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Doktorandský den ÚIVT '96 - èasový rozvrh24. øíjna 1996Sekce umìlých neuronových sítíIng. Marcel Jiøina Finding Dependence in Input Vector Space and TheirApproximation by Means of New Neural Method 800 � 830Mgr. Roman Neruda Funkèní ekvivalence a genetické uèení RBF sítí 830 � 900Mgr. Arno¹t ©tìdrý Neuronové sítì s komplexními perceptrony 900 � 930Mgr. Pøemysl ®ák Bunìèná sí»- neuronová sí» se zobecnìnými neurony 930 � 1000Sekce lékaøské informatikyMgr. Renata Rosendorfská A Study of Lung Cancer Mortality Experience inRelation to Smoking Habits and Occupational Ra-diation Exposure of British Nuclear Fuels Ltd. Wor-kers 1000 � 1030Mgr. David ©vejda Vícehodnotové logiky 1030 � 1100Mgr. Martin ©tefek Vy¹etøování zpùsobu dìdiènosti onemocnìní na zá-kladì výskytu antigenových genotypù u nemocnýchjedincù 1100 � 1130obìdSekce aplikaèníIng. Jan Jára Kompozice melodií pomocí poèítaèe 1230 � 1300Ing. Tomá¹ Werner Representation of 3-D Scenes by a Collection of 2-DImages 1300 � 1330Sekce teoretické informatikyMgr. Ivana Vovsová Optimální algoritmus pro vyhledávání na Turingovìstroji 1330 � 1400Ing. Zdenìk Pavlas Násobná dìdiènost ve staticky typovaných objektovìorientovaných jazycích 1400 � 1430Mgr. Martin Kopka Paradigma návrhu self-stabilizovaných protokolù 1430 � 1500pøestávkaSekce numerické matematikyRNDr. Jitka Drko¹ová Ortogonalita a implementace krylovovských metodpro øe¹ení soustav lineárních algebraických rovnic 1500 � 1530Ing. Miroslav Rozlo¾ník Numerical Stability of The GMRES Method 1530 � 1600Ing. Zdenìk Kestøánek Øe¹ení kontaktních úloh se tøením v termopru¾nosti 1600 � 1630Mgr. Jan Dvoøák Numerical modelling of the olivine-spinel phasechange based on the Stefan-like problem 1630 � 1700závìr2



diplomant:Ing. Hynek Beran ¹kolitel:Ing. Mirko Novák, DrSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 tamté¾hynek@uivt.cas.cz mirko@uivt.cas.czobor studia:øízení a ekonomika podnikuTéma disertaèní práce:Aplikace neuronových sítí pro analýzu ekonomických èasových øad
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Ortogonalita a implementace krylovovských metod pro øe¹enísoustav lineárních algebraických rovnicdiplomant:RNDr. Jitka Drko¹ová ¹kolitel:Ing. Zdenìk Strako¹, CSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 tamté¾jitka@uivt. cas. cz strakos@uivt. cas.czobor studia:numerická matematikaKrylovovské metody patøí mezi nejpou¾ívanìj¹í nástroje pro øe¹ení soustav lineárních rovnic avýpoèet vlastních èísel matic. Jejich základem je konstrukce báze podprostorù vzrùstající dimenzea projekce pùvodního problému na tento podprostor. Lanczosova (pøíp. bloková Lanczosova) me-toda pro symetrické matice a klasická implementace metody GMRES pro nesymetrické konstruujítuto bázi ortogonální. V koneèné aritmetice se v¹ak vlivem zaokrouhlovacích chyb ortogonalita aposléze i lineární nezávislost mezi generovanými vektory ztrácí. Udr¾ování ortogonality na strojovépøesnosti by bylo velmi drahé. V Lanczosovì metodì staèí udr¾ovat vektory semiortogonální, pakje pøíslu¹ná projekce dostateènì pøesná (viz napø. [4]). V metodì GMRES lze bázi podprostorùgenerovat rùzným zpùsobem. Typ konstrukce do znaèné míry charakterizuje vlastnosti metody.Pou¾ijeme-li (drahou a stabilní) Householderovu transformaci, je GMRES zpìtnì stabilní [1]. Otáz-kou zùstává, zda i pro metodu GMRES staèí pro zaruèení pøesné projekce udr¾ovat þortogonalituÿmezi vektory na jisté úrovni. Dal¹ím problémem je implementace metody GMRES (GMRES(k))vhodná pro paralelní poèítaèe.Odkazy[1] Drko¹ová, J., Greenbaum, A., Rozlo¾ník, M., Strako¹, Z., Numerical Stability of GMRESMethod, BIT 35, 308-330, 1995[2] Paige, C.C., Error Analysis of the Lanczos Algorithm for Tridiagonalizinga SymmetricMatrix,J. Inst. Math. Appl. 18, 341-349, 1976[3] Parlett, B.N., The Rewards for Maintaining Semi-orthogonality among Lanczos Vectors, Jour-nal of Numerical Linear Algebra with Applications, Vol.1, No.2, 243-267, 1992[4] Simon, H.D., Analysis of the Symmetric Lanczos Algorithm with Reorthogonalization Me-thods, LAA (61), 101-131, 1984 4



Numerical modelling of the olivine-spinel phase change basedon the Stefan-like problemdiplomant:Ing. Jan Dvoøák ¹kolitel:Ing. Jiøí Nedoma, CSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 tamté¾honza@uivt.cas.cz nedoma@uivt.cas.czobor studia:vìdeckotechnické výpoètyIn the contribution the olivine-spinel phase change as a model problem is considered. The simu-lation is based on the Stefan problem. Non-linear SOR, Newton, CG methods are investigated.
