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Abstrakt:

V následujícím textu se budu zabývat řešením hladké minimalizace bez omezení s 

velkou předem zadanou přesností, a to Newtonovou metodou pro vícerozměrné 

úlohy. V tomto textu je i přehled základních metod řešení hladká optimalizace bez 

omezení a krátký úvod do problému realizacereálných čísel na počítači. Můj 

program, který je přiložen je naprogramován v jazyce C++. 
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Abstract:

In this bachelor guaduration thesis is described unconstrained minimization 

problem for multiple precision. This problem is solved by Newton's method for 

multidimensional cases. In the text is also review of base methods for solving 

unconstrained minimization problem and prologue to problem of real arithmetic 

on computers. Enclosed program is written in programing language C++.
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Seznam použitých symbolů a zkratek:

Symboly týkající se množin 

ℝ - množina všech reálných čísel.

ℝ
n  - n-rozměrný vektorový prostor odvozený od ℝ jako uspořadané n-tice prvků z ℝ .

a , b -  otevřený interval, tedy a , b={x∣xa∧xb} .

〈a , b 〉 - uzavřený interval, tedy a , b={x∣xa∧xb} .

Oblast – množinu ⊂ℝn nazýváme oblastí, je-li současně:

• Ω otevřená, tedy ∀ x∈ ∃O x : x∈O x⊂ .

• Ω souvislá, tedy ∀ x , y∈ ∃:〈a , b〉 A⊂⊂ℝn ,a =x , b= y , kde  

je křivka v ℝn .

Omezená množina – taková množina M⊂ℝn , že ∃∈ℝ ,0 : x∈O 0,  .

x∈A - x je prvkem množiny A

x∉A - x není prvkem množiny A

ℕ - obor celých čísel

A∪B - sjednocení množin, tedy taková množina, že platí A∪B={x∣x∈A∨ x∈B} .

A∩B - průnik množin, tedy taková množina, že platí A∩B={x∣x∈A∧ x∈B} .

A ∖B - rozdíl množin, tedy taková množina, že platí A ∖B={x∣x∈A∧ x∉B} .

A⊂B - A je podmnožina B, tedy taková množina, že platí ∀ x∈A⇒x∈B .

Okolí bodu – Značí se O(S,δ) a platí OS , ={x∣∣x−S∣} .

Suprémum množiny – nejmenší takový prvek, pro který platí, že všechny prvky z množiny M jsou 

menší nebo mu rovny. Značí se x= sup M.  

∞ - nekonečno, prvek přidávající se k ℝ , platí pro něj ∀ x∈ℝ : x∞ .

−∞ - nekonečno, prvek přidávající se k ℝ , platí pro něj ∀ x∈ℝ : x−∞ .

Symboly z maticového počtu  

xT - transponovaný vektor či matice.

Pozitivně definitní matice – taková matice A, že platí ∀ x∈ℝn: xT
⋅A⋅x 0 . Někdy se též značí 

A>0.

Negativně definitní matice – taková matice A, že platí ∀ x∈ℝn: xT
⋅A⋅x 0 . Někdy se též značí 

A<0.
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Pozitivně semidefinitní matice – taková matice A, že platí ∀ x∈ℝn: xT
⋅A⋅x 0 . Někdy se též 

značí A0 .

Pozitivně semidefinitní matice – taková matice A, že platí ∀ x∈ℝn: xT
⋅A⋅x 0 . Někdy se též 

značí A0 .

∣x∣ - norma vektoru

∥A∥ - norma matice

A−1 - inverzní matice k matici A, tedy taková, platí A⋅A−1
=A−1

⋅A=I , kde I je jednotková 

matice.

Regulární matice – taková matice,že existuje k ní inverzní matice.

Singulární matice – taková matice,že neexistuje k ní inverzní matice.

AT - transponovaná matice, tedy B=AT
⇔ ∀ i , j : bi , j=a j , i .

Symetrická matice – taková matice, že platí: ∀ i , j :a i , j=a j ,i .

Symboly z analýzy funkcí reálné proměnné

Křivka – křivkou v ℝ
n

rozumíme každou spojitou vektorovou funkci z ℝ do ℝ
n

: Iℝn , kde I⊂ℝ  je interval.

Vektorová funkce – vektorovou funkcí z ℝ
n do ℝm rozumíme každé zobrazení z ℝ

n do ℝm .

f x ∈C n
M  - f (x) je funkce hladká; má n spojitých derivací.

f x ∈C∞
M  - f (x) je funkce neomezeně hladká; má všechny derivace spojité.

∇ f x  - gradient f(x), tedy vektor derivací funkce f(x).

∇
2 f x  - hessián f(x), tedy matice druhých derivací funkce f(x). Jakýkoliv prvek této matice je 

tedy roven: h i , j=
∂

2 f x
∂ x i∂ x j

.

{xk} - posloupnost, tedy funkce ℕℝ , která je definovaná pro všechna dosti velká přirozená 

čísla. 

lim
xa

f  x - limita funkce f(x) pro x jdoucí k a. Tedy: 

lim
x x0

f  x=0⇔x0≠x n x0⇒ f xn a .

lim {a k}=a0 - limita posloupnosti, píše se též x a . Definice 

lim {ak}=a0⇔∀0∃n0∈ℕ∀ n∈ℕ , nn0:∣an−a0∣ .

6



Minimalizace hladké funkce bez omezení Vladislav Židek

Lokální minimum – bod x_0 z ℝn nazveme lokálním minimem funkce f, jestliže platí 

∃0∀ x∈O x0,: f x0 f  x .

Ostré lokální minimum – bod x_0 z ℝn nazveme ostrým lokálním minimem funkce f, jestliže platí 

∃0∀ x∈O x0,: f x0 f  x .

Lokální maximum – bod x_0 z ℝn nazveme lokálním maximem funkce f, jestliže platí 

∃0∀ x∈O x0,: f x0 f  x .

Ostré lokální maximum – bod x_0 z ℝn nazveme ostrým lokálním maximem funkce f, jestliže platí 

∃0∀ x∈O x0,: f x0 f  x .

Spojitá funkce v bodě – Řekneme, že funkce f(x) je spojitá v bodě x0, jestliže platí: 

lim
x x0

f  x= f  x0 .

Spojitost na množině - Řekneme, že funkce f(x) je spojitá na množině M, jestliže je spojitá v každém 

bodě množiny M.

Stacionární bod – Takový bod, kde ∇ f x =0 .

Symboly matematické logiky

∀ - obecný kvantifikátor.

∃ - existenční kvantifikátor.

A∧B - konjunkce

A∨B - disjunkce

A⇒B - implikace
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Obsah:

Pro problémy, kde buď je třeba velmi přesně zjistit minimum (maximum) anebo kde program je závislý 

na proměnných s diametrálně odlišnými rozměry, je třeba používat pro počítání pokud možno přesnou 

aritmetiku. Tato práce se snaží vyřešit problém hladké optimalizace funkce bez omezení pro počítání v 

přesné aritmetice. 

Na počítači však nelze počítat v přesné aritmetice (jak dále vysvětlím), a tudíž je nutno jistá 

aproximace. Pro zdánlivě přesnou přesnou aritmetiku budu používat knihovnu MPFR v jazyce C/C++.

V práci uvádím i přehled nejpoužívanějších metod minimalizace, jejich výhody a nevýhody. 

Problém jsem vyřešil Newtnovou metodou pro vícerozměrnou optimalizaci, kterou v práci rozvádím
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Úvod:
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Minimalizace hladké funkce bez omezení přesnosti:

Úvod do problému hladké optimalizace:

Optimalizace v matematice znamená nalezení extrému určité funkce na zadané množině. Minimalizace 

je pak běžnější typ optimalizace, nalezení minima. Avšak tyto problémy jsou ekvivalentní, neboť 

maxima libovolné funkce f(x) na množině M jsou stejná jako minima funkce g(x)= -f(x) na stejné 

množině M. 

Hladká optimalizace je optimalizace funkce, která je třídy C1(M), kde M je určitá množina.

Optimalizací bez omezení se rozumí optimalizace na celé množině . Kromě optimalizace bez omezení 

existují i optimalizace s omezením ve tvaru rovnost a ve tvaru nerovnosti.

Naším úkolem je tedy nalezení min
x∈ℝ

f  x , f  x∈C 2
ℝ

n
 .

Numerické metod hladké optimalizace bez omezení je hodně typů. Uvedu jen názvy a princip několika 

z nich. 

• Metoda půlení intervalu   – V každém kroku zvolíme interval, který obsahuje minimum (poznáme ho 

podle znaménkové změny první derivace). A tak postupujeme až je interval dostatečně 

malý. Za řešení vezmeme střed intervalu. Tato metoda je velmi jednoduchá na realizaci, ale 

je použitelná jen pro funkce jedné proměnné. Navíc má pomalou konvergenci a vyžaduje 

určování první derivace.

• Metoda Newtonova   (neboli metoda tečen) – V každém kroku sestrojíme pomyslnou tečnu ke grafu 

první derivace funkce, neboli krok metody je 

xk1= x k − k⋅[∇
2 f xk ]

−1
⋅∇ f  xk  .  Smysl  α bude vysvětlen později. 

