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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επίλυση διάφορων προβληµάτων γραµµικού 

προγραµµατισµού σε µορφή mps από 4 πακέτα επίλυσης γραµµικών προβληµάτων και η σύγκριση 

της απόδοσης αυτών των πακέτων. 

Στην Εισαγωγή παρουσιάζουµε βασικές έννοιες του γραµµικού προγραµµατισµού (Linear 

programming-LP), παραδείγµατα προβληµάτων και τρόπους επίλυσης των προβληµάτων. Τέλος 

παρουσιάζονται και κάποιοι πολύ γνωστοί αλγόριθµοι. 

Στα κεφάλαια 2-5 παρουσιάζονται τα πακέτα που χρησιµοποιήθηκαν για την επίλυση των 

παραδειγµάτων. Τα προγράµµατα  αυτά είναι τα PCx, BPMPD, GIPALS και TOMLAB. Για κάθε 

πρόγραµµα παρουσιάζονται ο τρόπος εγκατάστασης σε Windows και Linux, το περιβάλλον τους, ο 

τρόπος επίλυσης και άλλα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε πακέτου. 

Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται σε πίνακες και διαγράµµατα τα αποτελέσµατα της επίλυσης 

των προβληµάτων από τα πακέτα που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

Τέλος καταλήγουµε σε κάποια συµπεράσµατα µε κύριο ότι το καλύτερο από όλα τα πακέτα 

θεωρείται το BPMPD µε µικρή διαφορά απέναντι στο TOMLAB και καταλήγουµε µε κάποιες ιδέες 

για περαιτέρω µελέτη όπως προσθήκη άλλων πακέτων και ακόµα περισσότερα κριτήρια σύγκρισης 

ή λύσεις για βελτίωση των συγκεκριµένων αλγορίθµων που χρησιµοποιούν τα προγράµµατα της 

µελέτης µας. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Ορισµός 

 

Γραµµικός προγραµµατισµός (Linear programming-LP) είναι µια µαθηµατική µέθοδος για 

τον καθορισµό ενός τρόπου για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσµατος (όπως το µέγιστο 

κέρδος ή το ελάχιστο κόστος) µε ένα δεδοµένο µαθηµατικό µοντέλο και µία λίστα απαιτήσεων 

συµβολισµένα µε γραµµικές σχέσεις. 

Ένα πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού µπορεί να οριστεί µεγιστοποιώντας ή 

ελαχιστοποιώντας ένα σύνολο γραµµικών περιορισµών. Οι περιορισµοί µπορεί να είναι ισοτηκοί ή 

ανισοτικοί.  

Πιο συγκεκριµένα,  ένα γραµµικό πρόβληµα ορίζεται όπως παρακάτω. Με δεδοµένα: 

• n µεταβλητές x1, . . . , xn. 

• m γραµµικές ισότητες ή ανισότητες µε αυτές τις µεταβλητές. π.χ.,  3x1 + 4x2 ≤ 6, 0 ≤ 

x1 ≤ 3, κτλ. 

• Μπορούµε επίσης να έχουµε µια γραµµική αντικειµενική συνάρτηση όπως τη 2x1 + 

3x2 + x3. 

Στόχος: 

• Να βρούµε τιµές για τα xi  που να ικανοποιούν τους περιορισµούς και να µεγιστοποιούν (ή 

ελαχιστοποιούν) την αντικειµενική συνάρτηση.  

Ο γραµµικός προγραµµατισµός µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλά πεδία µελέτης. 

Χρησιµοποιείται πιο διαδεδοµένα στα οικονοµικά, αλλά µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για 

µερικά προβλήµατα µηχανικής. Μοντέλα γραµµικού προγραµµατισµού χρησιµοποιούν βιοµηχανίες 

στους τοµείς των µεταφορών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και κατασκευών. Έχει αποδειχθεί 

χρήσιµος στη µοντελοποίηση ποικίλων προβληµάτων οργάνωσης, δροµολόγησης, 

προγραµµατισµού, ανάθεσης και σχεδιασµού. 
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1.2 Το πρότυπο πρόβληµα µεγιστοποίησης 

 

Έχουµε ένα διάνυσµα µε n στοιχεία x = (x1, . . . , xn)T, το οποίο θέλουµε να µεγιστοποιηθεί. 

cTx = c1x1 + · · · + cnxn 

µε περιορισµούς 

a11x1 + a12x2 + · · · + a1nxn ≤ b1 

a21x1 + a22x2 + · · · + a2nxn ≤ b2 

... 

am1x1 + am2x2 + · · · + amnxn ≤ bm 

(ή Ax ≤ b) 

και 

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, . . . , xn ≥0 (ή x ≥ 0). 

 

1.3 Το πρότυπο πρόβληµα ελαχιστοποίησης  

 

Έχουµε ένα διάνυσµα µε m στοιχεία y = (y1, . . . , yn)T, το οποίο θέλουµε να ελαχιστοποιηθεί. 

yTb = y1b1 + · · · + ymbm 

µε τους περιορισµούς 

y1a11 + y2a21 + · · · + ymam1 ≥ c1 

y1a12 + y2a22 + · · · + ymam2 ≥ c2 

... 

y1a1n + y2a2n + · · · + ymamn ≥ cn 

(ή yTA ≥ cT) 

και 

y1 ≥ 0, y2 ≥ 0, . . . , ym ≥0 (ή y ≥ 0). 

 

Να σηµειωθεί ότι οι κύριοι περιορισµοί παρουσιάζονται µε ≤ για το πρόβληµα 

µεγιστοποίησης και µε ≥ για το πρόβληµα ελαχιστοποίησης.  

�

�

�

�

�
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1.4 Το πρόβληµα της δίαιτας 

 

Υπάρχουν m διαφορετικοί τύποι τροφίµων, F1, …, Fm, που περιλαµβάνουν διαφορετικές 

ποσότητες n θρεπτικών ουσιών, N1, …, Nn, που είναι βασικά για την καλή υγεία. Έστω το cj  είναι 

το ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα θρεπτικών συστατικών, Nj. Έστω το bi  είναι η τιµή ανά 

µονάδα τροφής, Fi. Έστω το aij είναι η ποσότητα του θρεπτικού συστατικού Nj που περιέχεται στη 

µονάδα τροφής Fi. Το πρόβληµα είναι να χορηγήσουµε τα απαιτούµενα θρεπτικά συστατικά στο 

ελάχιστο κόστος. 

Έστω το yi είναι ο αριθµός των µονάδων τροφής Fi που πρέπει να αγοραστεί κάθε µέρα. Το 

κόστος ανα ηµέρα µιας τέτοιας δίαιτας είναι  

b1y1 + b2y2 + … + bmym.    (1) 

Η ποσότητα των θρεπτικών συστατικών Nj που περιέχονται σε αυτή τη δίαιτα είναι 

a1jy1 + a2jy2 + … + amjym. 

για j = 1,…, n. Πρέπει να ισχύουν όλες οι απαιτήσεις για µια τέτοια δίαιτα, δηλαδή 

a1jy1 + a2jy2 + … + amjym ≥ cj  για j = 1,..., n.   (2) 

Βέβαια, δε µπορούµε να αγοράσουµε αρνητική ποσότητα τροφής, οπότε αυτόµατα έχουµε 

τους περιορισµούς 

y1 ≥ 0, y2 ≥ 0,..., ym ≥ 0.    (3) 

Το πρόβληµα µας είναι να ελαχιστοποιήσουµε τη συνάρτηση (1) µε τους περιορισµούς (2) 

και (3). Αυτό ακριβώς είναι το πρόβληµα ελαχιστοποίησης. 

 

1.5 Επαυξηµένη µορφή (χαλαρή µορφή) 

 

Τα προβλήµατα Γ.Π. Πρέπει να µετατραπούν στην επαυξηµένη (augmented) µορφή τους πριν 

λυθούν από τον αλγόριθµο simplex. Αυτή η µορφή παρουσιάζει µη αρνητικές χαλαρές µεταβλητές 

(slack variables) για να αντικαταστήσουν τις ανισότητες µε ισότητες στους περιορισµούς. Το 

πρόβληµα µπορεί να γραφτεί µε την παρακάτω µορφή: 

Max Z:  x, xs ≥ 0 

όπου οι xs είναι οι νέες χαλαρές µεταβλητές και η Z είναι η µεταβλητή προς µεγιστοποίηση. 
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1.6 Ύπαρξη βέλτιστων λύσεων 

 

Γεωµετρικά οι γραµµικοί περιορισµοί καθορίζουν την εφικτή περιοχή (feasible region), η 

οποία είναι ένα κυρτό πολύεδρο (convex polyhedron). Μια γραµµική συνάρτηση είναι καµπύλη 

(κυρτή) συνάρτηση όταν συνεπάγεται ότι κάθε τοπικό ελάχιστο είναι και καθολικό ελάχιστο. 

Παρόµοια, µια γραµµική συνάρτηση είναι κοίλη (concave function), όταν συνεπάγεται ότι κάθε 

τοπικό µέγιστο είναι καθολικό µέγιστο. 

Βέλτιστη λύση δεν υπάρχει για δύο λόγους. Πρώτον, αν δύο περιορισµοί είναι ασυνεπείς, 

τότε δεν υπάρχει εφικτή λύση. Για παράδειγµα, οι περιορισµοί x≥2 και x≤1 δεν µπορούν να 

ικανοποιηθούν ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση, λέµε ότι το ΓΠ είναι µη εφικτό. ∆εύτερον, 

όταν το πολύγωνο είναι απεριόριστο στην κατεύθυνση της κλίσης της αντικειµενικής συνάρτησης 

(όπου η κλίση της συνάρτησης είναι το διάνυσµα  των συντελεστών της συνάρτησης), τότε δεν 

υπάρχει βέλτιστη λύση. 

 

1.7 Βέλτιστα διανύσµατα (και ακτίνες) των πολύεδρων 

 

Αν υπάρχει εφικτή λύση και αν η αντικειµενική συνάρτηση έχει όρια (bounded), τότε η 

καλύτερη τιµή βρίσκεται πάντα στο όριο του βέλτιστου επιπέδου, του µέγιστου στοιχείου για τις 

κυρτές ή καµπύλες συναρτήσεις (convex functions) (αντίστοιχα στο ελάχιστο στοιχείο για τις 

κοίλες συναρτήσεις (concave functions)). Παρόλα αυτά, κάποια προβλήµατα έχουν διακεκριµένες 

βέλτιστες λύσεις. Για παράδειγµα, το πρόβληµα της εύρεσης εφικτής λύσης σε ένα σύστηµα 

γραµµικών ανισοτήτων είναι ένα ΓΠΠ  στο οποίο η αντικειµενική συνάρτηση είναι η µηδενική 

συνάρτηση ( αυτό σηµαίνει ότι η σταθερή συνάρτηση παίρνει την τιµή µηδέν παντού). Για αυτό το 

πρόβληµα εφικτότητας µε τη µηδενική συνάρτηση ως τη συνάρτηση αντικειµενικότητας, αν 

υπάρχουν δύο διακεκριµένες λύσεις, τότε κάθε κυρτός συνδυασµός των λύσεων είναι λύση. 
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1.8 ∆υαδικότητα (Duality) 

 

Για κάθε γραµµικό πρόβληµα υπάρχει ένα δυαδικό γραµµικό πρόβληµα µε το οποίο είναι 

στενά συνδεδεµένο. Το c και το x είναι n-διανύσµατα, το b και το y είναι m-διανύσµατα, και το A 

είναι ένας m × n πίνακας. Υποθέτουµε ότι m ≥ 1 και n ≥ 1. 

Ορισµός. Το δυαδικό (dual) του πρότυπου προβλήµατος µεγιστοποίησης  

maximize cTx 

   µε περιορισµούς Ax ≤ b and x ≥ 0   (4) 

ορίζεται µε το πρότυπο πρόβληµα ελαχιστοποίησης 

minimize yTb 

   µε τους περιορισµούς yTA ≥ cT and y ≥ 0  (5) 

 

1.9 Το Θεώρηµα της δυαδικότητας (The Duality Theorem) 

 

Αν ένα πρότυπο γραµµικό πρόβληµα είναι ορίζεται εφικτό, τότε το ίδιο ισχύει και για το 

δυαδικό του, οι τιµές τους είναι ίσες, και υπάρχουν βέλτιστα διανύσµατα και για τα δύο 

προβλήµατα. Υπάρχουν 3 περιπτώσεις για ένα Γ.Π. Μπορεί να είναι 1) εφικτά (feasible bounded), 

2) εφικτά απεριόριστα (feasible unbounded), ή 3) ανέφικτα (infeasible). Για ένα πρόγραµµα και το 

δυαδικό του υπάρχουν 9 περιπτώσεις. Αν ένα πρόβληµα και το δυαδικό του είναι εφικτά, τότε και 

τα δύο πρέπει να είναι bounded feasible. Αν ένα πρόγραµµα είναι εφικτό µε όρια (feasible 

bounded), το δυαδικό του δε µπορεί να είναι ανέφικτο (infeasible). Τα x στο παρακάτω διάγραµµα 

δείχνουν τους συνδυασµούς που δε µπορούν να υπάρξουν.  
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1.10 Η γραφική µέθοδος για την επίλυση των γραµµικών προβληµάτων 

 

Η γραφική µέθοδος εφαρµόζεται για την επίλυση ενός γραµµικού προβλήµατος (LPP) που 

περιλαµβάνει δύο µεταβλητές απόφασης x1 και x2, ή x και y. Τα δύο βασικά βήµατα της µεθόδου 

είναι: 

α) Ο καθορισµός του χώρου επίλυσης που καθορίζει την εφικτή λύση. Το σύνολο των 

µεταβλητών x1, x2, x3,....xn οι οποίες ικανοποιούν όλους τους περιορισµούς και επίσης όλους τους 

µη αρνητικούς όρους ονοµάζεται εφικτή λύση. 

β) Ο προσδιορισµός της βέλτιστης λύσης από την εφικτή περιοχή. 

Υπάρχουν δύο τεχνικές για την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Η µέθοδος του γωνιακού 

σηµείου (Corner Point Method) και η µέθοδος ISO-PROFIT (ή ISO-COST). 

 

1.11 Αλγόριθµοι για Γραµµικό Προγραµµατισµό 

 

Ο καθιερωµένος αλγόριθµος για επίλυση Γ.Π. είναι ο αλγόριθµος Simplex, ο οποίος έχει 

αναπτυχθεί τη δεκαετία του 1940. ∆εν εγγυάται ότι τρέχει πολυώνυµο χρόνο (polynomial) και 

υπάρχουν πολλά αρνητικά παραδείγµατα αλλά γενικά τρέχει εξαιρετικά γρήγορα. Μόνο αρκετά 

αργότερα στη δεκαετία του 1980  κατορθώθηκε ο γραµµικός προγραµµατισµός να γίνει σε 

πολυωνυµικό χρόνο µε τη βοήθεια του Ελλειψοειδούς Αλγορίθµου (αλλά τείνει να είναι αρκετά 

αργός στην πράξη). Αργότερα, ένας ταχύτερος αλγόριθµος, του Karmarkar, αναπτύχθηκε και 

ανταγωνίζεται τον Simplex. 

