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Úvod:

Práce se zabývá přeurčenými soustavami intervalových lineárních rovnic. Množina řešení takové
soustavy je definována jako množina všech řešení všech instancí, tj. řešení, které vyhovují všem
rovnicím, nikoli aproximace metodou nejmenších čtverců apod. Cílem práce je najít co nejmenší
intertvalovou obálku množiny řešení. Autor numericky porovnává různé metody a navrhuje jejich
vylepšení. Porovnání vede k návrhu „ideálníhoÿ algoritmu vzhledem k parametrům vstupu (di-
menze problému, šířky intervalů) a preferencím uživatele (čas vs. těsnost obálky). Součástí práce je
softwarový toolbox pro Matlab nazývaný Lime, který obsahuje implementaci porovnávaných funkcí.

Textová část práce:

Začátek textové části práce obsahuje zevrubný úvod do intervalové aritmetiky. Přestože je úvod
možná trochu delší a zavádí pojmy, které se dále v práci nevyskytují, poskytuje alespoň podrobný
náhled do problematiky a oboru intervalového počítání.

Následuje několik kapitol věnovaných jednotlivým metodám na počítání obálky množiny řešení,
a to Gaussova eliminace, Rohnova metoda, lineární programování, iterační metody a převody na
čtvercový případ. U Rohnovy metody autor navrhuje vlastní variantu, tzv. přímý přístup jako
alternativu k iterační Rohnově metodě. Jak se ukázalo v numerických porovnáních, efektivita obou
je dost podobná. V kapitole o převodech na čtvercový případ pak autor navrhuje metodu podčtverců,
která se ukázala být velice efektivní pro úlohy menších rozměrů.

V další kapitole se autor věnuje numerickému porovnání metod. Tato část obsahuje obšírné
porovnání metod z hlediska časového i z hlediska těsnosti výsledné obálky, a to pro různé rozměry
soustav, pro různé šířky intervalů a jiné parametry. Testují se různé varianty algoritmů mezi sebou
a potom i nejlepší kandidáti. Zde není moc co vytknout, snad jen jednu drobnost: Přestože autor
na začátku slibuje porovnání metod i pro neřešitelné soustavy, ve vlastním porovnání pro většinu
metod tyto soustavy chybí.

Poslední věcná kapitola přináší úvod do Intlabu. Protože Lime je implementován v Matlabu
s použitím toolboxu Intlab, autor vytvořil úvod do Intlabu s popisem zapojení, součástí a hlavních
funkcí.

Implementace:

Autor implementoval porovnávané metody do toolboxu Lime, který je psaný v Matlabu s využitím
Intlabu. Toolbox také obsahuje podpůrné a jiné užitečné funkce a také bestofenc(), který kombinuje

1



nejlepší metody v jednu. Očekává se, že Lime bude vystavěn na webových stránkách k volnému
(nekomerčnímu) šíření.

V softwarové části jsem nenašel faktickou chybu a systém se chová stabilně, i když několik
poznámek a návrhů na vylepšení mám:

• Funkce by měli kontrolovat shodu rozměrů vstupu, tj. např. že matice má stejný počet řádků
jeko je velikost vektoru pravých stran.

• Funkce bestofenc() je poměrně pomalá pro větší rozměry (15× 9), tam by chtělo přepnout
na jinou metodu.

• Zdá se, že funkce optimalenc() neumí poznat neexistenci řešení.

Uživatelská dokumentace je psaná pěkně a přehledně v html. Dále, ve zdrojových souborech
funkcí je k disposici bohatý komentář, který slouží i jako uživatelský help.

Jazyková a typografická úroveň:

Jazyková a typografická stránka práce je na dobré úrovni, stejně jako matematické vyjadřování.
V práci je několik překlepů, ale vzhledem k rozsahu práce je to malý počet:

• str. 7, l. -9: „Přesto pro ni . . . ÿ místo „Přesto pro ní . . . ÿ

• str. 16, l. -9: „řešení v závislosti . . . ÿ místo „řešení v závisloti . . . ÿ

• str. 24., l. 3: tvrzení je z roku 1996, a ne 1995

• str. 26, l. -7: „skončí i pro nějaké . . . ÿ místo„skončí i pro nějaký . . . ÿ

• str. 67, ref [4]: „NP-hardÿ namísto „np-hardÿ

Další poznámky:

V zásadě jsem nenašel žádné závažné nedostatky, mám jen několik věcných poznámek:

• definice řešení v abstraktu je trochu zavádějící

• str. 9: formálně je f1(x) = f2(x), ale liší se jejich obálka při použití intervalové aritmetiky na
dané zápisy

• str. 23: krok 2 alogoritmu: Ai,n místo An,i

• str. 27, krok 1 algoritmu: co přesně opakujeme? (které kroky?)

• tabulka 10.4: jsou uvedeny rozdíly mezi d, ale není jasné, která metoda je v tomto ohledu lepší

Celkové hodnocení:

Práce splnila zadání a vyhovuje standardům kladeným na diplomové práce MFF UK, proto ji
navrhuji přijmout.

Návrh známky: výborně

Datum: 3. srpna 2011

Podpis:
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