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Kompozice melodií pomocí poèítaèediplomant:Ing. Jan Jára ¹kolitel:Doc. Ing. Josef NováèekZÈU FAV Plzeò ZÈU FAV Plzeòjara@ikaros.zcu.cz novacek@kiv.zcu.czobor studia:umìlá inteligenceProgram na základì náhodných èísel a pravidel skládá smysluplné melodie ve stylu prostoná-rodních písní. Náhoda zde pøedstavuje skladatelovu invenci, pravidla pak jeho cit a znalosti z ob-lasti harmonie. Náhoda je zde realizována generátorem náhodných èísel a pravdìpodobnostnímirozdìleními speci�ckých jevù. Pravdìpodobnostní rozdìlení je získano statistickým zpracovanímoblíbených lidových písní. Pravidla jsou rozdìlena na povinná a dobrovolná. Povinná pravidla jsouu¾ita v¾dy a zaruèují smysluplnost skládané písnì. Dobrovolná pravidla se pou¾ívají podle pravdì-podobnostního rozdìlení. Program pracuje dávkovì a má dva re¾imy skládaní. "OVÈÁKOVÁNÍ"- skládání melodie na harmonických funkcích a vý¹kovém rozsahu písnì Ovèáci ètveráci. VOLNÉSKLÁDÁNÍ - skládání není omezeno pøedepsanou kadencí, ale jen rozsahem 3 oktáv.
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Finding Dependence in Input Vector Space and TheirApproximation by Means of New Neural Methoddiplomant:Ing. Marcel Jiøina ¹kolitel:Doc. Ing. Miroslav ©norek, CSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 FEL ÈVUT - Katedra poèítaèùKarlovo námìstí 13Praha 21ml@uivt.cas.cz snorek@cslab.felk.cvut.czobor studia:neuronové sítìIf we learn any neural network from a training set of collected patterns, we do nothing more thanan approximation of depedencies between inputs and correspondent outputs in an n-dimensionalspace. In other words we try to �nd proper relationship (complex nonlinear equation) betweeninputs and outputs on the basis of knowledge training data only. One approach how to describethe relationship is the use of a cluster analysis. The process of clustering is implemented by meansof some self-organizing process. For example, the Kohonen's neural network is a means how toexpress distributions of input values in the space.In my future work I would like to focus on �nding new neural paradigmas improving the speedand accuracy of description of the pattern space.
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Øe¹ení kontaktních úloh se tøením v termopru¾nostidiplomant:Ing. Zdenìk Kestøánek ¹kolitel:Doc. Ing. Jiøí Nedoma, CSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 tamté¾kest@uivt.cas.cz nedoma@uivt.cas.czobor studia:matematické modelováníVycházíme z matematické formulace problému, která vede na hledání sedlového bodu LagrangiánuH(v; �) na mno¾inì pøípustných posunutí K a mno¾inì pøípustných multiplikátorù �, kdeH(v; �) = 12A(v;v)� L(v) + j(v; �) ,K � fv 2 V j v0n � v00n � 0 na �c g a � � f� 2 L2(�c)j j�j � 1 na �c ga V je prostor virtuálních posunutí.Tato formulace umo¾òuje vyhnout se dodateèným kontaktním prvkùm, kde je potøebný vhodnýtuhostní parameter. Navíc obdr¾íme asymptotický odhad chyby pøibli¾ného øe¹ení. Diskretizacepoté vede na posloupnost následujících úloh kvadratického programování:f(x) = 12xTCx� xTd! minza podmínek Ax � 0:Mù¾eme proto u¾ít mno¾ství metod a sna¾it se soustøedit na ty, které jsou optimální z hlediskarychlosti a pamìti. Zejména testujeme metodu sdru¾ených (projektovaných) gradientù a její modi-�kace, vèetnì rùzných pøedpodmínìní. V aplikaèní èásti analyzujeme model geodynamický, kterýsimuluje pohyb litosférických desek, dále model mostu a dvou- a tøídimenzionální model stehenníhokloubu.
