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NUMERICKÉ METODY VE FORTRANU 
2. LINEÁRNÍ ALGEBRA 
 
Knihovny BLAS a LAPACK 
Volně dostupná optimalizovaná knihovna s přímými řešiči soustav algebraických rovnic s plnými, pásovými 
a symetrickými maticemi v reálném a komplexním oboru, s řešiči pro lineární metodu nejmenších čtverců, SVD 
rozklad a vlastní čísla a vektory. Existuje v řadě variant (CULA pro GPU, ScaLAPACK pro klastry s MPI), někdy 
i komerčních, je součástí větších knihoven (MKL, ACML ad.). Svým výkonem závisí na výkonu BLASu, který je s ní 
obvykle distribuován.  
 
Maticové násobení 
Vyčíslení  CM×N = AMxK . BKxN  neboli po prvcích  cmn = ∑k=1,K amk . bkn, m=1, ..., M, n=1, ..., N, vyžaduje pro 
čtvercové matice o N řádcích N2 skalárních součinů, každý o N součinech a N-1 součtech, celkem O(N3) operací. 
Fortran 77: tři vnořené cykly, do j=1,n; do i=1,n; t=0.; do k=1,n; t=t+a(i,k)*b(k,j); enddo; c(i,j)=t; enddo; enddo 
Fortran 90: funkce matmul, c=matmul(a,b) 
BLAS Level 3: funkce sgemm/dgemm pro operaci alpha*op(A)*op(B)+beta*C v real(4)/(8) (dostupné i v complex) 
 call dgemm(transa,transb,m,n,k,alpha,a,lda,b,ldb,beta,c,ldc) 
kde matice jsou umístěny v polích a(lda,*), b(ldb,*), c(ldc,*), ld=leading dimension, a transa, transb mohou být 
'N', 'T', 'H' pro jejich volitelnou transpozici nebo hermitovské sdružení matic A a B. 
 
Linux 
Linuxové distribuce běžně obsahují přeložený BLAS i LAPACK, které jsou snadno linkovatelné k překladačům 
(gfortran, g95, ifort, pgfortran), nemusí však být paralelizované ani zvlášť výkonné. Distribuce Ubuntu 64bit 10.04: 
 gfortran -O2 -L/usr/lib64 -llapack file.f90 
S překladačem ifort se instaluje knihovna Intel MKL (software.intel.com/en-us/articles/intel-mkl), jejímiž součástmi 
jsou optimalizovaný BLAS i LAPACK, přizpůsobené pro vláknovou (OpenMP) paralelizaci. MKL lze linkovat k mnoha 
překladačům, příkazový řádek však může být složitý; lze si pomoci webovým Intel MKL Link Line Advisor. 
Paralelizovaný překlad pro ifort 11.1 a MKL 10.2 (počet vláken řídí proměnná prostředí MKL_NUM_THREADS): 
 ifort -mkl file.f90 
Ukázky neparalelizovaného překladu s MKL 10.2 (proměnná prostředí LIBMKL s cestou ke knihovně): 
 ifort -mkl=sequential file.f90 
 gfortran (nebo g95) -O2 -lmkl_gf_lp64 -lmkl_sequential -lmkl_core file.f90 
 pgfortran -fast -L$LIBMKL -lmkl_intel_lp64 -lmkl_sequential -lmkl_core file.f90 
Knihovna ACML (developer.amd.com/libraries/acml) je volně dostupná pro gfortran, ifort i pgfortran v sériové 
a paralelní verzi. Je obsažena v balíčku s pgfortranem. Ukázka překladu pro ACML 4.4.0: 
 pgfortran -L$LIBACML -lacml file.f90 (nebo -lacml_mp pro paralelní běh) 
Knihovna IMSL (www.roguewave.com) 
Ukázka pro FNL 7.0: ... 
Knihovna CUBLAS je z volně dostupného NVIDIA CUDA Toolkitu (developer.nvidia.com/cuda) a implementuje BLAS 
pro GPU. Vyžaduje explicitní přenos dat do paměti GPU, a může tak být pohodlnější CUBLAS volat prostřednictvím 
knihoven vyšší úrovně. Jednou z nich jsou polokomerční CULA Tools (www.culatools.com). Ukázka pro CULA R13: 
 ifort -lcula_lapack file.f90 
 gfortran -O2 -lcula_lapack file.f90 
 pgfortran -fast -L$LIBCULA -lcula_lapack file.f90 
Neparalelizované maticové násobení na Intel i7/3,0 GHz s Ubuntu 64 bit pro dvě DP matice o 5000 řádcích provede 
default LAPACK za 107 s, MKL i ACML za 20 s a CULA na NVIDIA GTX 470 za 3 s. Fortranský program 
s 3 vnořenými cykly trvá pro 2500 řádků přes 120 s, fortranský matmul podobně, v některých konstelacích se však 
může provést s výkonem blízkým LAPACKu. 
Pozn. Na našich strojích jsou připraveny proměnné prostředí linkLAPACK, linkMKL, linkMKLg, linkACML a linkCULA 
pro usnadnění překladu pro sériový běh, např. 
 ifort $linkMKL $linkCULA file f.90 ; gfortran -O2 $linkMKLg file.f90 ; pgfortran -fast $linkACML file.f90 
 
