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Függvények tulajdonságai

N-változós valós függvények

 pl.: f(x,y) = (x-2)2*(y-3)2 

Minimumhely: ahol a legkisebb értéket felveszi

 (itt pl. (x=2, y=3))

Elsőrendű szükséges feltétel f'=0

 de itt parciális deriváltak vannak...

 nem tudunk pontosan számolni



Gradiens módszer

Vegyünk egy kiinduló pontot

Nézzük meg, hogy merre mutat a derivált…

 és lépjünk az ellenkező irányba

Na de mekkorát??

 nem függhet a deriválttól (f(x) és 5×f(x) probléma)

 lehet konstans, amit az iterációszám növelésével 
csökkentünk



Más módszerek

Okosabb módszerek, amik tudnak valamit a 
lépésközről is mondani

● Newton-módszer: szorozzuk be a gradienst a 
második derivált inverzével (négyzetes mátrix)

● Gauss-módszer: a hibát egy vektor hosszaként 
írjuk fel, majd ebből becsüljük a második deriváltat

● Levenberg-Marquardt-módszer: okosan keveri a 
módszereket, az aktuális helyzettől függően

[Link]

http://cg.elte.hu/~hajder/latas/jegyzet/matek/numerikus_opt/numerikus_opt.pdf


Alkalmazások

Kör/ellipszis illesztése pontokra



Alkalmazások

Kör/ellipszis illesztése pontokra

Minimizing fuction ((((pow((((((((0.500000f-x1)*cos(x5))+((0.550000f-x2)*sin(x5)))*(((0.500000f-x1)*cos(x5))+
((0.550000f-x2)*sin(x5))))/(x3*x3))+(((((0.500000f-x1)*sin(x5))-((0.550000f-x2)*cos(x5)))*(((0.500000f-
x1)*sin(x5))-((0.550000f-x2)*cos(x5))))/(x4*x4)))-1),2.000000f)+pow((((((((1.500000f-x1)*cos(x5))+((1.500000f-
x2)*sin(x5)))*(((1.500000f-x1)*cos(x5))+((1.500000f-x2)*sin(x5))))/(x3*x3))+(((((1.500000f-x1)*sin(x5))-
((1.500000f-x2)*cos(x5)))*(((1.500000f-x1)*sin(x5))-((1.500000f-x2)*cos(x5))))/(x4*x4)))-1),2.000000f))
+pow((((((((5.500000f-x1)*cos(x5))+((0.500000f-x2)*sin(x5)))*(((5.500000f-x1)*cos(x5))+((0.500000f-
x2)*sin(x5))))/(x3*x3))+(((((5.500000f-x1)*sin(x5))-((0.500000f-x2)*cos(x5)))*(((5.500000f-x1)*sin(x5))-
((0.500000f-x2)*cos(x5))))/(x4*x4)))-1),2.000000f))+pow((((((((3.000000f-x1)*cos(x5))+((1.750000f-
x2)*sin(x5)))*(((3.000000f-x1)*cos(x5))+((1.750000f-x2)*sin(x5))))/(x3*x3))+(((((3.000000f-x1)*sin(x5))-
((1.750000f-x2)*cos(x5)))*(((3.000000f-x1)*sin(x5))-((1.750000f-x2)*cos(x5))))/(x4*x4)))-1),2.000000f))
+pow((((((((4.500000f-x1)*cos(x5))+((1.550000f-x2)*sin(x5)))*(((4.500000f-x1)*cos(x5))+((1.550000f-
x2)*sin(x5))))/(x3*x3))+(((((4.500000f-x1)*sin(x5))-((1.550000f-x2)*cos(x5)))*(((4.500000f-x1)*sin(x5))-
((1.550000f-x2)*cos(x5))))/(x4*x4)))-1),2.000000f)) starting from (1, 1, 1, 1, 0, ) ...
Local minimum found at (2.978, 0.313398, 2.5448, 1.468, 0.035, ) in 118 ms
----------------------------------------
Ellipse center: (2.978, 0.313398), radiuses: (2.5448, 1.468), rotation angle: 0.035

De ennek a függvénynek a deriváltjai is elég 
hosszúak…
Ráadásul öt van belőlük
És különben is, hogyan számoljuk ki őket?



Automatikus differenciálás

Duális számok: komplex számok másképp
a+b*ε, ahol ε2 = 0

f(a+b*ε) = f(a) + b*f'(a)*ε

b=1 esetén könnyen kiértékelhető a derivált

Többváltozós esetben nem ilyen egyszerű…
pl. 3. változó szerinti parciális esetén a 
harmadikhoz hozzáadjuk ε-t, a többihez nem



GPU

Háromdimenziós rajzolást segítő hardver
A CPU-hoz képest sokkal több maggal rendelkezik

Nvidia GeForce 
GTX 690

Intel® Core™ 
i7-3930K

2012. április 2011. december

3072 szál 12 szál

915 MHz alapórajel 3.2 GHz alapórajel

2460 GFLOPS 153.6 GFLOPS

Forrás: [1], [2] Forrás: [1], [2]

De ezzel csak akkor megyünk 
valamire, ha a szálakat 
tényleg ki tudjuk használni

http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-690/specifications
http://hgpu.org/?p=9855
http://ark.intel.com/products/63697/Intel-Core-i7-3930K-Processor-12M-Cache-up-to-3_80-GHz
http://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/processors/corei7/sb/core_i7-3900_d.pdf


GPU - OpenCL

Osszuk ki a rengeteg derivált-kiszámítást a szálaknak
Az automatikus deriválással csak generáljuk a kódokat

OpenCL kódot generáljunk, ami (nem csak) GPU-ra 
fordítható le a programunk (C++) futása közben

Probléma: nem tudjuk, hogy hol kellenének a deriváltak



További alkalmazások

Számítógépes látási problémák



● Köszönöm a figyelmet!
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