Newtonova metoda je vhodná pro funkce, které nemají znaménkové změny druhé 

derivace a  lze u nich snadno vypočíst první a druhou derivaci. Konvergence je 

velmi rychlá, ale omezením je nutnost spojitostí první i druhé derivace.

• Metoda sečen   – Vychází z Newtonovy metody, ale tečny nahrazuje sečnami. Krok metody 

jednorozměrný problém je tedy xk1=
f ' b⋅x k− f ' xk ⋅b

f ' b− f ' xk 
, kde b je zvolený 

bod (nejčastěji krajní bod intervalu, kde hledáme). Konvergence je pomalší než u 
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metody tečen, ale není potřebná spojitost druhé derivace, tak je použitelnější na 

širší třídě funkcí. Často se kombinuje s Newtonovou metodou.

• Metoda kvadratické interpolace   – Postup je takový, že nahradíme minimalizovanou funkci v okolí 

předpokládaného minima kvadratickým polynomem, který prochází třemi body grafu 

funkce pro jednorozměrný případ (případně dostatečným počtem bodů). A tento polynom 

minimalizujeme. Tato metoda nevyžaduje ani hladkost funkce, je tedy použitelná na skoro 

libovolnou funkci, ale má dvě velké nevýhody: přesnost závisí na přesnosti odhadu minima 

a volbě bod; a navíc je tato metoda velmi nepřesná pro funkce s odlišným průběhem od 

paraboly. 

Newtonova metoda a její modifikace

Předpoklady korektnosti Newtonovy metody:

1. Hessián existuje, je regulární, symetrická a pozitivně definitní matice v každém bodě prostoru.

2. Gradient je roven nule v minimu a nenulový jinde.

3. . f x ∈C2
ℝ

n


Vlastnosti:

Newtonova metoda iterační metoda o kroku xk1= x k − k⋅[∇
2 f xk ]

−1
⋅∇ f  xk  . Tento 

výraz vychází z xk1= x k − k⋅d k , kde dk je směr největšího spádu, a tedy dk je nalezen jako 

řešení rovnice ∇2 f xk ⋅d k=∇ f xk  . 

Tato metoda je nezávislá na substituci v neznámé, neboť pro x=Ty platí: 

yk1 = yk − k⋅[∇ yy
2 f T ⋅ yk ]

−1
⋅∇ f T ⋅ yk = yk − k⋅T−1

⋅[∇
2 f T ⋅ yk ]

−1
⋅∇ f  yk   

a po přenásobení T zleva xk1=xk − k⋅[∇
2 f xk ]

−1
⋅∇ f xk 

.

Není nutno volit α (viz věta 6), a tak se používá většinou 

xk1=xk − [∇
2 f  xk ]

−1
⋅∇ f xk 

. Avšak u této verze může nastat pro nějaké k 

f x k1 f  xk  , přesto pro dostatečné blízké body platí lim
x∞

f x k =x0 a taky je každý 

krok je klesáním.

Newtonova metoda nefunguje, neexistuje-li pro nějaké k [∇ 2 f  xk ]
−1 (například pro 

částečně lineární funkci). Toto snaží odstranit níže uvedené modifikace.
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Modifikace 

1.  xk1=xkk ⋅d k , kde α je voleno Armijiho pravidlem s počátečním krokem s=0. A dk je 

buď d k=−[∇
2 f x k ]

−1
⋅∇ f xk  , jestliže ∃[∇2 f xk ]

−1 a platí 

∇ f xk 
T
⋅[∇

2 f  xk ]
−1
⋅∇ f xk c1∣∇ f xk ∣

p1

c2∣∇ f x k ∣∣[∇
2 f  xk ]

−1
⋅∇ f xk  ∣

p2
, jinak d k=−D⋅∇ f xk  , kde D 

je nějaká předem daná pozitivně definitní symetrická matice. V praktických případech se 

volí c1≈10−5 , c2≈105 , p1=3, p2=2 .

2. xk1=xkk⋅[k⋅d k
N
−1−k ⋅D⋅∇ f x] , kde D je  pozitivně definitní symetrická 

matice a d k
N
=−[∇

2 f x k]
−1
⋅∇ f x k   jestli existuje [∇ 2 f  xk ]

−1  a 

d k
N
=−D⋅∇ f  xk   jinak.  αk je voleno Armijiho pravidlem s počátečním krokem s=0.

Možnosti výběru α

• Minimalizační pravidlo   – αk je vybrána tak, aby F xkk ⋅d k =min
k0

f x k k⋅d k  . 

Toho pravidla se příliš nevyužívá pro vysokou náročnost nalezení minima funkce jedné 

proměnné v každém kroku.

• Omezené minimalizační pravidlo   – αk je vybrána tak, aby 

F xkk⋅d k = min
k∈〈0 ; s〉

f x k k⋅d k  , kde s je pevné předem zvolené kladné reálné 

číslo. Toho pravidla se taky příliš nevyužívá pro vysokou náročnost nalezení minima funkce 

jedné proměnné v každém kroku.

• Armijiho pravidlo   – Jsou pevně zvoleny reálné čísla ∈0 ; 1 , s0, ∈0 ; 0,5 .  αk 

dostaneme jako k=
m k⋅ , kde mk je nejmenší nezáporné celé číslo, pro které platí 

f xk − f xk
mk⋅s⋅d k −⋅

mk⋅s⋅∇ f  xk 
T
⋅d k . Existuje i verze s {sk}  klesající 

s limitou 0.

• Goldsteinovo pravidlo   – Je pevně zvoleno ∈0 ; 0,5 .  αk se volí tak, aby platilo 
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f  xk k⋅d k − f xk 

k⋅∇ f xk 
T
⋅d k

1− . Dá se -ukázat, že: Jestliže funkce f omezená zdola, 

tak existuje vícerozměrný interval α takový, že uvedené nerovnost platí. Nalezení je pomocí 

zkoušení platnosti pro prvky nějaké posloupnosti. 

• Konstatní krok   – Je pevně zvoleno reálné číslo k=s0 . Toto jsem použil s číslem s=1. 

Neboť platí věta 6.

Existují i další metody, ale ty jsou většinou mnohem komplikovanější a navíc nepřinášejí lepší 

výsledky.

Čísla v počítači

Největší problém pro přesné počítání v na počítačích je ten, protože počítače mají omezenou paměť, tak 

se musí reálná čísla nahradit racionálními. Možností nahrazení je více. Ty nejdůležitější zde popíši.

1. Plovoucí desetinná čárka   – číslo je nahrazeno nejbližším číslem napsatelným ve tvaru 

sgn ·an⋅b
n
an−1⋅bn−1…a ·bexp , kde ai je i-tá číslice mantisy napsaná v bázi b, sgn je 

znaménko (1 pro kladné, -1 pro záporné) a exp je exponent. Toto je nejběžnější způsob zápisu 

reálných čísel na počítačích. Výhodou je jednoduchost a přirozenost algoritmu. Nevýhodami 

jsou proměnlivý počet desetinných míst, malá přesnost v porovnání s posledními typy 

(počítačové epsilon pro typ double v C na počítači  řady x386 2,220446049250313·10-16) a 

obecně neplatné vztahy asociativity a komutativity. Dalšími nevýhodami je možnost ztratit 

informaci z důvodu zaokrohlení (např.: 10100+1 může být 10100).V jazyce C/C++ je toto typ float 

a jiné.

2. Pevná desetinná čárka   – toto je asi nejméně vhodná možnost. Číslo je reprezentováno podobně 

jako celé číslo, tedy z1 z2⋅2
− f , z1 je celé části odpovídající celé číslo , z1 je celé číslo 

odpovídající zlomkové části a f je přesnost zlomkové části. Dolní mez vyjádřitelnosti je

−2m−1 a horní 2m−1
−2− f , kde f  je přesnost zlomkové části a m počet binárních číslic 

celé části a znaménka. V jazyce C/C++ je toto typ fixed. Velkou nevýhodou je malá flexibilita 

(např.: lze velmi lehce dosáhnout přetečení). Navíc tento typ má nejmenší přesnost. Výhodami 

je použitelnost na počítačích bez FPU (jednotka pro počítání s plovoucí desetinou čárkou) a 

správná reprezentace výpočtu . 
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3. Množina mantis   – například typ mpfr_t v knihovně MPFR či mpf_t v knihovně GNU MP. 

Většinou je číslo reprezentováno sgn·(m0 + a·m1 +...+ an·mn)·bexp, kde sgn je znaménko, mi 

mantisa, a je podíl mezi řády (o jedna víc než je největší číslo napsatelné v mantise), b je báze a 

exp exponent. Ve většině případů nezáleží jakým strukturovaným typem je reprezentována 

množina mantis (třída, struktura, seznam a další). Velkou výhodou je velká univerzita a 

přesnost, která je nastavitelná programátorem. Ale nevýhodou složité algoritmy aritmetiky.

