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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Γραµµικός Προγραµµατισµός (Linear Programming) ασχολείται µε τη βελτιστο-

ποίηση (ελαχιστοποίηση ή µεγιστοποίηση) µιας γραµµικής συνάρτησης κάτω από ο-
ρισµένους γραµµικούς (ισοτικούς ή ανισοτικούς) περιορισµούς. Η συνάρτηση µαζί µε 
τους περιορισµούς ονοµάζεται γραµµικό πρόβληµα ή πρόγραµµα γραµµικού προγραµ-
µατισµού (linear problem or linear programming program). Στη συνέχεια θα αναφε-
ρόµαστε σ' αυτό ως Γ.Π. Σε µορφή µητρών το Γ.Π. έχει την ακόλουθη µαθηµατική 
διατύπωση 

  
0
bµ.π.

=)(

≥
⊗

x
xA
xczmaxmin T

      (Π.1.1) 

όπου c, x∈ℜn, b∈ℜm, A∈ℜmxn, T σηµαίνει αναστροφή και ⊗ ένα διάνυσµα διαστά-
σεων mx1. Τα στοιχεία του προσδιορίζουν το είδος των περιορισµών. Τα στοιχεία αυ-
τά είναι =, ≤ και ≥. 

Ο Γραµµικός Προγραµµατισµός έχει τις ρίζες του στις εργασίες των Fourier [62], 
Farkas [57] και Motzkin, Schoenberg [126], οι οποίοι µελέτησαν την επίλυση συστη-
µάτων γραµµικών ανισοτήτων (linear inequalities systems). Το ενδιαφέρον για τη µε-
λέτη των γραµµικών ανισοτήτων επανήλθε στη δεκαετία του '40. Ο νεαρός τότε διδά-
κτωρ του Πανεπιστηµίου του Σικάγο G. B. Dantzig1 και ο εξαίρετος µαθηµατικός της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, L. Kantorovich2 κατέστησαν µε τις ανακαλύψεις τους το 
Γραµµικό Προγραµµατισµό ένα κορυφαίο αντικείµενο έρευνας µε ένα πλατύ εύρος 
πρακτικών εφαρµογών. Το κίνητρο και των δύο προήρθε από τη χρήση του γραµµι-
κού προγραµµατισµού στη βέλτιστη χρήση πόρων και οικονοµικού σχεδιασµού. Το 
1939 ο Kantorovich δηµοσίευσε στη Ρωσία την εργασία3 του [91] προσεγγίζοντας µε 
µοντέλα γραµµικού προγραµµατισµού το πρόβληµα της οργάνωσης και σχεδιασµού 
της παραγωγής (organizing and planning production). Η εργασία αυτή δεν έγινε γνω-
στή στο δυτικό κόσµο µέχρι και το 1959. 

Το έτος 1947, θεωρείται από πολλούς ερευνητές το έτος “γέννησης” του Γραµµι-

                                                           
1. www.stanford.edu/dept/eesor/people/faculty/dantzig. 
2. www.nobelprizes.com/nobe/economics/1975a.html.  
3. Για την εργασία του αυτή το 1975 κέρδισε το βραβείο Nobel Οικονοµίας.  
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κού Προγραµµατισµού4. Τη χρονιά εκείνη ο Dantzig ανακάλυψε το διάσηµο αλγόριθ-
µο simplex5 [37], [38] σε ταµπλό µορφή (tableau format) [40], για την επίλυση του 
γραµµικού προβλήµατος (Π.1.1). Ο αλγόριθµος simplex αποτέλεσε την πρώτη συστη-
µατική διαδικασία επίλυσης Γ.Π. Η τροποποίηση του αλγορίθµου simplex έτσι ώστε 
να λύνει Γ.Π. της µορφής (Π.1.1) αναπτύχθηκε από τους Dantzig και Wood [44] και 
τους συνεργάτες τους6. Η οµάδα αυτή συστάθηκε µε κύριο σκοπό να ερευνήσει την 
εφικότητα της εφαρµογής των µαθηµατικών στο στρατιωτικό προγραµµατισµό και σε 
προβλήµατα σχεδίασης. Αυτή η ερευνητική οµάδα ονοµάστηκε Project SCOOP (Sci-
entific Computation of Optimum Programs). Η κύρια συνεισφορά του Project SCOOP 
ήταν µια τυπική ανάπτυξη και εφαρµογή του µοντέλου γραµµικού προγραµµατισµού 
(linear programming model). Αυτές οι πρώιµες εφαρµογές των µεθόδων του γραµµι-
κού προγραµµατισµού διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες. 

1. Στρατιωτικές εφαρµογές (Military Applications). 
2. Βιοµηχανικές εφαρµογές (Industrial Applications). Οι εφαρµογές αυτές 
βασίστηκαν στο µοντέλο εισόδου-εξόδου του Leontief (Leontief Input-
Output Model). 

3. Οικονοµικές εφαρµογές (Economic Applications). Βασίστηκαν στη θεωρία 
παιγνίων (Game Theory). 

4. Εφαρµογές Πληροφορικής (Computer Applications). Βασίστηκαν στο δι-
κτυακό προγραµµατισµό (Network Programming). 

Ένα πλήθος προβληµάτων, µερικά εκ των οποίων ήταν µέχρι τότε άλυτα, αναγνω-
ρίστηκαν ως Γ.Π. Τα πιο γνωστά από αυτά ήταν το πρόβληµα µεταφοράς (transporta-
tion problem) που τέθηκε από τους Hitchcock [86] και Koopmans [99] και το πρόβλη-
µα της δίαιτας (diet problem) που τέθηκε από τον Stigler [159]. Περισσότερες πληρο-
φορίες για τις εφαρµογές του γραµµικού προγραµµατισµού µπορούν να βρεθούν στα 
βιβλία των Dantzig [40], Dantzig, Thapa [43], Swanson [163], [164], Bazaraa et al. 
[14], Bertsimas, Tsitsiklis [18], Gass [65], [66], Hillier, Lieberman [85], Williams 
[175], Tilanus et al. [166], Bradley et al. [26], Paparrizos [144], Pekos [145] και Tsio-
tras [169]. 

Οι δεκαετίες του ’50 και του ’60 χαρακτηρίστηκαν από τις ανακαλύψεις της δυϊκής 
θεωρίας (duality theory) [100], της θεωρίας δικτύων (network flow theory) [3], [4] και 
της παραγοντοποίησης µητρών (matrix factorizations) [171]. Στη δεκαετία του ’70 α-
ναπτύχθηκαν πολλές τεχνικές αντιστροφής της βασικής µήτρας (basis matrix). Μια 

                                                           
4. Στη διεθνή βιβλιογραφία ο γραµµικός προγραµµατισµός αναφέρεται και ως µαθηµατικός προγραµµα-

τισµός (mathematical programming). Ο όρος αυτός καθιερώθηκε από τον Robert Dorfman.  
5. O όρος simplex προέκυψε από µια συζήτηση που είχε ο Dantzig µε τον Motzkin, όταν ο τελευταί-

ος είδε τη γεωµετρία των στηλών της µεθόδου. Οι εργασίες των Dantzig [41], Adlers, Reid [6] και Len-
stra et al. [101] περιλαµβάνουν πλούσια ιστορικά στοιχεία για τη δηµιουργία του γραµµικού προγραµµα-
τισµού.   

6. Η οµάδα αυτή εργάζονταν στο Υπουργείο Αεροπορίας των Η.Π.Α. (U.S. Dpt. of the Air force). 
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σειρά ειδικών συνεδρίων πάνω στο θέµα των αραιών µητρών (sparse matrices) και 
της επίλυσης αραιών γραµµικών συστηµάτων (sparse linear systems) ξεκίνησε κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, µε αποτέλεσµα τη δηµοσίευση πολύ καλών εργασιών 
[28], [41], [53], [148], [151], [176]. Οι επιστηµονικές εργασίες αυτής της περιόδου 
αποτέλεσαν τα θεµέλια για την τεκµηρίωση στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, υπο-
λογιστικών µεθόδων για την επίλυση µεγάλης-κλίµακας αραιών Γ.Π. (large-scale 
sparse linear problems) και για την ανάπτυξη εµπορικών προγραµµάτων (commercial 
software). Αρκετές υπολογιστικές µέθοδοι παρουσιάζονται στο βιβλίο των Stepha-
nides, Samaras [158]. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 απαντήθηκε το µεγαλύτερο ανοικτό πρόβληµα 
(open problem) από την ανακάλυψη του αλγορίθµου simplex. Το ζητούµενο ήταν να 
βρεθεί η πολυπλοκότητα7 του αλγορίθµου simplex. Συγκεκριµένα το 1972 οι Klee, 
Minty [97] κατασκεύασαν µια κλάση Γ.Π. στα οποία ο αλγόριθµος simplex για να 
βρει τη βέλτιστη λύση πρέπει να επισκεφτεί όλες τις κορυφές του πολυέδρου της εφι-
κτής περιοχής. Η κλάση αυτή των Γ.Π. έχει την ακόλουθη µορφή 

  j

n

1j

jn x10min ∑
=

−−   

∑
−

=

− ==++
1i

1j

1i
iij

j-i m ..., ,2,1i,100zxx102µ.π.     (Π.1.2) 

 n ..., ,2,1j,0z,0x jj =≥≥  

Το γραµµικό πρόβληµα (Π.1.2) έχει διαστάσεις m, n = 3m. Οι Klee-Minty απέδει-
ξαν ότι o αλγόριθµος simplex έχει εκθετική πολυπλοκότητα. Συγκεκριµένα, ο αλγό-
ριθµος simplex λύνει το Γ.Π. (Π.1.2) σε 2n –1 επαναλήψεις.    

Η ανάλυση πολυπλοκότητας που πραγµατοποιήθηκε από τους Klee, Minty ονοµά-
στηκε συµπεριφορά χειρότερης περίπτωσης (worst case behaviour). Εκτός όµως από 
την ανάλυση χειρότερης περίπτωσης υπάρχει και η συµπεριφορά της µέσης περίπτω-
σης (average case behaviour). Αυτή µελετήθηκε διεξοδικά από τους Borgwardt [24], 
[25] και Smale [155], [156]. Η µελέτη της υπολογιστικής πολυπλοκότητας (computa-
tional complexity) στο γραµµικό προγραµµατισµό προήλθε από τις δυσκολίες επίλυ-
σης των γραµµικών8 και των ακέραιων προγραµµάτων µεγάλης κλίµακας (large-scale 
linear and integer programs). Περισσότερες πληροφορίες για την υπολογιστική πολυ-
                                                           

7. Η ιδέα της µέτρησης του χρόνου εκτέλεσης ενός αλγορίθµου ως συνάρτηση του µεγέθους των δε-
δοµένων εισόδου (input data) είναι πολύ παλιά. Το κριτήριο του πολυωνυµικού χρόνου καθιερώθηκε από 
τους Von Neumann [173], Cobham [34] και Edmonds [55]. 

8. Ο Karp [94] στη διάλεξή του για την απονοµή του βραβείου Turing εξήγησε τον κεντρικό ρόλο 
που καταλαµβάνει ο γραµµικός προγραµµατισµός και οι µέθοδοι επίλυσης των προβληµάτων του στο 
πεδίο της υπολογιστικής πολυπλοκότητας και της διαβάθµισης των αλγορίθµων.  
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πλοκότητα στο γραµµικό προγραµµατισµό και γενικότερα στη συνδυαστική βελτι-
στοποίηση µπορεί να βρει κανείς στο κλασικό βιβλίο των Papadimitriou, Steiglitz 
[132] και στην επιστηµονική εργασία των Dobkin, Reiss [49]. 

Στο τέλος της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 εµφανίστηκε 
µια νέα κλάση αλγορίθµων τύπου simplex (simplex type algorithms) στη διεθνή βι-
βλιογραφία. Οι αλγόριθµοι αυτής της κλάσης ονοµάζονται αλγόριθµοι εξωτερικών 
σηµείων (exterior point algorithms) ή αλγόριθµοι δύο δρόµων (two paths algorithms). 
Η πρώτη επιστηµονική εργασία στην οποία παρουσιάζεται ένας αλγόριθµος εξωτερι-
κών σηµείων δηµοσιεύτηκε το 1991 από τον Paparrizos [135]. Η εργασία αυτή ανα-
φέρεται στην επίλυση ενός προβλήµατος της δικτυακής βελτιστοποίησης (network op-
timization), του προβλήµατος ανάθεσης έργων (assignment problem). Οι ρίζες των αλ-
γορίθµων εξωτερικών σηµείων βρίσκονται στην εργασία [134]. Στην ίδια κλάση αλ-
γορίθµων συµπεριλαµβάνονται και οι µεταγενέστεροι αλγόριθµοι των Anstreicher, 
Terlaky [12] και Chen et al. [32]. Οι αλγόριθµοι εξωτερικών σηµείων γενικεύτηκαν 
στη συνέχεια από τον Paparrizos και στο Γ.Π. (Π.1.1), [136], [137], [138]. H εργασία 
των Paparrizos et al. [143] περιλαµβάνει µια εµπεριστατωµένη ανασκόπηση των αλ-
γορίθµων εξωτερικών σηµείων.  

Ο Πίνακας 1.1 περιλαµβάνει τα σηµαντικότερα θεωρητικά αποτελέσµατα που α-
φορούν τον αλγόριθµο simplex. 

α/α   Θεωρητική ανακάλυψη Κύριος ερευνητής Έτος 
1 

 
 Πρωτεύων Αλγόριθµος Simplex 

(Primal Simplex Algorithm) 
G. B. Dantzig 1947 

2  ∆υϊκή θεωρία και ∆υϊκός αλγόριθµος Sim-
plex  
(Duality Theory and Dual Simplex 
Algrorithm) 

C. E. Lemke 1954 

3 α. Εκφυλισµός και κύκλωση στο Γ.Π. 
(Degeneracy and Cycling in L.P.) 

E. M. L. Beale 
K.T. Marshall, 
J. W. Suurballe 

1955 
1969 

 β. Λεξικογραφικοί κανόνες αντικύκλωσης  
(Lexicographic Rules for Anticycling) 

G. B. Dantzig, 
A. Orden, P. Wolfe 
P. Wolfe 

1955 
 

1963 
 γ. Κανόνας αντικύκλωσης του Bland  

(Bland’s Anticycling Rule) 
R. G. Bland 1977 

4 α. Πολυπλοκότητα αλγορίθµου simplex και 
συµπεριφορά χειρότερης περίπτωσης. 
(Complexity of Simplex Algorithm and 
Worst-Case behaviour) 

V. Klee, G.J. Minty 
R. G. Jeroslow 

1972 
1973 

 β.  Πιθανοτική / Μέση συµπεριφορά 
(Probabilistic / Average behaviour) 

K. H. Borgwardt 
S. Smale 

1982 
1983 
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5  Πρωτεύων αλγόριθµος εξωτερικών σηµείων 
(Primal exterior point simplex) 

K. Paparrizos 1991 

Πίνακας 1.1: Κύρια ορόσηµα θεωρητικών ανακαλύψεων για αλγορίθµους τύπου 
simplex. 

Από τη στιγµή που αποδείχτηκε ότι ο αλγόριθµος simplex είναι εκθετικός (exponen-
tial), το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε στη δηµιουργία αλγορίθµων πολυωνυµι-
κού χρόνου. Ως επιστέγασµα αυτής της προσπάθειας ανακαλύφθηκε από τους Shor 
[154] και Yudin, Nemirovskii [183] o ελλειψοειδής ή ρωσικός αλγόριθµος9 (ellipsoid or 
Russian algorithm). Ο ελλειψοειδής αλγόριθµος κατάφερε να κλέψει τη δηµοσιότητα το 
1979 όταν ο Khachian [96] απέδειξε ότι η κυρτή µέθοδος εξειδικεύεται σε έναν πολυω-
νυµικό αλγόριθµο για προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού. Η πολυπλοκότητά του 
είναι Ο(n4L). To L υπολογίζει τα δυαδικά (binary) bits που απαιτούνται για την αποθή-
κευση όλων των δεδοµένων του Γ.Π. Το L για κάθε Γ.Π. υπολογίζεται από την ακόλου-
θη σχέση  

( )⎣ ⎦PlogmnL +=          (1.1) 

όπου P είναι το γινόµενο των µη µηδενικών στοιχείων της µήτρας Α και των διανυ-
σµάτων c και b. Αυτό το σηµαντικό θεωρητικό αποτέλεσµα, το οποίο αποτέλεσε αιφ-
νίδια επαναστατική πρόοδο (breakthrough) στο χώρο του γραµµικού προγραµµατι-
σµού οδήγησε στην άµεση µελέτη του αλγορίθµου και των ιδιοτήτων του. Η εργασία 
των Bland et al. [22] και η µονογραφία του Akgül [5] επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός. 
Τα άµεσα θεωρητικά συµπεράσµατα για τα προβλήµατα συνδυαστικής βελτιστοποίη-
σης ανακοινώθηκαν ανεξάρτητα από τους Padberg, Rao [131], Karp, Papadimitriou 
[93] και Grotschel et al. [80]. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε τον ελλει-
ψοειδή αλγόριθµο µπορεί κανείς να απευθυνθεί στα βιβλία [81] και [103]. 

Υπολογιστικές µελέτες µε τον ελλειψοειδή αλγόριθµο έδειξαν ένα απογοητευτικό 
χάσµα µεταξύ των θεωρητικών υποσχέσεων και της υπολογιστικής αποτελεσµατικό-
τητας της µεθόδου στην επίλυση Γ.Π. Υπολογισµοί µε πυκνές (dense) µήτρες καθώς 
και η αργή σύγκλιση µέσης περίπτωσης, αποτελούν τα κυριότερα αίτια για την άσχη-
µη υπολογιστική συµπεριφορά του. Αντιθέτως, υπολογιστικές µελέτες σε µη γραµµι-
κά κυρτά προβλήµατα έδειξαν ότι µπορεί να ανταγωνιστεί τους καλύτερους γνωστούς 
αλγορίθµους [54]. 

Η άσχηµη υπολογιστική συµπεριφορά του ελλειψοειδούς αλγορίθµου άφησε τους 
ερευνητές στις αρχές της δεκαετίας του ’80 µε ένα δίληµµα. Από τη µια µεριά είχαν 
στα χέρια τους µια µέθοδο καλή από θεωρητική άποψη αλλά άσχηµη στην πράξη (ελ-
λειψοειδής αλγόριθµος) και από την άλλη µια µέθοδο η οποία ήταν καλή στην πράξη 

                                                           
9. Οι ρίζες του ελλειψοειδή αλγορίθµου βρίσκονται στη µέθοδο των κέντρων βαρύτητας (centers of 

gravity) του Levin [102], στην οποία χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά συρρικνωµένα ελλειψοειδή 
(shrinked ellipsoids).  
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αλλά εκθετική στη χειρότερη περίπτωση της (αλγόριθµος simplex). Το χάσµα αυτό, 
µεταξύ των δυο µεθόδων, άφηνε µια πόρτα ανοικτή για την ανάπτυξη ενός αλγορίθ-
µου ο οποίος να είναι καλός και στην θεωρία αλλά και στην πράξη.  

Το 1984, ο πληροφορικός-επιχειρησιακός ερευνητής και µαθηµατικός Narendra 
Karmarkar10, ο οποίος δούλευε στα εργαστήρια AT&T Bell, έκλεισε αυτήν την πόρτα 
ανακαλύπτοντας τον πρώτο αλγόριθµο εσωτερικών σηµείων (interior point algorithm) 
[92]. Η πολυπλοκότητά του αλγορίθµου του Karmarkar είναι O(n3.5L). Ο νέος αυτός 
αλγόριθµος αναγνωρίστηκε ως µια κλάση των µη γραµµικών µεθόδων, γνωστή ως µέ-
θοδος των λογαριθµικών φραγµών (logarithmic barrier method). Ο αλγόριθµος του 
Karmarkar σχετίζονταν περισσότερο µε ορισµένες µεθόδους που προϋπήρχαν, όπως ο 
αφινικός διαβαθµωτός αλγόριθµος (affine scaling algorithm) του Dikin [46], [47], 
[48], η µέθοδος των λογαριθµικών φραγµών του Frisch [63], [64] και η µέθοδος του 
κεντρικού µονοπατιού (central path method) του Huard [88], [89]. Οι τελευταίες δύο 
µέθοδοι αποδείχτηκαν ότι είναι πολυωνυµικές. Ένα πολύ σηµαντικό βήµα στην εξέλι-
ξη των αλγορίθµων εσωτερικών σηµείων αποτέλεσε ο αλγόριθµος του Renegar [149] 
η πολυπλοκότητα του οποίου είναι Ο ( )Ln 3 .Ο αλγόριθµος του Karmarkar είχε καλύ-
τερη υπολογιστική συµπεριφορά από τον ελλειψοειδή αλγόριθµο. Η διαφορά αυτή 
οφείλονταν στο γεγονός ότι το πολύεδρο της εφικτής περιοχής, για τον αλγόριθµο του 
Karmarkar, περιλαµβάνει το προσεγγιστικό ελλειψοειδές ενώ στον ρωσικό αλγόριθµο 
συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα ελλειψοειδή επίσης χρησιµοποιήθηκαν για τον ε-
ντοπισµό βέλτιστων βασικών και µη βασικών µεταβλητών. Τέτοιες διαδικασίες για 
την επιτάχυνση της αποτελεσµατικότητας των αλγορίθµων αναπτύχθηκαν από τους 
Paparrizos et al. [140], Ye [179], [180] και Ye, Todd [182]. Η πιο σηµαντική βελτίω-
ση του αλγορίθµου του Karmarkar έγινε από τους Vavasis, Ye [172]. Στη βελτιωµένη 
έκδοση του αλγορίθµου του Karmarkar ο αριθµός των επαναλήψεων εξαρτάται µόνο 
από τα στοιχεία της µήτρας Α και όχι από των διανυσµάτων c και b. Χρησιµοποιείται 
δηλαδή µια µικρή τιµή για το L. Το P στη σχέση (1.1) είναι το γινόµενο των µη µηδε-
νικών στοιχείων µόνο της µήτρας Α. 

Μετά από µια αρχική απογοήτευση11, υπολογιστικές µελέτες έδειξαν ότι για αραιά 
γραµµικά προβλήµατα µεγάλης κλίµακας (large-scale sparse linear problems), παραλ-
λαγές της µεθόδου του Karmarkar υπερισχύουν της κλασσικής µεθόδου simplex. Η 
υπολογιστικά αποτελεσµατικότερη παραλλαγή είναι ο πρωτεύων-δυϊκός πρόβλεψης-
διόρθωσης ιχνηλάτης αλγόριθµος (primal-dual predictor-corrector path-following al-
gorithm) του Mehrotra [121]. Ο πρώτος αλγόριθµος ιχνηλάτης ανακαλύφθηκε το 1989 
από τους Kojima et al. [98]. Σηµαντική προσφορά στην ανάπτυξή τους είχαν και οι 
Menteiro, Adler [124], [125]. Οι ρίζες της ανάπτυξης του ιχνηλάτη αλγορίθµου προ-

                                                           
10. www.fcs.tifr.res.in/~narendra.  
11. Μετά τη δηµοσίευση του αλγορίθµου του Karmarkar, αρχικές υπολογιστικές µελέτες από άλλους 

ερευνητές, έδειξαν ότι ο αλγόριθµος του Karmarkar δεν υπερισχύει καθαρά έναντι του αλγορίθµου sim-
plex σε τυχαία µετροπρογράµµατα και γραµµικά προβλήµατα.    
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ήλθε από τη µελέτη των ιδιοτήτων του κεντρικού δρόµου (central path) από τον Me-
giddo [119]. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παραλλαγή των αλγορίθµων εσωτερικών ση-
µείων είναι οι ανέφικτοι αλγόριθµοι (infeasible interior point algorithm). Ο πρώτος 
ανέφικτος αλγόριθµος αναπτύχθηκε από τον Lustig [104]. Πολυωνυµικές εκδόσεις 
προτάθηκαν από τους Mizuno et al. [122], [123]. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα 
αυτών των αλγορίθµων είναι ότι εφαρµόζονται απευθείας στο αρχικό Γ.Π. και δεν 
χρειάζονται τεχνικές µετάβασης σε ένα ισοδύναµο εφικτό Γ.Π. στο οποίο υπάρχουν 
µεγάλοι αριθµοί. Η µονογραφία των Nesterov, Nemirovskii [129] άνοιξε το δρόµο για 
ένα καινούργιο επιστηµονικό πεδίο του γραµµικού προγραµµατισµού, τη θετικά-
ηµιορισµένη βελτιστοποίηση (positive semi-definite optimization). Το καινούργιο αυτό 
πεδίο έχει σηµαντικές εφαρµογές στη θεωρία συστηµάτων (system theory) και στη δια-
κριτή βελτιστοποίηση (discrete optimization). Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.zib.de/helmberg/semidet.html. Στον Πίνακα 1.2. εµφανί-
ζονται τα σηµαντικότερα θεωρητικά αποτελέσµατα για τους αλγορίθµους εσωτερικών 
σηµείων. 

α/α  Θεωρητική ανακάλυψη Κύριος ερευνητής Έτος 
1 

 
α. Αλγόριθµος λογαριθµικών φραγµών 

(Logarithmic barrier algorithm) 
K. Frisch 1955 

 β.  Μέθοδος των κέντρων 
(Method of centers) 

P. Huard 1967 

 γ. Αφινικός κλιµακωτός αλγόριθµος 
(Affine scaling algorithm) 

Ι. Dikin 1974 

2  Αλγόριθµος του Karmarkar 
(Karmarkar’s algorithm) 

N. Karmarkar 1984 

3  Ανάκτηση βέλτιστης λύσης 
(Recovering optimal solution) 

Y. Ye, M. Kojima 1987 

4  Αλγόριθµος ιχνηλάτης 
(Path following algorithm) 

M. Kojima, 
S. Mizuno,  
A. Yoshise 

1989 

5  Ανέφικτοι αλγόριθµοι 
(Infeasible algorithms) 

I. Lustig 1990 

6  Αλγόριθµος ελάττωσης δυναµικού 
(Potential reduction algorithm) 

Y. Ye 1991 

7   Θετικά ηµιορισµένος προγραµµατισµός 
(Positive semi definite programming) 

Y. Nesterov 
A. Nemirovskii 

1993 

Πίνακας 1.2: Κύρια ορόσηµα θεωρητικών ανακαλύψεων για αλγορίθµους εσωτερι-
κών σηµείων. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους αλγόριθµους εσωτερικών σηµείων µπορεί να 
βρει κανείς στα βιβλία [90], [150], [178], [181] και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.mcs.anl.gov/home/otc/IneriorPoint/archive.html. H συντριπτική υπολογιστική 
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επιτυχία των αλγορίθµων εσωτερικών σηµείων αποτέλεσε µια πρόκληση για τους 
σχεδιαστές εµπορικών προγραµµάτων που έχουν ως κύριο λύτη (solver) τον αλγόριθ-
µο simplex, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν µε µια σειρά από βελτιωµένες υπολογιστικά 
εκδόσεις των προγραµµάτων τους. 

Η πρώτη επίλυση γραµµικού προβλήµατος σε Η/Υ πραγµατοποιήθηκε στα εργα-
στήρια του National Bureau of Standards τον Ιανουάριο του 1947 από τον Laderman. 
Επιλύθηκε το γνωστό Γ.Π. της δίαιτας το οποίο είχε 9 ισοτικούς περιορισµούς και 77 
µη αρνητικές µεταβλητές απόφασης. Η βέλτιστη λύση σ’ αυτό το πρόβληµα βρέθηκε 
µετά από 120 ηµέρες. Μετά την ανακάλυψη του αλγορίθµου του Karmarkar το ενδια-
φέρον των εταιρειών παραγωγής λογισµικού στράφηκε στην προγραµµάτων για Η/Υ 
µε κύριο λύτη αυτόν τον αλγόριθµο12. Στα µέσα της δεκαετίας του ’90 αναπτύχθηκαν 
πολλά προγράµµατα επιχειρησιακής έρευνας µε βάση τους αλγορίθµους εσωτερικών 
σηµείων από εταιρείες αλλά και από εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Τα σηµαντικότερα προ-
γράµµατα που αναπτύχθηκαν από εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι13. 

• PCx (Czyzyk, Mehrotra, Wright)  
   www-fp.mcs.anl.gov/otc/Tools/PCx 
• HOPDM (Gondzio)  
   www.maths.ed.ac.uk/~gondzio/software/hopdm.html 
• BPMPD (Meszaros) 
   www.sztak.hu/~meszaros/bpmpd 
• LOQO (Vanderbei) 
   www.princeton.edu/~rvdb 
• LIPSOL (Zhang) 
   www.caam.rice.edu/~zhang/lipsol 
• TOMLAB (Andersen) 
   mordor.ima.mdh.se/tom 

Στις µέρες µας χρησιµοποιούνται υπερσύγχρονοι υπολογιστές και νέοι λύτες οι 
οποίοι επιλύουν Γ.Π. µε περισσότερους από 50.000 περιορισµούς και 100.000 µετα-
βλητές σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα προγράµµατα τα οποία λύνουν γενικά Γ.Π. 
εφαρµόζουν πολλές τεχνικές από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία, όπως θεωρία 
γραµµικού προγραµµατισµού (linear programming theory), αριθµητική ανάλυση (nu-
merical analysis), προγραµµατισµός σε Η/Υ (computer programming), δοµές δεδοµέ-
νων (data structures) και διαδικασίες αποθήκευσης (storage procedures). Ο σχεδια-
σµός, η υλοποίηση και η συντήρηση ενός τέτοιου προγράµµατος απαιτεί την καλή 

                                                           
12. Το 1988 τα AT&T Bell-Labs ανέπτυξαν το πρόγραµµα KORBX LP system mini-supercomputer, 

το οποίο στοίχιζε λίγο κάτω από 8.9 εκατοµµύρια δολάρια. Εξαιτίας των πολύ λίγων πωλήσεων (3 εγκα-
ταστάσεις πωλήθηκαν) αποσύρθηκε από την αγορά το 1990 και προσφέρθηκε µια φορητή έκδοση (και 
για PC) έναντι 300.000 δολαρίων.  

13. Περισσότερες πληροφορίες για προγράµµατα που χρησιµοποιούν ως λύτες αλγορίθµους εσωτερι-
κών σηµείων υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rncs.anl.gov/home/wright/IPPD.  
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γνώση όλων των παραπάνω επιστηµονικών πεδίων. Στον Πίνακα 1.3 εµφανίζονται ο-
ρισµένες από τις κυριότερες υπολογιστικές βελτιώσεις που αφορούν τους αλγορίθ-
µους τύπου simplex. 

α/α   Υπολογιστική βελτίωση Κύριος ερευνητής Έτος 
1 Ταµπλό µορφή  

(Tableau format) 
G. B. Dantzig 1947 

2 Αναθεωρηµένη µορφή 
(Revised format) 

G. B. Dantzig, 
W. Orchard-Hays, 
P. Wolfe 

1953-54 

3 Παραγοντοποίηση βάσης, 
(Elimination form of the inverse) 

M.H. Markowitz 
L.M.E. Beale 
E. Hellerman 
D. Rarick 

1954 
1971 
1971 
1972 

4 Τεχνικές ανανέωσης αραιών µητρών 
(Sparse matrix updating techniques) 

H. Bartels, H. Golub 
H. Forrest, A. Tomlin 
K. Reid 

1969 
1972 
1976 

5 Τεχνικές περιστροφής 
(Pivoting techniques) 

J. Harris 
D. Goldfarb, K. Reid 
H. Forrest, D. Goldfarb 

1973 
1977 
1992 

6 Προλυτικές διαδικασίες 
(Presolve procedures)  

L. Brearley, 
Mitra, P. Williams 

1975 

Πίνακας 1.3: Κύρια ορόσηµα υπολογιστικών βελτιώσεων για αλγορίθµους τύπου  
simplex. 

Πληροφορίες για τεχνικές υλοποίησης αλγορίθµων εσωτερικών σηµείων υπάρχουν 
στις εργασίες [11], [106]. Το κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει να λάβει σοβαρά υπό-
ψιν όποιος επιθυµεί να αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα επίλυσης Γ.Π. είναι 
η κατασκευή γρήγορων διαδικασιών επίλυσης προβληµάτων µεγάλης κλίµακας. Το 
κλειδί στην περίπτωση αυτή είναι ότι τα περισσότερα γραµµικά προβλήµατα µεγάλης 
κλίµακας είναι αραιά14. Για τέτοιου είδους προβλήµατα έχουν αναπτυχθεί υπολογιστι-
κές και αριθµητικές τεχνικές που εκµεταλλεύονται τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει 
το χαρακτηριστικό της αραιότητας µητρών. Περισσότερες πληροφορίες για το σχε-
διασµό και την υλοποίηση ενός προγράµµατος επίλυσης Γ.Π. µπορούν να βρεθούν 
στις αναφορές [15], [16], [20], [79], [127], [130]. 

Μετά και την ανακάλυψη των αλγορίθµων εσωτερικών σηµείων, τέθηκε στους ε-
ρευνητές το δίληµµα πότε πρέπει να εφαρµόζονται οι αλγόριθµοι εσωτερικών σηµεί-
ων και πότε οι αλγόριθµοι τύπου simplex. Σύµφωνα µε τους Bertsimas, Tsitsiklis [18] 
υπάρχουν δυο κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία επιλέγεται ποια κατηγορία αλγορίθµων 
θα εφαρµόζεται. Τα κριτήρια αυτά είναι 

                                                           
14. Συνήθως η πυκνότητα τους κυµαίνεται µεταξύ 0.01% και 1%.   
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1. Οι αλγόριθµοι τύπου simplex τείνουν να συµπεριφέρονται άσχηµα σε µεγάλα, 
κυρίως εκφυλισµένα (degenerate) Γ.Π. Στα προβλήµατα αυτά οι αλγόριθµοι ε-
σωτερικών σηµείων δε συναντούν δυσκολίες γιατί µετακινούνται στο εσωτερικό 
της εφικτής περιοχής και όχι στο σύνορο της. 

2. Το πιο χρονοβόρο υπολογιστικά βήµα των αλγορίθµων εσωτερικών σηµείων εί-
ναι η λύση ενός συστήµατος γραµµικών εξισώσεων της µορφής 

(ΑΧ2AT)d = f          (1.2) 

για τον υπολογισµό της κατεύθυνσης κίνησης d όπου X = diag(x) µια διαγώνια 
µήτρα της οποίας το i-διαγώνιο στοιχείο είναι η i-συνιστώσα του διανύσµατος 
x. 
Η µήτρα ΑX2AT στις υλοποιήσεις των αλγορίθµων εσωτερικών σηµείων συνή-
θως γράφεται 

AX2AT = LLT 

όπου L είναι µια κάτω τριγωνική µήτρα η οποία καλείται παράγοντας Cholesky 
(Cholesky factor) της µήτρας ΑX2AT. Το σύστηµα (1.1) µπορεί να λυθεί, λύνο-
ντας πρώτα ως προς y το τριγωνικό σύστηµα 

Ly = f ⇒ y = L-1f 

και στη συνέχεια λύνοντας ως προς d το τριγωνικό σύστηµα 

LTd = y ⇒ d = (L-1)Ty 

Τα τριγωνικά αυτά συστήµατα µπορούν να λυθούν εύκολα σε Ο(n2) αριθµητικές 
πράξεις. Η κατασκευή του L απαιτεί Ο(n3) αριθµητικές πράξεις, αλλά η πραγµατική 
υπολογιστική προσπάθεια εξαρτάται από την αραιότητά του. Για το λόγο αυτό οι υ-
πολογιστικές υλοποιήσεις των αλγορίθµων εσωτερικών σηµείων για την επίλυση Γ.Π. 
µεγάλης κλίµακας χρησιµοποιούν ευρετικές µεθόδους οι οποίες εκµεταλλεύονται την 
αραιότητα της µήτρας L. Σε Περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθούν ευρετικές µέθοδοι 
οι δύο κατηγορίες αλγορίθµων (simplex & εσωτερικών σηµείων) λύνουν ένα τυχαίο 
Γ.Π. στον ίδιο σχεδόν CPU χρόνο. 

Ο πρωτεύων αλγόριθµος εξωτερικών σηµείων έχει δύο µεγάλα υπολογιστικά µειο-
νεκτήµατα. Αυτά είναι: 

1) Είναι δύσκολη η κατασκευή “καλών” κατευθύνσεων. Οι δύο δρόµοι εξαρτώνται 
από την αρχική εφικτή κατεύθυνση (initial feasible direction) και από την αρχική εφι-
κτή κορυφή (initial feasible vertex). 

2) ∆εν υπάρχει γνωστός τρόπος µετακίνησης στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής. 
Η µετακίνηση αυτή επιτυγχάνει την εύρεση υπολογιστικά “καλών αρχικών κατευθύν-
σεων”. 
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Ένας τρόπος αποφυγής των προηγουµένων υπολογιστικών µειονεκτηµάτων είναι η 
µετατροπή του εξωτερικού δρόµου του EPSA σε έναν δυϊκά εφικτό δρόµο simplex. 
Στην διατριβή αυτή παρουσιάζεται µια υπολογιστική βελτίωση του συνοριακού πρω-
τεύοντος δυϊκού αλγορίθµου δύο δρόµων τύπου simplex που ανακαλύφθηκε από τον 
Paparrizos [137]. Συγκεκριµένα, ο νέος αλγόριθµος που κατασκευάστηκε µετακινείται 
στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής και δεν παραµένει στο σύνορο της. Η µετακίνη-
ση στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή των φαινο-
µένων της στασιµότητας (stalling) και της κύκλωσης (cycling).  

Για την τεκµηρίωση της πρακτικής αποτελεσµατικότητας του νέου αλγορίθµου 
πραγµατοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές υπολογιστικές µελέτες. Για την επίλυση των 
γραµµικών προβληµάτων µεγάλης κλίµακας των υπολογιστικών µελετών εφαρµόστη-
καν και χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές όπως, προλυτικές διαδικασίες (presolve proce-
dures), τεχνικές κλιµάκωσης (scaling techniques), ανοχές (tolerances) και όποτε χρει-
άζονταν υπολογισµός της αντίστροφης της βάσης από την αρχή (re-inversions). Οι υ-
πολογιστικές µελέτες αναφέρονται σε τυχαία αραιά γραµµικά προβλήµατα των οποί-
ων η αρχική βασική λύση είναι δυϊκά εφικτή, σε τυχαία αραιά γραµµικά προβλήµατα 
των οποίων η αρχική βασική λύση δεν είναι ούτε αρχικά ούτε δυϊκά εφικτή και σε µε-
τροπρογράµµατα (benchmark).  

Τα υπολογιστικά αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά για τον νέο αλγόριθµο. Συγκε-
κριµένα, σε τυχαία αραιά γραµµικά προβλήµατα των οποίων η αρχική βασική λύση 
δεν είναι ούτε αρχικά ούτε δυϊκά εφικτή διάστασης 1200x1200 και µε πυκνότητες 
2.5%, 5% και 10%, ο νέος αλγόριθµος είναι 169, 126 και 128 φορές ταχύτερος του 
κλασικού αλγορίθµου simplex και 1.16, 1.10 και 1.15 φορές ταχύτερος του πρωτεύο-
ντος δυϊκού συνοριακού αλγορίθµου δύο δρόµων τύπου simplex. Η καλυτέρευση αυ-
τή µεταφράζεται σε CPU χρόνο ως εξής. Ο νέος αλγόριθµος είναι 108, 97 και 98 φο-
ρές ταχύτερος του κλασικού αλγορίθµου simplex και 1.14, 1.08 και 1.17 φορές ταχύ-
τερος του πρωτεύοντος δυϊκού συνοριακού αλγορίθµου δύο δρόµων τύπου simplex 
αντίστοιχα. 
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ SIMPLEX 

2.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ  

Θεωρούµε το ακόλουθο πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού σε µορφή µητρών 

0x
bAx..

xczmin T

≥
⊗πµ

=
                    (Π.2.1) 

όπου Α∈ℜmxn, c, x∈ℜn, b∈ℜm, Τ σηµαίνει αναστροφή και ⊗ ένα διάνυσµα διαστά-
σεων mx1. Τα στοιχεία του προσδιορίζουν το είδος της ανισότητας. Τα στοιχεία αυτά 
είναι ≤, ≥ και =. Το πρόβληµα (Π.2.1) βρίσκεται στην κανονική (canonical) µορφή 
γιατί περιλαµβάνει ισοτικούς και ανισοτικούς περιορισµούς. Για να µπορούν να επι-
λύσουν το (Π.2.1) οι αλγόριθµοι τύπου simplex πρέπει αυτό να µετατραπεί στην τυ-
ποποιηµένη µορφή (standard form).Η τυποποιηµένη µορφή του προβλήµατος (Π.2.1) 
είναι 

0s     
bsAx..

xczmin T

≥
=+πµ

=
                    (Π.2.2) 

όπου c, x∈ℜn, b∈ℜm, A∈ℜmxn και s∈ℜm οι δυϊκές χαλαρές µεταβλητές (dual slack 
variables). Υποθέτουµε ακόµα ότι για τη µήτρα συντελεστών (coefficient matrix) Α 
του προβλήµατος (Π.2.2) ισχύει  

rank(A) = m,  1 ≤ m < n                      (2.1) 

Η σχέση (2.1) δηλώνει ότι η µήτρα Α είναι πλήρους βαθµού (full rank). ∆εν υπάρχουν 
δηλαδή γραµµικώς εξαρτηµένες γραµµές (περιορισµοί) στο πρόβληµα (Π.2.2). 

