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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε έναν εξαιρετικά δημοφιλή, on-line αλγόριθμο μάθη-
σης γνωστό ως αλγόριθμο ελαχίστων μέσων τετραγώνων (least mean square, LMS), ο οποίος 
αναπτύχθηκε από τους Widrow και Hoff το 1960.

Το κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής:
1. Η Ενότητα 3.1 είναι εισαγωγική και ακολουθείται από την Ενότητα 3.2, η οποία «στήνει 

το σκηνικό» για το υπόλοιπο του κεφαλαίου, περιγράφοντας ένα γραμμικό, διακριτού 
χρόνου και πεπερασμένης διάρκειας φίλτρο κρουστικής απόκρισης .

2. Η Ενότητα 3.3 εξετάζει δύο τεχνικές βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς: τη μέθοδο 
της πλέον απότομης κατάβασης (κατάβασης με τη μέγιστη κλίση, steepest descent) και 
τη μέθοδο του Newton.

3. Η Ενότητα 3.4 εξετάζει το φίλτρο Wiener, το οποίο είναι βέλτιστο υπό την έννοια του 
ελαχίστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος. Κατά παράδοση, η μέση απόδοση του αλγό-
ριθμου LMS κρίνεται έναντι του φίλτρου Wiener.

4. Η Ενότητα 3.5 ασχολείται με τη διατύπωση του αλγόριθμου LMS. Η Ενότητα 3.6 
παρουσιάζει μια τροποποιημένη μορφή του αλγόριθμου LMS ως μοντέλο Markov. Στη 
συνέχεια, σαν προετοιμασία για τη μελέτη της συμπεριφοράς σύγκλισης του αλγόριθμου 
LMS, η Ενότητα 3.7 εισάγει την εξίσωση Langevin, η οποία προέρχεται από τον κλάδο 
της θερμοδυναμικής που μελετά τα ασταθή συστήματα. Το άλλο εργαλείο που απαι-
τείται για την ανάλυση σύγκλισης του αλγόριθμου είναι η μέθοδος «απευθείας χρήσης 
μέσων» (direct averaging) του Kushner· αυτή η μέθοδος εξετάζεται στην Ενότητα 3.8. Η 
Ενότητα 3.9 παρουσιάζει μια λεπτομερή στατιστική ανάλυση του αλγόριθμου· ωστόσο,  
το πιο σημαντικό είναι αυτό που μας δείχνει: η στατιστική συμπεριφορά του αλγόριθμου 
(χρησιμοποιώντας μικρή παράμετρο ρυθμού μάθησης) είναι, στην πραγματικότητα, η 
έκδοση της εξίσωσης Langevin για δεδομένα διακριτού χρόνου.

5. Η Ενότητα 3.10 παρουσιάζει ένα πείραμα το οποίο επαληθεύει τη θεωρία μικρού ρυθμού 
μάθησης στην οποία βασίζεται ο αλγόριθμος LMS. Η Ενότητα 3.11 επαναλαμβάνει το 
πείραμα ταξινόμησης προτύπων της Ενότητας 1.5, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας τον 
αλγόριθμο LMS.

6. Η Ενότητα 3.12 εξετάζει τις αρετές και τους περιορισμούς του αλγόριθμου LMS. Η 
Ενότητα 3.13 εξετάζει το σχετιζόμενο ζήτημα των προγραμμάτων ανόπτησης (annealing 
schedules) για την παράμετρο του ρυθμού μάθησης.
Η Ενότητα 3.14 παρέχει μια σύνοψη με την οποία ολοκληρώνεται το κεφάλαιο.

3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Perceptron του Rosenblatt, το οποίο εξετάσαμε στο Κεφάλαιο 1, ήταν ο πρώτος αλγό-
ριθμος μάθησης που δημιουργήθηκε για την επίλυση ενός γραμμικά διαχωρίσιμου προ-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3
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βλήματος ταξινόμησης προτύπων. Ο αλγόριθμος ελαχίστων μέσων τετραγώνων (least 
mean square, LMS), ο οποίος αναπτύχθηκε από τους Widrow και Hoff (1960), ήταν ο 
πρώτος γραμμικός αλγόριθμος προσαρμοστικού φιλτραρίσματος για την επίλυση προ-
βλημάτων όπως η πρόβλεψη και η ισοστάθμιση καναλιών επικοινωνίας. Η ανάπτυξη του 
αλγόριθμου LMS είχε πράγματι ως πηγή έμπνευσης τον αλγόριθμο του perceptron. Αν 
διαφορετικοί στις εφαρμογές τους, αυτοί οι δύο αλγόριθμοι μοιράζονται ένα κοινό χαρα-
κτηριστικό: αμφότεροι απαιτούν τη χρήση ενός γραμμικού συνδυαστή (linear combiner), 
γεγονός στο οποίο οφείλεται ο χαρακτηρισμός τους ως «γραμμικοί».

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο όσον αφορά τον αλγόριθμο LMS είναι ότι κατάφερε 
να καθιερωθεί όχι μόνο ως η πλέον αποτελεσματική λύση για εφαρμογές προσαρμοστι-
κού φιλτραρίσματος, αλλά επίσης και ως σημείο αναφοράς έναντι του οποίου αξιολο-
γούνται άλλοι αλγόριθμοι προσαρμοστικού φιλτραρίσματος. Οι λόγοι στους οποίους 
οφείλεται η εκπληκτική πορεία του είναι πολλαπλοί:

• Με όρους υπολογιστικής πολυπλοκότητας, η πολυπλοκότητα του αλγόριθμου LMS 
είναι γραμμική σε σχέση με τις προσαρμόσιμες παραμέτρους, πράγμα το οποίο καθι-
στά τον αλγόριθμο υπολογιστικώς αποτελεσματικό, ενώ ταυτόχρονα είναι επίσης 
αποτελεσματικός όσον αφορά την απόδοσή του.

• Ο αλγόριθμος είναι εύκολο να μετατραπεί σε κώδικα και, κατά συνέπεια, είναι 
εύκολο να υλοποιηθεί.

• Πάνω απ’ όλα, ο αλγόριθμος είναι εύρωστος αναφορικά με εξωτερικές διαταραχές.
Από κατασκευαστικής σκοπιάς, αυτές οι ιδιότητες είναι εξαιρετικά επιθυμητές. Δεν θα 
πρέπει, λοιπόν, να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ο αλγόριθμος LMS έχει αντέξει με επι-
τυχία τη δοκιμασία του χρόνου.