4. Jako zlomek   – číslo je reprezentováno jako a/b, kde a i b jsou celá čísla. Zcela přesné pro 

racionální čísla, ale nepřesné pro čísla iracionální. Další nevýhodou jsou složité algoritmy pro 

sčítání i některé jiné operace a v některých případech i neúměrná paměťová náročnost.

5. Jako zlomek dlouhých celých čísel   – kombinace předchozích dvou typů. Číslo je 

reprezentováno jako sgn⋅
ma0 c⋅ma1 ... man

mb0  c⋅mb1 ... mbn

, kde sgn je znaménko, mxi je i-tá 

mantisa čísla x a c je podíl mezi řády (o jedna víc než je největší číslo napsatelné v mantise). 

Takto je třeba udělán typ mpq_t z knihovny GNU MP.

Já budu ve své práci používal mpfr_t MPFR z knihovny, a tedy i množinu mantis.

Algoritmus řešení

Používám Newtonovu metodu. bez jakýkoliv modifikací, tedy 

xk1=xk − [∇
2 f  xk ]

−1
⋅∇ f xk 

. 

Hessián a gradient se zadají z textových souborů, které jsou pro řešený příklad přiloženy jako příloha 

této práce. I počáteční bod použitý v mém příkladě je zadán z textového souboru též přiloženého.

Algoritmus

1. Zadání počtu rozměrů a požadované přesnosti (přesnost je přenásobena 3,321 928

≈ln210  a zaokrouhlena nahoru.

2. Načtení hodnot z hessian.txt, gradient.txt a sbod.txt a převedení do  odpovídajících datových 
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struktur.

3. Inicializace pomocných struktur.

4. odpoved=1, =2− presnost−8 (Pro jistotu je vzata přesnost o 8 binárních číslic větší)

5. Opakuj dokud (odpoved=1)

1. Dosazení xk do  ∇2 f x  .

2. Výpočet ∇2 f xk 
.

3. Dosazení xk ∇ f x  .

4. Výpočet ∇ f xk  .

5. Výpočet [∇ 2 f  xk ]
−1 .

6. Výpočet [∇ 2 f  xk ]
−1
∇ f xk 

.

7. xk1=xk − [∇
2 f  xk ]

−1
∇ f xk 

.

8. =∥[∇
2 f  xk ]

−1
⋅∇ f xk ∥

.

9. xk=xk1
.

10. Jestliže  , tak odpoved=1, jinak odpoved=0.

6. Zapsat xk do vbod.txt.

Dále uvedu řešení jednotlivých komponent programu.

inverze – Pro výpočet se používá Gaussova eliminační metoda.

norma_vektoru – Použita je maximová norma .

dosad_prvek – Tato funkce převádí prvků bodu na řetězce a jejich dosazení místo [*], kde * je desítková 

číslice, což je výrazné omezení použití programu. Lze takto program využít jen maximálně deseti 

rozměrné problému. Toto na většinu problému stačí, ale v určitých případech může znemožnit použití.

matice – Data jsou uložena v poli ukazatelů na mpfr_t. Dále jsou uloženy přesnost a rozměr.

matice_funkcní – Funkce je uložena jako pole ukazatelů na ukazatel na znak (tedy pole ukazatelů na 

řetezec). Dále je uložen rozměr.

vektor - Data jsou uložena v dynamickém poli mpfr_t. Dále jsou uloženy přesnost a rozměr.
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vektor_funkcni - Funkce je uložena jako pole ukazatelů na znak (tedy pole  řetězců). Dále je uložen 

rozměr.

gexpr – Je použita mírně upravená verze gexpr.c (byl mnou přidán výstup dat), který byl získán z 

adresy http://ex-cs.sist.ac.jp/~tkouya/mpfr_gexpr.c (je pod licencí GPL a autoři jsou Tomonori Kouya 

a Paul Zimmermann).

struct_prvek – Prvek seznamu znaků.

fronta – Toto je seznam struct_prvek. Každý jeden odpovídá jednomu znaku ze řetězce zadaného při 

vzniku. Obsahuje metody pro přidání znaku na konec i na určitou pozici, vyprázdnění, vyřazení 

určitého prvku a převedení na řetezec.

zápis – Tato funkce zapisuje čísla z proměnné typu mpfr_t do vbod.txt, na jeden řádek jedno číslo. A to 

desítkově.

nacti – Načítání zadání po řádcích. Na jednom řádku je jeden údaj. V hessian.txt a gradient.txt jsou čísla 
zapsaná ve dvojkové soustavě; v sbod.txt v desítkové.

vypis – Pro zápis využita funkce mpfr_out_str. Není použita v konečné verzi byla používána při ladění.

vypis_vektoru – Pro zápis využita funkce mpfr_out_str. Není použita v konečné verzi byla používána 
při ladění.

spoj_f – Spojení dvou front a uložení do další.

uprav_string – Dosazení desetinné tečky do výstupu z funkce mpfr_get_str na správné místo a 
převedení na frontu.

vycisti_string – Odstranění znaků označující nový řádek (\n) z fronty.

Ukladaní dat do hessian txt,a gradient.txt.

Používá se normální značení funkcí tedy: log2, log10, log, exp, sqrt, floor, ceil, sin, cos, tan, asin, acos, 

atan, sinh, cosh, tanh, asinh, acosh, atanh, expm1, gamma, zeta,, erf.

 Konstanty se ukládají v dvojkové soustavě.

Proměnné do hranatých závorek ( [o] značí první proměnou až [9]značí desátou proměnou).

Ukladaní dat sbod.txt.

Zde se ukládá desítkové zapsané číslo.
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Řešený příklad:

Předvedu analytické řešení příkladu, který jsem řešil při ladění programu. Toto nechť je též kontrolou 
správnosti řešení. 

Zadání:

Mějme funkci f x1, x2, x3=e
x1−2⋅x1e

x2

2
−3⋅x1 x2

−x , která je zjevně třídy C∞
ℝ  .  

Řešení:

Vypočítáme gradient a zapíšeme ho:  ∇ f x1, x2, x3=e
x1−2⋅x1,

ex1

2
−3⋅x1 .

Když dáme gradient roven nulovému vektoru dostaneme postupně:
∇ f  x1, x2, x3=0,0 ,0

e
x1=2,e

x2

2
=

3
2,

x3=
1
2

x1, x2, x3=ln 2,2⋅ln 
3
2
 ,

1
2


.

Tedy bod x1, x2, x3=ln 2,2⋅ln 
3
2
 ,

1
2
 je stacionární bod. Vypočítáme pro něj hessián:

∇
2 f x1, x2, x3=〚

e x1 0 0

0
e

x2

2

4
0

0 0 2
〛 , což je pozitivně definitní symetrická matice v celém ℝ3 .

Odpověď:

Tedy x1, x2, x3=ln 2 , 2⋅ln 
3
2


,1
3
  je minimum. Vstup a výstup mého programu je uveden v 

přílohách.

17



Minimalizace hladké funkce bez omezení Vladislav Židek

Závěr:

Program prozatím řeší jen nejjednodušší případ ( hladké optimalizace bez omezení)a není vůbec 

optimalizován.

Je ještě mnoho omezení tohoto programu a věcí které se na něm dají zlepšit. Následuje jejích výčet.

Možnosti vylepšení

• Asi nejvýraznějším vylepšení by bylo zakomponování nějaké modifikace Newtonovy metody. 

Toto by vedlo k ošetření neexistence [∇ 2 f  xk ]
−1 , a tedy i rozšíření třídy řešitelných 

funkcí. 

• Další, výrazným vylepšením by bylo nalezení prve přibližného řešení pro běžně přesná čísla 

(např tabelací, pokud by funkce měla nějaký předpokladatelný tvar, či metodou sečen ) a až toto 

řešení vložit jako počáteční bod. Při správném postupu by toto vylepšení mělo omezit nutnost 

pozitivní defity jen na okolí minima ∇2 f xk 
.

• Pro rychlejší řešení by byla důležitá optimalizace na velikost alokované paměti. A to hlavně 

použitím destruktorů, kde nejsou a převedením fronty na práci se řetězci.

• Umožnění řešit funkce s libovolně složitými funkcemi by zajistila lepší inicializace textových 

polí (statická velikost, jaká je dnes, může být překročena ať bude jakákoliv, ale na druhou 

stranu, může být zbytečně velká pro jednoduché menší přesnost či jednoduché funkce). Z toho 

vyplývá nutnost do budoucna zavést dynamickou alokaci textů.

• Bylo by dobré i zlepšit odhad nalezení minima. Nejvýhodnější se zdá použití kombinace 

kontroly gradientu a rozdílu následujících prvků. 

• Výhodné by bylo zavést i volbu α, například Armijiho pravidlem. Toto by urychlilo rychlost 

minimalizace funkcí (přesněji v prvních n krocích, kde n je neznámé přirozené číslo), které jsou 

jinak oscilují kolem minima.

• Upravení dosad_prvek na použití více než deseti rozměrů. Například, že by čísla v [ ] byly 

nahrazeny alfanumerickými znaky, tedy rozšíření až na 36 rozměrů, což by mělo stačit na skoro 

všechny praktické problémy.

