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Vandaag de dag is er in onze maatschappij een onmetelijk groot aanbod 
aan digitale informatiegegevens. De analyse van deze gegevens opent 
allerlei perspectieven, zowel op economisch als op wetenschappelijk 
niveau. Deze grote datastroom kan bijvoorbeeld bepaalde tendensen 
aan het licht brengen of nieuwe wetenschappelijke inzichten opleveren. 
Deze datasets kunnen zo omvangrijk worden dat de huidige numerieke 
technieken niet geschikt zijn voor het tijdig oplossen van deze 
problemen. 
 
Een onderdeel in de statistiek waar we ons in dit project op toespitsen 
is de regressie analyse. Zowel het aantal observaties als het aantal 
variabelen in regressie modellen kunnen in een big data context 
onbegrensd groeien. Een numeriek uitdagend probleem in de regressie 
analyse is het bepalen van de kleinste-kwadratenschatter. 
 
In deze thesis focussen we op de least squares multisplitting (LSMS) 
methode, die toelaat om een groot regressieprobleem te vervangen 
door een verzameling kleinere regressieproblemen, waarbij er gesplitst 
wordt in de variabelen. Deze kleinere regressieproblemen worden 
vervolgens opgelost in parallel en corrigeren elkaars oplossing op 
iteratieve wijze. Een tekort aan deze techniek is dat het voor de 
gebruiker niet duidelijk is op welke wijze de splitsing gekozen moet 
worden. We kaarten dit partitieprobleem aan en gebruiken clustering en 
grafentheorie om een oplossing te bieden. Verder voorzien we ook 
alternatieve hiërarchische iteratieve methoden voor dit splitsing-
probleem en bestuderen we het convergentiegedrag. 
 
Een belangrijk toepassingsdomein voor onze methoden is de 
signaalverwerking. In het bijzonder bestudeerden we een kleinste-
kwadraten probleem dat vereist is voor het schatten van de frequency 
response function in het geval van ontbrekende metingen. Dit type 
probleem kent een elegante statistische oplossing op basis van lokale 
veelterm benaderingen. We tonen aan dat de LSMS reeds een 
verbetering biedt, maar we ontwikkelden ook een specifieke methode 
op basis van 2-cyclische matrix splitsing, die optimaal gebruik maakt van 
de structuur in dit regressieprobleem. Onze methode verbetert de 
aritmetische complexiteit van kubisch naar (iteratief) log-lineair, zodat 
deze geen beperking meer vormt voor de numeriek oplosbaarheid. 
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