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα διατυπώσουμε τον αλγόριθμο LMS στην πλέον βασική 
μορφή του και θα εξετάσουμε τις αρετές 
και τους περιορισμούς του. Το υλικό που θα 
παρουσιάσουμε εδώ «στήνει το σκηνικό» 
για τον αλγόριθμο ΒΚ που θα μελετήσουμε 
στο επόμενο κεφάλαιο.

3.2  ΔΟΜΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙθΜΟΥ LMS
Το Σχ. 3.1 απεικονίζει το σχηματικό διά-
γραμμα ενός άγνωστου δυναμικού συστήμα-
τος, το οποίο διεγείρεται από ένα διάνυσμα 
εισόδου αποτελούμενο από τα στοιχεία x1(i), 
x2(i), …, xM(i), όπου i συμβολίζει τη χρονική 
στιγμή κατά την οποία εφαρμόζεται το ερέ-
θισμα (διέγερση) στο σύστημα. Ο χρονικός 
δείκτης i = 1, 2, …, n. Σε απόκριση προς 
αυτό το ερέθισμα, το σύστημα παράγει μια 
έξοδο η οποία συμβολίζεται ως y(i). Έτσι, 
η εξωτερική συμπεριφορά του συστήματος 
περιγράφεται από το σύνολο δεδομένων

σχημα 3.1  (α) Άγνωστο δυναμικό σύστημα. 
(β) Γράφημα ροής σήματος του προσαρμο-
στικού μοντέλου για το σύστημα· το γράφημα 
ενσωματώνει ένα βρόχο ανάδρασης (με χρώμα 
στο σχήμα).

(α)

(β)

Άγνωστο 
δυναμικό 
σύστημα

Έξοδος
 d(i)Είσοδοι

x1(i)
x2(i)

xM(i)

•
•
•

•
•
•

w1(i)

wM(i)
e(i)

y(i)v(i)
x1(i)

x2(i)

xM(i)

�1

d(i)

w2(i)
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  (3.1)
όπου
  (3.2)

Τα ζεύγη δειγμάτων που αποτελούν το 7 έχουν πανομοιότυπη κατανομή, σύμφωνα με 
έναν άγνωστο νόμο πιθανοτήτων. Η διάσταση M που αφορά το διάνυσμα εισόδου x(i) 
αναφέρεται ως διαστατικότητα του χώρου εισόδου, ή απλώς διαστατικότητα εισόδου.

Το διάνυσμα ερεθισμάτων x(i) μπορεί να προκύψει με έναν από δύο θεμελιωδώς 
διαφορετικούς τρόπους – ο ένας είναι χωρικός και ο άλλος χρονικός:

• Τα M στοιχεία του x(i) προέρχονται από διαφορετικά σημεία στο χώρο· σ’ αυτή την 
περίπτωση, το x(i) είναι ένα στιγμιότυπο των δεδομένων.

• Τα M στοιχεία του x(i) αντιπροσωπεύουν το σύνολο των τρεχουσών και (M − 1) 
παρελθοντικών τιμών κάποιας διέγερσης, οι οποίες είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες 
στο χρόνο.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μοντέλο 

πολλαπλών εισόδων-μονής εξόδου για το άγνωστο δυναμικό σύστημα, βασίζοντάς το 
σ’ έναν μεμονωμένο γραμμικό νευρώνα. Το νευρωνικό μοντέλο λειτουργεί υπό την επί-
δραση ενός αλγόριθμου, ο οποίος ελέγχει τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στα 
συναπτικά βάρη του νευρώνα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Ο αλγόριθμος ξεκινά από μια τυχαία ρύθμιση των συναπτικών βαρών του νευ-
ρώνα.

• Οι προσαρμογές των συναπτικών βαρών σε απόκριση προς στατιστικές διακυμάν-
σεις της συμπεριφοράς του συστήματος γίνονται σε συνεχή βάση (δηλ. ο χρόνος 
ενσωματώνεται στη σύσταση του αλγόριθμου).

• Οι υπολογισμοί των προσαρμογών στα συναπτικά βάρη ολοκληρώνονται μέσα σ’ 
ένα χρονικό διάστημα το οποίο έχει διάρκεια μία περίοδο δειγματοληψίας.

Το νευρωνικό μοντέλο που μόλις περιγράψαμε αναφέρεται ως προσαρμοστικό φίλτρο 
(adaptive filter). Αν και η περιγραφή του παρουσιάζεται στο πλαίσιο μιας εργασίας η 
οποία αναγνωρίζεται σαφώς ότι εμπίπτει στην κατηγορία της αναγνώρισης συστημάτων, 
ο χαρακτηρισμός του προσαρμοστικού φίλτρου είναι επαρκώς γενικός ώστε να έχει ευ-
ρεία εφαρμογή.

Το Σχ. 3.1β παρουσιάζει το γράφημα ροής σήματος για ένα προσαρμοστικό φίλτρο. 
Η λειτουργία του περιλαμβάνει δύο συνεχείς (στο χρόνο) διαδικασίες:

1. Μια διαδικασία φιλτραρίσματος, η οποία εκτελεί τον υπολογισμό των δύο σημάτων:
 •  μια έξοδο y(i), η οποία παράγεται σε απόκριση προς τα M στοιχεία του διανύσμα-

τος ερεθισμάτων x(i) – συγκεκριμένα, x1(i), x2(i), …, xM(i)
 •  ένα σήμα σφάλματος e(i), το οποίο λαμβάνεται συγκρίνοντας την έξοδο y(i) με την 

αντίστοιχη έξοδο d(i) που παράγεται από το άγνωστο σύστημα Ουσιαστικά, το d(i) 
δρα ως επιθυμητή απόκριση, ή σήμα-στόχος.

2. Μια προσαρμοστική διαδικασία, η οποία εκτελεί την αυτόματη προσαρμογή των συνα-
πτικών βαρών του νευρώνα σύμφωνα με το σήμα σφάλματος e(i).

