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Sammanfattning

En reell- eller komplexvärd vektor som har relativt f̊a nollskilda
komponenter i förh̊allande till sin dimension sägs vara gles. Denna
avhandling handlar om gles optimering, vilken syftar p̊a att söka en
möjligast gles lösning till ett ekvationssystem med oändligt m̊anga
lösningar. Att kunna ”lösa” s̊adana system är väsentligt i tillämp-
ningar inom signalbehandling, där en högdimensionell m̊alsignal bör
rekonstrueras utg̊aende fr̊an en l̊agdimensionell observation. Det vi-
sar sig att om den vektor som genererar systemet är tillräckligt gles,
s̊a kan den rekonstrueras via gles optimering som den entydiga, op-
timalt glesa lösningen. Avhandlingen utg̊ar fr̊an rekonstruktionspro-
blemet med en deterministisk kompressionsmatris, och tyngdpunkten
ligger p̊a jämförelse av tv̊a berömda rekonstruktionsmetoder, en form
av konvex relaxation (`1-minimering) och en girig algoritm (OMP).
Därefter behandlas metodernas användbarhet i kompressiv mätning,
där problemuppställningen är annorlunda i och med att ekvationssy-
stemet konstrueras via slumpsmässig extraktion av rader ur en större
matris. Även om metoderna har mycket olika motiveringar och ur-
sprung finns det överraskande samband dem emellan vad gäller b̊ade
rekonstruktionsvillkor och beräkningskomplexitet.
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Symboler och beteckningar

Symbol Betydelse
:= definitionssymbol
| · | kardinalitet av mängd, absolutbelopp
b·c heltalsdel
∂ subdifferential
〈·, ·〉 inre produkt
‖·‖p `p-norm

‖·‖p,q inducerad (p, q)-matrisnorm

B lösningsmängden till systemet Θx = y
C allmän konstant
ck vektorn av residualkorrelationerna vid steg k
dk uppdateringsriktning för homotopialgoritmen
δs RIP-konstant av ordning s
ej j:te basvektorn i standardbasen
ε brusniv̊a
γ parametern för Lasso
γk parametervärdet svarande mot approximationen xk
η spark för matrisen Θ
I aktiv mängd
i imaginära enheten
j allmänt summeringsindex
L(x) Lassofunktionen
λk stegets storlek för homotopialgoritmen
µ, µ(Θ) koherens för matrisen Θ
µ(Ψ1,Ψ2) ömsesidig koherens för baserna Ψ1 och Ψ2.
m antalet rader i Θ, antalet observationer
n antalet kolonner i Θ, dimensionen för xo .
[n] mängden {1, 2, . . . , n}
q felsannolikhet
rk residualen vid steg k
s antalet nollskilda komponenter hos xo
sgn(x) teckenmönstret för x
supp(x) stödet för x
Sc komplementet för mängden S med avseende p̊a [n]
Σs mängden av s-glesa vektorer
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θj j:te kolonnen i matrisen Θ.
ΘS matrisen med kolonnerna θj, j ∈ S.
spn ΘS linjära spannet av ΘS

Θ∗S konjugattransponatet för ΘS

Θ+
S pseudoinversen för ΘS

w̄ komplexa konjugatet för w
xo m̊alvektorn
xk k:te approximationen
x`p `p-optimal lösning
xγ lösningen av Lasso med parametern γ
x[j] j:te komponenten av vektorn x
x[S] vektorn med komponeneterna x[j], j ∈ S
y observationsvektor
z brusvektor
∅ tomma mängden

Förkortningar

I avhandlingen används följande bokstavsförkortningar fr̊an engelskan. De
flesta begreppen de hänvisar till har ingen ordentlig svensk motsvarighet.

BP basis pursuit
BPDN basis pursuit denoising
CS compressed sensing (kompressiv mätning)
CSP correct selection property
DFT discrete Fourier transform (diskret Fouriertransform)
ERC exact recovery condition / coefficient

(exakt rekonstruktionsvillkor / -koefficient)
FFT fast Fourier transform (snabb Fouriertransform)
LARS least-angle regression
LASSO least angular shrinkage and selection operator

Obs.! Av estetiska skäl skriver man ofta Lasso istället för LASSO
NSP null space property (nollrumsegenskap)
OMP orthogonal matching pursuit
RIP restricted isometry property (begränsad isometriegenskap)
SAP sign agreement property
SSP s-step solution property
USE uniform spherical ensemble (likformig sfärisk ensemble)
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Inledning

För att effektivt kunna överföra eller spara stora mängder information är det
nödvändigt att komprimera data p̊a ett eller annat sätt. Oberoende av vilken
kompressionsalgoritm man använder är den fundamentala fr̊agan d̊a i vilken
m̊an man kan återf̊a den ursprungliga informationen för senare bruk efter
komprimeringen. Denna avhandling studerar problemet utg̊aende fr̊an den
enkla matematiska kompressionsmodellen, i vilken en linjär operator tilläm-
pas p̊a den ursprungliga datavektorn. Detta leder till det s̊a kallade rekon-
struktionsproblemet (eng. recovery problem):

L̊at Θ : Cn → Cm, m < n, vara en linjär kompressionsoperator
och antag att xo ∈ Cn är den ursprungliga datavektorn. Rekon-
struera xo fr̊an dess komprimerade version y = Θxo.

D̊a kompressionsoperatorn antas vara linjär s̊a kan den alltid definieras med
hjälp av en komplex (m×n)-matris Θ, och problemet best̊ar i att söka xo ur
mängden av alla lösningar till ekvationssystemet

Θx = y (1)

som genererats av xo. Eftersom m < n, har systemet oändligt m̊anga lös-
ningar (systemet sägs vara underbestämt [30]), och det är p̊a rak arm inte
alls klart om xo kan återf̊as p̊a n̊agot sätt. Om man dock har tillg̊ang till
ytterligare information om xo, kan situationen ändras märkbart; p̊a en myc-
ket allmän niv̊a kan man säga att problemet är lösbart om vektorn xo är
entydig med avseende p̊a n̊agon egenskap i systemets lösningsmängd, och om
man har en metod för att finna en lösning med denna egenskap. Metoden
f̊ar härvid vara vilken som helst, till exempel en bra gissning. Att gissa är
först̊as inte en matematiskt sofistikerad metod, men fr̊agan om hurdan en bra
gissning är hjälper till d̊a man letar efter en lämplig lösningsmetod. D̊a det
gäller att rekonstruera signaler kan man göra en gleshetshypotes, för det har
empiriskt konstaterats att naturliga signaler ofta är glesa, med vilket avses
att de kan modelleras väl med vektorer som har relativt f̊a nollskilda kompo-
nenter i förh̊allande till dimensionen för det underliggande rummet. Att söka
glesa lösningar till systemet (1) kunde allts̊a vara en bra kandidat till lös-
ningsmetod. D̊a det kan finnas flera olika glesa lösningar, s̊a är det naturligt
att välja en som har färre nollskilda komponenter än n̊agon annan lösning.
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Man har härmed kommit fram till gles optimering (eng. sparse optimization).
Formellt uttryckt gäller det att bestämma

x`0 := arg min
x∈B
‖x‖0 , (2)

där den s̊a kallade `0-normen1 anger antalet nollskilda komponenter i sitt
argument, och B := {x : Θx = y} betecknar systemets lösningsmängd.

Det grundläggande resultatet i teorin om gles optimering säger att en
tillräckligt gles lösning är den entydiga optimalt glesa lösningen till syste-
met (1), och problemet är d̊a välställt. Detta är dock först det första steget
mot lösning av rekonstruktionsproblemet, ty gles optimering som s̊adan för-
utsätter kombinatorisk optimering, och problemet är NP-sv̊art2 [47, 33]. Att
bestämma x`0 utan förhandsinformation skulle innebära systematisk genom-
g̊ang av kolonnmängder S av olika kardinaliteter med början fr̊an 1, tills en
mängd som uppfyller ekvationssystemet hittas. Med andra ord bör man för
varje mängd utföra ett test för att se om ΘSx[S] = y är lösbart. Om vektorn
xo är s-gles, kan antalet test som skall utföras vara s̊a stort som

∑s
j=1

(
n
j

)
och

d̊a kardinaliteten för mängderna växer, tar varje enskilt test allt längre tid.
Om dimensionerna för ekvationssystemet är sm̊a, är detta inget stort pro-
blem, men d̊a xo typiskt beskriver en del av en digital bild, är dimensionen
av storleksordningen flera hundra. En god lösningsmetod har m̊attlig beräk-
ningskomplexitet och är därutöver s̊a beskaffad att den kan implementeras
lätt och tillämpas p̊a ett möjligast stort antal probleminstanser.

Som bekant kan ett NP-sv̊art minimeringsproblem ofta lösas, åtminstone
suboptimalt, med hjälp av giriga algoritmer i n̊agra probleminstanser, även
om det inte g̊ar att lösa problemet snabbt i allmänhet. En typisk girig al-
goritm har stegvis struktur och gör ett optimalt val vid varje steg d̊a den
söker en lösningskandidat, men ger ut ett optimalt resultat bara i vissa fall.
Till exempel i handelsresandesproblemet, i vilket man vill hitta den kortaste
vägen som g̊ar via ett antal städer, kunde en girig lösningsstrategi formu-
leras s̊a, att man vid varje steg g̊ar till den närmaste staden [42, 41, 54]. I

1Notationen ‖·‖0 används i optimeringsproblem, och man talar allmänt om en norm fast
funktionalen inte är en riktig norm (den satisfierar inte homogenitetskravet). Notationen
motiveras av att limp→0 ‖x‖pp = limp→0

∑n
j=1 |x[j]|p =

∑n
j=1 1x[j]6=0 = |{j : x[j] 6= 0}|.

2Med detta avses att det inte existerar en algoritm som löser en godtycklig instans
av problemet p̊a polynomisk tid (tidskomplexiteten är exponentiell). Natarajan visar att
problemet är reducerbart fr̊an övertäckningsproblemet X3C (eng. exact cover by 3-sets),
vilket är ett NP-fullständigt problem.
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gles optimering har OMP-algoritmen (< eng. Orthogonal Matching Pursuit),
som analyserats intensivt av Tropp [61], blivit berömd. Den uppbygger en
lösningsapproximation genom att upprätth̊alla en mängd av aktiva kolonner
(index), vilken uppdateras vid varje steg genom tillägg av ett nytt index.
Uppdateringen görs p̊a s̊a sätt, att `2-felet är minimalt vid varje steg, vilket
åstadkoms genom att välja den kolonn som har maximal korrelation med
den aktuella residualen [61, 30, 33]. Ett av avhandlingens m̊al är att jämfö-
ra OMP-algoritmen med `1-minimering, vilken har intagit en dominerande
ställning i gles optimering och kompressiv mätning. Idén är att skriva (1.2)
som ett konvext minimeringsproblem och bestämma

x`1 := arg min
x∈B
‖x‖1 . (3)

Detta problem kallas Basis Pursuit (BP). Det har observerats att om kom-
pressionsmatrisen uppfyller vissa, inte alltför restriktiva villkor, s̊a är x`1 =
x`0 , vilket kallas för `1/`0-ekvivalens. Resultatet är dessutom i kraft för de
flesta stora ekvationssystem, som Donoho uttrycker saken, och det finns till
och med bevis p̊a att detsamma inte gäller för OMP [21]. Det är allts̊a mo-
tiverat att fr̊aga varför det överhuvudtaget lönar sig att använda OMP.

En typisk motivering för att använda `1-minimering är att problemet d̊a
kan skrivas som ett konvext minimeringsproblem, vilket kan lösas via linjär
programmering med hjälp av standardmetoder, s̊a som simplex- och inre-
punktsmetoder. Faktum är dock, att även om man d̊a undviker den kombi-
natoriska sökningen, s̊a tar det ofta s̊a mycket tid att köra dessa program [24],
att OMP kan anses som en bättre lösningsmetod. Man bör allts̊a förh̊alla sig
kritiskt mot motiveringen och inte godkänna den som s̊adan. Litteraturun-
dersökningen ledde dock till en betydande upptäckt: det existerar en metod,
homotopialgoritmen, som löser `1-minimeringsproblemet snabbt även i s̊ada-
na probleminstanser i vilka de traditionella metoderna fungerar d̊aligt, och
detta gör metoderna mycket likvärdiga.

Homotopialgoritmen baserar sig p̊a Lasso-optimering, vilken är en stan-
dardmetod i regressionsanalys. Det följer av dualitetsteorin, att lösningen till
(3) över mängden Bδ := {x : ‖Θx− y‖2 ≤ δ} ges av Lassolösningen

xγ := arg min
x∈Cn

1

2
‖Θx− y‖2

2 + γ ‖x‖1 (4)

för ett lämpligt värde p̊a parametern γ > 0. Det kan vidare bevisas att lös-
ningen till Lasso g̊ar mot lösningen till BP d̊a parametern γ g̊ar mot noll.
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Figur 1: Shepp–Logan Phantom är en standardbild som används
för att testa rekonstruktionsalgoritmer. Den infördes 1974 av Larry
Shepp och Benjamin F. Logan som en modell för människohuvudet
[57]. Figuren är fr̊an [10].

Det som spelar en avgörande roll för lösningsprocessens effektivitet är att lös-
ningsstigen är styckevis linjär, dvs. har ett ändligt antal vertex, vilka indelar
stigen i segment inom vilka antalet nollskilda komponenter hos lösningen
förblir konstant. Homotopialgoritmen ger regeln för hur man reducerar Las-
sostigen till homotopistigen, dvs. finner vertexen och uppbygger lösningen
till BP genom att g̊a fr̊an den triviala lösningen 0 (stort parametervärde) till
x`1 (parametervärde 0+) längs med Lassostigen. I och med detta förfarande
sjunker algoritmens beräkningskomplexitet till en niv̊a som inte väsentligt
skiljer sig fr̊an komplexiteten hos OMP [24].

Olika `1-baserade tekniker har länge använts i signalbehandling. P̊a 1970-
talet lyckades man konstruera seismiska sp̊ar utg̊aende fr̊an data som inte
uppfyllde Shannon–Nyquists kriterium3, enligt vilket en funktion med band-
bredden b kan rekonstrueras om samplingsfrekvensen är minst 2b. Den egent-
liga teorin om gles optimering är dock relativt ung; den kan anses ha f̊att sin
början fr̊an artikeln Atomic Decomposition by Basis Pursuit [14] av Donoho
och Saunders fr̊an år 1996. Denna och andra tidiga texter [25, 20] handlar om
fr̊agan p̊a hur m̊anga sätt man kan framställa en signal som linjärkombina-
tion av vektorer ur olika baser, och d̊a är det naturligt att söka glesa (möjli-
gast enkla) framställningar. Resultaten givna i detta sammanhang kan även

3Resultatet bär namnen av Claude Shannon (1916–2001) och Harry Nyquist (1889–
1976), men det har upptäckts ocks̊a av Edmund Whittaker (1873–1956) och Vladimir
Kotelnikov (1908–2005).
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tillämpas i det allmänna fallet, d̊a matrisen inte antas ha en speciell struk-
tur. Sedermera har teorin utvecklats snabbt. Candès observerade år 2004 i
sitt experiment med Shepp–Logan Phantom (se figur 1) att `1-minimering
kan rekonstruera stora bilder nästan fullständigt fr̊an brusiga data, och s̊a
fick teorin om kompressiv mätning sin början4. Under de senaste åren har
ett enormt antal forskningsartiklar publicerats5, men p̊a grund av att omr̊a-
det är s̊a ungt, är den egentliga (läroboks)litteraturen relativt begränsad. De
mest omfattande verken som samlar ihop forskningsresultat, är Sparse and
Redundant Representations [30] av Elad, A Mathematical Introduction to
Compressive Sensing [33] av Foucart och Rauhut och Sparse Modeling [55]
av Rish och Grabarnik.

Skribentens egna insatser

Litteraturundersökning. Avhandlingens primära m̊al var att skapa en bra
helhetsbild av den forskning som gjorts ang̊aende gles optimering och kom-
pressiv mätning. Referensmaterialet omfattar närmare 60 forskningsartiklar,
och det blir inte alldeles klart vid första genomläsningen hur de olika resul-
taten hänger ihop med varandra. Den viktigaste observationen var att `1-
minimeringsproblem kan lösas med hjälp av homotopialgoritmen, vilken inte
bara är en effektiv metod utan ocks̊a en intressant länk mellan `1-minimering
och OMP-algoritmen.

Som skribent vill jag speciellt framhäva rollen som spelas av Tropps ERC-
villkor eftersom det bara f̊att lite uppmärksamhet i de mest betydande tex-
terna nämnda ovan. Istället för ERC handlar de för det mesta om andra
egenskaper, närmast RIP, antagligen därför att den är central d̊a man vill
konstruera ett mätningssystem. Vid jämförelse av metoderna är ERC dock
alldeles centralt. Jag tar upp och förklarar saker som har att göra med i
vilken m̊an ERC är nödvändigt för rekonstruktion och som inte har kom-
menterats tidigare. Det ser ofr̊ankomligt ut att rekonstruktion via BP kan
lyckas även om ERC inte är uppfyllt. I annat fall hamnar man i konflikt med
Donohos för de flesta stora -resultat (satserna 1 och 5 i [21]), vilka p̊avisar
en betydande skillnad mellan OMP och BP beträffande det största till̊atna

4Detta är historien som Ellenberg [31] berättar, men jag lyckades inte hitta Candès
egna anteckningar om saken.