• V případě dalších úprav programu by bylo vhodné nahradit makra inline funkcemi. Byla by pak 

lepší možnost kontroly při samotném programování.

• Předělání na realizaci minimalizace s omezením, a to alespoň na oblasti o stejném počtu 

rozměrů jako je neznámých ve funkci  .
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Omezení

• Principiální omezení vyplývající z použití knihovny MPFR jsou prakticky nepřekonatelné, 

neboť přesnost může dosáhnout až 2 147 483 647 binárních číslic a exponent může být v 

rozmezí -1 073 741 823 až  1 073 741 823 (oba limity jsou uvedeny pro Linux 2.6.16 na 

procesoru AMD Duron 1,3 Ghz).

• Větším omezením je paměť neboť na jednu proměnou největší přesnosti je třeba použít 

22 147 483 647 b , což překonává možnosti většiny počítačů světa, natož při použití mnoha 

takových proměnných, jak je v tomto programu. Při zkoušení programu docházelo k jeho pádu 

při přibližně 10 000 desetinných místech přesnosti, či u nevhodných funkcí u přibližně 60 000 

cyklech. Což jsou většinou dostatečné limity pro praktické problémy.

• Dalším tetokrát principiálním omezením je použitý odhad nalezení minima. V případě jeho 

nahrazením lepším by se odstranili falešné výsledky, kdy daleko od minima platí 

∣∇
2 f  x ∣ .

19



Minimalizace hladké funkce bez omezení Vladislav Židek

Použité matematické věty:

Poznámka – Neuvedu-li jinak kdekoliv v této práci, tak f x ∈C1
ℝ

n
 či alespoň 

f x ∈C1
M  , kde M⊂ℝ  je oblast.

1. Mějme ostré lokální minimum x0 funkce f :ℝn
ℝ a nějaké ε>0 takové, aby platilo, že 

f x ∈C1
O x0,  . Pak platí ∇ f x0=0, ... ,0 . Je-li navíc 

f x ∈C2
O x0,  , tak ∇2 f x00 .

2. Nechť x0 bod takový, že ∃0 , pro který f x ∈C2
O x0,   a platí 

∇ f x0=0, ... ,0 , ∇2 f x00 . Pak x0 je ostré lokální minimum.

3. Nechť je {xk} posloupnost vytvořena pomoci libovolné metody gradientu 

xk1= x k  k⋅d k . Řekneme, že {d k} je odpovídající {xk} , jestliže pro všechny 

konvergentní vybrané posloupnosti {xk}n , pro které lim ∇ f  xn≠0, ...,0 , platí také 

0lim inf ∣∇ f xn
T
⋅d n ∣ a lim sup∣ ∇ f xn

T
⋅d n ∣∞ . 

(Poznámka: příklad podmínky, které zaručí, že {d k} je odpovídající {xk} . Mějme 

c10, c20, p10, p20, ∣d k∣c1⋅∣∇ f x k ∣
p1

4. Nechť posloupnost {xk} je vytvořena pomocí kroku xk1= x k  k⋅d k a {d k} je 

odpovídající {xk} .  αk je získáno pomocí minimalizačního, Armijiho, upraveného Armijiho 

či Goldsmithova pravidla. Pak každý limitní bod je stacionární bod.

5. Nechť posloupnost {xk} je vytvořena pomocí kroku xk1= x k  k⋅d k a {d k} je 

odpovídající {xk} . Předpokládejme existenci L0 takové, aby platilo

∀ x , y∈D  f  :∣∇ f x −∇ f  y∣L⋅∣x− y∣ a 

∃∈ℝ :0
2−⋅∣∇ f  xn

T
⋅d n∣

L
⋅∣d k∣

2 .
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Pak každý limitní bod je stacionární bod.

6. Mějme {xk} generovanou xk1= x k  k⋅Dk⋅∇ f xk   (Dk je pozitivně definitní 

symetrická matice) a splňující xk x0, ∇ f x0=0 a ∇
2 f  x00 . Předpokládejme 

∇ f xk ≠0 a lim
k∞

∣ [Dk−[∇
2 f x0]

−1
]⋅∇ f xk  ∣

∣∇ f xk  ∣
=0 . Dále mějme αk získané 

pomocí Armijiho či Goldsmithova pravidla. Pak platí lim
k∞

∣ x k1−x0 ∣

∣ x k1−x0 ∣
=0 . A navíc 

∃k 0:∀ kk 0: k=1 .

Poznámka – Pro nás je největší smysl předchozí věty v tom, že od jistého indexu výše jsou v 

posloupností kroků samé jedničky, a tedy to stejné, co dá konstantní krok jedna. Nic ale nám 

nemůže zajistit, že to bude v kroku 10 či 1050. Tedy tato změna posloupnosti kroků může přijít 

až v indexech. A přesto nám limitní případ dává dost pádný důvod používat konstantní krok.
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- autoři: J. E. Denis, R. B. Schnabel
- vydání: SIAM, Philadelphia 1996.

http://cs.Wikipedia.org     - česká verse otevřené encyklopedie Wikipedia

http://en.wikipedia.org     - anglická otevřená encyklopedie Wikipedia

http://am.vsb.cz     - internetové stránky Katedry aplikované matematiky na Vysoké škole banské-
Technické univerzitě Ostrava.

STATICKÁ OPTIMALIZACE SYSTÉMŮ 
- učební text pro Katedra automatizační techniky a řízení na Vysoké škole banské-
Technické univerzitě Ostrava.
- autoři: Doc. Ing. Miluše Vítečková, Csc., Ing. David Jedlička
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Seznam příloh:

1. newton.cpp – program, který řeší minimalizaci funkce pomocí Newtonove metody

2. hessian.txt - hessián funkce z mého příkladu 

3. jakobian.txt - jakobián  funkce z mého příkladu

4. sbod.txt   - počateční bod z mého příkladu

5. vbod.txt     - výsledný bod s mého příkladu (uložen výsledek)
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Přílohy:

newton.cpp:

#ifdef HAVE_CONFIG_H
#include <config.h>
#endif

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <mpfr.h>
#include <setjmp.h>
#include <ctype.h>

#if (MPFR_VERSION <= MPFR_VERSION_NUM(2,1,0))
#error "mpfr version should be >= 2.1.0"
#endif

#define odecti_vektor(VYS,M1,M2,b)\
{\
unsigned int i=0,m,p;\
if (M1.rozmer!=M2.rozmer) b=0;\
else\
  {\
  m=M1.rozmer;\
  p=(M1.presnost>M2.presnost)?M1.presnost:M2.presnost;\
  vektor POM(m,p+1);\
  for (;i<m;i++) 
mpfr_sub(POM.data[i],M1.data[i],M2.data[i],GMP_RNDN);\
  vloz_vektor(VYS,POM,b);\
  }\
}

#define vloz_vektor(AA,BB,b)\
{\
unsigned int i=0, m;\
if (AA.rozmer!=BB.rozmer) b=0;\
else\
  {\
  b=1;\
  m=AA.rozmer;\
  for (;i<m;i++) mpfr_set(AA.data[i],BB.data[i],GMP_RNDN);\
  }\
}

#define vloz(AA,BB,b)\
{\
unsigned int i,j,m;\
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if (AA.rozmer!=BB.rozmer) b=0;\
else\
  {\
  b=1;\
  m=AA.rozmer;\
  for (i=0;i<m;i++) for (j=0;j<m;j++) 
mpfr_set(AA.data[i][j],BB.data[i][j],GMP_RNDN);\
  }\
}

#define znasob(VYS,M1,M2,b)\
{\
 mpfr_t pom,pom1;\
 unsigned int i,j,k,m,p;\
 int bb;\
 if (M1.rozmer!=M2.rozmer) b=0;\
 else\
 {\
  p=(M1.presnost>M2.presnost)?M1.presnost:M2.presnost;\
  mpfr_init2(pom,p+32);\
  mpfr_init2(pom1,p+64);\
  b=1;\
  m=M1.rozmer;\
  matice POM(m,p+32);\
  for (i=0;i<m;i++) for(j=0;j<m;j++)\
  {\
   mpfr_set_ui(pom,0,GMP_RNDN);\
   for (k=0;k<m;k++)\
   {\
    mpfr_mul(pom1,M1.data[i][k],M2.data[k][j],GMP_RNDN);\
    mpfr_add(pom,pom,pom1,GMP_RNDN);\
   }\
   mpfr_set(POM.data[i][j],pom,GMP_RNDN);\
  }\
 vloz(VYS,POM,bb);\
 mpfr_clear(pom);\
 mpfr_clear(pom1);\
 }\
}

#define jednotka(A)\
{\
unsigned int i,j,m;\
m=A.rozmer;\
for (i=0;i<m;i++)\

for (j=0;j<m;j++)\
{\
if (i==j) 

mpfr_set_d(A.data[i][i],1.0,GMP_RNDN);\
else 

mpfr_set_d(A.data[i][j],0.0,GMP_RNDN);\
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}\
}