Windows 
Snadnou cestou k LAPACKu je projekt LAPACK for Windows (icl.cs.utk.edu/lapack-for-windows) s nepříliš 
výkonnými přeloženými (pre-built) knihovnami kompatibilními s gfortran/g95 a ifort. I překladač pgfortran obsahuje 
vlastní, méně výkonné překlady BLASu a LAPACKu. Knihovna Intel MKL je výkonná a kompatibilní s řadou 
překladačů, její licence pro Windows je však komerční. ACML je zdarma, dostupné jsou však jen verze pro ifort 
a pgfortran. IMSL FNL (Fortran Numerical Library) se nabízí komerčně, jeho interní BLAS je však málo výkonný a je 
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žádoucí linkovat BLAS z MKL nebo ACML (verze pro ifort to umožňuje, pro pgfortran nikoliv). Knihovnu CULA pro 
GPU lze linkovat bez obtíží s mnoha překladači. 
Překladové příkazy pro win 32 bit a gfortran, g95, ifort (volat skript ifortvars ia32) a pgfortran (volat pgi_env): 
pre-built: gfortran -O2 -L%LIBLAPACK% -llapack -lblas file.f90 (LIBLAPACK: cesta ke knihovnám) 
 g95 -O2 -llapack -lblas file.f90    (G95_LIBRARY_PATH: cesta ke knihovnám) 
 pgfortran -llapack -lblas file.f90 
MKL: ifort /Qmkl file.f90     (pro počet vláken proměnná MKL_NUM_THREADS) 
 pgfortran -lmkl_intel_s_dll -lmkl_sequential_dll -lmkl_core_dll file.f90 (volat skript mklvars) 
ACML: pgfortran -Mdll -Munix file.f90 %LIBACML%\libacml.lib (LIBACML: cesta k libacml*.lib) 
IMSL: ifort %FFLAGS% file.f90 %LINK_FNL%  (volat skript fnlsetup, default s MKL) 
 pgfortran %FFLAGS% file.f90 %LINK_FNL% (volat skript fnlsetup, nezbytné -Munix, MKL a ACML nelze) 
CULA: gfortran -O2 -L%LIBCULA% -lcula_core -lcula_lapack file.f90 (LIBCULA: cesta k souborům *.dll) 
 g95 -O2 -lcula_core -lcula_lapack file.f90 (G95_LIBRARY_PATH: cesta ke knihovnám) 
 ifort file.f90 %LIBCULA%\cula_core.lib %LIBCULA%\cula_lapack.lib (LIBCULA: cesta k souborům *.lib) 
 pgfortran -lcula_core -lcula_lapack file.f90 
Je vhodné nastavit proměnné prostředí INCLUDE, LIB a PATH a pro g95 proměnnou G95_LIBRARY_PATH. Pro 
MinGW gfortran je volba -L nezbytná. Zdá se, že pgfortran (32 bit) volbou -llibrary vyžaduje soubory library.dll 
a liblibrary.lib, může tak být nutné kopírovat soubory *.lib na lib*.lib (případ knihoven MKL a CULA). 
Neparalelizované maticové násobení na Intel Core 2/2,5 GHz s Windows XP 32 bit pro dvě DP matice o 2500 
řádcích provede pre-built LAPACK za 24 s, MKL za 3 s, ACML za 13 s a CULA na NVIDIA GTX 470 za méně než 1 s. 
Fortranský program s 3 vnořenými cykly trvá přes 120 s, fortranský matmul proběhl stejně rychle jako pre-built 
LAPACK, i rychleji. Násobení matic o 5000 řádcích trvalo (Intel Core 2/2,5 GHz) s MKL 10.3 27 s a s ACML 4.4.0 
100 s; tentýž hardware na Linuxu 64 bit s MKL i ACML násobil 27 s. 
 