 

Αλγόριθµος Simplex του Dantzig 

Ο αλγόριθµος simplex, που αναπτύχθηκε από τον George Dantzig το 1947, λύνει LP 

προβλήµατα κατασκευάζοντας µια εφικτή λύση σε ένα διάνυσµα του πολύγωνου και έπειτα 

περνώντας από τις κορυφές του πολύτοπου µέσω των ακµών του µέχρι να βρεθεί µια βέλτιστη 

λύση.  

Στην πράξη, ο αλγόριθµος simplex είναι αρκετά αποδοτικός και µπορεί να εγγυηθεί ότι θα 

βρει τη γενική βέλτιστη λύση υπό κάποιες προϋποθέσεις. Ο αλγόριθµος simplex έχει αποδειχθεί ότι 

λύνει τυχαία προβλήµατα αποδοτικά. 

Παρόλα αυτά, ο simplex έχει φτωχή απόδοση στην χειρότερη περίπτωση ενός προβλήµατος. 

Οι Klee και Minty κατασκεύασαν µια οικογένεια γραµµικών προβληµάτων για τα οποία η µέθοδος 
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simplex περνάει από έναν αριθµό βηµάτων εκθετικό στο µέγεθος του προβλήµατος. Στην 

πραγµατικότητα, για κάποιο διάστηµα δεν ήταν γνωστό αν το γραµµικό πρόβληµα µπορούσε να 

λυθεί σε πολυωνυµικό χρόνο. 

 

Μέθοδος εσωτερικών σηµείων του Karmarkar 

 

Ο αλγόριθµος του Khachiyan ήταν µεγάλης σηµασίας για τη θέσπιση της επίλυσης 

πολυωνυµικού χρόνου των γραµµικών προγραµµάτων. Ο αλγόριθµος είχε µικρή πρακτική 

επίπτωση, καθώς η µέθοδος simplex είναι πιο αποδοτική εκτός από ειδικές οικογένειες γραµµικών 

προγραµµάτων. Παρόλα αυτά, ενέπνευσε καινούριες έρευνες στο γραµµικό προγραµµατισµό µε 

την ανάπτυξη της µεθόδου εξωτερικών σηµείων. Σε αντίθεση µε τον αλγόριθµο simplex, ο οποίος 

βρίσκει τη βέλτιστη λύση προχωρώντας στα σηµεία των ορίων του πολύτοπου, η µέθοδος 

εσωτερικών σηµείων κινείται στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής. 

Το 1984, ο N. Karmarkar πρότεινε µία καινούρια µέθοδο εσωτερικών σηµείων. Ο αλγόριθµος 

του Karmarkar αναπτύχθηκε µε βάση το πολυωνυµικό όριο χειρότερης περίπτωσης του Khachiyan 

(O(n3.5L)). Επιπλέον, ο Karmarkar ισχυρίστηκε ότι ο αλγόριθµός του παρουσίαζε δραµατικές 

βελτιώσεις στην πρακτική απόδοση σε αντίθεση µε τη µέθοδο simplex, γεγονός που δηµιούργησε 

µεγάλο ενδιαφέρον στις µεθόδους εσωτερικών σηµείων. Από τότε, πολλές µέθοδοι εσωτερικών 

σηµείων έχουν προταθεί και αναλυθεί.  

 

Σύγκριση µεθόδων εσωτερικών σηµείων µε τον αλγόριθµο του simplex 

 

Η τρέχουσα άποψη είναι ότι η αποδοτικότητα των καλών εκτελέσεων των µεθόδων simplex 

και των µεθόδων των εσωτερικών σηµείων είναι παρόµοια για τις συνηθισµένες εφαρµογές του 

γραµµικού προγραµµατισµού. Παρόλα αυτά, για συγκεκριµένους τύπους LP προβληµάτων, µπορεί 

να αποδειχτεί ότι ο ένας τύπος λύτη είναι καλύτερος από τον άλλο.  
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2. Pcx 

2.1 Περιγραφή 

 

Το Pcx είναι ένα πακέτο επίλυσης γραµµικών προβληµάτων εσωτερικών σηµείων. Ο κώδικας 

έχει αναπτυχθεί στο Κέντρο Τεχνολογικής Βελτιστοποίησης (Optimization Technology Center), το 

οποίο είναι µια συνεργασία µεταξύ του Argonne National Laboratory και του Northwestern 

University. Εκτελεί µια παραλλαγή του αλγόριθµου πρόγνωσης-διόρθωσης του Mehrotra µε τη 

στρατηγική διόρθωσης ανώτερης τάξης του Gondzio. Αυτή η προσέγγιση είναι η πιο 

αποτελεσµατική µέχρι στιγµής για γενικά γραµµικά προγράµµατα. 

Η τρέχουσα έκδοση είναι η 1.1 και η τελευταία ενηµέρωση έγινε στις 1/10/06. 

Το κύριο µέρος του PCx είναι γραµµένο στη γλώσσα προγραµµατισµού C. Η κύρια 

υπολογιστική λειτουργία του, η επίλυση αραιών γραµµικών συστηµάτων εξισώσεων σε κάθε 

επανάληψη, εκτελείται από µια κλήση στο πακέτο Cholesky των  Esmond Ng και Barry Peyton το 

οποίο είναι προγραµµατισµένο σε Fortran 77. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του PCx περιλαµβάνουν: 

• µια συλλογή υψηλού επιπέδου δοµών δεδοµένων για κατασκευή γραµµικών προγραµµάτων, 

σχεδιασµένα για πιθανή επαναχρησιµοποίηση σε άλλους κώδικες 

• δυνατότητα για αυτόνοµο πρόγραµµα (µε είσοδο mps αρχείων) 

• έναν προλύτη 

• σπονδυλωτή δοµή, η οποία διευκολύνει τους χρήστες να επεξεργαστούν τον κώδικα και να 

πειραµατιστούν µε παραλλαγές του υπάρχοντος αλγορίθµου 

• και ένα απλό interface για τον λύτη γραµµικών εξισώσεων που επιτρέπει απευθείας 

σύνδεση εναλλακτικών λυτών στο σώµα του PCx. 

Η τρέχουσα έκδοση του PCx αποδίδει ικανοποιητικά στα πρότυπα προβλήµατα του netlib.  

Παρόλα αυτά το PCx πρέπει να θεωρείται σε εξέλιξη. Χαρακτηριστικά όπως πεπερασµένος 

τερµατισµός/ανάκτηση βάσης και εναλλακτικοί λύτες γραµµικής άλγεβρας µπορεί να προστεθούν 

σε µελλοντικές εκδόσεις.  
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2.2 Η διατύπωση του προβλήµατος 

Το PCx δέχεται κάθε έγκυρο γραµµικό πρόγραµµα το οποίο να µπορεί να καθοριστεί σε MPS 

µορφή. Το µοντέλο που περιγράφεται στο αρχείο µπορεί να περιέχει πάνω και κάτω όρια, 

γραµµικούς ισοτικούς περιορισµούς, γραµµικούς ανισοτικούς περιορισµούς και ελεύθερες 

µεταβλητές. Το PCx καθορίζει µια δοµή δεδοµένων τύπου MPS η οποία περιέχει ολοκληρωµένες 

προδιαγραφές ενός προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού σε αυτή τη γενική διατύπωση. Αυτή 

η δοµή δεδοµένων επίσης αποθηκεύει τα ονόµατα των γραµµών, των στηλών και των στόχων του 

µοντέλου που ορίζεται στο MPS αρχείο. 

Για αλγοριθµικό σκοπό όµως, είναι βολικό να δουλεύουµε µε πιο απλή διατύπωση του 

γραµµικού προγράµµατος. Το PCx µετατρέπει τη γενική διατύπωση στην παρακάτω πιο απλή 

µορφή: 

    0 ≤ xi,     i ανήκει στο N 

min cTx υπόκειται στο Ax = b 0 ≤ xi ≤ ui, i ανήκει στο U  (6) 

              x € R
n

                       xi  free,     i ανήκει στο F, 

όπου η ένωση των N, U και F είναι διαµέλιση του συνόλου {1, 2, ..., n} σε κανονικές, άνω 

οριοθετηµένες και ελεύθερες µεταβλητές διαδοχικά. Η δοµή δεδοµένων τύπου LP του PCx περιέχει 

ένα γραµµικό πρόγραµµα της παραπάνω µορφής. Ο µετασχηµατισµός από MPS διατύπωση σε LP 

διατύπωση πραγµατοποιείται εσωτερικά και κρυφά από το χρήστη του PCx. Αφού έχει βρεθεί η 

λύση, ο µετασχηµατισµός από MPS σε LP αντιστρέφεται για να εκφραστεί η λύση στην αρχική 

διατύπωση. 

Η τρέχουσα έκδοση του PCx περιέχει ένα ακόµα επίπεδο µετασχηµατισµού του προβλήµατος 

πριν να επικαλεστεί τον αλγόριθµο επίλυσης.  Η χρήση της µορφοποίησης κανονικών ισοτήτων 

των βηµάτων ισοτήτων συνεπάγεται ότι το µοντέλο δε µπορεί να περιέχει ελεύθερες µεταβλητές. 

Έτσι, αντικαθιστούµε κάθε ελεύθερη µεταβλητή xi στην LP µορφοποίηση από ένα ζευγάρι 

κανονικών µεταβλητών x+
i και x-

i. 

Μετά από αυτήν την αντικατάσταση το γραµµικό πρόβληµα έχει την ακόλουθη µορφή: 

min cTx υπόκειται στο Ax = b 0 ≤ xi  ≤ ui, i ανήκει στο U  (7) 

       x € R
n

                           0 ≤ xi ,    i ανήκει στο {1, 2, ..., n}\U. 

Οι διαχωρισµένες µεταβλητές επανασυνδυάζονται πριν επιστραφούν από το PCx(), έτσι ο 

µετασχηµατισµός είναι µη ορατός στον χρήστη.  

Για απλότητα στην περιγραφή του αλγορίθµου υποθέτουµε ότι όλες οι κύριες µεταβλητές 

έχουν πάνω όρια, δηλαδή U = {1, 2, ..., n}. Έτσι τα κύρια και τα δυαδικά προβλήµατα µπορούν να 

παρασταθούν ως εξής: 

min cTx υπόκειται στο Ax = b 0 ≤ x  ≤ u    (8) 

    x € R
n
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2.3 .3 Ο Αλγόριθµος 

 

Η κατεύθυνση αναζήτησης σε κάθε επανάληψη του αλγορίθµου του Mehrotra 

πραγµατοποιείται λύνοντας δύο συστήµατα γραµµικών ισοτήτων, τα οποία έχουν τον ίδιο πίνακα 

συντελεστών αλλά διαφέρουν στις δεξιές µεριές τους. Αν υποθέσουµε για απλότητα ότι το U είναι 

ολόκληρος ο πίνακας τότε αυτές οι ισότητες παίρνουν τη µορφή: 

 

   0  A  0  0  0  ∆π   -rb   

   AT  0  I  0  -I  ∆x   -rc 

   0   I  0  I  0  ∆s  = -ru   (9) 

   0  S  X  0  0  ∆w   -rxs 

   0  0  0  R  W  ∆r   -rwr 

 

Όπου εδώ το A είναι ο πίνακας των περιορισµών του γραµµικού προβλήµατος, X = diag(x), S 

= diag(s), W = diag(w) και R = diag(r). Η δεξιά πλευρά του συστήµατος ισοτήτων επιλέγει τα ru, rc,   

και rb να είναι τα υπόλοιπα του πάνω ορίου, του δυαδικού και του κύριου ανέφικτου προβλήµατος 

διαδοχικά. Έτσι: 

    ru = x + w – u, rc = AT π + s - r – c, rb = Ax – b.   (10) 

και για τις υπόλοιπες µεταβλητές της δεξιάς πλευράς ισχύει: 

     rxs = Xse, rrw = Rwe.      (11) 

Ο αλγόριθµος που προκύτπει είναι ο ακόλουθος: 

Με δεδοµένα τα (x0, π0, s0, r0, w0) µε (x0, s0, r0, w0) > 0, 

για κάθε k = 0, 1, 2, ... 

 αν το τεστ τερµατισµού ικανοποιείται 

  σταµάτα. 

 Θέσε (x, π, s, r, w) = (xk, πk, sk, rk, wk) και υπολόγισε την affine-scaling κατεύθυνση από τη 

 σχέση  (9) θέτοντας την αριστερή πλευρά µε τις σχέσεις (10) και (11). 

 Υπολόγισε τα aaff,P, aaff,D, µaff  και σ. 

 Υπολόγισε το βήµα του κεντρικού διορθωτή (centering-corrector). 

 Υπολόγισε την κατεύθυνση αναζήτησης. 

 Υπολόγισε τα αP, αD. 

 Υπολόγισε νέα επανάληψη µε  

(xk+1, wk+1) = (x, w) + αP (∆ x, ∆ w),    (12) 

(πk+1, sk+1, rk+1) = (π, s, r) + αD (∆π, ∆ s, ∆ r).   (13) 

τέλος για. 
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2.4 Ο Προλύτης (Presolver) 

 

Τα γραµµικά προγραµµατιστικά µοντέλα συχνά περιέχουν περιττές πληροφορίες, όπως και 

άλλες πληροφορίες και δοµές οι οποίες επιτρέπουν κάποια µέρη της λύσης να καθοριστούν χωρίς 

πρόσβαση σε έναν εξελιγµένο αλγόριθµο. Ο σκοπός των προλυτικών ρουτινών είναι να 

ανιχνεύσουν και να επεξεργαστούν τα εισερχόµενα στοιχεία, παράγοντας ένα (µικρότερο) 

πρόβληµα προς λύση από τον αλγόριθµο γραµµικού προγραµµατισµού. Οι προλύτες αναβαθµίζουν 

σηµαντικά την αποδοτικότητα και ευρωστία των αλγορίθµων simplex και εσωτερικών σηµείων. 

Ο προλύτης του PCx χρησιµοποιεί  τη µορφοποίηση (6) αποθηκευµένη στη δοµή δεδοµένων 

τύπου LP. Χρησιµοποιεί τεχνικές τις οποίες περιγράφει ο Andersen, ελέγχοντας τη δοµή για τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

Ανεφικτότητα (Infeasibility). Ελέγχουµε αν το ui ≥§ 0 για κάθε πάνω όριο ui, µε το i να ανήκει 

στο U, και αν η µηδενική σειρά A έχει αντίστοιχο µηδενικό στη δεξιά πλευρά του διανύσµατος b. 