Για λόγους απλότητας στη συνέχεια θεωρούµε το ακόλουθο Γ.Π. 

0x
bAx..

xczmin T

≥
=πµ

=
                    (Π.2.3) 
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Το δυϊκό πρόβληµα του (Π.2.3) είναι  

0       s                       
0swA..

bwmax
T

T

≥
=+πµ                 (∆.2.3) 

∆ιαµερίζοντας τη µήτρα Α του προβλήµατος (Π.2.3) ως1 

Α = (Β  Ν)                            (2.2) 

και τα διανύσµατα x και c αντίστοιχα ως 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

N

B

N

B

c
c

c,
x
x

x  

Το Γ.Π. (Π.2.3) γράφεται ως 

0x ,x                   
bNxBx..

xcxczmin

NB

NB

N
T
NB

T
B

≥
=+πµ

+=
               (Π.2.4) 

Το σύνολο δεικτών (set of indices) Β είναι βάση (basis) αν η αντίστοιχη µήτρα Β 
είναι βαθµού m, αν δηλαδή είναι αντιστρέψιµη (invertible). Η µήτρα Β, η οποία είναι 
διαστάσεων mxm ονοµάζεται βασική µήτρα (basic matrix). Οι στήλες της µήτρας Α, 
οι οποίες συµβολίζονται µε A.j, j = 1, ..., n, που ανήκουν στο σύνολο δεικτών Β ονο-
µάζονται βασικές µεταβλητές (basic variables). Οι υπόλοιπες, στήλες της Α, Α\Β ονο-
µάζονται µη βασικές µεταβλητές (non basic variables) και ανήκουν στο σύνολο δει-
κτών Ν. Η διαµέριση της µήτρας Α όπως προκύπτει από τη σχέση (2.2) ονοµάζεται 
και βασική διαµέριση (basic parition). 

Η λύση που αντιστοιχεί στη βασική διαµέριση (2.2), είναι 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

−

0
bB

x
x

x
1

N

B                             (2.3) 

Η λύση (2.3) ονοµάζεται βασική λύση (basic solution). Η βασική λύση είναι εφικτή 
(feasible) αν ικανοποιεί όλους τους περιορισµούς του προβλήµατος (Π.2.3). Ένα βα-
σικό σηµείο ικανοποιεί όλους τους ισοτικούς περιορισµούς και οι µη βασικές µετα-
βλητές του ικανοποιούν τους αντίστοιχους φυσικούς περιορισµούς σαν ισότητες. Ε-
ποµένως, ένα βασικό σηµείο (λύση) x είναι εφικτό αν ισχύει xB ≥ 0. Ένα βασικό ση-

                                                           
1. Χρησιµοποιείται µια φορά το γράµµα Β για το συµβολισµό ενός συνόλου δεικτών και µια φορά 

για το συµβολισµό µιας µήτρας. Το ίδιο ισχύει και για το γράµµα Ν. Αν τα γράµµατα αυτά αναφέρονται 
σε σύνολα ή σε µήτρες θα γίνεται κάθε φορά κατανοητό από τα συµφραζόµενα.  
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µείο ικανοποιεί τουλάχιστον n-m ανισοτικούς περιορισµούς σαν ισότητες. Σε περί-
πτωση που ένα βασικό σηµείο ικανοποιεί τουλάχιστον n–m+1 ανισοτικούς περιορι-
σµούς σαν ισότητες ονοµάζεται εκφυλισµένο (degenerate) σηµείο. Στα εκφυλισµένα 
σηµεία µια τουλάχιστον βασική µεταβλητή είναι ίση µε µηδέν, xB[i] = 0, i = 1, 2, ..., m. 
Σε ένα µη εκφυλισµένο (non degenerate) σηµείο όλες οι βασικές µεταβλητές είναι 
διάφορες του µηδενός, xB[i] ≠ 0, i = 1, 2, ..., m. 

Η λύση του δυϊκού προβλήµατος (∆.2.3) που αντιστοιχεί στη βάση Β, δίνεται από 
τη σχέση 

s = c – ATw                             (2.4) 

όπου w είναι πολλαπλασιαστές simplex (simplex multipliers) και υπολογίζονται από 
την επόµενη σχέση 

wΤ = (cB)TB-1                            (2.5) 

Η αντίστοιχη βάση Β ονοµάζεται δυϊκά εφικτή αν ισχύει s ≥ 0. Είναι επίσης γνωστό 
ότι ισχύει sB = 0. 

Όπως φαίνεται από τη (2.5) το w έχει m συνιστώσες, όσες δηλαδή και οι γραµµές 
της µήτρας Α, ενώ από τη (2.4) φαίνεται ότι οι δυϊκές χαλαρές µεταβλητές s έχουν n 
συνιστώσες όσες δηλαδή και οι στήλες της µήτρας Α. Μεταξύ των λύσεων x του πρω-
τεύοντος προβλήµατος του s του δυϊκού ισχύει η επόµενη ικανή συνθήκη βελτιστότη-
τας που περιγράφεται στο Θεώρηµα 1. 

Θεώρηµα 1: Έστω Β µια βάση του προβλήµατος (Π.2.3). Η αντίστοιχη βασική λύση 
(xB, xN) είναι βέλτιστη, αν ισχύει xB ≥ 0 και sΝ ≥ 0. 
Απόδειξη αυτού του θεωρήµατος µπορεί να βρεθεί στα βιβλία [14], [18], [144]. 

2.2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΤΥΠΟΥ SIMPLEX 

Κάθε αλγόριθµος τύπου simplex κατασκευάζει µια πεπερασµένη ακολουθία βασι-
κών λύσεων. Έστω Β η τρέχουσα βάση. Αν για αυτήν την βάση ισχύει (xB, sN) ≥ 0 τό-
τε αυτή είναι βέλτιστη (optimal) και οι υπολογισµοί σταµατούν. ∆ιαφορετικά γίνεται 
προσπάθεια να βρεθούν οι δείκτες k ∈ B και l∈ Ν. Αν δεν µπορεί να βρεθεί ο δείκτης 
k τότε το πρόβληµα (Π.2.3) είναι απεριόριστο (unbounded) και οι υπολογισµοί σταµα-
τούν. Σε περίπτωση που βρεθούν και οι δύο δείκτες τότε αλλάζουν µεταξύ τους θέση 
στα διανύσµατα δεικτών Β και Ν. Η αλλαγή πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας τις 
ακόλουθες σχέσεις 

⎯B ←⎯ Β \ {k} ∪ {l}                        (2.6) 

και 

⎯N ←⎯ Ν \ {l} ∪ {k}                        (2.7) 
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Οι σχέσεις (2.6) και (2.7) δηλώνουν ότι η βασική µεταβλητή xk θα γίνει µη-βασική 
ενώ η µη-βασική xl θα γίνει βασική. Κατασκευάστηκε έτσι µια νέα βάση⎯Β. Η διαδι-
κασία αυτή εναλλαγής των δεικτών (k, l) ονοµάζεται περιστροφή (pivoting). H µετα-
βλητή xk που αφήνει τη βάση Β ονοµάζεται εξερχόµενη µεταβλητή (leaving variable) 
ενώ η µεταβλητή xl που µπαίνει στη βάση εισερχόµενη (entering variable). 

Σε κάθε επανάληψη λοιπόν, οι αλγόριθµοι τύπου simplex εναλλάσσουν µια στήλη 
του Β µε µια στήλη του Ν, κατασκευάζοντας έτσι µια νέα βάση. Γεωµετρικά αυτό 
σηµαίνει ότι κινούνται κατά µήκος των ακµών του πολυέδρου P = {x | Ax ≤ b, x ≥ 0}. 
Ένας τέτοιος δρόµος είναι γνωστός ως µονοπάτι simplex (simplex path). Σε περίπτωση 
όµως που φτάσουν σε ένα εκφυλισµένο σηµείο xd είναι δυνατόν να κατασκευάσουν 
διαφορετικά βασικά σηµεία χωρίς όµως να µετακινούνται από το σηµείο xd. Αυτό το 
φαινόµενο είναι ένα υπολογιστικό µειονέκτηµα των αλγορίθµων τύπου simplex και 
ονοµάζεται στασιµότητα (stalling). Σε περίπτωση που το υπερεπίπεδο της αντικειµενι-
κής συνάρτησης είναι παράλληλο προς το υπερεπίπεδο που διέρχεται από το εκφυλι-
σµένο σηµείο, ο αλγόριθµος τύπου simplex εκτελείται χωρίς να υπάρχει καµία βελτί-
ωση στην αντικειµενική συνάρτηση.  

Είναι πολύ κρίσιµο για την πρακτική αποτελεσµατικότητα των αλγορίθµων τύπου 
simplex να λαµβάνεται υπόψιν κατά την υλοποίησή τους το φαινόµενο της στασιµό-
τητας και κατ’ επέκταση της κύκλωσης2 (cycling). Έχουν αναπτυχθεί πολλοί κανόνες 
περιστροφής (pivoting rules) οι οποίοι αντιµετωπίζουν τα δύο παραπάνω φαινόµενα. 
Οι πιο διαδεδοµένοι από αυτούς µπορούν να βρεθούν στις εργασίες [23], [30], [42], 
[58] και [70]. Στις εργασίες των Beale [17] και Marshall, Suurballe [110] παρουσιάζο-
νται τρόποι κατασκευής γραµµικών προβληµάτων που κυκλώνουν. Το µικρότερο µά-
λιστα γραµµικό πρόβληµα κύκλωσης που κατασκευάστηκε [110] έχει διαστάσεις (m, 
n) = (2, 6). Το µήκος του κύκλου είναι ίσο µε 6. Οι διαστάσεις ενός γραµµικού προ-
βλήµατος που κυκλώνει πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση (n–m) ≥ 3.  

Όλοι οι αλγόριθµοι τύπου simplex απαρτίζονται από τέσσερα βήµατα. Τα βήµατα 
αυτά είναι 

Βήµα 0: Αρχικοποίηση (Initialization). Στο βήµα αυτό υπολογίζονται όλες οι µετα-
βλητές οι οποίες είναι απαραίτητες για να αρχίσει να εκτελείται ο αλγόριθ-
µος. 

Βήµα 1: Έλεγχος βελτιστότητας (Test of Optimality). Πραγµατοποίηση ελέγχου βελτι-
στότητας για το τρέχον βασικό σηµείο. Αν αυτό είναι βέλτιστο, τότε οι υπο-
λογισµοί σταµατούν και τερµατίζεται οι αλγόριθµος. 

Βήµα 2: Επιλογή εισερχόµενης και εξερχόµενης µεταβλητής (Choice of Entering and 
Leaving Variable). Η επιλογή της εισερχόµενης και εξερχόµενης µεταβλη-
τής µπορεί να γίνει εφαρµόζοντας διαφορετικούς κανόνες περιστροφής. Η  

                                                           
2. Έστω στην k επανάληψη αντιστοιχεί η βάση Β(k). Αν στην t επανάληψη, µε t > k, εµφανιστεί η βά-

ση Β(t) για την οποία ισχύει Β(t) = B(k) τότε το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται κύκλωση. 
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               ανταλλαγή αυτή των µεταβλητών γεωµετρικά σηµαίνει µετακίνηση από ένα 
βασικό σηµείο σε ένα άλλο. 

Βήµα 3: Περιστροφή (Pivoting). Στο βήµα αυτό υπολογίζεται η νέα βάση, οι τιµές 
των βασικών µεταβλητών καθώς και οι δυϊκές χαλαρές µεταβλητές. 

Μετά από την εκτέλεση του Βήµατος 3, επαναλαµβάνονται τα Βήµατα 1 και 3 µέ-
χρι να εντοπιστεί, αν υπάρχει, βέλτιστη λύση. Για το λόγο αυτό οι αλγόριθµοι τύπου 
simplex ονοµάζεται και επαναληπτικοί αλγόριθµοι (iterative algorithms) [111]. Το 
Βήµα 0 εκτελείται µόνο µια φορά κατά την εκκίνηση του αλγορίθµου. 

2.3. Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ SIMPLEX 

Έστω ότι ένα βασικό εφικτό σηµείο του προβλήµατος (Π.2.3) είναι διαθέσιµο. Ο 
αναθεωρηµένος αλγόριθµος simplex (revised simplex algorithm) κατασκευάζει σε κά-
θε επανάληψη το ακόλουθο ταµπλό (tableau) το οποίο ονοµάζεται και αναθεωρηµένο 
ταµπλό simplex (revised simplex tableau). 

Basis Inverse RHS 
w = cΒΒ-1 z = cB⎯b 

Β-1 ⎯b = Β-1b 

Ο αναθεωρηµένος αλγόριθµος simplex ξεκινά τους υπολογισµούς µε το τµήµα 
“Basis Inverse” (αντίστροφη βάσης) του παραπάνω ταµπλό, έχοντας µηδενικά στη 
γραµµή κόστους, w = cBB-1 = 0 και τη µοναδιαία µήτρα (identity matrix) στις υπόλοι-
πες γραµµές (Β-1 = Ιmxm). Σε αντίθεση µε το εκτεταµένο ταµπλό (extended tableau), στο 
αναθεωρηµένο αποθηκεύονται µόνο οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση 
του αλγορίθµου. Πιο αναλυτικά, κρατώντας στη µνήµη του Η/Υ τα αρχικά δεδοµένα 
του προβλήµατος αποθηκευµένα στις µήτρες Α, c και b µπορούµε υπολογίζοντας κάθε 
φορά τη βασική µήτρα Β-1 και τα σύνολα δεικτών Β και Ν, να αναπαράγουµε κάθε 
ποσότητα που είναι απαραίτητη για τον αναθεωρηµένο simplex. Στον πίνακα 2.1. 
φαίνονται ποιες ποσότητες υπολογίζονται χρησιµοποιώντας την αντίστροφη της βά-
σης Β-1 και τη βασική διαµέριση (Β, Ν). 

Ποσότητα Υπολογισµός 
Τιµές βασικών µεταβλητών xΒ =⎯b = B-1b 
Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης z = cBB-1b 
Στήλη περιστροφής xl = B-1A.l  
∆υϊκές χαλαρές µεταβλητές sN = cN - cBB-1AN 
Πίνακας 2.1: Υπολογισµός ποσοτήτων χρησιµοποιώντας 

την αντίστροφη της βάσης. 
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Σύµφωνα µε τα βασικά βήµατα των αλγορίθµων τύπου simplex της Eνότητας 2.2, 
σε κάθε επανάληψη πρέπει να εντοπιστεί ένα ζεύγος µεταβλητών (xl, xk), το οποίο 
αλλάζει θέσεις στα σύνολα δεικτών Β, Ν σύµφωνα µε τις σχέσεις (2.6) και (2.7). Για 
την επιλογή της εισερχόµενης µεταβλητής xl µπορούν να εφαρµοστούν πολλές στρα-
τηγικές. Αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία γίνεται µια 
προσπάθεια να µειωθεί ο αριθµός των επαναλήψεων µέσω της τροποποίησης του κρι-
τηρίου επιλογής της εισερχόµενης που προτάθηκε από τον Dantzig. Το κριτήριο αυτό 
για την επιλογή της εισερχόµενης είναι 

{ }Nj  0s:|s|maxs jjl ∈∧<=                     (2.8) 

ή 

{ }Nj  0s:smins jjl ∈∧<=                       (2.9) 

Η προσπάθεια αυτή όµως απαιτεί αυξηµένη υπολογιστική εργασία ανά επανάλη-
ψη. Η δεύτερη κατηγορία επιδιώκει να µειώσει τη µέση εργασία ανά επανάληψη σε 
βάρος κάποιας αύξησης του συνολικού αριθµού των επαναλήψεων. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι στρατηγικές της πιο κατηφορικής ακµής (steep-
est edge). Κύριοι εκπρόσωποι θεωρούνται το σχήµα DEVEX (DEVEX Scheme) που 
προτάθηκε από την Harris [82] και η µέθοδος των Goldfarb, Reid [72]. Ο υπολογι-
σµός του διανύσµατος των δυϊκών χαλαρών µεταβλητών s, σχέση (2.4), αντιπροσω-
πεύει n-m πράξεις εσωτερικού γινοµένου και είναι χρονοβόρος σε γραµµικά προβλή-
µατα µεγάλης κλίµακας µε πολλές µη βασικές µεταβλητές (στήλες). Το υπολογιστικό 
αυτό µειονέκτηµα προσπαθούν να αντιµετωπίσουν οι στρατηγικές της δεύτερης κατη-
γορίας. Μια τεχνική η οποία προσπαθεί να ελαττώσει το χρόνο υπολογισµού του δια-
νύσµατος s είναι η µερική τιµολόγηση (partial pricing). Στη µέθοδο αυτή µόνο ένα 
τµήµα των µη βασικών µεταβλητών εξετάζεται σε κάθε επανάληψη για τον εντοπισµό 
της εισερχόµενης µεταβλητής. Στην επόµενη επανάληψη ένα άλλο τµήµα του Ν εξε-
τάζεται αρχίζοντας για παράδειγµα από εκεί όπου είχε σταµατήσει η τελευταία εξέτα-
ση. Οι Bixby et al. [21] αναφέρουν ευνοϊκά υπολογιστικά αποτελέσµατα χρησιµο-
ποιώντας ένα συνδυασµό των στρατηγικών της “πιο κατηγορικής ακµής” και της “µερι-
κής τιµολόγησης” σε γραµµικά προβλήµατα των οποίων το πλήθος των µεταβλητών 
(στηλών) είναι µεγαλύτερο από το πλήθος των περιορισµών (γραµµών), n > m. H υπο-
λογιστική µελέτη της εργασίας [21] πραγµατοποιήθηκε µε το λύτη (solver) CPLEX. 

Για την επιλογή της εξερχόµενης µεταβλητής xk, υπάρχει πληθώρα στρατηγικών 
που µπορούν να εφαρµοστούν. Στη συνέχεια θα αναφέρουµε µόνο τον τρόπο επιλογής 
που χρησιµοποιείται από τον αλγόριθµος simplex. Ο τρόπος αυτός είναι γνωστός ως 
τεστ ελαχίστου λόγου (minimum ratio test) και υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση 

( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=∧>===
−−

m..,,2,1i  0h:
h

bBmin
h

bBxx rl
rl

i
1

rl

r
1

]r[Bk         (2.10) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   18 

όπου h = B-1A.l Σε περίπτωση που δεν υπάρχει hil > 0, ισχύει xk = ∞3 και το Γ.Π. 
(Π.2.3) είναι απεριόριστο (unbounded). Ο αριθµός r ονοµάζεται δείκτης περιστροφής 
(pivot index) ενώ το στοιχείο hrl στοιχείο περιστροφής (pivot element). Στην περίπτωση 
που το τρέχων σηµείο είναι εκφυλισµένο το τεστ ελαχίστου λόγου (2.10) είναι ίσο µε 
µηδέν, xk = 0 και δεν υπάρχει καµία βελτίωση στην αντικειµενική συνάρτηση (objec-
tive function) σε σχέση µε την προηγούµενη επανάληψη. 

Είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότεροι από ένας βασικοί δείκτες που να ικανο-
ποιούν τη σχέση (2.10). Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δεσµός (tie). Όλοι αυτοί οι δεί-
κτες για τους οποίους ισχύει το τεστ ελαχίστου λόγου ονοµάζονται επιλέξιµοι (eli-
gible). Τυχαία επιλογή ενός από αυτούς τους δείκτες ως δείκτη περιστροφής µπορεί 
να οδηγήσει σε κύκλωση τον αλγόριθµο simplex. Η εµφάνιση του φαινοµένου της 
κύκλωσης έχει ως αποτέλεσµα το µη τερµατισµό του αλγορίθµου. Υπάρχουν πολλές 
προγραµµατιστικές τεχνικές για να σπάνε οι δεσµοί. Στη συνέχεια αναφέρεται αυτή 
που χρησιµοποιήθηκε στην υλοποίηση (implementation) του αναθεωρηµένου αλγο-
ρίθµου simplex. Έστω ότι υπάρχουν περισσότερες από µια επιλέξιµες µεταβλητές για 
να εξέρθουν της βάσης. Στην περίπτωση αυτή θα επιλέγεται ως δείκτης περιστροφής 
εκείνος ο οποίος έχει τη µεγαλύτερη τιµή. ∆ηλαδή, 

k = min{k1, k2, ..., kp}                       (2.11) 

µε p ≤ m. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στον ψευδοκώδικα 2.1. 

 1.   Procedure Break_Tie 
 2.   mrt: = find(h > 0) 
 3.   [p  r]: = min(xB[mrt] / h[mrt]); 

4.   tie: = find((xB[mrt] / h[mrt]) = p); 
5.   if   ⏐tie⏐ > 1  ⎯→ 
6.       r: = mrt(tie); 
7.       k: = B(r); 
8.       [k col]: = min(k); 
9.       r : =find(B = k); 

10.   else 
11.      r: = mrt(r); 
12.      k: = B(r); 
13.   fi  ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 2.1: ∆ιαδικασία εύρεσης εξερχόµενης µεταβλητής, δείκτη περιστρο-

φής και σπάσιµο δεσµών. 

                                                           
3. Αν δεν υπάρχει hil> 0 η σχέση (2.10) γράφεται xk = min(∅) = ∞. Επίσης ισχύει max(∅) = -∞.  
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Όλοι οι αλγόριθµοι τύπου simplex υπολογιστικά υποφέρουν στην εύρεση της α-
ντίστροφης της βάσης. Στον υπολογισµό αυτό, σύµφωνα µε παρατηρήσεις4, που εµ-
φανίζονται στον Πίνακα 2.2, καταναλώνεται το 70% µε 80% του χρόνου εκτέλεσης 
του αλγόριθµου simplex για την επίλυση ενός Γ.Π. Τα προβλήµατα του Πίνακα 2.2 
έχουν πυκνότητα d = 5% και για τον υπολογισµό της αντίστροφης της βάσης, Β-1 
χρησιµοποιήθηκε η ενσωµατωµένη (built in) συνάρτηση inv(erse) του MATLAB. Η 
στήλη (1) περιλαµβάνει τις διαστάσεις των γραµµικών προβληµάτων. Για κάθε διά-
σταση λύθηκαν 10 διαφορετικά προβλήµατα µε τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο sim-
plex. Η στήλη (2) περιλαµβάνει το µέσο όρο των µη µηδενικών στοιχείων, η (3) το 
µέσο χρόνο που απαιτήθηκε για τον υπολογισµό της αντίστροφης, η (4) το µέσο συ-
νολικό χρόνο για την επίλυση των γραµµικών προβληµάτων και η (5) το λόγο (3η 
στήλη) / (4η στήλη). 

∆ιαστάσεις (n x n) 
 

(1) 

nnz 
 

(2) 

Χρόνος για Β-1 
(sec) 
(3) 

Συνολικός 
χρόνος (sec) 

(4) 

Λόγος (3)/(4) 
 

(5) 
100 x 100 488.0 0.161 0.351 0.4787 
150 x 150 1097.7 5.123 7.317 0.7001 
200 x 200 1951.0 26.798 31.384 0.8538 
250 x 250 3045.7 83.793 93.291 0.8982 
250 x 250 4386,8 232.523 253.668 0.9166 

   Μέσος όρος: 0.7695 
Πίνακας 2.2: Σχέση µεταξύ χρόνου υπολογισµού Β-1 µε τη συνάρτηση inv και συ-

νολικού χρόνου επίλυσης. 

Από τον Πίνακα 2.2 παρατηρούµε ότι όσο αυξάνεται η διάσταση του γραµµικού 
προβλήµατος τόσο περισσότερο χρόνο καταλαµβάνει ο υπολογισµός ως Β-1 στο συ-
νολικό χρόνο επίλυσης. Το Σχήµα 2.1 αναπαριστά γραφικά αυτήν την παρατήρηση. 

Για την εξάλειψη του υπολογιστικού µειονεκτήµατος που περιγράφηκε προηγου-
µένως έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές έχουν ως στόχο το γρήγο-
ρο υπολογισµό της αντίστροφης της βάσης έτσι ώστε να ελαττωθεί το ποσοστό συµ-
µετοχής του υπολογισµού της στο συνολικό χρόνο επίλυσης. Άρα επιφέρεται µείωση 
στο συνολικό χρόνο επίλυσης. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στη µέθοδο εύρεσης της αντίστροφης της βάσης 
που χρησιµοποιήθηκε στην υλοποίηση του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex. 

 
 

                                                           
4. Η υπολογιστική µελέτη εκτελέστηκε σε υπολογιστή Pentium II MMX 233 MHz µε 64 Mb RAM.  
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Σχήµα 2.1: Λόγος χρόνου υπολογισµού Β-1 προς συνολικό χρόνο επίλυσης. 

 
Λήµµα 2.1: Έστω τα διανύσµατα u, v∈ℜm και η µη οµαλή (non singular) µήτρα 

Α∈ℜmxm. Αν ισχύει vTA-1u ≠ -1 τότε από τη σχέση 

( )
uAv1

AuvAAuvA 1T

1T1
11T

−

−−
−−

+
−=+                    (2.12) 

υπολογίζεται η νέα αντίστροφη µήτρα Α + uvT η οποία διαφέρει από την Α-1 κατά τα 
διανύσµατα u και v. 

Η σχέση (2.12) είναι γνωστή και ως πρόταση των Sherman-Morrison (Sherman-
Morrison proposition). Η απόδειξη του Λήµµατος 2.1 µπορεί να βρεθεί στα βιβλία 
των Golub, VanLoan [74] και Murtagh [127]. 

Μια µήτρα Ε ονοµάζεται στοιχειώδης (elementary) όταν διαφέρει από τη µονα-
διαία µήτρα Ι κατά µια µόνο στήλη. Έστω ότι η µήτρα Ε διαφέρει από τη µοναδιαία 
στήλη µόνο στη στήλη j. Η Ε τότε συµβολίζεται ως εξής 

Ε = (e1, e2, ..., ej-1, a, ej+1, ..., em-1, em) 

ή 
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Η στοιχειώδης µήτρα Ε ονοµάζεται και µήτρα Frobenius. Η µήτρα Ε γράφεται επί-
σης και ως 

Ε = Ι + (a – ej)ej
T                         (2.14) 

Χρησιµοποιώντας τη σχέση (2.12) και θέτοντας u = a – ej και vT = ej
T η αντίστρο-

φη της µήτρας Ε (2.14) είναι 
                                     j 
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1               (2.15) 

Συµβολίζοντας την i-γραµµή της µήτρας Α µε Αi. την j-στήλη µε Α.j και το στοι-
χείο περιστροφής µε apq η σχέση (2.15) µε όρους του γραµµικού προβλήµατος γράφε-
ται 
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1             (2.16) 

Στην παραπάνω σχέση η στήλη q λέγεται στήλη περιστροφής και η γραµµή p 
γραµµή περιστροφής. Η νέα αντίστροφη µήτρα⎯Β-1 σε κάθε επανάληψη των αλγορίθ-
µων τύπου simplex µπορεί να υπολογιστεί από την προηγούµενη αντίστροφη Β-1 µε 
µια απλή πράξη περιστροφής. Έχουµε δηλαδή, 

⎯Β-1 = (ΒΕ)-1 = Ε-1 Β-1                     (2.17) 

όπου το Ε-1 υπολογίζεται από τη σχέση (2.16). Ο υπολογισµός της Β-1 από τη σχέση 
(2.17) έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση του ποσοστού συµµετοχής του υπολογισµού 
της στο συνολικό χρόνο επίλυσης ενός Γ.Π. Με τον υπολογισµό αυτό, σχέση (2.17) 
καταναλώνεται το 60% µε 70% του συνολικού χρόνου εκτέλεσης, δες Πίνακα 2.3. 
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∆ιαστάσεις (n x n) 
 

(1) 

nnz 
 

(2) 

Χρόνος για Β-1 
(sec) 
(3) 

Συνολικός 
χρόνος (sec) 

(4) 

Λόγος (3)/(4) 
 

(5) 
100 x 100 488.0 0.129 0.346 0.3737 
150 x 150 1097.7 4.455 6.631 0.6718 
200 x 200 1951.0 18.064 23.632 0.7644 
250 x 250 3045.7 72.782 89.514 0.8130 
250 x 250 4386,8 136.618 163.548 0.8353 

   Μέσος όρος: 0.6917 
Πίνακας 2.3: Σχέση µεταξύ χρόνου υπολογισµού Β-1 από τη (2.17) και συνολικού 

χρόνου επίλυσης. 

Η σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµάτων των Πινάκων 2.2 και 2.3 φαίνεται στο 
Σχήµα 2.2. 
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Σχήµα 2.2: Σύγκριση αποτελεσµάτων Πινάκων 2.2 & 2.3. 

 
Παρουσιάζεται στη συνέχεια η διαδικασία ανανέωσης της αντίστροφης της βάσης 

σε µορφή ψευδοκώδικα. 
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1.   Procedure Basis_Inverse_Update 
2.   g: = hr; 
3.   for  i: = 1, 2, ..., m  ⎯→ 
4.         E ir

−1 : = -ail/g; 
5.   rof  ←⎯ 
6.   Err

−1 : = 1/g; 
7.   B-1: = E-1 B-1; 
Ψευδοκώδικας 2.2: ∆ιαδικασία ανανέωσης της αντίστροφης της βάσης. 

Κύριο χαρακτηριστικό του γραµµικού προγραµµατισµού µεγάλης κλίµακας είναι 
ότι η βασική µήτρα Β και η αντίστροφη της Β-1 εκφράζεται σαν γινόµενο στοιχειωδών 
µητρών. Αυτή η αναπαράσταση της Β-1 ονοµάζεται µορφή γινοµένου της αντίστροφης 
(product form of the inverse). Το υπολογιστικό πλεονέκτηµα αυτής της µορφής είναι 
ότι απαιτείται η αποθήκευση µόνο των διανυσµάτων εκείνων που σχηµατίζουν τις 
στοιχειώδεις µήτρες και όχι ολόκληρων των τελευταίων. 

Με τη νέα βάση⎯B-1 µπορούµε τώρα να προσδιορίσουµε τα στοιχεία της στήλης 
περιστροφής από τα αρχικά δεδοµένα του Γ.Π. από τη σχέση (2.18) 

hl =⎯B-1A.l                            (2.18) 

και τα στοιχεία της γραµµής περιστροφής που αντιστοιχούν στους δείκτες των µη βα-
σικών µεταβλητών από τη σχέση (2.19) 

N
1
.rrN ABH −=                            (2.19) 

Στο τέταρτο βήµα των αλγορίθµων τύπου simplex πραγµατοποιείται εκτός από τον 
υπολογισµό της νέας βάσης και η ανανέωση των τιµών των βασικών µεταβλητών, xB 
και των τιµών των δυϊκών χαλαρών µεταβλητών sN. Αντί να εφαρµόσουµε τους τύ-
πους ανανέωσης (2.3) και (2.4) µπορούµε να υπολογίσουµε τις ίδιες ποσότητες εκτε-
λώντας λιγότερες στοιχειώδεις πράξεις5 (elementary operations) εφαρµόζοντας τις 
σχέσεις (2.26) και (2.27). Πρέπει όµως πρώτα να εκτελεστούν οι πράξεις (2.20)-(2.25) 

f = xB[r]                               (2.20) 

g = hr                                (2.21) 

a = sN[t]                               (2.22) 

  hr = –1                                (2.23) 

xB[r] = 0                               (2.24) 
                                                           

5. Οι στοιχειώδεις πράξεις στην ανάλυση πολυπλοκότητας είναι η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλα-
πλασιασµός, η διαίρεση και η καταχώριση τιµής σε µεταβλητή.  
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sN[t] = 0                                 (2.25) 

Στη συνέχεια µπορούν να υπολογιστούν τα xB και sN. Θα έχουµε 

h
g
fxx BB −=                              (2.26) 

και 

rNNN H
g
ass −=                             (2.27) 

όπου τα h και ΗrN υπολογίζονται από τις σχέσεις (2.18) και (2.19) αντίστοιχα. Έχο-
ντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ακολουθεί η βηµατική περιγραφή του αναθε-
ωρηµένου αλγορίθµου simplex. 

Αναθεωρηµένος Πρωτεύων Αλγόριθµος Simplex 

Βήµα 0 (Αρχικοποίηση). Ξεκινά µε µια εφικτή βασική διαµέριση (Β,Ν). Υπολόγισε 
τη µήτρα Β-1 και τα διανύσµατα xB, sN και wΤ από τις σχέσεις (2.3), (2.4) και 
(2.5) αντίστοιχα. 

Βήµα 1 (Έλεγχος βελτιστότητας). Αν sN ≥ 0, STOP, το πρόβληµα (Π.2.3) είναι βέλτι-
στο. 

Βήµα 2 (Επιλογή εισερχόµενης/εξερχόµενης µεταβλητής). α) Επέλεξε την εισερχόµε-
νη µεταβλητή από τη σχέση (2.8) ή (2.9). Η µεταβλητή xl είναι εισερχόµενη. 
β) Υπολόγισε τη στήλη περιστροφής από τη σχέση (2.18). Αν ισχύει hil ≤ 0, 
STOP, το πρόβληµα (Π.2.3) είναι απεριόριστο. ∆ιαφορετικά, επέλεξε την 
εξερχόµενη µεταβλητή από τη σχέση (2.10). Η µεταβλητή xk είναι εξερχό-
µενη. 

Βήµα 3 (Περιστροφή). Ανανέωση τα σύνολα δεικτών Β και Ν σύµφωνα µε τις σχέ-
σεις (2.6) και (2.7). Υπολόγισε τη νέα αντίστροφη της βάσης,⎯Β-1 από τη 
σχέση (2.17) και τα διανύσµατα xB και sN από τις σχέσεις (2.26) και (2.27) 
αντίστοιχα. Πήγαινε στο Βήµα 1. 

Σε µορφή ψευδοκώδικα ο αναθεωρηµένος αλγόριθµος simplex γράφεται 

 1.   Procedure Revised_Simplex(A, c, b, eqin, minmax) 
 2.   if   minmax: = 1  ⎯→ 
 3.      c: = –c ; 
 4.   fi  ←⎯ 
 5.   [m, n]: = size(A); 
 6.   ncol: = n; 
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 7.   [A, c] = Adding_Slack_Variables(A, c, eqin) 
 8.   n: = length(c); 
 9.   B: = [ncol + 1: n]; 
10.   N: = setdiff ([1: ncol], B); 
11.   B-1: = Imxm; 
12.   xB: = B-1b; 
13.   sN: = cN – cBB-1AN; 
14.   phaseI_II: = 0; 
15.   while  phaseI_II = 0  ⎯→ 
16.      if   sN ≥ 0   ⎯→ 
17.          optimal: = 1; 
18.          z: = cBxB; 
19.          if  minmax = 1  ⎯→ 
20.             z: = -z; 
21.          fi  ←⎯ 
22.          return; 
23.      else 
24.          [p t]: = min(sN); 
25.          l: = N[t]; 
26.          h: = B-1A.l; 
27.          if  h ≤ 0  ⎯→ 
28.             optimal: = 0; 
29.             disp (‘The problem is unbounded’) 
30.             return; 
31.          fi  ←⎯ 
32.          [r, k] = Break_Tie(B, xB, h) 
33.          a: = sN[t]; 
34.          f: = xB[r]; 
35.          g: = hr; 
36.          B[r]: = l; 
37.          N[t]: = k; 
38.          xB[r]: = 0; 
39.          hr: = -1; 
40.          xB: = xB - (f/g)h; 
41.          sN[t]: = 0; 
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42.          HrN: = Br.
−1 AN; 

43.          sN: = sN - (a/g) HrN; 
44.          [B-1]: = Basis_Inverse_Update(B, g, h) 
45.      fi  ←⎯ 
46.   elihw   ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 2.3: Ο αναθεωρηµένος πρωτεύων αλγόριθµος simplex. 

Παράδειγµα 2.1: Να λυθεί µε τον πρωτεύοντα αλγόριθµο simplex το ακόλουθο Γ.Π. 

0x,x,x
8x2x4x3

11x2xx4
5xx3x2..

x3x4x5max

321

321

321

321

321

≤
≤++
≤++
≤++πµ

++

 

Λύση. Το Γ.Π. θα επιλυθεί µε τη συνάρτηση simplex4g η οποία προγραµµατίστη-
κε στο MATLAB6 [113], [139]. Πληκτρολογώντας στο παράθυρο εντολών (command 
window) την εντολή. 
 
>> help simplex4g 
 
εµφανίζεται η βοήθεια για τη συγκεκριµένη συνάρτηση. Η βοήθεια όπως εµφανίζεται 
είναι 
 
SIMPLEX4G Επίλυση γενικών γραµµικών προβληµάτων µε τον αλγόριθ-
µο SIMPLEX  
 
Για την επίλυση γενικών γραµµικών προβληµάτων χρησιµοποιείται η 
µέθοδος των δύο Φάσεων. Τα προβλήµατα που επιλύονται είναι της 
µορφής 
 
min{c’x: Ax[<=,=,>=]b, x>=0} 
 
Σύνταξη συνάρτησης 
  
[z,solution_time,niter,B,x_B,optimal]=simplex4g(A,c,b,eqin,minmax,name,nz,
... 

   jb,re_inv,tol1,tol2,tol3,c0)  
  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
   --A: Μήτρα συντελεστών(mxn)  
   --c: ∆ιάνυσµα κόστους(1xn) 
   --b: ∆ιάνυσµα δεξιού µέρους(mx1) 

                                                           
6. Περισσότερες πληροφορίες για το ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισµικού MATLAB 

µπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση www.mathworks.com. 
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   --eqin: ∆ιάνυσµα είδους περιορισµών(mx1). Παίρνει τις τιµές 
           0 – Περιορισµός της µορφής = 

1 – Περιορισµός της µορφής <= 
           2 – Περιορισµός της µορφής >=  
   --minmax: Είδος αντικειµενικής συνάρτησης(1x1). Παίρνει τις 

τιµές 
              -1 – Πρόβληµα ελαχιστοποίησης (minimization) 
              +1 - Πρόβληµα µεγιστοποίησης (maximization) 
   --name: Όνοµα του προβλήµατος(string) 
   --nz: Αριθµός µη µηδενικών στοιχείων(1x1) 
   --jb: ∆ιάνυσµα δεικτών αρχικών βασικών µεταβλητών (1xk), 

1<=k<=m  
   --re_inv: Αριθµός επαναλήψεων για εκτέλεση πλήρους περιστρο-

φής της βάσης (1x1) 
   --tol1: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τις µεταβλητές 

x_B, d_B 
   --tol2: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τις µεταβλητές 

s_N, s_P, s_Q, H_rN 
   --tol3: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τη µεταβλητή h  
   --c0: Σταθερός όρος z αν υπάρχει (1x1). Αν δεν υπάρχει παίρ-

νει την τιµή 0. 
 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 
   --z: Βέλτιστη τιµή αντικειµενικής συνάρτησης (1x1) 
   --solution_time: Συνολικός χρόνος επίλυσης (1x1) 
   --niter: Συνολικός αριθµός επαναλήψεων (1x1) 
   --B: ∆είκτες βέλτιστων βασικών µεταβλητών (1xm) 
   --x_B: Τιµές βέλτιστων βασικών µεταβλητών (mx1) 
   --optimal: Αν optimal=1 τότε βρέθηκε βέλτιστη λύση. Αν opti-

mal=0 το πρόβληµα είναι αδύνατο. Αν optimal=2 το 
πρόβληµα είναι απεριόριστο. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
  
 ------------------------------------------------------------- 
 Γράφτηκε από Σαµαρά Νικόλαο, Copyright (c) Y2K 
 Τελευταία τροποποίηση: 10/01/00 
 -------------------------------------------------------------- 
 
Πληκτρολογώντας τη γραµµή 
 
[z,solution_time,niter,B,x_B,optimal]=simplex4g(A,c,b,eqin,...     

minmax,name,nz,jb,minmax,2,1,3,0); 
 

Το Γ.Π. του παραδείγµατος λύνεται εφαρµόζοντας τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο 
simplex. Πληκτρολογώντας διαδοχικά στο παράθυρο εντολών του MATLAB τα ονό-
µατα των µεταβλητών Β, x_B, z, niter, solution_time εµφανίζονται πληροφορίες για 
τους βασικούς δείκτες, τις τιµές των βασικών µεταβλητών, την βέλτιστη τιµή, τον α-
ριθµό των επαναλήψεων και το cpu χρόνο που απαντήθηκε για τη λύση του Γ.Π. 
 
>> B 
 
B = 
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     1     5     3 
 
>> x_B 
 
x_B = 
     2 
     1 
     1 
 
>> z 
 
z = 
    13 
 
>> niter 
 
niter = 
     2 
 
>> solution_time 
 
solution_time = 
    0.0300 

 
Ο αλγόριθµος simplex για Γ.Π. µε όρια στις µεταβλητές αναπτύχθηκε το 1955 από 

τον Dantzig [39], στον οργανισµό RAND, µε σκοπό την επίλυση ενός Γ.Π. για τη χω-
ροθέτηση του προσωπικού (assigning personnel). Ο αλγόριθµος αυτός ανακαλύφθηκε 
ανεξάρτητα από τους Charnes, Lemke [31]. 

