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ABSTRACT

PARALLEL QUASI NEWTON ALGORITHMS FOR LARGE SCALE NON LINIER
UNCONSTRAINED OPTIMIZATION. This paper discusses about Quasi Newton (QN) method to
solve nonlinier unconstrained minimization problems. One of many important features of QN method is
choice of matrix Hk. This method requires Hk to be positive definite and satisfies to QN method. Our
interest here is the parallel QN methods which will suite for the solution of large-scale optimization
problems. The QN methods become less attractive in large-scale problems because of the storage and
computational requirements. However, it is often the case that the Hessian is sparse matrix. In this
paper we include the mechanism of how to reduce the Hessian update and hold the Hessian properties.
One major reason of our research is that the QN methods may be good in solving certain type of
minimization problems, but it is efficiency degenerate when it is applied to solve other catagory of
problems. For this reason, we use an algorithm containing several direction strategies which are
processed in parallel. We shall attempt to parellelize algorithm by exploring different search directions
which are generated by various QN update during the minimization process. The different line search
strategies will be employed simultaneously in the process of locating the minimum along each direction.
The code of algorithm will be written in Occam language 2 which is run on the transputer machine.

ABSTRAK

ALGORITMA PARALEL QUASI NEWTON UNTUK MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN OPTIMASI NON LINEAR TAK BERKENDALA SKALA BESAR. Tulisan
ini membahas tentang metode Quasi Newton (QN) untuk menyelesaikan permasalahan nonlinear tak
bermasalah. Satu dari sekian banyak keistimewaan metode QN ini adalah memilih matriks Hessian Hk.
Metode ini memerlukan Hk menjadi positif definite dan memuaskan minat kami pada metode QN
paralel yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan optimasi skala besar. Metode QN menjadi
kurang menarik dalam pennasalahan skala besar karena memerlukan penyimpanan dan komputasi yang
besar. Dalam hal ini Hessian merupakan matriks tipis. Dalam tulisan ini dimasukkan pnla mekanisme
pengurangan update Hessian dan mempertahankan sifat Hessian. Alasan utama penelilian ini adalah
bahwa metode QN baik dalam memperkecil permasalahan tertentu tetapi tidak efisien jika digunakan
untuk menyelesaikan pennasalahan lainnya. Untuk itu, kami menggunakan suatu algoritma yang terdiri
dari beberapa petunjuk strategis yang diproses secara paralel. Kami akan mencoba memparalelkan
algoritma dengan penyelidikan yang berbeda arah pencariannya {search directions) yang dihasilkan
dengan berbagai pemutakhiran QN selama proses minimalisasi. Perbedaan line search akan digunakan
secara simultan dalam proses minimum pada tiap-tiap arah. Algoritma ini akan ditulis dalam bahasa
Occam 2 yang dijalankan pada mesin berbasis transputer.
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PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang optimasi untuk mendapatkan penyelesaian
permasalahan non linear yang tak berkendala (Unconstrained) yaitu

min J{x), x<= Rn
(1)

dengan f(x) adalah fungsi obyektif. Didalam hal ini dicari x* atau minimize* yang
memiminumkan fungsi obyektif.

Metode yang umum dipakai untuk menyelesaikan permasalahan (1) adalah
metode Newton. Metode tersebut mensyaratkan bahwa fungsi obyektif mempunyai
turunan pertama dan turunan kedua. Ide dasar dari metode Newton adalah mendekati
(1) sebagai fungsi kuadratik:

fix™ + 5) * / ° + g « 8 + •/, 8T G(k) 8 (2)

Fungsi diatas didapat dari ekspansi deret Taylor yang dipotong pada suku ke empat, g(k)

atau g(xm) = Vf{x{k)) adalah gradient ) pada iterasi ke k. Sedangkan G {k)atau G{x<k))
= P2 fix) adalah turunan ke dua dari/(x) yang sering dikenal sebagai matriks Hessian.
Kedua hal diatas haras ada pada setiap iterasi Tahapan iterasi Newton sebagai berikut:

(a). Selesaikan G w 8 = -g(kx untuk 8 = 8(k)

Pada kedua tahapan diatas, disyaratkan bahwa S ) T * 8(X'X = 0

x2

x'+s

Arah s

garis x' + as
untuk semua a

->• x l

Gambar 1. Suatu garis pada R2
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Tahap a dalam metode Newton membutuhkan penyelesaian persamaan linear.
Untuk permasalahan skala besar penyelesaian persamaan linear tersebut nlembutuhkan
biaya komputasi yang besar. Disamping itu juga metode Newon memerlukan turunan
kedua dari fungsi obyektif dimana dalam beberapa permasalahan informasi turunan
kedua tersebut tidak tersedia atau tidak mudah didapatkan.

Metode Quasi Newton digunakan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat
pada metode Newton. Untuk memperkecil biaya penyelesaian persamaan linear, metode
QN menggunakan matriks H untuk mendekati G"\ Dengan demikian metode tersebut
tidak memerlukan informasi turunan ke dua dari fungsi fix). Pada Tahap awal matriks
H diinisialisasi dengan matriks identitas I. Adapun tahapan iterasi dari metode
Quasi Newton adalah :

a. Hitung arah pencarian {direction search) s*®
b. Pilih panjang arah langkah a w pada arah s*® sepanjang x

s

c. Mutakhirkan//<k) menjadi fl**0

Pada tiap iterasi H hams tetap mempunyai sifat simetri dan definite positive
sehingga sifat descent yaitu f(k+I) < f(k) dapat terus berlangsung sampai x* dicapai.
Untuk itu perhitungan s w harus memenuhi arah penurunan (descent direction).

s(k) (3)

Tahapan diatas menggunakan sistem line search yaitu berdasarkan titik pijakan
awal dihitung arah pencarian s^ kemudian dipilih panjang langkah a w y a n g memenuhi
kondisi Wolfe:

/(X™ + olk) s<k)) -f(x<k>) £ 0.0001 * afk)g(k)T s<k) (4)
dan

Vf(x(k} + oPc) s™) ^0.9 * g(k)T s®

Setelah itu nilai x(k+1) dapat dihitung. Proses tersebut diulang dan akan berakhir jika
memenuhi uji konvergensi:

g < £.max{l, (5)

Jika a(t) yang dipilih tersebut tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan,a(/r) dicari
dengan menggunakan interpolasi kuadratik untuk k=0 dan interpolasi kubic untuk k >0.
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Komponen utama metode QN adaiah memutakhirkan matriks H yang dilakukan
pada tiap iterasi. Ada beberapa metode yang biasanya digunakan. Dibawah ini adaiah
metode symetric Rank-one yang dikemukakan oleh Davidon. Rumusnya adaiah sebagai
berikut:

(S-Hr)'r

Metode ini cukup cepat konvergensinya, namun untuk beberapa permasalahan dengan
titik awal tertentu nilai penyebut bisa berharga nol [1]. Metode lainnya yang cukup baik
dikemukakan oleh Davidon-Fletcher-Powel (DFP) yaitu dengan menambah matriks
Symmetric Rank-Two. Rumusnya adaiah sebagai berikut:

( 7 )

S y y Hy

Menurut Fletcher [5] metode DFP lebih efisien dibandingkan dengan metode steepest
descent dan metode conjugate gradient. Metode QN yang terkenal adaiah metode yang
dikemukakan oleh Broyden-Fletcher-Goldfarh-Shanno (BFGS). Rumusnya adaiah
sebagai berikut:

T \ T f T T*
(Jfc+1)

H =H- 1 +
y Hy\SS

f \~T
8 y ) 8 y

8y H + Hy8
T (8)

8 y

Jika dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya, metode BFGS lebih baik dalam
hal efisiensi maupun komputasi. Konvergensi global dari metode tersebut dengan
inexact line searches telah terbukti memenuhi kondisi Wolfe [5]. Metode lainnya yang
merupakan gabungan dari metode DFP dan metode BFGS adaiah :