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What We Are Missing in the CORBA Persistent Object ServiceSpeci�cationdiplomant:Ing. Jan Kleindienst ¹kolitel:Doc. Ing. F. Plá¹il, CSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 tamté¾kleindie@uivt.cas.cz plasil@uivt.cas.czobor studia:operaèní systémyWe try to summarize the weaknesses of the CORBA Persistent Object Sevice standard we feltwere most signi�cant while designing and implementing a Persistent Object Service compliantwith the standard. The issues discussed in detail include: underspeci�ed semantics of operations,underspeci�ed functionality of POM, lack of \compound persistence", reusability of other services(relationship, externalization, compound externalization, and naming).
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Paradigma návrhu self-stabilizovaných protokolùdiplomant:Mgr. Martin Kopka ¹kolitel:Doc. Ing. Lenka Motyèková, CSc.Katedra informatiky PØF UPTomkova 40779 00 Olomouc Fakulta Informatiky MU BrnoKOPKA@infnw.inf.upol.cz obor studia:matematická informatikaPojem self-stabilization spadá do oblasti mnohem ¹ir¹ího pojmu fault-tolerance. Protokol mávlastnost fault-tolerance vùèi urèité mnozinì chyb tehdy, jestli¾e s nimi poèítá a doká¾e na nìsprávnì reagovat.Distribuovaný systém popisujeme jako mno¾inu uzlù propojených komunikaèními linkami. Topolo-gii distribuovaného systému de�nujeme pomocí grafu, komunikace mezi jednotlivými uzly probíháprostøednictvím zasílání zpráv po linkách. V ka¾dém uzlu sítì bì¾í distribuovaný program - proto-kol. Pøi bìhu programu hovoøíme o lokálním stavu v uzlu a globálním stavu systému, který je dánmno¾inou v¹ech lokálních stavù a zprávami, které jsou pøená¹eny po linkách.Existuje dvojí pøístup k odstranìní chyby - robustní nebo stabilizující. Self-stabilizing protokolreaguje na chyby typu výpadek pamìti nebo jiného zdroje (transientní chyby). Po obnovení èin-nosti chybujícího zdroje je stav systému obecnì v nede�novaném stavu a úkolem self-stabilizingprotokolu je zajistit pøechod systému do de�novaného stavu v koneèném èasu a setrvání v tomtostavu a¾ do výskytu dal¹í chyby.Jako motivaèní pøíklad je v pøíspìvku pou¾it protokol door-closing. Na nìm se ukazuje pøíklad sta-bilizace v modelu sdílené pamìti. Algoritmus zapisujeme jako skupinu akcí, které jsou provedenyv pøípadì splnìní jejich inicializaèní podmínky (predikátu).Aplikace, pro které je známa stabilizing verze protokolu, se pohybují zejména z oblasti protokolu sí-»ové a linkové vrstvy sí»ového modelu. Metodika je v¹ak pøenositelná i na protokoly vy¹¹ích úrovní.Model systému výraznì ovlivòuje pou¾ité algoritmy i metodu jejich stabilizace. Pro popis distribu-ovaných programù se setkáme s modelem sdílené pamìti (specialnì link register) a s modelem bezsdílené pamìti. Zatímco v prvním modelu lze snadno navrhovat algoritmy a provádìt jejich ana-lýzu, praktické síti odpovídá druhý model. V pøíspìvku je krátká diskuse o implementaci prvníhomodelu v druhém vèetnì slo¾itosti takové emulace.Systém bez sdílené pamìti popisujeme pro úèely stabilizace pomocí I/O automatù (pracujícíchv uzlech a v linkách), které pøedstavují zároveò formalizaci programu (protokolu). Implementu-jeme nové operace SEND* a RECEIVE* a komunikaèní podvrstvu tak, aby tyto operace bylyself-stabilizing. Na základì tohoto automatu de�nujeme bìh a chování programu a samotný pojemstabilizování protokolu k urèité speci�kaci.Stabilizace je vlastností protokolu, která by zaslou¾ila být obsluhována zvlá¹tní vrstvou v progra-movém modelu. Obsahem pøíspìvku je mo¾ná de�nice takové vrstvy s dùsledky, které to pøinesepro protokol. 10