 
Παρατηρήσεις για υλοποίηση σε Η/Υ: 
i). Η µεταβλητή optimal είναι λογική και παίρνει δύο τιµές. Optimal = 1 σηµαίνει 

ότι το Γ.Π. είναι βέλτιστο, ενώ optimal = 0 ότι είναι απεριόριστο ή αδύνατο. Η µετα-
βλητή αυτή αποθηκεύεται µαζί µε τα αρχικά δεδοµένα του Γ.Π. έτσι ώστε µεταγενέ-
στερη επίλυσή του από διαφορετικό λύτη να δηλώνει στο χρήστη αν είναι βέλτιστο ή 
όχι. 

ii). Η µεταβλητή phaseI_II είναι λογική και παίρνει δύο τιµές. PhaseI_II = 1 ση-
µαίνει ότι το Γ.Π. δεν έχει ένα εύκολα υπολογισµένο βασικό εφικτό σηµείο για να ξε-
κινήσει ο αλγόριθµος simplex. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται είτε η µέθοδος δύο 
φάσεων (phase I/II method) είτε η µέθοδος του µεγάλου Μ (big M method) για την εύ-
ρεση ενός βασικού εφικτού σηµείου. PhaseI_II = 0 σηµαίνει ότι υπάρχει µια βασική 
εφικτή λύση για την άµεση εφαρµογή του αλγορίθµου simplex. Η µεταβλητή 
phaseI_II στη γλώσσα του προγραµµατισµού ονοµάζεται και σηµαία (flag). 

iii). Ο ψευδοκώδικας για τη συνάρτηση προσθήκης χαλαρών µεταβλητών (γραµµή 
7 στο ψευδοκώδικα 2.3) είναι 
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 1.   Procedure Adding_Slack_Variables 
 2.   for  i: = 1, 2, ..., m  ⎯→ 
 3.       if  eqini = 1   ⎯→ 
 4.          ei: = zeros(m,1); 
 5.          eii: = 1; 
 6.          A: = [A ei]; 
 7.          c: = [c  0]; 
 8.       fi  ←⎯ 
 9.       if  eqini = 2  ←⎯ 
10.          ei: = zeros(m,1); 
11.          eii: = 1; 
12.          A: = [A ei]; 
13.          c: = [c  0]; 
14.       fi  ←⎯ 
15.   rof  ←⎯ 

Η µεταβλητή eqin είναι διάνυσµα διαστάσεων mx1 και οι τιµές της δηλώνουν το είδος 
του περιορισµού. Αναλυτικά έχουµε  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥
=
≤

=
ςπεριορισµό2,
ςπεριορισµό0,
ςπεριορισµό,1

eqin  

Όπως είναι γνωστό από τη θεωρία, χαλαρές µεταβλητές προσθέτουµε µόνο στους α-
νισοτικούς περιορισµούς, δηλαδή αν eqin = 1 ή eqin = 2. 

iv). Σε περίπτωση που Γ.Π. (Π.2.1) περιλαµβάνει ισοτικούς περιορισµούς, eqini = 
0, i = 1, 2, …, m, πρέπει να γίνει έλεγχος αν η επαυξηµένη µήτρα [Α|b] είναι πλήρους 
βαθµού. Κάποιες από τις αρχικές µεταβλητές θα πρέπει να επιλεγούν ως βασικές. Αν 
κατά τη διάρκεια του υπολογισµού του βαθµού της επαυξηµένης µήτρας εµφανιστεί 
περιορισµός της µορφής 

ai1x1 +ai2x2 + ... + ainxn = 0 

όπου aij = 0, i = 1, 2, ..., m, j = 1, 2, …, n τότε αυτός διαγράφεται. Αν όµως εµφανιστεί 
περιορισµός της µορφής 

ai1x1 + ai2x2 + ... + ainxn = bi 

όπου aij = 0 και bi ≠ 0, i = 1, 2, ..., m, j = 1, 2, …, n τότε το Γ.Π. (Π.2.1) είναι αδύνατο. 
Ως βασικές µεταβλητές επιλέγονται εκείνες οι στήλες οι οποίες κατά τη διάρκεια εύ-
ρεσης του βαθµού σχηµατίζουν τη µοναδιαία µήτρα. Περισσότερες πληροφορίες για 
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τον υπολογισµό του βαθµού µιας µήτρας αλλά και για άλλες υπολογιστικές µεθόδους 
δες το βιβλίο των Stephanides, Samaras [158]. 

v). Οι κώδικες των συναρτήσεων προσθήκη χαλαρών µεταβλητών (Add-
ing_Slack_Variables) (γραµµή 7 στο ψευδοκώδικα 2.3), σπάσιµο δεσµών (Break_Tie) 
(γραµµή 32) και υπολογισµού της νέας αντίστροφης της βάσης (Ba-
sis_Inverse_Update) (γραµµή 44), µπορούν να ενσωµατωθούν στον κώδικα του αλγο-
ρίθµου simplex. Η τεχνική αυτή ενδείκνυται στην περίπτωση πραγµατοποίησης υπο-
λογιστικών µελετών γιατί η κλήση συναρτήσεων από ένα πρόγραµµα είναι δαπανηρή 
σε cpu χρόνο. 

vi). Η µεταβλητή minmax προσδιορίζει το είδος της αντικειµενικής συνάρτησης. 
Αν minmax = 1 το πρόβληµα είναι µεγιστοποίησης (maximization). Αν minmax = -1 
είναι ελαχιστοποίησης (minimization). 

Περισσότερες πληροφορίες για τη γλώσσα προγραµµατισµού και το περιβάλλον 
ανάπτυξης αλγορίθµων του MATLAB µπορούν να βρεθούν στις αναφορές [84], [95], 
[109], [112], [114], [115], [116], [147]. 

2.4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Έστω ότι θέλουµε να επιλύσουµε το Γ.Π. της µορφής (Π.2.3) µε τον αναθεωρηµέ-
νο πρωτεύοντα αλγόριθµο simplex. Για να εφαρµοστεί απευθείας ο αλγόριθµος sim-
plex στο πρόβληµα (Π.2.3) πρέπει να υπάρχει ένα αρχικό βασικό εφικτό σηµείο, xT = 
(xB, xN) ≥ 0. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να βρεθεί εύκολα ένα τέτοιο σηµείο θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια µέθοδος για τον υπολογισµό του. Μια τέτοια µέθοδος 
είναι των δύο φάσεων µε µια τεχνητή µεταβλητή (two phase method with one artificial 
variable) όπου ο αλγόριθµος simplex εφαρµόζεται δύο φορές. Στη φάση Ι επιλύεται 
ένα τροποποιηµένο γραµµικό πρόβληµα. Το πραγµατικό πρόβληµα (Π.2.3) λύνεται 
στη Φάση ΙΙ, όπου έχει ήδη βρεθεί ένα βασικό εφικτό σηµείο από τη Φάση Ι. Το τρο-
ποποιηµένο πρόβληµα της Φάσης Ι κατασκευάζεται ως εξής. Εισάγεται µια νέα µετα-
βλητή xn+1 η οποία ονοµάζεται τεχνητή (artificial) µε συντελεστές 

d = –ABe                            (2.28) 

όπου e ένα διάνυσµα διαστάσεων mx1 µε όλες τις συνιστώσες του µονάδες. Το πρό-
βληµα που επιλύεται στη Φάση Ι έχει τη µορφή 

0x,x
bdx..

xmin

1n

1nx

1n

≥
=+Απµ

+

+

+

                  (Π.2.5) 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει µια περιστροφή έτσι ώστε η τεχνητή µεταβλητή xn+1 
να εισέρθει στη βάση. Το ζητούµενο είναι τώρα ποια µεταβλητή θα βγει από τη βάση. 
Ως εξερχόµενη µεταβλητή xk = xB[r] επιλέγεται εκείνη µε τη µικρότερη τιµή δεξιού 
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µέρους από την παρακάτω σχέση 

xk = xB[r] = min{xB[i]: i = 1, 2, ..., m}               (2.29) 

και ανανεώνονται τα σύνολα δεικτών Β και Ν ως εξής 

Β ←⎯  Β \ {k} ∪ {n+1}                      (2.30) 

και 

Ν ←⎯  Ν \ {n+1} ∪ {k}                        (2.31) 

Η στήλη περιστροφής είναι αυτή που αντιστοιχεί στην τεχνητή µεταβλητή. Υπο-
λογίζεται από την ακόλουθη σχέση 

hn+1 = B-1A.,n+1                            (2.32) 

Τέλος, χρησιµοποιώντας τη νέα βασική διαµέριση (Β, Ν) υπολογίζονται οι νέες 
µήτρες Β-1, xΒ και sN. H επιλογή της xn+1 ως εισερχόµενης και της xk ως εξερχόµενης, 
όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχέση (2.29), εγγυάται την κατασκευή ενός βασι-
κού εφικτού σηµείου, x ≥ 0. Το συµπέρασµα αυτό συνοψίζεται στο επόµενο θεώρηµα. 

Θεώρηµα 2.2: Αν η αρχική βάση Β δεν είναι εφικτή στο πρόβληµα (Π.2.3), τότε η 
βάση⎯Β ← Β \ {k} ∪ {n+1} είναι εφικτή στο πρόβληµα (Π.2.5), όπου ο δείκτης k 
προσδιορίζεται από τη σχέση (2.29). 

Απόδειξη του Θεωρήµατος 2.2 µπορεί να βρεθεί στο βιβλίο [144]. 
Τώρα µπορεί να εκτελεστεί ο αλγόριθµος simplex στο πρόβληµα (Π.2.5). Η µόνη 

διαφορά που έχει σε σχέση µε την εκτέλεσή του στο πρόβληµα (Π.2.3) είναι το πότε 
σταµατάει, δηλαδή µε ποιο τρόπο γίνεται η µετάβαση στη Φάση ΙΙ. Έστω (x, xn+1) η 
βέλτιστη λύση του. ∆ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις. 

i. xn+1 > 0. Το πρόβληµα (Π.2.3) είναι αδύνατο. 
ii.  xn+1 = 0.  Η λύση x είναι βασική και εφικτή στο πρόβληµα (Π.2.3). Η λύση 

αυτή χρησιµοποιείται ως βάση ξεκινήµατος του αλγορίθµου simplex για 
το πρόβληµα (Π.2.3) στη Φάση ΙΙ. 

Αν ισχύει η περίπτωση (i), οι υπολογισµοί σταµατούν στη Φάση Ι και ο αλγόριθ-
µος τερµατίζεται. Σε περίπτωση που {n+1}∈N ισχύει xn+1 = 0 και γίνεται µετάβαση 
στη Φάση ΙΙ. Είναι δυνατόν όµως να ισχύει xn+1 = 0 και {n+1}∈B. Στη περίπτωση αυ-
τή, πριν γίνει η µετάβαση στη Φάση Ι, γίνεται µια περιστροφή έτσι ώστε να εξαρθεί η 
xn+1 από τη βάση. Ως εισερχόµενη επιλέγεται µια οποιαδήποτε µεταβλητή από το σύ-
νολο δεικτών Ν αρκεί για το στοιχείο περιστροφής να ισχύει hrl ≠ 0, όπου r ο δείκτης 
της θέσης της µεταβλητής xn+1 στη βάση Β. Η νέα βασική διαµέριση είναι 

⎯Β ←⎯  Β \ {n + 1} ∪ {l}                   (2.33) 
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και 

⎯Ν ←⎯  Ν \ {l}                        (2.34) 

Για να ολοκληρωθεί η µετάβαση στη Φάση ΙΙ πρέπει µε τη νέα βασική διαµέριση 
(⎯Β,⎯Ν), που προέκυψε από τις σχέσεις (2.33) και (2.34) να υπολογιστούν τα x⎯Β και 
s⎯Ν. 

Μέθοδος δύο φάσεων 

Βήµα 0 (Έλεγχος εφικτότητας). Ξεκινά µε µια βασική διαµέριση (Β, Ν). Υπολόγισε 
τη µήτρα Β-1 και τα διανύσµατα xB, sN. Αν ισχύει xB = B-1b ≥ 0 πήγαινε στο 
Βήµα 3. ∆ιαφορετικά, υπολόγισε τους συντελεστές της µεταβλητής xn+1 από 
τη σχέση (2.28). 

Βήµα 1 (Περιστροφή). Επέλεξε ως εισερχόµενη τη µεταβλητή xn+1 και ως εξερχόµε-
νη αυτή που προσδιορίζεται από τη σχέση (2.29). Ανανέωσε τα σύνολα δει-
κτών, Β, Ν σύµφωνα µε τις σχέσεις (2.30) και (2.31). Υπολόγισε τη στήλη 
περιστροφής από τη σχέση (2.32) και ανανέωσε τη νέα αντίστροφη της βά-
σης Β-1 καθώς και τα διανύσµατα xB, sn. 

Βήµα 2 (Φάση Ι). Χρησιµοποιώντας τη νέα βασική διαµέριση εφάρµοσε τον αναθε-
ωρηµένο αλγόριθµο simplex. Αν ισχύει η περίπτωση (i), STOP, το πρόβλη-
µα (Π.2.3) είναι αδύνατο. ∆ιαφορετικά, πήγαινε στο βήµα 3. 

Βήµα 3 (Φάση Ι). Χρησιµοποιώντας τη βασική εφικτή διαµέριση (Β, Ν), που προέ-
κυψε από τις σχέσεις (2.33) και (2.34) εφάρµοσε τον αλγόριθµο simplex στο 
πρόβληµα (Π.2.3). 

Επειδή τα Βήµατα 2 και 3 περιλαµβάνουν τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex 
που έχει περιγραφεί στο Ψευδοκώδικα 2.3, ο παρακάτω ψευδοκώδικας περιλαµβάνει 
µόνο τα Βήµατα 0 και 1. 

 1.   Procedure phase_I_II(A, c, b, equin, minmax) 
 2.   if minmax = 1  ⎯→ 
 3.       c: = –c; 
 4.   fi  ←⎯ 
 5.   [m, n]: = size (A); 
 6.   ncol: = n; 
 7.   [A, c] = Adding_Slack_Variables(A, c, eqin) 
 8.   n: = length(c); 
 9.   B: = [ncol + 1: n]; 
10.   N: = setdiff ([1: ncol], B); 
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11.   B-1: = Imxm; 
12.   sN: = cN – cBB-1AN; 
13.   xB: = B-1b; 
14.   phaseI_II: = 1; 
15.   if  xB ≥ 0  ⎯→ 
16.      phaseI_II: = 0; 
17.   fi  ←⎯ 
18.   if  phaseI_II = 1  ⎯→ 
19.      c: = [zeros(1:n) 1]; 
20.      d: = –ABe; 
21.      A.,n+1: = d; 
22.      [row k]: = min(xB); 
23.      r: = B[k]; 
24.      B[k]: = n + 1; 
25.      N[n–m+1]: = r; 
26.      h: = B-1d; 
27.      [B-1] = Basis_Inverse_Update(B, h); 
28.      xB: = B-1b; 
29.      sN: = cN – cBB-1AN; 
30.   fi  ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 2.4: Μέθοδος των δύο φάσεων. 

Παράδειγµα 2.2: Να λυθεί µε τη µέθοδο των δυο φάσεων το ακόλουθο γραµµικό 
πρόβληµα. 

0x,x,x,x
14x7x3xx2
17x9x8x5x3
21xx8x6x4

x5xx2xmin

4321

4321

4321

4321

4321

≥
≤++−
≥+++−
≥++−

−−+−

 

Λύση. Το Γ.Π. θα επιλυθεί χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση simplex4g. Η πρώτη 
βασική διαµέριση είναι 
 
>> B 
 
B = 
     5     6     7 
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>> N 
 
N = 
     1     2     3     4 
 
και οι τιµές των βασικών µεταβλητών είναι 
 
x_B = 
   -21 
   -17 
    14 
 
Επειδή x_B ≤ 0 πρέπει να εφαρµοστεί η µέθοδος των δυο Φάσεων. Το τροποποιηµένο 
πρόβληµα που θα λυθεί θα είναι της µορφής (Π.2.5). Προστίθεται η τεχνητή µεταβλη-
τή xn+1 = x8. Η τεχνητή στήλη d είναι 
 
d = 
     1 
     1 
    -1 
 
Εξερχόµενη µεταβλητή είναι η x5 γιατί r = 1. Μετά την περιστροφή για την εισαγωγή 
της τεχνητής µεταβλητής στη βάση η νέα βασική διαµέριση είναι 
 
B = 
     8     6     7 
 
N = 
     1     2     3     4     5 
 
Χρησιµοποιώντας τη νέα βασική διαµέριση υπολογίζονται τα Β-1, xB και sN. Αυτά εί-
ναι 
 
B_inv = 
     1     0     0 
     1    -1     0 
     1     0     1 
 
x_B = 
    21 
     4 
    35 
 
s_N = 
    -4     6    -8    -1     1 
 
Τώρα µπορεί να εφαρµοστεί η Φάση Ι στο πρόβληµα (Π.2.5). Μετά από µία επανά-
ληψη η τεχνητή µεταβλητή x8 εξήλθε της βάσης. Ισχύει δηλαδή x8 = 0 (περίπτωση 
(ii)). Στο τέλος της Φάσης Ι, η βασική διαµέριση (Β, Ν) και βασικό εφικτό σηµείο xB 
είναι 
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B = 
     3     6     7 
 
N = 
     1     2     8     4     5 
 
x_B = 
    2.6250 
    4.0000 
    6.1250 
 
Τώρα µπορεί να εφαρµοστεί ο αναθεωρηµένος πρωτεύων αλγόριθµος simplex για την 
επίλυση του Γ.Π. του παραδείγµατος. Η λύση που βρέθηκε είναι 
 
optimal = 
     1 
 
B = 
     3     1     4 
 
x_B = 
    1.7742 
    1.4988 
    0.8114 
 
και βρέθηκε µετά από 3 επαναλήψεις και 0.1700 δευτερόλεπτα 
 
z = 
   -7.3300 
 
niter = 
     3 
 
solution_time = 
    0.1700 
 

Παρατηρήσεις για υλοποίηση σε Η/Υ: 
i). Οι επαναλήψεις που πραγµατοποιούνται για την εύρεση µιας βασικής εφικτής 

λύσης, xB ≥ 0, δηλαδή στη Φάση Ι είναι πιο χρονοβόρες από τις αντίστοιχες στη Φάση 
ΙΙ. Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές το κλειδί για τη βελτίωση της υπολογιστικής απο-
τελεσµατικότητας του αλγορίθµου simplex βρίσκεται στην ελάττωση των επαναλή-
ψεων της Φάσης Ι. Λίγη ερευνητική εργασία έχει γίνει προς σ’ αυτή την κατεύθυνση 
και µάλιστα πρόσφατα, δες [19], [77], [130], [164]. 

ii). Εναλλακτική τεχνική για την εύρεση ενός αρχικού βασικού εφικτού σηµείου 
είναι η εφαρµογή της µεθόδου του µεγάλου Μ. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι ποια 
από τις δύο τεχνικές είναι καλύτερη για υλοποίηση σε Η/Υ. Απάντηση ξεκάθαρη δεν 
µπορεί να δοθεί γιατί και οι δύο έχουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. 
Πολύ συνοπτικά αναφέρουµε ότι το υπολογιστικό µειονέκτηµα της Φάσης Ι/ΙΙ είναι 
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ότι λύνει δυο γραµµικά προβλήµατα ενώ της µεθόδου του µεγάλου Μ ποια τιµή  πρέ-
πει να δοθεί στον αριθµό Μ έτσι ώστε να µην εισέρθει κατά τη διάρκεια των υπολογι-
σµών στη βάση. Μια καλή σύγκριση των δύο µεθόδων µπορεί να βρεθεί στα βιβλία 
[14] και [127]. 

iii). Ο πρωτεύων αλγόριθµος simplex δεν ενδείκνυται για παράλληλη υλοποίηση 
(parallel implementation). Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυν-
ση µε αποτέλεσµα να κατασκευαστούν παράλληλοι αλγόριθµοι τύπου simplex για πυ-
κνά7 γραµµικά προβλήµατα, [87], [160], [161]. Παρ’ ότι το ταµπλό simplex κατανέ-
µεται σε n > 1 επεξεργαστές (processors) τα υπολογιστικά αποτελέσµατα δεν είναι τα 
αναµενόµενα. Αυτό έχει να κάνει µε τη φύση του αλγόριθµου που απαιτεί υπολογι-
σµούς στενά συνδεδεµένους και όχι µε τις τεχνικές υλοποίησης που χρησιµοποιού-
νται. Κατά τη γνώµη µας αποτελεσµατικός παράλληλος προγραµµατισµός των αλγο-
ρίθµων τύπου simplex µπορεί να γίνει µόνο για την επιλογή της εισερχόµενης µετα-
βλητής, κυρίως όταν χρησιµοποιείται η στρατηγική της µερικής τιµολόγησης. 

2.5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ SIMPLEX 

Έγινε φανερό νωρίς ότι η µορφή του αλγορίθµου simplex όπως παρουσιάστηκε 
από τον Dantzig8 δεν ήταν η καταλληλότερη για υλοποίηση σε Η/Υ. Κι αυτό γιατί 
χρειάζονταν να αποθηκεύεται στη µνήµη του Η/Υ µια µήτρα διαστάσεων 
(m+1)x(n+1), όπου οι αρχικές διαστάσεις της µήτρας Α είναι mxn. Η µια επιπλέον 
γραµµή αφορά τη γραµµή κόστους (αντικειµενική συνάρτηση) ενώ η µια επιπλέον 
στήλη το δεξιό µέρος. Είναι φανερό ότι αν ο αριθµός των µεταβλητών n είναι κατά 
πολύ µεγαλύτερος του αριθµού των περιορισµών m (όπως συµβαίνει στα πραγµατικά 
προβλήµατα) τότε ο αποθηκευτικός χώρος στη µνήµη που απαιτείται είναι τεράστιος. 
Για το λόγο αυτό ανακαλύφθηκε µια πιο συµπαγής µορφή του κλασσικού αλγορίθµου 
simplex από τους Dantzig, Orchard-Hays [45]. Η µορφή αυτή είναι ο αναθεωρηµένος 
αλγόριθµος simplex (revised simplex algorithm). O Wagner [174], παρουσίασε µια 
πλήρη σύγκριση µεταξύ της κλασικής και της αναθεωρηµένης µορφής του αλγορίθ-
µου simplex. Έδειξε ότι για n > 3m η αναθεωρηµένη µέθοδος είναι καλύτερη από την 
κλασική. Στον αναθεωρηµένο simplex αποθηκεύεται στη µνήµη µια µήτρα διαστάσε-
ων (m+1)x(m+1). Αν ισχύει λοιπόν n > m τότε η συνολική ελάττωση του αποθηκευτι-
κού χώρου είναι σηµαντική.  

Ο αριθµός των πολλαπλασιασµών, διαιρέσεων, προσθέσεων και αφαιρέσεων που 
απαιτούνται και από τις δύο µορφές, φαίνεται στον Πίνακα 2.4. 

Πράξεις Κλασική Αναθεωρηµένη 
Πολλαπλασιασµοί m(n – m) + n + 1 m(n + 2) + 1 

                                                           
7. Πυκνά θεωρούνται τα γραµµικά προβλήµατα των οποίων η πυκνότητα είναι d > 0.5.  
8. Η µορφή αυτή επικράτησε στη διεθνή βιβλιογραφία ως κλασικός αλγόριθµος simplex.  
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∆ιαιρέσεις 
Προσθέσεις 
Αφαιρέσεις 

m(n – m + 1) m(n + 1) 

Σύνολο n(2m + 1) – m(2m – 1) + 1 m(2n + 3) +1 

Πίνακας 2.4: Συνολικός αριθµός πράξεων κλασικής και αναθεωρηµένης 
µορφής. 

Από τον Πίνακα 2.4 προκύπτει ότι η αναθεωρηµένη µορφή εκτελεί ελάχιστα πε-
ρισσότερες πράξεις. Έστω ότι θέλουµε να λύσουµε ένα γραµµικό πρόβληµα διαστά-
σεων 100 x 200 το οποίο είναι στην τυποποιηµένη µορφή. Η κλασική µέθοδος θα ε-
κτελέσει το πολύ 20301 πράξεις ενώ η αναθεωρηµένη 40301. Τα περισσότερα όµως 
γραµµικά προβλήµατα είναι πολύ αραιά, d ≤ 5%. Ο αναθεωρηµένος simplex µπορεί 
να εκµεταλλευτεί αυτό το γεγονός κατά τον υπολογισµό του sN αποφεύγοντας τις 
πράξεις µε µηδενικά. Ο Πίνακας 2.5 περιλαµβάνει την πολυπλοκότητα των δύο µορ-
φών. 

 Κλασική Αναθεωρηµένη 
Μνήµη Ο(mn) Ο(m2) 
Καλύτερη περίπτωση Ο(mn) Ο(m2) 
Χειρότερη περίπτωση Ο(mn) Ο(mn) 

Πίνακας 2.5: Πολυπλοκότητα κλασικής και αναθεωρηµένης µορφής. 

2.6. Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ∆ΥΪΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ SIMPLEX 

Έστω το προς επίλυση γραµµικό πρόβληµα (Π.2.3). Ο δυϊκός αλγόριθµος simplex 
σε αντίθεση µε τον πρωτεύον κατασκευάζει µια ακολουθία από βάσεις των οποίων οι 
αντίστοιχες δυϊκές λύσεις είναι εφικτές, s ≥ 0. Οι βασικές αυτές ονοµάζονται δυϊκά ε-
φικτές (dual feasible). 

Όπως και στον πρωτεύον αλγόριθµο έτσι και στον δυϊκό θα πρέπει να εντοπιστεί 
το ζεύγος (xk, xl) της εξερχόµενης και της εισερχόµενης µεταβλητής. Η µόνη διαφορά 
είναι ότι στο δυϊκό προσδιορίζεται πρώτα η εξερχόµενη, xk και στη συνέχεια η εισερ-
χόµενη xl. Αν στην k-επανάληψη ισχύει η σχέση 

0bBx 1)k(
B ≥= −                           (2.35) 

τότε έχει βρεθεί η βέλτιστη λύση και ο δυϊκός αλγόριθµος σταµατά. ∆ιαφορετικά, ε-
πιλέγεται η εξερχόµενη µεταβλητή από τη σχέση 

{ }m..., ,1i  0x:xminxxx ]i[B]i[B]r[B]r[Bk =∧<===           (2.36) 

Η επιλογή της εισερχόµενης µεταβλητής xl, l∈N, γίνεται έτσι ώστε η επόµενη βά-
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ση να είναι πάλι δυϊκά εφικτή. Η επιλογή γίνεται µε το γνωστό από τον πρωτεύον αλ-
γόριθµο τεστ ελαχίστου λόγου. Για τον υπολογισµό του τεστ ελαχίστου λόγου πρέπει 
πρώτα να υπολογιστεί το διάνυσµα ΗrN από τη σχέση (2.19). Η εισερχόµενη µεταβλη-
τή επιλέγεται από τη σχέση 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∈∧<−=−= Nj  0H:
H
s

min
H
s

a rj
rj

j

rl

l                (2.37) 

Σε περίπτωση που ισχύει ΗrN ≥ 0, ο δυϊκός αλγόριθµος simplex σταµατά. Το πρόβλη-
µα (∆.2.3) είναι απεριόριστο και το πρωτεύον (Π.2.3) είναι αδύνατο. Στη συνέχεια γί-
νεται ανανέωση των Β και Ν σύµφωνα µε τις σχέσεις (2.6) και (2.7). Χρησιµοποιώ-
ντας τη νέα βασική διαµέριση θα υπολογιστούν η µήτρα Β-1 και τα διανύσµατα xB και 
sN. H νέα αντίστροφη υπολογίζεται από τη σχέση (2.17). Εφαρµόζοντας τις σχέσεις 
(2.20), (2.21), (2.23) και (2.24) υπολογίζεται το xB από τη σχέση (2.26). Το sN υπολο-
γίζεται από τη σχέση 

rNNN Hass +=                          (2.38) 

όπου το a προσδιορίζεται από τη (2.37). Πριν όµως τον υπολογισµό του νέου sN θα 
πρέπει να εκτελεστούν οι πράξεις (2.20) – (2.25) και 

HrN[t] = 1                                   

όπου t = N[l]. 
Η βηµατική περιγραφή του αναθεωρηµένου δυϊκού simplex είναι 

Αναθεωρηµένος ∆υϊκός Αλγόριθµος Simplex 

Βήµα 0 (Αρχικοποίηση). Ξεκίνα µε µια δυϊκά εφικτή διαµέριση (Β, Ν). Υπολόγισε τη 
µήτρα Β-1 και τα διανύσµατα xB, sN και wΤ από τις σχέσεις (2.3), (2.4) και 
(2.5) αντίστοιχα. 

Βήµα 1 (Έλεγχος βελτιστότητας). Αν ισχύει η (2.35), STOP, το πρόβληµα (∆.2.3) εί-
ναι βέλτιστο. 

Βήµα 2 (Επιλογή εξερχόµενης / εισερχόµενης µεταβλητής). α) Επέλεξε την εξερχόµε-
νη µεταβλητή από τη σχέση (2.36). Η µεταβλητή xk είναι εξερχόµενη. β) 
Υπολόγισε τη γραµµή περιστροφής από τη σχέση (2.19). Αν ισχύει ΗrN ≥ 0, 
STOP, το πρόβληµα (∆.2.3) είναι απεριόριστο ενώ το πρόβληµα (Π.2.3) α-
δύνατο. ∆ιαφορετικά, επέλεξε την εισερχόµενη µεταβλητή από τη σχέση 
(2.37). Η xl είναι εισερχόµενη. 

Βήµα 3 (Περιστροφή). Ανανέωσε τα σύνολα δεικτών Β και Ν σύµφωνα µε τις σχέ-
σεις (2.6) και (2.7). Υπολόγισε τη νέα αντίστροφη της βάσης⎯Β-1 από τη 
σχέση (2.17) και τα διανύσµατα xB και sN από τις σχέσεις (2.26) και (2.38) 
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  αντίστοιχα. Πήγαινε στο Βήµα 1. 

Στον Ψευδοκώδικα 2.5 παρουσιάζεται µόνο το Βήµα 2 του δυϊκού αλγορίθµου sim-
plex γιατί τα υπόλοιπα βήµατα είναι ίδια µε το Ψευδοκώδικα 2.3. 

1.   Procedure Choice_0f_Leaving_And_Entering_Variable 
2.   mrt: = find(xB < 0); 
3.   [a r]: = minx(xB[mrt] = a); 
4.   HrN: = (B-1)r. AN; 
5.   if HrN ≥ 0   ⎯→ 
6.        optimal: = 0; 
7.        disp (‘The primal problem is unbounded’); 
8.        disp (‘The dual problem is infeasible’); 
9.        return; 
10.  fi  ←⎯ 
11.  mrt: = find(HrN < 0); 
12.  [a t]: = min(-sN[mrt] / HrN[mrt]); 
13.  l: = N[mrt[t]]; 
Ψευδοκώδικας 2.5: Το Βήµα 2 του αναθεωρηµένου δυϊκού αλγορίθµου simplex. 

Παράδειγµα 2.3: Να λυθεί µε το δυϊκό αλγόριθµο simplex το γραµµικό πρόβληµα. 
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Λύση. Το Γ.Π. θα επιλυθεί χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση dualsimplex. Η πρώ-
τη βασική διαµέριση είναι 
 
B = 
     6     7     8     9 
 
N = 
     1     2     3     4     5 
 
και οι τιµές των δυϊκών χαλαρών µεταβλητών 
 
s_N = 
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     2     1     5     3     4 
 
επειδή ισχύει sN ≥ 0 η παραπάνω βασική διαµέριση είναι δυϊκά εφικτή. Το xB είναι 
 
x_B = 
    12 
    -5 
    -3 
    -7 
 
Επειδή xB ≤ 0 το τρέχον βασικό σηµείο δεν είναι βέλτιστο. Εκτελείται λοιπόν ο δυϊκός 
αλγόριθµος simplex. Πρώτα επιλέγεται η εξερχόµενη µεταβλητή. Οι δείκτες r και k 
για τον προσδιορισµό της εξερχόµενης µεταβλητής είναι 
 
r = 
     4 
 
k = 
     9 
 
Η µεταβλητή x9 = xB[4] εξέρχεται της βάσης. Για τον προσδιορισµό στη συνέχεια της 
εισερχόµενης µεταβλητής πρέπει να υπολογιστεί η γραµµή περιστροφής 
 
H_rN = 
    -4     3    -1     1    -2 
 
Ο υπολογισµός του τεστ ελαχίστου λόγου, σχέση (2.37), είναι 
 
a = 
    0.5000 
 
t = 
     1 
 
Η εισερχόµενη µεταβλητή είναι η x1  
 
l = 1 
 
και η στήλη περιστροφής h1 
 
h = 
     1 
     1 
    -2 
    -4 
 
Η βέλτιστη λύση που βρέθηκε µετά από 2 επαναλήψεις είναι 
 
optimal = 
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     1 
 
B = 
     6     3     4     1 
 
x_B = 
   11.5556 
    1.2222 
    0.8889 
    1.6667 
 
z = 
   12.1111 
 
niter = 
     2 
 
solution_time = 
    0.0700 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

3.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ  

Έστω το ακόλουθο πρόγραμμα γραμμικού προγραμματισμού 

0x
bAx..

≥
=πμ

xcmin T

bwmax T

xcxcmin TT +

                          (Π.3.1) 

n m mxnόπου c, x∈ℜ ,  b∈ℜ  και Α∈ℜ . Ο εκθέτης Τ σημαίνει αναστροφή. Το δυϊκό 
πρόβλημα του (Π.3.1) είναι 

0s
0swA.. T

≥
=+πμ                    (Δ.3.1) 

m n είναι οι δυϊκές μεταβλητές (dual variables) και s∈ℜόπου w∈ℜ   είναι το διάνυσμα 
των δυϊκών χαλαρών μεταβλητών (dual slack variables). Υποθέτουμε ότι για τη μήτρα 
Α ισχύει rank(A) = m, 1 ≤ m < n, ότι είναι δηλαδή πλήρους βαθμού. Η συνθήκη αυτή 
υποδηλώνει ότι η μήτρα Α είναι αντιστρέψιμη. Επίσης συνηθίζεται κατά τη μελέτη 
αλγορίθμων γραμμικού προγραμματισμού να υιοθετούνται οι ακόλουθες υποθέσεις. 

1. Η εφικτή περιοχή δεν είναι κενή αλλά υπάρχει. 
2. Κάθε κορυφή της εφικτής περιοχής προσδιορίζεται από ακριβώς n 

περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι το γραμμικό πρόβλημα είναι μη εκφυλισμένο 
(non degenerate). 

3.  Η βέλτιστη λύση είναι μοναδική. 
4. Μια εύκολα υπολογισμένη αρχική εφικτή λύση είναι διαθέσιμη. 
Διαμερίζοντας τη μήτρα Α ως Α = (Β, Ν) το πρόβλημα (Π.3.1) γράφεται, σύμφωνα 

και με την ενότητα 2.1 του προηγούμενου κεφαλαίου, ως εξής 

0x,x
bNxBx..

NB

NB

NNBB

≥
=+πμ                  (Π.3.2) 

Η μήτρα Β είναι μια τετραγωνική (mxm) αντιστρέψιμη υπομήτρα  της Α. Οι 
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μεταβλητές οι οποίες ανήκουν στη Β ονομάζονται βασικές ενώ οι εναπομείναντες μη-
βασικές. Οι μη βασικές στήλες της Α συμβολίζονται με Ν. Η λύση η οποία 
αντιστοιχεί στη βάση Β είναι xT = (xB, xB N)  όπου xT -1

BB

                                                          

 = B b και xN = 0. Μια βάση Β 
είναι πρωτεύοντος εφικτή (primal feasible) αν ισχύει x ≥ 0, ενώ είναι δυϊκά εφικτή 
(dual feasible)  αν 

0wAcs T ≥−=                          (3.1) 

όπου wΤ
 =  είναι οι πολλαπλασιαστές simplex. Σε περίπτωση που ισχύει η (3.1) 

τότε οι πολλαπλασιαστές w αποτελούν μια εφικτή λύση στο πρόβλημα (Δ.3.1). Αν 
ισχύει x ≥ 0 τότε η λύση ονομάζεται μη-εφικτή. Είναι φανερό ότι η μη-εφικτή βασική 
λύση (infeasible basic solution) αποτελείται από σημεία τα οποία είναι εξωτερικά

1T
BBc −

1 (ex-
terior) σε σχέση με την εφικτή περιοχή (feasible region). Μια βάση η οποία είναι και 
πρωτεύοντος και δυϊκά εφικτή ονομάζεται βέλτιστη (optimal basis). Στην περίπτωση 
αυτή οι λύσεις x και w είναι βέλτιστες λύσεις στα προβλήματα (Π.3.1) και (Δ.3.1) 
αντίστοιχα. 

3.2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝ  

Η ανακάλυψη του αλγορίθμου simplex οδήγησε σε μια σειρά από σημαντικά 
ερωτήματα και αποτελέσματα. Ο Borgwardt [24], [25] απέδειξε ότι ο αναμενόμενος 
αριθμός των επαναλήψεων για την επίλυση ενός γραμμικού προβλήματος από έναν 
αλγόριθμο τύπου simplex είναι πολυωνυμικός όταν χρησιμοποιείται σε πραγματικά 
προβλήματα. Νωρίτερα οι Klee-Minty [97] έδειξαν ότι η συμπεριφορά χειρότερης 
περίπτωσης του simplex είναι εκθετική (exponential). Έχουν γίνει από τότε πολλές 
προσπάθειες για την εύρεση καλύτερων (πιο γρήγορων) τρόπων για την επίλυση 
γραμμικών προβλημάτων. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν στην ανακάλυψη των 
αποτελεσματικών μεθόδων εσωτερικών σημείων [75], [78], [92] και [107]. Οι μέθοδοι 
αυτοί είναι ταχύτεροι από τον αλγόριθμο simplex σε προβλήματα μεγάλης διάστασης. 
Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη περιστροφικών αλγορίθμων (pivoting algorithms), οι οποίοι 
να είναι ταχύτεροι του simplex παραμένει ένα θέμα με μεγάλο επιστημονικό 
ενδιαφέρον. Ένας τρόπος για την βελτίωση της υπολογιστικής συμπεριφοράς των 
αλγορίθμων τύπου simplex είναι η μετακίνηση σε μη-γειτονικές (non-adjacent) 
βελτιώνουσες κορυφές. Η μετακίνηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί αποφεύγοντας το 
σύνορο του πολυέδρου P = {x | Ax ≤ b, x ≥ 0} και κατασκευάζοντας βασικές λύσεις οι 
οποίες δεν είναι εφικτές. Ένας τέτοιος αλγόριθμος ονομάζεται αλγόριθμος simplex 
εξωτερικών σημείων (exterior point simplex algorithm). Στη συνέχεια ο αλγόριθμος 
εξωτερικών σημείων θα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως EPSA. 

 
1. Σε αντίθεση, ο αλγόριθμος simplex χρησιμοποιεί εφικτές λύσεις οι οποίες είναι συνοριακές 

(boundary) στη εφικτή περιοχή. Για το λόγο αυτό ο αλγόριθμος simplex ονομάζεται και αλγόριθμος 
συνοριακών σημείων (boundary point algorithm).   
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Ο πρώτος EPSA αναπτύχθηκε από τον Paparrizos [135] για το πρόβλημα 
χωροθέτησης (assignment problem). Στη συνέχεια ο ίδιος ερευνητής ανέπτυξε ένα 
γενικό EPSA για γραμμικά προβλήματα [136]. Ανεξάρτητα, οι Anstreicher, Terlaky [12] 
ανέπτυξαν έναν παρόμοιο πρωτεύων αλγόριθμο ο οποίος επιλύει ακολουθία από 
υποπροβλήματα. Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των τύπου simplex 
αλγορίθμων είναι ότι μπορούν να ερμηνευτούν ως μια διαδικασία που ακολουθεί τύπου 
simplex μονοπάτια (simplex paths) τα οποία καταλήγουν στη βέλτιστη λύση. Οι 
αλγόριθμοι εξωτερικών σημείων διαφέρουν ριζικά από τον πρωτεύοντα αλγόριθμο sim-
plex επειδή οι βασικές τους λύσεις δεν είναι εφικτές. 

Σε κάθε επανάληψη ο πρωτεύον αλγόριθμος simplex, ο οποίος για λόγους 
συντομίας θα αναφέρεται ως PSA εναλλάσσει μια στήλη του Β με μια γειτονική 
στήλη του Ν κατασκευάζοντας έτσι μια νέα βάση⎯Β. Γεωμετρικά αυτό σημαίνει ότι 
κινείται κατά μήκος των ακμών του πολυέδρου P = {x| Ax ≤ b, x ≥ 0}. Ένας τέτοιος 
δρόμος είναι γνωστός ως δρόμος simplex. Το πλήθος των διαφορετικών κορυφών και 
κατά συνέπεια όλων των βάσεων που μπορούν να κατασκευαστούν δίνεται από τη 
σχέση 

)!mn(!m
!n

m
n

−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

Από την άλλη μεριά οι αλγόριθμοι εξωτερικών σημείων δημιουργούν δυο δρόμους 
προς τη βέλτιστη λύση. Ο ένας δρόμος είναι μη εφικτός και ο άλλος είναι εφικτός. Για 
αυτό το λόγο δε χρειάζεται να προχωρούν εξετάζοντας τη μία μετά την άλλη ακμή 
κατά μήκος του πολυέδρου2. Επομένως οι αλγόριθμοι εξωτερικών σημείων μπορούν 
να ακολουθήσουν συντομότερους δρόμους παρακάμπτοντας τα σύνορα της εφικτής 
περιοχής. Το σημαντικό για τους αλγόριθμους εξωτερικών σημείων είναι ότι δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσουν την επαφή με την εφικτή περιοχή. Σε αντίθετη 
περίπτωση η εύρεση της βέλτιστης κορυφής (optimal vertex) είναι πολύ δύσκολη. Για 
τη διατήρηση της επαφής με την εφικτή περιοχή φροντίζει ο δεύτερος δρόμος ο 
οποίος αποτελείται από εφικτά σημεία. Αυτός ο δρόμος δεν είναι όμως τύπου simplex. 