5En stor andel av referensmaterialet har skrivits av David L. Donoho, Emmanuel Can-
dès och Terence Tao, som är berömda och prisbelönta matematiker. Den sistnämnde har
f̊att Fieldsmedaljen år 2006.
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antalet nollskilda komponenter hos m̊alvektorn. Det skulle ocks̊a vara möjligt
att bevisa resultatet av Kunis och Rauhut [43], direkt utg̊aende fr̊an Can-
dès sats. Tropps resultat beträffande rekonstruktion via OMP under ERC är
ocks̊a lätt att tolka fel, och jag har lagt till anmärkningar och en referens till
en mer detaljerad diskussion om innebörden i sats 2.2. I beviset av lemma
3.3a, som ursprungligen gavs av Donoho, har ERC-villkoret identifierats, och
detta har tv̊a viktiga konsekvenser. För det första blir beviset kortare d̊a
Tropps resultat fr̊an kapitel 2 kan utnyttjas där. För det andra märker man
att LARS-algoritmen, en förenklad version av homotopialgoritmen definierad
senare, löser rekonstruktionsproblemet i s steg, om ERC är i kraft. En dylik
formulering förekommer inte i avhandlingens referensmaterial.

Numeriska exempel. I avhandlingen ing̊ar fyra exempel av vilka tre är
mitt eget arbete. Exempel 2 i kapitel 1 ger en insikt om koherensens värden
för stora matriser (n = 2m,m = 256). Jag har allts̊a räknat ut explicita
siffervärden för uttrycken för det minsta möjliga respektive typiska värdet
p̊a koherensen. Exemplet har som syfte att demonstrera att koherensbase-
rade rekonstruktionsvillkor är informativa bara i s̊a fall att m̊alvektorn är
mycket gles. Exempel 3 i kapitel 2 demonstrerar att ERC-villkoret inte är
nödvändigt för rekonstruktion via OMP i allmänhet utan endast för rekon-
struktion i s steg. Exemplet visar att OMP kan ge ut den entydiga lösningen
med tv̊a nollskilda komponenter till ett (3 × 3)-system först efter det tred-
je steget. Beräkningarna i exemplet är mitt eget verk men exemplets kon-
struktion är tagen ur [49]. Figur 5 i kapitel 5 ger en grafisk framställning
av rekonstruktionsegenskaperna för de tv̊a metoderna ”som funktion av s”,
dvs. regionerna i vilka rekonstruktionen lyckas har ritats ut. I samma figur
har jag även skisserad hur antalet steg hos homotopialgoritmen varierar med
gleshetsparametern. Framställningen baserar sig l̊angt p̊a empiriska resultat
fr̊an referensmaterialet. Exempel 4 i den avslutande diskussionen visar att
det finns vektorrum vars godtyckliga element kan rekonstrueras via konvex
minimering utan gleshetsantaganden.
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Avhandlingens upplägg

Kapitel 1 fokuserar p̊a gles optimering i `0-fallet och tar upp standardre-
sultat som har att göra med entydighetsfr̊agan. Här g̊as dock direkt till det
allmänna fallet där ingen speciell struktur hos kompressionsmatrisen antas,
och därutöver definieras de tv̊a olika resultattyperna, likformig och icke-
likformig rekonstruktion, redan i början. Kapitel 2 ger en beskrivning av
OMP-algoritmen, och därefter bevisas Tropps ERC-villkor, vilket garante-
rar lyckad rekonstruktion. Det bevisas vidare med hjälp av von Neumanns
utveckling att villkoret följer av tillräcklig gleshet hos m̊alvektorn. Därefter
överg̊as till `1-minimering, vilken utgör inneh̊allet till kapitel 3. Resultaten
där visar att `1-normen är som förutsp̊att en gleshetsgynnande funktion.
Kapitlets senare hälft handlar om homotopialgoritmen och dess koppling till
OMP. Kapitel 4 fokuserar p̊a kompressiv mätning och beskriver hur gles opti-
mering kan tillämpas för att effektivt rekonstruera en signal utg̊aende fr̊an ett
(litet) antal slumpmässigt valda komponenter. Framställningen är rätt teore-
tisk men kapitlet kan trots det anses som avhandlingens tillämpningsdel, för
de viktigaste praktiska tillämpningarna som förutsätter effektivitet baserar
sig p̊a kompressiv mätning. Resultaten sammanfattas i kapitel 5, och därtill
lyfts ett par potentiella forskningsproblem fram. Avhandlingen avslutas med
en diskussion om gleshetens betydelse för rekonstruktion i allmänhet.
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1 Grunderna i gles optimering

Som beskrevs i inledningen, kan kompression av data i sin enklaste form
uttryckas matematiskt som matris-vektor-multiplikation. Kompressionsma-
trisen betecknas Θ = [θ1|θ2| · · · |θn], och dess kolonner θj är m-dimensionella
reell- eller komplexvärda vektorer. För att standardisera analysen antas att
‖θj‖2 = 1 för varje j ∈ [n].6 D̊a man önskar återf̊a den ursprungliga infor-
mationen lagrad i xo, bör man söka xo ur den oändliga lösningsmängden till
systemet

Θx = y, (1.1)

och rekonstruktionsproblemet är följaktligen icke-trivialt. Temat för avhand-
lingens första kapitel är gles optimering som rekonstruktionsprincip. Som
redan nämndes, visar det sig att om xo är tillräckligt gles, s̊a är den den
entydiga optimalt glesa lösningen, och kan följaktligen finnas genom att be-
stämma

x`0 := arg min
x∈B
‖x‖0 , (1.2)

där B = {x : Θx = y} är systemets lösningsmängd. Sats 1.1 i avsnitt 1.2
preciserar vad som är tillräckligt gles, dvs. ger en övre gräns för det till̊atna
antalet nollskilda komponenter s i vektorn xo.

1.1 Terminologi

L̊at {ψj}nj=1 vara en bas för rummet Cn, dvs. en linjärt oberoende samling
av vektorer som spänner upp hela rummet Cn, och antag att en inre produkt
〈·, ·〉 är definierad i rummet. Ett godtyckligt element x ∈ Cn kan d̊a skrivas
som

x =
n∑
i=1

αiψi, (1.3)

där αi = 〈x, ψi〉.
Definition 1.1 (a) Vektorn α = (α1, . . . , αn)T , där talen αi är som i (1.3),
kallas framställningen (eng. representation) för x i basen {ψj}nj=1.
(b) Stödet (eng. support) för en vektor x i basen {ψi}n1 är den indexmängd
som svarar mot de nollskilda komponenterna i vektorns framställning, dvs.

supp(x) = {i : αi 6= 0}. (1.4)

6Antagandet sätter inga ytterligare begränsningar, ty varje ekvationssystem kan över-
föras p̊a normaliserad form genom multiplikation med en lämplig viktmatris.
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Notera att om Ψ är lika med identitetsbasen I, s̊a är framställningen lika med
signalen själv.

Definition 1.2 Teckenmönstret (eng. sign pattern) för en vektor x är vek-
torn vars j:te komponent är = sgn(x[j]), där sgn betecknar teckenfunktionen,
given av sgn(t) := t/|t| för t 6= 0, sgn(0) = 0 för s̊aväl reella som komplexa
argument t.

Definition 1.3 En vektor x med stödet S i basen Ψ sägs vara s-gles (eng.
s-sparse) om |S| ≤ s.

Mängden av alla s-glesa vektorer betecknas Σs, och den har uppenbarligen
följande egenskaper:

� Σs ⊂ Σs′ om s < s′

� Om x, x′ ∈ Σs, s̊a är x+ x′ ∈ Σ2s.

Anmärkning 1.1 Den andra egenskapen ovan är i själva verket triangelo-
likheten för `0-normen. Notera att x + x′ ∈ Σs bara i s̊a fall att vektorernas
stöd överlappar eller om ett lämpligt antal komponenter tar ut varandra.

1.2 Rekonstruktion av glesa vektorer

En grundläggande förutsättning för rekonstrutkion7 av xo (som antas vara
nollskild) är att vektorn inte ligger i nollrummet för Θ, för varje rimlig algo-
ritm ger ut 0 för y = 0. Utg̊aende fr̊an detta krav kan man härleda nödvändi-
ga villkor för rekonstruktion, vilka ofta är tillräckliga likas̊a. Innan att g̊a in
p̊a dessa villkor p̊apekas, att det finns tv̊a typer av rekonstruktionsresultat.
Följande terminologi generaliseras till godtycklig rekonstruktionsmetod.

Definition 1.4 L̊at matrisen Θ vara given. Det sägs att likformig rekon-
struktion (eng. uniform recovery) inträffar om varje s-gles vektor xo kan re-
konstrueras fr̊an observationen y = Θxo. Icke-likformig rekonstruktion (eng.
non-uniform recovery) syftar p̊a att varje vektor xo med fixt stöd S kan re-
konstrueras fr̊an observatioen y.

7Det sägs att en vektor xo kan rekonstrueras via en metod, om vektorn genererar
ett ekvationssystem y = Θx s̊adant att metoden ger ut lösningen xo. Denna konvention
underlättar formulering av satser, och därutöver undg̊ar man att tala om ”rekonstruktion
av alla s-glesa lösningar”, vilket l̊ater orimligt.
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x[1]

x[3]

x[2]

Figur 2: Mängden av alla 2-glesa vektorer i R3 utgörs av de tre planen
x[1] = 0, x[2] = 0 och x[3] = 0.

De klassiska resultaten i teorin om gles optimering är av den likformiga
typen, och det är naturligt att även här utg̊a fr̊an dem.

Definition 1.5 (Spark) Kardinaliteten för den minsta mängden av linjärt
beroende kolonner ur Θ kallas för matrisens spark och betecknas med symbo-
len η.

Följande sats samlar ihop resultat givna i [30, 33].

Sats 1.1 Antag att systemet (1.1) har en lösning x ∈ Σs och l̊at η =
spark(Θ). Följande utsagor är ekvivalenta:
(a) s < η/2
(b) Lösningen x är den entydiga optimalt glesa lösningen till systemet
(c) Den enda 2s-glesa vektorn i nollrummet ker Θ är nollvektorn
(d) Varje kolonnsamling av kardinaliteten 2s är linjärt oberoende
(e) För varje indexmängd T av kardinaliteten högst 2s definierar matrisen
ΘT en injektiv avbildning fr̊an C2s till Cm

Bevis. (a)=⇒(b): Antag först att s < η/2 och att x, x′ ∈ Σs är tv̊a olika
lösningar till systemet. Beteckna h = x − x′, varvid Θh = 0 och h ∈ Σ2s.
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Enligt antagandet är dock varje samling av 2s kolonner linjärt oberoende,
varav följer att h = 0, dvs. x = x′.
(b)=⇒(a): Antag nu omvänt att x är den entydiga optimalt glesa lösningen,
och att η ≤ 2s. D̊a existerar åtminstone en linjärt oberoende samling av 2s
kolonner, och därmed för n̊agon nollskild vektor h ∈ Σ2s för vilken Θh = 0.
Skriv nu h som h = x− x′, där x, x′ ∈ Σs. D̊a är Θ(x− x′) = 0, varav följer
att Θx = Θx′, en motsägelse. Därmed är η > 2s.
(b)⇔(c): Detta följer av definitionen av spark: varje vektor i ker Θ har minst
η nollskilda komponenter.
(c)⇔(d): Detta är definitionen av linjärt oberoende.
(c)⇔(e): Detta följer av det elementära resultatet enligt vilket en linjär av-
bildning är injektiv om och endast om dess kernel är {0}. �
Exempel 1. D̊a man beaktar att det största värde spark kan anta är = m+1,
s̊a ser man att s ≤ m/2 är en instansoberoende förutsättning för likformig
rekonstruktion. Detta exempel demonstrerar, att man har goda teoretiska
möjligheter att rekonstruera dessa maximalt icke-glesa vektorer.

a) Likformig sfärisk ensemble (eng. uniform spherical ensemble, USE).
En matris Θ sägs komma fr̊an USE(m,n), om den har som kolonner n p̊a
m̊af̊a valda punkter fr̊an ytan av enhetssfären i Cm, över vilken sannolik-
hetsmassan är likformigt fördelad. S̊adana matriser har spark = m + 1 med
sannolikheten 1, s̊a man kan konstatera att gles optimering fungerar som
rekonstruktionsmetod för nästan alla stora system.

b) Optimal deterministisk matriskonstruktion (Sats 2.14 i [33]). För varje
n ≥ 2s är det möjligt att konstruera en deterministisk kompressionsmatris
Θ ∈ Cm×n med m = 2s som möjliggör likformig rekonstruktion av s-glesa
vektorer. Konstruktionen given i sats 2.14 tar 0 < t1 < t2 < · · · < tn och
sätter Θ[j, k] = tjk, j = 0, 1, . . . , 2s − 1, k = 1, . . . , n. Om man nu väljer en
godtycklig delmängd T p̊a 2s kolonner, s̊a kan man verifiera att det(ΘT ) > 0,
vilket medför injektivitet och p̊ast̊aendet följer. Talen t` behöver inte nödvän-
digtvis vara positiva och reella, om bara det(ΘT ) 6= 0. Valet t` = e2πi(`−1)/n,
` ∈ [n] ger en partiell Fouriermatris, vilken till̊ater rekonstruktion av alla
s-glesa vektorer ([33], sats A.24). En tredje möjlighet är att välja vilka som
helst 2s rader ur en totalt positiv (n× n)-matris.

c) Icke-likformig version av b. För varje given xo och varje n ≥ s + 1
existerar en matris Θ ∈ Cm×n med m = s+ 1, s̊a att signalen xo återf̊as som
den entydiga lösningen till (1.2). Resultatet är mycket icke-likformigt i och
med att det inte bara använder information om stödet utan ocks̊a om själva
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vektorn xo. Gleshetsparametern s för denna signal f̊ar allts̊a vara praktiskt
taget dubbelt s̊a stor som i b)-fallet och nästan lika stor som dimensionen för
y.

1.3 Koherens och det allmänna gleshetsvillkoret

I och med sats 1.1 har man erh̊allit en noggrann karaktärisering av rekon-
struktionsproblemets lösbarhet via gles optimering. För att kunna tillämpa
satsen p̊a ett system med en deterministisk matris, behöver man dock kän-
na värdet p̊a spark, och detta ger upphov till nya sv̊arigheter: att räkna ut
spark för en matris förutsätter en systematisk genomg̊ang av kolonnmängder
av olika kardinaliteter tills en linjärt oberoende mängd hittas, och detta är
praktiskt taget lika sv̊art som att bestämma x`0 . Det gäller allts̊a att uppskat-
ta spark p̊a n̊agot sätt, och det räcker inte att man känner den övre gränsen
m + 1; istället är det av intresse att ha en säker nedre gräns som beror av
matrisen själv.

I teorin om glesa framställningar har man traditionellt approximerat
spark med hjälp av ömsesidig koherens (eng. mutual coherence), vilken för
2-orto-matriser definieras som den största absoluta inre produkten mellan
tv̊a kolonner ur olika baser8. D̊a man avst̊ar fr̊an antagandet om strukturen
talar man om koherens, vilken definieras som följer (det är lätt att se att
koherensen för en 2-orto-matris är samma som ömsesidig koherens):

Definition 1.6 Koherens µ för en matris definieras som den största absoluta
inre produkten mellan tv̊a av dess kolonner9,

µ := max
j 6=k
|〈θj, θk〉| . (1.5)

Beviset av följande lemma är en tillämpning av Gershgorins cirkelsats
som bevisas i Bilaga A.

Lemma 1.1 Mellan spark och koherens r̊ader olikheten

η ≥ 1 +
1

µ
. (1.6)

8En 2-orto-matris är av formen [Ψ1|Ψ2], där Ψ1 och Ψ2 är ortonormerade baser. Öm-
sesidig koherens fungerade ursprungligen som ett m̊att p̊a ”hur olika” de tv̊a baserna är
[30]. Detta synsätt är speciellt relevant i kompressiv mätning (avsintt 4.1).

9Om matrisen inte är normaliserad, inkluderas en normaliseringsfaktor 1/ ‖θj‖2 ‖θk‖2
i definitionen.
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Bevis. L̊at η = spark(Θ). L̊at vidare S ⊂ [n] vara en indexmängd av kardi-
naliteten η < n och betrakta Grams matris G = Θ∗SΘS, vilken är kvadratisk
och har följande egenskaper:

� G[j, j] = 1 för varje j ∈ [η]

� |G[j, k]| ≤ µ för j, k ∈ [η], j 6= k.