Metody stabilizaceMetodami stabilizace rozumíme pøepis existujícího protokolu na jeho stabilizing verzi. Zatímcoklasické protokoly poèítají s bezchybným provozem, chyby nastávají. Protokol se tak dostává do¹patného stavu. Jednotlivé metody øe¹í, jak detekovat ¹patný stav a jak pøejít opìt do stavu správ-ného. Pøedmìtem zkoumání jsou metody detekce a korekce.Testovanícentrální snapshot : Neefektivní, ale obecnì pou¾itelná, je metoda centralizovaného snapshotua korekce (resetu) na základì rozhodnutí centrálního uzlu (leader).distribuovaný snapshot : Distribuované testování jednotlivých linkových subsystémù. Tato me-toda pøedpokládá, ¾e jsme schopni rozlo¾it predikát ¹patného stavu na konjunkci více predi-kátù (jeden pro dvojici sousedních uzlù) uzavøených vzhledem k bìhu protokolu. Zneplatnìníjednoho lokálního predikátu je zjistitelné pøíslu¹nými dvìma uzly a znamená neplatnost pre-dikátu hlavního. Ne v¹echny protokoly v¹ak lze takto testovat. Zobecnìním lokálních testùjsou testy vìt¹ích clusterù.Vzhledem k tomu, ¾e metoda distribuovaného snapshotu je efektivní jak èasovì, tak vzhledem k po-ètu zasílaných zpráv, zamìøil jsem svoji aktivitu na pøevedení distribuovaného algoritmu na jehoself-stabilizing verzi, pou¾itím distribuovaného snapshotu. Obsahem je nalezení vhodného rozkladupredikátu ¹patného stavu na konjunkci predikátu linkových subsystémù (pokud takový existuje).KorekceNìkteré protokoly, které jsou testovatelné pomocí lokalních predikátù, lze korigovat metodou lo-kálních korekcí, která má sice silné pøedpoklady, pøesto je pou¾itelná v øe¹ení celé øady problemù.Kritika stabilizace� Vychází se z mo¾nosti poru¹ení dat, ale nedovoluje poru¹ení kódu programu.� V modelu klasických Byzantských chyb je dovoleno opakované chybovaní procesu - self sta-bilization poèítá, ¾e chyba je odstranìna a jistý èas nenastane.� Poèáteèní inkonzistence - pojem, který napø. databáze nemù¾e vùbec povolit.� Potøeba periodického zasílání zpráv pøi kontrole lokálních (i globálních) predikátù.Aplikace - Load balancingLoad balancing je metodika umo¾òující migraci výpoètù na jednotlivých procesorech (uzlech) zaúèelem vyrovnání jejich zátì¾e. Na pøíkladu uvádím aplikování self-stabilizace protokolu zajis»ují-cích load balancing.
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diplomant:Ing. Petr Matìjka ¹kolitel:Ing. Emil Pelikán, CSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 tamté¾matejka@uivt.cas.cz emil@uivt.cas.czobor studia:matematické in¾enýrstvíTéma disertaèní práce:Nové pøístupy analýzy èasových øad pomocí umìlých neuronových sítí
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Násobná dìdiènost ve staticky typovaných objektovìorientovaných jazycíchdiplomant:Ing. Zdenìk Pavlas ¹kolitel:Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.UIVT FEI VUT Brno UIVT FEI VUT Brnopavlas@dcse.fee.vutbr.cz zendulka@dcse.fee.vutbr.czobor studia:informatika a výpoèetní technikaNásobná dìdiènost je velice silný modelovací nástroj. Umo¾òuje nejen volnìj¹í a pøirozenìj¹ítvorbu hierarchie tøíd, ale dovoluje i násobné podtypování. Násobné podtypování umo¾nuje zcelaoddìlit implementaci abstraktních tøíd od grafu dìdiènosti a programovat tzv. technikou mix-in,kdy jsou implementace abstraktních tøíd uvedeny teprve v konstruktorech.Souèasnì staticky typované jazyky, které násobnou dìdiènost podporují, ji implementují relativnìefektivnì, ov¹em v¾dy s jistou dodateènou re¾ií ve srovnání s dìdièností jednoduchou.Pøíspìvek popisuje, jak je násobná dìdiènost implementována v jazyce C++ a Java, a navrhujetaké novou alternativní implementaci násobné dìdiènosti. Takto pojatá násobná dìdiènost není takomezena, jak je v jazyce Java, a pøitom je po stránce efektivnosti ve vìt¹inì pøípadù srovnatelnás jednoduchou dìdièností.Pøíspìvek dále zavadí jednoduchou metriku, kterou je kvanti�kovaná èasová a pamì»ová re¾iedaného objektového modelu, a touto metrikou jsou vý¹e uvedené modely násobné dìdiènosti srov-nány.