(9)

Jika 9 = 0, rumus (9) adaiah metode DFP dan jika 8 = 1, rumus (9) adaiah metode
BFGS. Fletcher [5] telah membuktikan bahwa nilai eigen dari (V2y)"'//'"k) akan
monoton pada I jika 9W e [0,1] dan f kuadratik. namun untuk nilai 8 diluar range
tersebut, tidak ada jaminan sifat tersebut dipenuhi. Richard, Liu dan Nocedal [4]
menyatakan bahwa untuk nilai 9 negatif rumus (8) konvergen q-superliner.

Pada rumus (6), (7) dan (8) diatas bagian ruas kanan semua variabelnya
mempunyai indeks k. Sedangkan variabel 5 dan y masing-masing adaiah sebagai
berikut:
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dan

METODE QUASI NEWTON PARALEL

Suatu permasalahan secara komputasi dapat diparalelkan jika ada bagian
internal dalam algoritma penyelesaian yang memungkinkan untuk diproses secara
serentak. Adapun alasan memparalelkan suatu algortima adalah untuk memperoleh
running time yang lebih singkat, disamping ketersediaan sarana baik secara hardware
maupun software.

Metode-metode pemutakhiran matriks Hessian H yang telah dibahas tidak selalu
baik untuk semua permasalahan non linear yang tak berkendala[3]. Ada yang cocok
(konvergen) untuk permasalahan tertentu namun dapat pula gagal jika digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan lainnya.

Berdasarkan alasan diatas akan dicoba menggabung beberapa metode
pemutakhiran Hessian H dan kemudian proses komputasinya dikerjakan secara paralel.
Disamping itu juga akan dicoba untuk memparalelkan bagian internal[7] dalam metode
QN. Tujuannya adalah agar algoritma yang tersusun nantinya dapat digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan nonlinear tak berkendala secara umum dengan kinerja
algoritma yang lebih baik.

Pada tahap awal matriks Hessian / / 0 ) = I kemudian dihitung arah pencarian
s^ = —Hj^g^untuk j=l,2 mi, indeks j adalah pilihan metode pemutakhiran

Hessian H. Jika j > 1, maka proses pencarian arah tersebut dikerjakan secara serentak.

Dari masing-masing arah pencarian tersebut kemudian dipilih a{P untuk

i=l,2...m2 yang memenuhi kondisi Wolfe. Nilai xj i+1 ) dihitung dan digunakan untuk

mengevaluasi fjk+l). Dari semua'nilai fungsi obyektif pada indeks ke k+\ tersebut

dipilih yang paling minimum yaitu : mmfjk+x) untuk j=l,2...m|. Indeks yang terpilih

inilah yang digunakan untuk menentukan pemutakhiran matriks Hessian H.
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Inisialisasi
H = 1 dan k = 0

Hitung s dan
Hitung xdan f

Hitung sdan
Hitung x dan f

Hitung s dan
Hitung x dan f

Pilih min f dan mutakhirkan x

ALGORITMA METODE QN PARALEL

Outline global dari algoritma Quasi Newton Parallel (QNP) tertulis dalam
bentuk pseudo code[3] sebagai berikut:

Prosedur ONP

1. Inisialisasi

Tentukan awal iterasi k = 0, titik koordinat x(0\ matriks Hessian H = 1 dan kemudian
konstanta akurasi 8 > 0.
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2. Hitung nilai fongsi f dan gradien g pada x w

f>:=f(x(k))

dan

3. Hitung arah pencarian {search direction) s^ secara paralel

Jika nij adalah jumlah prosesor yang tersedia untuk komputasi. Hitung arah pencarian
s(t)pada sejumlah processor tersebut:

{ \ j = l ,2 m,

Komputasi matriks Hessian H akan berbeda pada tiap prosesor, untuk itu dapat dipilih
sesuai dengan metode pemutakhiran Hessian yang telah dijelaskan diatas. Dengan
demikian ada mi komputasi yang melibatkan matriks Hessian secara serentak.