Η συνδυασμένη λειτουργία αυτών των δύο διαδικασιών συνιστά ένα βρόχο ανάδρασης 
γύρω από το νευρώνα, όπως παρουσιάζεται στο Σχ. 3.1β.
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Εφόσον ο νευρώνας είναι γραμμικός, η έξοδος y(i) είναι ακριβώς ίδια με το τοπικό 
πεδίο του νευρώνα, v(i)· δηλαδή,

  (3.3)

όπου w1(i), w2(i), …, wM(i) είναι τα M συναπτικά βάρη του νευρώνα, μετρούμενα σε χρό-
νο i. Σε μορφή πίνακα, μπορούμε να εκφράσουμε την y(i) ως εσωτερικό γινόμενο των 
διανυσμάτων x(i) και w(i) 
  (3.4)

όπου
 
Σημειώστε ότι ο συμβολισμός για τα συναπτικά βάρη έχει απλουστευτεί εδώ· συγκεκρι-
μένα, δεν  συμπεριλαμβάνουμε τον επιπλέον δείκτη που χρησιμοποιείται για την ταυτο-
ποίηση του νευρώνα, επειδή δουλεύουμε με ένα μεμονωμένο νευρώνα. Αυτή η πρακτική 
ακολουθείται σε όλη την έκταση του βιβλίου, οποτεδήποτε εμπλέκεται ένας μεμονωμέ-
νος νευρώνας. Η έξοδος του νευρώνα y(i) συγκρίνεται με την αντίστοιχη έξοδο d(i) που 
λαμβάνεται από το άγνωστο σύστημα τη χρονική στιγμή i. Τυπικά, η y(i) είναι διαφορετι-
κή από την d(i)· άρα, η σύγκρισή τους έχει ως αποτέλεσμα το σήμα σφάλματος
  (3.5)
Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το σήμα σφάλματος e(i) για τον έλεγχο των 
προσαρμογών στα συναπτικά βάρη του νευρώνα καθορίζεται από τη συνάρτηση κό-
στους που χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε αλγόριθμο προσαρμοστικού φιλτραρίσμα-
τος. Αυτό το ζήτημα σχετίζεται στενά με το ζήτημα της βελτιστοποίησης. Γι’ αυτό και 
θεωρούμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε μια επισκόπηση των μεθόδων βελτιστοποίησης 
χωρίς περιορισμούς (unconstrained optimization). Το υλικό που θα παρουσιάσουμε εδώ 
βρίσκει εφαρμογή όχι μόνο στα γραμμικά προσαρμοστικά φίλτρα, αλλά επίσης στα νευ-
ρωνικά δίκτυα γενικότερα.

3.3  ΒΕΛΤΙΣΤΟπΟΙΗΣΗ ΑΝΕΥ πΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ: ΕπΙΣΚΟπΗΣΗ
Υποθέτουμε ότι μας δίνεται μια συνάρτηση κόστους %(w), η οποία είναι συνεχώς δια-
φορίσιμη συνάρτηση κάποιου άγνωστου διανύσματος βαρών (παραμέτρων) w. Η συνάρ-
τηση %(w) αντιστοιχίζει τα στοιχεία του w σε πραγματικούς αριθμούς και αποτελεί ένα 
μέτρο του πώς θα πρέπει να επιλέξουμε το διάνυσμα βαρών (παραμέτρων) w για έναν 
αλγόριθμο προσαρμοστικού φιλτραρίσματος, έτσι ώστε να συμπεριφέρεται με βέλτιστο 
τρόπο. Θέλουμε να βρούμε μια βέλτιστη λύση w*, η οποία θα ικανοποιεί τη συνθήκη
  (3.6)
Δηλαδή, πρέπει να λύσουμε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς, διατυ-
πωμένο ως εξής:

ΛΕΙΠΕΙ ΑΡΑΔΑ

Η αναγκαία συνθήκη για βελτιστότητα είναι 
  (3.7)
όπου ∇ είναι ο τελεστής κλίσης (gradient operator)
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  (3.8)

και ∇%(w)  είναι το διάνυσμα κλίσης της συνάρτησης κόστους

  (3.9)

(Η διαφόριση ως προς ένα διάνυσμα εξετάζεται στη Σημείωση 1, στο τέλος αυτού του 
κεφαλαίου).

Μια κατηγορία αλγόριθμων βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς η οποία είναι ιδι-
αίτερα κατάλληλη για τη σχεδίαση προσαρμοστικών φίλτρων βασίζεται στο σκεπτικό 
της τοπικής, επαναληπτικής κατάβασης (iterative descent):

Ξεκινώντας με μια αρχική εικασία που συμβολίζεται ως w(0), ζητείται να παραχθεί μια ακο-
λουθία διανυσμάτων βαρών w(1), w(2),…, τέτοια ώστε η συνάρτηση κόστους %(w) να μειώ-
νεται σε κάθε επανάληψη του αλγόριθμου, όπως υποδεικνύει η 

 

where § is the gradient operator,

(3.8)

and is the gradient vector of the cost function,

(3.9)

(Differentiation with respect to a vector is discussed in Note 1 at the end of this chapter.)
A class of unconstrained-optimization algorithms that is particularly well suited for

the design of adaptive filters is based on the idea of local iterative descent:

Starting with an initial guess denoted by w(0), generate a sequence of weight vectors w(1),
w(2), . . ., such that the cost function e(w) is reduced at each iteration of the algorithm, as
shown by

(3.10)

where w(n) is the old value of the weight vector and w(n � 1) is its updated value.

We hope that the algorithm will eventually converge onto the optimal solution w*. We
say “hope” because there is a distinct possibility that the algorithm will diverge (i.e.,
become unstable) unless special precautions are taken.

In this section, we describe three unconstrained-optimization methods that rely
on the idea of iterative descent in one form or another (Bertsekas, 1995).

Method of Steepest Descent

In the method of steepest descent, the successive adjustments applied to the weight vec-
tor w are in the direction of steepest descent, that is, in a direction opposite to the gradient
vector . For convenience of presentation, we write

(3.11)

Accordingly, the steepest-descent algorithm is formally described by

(3.12)

where � is a positive constant called the stepsize, or learning-rate, parameter, and g(n) is
the gradient vector evaluated at the point w(n). In going from iteration n to n � 1, the
algorithm applies the correction

(3.13)

Equation (3.13) is in fact a formal statement of the error-correction rule described in the
introductory chapter.

To show that the formulation of the steepest-descent algorithm satisfies the con-
dition of Eq. (3.10) for iterative descent, we use a first-order Taylor series expansion
around w(n) to approximate as

e(w(n + 1)) L e(w(n)) + gT(n)¢w(n)

e(w(n + 1))

 = -�g(n)

 ¢w(n) = w(n + 1) - w(n)

w(n + 1) = w(n) - �g(n)

g = §e(w)

§e(w)

e(w(n + 1)) 6 e(w(n))

§e(w) = c 0e
0w1

, 
0e
0w2

, ..., 
0e
0wM
d T

(w)§e

§ = c 0
0w1

, 
0
0w2

, ..., 
0
0wM
d T
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 (3.10)
όπου w(n) είναι η παλαιά τιμή του διανύσματος βαρών και w(n + 1) είναι η ενημερωμένη 
τιμή του.