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Funkèní ekvivalence a genetické uèení RBF sítídiplomant:Mgr. Roman Neruda ¹kolitel:RNDr. Vìra Kùrková, CSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 tamté¾roman@uivt.cas.cz vera@uivt.cas.czobor studia:výpoèetní technikaFunkèní ekvivalence dopøedných neuronových sítí je vlastnost, kterou lze vyu¾ít ke zmem¹eníprostoru parametrù sítì a urychlit tak uèící proces. Uvádíme konkrétní popis funkèní ekvivalencepro tøídu RBF sítí s gaussovskou aktivaèní funkcí a obvyklými metrikami. Následnì navrhujemetzv. kanonický genetický algoritmus, je¾ dané vlastnosti vyu¾ívá a doká¾e se pøi uèení omezit jen nazástupce jednotlivých tøíd funkèní ekvivalence. Pøedpoklad, ¾e výrazné zmen¹ení prohledávacíhoprostoru povede k rychlej¹ímu uèení, potvrzují provedené experimenty. Na nìkolika, rozsahemmalých a¾ støedních úlohách, dosáhli jsme urychlení zhruba dvojnásobného (podrobnìji [Ner95],[aN94], [KKKS93], [HN90]).Odkazy[aN94] V. K�urková and R. Neruda. Uniqueness of the functional representations for the gaus-sian basis functions. In Proceedings of the ICANN'94, pages 474{477, London, 1994.Springer.[HN90] R. Hecht-Nielsen. On the algebraic structure of feedforward network weight spaces. InAdvanced Neural Computers, pages 129{135. Elsevier, 1990.[KKKS93] P. Kainen, V. K�urková, V. Kreinovich, and O. Sirisengtaksin. A new criterion forchooseing an activation function: Uniqueness leads to faster learning. Neural Paralleland Scienti�c Computations, 1993.[Ner95] R. Neruda. Functional equivalence and genetic learning of RBF networks. In Procee-dings of the ICANNGA'95, Vienna, 1995. Springer Verlag.
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A Study of Lung Cancer Mortality Experience in Relation toSmoking Habits and Occupational Radiation Exposureof British Nuclear Fuels Ltd. Workersdiplomant:Mgr. Renáta Rosendorfská ¹kolitel:Doc. RNDr. Jana Zvárová, CSc.Dr. Marian ScottWestlakes Research InstituteMoor RowCumbria CA24 3LNGreat Britain EuroMISE CentrePod vodárenskou vì¾í 2Praha 8182 07Dept. of statisticsUniversity of GlasgowGlasgow G12 800Scotland- Great Britainzvarova @uivt.cas.czobor studia:matematická statistikaThe aims of the project are, to evaluate existing case- cohort methods for analysing epidemiologicaldata, to expand these methodologies, to develop a new methodology and apply them to a lungcancer dataset. This design is applicable to other cancer sites.The design I am using is the case- cohort design proposed by Prentice( 1986). The de�ningcharacteristic of such a design is that a random sample within the strati�eld cohort ( here, Sella�eldworkers and ex- workers) is taken and used as the comparasion group for the cases.The dataset used for analysis will consist of all the randomly sampled workers ( the randomdataset) , augmented for the purposes by those cases not in this random dataset. ( This gives theaugment dataset. )The augment dataset will be analysed as described by Prentice ( 1986) , with appropriatemodi�cations, to asses the relationship between lung cancer and the exposures of interest. For thispurpose, dose, smoking and asbestos exposure histories will be assembled for all members of thisdataset.Since the random dataset is simply a strati�ed random sample, standard results ( Barnett,1974) guarantee that asbestos ( or other) exposure histories estimated from this dataset will beunbiased for exposures in the entire workforce. Clearly, other exposure histories could be estimatedusing exactly the same random dataset.This design o�ers the major advantages that:� exposure histories need only be collected for a fraction of the workforce� exactly the same random dataset, possibly with a few additions, may be used to form thecomparison set for studies of other disease (e. g. multiple myeloma).Petersen et al. ( 1990) used this design for male workers at the Hanford Site with the objectiveof investigating the association adjustment for tobacco use. In the study smoking was a moreimportant risk factor for lung cancer than cumulative external dose and statistical analysis did notreveal di�erences in smoking habits relative to level of comulative external dose.15