Soustavy lineárních algebraických rovnic, NR kap. 2 
Úloha: řešit soustavu A . x = b ,  kde A je čtvercová matice soustavy, x vektor neznámých a b pravá strana. 

Po řádcích: ∑k=1..n Aik xk = bi ,  i = 1..n. 
Gaussova eliminační metoda je sice algebraickou metodou první volby, v praktickém počítání (LAPACK, NR) jsou 
však upřednostněny (algebraicky ekvivalentní) faktorizační metody. Vedle těchto tzv. přímých metod s kubickou 
časovou složitostí stojí metody iterační, určené pro velké soustavy s řídkými maticemi; časová složitost iteračních 
metod se odvozuje od řídkosti matic. 
 
Triviální případy 
Snadno řešitelnými případy, co do složitosti algoritmu i časové složitosti řešení, jsou soustavy s diagonální 
a třídiagonální maticí (časová složitost O(n)) a soustavy s trojúhelníkovými maticemi (časová složitost O(n2)). 
Soustava s diagonální maticí, D . x = b, dik = 0 pro i ≠ k (a samozřejmě dii ≠ 0) 
řešení  xi = bi / dii. 
Dopředná substituce pro soustavu s dolní (lower) trojúhelníkovou maticí, L . x = b, lik = 0 pro i < k 
neznámé xi se postupně získávají řešením rovnic směrem od první k poslední, 
 do i=1,n; t=b(i); do k=1,i-1; t=t-l(i,k)*x(k); x(i)=t/l(i,i); enddo; enddo 
Zpětná substituce pro soustavu s horní (upper) trojúhelníkovou maticí, U . x = b, uik = 0 pro i > k 
neznámé xi se postupně získávají řešením rovnic směrem od poslední k první (NR 2.2.4), 
 do i=n,1,-1; t=b(i); do k=i+1,n; t=t-u(i,k)*x(k); x(i)=t/u(i,i); enddo; enddo 
Soustava s třídiagonální maticí, s nulami všude vyjma prvků ai-1,i, aii a ai+1,i 
dvouprůchodově: eliminace subdiagonálních prvků, zpětná substituce pro matici se superdiagonálou 
 do i=2,n; {eliminuj a(i+1,1)}; enddo; do i=n,1,-1; {zpětně substituuj pro x(i)}; enddo 
 
Gaussova eliminační metoda, NR kap. 2.1–2.2 
Nulováním nediagonálních, resp. poddiagonálních prvků matice soustavy pomocí odčítání vhodných násobků jiných 
řádků (eliminačními transformacemi) se kráčí ke tvaru 
  D . x = b’, resp.  U . x = b’’, 
kde D je diagonální matice a U horní trojúhelníková matice. Časová složitost eliminace je O(n3), neboť n2–n, resp. 
(n2–n)/2 prvků se eliminuje odčítáním n-prvkových řádků, časová složitost řešení pro D, resp. U uvedena výše. Pro 
numerickou stabilitu je nezbytná sloupcová (záměna jen sloupců), řádková (záměna jen řádků) nebo úplná 
pivotace tak, aby v odčítané rovnici prvek (pivot) s největší absolutní hodnotou (normalizovaných rovnic) ležel na 
diagonále. 
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Faktorizační metody, NR kap. 2.3, 2.6, 2.9, 2.10 
LU rozklad 
Krok „A“: Nalezení rozkladu na součin dvou faktorů 
  A = L . U, 
kde L je dolní (lower) trojúhelníková (zde s jedničkami na diagonále) a U horní (upper) trojúhelníková matice.  
Úloha (vlastně soustava n2 nelineárních rovnic pro n2 neznámých lij, uij) je přímočará při vhodné volbě pořadí: 
Croutův algoritmus „zleva po sloupcích“ (NR obr. 2.3.1) s časovou složitostí O(n3). 
Krok „b“: Řešení soustavy 
   A . x = ( L . U ) . x = L . ( U . x )  = b 
řešením 2 soustav s trojúhelníkovými maticemi, 