#define znasob_matice_vektor(VYS,M,V,b)\
{\
  mpfr_t pom, pom1;\
  unsigned int i=0,j,m,p;\
  int bb;\
  if (M.rozmer!=V.rozmer) b=0;\
  else\
    {\
    p=(M.presnost>V.presnost)?M.presnost:V.presnost;\
    mpfr_init2(pom,p+32);\
    mpfr_init2(pom1,p+64);\
    b=1;\
    m=M.rozmer;\
    vektor POM(m,p+32);\
    for (;i<m;i++)\
      {\
      mpfr_set_si(pom,0,GMP_RNDN);\
      for (j=0;j<m;j++)\
        {\
        mpfr_mul(pom1,M.data[i][j],V.data[j],GMP_RNDN);\
        mpfr_add(pom,pom,pom1,GMP_RNDN);\
        }\
      mpfr_set(POM.data[i],pom,GMP_RNDN);\
      }\
    vloz_vektor(VYS,POM,bb);\
    mpfr_clear(pom);\
    mpfr_clear(pom1);\
   }\
}

#define KHD(X,Y,b)\
{\
int __B_POM=1;\
unsigned int i,j,k,m;\
b=1;\
jednotka(Y);\
if (X.rozmer!=Y.rozmer)\
  {\
  printf("Nesouhlasi rozmery");\
  b=0;\
  }\
else\
  {\
  m=X.rozmer;\
  if (!mpfr_cmp_si(X.data[0][0],0))\
    {\
    __B_POM=0;\
    for (j=1;j<m;j++)\
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      if ((!__B_POM)&&(mpfr_cmp_si(X.data[j][j],0)))\
        if 
((mpfr_cmp_si(X.data[j][0],0))&&(mpfr_cmp_si(X.data[0][j],0)))\
          {\
          __B_POM=1;\
          for (k=0;k<m;k++)\
            {\
            mpfr_swap(X.data[0][k],X.data[j][k]);\
            mpfr_swap(Y.data[0][k],Y.data[j][k]);\
            }\
          }\
    }\
  }\
if (!__B_POM)\
    {\
    printf("Pravdepodobne singularni matice.");\
    b=0;\
    }\
if (b)\
  {\
  m=X.rozmer;\
  for (i=1;i<m1;i++)\
    if (!mpfr_cmp_si(X.data[i][i],0))\
      {\
      __B_POM=0;\
      for (j=i+1;j<m;j++)\
        if ((!__B_POM)&&(mpfr_cmp_si(X.data[j][j],0)))\
          if 
((mpfr_cmp_si(X.data[j][i],0))&&(mpfr_cmp_si(X.data[i][j],0)))\
            {\
            __B_POM=1;\
            for (k=0;k<m;k++)\
              {\
              mpfr_swap(X.data[i][k],X.data[j][k]);\
              mpfr_swap(Y.data[i][k],Y.data[j][k]);\
              }\
            }\
      if (!__B_POM)\
        for (j=0;j<i;j++)\
          if ((!__B_POM)&&(mpfr_cmp_si(X.data[j][j],0)))\
            if 
((mpfr_cmp_si(X.data[j][i],0))&&(mpfr_cmp_si(X.data[i][j],0)))\
              {\
              __B_POM=1;\
              for (k=0;k<m;k++)\
                {\
                mpfr_swap(X.data[i][k],X.data[j][k]);\
                mpfr_swap(Y.data[i][k],Y.data[j][k]);\
                }\
              }\
      }\
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  }\
if (!__B_POM)\
  {\
  printf("Pravdepodobne singularni matice.");\
  b=0;\
  }\
if (b)\
  if (!mpfr_cmp_si(X.data[m1][m1],0))\
    {\
    __B_POM=0;\
    for (j=0;j<m1;j++)\
      if ((!__B_POM)&&(mpfr_cmp_si(X.data[j][j],0)!=0))\
        if 
((mpfr_cmp_si(X.data[j][i],0)!=0)&&(mpfr_cmp_si(X.data[i][j],0)!=0))\
          {\
          __B_POM=1;\
          for (k=0;k<m;k++)\
            {\
            mpfr_swap(X.data[i][k],X.data[j][k]);\
            mpfr_swap(Y.data[i][k],Y.data[j][k]);\
            }\
          }\
    }\
if (!__B_POM)\
    {\
      printf("Pravdepodobne singularni matice.");\
      b=0;\
    }\
if (!b)\
  {\
  for (i=0;i<m;i++)\
    for (j=0;j<m;j++)\
      {\
      mpfr_set_nan(X.data[i][j]);\
      mpfr_set_nan(Y.data[i][j]);\
      }\
  }\
}

#define KR(X,i,b)\
{\
unsigned int j,m,poc=0;\
m=X.rozmer;\
for (j=0;j<m;j++) if (mpfr_cmp_si(X.data[i][j],0)==0) poc++;\
b=(poc>=m)?0:1;\
if (b==0) printf("Nulovy radek %d.\n",i+1);\
}

#define inverze(M,POM,b)\
{\
int bbb,pom_b=1;\
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unsigned int i,j,k,m,p;\
p=(POM.presnost>M.presnost)?POM.presnost:M.presnost;\
mpfr_t pom_mpfr, pom1_mpfr;\
mpfr_init2(pom_mpfr,p+64);\
mpfr_init2(pom1_mpfr,p+32);\
b=1;\
m=M.rozmer;\
matice POM2(m,p+32);\
KHD(M,POM,pom_b);\
if (!pom_b)\
  {\
  for (i=0;i<m;i++)\
    for (j=0;j<m;j++)\
      mpfr_set_nan(POM.data[i][j]);\
  b=0;\
  }\
else\
  for (i=0;i<m1;i++)\
    {\
    for (j=i+1;j<m;j++)\
      {\
      mpfr_div(pom_mpfr,M.data[j][i],M.data[i][i],GMP_RNDN);\
      mpfr_neg(pom_mpfr,pom_mpfr,GMP_RNDN);\
      for (k=0;k<m;k++)\
        {\
        mpfr_mul(pom1_mpfr,M.data[i][k],pom_mpfr,GMP_RNDN);\
        mpfr_add(M.data[j][k],M.data[j][k],pom1_mpfr,GMP_RNDN);\
        mpfr_mul(pom1_mpfr,POM.data[i][k],pom_mpfr,GMP_RNDN);\
        mpfr_add(POM.data[j][k],POM.data[j][k],pom1_mpfr,GMP_RNDN);\
        }\
      KHD(M,POM2,pom_b);\
      if (!pom_b) break;\
      znasob(POM,POM2,POM,bbb);\
      }\
    if (!pom_b) break;\
    }\
if (!pom_b)\
  {\
  for (i=0;i<m;i++)\
    for (j=0;j<m;j++)\
      mpfr_set_nan(POM.data[i][j]);\
  b=0;\
  }\
else\
  for (i=m1;i>0;i)\
    {\
    for (j=0;j<i;j++)\
      {\
      mpfr_div(pom_mpfr,M.data[j][i],M.data[i][i],GMP_RNDN);\
      mpfr_neg(pom_mpfr,pom_mpfr,GMP_RNDN);\
      for (k=0;k<m;k++)\
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        {\
        mpfr_mul(pom1_mpfr,M.data[i][k],pom_mpfr,GMP_RNDN);\
        mpfr_add(M.data[j][k],M.data[j][k],pom1_mpfr,GMP_RNDN);\
        mpfr_mul(pom1_mpfr,POM.data[i][k],pom_mpfr,GMP_RNDN);\
        mpfr_add(POM.data[j][k],POM.data[j][k],pom1_mpfr,GMP_RNDN);\
        }\
      KHD(M,POM2,pom_b);\
      if (!pom_b) break;\
      znasob(POM,POM2,POM,bbb);\
      }\
    if (!pom_b) break;\
    }\
if (!pom_b)\
  {\
  for (i=0;i<m;i++)\
    for (j=0;j<m;j++)\
      mpfr_set_nan(POM.data[i][j]);\
  b=0;\
  }\
else\
  {\
  for (i=0;i<m;i++)\
    {\
    mpfr_si_div(pom_mpfr,1,M.data[i][i],GMP_RNDN);\
    for (j=0;j<m;j++)\
      {\
      mpfr_mul(POM.data[i][j],POM.data[i][j],pom_mpfr,GMP_RNDN);\
      mpfr_mul(M.data[i][j],M.data[i][j],pom_mpfr,GMP_RNDN);\
      }\
    }\
  }\
mpfr_clear(pom_mpfr);\
mpfr_clear(pom1_mpfr);\
}