In Prentice's ( 1986) paper there are some e�ciency calculations but little is known aboutpower. Therefore, the emphasis of my work is on power calculation for this design. I used thescore statistic and the Taylor series expansion, but neither of them gave me a simple answer. Theequations are quite complicated, therefore I wrote a program in S plus for power simulations.I shall be presenting results from this work.Odkazy[1] Barnett J.: Elements of Sampling Theory,1974,OUP[2] Petersen, G. R. et al.: A Case-Cohort Study of Lung Cancer, Ionising Radiation, and TobaccoSmoking among Males at the Hanford Site, 1990, vol. 15, no. 1, pp.3{11[3] Prentice, R. L.: A Case-Cohort Design for Epidemiologic Cohort Studies, Biometrika, 1986,vol. 73, pp. 1{11

16



Numerical Stability of The GMRES Methoddiplomant:Ing. Miroslav Rozlo¾ník ¹kolitel:Ing. Zdenìk Strako¹, CSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 tamté¾miro@uivt.cas.cz strakos@uivt.cas.czobor studia:matematické modelování, matematické in¾enýrstvíThe Generalized minimal residual method( GMRES) is known as an e�cient ireative method forsolving large nonsymmetric systems of linear equations.In this disertation, we study numerical stability of the GMRES method. For the construction ofthe Arnoldi basis, we consider the Housholder orthogonalization and the frequently used modi�edGram- Schmidt Arnoldi process the computed vectors gradually lose their orthogonality.Using the bound on the orthogonality for the Housholder Arnoldi implementation, it is pro-ved that the GMRES implementation based on the Housholder orthogonalization is, under certainassumptions on the numerical nonsingularity of the system matrix, backward stable. It produ-ces an approximate solution with the residual which is of the same order as that one obtainedfrom the direct solution of the system by the Housholder or Givens decomposition of the systemmatrix.We show that, for the modi�ed Gram- Schmith implementation, there is an important relationbetween the loss of orthogonality among computed Arnoldi vectors and the decrease of the com-puted approximation to its �nal value. It is proved that it is not the orthogonality close to themachine precision but linear independence of computed the Arnoldi basis, which is importantfor the modi�ed Gram- Schmidt GMRES imlementation.In the last part of the disertation we review the residual minimizing methods mathematicalyequivalent to the GMRES method. We examine some variants based on di�erent orthonormal setsand study their numerical stability. Using the analogy with GMRES we consider also the variantsof the Generalized minimal error method( GMERR).
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Vícehodnotové logikydiplomant:Mgr. David ©vejda ¹kolitel:Doc. RNDr. Petr Hájek, DrSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 tamté¾svejda@uivt.cas.cz hajek@uivt.cas.czobor studia:teoretická informatikaNa poli vícehodnotových logik se sna¾íme jistým zpùsobem zobecnit klasickou vícehodnotovoulogiku. V pøedná¹ce budeme uva¾ovat interval [0,1] reálných èísel jako mno¾inu pravdivostníchhodnot( zobecnìní dvojhodnotové { pravda, nepravda ) a budeme studovat tøídu extensionálníchlogik zalo¾ených na t- formì, jako¾to sémantické interpretaci konjunkce, a odpovídajímu residuu,jako¾to semantické interpretaci implikace. Budou formulovány vìty o úplnosti pro Lukasiewiczovu,G}odelovu a produktovou logiku a jejich silné podoby a problematika axiomatizace odpovídajícíchpredikátových poètù. Dále budeme studovat mo¾nosti vnoøení rekursivní neaxiomatizovatelnostiproduktového predikátového poètu.Bude zmínìna " fuzzy podoba" Lukasiewiczovy logiky, Pavelkova racinální logika a formulo-vány vìty o úplnosti. S vyu¾itím silné úplnosti pro Lukasiewiczovu logiku a nahrazením racionál-ních konstant axiomy budeme moci vyslovit jistý tvar silné vìty o úplnosti pro koneèné (koneènìaxiomatizovatelné) fuzzy teorie.