Ελπίζουμε ότι ο αλγόριθμος τελικά θα συγκλίνει στη βέλτιστη λύση w*. Λέμε «ελπί-
ζουμε» επειδή υπάρχει σαφής πιθανότητα ο αλγόριθμος να αποκλίνει (δηλ., να γίνει 
ασταθής), εκτός κι αν παρθούν ειδικές προφυλάξεις.

Σ’ αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε τρεις μεθόδους βελτιστοποίησης χωρίς περι-
ορισμούς, οι οποίες βασίζονται, με τη μια ή την άλλη μορφή, στο σκεπτικό της επαναλη-
πτικής κατάβασης (Bertsekas, 1995).

Η Μέθοδος της πλέον Απότομης Κατάβασης 
Στη μέθοδο της πλέον απότομης κατάβασης (steepest descent), οι διαδοχικές προσαρμο-
γές που εφαρμόζονται στο διάνυσμα βαρών w είναι προς την κατεύθυνση της πλέον από-
τομης κατάβασης – δηλαδή, σε κατεύθυνση αντίθετη προς το διάνυσμα κλίσης ∇%(w). 
Για ευκολία παρουσίασης, γράφουμε
  (3.11)
Κατά συνέπεια, ο αλγόριθμος της πλέον απότομης κατάβασης περιγράφεται φορμαλι-
στικά από την 
  (3.12)
όπου η είναι μια θετική σταθερά που αποκαλείται παράμετρος ρυθμού μάθησης και g(n) 
είναι το διάνυσμα κλίσης που υπολογίζεται στο σημείο w(n). Κατά τη μετάβαση από την 
επανάληψη n στην n + 1, ο αλγόριθμος εφαρμόζει τη διόρθωση
  (3.13)

Η Εξίσωση (3.13) είναι στην πραγματικότητα μια φορμαλιστική διατύπωση του κανόνα 
διόρθωσης σφαλμάτων που περιγράψαμε στο εισαγωγικό κεφάλαιο.

Για να δείξουμε ότι ο αλγόριθμος της πλέον απότομης κατάβασης ικανοποιεί τη 
συνθήκη της Εξ. (3.10) για επαναληπτική κατάβαση, χρησιμοποιούμε ένα πρώτης τάξης 
ανάπτυγμα Taylor γύρω από την w(n) για να προσεγγίσουμε την  
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η χρήση του οποίου είναι επαρκής για μικρές τιμές η. Αντικαθιστώντας την Εξ. (3.13) σ’ 
αυτή την προσεγγιστική σχέση παίρνουμε

 
σχέση η οποία δείχνει ότι, για θετική παράμετρο ρυθμού μάθησης η, η συνάρτηση κό-
στους μειώνεται καθώς ο αλγόριθμος προχωρά από τη μία επανάληψη στην επόμενη. Η 
συλλογιστική που παρουσιάσαμε εδώ είναι προσεγγιστική υπό την έννοια ότι αυτό το 
τελικό αποτέλεσμα είναι σωστό μόνο για επαρκώς μικρούς ρυθμούς μάθησης.

Η μέθοδος της πλέον απότομης κατάβασης συγκλίνει στη βέλτιστη λύση w* αργά. 
Επιπλέον, η παράμετρος ρυθμού μάθησης η έχει βαθιά επίδραση στη συμπεριφορά 
σύγκλισης που επιδεικνύει:

• Όταν η η είναι μικρή, η μεταβατική απόκριση του αλγόριθμου επιδεικνύει υπερβο-
λική απόσβεση (overdamped), υπό την έννοια ότι η τροχιά της w(n) ακολουθεί μια 
ομαλή διαδρομή στο επίπεδο του 0, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 3.2α.

• Όταν η η είναι μεγάλη, η μεταβατική απόκριση του αλγόριθμου επιδεικνύει μικρή 
απόσβεση (underdamped), υπό την έννοια ότι η τροχιά της w(n) ακολουθεί μια δια-
δρομή σχήματος zigzag (ταλαντωνόμενη), όπως απεικονίζεται στο Σχ. 3.2β.

• Όταν η η υπερβαίνει μια συγκεκριμένη κρίσιμη τιμή, ο αλγόριθμος γίνεται ασταθής 
(δηλ., αποκλίνει).

Η Μέθοδος του Newton
Για μια πιο προηγμένη τεχνική βελτιστοποίησης, μπορούμε να προσφύγουμε στη μέ-
θοδο του Newton, η βασική ιδέα της οποίας είναι η ελαχιστοποίηση της τετραγωνικής 
προσέγγισης της συνάρτησης κόστους %(w) γύρω από το τρέχον σημείο w(n)· αυτή η 
ελαχιστοποίηση εκτελείται σε κάθε επανάληψη του αλγόριθμου. Συγκεκριμένα, χρησι-
μοποιώντας ένα δεύτερης τάξης ανάπτυγμα Taylor της συνάρτησης κόστους γύρω από το 
σημείο w(n), μπορούμε να γράψουμε

  
(3.14)

Όπως και πριν, g(n) είναι το M-επί-1 διάνυσμα κλίσης της συνάρτησης κόστους %(w) 
που υπολογίζεται στο σημείο w(n). Ο πίνακας H(n) είναι ο διαστάσεων m-επί-m πίνακας 
Hessian του %(w), ο οποίος επίσης υπολογίζεται στο w(n). Ο πίνακας Hessian του %(w)  
ορίζεται ως

  

(3.15)
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σχημα 3.2  Τροχιά της μεθόδου της πλέον απότομης κατάβασης σ’ έναν δισδιάστατο χώρο, για 
δύο διαφορετικές τιμές της παραμέτρου ρυθμού μάθησης: (α) μικρή τιμή η και (β) μεγάλη τιμή η. 
Οι συντεταγμένες w1 και w2 είναι στοιχεία του διανύσματος βαρών w· αμφότερα βρίσκονται στο 
επίπεδο του 0.

w
2(

n)

w1(n)

4.0

4.0 0.0 4.0

0.0

�4.0

n � 0
n � 1
n � 2

(α)

μικρό h

w
2(

n)

w1(n)

4.0

4.0 0.0 4.0

0.0

�4.0

n � 0
n � 1
n � 2

(β)