Antag nu att η < 1 + 1/µ. Detta är ekvivalent med att 1 > (η − 1)µ,
och egenskaperna medför vidare att 1 = |G[j, j]| >

∑
j 6=k |G[k, j]| för varje

j ∈ [n]. Om nu λ betecknar ett godtyckligt egenvärde s̊a är |λ− 1| < 1 enligt
Gershgorins sats, och därmed är alla egenvärden positiva. Vidare är matrisen
G positivt definit, eller ekvivalent, alla kolonnmängder av kardinaliteten η är
linjärt oberoende, och s̊a är spark > η, en motsägelse. �

Villkor (a) i sats 1.1 medför nu

Sats 1.2 En s-gles lösning x till systemet (1.1) är den entydiga optimalt
glesa lösningen, om

s <
1

2

(
1 +

1

µ(Θ)

)
. (1.7)

Olikhet (1.7) kallas i fortsättningen för det allmänna gleshetsvillkoret, ef-
tersom det har förekommit som ett slags standardvillkor i flera olika publika-
tioner [20, 24, 35, 36]. Notera att olikheten är ekvivalent med µ ≤ 1/2s, och
matriser med l̊ag koherens är därmed av intresse. L̊ag koherens garanterar
dessutom lyckad rekonstruktion via olika praktiska metoder, och intuitivt kan
man se dess betydelse s̊a, att det är lättare för en rekonstruktionsalgoritm att
identifiera de rätta kolonnerna d̊a deras riktningar avviker tillräckligt mycket
fr̊an varandra, dvs. koherensen är l̊ag. Tyvärr kan koherens inte vara god-
tyckligt l̊ag, och även i det bästa möjliga fallet ger villkoret (1.7) en alltför
pessimistisk uppskattning. Följande exempel åsk̊adliggör saken.

Exempel 2. En absolut nedre gräns för koherens ges av Welchs gräns [65],
enligt vilken µ ≥

√
(n−m)/m(n− 1)10. Å andra sidan är typisk koherens

för stora m,n av storleksordningen µ ≈ 2
√

log(n)/m [24, 2]11. Betrakta en

10Notera att uttrycket är approximativt 1/
√
m för n >> m. Matriser för vilka koheren-

sen är den lägsta möjliga kallas för Grassmanns system (eng. Grassmannian frames), men
det är sv̊art att konstruera s̊adana matriser [30, 59].

11Formellt uttryckt: för ε > 0 är µ ≤ 2
√

log(n)/m(1 + ε) med stor sannolikhet för stora
n. Som nämns i [2] finns det ett fel i [21] där faktorn 2 st̊ar under kvadratroten.
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(m× 2m)-matris med m = 256. Welchs gräns ger d̊a att den minsta möjliga
koherensen är µmin ≈ 0.06, och det allmänna gleshetsvillkoret är i s̊a fall
informativ för s ≤ 8. Typisk koherens i sin tur är µtyp ≈ 0.21, och d̊a bör
man ha s ≤ 2. Dessa värden är uppenbart alltför sm̊a för att ha praktisk
betydelse.

1.4 Begränsad isometriegenskap

I kompressiv mätning intar begränsad isometriegenskap (eng. restricted iso-
metry property, RIP) en särskilt central ställning. Egenskapen ställer be-
gränsningar p̊a hur mycket de parvisa avst̊anden mellan vektorer f̊ar ändras
vid komprimeringen, om det krävs att vektorn xo kan rekonstrueras efter̊at.
Definitionen nedan är å ena sidan ekvivalent med att varje delmängd av s
kolonner ur Θ utgör ett approximativt ortogonalt system, och å andra sidan
med att egenvärdena för Θ är koncentrerade kring 1.

Definition 1.7 Matrisen Θ sägs uppfylla en begränsad isometriegenskap av
ordning s, om det finns ett δ ∈ (0, 1) s̊a att

(1− δ)‖x‖2
2 ≤ ‖Θx‖2

2 ≤ (1 + δ)‖x‖2
2 (1.8)

gäller för alla s-glesa vektorer x. RIP-konstanten δs definieras som det minsta
talet δ ∈ (0, 1) för vilket (1.8) gäller [1, 9, 12, 32, 30].

RIP garanterar allts̊a, att avbildningen som Θ definierar är en approxi-
mativ isometri, i och med att den i stort sett bevarar den euklidiska längden
för alla s-glesa vektorer. Följaktligen kan ingen gles vektor ligga i matrisens
nollrum, vilket är ett nödvändigt villkor för att rekonstruktion överhuvud-
taget kan vara möjligt [7]. Speciellt, eftersom skillnaden mellan tv̊a s-glesa
vektorer säkert är 2s-gles, s̊a förblir avst̊andet mellan dessa vektorer nästan
oförändrat under avbildningen definierad av matrisen, ifall konstanten δ2s

är liten. Vektorernas avbilder, säg y1 och y2 ligger d̊a tillräckligt l̊angt ifr̊an
varandra, s̊a att urbilderna kan bestämmas p̊a basis av dem. Konceptet med
RIP är ett särskilt naturligt sätt att karaktärisera rekonstruktionsmöjligheter
i fallet med osäkra observationer. Satsen nedan ger ett villkor till som kunde
tilläggas i listan av ekvivalenta karaktäriseringar i sats 1.1.

Sats 1.3 L̊at Θ ∈ Cm×n. Varje s-gles vektor x kan rekonstrueras via gles
optimering om och endast om δ2s < 1 [12].
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Bevis. L̊at x, x′ och h vara som i beviset av Sats 1.1. Om δ2s < 1, s̊a är den
glesaste lösningen entydig, vilket följer direkt av att Θh = 0 i (1.8). Å andra
sidan, om δ2s = 1, s̊a finns det h ∈ Σ2s s̊a att Θh = 0, och vidare Θx = Θx′,
vilket gör att alla s-glesa vektorer inte kan rekonstrueras. �

Anmärkning 1.2 Mellan RIP-konstanterna och koherens r̊ader olikheten
δs ≤ (s − 1)µ, vars giltighet kan verifieras med hjälp av Gershgorins sats.
Definitionen p̊a gleshet medför att RIP-konstanterna utgör en icke-avtagande
följd: 0 = δ1 ≤ δ2 ≤ · · · ≤ δs ≤ δs+1 ≤ · · · δn. Speciellt är δ2 = µ [33].

1.5 Utmaningar

Resultaten i de föreg̊aende avsnitten visar, att rekonstruktionsproblemet är
i princip lösbart, om man vet att signalen av intresse, xo, är tillräckligt gles.
Problemet reduceras d̊a till gles optimering, i och med att man kan återf̊a xo
genom att bestämma den entydiga vektorn x`0 . P̊a grund av uppgiftens kom-
binatoriska natur kommer detta förfarande emellertid inte i fr̊aga i praktiken,
och man bör ha effektiva metoder för att bestämma den glesaste lösningen.
Det är dock inte enbart beräkningskomplexiteten som gör att gles optimering
som s̊adan är en opraktisk rekonstruktionsmetod. Som sagt är det önskvärt
att en metod kan tillämpas p̊a ett möjligast stort antal probleminstanser, och
s̊a är inte fallet med (1.2), ty generiska signaler är bara approximativt glesa,
och sannolikheten att en komponent är precis lika med 0 är 0. Utöver detta
är det inte realistiskt anta, att den komprimerade versionen kan observeras
exakt, och en bättre modell skulle vara

y = Θxo + z, (1.9)

där z är en s̊a kallad brusvektor. I detta fall är det nödvändigt att utvidga
mängden av lösningskandidater eller, med andra ord uttryckt, till̊ata nollskil-
da residualer. Inom ramarna för denna avhandling är det dock inte möjligt
att ge en detaljerad översikt av det icke-ideala fallet, men d̊a det i alla fall är
av betydelse för jämförelse av metoderna, inkluderas en kortfattad diskussion
i kapitel 4.

Bibliografiska noter

� Elads bok [30] följer traditionen hos de allra första texterna [14, 20] om gles opti-
mering i vilka x tolkas som en framställning för y i en redundant bas och entydig-
hetsfr̊agan studeras ur denna synvinkel. Man kan till exempel tänka sig att y är en
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signal uppbyggd av vektorer ur tv̊a olika baser, s̊a som identitets- och Fourierba-
sen, och fr̊agan om en framställnings entydighet kan d̊a besvaras med hjälp av en
generalisering av Donoho-Starks osäkerhetsprincip som säger att en signal inte kan
vara godtyckligt gles i tv̊a baser samtidigt, speciellt, att det sammanlagda anta-
let nollskilda komponenter i framställningarna alltid överstiger en konstant som är
omvänt proportionell mot basernas ömsesidiga koherens [26, 25, 30]. Detta lägger
ocks̊a grunden till kompressiv mätning, och resultatet bevisas i bilaga A.

� Begreppet spark förekommer för första g̊angen i artikeln [20] av Donoho och Elad,
men man bör notera att man kunde klara sig utan den lite konstiga benämningen
(ordet kommer fr̊an engelskans sparse och rank). Ett äldre begrepp, Kruskals rang
(:= η − 1), kunde användas likas̊a, men resultaten skulle se annorlunda ut i s̊a
fall, vilket inte heller är ändam̊alsenligt. Relationen mellan spark och koherens och
dess bevis via Gershgorins sats dyker ocks̊a upp i flera texter och den kan ses som
ett klassiskt resultat i gles optimering. För matriser med L-orto-struktur existerar

en lite bättre uppskattning, η ≥
[
1 + 1

L−1

]
µ−1 (se Gribonval och Nielsen [38] för

bevis).

� Begreppen likformig och icke-likformig rekonstruktion har inte etablerat sin ter-
minologiska ställning men förekommer i olika former i litteraturen, ofta implicit. I
Foucarts text [33] syftar icke-likformig rekonstruktion p̊a rekonstruktion av enskilda
vektorer, men min definition passar bättre ihop med Candès artiklar som framhäver
skillnaden mellan antaganden fixt stöd och godtyckligt stöd av given kardinalitet.
Likformig rekonstruktion däremot definieras p̊a samma sätt. Benämningen likfor-
mig används redan tidigt av Candès i artikeln [8], där han definierar en likformig
osäkerhetsprincip, en RIP-liknande koncentrationsolikhet som garanterar lyckad re-
konstruktion av alla s-glesa vektorer.

� Notera att även om det allmänna gleshetsvillkoret kan vara pessimistiskt för en
viss matris s̊a är villkoret (intressant nog) skarp i den meningen att det existerar
en matris s̊adan att en s-gles vektor inte kan rekonstrueras via gles optimering d̊a
s = (1 + 1/µ)/2 [6].
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2 OMP-algoritmen

Även om det glesa optimeringsproblemet är NP-sv̊art, kan det under vissa
förutsättningar lösas effektivt med hjälp av en girig algoritm. En s̊adan algo-
ritm är OMP (eng. Orthogonal Matching Pursuit), som har blivit ett mycket
populärt verktyg i gles optimering. Algoritmen fungerade ursprungligen som
en statistisk metod för projektion av flerdimensionella data p̊a lägredimensio-
nella rum och har redan tidigt förekommit i samband med olika approxima-
tionsproblem [48, 18, 44]. I detta kapitel presenteras algoritmens beskrivning
och ett villkor som garanterar att algoritmen ger ut rätt lösning härleds.

2.1 Beskrivning av algoritmen

OMP bildar en approximation till den vektor som rekonstrueras genom att
upprätth̊alla en aktiv indexmängd, vilken uppdateras i varje steg genom
tillägg av ett nytt index. Själva approximationen f̊as genom att bestämma
komponentvärdena via minstakvadratoptimering över den aktiva mängden.
Algoritmen skrivs formellt som följer:

Indata: Θ, y.

Startvärden: I0 = ∅, x0 = 0.

Iteration: Upprepa tills rk = 0:

OMP-1:

rk : = y −Θxk;

jk+1 : = arg max |(ΘT rk)[j]|
Ik+1 = Ik ∪ {jk+1};

OMP-2:

xk+1 = arg min
supp(u)⊂Ik+1

‖y −Θu‖2

Utdata: gles vektor xs

10



Som framg̊ar av beskrivningen, utg̊ar algoritmen fr̊an en tom aktiv mängd
och den triviala första approximationen x0 = 0. Den första residualen är
härvid r0 = y − Θx0 = y. I steg OMP-1 bestäms det index, i1, som svarar
mot den kolonn som har störst korrelation med residualen, och den aktiva
mängden uppdateras därefter genom att lägga till detta index. I steg OMP-
2 bestäms komponentvärdena för den första egentliga approximationen x1

genom att lösa ett minstakvadratproblem. Om den nya residualen r1 = y −
Θx1 är tillräckligt liten, terminerar algoritmen. I annat fall upprepas steg
OMP-1 tills slutvillkoret rk = 0 uppfylls.

Val av index i steg OMP-1 sker i enlighet med en girig strategi som kräver
att den motsvarande kolonnen har maximal korrelation med residualen. Detta
förfarande gör `2-normen för felet möjligast liten, som följande lemma visar.

Lemma 2.1 L̊at Θ ∈ Cm×n vara en matris med `2-normaliserade kolonner,
och antag att I ⊂ [n], supp(v) = I och j ∈ [n]. Om nu

w := arg min
u∈Cn
{‖y −Θz‖2 , supp(u) ⊂ I ∪ {j}}, (2.1)

s̊a är
‖y −Θw‖2

2 ≤ ‖y −Θv‖2
2 − |(Θ

∗(y −Θv))[j]|2 . (2.2)

Bevis. Eftersom varje vektor av formen v + tej har stödet I ∪ {j}, s̊a gäller

‖y −Θw‖2
2 ≤ min

t∈C
‖y −Θ(v + tej)‖2

2 . (2.3)

Sätt t = reiα, där r ≥ 0 och α ∈ [0, 2π[. D̊a f̊as

‖y −Θ(v + tej)‖2
2 = ‖y −Θv − tΘej‖2

2

= ‖y −Θv‖2
2 + |t|2 ‖y −Θej‖2

2 − 2<(t̄ 〈y −Θv,Θej〉)
= ‖y −Θv‖2

2 + r2 − 2<(re−iα(Θ∗(y −Θv))[j])

≥ ‖y −Θv‖2
2 + r2 − 2r |(Θ∗(y −Θv))[j]| ,

(2.4)
där den sista olikheten blir en likhet för lämpligt valt α. De sista termerna
utgör ett kvadratiskt uttryck i r, vilket antar sitt minsta värde för r =
|(Θ∗(y −Θv))[j]|, och s̊a

min
t∈C
‖y −Θ(v + tej)‖2

2 = ‖y −Θv‖2
2 − |(Θ

∗(y −Θv))[j]|, (2.5)
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vilket ger resultatet. �
Namnet p̊a OMP-algoritmen syftar p̊a att residualen alltid är ortogonal

mot de valda kolonnerna. Denna egenskap bevisas i följande lemma. Orto-
gonalitet garanterar speciellt att samma kolonner inte blir valda p̊a nytt vid
senare iterationer

Lemma 2.2 Residualen rk uppfyller Θ∗Irk = 0.

Bevis. Enligt definitionen av xk är Θxk en ortogonal projektion p̊a rummet
uppspännt av de aktiva kolonnerna, och därmed är 〈y −Θxk,Θv〉 = 0 för
varje v med supp(v) ⊂ S. Härav följer att 〈Θ∗rk,Θv〉 = 0, vilket är ekvivalent
med satsens p̊ast̊aende. �

2.2 Rekonstruktionsegenskaper

2.2.1 Exakt rekonstruktionsvillkor

För att beskriva algoritmens förm̊aga att rekonstruera vektorer gäller det att
härleda ett villkor som garanterar att algoritmen väljer rätt vid ett steg, givet
att den valt rätt vid varje tidigare steg.

Sats 2.1 OMP rekonstruerar en vektor xo med stödet S fr̊an observationen
y = Θxo i högst s steg om och endast om matrisen ΘS är injektiv och

‖Θ∗Sr‖∞ > ‖Θ∗Scr‖∞ (2.6)

för varje r ∈ spn ΘS.

Bevis. Antag först att OMP rekonstruerar alla vektorer med stödet S i högst
s = |S| steg. Om nu tv̊a vektorer med stödet S ger upphov till samma
observation y, s̊a m̊aste vektorerna vara lika, vilket bevisar att ΘS är injektiv.
D̊a dessutom det index som väljs i första steget aldrig tas bort ur den aktiva
mängden, s̊a medför antagandet att det första indexet väljs rätt, dvs. att
‖Θ∗Sy‖∞ > ‖Θ∗Scy‖∞ för varje vektor y ∈ spn ΘS. De tv̊a villkoren är därmed
nödvändiga.

För att bevisa att villkoren ocks̊a är tillräckliga, bör det visas att Ik ⊂ S
för varje heltal k ≤ s. Detta medför nämligen att Is = S, och vidare att
Θxs = y enligt definitionen p̊a xk+1 i steg OMP-2. D̊a ΘS är injektiv, kan
man dra slutsatsen att xs = x. Givet k ≤ s − 1, notera att Ik ⊂ S och
residualen rk = y − Θxk ligger i rummet uppspännt av kolonnerna ΘS. Av
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satsens antagande följer det nu, att ik+1 ∈ S, och s̊a Ik+1 = Ik∪{ik+1}. Detta
ger ett induktivt argument för att Ik ⊂ S för varje k ≤ s. Om nu ett heltal
k med 1 ≤ k ≤ s − 1 är givet, s̊a är (ΘT rk)Ik = 0 enligt lemma 2.2, och
ik+1 /∈ Ik, för annars vore ΘT rk = 0 och därmed även rk = 0. Detta bevisar
induktivt att |Ik| = k. �

Definition 2.1 (a) L̊at S indexera en linjärt oberoende mängd av kolonner
θj. Matrisen Θ uppfyller Tropps exakta rekonstruktionsvillkor (eng. exact
recovery condition, ERC) med avseende p̊a mängden S, om

max
j∈Sc

∥∥Θ+
S θj
∥∥

1
< 1. (2.7)

(b) Uttrycket i vänstra ledet av (2.7) kallas den exakta rekonstruktionskoef-
ficienten och betecknas ERC(S).