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Vy¹etøování zùsobù dìdiènosti onemocnìní na základì výskytuantigenových genotypù u nemocných jedincùdiplomant:Mgr. Martin ©tefek ¹kolitel:Doc. RNDr. Jana Zvárová,CSc.EuroMISE centrum UK a AV ÈRKatedra pravdìpodobnosti a matematické statistikyUniverzita Karlova tamté¾stefek@uivt.cas.cz zvarova@uivt.cas.czobor studia:pravdìpodobnost a matamatická statistikaV pøíspìvku budou prezentovány základní statické modely( recesivní, aditivní a intermediálnímodel) , pomocí nich¾ lze odhadovat zpùsob dìdiènosti onemocnìní. Dále pak budou ukázányodhady parametrù jednotlivých modelù metodou maximální vìrohodnosti a momentovou meto-dou s uvedením jejich základních vlastností. Odhady parametrù jsou zalo¾eny na výskytu urèitéhoantigenu, který souvisí se zkoumanou nemocí. Uva¾ované modely lze roz¹íøit o negetickou slo¾ku(sporadické pøípady) , která v sobì zahrnuje vnìj¹í faktory mající vliv na výskyt onemocnìní, atedy na výskyt antigenových genotypù u nemocných jedincù. Pøi kombinaci dvou a více anti-genù souvisejících s jistou nemocí mù¾ene uvedené modely dále zobecnit. To v¹ak pøiná¹í nìkolikproblémù týkajících se explicitního vyjádøení odhadù parametrù. Souèástí prezentace bude takéukázka aplikací modelù pro nìkterá onemocnìní spolu s interpretací a mo¾ným vyu¾itím výsledkùv praxi.Odkazy[1] Thomson G.: Investation of the mode of inheritance of the HLA associated diseases by themethod of antigen genotype frequencies among diseased individuals, Tissue Antigens 21, p.84{104, 1983[2] Sr¹eò ©. , Sr¹òová K.: Základy klinickej genetiky, Osveta, 1995[3] Buc M. , Ferenèík M.: Imunogenetika, Alfa plus, 1994
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Neuronové sítì s komplexními perceptronydiplomant:Mgr. Arno¹t ©tìdrý ¹kolitel:RNDr. Jiøí Wiedermann, DrSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 tamté¾arnost@uivt.cas.cz wieder@uivt.cas.czobor studia:teoretická informatikaVýzkum aproximaèních schopností neurových sítí udìlal v devadesátých letech významný pokrokviz napø.[1]. Obecné nástroje k dokazování universální aproximaèní vlastnosti Neuronových sítívyu¾ívají Taylorova rozvoje a vyhlazování funkce pomocí konvoluce. Tyto techniky nelze zcelapou¾ít pøi studiu sítí s komplexními jednotkami viz [5], [6]. Mo¾né pøístupy (aplikace øe»ezovýchzlomkù, spinorù, a racionálních aproximací) budou náplní pøíspìvku.Odkazy[1] Barron, A.R., Universal approximation bounds for superpositions of sigmoidal function, IEEETransactions on information theory, 39, 3, 1993.[2] Danilov V.L. et al, Mathematical analysis (in Russian), Moscow, 1961.[3] Euler L., De fractionibus continuis observatione, Comm. Acad. Sci. Imper. Petropol, 11, 1739.[4] Fahlman S., Lebiere C., The cascade correlation learning architecture, CS-90-100, August1991.[5] Hirose, A., Dynamics of Fully Complex-Valued Neural Networks, Electronics Letters 16, 1492-1493, 1992.[6] Hirose, A., Continuous Complex-Valued Back-Propagation Learning, Electronics Letters 20,1854{1855, 1992.[7] K�urková, V, ©míd, J, An Incremental archite algorithm for feedforward neural nets, Proceedingof IEEE workshop computer-intensive methods in control and signal processing (in press).[8] Rumelhart, D.E., Hinton, G.E., Williams, R.J., Learning Representations by Back{Propagating Errors. Nature, 323, 533-536, 1986[9] Vostrecov B. A., Krejnes M. A., On approximation of continues functions by superpositionsof plane waves, Dokl. Akad. Nauk. USSR., 140/6, pp. 1237{1240, Moscow, 1961.[10] Wall H.S., Analytic Theory of Continued Fractions, Van Nostrand, New York, 1948.22



Optimální algoritmus pro vyhledávání na Turingovì strojidiplomant:Mgr. Ivana Vovsová ¹kolitel:RNDr. Jiøí Wiedermann, DrSc.KTI MFF UKMalostranské námìstí 25Praha 1 Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8vovsova@barbora.m�.cuni.cz wieder@uivt.cas.czobor studia:teoretická informatikaV pøíspìvku bude prezentován nový optimální algoritmus slou¾ící k vyhledávání pøesného výskytuvzorku v textu. Tento algoritmus je zalo¾en na my¹lenkách Knuth-Morris-Prattova algoritmu.Pracuje na sedmipáskovém Turingovì stroji s oddìlenou vstupní páskou v èase O(m+n) a prostoruO(m), kde m je délka vzorku a n je délka textu.