Κενές Γραµµές. Αν ο πίνακας  A έχει µια µηδενική γραµµή και αντίστοιχο µηδέν στο b, µπορεί να 

αφαιρεθεί από το πρόβληµα. 

∆ιπλές Γραµµές. Όταν µια γραµµή A (και το αντίστοιχο στοιχείο της δεξιάς πλευράς b) είναι 

πολλαπλάσιο άλλης γραµµής, µπορούµε να τη διαγράψουµε χωρίς να επηρεάσουµε τη αρχική 

λύση. 

∆ιπλές Στήλες. Όταν µια στήλη A είναι πολλαπλάσια άλλης στήλης και αν οι δύο µεταβλητές xi 

και xj είναι “κανονικές” (δηλαδή τα i, j να ανήκουν στο N στη µορφή (7)), οι δύο στήλες µπορούν 

να  συνδυαστούν. Η κύρια µεταβλητή για τη συνδυασµένη στήλη είναι είτε κανονική ή ελεύθερη, 

ανάλογα αν οι στήλες είναι θετικά ή αρνητικά πολλαπλάσια η µία της άλλης 

Άδειες Στήλες. Το αντίστοιχο στοιχείο xi µπορεί να καθοριστεί είτε µε το κατώτερο είτε µε το 

ανώτερο όριο, ανάλογα µε το πρόσηµο του διανύσµατος συντελεστή ci. Αν το απαιτούµενο όριο δεν 

υπάρχει, το πρόβληµα δηλώνεται απεριόριστο (unbounded). 

Σταθερές Μεταβλητές. Αν η µεταβλητή έχει κάτω και άνω όρια ίσα µε µηδέν, µπορεί προφανώς 

να διορθωθεί στο µηδέν και να αφαιρεθεί από το πρόβληµα. 

Μοναδιαίες Γραµµές (Singleton Rows). Αν η i γραµµή του A περιέχει το µοναδικό µη µηδενικό 

στοιχείο Aij, έχουµε xj = bi = Aij, έτσι αυτή η µεταβλητή µπορεί να αφαιρεθεί από το πρόβληµα. Η i 

γραµµή του A (και η δυαδική µεταβλητή i) µπορούν επίσης να αφαιρεθούν. 

Μοναδιαίες Στήλες. Όταν το Aij είναι το µόνο µη µηδενικό στοιχείο στη στήλη j του πίνακα A, και 

το xj είναι ελεύθερη µεταβλητή, µπορούµε να εκφράσουµε το xj σύµφωνα µε τις µεταβλητές της 

γραµµής i του πίνακα A και να την εξαλείψουµε από το πρόβληµα. Ακόµα και αν δεν είναι 

ελεύθερη, η xj  µπορεί να εξαλειφθεί αν τα όρια της είναι πιο αδύναµα από αυτά των υπολοίπων 

στοιχείων της σειράς Ai . 
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Αναγκαστικές Γραµµές (Forced Rows). Μερικές φορές, ο γραµµικός περιορισµός που 

αντιπροσωπεύεται από τη γραµµή i του πίνακα A εξαναγκάζει όλες τις µεταβλητές της στο ανώτερο 

ή κατώτερο όριο τους. Ένα παράδειγµα είναι ο περιορισµός 10x3 - 4x10 + x12 = -4 να υπόκειται στα 

όρια: x3 να ανήκει στο [0, +∞), x10 ανήκει στο [0, 1], x12 ανήκει στο [0, +∞). Σε αυτή την 

περίπτωση, πρέπει να ισχύει x3 = 0, x10 = 1 και x12 = 0, έτσι αυτές οι τρεις µεταβλητές (και η 

αντίστοιχη γραµµή του A) µπορούν να διαγραφούν. 

Ο προλύτης κάνει πολλαπλά περάσµατα από τα δεδοµένα, ελέγχοντας για κάθε από τα 

παραπάνω στοιχεία µε τη σειρά. Η ελαχιστοποίηση του προβλήµατος µε ένα πέρασµα συνήθως 

αποκαλύπτει περαιτέρω µειώσεις που εντοπίζονται σε επόµενες επαναλήψεις. Ο προλύτης 

τερµατίζει όταν µια ολόκληρη επανάληψη γίνεται χωρίς εντοπισµό άλλης δυνατότητας 

ελαχιστοποίησης. Κάθε απόπειρα ελαχιστοποίηση περνάει σε µία στοίβα, και στη συνέχεια φεύγει 

από τη στοίβα αφού βρεθεί η λύση του µειωµένου γραµµικού προβλήµατος. Παρόλη την 

πολυπλοκότητα του κώδικα, ο προλύτης απαιτεί ένα µικρό µέρος χρόνου της CPU σε σύγκριση µε 

µια επανάληψη του λύτη εσωτερικού σηµείου. 

 

2.5 Προδιαγραφές 

 

Το PCx επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει πολλές αλγοριθµικές παραµέτρους και επιλογές. 

Αυτές οι ποσότητες αποθηκεύονται εσωτερικά σε µια δοµή δεδοµένων τύπου Παραµέτρων. 

Αν ο χρήστης παρέχει είσοδο στο PCx µέσω του MPS αρχείου, η δοµή των παραµέτρων 

κατανέµεται αυτόµατα από το πρόγραµµα και οι προεπιλεγµένες τιµές ανατίθενται σε όλες τις 

παραµέτρους. Μπορούµε να παρακάµψουµε τις προεπιλεγµένες τιµές ορίζοντας ένα αρχείο 

προδιαγραφών (σε Unix περιβάλλον) ή από το παράθυρο Options (σε Windows περιβάλλον). 

To PCx ψάχνει για το αρχείο προδιαγραφών. Αν το MPS αρχείο είναι το probname.mps, το 

PCx ψάχνει για τα ακόλουθα αρχεία µε τη σειρά: probname.spc, probname.specs, spc, specs, 

Pcx.specs. 

Παρακάτω έχουµε µια λίστα από λέξεις κλειδιά που χρησιµοποιούνται στο αρχείο 

προδιαγραφών (specifications file), µαζί µε τις προεπιλεγµένες τιµές τους.  

boundname {name} Προεπιλογή: χρησιµοποιεί το πρώτο όριο (BOUND) στο αρχείο MPS. 

cachesize {value} Εισάγει το µέγεθος της cache σε Kilobytes. Κάθε τιµή στο εύρος 0-2048 είναι 

αποδεκτή. Ορίζουµε το 0 για τις µηχανές Cray. Αυτή η παράµετρος χρησιµοποιείται από τον Ng-

Peyton sparse Cholesky κώδικα. Προεπιλογή: 16. 

centerexp {value} Ορίζει τον εκθέτη που θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της κεντρικής 

παραµέτρου σ. Οποιαδήποτε πραγµατική τιµή στο εύρος 1.0-4.0 επιτρέπεται. Προεπιλογή: 3.0. 

dualfeastol {value} Ορίζει µια δυαδική εφικτή ανοχή. Προεπιλογή: 10-8. 
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history {yes}/{no} Ζητάει αν θα δηµιουργηθεί ένα αρχείο ιστορικού. Αν ναι, δηµιουργείται το 

αρχείο probname.log στο φάκελο εργασίας. 

HOCorrections {yes}/{no} Ερώτηση αν θα χρησιµοποιηθεί η διόρθωση ανώτερης τάξης του 

Gondzio  για να ενισχυθεί η κατεύθυνση αναζήτησης. Προεπιλογή: ναι. 

inputdirectory {name} Αν το PCx ψάχνει για MPS αρχεία εισόδου σε άλλο κατάλογο, 

συµπληρωµατικά µε τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας, σε αυτό το σηµείο ονοµάζουµε αυτό τον 

κατάλογο. Πρέπει να θυµόµαστε να συµπεριλάβουµε το καταληκτικό “/”. Το PCx πάντα ψάχνει 

πρώτα στον τρέχοντα κατάλογο. Αν δε µπορέσει να βρει εκεί το αρχείο, ψάχνει στο ορισµένο 

κατάλογο. Τα αρχεία εξόδου και ιστορικού πάντα είναι γραµµένα στον κατάλογο εργασίας. 

iterationlimit {value} Ένα πάνω όριο στον αριθµό των επαναλήψεων. Κάθε θετικός ακέραιος 

επιτρέπεται. Προεπιλογή: 100. 

max Για µεγιστοποίηση του στόχου. 

MaxCorrections {value} Αν το HOCorrections = yes, η παράµετρος MaxCorrections είναι το πάνω 

όριο στον αριθµό των διορθώσεων ανώτερης τάξης του Gondzio που επιτρέπεται σε κάθε 

επανάληψη. Αν η τιµή είναι ίση µε 0, το µέγιστο καθορίζεται αυτόµατα από το PCx ανάλογα µε το 

σχετικό κόστος της λειτουργίας της παραγοντοποίησης και της επίλυσης. Αν HOCorrections = no, 

το MaxCorrections αγνοείται. Προεπιλογή: 0. 

min Ελαχιστοποιεί το στόχο του προβλήµατος. (προεπιλογή). 

objectivename {name} Ζητάει το όνοµα του στόχου από τη γραµµή name στο αρχείο 

probname.mps. Προεπιλογή: η πρώτη γραµµή τύπου “N” στο αρχείο probname.mps. 

opttol {value} Προσδιορίζει την ανοχή βελτιστότητας. Προεπιλογή: 10-8. 

preprocess {yes}/{no} Συνώνυµο µε τον προλύτη (presolve). 

presolve {yes}/{no} Ζητάει αν θα γίνει υπάρξει διαδικασία πρόλυσης (yes) ή όχι (no). Προεπιλογή: 

yes. 

prifeastol {value} Προσδιορίζει µια αρχική ανοχή βελτιστότητας. Προεπιλογή: 10-8. 

rangename {name} Ζητάει το όριο της συγκεκριµένης στήλης από το probname.mps. Προεπιλογή: 

το πρώτο όριο που συναντάει στο αρχείο MPS. 

refinement {yes}/{no} Εκτελεί εκκαθάριση της υπολογιστικής λύσης του γραµµικού συστήµατος 

αν έχει σχετικό υπόλοιπο µεγαλύτερο από την παράµετρο prifeastol (yes) ή όχι (no). Προεπιλογή: 

no. 

rhsname {name} Θέτει το όνοµα της αριστερής πλευράς στο αρχείο probname.mps. Προεπιλογή: 

το πρώτο RHS που συναντάει στο MPS αρχείο. 

scaling {yes}/{no} Αν ναι, γίνεται αναπροσαρµογή (scaling) στις γραµµές και τις στήλες του 

πίνακα περιορισµών. Προεπιλογή: yes. 

solution {yes}/{no} Θέτει αν θα γραφτεί αρχείο µε τη λύση ή όχι. Αν δηµιουργηθεί αρχείο λύσεων, 
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ονοµάζεται probname.out και τοποθετείται στον φάκελο εργασίας. Προεπιλογή: yes. 

stepfactor {value} Θέτει µια τιµή στο εύρος (0, 1) η οποία χρησιµοποιείται από τον αλγόριθµο του 

Mehrotra. Προεπιλογή: 0:9. 

unrollinglevel {value} Ορίζει το επίπεδο ξετυλίγµατος του βρόχου. Επιτρεπτές τιµές είναι οι 1, 2, 

4, και 8. (Αυτή η παράµετρος χρησιµοποιείται µόνο στον κώδικα Ng-Peyton sparse Cholesky.) 

Προεπιλογή: 4. 

Αν καλέσουµε  το PCx() απευθείας από τον κώδικά µας, πρέπει να γεµίσουµε τη δοµή 

δεδοµένων των παραµέτρων αποκλειστικά. Αυτό γίνεται πιο εύκολα χρησιµοποιώντας τη ρουτίνα 

*NewParameters() για να κατανείµουµε το χώρο αποθήκευσης, αφού αυτή η ρουτίνα θέτει 

προεπιλεγµένες τιµές σε όλες τις παραµέτρους. Στη συνέχεια µπορούµε να κάνουµε κάθε 

επιθυµητή αλλαγή πριν περάσουµε τη δοµή δεδοµένων στη ρουτίνα PCx(). 

 

2.6 Εγκατάσταση του PCx 

Εγκατάσταση για Unix 

Το PCx είναι ελεύθερα διαθέσιµο, αλλά δεν είναι λογισµικό δηµόσιας χρήσης. Οι εµπορικοί 

χρήστες πρέπει να αποκτήσουν άδεια χρήσης.  

Για να κατεβάσουµε το PCx ή τα βοηθητικά εργαλεία του (όπως το AMPL interface και το 

PCxGUI), πρέπει να πάµε πρώτα στη σελίδα 

http://www.mcs.anl.gov/research/projects/otc/Tools/PCx/PCxRequestForm.html και να 

συµπληρώσουµε την αίτηση για κωδικό πρόσβασης και έπειτα µαζί µε τον κωδικό µπορούµε να 

επισκεφτούµε το σύνδεσµο 

http://www.mcs.anl.gov/research/projects/otc/Tools/PCx/download/index.html . 

Το κύριο αρχείο διανοµής περιέχει την πλήρη έκδοση Unix, µε πηγαίο κώδικα, makefiles, 

οδηγό χρήσης, benchmarks, και δήλωση πνευµατικής ιδιοκτησίας. Είναι διαθέσιµα και τα 

ακόλουθα εκτελέσιµα αρχεία για αρχιτεκτονικές Unix:  

• Sun Solaris,  

• PC Linux.  

Όπως επίσης µπορούµε να βρούµε και κάποια δείγµατα προβληµάτων προς επίλυση. Ένα 

πρόβληµα µπορεί να εκτελεστεί πληκτρολογώντας: PCx 25fv47 (όπου 25fv47 το όνοµα του 

προβλήµατος προς επίλυση). 

Την έκδοση Unix του προγράµµατος την έχουν δηµιουργήσει οι Joseph Czyzyk, Sanjay 

Mehrotra, Stephen J. Wright.  

http://www.mcs.anl.gov/research/projects/otc/Tools/PCx/PCxRequestForm.html
http://www.mcs.anl.gov/research/projects/otc/Tools/PCx/download/index.html
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Matlab, AMPL, και Java interfaces 

Στη σελίδα που αναφέρθηκε παραπάνω για το downloading του προγράµµατος µπορούµε να 

βρούµε και interfaces του προγράµµατος για Matlab, AMPL και το PcxGUI σε Java.  

 

Οι εκδόσεις σε C, για Windows 95/NT και DOS 

Στη σελίδα για download υπάρχουν επίσης:  

• Μια έκδοση C χρήσιµη για µηχανήµατα χωρίς fortran µεταγλωττιστή.  

• Η έκδοση για Windows 95/NT αλλά και πιο καινούριες εκδόσεις των Windows η οποία έχει 

γραφτεί από τους  Joe Czyzyk, Magda Stolarski, Stephen Wright και Guillermo Irisarri. 

