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Podmienky regularity v nelineárnom programovaní
Anglický názov: Constraint qualifications in nonlinear programming
Anotácia: Podmienky regularity sú v nelineárnom programovaní prekpoklady kladené na optimálne riešenie alebo
množinu prípustných riešení a garantujú určitý vzťah medzi optimálnym riešením úlohy a riešením systému podmienok
optimality.
Ciele: Vypracovať prehľad existujúcich podmienok regularity a skúmať vzťahy medzi nimi, nájsť ilustratívne príklady.
Práca môže poslúžiť ako doplňujúci text k štúdiu nelineárneho programovania.
Predpoklady: Štúdium článkov v anglickom jazyku, formulácia dôkazov, exaktné matematické vyjadrovanie, záujem o
teoretické aspekty optimalizácie.
Literatúra: Peterson: A review of constraint qualifications in finite-dimensional spaces. SIAM Review 15, 1973, 639-654;
Hamala, Trnovská: Nelineárne programovanie; a ďalšie.

Elipsoidová metóda
Anglický názov: The ellipsoid method
Anotácia: Elipsoidová metóda, navrhnutá matematikom Chačianom v roku 1979, bola prvým polynomiálnym algorit-
mom pre úlohu lineárneho programovania. V praxi sa však ukázala byť neefektívna. Napriek tomu jej geometrická
myšlienka je zaujímavá a môže byť vhodným teoretickým nástrojom pre navrhovanie algoritmov pre iné typy optimal-
izačných úloh.
Ciele: Skúmať vlastnosti elipsoidov a fungovanie elipsoidnej metódy v kontexte modernej kovexnej optimalizácie.
Predpoklady: Štúdium článkov v anglickom jazyku, programovanie v Matlabe.
Literatúra: Bland, Goldfarb, Todd: The ellipsoid method: a survey, Operations research 29, 1981, 1039-1091.

Konjugované funkcie a dualita
Anglický názov: Conjugate functions and duality
Anotácia: Koncept konjugovanej funkcie je zovšeobecnením tzv. Legendrovej transformácie a hrá dôležitú rolu v oblasti
teórie duality optimalizačných úloh.
Ciele: Skúmať vlastnosti konjugovaných funkcií, odvodenie pre niektoré typy funkcií, geometrický náhľad, ilustratívne
príklady a obrázky, súvis s duálnou úlohou, Lagrangeovou funkciou.
Predpoklady: Štúdium literatúry v anglickom jazyku, záujem o teoretické koncepty v optimalizácii, tvorba obrázkov
pomocou vhodného softvéru (Matlab, Geogebra,..).
Literatúra: Boyd, Vandenberghe: Convex Optimization.

Riešenie geometrických úloh pomocou lineárneho programovania
Anglický názov: Solving geometric problems via linear programming
Anotácia: Je prienik daných dvoch polyédrov neprázdny? Ak áno, je jeden z nich podmnožinou druhého? Ak nie, ako
vyzerá nadrovina, ktorá tieto dva polyédre oddeľuje? Tieto, ale aj iné geometrické problémy možno vyriešiť pomocou
špecifických úloh lineárneho programovania.
Ciele: Odvodenie a formuácia špecifických úloh lineárneho programovania k daným geometrickým problémom, ich
implementácia v Matlabe, vizualizácia výstupov.
Predpoklady: Štúdium literatúry v anglickom jazyku, programovanie v Matlabe.
Literatúra: Boyd, Vandenberghe: Convex Optimization, články podľa odporúčania školiteľky.

IPM solver pre úlohy lineárneho programovania a rozšírenie na veľkorozmerné úlohy
Anglický názov: IPM solver for linear programming problems and extension to large-scale problems
Anotácia: Metódy vnútorného bodu (interior point methods, IPM) boli dominantnou témou v oblasti konvexnej opti-
malizácie od 90. rokov a sú populárne vďaka svojej efektívnosti, vedia sa vysporiadať s neprípustnosťou a závisia len na
malom množstve parametrov. Kľúčom k efektívnosti je riešenie (tzv. Newtonovho) systému lineárnych rovníc v každej
iterácii. Efektívnosť metód pre veľkorozmerné úlohy súvisí s faktorizáciou riedkych matíc.
Ciele: Implementácia metód pre úlohy lineárneho programovania, teoretický popis a zdôvodnenie fungovania algorit-
mov, rozšírenie na veľkorozmerné LP úlohy a testovanie napr. na úlohách binárnej klasifikácie.



Predpoklady: Štúdium literatúry v anglickom jazyku, programovanie v Matlabe, záujem o algoritmické aspekty opti-
malizácie.
Literatúra: Boyd, Vandenberghe: Convex Optimization, články podľa odporúčania školiteľky.

Využite konvexnej optimalizácie pri odhade rozdelenia pravdepodobnosti
Anglický názov: Using convex optimization in probability distribution estimation
Anotácia: Odhadovanie (či už parametrických alebo neparametrických) rozdelení pravdepodobnosti súvisí s rôznymi
konvexnými optimalizačnými úlohami. Tieto je možné efektívne riešiť najmä metódami vnútorného bodu, ktoré sú
implementované v mnohých solveroch.
Ciele: Podrobné spracovanie prehľadu konvexných optimalizačných úloh, ktoré nachádzajú využitie pri oodhade rozde-
lenia pravdepodobnosti, zdôvodnenie konvexnosti, prípadne formulácia v tvare konvexnej úlohy, ich interpretácia a
implementácia.
Predpoklady: Štúdium literatúry v anglickom jazyku, programovanie v Matlabe, kladný vzťah k predmetu Pravdepodob-
nosť a štatistika.
Literatúra: Boyd, Vandenberghe: Convex Optimization.

Využite konvexnej optimalizácie pri testovaní štatistických hypotéz
Anglický názov: Using convex optimization in statistical hypothesis testing
Anotácia: Testovanie štatistických hypotéz súvisí s dizajnom tzv. optimálneho detektora (odhadu). Problém dizajnu
optimálneho detektora súvisí s rôznymi konvexnými optimalizačnými úlohami (podľa typu detektora, napr. detektor
max. vierohodnorti, Bayesovský, minmax). Tieto je možné efektívne riešiť najmä metódami vnútorného bodu, ktoré sú
implementované v mnohých solveroch.
Ciele: Podrobné spracovanie prehľadu konvexných optimalizačných úloh, ktoré nachádzajú využitie pri dizajne opti-
málneho detektora, zdôvodnenie konvexnosti, prípadne formulácia v tvare konvexnej úlohy, ich interpretácia a imple-
mentácia.
Predpoklady: Štúdium literatúry v anglickom jazyku, programovanie v Matlabe, kladný vzťah k predmetu Pravdepodob-
nosť a štatistika.
Literatúra: Boyd, Vandenberghe: Convex Optimization.