μεγάλο h
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Η Εξίσωση (3.15) απαιτεί η συνάρτηση κόστους %(w)  να είναι διπλά συνεχώς διαφορί-
σιμη αναφορικά με τα στοιχεία του w. Διαφορίζοντας1 την Εξ. (3.14) ως προς ∆w, ελαχι-
στοποιούμε την προκύπτουσα μεταβολή ∆%(w) όταν
 
Λύνοντας αυτή την εξίσωση για το ∆w(n) παίρνουμε

 
Δηλαδή,
  (3.16)

όπου H−1(n) είναι ο αντίστροφος του πίνακα Hessian του %(w).
Μιλώντας γενικά, η μέθοδος του Newton συγκλίνει γρήγορα ασυμπτωτικά και 

δεν επιδεικνύει τη συμπεριφορά zigzag που χαρακτηρίζει σε ορισμένες περιπτώσεις 
τη μέθοδο της πλέον απότομης κατάβασης. Ωστόσο, για να δουλέψει η μέθοδος του 
Newton, ο πίνακας Hessian H(n) πρέπει να είναι ένας θετικά ορισμένος πίνακας για όλα 
τα n. Δυστυχώς, γενικά, τίποτα δεν εγγυάται ότι ο H(n) θα είναι θετικά ορισμένος σε 
κάθε επανάληψη του αλγόριθμου. Εάν ο πίνακας Hessian H(n) δεν είναι θετικά ορισμέ-
νος, απαιτείται τροποποίηση της μεθόδου του Newton (Powell, 1987· Bertsekas, 1995). 
Σε κάθε περίπτωση, ένας σημαντικός περιορισμός της μεθόδου του Newton είναι η υπο-
λογιστική της πολυπλοκότητα.

Η Μέθοδος Gauss-Newton 
Για να αντιμετωπίζουμε την υπολογιστική πολυπλοκότητα της μεθόδου του Newton 
χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη συμπεριφορά σύγκλισής της, μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε τη μέθοδο Gauss-Newton. Για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, υιοθετούμε μια 
συνάρτηση κόστους η οποία εκφράζεται ως άθροισμα των τετραγωνικών σφαλμάτων. 
Έστω ότι 
  (3.17)

όπου ο συντελεστής κλιμάκωσης 

On this basis, the Gauss–Newton method is implemented in the slightly modified form

(3.22)

The effect of the added term δI is progressively reduced as the number of iterations, n,
is increased. Note also that the recursive equation (3.22) is the solution of the modified
cost function

(3.23)

where w(n) is the current value of the weight vector w(i).
In the literature on signal processing, the addition of the term δI in Eq. (3.22) is

referred to as diagonal loading. The addition of this term is accounted for by expanding
the cost function in the manner described in Eq. (3.23), where we now have two

terms (ignoring the scaling factor ):

• The first term, , is the standard sum of squared errors, which depends on

the training data.
• The second term contains the squared Euclidean norm, , which

depends on the filter structure. In effect, this term acts as a stabilizer.

The scaling factor δ is commonly referred to as a regularization parameter, and the result-
ing modification of the cost function is correspondingly referred to as structural regu-
larization. The issue of regularization is discussed in great detail in Chapter 7.

3.4 THE WIENER FILTER

The ordinary least-squares estimator was discussed in Chapter 2, where the traditional
approach to minimization was used to find the least-squares solution from an observa-
tion model of the environment.To conform to the terminology adopted in this chapter,
we will refer to it as the least-squares filter. Moreover, we will rederive the formula for
this filter by using the Gauss–Newton method.

To proceed then, we use Eqs. (3.3) and (3.4) to define the error vector as

(3.24)

where d(n) is the n-by-1 desired response vector,

and X(n) is the n-by-M data matrix,

Differentiating the error vector e(n) with respect to w(n) yields the gradient matrix

§e(n) = -XT(n)

X(n) = [x(n), x(2), ..., x(n)]T

d(n) = [d(1), d(2), ..., d(n)]T

 = d(n) - X(n)w(n)

 e(n) = d(n) - [x(1), x(2), ... , x(n)]Tw(n)

7w - w(n) 7 2
gn
i=1
e2(i)

1
2

e(w)

e(w) =
1
2
e a
n

i=1
e2(i) + � 7w - w(n) 7 2 f

w(n + 1) = w(n) - (JT(n)J(n) + �I)-1JT(n)e(n)
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 περιλαμβάνεται για σκοπούς απλοποίησης στην ανά-
λυση που ακολουθεί. Όλοι οι όροι σφάλματος σ’ αυτό τον τύπο υπολογίζονται στη βάση 
ενός διανύσματος βαρών w το οποίο είναι σταθερό για ολόκληρο το διάστημα παρατή-
ρησης 1 ≤ i ≤ n.

Το σήμα σφάλματος e(i) είναι μια συνάρτηση του προσαρμόσιμου διανύσματος βα-
ρών w. Δοθέντος ενός σημείου λειτουργίας w(n), γραμμικοποιούμε την εξάρτηση της 
e(i) από το w εισάγοντας το νέο όρο

 

Ισοδύναμα, χρησιμοποιώντας συμβολισμό πίνακα, μπορούμε να γράψουμε το εξής: 
  (3.18)
όπου e(n) είναι το διάνυσμα σφαλμάτων
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και J(n) είναι η n-επί-m Ιακωβιανός (Jacobian) πίνακας του e(n):

  

(3.19)

Ο Jacobian J(n) είναι ο ανεστραμμένος (transpose) πίνακας του m-επί-n πίνακα κλίσης 
∇e(n), όπου
 
Το ενημερωμένο διάνυσμα βαρών w(n + 1) ορίζεται τώρα ως

  (3.20)

Χρησιμοποιώντας την Εξ. (3.18) για να υπολογίσουμε το τετράγωνο της Ευκλείδειας 
νόρμας του e (́n, w), λαμβάνουμε

  
 

Άρα, διαφορίζοντας αυτή την έκφραση ως προς το w και θέτοντας το αποτέλεσμα ίσο 
με μηδέν, λαμβάνουμε

Λύνοντας αυτή την εξίσωση ως προς w, μπορούμε, συνεπώς, να γράψουμε, υπό το πρί-
σμα της Εξ. 3.20
   (3.21)
η οποία περιγράφει την καθαρή μορφή της μεθόδου Gauss-Newton.