• Το εκτελέσιµο αρχείο DOS για την έκδοση 1.1. Πάντα µπορούµε να κατεβάσουµε το αρχείο 

tar  που περιέχει τον κώδικα και τα project files της τελευταίας έκδοσης.   

 

Παράλληλη έκδοση του PCx  

Μια παράλληλη εκτέλεση του PCx έχει δηµιουργηθεί από τα εργαστήρια του Cornell. Αυτή η 

έκδοση είναι βασισµένη στην έκδοση 1.0 για Unix.  

 

2.7 Χρησιµοποιώντας το PCx 

 

Σε περιβάλλον Unix 

 

Κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το PCx, έχουµε ένα εκτελέσιµο αρχείο PCx, ένα Makefile 

και ένα build αρχείο στο τρέχοντα φάκελο εργασίας, µαζί µε έναν αριθµό από υποφακέλους που 

περιέχουν αρχεία κώδικα για το PCx, αρχεία αντικειµένων, τεκµηρίωση και µια βιβλιοθήκη για τον 

κώδικα Ng-Peyton sparse του Cholesky. 

Για να λύσουµε ένα γραµµικό πρόγραµµα που περιέχεται στο MPS αρχείο probname.mps, 

πηγαίνουµε στο φάκελο εργασίας (δηλαδή εκεί που βρίσκεται και το εκτελέσιµο αρχείο) και 

πληκτρολογούµε: PCx probname 

Το PCx προαιρετικά δηµιουργεί δύο εξαγόµενα αρχεία τα οποία ονοµάζονται probname.out 

και probname.log, σύµφωνα µε τις επιλογές του χρήστη στο αρχείο προδιαγραφών. Αυτά τα αρχεία 

είναι γραµµένα στον κατάλογο εργασίας. Περιέχουν, αντίστοιχα, αρχικό-δυαδικό σηµείο που 

επιστρέφεται από τον αλγόριθµο (υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσταση τερµατισµού δεν είναι  

ανέφικτο) και µια περίληψη του ιστορικού επαναλήψεων, χρόνων, των αποτελεσµάτων του 
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προλύτη και στατιστικά για την παραγοντοποίηση Cholesky. Το αποτέλεσµα γράφεται επίσης στην 

πρωτεύουσα έξοδο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του PCx. Ουσιαστικά, το επί της οθόνης 

αποτέλεσµα αποτελείται από πληροφορίες που γράφονται στο αρχείο probname.log, µαζί µε 

µηνύµατα λάθους και προειδοποιήσεις. 

Όταν το PCx εκτελείται σαν αυτόνοµο σύστηµα και ανιχνεύεται ένα λάθος εκτέλεσης, ο 

κώδικας επιστρέφει ένα µη µηδενικό ακέραιο στο λειτουργικό σύστηµα. Η κατάσταση που 

επιστρέφεται υποδεικνύει τον τύπο του λάθους: 

1: λάθος επίκλησης για το PCx. 

2: λάθος κατανοµής µνήµης. 

3: λάθος στο αρχείο εισόδου MPS. 

4: λάθος στο αρχείο παραµέτρων. 

5: λάθος κατά τη διάρκεια της προλυτικής διαδικασίας. 

6: λάθος κατά τη διάρκεια της παραγοντοποίησης του πίνακα ή και άλλων αλγεβρικών πράξεων. 

 

Σε περιβάλλον Windows 

 

To PCx σε περιβάλλον Windows καλείται απλά διπλοπατώντας στο εικονίδιο του PCx. Στη 

συνέχεια πατάµε START στο αρχικό παράθυρο για να εµφανιστεί έτσι το παράθυρο λειτουργιών. 

Για να τρέξουµε το PCx µε τις προεπιλεγµένες τιµές,, πληκτρολογούµε το όνοµα του MPS 

αρχείου στο παράθυρο λειτουργικότητας. Αν αυτό το αρχείο βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο µε το 

εκτελέσιµο PCx, τότε αρκεί µόνο το όνοµα του αρχείου. Αλλιώς, δίνουµε όλο το path του αρχείου. 

Στο τέλος  πατάµε SOLVE για να ενεργοποιήσουµε το PCx. 

 

Να σηµειώσουµε εδώ ότι το όνοµα του αρχείο δεν είναι case sensitive.  

Αν το αρχείο που εισάγουµε έχει επέκταση .mps, µπορούµε να την παραλείψουµε στο 

παράθυρο που εισάγουµε το όνοµά του. 
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Ένα παράθυρο κονσόλας εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος. Οι 

πληροφορίες που εµφανίζονται αποθηκεύονται σε ένα log αρχείο το οποίο αποθηκεύεται στον ίδιο 

φάκελο µε το αρχείο εισόδου. Ένα αρχείο που περιέχει τη λύση επίσης δηµιουργείται στον 

κατάλογο εισόδου. Και τα δύο αρχεία µπορούν να ανοιχτούν µε ένα πρόγραµµα κειµένου όπως το 

notebook. 

Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις συγκεκριµένων παραµέτρων για την εκτέλεση του PCx 

µπορούν να  παρακαµφτούν πατώντας το κουµπί OPTIONS.   
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3. BPMPD 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Ο λύτης BPMPD έχει αναπτυχθεί από τον Csaba Mészáros στο MTA SZTAKI, Computer and 

Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences , στη Βουδαπέστη. 

Η τελευταία έκδοση είναι η 2.21 που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1998. Τα καινούρια 

στοιχεία αυτής της έκδοση είναι:  

• Νέες ευρετικές µέθοδοι  

• Πιο αποδοτικός προλύτης  

• Κυρτή QP επέκταση  

• Θερµή εκκίνηση (warm-start)  

To BPMPD είναι µία άριστη εκτέλεση ενός αλγορίθµου εσωτερικών σηµείων (primal-dual 

interior point), γραµµένο στη γλώσσα προγραµµατισµού C. Μπορούµε να βρούµε το εκτελέσιµο 

αρχείο για Windows95/NT και την DLL στη σελίδα http://www.sztaki.hu/~meszaros/bpmpd/. 

Το σταθερό BPMPD πακέτο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• MPS είσοδο δεδοµένων  

• Προηγµένο προλύτη, ο οποίος:  

• αφαιρεί τις άδειες γραµµές και στήλες  

• αφαιρεί τις µοναδιαίες γραµµές  

• ελαχιστοποιεί τις ελεύθερες µοναδιαίες στήλες  

• αφαιρεί τους περιττούς περιορισµούς και διορθώνει τις µεταβλητές που βασίζονται σε 

ελάχιστους/µέγιστους περιοριµούς  

• κάνει τα παραπάνω και στο δυαδικό πρόβληµα  

• υποκαθιστά τις διπλές µεταβλητές  

• αφαιρεί τα περιττά όρια των µεταβλητών  

• ελαχιστοποιεί τις ελεύθερες µεταβλητές 

• κάνει τον πίνακα περιορισµών πιο αραιό  

• Ανεπτυγµένο ευρετικό αλγόριθµο για να αποφασίσει προσέγγιση µεταξύ κανονικής 

εξίσωσης και  επαυξηµένου συστήµατος  

• Εξελιγµένο αναλυτή για αραιά τετραγωνική προβλήµατα  

• Καλύτερες αριθµητικές ιδιότητες για το πρόβληµα  

• Εξελιγµένο σύστηµα συµβόλων για προσέγγιση κανονικών εξισώσεων  

http://www.sztaki.hu/~meszaros/bpmpd/
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• Αυξηµένη αριθµητική δύναµη  

Οι παραπάνω τεχνικές καθιστούν το BPMPD πολύ αξιόπιστο και γρήγορο στην επίλυση 

µεγάλου εύρους γραµµικών προβληµάτων. Ο λύτης µπορεί να χειριστεί ειδικές δοµές αυτόµατα 

όπως και ελεύθερες µεταβλητές αποκλειστικά. 

 

 3.2 Εγκατάσταση του BPMPD 

 

Το BPMPD είναι εξ ολοκλήρου γραµµένο σε Fortran 77 και θεωρείται φορητό πρόγραµµα. 

Μόνο η ρουτίνα συγχρονισµού πρέπει να προσαρµοστεί στην πραγµατική πλατφόρµα και στον 

µεταγλωττιστή. Η ρουτίνα συγχρονισµού παρέχεται για ένα σύνολο πλατφορµών και 

µεταγλωττιστών και ο σχετικός µεταγλωττιστής µπορεί εύκολα να ενεργοποιηθεί. Η έκδοση σε C 

της ρουτίνας περιλαµβάνεται επίσης και για UNIX.  

Το BPMPD µπορεί να µεταγλωττιστεί και να συνδεθεί µε ένα σύστηµα για Fortran 77. 

Εναλλακτικά ο κώδικας σε Fortran 77 µπορεί να µεταφραστεί σε C χρησιµοποιώντας το σύστηµα 

f2c. 

Για να εγκαταστήσουµε την εκτελέσιµη έκδοση του BPMPD, η παράµετρος realmxx πρέπει 

να οριστεί στο αρχείο bpmain.f για κατανοµή µνήµης πριν τη µεταγλώττιση του κώδικα.Η τιµή 

αυτής της παραµέτρου εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα µνήµης της πλατφόρµας και καθορίζει την 

διανοµή της µνήµης. Το BPMPD θα κατανείµει περίπου 14realmmx bytes µνήµης, που για έναν 

υπολογιστή µε 64 megabyte µνήµη το realmmx µπορεί να οριστεί σε περίπου 4500000. 

Για να µεταγλωττίσουµε τη βιβλιοθήκη του BPMPD, τα αρχεία κώδικα bpmain.f, minput.f, 

mpsinp.f, mpsout.f και convert.f πρέπει να παραλειφθούν. 

 

3.3 Επίλυση ενός προβλήµατος 

 

Το πρώτο βήµα της επιλυτικής διαδικασίας είναι να παράγουµε ένα αρχείο εισόδου το οποίο 

να περιγράφει το πρόβληµα βελτιστοποίησης. Το BPMPD υποστηρίζει την MPS µορφή µε κάποιες 

επεκτάσεις. Στο αρχείο εισόδου τα A, b και c, επιπλέον τα όρια των ανεξάρτητων µεταβλητών και 

οι γραµµές προσδιορίζονται από τα συνηθισµένα ROWS, COLUMNS, RHS, BOUNDS, RANGES 

εγγραφές της µορφής MPS. 

Εφόσον το αρχείο εισόδου έχει δηµιουργηθεί το πρόβληµα µπορεί να επιλυθεί. Ο 

βελτιστοποιητής µπορεί να κληθεί από την bpmpd εντολή. Αρχικά, το BPMPD διαβάζει το αρχείο 

παραµέτρων το οποίο ονοµάζεται bpmpd.par αν υπάρχει. Αν το αρχείο παραµέτρων υπάρχει και το 

όνοµα του προβλήµατος ορίζεται σε αυτό, το BPMPD ξεκινάει να διαβάζει το πρόβληµα και να το 
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λύνει. ∆ιαφορετικά το BPMPD θα ωθήσει το χρήστη να δώσει το όνοµα του αρχείου. Θεωρείται 

από το BPMPD ότι η επέκταση του αρχείου εισόδου είναι είτε .mps ή .qps. Ανάλογα µε τις 

παραµέτρους το BPMPD δηµιουργεί ένα αρχείο αναφοράς της διαδικασίας βελτιστοποίησης και 

ένα αρχείο λύσης.  

 

 

 

3.4 Το αρχείο παραµέτρων 

 

Το BPMPD είναι ερευνητικός κώδικας ο οποίος επιτρέπει τον πειραµατισµό 

χρησιµοποιώντας διαφορετικές αλγοριθµικές επιλογές. Για να το υποστηρίξει αυτό, µπορούν να 

προσδιοριστούν διάφοροι αλγοριθµικοί παράµετροι και επιλογές εισόδου/εξόδου για το BPMPD 

µέσω του αρχείου παραµέτρων το οποίο ονοµάζεται bpmpd.par. Στο αρχείο παραµέτρων όλες οι 

παράµετροι πρέπει να είναι σε γραµµές µεταξύ του BEGIN και του END, οι υπόλοιπες γραµµές 

αγνοούνται. Είναι επίσης σηµαντικό να διατηρείται η συµβατότητα σε όλες τις πλατφόρµες και του 

µεταγλωττιστές, κάθε αριθµητική τιµή πρέπει να περιέχει υποδιαστολή. Μέσα σε µια γραµµή το 

όνοµα της παραµέτρου και η αντίστοιχη τιµή της πρέπει να είναι διαχωρίζονται µε ένα τουλάχιστον 

κενό ή το σύµβολο "=". Το BPMPD αγνοεί το τµήµα µετά από το σύµβολο "!", και αυτός είναι ο 

τρόπος µε τον οποίο βάζουµε σχόλια. 
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Επιλογές εισόδου/εξόδου 

 

Ο σκοπός αυτών των επιλογών είναι να υποστηρίξουν αρχεία MPS. Μπορούν να 

παραλειφθούν στη βιβλιοθήκη του BPMPD. 

• Παράµετρος: NAME Τιµές: String 

• Παράµετρος: STARTSOL Τιµές: String 

• Παράµετρος: MAXMN Προεπιλοή: 250000 Τιµές: Θετικές ακέραιες 

• Παράµετρος: MINMAX Προεπιλογή: 1 Τιµές: -1 ή 1 

• Παράµετρος: OUTPUT Προεπιλογή:1 Τιµές: 0 ή 1 

• Παράµετρος: OBJNAM Τιµές: String 8 χαρακτήρων 

• Παράµετρος: RHSNAM Τιµές: String 8 χαρακτήρων 

• Παράµετρος: BNDNAM Τιµές: String 8 χαρακτήρων 

• Παράµετρος: RNGNAM Τιµές: String 8 χαρακτήρων 

• Παράµετρος: BIGBOUND Προεπιλογή:1015 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: SMALLVAL Προεπιλογή:10-12 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: EXPSLACKS Προεπιλογή:0 Τιµές: 0 ή 1 

• Παράµετρος: ITERLOG Προεπιλογή:3 Τιµές: Μη αρνητικές ακέραιες (0, 1, 2, 3) 

 

Παράµετροι για την αραιότητα 

 

Ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία του BPMPD είναι οι έξυπνες µέθοδοι για το χειρισµό της 

αραιότητας. ∆ύο διαφορετικές προσεγγίσεις υλοποιούνται για να το σχηµατισµό της 

παραγοντοποίησης για τον υπολογισµό επαναλήψεων εσωτερικών σηµείων. Η πρώτη προσέγγιση  

καλείται όταν έχουµε κανονικές εξισώσεις ενώ η άλλη όταν έχουµε προσέγγιση επαυξηµένου 

συστήµατος. Η κύρια διαφορά µεταξύ τους είναι ότι για τις σταθερές εξισώσεις η σειρά 

περιστροφής υπολογίζεται µε τη βοήθεια συµβολικής έρευνας ενώ για το επαυξηµένο σύστηµα 

προσδιορίζεται µε τη βοήθεια συµβολικών και αριθµητικών τεστ. Το επαυξηµένο σύστηµα έχει 

περισσότερα προτερήµατα αν το πρόβληµα έχει ειδικές δοµές (π.χ. αραιές στήλες) αλλά είναι πιο  

δαπανηρό από την προσέγγιση των κανονικών εξισώσεων. Οι ακόλουθες παράµετροι επηρεάζουν 

την ευρετική µέθοδο που αποφασίζει ποια από τις δύο προσεγγίσεις προτιµάται από το 

συγκεκριµένο πρόβληµα. Η µέθοδος προς εκτέλεση χρησιµοποιεί µια βελτιωµένη έκδοση της 

ευρετικής µεθόδου. 

