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Shrnutí obsahu práce

Práce se zaměřuje na řešení problému

AX = B

pomocí krylovovských metod, kde A ∈ Rn×n je regulární a B ∈ Rn×p je matice repre-
zentující p pravých stran. Uvažovaný problém lze řešit buď klasickými krylovovskými
metodami pro každou pravou stranu zvlášť nebo pomocí zobecněných krylovovských me-
tod, pracujících místo s vektory s maticemi velikosti n × p, hledajících aproximace pro
všechny pravé strany současně. Zobecněné metody se liší ve způsobu definice ortogona-
lity mezi maticemi, rozlišujeme blokové a globální krylovovské metody. Autor se ve své
práci zaměřuje na klasické krylovovské metody GMRES a LSQR a na jejich blokové a
globální verze. Po odvození a teoretickém popisu metod se v numerických experimen-
tech věnuje porovnání uvažovaných tří přístupů (klasický, blokový, globální) pro řešení
systému lineárních rovnic s více pravými stranami.

Celkové hodnocení práce

Práce je logicky členěna a je velmi dobře čitelná. Matematický text je pečlivě zformu-
lován, správně strukturován a obsahuje minimum tiskových chyb. Zdroje jsou správně a
v dostatečné míře citovány. Vlastním příspěvkem autora je především přehledné shr-
nutí aktuálních poznatků o uvažovaných metodách a provedení vlastnoručně naprogramo-
vaných numerických experimentů, srovnávajících na modelových problémech uvažované
přístupy řešení. Práce je netriviální kompilací obsahující převzaté i původní výsledky.

Práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou. Jediné, co bych ji vytknul, je způsob
srovnání metod v numerických experimentech. Srovnání výkonnosti metod pomocí doby
výpočtu může být velmi zavádějící, zvláště použijeme-li výpočetní nástroj jako je Matlab,
a nejsou-li kódy příliš optimalizovány na efektivnost. Čas výpočtu může být samozřejmě
pomocným a někdy velmi zajímavých kritériem. Pro férové srovnání metod bychom však
měli mít vždy na paměti, že krylovovské metody se používají především pro velké řídké
matice a pro praktické výpočty jsou implementovány v jazycích jako je Fortran či C.
Proto bychom kromě počtu iterací měli sledovat i paměťovou a výpočetní náročnost
metod na jednu iteraci. Co se výpočetní náročnosti týče, je vhodné uvádět počet násobení
matice-vektor na jednu iteraci a počet zbývajících operací potřebných k dokončení iterace
v závislosti na k a p. Přitom je třeba také brát v úvahu, že aproximace řešení se u
(blokových) GMRES metod počítá až v případě, kdy je norma rezidua dostatečně malá.
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Závěr

Předložená práce dosáhla cílů zadání, svým rozsahem a úrovní zpracování splňuje poža-
davky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji uznat jako diplomovou práci.

V Praze, 17. května 2019 doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D.
 KNM, MFF UK

Otázky k diskusi

1. Existuje nějaký vztah mezi globální GMRES aplikovanou na řešení AX = B a
klasickou GMRES aplikovanou na řešení problému

(Ip ⊗ A) vec(X) = vec(B),

kde ⊗ je Kroneckerův součin, Ip ∈ Rp×p je jednotková matice a vec(X) (vektori-
zace X) je vektor, který vznikne poskládáním sloupců matice X do jednoho sloup-
cového vektoru?

2. Obr. 3.4 ukazuje, jak diametrálně odlišně se mohou BGMRES a GGMRES chovat.
Obě metody jsou metody s dlouhými rekurencemi a obě by měly teoreticky zkon-
vergovat v 50 iteracích. Zatímco BGMRES skutečně v 50 iteracích zkonverguje,
GGMRES potřebuje přibližně 4000 iterací. Je možné alespoň intuitivně vysvětlit
chování GGMRES v tomto případě? Proč nezkonverguje v 50 iteracích?

3. Neprovádí-li se deflace u BGMRES, může to negativně ovlivnit průběh řešícího
procesu. Pozoroval jste ve svých experimentech provedených bez deflace nějaké
náznaky zhoršení numerického chování této metody?
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Poznámky

Na tyto poznámky není nutné reagovat (pokud autor s uvedenými argumenty souhlasí).
Slouží jako zpětná vazba pro autora práce.

• Strana 17. Konflikt značení. Pokud je Ek matice velikosti kp × p, pak musí být
E1 matice velikosti p × p. To je ovšem v konfliktu s definicí matice E1 uprostřed
strany 17. Správné (ale komplikovanější) značení by bylo například E

(k)
k , E(k+1)

1 ,
kde číslo v horním indexu uvádí počet bloků matice.

• Strana 21. Obecně

r0 + AKk(A
TA,AT r0) 6= Kk+1(A

TA,AT r0),

protože na levé straně je lineární varieta a na pravé straně lineární prostor.

• Strana 28. Zde jsou nepřesně interpretovány výsledky článku [6]. Autor článku [6]
zmiňuje, že k přesné lineární závislosti vektorů dochází při výpočtech velmi zřídka.
Zároveň však dodává, že při praktických výpočtech je nutné provádět deflaci na
základě tolerance, pomocí které budeme měřit lineární nezávislost vektorů. V před-
ložené diplomové práci jsou však výsledky [6] interpretovány takto: „samotný autor
uvádza, že v reálnych výpočtoch k deflácii dochádza iba vzácne, preto sa v nu-
merickej časti zameriame kvôli prehľadnosti iba na implementácie algoritmov bez
deflácie.“

• Obrázky v Kapitole 3. Srovnáváme-li konkurenceschopnost dvou metod (například
BGMRES a GGMRES), je vhodné kreslit konvergenční křivky do jednoho grafu,
aby si čtenář okamžitě vytvořil přehled například o počtu iterací potřebných k
dosažení dané tolerance či o rozdílu průběhu konvergence (v případě podobného
počtu iterací).
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