#define nacti(grandient,hessian,bod,n)\
{\
unsigned int i,j;\
FILE *grandient_f, *hessian_f, *bod_f;\
vektor_funkcni pom(n);\
if ((grandient_f=fopen("grandient.txt", "r"))==NULL)\
  {\
  printf("Nepodarilo se otevrit soubor grandient.txt");\
  exit(1);\
  }\
for (i=0;i<n;i++)\
  {\
  fgets(grandient.data[i],4095,grandient_f);\
  if (ferror(grandient_f))\
    {\
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    printf("Chyba pri cteni ze souboru grandient.txt");\
    exit(1);\
    }\
  }\
if (fclose(grandient_f)==EOF)\
  {\
  printf("Nepodarilo se zavrit soubor grandient.txt");\
  exit(1);\
  }\
if ((hessian_f=fopen("hessian.txt", "r"))==NULL)\
  {\
  printf("Nepodarilo se otevrit soubor hessian.txt");\
  exit(1);\
  }\
for (i=0;i<n;i++) for (j=0;j<n;j++)\
  {\
  fgets(hessian.data[i][j],4095,grandient_f);\
  if (ferror(hessian_f))\
    {\
    printf("Chyba pri cteni ze souboru hessian.txt");\
    exit(1);\
    }\
  }\
if (fclose(hessian_f)==EOF)\
  {\
  printf("Nepodarilo se zavrit soubor hessian.txt");\
  exit(1);\
  }\
if ((bod_f=fopen("sbod.txt", "r"))==NULL)\
  {\
  printf("Nepodarilo se otevrit soubor sbod.txt");\
  exit(1);\
  }\
for (i=0;i<n;i++)\
  {\
  fgets(pom.data[i],4095,bod_f);\
  if (ferror(bod_f))\
    {\
    printf("Chyba pri cteni ze souboru sbod.txt");\
    exit(1);\
    }\
  }\
if (fclose(bod_f)==EOF)\
  {\
  printf("Nepodarilo se zavrit soubor sbod.txt");\
  exit(1);\
  }\
for (i=0;i<n;i++)\
  mpfr_set_str(bod.data[i],pom.data[i],10,GMP_RNDN);\
}
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#define ZIV_PREC 32
#define BUFSIZE 4096

#define mpfr_gexpr(vysl, vstup)\
{\
  int nl_flag = 1;\
  int prec = 128;\
  mpfr_t tmp;\
  mpfr_t tmp_long[2]; /* tmp_long[0].prec = prec + ZIV_PREC */\
                      /* tmp_long[1].prec = prec + 2 * ZIV_PREC */\
  mp_exp_t tmp_long_exp[2];\
  char tmp_long_str[2][2500]; /* ceil(8192 * log10(2)) = 2467 */\
      char buf[BUFSIZE];\
      mpfr_init2 (tmp, prec);\
      mpfr_init2 (tmp_long[0], prec + ZIV_PREC);\
      mpfr_init2 (tmp_long[1], prec + ZIV_PREC * 2);\

bp=vstup; \
skip ();\
if (setjmp (top) == 0)\
    {\
      mpfr_expr 

(tmp_long[0]); /* only one exec! */\
      mpfr_get_str 

(tmp_long_str[0], &tmp_long_exp[0], 10,(size_t)ceil(prec * 
log10(2.0)), tmp_long[0],default_rmode);\

      mpfr_get_str 
(tmp_long_str[1], &tmp_long_exp[1], 10,(size_t)ceil(prec * 
log10(2.0)), tmp_long[0], GMP_RNDZ);\
              mpfr_set(vysl, tmp_long[0], default_rmode);\

    }\
  mpfr_clear (tmp);\
  mpfr_clear (tmp_long[0]);\
  mpfr_clear (tmp_long[1]);\
}

using namespace std;

class matice
{
private:

public:
    unsigned int presnost;
    unsigned int rozmer;
    mpfr_t **data;
    matice()
    {
        rozmer=0;
        presnost=mpfr_get_default_prec();
        data=NULL;
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    }
    matice(unsigned int a)
    {
        unsigned int i,j;
        rozmer=a;
        presnost=mpfr_get_default_prec();
        data=(mpfr_t**)(malloc(a*sizeof(mpfr_t*)));
        for (i=0;i<a;i++)
        {
            data[i]=(mpfr_t*)(malloc(a*sizeof(mpfr_t)));
            for (j=0;j<a;j++)
                mpfr_init(data[i][j]);
        }
    }
    matice(unsigned int a, unsigned int p)
    {
        unsigned int i,j;
        rozmer=a;
        presnost=p;
        data=(mpfr_t**)(malloc(a*sizeof(mpfr_t*)));
        for (i=0;i<a;i++)
        {
            data[i]=(mpfr_t*)(malloc(a*sizeof(mpfr_t)));
            for (j=0;j<a;j++)
                mpfr_init2(data[i][j],p);
        }
    }
};

class vektor
{
private:

public:
    unsigned int presnost;
    unsigned int rozmer;
    mpfr_t *data;
    vektor()
    {
        rozmer=0;
        presnost=mpfr_get_default_prec();
        data=NULL;
    }
    vektor(unsigned int a)
    {
        unsigned int i;
        presnost=mpfr_get_default_prec();
        rozmer=a;
        data=new mpfr_t[a];
        for (i=0;i<a;i++)
            mpfr_init(data[i]);
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    }
    vektor(unsigned int a, unsigned int p)
    {
        unsigned int i;
        presnost=p;
        rozmer=a;
        data=(mpfr_t*)(malloc(a*sizeof(mpfr_t)));
        for (i=0;i<a;i++)
            mpfr_init2(data[i],p);
    }
};

class matice_funkcni
{
private:

public:
    unsigned int rozmer;
    char ***data;
    matice_funkcni()
    {
        rozmer=0;
        data=NULL;
    }
    matice_funkcni(unsigned int a)
    {
        unsigned int j,i=0;
        rozmer=a;
        data=(char***)(malloc(a*sizeof(char**)));
        for (;i<a;i++)
        {
            data[i]=(char**)(malloc(a*sizeof(char*)));
            for (j=0;j<a;j++)
                data[i][j]=new char[4096];
        }
    }
    ~matice_funkcni()
    {
        unsigned int j,i=0;
        for (;i<rozmer;i++)
        {
            for (j=0;j<rozmer;j++)
                delete(data[i][j]);
            delete(data[i]);
        }
        delete(data
              );
    }
};

class vektor_funkcni
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{
private:

public:
    unsigned int rozmer;
    char **data;
    vektor_funkcni()
    {
        rozmer=0;
        data=NULL;
    }
    vektor_funkcni(unsigned int a)
    {
        unsigned int i;
        rozmer=a;
        data=(char**)(malloc(a*sizeof(char*)));
        for (i=0;i<a;i++)
            data[i]=new char[4096];
    }
   /* ~vektor_funkcni()
    {
        unsigned int j,i=0;
        for (;i<rozmer;i++)
            delete(data[i]);
        delete(data);
}*/
    };

    typedef struct struct_prvek
    {
        char hodnota;
        struct struct_prvek *dalsi;
    }
    prvek;

    class fronta
    {
    private:
    public:
        struct struct_prvek *prvni;
        struct struct_prvek *posledni;
        unsigned int delka;
        fronta()
        {
            prvni= NULL;
            posledni= NULL;
            delka=0;
        }
        fronta(char *vstup)
        {
            unsigned int i;

35



Minimalizace hladké funkce bez omezení Vladislav Židek

            prvni = new prvek;
            posledni=prvni;
            delka=strlen(vstup);
            for (i=0;i<delka1;i++)
            {
                (*posledni).hodnota=vstup[i];
                (*posledni).dalsi= new prvek;
                posledni=(*posledni).dalsi;
            }
            (*posledni).hodnota=vstup[i];
        }
        void pridej_p(char novy)
        {
            if (!delka)
            {
                prvni=new prvek;
                posledni=prvni;
                delka++;
                (*prvni).hodnota=novy;
            }
            else
            {
                (*posledni).dalsi=new prvek;
                posledni=(*posledni).dalsi;
                (*posledni).hodnota=novy;
                delka++;
            }
        }
        void vloz_p(char novy, unsigned int pozice)
        {
            unsigned int i;
            struct struct_prvek *pomocny, *pomocny2;
            delka++;
            if (pozice==1)
            {
                pomocny=prvni;
                prvni=new prvek;
                (*prvni).dalsi=pomocny;
                (*prvni).hodnota=novy;
            }
            else
            {
                pomocny=prvni;
                for (i=0;i<pozice1;i++)
                    pomocny=(*pomocny).dalsi;
                pomocny2= new prvek;
                (*pomocny2).dalsi=(*pomocny).dalsi;
                (*pomocny).dalsi=pomocny2;
                (*pomocny2).hodnota=novy;
            }
        }
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        void vyprazdni()
        {
            struct struct_prvek *pomocny;
            if (delka)
            {
                while (prvni!=posledni)
                {
                    pomocny=prvni;
                    prvni=(*prvni).dalsi;
                    delete(pomocny);
                }
                delete(prvni);
                prvni=NULL;
                posledni=NULL;
                delka=0;
            }
        }
        void vyrad_p(unsigned int pozice)
        {
            unsigned int i;
            struct struct_prvek *pomocny,*pomocny2;
            if (pozice==1)
            {
                pomocny=prvni;
                pomocny=(*pomocny).dalsi;
                delete(prvni);
                prvni=pomocny;
            }
            else if (pozice==delka)
            {
                pomocny=prvni;
                for (i=1;i<delka;i++)
                    pomocny=(*pomocny).dalsi;
                delete((*pomocny).dalsi);
                posledni=(*pomocny).dalsi;
            }
            else
            {
                pomocny=prvni;
                for(i=1 ;i<pozice1 ;i++ )
                    pomocny=(*pomocny).dalsi;
                pomocny2=pomocny;
                pomocny2=(*pomocny2).dalsi;
                pomocny2=(*pomocny2).dalsi;
                delete((*pomocny).dalsi);
                (*pomocny).dalsi=pomocny2;
            }
            delka;
        }
        char* preved()
        {
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            unsigned int i=0;
            char *vystup;
            struct struct_prvek *pomocny;
            vystup= new char[delka+2];
            pomocny=prvni;
            for (;i<delka;i++)
            {
                vystup[i]=(*pomocny).hodnota;
                pomocny=(*pomocny).dalsi;
            }
            vystup[delka]='\0';
            return vystup;
        }
    };