• Παράµετρος: DENSGAP Προεπιλογή: 0.20 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: DENSLEN Προεπιλογή: 10 Τιµές: Θετικές ακέραιες 
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• Παράµετρος: SUPDENS Προεπιλογή: 350 Τιµές: Θετικές ακέραιες 

• Παράµετρος: LAM Προεπιλογή: 10-5 Τιµές: Πραγµατικές 

• Παράµετρος: SETLAM Προεπιλογή: 0 Τιµές: -1, 0, 1 

 

Παράµετροι υπερκόµβων 

 

Το BPMPD εκτελεί την παραγοντοποίηση του Cholesky. Οι παράµετροι που παρουσιάζονται 

εδώ ελέγχουν τα µέρη των υπερκόµβων της παραγοντοποίησης. 

• Παράµετρος: PSUPNODE Προεπιλογή: 4 Τιµές: Θετικές ακέραιες 

• Παράµετρος: SSUPNODE Προεπιλογή: 4 Τιµές: Θετικές ακέραιες 

• Παράµετρος: MAXSNZ Προεπιλογή: 99999999 Τιµές: Θετικές ακέραιες 
 

 

Παράµετροι περιστροφής και παραγοντοποίησης 

 

Αυτοί οι παράµετροι ελέγχουν την περιστροφική αναζήτηση στη συµβολική και αριθµητική 

διαδικασία της παραγοντοποίησης όπως και κατά τη διάρκεια των επαναλήψεων εσωτερικών 

σηµείων. 

• Παράµετρος: TPIV1 Προεπιλογή: 10-3  Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TPIV2 Προεπιλογή: 10-8 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TABS Προεπιλογή: 10-12 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TRABS Προεπιλογή: 10-15 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TFIND Προεπιλογή: 25 Τιµές: Μη αρνητικές ακέραιες 

• Παράµετρος: ORDERING Προεπιλογή: 2  Τιµές: 0, 1, 2 ή 3. 

 

Παράµετροι κριτηρίου σταµατήµατος 

 

Το BPMPD τερµατίζει µε βέλτιστη κατάσταση αν η σχετική πρωτεύουσα ανεφικτότητα, η 

σχετική δυαδική ανεφικτότητα και το σχετικό δυαδικό άνοιγµα ή το µέσο άνοιγµα σύγκρισης είναι 

µικρότερα από τις καθορισµένες ανοχές. Η ανεφικτότητα ανιχνεύεται αν συµβεί µια απότοµη 

άνοδος σε ένα από τους παραπάνω όρους.  

• Παράµετρος: TOPT1 Προεπιλογή: 10-8 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TOPT2 Προεπιλογή: 10-20 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TFEAS1 Προεπιλογή: 10-7  Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TFEAS2 Προεπιλογή: 10-7  Τιµές: Θετικές πραγµατικές 
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• Παράµετρος: INFTOL Προεπιλογή: 105 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TSDIR Προεπιλογή: 10-16 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: MAXITER Προεπιλογή: 99 Τιµές: Θετικές ακέραιες 

 

Αριθµητικές ανοχές 

 

Αυτές οι παράµετροι χρησιµοποιούνται σε ειδικά µέρη του κώδικα.  

• Παράµετρος: TPLUS Προεπιλογή: 10-10 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TZER Προεπιλογή: 10-35 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 
 

 

Παράµετροι επαναληπτικής βελτιστοποίησης 

 

Κατά τη διάρκεια του υπολογισµού της κατεύθυνσης αναζήτησης επικαλούνται 

επαναληπτικές µέθοδοι για τη βελτίωση της αριθµητικής ακρίβειας. Τρεις τέτοιες µέθοδοι είναι 

διαθέσιµες στο BPMPD, αυτές είναι: 

• Επαναληπτική βελτίωση 

• Μέθοδος συζευγµένης κλίσης (Conjugate gradient method) 

• Αλγόριθµος ελάχιστου υπολοίπου (Quasi minimum residual algorithm) 

Η εφαρµογή των βελτιστοποιήσεων µπορεί να καθυστερήσει τις επαναλήψεις αρκετά αν το 

πρόβληµα και η παραγοντοποίηση του είναι πολύ αραιά. ∆ιαφορετικά, έχει λιγότερη επίδραση στην 

ταχύτητα. Αυτές οι µέθοδοι προτείνονται λόγω της πλεονεκτικής αριθµητικής τους επίδρασης. 

• Παράµετρος: TRESX Προεπιλογή: 10-9  Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TRESY Προεπιλογή: 10-9 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: MAXREF Προεπιλογή: 5 Τιµές: Ακέραιες 

• Παράµετρος: REFMET Προεπιλογή: 1 Τιµές: 0 µε 7 ακέραιες 

 

Παράµετροι κλιµακοποίησης (Scaling parameters) 

Η κλιµακοποίηση εκτελείται πριν από τις επαναλήψεις εσωτερικών σηµείων για να 

βελτιστοποιήσουν την αριθµητική συµπεριφορά του προβλήµατος. Η κλιµακοποίηση (scaling) 

πραγµατοποιείται σε επαναλήψεις (εδώ ονοµάζονται περάσµατα). Παρακάτω παρουσιάζονται  οι 

µέθοδοι κλιµακοποίησης: 

0 Όχι κλιµακοποίηση. 

1 Απλή κλιµακοποίηση. Αλλάζει κάθε στήλη και γραµµή έτσι ώστε να έχουν σαν µέγιστο τον 

όρο 1.0. 
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2 Μέση γεωµετρική κλιµακοποίηση (Geometric mean scaling) και απλή κλιµακοποίηση. 

3 Αλγόριθµος του Curtis-Reid και απλή κλιµακοποίηση. 

4 Μόνο γεωµετρική µέση κλιµακοποίηση. 

5 Μόνο αλγόριθµος του Curtis-Reid. 

Παράµετρος: OBJNORM Προεπιλογή: 102 Τιµές: Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος: RHSNORM Προεπιλογή: 0.0 Τιµές: Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος: MINDIFF Προεπιλογή: 1.0 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

Παράµετρος: SIGNORE Προεπιλογή: 10-12 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

Παράµετρος: SPASSES1 Προεπιλογή: 5 Τιµές: Μη αρνητικές ακέραιες 

Παράµετρος: SMETHOD1 Προεπιλογή: 2 Τιµές: 0 µε 5 ακέραιες 

Παράµετρος: SPASSES2 Προεπιλογή: 0 Τιµές: Μη αρνητικές ακέραιες 

Παράµετρος: SMETHOD2 Προεπιλογή: 0 Τιµές: 0 µε 5 ακέραιες 

 

Παράµετροι πρόγνωσης-διόρθωσης και φράγµατος (Predictor-corrector and barrier 

parameters) 

Οι παράµετροι που ορίζονται εδώ επηρεάζουν τη µέθοδο πρόγνωσης-διόρθωσης όπως επίσης 

και τον υπολογισµό της παραµέτρου φράγµατος (barrier parameter). 

• Παράµετρος: STOPCOR Προεπιλογή: 10-3 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: BARGROW Προεπιλογή: 103  Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: BARMIN Προεπιλογή: 10-12  Τιµές: Μη αρνητικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: MINCORR Προεπιλογή: 1 Τιµές: -1, 0 ή 1 

• Παράµετρος: MAXCORR Προεπιλογή: 1 Τιµές: Μη αρνητικές ακέραιες 

• Παράµετρος: INIBARR Προεπιλογή: 0.0 Τιµές: Μη αρνητικές πραγµατικές 

 

Παράµετροι διόρθωσης κεντρικότητας (Centrality corrections parameters) 

Μετά από το βήµα της πρόγνωσης-διόρθωσης το BPMPD χρησιµοποιεί διορθώσεις 

κεντρικότητας (centrality corrections).  

• Παράµετρος: TARGET Προεπιλογή: 0.09 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TSMALL Προεπιλογή: 0.1 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: TLARGE Προεπιλογή: 10.0 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: CENTER Προεπιλογή: 5.0 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: CORSTOP Προεπιλογή: 1.01 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

• Παράµετρος: MINCCORR Προεπιλογή: 0 Τιµές: Μη αρνητικές ακέραιες 

• Παράµετρος: MAXCCORR Προεπιλογή: 9 Τιµές: Μη αρνητικές ακέραιες 
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Βηµατικές παράµετροι (Steplenth parameters) 

 

Οι ακόλουθες παράµετροι χρησιµοποιούνται για την αποφυγή του ορίου κατά τη διάρκεια 

των επαναλήψεων εσωτερικών σηµείων. Μικρότερες τιµές µπορεί να είναι ευεργετικές σε δύσκολα 

προβλήµατα. 

• Παράµετρος: PRDARE Προεπιλογή: 0.999 Τιµές: 0.0 < PRDARE < 1.0 

• Παράµετρος: DUDARE Προεπιλογή: 0.999 Τιµές: 0.0 < DUDARE < 1.0 

 

Παράµετροι σηµείου έναρξης (Starting point paramerers) 

 

Υπάρχουν δύο πιθανότητες για καθορισµό του σηµείου έναρξης: ψυχρή αρχή και θερµή 

αρχή.  

Παράµετρος: PRMIN Προεπιλογή: 150.0 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

Παράµετρος: UPMAX Προεπιλογή: 50000.0 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

Παράµετρος: DUMIN Προεπιλογή: 150.0 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

Παράµετρος: LSQWEIGHT Προεπιλογή: 10.0 Τιµές: Θετικές πραγµατικές 

Παράµετρος: SMETHOD Προεπιλογή: 2 Τιµές: -2, -1, 1 ή 2 

Παράµετρος: SAFEMET Προεπιλογή: -3 Τιµές: από -3 µέχρι +3 

Παράµετρος: REGULARIZE Προεπιλογή: 0 Τιµές: 0 ή 1 

 

Παράµετροι πρόλυσης (Presolve parameters) 

Πριν τη διαδικασία επίλυσης το BPMPD µπορεί να εφαρµόσει προλυτικές τεχνικές. Αυτές οι 

τεχνικές ελαττώνουν το µέγεθος του προβλήµατος ανιχνεύοντας τις x µεταβλητές ή τις 

πλεονάζουσες γραµµές, και γενικά, βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου εσωτερικών 

σηµείων. Μπορούν να επικαλεστούν αρκετές τεχνικές πρόλυσης. Επιπλέον το BPMPD µπορεί να 

εξαλείψει µεταβλητές και περιορισµούς του LP/QP προβλήµατος.  

Παράµετρος: PRESOLV Προεπιλογή: 1023 Τιµές: 0 µέχρι 2047 ακέραιες 

Παράµετρος: BNDLOOP Προεπιλογή: 5 Τιµές: Μη αρνητικές ακέραιες 

Παράµετρος: DULOOP Προεπιλογή: 10 Τιµές: Μη αρνητικές ακέραιες 

Παράµετρος: PRIMALBND Προεπιλογή: 1000.0 Τιµές: Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος: DUALBND Προεπιλογή: 10000.0 Τιµές: Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος: PREFEAS Προεπιλογή: 10-8 Τιµές: Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος: PIVRTOL Προεπιλογή: 10-2 Τιµές: Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος : PIVATOL Προεπιλογή: 10-4 Τιµές: Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος : FILLTOL Προεπιλογή: 4.0 Τιµές: Μη αρνητικές πραγµατικές 



 31

Ρυθµιστικές παράµετροι (Regularization parameters) 

 

Ο σκοπός αυτών των παραµέτρων είναι η αποφυγή αριθµητικής αστάθειας. ∆υστυχώς, η 

αυξητική αριθµητική συµπεριφορά µπορεί να ελαττώσει την αποδοτικότητα των υπολογισµένων 

βηµάτων και πιθανόν αυξάνει τον αριθµό των απαραίτητων επαναλήψεων.  

Παράµετρος : SOFTREG Προεπιλογή: 10-12 Τιµές : Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος : HARDREG Προεπιλογή: 10-16 Τιµές : Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος : SCFREE Προεπιλογή: 10-8 Τιµές : Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος : TFIXVAR Προεπιλογή: 10-20 Τιµές : Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος : TFIXSLACK Προεπιλογή: 10-20 Τιµές : Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος : DSLACKLIM Προεπιλογή: 10-20 Τιµές : Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος : COMPLIMIT Προεπιλογή: 1.0 Τιµές : Μη αρνητικές πραγµατικές 

Παράµετρος : COMPPAR Προεπιλογή: 10-5 Τιµές : Μη αρνητικές πραγµατικές 
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4. GIPALS 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

To GIPALS32 είναι µια γραµµική βιβλιοθήκη που παρέχει έναν απλό και αξιόπιστο τρόπο για 

την επίλυση γραµµικών προβληµάτων που προκύπτουν στη λογιστική, στη µεταφορά, στη διύλιση 

πετρελαίου, στα οικονοµικά και σε άλλες πολλές πρακτικές εφαρµογές για την αύξηση του κέρδους 

ή τη µείωση του κόστους. 

Η βιβλιοθήκη µπορεί εύκολα να βρει µια λύση ή να βρει ότι δεν υπάρχει λύση για κάθε είδος 

γραµµικού προβλήµατος µε απεριόριστο αριθµό µεταβλητών και περιορισµών. 

Το GIPALS32 είναι µια βιβλιοθήκη βασισµένη στο λειτουργικό των Windows, και µπορεί 

εύκολα να ενσωµατωθεί σε υπάρχουσες ή καινούριες εφαρµογές για Windows γραµµένες σε C++, 

Visual Basic, Visual C++, C#, Delphi και άλλες γλώσσες προγραµµατισµού. Η βιβλιοθήκη παρέχει 

ένα απλό API που επιτρέπει τον ορισµό ή τη µετατροπή γραµµικών προβληµάτων χρησιµοποιώντας 

µερικές συναρτήσεις και καθορίζει τη µηχανή βελτιστοποίησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

χρήστη. 