L . y = b, U . x = y, 
každou s časovou složitostí O(n2). Vektor b potřeba až v kroku „b“. 
Pro determinant platí det A = det L . det U = Πi=1

n uii , neboť determinanty trojúhelníkových matic jsou snadné. 
Pásové matice o šířce pásu m = m1+1+m2, kde m1 je počet nenulových prvků ve sloupci pod diagonálou (či vlevo 
od) a m2 totéž nad diagonálou, mají vlastní variantu LU rozkladu s časovou složitostí O(n), závislou ovšem také na 
m. LU rozklad nezachovává pásovost v maticích L a U (jejich nenulových prvků je více než nenulových prvků A), 
avšak varianta ILU (incomplete LU) ignorující nenulové prvky mimo pás se užívá pro zvýšení efektivity iteračních 
metod. 
Choleského rozklad A = L . LT („L odmocninou A“) s poloviční časovou složitostí LU rozkladu lze použít pro 
symetrické pozitivně definitní matice, metoda SVD (singular value decomposition, A = U . W . VT) je vhodná pro 
špatně podmíněné úlohy nebo přeurčené a podurčené problémy s obdélníkovými maticemi. 
Řešení soustavy v Octave: dělení sloupcového vektoru maticí zleva, A=[0 1;1 0]; b=[1 0]'; x=A\b, zkouška A*x. 
 
Iterační metody 
Jsou nezbytné pro řešení velkých soustav (n » 103), které ovšem mají řídkou matici (s mnoha nulovými prvky). 
Soustava  A . x = b  se upraví na tvar   

x(k+1) = H . x(k) + g,   
kde H se nazývá iterační maticí; iterace konvergují k řešení x tehdy, je-li spektrální poloměr H (maximum 
z vlastních čísel v absolutní hodnotě) menší než 1. Prakticky pak úspěch spočívá v efektivní realizaci součinu 
iterační matice s obecným vektorem, H . v, a na kvalitě odhadu x(0). Otázka volby x(0) je někdy snadná, např. při 
řešení úlohy vyvíjející se v čase lze iterace v nové časové hladině startovat konečným řešením z předchozí časové 
hladiny, x(0)(t+dt) = x(final)(t), jindy může stačit řešení D . x(0) = b nebo řešení pro ILU rozklad matice A. 
Jacobiova metoda 
Pro rozklad A = L’ + D + U’, kde L’ a U’ jsou trojúhelníkové matice s nulami na diagonále, lze v řešené soustavě 
vše kromě D . x převést na pravou stranu a doplněním iteračních indexů získat iterační vzorec 
  D . x(k+1) = – (L’ + U’) . x(k) + b. 
Na pořadí vyčíslování prvků vektoru x(k+1) nezáleží, metoda je vhodná pro paralelizaci. 
Gaussova-Seidelova metoda 
Převodem U’ . x na pravou stranu a doplněním iteračních indexů se získá soustava s dolní trojúhelníkovou maticí 
řešitelná dopřednou substitucí, tedy sériově, od prvního prvku k poslednímu, 
   (L’ + D) . x(k+1) = –U’ . x(k) + b. 
Obě metody konvergují pro ostře diagonálně dominantní matice, Gaussova-Seidelova metoda i pro symetrické 
pozitivně definitní matice, zkusit je lze i v jiných případech. Rychlost konvergence obou metod je však malá. 
Knihovny 
Efektivní iterační řešiče jsou součástí řady knihoven, často vyvíjených pro klastry s MPI. Za nejrychlejší iterační 
metodu se považuje multigridová (MG) metoda, populární jsou varianty metody sdružených gradientů (CG). 
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