    void vycisti_string(fronta vystup, fronta vstup);
    void spoj_f(fronta *vystup, fronta prvni, fronta druhy);
    void newton();
    void zapis(vektor bod,unsigned int n,unsigned int prec);
    void vypis(matice op);
    void vypis_vektor(vektor op);
    void norma_vektor(mpfr_t *norma, vektor  x);
    int uprav_string(fronta *vystup, char *vstup, mp_exp_t exp);
    char* dosad_prvek(char *vstup,vektor bod);

    jmp_buf top;

    static char *bp, *expr_start_p, *expr_end_p;
    static int ch;

    mp_rnd_t default_rmode = GMP_RNDN; /* round to nearest */
    mpfr_t previous_result;

    static void mpfr_factor (mpfr_t);
    static void mpfr_number (mpfr_t);

    static void skip (void)
    {
        do
            ch = *bp++;
        while (ch == ' ' || ch == '\n');
    }

    static void new_error (char *funcname)
    {
        fprintf (stderr, "Syntax error in %s\n", funcname);
        longjmp (top, 1);
    }

    /* ret^expo() = exp(expo() * log(ret)) */
    static void mpfr_expo (mpfr_t ret)
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    {
        mpfr_t tmp;

        mpfr_init2 (tmp,  mpfr_get_prec (ret));

        mpfr_factor (ret);
        if (ch == '^')
        {
            skip ();
            mpfr_expo (tmp);
            mpfr_log (ret, ret, default_rmode); /* log (ret) */
            mpfr_mul (ret, tmp, ret, default_rmode);
            mpfr_exp (ret, ret, default_rmode); /* e^(expo() * 
log_e(ret))) */
        }

        mpfr_clear (tmp);
    }

    static void mpfr_term (mpfr_t ret)
    {
        mpfr_t tmp;

        mpfr_init2 (tmp, mpfr_get_prec(ret));

        mpfr_expo (ret);
        for (;;)
            switch (ch)
            {
            case '*':
                skip ();
                mpfr_expo (tmp);
                mpfr_mul (ret, ret, tmp, default_rmode);
                break;
            case '/':
                skip ();
                mpfr_expo (tmp);
                mpfr_div (ret, ret, tmp, default_rmode);
                break;
            default:
                mpfr_clear (tmp);
                return;
            }
    }

    static void mpfr_expr (mpfr_t ret)
    {
        mpfr_t tmp;

        mpfr_init2 (tmp, mpfr_get_prec (ret));
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        if (ch == '+')
        {
            skip ();
            mpfr_term (ret);
        }
        else if (ch == '')
        {
            skip ();
            mpfr_term (ret);
            mpfr_neg (ret, ret, default_rmode);
        }
        else
            mpfr_term (ret);

        while (ch == '+' || ch == '')
        {
            char op;
            op = ch;
            skip ();
            if (op == '')
            {
                mpfr_term (tmp);
                mpfr_sub (ret, ret, tmp, default_rmode);
            }
            else
            {
                mpfr_term (tmp);
                mpfr_add (ret, ret, tmp, default_rmode);
            }
        }

        mpfr_clear (tmp);
    }

    struct functions
    {
        char *spelling;
        int (* evalfn) (mpfr_ptr, mpfr_srcptr, mp_rnd_t);
    };

    static int mpfr_floor_dummy (mpfr_ptr rop, mpfr_srcptr op, 
mp_rnd_t rmode)
    {
        return mpfr_floor (rop, op);
    }

    static int mpfr_ceil_dummy (mpfr_ptr rop, mpfr_srcptr op, 
mp_rnd_t rmode)
    {
        return mpfr_ceil (rop, op);
    }
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    struct functions fns[] =
        {
            {"log2", mpfr_log2
            },
            {"log10", mpfr_log10},
            {"log", mpfr_log},
            {"exp", mpfr_exp},
            {"sqrt", mpfr_sqrt},
            {"floor", mpfr_floor_dummy},
            {"ceil", mpfr_ceil_dummy},
            {"sin", mpfr_sin},
            {"cos", mpfr_cos},
            {"tan", mpfr_tan},
            {"asin", mpfr_asin},
            {"acos", mpfr_acos},
            {"atan", mpfr_atan},
            {"sinh", mpfr_sinh},
            {"cosh", mpfr_cosh},
            {"tanh", mpfr_tanh},
            {"asinh", mpfr_asinh},
            {"acosh", mpfr_acosh},
            {"atanh", mpfr_atanh},
            {"expm1", mpfr_expm1},
            {"gamma", mpfr_gamma},
            {"zeta", mpfr_zeta},
            {"erf", mpfr_erf},
            {0, 0}
        };

    static void mpfr_factor (mpfr_t ret)
    {
        mpfr_t tmp;
        int i;

        mpfr_init2 (tmp, mpfr_get_prec (ret));

        for (i = 0; fns[i].spelling != 0; i++)
        {
            char *spelling = fns[i].spelling;
            int len = strlen (spelling);
            if (strncmp (spelling, bp  1, len) == 0 && ! isalnum 
(bp[1 + len]))
            {
                bp += len  1;
                skip ();
                if (ch != '(')
                    new_error ("mpfr_factor 1");
                skip ();
                mpfr_expr (tmp);
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                if (ch != ')')
                    new_error ("mpfr_factor 2");
                skip ();
                (fns[i].evalfn) (ret, tmp, default_rmode);
                mpfr_clear (tmp);
                return;
            }
        }

        if (ch == '(')
        {
            skip ();
            mpfr_expr (ret);
            if (ch == ')')
                skip ();
            else
                new_error ("mpfr_factor 3");
        }
        else
            mpfr_number (ret);
        if (ch == '!')
        {
            if (mpfr_integer_p (ret) == 0 || mpfr_fits_ulong_p (ret, 
GMP_RNDN) == 0)
                new_error ("mpfr_factor 4");
            mpfr_fac_ui (ret, mpfr_get_ui (ret, GMP_RNDN), 
default_rmode);
            skip ();
        }

        mpfr_clear (tmp);
    }

    static void mpfr_number (mpfr_t ret)
    {
        char *endp;

        /* Pi */
        if (strncmp ("pi", bp  1, 2) == 0 && ! isalnum (bp[1]))
        {
            bp += 2  1;
            skip ();
            mpfr_const_pi (ret, default_rmode);
            return;
        }
        /* Euler's constant */
        if (strncmp ("eu", bp  1, 2) == 0 && ! isalnum (bp[1]))
        {
            bp += 2  1;
            skip ();
            mpfr_const_euler (ret, default_rmode);
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            return;
        }
        if (ch != '.' && (ch < '0' || ch > '9'))
            new_error ("mpfr_number 2");
        mpfr_strtofr (ret, bp  1, &endp, 2, default_rmode);
        if (endp == bp  1)
            new_error ("mpfr_number 3");
        bp = endp;
        skip ();
    }

    int main(int argc, char *argv[])
    {
        mpfr_set_default_prec(96);

        newton();