I (2.7) betecknar Θ+
S Moore–Penroses pseudoinvers vars explicita form är

Θ+
S = (Θ∗SΘS)−1Θ∗S. Dess existens är ekvivalent med att ΘS är injektiv,

vilket var ett av antagandenan i sats 2.1.

Sats 2.2 (a) L̊at S vara en indexmängd s̊adan att de motsvarande kolon-
nerna θi är linjärt oberoende, och antag att xo har stödet S. OMP med slut-
villkoret rk = 0 löser rekonstruktionsproblemet i s steg, om ERC är uppfyllt
med avseende p̊a mängden S ([61], sats 3.1).
(b) Antag att varje s-gles vektor x genererar ett ekvationssystem s̊adant att
x är den entydiga optimalt glesa lösningen. Antag vidare att ERC inte är
uppfyllt med avseende p̊a mängden S. D̊a existerar vektorer med stödet S
s̊adana som OMP inte kan rekonstruera i s steg ([61], sats 3.10).

Bevis. (a) Definiera

ρ(r) :=
‖Θ∗Scr‖∞
‖Θ∗Sr‖∞

(2.8)

och notera att villkoret (2.6) är ekvivalent med att ρ(r) < 1. Med användning
av inducerade matrisnormer12 f̊as

ρ(r) :=
‖Θ∗Scr‖∞
‖Θ∗Sr‖∞

=

∥∥Θ∗Sc(Θ+
S )∗Θ∗Sr

∥∥
∞

‖Θ∗Sr‖∞
≤
∥∥Θ∗Sc(Θ+

S )∗
∥∥
∞,∞

=
∥∥Θ+

SΘSc

∥∥
1,1

= max
j∈Sc

∥∥Θ+
S θj
∥∥

1
.

(2.9)

12Se t.ex. Tropp [62] för närmare information om dessa normer.
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(b) Välj x ∈ Cs s̊a att∥∥Θ∗Sc(Θ+
S )∗Θ∗Sx

∥∥
∞ =

∥∥Θ∗Sc(Θ+
S )∗
∥∥
∞,∞ ‖x‖∞ . (2.10)

Eftersom ΘS har full rang, avbildar Θ∗S det linjära spannet för ΘS p̊a Cs. Det
existerar allts̊a en vektor y ∈ spn ΘS s̊a att Θ∗Sy = x. Man noterar dock att
ρ(y) ≥ 1, vilket innebär att OMP väljer fel i sitt första steg. Entydighetsan-
tagandet medför nu att OMP inte kan ge ut rätt vektor efter s steg. �

Anmärkning 2.1 Om OMP rekonstruerar en vektor med s nollskilda kom-
ponenter, s̊a tar algoritmen minst s steg innan den terminerar. Antalet steg
är väsentligt ocks̊a i sats 2.2; satsen säger inte att ERC är nödvändigt för
rekonstruktion överhuvudtaget, utan bara för rekonstruktion i s steg. Algo-
ritmen kan med andra ord lyckas rekonstruera en vektor, om den till̊ats löpa
fler steg, även om ERC inte är i kraft; jämför med det belysande exemplet
nedan. Även om den aktiva mängden utvidgas vid varje steg s̊a kan stödet
för approximationen vara en äkta delmängd av denna (jfr OMP-2). Notera
ocks̊a att om ERC är i kraft med avseende p̊a en mängd S av kardinaliteten
s, s̊a behöver det inte göra det för alla mängder av mindre kardinalitet [49].

Exempel 3. L̊at θ1 = (1, 0, 0)T , θ2 = (0, 1, 0)T och θ3 = 1√
3
(1, 1, 1)T och tag

xo = (1, 1, 0)T . D̊a är y = θ1 + θ2 = (1, 1, 0)T . Eftersom θT1 y = θT2 y = 1 och
θT3 y = 2/

√
3, väljer algoritmen indexet 3 vid första steget, allts̊a S1 = {3}. S̊a-

ledes är x1 = θ+
3 y = 1√

3
(1, 1, 1)T och r1 = y−Θx1 = y− θT3 θ3 = 1

3
(1, 1,−2)T .

De nya korrelationerna är θT1 r1 = θT2 r1 = 1/3, θT3 r1 = 1√
3
(1 + 1 − 2) = 0, s̊a

algoritmen väljer n̊agondera av de tv̊a första kolonnerna. Antag att den väl-
jer θ1, s̊a att S2 = {1, 3}. Vid steg 2 är därmed x2 = Θ+

S2
y = 1

2
(1, 0,

√
3), r2 =

1
6
(2, 5, 1)T , θT1 r2 = 1/3, θT2 r2 = 5/6, θT3 r2 = 1/

√
3, och det följer att S3 =

{1, 2, 3}, s̊a att xo återf̊as först efter det tredje steget fast den är 2-gles.

Anmärkning 2.2 Uttrycket i definitionen p̊a ERC är väldefinierat om S
indexerar en linjärt oberoende kolonnmängd. ERC kan med andra ord ge
information om rekonstruktion av vektorer med s̊a m̊anga som η− 1 nollskil-
da komponenter. Villkoret är dock problematiskt d̊a dess giltighet inte kan
verifieras p̊a n̊agot sätt emedan mängden S är obekant.
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2.2.2 Rekonstruktion av glesa vektorer

ERC är allts̊a ett tillräckligt villkor för att OMP utför rekonstruktionen och
terminerar efter s steg. Nedan bevisas att det allmänna gleshetsvillkoret givet
i kapitel 1 leder till att ERC är i kraft. I beviset behövs följande generalisering
av koherensbegreppet.

Definition 2.2 L̊at S vara en delmängd indexerande ett antal kolonner θi.
Kumulativ koherens µc definieras för heltaliga s > 0 som13

µc(s) := max
|S|=s

max
j∈Sc

∑
i∈S

|〈θj, θi〉| .

Definitionen p̊a koherens ger nu en enkel men nyttig uppskattning:

µc(s) ≤ max
|S|=s

∑
i∈S

µ = sµ. (2.11)

Sats 2.3 Om S är en mängd av kardinaliteten s, och s < (1 + 1/µ)/2, s̊a
uppfyller matrisen Θ ERC-villkoret med avseende p̊a mängden S. ([61], sats
3.5, kor. 3.6).

Bevis. Egenskaperna hos vektor- och matrisnormer ger följande uppskattning:

max
i∈Sc

∥∥Θ+
S θi
∥∥

1
= max

i∈Sc

∥∥(Θ∗SΘS)−1Θ∗Sθi
∥∥

1

≤
∥∥(Θ∗SΘS)−1

∥∥
1,1

max
i∈Sc
‖Θ∗Sθi‖1

≤
∥∥(Θ∗SΘS)−1

∥∥
1,1
· µc(s).

(2.12)

Härnäst ges en uppskattning för (1,1)-normen med användning av von Neu-
manns utveckling. Eftersom alla diagonalelement i Grams matris är ettor,
kan matrisen skrivas som Θ∗SΘS = I + H, där H best̊ar av de element som
ligger utanför diagonalen. Av normaliseringen följer d̊a att |Hi,j| < 1 och
vidare att ‖H‖1,1 = maxk

∑
j 6=k | 〈θj, θk〉 | ≤ µc(s− 1). D̊a f̊as∥∥(Θ∗SΘS)−1

∥∥
1,1

=
∥∥(I +H)−1

∥∥
1,1

=

∥∥∥∥∥
∞∑
k=0

(−H)k

∥∥∥∥∥
1,1

≤
∞∑
k=0

‖H‖k1,1 =
1

1− ‖H‖1,1

≤ 1

1− µc(s− 1)
,

(2.13)

13Notera att µc(1) = µ
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och det gäller allts̊a med stöd av (2.11) att

max
i∈Sc

∥∥Θ+
S θi
∥∥

1
≤ µc(s)

1− µc(s− 1)
<

µs

1− µ(s− 1)
. (2.14)

Satses p̊ast̊aende följer härav, ty det allmänna gleshetsvillkoret är ekvi-
valent med att µs < 1− µ(s− 1). �

I och med sats 2.3 har man överg̊att fr̊an ERC till det allmänna gleshets-
villkoret, som endast beror av koherens och g̊ar lätt att verifiera. Samtidigt
som man vinner i det här förh̊allandet förlorar man mycket i noggrannhet,
för det allmänna gleshetsvillkoret har en tendens att överdriva den behövliga
glesheten, som demonstrerades i kapitel 1. Vid detta skede är det dock väsent-
ligt, att man kunnat bevisa, att tillräcklig gleshet garanterar rekonstruktion
via en praktisk lösningsalgoritm.

Bibliografiska noter

� Inneh̊allet i detta kapitel baserar sig till största delen p̊a Tropps originaltext Greed is
Good [61]. Algoritmens beskrivning har kompletterats med de förklarande resultaten
(lemma 2.1, 2.2) ur Foucart et al. [33] samt sats 2.1 som inte ges av Tropp. Notera
att Tropp definierar ERC-koefficienten i formen ERC(S)= 1 − maxj∈Sc

∥∥Θ+
S θj
∥∥
1

för att förenkla notationen i Just Relax [62].

� Definitionen p̊a kumulativ koherens förekommer för första g̊angen i Tropps verk;
ett försök att generalisera koherens har även gjorts av Donoho och Elad [19], men
de kom inte tillräckligt l̊angt för att kunna ge resultat som Tropp. För att be-
skriva en kompressionsmatris är kumulativ koherens en mer informativ storhet än
den vanliga koherensen, vilken endast talar om extremvärden för korrelationerna
mellan kolonner. Storhetens roll här var att underlätta beviset av sats 2.3. Notera
att om µc(s) < 1/2 för varje s, s̊a kan varje s-gles vektor rekonstrueras oberoende
av gleshetsparametern s. Tropp konstruerar ett exempel p̊a en matris med denna
egenskap, men hans matris har oändligtdimendionella kolonner, och det kan givetvis
inte existera s̊adana ”magiska” matriser i det underbestämda fallet, för detta skulle
motstrida sats 1.1. En alternativ benämning för kumulativ koherens är Babelfunk-
tion.

� Det finns även RIP-baserade rekonstruktionsvillkor för OMP, se t.ex. [44, 17]. Även
om RIP inte är det naturligaste sättet att beskriva beteendet hos algoritmen, är
det inte överraskande att dylika resultat finns, d̊a RIP-konstanter och koherens är
kopplade som nämndes i slutet av kapitel 1.

� Elad [30] presenterar ocks̊a Tropps resultat beträffande ERC. Därutöver visar han
hur man finner den rätta lösningen ifall man kör OMP-algoritmen med en icke-
normali-serad matris.
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3 Rekonstruktion via `1-minimering

Vid sidan av giriga algoritmer är konvex relaxation en allmänt använd me-
tod för lösning av det glesa optimeringsproblemet. Det syftar allmänt taget
p̊a att en kontinuerlig funktional (ett gleshetsm̊att [39]), som s̊a bra som
möjligt approximerar den diskreta `0-normen, används som m̊alfunktion i
problemet (1.2). Speciellt strävar man efter att funktionalen antar sitt mins-
ta värde just vid x = xo. Med stöd av ekvation (1.5) är det uppenbart, att
`q-kvasinormerna skulle ge goda resultat för sm̊a (positiva) värden p̊a q (se
figur 3). Ett problem utgörs dock av att problemet inte är konvext i detta
fall, och det är i själva verket fortfarande NP-sv̊art [33]. S̊aledes är det na-
turligt att relaxera med `1-normen, vilken kan anses som det bästa konvexa
gleshetsm̊attet [50].

3.1 Basis Pursuit

Med motiveringen ovan, betrakta problemet Basis Pursuit (BP) som söker
det `1-optimala elementet

x`1 := arg min
x∈B(y)

‖x‖1 , (3.1)

där B(y) = {x : Θx = y}. Basis Pursuit är ett konvext minimeringspro-
blem (en konvex funktional minimeras över en konvex mängd) och därmed
mer traktabelt än det glesa optimeringsproblemet. I det reella fallet är BP
ekvivalent med det linjära programmet

min
2n∑
i=1

vj s̊a att v ≥ 0, (Θ| −Θ)v = y, (3.2)

vilket kan lösas med standardmetoder, s̊a som Simplex- och inrepunktsme-
toder [33, 14]. I det komplexa fallet kan BP skrivas som andra ordningens
konprogram, och inrepunktsmetoderna fungerar även d̊a. En viktig observa-
tion är att lösningen till BP f̊as genom att bestämma Lassolösningen

xγ := arg min
x∈Cn

L(x);

L(x) :=
1

2
‖Θx− y‖2

2 + γ ‖x‖1 ; γ > 0
(3.3)

för ett litet positivt parametervärde γ, dvs. lösningen xγ konvergerar mot x`1
d̊a γ → 0+ (notera att om γ = 0, s̊a är xγ = 0 eftersom m < n [35, 36]).
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x
A

  p = 1              p = 2             p =                 p = 1/2∞

Figur 3: Ett klassiskt sätt att illustrera `1-normens tendens att gynna
gleshet är att presentera minimeringsproblemets lösning grafiskt med
hjälp av `p-bollar i R2. Den sneda linjen i figurerna beskriver syste-
mets lösningsmängd, och den `p-optimala lösningen är d̊a den punkt
i vilken `p-bollen tangerar linjen. För p = 1 ligger tangeringspunk-
ten p̊a en koordinataxel, dvs. vid en gles lösning, medan lösningen är
icke-gles för p = 2,∞. Kvasinormen med p = 1/2 i sin tur ger en gles
lösning, men funktionalen är inte konvex. Figuren är tagen fr̊an [30].

3.2 Rekonstruktionsegenskaper

3.2.1 Donohos resultat

En faktor som gör `1-minimering en attraktiv lösningsmetod är att den fun-
gerar i ett stort antal stora problem. Donoho bevisar följande resultat:

Sats 3.1 L̊at Θ ∈ USE(m,Km) där K > 1. L̊at vidare sE vara den s̊a
kallade ekvivalensgränspunkten, det största värde p̊a s s̊adant att varje s-
gles vektor kan rekonstrueras via Basis Pursuit. Det existerar en konstant
r = r(K) > 0 s̊adan att

lim
m→∞

Pr{sE ≥ r(K) ·m} = 1 (3.4)

för varje följd (nm) med nm ≤ Km ([21], sats 1).

Satsen säger allts̊a att den överväldigande majoriteten av alla stora (m ×
Km)-matriser Θ har egenskapen, att varje xo med högst ρ(K) · m nollskil-
da komponenter genererar ett ekvationssystem (1.1) s̊adant, att xo kan re-
konstrueras via Basis Pursuit. Utöver detta visar sats 5 i [21] att OMP-
algoritmen fungerar d̊aligt under samma förh̊allanden, dvs. att det med stor
sannolikhet finns en s-gles vektor x som inte kan rekonstrueras med OMP
även om s < r(K) ·m (det visas att algoritmen väljer fel i sitt första steg).
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Resultatet indikerar en viss skillnad mellan `1-minimering och OMP, och det-
ta diskuteras vidare senare. I det följande presenteras ett antal egenskaper
som garanterar lyckad rekonstruktion.

3.2.2 Nollrumsegenskap och begränsad isometriegenskap

Definition 3.1 (a) Matrisen Θ sägs uppfylla en nollrumsegenskap (eng. null
space property, NSP) med avseende p̊a en mängd S ⊂ [n], om olikheten

‖h[S]‖1 < ‖h[Sc]‖1 (3.5)

gäller för varje nollskild vektor h ∈ ker Θ.
(b) Matrisen sägs uppfylla nollrumsegenskapen av ordning s, om den upp-
fyller nollrumsegenskapen med avseende p̊a varje mängd S med |S| ≤ s.

Sats 3.2 L̊at Θ ∈ Cm×n. En vektor x med stödet S kan rekonstrueras via `1-
minimering om och endast om Θ uppfyller nollrumsegenskapen med avseende
p̊a mängden S.

Bevis. L̊at S vara en given indexmängd och antag att varje vektor x med
stödet S minimerar ‖u‖1 entydigt under bivillkoret Θu = Θx. För varje noll-
skild v ∈ ker Θ minimerar d̊a v[S] uttrycket ‖u‖1 entydigt under bivillkoret
Θz = Θv[S]. Men eftersom Θ(v[Sc] + v[S]) = Θv = 0, s̊a är Θ(−v[Sc]) =
Θv[S], och entydighetsantagandet medför att ‖h[S]‖1 < ‖h[Sc]‖1.

Omvänt, antag att nollrumsegenskapen med avseende p̊a S är i kraft,
och att x är en vektor med stödet S. L̊at u ∈ Kn vara s̊adan att u 6= x
och Θu = Θx och betrakta vektorn h := x − u ∈ ker Θ\{0}. Med stöd av
nollrumsegenskapen f̊as (som en elementär tillämpning av triangelolikheten)
att

‖x‖1 ≤ ‖x− u[S]‖1 + ‖u[S]‖1 = ‖h[S]‖1 + ‖u[S]‖1

< ‖h[Sc]‖1 + ‖u[S]‖1 = ‖ − u[Sc]‖1 + ‖u[S]‖1

= ‖u‖1.

