
1 Štrukturované premenné v Matlabe
Sú to premenné, ktoré môžu obsahovať údaje rôznych typov.

Najjednoduchším spôsobom, ako premýšlať o štruktúrach je premýšľanie v kontexte
vytvárania databáz, napríklad adresára.

Príklad. Nech každý záznam obsahuje nasledujce položky:

Cislo Meno Adresa PSC Telefon Vek
1. Katka Zvolen 96001 55545678 21
2. Petra Praha 01001 55565432 26
3. Tana Poprad 58001 55522255 29

Všimnime si, že napr. záznamy 1 a 2 obsahujú tie isté položky, ale hodnoty prvkov
daných položiek sú rôzne. Tiež si všimnime, že Meno, Adresa, PSC a Telefon sú reťazce
pozostávajúce z písmen, resp. číslic, zataľčo Vek je numerický výraz. Takúto databázu v
Matlabe môžeme vytvoriť nasledujúcim spôsobom:

adresar(1).Meno=’Katka’;
adresar(1).Adresa=’Zvolen’;
adrear(1).PSC=’96001’;
adresar(1).Telefon=’12345678’;
adresar(1).Vek=21;
adresar(2).Meno=’Petra’;
atd.

Ak si chceme pozrieť mená jednotlivých položiek štruktúrovanej premennej použijeme
príkaz
fieldnames(adresar). Na zobrazenie obsahu všetkých položiek pre jeden index štruk-
túrovanej premennej (tj. jeden záznam databázy) zadáme:
adresar(1).

Príklad. Otvor súbor f.m. V tomto súbore je definovaná funkcia

f(x1+, x2) = (x1 + 1)2 + x1x2,

spolu s prislúchajúcim gradientom a Hessovou maticou.
Ak teraz zavoláme x = [2;1] a potom fx=f(x), do štruktúry fx sa priradí funkčná

hodnota, gradient a Hessova matica v bode x = [2; 1].

Úloha. Vyriešte príklad č.2.(Príklady k cvičeniu č.6). Definujte štrukturovanú premen-
nú podobne ako v predchádzajúcom príklade. Overte, že nájdený bod optima spĺňa pod-
mienky prvého aj druhého rádu.
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2 Text
Reťazce znakov sa zadávajú v Matlabe ohraničené do apostrofov. Napríklad nasledujúcim
príkazom priradím do premennej s reťazec znakov:
s=’Toto je text’

Reťazce znakov môžeme zobrazovať pomocou funkcie disp. Napríklad:
disp(’Takto sa vypisuje text.’)
Chybové hlášky sa najlepšie zobrazujú pomocou funkcie error. Ak je táto funkcia použitá
v rámci m-súboru, spôsobí prerušenie vykonávanie príkazov v tomto m-súbore. Syntax:
error(’Táto matica nie je symettrická’)

Príkaz iter = input (’Zadaj počet iterácií:’) preruší vykonávanie programu a
čaká na zadanie vstupu od používateľa. Po stlačení ENTERu sú zadané dáta priradené do
premennej iter.

3 Výpočtový čas
Funkcia clock vracia vektor obsahujúci dnešný dátum a čas s presnosťou na sekundy. Pre
dva takéto časy, povedzme t1 a t2, funkcia etime(t2,t1) udáva dobu od času t1 po čas
t2. Napríklad, môžeme zistiť, aký čas je potrebný na vyriešenie sústavy lineárnych rovníc
Ax = b zadaním nasledujúcej postupnosti príkazov:
clock; x=A\ b; time=etime(clock,t)

Príklad. Pozri súbor cas.m.

4 Práca so súbormi

4.1 Otvorenie a zatvorenie súboru

Príkaz fid = fopen(meno_suboru,volba ) slúži na otvorenie daného súboru v móde špeci-
fikovanom vo voľbe. Príklady módov otvorenia súboru:

’r’ Otvor súbor na čítanie (default)
’w’ Otvor súbor alebo vytvor nový na zapisovanie, prepíš existujúci
’a’ Otvor súbor alebo vytvor nový na zapisovanie, pripisované dáta budú zapiso-

vané na jeho koniec
’r+’ Otvor súbor na čítanie a zapisovanie
’w+’ Otvor súbor alebo vytvor nový, na čítanie a zapisovanie, prepíš existujúci
’a+’ Otvor súbor alebo vytvor nový na čítanie a zapisovanie, pripisované dáta budú

zapisované na jeho koniec
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fid je celé číslo, nazývané identifikátor súboru. Ak príkaz fopen nemôže otvoriť súbor,
vráti sa hodnota −1.

Súbor môžeme otvoriť v binárnom móde (default) alebo v textovom móde (pridáme
’t’). V textovom móde sa nezaznamenáva znak konca riadku.

Príkazom status = fclose(fid) zatvoríme špecifikovaný súbor. Ak sa súbor podarilo
úspešne uzavrieť, vráti hodnotu 0, ak nie, vráti −1.

4.2 Čítanie a zapisovanie dát do súboru

Príkaz A = fscanf(fid,format,size) číta dáta zo súboru definovaného identifikátorom
fid v špecifikovanom formáte do matice A. Argument size určuje koľko dát sa má načítať.

Príklad: Načítajte dáta zo súboru data.txt

fid = fopen(’data.txt’);
a = fscanf(fid,’%f’,[2 inf])
a = a’;
fclose(fid)

V tomto príklade voľba size je špecifikovaná ako matica rozmeru [m,n]. fscanf načíta
zo súboru toľko prvkov, aby vyplnil maticu m× n. Prvky sa do tejto matice napĺňajú po
stĺpcoch. Preto ak chceme na záver dostať maticu v pôvodnom tvare musíme ešte použiť
transponovanie.

4.3 Výpis a zápis formátovaných dát

Funkcia fprintf slúži na formátovaný zápis dát do súboru alebo na výpis na obrazovku.
Presná syntax toho príkazu je
count = fprintf(fid,format,A,...)
Argument fid je identifikátor súboru, získaný pomocou príkazu fopen. Tento argument sa
vynecháva v prípade, že sa jedná o výpis na obrazovku.

Argument format je reťazec obsahujúci špecifikáciu obdobnú ako v jazyku C. Táto
špecifikácia určuje spôsob zápisu, počet platných číslic, spôsob pridania a pod. Špecifiká-
cia formátu začína znakom % a môže obsahovať viacero prvkov. Napríklad, pozri súbor
monte.m:

• \n znamená prechod na nový riadok

• 6.2f špecifikuje celkový počet znakov (6), ktorý sa má vypísať a počet znakov napravo
od desatinnej čiarky (2) a že tento zápis má pevne zadané miesto desatinnej čiarky
(f = fixed-point notation)

Pre ďalšie podrobnosti pozri Help.
Príkaz fprintf vracia počet zapísaných bytov.
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