Η βιβλιοθήκη δεν απαιτεί καµιά επιπλέον DLL ή το ActiveX και ως εκ τούτου η διαδικασία 

ανάπτυξης είναι πολύ απλή και ξεκάθαρη για τους χρήστες.  

 

4.2 Τα κύρια χαρακτηριστικά του GIPALS32 είναι:  

• Αυτοδύναµη µέθοδος εσωτερικού σηµείου για γρήγορη και αξιόπιστη λύση.  

• Απεριόριστο αριθµό µεταβλητών και περιορισµών.  

• Ελαστική προεργασία για τη µείωση του µεγέθους του προβλήµατος και του χρόνου 

βελτιστοποίησης.  

• Αναγωγή του πίνακα περιορισµών για τη βελτίωση της αριθµητικής σταθερότητας.  

• Επαναληπτική εκκαθάριση για τη βελτίωση της ποιότητας της λύσης και την ελάττωση του 

αριθµού των επαναλήψεων.  

• ∆ιόρθωση υψηλής τάξης του Gondzio για τη βελτίωση της ποιότητας της λύσης.  

• Ειδική µέθοδος για το χειρισµό πινάκων περιορισµών µε πυκνές στήλες.  

• Υποστήριξη του επίσηµου format των γραµµικών προβληµάτων.  

• Υποστήριξη επεξεργαστών υψηλών απαιτήσεων.  

• Απλό προγραµµατιστικό interface.  
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4.3 Εγκατάσταση 

 

Για να εγκαταστήσουµε το πακέτο GIPALS32 πηγαίνουµε στο link: 

http://www.optimalon.com/product_gipals32.htm και συγκεκριµένα στην επιλογή Download και 

κατεβάζουµε το αρχείο gipals.zip κατά προτίµηση την έκδοση 3.5 που είναι η τελευταία. Στη 

συνέχεια κάνουµε extract το αρχείο που κατεβάσαµε και έτσι έχουµε το αρχείο setup.exe το οποίο 

στη συνέχεια τρέχουµε για να εγκαταστήσουµε το πακέτο ακολουθώντας τα βήµατα που 

παρουσιάζονται κατά την εγκατάσταση. 

Με αυτό τον τρόπο εγκαθιστούµε την trial version του πακέτου. Για να αποκτήσουµε 

ολόκληρο το πακέτο πρέπει να αγοράσουµε την άδεια από τον ίδιο σύνδεσµο που κατεβάσαµε το 

zip αρχείο. 

 

4.4 Επίλυση γραµµικών προβληµάτων µε το GIPALS32 

 

Ο λύτης γραµµικών προβληµάτων του πακέτου βασίζεται στη µέθοδο εσωτερικών σηµείων 

του Mehrotra και έχει βελτιστοποιηθεί για µεγάλα αραιά γραµµικά προβλήµατα εκτελώντας τον 

καλύτερο αλγόριθµο για να βάλει σε τάξη τον πίνακα περιορισµών. Ο χρήστης µπορεί να ορίσει   

τους περιορισµούς του γραµµικού προβλήµατος σε πυκνή µορφή χρησιµοποιώντας τον πίνακα ή σε 

αραιή µορφή χρησιµοποιώντας τον editor. Η πυκνή µορφή είναι κατάλληλη για µικρά και µεσαία 

γραµµικά προβλήµατα µε τα µη µηδενικά στοιχεία να υπερτερούν των µηδενικών. Σε αυτή τη 

µορφή οι περιορισµοί µπορούν άµεσα να αντιγραφούν από φύλλα εργασίας του Excel. Η αραιή 

µορφή είναι σχεδιασµένη να ορίζει, παρουσιάζει και συντάσσει µεγάλα γραµµικά προγράµµατα µε 

δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες µεταβλητές και περιορισµούς. Το GIPALS µπορεί να εισάγει 

γραµµικά προβλήµατα από αρχεία σε µορφή MPS. Κάθε γραµµικό πρόγραµµα που ορίζεται από το 

GIPALS µπορεί να εξαχθεί σε MPS format. Η λύση των γραµµικών προβληµάτων µπορεί να σωθεί 

σε µορφή CSV (διαχωρισµός µε κόµµατα) ή σε αρχείο HTML.  

 

http://www.optimalon.com/product_gipals32.htm
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5. TOMLAB/CPLEX 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Το TOMLAB είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης στο MATLAB µε σκοπό την έρευνα, τη 

διδασκαλία και τις πρακτικές λύσεις προβληµάτων βελτιστοποίησης.  

Το περιβάλλον βελτιστοποίησης του TOMLAB για το MATLAB, το οποίο έχει 

µεταγλωττιστεί µε MCC, είναι ευέλικτο, εύχρηστο, ανθεκτικό και αξιόπιστο για την επίλυση των 

περισσότερων τύπων εφαρµοσµένων προβληµάτων βελτιστοποίησης.  

Η πιο εµφανής και βασική αρχή σχεδιασµού του TOMLAB είναι: Καθόρισε το πρόβληµα σου 

µια φορά, τρέξε όλους τους διαθέσιµους λύτες. Το σύστηµα φροντίζει όλων των προβληµάτων 

διεπαφής, είτε µεταξύ γλωσσών ή εξαιτίας διαφορετικών απαιτήσεων στις προδιαγραφές του 

προβλήµατος.  

Το TOMLAB δίνει εύκολη πρόσβαση σε ένα µεγάλο σύνολο συγκεκριµένων προβληµάτων, 

λυτών βελτιστοποίησης και χρησιµοτήτων. Επιπλέον, είναι εύκολο να ορίσουµε νέα προβλήµατα 

στο TOMLAB Quick format, και να δοκιµάσουµε να τα λύσουµε χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε 

λύτη. 

Το TOMLAB προµηθεύει το Matlab µε αλγόριθµους επίλυσης, όπως και µε αρκετά MEX 

interfaces. Οι εξωτερικοί λύτες διανέµονται σα µεταγλωτισµένες δυαδικές MEX DLLs σε 

συστήµατα PC, και µεταγλωττισµένα MEX αρχεία βιβλιοθηκών σε Unix και άλλα συστήµατα.  

Το TOMLAB είναι συµβατό µε το MathWorks Optimization Toolbox 3.0, αλλά λύνει 

περισσότερους τύπους προβληµάτων βελτιστοποίησης, πιο γρήγορα και πιο αυτοδύναµα. 

 

5.2 Χαρακτηριστικά  

• Περισσότεροι από 100 αλγόριθµοι για διαφορετικά είδη βελτιστοποίησης. 

• Κώδικας ικανός για την αντιµετώπιση µεγάλων, αραιών προβληµάτων. Ο κώδικας 

εκτελείται για να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τους αραιούς πίνακες του Matlab. 

• Ενσωµατώνεται αυτόµατη διαφοροποίηση στο TOMLAB χρησιµοποιώντας το MAD 

toolbox. Το TOMLAB/MAD είναι µια πρόσθετη εργαλειοθήκη που διανέµεται από την 

Tomlab Optimization. 

• Μεταγλωττισµένο µε το MathWorks MCC. ∆ηµιουργούνται εύκολα αυτόνοµες και 
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ενσωµατωµένες εφαρµογές. 

• Προηγµένη χρήση δοµών για είσοδο και έξοδο, κάνοντας εφικτό τον ορισµό του 

προβλήµατος του χρήστη µόνο µία φορά, και τη χρήση όλων των κατάλληλων λυτών για 

την επίλυση του προβλήµατος. 

• Τα απλά προβλήµατα λύνονται από τη γραµµή εντολών του Matlab χρησιµοποιώντας το 

format του Tomlab σε µερικές µόνο γραµµές. Οι ρουτίνες tomRun και tomSolve µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για την κλήση οποιουδήποτε λύτη.   

 

5.3 Υποστηριζόµενες πλατφόρµες 

 

Το TOMLAB υποστηρίζει τις ακόλουθες πλατφόρµες και τις εκδόσεις του MATLAB: 

• Windows 32-bit (MATLAB 6.5 και πάνω) 

• Windows 64-bit (MATLAB 7.3 και πάνω) 

• Linux x86 32-bit (MATLAB 7.1 και πάνω) 

• Linux x86 64-bit (MATLAB 7.3 και πάνω) 

• Mac OS X (MATLAB 7.3 και πάνω) 

 

5.4 Κατέβασµα του TOMLAB 

 

Για να κατεβάσουµε το TOMLAB πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα λογαριασµό στο 

http://tomopt.com. Όταν δηµιουργηθεί ένας λογαριασµός κάνουµε login και πηγαίνουµε στο link 

Download->Products, για να κατεβάσουµε το TOMLAB. Παρακάτω βρίσκεται µια πλήρης λίστα 

των αρχείων που χρειάζονται: 

• Windows 32-bit, 

◦ MATLAB ≥ 7.4: tomlab-win32-setup.exe 

◦ MATLAB 6.x/7.x: tomlab-win32-73-setup.exe 

• Windows 64-bit, 

◦ MATLAB ≥ 7.3: tomlab-win64-setup.exe 

• Linux, 

◦ MATLAB ≥ 7.4: tomlab-lnx32-gcc41-setup.bin 

http://tomopt.com/
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◦ MATLAB ≥ 7.1-7.3: tomlab-lnx32-gcc34-setup.bin 

• Linux 64-bit, 

◦ MATLAB ≥ 7.3: tomlab-lnx64-setup.bin 

• Mac OS X, 

◦ MATLAB ≥ 7.3: tomlab-osx-setup.dmg 

 

5.5 Εγκατάσταση του TOMLAB 

 

Εγκατάσταση για Windows 

 

Στα Windows ο installer αποσυµπιέζει τα αρχεία του TOMLAB και αυτόµατα θέτει τη 

µεταβλητή PATH να δείχνει στους καταλόγους που περιέχουν τις δυναµικές βιβλιοθήκες που 

απαιτούνται από µερικά εργαλεία του TOMLAB. 

Συνίσταται να τερµατιστούν στιγµιότυπα του MATLAB κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης 

για να είναι σίγουρο ότι η µεταβλητή PATH είναι σωστά ορισµένη στο περιβάλλον του MATLAB 

όταν ξεκινάει η χρήση του TOMLAB. Εκτελούµε τη συνάρτηση getenv('path') στο MATLAB για 

να επιβεβαιώσουµε την παρουσία του tomlab/shared. 

 

Εγκατάσταση για Linux 

 

Το λογισµικό εγκαθίσταται από ένα αυτο-εξαγόµενο (self-extracting) εκτελέσιµο αρχείο, 

παρόµοιο µε αυτό που χρησιµοποιείται στα συστήµατα Windows. Μετά το κατέβασµα του installer 

για την πλατφόρµα µας και την έκδοση Matlab που έχουµε, απλά εκτελούµε το tomlab-X-setup.bin 

αρχείο. Οι χρήστες των Mac OS X πρέπει πάντα να εκτελούν το αρχείο startup.m όταν 

χρησιµοποιούν το TOMLAB. 

 

5.6 Ρύθµιση των παραµέτρων περιβάλλοντος 

 

Για τα Windows το TOMLAB απαιτεί να συµπεριληφθεί ο κατάλογος tomlab/shared στη 

µεταβλητή PATH. Για όλα τα λειτουργικά συστήµατα το TOMLAB απαιτεί να υπάρχει ο 

κατάλογος tomlab/shared στη µεταβλητή LD_LIBRARY_PATH πριν το ξεκίνηµα του MATLAB. 

Η µεταβλητή για το path των βιβλιοθηκών διαφέρει µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων. Στα 

Linux ονοµάζεται LD_LIBRARY_PATH, ενώ στα Mac OS X είναι το DYLD_LIBRARY_PATH. 

Στα Windows είναι η µεταβλητή PATH. Ο τρόπος που θέτουµε τις περιβαλλοντικές µεταβλητές 

εξαρτάται από το λειτουργικό σύστηµα και τα shells. 
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Για να θέσουµε τη µεταβλητή PATH στα Windows επιλέγουµε: Control Panel->System-

>Advanced->Environment Variables. Υποθέτοντας ότι το TOMLAB έχει εγκατασταθεί στο 

C:\tomlab, εισάγουµε στις καταχωρήσεις της µεταβλητής PATH το C:\tomlab\shared διαχωρισµένο 

µε ερωτηµατικό (;). 

Στην περίπτωση που έχουµε Unix λειτουργικό σύστηµα όταν τρέχουµε το MATLAB 

γράφουµε στη γραµµή εντολών:  

[user@host:~]$ LD_LIBRARY_PATH=[$LD_LIBRARY_PATH:]/tpath/shared <ml> & 

όπου το <ml> είναι το όνοµα του εκτελέσιµου του MATLAB και το tpath είναι το path 

εγκατάστασης του TOMLAB. Αν το LD_LIBRARY_PATH έχει ήδη οριστεί και θέλουµε να το 

διατηρήσουµε συµπεριλαµβάνουµε αυτό το µέρος σε [ ]. Θέτουµε στο $HOME/.bashrc, 

$HOME/.profile, $HOME/.cshrc (ή $HOME/matlab7rc.sh αν υπάρχει): 

export LD_LIBRARY_PATH=/tpath/shared # bash 

setenv LD_LIBRARY_PATH /tpath/shared # csh και similar 

Αν υπάρχει ήδη κάποια τιµή στο LD_LIBRARY_PATH, χρησιµοποιούµε την άνω κάτω 

τελεία : για να διαχωρίσουµε τους καταλόγους όταν προσθέτουµε τον κατάλογο του TOMLAB: 

export LD_LIBRARY_PATH=/tpath/shared :$LD_LIBRARY_PATH # bash 

setenv LD_LIBRARY_PATH /tpath/shared:$LD_LIBRARY_PATH # csh και similar 

Αν κάνουµε εγκατάσταση για πολλαπλούς χρήστες µπορούµε να προσθέσουµε παρόµοιες 

ρυθµίσεις στο /etc/profile ή προαιρετικά στο $MATLAB/bin/.matlab7rc.sh. 

 

5.7 Εγκατάσταση των αρχείων άδειας για το TOMLAB 

 

Για να τρέξουµε τους λύτες του TOMLAB χρειάζεται ένα αρχείο έγκυρης άδειας (ένα απλό 

αρχείο κειµένου µε το όνοµα tomlab.lic). Αυτό το αρχείο πρέπει κανονικά να τοποθετηθεί στον 

κατάλογο tomlab. Στην περίπτωση demo άδειας υπάρχει ένα επιπλέον αρχείο tomlab.dat το οποίο 

επίσης πρέπει να µπει στον κατάλογο του TOMLAB. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι το αρχείο 

tomlab.dat πρέπει να είναι εγγράψιµο για το χρήστη που τρέχει το TOMLAB. 