Οι Paparrizos et al. [143] έδειξαν ότι η γεωμετρία των αλγορίθμων εξωτερικών 
σημείων καθιστά φανερό ότι είναι ταχύτεροι από τον κλασικό αλγόριθμο simplex, 
γεγονός το οποίο επαληθεύτηκε σε πρωταρχικά υπολογιστικά αποτελέσματα σε ειδικά 
δομημένα τυχαία γραμμικά προβλήματα, [7], [51]. Το συμπέρασμα αυτό 
επιβεβαιώθηκε από τους Paparrizos et al. [142], οι οποίοι με μια εκτενή υπολογιστική 
μελέτη σε τυχαία αραιά και πυκνά γραμμικά προβλήματα έδειξαν ότι ο πρωτεύων 
EPSA είναι πάνω από 10 φορές ταχύτερος του κλασικού αλγορίθμου simplex. Άλλοι 
αποτελεσματικοί αλγόριθμοι τύπου simplex έχουν αναπτυχθεί από τους Anstreicher, 
Terlaky [12], Murty, Fathi [128] και Sherali et al [153]. Μια πλήρης αναφορά όλων 
                                                           

2. Η ακολουθιακή εξέταση των ακμών του πολυέδρου της εφικτής περιοχής αποτελεί τον κύριο λόγο 
για την εκθετική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου simplex.  
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των κανόνων περιστροφής για το γραμμικό προγραμματισμό μπορεί να βρεθεί στην 
αναφορά [165]. 

Οι αλγόριθμοι εξωτερικών σημείων κατασκευάζουν μια ακολουθία βασικών 
λύσεων. Έστω Β η τρέχουσα βάση. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος βελτιστότητας. Αν 
το παρών σημείο δεν είναι βέλτιστο τότε γίνεται προσπάθεια να βρεθούν οι δείκτες k 
και l, οι οποίοι αντιστοιχούν στην εξερχόμενη και εισερχόμενη μεταβλητή αντίστοιχα. 
Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί εξερχόμενη μεταβλητή τότε το πρόβλημα (Π.3.1) 
είναι απεριόριστο. Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του πρωτεύοντος αλγορίθμου 
εξωτερικών σημείων. 

3.3. Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Ο πρωτεύων αλγόριθμος εξωτερικών σημείων θα περιγραφεί στη συνέχεια στο 
γραμμικό πρόβλημα (Π.3.1). Ο αλγόριθμος ξεκινά με μια βασική εφικτή διαμέριση 
(Β, Ν). Στη συνέχεια υπολογίζονται τα σύνολα δεικτών 

P = {j ∈ N : sj < 0}                          (3.2) 

και 
Q = {j ∈ N : sj ≥ 0}                           (3.3) 

Αν P = ∅ τότε η τρέχουσα βάση Β και η αντίστοιχη λύση xT = (xB, xNB ) είναι 
βέλτιστη στο πρόβλημα (Π.3.1). Διαφορετικά, προσδιορίζεται η εξερχόμενη 
μεταβλητή xB[r]

 = x  από τη σχέση k

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<
−

=
−

= 0d:
d

x
min

d
x

a ]i[B
]i[B

]i[B

]r[B

]r[B                   (3.4) 

όπου d είναι μια βελτιώνουσα κατεύθυνση (improving direction). Η κατεύθυνση αυτή 
κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η ακτίνα (ray) {x + td : t > 0} να τέμνει 
την εφικτή περιοχή του προβλήματος (Π.3.1). Ο συμβολισμός dB συμβαίνει ότι 
παίρνουμε εκείνες τις συνιστώσες της d που αντιστοιχούν στις βασικές μεταβλητές. Η 
d

B

BB υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση 

∑
∈

−=
Pj

jB hd                             (3.5) 

όπου hj = B-1A.j. 
Ο προσδιορισμός της εξερχόμενης μεταβλητής από τη σχέση (3.4) είναι ακριβώς ο 

ίδιος με αυτόν του αλγορίθμου simplex. Όπως και ο simplex, έτσι και ο EPSA 
σταματά αν dB ≥ 0. Στην περίπτωση αυτή το πρόβλημα (Π.3.1) είναι απεριόριστο. Στη 
συνέχεια προσδιορίζεται η εισερχόμενη μεταβλητή x

B

. Υπολογίζονται πρώτα οι l



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  46 

σχέσεις 

                             jQ
2 rj

rQ rj

ss
θ min : H 0   j P

H H
⎧ ⎫−− ⎪ ⎪= − = > ∧ ∈⎨ ⎬
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                  (3.6) 

και 
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2                 (3.7) 

Αν ισχύει θ  ≤ θ  τότε l = p, διαφορετικά (θ  > θ ) l = q. Η μη βασική μεταβλητή x1 2 1 2 l 

εισέρχεται στη βάση. Στη συνέχεια περιγράφεται ο πρωτεύων EPSA σε μορφή 
βημάτων. 

Υπενθυμίζεται ότι η αντίστροφη της βάσης υπολογίζεται από τη σχέση 

111 BEB −−− =                          (3.8) 

όπου Ε-1 είναι η αντίστροφη της eta-μήτρας, Ε. 

Αναθεωρημένος Πρωτεύων Αλγόριθμος Εξωτερικών Σημείων 

Βήμα 0. (Αρχικοποίηση). Ξεκίνα με μια εφικτή βασική διαμέριση (Β, Ν). Υπολόγισε 
τη μήτρα Β-1 και τα διανύσματα xB, w και sB N. To sN υπολογίζεται από τη 
σχέση (3.1). Βρες τα σύνολα δεικτών P και Q από τις σχέσεις (3.2) και (3.3) 
αντίστοιχα. Επέλεξε αυθαίρετα ένα διάνυσμα λ = (λ1, λ2, ..., λ|P|) > 0 και 
υπολόγισε το s0 χρησιμοποιώντας τη σχέση 

s0  = Σ  λjsj   
                                       j∈P 

 και τη κατεύθυνση dB από τη σχέση (3.5). B

Βήμα 1. (Έλεγχος τερματισμού). 
i. (Έλεγχος βελτιστότητας). Αν P = ∅, STOP. Το πρόβλημα (Π.3.1) είναι 

βέλτιστο. 
ii. (Επιλογή της εξερχόμενης μεταβλητής). Αν dB ≥ 0, STOP. Αν sB 0 = 0 το 

πρόβλημα (Π.3.1) είναι βέλτιστο. Αν s0 < 0 το πρόβλημα (Π.3.1) είναι 
απεριόριστο. Διαφορετικά, επέλεξε την εξερχόμενη μεταβλητή xB[r] = xk 
χρησιμοποιώντας τη σχέση (3.4). 

Βήμα 2. (Επιλογή της εισερχόμενης μεταβλητής). Υπολόγισε τα διανύσματα  
HrP = (B-1)r.AP και HrQ = (B-1)r.AQ

Βρες επίσης τους λόγους θ1 και θ2 από τις σχέσεις (3.6) και (3.7) αντίστοιχα. 
Προσδιόρισε τους δείκτες t1 και t2 τέτοιους ώστε P[t1] = p και Q[t2] = q. Αν 
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θ1 ≤ θ2, θέσε l = q. Η μη βασική μεταβλητή xl εισέρχεται στη βάση. 
Βήμα 3. (Περιστροφή). Θέσε Β[r] = l. Αν θ1 ≤ θ2, θέσε P ← P\{l} και Q ← Q∪{k}. 

Διαφορετικά, θέσε Q[t2] = k. Χρησιμοποιώντας τη νέα διαμέριση (Β, Ν) 
όπου Ν = (P, Q), υπολόγισε τη μήτρα Β-1 από τη σχέση (3.8) και ανανέωσε 
τα διανύσματα xB, w και sB N. Επίσης ανανέωσε την νέα κατεύθυνση⎯dBB 
χρησιμοποιώντας τη σχέση 

⎯dB =  E dB

-1
BB                          (3.9) 

             Αν l∈P θέσε dB[r] ← dB[r]+λl. Πήγαινε στο Βήμα 1. 

Η απόδειξη της ορθότητας του EPSA μπορεί να βρεθεί στις αναφορές [138] και 
[143]. 

Επειδή πολλά τμήματα του αλγορίθμου EPSA είναι κοινά με αυτά του αλγορίθμου 
simplex, θα περιγράψουμε σε μορφή Ψευδοκώδικα μόνο τους καινούργιους 
υπολογισμούς που απαιτούνται από τον EPSA. Οι παρακάτω ψευδοκώδικες 
ακολουθούν τη βηματική περιγραφή του EPSA. 

1.   Procedure Initialization 
 2.   [row Pi]: = find(sN < 0); 
 3.   [row Qi]: = find(sN > 0); 

4.   P: = N(Pi); 
5.   Q: = N(Qi); 
6.   sP: = SN(Pi); 
7.   sQ: = SN(Qi); 
8.   s0: = sum(sP); 
9.   AP: = B-1A.P; 

10.   dB: = -sum(AB P); 
Ψευδοκώδικας 3.1: Η διαδικασία αρχικοποίησης του EPSA. 

1.   Procedure Test_Of_Optimality 
 2.   if P = ∅  ⎯→ 
 3.     optimal: = 1; 

4.     z: = cBxB BB; 
5.     if  minmax = 1  ⎯→ 
6.        z: = –z; 
7.     fi ←⎯     
8.   fi ←⎯  
9.   if dB ≥ 0  ⎯→ B

10.     if s0 = 0 ⎯→ 
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11.       optimal: = 1; 
12.       z: = cBxB BB; 
13.       if  minmax = 1  ⎯→ 
14.          z: = -z; 
15.       fi ←⎯     
16.    else 
17.       optimal: = 0; 
18.       disp (‘The problem is unbounded’) 
19.     fi ←⎯     
20.   fi ←⎯  
Ψευδοκώδικας 3.2: Η διαδικασία ελέγχου βελτιστότητας του EPSA. 

1.   Procedure Choice_Of_Leaving_Variable 
2.   mrt: = find(dB < 0); B

3.   [p r] : = min (xB[mrt] / (-dB[mrt])); 
4.   r: = mrt(r); 
5.   k: = B(ri); 
Ψευδοκώδικας 3.3: Η επιλογή της εξερχόμενης μεταβλητής στον EPSA. 

1.   Procedure Choice_Of_Entering_Variable 
 2.   HrP: = B-1AP; 
 3.   HrQ: = B-1AQ; 

4.   JP: = find(HrP > 0); 
5.   JQ: = find(HrQ < 0); 
6.   [θ1 t1]: = min(-SP[JP] / HrP[JP]); 
7.   [θ2 t2]: = min(-SQ[JQ] / HrQ[JQ]); 
8.   if  t1 ≤ t2 ⎯→ 
9.      l: = t1; 

10.   else 
11.      l: = t2; 
12.   fi ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 3.4: Η επιλογή της εισερχόμενης μεταβλητής στον EPSA. 

1.   Procedure Pivoting 
2.   B(r): = l; 
3.   if  t1 ≤ t2 ⎯→ 
4.      P(l): = [ ]; 
5.      Q: = [Q k]; 
6.   else 
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7.       Q(l): = k; 
8.   fi ←⎯ 
9. dB: = E dB

-1
BB

8xxx..
x3xxx2min

431

4321

≤−+πμ

; 
10.   if  l∈P ⎯→ 
11.      dB[r] ← dB[r]+λP; 
12.   fi ←⎯ 
13.   sP: = cP–wΑP; 
14.    sQ: = cQ–wΑQ; 
Ψευδοκώδικας 3.5: Η διαδικασία περιστροφής του EPSA. 

Παράδειγμα 3.1. Να λυθεί με τον πρωτεύοντα αλγόριθμο EPSA το ακόλουθο Γ.Π. 

− − +

0x,x,x,x
6x2x2x
4xx2xx

4321

432

4321

≥
≤++−
≤+++−

−

 

Λύση: Το γραμμικό πρόβλημα θα επιλυθεί στο MATLAB με τη συνάρτηση epsa4g. 
Πληκτρολογώντας στο παράθυρο εντολών του MATLAB την εντολή 
 
>> help epsa4g 
 
εμφανίζεται η βοήθεια για τη συνάρτηση epsa4g. Η βοήθεια που εμφανίζεται είναι 
 
EPSA4G Επίλυση γενικών γραμμικών προβλημάτων με τον αλγόριθμο 
EPSA  
 
Για την επίλυση γενικών γραμμικών προβλημάτων χρησιμοποιείται η 
μέθοδος του μεγάλου Μ. Τα προβλήματα που επιλύονται είναι της 
μορφής 
 
min{c’x: Ax[<=,=,>=]b, x>=0} 
 
Σύνταξη συνάρτησης 
  
[z,solution_time,niter,B,x_B,optimal]=epsa4g(A,c,b,eqin,minmax,name,nz,... 

   jb,re_inv,tol1,tol2,tol3,c0)  
  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
   --A: Μήτρα συντελεστών(mxn)  
   --c: Διάνυσμα κόστους(1xn) 
   --b: Διάνυσμα δεξιού μέρους(mx1) 
   --eqin: Διάνυσμα είδους περιορισμών(mx1). Παίρνει τις τιμές 
           0 – Περιορισμός της μορφής = 
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1 – Περιορισμός της μορφής <= 
           2 – Περιορισμός της μορφής >=  
   --minmax: Είδος αντικειμενικής συνάρτησης(1x1). Παίρνει τις 

τιμές 
              -1 – Πρόβλημα ελαχιστοποίησης (minimization) 
              +1 - Πρόβλημα μεγιστοποίησης (maximization) 
   --name: Όνομα του προβλήματος(string) 
   --nz: Αριθμός μη μηδενικών στοιχείων(1x1) 
   --jb: Διάνυσμα δεικτών αρχικών βασικών μεταβλητών (1xk),  
          1<=k<=m  
   --re_inv: Αριθμός επαναλήψεων για εκτέλεση πλήρους  
             περιστροφής της βάσης (1x1) 
   --tol1: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τις μεταβλητές  
           x_B, d_B 
   --tol2: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τις μεταβλητές  
           s_N, s_P, s_Q, H_rN 
   --tol3: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τη μεταβλητή h  
   --c0: Σταθερός όρος z αν υπάρχει (1x1). Αν δεν υπάρχει 

παίρνει την τιμή 0. 
 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 
   --z: Βέλτιστη τιμή αντικειμενικής συνάρτησης (1x1) 
   --solution_time: Συνολικός χρόνος επίλυσης (1x1) 
   --niter: Συνολικός αριθμός επαναλήψεων (1x1) 
   --B: Δείκτες βέλτιστων βασικών μεταβλητών (1xm) 
   --x_B: Τιμές βέλτιστων βασικών μεταβλητών (mx1) 
   --optimal: Αν optimal=1 τότε βρέθηκε βέλτιστη λύση. Αν opti-

mal=0 το πρόβλημα είναι αδύνατο. Αν optimal=2 το 
πρόβλημα είναι απεριόριστο. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
  
 ------------------------------------------------------------- 
 Γράφτηκε από Σαμαρά Νικόλαο, Copyright (c) Y2K 
 Τελευταία τροποποίηση: 13/02/00 
 -------------------------------------------------------------- 

 
Καλώντας τώρα τη συνάρτηση epsa4g στο MATLAB 
 
>>[z,solution_time,niter,B,x_B,optimal]=epsa4g(A,c,b,eqin,... 

                   minmax,name,nz,jb,re_inv,tol1,tol2,tol3,c0) 
 
To πρόβλημα του παραδείγματος επιλύεται χρησιμοποιώντας τον αναθεωρημένο 
αλγόριθμο EPSA. Η λύση που υπολογίστηκε είναι 
 
>> optimal 
 
optimal = 
     1 
 
>> z 
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z = 
   -28 
 
>> B 
B = 
     2     1     7 
 
>> x_B 
 
x_B = 
    12 
     8 
    18 
 
>> niter 
 
niter = 
     3 
 
>> solution_time 
 
solution_time = 
    0.4900 

 
Παρατηρήσεις για υλοποίηση σε Η/Υ: 
i. Σε περίπτωση που υπάρχουν δεσμοί στους λόγους θ  και θ1 2 μπορεί να 

εφαρμοστεί με λίγες αλλαγές η διαδικασία Break_Tie (Ψευδοκώδικας 2.1). Δεσμοί 
είναι δυνατόν να υπάρχουν και στο τεστ ελαχίστου λόγου, για τον προσδιορισμό της 
εξερχόμενης μεταβλητής. Και σ’ αυτήν την περίπτωση μπορεί με λίγες τροποποιήσεις 
να εφαρμοστεί η διαδικασία Break_Tie. 

ii. Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του EPSA, το σύνολο JQ (Ψευδοκώδικας 
3.4) να μην περιλαμβάνει κανένα στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή το θ2 είναι ίσο με το 
άπειρο, θ2 = +∞. 

iii. Η νέα κατεύθυνση⎯dB μπορεί να ανανεωθεί, εκτός από τον τύπο (3.9), από την 
ακόλουθη σχέση 

B

l
rl

]r[B
BB h

h
d

dd −=  

όπου hl = B-1Al. Σε περίπτωση που ισχύει θ1 ≤ θ2 (δηλαδή, l∈P) προστίθεται η τιμή λl  
στο στοιχείο⎯dB[r]. Το στοιχείο αυτό θα είναι 

l]r[B]r[B dd λ+=  
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3.4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Έστω το γραμμικό πρόβλημα της μορφής (Π.3.1). Όπως αναφέρθηκε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, ο αλγόριθμος simplex ξεκινά με μια βασική εφικτή λύση και 
στη συνέχεια κινείται προς μια βελτιωμένη γειτονική βασική εφικτή λύση μέχρις ότου 
είτε να καταλήξει στο βέλτιστο σημείο είτε να παρατηρηθεί το απεριόριστο της 
αντικειμενικής συνάρτησης. Παρόμοια, για το ξεκίνημα του EPSA πρέπει να είναι 
διαθέσιμη μια βάση Β με xB = B b ≥ 0. -1

B

Κατά την εκκίνηση της εκτέλεσης του EPSA γίνεται έλεγχος αν ισχύει xB ≥ 0. Αν 
αυτή η σχέση ισχύει μπορεί να εφαρμοστεί ο EPSA όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 
3.3. Διαφορετικά, πρέπει να κατασκευαστεί μια βασική εφικτή λύση. Για την εύρεση 
μιας αρχικής βασικής εφικτής λύσης χρησιμοποιείται μια τροποποιημένη μέθοδος του 
μεγάλου Μ με μια τεχνητή μεταβλητή. Η τεχνική της μιας τεχνητής μεταβλητής 
μπορεί να ειδωθεί ως η δυϊκή μιας παρόμοιας τεχνικής η οποία προσθέτει μια νέα 
γραμμή, m+1, προκειμένου να επιτευχθεί δυϊκά εφικτή βασική λύση για το ξεκίνημα 
του δυϊκού αλγορίθμου simplex. Υπολογιστικά αποτελέσματα αυτής της τεχνικής 
μπορούν να βρεθούν στην εργασία [177]. 

B

Στη συνέχεια θα εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίο χρειάστηκε να γίνει τροποποίηση 
της μεθόδου του μεγάλου Μ. Το κύριο μειονέκτημα στην υλοποίηση της μεθόδου του 
μεγάλου Μ έχει να κάνει με το ακόλουθο ερώτημα. Πόσο μεγάλος αριθμός πρέπει να 
είναι το Μ; Είναι φανερό ότι το Μ πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε κάποια 
βασική εφικτή λύση με τεχνητή μεταβλητή ίση με μηδέν να έχει αντικειμενική τιμή 
αυστηρά καλύτερη απ’ ότι έχει η καλύτερη βασική εφικτή λύση της οποίας η τεχνητή 
μεταβλητή είναι αυστηρά θετική. Η επιλογή μιας τιμής για το Μ πρέπει να γίνεται με 
ιδιαίτερη προσοχή. Ακατάλληλη επιλογή της τιμής μπορεί να οδηγήσει σε 
υπολογιστικά προβλήματα και σφάλματα στρογγυλοποίησης (round off errors). 

Για την αποφυγή αυτού του υπολογιστικού μειονεκτήματος είναι σκόπιμο να γίνει 
διαχωρισμός των συντελεστών του Μ στο διάνυσμα κόστους, c, μετά την προσθήκη 
της τεχνητής μεταβλητής xn+1, από τους συντελεστές του αρχικού διανύσματος 
κόστους. Η παρουσίαση της τροποποιημένης μεθόδου του μεγάλου Μ θα γίνει στο 
γραμμικό πρόβλημα 

0y
by)f,A(..

≥
=πμ
y)cMc(min

T
+

                   (Π.3.3) 

όπου Μ είναι ένας πολύ μεγάλος θετικός αριθμός και yT = (xT, xn+1) είναι οι δομικές 
(structural) μεταβλητές. Οι συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης είναι 

)0c(c T=  

και 
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 1)  0 ... 0  0(c T =     

όπου c c, ∈ℜn+1 και c  οι συντελεστές του Μ στη γραμμή κόστους. Το διάνυσμα f  
δίνεται από τη σχέση 

f = –Be                             (3.10) 

όπου e είναι διάνυσμα διαστάσεων mx1 με όλες τις συνιστώσες του ίσες με 1. Ως 
εισερχόμενη μεταβλητή επιλέγεται η τεχνητή μεταβλητή xn+1. H εξερχόμενη 
μεταβλητή xB[r] = xk προσδιορίζεται από τη σχέση  

{ }mi1  :xminxβ ]i[B]r[B ≤≤==                    (3.11) 

Είναι προφανές ότι το αντίστοιχο βασικό σημείο μετά την επιλογή της μεταβλητής 
xn+1 ως εισερχόμενης είναι εφικτό επειδή 

xB[r] = –br > 0 
xB[i] = bi – br ≥ 0,    i ≠ r 

xj = 0,  j ∈ N 

Η περιστροφή στο στοιχείο hr,n+1 έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση από τη βάση η 
οποία αποτελείται από το σύνολο των χαλαρών μεταβλητών στη νέα βάση η οποία 
είναι εφικτή. Τα νέα σύνολα δεικτών Β και Ν, με την περιστροφή, θα είναι 

Β[r] = n+1,   N[n–m+1] = k 

Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογιστούν οι μήτρες και τα διανύσματα Β-1, xB, w, sB N. 
Επειδή υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός Μ, στο διάνυσμα κόστους w και sN 
ξαναγράφονται συναρτήσει των συντελεστών του Μ και των συντελεστών του 
αρχικού διανύσματος κόστους. Ισχύει δηλαδή 

1T
BBcw −=                           (3.12a) 

1
T
B Bcw −=                           (3.12b) 

και 

N
T
NN Awcs −=                         (3.13a) 

N

T
N

T
N Awcs −=                         (3.13b) 

Λήμμα 3.1: Τα διανύσματα w και sN είναι ίσα με Mww=w +  και Mss=s NN + . 

Απόδειξη: Είναι φανερό ότι ισχύει Mccc += . Άρα οι πολλαπλασιαστές simplex 
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υπολογίζονται από τη σχέση 

MBcBcBMccBc=w 1
T
B

1T
B

1
T
B

T
B

1T
B

−−−− +=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=           (3.14) 

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (3.12a) και (3.12b) στην (3.14) έχουμε 

   Mww=w +                              (3.15) 

Παρόμοια, για τις δυϊκές χαλαρές μεταβλητές ισχύει 

M)Awc()Awc(

M)ABcc()ABcc(

N

T
NN

T
N

N
1

T
B

T
NN

1T
N

T
N

−+−=

=−+−= −−

AB)Mcc()Mcc(wAcs N
1

T
B

T
B

T
N

T
NNNN =+−+=−= −

          (3.16) 

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (3.13a) και (3.13b) στην (3.16) έχουμε 

Msss NNN +=                          (3.17) 

 
Μέχρι εδώ έχει κατασκευαστεί μια βασική εφικτή λύση για το πρόβλημα (Π.3.3). 

Μπορεί τώρα να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος της Ενότητας 3.3. Σε μορφή βημάτων η 
μέθοδος του μεγάλου Μ έχει ως εξής. 

Μέθοδος Μεγάλου Μ για τον EPSA 

Βήμα 0. (Αρχικοποίηση). Ξεκίνα με μια βασική διαμέριση (Β, Ν) του προβλήματος 
(Π.3.1). Υπολόγισε το διάνυσμα xB. Αν είναι xB BB ≥ 0, τότε μια βασική εφικτή 
λύση υπάρχει. Εφάρμοσε τον αλγόριθμο της Ενότητας 3.3 στο πρόβλημα 
(Π.3.1). 

Βήμα 1. (Προσθήκη τεχνητής μεταβλητής). Τοποθέτησε την τεχνητή μεταβλητή xn+1. 
Οι συντελεστές της δίνονται από τη σχέση (3.10). Κατασκεύασε το 
διάνυσμα των συντελεστών του Μ, (0 0 … 0 1). Η τεχνητή μεταβλητή είναι 
η εισερχόμενη. 

Βήμα 2. (Επιλογή της εξερχόμενης μεταβλητής). Επέλεξε την εξερχόμενη μεταβλητή 
xB[r] = xK από τη σχέση (3.11). 

Βήμα 3. (Περιστροφή). Θέσε Β[r] = n+1 και Ν[n+1] = K και υπολόγισε τη μήτρα Β-1 και 
το διάνυσμα xB. Εφάρμοσε τον αλγόριθμο της Ενότητας 3.3 στο πρόβλημα B

(Π.3.3). 

Είναι φανερό ότι αν το Βήμα 3 εκτελεστεί τότε ο μεγάλος αριθμός Μ 
περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς των λόγων θ  και θ1 2. Η σύγκριση δυο αριθμών 
αΜ + β και γΜ + δ, όπου α, β, γ, δ είναι οποιοιδήποτε αριθμοί οι οποίοι υπολογίζονται 
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από τον αλγόριθμο, πραγματοποιείται από τις παρακάτω σχέσεις 

α = γ ∧ β = δ ⇒ αΜ + β = γΜ = δ                   (3.18a) 
α > γ ∨  (α = γ ∧ β > δ) ⇒ αΜ + β > γΜ + δ                (3.18b) 
α < γ ∨  (α = γ ∧ β < δ) ⇒ αΜ + β < γΜ + δ                 (3.18c) 

Παράδειγμα 3.2: Έστω ότι Μ ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Να συγκριθούν οι αριθμοί 
4Μ + 8 και 4Μ + 5. 

Λύση. Επειδή α = 4 = γ = 4 και β = 8 > δ = 5 (σχέση 3.18b) ο αριθμός 4Μ + 8 είναι 
μεγαλύτερος του 4Μ + 5. 

Στον παραπάνω αλγόριθμο η τεχνητή μεταβλητή επιλέγεται ως εισερχόμενη. Το 
ερώτημα που προκύπτει είναι αν η τεχνητή μεταβλητή εξέρθει κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του αλγορίθμου της βάσης πρόκειται να επιλεγεί ξανά ως εισερχόμενη; Η 
απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα περιλαμβάνεται στο επόμενο θεώρημα. 

Θεώρημα 3.2: Έστω ότι σε κάποια επανάληψη η τεχνητή μεταβλητή xn+1 αφήνει τη 
βάση. Τότε η τεχνητή μεταβλητή xn+1 δεν πρόκειται να επιλεγεί ξανά ως εισερχόμενη 
μεταβλητή. 

Απόδειξη. Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι αν η τεχνητή μεταβλητή βγει από τη βάση, τότε 
ισχύουν ικανές συνθήκες έτσι ώστε να μην επιλεγεί ξανά ως εισερχόμενη. Έστω ότι σε 
κάποια επανάληψη η τεχνητή μεταβλητή xn+1 αφήνει τη βάση. Από το Βήμα 3 του 
αλγορίθμου της ενότητας 3.3 έχουμε Q ← Q∪{n+1}. Σε κάθε επακόλουθη επανάληψη 
έχουμε από τις σχέσεις (3.7) και (3.17) 
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Θα δείξουμε τώρα ότι ο προηγούμενος λόγος δεν πρόκειται ποτέ να επιλεγεί ως ο 
ελάχιστος στο Βήμα 2 του αλγορίθμου της ενότητας 3.3. Αν ισχύει P ≠ ∅, τότε υπάρχει 
τουλάχιστον ένας δείκτης j ∈ P τέτοιος ώστε Ηrj > 0. Η απόδειξη αυτής της πρότασης 
μπορεί να βρεθεί στις αναφορές [138] και [143]. Αν n+1∈Q, οι δυϊκές χαλαρές 
μεταβλητές sj, j = 1, 2, ..., n δεν περιλαμβάνουν το μεγάλο αριθμό Μ. Άρα, αν ισχύει 
Ηr,  < 0 τότε από τις σχέσεις (3.18) έχουμε θn+1 1 < αΜ + β. Άρα η τεχνητή μεταβλητή 
xn+1 δεν πρόκειται να επιλεγεί ως εισερχόμενη μεταβλητή.                      
      

Για την περιγραφή του παραπάνω αλγορίθμου σε μορφή ψευδοκώδικα, θεωρούμε 
ότι το γραμμικό πρόβλημα είναι στη μορφή (Π.3.1). 

1.   Procedure Big_M(A, b, c, eqin, minmax) 
2.   xB: =B b; -1

B
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3.   if  xB ≥ 0  ⎯→ B

4.      apply algorithm of section 3.3 to problem (P.3.1) 
5.   else 
6.      c : = [c  0]; 
7.      c : = [zeros(1,n)  1]; 
8.      [minx k]: = min(xB); B B

9.      dB: = –B e; -1
B

10.      A., : = d; n+1

11.      r: = B(k); 
12.      B(k): = n+1; 
13.      N(n–m+1): = r; 
14.      B-1 -1: = E   B-1; 
15.      w : = cB B-1; 
16.      w : = cB B-1; 
17.      sN : = cN - w AN; 
18.      sN : = cN - w AN; 
19.      xB: = B b; B

8x2xx2x..
x7x6x2x4min

4321

4321

−≤++−πμ

-1

20.      apply algorithm of section 3.3 to problem (Π.3.3) 
21.   fi ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 3.6: Η μέθοδος του μεγάλου Μ για τον αλγόριθμο EPSA. 

Παράδειγμα 3.3: Να λυθεί με τον EPSA το ακόλουθο γραμμικό πρόβλημα. 
+ +
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5xxxx3

10xxx3x2
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Λύση. Εισάγονται στο γραμμικό πρόβλημα οι χαλαρές μεταβλητές x5, x6 και x7 έτσι 
ώστε να μετατραπεί στη μορφή του προβλήματος (Π.3.1). Το γραμμικό πρόβλημα του 
παραδείγματος σε μορφή μητρών γράφεται 

0x
bAx..

≥
=πμ  

όπου 

cT
 = [4  -2  6  7  0  0  0] 
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⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣

=
⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣ −−
−−=

5
10b,

1001113
0101132A  

⎤⎡−⎤⎡ − 80012121

Η βασική διαμέριση είναι Β = [5 6 7] και Ν = [1 2 3 4]. Η αντίστροφη της βάσης Β 
είναι Β-1 = Β = [Α.5  Α.6  Α.7]. Η βασική λύση που αντιστοιχεί σ’ αυτή τη διαμέριση 
είναι 

0]5 10 8[)bB(x T1T
B ≥/−−== −  

Είναι φανερό ότι δεν είναι εφικτή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να εφαρμοστεί η 
μέθοδος του μεγάλου Μ, για την εύρεση μιας βασικής εφικτής λύσης. Πρέπει πρώτα 
να εισαχθεί η τεχνητή μεταβλητή xn+1 = x8. Οι συντελεστές της τεχνητής μεταβλητής 
x8  είναι 

fT = –(Be)T = [–1   –1   1]T 

Τα διανύσματα cT και c
T
είναι 

T
c  = [4   -2   6   7   0   0   0   0] 

T
c  = [0    0   0   0   0   0   0   1] 

Στο c
T
είναι αποθηκευμένοι οι συντελεστές του Μ. Η μεταβλητή x8 εισέρχεται στη 

βάση. Εξερχόμενη είναι η x5 η οποία προσδιορίστηκε από την ακόλουθη σχέση 

{ } 85,10,8minxβ
mi1]r[B −=−−==

≤≤
 

Άρα ισχύει r = 1 και k = 5 (B[1] = 5). H νέα βασική διαμέριση μετά την περιστροφή 
είναι Β = [8 6 7] και Ν = [1 2 3 4 5]. Η νέα αντίστροφη της βάσης είναι 

⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣ −−
−=−

101
011B 1
⎤⎡− 001

 

και η βασική λύση 

[ ] 03 8  1 0x TT
B ≥=  

Παρατηρήστε ότι η λύση αυτή είναι εφικτή. Τέλος, θα πρέπει να υπολογιστούν τα 
διανύσματα Ns,w,w  και sN  από τις σχέσεις (3.12a), (3.12b), (3.13a) και (3.13b). Αυτά 
είναι 

[ ] [ ]0 0 1w,0 0 0w −==  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  58 

και 

[ ] [ ]s sN N= − = −4 2 6 7 0 1 2 1 2 1,  

Ο αλγόριθμος της Ενότητας 3.3 μπορεί τώρα να εφαρμοστεί. Εφαρμόζοντας τη 
συνάρτηση epsa4g η λύση είναι 

 
The problem is infeasible 
 
>> optimal 
 
optimal = 
     0 
 
>> B 
 
B = 
     8     2     1 
 
>> x_B 
 
x_B = 
    1.0000 
    3.5714 
    0.1429 
 
>> niter 
 
niter = 
     1 
 
>> solution_time 
 
solution_time = 
    0.0600 

 
Παρατηρήσεις για υλοποίηση σε Η/Υ: 
  i). Από τη στιγμή που η τεχνητή μεταβλητή xn+1 εξέρθει της βάσης δεν είναι 

αναγκαίο να υπολογίζονται τα διανύσματα w  και s  επειδή όλα τα στοιχεία τους είναι 
ίσα με μηδέν εκτός από αυτό που αντιστοιχεί στη μη βασική πλέον μεταβλητή xn+1 το 
οποίο είναι ίσο με τη μονάδα. Προγραμματιστικά αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη 
χρήση μιας μεταβλητής σημαίας, η οποία αν πάρει την τιμή 1, η xn+1 έχει εξέρθει της 
βάσης ενώ αν πάρει την τιμή 0 η xn+1 παραμένει στη βάσης. 

ii). Επειδή ισχύει Ν = (P Q) είναι προγραμματιστικά προτιμότερο αντί του sN να 
υπολογίζονται τα sP και sQ και να ανανεώνονται τα σύνολα δεικτών P και Q αντί του 
συνόλου Ν. 
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3.5. Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΩΝ - ΔΥΪΚΟΣ 
ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ 

Όπως δείχθηκε στην εργασία [142], ο πρωτεύων αλγόριθμος εξωτερικών σημείων 
είναι υπολογιστικά αποτελεσματικός σε γραμμικά προβλήματα στα οποία το σύνολο 
δεικτών P έχει περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το σύνολο δεικτών Q. 
Συγκεκριμένα, ο EPSA έχει δύο μεγάλα υπολογιστικά μειονεκτήματα. Αυτά είναι: 

1) Είναι δύσκολη η κατασκευή “καλών” κατευθύνσεων d. Οι δύο δρόμοι 
εξαρτώνται από την αρχική εφικτή κατεύθυνση και από την αρχική εφικτή κορυφή 
(feasible vertex). 

2) Δεν υπάρχει γνωστός τρόπος μετακίνησης στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής. 
Η μετακίνηση αυτή επιτυγχάνει την εύρεση υπολογιστικά “καλών κατευθύνσεων”. 

Ένας τρόπος αποφυγής των προηγουμένων υπολογιστικών μειονεκτημάτων είναι η 
μετατροπή του εξωτερικού δρόμου του EPSA σε έναν δυϊκά εφικτό δρόμο simplex. 
Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε επανάληψη θα ισχύει η σχέση 

s = c – ATw ≥ 0 

Ο αλγόριθμος που προκύπτει από την παραπάνω μετατροπή ονομάζεται πρωτεύων-
δυϊκός αλγόριθμος τύπου simplex δύο δρόμων (Primal – Dual Two Paths Simplex Al-
gorithm). Στη συνέχεια για συντομία ο αλγόριθμος αυτός θα συμβολίζεται ως 
PDTPSA. 

O PDTPSA ξεκινά με μια δυϊκά εφικτή βάση και ένα εφικτό σημείο y του 
προβλήματος (Π.3.1). Το σημείο y μπορεί να είναι βασικό, συνοριακό ή εσωτερικό. 
Στη συνέχεια υπολογίζεται η κατεύθυνση d1 1 0

 = x  – y , όπου y0 είναι ένα αρχικό, όχι 
βασικό, σημείο του προβλήματος (Π.3.1). Αν το σημείο x1 είναι εφικτό στο (Δ.3.1) 
και το y1 εφικτό στο (Π.3.1) τότε η κατεύθυνση d1 είναι ανηφορική (ascent) για την 
αντικειμενική συνάρτηση cTx. Η κατεύθυνση d1 δημιουργεί μια ακτίνα R1 1 1 = {x  + td } 
η οποία εισέρχεται στην εφικτή περιοχή από το συνοριακό σημείο y2. Το υπερεπίπεδο 
από το οποίο η κατεύθυνση εισέρχεται στην εφικτή περιοχή αντιστοιχεί στη βασική 
μεταβλητή xk. Η μεταβλητή x  είναι εξερχόμενη. Στο σημείο y2

k  πραγματοποιείται μια 
δυϊκή περιστροφή για τον προσδιορισμό της εισερχόμενης μεταβλητής. 

Από την προηγούμενη περιγραφή είναι φανερό ότι πρώτα προσδιορίζεται η 
εξερχόμενη μεταβλητή. Ο προσδιορισμός της γίνεται από την ακόλουθη σχέση 
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0x  0d:
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]r[B             (3.19) 

Η μεταβλητή xB[r]
 = xk είναι εξερχόμενη. Στη συνέχεια προσδιορίζεται η εισερχόμενη 
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μεταβλητή3 ως εξής 
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l                 (3.20) 

όπου ΗrN είναι εκείνες οι συνιστώσες της γραμμής περιστροφής που αντιστοιχούν στις 
μη βασικές μεταβλητές xj, j∈N. Τα στοιχεία της γραμμής περιστροφής υπολογίζονται 
από τη σχέση 

ΗrN = (B-1)r. A.N                       (3.21) 

Ο αλγόριθμος PDTPSA σταματά όταν x ≥ 0. Στην περίπτωση αυτή η τρέχουσα 
λύση είναι βέλτιστη. Σε κάθε επανάληψη του PDTPSA, η νέα αντίστροφη της βάσης 
⎯Β-1, υπολογίζεται από την προηγούμενη Β-1 με μια απλή περιστροφή. Συγκεκριμένα 
υπολογίζεται από τη σχέση 

B E B
− − −=
1 1 1                         (3.22) 

όπου Ε-1 είναι η αντίστροφη της eta-μητρας Ε. Στη συνέχεια ακολουθεί η βηματική 
περιγραφή του αναθεωρημένου αλγορίθμου PDTPSA. 

O αναθεωρημένος PDTPSA 

Βήμα 0. (Αρχικοποίηση). Ξεκινά με μια δυϊκά εφικτή βασική διαμέριση (Β, Ν) του 
προβλήματος (Π.3.1) και με μια αρχικώς εφικτή λύση y για το (Π.3.1). 
Υπολόγισε την αντίστροφη της βάσης Β-1 και τα διανύσματα xB, w και sB N. 
Θέσε P = N και Q = ∅. Υπολόγισε την κατεύθυνση dBB από τη σχέση  

                                                           dB = yB BB – xBB

Βήμα 1. (Έλεγχος βελτιστότητας και επιλογή της εξερχόμενης μεταβλητής). Αν x ≥ 0, 
STOP. Το πρόβλημα (Π.3.1) είναι βέλτιστο. Διαφορετικά, επέλεξε την 
εξερχόμενη μεταβλητή xB[r] = xk από τη σχέση (3.19). 

Βήμα 2. (Επιλογή της εισερχόμενης μεταβλητής). Υπολόγισε το διάνυσμα της γραμμής 
περιστροφής ΗrN από τη σχέση (3.21). Επέλεξε την εισερχόμενη μεταβλητή 
xl από τη σχέση (3.20). Υπολόγισε τη στήλη περιστροφής από τη σχέση hl = 
B-1A.l. 