Ανόμοια με τη μέθοδο του Newton, η οποία απαιτεί γνώση του πίνακα Hessian της 
συνάρτησης κόστους %(n), η μέθοδος Gauss-Newton απαιτεί μόνο τον Jacobian πίνακα 
του διανύσματος σφαλμάτων e(n). Ωστόσο, για να είναι υπολογιστικά εφικτή η επανά-
ληψη με τη μέθοδο Gauss-Newton, το γινόμενο JT(n)J(n) πρέπει να είναι μη-ιδιόμορφος 
πίνακας.

Αναφορικά μ’ αυτό το τελευταίο σημείο, αναγνωρίζουμε ότι ο πίνακας JT(n)J(n) 
είναι πάντα μη-αρνητικά ορισμένος. Για να διασφαλίσουμε ότι είναι μη-ιδιόμορφος, ο 
Jacobian πίνακας J(n) πρέπει να έχει τάξη σειράς n· δηλαδή, οι n γραμμές του J(n) στην 
Εξ. (3.19) πρέπει να είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμιά εγγύηση 
ότι αυτή η συνθήκη θα ισχύει πάντα. Για να διασφαλιστεί το γεγονός ότι ο J(n) θα έχει 
την σωστή τάξη σειράς, η συνήθης πρακτική είναι η προσθήκη του διαγώνιου πίνακα δI 
στον πίνακα JT(n)J(n), όπου I είναι ο μοναδιαίος πίνακας (identity matrix). Η παράμε-
τρος δ είναι μια μικρή θετική σταθερά, επιλεγμένη με τρόπο ώστε να διασφαλίζει ότι 
  είναι θετικά ορισμένος για όλα τα n
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Επ’ αυτής της βάσεως, η μέθοδος Gauss-Newton υλοποιείται με την ελαφρώς τροποποι-
ημένη μορφή
  (3.22)
Η επίδραση του προστιθέμενου όρου δI μειώνεται προοδευτικά, καθώς ο αριθμός επα-
ναλήψεων, n, αυξάνεται. Σημειώστε επίσης ότι η αναδρομική εξίσωση (3.22) είναι η 
λύση της τροποποιημένης συνάρτησης κόστους

   
(3.23)

όπου w(n) είναι η τρέχουσα τιμή του διανύσματος βαρών w(i).
Στη σχετική με την επεξεργασία σήματος βιβλιογραφία, η πρόσθεση του όρου δI 

στην Εξ. (3.22) αναφέρεται ως διαγώνια φόρτωση (diagonal loading). Η πρόσθεση αυτού 
του όρου συνυπολογίζεται επεκτείνοντας τη συνάρτηση κόστους %(w). με τον τρόπο που 
περιγράφεται στην Εξ. (3.23), όπου έχουμε τώρα δύο όρους (αγνοώντας το συντελεστής 
κλιμάκωσης 

On this basis, the Gauss–Newton method is implemented in the slightly modified form

(3.22)

The effect of the added term δI is progressively reduced as the number of iterations, n,
is increased. Note also that the recursive equation (3.22) is the solution of the modified
cost function

(3.23)

where w(n) is the current value of the weight vector w(i).
In the literature on signal processing, the addition of the term δI in Eq. (3.22) is

referred to as diagonal loading. The addition of this term is accounted for by expanding
the cost function in the manner described in Eq. (3.23), where we now have two

terms (ignoring the scaling factor ):

• The first term, , is the standard sum of squared errors, which depends on

the training data.
• The second term contains the squared Euclidean norm, , which

depends on the filter structure. In effect, this term acts as a stabilizer.

The scaling factor δ is commonly referred to as a regularization parameter, and the result-
ing modification of the cost function is correspondingly referred to as structural regu-
larization. The issue of regularization is discussed in great detail in Chapter 7.

3.4 THE WIENER FILTER

The ordinary least-squares estimator was discussed in Chapter 2, where the traditional
approach to minimization was used to find the least-squares solution from an observa-
tion model of the environment.To conform to the terminology adopted in this chapter,
we will refer to it as the least-squares filter. Moreover, we will rederive the formula for
this filter by using the Gauss–Newton method.

To proceed then, we use Eqs. (3.3) and (3.4) to define the error vector as

(3.24)

where d(n) is the n-by-1 desired response vector,

and X(n) is the n-by-M data matrix,

Differentiating the error vector e(n) with respect to w(n) yields the gradient matrix

§e(n) = -XT(n)

X(n) = [x(n), x(2), ..., x(n)]T

d(n) = [d(1), d(2), ..., d(n)]T

 = d(n) - X(n)w(n)

 e(n) = d(n) - [x(1), x(2), ... , x(n)]Tw(n)

7w - w(n) 7 2
gn
i=1
e2(i)

1
2

e(w)

e(w) =
1
2
e a
n

i=1
e2(i) + � 7w - w(n) 7 2 f

w(n + 1) = w(n) - (JT(n)J(n) + �I)-1JT(n)e(n)
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):

• Ο πρώτος όρος, 

On this basis, the Gauss–Newton method is implemented in the slightly modified form

(3.22)

The effect of the added term δI is progressively reduced as the number of iterations, n,
is increased. Note also that the recursive equation (3.22) is the solution of the modified
cost function

(3.23)

where w(n) is the current value of the weight vector w(i).
In the literature on signal processing, the addition of the term δI in Eq. (3.22) is

referred to as diagonal loading. The addition of this term is accounted for by expanding
the cost function in the manner described in Eq. (3.23), where we now have two

terms (ignoring the scaling factor ):

• The first term, , is the standard sum of squared errors, which depends on

the training data.
• The second term contains the squared Euclidean norm, , which

depends on the filter structure. In effect, this term acts as a stabilizer.

The scaling factor δ is commonly referred to as a regularization parameter, and the result-
ing modification of the cost function is correspondingly referred to as structural regu-
larization. The issue of regularization is discussed in great detail in Chapter 7.

3.4 THE WIENER FILTER

The ordinary least-squares estimator was discussed in Chapter 2, where the traditional
approach to minimization was used to find the least-squares solution from an observa-
tion model of the environment.To conform to the terminology adopted in this chapter,
we will refer to it as the least-squares filter. Moreover, we will rederive the formula for
this filter by using the Gauss–Newton method.