Μια µεταβλητή (TOMLAB_LICENSE_FILE) πρέπει να δείχνει στην τοποθεσία αυτού του 

αρχείου. Για τα Windows 2000/XP/Vista/7 πηγαίνουµε στο Control Panel->System->Advanced 

Tab->Environment Variables->New user variables. Θέτουµε το όνοµα της µεταβλητής σε 

TOMLAB_LICENSE_FILE και την τιµή της στην τοποθεσία του αρχείου. Αν έχουµε Unix 

σύστηµα η ακόλουθη εντολή επιφέρει το ίδιο αποτέλεσµα. Για csh shells: $ setenv 

TOMLAB_LICENSE_FILE /usr/local/tomlab/tomlab.lic και για bourne shells: $ export 

TOMLAB_LICENSE_FILE=/usr/local/tomlab/tomlab.lic 

 

mailto:user@host
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5.8 Χρησιµοποιώντας το TOMLAB/CPLEX 

 

Όταν έχουµε εγκαταστήσει τα αρχεία και η άδεια έχει εγκατασταθεί επίσης µε επιτυχία, 

µπορούµε να εκκινήσουµε το MATLAB. Αλλάζουµε τον κατάλογο στον κατάλογο του TOMLAB 

και τρέχουµε την εντολή startup. Αυτή η εντολή ελέγχει την εγκατάσταση και επιβεβαιώνει ότι η 

άδεια είναι σωστά τοποθετηµένη. 

Για να τρέξουµε γραµµικά προβλήµατα κατεβάζουµε το αρχείο lp_prob.zip και εξάγουµε τα 

αρχεία στο φάκελο tomlab/testprob2/lp_prob. Εκεί µπορούµε να τοποθετήσουµε όποιο γραµµικό 

πρόβληµα προς επίλυση έχουµε σε mps µορφή. 

Για να τρέξουµε για παράδειγµα το πρόβληµα cre-c.mps εισάγουµε τις παρακάτω εντολές στο 

MATLAB: 

[F, c, A, b_L, b_U, x_L, IntVars] = cpx2mat('cre-c.mps', 0); 

Prob = lpAssign(c, A, b_L, b_U, x_L, x_U, [ ], 'Additional lp_prob: cre-c'); 

Result = tomRun('cplex', Prob, 1); 
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6. Συγκριτική Μελέτη 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το σηµείο θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα των πακέτων που αναλύσαµε 

παραπάνω  από την επίλυση συγκεκριµένων γραµµικών προβληµάτων σε µορφή mps. Το σύστηµα 

στο οποίο τρέξαµε τα παραδείγµατά µας έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Λειτουργικό Σύστηµα Windows 7 Enterprise 32-bit 

Επεξεργαστής Intel(R) Core(TM)2 Quad 

CPU Q8400 @ 2,66GHz 

RAM 2 GB 

 

Τα προβλήµατα που τρέξαµε χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

1) Optimal (βέλτιστα) 

2) Infeasible (ανέφικτα) 

3) Kennington (σχεδιασµένα από τους W. J. Carolan, J. E. Hill, J. L. Kennington, S. 

Niemi, και S. J. Wichmann για στρατιωτικούς σκοπούς).  

Επίσης είναι αναγκαίο να αναφέρουµε ότι από τα πακέτα που χρησιµοποιήσαµε για τα 

πειράµατά µας τα PCx και BPMPD είναι ελεύθερης χρήσης ενώ τα Gipals και TOMLAB 

χρειάζονται άδεια χρήσης. Εµείς φυσικά χρησιµοποιήσαµε δοκιµαστικές εκδόσεις οι οποίες είχαν 

κάποιους περιορισµούς. Στο πρόγραµµα Gipals τα προβλήµατα µε πάνω από 1000 γραµµές ή 

στήλες κόβονται και λύνονται µόνο µέχρι το όριο. 

 

6.2 Κατάσταση τερµατισµού των πακέτων για το κάθε γραµµικό πρόβληµα 

 

Αρχικά σαν δεδοµένα θεωρήσαµε ότι είναι καλό να παρουσιάσουµε τις καταστάσεις 

τερµατισµού των πακέτων για κάθε γραµµικό πρόβληµα προς επίλυση γιατί αυτό που προέχει είναι 

το πακέτο να βγάλει αποτέλεσµα τουλάχιστον όπου µπορεί και είναι εφικτό και µετά έχει σηµασία 

φυσικά σε πόσο χρόνο θα βγάλει το κάθε αποτέλεσµα. Τα αποτελέσµατα φαίνονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 1 του Παραρτήµατος. 

Για το BPMPD παρατηρούµε ότι βγάζει βέλτιστο αποτέλεσµα για όλα τα βέλτιστα (optimal) 

προβλήµατα που του δίνουµε, ανέφικτο αποτέλεσµα για όλα τα ανέφικτα (infeasible) προβλήµατα 

που εισάγουµε και βέλτιστο αποτέλεσµα για όλα τα προβλήµατα του Kennington. Αυτό γενικά 

είναι πολύ θετικό γιατί δεν υπάρχει καµία δυσάρεστη έκπληξη όπως θα παρατηρήσουµε παρακάτω 
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για άλλα πακέτα. 

Για το TOMLAB το µόνο πρόβληµα που παρατηρούµε είναι ότι για 1 πρόβληµα, το BLEND, 

δεν εξάγει καθόλου αποτελέσµατα. Το µήνυµα που εµφανίζει είναι το:  

CPLEX Error  1448: Line %d: '%.255s' is not a row name. 

Για το PCx έχουµε να παρατηρήσουµε ότι µετά την επίλυση των προβληµάτων BRANDY, 

QAP12, QAP15 και KLEIN3 η κατάσταση τερµατισµού είναι απροσδιόριστη (unknown) αλλά 

βρίσκει αποτέλεσµα οπότε δε µας ενοχλεί και για το πρόβληµα SCRS_3 ενώ θα περιµέναµε να 

βγάλει σαν αποτέλεσµα βέλτιστη λύση τελικά δε µπορεί να το λύσει και παρουσιάζει ανέφικτη την 

επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος. 

Τέλος το GIPALS φαίνεται να είναι αρκετά απογοητευτικό αναφορικά µε την κατάσταση 

τερµατισµού αφού για 23 από τα 56 βέλτιστα προβλήµατα που του δίνουµε προς επίλυση θεωρεί 

ανέφικτη τη λύση τους. Αυτό όµως συµβαίνει γιατί σε αυτά τα προβλήµατα δε χρησιµοποιεί όλα τα 

δεδοµένα τους όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή. Για αυτό το λόγο στις συγκρίσεις που θα 

κάνουµε παρακάτω θα λαµβάνουµε υπόψη αυτόν τον παράγοντα ο οποίος φαίνεται να είναι αρκετά 

καθοριστικός για την επίλυση των προβληµάτων και ακολούθως και για τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων τους. Στον παρακάτω πίνακα τα κόκκινα αποτελέσµατα του GIPALS είναι αυτά για 

τα οποία ισχύει ο περιορισµός. 

 

6.3 Χρόνοι επίλυσης των γραµµικών προβληµάτων 

 

Στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος παρουσιάζονται οι χρόνοι σε δευτερόλεπτα που κάνει το 

κάθε πακέτο για την επίλυση του κάθε προβλήµατος χωριστά και στην τελευταία γραµµή ο µέσος 

όρος αυτών των χρόνων για το κάθε πακέτο. 

Αρχικά παρατηρούµε ότι κατά µέσο όρο το GIPALS είναι το πιο γρήγορο πακέτο µε µέσο 

χρόνο επίλυσης 0,246 δευτερόλεπτα, δεύτερο είναι το BPMPD µε 1,416 δευτερόλεπτα, τρίτο είναι 

το TOMLAB µε 23,147 δευτερόλεπτα, και το PCx είναι το πιο αργό µε µέσο χρόνο 55,183 

δευτερόλεπτα. Επειδή το GIPALS έχει τον περιορισµό που αναφέραµε πιο πάνω αν δε λάβουµε 

υπόψη µας τα αποτελέσµατα που λύνει µέχρι 100 επαναλήψεις ή για 1000 µεταβλητές τότε οι 

χρόνοι διαµορφώνονται ως εξής µε τη σειρά να αλλάζει τελείως και να θέτει πιο γρήγορο το 

TOMLAB (0,024), δεύτερο το BPMPD (0,049), τρίτο το GIPALS (0,356) και τελευταίο πάλι το 

PCx (1,010). Επίσης αν δε λάβουµε υπόψη µας τα 2 παραδείγµατα στα οποία το TOMLAB δεν 

εξάγει αποτελέσµατα η διαφορά στους χρόνους είναι ελάχιστη και µη αξιοσηµείωτη. 
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Πίνακας 4: Μέσοι χρόνοι επίλυσης 

 GIPALS BPMPD TOMLAB PCx 

Optimal Average Time  1,641 28,236 66,182 

Optimal Average Time for 
small linear problems 0,242 0,052 0,022 0,498 
Infeasible  Average Time  0,071 0,027 3,323 

Infeasible  Average Time for 
small linear problems 0,907 0,032 0,026 3,482 
Kennington  Average Time  0,768 0,553 4,588 

Total Average Time  1,416 23,147 55,183 

Average Time for small 
linear problems 0,356 0,049 0,024 1,010 
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Γράφηµα 1: Μέσοι χρόνοι επίλυσης για µεγάλα γραµµικά προβλήµατα 
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Γράφηµα 2: Μέσοι χρόνοι επίλυσης µικρών γραµµικών προβληµάτων 

 

Αρχικά λοιπόν παρατηρήσουµε από τα παραπάνω ότι το PCx παραµένει σταθερά τελευταίο 

χωρίς καµία αµφιβολία µε ιδιαίτερες δυσκολίες στα προβλήµατα QAP12 και QAP15, αλλά και µε 

συγκριτικά µεγαλύτερους χρόνους και στα υπόλοιπα γραµµικά προβλήµατα, απλά όχι τόσο αισθητά 

λόγω του µικρού γενικά χρόνου επίλυσης. 
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Γράφηµα 3: Χρόνοι επίλυσης του PCx 
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Το TOMLAB ενώ αρχικά κατατασσόταν 3ο (ή 2ο χωρίς το GIPALS) µετά τη αφαίρεση των 

προβληµάτων αρκετά µεγάλης κλίµακας κατατάχθηκε 1ο µε αρκετά µεγάλη διαφορά. Αυτό 

σηµαίνει ότι ενώ η επίλυσή του είναι άψογη από άποψη εξαγωγής αποτελέσµατος, στα προβλήµατα 

µε δεδοµένα άνω των 1000 αργεί αρκετά (όχι βέβαια όσο το PCx). 
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Γράφηµα 4: Χρόνοι επίλυσης για το TOMLAB 

 

Το BPMPD ήταν και παρέµεινε 2ο µε αρκετά χαµηλούς χρόνους και όπως αναφέραµε και 

στην προηγούµενη ενότητα µε ευχάριστα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Αυτό σηµαίνει ότι είναι 

αρκετά αποτελεσµατικό ακόµα και στα προβλήµατα µεγάλης κλίµακας, το πιο γρήγορο από όλα τα 

πακέτα αν εξαιρέσουµε το GIPALS φυσικά. 
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Γράφηµα 5: Χρόνοι επίλυσης για το BPMPD 

 

Το GIPALS τέλος στα πιο µικρά προβλήµατα κατατάσσεται 3ο κάτι όχι ιδιαίτερα ευχάριστο κ 

αναµενόµενο. ∆υστυχώς δε µπορούµε να πούµε κάτι για τα προβλήµατα µε πάνω από 1000 

γραµµές ή στήλες στην προκείµενη περίπτωση. 

Τελικά αυτό που έχουµε να συµπεράνουµε είναι ότι το PCx είναι το πιο αργό πακέτο από τα 4 

σε κάθε περίπτωση ενώ το πιο γρήγορο σε µικρής κλίµακας προβλήµατα είναι το TOMLAB αλλά 

στο σύνολο σίγουρα ξεχωρίζει το BPMPD. Το GIPALS δε µπορεί να συγκριθεί στα µεγάλης 

κλίµακας προβλήµατα αλλά και στα πιο µικρά κατατάσσεται 3ο. 

Παρόλα αυτά όµως οι συνολικοί µέσοι όροι δεν είναι τελείως ενδεικτικοί στην κατανοµή των 

πακέτων. Παρατηρούµε ότι ενώ στα βέλτιστα προβλήµατα η κατάταξη παραµένει ίδια µε βάση 

τους µέσους χρόνους το πακέτο BPMPD γενικά είναι πολύ καλύτερο σε χρόνους από τα υπόλοιπα 3 

πακέτα εκτός από την περίπτωση της επίλυσης του προβλήµατος QAP15 το οποίο παρατηρούµε ότι 

απαιτεί έναν αρκετά µεγάλο χρόνο επίλυσης σε σχέση µε τα υπόλοιπα προβλήµατα. 

Όσον αφορά την περίπτωση των ανέφικτων (infeasible) προβληµάτων πιο γρήγορο φαίνεται 

να είναι το TOMLAB µε 0,027 secs, 2ο το BPMPD µε 0,071 secs και 3ο το PCx µε 3,323 secs, ενώ 

στα µικρής κλίµακας προβλήµατα πιο αποτελεσµατικό παραµένει το TOMLAB µε 0,026 secs µε 2ο 

το BPMPD µε 0,032 secs, και 3ο και 4ο τα GIPALS µε 0,907 secs και PCx µε 3,482 secs. 
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Γράφηµα 6: Μέσοι χρόνοι επίλυσης για ανέφικτα προβλήµατα 

 

Όσον αφορά τα προβλήµατα του Kennington το GIPALS δυστυχώς δεν έχει επιλύσει κανένα 

σωστά οπότε βγαίνει τελείως από τη σύγκρισή µας. Η κατάταξη παρόλα αυτά παραµένει η ίδια µε 

τη γενικά κατάταξη που αναφέραµε πιο πάνω δηλαδή 1ο το BPMPD, 2ο το TOMLAB και 3ο το 

PCx. 

