
Streszczenie
W rozprawie badamy złożoność obliczeniową w sensie IBC (ang. information-based

complexity) dla zadań ciągłych zdefiniowanych na funkcjach kawałkami gładkich przy

założeniu, że obliczenia/obserwacje wartości funkcji są zaburzone przez szum deter-

ministyczny. Konstruujemy algorytmy przybliżające rozwiązania, a następnie poka-

zujemy, że błąd tych algorytmów jest optymalny poprzez wyznaczenie ograniczeń

z dołu dla błędu dowolnego algorytmu. Wyniki teoretyczne są ostatecznie potwier-

dzane testami numerycznymi.

Pierwsza część rozprawy poświęcona jest aproksymacji w normie Lp skalarnych

funkcji składających się z dwóch regularnych kawałków oddzielonych przez nieznany

punkt osobliwy sf , gdzie każdy z kawałków jest (r, %)-hölderowsko ciągły. Algorytmy

aproksymujące daną funkcję f korzystają z n zaburzonych wartości funkcji w punk-

tach dziedziny, tj. yi = f(xi) + ei, gdzie |ei| ¬ δ, a δ oznacza wielkość zaburzenia

informacji. Pokazujemy, że dla 1 ¬ p < +∞ oraz funkcji o jednostajnie ograniczonych

współczynniku Höldera oraz skoku nieciągłości |f(s+
f ) − f(s−f )|, minimalny błąd naj-

gorszego przypadku jest proporcjonalny do max(δ, n−(r+%)). Następnie konstruujemy

adaptacyjny algorytm osiągający taki poziom błędu. Zasadniczą częścią algorytmu

jest lokalizacja nieciągłości sf i w tym celu zastosowany jest specjalny mechanizm

używający około log n adaptacyjnie wybranych punktów.

W drugiej części rozprawy rozpatrujemy zadanie punktowej aproksymacji silnych

rozwiązań układów stochastycznych równań różniczkowych. Zakładamy hölderowską

ciągłość z wykładnikiem % ∈ (0, 1] współczynnika dyfuzji i jedynie mierzalność dryfu

ze względu na zmienną czasową, oraz lipschitzowską ciągłość obu tych współczynni-

kówa ze względu na zmienną przestrzenną. Przy takich założeniach, minimalny błąd

najgorszego przypadku jest proporcjalny do max(n−min (%,1/2), δ1, δ2), gdzie n to liczba

punktów dyskretyzacji, a δ1, δ2  0 to poziom dokładności odpowiednio dla dryfu i

dyfuzji. Konstruujemy optymalny w tym przypadku randomizowany algorytm Eulera.

Słowa kluczowe

IBC, informacja zaburzona, funkcje kawałkami regularne, Lp aproksymacja, SDEs,

algorytm Eulera, Monte Carlo



Abstract
In this thesis we study the computational complexity within the framework of IBC

(Information-Based Complexity) for continuous problems defined on functions which

are only piecewise smooth, and under assumption that computations/observations of

function values are corrupted by deterministic noise. We construct algorithms ap-

proximating solutions and show that the errors of these algorithms are optimal by

establishing lower bounds for the error of arbitrary algorithms. Theoretical results are

eventually confirmed by numerical tests.

The first part of the thesis is devoted to Lp-approximation of scalar functions f

consisting of two regular pieces separated by an unknown singularity point sf , where

each piece is (r, %)-Hölder continuous. Approximating algorithms use n noisy evalua-

tions of f at points of the domain, i.e. yi = f(xi) + ei, where |ei| ¬ δ and δ denotes

the noise level. We show that for 1 ¬ p < +∞ and functions with uniformly bounded

Hölder coefficients and the discontinuity jumps |f(s+
f ) − f(s−f )|, the minimal error

in the worst case setting is proportional to max(δ, n−(r+%)). Then we construct an

adaptive algorithm reaching the same error level. The main part of the algorithm is

localization of the singularity sf , and to achieve this a special mechanism is applied

that uses only about log n adaptively chosen points.

In the second part of the thesis we consider the problem of pointwise approximation

of strong solutions of systems of stochastic differential equations. We assume Hölder

continuity with exponent % ∈ (0, 1] of the diffusion coefficient and only measurability of

the drift coefficient with respect to the time variable, and Lipschitz continuity of both

the coefficients with respect to the space variable. With such assumptions, the minimal

error in the worst case setting is proportional to max(n−min (%,1/2), δ1, δ2), where n is

the number of discretization points and δ1, δ2  0 are noise levels for the drift and

diffusion coefficients, respectively. We construct a randomized Euler algorithm which

is in this case optimal.
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