Βήμα 3. (Περιστροφή). Θέσε Β[r] = l και Q ← Q∪{k}. Αν l∈P, θέσε P ← P\{l} 
Διαφορετικά, θέσε Q ← Q\{l}. Χρησιμοποιώντας τη νέα διαμέριση (Β, Ν) 
όπου Ν = (P, Q), ανανέωσε τα διανύσματα xB, w και sB N καθώς και τη μήτρα 
Β . Ανανέωσε την νέα κατεύθυνση⎯d-1

BB χρησιμοποιώντας τη σχέση 

                                                           
3. O προσδιορισμός της εισερχόμενης μεταβλητής είναι ίδιος μ’ αυτόν του δυϊκού αλγορίθμου sim-

plex.  
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⎯dB =  αE dB

-1
BB  

 Αν l ∈ P και yl > 0 θέσε⎯dB[r] ←⎯dB[r] + yl και yl = 0. Πήγαινε στο Βήμα 1. 

Επειδή ο PDTPSA έχει πολλά κοινά σημεία με την περιγραφή του δυϊκού αριθμού 
αλγορίθμου simplex, θα περιγραφούν σε μορφή ψευδοκώδικα μόνο η επιλογή της 
εξερχόμενης μεταβλητής και η διαδικασία της περιστροφής. 
1.   Procedure Choice_Of_Leaving_Variable 
2.   mrt: = find(xB < 0); B

3.   [a  r]: = max(xB[mrt] / dB[mrt]); 
4.   r: = mrt (r); 
5.   k: = B(r); 
Ψευδοκώδικας 3.7: Επιλογή της εξερχόμενης μεταβλητής στον PDTPSA. 

1.   Procedure Pivoting 
2.   B(r): = l; 
3.   Q: = [Q  k]; 
4.   if  l ∈ P ⎯→ 
5.      P ←⎯  P\{l}; 
6.   else 
7.      Q ←⎯  Q\{l}; 
8.   fi ←⎯  
9.   f: = xB[r]; 

10.   a: = dB[r]; 
11.   g: = hrl; 
12.   v: = sl; 
13.   xB[r]: = 0; 
14.   dB[r]: = 0; 
15.   hrl: = -1; 
16.   xB: = xB B – (f/g)hl; 
17.   sl: = 0; 
18.   Hrl: = 1; 
19.   sN: = sN – (v/g)HrN; 
20.   dB: = dB BB – (a/g)hl; 
21.   if  l ∈ P and yl > 0  ⎯→ 
22.      dB[r]: = dB[r] + yl

23.      yl: = 0; 
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24.   fi  ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 3.8: Διαδικασία περιστροφής στον PDTPSA. 

Παράδειγμα 3.4: Να λυθεί με τον αλγόριθμο PDTPSA το ακόλουθο γραμμικό 
πρόβλημα. 
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Λύση. Για την επίλυση του γραμμικού προβλήματος του παραδείγματος θα 
χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση pdtpsa4g. Μια συνοπτική περιγραφή της συνάρτησης 
καθώς και ο τρόπος σύνταξης της εμφανίζεται στο παράθυρο εντολών του MATLAB 
αν πληκτρολογηθεί η εντολή 
 
>> help pdtpsa4g 
 
Η βοήθεια που εμφανίζεται είναι 
 
PDTPSA4G Επίλυση γενικών γραμμικών προβλημάτων με τον αλγόριθμο  
Primal Dual δύο δρόμων.  
 
Για την επίλυση γενικών γραμμικών προβλημάτων χρησιμοποιείται 
μια τροποποιημένη μέθοδος του μεγάλου Μ. Τα προβλήματα που 
επιλύονται είναι της μορφής 
 
min{c’x: Ax[<=,=,>=]b, x>=0} 
 
Σύνταξη συνάρτησης 
  
[z,solution_time,niter,B,x_B,optimal]=pdtpsa4g(A,c,b,eqin,minmax,name,nz,... 

  jb,re_inv,tol1,tol2,tol3,c0)  
  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
   --A: Μήτρα συντελεστών(mxn)  
   --c: Διάνυσμα κόστους(1xn) 
   --b: Διάνυσμα δεξιού μέρους(mx1) 
   --eqin: Διάνυσμα είδους περιορισμών(mx1). Παίρνει τις τιμές 
  0 – Περιορισμός της μορφής = 
          1 – Περιορισμός της μορφής <= 
           2 – Περιορισμός της μορφής >=  
   --minmax: Είδος αντικειμενικής συνάρτησης(1x1). Παίρνει τις 

τιμές 
              -1 – Πρόβλημα ελαχιστοποίησης (minimization) 
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              +1 - Πρόβλημα μεγιστοποίησης (maximization) 
   --name: Όνομα του προβλήματος(string) 
   --nz: Αριθμός μη μηδενικών στοιχείων(1x1) 
   --jb: Διάνυσμα δεικτών αρχικών βασικών μεταβλητών (1xk), 

1<=k<=m  
   --re_inv: Αριθμός επαναλήψεων για εκτέλεση πλήρους 

περιστροφής της βάσης (1x1) 
   --tol1: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τις μεταβλητές 

x_B, d_B 
--tol2: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τις μεταβλητές    
        s_N, s_P, s_Q, H_rN 

   --tol3: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τη μεταβλητή h  
   --c0: Σταθερός όρος z αν υπάρχει (1x1). Αν δεν υπάρχει 

παίρνει την τιμή 0. 
 
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 
   --z: Βέλτιστη τιμή αντικειμενικής συνάρτησης (1x1) 
   --solution_time: Συνολικός χρόνος επίλυσης (1x1) 
   --niter: Συνολικός αριθμός επαναλήψεων (1x1) 
   --B: Δείκτες βέλτιστων βασικών μεταβλητών (1xm) 
   --x_B: Τιμές βέλτιστων βασικών μεταβλητών (mx1) 
   --optimal: Αν optimal=1 τότε βρέθηκε βέλτιστη λύση. Αν opti-

mal=0 το πρόβλημα είναι αδύνατο. Αν optimal=2 το 
πρόβλημα είναι απεριόριστο. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
  
 -------------------------------------------------------------- 
 Γράφτηκε από Σαμαρά Νικόλαο, Copyright (c) Y2K 
 Τελευταία τροποποίηση: 21/04/00 
 -------------------------------------------------------------- 
 
Καλώντας τη συνάρτηση pdtpsa4g στο παράθυρο εντολών του MATLAB 
 
>>[z,solution_time,niter,B,x_B,optimal]=pdtpsa4g(A,c,b,eqin,... 
                    minmax,name,nz,jb,re_inv,tol1,tol2,tol3,c0) 
 
θα λυθεί το γραμμικό πρόβλημα του παραδείγματος. Η λύση που βρέθηκε είναι 
 
>> optimal 
 
optimal = 
     1 
 
>> z 
 
z = 
    2.4706 
 
>> B 
 
B = 
     6     3     1     9 
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>> x_B 
 
x_B = 
   11.3824 
    0.4412 
    2.4706 
    4.4706 
 
>> niter 
 
niter = 
     1 
 
>> solution_time 
 
solution_time = 
     0 

Η βέλτιστη τιμή και βάση είναι z = 2.4706 και Β = [6 3 1 9] αντίστοιχα. 
Παρατήρηση για υλοποίηση σε Η/Υ. 
i). O αλγόριθμος PDTPSA τερματίζεται, βρίσκοντας τη βέλτιστη λύση και στην 

περίπτωση που το σύνολο δεικτών P δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο. Παράλληλα 
με τον έλεγχο x ≥ 0, μετά την ανανέωση του συνόλου P μπορεί να γίνεται και ο 
έλεγχος P = ∅. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο αλγόριθμος τερματίζεται έχοντας 
βρει τη βέλτιστη λύση. 

3.6. ΣΩΣΤΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ PDTPSA 

Από τη γεωμετρία που παρουσιάστηκε προηγουμένως είναι φανερό ότι ο PDTPSA 
αποτελεί μια τροποποίηση του δυϊκού αλγορίθμου simplex. Το γεγονός αυτό 
αποδεικνύει άμεσα ότι ο PDTPSA είναι σωστά ορισμένος. Για την ολοκληρωμένη 
όμως παρουσίαση της σωστότητας του PDTPSA χρειάζεται να αποδειχθεί η ορθότητα 
του τρόπου επιλογής της εξερχόμενης μεταβλητής καθώς και της ανανέωσης της νέας 
κατεύθυνσης⎯dB. B

Λήμμα 3.3:  Έστω Β μια δυϊκά εφικτή βάση και yB είναι εφικτό σημείο του 
προβλήματος (Π.3.1). Τότε αν 

B

xB[i] < 0 ⇒ dB[i] > 0 

Απόδειξη. Επειδή το σημείο y είναι εφικτό στο πρόβλημα (Π.3.1) ισχύει y ≥ 0. Οι 
συνιστώσες της κατεύθυνσης d που αντιστοιχούν στους δείκτες των βασικών 
μεταβλητών υπολογίζονται από τη σχέση dB[i] = yB[i] – xB[i], i = 1, 2, ..., m. Αν xB[i] < 0 
έχουμε 

dB[i] = yB[i] – xB[i] > 0 
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ως άθροισμα δυο θετικών αριθμών.                                           

Έστω y μια βασική, όχι εφικτή λύση του προβλήματος (Π.3.1) και x μια βασική 
αλλά όχι εφικτή λύση του ιδίου προβλήματος, τότε για την κατεύθυνση d = y – x 
ισχύει 

Ad = A(y – x) = Ay – Ax = b – b = 0               (3.23) 

Λήμμα 3.4: Η κατεύθυνση d για τους δείκτες των βασικών μεταβλητών είναι ίση με 

B = –B  A-1d B N y (3.24) N                         

Απόδειξη. Χρησιμοποιώντας τη βασική διαμέριση (Β, Ν) τα διανύσματα x και 
γράφονται 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−

0
bB

x
x

x
1

N

B    και    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

N

B

y
y

y

Αντικαθιστώντας τα x και y η σχέση (3.23) γράφεται 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−

N

B
N

N

B
N x

x
)A B(

y
y

)A B(AxAy  

NNBNNB xABxyABy −−+=  

BNNB BxyABy −+=  

NNBB xA)xy(B +−=  

               0yABd NNB =+=                              (3.25) 

Λύνοντας τώρα την (3.25) ως προς dB έχουμε B

  0yABd NNB =+  

NNB yABd −=⇒  

BN
1

B yA)B(d −−=⇒  

NN
1

B yABd −−=⇒                           (3.26) 

 
Έστω ότι y το συνοριακό σημείο από το οποίο η ημιακτίνα R = {x + td : t ≥ 0} 

εισέρχεται στην εφικτή περιοχή του προβλήματος (Π.3.1). Το σημείο αυτό 
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υπολογίζεται από τη σχέση 

dxy α+=                              (3.27) 

όπου α είναι το τεστ μεγίστου λόγου που προσδιορίζεται από τη σχέση (3.19). Μετά 
την περιστροφή, στην επόμενη επανάληψη τα νέα σύνολα δεικτών⎯Β και⎯Ν  θα είναι 

B B k l← ∪\{ } { }   και   N N l k← ∪\{ } { } 

Επειδή το σημείο y είναι συνοριακό θα ισχύει yk = 0. Από τις σχέσεις xN = 0, yk = 0 
και (3.27) έχουμε 

y y y eN N l t= −α( )                        (3.28) 

όπου et είναι μοναδιαίο διάνυσμα διαστάσεων (n–m)x1. Είναι επίσης γνωστό ότι 
ισχύουν οι σχέσεις 

111 BEB −−− =                        (3.29a) 
και    

rl
1 ehE =−                                  (3.29b) 

όπου er είναι μοναδιαίο διάνυσμα διαστάσεων mx1. Η νέα κατεύθυνση στην επόμενη 
επανάληψη θα είναι d y x= − . Χρησιμοποιώντας τη σχέση (3.26) έχουμε 

NN
1

B yABd −−=                        (3.30) 

όπου DAA NN +=  και D είναι μια μηδενική μήτρα (zero matrix) διαστάσεων  
mx(n–m) όπου η t στήλη αντικαθίσταται από το διάνυσμα A.l – A.k. 

Θεώρημα 3.5: Η νέα κατεύθυνση⎯dB μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση B

lrB
1

B yedEd += −                        (3.31) 

Απόδειξη. Χρησιμοποιώντας τη σχέση (3.30) και διαιρώντας με τον αριθμό 
α
1 , η νέα 

κατεύθυνση θα είναι με  

NN
1

B yAB1d1 −

α
−=

α
 

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (3.26), (3.28), (3.29a), (3.29b) και (3.30) θα έχουμε 
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−− )eyy)(DA(BE1d1
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11
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11
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11

NN
11 eDyBEeyABEDyBEyABE −−−−−−−− ++−−=  
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1
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1

lkl
1

B
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= +−E d e yB r
1

l                                     (3.32) 



ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 67 

 

Με τη σχέση (3.32) ανανεώνεται η κατεύθυνση d B  όπως κάθε άλλη στήλη. Για να 
ολοκληρωθεί όμως η ανανέωσή της πρέπει αμέσως μετά τον υπολογισμό της, το 
στοιχείο yl να τεθεί ίσο με μηδέν αν ισχύει yl > 0 και l∈P. To συμπέρασμα αυτό 
προκύπτει εύκολα από τη σχέση yk = 0 για το δείκτη της εξερχόμενης μεταβλητής k = 
B[r]. 

3.7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Στην Ενότητα 3.5 περιγράφηκε ο PDTPSA με την προϋπόθεση ότι η αρχική 
βασική διαμέριση (Β, Ν) είναι δυϊκά εφικτή. Σε περίπτωση που η πρώτη βασική 
διαμέριση δεν είναι δυϊκά εφικτή, 0s ≥/ πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια τροποποιημένη 
μέθοδος του μεγάλου Μ. Πρέπει πρώτα να προστεθεί ένας τεχνητός περιορισμός m+1 
στο πρόβλημα (Π.3.2). Το πρόβλημα που προκύπτει μετά την προσθήκη του τεχνητού 
περιορισμού m+1 έχει τη μορφή 

min c x c xB
T

B N
T

N+
=. .

, ,

A x A x b
e x x M

x x x

B B N N
T

N n

B N n

+
+ =

≥
+

+

μ π

1

1 0

               (Π.3.3) 

όπου Μ είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, e είναι ένα διάνυσμα γραμμή με όλα τα 
στοιχεία του μονάδες διαστάσεων (n–m)x1 και xn+1 η χαλαρή μεταβλητή. Επειδή 
ισχύει sj /≥  0, j∈N πρέπει να γίνει μια περιστροφή έτσι ώστε να ισχύει sj ≥ 0. 
Eξερχόμενη μεταβλητή είναι η xn+1 και r = m+1. H εισερχόμενη μεταβλητή 
προσδιορίζεται από τη σχέση  

{ }Nj:smins jl ∈=                        (3.33) 

Η νέα βασική διαμέριση, η οποία είναι δυϊκά εφικτή είναι 

⎯Β ← Β\{n+1} ∪ {1} και N ← Ν\{1} ∪ {n+1} 

Αμέσως μετά πρέπει να προστεθεί μια τεχνητή μεταβλητή xn+2 στο πρόβλημα (Π.3.3). Το 
νέο πρόβλημα που προκύπτει είναι 

min
. .

, , ,

c x c x M x
A x A xN fx b

e x x gx M
x x x x

B
T

B N
T

N n

B B N n
T

N n n

B N n n

+ + ′
+ +

+ + =

≥

+

+

+ +

+ +

2

2

1 2

1 2 0

μ π =
         (Π.3.4) 

όπου Μ είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός f  είναι ένα διάνυσμα διαστάσεων mx1 και g 
ένας αριθμός. Οι μεταβλητές f και g δίνονται από τις σχέσεις 
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f = – e – Ae                           (3.34) 

g = m – n – 1                          (3.35) 

Τα δύο μοναδιαία διανύσματα στη σχέση (3.34) είναι διαφορετικών διαστάσεων. Η 
διάσταση του πρώτου από αριστερά είναι mx1 ενώ του δεύτερου nx1. Επειδή sn+2 = 
Μ΄ η βάση⎯Β θα είναι μια δυϊκά εφικτή για το πρόβλημα (Π.3.4). Η βηματική 
περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής δυϊκά εφικτής βάσης παρουσιάζεται στη 
συνέχεια. 

Μέθοδος μεγάλου Μ για τον PDTPSA 

Βήμα 0. (Έλεγχος δυϊκής εφικτότητας). Ξεκίνα με μια βασική διαμέριση (Β, Ν) για το 
πρόβλημα (Π.3.1). Υπολόγισε τη μήτρα Β-1 και τα διανύσματα xB, w και sB N. 
Αν ισχύει sN ≥ 0, πήγαινε στο Βήμα 2. 

Βήμα 1. (Κατασκευή δυϊκά εφικτής βάσης). Πρόσθεσε τον τεχνητό περιορισμό  
eTxN + xn+1 = M, xn+1 ≥ 0. 

               Επέλεξε την εισερχόμενη μεταβλητή xl από τη σχέση (3.33). Θέσε⎯Β ← 
Β∪{n+1}. Επέλεξε ως εξερχόμενη τη μεταβλητή xn+1. Κάνε μια περιστροφή 
και θέσε⎯Β  ← Β \ {n+1}∪{l} και⎯Ν ← Ν \ {l}∪{n+1}. 

Βήμα 2. (Υπολογισμός κατεύθυνσης). Στο τεχνητό πρόβλημα (Π.3.3) θέσε yj = 1, j∈N 
και dB = e. B

Bήμα 3. (Επίλυση του προβλήματος). Εφάρμοσε τον αλγόριθμο της Ενότητας 3.5 στο 
πρόβλημα (Π.3.3). 

Η εισαγωγή του μεγάλου αριθμού Μ είναι πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια των 
υπολογισμών σε Η/Υ να οδηγήσει σε σφάλματα στρογγυλοποίησης. Για την αποφυγή 
λοιπόν αυτού του υπολογιστικού μειονεκτήματος κρίνεται σκόπιμο να γίνει 
διαχωρισμός του δεξιού μέρους σε συντελεστές του Μ και σε σταθερούς όρους. Το 
δεξιό μέρος γράφεται ως 

Mbbb +=                          (3.34) 

όπου⎯b είναι το διάνυσμα των σταθερών όρων και b των συντελεστών του Μ. Είναι 
φανερό ότι αν το Βήμα 1 της διαδικασίας κατασκευής δυϊκά εφικτής βάσης εκτελεστεί 
τότε ο αριθμός Μ περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του τεστ μεγίστου λόγου, σχέση 
(3.19). Όσο η μεταβλητή xn+1 παραμένει μη βασική, το τεστ μεγίστου λόγου θα 
προσδιορίζεται από τη σχέση 
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]i[B

]r[B

]r[B           (3.35) 

όπου bBx 1
B

−= . Σε περίπτωση που υπάρχουν δεσμοί, δηλαδή περισσότεροι του ενός 
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ίσοι μέγιστοι λόγοι, αυτοί σπάνε εφαρμόζοντας τη σχέση (3.19) για εκείνους τους 
δείκτες όπου βρέθηκαν οι ίσοι λόγοι. Από τη στιγμή όμως που η xn+1 γίνει βασική το 
Μ απαλείφεται από το δεξιό μέρος και ο μέγιστος λόγος θα προσδιορίζεται μόνο από 
τη σχέση (3.19) και όχι από την (3.35). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ισχύει 

0ex rB ≥= . Η γραμμή η οποία περιλαμβάνει τη μεταβλητή xn+1 μπορεί να διαγραφεί 
από το πρόβλημα (Π.3.3). Σε περίπτωση όμως που παραμείνει πρέπει να γίνεται με 
προσοχή ο έλεγχος βελτιστότητας και να μην υπολογίζεται το διάνυσμα xB . 

Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι ποια συμπεράσματα προκύπτουν για το 
αρχικό πρόβλημα (Π.3.1), όταν λυθεί το τεχνητό πρόβλημα (Π.3.3). Τα 
συμπεράσματα αυτά συνοψίζονται στο επόμενο θεώρημα. 

Θεώρημα 3.6: Έστω x*∈ℜn+2 μία βέλτιστη λύση του προβλήματος (Π.3.4) και 
s*∈ℜn+2 οι δυϊκά χαλαρές μεταβλητές που αντιστοιχούν στη βέλτιστη λύση. Τότε 

1. Αν x  >  0 το πρόβλημα (Π.3.1) είναι αδύνατο n+2
*

2. Αν x  = 0  και = 0 το πρόβλημα (Π.3.1) είναι βέλτιστο n+2
* sn+1

*

3. Αν x  = 0  και > 0 το πρόβλημα (Π.3.1) είναι απεριόριστο n+2
* sn+1

*

Απόδειξη του Θεωρήματος 3.6 μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο [144] και στην εργασία 
[141]. Στη συνέχεια παρουσιάζεται σε μορφή ψευδοκώδικα η διαδικασία κατασκευής 
μιας δυϊκά εφικτής βάσης. 

1.   Procedure Dual_Feasible_Basis_Construction 
2.   if  sN ≥ 0  ⎯→ 
3.     Αpply algorithm of section 3.5 to problem (Π.3.1) 
4.   fi ←⎯ 
5.   construction of problem (Π.3.3) 
6.   Β: = B ∪ {n + 1}; 
7.   s : = min(sl N); 
8.   r: = m+1; 
9.   B[r]: = l; 

10.   N[t]: = n+1; 
11.   yN: = 1; 
12.   dB: = e; B

13.   Apply algorithm of section 3.5 to problem (Π.3.3) 
Ψευδοκώδικας 3.9: Διαδικασία κατασκευής μιας δυϊκά εφικτής βάσης. 

Η γραμμή 5 του Ψευδοκώδικα 3.9 δηλώνει ότι πρέπει να κατασκευαστεί το 
τεχνητό πρόβλημα (Π.3.3) σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως. 
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Παράδειγμα 3.5: Να λυθεί με τον αλγόριθμο PDTPSA το ακόλουθο γραμμικό 
πρόβλημα 

15x8x7x6x7x8..
x7x10x8x2x9min

54321

54321

≤++++πμ
+ − −

0x,x,x,x,x
9x3x3xx3

10x7x5xx5x2

54321

4421

54421

≥
≤−++
≤++++−

−−

 

Λύση. Όπως και στο παράδειγμα 3.4 θα χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση pdtpsa4g, η 
οποία προγραμματίστηκε στο περιβάλλον του MATLAB. Μετά την προσθήκη των 
χαλαρών μεταβλητών x6, x7 και x8 η μήτρα Α και το διάνυσμα c είναι 
 
>> c 
 
c = 
    -9    -2     8   -10    -7     0     0     0 
 
>> A 
 
A = 
     8     7     6     7     8     1     0     0 
    -2     5     1     5     7     0     1     0 
     3     1     3    -3     0     0     0     1 
 
Η αρχική βασική διαμέριση είναι 
 
>> B 
 
B = 
     6     7     8 
 
>> N 
 
N = 
     1     2     3     4     5 
 
Το διάνυσμα sN που αντιστοιχεί στην αρχική βασική διαμέριση είναι ίσο με 
 
>> s_N 
 
s_N = 
    -9    -2     8   -10    -7 

Επειδή sN /≥  0 θα εφαρμοστεί η διαδικασία κατασκευής μιας δυϊκά εφικτής βάσης. 
Πρέπει το πρόβλημα του παραδείγματος να μετατραπεί στη μορφή του προβλήματος 
(Π.3.3). Μετά την προσθήκη του τεχνητού περιορισμού τα δεδομένα του 
προβλήματος είναι 
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>> c 
c = 
    -9    -2     8   -10    -7     0     0     0     0 
 
>> A 
 
A = 
     8     7     6     7     8     1     0     0     0 
    -2     5     1     5     7     0     1     0     0 
     3     1     3    -3     0     0     0     1     0 
     1     1     1     1     1     0     0     0     1 
 
>> b 
 
b = 
    15 
    10 
     9 
     0 
 
>> bM 
 
bM = 
     0 
     0 
     0 
     1 

 
Στην υλοποίηση του PDTPSA το δεξιό μέρος υπολογίζεται από τη σχέση b = b bM+ , 
όπου b είναι οι σταθεροί όροι και b οι συντελεστές του μεγάλου Μ. Στην παραπάνω 
εκτύπωση του MATLAB ισχύει b = b και bM = b . Θα πρέπει τώρα να προσδιοριστεί 
η εισερχόμενη μεταβλητή από τη σχέση (3.33). Το ελάχιστο sj, j ∈ N, η θέση του t 
στο σύνολο δεικτών Ν καθώς και ο δείκτης l της εισερχόμενης μεταβλητής xl είναι 
 
>> s=min(s_N) 
 
s = 
   -10 
 
>> t 
 
t = 
     4 
>> l 
 
l = 
     4 
 
Τα νέα σύνολα δεικτών Β, Ν καθώς και η νέα αντίστροφη της βάσης είναι 
>> B 
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B = 
     6     7     8     4 
 
>> N 
 
N = 
     1     2     3     9     5 
 
>> B_inv 
 
B_inv = 
     1     0     0    -7 
     0     1     0    -5 
     0     0     1     3 
     0     0     0     1 
 
Πράγματι η νέα βασική διαμέριση είναι δυϊκά εφικτή 
 
>> s_N 
 
s_N = 
     1     8    18    10     3 
 
Το εφικτό αλλά όχι βασικό σημείο y του (Π.3.3) και η αρχική κατεύθυνση dB είναι B

 
>> y 
 
y = 
     1     1     1     1     1 
 
>> d_B 
 
d_B = 
     1 
     1 
     1 
     1 
 
Στο σημείο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος της Ενότητας 3.5 στο πρόβλημα 
του μεγάλου Μ. Μετά από 2 επαναλήψεις η βέλτιστη βασική διαμέριση, οι βέλτιστες 
τιμές των βασικών μεταβλητών καθώς και η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής 
συνάρτησης είναι 
 
>> B 
 
B = 
     9     1     8     4 
 
>> N 
 
N = 
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     7     2     3     6     5 
 
>> x_B 
 
x_B = 
   -2.1296 
    0.0926 
   14.8333 
    2.0370 
 
>> x_BM 
 
x_BM = 
     1 
     0 
     0 
     0 
 
>> z 
 
z = 
  -21.2037 

 
 Παρατήρηση για υλοποίηση σε Η/Υ: 
i. Όσο η μεταβλητή xn+1 είναι μη βασική ο έλεγχος βελτιστότητας θα 

πραγματοποιείται στο διάνυσμα των συντελεστών του Μ, xB = Β-1bM. Από τη στιγμή 
όμως που η xn+1 επιλεγεί ως εισερχόμενη ο έλεγχος βελτιστότητας θα 
πραγματοποιείται στο διάνυσμα των σταθερών όρων x BB = −1b . 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΡΩΤΕΥΩΝ-ΔΥΪΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
ΤΥΠΟΥ SIMPLEX ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

4.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 3.5 ο πρωτεύων αλγόριθμος εξωτερικών 
σημείων έχει δύο μεγάλα υπολογιστικά μειονεκτήματα. Αυτά είναι: 

1) Είναι δύσκολη η κατασκευή “καλών” κατευθύνσεων d. Οι δύο δρόμοι 
εξαρτώνται άμεσα από την αρχική εφικτή κατεύθυνση και από την αρχική εφικτή 
κορυφή (feasible vertex). 

2) Δεν υπάρχει γνωστός τρόπος μετακίνησης στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής. 
Η μετακίνηση αυτή προσφέρει μεγάλη ευελιξία και επιτυγχάνει την εύρεση 
υπολογιστικά “καλών κατευθύνσεων”. 

Ένας τρόπος αποφυγής των προηγουμένων υπολογιστικών μειονεκτημάτων είναι η 
μετατροπή του εξωτερικού δρόμου του EPSA σε έναν δυϊκά εφικτό δρόμο simplex. 
Ένας τέτοιος αλγόριθμος, ο PDTPSA παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο 
O PDTPSA αν και καλύτερος του EPSA, γιατί αντιμετωπίζει με επιτυχία τα δυο 
υπολογιστικά μειονεκτήματα που έχει ο EPSA, υποφέρει εντούτοις από πιθανή 
εμφάνιση των φαινομένων της στασιμότητας και της κύκλωσης. Για την αποφυγή των 
φαινομένων της κύκλωσης και της στασιμότητας είναι προτιμότερο το σημείο y να 
είναι εσωτερικό της εφικτής περιοχής και όχι συνοριακό όπως είναι στον PDTPSA.  

Συγκεκριμένα, ο νέος αλγόριθμος που κατασκευάστηκε και παρουσιάζεται στο 
κεφάλαιο αυτό, μετακινείται στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής και δεν παραμένει 
στο σύνορο της. Η μετακίνηση στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής έχει ως 
αποτέλεσμα την αποφυγή των φαινομένων της στασιμότητας (stalling) και της 
κύκλωσης (cycling). Επίσης, η μετακίνηση στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής 
μεταφράζεται σε σημαντική μείωση του αριθμού επαναλήψεων και του CPU χρόνου, 
ιδιαίτερα σε γραμμικά προβλήματα τα οποία είναι εκφυλισμένα (degenerate). 

Έστω το ακόλουθο γραμμικό πρόβλημα 

0x
bAx..

≥
=πμ

xcmin T

                    (Π.4.1) 
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n m mxnόπου c, x∈ℜ ,  b∈ℜ , Α∈ℜ  και Τ σημαίνει αναστροφή. Το δυϊκό πρόβλημα του 
(Π.4.1) είναι 
 

0s                
cswA.t.s

wbmax
T

T

≥
=+                   (Δ.4.1) 

όπου w∈ℜm
  και s∈ℜn

 είναι αντίστοιχα τα διανύσματα των δυϊκών μεταβλητών και 
των δυϊκών χαλαρών μεταβλητών. Για τη μήτρα Α των συντελεστών του 
προβλήματος (Π.4.1) ισχύει rank(A) = m, 1 ≤ m < n. Η μήτρα Α είναι πλήρους 
βαθμού και επομένως αντιστρέψιμη. Ισχύει δηλαδή ⎜Α⏐ ≠ 0. Η i-γραμμή της μήτρας 
Α συμβολίζεται με Αi. και η j-στήλη με Α.j. Το στοιχείο της i-γραμμής και j-στήλης 
της μήτρας Α συμβολίζεται με aij. 

Έστω Β ένα υποσύνολο του συνόλου δεικτών {1, 2, ..., n}. Με xB συμβολίζεται το 
τμήμα του x∈ℜ

B

n
 που αντιστοιχεί στα στοιχεία του συνόλου Β. Επίσης, με Β 

συμβολίζεται και η τετραγωνική (mxm) υπομήτρα της μήτρας Α. Η υπομήτρα Β 
περιλαμβάνει εκείνες τις στήλες Α.j όπου j∈Β. Το σύνολο δεικτών ονομάζεται βάση 
ενώ η υπομήτρα, βασική μήτρα. Η διαμέριση (Β, Ν) όπου Ν = {1, 2, ..., n} \ Β 
ονομάζεται βασική διαμέριση. Με xN συμβολίζεται εκείνο το τμήμα του x∈ℜ  που 
αντιστοιχεί στα στοιχεία του συνόλου δεικτών Ν. Η λύση του προβλήματος (Π.4.1), 
x

n

BB = B-1b, xN = 0 ονομάζεται βασική λύση. 
Μια βασική λύση ονομάζεται εφικτή αν ισχύει xΒ ≥ 0. Ένα εφικτό σημείο  

yT
 = (yB, yB N)  του προβλήματος (Π.4.1) ονομάζεται εσωτερικό αν ισχύει y > 0. Μια 

βασική διαμέριση (Β, Ν) ονομάζεται δυϊκά εφικτή αν ισχύει s = c – A w ≥ 0. Το 
διάνυσμα w = αντιστοιχεί στους πολλαπλασιαστές simplex και αποτελεί μια 
βασική εφικτή λύση του προβλήματος (Δ.4.1). Τέλος, μια βασική διαμέριση 
ονομάζεται βέλτιστη αν ισχύει x ≥ 0 και s ≥ 0. 

T

T

1T
BBc −

4.2. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 3.5, ο πρωτεύων αλγόριθμος εξωτερικών 
σημείων (EPSA) έχει δύο υπολογιστικά μειονεκτήματα. Αυτά είναι η δυσκολία 
κατασκευής “καλών” αρχικών κατευθύνσεων και η αδυναμία εύρεσης τρόπων 
μετακίνησης στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής του προβλήματος (Π.4.1). Στην 
Ενότητα 3.5 παρουσιάστηκε ο πρωτεύων-δυϊκός αλγόριθμος τύπου simplex δύο 
δρόμων (PDTPSA),  ο οποίος είναι απαλλαγμένος από τα προαναφερόμενα 
υπολογιστικά μειονεκτήματα. 

Συγκεκριμένα, στον PDTPSA η αρχική κατεύθυνση d υπολογίζεται από τη σχέση 

d1 = y0
 – x1                           (4.1) 
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όπου y > 0 ένα εσωτερικό, αλλά όχι βασικό, σημείο του προβλήματος (Π.4.1). Σε 
κάθε επανάληψη του PDTPSA, η νέα κατεύθυνση⎯d  υπολογίζεται από τη σχέση 
(3.32). Η κατεύθυνση⎯d  δημιουργεί μια ακτίνα ℜ1 = {x + td : t ≥ 0}, η οποία 
εισέρχεται στην εφικτή περιοχή από το σημείο y . Το υπερεπίπεδο από το οποίο η 
ακτίνα ℜ εισέρχεται στην εφικτή περιοχή προσδιορίζει την εξερχόμενη μεταβλητή xk. 
Το σημείο y  είναι συνοριακό γιατί ισχύει 0yy kΒ[r] == . 

Από την προηγούμενη σύντομη γεωμετρική ερμηνεία του PDTPSA προκύπτει ότι 
το αρχικό σημείο y0 είναι εσωτερικό και σταθερό. Όλα τα επόμενα σημεία yu, u = 1, 2, 
..., που κατασκευάζονται είναι συνοριακά. Το γεγονός ότι τα σημεία yu είναι 
συνοριακά οδηγεί σε ένα σοβαρό υπολογιστικό μειονέκτημα. Το μειονέκτημα 
προκύπτει όταν από το σημείο y  περνάνε περισσότερα του ενός υπερεπίπεδα (hyper-
planes). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δεσμοί στον υπολογισμό του τεστ μεγίστου 
λόγου (σχέση 3.19), με αποτέλεσμα ο PDTPSA να εμφανίσει το φαινόμενο της 
στασιμότητας (stalling). 

Στο Σχήμα 4.1 απεικονίζεται αυτή η κατάσταση. Έστω ότι η δυϊκά εφικτή βάση 
ξεκινήματος του PDTPSA αντιστοιχεί στην κορυφή Α. Η κατεύθυνση⎯d εισέρχεται 
στην εφικτή περιοχή από το σημείο y . Από το σημείο y  όμως διέρχονται τρεις 
περιορισμοί (1), (2) και (3) με αποτέλεσμα τρεις βασικές μεταβλητές να είναι 
υποψήφιες για να εξέρθουν της βάσης. Αλγεβρικά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δεσμοί 
στον υπολογισμό του τεστ μεγίστου λόγου (σχέση 3.19). Έστω ότι επιλέγεται ως 
εξερχόμενη η βασική μεταβλητή η οποία αντιστοιχεί στον περιορισμό (1). Η επόμενη 
δυϊκά εφικτή βάση θα αντιστοιχεί στην κορυφή Β. Η νέα κατεύθυνση θα εισέρχεται κι 
αυτή στην εφικτή περιοχή από το σημείο y . Διατηρώντας το σημείο y  συνοριακό ο 
PDTPSA θα επισκεφθεί διαδοχικά τις δυϊκά εφικτές βάσεις C και D πριν εντοπίσει τη 
βέλτιστη κορυφή που αντιστοιχεί στην κορυφή Ε. Δηλαδή, θα φτάσει στη βέλτιστη 
κορυφή μετά από τέσσερις επαναλήψεις. Το φαινόμενο αυτό, των συνεχόμενων 
περιστροφών στην εκφυλισμένη κορυφή της εφικτής περιοχής που προσδιορίζεται 
από το σημείο y  ονομάζεται στασιμότητα.  
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    c

          d′

        ⎯d

⎯y

⎯y′

         y′

Σχήμα 4.1: Αποφυγή στασιμότητας με τον PDIPSA. 

Το φαινόμενο της στασιμότητας μπορεί να αποφευχθεί αν σε κάθε επανάληψη το 
σημείο y  αντί για συνοριακό είναι εσωτερικό. Στο Σχήμα 4.1 το σημείο y΄ είναι 
εσωτερικό και μη βασικό. Η κατεύθυνση d΄ εισέρχεται τώρα στην εφικτή περιοχή από 
το σημείο ′y . Από το σημείο y ′ διέρχεται τώρα ένας περιορισμός (3) και η επόμενη 
δυϊκά εφικτή βάση αντιστοιχεί στην κορυφή D. Με μια επιπλέον περιστροφή θα 
εντοπιστεί η βέλτιστη κορυφή Ε. Διατηρώντας λοιπόν το σημείο y΄ εσωτερικό η 
βέλτιστη κορυφή θα εντοπιστεί μετά από δύο επαναλήψεις. Ο αλγόριθμος που 
προκύπτει από την παραπάνω μετατροπή ονομάζεται πρωτεύων-δυϊκός αλγόριθμος 
τύπου simplex εσωτερικών σημείων (Primal-Dual Interior Points Simplex Algorithm). 
Στη συνέχεια για συντομία ο αλγόριθμος αυτός θα συμβολίζεται με PDIPSA. 

Υπάρχει ένα ακόμα σοβαρό υπολογιστικό μειονέκτημα στον PDTPSA. Αν η 
ισοσταθμική της αντικειμενικής συνάρτησης (συμβολίζεται με διακεκομμένη γραμμή 
στο Σχήμα 4.2), είναι παράλληλη προς την ευθεία (ε1) τότε τα σημεία Β, C και D είναι 
δυϊκά εκφυλισμένα. Η ύπαρξη τέτοιων σημείων έχει ως αποτέλεσμα να εκτελούνται 
περιστροφές χωρίς να σημειώνεται καμία βελτίωση στην τιμή της αντικειμενικής 
συνάρτησης. Επίσης μπορεί να οδηγήσει τον PDTPSA σε κύκλωση (cycling). Η 
μετακίνηση στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα της κύκλωσης με επιτυχία. 
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Σχήμα 4.2: Αποφυγή στασιμότητας με τον PDIPSA. 

4.3. Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΩΝ-ΔΥΪΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΝ 

Ο PDIPSA ξεκινά με μια δυϊκά εφικτή βασική διαμέριση (Β, Ν) και ένα 
εσωτερικό, αλλά όχι βασικό σημείο y του προβλήματος (Π.4.1). Στη συνέχεια 
υπολογίζεται η κατεύθυνση dB από τη σχέση B

dB = yB BB – xB                          (4.2) 

όπου yB εκείνες οι συνιστώσες του σημείου y που αντιστοιχούν στους δείκτες των 
βασικών μεταβλητών. Η εξερχόμενη μεταβλητή x

B

B[r] = xk προσδιορίζεται από τη 
σχέση 
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max

d
x

]i[B]i[B
]i[B

]i[B

]r[B

]r[B
1           (4.3) 

Η τιμή α1 προσδιορίζει το συνοριακό σημείο από το οποίο η ακτίνα ℜ = 
{x + α1d : α1 ≥ 0},  που δημιουργεί η κατεύθυνση d, εισέρχεται στην εφικτή περιοχή. Η 
μετακίνηση στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής του προβλήματος (Π.4.1) 
πραγματοποιείται με τον υπολογισμό του νέου σημείου yB από τη σχέση B
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yB = xB BB + αdB                        (4.4.a) 

2
11 +α

=α                           (4.4.b) 

H εισερχόμενη μεταβλητή xl προσδιορίζεται, όπως και στον PDTPSA, από τις 
σχέσεις (3.20) και (3.21). Ο PDIPSA τερματίζεται όταν x ≥ 0. Στην περίπτωση αυτή η 
τρέχουσα διαμέριση είναι βέλτιστη. Σε μορφή βημάτων ο PDIPSA γράφεται 

Ο αναθεωρημένος PDIPSA 

Βήμα 0. (Αρχικοποίηση). α) Ξεκινά με μια δυϊκά εφικτή βασική διαμέριση (Β, Ν) και 
ένα εσωτερικό, αλλά όχι βασικό σημείο y του προβλήματος (Π.4.1). 
Υπολόγισε την αντίστροφη της βάσης Β-1 και τα διανύσματα xB, w και sB N. 
Θέσε    P = N και Q = ∅.  

               β) Υπολόγισε την κατεύθυνση dB από τη σχέση (4.2). B

Βήμα 1. (Έλεγχος βελτιστότητας και επιλογή της εξερχόμενης μεταβλητής). Αν x ≥ 0, 
STOP. Το πρόβλημα (Π.4.1) είναι βέλτιστο. Διαφορετικά, επέλεξε την 
εξερχόμενη μεταβλητή xB[r] = xk από τη σχέση (4.3). 

Βήμα 2. (Υπολογισμός εσωτερικού σημείου). Θέσε 
2

11 +α
=α . Υπολόγισε το 

εσωτερικό σημείο από τη σχέση (4.4.a). 
Βήμα 3. (Επιλογή της εισερχόμενης μεταβλητής). Υπολόγισε το διάνυσμα της γραμμής 

περιστροφής ΗrN από τη σχέση (3.21). Επέλεξε την εισερχόμενη μεταβλητή 
xl από τη σχέση (3.20). Υπολόγισε τη στήλη περιστροφής hl = B-1A.l. 