4. Panggil subrutin algoritma line search parallel (LSP)

Panggil subrutin LSP untuk mengerjakan prosedur line search parallel pada tiap-tiap

arah pencarian Sj, j=l,2...mi. Pemanggilan prosedur LSP selesai jika a(k) yang telah

dipilih memenuhi kondisi Wolfe sepanjang arah pencarian s w . Jika a(k) telah terpilih

maka arah pencarian s.^akan digunakan untuk perhitungan pada iterasi selanjutnya.

5. Hitung vektor dan gradien g yang baru

hitung:

dan

6. Uji Konvergensi

Jika pada tahapan ini uji konvergensi pada rumusan (5) dipenuhi maka algoritma QNP
selesai. Namun jika tidak dipenuhi, kerjakan tahap 7
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7. Pemutakhiran matriks Hessian

Matriks Hessian di mutakhirkan dengan menggunakan metode BFGS sesuai dengan
rumusan (8) :

Sedangkan subrutin algoritma Line Search Parallel (LSP) adalah sbb:

Tentukan konstanta panjang langkah ai, a2, a„,2 dimana m2 adalah banyaknya
prosesor yang tersedia untuk melakukan komputasi pencarian titik minimum sepanjang

arah pencarian s^k) (j=l,2....mi) secara paralel.

Procedure LSP

1. Pilih panjang langkah

Pilih a.] untuk i=l,2 m2, dimana a, < a2<....<am2

2. Hitung nilai fungsi dan gradien

untuk i = 1,2 m2 hitung secara concurrent:

dan

gfk) :=

3. Uji vektor x(k+1> yang memenuhi

Misal O* adalah himpunan a, yang memenuhi kondisi Wolfe. Jika 0* & 0 (himpunan
kosong) dan a;

(fc) ed>* adalah panjang langkah yang membuat fungsi obyektif minimum
pada masing-masing arah pencarian, maka :

:= mm

Kemudian tentukan a w := a ^ dan proses kembali ke prosedur QNP. Namun jika
sebaliknya kerjakan tahap 4.
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4. Hitung panjang langkah dengan interpolasi

Proses interpolasi bisa terdiri atas beberapa iterasi. Iterasi tersebut berhenti jika nilai
panjang langkah yang dicari sudah memenuhi kondisi Wolfe. Jika <Xo= 1, (iterasi awal)
perhitungan panjang langkah menggunakan interpolasi kuadratik, namun jika cto & 1,
perhitungan panjang langkah menggunakan interpolasi kubic. Algoritma interpolasi
tersebut dapat dilihat pada algoritma A6.3.1 Dennis [2].

5. Kembali ke prosedur PQN

PERANCANGAN PERCOBAAN

Percobaan algoritma Quasi Newton paralel ini akan dikerjakan didalam
komputer IBM kompatibel berbaris transputer dengan menggunakan bahasa
pemrograman paralel Occam Release 2. Jumlah prosesor yang tersedia sebanyak 16
buah.

Jumlah prosesor yang digiinakan untuk menghitung arah pencarian a(1) sebanj'ak
empat buah (mi = 4). Sedangkan metode pemutakhiran H yang digunakan adalah
metode SRI, metode DFP, metode BFGS dan metode gabungan DFP dan BFGS dengan
nilai 9e[0,l] yang telah terbukti konvergensinya. Pemilihan nilai 9 itu juga dapat
digunakan untuk menganalisa nilai H yang ideal sehingga didapat penyelesaian yang
optimal.

Banyaknya konstanta panjang langkah yang digunakan sebanyak empat buah
(m2 = 4). Merujuk pada percobaan yang dilakukan oleh Phua[3] nilai panjang langkah
yang dipilih adalah a! = 0,5, a2 = 1.0, a3 = 1.5, dan a4 - 2.0. Pemilihan panjang
langkah sebanyak empat ini disesuaikan dengan jumlah proses yang ada. Dengan
demikian untuk satu arah pencarian, perhitungan line search akan dikerjakan secara
serentak sebanyak jumlah panjang langkah yang telah dipilih. Dengan demikian pada
proses ini ke 16 prosesor tersebut digunakan secara serentak.