To proceed then, we use Eqs. (3.3) and (3.4) to define the error vector as

(3.24)

where d(n) is the n-by-1 desired response vector,

and X(n) is the n-by-M data matrix,

Differentiating the error vector e(n) with respect to w(n) yields the gradient matrix

§e(n) = -XT(n)

X(n) = [x(n), x(2), ..., x(n)]T

d(n) = [d(1), d(2), ..., d(n)]T

 = d(n) - X(n)w(n)

 e(n) = d(n) - [x(1), x(2), ... , x(n)]Tw(n)

7w - w(n) 7 2
gn
i=1
e2(i)

1
2

e(w)

e(w) =
1
2
e a
n

i=1
e2(i) + � 7w - w(n) 7 2 f

w(n + 1) = w(n) - (JT(n)J(n) + �I)-1JT(n)e(n)
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, είναι το στάνταρ άθροισμα τετραγωνικών σφαλμάτων, το 
οποίο εξαρτάται από τα δεδομένα εκπαίδευσης.

• Ο δεύτερος όρος περιέχει το τετράγωνο της Ευκλείδειας νόρμας, 

On this basis, the Gauss–Newton method is implemented in the slightly modified form

(3.22)

The effect of the added term δI is progressively reduced as the number of iterations, n,
is increased. Note also that the recursive equation (3.22) is the solution of the modified
cost function

(3.23)

where w(n) is the current value of the weight vector w(i).
In the literature on signal processing, the addition of the term δI in Eq. (3.22) is

referred to as diagonal loading. The addition of this term is accounted for by expanding
the cost function in the manner described in Eq. (3.23), where we now have two

terms (ignoring the scaling factor ):

• The first term, , is the standard sum of squared errors, which depends on

the training data.
• The second term contains the squared Euclidean norm, , which

depends on the filter structure. In effect, this term acts as a stabilizer.

The scaling factor δ is commonly referred to as a regularization parameter, and the result-
ing modification of the cost function is correspondingly referred to as structural regu-
larization. The issue of regularization is discussed in great detail in Chapter 7.

3.4 THE WIENER FILTER

The ordinary least-squares estimator was discussed in Chapter 2, where the traditional
approach to minimization was used to find the least-squares solution from an observa-
tion model of the environment.To conform to the terminology adopted in this chapter,
we will refer to it as the least-squares filter. Moreover, we will rederive the formula for
this filter by using the Gauss–Newton method.

To proceed then, we use Eqs. (3.3) and (3.4) to define the error vector as

(3.24)

where d(n) is the n-by-1 desired response vector,

and X(n) is the n-by-M data matrix,

Differentiating the error vector e(n) with respect to w(n) yields the gradient matrix

§e(n) = -XT(n)

X(n) = [x(n), x(2), ..., x(n)]T

d(n) = [d(1), d(2), ..., d(n)]T

 = d(n) - X(n)w(n)

 e(n) = d(n) - [x(1), x(2), ... , x(n)]Tw(n)

7w - w(n) 7 2
gn
i=1
e2(i)

1
2

e(w)

e(w) =
1
2
e a
n

i=1
e2(i) + � 7w - w(n) 7 2 f

w(n + 1) = w(n) - (JT(n)J(n) + �I)-1JT(n)e(n)
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, το 
οποίο εξαρτάται από τη δομή του φίλτρου. Ουσιαστικά, αυτός ο όρος δρα ως σταθε-
ροποιητής.

Ο συντελεστής κλιμάκωσης δ αναφέρεται συνήθως ως παράμετρος ομαλοποίησης (re gu-
larization parameter) και η προκύπτουσα τροποποίηση της συνάρτησης κόστους ανα-
φέρεται, αντίστοιχα, ως δομική ομαλοποίηση (structural regularization). Το ζήτημα της 
ομαλοποίησης εξετάζεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 7.

3.4  ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ WieNer
Ο τυπικός εκτιμητής που βασίζεται στη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων εξετάστηκε 
στο Κεφάλαιο 2, όπου χρησιμοποιήσαμε την «παραδοσιακή» προσέγγιση ελαχιστοποί-
ησης για να βρούμε την βασιζόμενη στη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων λύση από ένα 
μοντέλο παρατήρησης του περιβάλλοντος. Για λόγους συνέπειας με την ορολογία που 
χρησιμοποιούμε σ’ αυτό το κεφάλαιο, θα αναφερόμαστε σ’ αυτό το φίλτρο με τον όρο 
φίλτρο (βασιζόμενο στη μέθοδο) ελαχίστων τετραγώνων. Επιπλέον, θα αναδιατυπώσουμε 
τον τύπο γι’ αυτό το φίλτρο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Gauss-Newton.

Κατ’ αρχήν χρησιμοποιούμε τις Εξ. (3.3) και (3.4) για να ορίσουμε το διάνυσμα 
σφαλμάτων 

  
(3.24)

όπου d(n) είναι το n-επί-1 διάνυσμα επιθυμητών αποκρίσεων
 
και X(n) είναι ο n-επί-M πίνακας δεδομένων
  

Διαφορίζοντας το διάνυσμα σφαλμάτων e(n) ως προς w(n) παίρνουμε τον πίνακα κλίσεων 
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Αντίστοιχα, ο Jacobian του e(n) είναι 
  (3.25)
Εφόσον η εξίσωση σφάλματος (3.18) είναι ήδη γραμμική στο διάνυσμα βαρών w(n), η 
μέθοδος Gauss-Newton συγκλίνει σε μια μεμονωμένη επανάληψη, όπως παρουσιάζεται 
εδώ. Αντικαθιστώντας τις Εξ. (3.24) και (3.25) στην (3.21) παίρνουμε

  
(3.26)

Ο όρος (XT(n)X(n))−1XT(n) αποκαλείται ψευδοαντίστροφος του πίνακα δεδομένων X(n)· 
δηλαδή2,
  (3.27)
Άρα, μπορούμε να αναδιατυπώσουμε την Εξ. (3.26) στην ακόλουθη συμπαγή μορφή
  (3.28)
Αυτός ο τύπος αντιπροσωπεύει ένα βολικό τρόπο για να δηλώσουμε το ακόλουθο:

Το διάνυσμα βαρών w(n + 1) λύνει το γραμμικό πρόβλημα ελαχίστων τετραγώνων, ορισμένο 
για ένα διάστημα παρατήρησης διάρκειας n, ως το γινόμενο δύο όρων: του ψευδοαντίστροφου 
X+(n) και του διανύσματος επιθυμητών αποκρίσεων d(n).