(3.6)

Korollarium 3.2 Likformig rekonstruktion av alla s-glesa vektorer är ga-
ranterad ifall matrisen har nollrumsegenskapen av ordning s.

Bevis. Följer direkt av definition 3.1 (b). �
NSP är ett nyttigt verktyg som i olika former förekommer i bevis av andra

egenskaper. Till exempel Donoho utg̊ar fr̊an olikhet (3.5) i sitt bevis av sats
3.1. Nedan används NSP för att bevisa att den begränsade isometriegenska-
pen möjliggör rekonstruktion av glesa vektorer via `1-minimering.
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Sats 3.3 L̊at Θ ∈ Cm×n och antag att δ2s < 1/3. Matrisen Θ uppfyller d̊a
nollrumsegenskapen av ordning s och, speciellt, varje x ∈ Σs kan rekonstrue-
ras via `1-minimering.

Bevis. Se bilaga. �

3.2.3 Exakt rekonstruktionsvillkor för Basis Pursuit

I detta avsnitt verifieras att det exakta rekonstruktionsvillkoret, som spelade
en central roll i analysen av OMP, är ett tillräckligt villkor för rekonstruktion
via BP likas̊a. Före beviset ges ett tekniskt hjälpresultat.

Lemma 3.1 L̊at v vara en vektor med nollskilda komponenter och A en ma-
tris vars kolonner inte har identiska `1-normer. D̊a är ‖Av‖1 < ‖A‖1,1 ‖v‖1.

Sats 3.4 L̊at S = supp(xo) och y = Θx0, samt antag att strikt ERC är i
kraft. Lösningen till BP är d̊a entydig och lika med x0.

Bevis. Antag att det existerar en annan vektor x′ med stödet T s̊a att y =
ΘTx

′. Matrisen ΘT inneh̊aller d̊a minst en kolonn θ0 som inte finns i ΘS.
För denna kolonnvektor gäller

∥∥Θ+
S θ0

∥∥
1
< 1, dvs. sträng olikhet, medan∥∥Θ+

S θi
∥∥

1
≤ 1 för varje j ∈ [n].

Är nu matrisen Θ+
SΘT s̊a beskaffad, att dess kolonner inte har identiska

`1-normer, f̊as med stöd av Lemma att

‖x‖1 =
∥∥Θ+

SΘTx
∥∥

1
=
∥∥Θ+

S y
∥∥

1
=
∥∥Θ+

SΘTx
′∥∥

1

<
∥∥Θ+

SΘT

∥∥
1,1
‖x′‖1

≤ ‖x′‖1 .

(3.7)

Å andra sidan, om alla kolonner hos Θ+
SΘT har samma `1-norm, s̊a är normen

lika med
∥∥Θ+

S θ0

∥∥
1
. D̊a blir den första olikheten i (3.7) inte sträng, men den

andra gör det, och p̊ast̊aendet är bevisat. �

Anmärkning 3.1 Om ERC(S) = 1 kan xo fortfarande rekonstrueras i och
med att Lassolösningen xγ har rätt stöd för sm̊a värden p̊a γ (kor. 9 i [62]).
Det verkar dock inte existera en omvändning av sats 3.4. Tropp [62] visar att
om ERC inte är i kraft med avseende p̊a mängden S, s̊a finns det vektorer
med stödet S som genererar ett ekvationssystem s̊adant att Lassolösningen
xγ inte har rätt stöd för sm̊a positiva parametervärden γ. Detta ger dock
ingen information om lösningen till BP d̊a denna är gränsvärdet av xγ i 0+.
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3.3 Homotopialgoritmen

Den l̊anga processeringstiden hos Simplex- och inrepunktsmetoderna beror
delvis p̊a att dessa metoder utg̊ar fr̊an en fullständigt icke-gles startvektor,
vilken omvandlas till minimeringsproblemets lösning genom att ta bort och
uppdatera komponenter enligt en viss regel [14]. Homotopialgoritmen däre-
mot fungerar som OMP och utg̊ar fr̊an en tom vektor, vilket intuitivt är ett
snabbare sätt att g̊a tillväga d̊a man opererar med glesa signaler. I motsats
till OMP inkluderar homotopialgoritmen möjligheten att ta bort index ur
den aktiva mängden, vilket gör algoritmen mer flexibel.

3.3.1 Uppdateringsregeln

Homotopialgoritmen skrivs lättast i form av en uppdateringsregel, med hjälp
av vilken man finner vertexen för Lassostigen. Eftersom funktionen L inte
är differentierbar vid x = 0, karaktäriseras punkten xγ med hjälp av subgra-
dienter. Att punkten xγ är optimal är ekvivalent med att vektorn 0 är en
subgradient för L(x) vid x = xγ. L̊ater man I beteckna stödet för xγ s̊a kan
villkoret skrivas ekvivalent i tv̊a delar som

Θ∗I(y −ΘIxγ[I]) = γ · sgn xγ[I]

|θ∗j (y −ΘIxγ[I])| ≤ γ, j /∈ I.
(3.8)

Uttrycken kan förenklas genom att i vänstra ledet identifiera vektorn av re-
sidualkorrelationer, nämligen c = Θ∗(y − Θxγ). Efter insättning antar opti-
malitetsvillkoren formen

c[I] = γ · sgn xγ[I]

|c[Ic]| ≤ γ, j /∈ I.
(3.9)

Residualkorrelationerna p̊a stödet I har allts̊a magnituden γ och samma tec-
ken som xγ, medan korrelationsmagnituderna utanför stödet är högst lika
med γ. Man kan visa att xγ definierar en styckevis linjär, kontinuerlig stig,
som har ett ändligt antal vertex γj, och denna egenskap möjliggör effektiv
lösning av Basis Pursuit.

Härledning av algoritmen best̊ar i att bestämma uttrycken för tv̊a stor-
heter: uppdateringsriktningen dk, dvs. åt vilket h̊all stigen g̊ar fr̊an ett vertex
och avst̊andet λk till följande vertex längs stigen. För att göra detta antag
att den aktuella approximationen är xk−1, och betrakta situationen där en
punkt rör sig bort̊at fr̊an xk−1 längs med ett linjestycke med riktningen dk, en
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sträcka vars längd är λk. Den nya approximationen är d̊a xk = xk−1 + λkdk.
Riktningen dk f̊as nu genom att kräva att subgradienten fösvinner vid denna
punkt. Detta ger

∂xL(xk) = ∂xL(xk−1 + λkdk)

= −ΘT (y −Θ(xk−1 + λkdk)) + (γk − λk)∂ ‖xk−1‖1

= ∂xL(xk−1) + ΘTΘλkdk − λk∂ ‖xk−1‖1 .

(3.10)

Eftersom ∂xL(xk−1) = 0 med stöd av optimalitet hos xk−1, s̊a medför kra-
vet ∂xL(xk) = 0 att riktningsvektorn dk uppfyller ekvationen ΘTΘdk =
∂ ‖xk−1‖1, och följaktligen är ΘT

I ΘIdk[I] = sgn xk−1[I]. Uppdateringsrikt-
ningen dk löses allts̊a ur ekvationen

ΘT
I ΘIdk[I] = sgn ck[I], (3.11)

där ck är residualkorrelationsvektorn vid steg k, given av ck = ΘT (y−Θxk−1)
(notera att indexet för x är (k − 1) och inte k).

Nu när uppdateringsriktningen är känd, g̊ar det att bestämma stegets
storlek λk, det största värdet p̊a λ s̊a att den aktuella punkten förblir op-
timal, dvs. uppfyller villkoren (3.9). Optimalitet kan upphöra p̊a tv̊a olika
sätt, antingen s̊a att magnituderna för residualkorrelationerna utanför stö-
det överstiger det aktuella parametervärdet γ− λ, eller s̊a att en komponent
xγ[j], j ∈ I blir noll. Det finns följaktligen tv̊a kandidater till λk; kalla dessa
λ+
k och λ−k för att indikera att de tv̊a alternativen leder till att ett index läggs

till respektive tas bort ur den aktiva mängden.
För att se när det första inträffar, sätt vk = ΘIdk[I] och skriv residualkor-

relationerna som

|ck+1[j]| = | − θ∗j (y −Θ(xk−1 + λkdk))| = | − θ∗j (y −Θxk−1) + θ∗jΘλkdk|
= | − ck[j] + θ∗jvk · λk|.

(3.12)
Det återst̊ar att lösa ut λk ur ekvationen |ck+1[j]| = γk − λk, vilket ger

λ+
k = min

j∈Ic

{
γk − ck[j]
1− θTj vk

,
γk + ck[j]

1 + θTj vk

}
. (3.13)

Det minsta värde p̊a λ för vilket en komponent xγ[j], j ∈ I försvinner
bestäms av ekvationen xk−1[j] + λkdk[j] = 0, vilken ger

λ−k = min
j∈I

{
−xk−1[j]

dk[j]

}
. (3.14)
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Till avst̊and väljs nu den minsta av de tv̊a kandidaterna,

λk := min{λ+
k , λ

−
k }, (3.15)

och uppdateringsregeln för homotopialgoritmen blir allts̊a

xk = xk−1 + λkdk. (3.16)

Anmärkning 3.2 Homotopialgoritmen är i själva verket en utvidgning av
LARS-algoritmen (< eng. least-angle regression) utvecklad ursprungligen av
Efron et al. [29] i det överbestämda fallet m > n. Den enda skillnaden mel-
lan algoritmerna är att LARS endast tillägger index, dvs. λ−k beaktas inte.
Redan Efron et al. observerade att LARS och Lasso (i deras text ”LARS
med en Lasso-modifikation”) ofta ger ut samma lösning. LARS i sin tur fun-
gerar i grunden enligt samma princip som OMP, i och med att den väljer
det nya indexet s̊a att korrelationen maximeras. OMP bestämmer den nya
approximationen genom att lösa

Θ∗IΘIxk[I] = Θ∗Iy, (3.17)

medan LARS löser

Θ∗IΘIxk[I] = Θ∗Iy − γk · sgn ck, (3.18)

ett system som har en ytterligare term i högra ledet men som i övrigt är
identiskt med det föreg̊aende [24].

3.3.2 Antal steg

En faktor som p̊averkar komplexiteten hos en algoritm är naturligtvis antalet
steg som algoritmen utför innan den terminerar. I kapitel 2 visades att OMP
terminerar efter s steg och returnerar den rätta lösningen om dess gleshet s
uppfyller det allmänna gleshetsvillkoret. Eftersom homotopialgoritmen kan
ta bort element ur den aktiva mängden, kunde algoritmen i princip ha mycket
l̊ang processeringstid. Det är emellertid möjligt att bevisa, att om den vektor
som rekonstrueras är tillräckligt gles, s̊a terminerar algoritmen lika snabbt
som OMP.

Definition 3.3 En algoritm sägs ha en SSP (< eng. s-step solution proper-
ty) vid en given probleminstans, om den terminerar senast efter steg s med
rätt lösning ([24], definition 2).
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Följande sats, som verifierar SSP för homotopialgoritmen, kan jämföras med
resultat givna av Fuchs [37], vilka visar att antalet nollskilda komponenter hos
xγ avtar monotont till 0 med växande γ, om det allmänna gleshetsvillkoret
är i kraft.

Sats 3.5 Homotopialgoritmen har SSP under det allmänna gleshetsvillkoret
([24], sats 1).

För att bevisa satsen ges först tv̊a hjälpresultat.

Lemma 3.2 Homotopialgoritmen har SSP om och endast om den

� väljer ett index j ∈ S vid varje iteration (correct selection property,
CSP) och

� uppfyller teckenvillkoret (sign agreement property, SAP)

sgn xk[j] = sgn ck[j], j ∈ I (3.19)

([24], lemma 2).

Bevis. Egenskaperna är uppenbarligen nödvändiga: för att rekonstruera xo i
högst s steg m̊aste ett index ur S väljas vid varje iteration, och inga element
f̊ar lämna den aktiva mängden, för d̊a skulle antalet steg vara större än s. An-
tag nu att de tv̊a egenskaperna är i kraft. Efter s iterationer har algoritmen,
med stöd av CSP, bildat en aktiv mängd I ⊆ S, och SAP medför att inga
element tas bort ur den aktiva mängden. Allts̊a är I = S efter s iterationer,
s̊a det återst̊ar att visa att algoritmen terminerar efter steg s och att xs = xo.
För att göra detta, notera att stegets storlek λs vid steg s väljs s̊a att

|cs[j]− λsθ∗jΘIds[I]| = γs − λs, (3.20)

där γs = ‖cs[I]‖∞, gäller med n̊agot j ∈ Ic. Uppdateringsriktningen ds upp-
fyller dessutom ekvationen

ΘIds[I] = ΘI(Θ
∗
IΘI)

−1Θ∗Irs = rs, (3.21)

eftersom rs ∈ spn ΘI . Härav följer att

cs[I
c] = Θ∗IcΘIds[I]. (3.22)
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Ekvation (3.20) uppfylls nu genom att välja λs = γs, s̊a Θxs = y, och xs = xo
med stöd av entydighet som följer av det allmänna gleshetsvillkoret. �

Anmärkning 3.3 En viktig konsekvens av denna lemma är att lösnings-
stigen för homotopialgoritmen sammanfaller med LARS-stigen d̊a SSP är i
kraft. Detta följer av att CSP är (enligt definitionen av LARS) ett tillräckligt
villkor för att LARS utför rekonstruktionen i s steg och att SAP medför att
homotopialgoritmen terminerar efter s steg med rätt lösning.

Lemma 3.3 Under det allmänna gleshetsvillkoret gäller:
a) Om residualen14 rk kan skrivas som rk =

∑
j∈S βk(j)θj, s̊a väljer algorit-

men ett index ur S vid följande iteration ([24], lemma 3).
b) Uppdateringsriktningen uppfyller sgn dk[I] = sgn ck[I] för varje k ∈ S
([24], lemma 4).

Bevis. a) Med stöd av resultat givna i kapitel 2 är ERC i kraft med avseende
p̊a mängden S. Detta medför vidare att

max
j∈S
|〈rk, θj〉| > max

j∈Sc
|〈rk, θj〉| , (3.23)

vilket är allt som skulle bevisas. Jämför med Donohos ursprungliga bevis.
b) Beteckna γk = ‖ck‖∞. Definitionen p̊a dk kan skrivas om som

γk(Θ
∗
IΘI − I)dk[I] = −γkdk[I] + ck[I], (3.24)

vilket ger följande uppskattningar:

‖γ`dk[I]− ck[I]‖∞ ≤ ‖Θ
∗
IΘI − I‖(∞,∞) · ‖γkdk[I]‖∞

≤ 1− µ
2
‖γkdk[I]‖∞

≤ 1− µ
2

(‖ck[I]‖∞ + ‖γkdk[I]− ck[I]‖∞)

≤ 1− µ
2

(γk + ‖γkdk[I]− ck[I]‖∞),

(3.25)

vilket ger

‖γ`dk[I]− ck[I]‖∞ ≤ γk ·
1− µ
1 + µ

< γk, (3.26)

14rk := y −Θxk
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varav p̊ast̊aendet följer. �

Anmärkning 3.4 P̊a basis av beviset av lemma 3.3a kan det konstateras
att LARS-algoritmen utför rekonstruktionen i s steg om ERC är i kraft (jfr
anmärkning 3.2).

Bevis av sats 3.5

För att bevisa satsens p̊ast̊aende verifieras med induktion, att SAP och CSP
gäller vid varje iteration, dvs. för varje k ∈ S. Eftersom r0 = y är en linjär-
kombination av kolonnerna indexerade av S, f̊as med stöd av lemma 3.3 att
p̊ast̊aendet gäller för k = 1, dvs. en kolonn med index j ∈ S blir vald. Efter
den första iterationen är x1 = γ1d1 och därmed sgn x1[I] = sgn c1[I]. Detta
kompletterar det första steget av induktionsbeviset.

Antag nu att den aktiva mängden vid iteration k endast inneh̊aller kolon-
ner bland de s första, dvs. att rk =

∑
j∈S β`(j)θj och sgn xk[I] = sgn ck[I].