Βήμα 4. (Περιστροφή). Θέσε Β[r] = l και Q ← Q ∪ {k}. Αν l ∈ P, θέσε P ← P \ {l} 
Διαφορετικά, θέσε Q ← Q \ {l}. Χρησιμοποιώντας τη νέα διαμέριση (Β, Ν) 
όπου Ν = (P, Q), ανανέωσε τη μήτρα Β-1 καθώς και τα διανύσματα xB, w και B

sN. Πήγαινε στο Βήμα 0β. 

Επειδή ο PDIPSA έχει πολλά κοινά σημεία με τον PDTPSA, θα περιγραφεί σε 
μορφή ψευδοκώδικα μόνο ο υπολογισμός του εσωτερικού σημείου. 
1.  Procedure Interior_Point_Computation 
2.  mrt: = find (xB < 0); B

3.  [α1  r]: = max (xB[mrt]. / dB[mrt]); 
4.  r: = mrt(r); 
5.  k: = B(r); 
6.  α: = (α1 + 1) / 2; 
7.  yB: = xB BB + αdB; B

Ψευδοκώδικας 4.1: Υπολογισμός εσωτερικού σημείου στον PDIPSA. 
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Παράδειγμα 4.1. Να λυθεί με τον PDIPSΑ το επόμενο γραμμικό πρόβλημα. 
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Λύση: Μετά την προσθήκη των χαλαρών μεταβλητών x5, x6 και x7 τα δεδομένα του 
προβλήματος σε μορφή μητρών είναι 
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−=

⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣ −−−
−−−=

6
5b,

1001121
0102121A  

⎤⎡−⎤⎡ −−−− 100011111

H αντίστροφη της βάσης είναι Β-1 = [Α. , Α. , Α. ] = Ι5 6 7 3. Διαπιστώνεται εύκολα ότι 
η βασική διαμέριση ξεκινήματος (Β, Ν), όπου Β = [5 6 7], Ν = [1 2 3 4] είναι δυϊκά 
εφικτή. Ισχύει 

sN = cN – cB A.BB-1
N = (2  1  4  3) ≥ 0 

Επίσης το σημείο yT = (y1, y2, y3, y4, y5, y6, y )T
7  = (3 3 3 3 2 1 3) είναι ένα 

εσωτερικό σημείο του προβλήματος. Επομένως μπορεί να εφαρμοστεί ο PDIPSA. 

1η Επανάληψη 

Οι τιμές των βασικών μεταβλητών είναι = ΒxB
T -1b = bT = (–10 –5 –6). Θέτουμε     

P = N = [1 2 3 4] και Q = ∅. Η κατεύθυνση dB είναι B

)9 612()6510()3 1 2(xyd T
B

T
B

T
B =−−−−=−=  

Βήμα 1 (έλεγχος βελτιστότητας και επιλογή της εξερχόμενης μεταβλητής). 
Επειδή xB B /≥ 0, o PDIPSA δε σταματά. Το τεστ μεγίστου λόγου δίνει 

6
5

9
6,

6
5,

12
10max

d
x,

d
x,

d
xmax

]3[B

7

]2[B

6

]1[B

5
1 =

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
−

−
−

−
−

=
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−−−
=α  

Προσέξτε ότι υπάρχουν δεσμοί στον υπολογισμό του τεστ μεγίστου λόγου. 
Συγκεκριμένα ισχύει 

]1[B

5

d
x

− ]2[B

6

d
x

−
=  
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1Επιλέγουμε ως εξερχόμενη εκείνη τη βασική μεταβλητή με τον μικρότερο δείκτη . 
Άρα r = 1 και k = 5. Εξερχόμενη μεταβλητή η x . 5

Βήμα 2 (Υπολογισμός εσωτερικού σημείου). Θέτουμε 

( ) ( )
12
11

2
16/5

2
11 =

+
=

+α
=α  

Το νέο εσωτερικό σημείο είναι 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=+−−−=α+=

4
9

2
1 1)9 6 12(

12
11)6510(dxy T

B
T
B

T
B  

Βήμα 3 (Επιλογή της εισερχόμενης μεταβλητής). Το διάνυσμα της γραμμής 
περιστροφής είναι 

Η1Ν = (Β-1)1.Α.Ν = (–1  –1  –1  –1) 

και το ελαχίστου λόγου δίνει 

1
1
3,

1
4,

1
1,

1
2min

H
s,

H
s,

H
s,

H
smin

H
s
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1

N1

l =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
−

−
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−
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−
−

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
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=
−  

Άρα l = 2 και t = N[l] = N[2] = 2. Εισερχόμενη μεταβλητή η x . 2

Βήμα 4 (Περιστροφή). Θέτουμε Β[1] = 2 και Q ← Q ∪ {5}. Επειδή l = 2 ∈ P 
θέτουμε P ← P \ {2}. Η νέα βασική διαμέριση είναι Β = [2 6 7], Ν = (P Q),  
P = [1  3  4], Q = [5]. Η νέα αντίστροφη της βάσης είναι 

⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣−
=−

102
012B 1
⎤⎡ − 001

 

Οι νέες τιμές των βασικών μεταβλητών και των δυϊκά χαλαρών μεταβλητών είναι 

)142510(xT
B −=  

και 

)2311(sN =  

2η Επανάληψη 

Βήμα 0β (Υπολογισμός κατεύθυνσης). Η νέα κατεύθυνση είναι 

( ) )4/472/519(142510)4/92/11(xyd T
B

T
B

T
B −−=−−=−=  

                                                           
1. Πρόκειται για τον κανόνα αντικύκλωσης του Bland.  
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Βήμα 1 (έλεγχος βελτιστότητας και επιλογή της εξερχόμενης μεταβλητής). 
Επειδή xB B /≥  0 o PDIPSA δε σταματά. Το τεστ μεγίστου λόγου δίνει 

51
50

2/51
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d
x
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6
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=
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−
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. Άρα r = 2 και k = 6. Εξερχόμενη μεταβλητή η x6

Βήμα 2 (Υπολογισμός εσωτερικού σημείου). Έχουμε 
102
101

2
)1( 1 =

+α
=α . Το νέο 

εσωτερικό σημείο είναι 

⎟
⎠
⎞

⎜
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4
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34
37

4
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2
51 9
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101)14 25 10(dxy T

B
T
B

T
B > 0 

Βήμα 3 (Επιλογή της εισερχόμενης μεταβλητής). Το διάνυσμα της γραμμής 
περιστροφής είναι 

Η2Ν = (Β-1)2.Α.Ν = (–3  2   –3   –4) 

Το τεστ ελαχίστου λόγου για τον προσδιορισμό της εισερχόμενης μεταβλητής είναι 

3
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4
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3
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H
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. Άρα l = 1 και t = N[1] = 1. Εισερχόμενη η μεταβλητή x1

Βήμα 4 (Περιστροφή). Θέτουμε Β[2] = 1 και Q ← Q ∪ {6}. Επειδή l = 1 ∈ P 
θέτουμε P ← P \ {1}. Η νέα βασική διαμέριση είναι Β = [2  1  7], Ν = (P  Q), P = [3  
4], Q = [5  6]. H νέα αντίστροφη της βάσης είναι 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
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−
=−

110
03/13/2
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B 1  

Επίσης έχουμε x  και sB
T =( / / )5 3 25 3 11− N = (1/3  5/3  2  2/3). 

 

3η Επανάληψη 

Βήμα 0β (Υπολογισμός κατεύθυνσης). Η νέα κατεύθυνση είναι 

d y xB
T

B
T

B
T= − = ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
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.  
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Βήμα 1 (έλεγχος βελτιστότητας και επιλογή της εξερχόμενης μεταβλητής). 
Επειδή ισχύει xBB /≥  0 o PDIPSA δε σταματά. O υπολογισμός του τεστ μεγίστου 

λόγου μας δίνει 

356
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 είναι εξερχόμενη. Άρα r = 3 και k = 7. Η μεταβλητή x7

Βήμα 2 (Υπολογισμός εσωτερικού σημείου). Έχουμε α α
=

+
=

( )1 1
2

649
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. Το νέο 

εσωτερικό σημείο είναι 
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Βήμα 3 (Επιλογή της εισερχόμενης μεταβλητής). Το διάνυσμα της γραμμής 
περιστροφής είναι 

Η3Ν = (1  0   –2   –3) 

και το τεστ ελαχίστου λόγου μας δίνει 
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. Άρα l = 4 και t = N[4] = 4. Εισερχόμενη η μεταβλητή x1

Βήμα 4 (Περιστροφή). Θέτουμε Β[3] = 4 και Q ← Q ∪ {7}. Επειδή l = 4 ∈ P 
θέτουμε P ← P \ {4}. Η νέα βασική διαμέριση είναι Β = [2  1  4], Ν = (P  Q), όπου        
P = [3] και Q = [5  6  7]. H νέα αντίστροφη της βάσης είναι 

⎥
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Οι τιμές των βασικών μεταβλητών που αντιστοιχούν στη νέα βασική διαμέριση 
είναι  

)3/119/319/26(xT
B =  

και οι δυϊκές χαλαρές μεταβλητές  

sN = (5/9  5/3  14/9  2/9) 
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4η Επανάληψη 

Βήμα 0β (Υπολογισμός κατεύθυνσης). Η νέα κατεύθυνση είναι 

d y xB
T

B
T

B
T= − =

− − −⎛
⎝⎜

⎞
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831
475

1371
553

2027
816

 

Βήμα 1 (έλεγχος βελτιστότητας). Επειδή xB ≥ 0, STOP. To τρέχον βασικό σημείο 
είναι βέλτιστο. Η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι 

B

z*= 187
9

 

Η συνάρτηση pdipsa4gM, η οποία προγραμματίστηκε στο MATLAB, λύνει 
γενικά γραμμικά προβλήματα. Η βοήθεια που εμφανίζεται πληκτρολογώντας την 
εντολή 
 
>> help pdipsa4gM 
 
είναι 
 
PDIPSA4GM Επίλυση γενικών γραμμικών προβλημάτων με τον 

    αλγόριθμο PDIPSA  
 
Για την επίλυση γενικών γραμμικών προβλημάτων χρησιμοποιείται η  
μέθοδος του μεγάλου Μ. Τα προβλήματα που επιλύονται είναι της 
μορφής 
 
min{c’x: Ax[<=,=,>=]b, x>=0} 
 
Σύνταξη συνάρτησης 
  
[z,solution_time,niter,B,x_B,optimal]=pdipsa4gM(A,c,b,eqin,minmax,... 

name,nz,jb,re_inv,tol1,tol2,tol3,c0,gamma,lamda,M)  
  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
  --A: Μήτρα συντελεστών(mxn)  
  --c: Διάνυσμα κόστους(1xn) 
  --b: Διάνυσμα δεξιού μέρους(mx1) 
  --eqin: Διάνυσμα είδους περιορισμών(mx1). Παίρνει τις τιμές 
          0 – Περιορισμός της μορφής = 

    1 – Περιορισμός της μορφής <= 
          2 – Περιορισμός της μορφής >=  
  --minmax: Είδος αντικειμενικής συνάρτησης(1x1). Παίρνει τις  

τιμές 
             -1 – Πρόβλημα ελαχιστοποίησης (minimization) 
             +1 - Πρόβλημα μεγιστοποίησης (maximization) 
  --name: Όνομα του προβλήματος(string) 
  --nz: Αριθμός μη μηδενικών στοιχείων(1x1) 
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  --jb: Διάνυσμα δεικτών αρχικών βασικών μεταβλητών (1xk),  
  1<=k<=m  

  --re_inv: Αριθμός επαναλήψεων για εκτέλεση πλήρους  
περιστροφής της βάσης (1x1) 

  --tol1: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τις μεταβλητές  
    x_B, d_B 

  --tol2: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τις μεταβλητές  
    s_N, s_P, s_Q, H_rN 

  --tol3: Εισαγωγή ανοχής (tolerance)(1x1) για τη μεταβλητή h  
  --c0: Σταθερός όρος z αν υπάρχει (1x1). Αν δεν υπάρχει  

  παίρνει την τιμή 0. 
  --gamma: Τιμή μετακίνησης στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής  

     (1x1).  
  --lamda: Παρονομαστής της παραμέτρου λ (1x1). 
  --M: Τιμή του μεγάλου Μ. Συνήθως παίρνει τις τιμές 10Ε+6 ή  
       10Ε+8 ή 10Ε+10. 
 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 
  --z: Βέλτιστη τιμή αντικειμενικής συνάρτησης (1x1) 
  --solution_time: Συνολικός χρόνος επίλυσης (1x1) 
  --niter: Συνολικός αριθμός επαναλήψεων (1x1) 
  --B: Δείκτες βέλτιστων βασικών μεταβλητών (1xm) 
  --x_B: Τιμές βέλτιστων βασικών μεταβλητών (mx1) 
  --optimal: Αν optimal=1 τότε βρέθηκε βέλτιστη λύση. Αν  
             optimal=0 το πρόβλημα είναι αδύνατο. Αν optimal=2  

 το πρόβλημα είναι απεριόριστο. 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
  
--------------------------------------------------------------- 
Γράφτηκε από Σαμαρά Νικόλαο, Copyright (c) Y2K 
Τελευταία τροποποίηση: 13/11/00 
--------------------------------------------------------------- 

Εκτελώντας τη συνάρτηση pdipsa4gM στο MATLAB με την ακόλουθη εντολή 
 

[z,solution_time,niter,B,x_B,optimal]=pdipsa4gM(A,c,b,eqin,... 

                       -1,[],0,[],-1,2,1,3,0,1,2,1.0e+8); 
 

Η λύση που βρέθηκε είναι 
 
optimal = 
      1       
 
z = 
   187/9 
 
B = 
      2            1            4       
 
x_B = 
    26/9      
    31/9      
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    11/3      
niter = 
      4       
 
solution_time = 
      0       
 

Η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι z*= 187
9

. 

4.4. ΣΩΣΤΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ PDIPSA 

Από τη γεωμετρία που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 4.2 είναι φανερό ότι ο 
πρωτεύων-δυϊκός αλγόριθμος τύπου simplex εσωτερικών σημείων αποτελεί μια 
βελτίωση του PDTPSA και κατά συνέπεια του δυϊκού αλγορίθμου simplex. Η σχέση 
αυτή μεταξύ των αλγορίθμων αποδεικνύει άμεσα ότι ο PDIPSA είναι σωστά 
ορισμένος. Για την ολοκληρωμένη όμως παρουσίαση της σωστότητας του PDIPSA 
χρειάζεται να αποδειχθεί ότι κάθε βασική διαμέριση που κατασκευάζει ο PDIPSA 
είναι δυϊκά εφικτή. Επίσης, χρειάζεται να αποδειχθεί η ορθότητα του τρόπου 
υπολογισμού των εσωτερικών σημείων. 

Θεώρημα 4.1: Αν η βασική διαμέριση ξεκινήματος του PDIPSA είναι δυϊκά εφικτή, 
τότε σε κάθε επανάληψη κατασκευάζονται δυϊκά εφικτές βασικές διαμερίσεις. 

Απόδειξη. Η απόδειξη θα πραγματοποιηθεί με επαγωγή στον αριθμό των 
επαναλήψεων. Με k συμβολίζεται ο αριθμός των επαναλήψεων. Είναι φανερό από το 
βήμα 0 του PDIPSA ότι για k = 1 ισχύει  Είναι γνωστό επίσης ότι 

ισχύει  Έστω ότι ισχύει Έστω (Β

s jj
( ) ,1 0≥ ∈N.

B. .s jj
( ) ,1 0≥ ∈ s j Nj

k k( ) ( ),≥ ∈0 (k+1), N(k+1)) η νέα 

βασική διαμέριση και οι δυϊκές χαλαρές μεταβλητές που 

αντιστοιχούν σ’ αυτήν τη διαμέριση. Οι τιμές των δυϊκών χαλαρών, μεταβλητών 
προκύπτουν από τη σχέση 

s j Nj
k k( ) ( ),+ +∈1 1

)1k(
rj

rl

)k(
l)k(

j
)1k(

j Nj      ,H
H
sss ++ ∈−=                    (4.5) 

όπου Ηrj, j ∈ N(k+1) το διάνυσμα της γραμμής περιστροφής. Από τη σχέση για την 
επιλογή της εισερχόμενης μεταβλητής xl 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∈∧<
−

=
− )k(

rj
rl

)k(
l

rl

)k(
l Nj  0H:

H
smin

H
s                (4.6) 

προκύπτει ότι 0
H
s

rl

)k(
l ≥

−
. Αν Ηrj ≤ 0, j ∈ N(k+1) τότε ισχύει ≥ 0 ως άθροισμα δυο 

διανυσμάτων με όλες τους τις συνιστώσες θετικές. Αν Η

s j
k( )+1

rj > 0, j ∈ N(k+1) τότε η σχέση 
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(4.5) είναι ισοδύναμη με 

rl

)k(
l

rj

j

H
s

H
s

≥
)k(

 

η οποία είναι αληθής σύμφωνα με τη σχέση (4.6). Και σ’ αυτήν λοιπόν την περίπτωση 
ισχύει ≥ 0. Άρα, αν η πρώτη βασική διαμέριση είναι δυϊκά εφικτή τότε σε κάθε 

επανάληψη ο PDIPSA θα κατασκευάζει δυϊκά εφικτές λύσεις. Ισχύει δηλαδή ≥ 0, 

k = 1, 2, …, j ∈ N.                                                       

s j
k( )+1

s j
k( )

Λήμμα 4.2: Σε κάθε επανάληψη του PDIPSA το τεστ μεγίστου λόγου (σχέση 4.3) 
παίρνει τιμές μεταξύ (0, 1). 

Απόδειξη. Επειδή το σημείο y είναι εσωτερικό του προβλήματος (Π.4.1) ισχύει        
y > 0. Επίσης ισχύει το αποτέλεσμα του Λήμματος 3.3. Δηλαδή, αν  

xB[i] < 0 τότε dB[i] = yB[i] - xB[i] > 0, i = 1, 2, ..., m 

Το τεστ μεγίστου λόγου γράφεται 
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είναι φανερό από τη σχέση (4.7) ότι ισχύει 0 < α1 < 1.                          

Χρειάζεται τώρα να διευκρινιστεί ότι κάθε σημείο yu, u = 1, 2, ..., που 
κατασκευάζεται από τον PDIPSA είναι εσωτερικό της εφικτής περιοχής του 
προβλήματος (Π.4.1). Έστω u η τρέχουσα επανάληψη. Η κατεύθυνση du u-1 = y  – xu, 
δες Σχήμα 4.3,  η οποία ξεκινάει από το δυϊκά εφικτό σημείο xu και καταλήγει στο 
εσωτερικό σημείο yu-1, εισέρχεται στην εφικτή περιοχή για την τιμή α1. Υπενθυμίζεται 
ότι η τιμή α1 προκύπτει από το τεστ μεγίστου λόγου και προσδιορίζει το υπερεπίπεδο 
που αντιστοιχεί στην εξερχόμενη βασική μεταβλητή xk. Το επόμενο εσωτερικό σημείο 
y  υπολογίζεται από τη σχέση u

yu = xu + λdu                            (4.8) 

όπου λ = +a1 1
2

. Η επιλογή του λ τοποθετεί το σημείο yu στο μέσο του ευθύγραμμου 

τμήματος Ayu-1. Είναι φανερό από τη σχέση (4.8) ότι 
u (εξωτερικό σημείο). • Στην τιμή λ = 0 αντιστοιχίζεται το σημείο x
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• Στην τιμή λ = α  αντιστοιχίζεται το σημείο Α (συνοριακό σημείο). 1
u-1. • Στην τιμή λ = 1 αντιστοιχίζεται το σημείο y

xu

           du      xu+1

du+1

        A

      yu

    yu-1  

Σχήμα 4.3: Υπολογισμός εσωτερικών σημείων για τον PDIPSA. 

Μετά τον προσδιορισμό της εξερχόμενης μεταβλητή xk γίνεται μια δυϊκή 
περιστροφή η οποία αντιστοιχεί σε μια νέα δυϊκά εφικτή βάση Βu+1. H νέα βασική 
λύση του προβλήματος (Π.4.1) αντιστοιχεί στο σημείο xu+1. H νέα κατεύθυνση du+1 
υπολογίζεται από τη σχέση  

du+1 = yu – xu+1                         (4.9) 

Είναι φανερό ότι η κατεύθυνση du+1 καταλήγει στο εσωτερικό σημείο yu, Σχήμα 4.3. 
Σύμφωνα λοιπόν με την προηγούμενη γεωμετρική περιγραφή, όλα τα διαδοχικά σημεία  
yu

, u = 1, 2, ... είναι εσωτερικά της εφικτής περιοχής του προβλήματος (Π.4.1). 
 
Λήμμα 4.3: Σε κάθε επανάληψη του PDIPSA η παράμετρος λ = (α1 + 1)/2 παίρνει 

τιμές στο διάστημα (1/2, 1). 
Απόδειξη: Από το αποτέλεσμα του Λήμματος 4.2 έχουμε 

 < 1 ⇒ 0 < α1

 + 1 < 2 ⇒ 1 < α1
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                                                1
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4.5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Σε περίπτωση που η πρώτη βασική διαμέριση (Β, Ν) προβλήματος (Π.4.1) δεν 
είναι δυϊκά εφικτή, sj /≥  0, j ∈ N μπορεί να εφαρμοστεί μια τροποποιημένη μέθοδος 
του μεγάλου Μ. Όπως και στον PDTPSA προστίθεται ένας τεχνητός περιορισμός m+1 
στο πρόβλημα (Π.4.1). Χρησιμοποιώντας τις μήτρες Β και Ν το πρόβλημα (Π.4.1) 
μετά την προσθήκη του τεχνητού περιορισμού γράφεται 

0x,x,x
Mxxe
bxAxA..

1nNB

1nN
T

NNBB

≥
=+
=+πμ

+

+

xcxcmin N
T
NB

T
B +

            (Π.4.2) 

όπου Μ ένας μεγάλος αριθμός, xn+1 η χαλαρή μεταβλητή του τεχνητού περιορισμού 
και e ένα διάνυσμα γραμμή με όλα τα στοιχεία του μονάδες διαστάσεων (n–m)x1. 
Επειδή η τρέχουσα βάση δεν είναι δυϊκά εφικτή πρέπει να γίνει μια περιστροφή στον 
τεχνητό περιορισμό έτσι ώστε η βάση που θα κατασκευαστεί να είναι δυϊκά εφικτή. 
Άρα η γραμμή περιστροφής είναι r = m+1 και ο δείκτης της εξερχόμενης μεταβλητής 
k = n+1. Ως εισερχόμενη μεταβλητή επιλέγεται εκείνη με τη μικρότερη τιμή sj, j ∈ N. 
Δηλαδή, sl = min{sj : j ∈ N}. H νέα δυϊκά εφικτή βασική διαμέριση είναι 

B B n l← + ∪\{ } { }1                       (4.10.a) 

B N l n← ∪ +\{ } { }1                     (4.10.b) 

Αμέσως μετά την ανανέωση της βασικής διαμέρισης (4.10a) και (4.10b) πρέπει να 
προστεθεί η τεχνητή μεταβλητή xn+2 στο πρόβλημα (Π.4.2) ή στο (Π.4.1) αν η αρχική 
βάση είναι δυϊκά εφικτή. Οι συντελεστές της τεχνητής μεταβλητής xn+2 πρέπει να 
ικανοποιούν τις σχέσεις. 

f = –e – Ae                          (4.11.a) 

g = –1 – n + m                       (4.11.b) 

-1Η αρχική κατεύθυνση, συνδυάζοντας τις σχέσεις (4.11), yj = e και hj = B A.j = Α.j 
υπολογίζεται ως εξής 
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2ne
1
e

1
e +ℜ∈=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=                                     (4.12) 

Οι επόμενες κατευθύνσεις du, u = 2, 3, …, υπολογίζονται σύμφωνα με τη σχέση 
(4.9). Μετά την προσθήκη της τεχνητής μεταβλητής το πρόβλημα (Π.4.2) γράφεται 

0x,0x,0x
Mgxxxe
bfxNxBx..

2n1n

2n1nN
T

2nNB

≥≥≥
=++
=++πμ

++

++

+

xMxccmin 2nN
T
N

T
B ′++ +

2x2xxx2x..
x3xxx2x2min

54321

54321

≤++++πμ
−+++−

         (Π.4.3) 

όπου f ∈ ℜm, g ένας αριθμός και Μ΄ ένας μεγάλος αριθμός. 
Η περιγραφή της μεθόδου του μεγάλου Μ για τον PDIPSA είναι ίδια με αυτήν του 

PDTPSA στην Ενότητα 3.7. Η μοναδική διαφορά βρίσκεται στο Βήμα 3 όπου τώρα 
εφαρμόζεται ο αλγόριθμος της Ενότητας 4.3. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν για 
το πρόβλημα (Π.4.1) όταν λυθεί το (Π.4.3) είναι ίδια μ’ αυτά του PDTPSA. Δηλαδή, 
ισχύουν τα συμπεράσματα του Θεωρήματος 3.6 για τον PDIPSA. 

Παράδειγμα 4.2. Να λυθεί με τον πρωτεύοντα-δυϊκό τύπου simplex αλγόριθμο 
εσωτερικών σημείων το ακόλουθο γραμμικό πρόβλημα 

5 ..., ,2 ,1j,0x
2xxx2
3xx2xxx

j

321

54321

=≥
≤+−
≥−++−  

Λύση: Το γραμμικό πρόβλημα θα λυθεί με τη συνάρτηση pdpsa4gΜ. Τα δεδομένα 
του προβλήματος σε μορφή μητρών μετά την προσθήκη των χαλαρών μεταβλητών x6, 
x7 και x8 είναι 

c = 
    -2     2     1     1    -3     0     0     0 
 
A = 
     1     2     1     1     2     1     0     0 
     1    -1     1     2    -1     0    -1     0 
     2    -1     1     0     0     0     0    -1 
 
b = 
     2 
     3 
     2 
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Η αρχική βασική διαμέριση και το διάνυσμα των δυϊκών χαλαρών μεταβλητών 
είναι 

>> B 
 
B = 
     6     7     8 
 
>> N 
 
N = 
     1     2     3     4     5 
 
>> s_N 
 
s_N = 
    -2     2     1     1    -3 

Επειδή η αρχική βασική διαμέριση δεν είναι δυϊκά εφικτή (sN /≥ 0) θα εφαρμοστεί η 
διαδικασία κατασκευής μιας δυϊκά εφικτής βάσης. Τα δεδομένα του γραμμικού 
προβλήματος μετά την προσθήκη του τεχνητού περιορισμού είναι 

>> c 
 
c = 
    -2     2     1     1    -3     0     0     0     0 
 
>> A 
 
A = 
     1     2     1     1     2     1     0     0     0 
     1    -1     1     2    -1     0    -1     0     0 
     2    -1     1     0     0     0     0    -1     0 
     1     1     1     1     1     0     0     0     1 
 
>> b 
 
b = 
           2 
           3 
           2 
     1000000 

Στο μεγάλο αριθμό Μ τέθηκε η τιμή 1.0Ε+06. Το δεξιό μέρος του τεχνητού 
περιορισμού είναι bm+1 = 1000000. Στο σημείο αυτό θα γίνει μια περιστροφή έτσι 
ώστε η βασική διαμέριση που θα προκύψει να είναι δυϊκά εφικτή. Το μικρότερο sj, j ∈ 
N, η θέση του t στο σύνολο δεικτών Ν καθώς και ο δείκτης l = N[t] της εισερχόμενης 
μεταβλητής είναι 

>> s=min(s_N) 
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s = 
    -3 
 
>> t 
 
t = 
     5 
 
>> l 
 
l = 
     5 

Η νέα βασική διαμέριση μετά την περιστροφή είναι 

>> B 
 
B = 
     6     7     8     5 
 
>> N 
 
N = 
     1     2     3     4     9 

Η μήτρα Β-1 και τα διανύσματα xB και sB N που αντιστοιχούν στη νέα βασική διαμέριση 
είναι 

>> B_inv 
 
B_inv = 
     1     0     0    -2 
     0    -1     0    -1 
     0     0    -1     0 
     0     0     0     1 
 
>> x_B 
 
x_B = 
    -1999998 
    -1000003 
          -2 
     1000000 
 
>> s_N 
 
s_N = 
     1     5     4     4     3 

Η αρχική κατεύθυνση dB είναι B

>> d_B 
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d_B = 
     1 
     1 
     1 
     1 

Πρέπει τώρα να υπολογιστεί το σημείο y. Η παράμετρος λ είναι 

>> λ 
 
λ = 
     1999999 

Προσέξτε ότι λ > 1. Αυτό συμβαίνει μόνο στην πρώτη επανάληψη γιατί ισχύει d = e. 
Στις επόμενες επαναλήψεις η κατεύθυνση d υπολογίζεται από τη σχέση (4.9) και το   
λ ∈ (0, 1). Το εσωτερικό σημείο yB = xB BB + λdB είναι B

>> y_B 
 
y_B = 
           1 
      999996 
     1999997 
     2999999 

Μπορεί τώρα να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος της Ενότητας 4.3 στο πρόβλημα 
(Π.4.2). Οι μεταβλητές εξόδου της συνάρτησης pdipsa4gΜ είναι 

>> optimal 
 
optimal = 
     1 
 
>> z 
 
z = 
    -1 
 
>> x_B 
 
x_B = 
           1 
           1 
           0 
      999998 
 
>> B 
 
B = 
     1     4     8     9 
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>> niter 
 
niter = 
     2 
 
>> solution_time 
 
solution_time = 
     0 

 
Η βέλτιστη λύση  = (1  1  0  999998) καθώς και η βέλτιστη τιμή της 

αντικειμενικής συνάρτησης z* = –1  βρέθηκαν μετά από 2 επαναλήψεις. 
xB

T
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ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η αλματώδης βελτίωση της υπολογιστικής ταχύτητας και αποθήκευσης (computer 
speed and storage), καθώς και η αυξανόμενη διαθεσιμότητα υπολογιστικών 
περιβαλλόντων υψηλής απόδοσης (high-performance computing environment), 
οδήγησε στην επίλυση μεγάλης-κλίμακας προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού 
με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τι είναι όμως τα μεγάλης κλίμακας γραμμικά 
προβλήματα; Γιατί είναι επιτακτική ανάγκη η επίλυσή τους; Ένας γενικός ορισμός για 
το τι είναι τα μεγάλης-κλίμακας προβλήματα δεν μπορεί να δοθεί με απόλυτη 
ακρίβεια. Ένας όχι αυστηρά διατυπωμένος ορισμός είναι ο εξής. Ένα μεγάλης-
κλίμακας πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού ορίζεται ως εκείνο στο οποίο ο 
αριθμός των μεταβλητών (στηλών) και περιορισμών (γραμμών) είναι τέτοιου 
μεγέθους ώστε να εμποδίζει σημαντικά την επίλυσή του, σε ένα συγκεκριμένο 
υπολογιστικό περιβάλλον. Τα προβλήματα αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων, γιατί ο 
χρόνος επίλυσής τους και ο αριθμός των επαναλήψεων που απαιτείται αποτελεί ένα 
μέτρο σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών αλγορίθμων. Η σύγκριση δύο ή περισσοτέρων 
αλγορίθμων σε κοινά γραμμικά προβλήματα ονομάζεται υπολογιστική μελέτη (compu-
tational study). Δύο ποσότητες σε μια υπολογιστική μελέτη χρήζουν ιδιαίτερης 
σημασίας. Οι ποσότητες αυτές είναι ο αριθμός των επαναλήψεων και ο συνολικός 
χρόνος της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) που χρειάστηκε για την επίλυση 
των γραμμικών προβλημάτων. 

Πρέπει λοιπόν να τονισθούν λίγα βασικά χαρακτηριστικά για τα γραμμικά 
προβλήματα τα οποία χρησιμοποιούνται στις υπολογιστικές μελέτες. Αυτά 
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες με κριτήριο το μέγεθός τους. Οι κατηγορίες αυτές 
είναι μικρά (small), μεσαία (medium) και μεγάλα (large) γραμμικά προβλήματα. Τα 
διαχωριστικά όρια αυτών των κατηγοριών μεταβάλλεται συνεχώς. Η μεταβολή αυτή 
έχει άμεση σχέση με τις υπολογιστικές1 δυνατότητες που είναι διαθέσιμες κάθε 
στιγμή. Το μέγεθος ενός γραμμικού προβλήματος προσδιορίζεται από τρεις 
παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι 

                                                           
1. Οι υπολογιστικές δυνατότητες έχουν να κάνουν με το ποσό της μνήμης καθώς και με την 

υπολογιστική ισχύ του επεξεργαστή.  
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1. Ο αριθμός των περιορισμών (γραμμών) της μήτρας Α. Συμβολίζεται με m. 
2. Ο αριθμός των μεταβλητών (στηλών) της μήτρας Α. Συμβολίζεται με n. 
3. Πλήθος των μη μηδενικών στοιχείων της μήτρας Α. Συμβολίζεται με nnz (non - 

zeros). 

Για την κατάταξη των γραμμικών προβλημάτων στις τρεις προηγούμενες 
κατηγορίες επικράτησαν δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη λαμβάνει υπόψιν της μόνο τον 
αριθμό των περιορισμών της μήτρας Α. Αναλυτικά ο διαχωρισμός έχει ως εξής 

• Ένα γραμμικό πρόβλημα είναι μικρού μεγέθους αν m ≤ 1000 
• Ένα γραμμικό πρόβλημα είναι μεσαίου μεγέθους αν 1000 < m ≤ 5000 
• Ένα γραμμικό πρόβλημα είναι μεγάλου μεγέθους m > 5000 

Αυτός ο χαρακτηρισμός των γραμμικών προβλημάτων όμως δεν είναι απόλυτα 
ακριβής, γιατί δεν λαμβάνει υπόψιν μια σημαντική παράμετρο η οποία διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην υπολογιστική προσπάθεια που καταβάλλεται για την επίλυσή 
τους. Η παράμετρος αυτή είναι το πλήθος των μη μηδενικών στοιχείων της μήτρας 
των συντελεστών του γραμμικού προβλήματος, Α. Η δεύτερη προσέγγιση 
χαρακτηρίζει τα γραμμικά προβλήματα με βάση και τους τρεις παράγοντες (m, n, 
nnz). Μεσαία και μεγάλα γραμμικά προβλήματα τείνουν να έχουν πολύ λίγα μη-
μηδενικά στοιχεία. Συνήθως η πυκνότητά τους κυμαίνεται μεταξύ 0.005% και 1.0%. 
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι πυκνότητες αυτές αναφέρονται σε πραγματικά 
προβλήματα και αφορούν τα στοιχεία της μήτρας συντελεστών Α. Φυσικά, τα 
περισσότερα πραγματικά γραμμικά προβλήματα τα οποία επιλύονται δεν είναι πολύ 
μεγάλα. Πρόκειται στην ουσία για μεσαίου μεγέθους γραμμικά προβλήματα. Ο 
McCall [117] ανέλυσε 16 πραγματικά προβλήματα των οποίων ο μέσος όρος των 
διαστάσεων ήταν 1800 x 2603 και μόνο ένα από αυτά είχε 8952 περιορισμούς και ένα 
άλλο 7907 μεταβλητές απόφασης. 

Η ραγδαία ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού (hard-
ware) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software), έφεραν τα εργαλεία του γραμμικού 
προγραμματισμού σε προσωπικούς υπολογιστές σε αντίθεση με την ως τότε χρήση 
τους σε mainframe υπολογιστές. Αυτός όμως δεν ήταν ο μοναδικός λόγος για την 
εφαρμογή του γραμμικού προγραμματισμού σε όλο και περισσότερες υπολογιστικές 
πλατφόρμες. Ορισμένοι άλλοι λόγοι, εξίσου σημαντικοί, που οδήγησαν προς αυτήν 
την κατεύθυνση είναι 

• Η πολυπλοκότητα των αλγορίθμων γραμμικού προγραμματισμού έπαιξε έναν 
πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη γρήγορων αλγορίθμων [132], [133]. 

• Η υπολογιστική γραμμική άλγεβρα και συγκεκριμένα η τεχνολογία αραιών μητρών 
(sparse matrix technology) χρησιμοποιήθηκαν έπειτα από την ανάγκη επίλυσης 
μεγάλης-κλίμακας γραμμικών προβλημάτων, [35], [71], [127], [146], [152]. 

• Οι στρατηγικές χαλάρωσης (relaxation strategies) που βασίζονται στο γραμμικό 
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προγραμματισμό έπαιξαν έναν ενωτικό ρόλο στην ανάπτυξη προσεγγιστικών 
αλγορίθμων για ένα πλατύ εύρος συνδυαστικών προβλημάτων βελτιστοποίησης 
(combinatorial optimization problems) [36]. 

5.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΑΙΩΝ ΜΗΤΡΩΝ 

Σε πολλές πρακτικές εφαρμογές (practical applications) και προβλήματα του 
πραγματικού κόσμου (real world problems) χρησιμοποιούνται μήτρες τα στοιχεία των 
οποίων τα περισσότερα είναι μηδενικά και πολύ λίγα είναι μη μηδενικά. Τέτοιες 
μήτρες στη γλώσσα των μαθηματικών και της πληροφορικής ονομάζονται αραιές. 
Αντίθετα, μήτρες με πολλά μη μηδενικά στοιχεία ονομάζονται πυκνές. 

Ο χειρισμός γραμμικών προβλημάτων των οποίων οι μήτρες των συντελεστών 
είναι αραιές προσφέρει πολλά υπολογιστικά πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα αυτά 
έχουν να κάνουν με την πολυπλοκότητα χώρου και χρόνου (time and space 
complexity). Είναι υπολογιστικά προτιμότερο να αποθηκεύονται και να εκτελούνται 
πράξεις μόνο με τα μη μηδενικά στοιχεία τέτοιων μητρών και να παραλείπεται η 
αποθήκευση των μηδενικών στοιχείων. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
βρεθούν στις αναφορές [8] και [52]. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αποφυγής της αποθήκευσης των μηδενικών στοιχείων. Ο 
πιο κλασικός τρόπος περιλαμβάνει την αποθήκευση μόνο των μη μηδενικών 
στοιχείων σε δυο διανύσματα δεικτών και σε ένα διάνυσμα τιμών. Στο πρώτο 
διάνυσμα δεικτών αποθηκεύονται οι δείκτες των γραμμών στο δεύτερο οι δείκτες των 
στηλών, δηλαδή οι θέσεις των μη-μηδενικών στοιχείων, ενώ στο διάνυσμα τιμών 
αποθηκεύονται οι τιμές τους. Η αποθήκευση της μήτρας 

⎥
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⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
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⎢

⎣

⎡

−
=

5000
0030
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A  

ως αραιής θα γίνει ως εξής. Για την αποθήκευση των μη μηδενικών στοιχείων της 
απαιτούνται δύο διανύσματα δεικτών και ένα διάνυσμα τιμών. Οι διαστάσεις των 
διανυσμάτων δεικτών θα είναι στη χειρότερη περίπτωση (n2 x 1) αν η μήτρα είναι 
τετραγωνική. Αν ισχύει η χειρότερη περίπτωση τότε η μήτρα έχει πυκνότητα 100%. 
Σε αραιές μήτρες οι διαστάσεις των διανυσμάτων δεικτών είναι κατά πολύ μικρότερες 
από (n2 x 1).  

Η σάρωση της μήτρας Α για τη δημιουργία των διανυσμάτων δεικτών μπορεί να 
γίνει είτε κατά γραμμές είτε κατά στήλες. Η σάρωση κατά στήλες μας δίνει τα 
ακόλουθα διανύσματα δεικτών 
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Τα στοιχεία των διανυσμάτων αυτών διαβάζονται κατά ζεύγη. Π.χ. η σάρωση της 
δεύτερης γραμμής και των δύο διανυσμάτων σημαίνει ότι στη θέση (2, 1) της μήτρας 
Α υπάρχει μη μηδενικό στοιχείο. Το τελευταίο διάνυσμα που χρειάζεται να 
δημιουργηθεί για την αποθήκευση της μήτρας Α είναι το διάνυσμα τιμών των μη 
μηδενικών στοιχείων. Το διάνυσμα αυτό θα είναι 

 τιμές 
8
4
3
5

−
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Όλες οι συναρτήσεις που αφορούν τις υπολογιστικές μελέτες, βλ. Κεφάλαιο 7, 
γράφτηκαν στο περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων και εφαρμογών MATLAB. To 
MATLAB [69] περιλαμβάνει πολλές έτοιμες συναρτήσεις οι οποίες έχουν 
αποκλειστικό σκοπό το χειρισμό αραιών μητρών. Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι 
πράξεις μεταξύ αραιών και πυκνών μητρών γενικά παράγουν αραιές μήτρες σαν 
αποτέλεσμα, εκτός αν η πράξη δημιουργεί πολλά μη μηδενικά στοιχεία. 

Η οικονομία στη μνήμη που προκύπτει με τη χρήση αραιών μητρών μπορεί να φανεί 
με την επόμενη υπολογιστική σύγκριση. Έστω Α μια μήτρα διαστάσεων 1000 x 1000 με 
πυκνότητα 10%. Η αποθήκευση ως αραιή μήτρα καταλαμβάνει στη μνήμη 1.12 Mb ενώ 
αν αποθηκευτούν και τα μηδενικά στοιχεία καταλαμβάνει 7.81 Mb. 
 