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Representation of 3-D Scenes by a Collection of 2-D Imagesdiplomant:Ing. Tomá¹ Werner ¹kolitel:Doc. Ing. Václav Hlaváè, CSc.ÈVUT FELKatedra øídící technikyKarlovo námìstí 13121 35 Praha ÈVUT FELKatedra øídící technikyKarlovo námìstí 13121 35 Prahawerner@vision.felk.cvut.cz hlavac@vision.felk.cvut.czobor studia:robotika a øídící technikaMethods which are able to capture a real object and render it from an arbitrary viewpoint usuallyuse a 3-D model of the object. The bottleneck of these methods is the necessity to explicitly recon-struct the 3-D model of the scene, which is a non-trivial problem, often failing for objects of morecomplex shapes. In our work, we show that, provided that only rendering is required, the objectcan be represented as a sparse set of views rather than a 3-D model, and the model reconstructioncan thus be avoided. The new bottleneck becomes the correspondence problem, being simpler than3-D reconstruction. Thus, more complex objects can be handled. In addition, faster access to aview can possibly be achieved than by rendering the 3-D model.During the time we conduct our research, this approach of so-called image-based scene repre-sentation has become a hot research topic within the computer vision comunity. Thus, we graduallyshifted our research activities from pointing that the approach is promising and indicating solutionsof its subproblems (e.g. [2, 4, 3]) to addressing more special issues relevant to the approach (e.g.[1, 5]).In our contribution we will introduce the whole area of image-based scene representation andthen present our own results, both theoretical and experimental.Odkazy[1] V. Hlaváè, A. Leonardis, and T. Werner. Automatic selection of reference views for image-based scene representations. In B. Buxton and R. Cipolla, editors, Proceedings of the EuropeanConference on Computer Vision, Lecture Notes in Computer Science, No. 1064, pages 526{535,Heidelberg, Germany, April 1996. Springer Verlag.[2] T. Werner, R. Hersch, and V. Hlaváè. Rendering real-world objects using view interpolation.In ICCV95, pages 957{962, Boston, USA, June 1995. IEEE Press.[3] T. Werner, R. D. Hersch, and V. Hlaváè. Rendering real-world objects using view interpolation.In F. Solina and W. G. Kropatsch, editors, Proceedings of the 16th meeting of the Austrian As-sociation for Pattern Recognition and 1st meeting of the Slovenian Society for Pattern Recogni-tion, Maribor, Slovenia, pages 123{131, Heidelberg, Germany, May 11-12 1995. OstereichischeComputer Gesellschaft, Oldenbourg. 24



[4] T. Werner, R. D. Hersch, and V. Hlaváè. Rendering real-world objects without 3-d model. InV. Hlaváè and R. ©ára, editors, Proceedings of the 6th International Conference on Compu-ter Analysis of Images and Patterns, CAIP'95, pages 146{153, Praha, Czech Republic, 1995.Springer Verlag.[5] T. Werner, V. Hlaváè, A. Leonardis, and T. Pajdla. Selection of reference views for image-basedrepresentation. In Proceedings of the 13-th International Conference on Pattern Recognition,Vienna, Austria, August 1996. To appear.
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Bunìèná sí»- neuronová sí» se zobecnìnými neuronydiplomant:Mgr. Pøemysl ®ák ¹kolitel:Ing. Marcel Jiøina, DrSc.Ústav informatiky a výpoèetní technikyPod Vodárenskou vì¾í 2Praha 8 tamté¾zak@uivt.cas.cz marcel@uivt.cas.czobor studia:imunologieImunitní systém je jednou z pomìrnì autonomních soustav v ¾ivém organismu. Vysoká pøíbuz-nost mezi ním a neuronovým systémem mì vedly k tomu, pokusit se prozkoumat blí¾e mo¾nostivyu¾ití teorie umìlých neuronových sítí k sestrojení dynamické sítì zalo¾ené na principech imunit-ního systému. Cíle mé práce jsou vpodstatì dva. Jednak zjistit a popsat dynamiku sítí tvoøenýchtìmito buòkami, dále pak porovnat funkci modelu s funkcí sítì skuteèných imunitních bunìk.Výkonným prvkem této vpodstatì neuronové sítì je tzv. buòka, která je dynamickým zobecnì-ním jednoduchého modelu neuronu (obr.1). Tento neuron je obohacen o mo¾nost pohybu, dìlenía zániku. Jednotlivé neurony (buòky) nemají mezi sebou pevné spoje, nýbr¾ mìní svoji vzájemnoupolohu s èasem. Na základì své aktivity se také dìlí, pøípadnì zanikají. Sí» je pak vlastnì jakýmsidynamickým regulátorem reagujícím na podnìt zvenèí. Chování sítì by v koneèném dùsledku mìlopøipomínat øe¹ení soustav diferenciálních rovnic, které byly ji¾ mnohokrát pou¾ity pro modelováníimunitní odpovìdi.Jedná se zde vpodstatì o podobný pøístup jako u prvních modelù chování nervové soustavy,kdy popis pomocí soustav diferenciálních rovnic byl nahrazen paralelním modelem.Zde pøedstavím zatím jednoduché jedno- , pøíp. dvourozmìrné sítì s jednoduchou dynamikoua málo parametry. Slo¾itìj¹í modely budou následovat po dal¹ích konzultacích s imunology.l1W1 -l2W2 -...lnWn - P A (INP ) -6REC li . . . vzdalenost i-té buòkyWi . . . koe�cient vztahu s i-toubuòkouREC . . . aktivita receptorù na po-vrchu buòky (práhy)A (INP ). . . zvonovitá f-ce aktivitybuòkyObrázek 1: Buòka - výkonný prvek sítì26
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