        return EXIT_SUCCESS;
    }

    void newton()
    {
        mpfr_t epsilon, delta;
        int odpoved=1, bbb, llllll;
        unsigned int presnost=3, rozmer=3, i, j;
        printf("Zadej pocet rozmeru.");
        scanf("%d", &rozmer);
        printf("Zadej presnost jako pocet desitkovych cislic za 
desetinou carkou.");
        scanf("%d",&presnost);
        presnost=(unsigned int)ceil(presnost*3.321928);
        mpfr_init2(epsilon, presnost+32);
        mpfr_init2(delta, presnost+32);
        mpfr_set_ui_2exp(epsilon,1,presnost8,GMP_RNDN);
        vektor x(rozmer, presnost+32);
        vektor x1(rozmer, presnost+32);
        vektor vysledek(rozmer, presnost+32);
        vektor pom_x1(rozmer, presnost+32);
        vektor_funkcni gra(rozmer);
        vektor_funkcni pom_gra(rozmer);
        matice vysledek1(rozmer, presnost+32);
        matice pom_vysledek1(rozmer, presnost+32);
        matice_funkcni hes(rozmer);
        matice_funkcni pom_hes(rozmer);
        nacti(pom_gra, pom_hes, x, rozmer);
        while (odpoved)
        {
            printf("loop: %d\n",llllll++);
            for (i=0;i<rozmer;i++)
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                for (j=0;j<rozmer;j++)
                    hes.data[i][j]=dosad_prvek(pom_hes.data[i][j],x);
            for (i=0;i<rozmer;i++)
                for (j=0;j<rozmer;j++)
                    mpfr_gexpr(vysledek1.data[i][j],hes.data[i][j]);
            for (i=0;i<rozmer;i++)
                gra.data[i]=dosad_prvek(pom_gra.data[i],x);
            for (i=0;i<rozmer;i++)
                mpfr_gexpr(vysledek.data[i],gra.data[i]);
            inverze(vysledek1, pom_vysledek1, bbb);
            znasob_matice_vektor(vysledek, pom_vysledek1, vysledek, 
bbb);
            odecti_vektor(x1, x, vysledek, bbb);
            norma_vektor(&delta, vysledek);
            vloz_vektor(x, x1, bbb);
            odpoved=(mpfr_lessequal_p(epsilon,delta));
        }
        zapis(x, rozmer, presnost);
    }

    void zapis(vektor bod,unsigned int n,unsigned int prec)
    {
        unsigned int i;
        FILE *bod_f;
        vektor_funkcni pom(n);
        fronta pom_fronta;
        char *cislo_str, *chyba, *vystup;
        mp_exp_t cislo_exp;
        chyba=new char[1024];
        if ((bod_f=fopen("vbod.txt", "w"))==NULL)
        {
            printf("Nepodarilo se otevrit soubor vbod.txt");
            exit(1);
        }
        for (i=0;i<n;i++)
        {
            mpfr_out_str (bod_f, 10, 0, bod.data[i], default_rmode);
            fputs("\n", bod_f);
            if (ferror(bod_f))
            {
                printf("Chyba pri zapisu do souboru vbod.txt");
                exit(1);
            }
        }
        if (fclose(bod_f)==EOF)
        {
            printf("Nepodarilo se zavrit soubor vbod.txt");
            exit(1);
        }
    }

44



Minimalizace hladké funkce bez omezení Vladislav Židek

    void vypis_vektor(vektor op)
    {
        int i=0, m;
        m=op.rozmer;
        for (;i<m;i++)
        {
            printf("\nPrvek %d: \n", i+1);
            if (mpfr_nan_p(op.data[i]))
                printf("NaN\n");
            else if (mpfr_inf_p(op.data[i]))
                printf("Nekonecno\n");
            else
                mpfr_out_str(stdout, 10, 0, op.data[i], GMP_RNDN);
        }
        printf("\n");
    }

    void vypis(matice op)
    {
        int i, j, m;
        m=op.rozmer;
        for (i=0;i<m;i++)
            for (j=0;j<m;j++)
            {
                printf("\nPrvek %d, %d: \n", i+1, j+1);
                if (mpfr_nan_p(op.data[i][j]))
                    printf("NaN\n");
                else if (mpfr_inf_p(op.data[i][j]))
                    printf("Nekonecno\n");
                else
                    mpfr_out_str (stdout, 10, 0, op.data[i][j], 
GMP_RNDN);
            }
        printf("\n");
    }

    void spoj_f(fronta *vystup, fronta prvni, fronta druhy)
    {
        unsigned int i, delka;
        struct struct_prvek *pomocny;
        delka=druhy.delka;
        pomocny=druhy.prvni;
        for (i=0;i<delka;i++)
        {
            prvni.pridej_p((*pomocny).hodnota);
            pomocny=(*pomocny).dalsi;
        }
        (*vystup)=prvni;
    }

    void norma_vektor(mpfr_t *norma, vektor  x)
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    {
        unsigned int i=1,m,p;
        mpfr_t pomocny, norma_pom;
        m=x.rozmer;
        p=x.presnost;
        mpfr_init2(norma_pom, p+1);
        mpfr_init2(pomocny, p+1);
        mpfr_abs(pomocny, x.data[0],GMP_RNDN);
        mpfr_set(norma_pom, pomocny, GMP_RNDN);
        if (m>1)
            for (;i<m;i++)
            {
                mpfr_abs(pomocny, x.data[i],GMP_RNDN);
                if (mpfr_cmp(pomocny, norma_pom)>0)
                    mpfr_set(norma_pom, pomocny, GMP_RNDN);
            }
        mpfr_set((*norma), norma_pom, GMP_RNDN);
    }

    int uprav_string(fronta *vystup, char *vstup, mp_exp_t exp)
    {
        unsigned int b, i=0, presnost;
        mp_exp_t pom_exp;
        pom_exp=exp;
        (*vystup).vyprazdni();
        presnost=strlen(vstup);
        if (pom_exp>0)
        {
            if (vstup[0]=='')
            {
                (*vystup).pridej_p('');
                i++;
                exp++;
            }
            for (;i<presnost;i++)
                if (i==exp)
                {
                    (*vystup).pridej_p('.');
                    i;
                    exp=1;
                }
                else
                    (*vystup).pridej_p(vstup[i]);
        }
        if (pom_exp==0)
        {
            if (vstup[0]=='')
            {
                (*vystup).pridej_p('');
                i++;
            }
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            /*(*vystup).pridej_p('0');
            i++;*/
            (*vystup).pridej_p('.');
            for (;i<presnost;i++)
                (*vystup).pridej_p(vstup[i]);
        }
        if (pom_exp<0)
        {
            exp=exp;
            if (vstup[0]=='')
            {
                (*vystup).pridej_p('');
                i++;
                exp++;
            }
            (*vystup).pridej_p('0');
            (*vystup).pridej_p('.');
            (*vystup).pridej_p('0');
            for (;i<presnost;i++)
                if (i>=0)
                    (*vystup).pridej_p(vstup[i]);
                else
                    (*vystup).pridej_p('0');
        }
    }

    void vycisti_string(fronta *vystup, fronta vstup)
    {
        unsigned int i;
        struct struct_prvek *pom_prvek;
        i=1;
        pom_prvek=vstup.prvni;
        while (pom_prvek!=NULL)
        {
            if ((*pom_prvek).hodnota=='\n')
                vstup.vyrad_p(i);
            pom_prvek=(*pom_prvek).dalsi;
            i++;
        }
        vystup=&vstup;
    }

    char* dosad_prvek(char *vstup,vektor bod)
    {
        char pom_char, *cislo_str, *chyba, *vystup;
        unsigned int delka, i=0;
        int pom_int, prec, b;
        mp_exp_t cislo_exp;
        fronta f_vstup(vstup);
        fronta f_vystup, pom_fronta;
        chyba=new char[BUFSIZE];
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        chyba=new char[4096];
        prec=bod.presnost;
        cislo_str=new char[prec+32];
        b=1;
        delka=f_vstup.delka;
        while (i<delka)
        {
            if (vstup[i]=='[')
            {
                pom_char=vstup[i+1];
                switch (pom_char)
                {
                case '0':
                    pom_int=0;
                    break;
                case '1':
                    pom_int=1;
                    break;
                case '2':
                    pom_int=2;
                    break;
                case '3':
                    pom_int=3;
                    break;
                case '4':
                    pom_int=4;
                    break;
                case '5':
                    pom_int=5;
                    break;
                case '6':
                    pom_int=6;
                    break;
                case '7':
                    pom_int=7;
                    break;
                case '8':
                    pom_int=8;
                    break;
                case '9':
                    pom_int=9;
                    break;
                default:
                    printf("Spatne zadani.");
                    b=0;
                }
                if (!b)
                    break;
                chyba=mpfr_get_str(cislo_str,&cislo_exp,2,prec,bod.da
ta[pom_int],GMP_RNDN);
                if ((cislo_str=="")||(cislo_str[0]=='@')||
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(cislo_str[1]=='@'))
                {
                    printf("Prvek %d neni cislo.\n\n", pom_int);
                    b=0;
                }
                if (!b)
                    break;
                b=uprav_string(&pom_fronta, cislo_str, cislo_exp);
                if (!b)
                    break;
                spoj_f(&f_vystup,f_vystup,pom_fronta);
                i+=3;
            }
            else
                f_vystup.pridej_p(vstup[i++]);
            if(!b)
                break;
        }
        vycisti_string(&f_vystup, f_vystup);
        vystup=f_vystup.preved();
        return vystup;
    }

gradient.txt:

exp([0])10.0
0.1*(exp([1]*0.10))11
10.0*([2])1

hessiantxt:

exp([0])
0.0
0.0
0.0
.01*(exp(([1])*0.10))
0.0
0.0
0.0
10.0

sbod.txt:

.675
0.4025325540540821924
56
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vbod.txt:

6.9314718055994530941723212145817656807550013436047181735527075748538
0454213953246574076212989086861503192813044e1

3.5835189384561100016249547167614045454459813843667882173394828456862
8641943747034392323404449346565720498746643

5.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000e1
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