Nu kan lemma 3.3 tillämpas p̊a nytt för att se att indexet som införs i den
aktiva mängden vid iteration (k + 1) ligger i mängden S. Den definierande
ekvationen för residualkorrelationerna ger

ck+1 − ck = Θ∗(y −Θxk)−Θ∗(y −Θxk−1)

= Θ∗Θ(xk−1 − xk)
= −λkΘ∗Θdk+1,

(3.27)

och s̊a, med stöd av definitionen p̊a riktningsvektorn, f̊as vidare

ck+1 = ck − λk · sgn ck. (3.28)

P̊a den aktiva mängden gäller allts̊a

|ck+1(I)| = |ck(I)|(1− λk+1). (3.29)

Därmed är sgn ck(I) = sgn ck+1(I), och man kan dra slutsatsen att

sgn x`+1(I) = sgn c`+1(I). (3.30)

Vid härledning av algoritmen antogs, att högst ett index kan komma in i
den aktiva mängden i varje vertex. Det kan dock finnas flera kandidater, och
valet bör d̊a göras mer omsorgsfullt [24].
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3.3.3 En logaritmisk gräns och eventuell fasöverg̊ang

I början av avhandlingen konstaterades att det allmänna gleshetsvillkoret är
pessimistiskt i och med att det är informativt bara om gleshetsparametern
s är mycket liten. S̊a är fallet även d̊a man fr̊agar när SSP gäller, nämligen
hur gles vektorn xo bör vara för att algoritmen rekonstruerar det i högst s
steg. Donohos numeriska experiment tyder p̊a att härvid gäller en logaritmisk
gräns, som till och med är bättre än vad som kan förutsp̊as med användning
av asymptotiska uppskattningar för koherensen (jfr exempel 1). Resultatet
är följande: Välj δ ∈ (0, 1) och l̊at m = mn = bδnc. Antag att problemin-
stansen är dragen ur USE. Det existerar ett litet tal εm > 0 s̊adant, att
homotopialgoritmen har SSP med stor sannolikhet för

s ≤ mn

2 log n
(1− εm) (3.31)

och liten sannolikhet för

s ≥ mn

2 log n
(1 + εm). (3.32)

Donoho anser det sannolikt att εm → 0 d̊a m → ∞, dvs. att en fasö-
verg̊ang sker vid m/(2 log n). I detta sammanhang skall man ocks̊a nämna
undersökningarna som gjorts av Wainwright [64] beträffande rekonstruktion
av teckenmönster med hjälp av Lasso i fallet med brus. Hans resultat ger
en skarp gräns som indelar parameterrummet i tv̊a delar inom vilka Lasso
rekonstruerar teckenmönster med l̊ag respektive hög sannolikhet. D̊a man be-
aktar skillnaderna i notation och i objektfunktionen L, s̊a reduceras den givna
gränsen (ekv. 36 i [64]) i det brusfria fallet σ = 0 till ett uttryck som i övrigt
är identiskt med (5.1) men har (n − s) i nämnaren istället för blott n, och
skillnaden är liten d̊a det är fr̊agan om ett logaritmiskt uttryck. Wainwright
utg̊ar i själva verket fr̊an ett ERC-villkor i sin artikel men använder inte den
benämningen. Resultaten ser ännu mer intressanta ut d̊a man jämför dem
med undersökningarna av Tropp och Gilbert [63] beträffande beteendet hos
OMP; deras resultat kan nu uttryckas s̊a att OMP har SSP med stor sanno-
likhet, om s ≤ m/(c log n). Enligt Donoho är det väl möjligt att c = 2 även
i fallet med OMP [24].

Det finns uppenbarligen en hel del fascinerande samband mellan de tv̊a
metoderna; det ser ut att om BP lyckas rekonstruera en vektor s̊a gör OMP
detsamma i flera olika probleminstanser. Att s̊a m̊anga resultat ser lika ut är
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överraskande, d̊a OMP är en rent heuristisk metod och `1-minimering st̊ar p̊a
en n̊agot bättre motiverad grund. Som Donoho säger, saknar de tidigare pub-
likationerna en diskussion om varför s̊a är fallet. En förklaring kan ges med
hjälp av SSP; homotopialgoritmens roll var att ge `1-minimering en stegvis
struktur, vilken gör det möjligt att tala om en SSP. Genom att kombinera
anmärkningarna 1 och 2 ser man att homotopialgoritmen, som Donoho skri-
ver, kan transformeras till OMP via LARS p̊a s̊a sätt att lösningsstigens SSP
bevaras [24].

Bibliografiska noter

� Elad [30] ger en tämligen l̊ang introduktion till `1-minimering som rekonstruktions-
metod, i vilken han demonstrerar att `1-normen är en gleshetsgynnande funktional
i motsats till `2-normen som leder till icke-glesa lösningar. Elad bevisar analytiskt
att BP alltid har åtminstone en m-gles lösning (jfr figur 3).

� Villkoret i Candès ursprungliga RIP-sats var δ2s <
√

2−1. I litteraturen förekommer
flera olika tillräckliga villkor som δ2s < 2/(3 +

√
2) ≈ 0.4531 av Foucart och Lai

[34], δ2s < 0.493 av Mo och Li [46] och δs < 0.307 av Cai et al [5]. Cai och Zhang
[3] har ocks̊a kunnat visa att δs < 1/3 är nödvändigt för likformig rekonstruktion.

� Donoho [23] har kopplat `0/`1-ekvivalensen till begreppet neighborliness. Kvotpoly-
topen P associerad med matrisen Θ utgörs av 2m punkter (±θj) i Rm. Polytopen P
är centrosymmetrisk och sägs vara s-neighborly, om varje delmängd p̊a s+1 element
(±jkθjk) utgör vertexen för en fasett (eng. facet) av P . Donoho visar att en s-gles
vektor kan rekonstrueras via `1-minimering om och endast om kvotpolytopen P har
2m vertex och är s-neighborly.

� Avsnitt 3.4 baserar sig nästan uteslutande p̊a artikeln [24] av Donoho. I beviset av
lemma 3.3a var det dock möjligt att utnyttja Tropps resultat. Donohos text lider i
viss m̊an av oklar notation, speciellt vad gäller indexering, och jag har försökt r̊a-
da bot härp̊a. Homotopimetoden behandlas ocks̊a kort av [32], och notationen där
är enhetlig med min. Som nämndes i texten, har Fuchs studerat antalet nollskilda
komponenter hos xγ och observerat att det avtar monotont med växande parame-
tervärden under det allmänna gleshetsvillkoret [37, 36, 35]. Fuchs gav dock ingen
praktisk lösningsalgoritm men konstaterade att det kunde göras p̊a basis av hans
verk [37].

� Tropp och Gilbert antar att matrisens element följer en (sub)gaussisk fördelning, s̊a
som N(0, 1/

√
m). Härvid bör man notera sambandet mellan gaussiska mätningssy-

stem och USE: om Θ genereras s̊a att θj [k] ∼ N(0, 1), k ∈ [m], s̊a är den stokastiska

variabeln θj/
√
θj [1]2 + · · ·+ θj [m]2 likformigt fördelad p̊a enhetssfären. Vidare, om

θj [k] ∼ N(0, 1/
√
m), s̊a är komponenterna hos

√
mθj N(0, 1) fördelade, och s̊a är

även variabeln
√
mθj/

√
m(θj [1]2 + · · ·+ θj [m]2) likformigt fördelad p̊a enhetssfä-

ren.
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4 Kompressiv mätning

I de föreg̊aende kapitlen betraktades rekonstruktionsproblemet under anta-
gandet att matrisen var given, och det gavs ett flertal villkor som matrisen
skulle uppfylla för att en vektor kan rekonstrueras utg̊aende fr̊an dess kompri-
merade version. I kompressiv mätning (eng. compressed sensing, compressive
sensing, compressive sampling) är m̊alet att samla in tillräckligt med data av
en vektor (signal), s̊a att denna kan rekonstrueras tillförlitligt. Istället för att
observera vektorns komponenter direkt, tar man som observationsmängd ett
antal slumpmässigt valda komponenter i en annan domän, i vilken signalen
inte är gles – man talar ibland om att mäta korrelationer med en testvetor-
samling.

L̊ater man fo beteckna en signal som har en s-gles framställning xo i en
bas Ψ s̊a kan en observation p̊a m koefficienter i en annan bas Φ uttryckas
som

y = ΦmΨxo, (4.1)

där Φm är en matris som best̊ar av m slumpmässigt valda rader ur basen Φ.
Proceduren leder igen till ett underbestämt ekvationssystem, men problemet
blir nu en aning annorlunda i och med att slumpen spelar en central roll
(uppställningen är inte längre deterministisk). Medan man ovan var intres-
serad av hur gles en signal skulle vara d̊a parameterparet (m,n) var givet,
brukar man i kompressiv mätning formulera fr̊agan som hur m̊anga mätning-
ar man behöver, dvs. hur stor kardinaliteten för mängden Ω skall vara för att
rekonstruktionen lyckas, d̊a paret (s, n) är givet. En första uppskattning f̊as
med användning av det allmänna gleshetsvillkoret, vilket ger m > Cs2. Ett
kvadratiskt beroende är dock inte alls önskvärt, för redan för relativt sm̊a
värden p̊a s blir det mycket osannolikt att man klarar sig med färre än n
observationer, och resultaten av Donoho stöder den optimism att ett linjärt
beroende kunde vara möjligt. Å andra sidan följer det av Welchs gräns, att
man inte kan f̊a bättre uppskattningar med stöd av blott Gershgorins teo-
rem [32]. Det är just här som slumpen kommer att hjälpa till. Det visar sig
nämligen att

m ≥ C · s · loga(n), (4.2)

räcker ofta med stor sannolikhet. Värdet p̊a exponenten a beror dels p̊a om
man kräver likformig eller icke-likformig rekonstruktion, och dels p̊a mät-
ningssystemet.
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4.1 Candès sats

En startpunkt till teorin om kompressiv mätning är artikeln [10] av Candès,
i vilken bevisas, att en signal som är gles i identitetsbasen kan rekonstrue-
ras tillförlitligt fr̊an ett relativt litet antal dess diskreta Fourierkoefficienter,
dvs. komponenter ur vektorn x̂ = Fx, där F betecknar DFT-matrisen, vars
allmänna element ges av

F [j, k] =
1√
n
e2πijk/n, (4.3)

där i är den imaginära enheten. Det bakomliggande är en osäkerhetsprincip,
enligt vilken en signal och dess Fouriertransform inte b̊ada kan vara god-
tyckligt glesa, dvs. att det sammanlagda antalet nollskilda komponenter i x
och x̂ alltid överstiger en konstant. Candès generaliserade satsen senare till
godtyckliga ortonormerade par i följande form:

Sats 4.1 L̊at f ∈ Rn vara en s-gles signal med stödet S i basen Ψ och välj
ett slumpmässigt teckenmönster p̊a S. Antag att observationen best̊ar av m
koefficienter i basen Φ och beteckna µ′ =

√
n · µ(Φ,Ψ)15. Om nu

m ≥ C · µ′2(Φ,Ψ) · s log(n/q) (4.4)

gäller med n̊agon konstant C > 0, s̊a är lösningen till Basis Pursuit precis
lika med x med sannolikheten 1− q eller högre ([11], sats 1.1).

Satsens väsentliga inneh̊all kan sammanfattas som följer [7]:

� Koherensens betydelse för observationsantalet framg̊ar explicit: ju mind-
re koherensen mellan baserna är, desto färre observationer behövs.

� Resultatet är inte beroende av vilka komponenter man observerar, ut-
an alla observationsmängder av given kardinalitet förmedlar lika myc-
ket information. Detta möjliggör icke-adaptiva observationer, dvs. man
behöver ingen förhandsinformation om positionerna för signalens noll-
skilda komponenter för att kunna samla in tillräckligt med data.

15Genom att skriva koherensen i denna form underlättar Candès beviset av satsen. Note-
ra att t.ex. i fallet med Fouriermätningar inneh̊aller µ en faktor 1/

√
n, och kvadratrötterna

tar ut varandra, s̊a att termens p̊averkan är konstant.
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� Antalet observationer som krävs för lyckad rekonstruktion är mycket
mindre än ovan, i och med att det är linjärt beroende av glesheten s och
logaritmiskt av dimensionen n. Denna förbättring åstadkoms inte med
inkoherent sampling (koherensens inverkan p̊a m är konstant), utan den
följer av att resultatet är icke-likformigt i och med att stödet är fixt.
Härvid är det nödvändigt att till̊ata en felsannolikhet för att resultatet
skulle ha praktisk betydelse, ty p̊a s̊a sätt undviker man sv̊arigheterna
som annars skulle följa av att resultatet beror p̊a den obekanta vektorn.

Bevisskiss

Satsens bevis baserar sig p̊a ett icke-likformigt rekonstruktionsvillkor för BP
givet nedan.

Sats 4.2 En vektor x med stödet S är den entydiga lösningen till Basis Pur-
suit om följande sinsemellan ekvivalenta villkor är i kraft:

(a)
∣∣∣∑ sgn x[j]v[j]

∣∣∣ < ‖v[Sc]‖1 för varje v ∈ ker Θ\{0}
(b) Matrisen ΘS är injektiv och det finns en vektor d s̊adan att

� d ligger i radrummet för ΘS

� d[j] = sgn x[j] för j ∈ S

� |d[j]| < 1 för j /∈ S.

Bevis. (a) =⇒ entydig lösning: L̊at u 6= x och sätt v := x − u ∈ ker Θ\{0}.
D̊a f̊as

‖u‖1 = ‖u[S]‖1 + ‖u[Sc]‖1 = ‖(x− v)[Sc]‖1 + ‖v[Sc]‖1

> |〈x− v, sgn x[S]〉|+ |〈v, sgn x[S]〉|
≥ |〈x, sgn x[S]〉| = ‖x‖1 ,

(4.5)

vilket bevisar p̊ast̊aendet.
(b) =⇒ (a): Enligt antagandet är d = Θ∗Sh för n̊agon vektor h ∈ Cm. D̊a

vidare Θv[S] = −Θv[Sc], f̊as att∣∣∣∑ sgn x[j]v[j]
∣∣∣ = |〈v[S],Θ∗h〉| = |〈Θ∗v[S], h〉| = |〈Θ∗v[Sc], h〉|

= |〈v[Sc],Θ∗h〉| ≤ max
j∈Sc
|(Θ∗h)[j]| · ‖v[Sc]‖1

< ‖v[Sc]‖1

(4.6)
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För att bevisa sats 4.1 bör man allts̊a helt enkelt verifiera att en vektor
d med de givna egenskaperna existerar med stor sannolikhet. Candès [11]
betraktar kandidaten

d = Θ∗ΘS(Θ∗SΘS)−1z, (4.7)

där z := sgn x[S], vars konstruktion gör att de tv̊a första egenskaperna är
uppfyllda. Bevisets första del verifierar att om observationsantalet är tillräck-
ligt stort, s̊a är d med stor sannolikhet väldefinierad i och med att Θ∗SΘS är
inverterbar. Därutöver observeras att matrisens egenvärden är koncentrerade
kring m, nämligen mellan m/2 och 3m/2, och s̊a är ‖Θ∗SΘS‖ ≤ 2/m. Resten
av beviset uppskattar magnituderna för de komponenter hos d som ligger
utanför S. För godtyckligt j0 ∈ Sc kan man skriva d[j0] = 〈v0, (Θ

∗
SΘS)−1w0〉,

där v0 är den j0 :te raden i Θ∗SΘS och w0 = (Θ∗SΘS)−1v0, och uppskattningen
kan göras faktorvis; se [11] för detaljer.

4.2 Observationsantalet och optimala mätningssystem

Som redan nämndes, ger Candès sats en mycket bättre uppskattning för ob-
servationsantalet än det allmänna gleshetsvillkoret. Beroendet av gleshets-
parametern s är nu linjärt, och satsen till̊ater exponenten vara s̊a liten som
a = 1 i den logaritmiska faktorn i (4.2), s̊a observationsantalet växer relativt
l̊angsamt med n. Det som är speciellt intressant är att Candès observations-
antal är nästan optimalt (eng. near-optimal), med vilket avses att man inte
kan f̊a bättre resultat (mindre felsannolikhet) med n̊agon som helst rekon-
struktionsmetod, om antalet observationer är mindre. För att inse varför en
s̊adan fundamental gräns existerar är det instruktivt att betrakta en signal
som kallas Diracs kam, vilken är invariant med avseende p̊a Fouriertrans-
formen. Vidare, om Fouriertransformen för en signal är gles, s̊a kan det väl
hända att en p̊a m̊af̊a vald observationsmängd endast inneh̊aller nollor. Med
andra ord finns det en m̊attlig sannolikhet för att snittet av observations-
mängden och stödet för Fouriertransformen är tomt, och detta resulterar i en
metodoberoende, logaritmisk gräns för observationsantalet, som visas i [10]
(avsnitt 1.4). En allmängiltig motivering för existens av en nedre gräns följer
av en analys beträffande Gelfands breddar för `p-bollar [32].