>> A=sprand(1000,1000,0.1); 
>> A_full=full(A); 
>> whos 
  Name         Size         Bytes  Class 
 
  A         1000x1000     1145024  sparse array 
  A_full    1000x1000     8000000  double array 
 
Grand total is 1095085 elements using 9145024 bytes 
 

Εκτός από την ελάττωση στον αποθηκευτικό χώρο, πραγματοποιείται και 
βελτιστοποίηση στην εκτέλεση των πράξεων όταν οι μήτρες αποθηκεύονται ως αραιές. 
Στον Πίνακα 5.1 εμφανίζονται οι χρόνοι σε δευτερόλεπτα της κεντρικής μονάδας 
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επεξεργασίας (CPU) για τον υπολογισμό της νέας αντίστροφης της βάσης όταν οι 
μήτρες Ε, Β και Α αποθηκεύονται ως αραιές και ολόκληρες. Η πυκνότητα της μήτρας 
Β-1 είναι 10%. 

  ⎯B-1 = E-1B-1

Α/Α Μέγεθος (nxn) 
n =  

Αραιές  
μήτρες 

Πλήρης  
μήτρες 

1  500 0.06 0.60 
2 1000 0.11 4.45 
3 1500 0.33 14.94 
4 2000 0.55 36.58 
5 2500 0.88 73.22 
6 3000 1.20 137.31 
7 3500 1.71 228.10 
8 4000 2.20 401.78 

Πίνακας 5.1. Συγκριτική μελέτη αραιών και πυκνών μητρών. 
Υπολογισμός⎯B-1 = E-1B-1. 
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Εικόνα 5.1. Γραφική αναπαράσταση του χρόνου CPU για τον υπολογισμό της 
σχέσης⎯B-1 = E-1B-1

.

Έχουν αναπτυχθεί πολλές αποτελεσματικές υπορουτίνες σε FORTRAN για την 
επίλυση αραιών γραμμικών συστημάτων (sparse linear systems). Οι πιο γνωστές είναι 
το SPARSPAK [68], το Yale Sparse Matrix Package [56] και η βιβλιοθήκη Harwell 
Subroutine Library [170]. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αραιές μήτρες και την εφαρμογή τους σε 
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αλγορίθμους τύπου simplex αλλά και σε αλγορίθμους εσωτερικών σημείων μπορούν 
να βρεθούν στις αναφορές [2], [13], [60], [61] και [71]. 

 

5.3. ΜΕΤΡΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Η κατασκευή νέων αλγορίθμων για το γραμμικό προγραμματισμό συνοδεύεται 
πάντα από την υπολογιστική αποτελεσματικότητα (computer efficiency) τους. Η 
υπολογιστική αποτελεσματικότητα περιλαμβάνει τη σύγκριση2 μεταξύ διαφορετικών 
αλγορίθμων με βάση δύο κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι ο αριθμός των 
επαναλήψεων και ο CPU χρόνος. Για τη διεξαγωγή συγκρίσεων χρησιμοποιούνται 
από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα συγκεκριμένα γραμμικά προβλήματα. Τα 
προβλήματα αυτά στο γραμμικό προγραμματισμό ονομάζονται μετροπρογράμματα 
(benchmark). Τα μετροπρογράμματα έχουν μια συγκεκριμένη μορφή αποθήκευσης η 
οποία ονομάζεται mps. Η μορφή αυτή αναπτύχθηκε αρχικά από την ΙΒΜ3 για την 
ηλεκτρονική αποθήκευση γραμμικών και ακεραίων προβλημάτων. Ονομάζεται επίσης 
και βιομηχανικό πρότυπο (industrial standard) γιατί έχει υιοθετηθεί από όλους τους 
εμπορικούς λύτες (commercial solvers). 

Η mps μορφή είναι μια μορφή σταθερών στηλών (fixed column format), όπου όλα 
τα δεδομένα ενός γραμμικού προβλήματος αποθηκεύονται κατά στήλες σε 
συγκεκριμένα τμήματα (sections) και πεδία (fields). Το σύνολο των πεδίων είναι 6 και 
αρχίζουν από τις στήλες 1, 5, 15, 25, 40 και 50. Κάθε τμήμα προσδιορίζεται από μια 
επικεφαλίδα (header card). Οι επικεφαλίδες είναι γραμμένες με κεφαλαίους 
χαρακτήρες4 και αρχίζουν από τη στήλη 1. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 
επικεφαλίδες και το είδος των δεδομένων που αποθηκεύονται σ’ αυτές. Με την ίδια 
σειρά είναι αποθηκευμένες και σε ένα mps αρχείο. 

• ΝΑΜΕ. Στο τμήμα αυτό αποθηκεύεται το όνομα (αν υπάρχει) του γραμμικού 
προβλήματος. Η αποθήκευση του ξεκινά από τη στήλη 15. 

• ROWS. Το τμήμα αυτό προσδιορίζει τα ονόματα των περιορισμών και το είδος 
τους. Τα ονόματα των περιορισμών είναι αποθηκευμένα στις στήλες 5 ως 12 και 
το είδος τους στις στήλες 2 ως 3. Για τον προσδιορισμό του είδους ενός 
περιορισμού υπάρχει η ακόλουθη αντιστοίχηση. 

MPS τιμή 
Ν 

Είδος περιορισμού 
αντικειμενική συνάρτηση 

                                                           
2. Η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών αλγορίθμων ονομάζεται και υπολογιστική μελέτη (computational 

study).  
3. www.ibm.com  
4. Πολλά προγράμματα ανάγνωσης mps (mps readers) δέχονται μικρά και κεφαλαία γράμματα για 

καθετί εκτός από τις επικεφαλίδες και κάποια άλλα ακόμη και για αυτές.  

http://www.ibm.com/
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Ε 
G 
L 

= 
≥ 
≤ 

• COLUMNS. Το τμήμα αυτό προσδιορίζει τα ονόματα των μεταβλητών, τις μη 
μηδενικές τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης και τα μη μηδενικά στοιχεία της 
μήτρας Α. Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα του προβλήματος αποθηκεύονται κατά 
στήλες. Κάθε γραμμή αυτού του τμήματος περιλαμβάνει το όνομα της 
μεταβλητής, στήλες 5 ως 12, το όνομα του περιορισμού, στήλες 15 ως 22 και την 
τιμή του συντελεστή αij(cj), στήλες 25 ως 36. Σε περίπτωση που μια μεταβλητή 
έχει περισσότερα του ενός μη μηδενικά στοιχεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την αποθήκευσή τους οι στήλες 40 ως 47 για το όνομα του περιορισμού και 
οι στήλες 50 ως 61 για την τιμή του συντελεστή. Η χρησιμοποίηση των στηλών 
40 ως 47 και 50 ως 61 είναι προαιρετική (optional). 

• RHS. Το τμήμα αυτό περιέχει τις μη μηδενικές τιμές του δεξιού μέρους. Η 
μορφή αποθήκευσης των τιμών του δεξιού μέρους είναι όμοια με αυτήν του 
τμήματος COLUMNS. Συγκεκριμένα, στις στήλες 5 ως 12 είναι αποθηκευμένο 
το όνομα5 του δεξιού μέρους, στις στήλες 15 ως 22 το όνομα του περιορισμού 
και στις στήλες 25 ως 36 οι μη μηδενικές τιμές του δεξιού μέρους. 

• RANGES (προαιρετικό). Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για 
περιορισμούς της μορφής 

li ≤ (Ax)i ≤ ui                          (5.1) 

όπου li, ui πραγματικοί αριθμοί. Η σχέση (5.1) δηλώνει ότι ο περιορισμός i έχει 
κάτω και άνω όριο. Βρίσκεται δηλαδή μέσα σε μία περιοχή. Η περιοχή στην οποία 
ανήκει ο περιορισμός i είναι ri = ui – li. Αν b είναι η τιμή του δεξιού μέρους στο 
τμήμα RHS, r η τιμή στο τμήμα RANGES και G, L, E το είδος του περιορισμού, οι 
τιμές των l και u προσδιορίζονται από τον επόμενο πίνακα 

Είδος περιορισμού 
G 
L 
E 
E 

Πρόσημο r 
+ ή – 
+ ή – 

+ 
– 

l 
b 

b – |r| 
b 

b – |r| 

u 
b + |r| 

b 
b + |r| 

b 

Η μορφή αποθήκευσης των τιμών r είναι όμοια με τα τμήματα COLUMNS και 
RHS εκτός από τις στήλες 5 ως 12 που αποθηκεύονται τα ονόματα των περιοχών. 

                                                           
5. Στα περισσότερα μετροπρογράμματα υπάρχει το ίδιο όνομα δεξιού μέρους για όλους τους 

περιορισμούς.  
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• BOUNDS (προαιρετικό). Στο τμήμα αυτό αποθηκεύονται, αν υπάρχουν, τα όρια 
των μεταβλητών. Οι μεταβλητές που έχουν όρια είναι της μορφής 

lj ≤ xj ≤ uj                          (5.2) 

Σε περίπτωση που το τμήμα BOUNDS δεν ορίζεται σε ένα μετροπρόγραμμα, τα 
εξορισμού όρια των μεταβλητών θέτοντας στη σχέση (5.2) lj = 0 uj = +∞ είναι 

0 ≤ xj ≤ +∞                         (5.3) 

Οι περιορισμοί της μορφής (5.3) ονομάζονται περιορισμοί μη αρνητικότητας και 
δεν αποθηκεύονται στα μετροπρογράμματα. Για τον προσδιορισμό του είδους των 
ορίων υπάρχει η εξής αντιστοίχηση 

MPS τιμή 
LO 
UP 
FX 
FR 
MI 
BV 

Είδος ορίου 
x ≥ b 
x ≤ b 
x = b 
 
x > -∞ 
x = 0 ∨ x = 1 

 
(κάτω όριο) 
(άνω όριο) 
(άνω όριο = κάτω όριο, σταθερή μεταβλητή) 
(ελεύθερη μεταβλητή) 
(κάτω όριο = -∞) 
(δυαδική μεταβλητή) 

Η αποθήκευση των ορίων σε ένα μετροπρόγραμμα έχει την εξής μορφή. Στις 
στήλες 2 ως 3 αποθηκεύεται το είδος του ορίου (LO, UP, FR, FX, MI, BV), στις 
στήλες 5 ως 12 το όνομα του ορίου, στις στήλες 15 ως 22 το όνομα της 
μεταβλητής και στις στήλες 25 ως 36 η τιμή του ορίου. 

• ENDATA. To τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα και δηλώνει το τέλος 
μετάδοσης των δεδομένων του γραμμικού προβλήματος. 

Η προηγούμενη περιγραφή των τμημάτων ενός μετροπρογράμματος συνοψίζεται 
στον Πίνακα 5.2. 

 
α/α 

πεδίου 
1 2 3 4 5 6 

στήλες 2-3 5-12 15-22 25-36 40-47 50-61 
 NAME  Όνομα  

προβλήματος 
   

 ROWS      
 Είδος 

περιορισμού 
Όνομα 
περιορισμού 

    

 COLUMNS      
  Όνομα 

μεταβλητής 
Όνομα 
περιορισμού 

Τιμή Όνομα 
περιορισμού 

Τιμή 
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 RHS      
  Όνομα 

δεξιού μέρους 
Όνομα 
περιορισμού 

Τιμή Όνομα 
περιορισμού 

Τιμή 

 RANGES 
(προαιρετικό) 

     

  Όνομα 
περιοχής 

Όνομα 
περιορισμού 

Τιμή Όνομα 
περιορισμού 

Τιμή 

 BOUNDS      
 Είδος ορίου Όνομα ορίου Όνομα 

περιορισμού 
Τιμή Όνομα 

περιορισμού 
Τιμή 

 ENDATA      

Πίνακας 5.2: Δομή μετροπρογράμματος. 

Ένα μικτό ακέραιο πρόγραμμα (mixed integer program) αποθηκευμένο σε mps 
μορφή απαιτεί τον προσδιορισμό των μεταβλητών που είναι ακέραιες. Η δήλωση σε 
ένα μετροπρόγραμμα των ακεραίων μεταβλητών πραγματοποιείται με τη χρήση 
σημαδιών (markers). Τα σημάδια τοποθετούνται μέσα στο τμήμα COLUMNS. Για τη 
δήλωση της αρχής του τμήματος των ακεραίων μεταβλητών αποθηκεύεται στο πεδίο 
2 το όνομα του σημαδιού και στα πεδία 3 και 5 οι λέξεις MARKER και INTORG 
αντίστοιχα. Η δήλωση του τέλους του τμήματος των ακεραίων μεταβλητών είναι 
όμοια με τη δήλωση της αρχής, εκτός από το πεδίο 5 όπου αποθηκεύεται η λέξη IN-
TEND. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα μετροπρογράμματα δεν προσδιορίζεται το είδος της 
αντικειμενικής συνάρτησης (min ή max). Εξορισμού είναι όλα προβλήματα 
ελαχιστοποίησης. Για να λυθούν τα μετροπρογράμματα από έναν αλγόριθμο ο οποίος 
προγραμματίστηκε για να λύνει Γ.Π. μεγιστοποίησης πρέπει να πολλαπλασιάζονται οι 
αντικειμενικές συναρτήσεις τους με –1. Έστω το ακόλουθο γραμμικό πρόβλημα σε 
mps μορφή. 

NAME          MY_LP 
ROWS 
 L  ROW1 
 E  ROW2 
 G  ROW3 
 N  OBJ 
COLUMNS 
    X1        ROW2                6.   OBJ                 2. 
    X1        ROW3               -1.    
    X2        ROW1                2.   ROW3               -3. 
    X2        ROW2               -1.   OBJ                -5.  
    X3        ROW1                1.   ROW3                7. 
    X3        ROW2                2.   OBJ                 1. 
    X4        ROW1               -3.   OBJ                -1. 
    X4        ROW3               -2.    
RHS 
    RHS1      ROW1               10.   ROW3                9. 
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    RHS1      ROW2                6.    
RANGES 
    RANGE1    ROW1                2.    
    RANGE1    ROW3                6.    
BOUNDS 
 UP BOUND1    X1                  7. 
 UP BOUND1    X2                  3. 
 LO BOUND1    X2                 -3. 
ENDATA 

Σύμφωνα με την προηγούμενη περιγραφή της δομής ενός μετροπρογράμματος η 
μαθηματική του μορφή είναι 

0x
3x3
0x7

15x2x7x3x9:3ROW
6x2xx6:2ROW

10x3xx28:1ROW
..

xxx5x2:OBJ

3

2

1

4321

321

432

4321

≥
−≥≥

≥≥
≤−+−−≤
=+−
≤−+≤

πμ
−+−

 

Οι δημοφιλέστερες τοποθεσίες στο διαδίκτυο οι οποίες περιλαμβάνουν 
μετροπρογράμματα για το γραμμικό προγραμματισμό είναι 

www.netlib.org./lp/data
www.mcs.anl.gov/home/otc/Guide/OptWeb/continuous/constrained/linearprog

Στις τοποθεσίες αυτές τα μετροπρογράμματα είναι αποθηκευμένα σε συμπιεσμένη 
μορφή. Για την αποσυμπίεση τους ο οργανισμός NETLIB προσφέρει δυο 
προγράμματα τα οποία είναι γραμμένα σε C και σε FORTRAN 77. Τα ονόματα των 
αρχείων είναι emps.c και emps.f και μπορεί να τα αποκτήσει κανείς στέλνοντας e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

netlib@research.att.com
To e-mail στο κυρίως σώμα (main body) του πρέπει να περιλαμβάνει μόνο μια από 

τις ακόλουθες γραμμές. 
send emps.c from lp/data 

ή 
send emps.f from lp/data 

Μία πλήρης παρουσίαση των τρόπων απόκτησης και αποσυμπίεσης των 
μετροπρογραμμάτων καθώς και ιστορικά και στατιστικά στοιχεία σχετικά με αυτά 
μπορούν να βρεθούν στις αναφορές [50] και [67]. Τα μετροπρογράμματα που είναι 

http://www.netlib.org./lp/data
http://www.mcs.anl.gov/home/otc/Gnide/OptWeb/confinous/constrained/linearprog
mailto:netlib@research.att.com
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διαθέσιμα στις προηγούμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες. Αυτές είναι 

• Optimal (βέλτιστα γραμμικά προβλήματα) 
• Infeasible (αδύνατα γραμμικά προβλήματα) 
• Kennington (γραμμικά προβλήματα του Kennington) 

Οι πίνακες 5.3 και 5.4 περιλαμβάνουν ορισμένα στατιστικά στοιχεία για τα 
μετροπρογράμματα της κατηγορίας optimal καθώς και τα είδη των ορίων τους. Η 
στήλη Name περιέχει τα ονόματα των μετροπρογραμμάτων, η στήλη Rows το πλήθος 
των περιορισμών6, η στήλη Cols το πλήθος των μεταβλητών, η στήλη Nonzeros το 
πλήθος των μη μηδενικών στοιχείων, η στήλη Bytes το μέγεθος των 
μετροπρογραμμάτων σε συμπιεσμένη μορφή, η στήλη BR την ύπαρξη ή όχι ορίων και 
περιοχών και τέλος η στήλη Optimal Value τη βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής 
συνάρτησης 

 
Name Rows Cols Nonzeros Bytes BR Optimal Value 

       
25FV47 822 1571 11127 70477 5.5018458883E+03
80BAU3B 2263 9799 29063298952B 9.8723216072E+05
ADLITTLE 57 97 465 3690 2.2549496316E+05
AFIRO 28 32 88 794 -4.6475314286E+02
AGG 489 163 2541 21865 -3.5991767287E+07
AGG2 517 302 4515 32552 -2.0239252356E+07
AGG3 517 302 4531 32570 1.0312115935E+07
BANDM 306 472 2659 19460 -1.5862801845E+02
BEACONFD 174 262 3476 17475 3.3592485807E+04
BLEND 75 83 521 3227 -3.0812149846E+01
BNL1 644 1175 6129 42473 1.9776292856E+03
BNL2 2325 3489 16124127145 1.8112365404E+03
BOEING1 351 384 3865 25315BR -3.3521356751E+02
BOEING2 167 143 1339 8761BR -3.1501872802E+02
BORE3D 234 315 1525 13160B 1.3730803942E+03
BRANDY 221 249 2150 14028 1.5185098965E+03
CAPRI 272 353 1786 15267B 2.6900129138E+03
CYCLE 1904 2857 21322166648B -5.2263930249E+00
CZPROB 930 3523 14173 92202B 2.1851966989E+06
D2Q06C 2172 5167 35674258038 1.2278423615E+05
D6CUBE 416 6184 43888167633B 3.1549166667E+02
DEGEN2 445 534 4449 24657 -1.4351780000E+03
DEGEN3 1504 1818 26230130252 -9.8729400000E+02
DFL001 6072 12230 41873353192B 1.1266400000E+07 
E226 224 282 2767 17749 -1.8751929066E+01

                                                           
6. Συμπεριλαμβάνεται και η γραμμή κόστους.  
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ETAMACRO 401 688 2489 21915B -7.5571521774E+02
FFFFF800 525 854 6235 39637 5.5567961165E+05
FINNIS 498 614 2714 23847B 1.7279096547E+05
FIT1D 25 1026 14430 51734B -9.1463780924E+03
FIT1P 628 1677 10894 65116B 9.1463780924E+03
FIT2D 26 10500 138018 482330B -6.8464293294E+04
FIT2P 3001 13525 60784 439794B 6.8464293232E+04
FORPLAN 162 421 4916 25100BR -6.6421873953E+02
GANGES 1310 1681 7021 60191B -1.0958636356E+05
GFRD-PNC 617 1092 3467 24476B 6.9022359995E+06
GREENBEA 2393 5405 31499 235711B -7.2462405908E+07
GREENBEB 2393 5405 31499 235739B -4.3021476065E+06
GROW15 301 645 5665 35041B -1.0687094129E+08
GROW22 441 946 8318 50789B -1.6083433648E+08
GROW7 141 301 2633 17043B -4.7787811815E+07
ISRAEL 175 142 2358 12109 -8.9664482186E+05
KB2 44 41 291 2526B -1.7499001299E+03
LOTFI 154 308 1086 6718 -2.5264706062E+01
MAROS 847 1443 10006 65906B -5.8063743701E+04
MAROS-R7 3137 9408 1511204812587 1.4971851665E+06
MODSZK1 688 1620 4158 40908B 3.2061972906E+02
NESM 663 2923 13988 117828BR 1.4076073035E+07
PEROLD 626 1376 6026 47486B -9.3807580773E+03
PILOT 1442 3652 43220 278593B -5.5740430007E+02
PILOT.JA 941 1988 14706 97258B -6.1131344111E+03
PILOT.WE 723 2789 9218 79972B -2.7201027439E+06
PILOT4 411 1000 5145 40936B -2.5811392641E+03
PILOT87 2031 4883 73804 514192B 3.0171072827E+02
PILOTNOV 976 2172 13129 89779B -4.4972761882E+03
QAP8 913 1632 8304  2.0350000000E+02
QAP12 3193 8856 110700 5.2289435056E+02
QAP15 6331 22275 44244 1.0409940410E+03
RECIPE 92 180 752 6210B -2.6661600000E+02
SC105 106 103 281 3307 -5.2202061212E+01
SC205 206 203 552 6380 -5.2202061212E+01
SC50A 51 48 131 1615 -6.4575077059E+01
SC50B 51 48 119 1567 -7.0000000000E+01
SCAGR25 472 500 2029 17406 -1.4753433061E+07
SCAGR7 130 140 553 4953 -2.3313892548E+06
SCFXM1 331 457 2612 19078 1.8416759028E+04
SCFXM2 661 914 5229 37079 3.6660261565E+04
SCFXM3 991 1371 7846 53828 5.4901254550E+04
SCORPION 389 358 1708 12186 1.8781248227E+03
SCRS8 491 1169 4029 36760 9.0429998619E+02
SCSD1 78 760 3148 17852 8.6666666743E+00
SCSD6 148 1350 5666 32161 5.0500000078E+01
SCSD8 398 2750 11334 65888 9.0499999993E+02
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SCTAP1 301 480 2052 14970 1.4122500000E+03
SCTAP2 1091 1880 8124 57479 1.7248071429E+03
SCTAP3 1481 2480 10734 78688 1.4240000000E+03
SEBA 516 1028 4874 38627BR 1.5711600000E+04
SHARE1B 118 225 1182 8380 -7.6589318579E+04
SHARE2B 97 79 730 4795 -4.1573224074E+02
SHELL 537 1775 4900 38049B 1.2088253460E+09
SHIP04L 403 2118 8450 57203 1.7933245380E+06
SHIP04S 403 1458 5810 41257 1.7987147004E+06
SHIP08L 779 4283 17085 117083 1.9090552114E+06
SHIP08S 779 2387 9501 70093 1.9200982105E+06
SHIP12L 1152 5427 21597 146753 1.4701879193E+06 
SHIP12S 1152 2763 10941 82527 1.4892361344E+06 
SIERRA 1228 2036 9252 76627B 1.5394362184E+07 
STAIR 357 467 3857 27405B -2.5126695119E+02 
STANDATA 360 1075 3038 26135B 1.2576995000E+03 
STANDGUB 362 1184 3147 27836B -- 
STANDMPS 468 1075 3686 29839B 1.4060175000E+03 
STOCFOR1 118 111 474 4247 -4.1131976219E+04 
STOCFOR2 2158 2031 9492 79845 -3.9024408538E+04 
STOCFOR3 16676 15695 74004 -3.9976661576E+04 
TRUSS 1001 8806 36642 4.5881584719E+05 
TUFF 334 587 4523 29439B 2.9214776509E-01 
VTP.BASE 199 203 914 8175B 1.2983146246E+05 
WOOD1P 245 2594 70216 328905 1.4429024116E+00 
WOODW 1099 8405 37478 240063 1.3044763331E+00 

Πίνακας 5.3: Στατιστικά στοιχεία μετροπρογραμμάτων της κατηγορίας optimal. 

 
80BAU3B UP LO FX 
BOEING1 UP LO  
BOEING2 UP LO  
BORE3D UP LO FX 
CAPRI UP FX FR 
CYCLE UP FR 
CZPROB  FX 
DFL001 UP  
D6CUBE LO  
ETAMACRO UP LO FX 
FINNIS UP LO FX 
FIT1D UP  
FIT1P UP  
FIT2D UP  
FIT2P UP  
FORPLAN UP FX 
GANGES UP LO  
GFRD-PNC UP LO  
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GREENBEA UP LO FX 
GREENBEB UP LO FX FR 
GROW15 UP  
GROW22 UP  
GROW7 UP  
KB2 UP  
MODSZK1  FR 
NESM UP LO FX 
PEROLD UP LO FX FR 
PILOT UP LO FX 
PILOT.JA UP LO FX FR 
PILOT.WE UP LO FX FR 
PILOT4 UP FX FR PL 
PILOTNOV UP FX 
RECIPE UP LO FX 
SEBA UP LO  
SHELL UP LO FX 
SIERRA UP  
STAIR UP FX FR 
STANDATA UP FX 
STANDGUB UP FX 
STANDMPS UP FX 
TUFF UP LO FX FR 
VTP.BASE UP LO FX FR 

Πίνακας 5.4: Είδη ορίων για τα μετροπρογράμματα της κατηγορίας optimal. 

Ο Πίνακας 5.5 Περιλαμβάνει τα μετροπρογράμματα της κατηγορίας infeasible. Οι 
στήλες του έχουν την ίδια ερμηνεία με αυτές του Πίνακα 5.3. 
 

Name Rows Cols Nonzeros Bounds 
  

bgdbg1 349 407 1485 B  
bgetam 401 688 2489 B  
bgindy 2672 10116 75019  
bgprtr 21 34 90  
box1 232 261 912 B  
ceria3d 3577 824 17604 B FR  
chemcom 289 720 2190 B  
cplex1 3006 3221 10664 B  
cplex2 225 221 1059 B  
ex72a 198 215 682 B  
ex73a 194 211 668 B  
forest6 67 95 270 B  
galenet 9 8 16 B  
gosh 3793 10733 97257 B FR  
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gran 2569 2520 20151 B FX
greenbea 2505 5405 35159 B FR FX
itest2 10 4 17  
itest6 12 8 23  
klein1 55 54 696  
klein2 478 54 4585  
klein3 995 88 12107  
mondou2 313 604 1623 B  
pang 362 460 2666 B FR FX
pilot4i 411 1000 5145 B FR FX
qual 324 464 1714 B FX
reactor 319 637 2995 B FX
refinery 324 464 1694 B FX
vol1 324 464 1714 B FX
woodinfe 36 89 209 B  

Πίνακας 5.5: Στατιστικά στοιχεία μετροπρογραμμάτων της κατηγορίας infeasible. 

Ο επόμενος πίνακας περιέχει ορισμένα στατιστικά στοιχεία για τα 
μετροπρογράμματα της κατηγορίας Κennington. Η στήλη Bounds περιλαμβάνει το 
πλήθος των μεταβλητών που έχουν όρια. Αν για κάποιο μετροπρόγραμμα υπάρχει η 
τιμή 0 σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει όρια στις μεταβλητές. Οι βέλτιστες τιμές της 
αντικειμενικής συνάρτησης υπολογίστηκαν με το λύτη ALPO του Vanderbei σε SGI 
υπολογιστή. 

 
Name rows columns nonzeros bounds optimal value 

   
CRE-A 3517 4067 19054 0 2.3595407E+07 
CRE-B 9649 72447 328542 0 2.3129640E+07 
CRE-C 3069 3678 16922 0 2.5275116E+07 
CRE-D 8927 69980 312626 0 2.4454970E+07 
KEN-07 2427 3602 11981 7204 -6.7952044E+08 
KEN-11 14695 21349 70354 42698 -6.9723823E+09 
KEN-13 28633 42659 139834 85318 -1.0257395E+10 
KEN-18 105128 154699 512719 309398 -5.2217025E+10 
OSA-07 1119 23949 167643 0 5.3572252E+05 
OSA-14 2338 52460 367220 0 1.1064628E+06 
OSA-30 4351 100024 700160 0 2.1421399E+06 
OSA-60 10281 232966 1630758 0 4.0440725E+06 
PDS-02 2954 7535 21252 2134 2.8857862E+10 
PDS-06 9882 28655 82269 9240 2.7761038E+10 
PDS-10 16559 48763 140063 16148 2.6727095E+10 
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PDS-20 33875 105728 304153 34888 2.3821659E+10 

Πίνακας 5.6: Στατιστικά στοιχεία μετροπρογραμμάτων της κατηγορίας Kennington. 

Για τη χρησιμοποίηση των μετροπρογραμμάτων στο MATLAB γράφτηκε η 
συνάρτηση mps2mat. Η συνάρτηση αυτή μετατρέπει τα αποσυμπιεσμένα 
μετροπρογράμματα (αυτά που δεν έχουν όρια και περιοχές) στη μορφή 

0x
beqinAx..

xcmin T

≥
πμ                       (Π.5.1) 

όπου c, x ∈ ℜn, b ∈ ℜm, A ∈ ℜmxn και eqin μια μήτρα στήλη διαστάσεων mx1, τα 
στοιχεία του οποίου προσδιορίζουν το είδος των περιορισμών, με βάση την ακόλουθη 
σχέση 

⎪
⎩

⎪
⎨

≥
≤=

ii

iii

b)Ax( ,2
b)Ax(  ,1eqin

⎧ = ii b)Ax( ,0
 

Παράδειγμα 5.1: Να μετατραπεί το μετροπρόγραμμα afiro στη μορφή του 
προβλήματος (Π.5.1) και να λυθεί με τον πρωτεύοντα αλγόριθμο simplex. 

Λύση. Τα δεδομένα του afiro σε mps μορφή μετά την αποσυμπίεσή τους είναι 

 
NAME          AFIRO 
ROWS 
 E  R09 
 E  R10 
 L  X05 
 L  X21 
 E  R12 
 E  R13 
 L  X17 
 L  X18 
 L  X19 
 L  X20 
 E  R19 
 E  R20 
 L  X27 
 L  X44 
 E  R22 
 E  R23 
 L  X40 
 L  X41 
 L  X42 
 L  X43 
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 L  X45 
 L  X46 
 L  X47 
 L  X48 
 L  X49 
 L  X50 
 L  X51 
 N  COST 
COLUMNS 
    X01       X48               .301   R09                -1. 
    X01       R10              -1.06   X05                 1. 
    X02       X21                -1.   R09                 1. 
    X02       COST               -.4 
    X03       X46                -1.   R09                 1. 
    X04       X50                 1.   R10                 1. 
    X06       X49               .301   R12                -1. 
    X06       R13              -1.06   X17                 1. 
    X07       X49               .313   R12                -1. 
    X07       R13              -1.06   X18                 1. 
    X08       X49               .313   R12                -1. 
    X08       R13               -.96   X19                 1. 
    X09       X49               .326   R12                -1. 
    X09       R13               -.86   X20                 1. 
    X10       X45              2.364   X17                -1. 
    X11       X45              2.386   X18                -1. 
    X12       X45              2.408   X19                -1. 
    X13       X45              2.429   X20                -1. 
    X14       X21                1.4   R12                 1. 
    X14       COST              -.32 
    X15       X47                -1.   R12                 1. 
    X16       X51                 1.   R13                 1. 
    X22       X46               .109   R19                -1. 
    X22       R20               -.43   X27                 1. 
    X23       X44                -1.   R19                 1. 
    X23       COST               -.6 
    X24       X48                -1.   R19                 1. 
    X25       X45                -1.   R19                 1. 
    X26       X50                 1.   R20                 1. 
    X28       X47               .109   R22               -.43 
    X28       R23                 1.   X40                 1. 
    X29       X47               .108   R22               -.43 
    X29       R23                 1.   X41                 1. 
    X30       X47               .108   R22               -.39 
    X30       R23                 1.   X42                 1. 
    X31       X47               .107   R22               -.37 
    X31       R23                 1.   X43                 1. 
    X32       X45              2.191   X40                -1. 
    X33       X45              2.219   X41                -1. 
    X34       X45              2.249   X42                -1. 
    X35       X45              2.279   X43                -1. 
    X36       X44                1.4   R23                -1. 
    X36       COST              -.48 
    X37       X49                -1.   R23                 1. 
    X38       X51                 1.   R22                 1. 
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    X39       R23                 1.   COST               10. 
RHS 
    B         X50               310.   X51               300. 
    B         X05                80.   X17                80. 
    B         X27               500.   R23                44. 
    B         X40               500. 

ENDATA 

Εκτελώντας τη συνάρτηση mps2mat το μετροπρόγραμμα afiro.mps μετατρέπεται 
στη μορφή (Π.5.1) και αποθηκεύεται ως afiro.mat. Οι μήτρες A, c, b και eqin 
αποθηκευμένες ως αραιές στο MATLAB είναι 
 
>> A 
 
A = 
   (1,1)      -1.0000 
   (2,1)      -1.0600 
   (3,1)       1.0000 
  (24,1)       0.3010 
   (1,2)       1.0000 
   (4,2)      -1.0000 
   (1,3)       1.0000 
  (22,3)      -1.0000 
   (2,4)       1.0000 
  (26,4)       1.0000 
   (5,5)      -1.0000 
   (6,5)      -1.0600 
   (7,5)       1.0000 
  (25,5)       0.3010 
   (5,6)      -1.0000 
   (6,6)      -1.0600 
   (8,6)       1.0000 
  (25,6)       0.3130 
   (5,7)      -1.0000 
   (6,7)      -0.9600 
   (9,7)       1.0000 
  (25,7)       0.3130 
   (5,8)      -1.0000 
   (6,8)      -0.8600 
  (10,8)       1.0000 
  (25,8)       0.3260 
   (7,9)      -1.0000 
  (21,9)       2.3640 
   (8,10)     -1.0000 
  (21,10)      2.3860 
   (9,11)     -1.0000 
  (21,11)      2.4080 
  (10,12)     -1.0000 
  (21,12)      2.4290 
   (4,13)      1.4000 
   (5,13)      1.0000 
   (5,14)      1.0000 
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  (23,14)     -1.0000 
   (6,15)      1.0000 
  (27,15)      1.0000 
  (11,16)     -1.0000 
  (12,16)     -0.4300 
  (13,16)      1.0000 
  (22,16)      0.1090 
  (11,17)      1.0000 
  (14,17)     -1.0000 
  (11,18)      1.0000 
  (24,18)     -1.0000 
  (11,19)      1.0000 
  (21,19)     -1.0000 
  (12,20)      1.0000 
  (26,20)      1.0000 
  (15,21)     -0.4300 
  (16,21)      1.0000 
  (17,21)      1.0000 
  (23,21)      0.1090 
  (15,22)     -0.4300 
  (16,22)      1.0000 
  (18,22)      1.0000 
  (23,22)      0.1080 
  (15,23)     -0.3900 
  (16,23)      1.0000 
  (19,23)      1.0000 
  (23,23)      0.1080 
  (15,24)     -0.3700 
  (16,24)      1.0000 
  (20,24)      1.0000 
  (23,24)      0.1070 
  (17,25)     -1.0000 
  (21,25)      2.1910 
  (18,26)     -1.0000 
  (21,26)      2.2190 
  (19,27)     -1.0000 
  (21,27)      2.2490 
  (20,28)     -1.0000 
  (21,28)      2.2790 
  (14,29)      1.4000 
  (16,29)     -1.0000 
  (16,30)      1.0000 
  (25,30)     -1.0000 
  (15,31)      1.0000 
  (27,31)      1.0000 
  (16,32)      1.0000 
 
>> b 
 
b = 
   (3,1)       80 
   (7,1)       80 
  (13,1)      500 
  (16,1)       44 
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  (17,1)      500 
  (26,1)      310 
  (27,1)      300 
 
>> c 
 
c = 
   (1,2)      -0.4000 
   (1,13)     -0.3200 
   (1,17)     -0.6000 
   (1,29)     -0.4800 
   (1,32)     10.0000 
 
>> eqin' 
 
ans = 
  Columns 1 through 10  
 
     0     0     1     1     0     0     1     1     1     1 
 
  Columns 11 through 20  
 
     0     0     1     1     0     0     1     1     1     1 
 
  Columns 21 through 27  
 
     1     1     1     1     1     1     1 
 
Η πυκνότητα του μετροπρογράμματος afiro είναι 9.82%. Το afiro μπορεί τώρα να 
επιλυθεί με τη συνάρτηση simplex4g. Η βέλτιστη λύση που υπολογίστηκε μετά 
από 18 επαναλήψεις είναι 
 
>>[z,solution_time,niter,B,x_B,optimal]=simplex4g(A,c,b,eqin,... 
                                minmax,name,nz,jb,-1,1,0,2,0); 
 
>> z 
 
z = 
   -4.647531428571429e+002 
 
>> B 
 
B = 
  Columns 1 through 15  
 
1    2    5    7   16   17   21   23   13    3   35   36   30   38   18 
 
  Columns 16 through 27  
 
15    41    42    29    44    45    20    31     4    14    50    51 
 
>> x_B 
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x_B = 
  1.0e+002 * 
 
   0.80000000000000 
   0.25500000000000 
   0.58156016400764 
                  0 
   5.00000000000000 
   4.75920000000000 
   3.66437896206227 
                  0 
   0.18214285714286 
   0.54500000000000 
   0.21843983599235 
                  0 
   0.17504960936630 
                  0 
   0.24080000000000 
   0.61645377384810 
   1.33562103793773 
                  0 
   3.39942857142857 
                  0 
                  0 
   2.15000000000000 
   1.57568295368678 
   0.84800000000000 
   0.39941730686479 
   0.10200000000000 
   0.80786327246512 
 

Για περισσότερα ιστορικά στοιχεία για τα μετροπρογράμματα της κατηγορίας op-
timal δες [67]. Μια εκτενή ανάλυση της αραιότητας των μετροπρογραμμάτων καθώς 
και της απόδοσης του λύτη MINOS με χρήση στρατηγικών κλιμάκωσης και μερικής 
τιμολόγησης υπάρχει στην εργασία [108].  

Ένας τρόπος εντοπισμού περιορισμών που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένα 
γραμμικό πρόβλημα είναι αδύνατο, χωρίς να λυθεί με έναν λύτη παρουσιάζεται στην 
εργασία [33]. Η περιγραφή και ανάλυση των προβλημάτων του Kennington 
παρουσιάζεται στην αναφορά [29].  

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μετροπρογράμματα είναι αραιά προβλήματα. Στην 
Eικόνα 5.2 εμφανίζεται η κατανομή των μη μηδενικών στοιχείων της μήτρας Α για τα 
μετροπρογράμματα afiro, adlittle, blend και israel.  
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Εικόνα 5.2: Γραφική αναπαράσταση των μη μηδενικών στοιχείων της μήτρας Α. 

5.4. ΑΝΟΧΕΣ  

Κάθε πρακτική εφαρμογή των αλγορίθμων τύπου simplex υλοποιείται με 
περιορισμένη ακρίβεια σε έναν υπολογιστή. Αυτό το γεγονός οδηγεί σε προβλήματα 
στρογγυλοποίησης κατά την περιστροφή. Τα σφάλματα στρογγυλοποίησης μπορούν να 
αποφευχθούν επιλέγοντας μια ανοχή (tolerance) για το 0. Αυτό σημαίνει ότι αν η τιμή 
μιας μεταβλητής είναι κατ’ απόλυτη τιμή μικρότερη της ανοχής τότε αυτή τίθεται ίση με 
μηδέν. Οι ανοχές είναι απαραίτητες κατά την υλοποίηση των αλγορίθμων τύπου 
simplex. Στην υλοποίηση των αλγορίθμων τύπου simplex χρησιμοποιήθηκαν ανοχές 
στις μεταβλητές h, xB, sB N, dBB, yB, HB rN, sP και sQ. 

Η προγραμματιστική εμπειρία έδειξε ότι είναι πιο αποτελεσματικό να 
ομαδοποιούνται οι παραπάνω ποσότητες και να χρησιμοποιούνται σ’ αυτές 
διαφορετικές ανοχές. Η ομαδοποίηση που εφαρμόστηκε κατά την υλοποίηση των 
αλγορίθμων των κεφαλαίων 2, 3 και 4 έχει ως εξής 

• Ομάδα 1η:  Μεταβλητές xB, dBB, yBB B

• Ομάδα 2η:  Μεταβλητές sN, s , sp Q, HrN
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• Ομάδα 3η:  Μεταβλητή h 

Σε κάθε μία από τις ομάδες μπορεί να τεθεί και μία ανοχή. Η επιλογή των τιμών 
των ανοχών για κάθε μια ομάδα αφήνεται στον χρήστη. Κάθε συνάρτηση που 
αντιστοιχεί στους αλγορίθμους των κεφαλαίων 2, 3 και 4 δέχεται ως δεδομένα 
εισόδου τις μεταβλητές tol1, tol2 και tol3. Αυτές οι μεταβλητές αντιστοιχούν στις 
ανοχές των τριών προηγούμενων ομάδων και παίρνουν τιμές 0, 1, 2, ή 3. Η τιμή κάθε 
ανοχής προσδιορίζεται από την ακόλουθη σχέση 

tol tol2 tol31 1 10
2 10
3 10

10

8

6

, , ,
,

= ⎨
⎪

⎩
⎪
⎪

−

−

−

m eps A||0, max( ,n)* *||⎧
⎪

∞

 

όπου eps είναι η σχετική ακρίβεια του MATLAB. Η τιμή της είναι 2.2204Ε–16. 
Η χρήση ανοχών απαιτεί μεγάλη προσοχή, γιατί λάθος επιλογή μπορεί να οδηγήσει 

στην εκτέλεση περισσότερων επαναλήψεων ή στην εύρεση λάθους βέλτιστης λύσης ή 
ακόμα και σε μη επίλυση του γραμμικού προβλήματος. 

