. Okazuje się jednak, że w rozpatrywa-
nym sensie jest on optymalny, co – muszę przyznać – nieco mnie zaskoczyło. To właśnie dowód
głównego wyniku tej części rozprawy, czyli twierdzenia 3.7 mówiącego o optymalności algorytmu
Ā

RE
n w klasie F%

Lip, zajmuje większą część rozdziału 3. Sam przebieg dowodu jest do przewidze-
nia, trzeba jednak przyznać, że jest on długi i bardzo techniczny. Niewątpliwie przeprowadzenie
dowodu wymagało dużej skrupulatności i uwagi. Głównymi narzędziami w dowodzie twierdzenia
3.7 są: wniosek 3.2 wynikający z twierdzenia 3.1 oraz lemat 3.6. Na końcu rozdziału, w uwagach
3.8 i 3.9, podano oszacowania dotyczące podklas F1

Lip i Ḡ
1
Lip dla δ2 := 0 oraz przedstawiono wyniki

testów numerycznych.
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Uwagi. Poniżej podaję kilka uwag dotyczących zaprezentowanych wyników oraz redakcji roz-
prawy.

1. Przedstawione rezultaty zostały uzyskane wspólnie z promotorem prof. Leszkiem Plaskotą
z Uniwersytetu Warszawskiego (rozdział 2.; artykuł [41]) oraz z dr. Pawłem Przybyłowi-
czem z Akademii Górniczo-Hutniczej (rozdział 3.; artykuł [42] będący uogólnieniem wyni-
ków z pracy [66] tych samych autorów). Do rozprawy nie dostarczono oświadczeń współ-
autorów na temat ich wkładu w prowadzone badania i uzyskane wyniki, które pozwoliłyby
należycie ocenić wkład własny doktoranta. Chcąc uzyskać jasność w tej sprawie, poprosi-
łem p. Morkisza o spotkanie. Do spotkania takiego doszło 26 września br. we Wrocławiu.
Z informacji jakie uzyskałem jasno wynika, że wkład doktoranta w prowadzone badania
był znaczący i ważny. Miałem też okazję zapoznać się z programami przy pomocy, których
przeprowadzono testy numeryczne, do czego jeszcze wrócę. Przy okazji przekonałem się
osobiście, że mgr. Paweł Morkisz świetnie orientuje się w tematyce IBC i ma wiele planów
badawczych.

2. Mam pewne uwagi dotyczące algorytmu zaproponowanego w rozdziale 2. Po pierwsze, za-
stanawiam się czy wykorzystanie w nim interpolacji wielomianowej z węzłami równoodle-
głymi jest dobrym pomysłem. Szczególnie wtedy, gdy parametr r będzie duży (w pracy nie
ma mowy o jego ograniczeniu). Rozumiem, że było to konieczne ze względu na przedsta-
wione dowody i że sprawa ta z teoretycznego punktu widzenia nie ma zapewne znaczenia
dla głównego wyniku, bo zmienić może jedynie stałą asymptotyczną. Jednak w praktyce
obliczeniowej wykorzystanie interpolacji z węzłami równoodległymi niesie za sobą pewne
problemy (efekt Rungego, kłopoty z wyznaczeniem ilorazów różnicowych, itp.) – co dało
się zauważyć podczas testów przeprowadzonych w czasie spotkania, o którym mowa była
w poprzednim punkcie. Pojawia się zatem pytanie: czy możliwe jest użycie innego układu
węzłów, np. typu Czebyszewa, i jak wpłynie to na metodę z praktycznego punktu wi-
dzenia? Po drugie, dla dużego r sprawa wyznaczenia lokalnego ekstremum wielomianu
p̃+ − p̃− (por. Step 3. algorytmu) będzie pewnie trudniejsza niż samo rozpatrywane za-
danie, co także dało się zauważyć w czasie wspomnianego spotkania. Sprawy te wymagają
komentarza.

3. Moim zdaniem powtórzenie w rozdziale 2. rozprawy jedynie testów numerycznych zamiesz-
czonych w pracy [41], to zdecydowanie za mało. Doktorant powinien przeprowadzić większą
liczbę eksperymentów, co pozwoliłoby zauważyć pewne mankamenty zaproponowanej me-
tody (np. przy dużym r). Dałoby to także pretekst do zastanowienia się, jak algorytm
sprawdza się w praktyce, czyli jak działa w świecie zmiennopozycyjnym. Nie jest to prze-
cież oczywiste, bo w prezentowanym podejściu teoretycznym pod uwagę bierze się jedynie
możliwość zaburzenia danych wejściowych zakładając, że pozostałe wykonywane działania
arytmetyczne czy rozwiązywane podproblemy (wyznaczanie ilorazów różnicowych, znaj-
dowanie maksimum lokalnego, konstruowanie odpowiedniej funkcji interpolującej) nie są
obarczone błędami. Kwestie te mogą być szczególnie istotne, gdy rozważane zadanie będzie
na dodatek źle uwarunkowane.

4. Podobnie sprawa ma się z eksperymentami numerycznymi z rozdziału 3. będącymi jedy-
nie powtórzeniem tego co przedstawiono w pracy [42]. Tu jednak rozumiem, że rzecz
jest bardziej skomplikowana, bo w literaturze brakuje po prostu odpowiednich przykła-
dów. W tym wypadku także nie jest jasne czy zaproponowany algorytm dobrze działa
w praktyce. Należyte sprawdzenie tego jest jednak trudniejsze z opisanych już względów.
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5. Przy prezentacji wyników zamieszczonych w rozdziale 2. doktorant zdecydował się na kilka
zmian redakcyjnych w stosunku do artykułu [41]. Polegały one głównie na zamianie ko-
lejności pewnych części. Moim zdaniem nie był to szczęśliwy zabieg. Artykuł [41] czyta
się lepiej niż rozdział 2. Dodatkowo, w wyniku poczynionych roszad doszło do tego, że
np. symbol f̃ pojawiający w algorytmie zamieszczonym na str. 36 wyjaśniony jest dopiero
dwie strony dalej.

6. Praca zawiera bardzo dużo oznaczeń, których definicje wplecione są w tekst (jedynie dwa
razy użyto środowiska definition). Moim zdaniem bardzo przydatny byłby indeks oznaczeń,
który ułatwiłby czytanie.

7. Rozprawę przedstawiono w języku angielskim. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale
moim zdaniem pod względem językowym została ona przygotowana poprawnie. Rozprawę
napisano starannie – znalazłem jedynie kilka literówek (np. podpisy rysunków 2.6, 2.7)
i parę błędów interpunkcyjnych. Inne uwagi dotyczące redakcji rozprawy przekazałem już
doktorantowi w czasie spotkania.

Konkluzja. Mgr. Paweł Morkisz jest obiecującym młodym naukowcem. Doceniam aktywność
doktoranta związaną z prowadzonymi badaniami, artykułami opublikowanymi w czasopismach
o ugruntowanej renomie, uczestnictwem w konferencjach, odbytymi stażami i prowadzonym pro-
jektem Preludium finansowanym przez NCN.

Przedstawioną rozprawę doktorską i zawarte w niej wyniki teoretyczne oceniam wysoko. Nie
mam wątpliwości, że wkład doktoranta w ich powstanie był ważny i znaczący. Bez wahania
stwierdzam, że spełnione są zarówno ustawowe, jak i zwyczajowe wymogi stawiane rozprawom
doktorskim. Wnoszę o dopuszczenie mgr. Pawła Morkisza do dalszych etapów przewodu dok-
torskiego.

Paweł Woźny
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