D̊a man inte kan uppn̊a n̊agon förbättring genom att byta metod, är det
naturligt att fr̊aga om man kan f̊a ett motsvarande resultat med exponen-
ten a = 1 i fallet med likformig rekonstruktion. Rudelson och Vershynin har
redan tidigare bevisat en motsvarighet till Candès sats, och i deras sats är
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Figur 4: Diracs kam för n = 64 best̊ar av 8 ”spikar” fördelade med
jämna mellanrum. Allmänt: x[j] = 1, j = k

√
n, k = 0, 1, . . . ,

√
n− 1,

x[j] = 0 annars. Den diskreta Fouriertransformen för denna signal
är lika med signalen själv, vilket gör rekonstruktionen sv̊ar, även om
man har maximal inkoherens, µ(I,F) = 1/

√
n.

exponenten a = 4. Tillsvidare har man kunnat verifiera exponenten a = 1
vid likformig rekonstruktion endast med slumpgenererade matriskonstruktio-
ner, och att bevisa detsamma för en deterministisk matris skulle förutsätta
konstruktion av en explicit RIP-matris, en uppgift som hittills förblivit olöst.
Slumptalsmatriser är i princip en ideal mätningstrategi, ty de möjliggör re-
konstruktionen med det optimala observationsantalet och kräver ingen a pri-
ori -information om i vilken bas som m̊alsignalen är gles [7]. Att använda
slumptalsmatriser är dock resurskrävande, ty det behövs mycket kapacitet
för att blott lagra en stor matris p̊a datorminnet, och utförande av räkneo-
perationer är rentav omöjligt. Av detta skäl lönar det sig att använda struk-
turerade matriser, s̊a som den partiella Fouriermatrisen i Candès sats, alltid
när det är möjligt [63, 51]. Att spara en matris blir d̊a lättare i och med att
matriselementen har en allmän formel, och den snabba Fouriertransformen
kan utnyttjas vid räknande16. Fullständig slumpsmässighet är vanligtvis inte
heller ett realistiskt antagande, eftersom yttre begränsningar ofta bestäm-
mer en struktur för mätningmatrisen (speciellt d̊a kontinuerliga funktioner

16Notera att den mest krävande delen av beräkningsprocessen är bestämning av den nya
approximationen, varvid ett stort ekvationssystem löses; jfr ekvationerna i anmärkning 3.2.
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Upphovsman Metod* Typ Exponent a
Baraniuk et al.** [1] BP, rnd likformigt 1
Candès–Romberg [10] BP, str icke-likformigt 1
Rudelson–Vershynin [56] BP, str likformigt 4
Kunis–Rauhut [43] OMP, str icke-likformigt 1
Tropp–Gilbert [63] OMP, rnd likformigt 1

Tabell 1: Rekonstruktionsresultat som givits i olika fall av olika matematiker.
* rnd = slumpgenererad matris, str = strukturerad matris (DFT)
** Baraniuk et al. verifierar att RIP gäller med stor sannolikhet om m ≥ Cs log(n/s).

rekonstrueras genom CS-metoder, se till exempel Rauhut [51]).
Litteraturundersökningen visade att även OMP n̊ar observationsantalet

(4.2) med a = 1, d̊a man använder en slumpgenererad matris, och d̊a m̊alet
var att peka ut eventuella skillnader mellan de tv̊a metoderna, blev fr̊agan
om beteendet hos OMP vid användning av strukturerade slumptalsmatri-
ser avgörande. Resultatet av Kunis och Rauhut är ett viktigt argument för
p̊ast̊aendet att `1-minimering och OMP i m̊anga förh̊allanden är lika bra
lösningsmetoder; om man bara kunde bevisa att en metod endast fungerar
med slumptalskonstruktioner, s̊a skulle metoden givetvis inte vara praktisk
av ovan nämnda skäl.

4.3 Att behandla det icke-ideala fallet

För att kunna avgöra om n̊agondera metod p̊a n̊agot sätt är bättre är det
skäl att se hur metoderna beter sig i praktiken, dvs. i s̊adana fall d̊a godtyck-
ligt hög numerisk precision inte kan förväntas. Alla naturliga signaler lider
i varierande m̊an av störningar och slumpsmässiga fel, vilket kallas för brus
(signalen är med andra ord approximativt gles eller kompressibel17). Om en
brusig signal komprimeras genom matrismultiplikation, s̊a är resultatet inte
heller alldeles noggrannt. Utöver detta kommer ytterligare osäkerhet in p̊a
grund av begränsad precision hos mätningsapparater, s̊a att inte ens en ide-
al signal kunde observeras exakt. Detta avsnitt ger en kompakt översikt av
hurdana resultat man kan f̊a d̊a dessa faktorer tas i beaktande. För enkelhets
skull betraktas tv̊a separata fall: 1) icke-gles signal och exakt observation och

17Candès [8] föresl̊ar följande modell: om |x[j]|, j = 1, 2, ..., n är signalens komponenter
i icke-växande storleksordning s̊a sägs signalen vara kompressibel om |x[j]| ≤ R · j−1/p.
Parametern p avgör hur snabbt komponenterna avtar.
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2) gles signal och osäker observation.
I det första fallet, där signalen antas vara kompressibel, behöver man inte

ändra p̊a själva problemet p̊a n̊agot sätt, men entydighetsresultaten gör att
man inte kan förvänta sig (eller åtminstone inte bevisa) att en algoritm ger ut
precis vektorn xo, utan man m̊aste nöja sig med approximationer. Candès har
bevisat en version av sats 4.1 för kompressibla vektorer ([8], sats 1.1). Enligt
hans resultat ger `1-minimering en bra `2-approximation för xo, och resultatet
är till och med oberoende av modellens parametrar. Approximationen är lika
bra som den vore i s̊a fall att positionerna för de största komponenterna var
kända fr̊an förut. Resultatet som man fick med hjälp av Gelfands tal, kan här
uttryckas som s̊a, att det inte är möjligt att f̊a lika bra approximationer med
betydligt färre observationer. Tropps allmänna rekonstruktionssats ([61], sats
4.2) beskriver beteendet hos OMP för godtyckliga vektorer xo. Även här f̊ar
man naturligtvis bara en approximation, dock med den skillnaden, att OMP
alltid ger ut en s-gles vektor, där s ∈ [n] är ett p̊a förhand valt tal. Tropps
sats ger ett villkor som garanterar, att OMP väljer ett index ur stödet för den
optimala s-glesa framställningen i sitt följande steg, om den i varje tidigare
steg valt ett index ur den mängden.

D̊a observationen antas vara osäker och man betraktar modellen y =
Θx + z, s̊a är systemet inte lösbart (lösbart med sannolikheten 0), och det
är nödvändigt att utvidga den till̊atna mängden och utföra minimeringen
över Bδ := {x : ‖y −Θx‖2 ≤ δ}. Om man antar att brusniv̊an är = ε, s̊a
är det garanterat att den ursprungliga vektorn ligger i mängden Bε. Detta
fall har analyserats av Candès, och hans resultat baserar sig p̊a den begrän-
sade isometriegenskapen. Sats 1 i [13] visar att `1-minimering ger goda `2-
approximationer för xo och att felet är propotionellt mot osäkerhetsniv̊an ε.
Lösningsprocessen sägs d̊a vara stabil, och approximationen är icke-gles. I
flera tillämpningar är det dock viktigt att återf̊a stödet eller även tecken-
mönstret för m̊alvektorn, och en stabil approximation ger ingen information
om dessa, ty en icke-gles vektor kan ligga nära en gles vektor med avseende
p̊a `2-metriken. Cai och Wang har visat hur OMP kan anpassas till att be-
handla osäkra data: det räcker att byta slutvillkoret rk = 0 mot ‖rk‖2 ≤ ε [4]
(sats 1). Det allmänna gleshetsvillkoret garanterar d̊a att algoritmen ger ut
rätt stöd. Naturligtvis ger OMP egentligen ingen information om teckenönst-
ret, men om osäkerhetsniv̊an är l̊ag, s̊a är det väl möjligt att tecknen hos
minstakvadratapproximationen överensstämmer med tecknen hos xo. Det är
dock möjligt att rekonstruera teckenmönster direkt via `1-minimering, men
d̊a bör parametern för BPDN väljas lite större än ε, och magnituden för

35



komponenten med minsta belopp hos xo bör vara tillräckligt stort ([62], sats
8, kor. 9, [37]). Notera att om parametern väljs för stor, δ ≥ ‖y‖2, s̊a är
lösningen x = 0, eftersom punkten 0 inkluderas d̊a i mängden av g̊angbara
lösningar. Detta motsvarar värdena γ ≥ ‖Θ∗y‖∞ för Lassoparametern γ. Ifall
b̊ada former av icke-idealitet är kombinerade i samma problem, har Candès
visat, att rekonstruktionsfelet blir en summa av tv̊a oberoende termer, av
vilka den ena uppkommer p̊a grund av approximativ gleshet och den andra
följer av osäkerheten i observationen ([13], sats 2). Även Donoho har bevisat
en motsvarighet till sats 3.1, dvs. ett resultat för de flesta stora system [21].

Bibliografiska noter

� Sats 4.1 gavs ursprungligen i [11], men dess innebörd behandlas ocks̊a i [7], som ger
en översikt av kompressiv mätning. Antagandet om teckenmönstret i sats 4.1 var
inte med i Candès första sats för Fouriermätningar [10], och satsen är därmed inte
en alldeles perfekt generalisering, men skillnaden är liten.

� Beviset av sats 4.2 har tagits fr̊an [33], där det ocks̊a visas att villkoren är nödvän-
diga i det reella fallet; se Sats 4.30. Optimalitetsvillkoren kan alternativt motiveras
med dualitetsteorin (vektorn d är en dualvektor); se [10, 35]. Jämför med Fuchs
separerbarhetsvillkor (eng. separability condition), enligt vilket x är den entydiga
lösningen till Basis Pursuit om

∣∣〈Θ+
S θj , sgn x[S]

〉∣∣ < 1 för varje j ∈ Sc. Benämning-
en separerbarhetsvillkor syftar p̊a att det finns tv̊a separerande hyperplan, s̊a att
de kolonner θj för vilka j ∈ S ligger i rummet mellan dessa, och de övriga utanför.
Villkoret är beroende av teckenmönstret och det är lite noggrannare än ERC, och
i själva verket följer det av ERC. Med stöd av triangelolikheten har man nämligen∣∣〈Θ+

S θj , sgn x[S]
〉∣∣ ≤∑k |Θ

+
S θj [k]| =

∥∥Θ+
S θj
∥∥
1
.

� Rudelson och Vershynin [56] förbättrar resultatet av Candès och Tao som hade visat
att likformig rekonstruktion lyckas med stor sannolikhet om a = 6 i (4.2). Rudelsons
och Vershynins argument baserar sig p̊a RIP, och exponentens bästa värde beror
p̊a hurdan felsannolikhet till̊ats (det är 4 för fix sannolikhet men 5 för polynomisk
sannolikhet). Tropp och Gilbert [63] studerar rekonstruktionsförm̊agan hos OMP i
fallet med slumptalsmatriser vars element antas följa en subgaussisk fördelning. D̊a
deras artikel publicerades hade inga motsvarande resultat (exponent a = 1) givits
för OMP i fallet med en strukturerad matris.

� Kunis och Rauhut [43] bevisade sitt resultat år 2006 (notera att det finns flera ver-
sioner av artikeln med samma rubrik p̊a webben). Tidigare hade de endast kunnat
ge en partiell förklaring för de positiva empiriska resultaten, nämligen att OMP
med stor sannolikhet väljer rätt vid sitt första steg. Att analysera beteendet vid se-
nare steg konstaterades dock vara sv̊art p̊a grund av att matrisens kolonner inte är
statistiskt oberoende; speciellt kan Tropps och Gilberts bevisteknik inte tillämpas
här.
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5 Till slut

5.1 Sammandrag och slutsatser

I avhandlingen betraktades rekonstruktionsproblemet, i vilket en högdimen-
sionell vektor skulle bestämmas utg̊aende fr̊an dess l̊agdimensionella avbild.
Med andra ord handlade det om att söka en partikulärlösning till ett under-
bestämt system, nämligen den som genererat systemet. Problemet uppst̊ar i
flera tillämpningar, s̊a som komprimering av data och kompressiv mätning.
För att överhuvudtaget kunna lösa problemet, var det nödvävdigt att man
kunde kontrollera, om den vektor som en algoritm returnerar faktiskt är kor-
rekt, och följaktligen m̊aste den vektor som rekonstrueras vara entydig med
avseende p̊a n̊agon egenskap över ekvationssystemets lösningsmängd, och gles
optimering svarade väl mot detta krav. Dess beräkningskomplexitet konsta-
terades dock utgöra ett hinder för dess direkt tillämpning, d̊a problemets
dimensioner är stora. Behovet av praktiska metoder var därmed uppenbart.

I avhandlingen behandlades tv̊a metoder av mycket olika ursprung, en
girig algoritm och en metod baserad p̊a konvex optimering, med hjälp av
vilka det visade sig vara möjligt att lösa problemet med m̊attlig komplexitet
i vissa fall. Målet med avhandlingen var att utreda metodernas lämplighet
till problemets lösning och avgöra om det finns faktorer som gör n̊agondera
av dem värd att föredra. Detta utmynnade i att undersöka b̊ade de teoretis-
ka förutsättningarna för rekonstruktion och, å andra sidan, hur metoderna
kan implementeras och hur snabbt de löser problemet. Sist och slutligen var
alla villkor beroende av förh̊allandena mellan parametrarna (m,n, s), och
beteendet hos dessa relationer, speciellt observationsantalets m förh̊allande
till glesheten s och dimensionen n för stora värden p̊a m,n var av intresse.
Härvid var det avgörande om rekonstruktionen krävdes vara likformig eller
icke-likformig och om en felsannolikhet var till̊aten.

Teorin om gles optimering utg̊ar traditionellt fr̊an fr̊agan om likformig
rekonstruktion, och d̊a var det av intresse hur gles vektorn xo skulle vara för
att rekonstruktionen lyckas. Det konstaterades att om koherens används för
att karaktärisera rekonstruktionsmöjligheter, s̊a f̊ar man alltför pessimistis-
ka uppskattningar för det största till̊atna värdet p̊a gleshetsparametern s.
Resultatet av Donoho givet i början av kapitel 3 gav den uppfattningen att
relaxationen fungerar bättre d̊a gleshetsparametern s är relativt stort i för-
h̊allande till dimensionen n, i och med att det finns vektorer s̊adana som gör
att OMP väljer fel i sitt första steg. Icke-likformig rekonstruktion i sin tur

37



kunde karaktäriseras med hjälp av ERC, och resultaten för rekonstruktion
av en s-gles vektor med stödet S var följande:

� ERC(S) < 1: alla vektorer med stödet S kan rekonstrueras via OMP
och `1-minimering. OMP och LARS tar b̊ada s steg.

� ERC(S) = 1: Det finns vektorer med stödet S s̊adana som inte kan
rekonstrueras med OMP i s steg. Varje vektor med stödet S kan rekon-
strueras via Lasso (anmärkning 3.1).

� ERC(S) > 1: Beteendet hos `1-minimering är oklart. För OMP gäller
detsamma som i den föreg̊aende punkten.

Det är märkbart att man inte kan säga n̊agot om beteendet hos BP ifall
ERC inte är i kraft. Om man (felaktigt) tolkar Tropps resultat beträffande
ERC (se anmärkning 3.1) som ett bevis p̊a att ERC är nödvändigt för re-
konstruktion via BP hamnar man i konflikt med sats 3.1, för i s̊a fall kunde
man resonera som följer under satsens antaganden:

BP rekonstruerar alla s-glesa vektorer med s < r(K) ·m
⇒ BP rekonstruerar alla vektorer med stödet S, |S| = k för k = 1, 2, . . . , s

⇒ ERC är uppfyllt med avseende p̊a varje s̊adan mängd S

⇒ OMP rekonstruerar alla s-glesa vektorer

Donohos resultat visar att BP p̊a ett sätt är bättre än OMP, och om ERC
var nödvändigt, skulle saken vara tvärtom, eftersom ERC inte är nödvändigt
för OMP (jfr anmärkning 2.1).

Även om skillnaden som Donoho p̊apekar är betydande i sig, är OMP
och BP mycket lika. Redan det att ERC är tillräckligt för b̊ada metoderna
indikerar en stark koppling mellan metoderna och detta var inte det enda
gemensamma draget. Eftersom relaxationen och OMP beter sig p̊a s̊a likar-
tade sätt, blev metodernas beräkningskomplexitet och processeringstid en
oförväntat viktig faktor vid jämförelse av metoderna. Grundtanken med re-
laxation var att undg̊a den kombinatoriska `0-minimeringen genom att istället
lösa ett konvext `1-problem, vilket kunde lösas via linjär programmering med
hjälp standardalgoritmer, s̊a som Simplex- och inrepunktsmetoder. Processe-
ringstiden för dessa metoder ligger dock inte ens nära den optimala, och s̊ale-
des kan man inte direkt p̊ast̊a, att relaxationsmetoden vore bättre en OMP,
vilken till och med är mycket lätt att implementera. Det visades dock, att BP

38



0                             47                             76                               128
s              s + 1    s + 2    

SSP

rekonstruktion av alla s-glesa vektorer via gles optimering

rekonstruktion via BP

sE

s

rek. via OMP

Figur 5: Rekonstruktionsegenskaperna för ett system fr̊an
USE(m, 2m) med m = 256. Enligt (5.1) är SSP i kraft med
stor sannolikhet om s < 47 för den vektor som genererat systemet.
Å andra sidan inträffar, enligt Donohos för de flesta stora -sats,
exakt rekonstruktion för alla s-glesa vektorer med s < 76 (detta
har räknats med det empiriska värdet r(2) ≈ 0.3 [21]). Ekvivalens-
gränspunkten betecknas med sE. Intervallet [s0, sE], dvs. regionen
i vilken rekonstruktionen lyckas men SSP inte är uppfyllt, indelas
i delintervall inom vilka antalet steg för homotopialgoritmen är
högst s + 1, s + 2, .... För OMP-algoritmens del bör man notera att
figuren endast anger omr̊adet för rekonstruktion i s steg med stor
sannolikhet, och det är möjligt att rekonstruktionen kan lyckas även
för större värden p̊a s.

kan lösas med homotopialgoritmen, vilken löser problemet snabbt och har en
beräkningskomplexitet som inte väsentligt skiljer sig fr̊an OMP:s komplexi-
tet. Homotopialgoritmen är dock endast definierad för reellvärda vektorer och
det är oklart om en homotopiliknande metod kan utvecklas i det komplexa
fallet18. D̊a man opererar med komplexa vektorer kan det allts̊a vara motive-
rat att använda OMP av beräkningstekniska skäl. Som förklarades i slutet av
kapitel 3, var homotopialgoritmen inte bara en behändig lösningsmetod, utan

18En analys av Lasso i det komplexa fallet ges av Mecklenbräuker et al [45]. Att definiera
en homotopialgoritm ser dock problematiskt ut för man borde i princip betrakta tv̊a reella
fall samtidigt, och d̊a är det till exempel inte klart hur en uppdateringsriktning kunde
definieras.
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belyste ocks̊a den förv̊anande likheten mellan metoderna. Nyckeln härvid var
SSP, egenskapen att homotopialgoritmen löser problemet i högst s steg.