Permasalahan yang akan diuji adalah Extended Rosenbrock Function, Extended
powell Singular Function, Trimonometric Function dan Helical Valley Function.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang uji permasalahan tersebut dapat dilihat pada [2]
dimana nilai fungsi minimumnya juga tercantum. Jumlah variabel yang akan diuji
sebanyak 20, 100, 200 dan 400.

Parameter yang akan diuji adalah banyaknya iterasi k yang yang terjadi dan
jumlah evaluasi terhadap fungsi f(x) untuk gradien g(x) untuk masing-masing variabel
yang berbeda. Karena untuk setiap 'nilai ai pada satu arah pencarian nilai f[x) dan g(x)
dievaluasi secara serentak 4 kali atau 16 kali pada semua arah pencarian, maka pada
tahap ini, evaluasi terhadap f(x) dan g(x) dihitung hanya satu kali.
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Pada algoritma PQN diatas, pemilihan vektor x* yang meminimumkan f(x)
dilakukan pada tiap iterasi. Dalam pemrograman paralel hal tersebut akan
memperbesar titik temu antar prosesor sehingga akan memperbesar running line
program. Hal ini dapat diperkecil titik temu tidak dilakukan pada tiap iterasi, namun
sesudah n iterasi.

Untuk melihat efisiensi dari algoritma diatas, dihitung CPU time secara
sequensial untuk mensimulasikan komputasi paralel yang sebenarnya terhadap
algoritma. Misal T adalah total waktu serial terhadap algoritma dan T^k), T2

W, T^k)

dan T^k) adalah waktu line search dengan arah pencarian s[k) ,slk\slk) dan s^k) pada
iterasi ke k. Adapun rumusan CPU time tersebut adalah :

k=\

dimana N adalah jumlah iterasi.

PENUTUP

Hasil komputasi dari algoritma paralel Quasi Newton diatas tersebut
memperlihatkan seberapa besar efisiensi dan faktor kecepatan yang akan dicapai.
Dengan memparalelkan metode tersebut untuk menyelesaikan permasalahan skala besar
maka ukuran dan kompleksitas permasalahan yang semakin membesar tidak akan
menjadi kendala, terutama terhadap evaluasi fungsi obyektif, gradien dan CPU Time
pada tiap iterasi. Untuk percobaan selanjutnya jumlah prosesor dapat dikurangi dan
ditambah sehingga kinerjanya dapat saling dibandingkan.

Permasalahan diatas memiliki potensi yang cukup besar untuk diparalelkan.
Paralelisasi tidak hanya pada internal algoritma penyelesaian namun bisa juga dengan
menggabungkan beberapa metode sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam
percobaan ini metode yang digunakan sebanyak empat. Untuk percobaan selanjutnya
dapat ditambahkan beberapa metode lainnya. Demikian juga jenis permasalahan yang
akan diuji dapat diperbanyak, sehingga dapat diketahui seberapa besar peningkatan
kinerja yang akan terjadi.
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DISKUSI

SUPRIYONO

1. Apakah Anda pernah menem'ui kasus pada penentuan panjang langkah?
2. Untuk ukuran variabel yang besar, apakah ada problem dengan komputernya

dan bagaimana cara mengatasinya?

MUH. ARIF RAHMAN

1. Ya. Untuk mengatasi hal ini dapat digunakan langkah sebagaimana yang
digunakan oleh PHUA, dan bila tidak berhasil dapat digunakan langkah
menurut Dennis.

2. Ukuran variabel yang besar tidak menjadi masalah jika kita mampu membuat
struktur data yang benar dan memahami manajemen memori mesin yang
digunakan.
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