Συµπεραίνοντας λοιπόν έχουµε να πούµε ότι το TOMLAB κάνει τη διαφορά στην επίλυση 

των ανέφικτων προβληµάτων κάτι το οποίο σηµαίνει ότι ο αλγόριθµος που χρησιµοποιεί µπορεί να 

ελέγξει πολύ πιο γρήγορα αν ένα πρόβληµα είναι ανέφικτο. Κατά τα άλλα το BPMPD παραµένει 

σταθερά το γρηγορότερο σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 
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6.4 Επαναλήψεις των αλγορίθµων των πακέτων για κάθε γραµµικό πρόβληµα 

 

Όσον αφορά τις επαναλήψεις του κάθε πακέτου για την επίλυση των γραµµικών 

προβληµάτων έχουµε τα αποτελέσµατα που φαίνονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος και στον 

Πίνακα 5 παρακάτω. Αυτό που ξεχωρίζει µε την πρώτη µατιά και πρέπει να αναφερθεί είναι ότι το 

πακέτο TOMLAB έχει µε µεγάλη διαφορά τις περισσότερες επαναλήψεις και αυτό οφείλεται 

κυρίως στο ότι χρησιµοποιεί έναν τελείως διαφορετικό αλγόριθµο σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

πακέτα, τον Dual Simplex. Παρόλα αυτά όµως όπως είδαµε και παραπάνω αυτό δε σηµαίνει 

απαραίτητα και αύξηση του χρόνου επίλυσης αφού το TOMLAB δεν είναι το πιο αργό από τα 

πακέτα. ∆εύτερο κατατάσσεται το PCx µε 19,1 επαναλήψεις και 1ο το BPMPD όπως ήταν 

αναµενόµενο µε 13,2 επαναλήψεις.  

Για τα µικρής κλίµακας προβλήµατα έχουµε πάλι πρώτο το BPMPD, 2ο το PCx, 3ο το 

GIPALS και τελευταίο πάλι το TOMLAB. 

Αυτό που συµπεραίνουµε αρχικά είναι ότι ο χρόνος επίλυσης γενικά είναι ανάλογος µε τις 

επαναλήψεις εκτός από την περίπτωση του TOMLAB. Πιο συγκεκριµένα µπορούµε να 

παρατηρήσουµε το µέσο όρο επαναλήψεων για κάθε κατηγορία προβληµάτων. Παρατηρούµε ότι 

για την κάθε κατηγορία προβληµάτων δεν υπάρχει καµία διαφορά στην κατάταξη από αυτήν που 

αναφέραµε παραπάνω. 

 

Πίνακας 5: Μέσες επαναλήψεις των αλγορίθµων των πακέτων 

 GIPALS BPMPD TOMLAB PCx 
Optimal Average Iterations 13,4 9.825,8 18,4 
Optimal Average Iterations for 
small linear problems 17,2 11,5 201,5 15,4 
Infeasible Average Iterations  6,3 165,3 16,7 
Infeasible Average Iterations for 
small linear problems 26,5 6,5 192,8 18,2 
Kennington Average Iterations 20,2 4.400,8 31,0 
Total Average Iterations 13,2 8537,4 19,1 
Total Average Iterations for 
small linear problems 17,2 11,1 205,1 15,9 
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Γράφηµα 7: Μέσες επαναλήψεις αλγορίθµων για την επίλυση µικρής κλίµακας γραµµικών 

προβληµάτων 
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7. Συµπεράσµατα 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τα συµπεράσµατα από αυτή τη µελέτη 

λέγοντας γενικά ότι καλύτερο από όλα τα πακέτα θεωρούµε το BPMPD µε µικρή διαφορά απέναντι 

στο TOMLAB. 

Αναλυτικότερα, για το σύνολο των προβληµάτων γρηγορότερο κατατάχθηκε µε αρκετή 

διαφορά το BPMPD, ενώ στη σύγκριση µόνο των µικρής κλίµακας προβληµάτων µε πολύ µικρή 

διαφορά κατατάχθηκε πρώτο το TOMLAB. Γενικά όµως θα πούµε ότι το BPMPD κέρδισε τον 

«αγώνα». Τελευταίο στην κατάταξη µας βγήκε το PCx µε αρκετά µεγάλους χρόνους σε όλα τα 

προβλήµατα και κυρίως στα µεγάλης κλίµακας όπως τα QAP12 και QAP15. Τα αποτελέσµατα του 

GIPALS δυστυχώς λήφθηκαν υπόψη µόνο για τα µικρής κλίµακας προβλήµατα γιατί όπως 

αναφέραµε και στο κυρίως θέµα το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν σε δοκιµαστική έκδοση. 

Τέλος για τις επαναλήψεις των αλγορίθµων των πακέτων τη µεγάλη διαφορά την έκανε το 

TOMLAB µε ένα τεράστιο αριθµό επαναλήψεων κάτι το οποίο πολύ εύκολα συµπεραίνεται λόγω 

του διαφορετικού αλγορίθµου που χρησιµοποιεί από τα άλλα πακέτα. Για τον ίδιο λόγο φαίνεται να 

είναι πιο γρήγορο στον εντοπισµό ενός ανέφικτου προβλήµατος. 

Τελειώνοντας µπορούµε να δώσουµε κάποιες ιδέες για περαιτέρω µελέτη στηριζόµενη στην 

συγκεκριµένη εργασία. Θα µπορούσαν αρχικά να προστεθούν και άλλα πακέτα είτε ανοιχτού 

κώδικα είτε εµπορικά για ακόµα περισσότερες συγκρίσεις. Ακόµα µπορούν να προστεθούν  

επιπλέον κριτήρια σύγκρισης όπως αν ένας αλγόριθµος χρησιµοποιεί προλύτη ή όχι και πόση ώρα 

χρειάζεται µε ή χωρίς αυτόν για τη λύση. Μια ακόµα πρόταση είναι η βελτίωση των αλγορίθµων 

των προγραµµάτων που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη µας µε ανάπτυξη κώδικα.  
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Παράρτηµα 

 

Πίνακας 1: Κατάσταση τερµατισµού των πακέτων για το κάθε γραµµικό πρόβληµα 

 

 GIPALS BPMPD TOMLAB PCx 
Optimal     
25FV47 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
ADLITTLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
AFIRO OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
AGG OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
AGG2 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
AGG3 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
BANDM OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
BEACONFD OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
BLEND OPTIMAL OPTIMAL NO FILE OPTIMAL 
BNL1 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
BNL2 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
BRANDY INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL UNKNOWN 
D2Q06C INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
DEGEN2 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
DEGEN3 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
E226 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
FFFFF800 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
ISRAEL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
LOTFI OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
MAROS-R7 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
QAP8 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
QAP12 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL UNKNOWN 
QAP15 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL UNKNOWN 
SC50A OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SC50B OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SC105 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SC205 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCAGR_2 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCAGR7 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCAGR25 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCFXM1 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCFXM2 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCFXM3 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCORPION OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCRS_3 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL INFEASIBLE 
SCRS8 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCSD1 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCSD6 SUBOPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCSD8 SUBOPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCTAP1 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCTAP2 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SCTAP3 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SHARE1B OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SHARE2B OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SHIP04L OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SHIP04S INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
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SHIP08L INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SHIP08S INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SHIP12L INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
SHIP12S INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
STOCFOR1 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
STOCFOR2 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
STOCFOR3 INFEASIBLE OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
TRUSS OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
WOOD1P OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
WOODW OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
     
Infeasible     
BGINDY OPTIMAL INFEASIBLE INFEASIBLE INFEASIBLE 
BGPRTR INFEASIBLE INFEASIBLE INFEASIBLE INFEASIBLE 
ITEST2 INFEASIBLE INFEASIBLE INFEASIBLE INFEASIBLE 
ITEST6 INFEASIBLE INFEASIBLE INFEASIBLE INFEASIBLE 
KLEIN1 INFEASIBLE INFEASIBLE INFEASIBLE INFEASIBLE 
KLEIN2 INFEASIBLE INFEASIBLE INFEASIBLE INFEASIBLE 
KLEIN3 SUBOPTIMAL INFEASIBLE INFEASIBLE UNKNOWN 
     
Kennington     
CRE_A OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
CRE_B OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
CRE_C OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
CRE_D OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 
OSA-07 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL 

 

 

Πίνακας 2: Χρόνοι επίλυσης των γραµµικών προβληµάτων για το κάθε πακέτο 

 

 GIPALS BPMPD TOMLAB PCx 
Optimal     
25FV47 0,17 0,12 0,19 0,96 
ADLITTLE 0,12 0,04 0,00 0,34 
AFIRO 0,08 0,04 0,00 0,31 
AGG 0,33 0,06 0,00 0,59 
AGG2 0,47 0,08 0,00 0,78 
AGG3 0,48 0,06 0,27 0,73 
BANDM 0,27 0,05 0,02 0,52 
BEACONFD 0,14 0,05 0,00 0,35 
BLEND 0,11 0,04 NO FILE 0,34 
BNL1 0,14 0,08 0,05 1,11 
BNL2 0,06 0,25 0,06 2,70 
BRANDY 0,72 0,05 0,00 0,62 
D2Q06C 0,00 0,36 1,08 3,52 
DEGEN2 0,25 0,08 0,02 0,63 
DEGEN3 0,13 0,31 0,23 2,84 
E226 0,27 0,06 0,00 0,52 
FFFFF800 0,47 0,06 0,01 0,80 
ISRAEL 0,36 0,06 0,00 0,65 
LOTFI 0,19 0,05 0,01 0,47 
MAROS-R7 0,87 1,22 1,45 9,45 
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QAP8 0,06 0,23 0,73 2,42 
QAP12 0,06 9,78 92,63 391,51 
QAP15 0,07 74,30 1.421,66 3.257,18 
SC50A 0,08 0,06 0,00 0,29 
SC50B 0,08 0,03 0,00 0,22 
SC105 0,11 0,03 0,00 0,32 
SC205 0,16 0,03 0,01 0,33 
SCAGR_2 0,13 1,16 0,75 5,56 
SCAGR7 0,20 0,05 0,00 0,39 
SCAGR25 0,28 0,04 0,01 0,52 
SCFXM1 0,28 0,05 0,01 0,52 
SCFXM2 0,37 0,06 0,03 0,62 
SCFXM3 0,16 0,08 0,04 0,65 
SCORPION 0,16 0,05 0,01 0,55 
SCRS_3 0,06 0,45 0,27 2,07 
SCRS8 0,08 0,03 0,01 0,65 
SCSD1 0,09 0,03 0,00 0,33 
SCSD6 1,76 0,04 0,02 0,37 
SCSD8 1,76 0,06 0,06 0,42 
SCTAP1 0,20 0,05 0,00 0,47 
SCTAP2 0,11 0,07 0,02 0,49 
SCTAP3 0,90 0,08 0,02 0,55 
SHARE1B 0,25 0,04 0,02 0,52 
SHARE2B 0,20 0,04 0,02 0,45 
SHIP04L 0,11 0,05 0,02 0,43 
SHIP04S 0,08 0,05 0,00 0,40 
SHIP08L 0,11 0,06 0,03 0,53 
SHIP08S 0,08 0,04 0,02 0,40 
SHIP12L 0,08 0,06 0,03 0,56 
SHIP12S 0,08 0,04 0,02 0,45 
STOCFOR1 0,12 0,05 0,00 0,31 
STOCFOR2 0,02 0,07 0,03 0,70 
STOCFOR3 0,02 1,03 0,70 3,05 
TRUSS 0,14 0,16 4,43 1,07 
WOOD1P 0,03 0,16 0,03 1,45 
WOODW 0,03 0,19 0,06 1,23 
     
Average Time 0,252 1,641 28,236 66,182 
     
Infeasible     
BGINDY 0,09 0,31 0,03 2,37 
BGPRTR 0,06 0,01 0,03 0,25 
ITEST2 0,06 0,00 0,00 0,25 
ITEST6 0,06 0,00 0,02 0,22 
KLEIN1 0,25 0,03 0,00 0,84 
KLEIN2 1,14 0,06 0,03 2,74 
KLEIN3 3,87 0,09 0,08 16,59 
     
Average Time 0,791 0,071 0,027 3,323 
     
Kennington     
CRE_A 0,23 0,18 0,09 1,21 
CRE_B 0,16 1,73 1,61 9,83 
CRE_C 0,20 0,16 0,08 1,24 
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CRE_D 0,17 1,31 0,84 8,50 
OSA-07 0,13 0,46 0,14 2,16 
     
Average Time 0,178 0,768 0,553 4,588 
Total Average Time 0,246 1,416 23,147 55,183 

 

Πίνακας 3: Επαναλήψεις των αλγορίθµων των πακέτου για κάθε γραµµικό πρόβληµα 

 

 GIPALS BPMPD TOMLAB PCx 
Optimal     
25FV47 10 16 1.774 26 
ADLITTLE 12 9 85 12 
AFIRO 9 5 7 8 
AGG 17 17 93 19 
AGG2 20 17 113 23 
AGG3 20 16 112 22 
BANDM 16 13 280 17 
BEACONFD 12 9 14 11 
BLEND 10 7 NO FILE 10 
BNL1 8 20 759 39 
BNL2 3 22 1.057 35 
BRANDY 41 15 122 18 
D2Q06C 0 19 4.174 29 
DEGEN2 12 9 380 12 
DEGEN3 5 12 1.490 19 
E226 17 14 267 18 
FFFFF800 24 22 237 27 
ISRAEL 19 15 124 21 
LOTFI 15 14 111 15 
MAROS-R7 5 11 2.763 15 
QAP8 2 7 5.705 8 
QAP12 5 12 88.383 49 
QAP15 5 14 374.066 55 
SC50A 9 7 21 8 
SC50B 7 6 10 6 
SC105 10 7 32 10 
SC205 12 9 81 11 
SCAGR_2 6 29 15.765 25 
SCAGR7 15 13 102 14 
SCAGR25 17 15 338 18 
SCFXM1 17 14 272 17 
SCFXM2 19 16 541 20 
SCFXM3 8 16 863 20 
SCORPION 12 9 54 12 
SCRS_3 6 26 7.892 8 
SCRS8 6 15 322 22 
SCSD1 9 7 90 9 
SCSD6 100 9 271 12 
SCSD8 100 9 1.003 11 
SCTAP1 14 12 152 16 
SCTAP2 6 12 272 14 
SCTAP3 6 14 366 15 
SHARE1B 19 16 106 19 
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SHARE2B 16 11 84 17 
SHIP04L 10 11 381 13 
SHIP04S 7 11 262 13 
SHIP08L 9 11 670 16 
SHIP08S 7 10 366 12 
SHIP12L 8 13 951 16 
SHIP12S 7 11 490 13 
STOCFOR1 12 9 39 12 
STOCFOR2 0 16 857 20 
STOCFOR3 0 25 6.938 31 
TRUSS 11 12 18.098 20 
WOOD1P 0 16 97 21 
WOODW 0 21 516 31 
     
Infeasible     
BGINDY 10 5 0 8 
BGPRTR 7 0 19 6 
ITEST2 5 0 0 5 
ITEST6 6 0 0 5 
KLEIN1 20 11 128 32 
KLEIN2 21 14 462 30 
KLEIN3 100 14 548 31 
     
Kennington     
CRE_A 18 21 2.240 24 
CRE_B 13 21 10.117 40 
CRE_C 16 23 2.002 26 
CRE_D 14 19 7.130 40 
OSA-07 9 17 515 25 
     
Average Iterations  13,2 8537,4 19,1 
Total Average 
Iterations for small 
linear problems 17,2 11,1 205,1 15,9 
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