Donohos empiriska observation beträffande SSP är mycket intressant, och
som skribent vill jag lyfta fram ett par potentiella forskningsproblem ang̊a-
ende den. D̊a den eventuella gränsen för fasöverg̊ang,

s <
m

2 log n
, (5.1)

jämförs med Candès sats, verkar det väl möjligt att homotopialgoritmen löser
rekonstruktionsproblemet och terminerar snabbt i en stor andel av s̊adana
probleminstanser, i vilka det överhuvudtaget g̊ar att rekonstruera via BP
med given sannolikhet; det skulle vara relevant att utföra numeriska experi-
ment för att se hur konstanten C i sats 4.1 beror p̊a felsannolikheten, och å
andra sidan hur snabbt antalet steg hos homotopialgoritmen ökar d̊a s över-
stiger gränsen (5.1); se figur 4. En annan intressant fr̊aga har att göra med
beteendet hos OMP för värden p̊a s som överstiger gränsen (5.1). En analy-
tisk undersökning kan vara sv̊ar att utföra, men man kan tänka sig att ett
tämligen enkelt empiriskt experiment19 kunde ge en insikt om (eller hur san-
nolikt) OMP rekonstruerar vektorer vars gleshet ligger i detta omr̊ade. Om
sannolikheten för likformig rekonstruktion är liten skulle man ha bevisat en
märkbar skillnad mellan OMP och BP, ty den sistnämnda metoden fungerar
här. Experimentet kunde speciellt hjälpa till att uppskatta ekvivalensgräns-
punkten (jfr sats 3.1) för OMP, vilken kan ses som en mycket väsentlig faktor
vid jämförelse av metoderna.

*

Kompressiv mätning betraktades i avhandlingen som en tillämpning av
gles optimering. Fr̊ageställningen i detta sammanhang var en aning annorlun-
da än i samband med det klassiska rekonstruktionsproblemet, i och med att
man var intresserad av hur mätningsmatrisen skall konstrueras för att den,
efter slumpmässig extrahering av m rader, skulle ha gynnsamma egenskaper
för rekonstruktion. Efter denna selektion är situationen naturligtvis ekviva-
lent med det klassiska problemet. I avhandlingen visades, att det finns en
fundamental nedre gräns för observationsantalet, vilken inte kan understigas

19Till exempel: 1. Generera ett stort antal s-glesa vektorer x och en matris Θ. 2. Räkna
ut y = Θx och kör OMP med indata (y,Θ). 3. Upprepa för olika värden p̊a s för att hitta
det största värde som till̊ater rekonstruera varje genererad vektor x.
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av n̊agon metod, om man önskar f̊a resultat som sats 4.1. Detta följde av
att Gelfands tal för `p-bollar är begränsade. Slumptalskonstruktioner var i
detta förh̊allande en optimal mätningsmetod, för med användning av dem
kunde likformig rekonstruktion garanteras med det optimala observationsan-
talet. Att använda dem konstaterades dock vara problematiskt p̊a grund av
kapacitetsproblem, och eftersom en lämplig struktur kan märkbart förkorta
processeringstiden för algoritmerna, ans̊ags det viktigt att ta reda p̊a hur
OMP fungerar d̊a en strukturerad matris används. Resultatet av Kunis och
Rauhut är ett viktigt argument, som gör OMP även i detta fall ett beaktans-
värt alternativ för BP. Notera att deras sats skulle följa direkt fr̊an sats 4.1
om ERC var nödvändigt för rekonstruktion via BP.

Fallet med osäkra observationer (brus) behandlades inte i detalj, för det
ans̊ags nödvändigt att begränsa ämnet för att h̊alla helheten kompakt. Ut-
an att g̊a alltför djupt in i detaljerna konstaterades dock, att b̊ade OMP
och BP lyckas rekonstruera stödet för den obekanta vektorn, förutsatt att
signal-brusförh̊allandet är tillräckligt högt. Relaxationen är härvid lite mer
informativ, för den returnerar även tecknen för vektorns komponenter, d̊a
parametern för Lasso väljs rätt. Eftersom Lassoproblemet är ekvivalent med
BPDN, är det möjligt att använda homotopialgoritmen för att rekonstruera
teckenmönster, om osäkerheten antas vara begränsad till magnituden. Det
finns allts̊a inga märkbara skillnader mellan metoderna i detta fall heller.

5.2 Diskussion

Som det nu säkert har blivit klart spelar glesheten en mycket fascinerande
roll för rekonstruktion av vektorer. Även om den i princip ställer till problem
vid sampling, s̊a är det just den som sist och slutligen gör rekonstruktionen
möjlig. Därutöver förkortar den processeringstiden hos rekonstruktionsalgo-
ritmer i och med att antalet steg hos rekonstruktionsalgoritmerna är, under
gynnsamma förh̊allanden, precis lika med gleshetsparametern s.

D̊a avhandlingen fokuserat p̊a rekonstruktion av glesa vektorer och där-
till relaterade begränsingar och förutsättningar, är det naturligt att fr̊aga
om man kunde utveckla en liknande teori utg̊aende fr̊an andra antaganden,
som inte skulle bygga sig p̊a gleshet. Det är viktigt att komma ih̊ag att
villkoren i sats 1.1 inte är universala utan gäller bara gles optimering. Om
m̊alvektorn inte är gles lönar det inte heller sig att använda ett gleshetsm̊att
som objektfunktion, utan man borde designa denna p̊a ett annat sätt. Om
man till exempel tar som m̊alfunktion den euklidiska normen (ekvivalent dess
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kvadrat), s̊a är det lätt att visa att man kan rekonstruera alla vektorer som
ligger ortogonalt mot nollrummet för kompressionsmatrisen, oberoende av
hur glesa vektorerna är.

Exempel 4. L̊at m = n − 1 och f(x) = ‖x‖2
2. Matrisens nollrum är endi-

mensionellt i detta fall, l̊at dess bas vara b. Funktionsvärdena p̊a ekvations-
systemets lösningsmängd B ges d̊a av

f(x(t)) =
n∑
j=1

(xo[j] + t · b[j])2, (5.2)

och exakt rekonstruktion inträffar, om denna funktion antar sitt minsta vär-
de vid t = 0. Genom att derivera med avseende p̊a t och kräva att derivatan
försvinner vid t = 0 f̊as villkoret 〈x, b〉 = 0. Med andra ord kan varje vektor
xo, som är ortogonal mot nollrummet, rekonstrueras exakt.

Exemplet visar att det existerar vektorrum vars godtyckliga element kan
rekonstrueras via konvex minimering utan gleshetsantaganden. Som en na-
turlig fortsättning p̊a föreg̊aende exempel kan man fr̊aga om det är möjligt
att konstruera en funktion f s̊a att alla vektorer xo i ett givet vektorrum
skulle generera ett ekvationssystem (1.1) med lösningsmängden B s̊adan att
minx∈B f(x) = f(xo). Funktionen borde vara p̊a n̊agot sätt beroende av ma-
trisens nollrum, och konstruktionsuppgiften ser tämligen sv̊ar ut, speciellt
d̊a man beaktar att funktionen helst borde vara konvex och ocks̊a i övrigt
relativt enkel att hantera matematiskt för att ha praktisk betydelse.

Fr̊agan om rekonstruktion av icke-glesa vektorer är oförnekligen ytterst
intressant, men man ska dock komma ih̊ag det som konstateras i början,
nämligen att naturliga signaler ofta har goda glesa approximationer. Det
finns därför inget stort behov att kunna rekonstruera icke-glesa vektorer, och
styrkan hos gles optimering ligger precis här. Utöver detta är entydighetskra-
vet, som spelade en central roll i rekonstruktionsproblemet, inte nödvändigt
i alla tillämpningar; man kan till exempel bara vilja söka en möjligast enkel
vektor som förklarar ett antal observationer, och d̊a spelar det ingen roll om
det finns flera kandidater – det räcker att en algoritm ger ut en gles vek-
tor, och man f̊ar d̊a en enkel modell som är konsistent med de tillgängliga
data. Detta synsätt är relevant i teorin om glesa framställningar och hänger
ihop med principen kallad Ockhams rakkniv, enligt vilken gleshet är en ideal
egenskap.
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A Bevis

A.1 Gershgorins sats

Sats A.1 Varje egenvärde för en komplex (n×n)-matris G tillhör åtminsto-
ne en Gershgorins skiva D(G[j, j], Rj), där Rj :=

∑
k 6=j |G[j, k]|.

Bevis. L̊at λ vara ett egenvärde och x den motsvarande egenvektorn. L̊at
j ∈ [n] vara s̊adant att x[j] = maxk |x[k]|. D̊a är |x[j]| > 0 för annars är
x = 0. Eftersom x är en egenvektor, är Gx = λx, och därmed∑

k

G[j, k]x[k] = λx[j] (A.1)

för varje j ∈ [n]. Det följer vidare att∑
k 6=j

G[j, k]x[k] = λx[j]−G[j, j], (A.2)

och genom att dividera b̊ada leden med faktorn x[j] f̊as

|λ−G[j, j]| =
∣∣∣∣
∑

k 6=j G[j, k]x[k]

x[j]

∣∣∣∣ ≤∑
k 6=j

∣∣∣∣G[j, k]x[k]

x[j]

∣∣∣∣ ≤∑
k 6=j

|G[j, k]| = Rj,

(A.3)
där den sista olikheten följer av att |x[k]|/|x[j]| ≤ 1, d̊a k 6= j.

A.2 Rekonstruktion via BP under RIP

I beviset av följande lemma bör man notera att RIP-konstanten δs kan alter-
nativt definieras med hjälp av en operatornorm som

δs = max
S⊂[n],|S|≤s

‖Θ∗SΘS − I‖(2,2) . (A.4)

Lemma A.1 L̊at u, v ∈ Cn vara tv̊a vektorer med disjunkta stöd, supp(u)∩
supp(v) = ∅. D̊a gäller

|〈Θu,Θv〉| ≤ δ2s ‖u‖2 ‖v‖2 . (A.5)
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Bevis. L̊at S = supp(u), T = supp(v), ū = u[s] och v̄ = v[T ]. D̊a f̊as

〈Θu,Θv〉 = ū∗Θ∗SΘT v̄ = (ū∗|0∗T )Θ∗S∪TΘS∪T (0∗S|v̄∗)∗

= (ū∗|0∗T )(Θ∗S∪TΘS∪T − I)(0∗S|v̄∗)∗,
(A.6)

och man f̊ar uppskattningen

|〈Θu,Θv〉| ≤ ‖(Θ∗S∪TΘS∪T − I)‖(2,2) ‖u‖2 ‖v‖2

≤ δ2s ‖u‖2 ‖v‖2 .
(A.7)

Sats A.2 L̊at Θ ∈ Cm×n och antag att δ2s < 1/3. Matrisen Θ uppfyller d̊a
nollrumsegenskapen av ordning s och, speciellt, varje x ∈ Σs kan rekonstrue-
ras via `1-minimering.

Bevis. L̊at v ∈ ker Θ och definiera en mängd S0, som svarar mot de s till
beloppet största komponenterna hos v, och skriv dess komplement som Sc0 =
S1 ∪ S2 ∪ · · · , där idexmängden S1 svarar mot de s till beloppet största
komponenterna av v i [n], S2 de s till beloppet största komponenterna av v
i [n]\(S0 ∪ S1), och s̊a vidare. Eftersom v ∈ ker Θ, har man

Θv[S0] = −Θ(v[S1] + v[S2] + . . . ), (A.8)

s̊a att

‖v[S0]‖2
2 ≤

1

1− δ2s

‖Θv[S0]‖2
2

=
1

1− δ2s

〈Θv[S0],Θ(−v[S1]) + Θ(−v[S2]) + . . . 〉

=
1

1− δ2s

∑
j≥1

〈Θv[S0],Θ(−v[Sj])〉 .

(A.9)

Av föreg̊aende lemma följer nu att

‖v[S0]‖2 ≤
δ2s

1− δ2s

∑
j≥1

‖v[Sj]‖2 . (A.10)

För j ≥ 1 är |v[k]| ≤ 1
s

∑
`∈Sj−1

|v[`]| för varje k ∈ Sj, och s̊aledes

‖v[Sj]‖2 = (
∑
k∈Sj

|v[k]|2)1/2 ≤ 1√
s
‖v[Sj−1]‖1 . (A.11)
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Cauchy–Schwarz olikhet ger nu

‖v[S0]‖1 ≤
√
s ‖v[S0]‖2 ≤

δ2s

1− δ2s

∑
j≥1

‖v[Sj]‖1

≤ δ2s

1− δ2s

(‖v[S0]‖1 + ‖v[Sc]‖1)

(A.12)

Enligt antagandet är δ2s
1−δ2s < 1/2, och (A.12) förenklas till det önskade resul-

tatet
‖v[S]‖1 < ‖v[Sc]‖1 . (A.13)

A.3 Sambandet mellan Lasso och BP

Sats A.3 Om Basis Pursuit har en entydig lösning x`1, s̊a är

lim
γ→0+

xγ = x`1 .

Bevis. Eftersom xγ är optimal per definition, och Θx`1 = y, s̊a gäller

1

2
‖Θxγ − y‖2

2 + γ ‖xγ‖1 = L(xγ) ≤ L(x`1) = γ ‖x`1‖1 . (A.14)

för varje γ > 0. Härav följer, att ‖xγ‖1 ≤ ‖x`1‖1, s̊a (xγ) är begränsad och
har en gränspunkt x′. Olikhet (A.14) medför ocks̊a, att

1

2
‖Θxγ − y‖2

2 ≤ γ ‖x`1‖1 , (A.15)

och l̊ater man γ → 0, s̊a medför kontinuiteten hos den kvadratiska termen
att ‖Θx′ − y‖2 = 0, och därmed Θx′ = y. D̊a vidare ‖x′‖1 ≤ ‖x`1‖1, och x`1
är optimal, s̊a är ‖x′‖1 = ‖x`1‖1. Därmed är x′ en lösning till BP, och med
beaktande av entydighetsantagandet ser man att x′ = x`1 . Detta bevisar, att
varje delföljd (xγk) konvergerar mot punkten x`1 , och detsamma gäller för
hela följden (xγ).

A.4 Allmän osäkerhetsprincip

Följande sats är en generalisering av Donoho–Starks osäkerhetsprincip. Be-
viset är fr̊an [30], men det gavs ursprungligen av A. Pinkus.
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Sats A.4 L̊at Ψ och Φ vara tv̊a olika baser för Cn och antag att deras ömsesi-
diga koherens är µ(Ψ,Φ). Om en vektor x har framställningarna α respektive
β i dessa baser, s̊a är

‖α‖0 + ‖β‖0 ≥
2

µ(Ψ,Φ)
. (A.16)

Bevis. Eftersom Ψ och Φ är unitära matriser, är ‖x‖2 = ‖α‖2 = ‖β‖2. L̊at
S = supp(α), T = supp(β). Det gäller att x = Ψα =

∑
j∈S α[j]ψj och s̊aledes

|β[k]|2 = |xTϕk|2 =

∣∣∣∣∣∑
j∈S

α[j]ψTj ϕk

∣∣∣∣∣
2

≤ ‖α‖2
2 ·

∣∣∣∣∣∑
j∈S

(ψTj ϕk)
2

∣∣∣∣∣
≤ ‖x‖2

2 · |S| · µ(Θ)2.

(A.17)

Genom att summera över T f̊as∑
k∈T

|β[k]|2 = ‖x‖2
2 ≤ ‖x‖

2
2 · |S| · |T | · µ(Ψ,Φ), (A.18)

vilket vidare ger, med beaktande av förh̊allandet mellan geometriskt och
aritmetiskt medeltal, att

1

µ(Ψ,Φ)
≤
√
|S| · |T | ≤ |S|+ |T |

2
. (A.19)

Som en konsekvens av denna sats f̊as ett entydighetsvillkor för glesa lös-
ningar till systemet (1.1) i s̊adana fall, d̊a matrisen har 2-orto-struktur, och
matrisens koherens är lika med basernas ömsesidiga koherens. Betrakta näm-
ligen systemet [Ψ|Φ]x = y och antag att x och x′ är dess tv̊a lösningar. Be-
teckna h := x− x′ och uppdela vektorn h i tv̊a delar, hΨ := (h[1], . . . , h[m])
och hΦ := (h[m + 1], . . . , h[2m]). Eftersom h 6= 0, och matriserna Ψ och
Φ är icke-singulära, s̊a gäller ΨhΨ = −ΦhΦ = y 6= 0, och Sats x.x ger
‖x‖0 + ‖x′‖0 ≥ ‖h‖0 ≥

2
µ
. Entydighet är d̊a garanterad (med stöd av Sats

1.1) om ‖x‖0 < 1/µ. Detta resultat f̊as även genom att sätta L = 2 i resul-
tatet av Gribonval och Nielsen (se s. 9).
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