Το Φίλτρο Wiener: Μια περιοριστική Μορφή του Φίλτρου Ελαχίστων 
Τετραγώνων για Ένα Εργοδικό περιβάλλον
Έστω ότι το wo συμβολίζει την περιοριστική μορφή του φίλτρου ελαχίστων τετραγώνων 
καθώς ο αριθμός των παρατηρήσεων, n, επιτρέπεται να προσεγγίζει το άπειρο. Μπορού-
με, τότε, να χρησιμοποιήσουμε την Εξ. (3.26) για να γράψουμε το 

  
(3.29)

Ας υποθέσουμε τώρα ότι το διάνυσμα εισόδου x(i) και η αντίστοιχη επιθυμητή απόκριση 
d(i) αντλούνται από ένα «από κοινού» (jointly) εργοδικό περιβάλλον το οποίο είναι επί-
σης στατικό. Τότε, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους στατιστικούς μέσους συνόλου 
(ensemble averages) με χρονικούς μέσους (time averages). Εξ ορισμού, η βασιζόμενη σε 
στατιστικούς μέσους μορφή του πίνακα συσχέτισης του διανύσματος εισόδου x(i) είναι
  (3.30)
και, αντίστοιχα, η βασιζόμενη σε στατιστικούς μέσους μορφή του διανύσματος ετερο-
συσχέτισης μεταξύ του διανύσματος εισόδου x(i) και του διανύσματος επιθυμητών απο-
κρίσεων d(i) είναι
  (3.31)
όπου E είναι ο τελεστής προσδοκίας (expectation operator). Συνεπώς, υπό την υπόθεση 
της εργοδικότητας, μπορούμε τώρα να γράψουμε τα 
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και
 
Έτσι, μπορούμε να αναδιατυπώσουμε την Εξ. (3.29) με βασιζόμενες σε στατιστικούς 
μέσους παραμέτρους συσχέτισης 
  (3.32)

όπου 

and

Accordingly, we may recast Eq. (3.29) in terms of ensemble-averaged correlation
parameters as

(3.32)

where R-1
xx is the inverse of the correlation matrix Rxx. The formula of Eq. (3.32) is the

ensemble-averaged version of the least-squares solution defined in Eq. (2.32).
The weight vector wo is called the Wiener solution to the optimum linear filtering

problem (Widrow and Stearns, 1985; Haykin, 2002). Accordingly, we may make the
statement:

For an ergodic process, the least-squares filter asymptotically approaches the Wiener filter as
the number of observations approaches infinity.

Designing the Wiener filter requires knowledge of the second-order statistics: the
correlation matrix Rxx of the input vector x(n), and the cross-correlation vector rxd

between x(n) and the desired response d(n). However, this information is not available
when the environment in which the filter operates is unknown. We may deal with such
an environment by using a linear adaptive filter, adaptive in the sense that the filter is
able to adjust its free parameters in response to statistical variations in the environment.
A highly popular algorithm for doing this kind of adjustment on a continuing-time basis
is the least-mean-square algorithm, discussed next.

3.5 THE LEAST-MEAN-SQUARE ALGORITHM

The least-mean-square (LMS) algorithm is configured to minimize the instantaneous
value of the cost function,

(3.33)

where e(n) is the error signal measured at time n. Differentiating with respect to
the weight vector yields

(3.34)

As with the least-squares filter, the LMS algorithm operates with a linear neuron, so we
may express the error signal as

(3.35)

Hence,

0e(n)
0ŵ (n)

= -x(n)

e(n) = d(n) - xT(n)ŵ (n) 

0e(ŵ )

0ŵ 
= e(n) 

0e(n)
0w

ŵ
e(ŵ )

e(ŵ ) =
1
2

 e2(n)

wo = R-1
xxrdx

rdx = lim
nSq

XT(n)d(n)
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 είναι ο αντίστροφος του πίνακα συσχέτισης Rxx. Ο τύπος της Εξ. (3.32) είναι 
η βασιζόμενη σε στατιστικούς μέσους έκδοση της λύσης ελαχίστων τετραγώνων  όπως 
ορίζεται στην Εξ. (2.32).

Το διάνυσμα βαρών wo αποκαλείται λύση Wiener στο πρόβλημα του βέλτιστου 
γραμμικού φιλτραρίσματος (Widrow και Stearns, 1985· Haykin, 2002). Κατά συνέπεια, 
μπορούμε να κάνουμε την εξής δήλωση:

Για μια εργοδική διαδικασία, το φίλτρο ελαχίστων τετραγώνων προσεγγίζει ασυμπτωτικά το 
φίλτρο Wiener καθώς ο αριθμός των παρατηρήσεων προσεγγίζει το άπειρο.

Η σχεδίαση του φίλτρου Wiener απαιτεί γνώση στατιστικών δεύτερης τάξης: του 
πίνακα συσχέτισης Rxx του διανύσματος εισόδου x(n) και του διανύσματος ετεροσυ-
σχέτισης rxd μεταξύ του x(n) και της επιθυμητής απόκρισης d(n). Ωστόσο, αυτή η πλη-
ροφορία δεν είναι διαθέσιμη όταν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το φίλτρο είναι 
άγνωστο. Μπορούμε να χειριστούμε ένα τέτοιο περιβάλλον χρησιμοποιώντας ένα γραμ-
μικό προσαρμοστικό φίλτρο (linear adaptive filter)· το χαρακτηρίζουμε προσαρμοστικό 
υπό την έννοια ότι το φίλτρο μπορεί να προσαρμόζει τις ελεύθερες παραμέτρους του σε 
απόκριση προς στατιστικές διακυμάνσεις στο περιβάλλον. Ένας εξαιρετικά δημοφιλής 
αλγόριθμος για την εκτέλεση αυτού του είδους προσαρμογής σε βάση συνεχούς χρόνου 
είναι ο αλγόριθμος ελαχίστων μέσων τετραγώνων (LMS) που εξετάζεται στη συνέχεια.

3.5  Ο ΑΛΓΟΡΙθΜΟΣ ΕΛΑχΙΣΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
Ο αλγόριθμος ελαχίστων μέσων τετραγώνων (least mean square, LMS) είναι σχεδιασμέ-
νος ώστε να ελαχιστοποιεί τη στιγμιαία τιμή της συνάρτησης κόστους

  (3.33)

όπου e(n) είναι το σήμα σφάλματος που μετριέται τη χρονική στιγμή n. Διαφορίζοντας 
το  ως προς το διάνυσμα βαρών   ŵ  παίρνουμε

  (3.34)

Όμοια με το φίλτρο ελαχίστων τετραγώνων, ο αλγόριθμος LMS λειτουργεί με έναν γραμ-
μικό νευρώνα, οπότε μπορούμε να εκφράσουμε το σήμα σφάλματος ως

  (3.35)
Άρα,
 
και
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