5.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ 

Ο σημαντικότερος λόγος στον οποίο οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό η αδυναμία 
επίλυσης των μετροπρογραμμάτων είναι η ύπαρξη στοιχείων περιστροφής με απόλυτη 
τιμή κοντά στο μηδέν. Η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων περιστροφής οφείλεται στη 
μεγάλη διάσταση των προβλημάτων και στη διαφορά μεγέθους των τιμών των 
στοιχείων της μήτρας των συντελεστών Α. Η πραγματοποίηση διαίρεσης με το μηδέν 
έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή λάθους εκτέλεσης (run-time error, divide by zero) 
των αλγορίθμων και άρα τη διακοπή της εκτέλεσής τους. Το πρόβλημα αυτό μπορεί 
να ξεπεραστεί αν η μήτρα των περιορισμών Α περιλαμβάνει στοιχεία των οποίων οι 
τιμές δεν διαφέρουν σημαντικά σε μέγεθος. Τέτοιες μήτρες ονομάζονται καλά-
κλιμακωμένες (well-scaled) [111]. Γραμμικά προβλήματα με μήτρες καλά-
κλιμακωμένες προάγουν την αριθμητική ακρίβεια (arithmetic accuracy) των 
αλγορίθμων και μειώνουν δραματικά την υπολογιστική προσπάθεια που απαιτείται 
για την επίλυσή τους. 

Για τη μετατροπή μιας μήτρας σε καλά-κλιμακωμένη μήτρα έχουν αναπτυχθεί 
αρκετές τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές ονομάζονται τεχνικές κλιμάκωσης (scaling tech-
niques). Οι πρώτες από αυτές και οι πιο καθιερωμένες αναπτύχθηκαν από τον Tomlin 
[167]. Στη συνέχεια περιγράφεται η τεχνική η οποία χρησιμοποιήθηκε στις 
υπολογιστικές μελέτες του Κεφαλαίου 7. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή ως τεχνική της 
ισορρόπησης (equilibration technique).  

• Tεχνική της ισορρόπησης. Εύρεση του μεγαλύτερου κατά απόλυτη τιμή 
στοιχείου κάθε στήλης της μήτρας Α από τη σχέση 
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colmax(j) = max {|aij| : i = 1, 2, ..., m}, j = 1, 2, ..., n 

 και πολλαπλασιασμός της στήλης Α.j, j = 1, 2, ..., n με τον αριθμό 1/colmax(j) 
έτσι ώστε το μεγαλύτερο στοιχείο της να είναι +1 ή -1. Στη συνέχεια γίνεται 
έλεγχος αν κάθε γραμμή της μήτρας Α περιλαμβάνει τη μονάδα ως μεγαλύτερο 
κατά απόλυτη τιμή στοιχείο. Αν δεν την περιλαμβάνει τότε επαναλαμβάνεται η 
ίδια διαδικασία με την κλιμάκωση κατά στήλες. Το μεγαλύτερο κατά απόλυτη 
τιμή στοιχείο κάθε γραμμής βρίσκεται από τη σχέση 

rowmax(j) = max {|aij| : j = 1, 2, ..., n}, i = 1, 2, ..., n 

 πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η εύρεση του μεγαλύτερου κατά απόλυτη τιμή 
στοιχείου κάθε στήλης (γραμμής) γίνεται από τη μήτρα Α, ο πολλαπλασιασμός 
με τον αριθμό 1/colmax (1/rowmax) περιλαμβάνει και τα διανύσματα κόστους 
(δεξιού μέρους). Επίσης η βέλτιστη λύση ενός κλιμακωμένου γραμμικού 
προβλήματος (scaled linear problem) διαφέρει από τη βέλτιστη λύση του 
αρχικού. Η διαφορά αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι η βέλτιστη λύση ενός 
κλιμακωμένου προβλήματος είναι και αυτή κλιμακωμένη. Η μετατροπή από την 
κλιμακωμένη βέλτιστη λύση σ’ αυτήν του αρχικού προβλήματος γίνεται από τη 
σχέση 

(colmulti)T ⊗ x 

όπου ⊗ συμβολίζει τον πολλαπλασιασμό του Hadamard και colmulti είναι ένα 
διάνυσμα διαστάσεων (1 x n), τα στοιχεία του οποίου είναι οι πολλαπλασιαστές 
των στηλών της μήτρας Α. Τέλος η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής 
συνάρτησης είναι ίδια και στα δύο προβλήματα (κλιμακωμένο και αρχικό). 

Η χρήση τεχνικών κλιμάκωσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση 
μετροπρογραμμάτων. Η επίλυση του μετροπρογράμματος e226 με τον αλγόριθμο 
simplex κλιμάκωση έχει ως αποτέλεσμα την εύρεση λανθασμένης βέλτιστης 
αντικειμενικής τιμής 

 
>> load e226 
 
>>[z,solution_time,niter,B,x_B,optimal]=simplex4g(A,c,b,eqin,... 
   minmax,name,nz,jb,-1,1,0,2,0); 
 
>> z 
 
z = 
  22.00433203203962 
 
>> niter 
 
niter = 
   430 
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Αν χρησιμοποιηθεί κλιμάκωση, το πρόβλημα e226 επιλύεται σωστά. 
 
[A,c,b,global_max,col_multi,row_multi,lpscale]=scaling1(A,c,b); 
 
>> global_max 
 
global_max = 
     1  
 
>>[z,solution_time,niter,B,x_B,optimal]=simplex4g(A,c,b,eqin,... 
   minmax,name,nz,jb,-1,1,0,2,0); 
 
>> z 
 
z = 
 -18.75192906658198 
 
>> niter 
 
niter = 
   831 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πολλά γραμμικά προβλήματα είναι μορφοποιημένα κατά τρόπο που τα καθιστά 
ακατάλληλα για άμεση επίλυση από ένα λύτη (solver). Η ακατάλληλη μορφή των 
γραμμικών προβλημάτων πολλές φορές οφείλεται στην αυτόματη δημιουργία τους 
από εργαλεία μοντελοποίησης (modeling tools). Είναι πολύ σημαντικό η 
μοντελοποίηση ενός γραμμικού προβλήματος να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε αυτό 
να επιλύεται αποτελεσματικά από έναν λύτη. Η πρακτική όμως είναι τελείως 
διαφορετική. Τα εργαλεία μοντελοποίησης τείνουν να επιλέγουν μορφοποιήσεις οι 
οποίες είναι εύκολες στην κατανόηση και στην τροποποίηση αλλά δύσκολες για 
επίλυση. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των γραμμικών 
προβλημάτων και, αν είναι δυνατό, η απλοποίησή τους πριν επιλυθούν από κάποιο 
λύτη. Η απλοποίηση ενός γραμμικού προβλήματος κρίνεται επιτακτική σε περίπτωση 
που αυτό είναι μεγάλης κλίμακας (large scale). Το αποτέλεσμα της απλοποίησης είναι 
ένα ισοδύναμο πρόβλημα με μικρότερες διαστάσεις. 

Για το μετασχηματισμό ή απλοποίηση ενός γραμμικού προβλήματος εφαρμόζονται 
διάφορες ευρετικές μέθοδοι (heuristic methods) οι οποίες στο γραμμικό 
προγραμματισμό ονομάζονται προλυτικές διαδικασίες (presolve procedures). Η 
ανάλυση αυτού του είδους που εφαρμόζεται σε ένα γραμμικό πρόβλημα ονομάζεται 
προλυτική ανάλυση (presolve analysis). To θέμα της προλυτικής ανάλυσης έχει 
καλυφθεί σε βάθος από πολλούς ερευνητές στην κατηγορία των αλγορίθμων τύπου 
simplex, δες [10], [19], [27], [127], [168] αλλά και στην κατηγορία των αλγορίθμων 
εσωτερικών σημείων, δες [1], [2], [59], [76], [106], [118] και [120]. Η προλυτική 
ανάλυση πετυχαίνει τη μείωση του χρόνου επίλυσης ενός γραμμικού προβλήματος και 
κάνει δυνατή την επίλυση γραμμικών προβλημάτων μεγάλης κλίμακας τα οποία είναι 
δύσκολο να επιλυθούν στην αρχική τους μορφή. Οι στόχοι της προλυτικής 
διαδικασίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Μείωση των διαστάσεων του γραμμικού προβλήματος. 
2. Καλυτέρευση των αριθμητικών ιδιοτήτων και των υπολογιστικών 
χαρακτηριστικών των γραμμικών προβλημάτων. 

3. Ανίχνευση αν το γραμμικό πρόβλημα είναι αδύνατο ή απεριόριστο. 
4. Επισήμανση ορισμένων ιδιοτήτων του γραμμικού προβλήματος οι οποίες 
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δεν είχαν γίνει φανερές κατά τη διάρκεια μοντελοποίησής του. 

Η αιτιολόγηση του πρώτου στόχου είναι προφανής. Η ελάττωση των διαστάσεων 
ενός γραμμικού προβλήματος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της υπολογιστικής 
αποτελεσματικότητάς του. Αυτό συμβαίνει γιατί η πολυπλοκότητα των αλγορίθμων 
τύπου simplex αλλά και των εσωτερικών σημείων εξαρτάται από τη διάσταση του 
γραμμικού προβλήματος. Ο δεύτερος στόχος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 
σφαλμάτων ακριβείας που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός 
προβλήματος. Ο τρίτος στόχος επιτρέπει την ανίχνευση αν το πρόβλημα είναι 
αδύνατο ή απεριόριστο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται το “πέρασμα” του 
προβλήματος σε έναν λύτη. Ο τέταρτος στόχος επιτρέπει την επισήμανση ορισμένων 
ιδιοτήτων του προβλήματος όπως ο εκφυλισμός, η κύκλωση και το μέγεθος των 
δεδομένων του. 

Ο σημαντικός ρόλος της προλυτικής ανάλυσης στο γραμμικό προγραμματισμό 
αναγνωρίστηκε από πολύ νωρίς. Στην εργασία του οι Brearley et al. [27] περιέγραψαν 
ορισμένες προλυτικές διαδικασίες για το γραμμικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα 
πρότειναν τα εξής: 

1. Εντοπισμό και διαγραφή ισοτικών περιορισμών που περιλαμβάνουν ένα 
μόνο μη μηδενικό στοιχείο (singleton rows). 

2. Παράλειψη ανισοτικών περιορισμών οι οποίοι θα είναι πάντοτε χαλαροί. 
3. Αφαίρεση ορίων από περιορισμούς οι οποίοι συνεπάγονται αρκετές 
μεταβλητές με όρια. 

4. Αφαίρεση ορίων από δυϊκές μεταβλητές. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Brearley et al. [27] κατάφεραν να περιγράψουν 
διαδικασίες διαγραφής από το γραμμικό πρόβλημα σχετικά απλών πλεονασμών αλλά 
απέτυχαν να ανακαλύψουν περισσότερο πολύπλοκες σχέσεις οι οποίες μειώνουν 
περαιτέρω τις διαστάσεις του προβλήματος. 

Σύμφωνα με τον Paparrizos [144], οι προλυτικές διαδικασίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με αρκετούς τρόπους. Επιλέγονται αρχικά μερικά κριτήρια τα οποία 
είτε ισχυροποιούν τα όρια των μεταβλητών είτε εντοπίζουν πλεονασματικές γραμμές 
και στήλες και εφαρμόζονται στο αρχικό πρόβλημα. Τα ίδια κριτήρια εφαρμόζονται 
στη συνέχεια και στο νέο πρόβλημα που κατασκευάζεται. Οι προλυτικές διαδικασίες 
μπορούν να επαναλαμβάνονται μέχρις ότου κανένα κριτήριο δεν βρίσκει εφαρμογή ή 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο είναι επιθυμητό. Επίσης, οι προλυτικές 
διαδικασίες μπορούν να εφαρμοστούν από οποιονδήποτε λύτη ανεξαρτήτως του 
αλγορίθμου που χρησιμοποιεί. Πρέπει να τονισθεί τέλος ότι η εύρεση όλων των 
πλεονασματικών γραμμών και στηλών ενός γραμμικού προβλήματος είναι μια 
διαδικασία υπολογιστικά δαπανηρή. 

Πριν περιγραφούν ορισμένες προλυτικές διαδικασίες κρίνεται σκόπιμο να 
οριστούν κάποιοι συμβολισμοί που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Με ai. ή Αi. 
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συμβολίζεται η i-γραμμή της μήτρας Α των περιορισμών ή όλα τα στοιχεία της i-
γραμμής εκτός από κάποιο στοιχείο το οποίο θα σημειώνεται. Αντίστοιχα με a.j ή Α.j 
συμβολίζεται η j-στήλη της Α ή όλα τα στοιχεία της j-στήλης εκτός από κάποιο 
στοιχείο το οποίο θα σημειώνεται. Επίσης, για αποφυγή της σύγχυσης που μπορεί να 
προκαλέσει στον αναγνώστη πρέπει να τονιστεί ότι με τις λέξεις μεταβλητές ή στήλες 
στη συνέχεια του κειμένου δηλώνονται οι μεταβλητές απόφασης του γραμμικού 
προβλήματος, ενώ με τις λέξεις περιορισμοί ή γραμμές δηλώνονται οι τεχνολογικοί 
περιορισμοί. 

Για ευκολία στην παρουσίαση της προλυτικής ανάλυσης θεωρούμε το ακόλουθο 
γραμμικό πρόβλημα στην κανονική μορφή (canonical form). 
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bxa...xaxab
bxa...xaxab..

xc...xcxcmin(max)

jjj

mmn22m11mm

2nn22221212

1nn12121111

nn2211

=≤≤

≤+++≤

≤+++≤
≤+++≤πμ

+++

    (Π.6.1) 

Σε μορφή μητρών το πρόβλημα (Π.6.1) γράφεται 

xxx
bAxb..

≤≤
≤≤πμ

xcmin(max) T

 

όπου c, x∈ℜn, A∈ℜmxn , x  = 0, x  = +∞, b ∈ (ℜ∪{-∞})m και b ∈ (ℜ∪{+∞})m. 

6.2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ SINGLETON ΙΣΟΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

Ένας ισοτικός περιορισμός της μορφής 

kj ,0a  0a μοναδικό bb = b = xa +... + xa + xa ijikiiinin2i21i1 ≠=∧≠με=   (6.1) 

όπου i = 1, 2, ..., m και k, j∈{1, 2, ..., n} ονομάζεται γραμμή με ένα μη μηδενικό 
στοιχείο (singleton row). Ένας περιορισμός της μορφής (6.1) προσδιορίζει μοναδικά 
την τιμή της μεταβλητής που εμφανίζεται σ’ αυτόν. 

Έστω aik ≠ 0. Ο περιορισμός (6.1) γράφεται 
 aikx = b                           (6.2) k i

Η τιμή της μεταβλητής xk προσδιορίζεται λύνοντας την εξίσωση (6.2). Έχουμε, 

ik

i
k a

b
x =                           (6.3) 
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Με βάση την εξίσωση (6.3) διακρίνουμε τις περιπτώσεις 
i).  xk ≥ 0 H τιμή αυτή ικανοποιεί τον αντίστοιχο περιορισμό μη αρνητικότητας 

και εισάγει ένα νέο όριο στη μεταβλητή xk. 

ii). xk
 < 0 H τιμή αυτή είναι πέρα από τα όρια της μεταβλητής xk, xk ∉ ( )kk x,x , 

δεν ικανοποιεί δηλαδή τον αντίστοιχο περιορισμό μη αρνητικότητας. 
Στην περίπτωση αυτή το πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο. 

 (6.3) Αν ο περιορισμός είναι της μορφής (6.1) τότε μια κατάλληλη μεταβλητή xk

προσδιορίζεται και στη συνέχεια αντικαθίσταται στους υπόλοιπους περιορισμούς του 
γραμμικού προβλήματος. Μετά την αντικατάσταση της μεταβλητής xk απαλείφεται 
από το πρόβλημα (Π.6.1) η i-singleton row και η k στήλη από τις μήτρες Α και c. Αν 
το στοιχείο cj≠0, τότε δημιουργείται στο Γ.Π. ένας σταθερός όρος για την 
αντικειμενική συνάρτηση. Ο σταθερός όρος, c , προκύπτει από τη σχέση c =c -c’0 0 0 j, 
όπου c’j=cjb . Επίσης διαγράφεται και το στοιχείο bi i. H απαλοιφή αυτή συχνά 
δημιουργεί μια νέα γραμμή με ένα μη μηδενικό στοιχείο και η διαδικασία συνεχίζεται. 

Προλυτική διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής singleton rows 

Bήμα 0: Υπολόγισε το σύνολο δεικτών Ι = {i : eqin[i] = 0 ∧ i = 1, ..., m}. Αν Ι = ∅, 
STOP, το πρόβλημα (Π.6.1) δεν περιλαμβάνει ισοτικούς περιορισμούς. 

Βήμα 1: Για κάθε i ∈ I έλεγξε αν η γραμμή Αi. περιλαμβάνει ένα μόνο μη μηδενικό 
στοιχείο. Αν δεν υπάρχει τέτοιο i, STOP, το πρόβλημα (Π.6.1) δεν 
περιλαμβάνει singleton rows. Διαφορετικά, βρες το j για το οποίο ισχύει aij

 ≠ 
0. 

Βήμα 2: Υπολόγισε το xj = bi/aij. Αν xj < 0, STOP, το πρόβλημα (Π.6.1) είναι 
αδύνατο. Διαφορετικά, υπολόγισε το διάνυσμα 

y = xjA.j                              (6.4) 

και θέσε 

⎯b = b–y                               (6.5) 

Βήμα 3: Αν cj≠0, υπολόγισε το σταθερό όρο της αντικειμενικής συνάρτησης από τη 
σχέση c0=c0-c’j, όπου c’j=cjbi. Διέγραψε τη στήλη Α.j, τη γραμμή Αi. και τα 
στοιχεία cj, bi και eqin[i]. Πήγαινε στο Βήμα 1. 

 
 1.   Procedure Singleton_Equality_Rows(A, c, b, eqin, scan) 
 2.   [m, n]: = size(A); 
 3.   for k = 1, 2, ..., scan  ⎯→ 

4.      [row j]: = find(eqin= 0); 
5.      if row ≠ ∅   ⎯→ 
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6.        for i = |row|, |row| -1, ..., 1  ⎯→ 
7.          i: = row(i); 
8.          nz: = nnz(A .); i

9.          if nz = 1 ⎯→ 
10.            [row1 col]: = find(A .); i

11.            b : = b  / Ai i i,col; 
12.            if b  ≥ 0  ⎯→ i

13.               y : = b  A., ; i col

: = [ ]; 14.                A.,col

15.                if c ≠0  ⎯→ col

16.                                  c =ccolb ; col i

17.                                  c =c -c ;   0 0 col

18.                             fi ←⎯ 
19.                             c : = [ ]; col

20.                b΄: = b–y; 
21.                A .: = [ ]; i

22.                b΄i : = [ ]; 
23.                eqin[i]: = [ ] 
24.            else 
25.              ‘The problem is infeasible’ 
26.           fi  ←⎯ 
27.         fi  ←⎯ 
28.      rof  ←⎯ 
29.    fi  ←⎯ 
30.  rof  ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 6.1: Διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής ισοτικών γραμμών με ένα    

μη μηδενικό στοιχείο. 
Παράδειγμα 6.1: Να βρεθούν και να διαγραφούν αν υπάρχουν singleton γραμμές στο 
παρακάτω γραμμικό πρόβλημα. 

8x3xx..
xxx3x2min

321

4321

≤+−πμ
+ − +

0 x,x,x,x
4x2
5x3x2x

10xx2

4321

3

421

31

≥
=

−≥−+−
=+

−

 

Λύση: Σε μορφή μητρών τα δεδομένα του προβλήματος είναι  
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c = [ –2   3  –1   1] 

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

−
=

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

=

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

−−
=

4
5

10
b,

0
2
0

eqin,

0200
3021

0102
A

⎥
⎤

⎢
⎡

⎥
⎤

⎢
⎡

⎥
⎤

⎢
⎡ − 810311

 

όπου 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥
=
≤

=
"",2
"",0
μορφής τηςςπεριορισμό,1

eqin  

Πρώτα υπολογίζουμε το σύνολο δεικτών Ι. Θα έχουμε 

{ } { }4 ,2 m ..., ,1i  0eqin:iI ]i[ ==∧==  

Για i = 4, η αντίστοιχη γραμμή της μήτρας Α περιλαμβάνει ένα μόνο μη μηδενικό 
στοιχείο (nnz(A4.) = 1). To μη μηδενικό στοιχείο βρίσκεται στη στήλη j = 3 και είναι 
a  = 2. Η μεταβλητή x43 j = x  ισούται με 3

2
2
4

a
b

x
43

4
3 ===  

Επειδή είναι x3 = 2 ≥ 0 υπολογίζουμε το διάνυσμα y από τη σχέση (6.4). Θα 
έχουμε 

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

=

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

==

4
0
2

2
0
1

2.Axy 33

⎥
⎤

⎢
⎡

⎥
⎤

⎢
⎡ 63

 

και στη συνέχεια αντικαθιστούμε το y στη σχέση (6.5). Θα έχουμε 

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

−
=

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

−

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

−
=−=

0
5

8

4
0
2

4
5

10
ybb

⎥
⎤

⎢
⎡

⎥
⎤

⎢
⎡

⎥
⎤

⎢
⎡ 268

−⎡ ⎤1 1 0

 

Διαγράφουμε τώρα τη στήλη Α. και τη γραμμή Α3 4. Η νέα μήτρα των περιορισμών 
θα είναι 

 

A =
− −⎣

⎢
⎢
⎢ ⎦

⎥
⎥
⎥

2 0 0
1 2 3
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Επίσης διαγράφουμε τα στοιχεία c3, b 4 και eqin[4]. Τα νέα c, b και eqin είναι 

[ ]
⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣

=
⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣−
=−=

2
0eqin,

5
8b,1 3 2c  

⎤⎡⎤⎡ 12

Πήγαινε στο Βήμα 1. Μετά την απαλοιφή της μεταβλητής x3 από το γραμμικό 
πρόβλημα δημιουργήθηκε ένας νέος ισοτικός περιορισμός με ένα μόνο μη μηδενικό 
στοιχείο. Εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία για i = 2 θα έχουμε τελικά τις εξής 
μήτρες. 

[ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=′⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
==⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
=

1
2

b,
2
1

eqin,13c,
32

01
A  

Παρατηρούμε ότι ενώ το αρχικό Γ.Π. είχε διαστάσεις m = 4 και n = 4, αυτές 
ελαττώθηκαν μετά την εφαρμογή της προλυτικής διαδικασίας και έγιναν m = 2 και n 
= 2. Διαγράφηκαν δηλαδή 2 singleton ισοτικοί περιορισμοί. 

Εφαρμόζοντας τη συνάρτηση sineqrow στο MATLAB καταλήγουμε στο ίδιο 
αποτέλεσμα. 
 
>> [A,c,b,eqin,m1,n1]=sineqrow(A,c,b,eqin,1) 
 
The problem has singleton rows 
 
A = 
    -1     0 
     2    -3 
 
c = 
     3     1 
 
b = 
    -2 
    -1 
 
eqin = 
     1 
     2 
 
m1 = 
     2 
 
n1 = 
     2 
 

Παρατηρήσεις για υλοποίηση σε Η/Υ:  
i) Στο προηγούμενο παράδειγμα η διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής singleton 
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ισοτικών γραμμών εφαρμόστηκε μία μόνο φορά (scan = 1). Επειδή ο έλεγχος για sin-
gleton γραμμές στη μήτρα των περιορισμών Α γίνεται από την τελευταία (m) προς την 
πρώτη γραμμή είναι δυνατόν να σχηματιστούν singleton γραμμές σε γραμμές οι 
οποίες έχουν ήδη ελεγχθεί. Για αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιείται ο 
έλεγχος για εντοπισμό singleton γραμμών αρκετές φορές (scan > 1).  

ii) Η προλυτική διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής singleton ισοτικών γραμμών 
μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της προλυτικής ανάλυσης. 

iii) Τα αποτελέσματα εξόδου που επιστρέφει η συνάρτηση sineqrow είναι οι 
μήτρες A, c, b και eqin. Αυτές εισάγονται ως δεδομένα εισόδου στην επόμενη 
προλυτική διαδικασία. 

6.3. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΗΛΩΝ 

Ένας περιορισμός της μορφής 

inin22i11ii bxa...xaxab ≤+++≤                   (6.6) 

όπου i = 1, 2, ... m ονομάζεται κενός (empty) αν ισχύει aij
 = 0, j = 1, 2, ..., n. Η i-

γραμμή ονομάζεται κενή γραμμή (empty row). Ένας περιορισμός της μορφής (6.6) 
μπορεί να είναι είτε πλεονασματικός (redundant), είτε αδύνατος (infeasible). Αυτό 
εξαρτάται από το είδος του περιορισμού και το πρόσημο του δεξιού μέρους. Όλες οι 
δυνατές περιπτώσεις συνοψίζονται στο ακόλουθο θεώρημα. 

Θεώρημα 1: Για κάθε μηδενική γραμμή i της μορφής (6.6) διακρίνουμε τις 
περιπτώσεις 

i. ai1x1 + ... + ainxn ≤ b i  και b i  ≥ 0. Ο περιορισμός είναι πλεονασματικός και 
μπορεί να διαγραφεί. 

ii. ai1x1 + ... + ainxn ≤ b i  και b i  < 0.  Το πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο. 
iii. ai1x1 + ... + ainxn ≥ b i  και b i  ≤ 0. Ο περιορισμός είναι πλεονασματικός και 

μπορεί να διαγραφεί. 
iv. ai1x1 + ... + ainxn ≥ b i  και b i  > 0. Το πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο. 
v. ai1x1 + ... + ainxn ≥ b i = b i  = bi και bi = 0. Ο περιορισμός είναι 

πλεονασματικός και μπορεί να διαγραφεί. 
vi. ai1x1 + ... + ainxn ≥ b i = b i  = bi και bi ≠ 0. Το πρόβλημα (Π.6.1) είναι 

αδύνατο. 

Απόδειξη. Για την απόδειξη των έξι περιπτώσεων του θεωρήματος θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί η τυποποιημένη μορφή (standard form) του προβλήματος (Π.6.1). 
Έχουμε 

i. Προσθέτοντας τη χαλαρή μεταβλητή xn+1
 ο περιορισμός γράφεται 

0x1 + ... + 0xn + xn+1 = b i  ≥ 0  
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 και  ικανοποιεί τον  περιορισμό μη αρνητικότητας  xn+1 ≥ 0, xn+1 ∈ 
[ ]1n1n x,x ++ . Είναι φανερό ότι η γραμμή αυτή περιλαμβάνει ένα  μόνο μη 
μηδενικό στοιχείο το ai,n+1

 
= 1. Σύμφωνα λοιπόν με την προηγούμενη 

προλυτική διαδικασία η γραμμή αυτή είναι singleton και μπορεί να 
διαγραφεί. 

ii. Προσθέτοντας τη χαλαρή μεταβλητή xn+1 ο περιορισμός γράφεται 

0x1 + ... + 0xn + xn+1 = b i  < 0 

 και δεν ικανοποιεί τον περιορισμό μη-αρνητικότητας xn+1 ≥ 0, xn+1 ∉ 
[ ]1n1n x,x ++ . Άρα το πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο. 

iii. Αφαιρώντας τη χαλαρή μεταβλητή xn+1 ο περιορισμός (6.6) γράφεται 

0x1 + ... + 0xn – xn+1 = bi  ≤ 0 

  και ισοδύναμα 

xn+1 = b i  ≥ 0 

Ισχύουν τα ίδια με την περίπτωση (i). 
iv. Αφαιρώντας τη χαλαρή μεταβλητή xn+1 ο περιορισμός γράφεται 

0x1 + ... + 0xn + xn+1 = bi  > 0 

  και ισοδύναμα 

xn+1 = bi  < 0 

Ισχύουν τα ίδια με την περίπτωση (ii). 
v. Επειδή ο περιορισμός είναι ισοτικής μορφής δε χρειάζεται να προστεθεί 

χαλαρή μεταβλητή. Ισχύει 

0x1 + ... + 0xn = bi
 = 0 

 Είναι φανερό ότι ο περιορισμός αυτός είναι πλεονασματικός και μπορεί να 
διαγραφεί. 

vi. Ισχύει 0x1 + ... + 0xn = bi ≠ 0. Είναι φανερό ότι η εξίσωση αυτή είναι 
αδύνατο να ισχύει. Άρα το πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο.           
    

  
Μια στήλη της μορφής 

cj  
a1j

a2j 
. . .

 
(6.7)
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amj

όπου j = 1, 2, ..., n ονομάζεται κενή (empty column) αν ισχύει aij = 0, i = 1, 2, ..., m. 
Κάθε στήλη της μορφής (6.7) μπορεί να είναι είτε πλεονασματική είτε να οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το γραμμικό πρόβλημα (Π.6.1) είναι απεριόριστο και το δυϊκό του 
αδύνατο. Ποια από τις δύο περιπτώσεις ισχύει εξαρτάται από το πρόσημο του 
στοιχείου της αντικειμενικής συνάρτησης cj. Όλες οι δυνατές περιπτώσεις 
συνοψίζονται στο παρακάτω θεώρημα. 

 

Θεώρημα 2: Για κάθε μηδενική στήλη j της μορφής (6.7) διακρίνουμε τις 
περιπτώσεις 

i. cj ≥ 0. H στήλη είναι πλεονασματική και μπορεί να διαγραφεί. 
ii. cj < 0. To πρόβλημα (Π.6.1) είναι απεριόριστο. 

Για την απόδειξη του Θεωρήματος 2 υποθέτουμε ότι το γραμμικό πρόβλημα 
(Π.6.1) πρόκειται να επιλυθεί με τον πρωτεύοντα αλγόριθμο simplex. Ο αλγόριθμος 
αυτός παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2.   

Απόδειξη. Το πρόβλημα (Π.6.1) είναι βέλτιστο αν οι δυϊκές χαρές μεταβλητές sN είναι 
μεγαλύτερες ή ίσες του μηδενός. Δηλαδή, πρέπει να ισχύει 

sN = cN - wTA ≥ 0                        (6.8) 

i.  Έστω ότι ισχύει cj ≥ 0. Η μη βασική μεταβλητή xj = 0 ικανοποιεί τη 
συνθήκη βελτιστότητας (6.8)  και δεν πρόκειται να επιλεγεί ως βασική 
μεταβλητή. Αυτό σημαίνει ότι στο βέλτιστο σημείο x* = (xB, xB N)  θα έχει 
τιμή x

T

j = 0 και θα ανήκει στο σύνολο των μη βασικών μεταβλητών j ∈ N. 
Άρα είναι πλεονασματική και μπορεί να διαγραφεί από το πρόβλημα 
(Π.6.1). 

ii.  Έστω ότι ισχύει cj < 0. Η μη βασική μεταβλητή xj = 0 δεν ικανοποιεί τη 
συνθήκη βελτιστότητας (6.8) και είναι δυνατόν να επιλεγεί ως βασική 
μεταβλητή. Επειδή όμως όλα τα στοιχεία aij είναι ίσα με μηδέν, το 
πρόβλημα (Π.6.1) είναι απεριόριστο. Σε περίπτωση που δίνεται το δυϊκό 
του προβλήματος (Π.6.1) το cj γίνεται bI στο δυϊκό. Επειδή είναι cj < 0 θα 
είναι και bI < 0. Το δυϊκό πρόβλημα σύμφωνα με το Θεώρημα 1, 
περίπτωση (ii) είναι αδύνατο.                                    
             

Προλυτική διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής κενών γραμμών και στηλών 

Βήμα 0: Για κάθε i = m, m–1, …, 2, 1 έλεγξε αν τα στοιχεία ai. είναι όλα ίσα με 
μηδέν. Αν υπάρχει τέτοιο i έλεγξε το δεξιό μέρος bi και το είδος του 
περιορισμού eqin[i] σύμφωνα με τις περιπτώσεις του Θεωρήματος 1. 
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Βήμα 1: Για κάθε j = n, n–1, ..., 2, 1 έλεγξε αν τα στοιχεία a.j είναι όλα ίσα με μηδέν. 
Αν υπάρχει τέτοιο j έλεγξε το πρόσημο του στοιχείου cj σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις του Θεωρήματος 2. 

Βήμα 2: Αν υπάρχει πλεονασματική κενή γραμμή διέγραψε τη γραμμή Aj. και τα 
στοιχεία bi και eqin[i]. Aν υπάρχει πλεονασματική κενή στήλη διέγραψε τη 
στήλη Α.j και το στοιχείο cj. 

 
1.   Procedure Empty_Rows_Columns(A, c, b, eqin) 

 2.   [m, n]: = size(A); 
 3.   for   i = m, m–1, ..., 1  ⎯→ 

4.      nz: = nnz(Ai.); 
5.      if   nz = 0  ⎯→ 
6.          if  bi ≥ 0 & eqin[i] = 1  ⎯→ 
7.             Ai.: = [ ]; 
8.             bi.: = [ ]; 
9.             eqin[i]: = [ ]; 

10.          elseif  bi < 0 & eqin[i] = 1 
11.             ‘The problem is infeasible’ 
12.              return; 
13.          elseif  bi ≤ 0 & eqin[i] = 2 
14.             Ai.: = [ ]; 
15.             bi.: = [ ];  
16.             eqin[i]: = [ ]; 
17.          elseif  bi > 0 & eqin[i] = 2 
18.             ‘The problem is infeasible’ 
19.              return; 
20.          elseif  bi = 0 & eqin[i] = 0 
21.              Ai.: = [ ]; 
22.              bi.: = [ ];  
23.              eqin[i]: = [ ]; 
24.          elseif  bi ≠ 0 & eqin[i] = 0 
25.             ‘The problem is infeasible’ 
26.              return; 
27.          fi  ←⎯ 
28.      fi   ←⎯ 
29.   rof   ←⎯ 
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30.   for   j = n, n–1, ..., 2, 1  ⎯→ 
31.      nz: = nnz(A.j); 
32.      if   nz = 0  ⎯→ 
33.          if  c  ≥ 0  ⎯→ i

34.             A.j: = [ ]; 
35.             cj.: = [ ]; 
36.          else 
37.             ‘The problem is unbounded and the dual is infeasible’ 
38.              return; 
39.          fi  ←⎯ 
40.      fi   ←⎯ 
41.   rof   ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 6.2: Διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής κενών γραμμών και 

στηλών. 

Παράδειγμα 6.2: Να βρεθούν και να διαγραφούν αν υπάρχουν κενές γραμμές και 
στήλες στο παρακάτω γραμμικό πρόβλημα. 

5xx3x0xx..
x2x4xx2xmin

54321

54321

≤+++−πμ
+ − −

0x,x,x,x,x
5x2x2x0x3x2
1x0x0x0x0x0

7x3xx0xx

54321

54321

54321

54321

≥
=−−++

−≥++++
≥−+++−

+−

 

Λύση. Σε μορφή μητρών τα δεδομένα του προβλήματα είναι 

[ ]24121c −−−=  

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

−
=

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

=

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣ −

−−
=

5
1

7
b,

0
2
2

eqin,
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A
⎥
⎤

⎢
⎡

⎥
⎤

⎢
⎡

⎥
⎤

⎢
⎡ − 5113011

 

To πλήθος των γραμμών είναι m = 4 και των στηλών n = 5. Πρώτα ελέγχουμε για 
κάθε i = 4, 3, 2, 1 αν υπάρχει γραμμή της μήτρας Α με όλα τα στοιχεία της ίσα με 
μηδέν. Πράγματι, για i = 3 τα στοιχεία a3j = 0, j = 1, ..., 5. Στη συνέχεια ελέγχουμε το 
είδος του περιορισμού και το αντίστοιχο δεξιό μέρος. Έχουμε, 

0x1 + 0x2 + 0x3 + 0x4 + 0x5 ≥ -1 
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Σύμφωνα με την περίπτωση (iii) του Θεωρήματος 1 ο περιορισμός είναι 
πλεονασματικός και μπορεί να διαγραφεί. Για τις υπόλοιπες τιμές του i δεν υπάρχει 
γραμμή της μήτρας Α με όλα τα στοιχεία ίσα με μηδέν. Διαγράφοντας τη γραμμή Α3. 
και τα στοιχεία b  και eqin3 [3] τα δεδομένα του προβλήματος μετά τις διαγραφές είναι 
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⎥
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⎢
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⎦⎢
⎢
⎢

⎣ −
−−=

5
7b,
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2eqin,
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31011A  

⎤⎡⎤⎡⎤⎡ − 5113011

Στη συνέχεια ελέγχουμε για κάθε j = 5, 4, 3, 2, 1 αν υπάρχει στήλη της μήτρας Α 
με όλα τα στοιχεία της ίσα με μηδέν. Για j = 3 τα στοιχεία ai3 = 0, i = 1, 2, 3. Για να 
δούμε αν η στήλη Α.3 είναι πλεονασματική ή το πρόβλημα είναι απεριόριστο πρέπει 
να ελέγξουμε το πρόσημο στη γραμμή κόστους του στοιχείου c . Έχουμε 3

1 
0 
0 
0 

Σύμφωνα με την περίπτωση (i) του Θεωρήματος 2 η στήλη είναι πλεονασματική 
(γιατί c3 = 1 > 0) και μπορεί να διαγραφεί. Για τις υπόλοιπες τιμές του j δεν υπάρχει 
στήλη της μήτρας Α που να έχει όλα τα στοιχεία ίσα με μηδέν. Προχωρώντας στη 
διαγραφή της στήλης Α.  και του στοιχείου c3 3 τα τελικά δεδομένα του προβλήματος 
μετά τις διαγραφές είναι 
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Οι νέες διαστάσεις του προβλήματος είναι m = 3 και n = 4. Διαγράφηκαν μια κενή 
γραμμή και μια κενή στήλη. Εφαρμόζοντας τη συνάρτηση empty στο MATLAB 
καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. 
 
>> [A,c,b,eqin]=empty(A,c,b,eqin) 
 
m1 = 
     3 
 
n1 = 
     4 
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The problem has empty rows 
 
A = 
     1    -1     3     1 
    -1     1     1    -3 
     2     3    -1     2 
 
c = 
    -1     2    -4    -2 
 
b = 
     5 
     7 
     5 
 
eqin = 
     1 
     2 
     0 
 

Παρατηρήσεις για υλοποίηση σε Η/Υ:  
i). H προλυτική διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής κενών γραμμών και στηλών 

μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της προλυτικής ανάλυσης. 
ii). Η διαγραφή κενών γραμμών και στηλών κρίνεται απαραίτητη γιατί ελαττώνει 

την πιθανότητα εμφάνισης σφαλμάτων ακριβείας. 
iii) Τα αποτελέσματα εξόδου που επιστρέφει η διαδικασία είναι οι μήτρες A, c, b, 

eqin. Αυτές εισάγονται ως δεδομένα εισόδου στην επόμενη προλυτική διαδικασία. 

6.4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΙΣΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ 
ΕΝΑ ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Ένας περιορισμός της μορφής 

kj ,0a  0a μοναδικό bxa...xaxab ijikinin21211ii ≠=∧≠με≤+++≤     (6.9) 

όπου i = 1, 2, ..., m και k, j ∈ [1, 2, ..., n] ονομάζεται ανισοτικός με ένα μη μηδενικό 
στοιχείο (singleton inequality constraint). Ένας περιορισμός αυτής της μορφής μπορεί 
να είναι είτε πλεονασματικός είτε να προσδιορίζει ώστε το πρόβλημα (Π.6.1) είναι 
αδύνατο. Για τη διάκριση των περιπτώσεων είναι χρήσιμο να τονισθεί ότι όλες οι 
μεταβλητές απόφασης του γραμμικού προβλήματος (Π.6.1) υπόκεινται στους 
περιορισμούς μη αρνητικότητας 

jjj xxx ≤≤                          (6.10) 

ή ισοδύναμα 

[ ]jjj x,xx ∈                            (6.11) 
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όπου j = 1, 2, ..., n, x j  = 0 και x j  = +∞. Όλες οι δυνατές περιπτώσεις συνοψίζονται 
στο ακόλουθο θεώρημα. 

Θεώρημα 3: Αν ο περιορισμός (6.9) είναι της μορφής aikxk ≤ b i  διακρίνουμε τις 
περιπτώσεις 

i. aik > 0 ∧ b i  < 0. Το πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο. 
ii. aik < 0 ∧ b i  > 0. Ο περιορισμός i είναι πλεονασματικός. 
iii. aik > 0 ∧ b i  = 0. Ο περιορισμός i και η στήλη k ένας πλεονασματικός. 
iv. aik < 0 ∧ b i  = 0. Ο περιορισμός i είναι πλεονασματικός. 

Αν ο περιορισμός (6.9) είναι της μορφής aikxk ≥ b i  διακρίνουμε τις 
περιπτώσεις. 

v. aik > 0 ∧ b i  < 0. O περιορισμός i είναι πλεονασματικός. 
vi. aik < 0 ∧ b i  > 0. Το γραμμικό πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο. 
vii. aik > 0 ∧ b i  = 0. Ο περιορισμός i είναι πλεονασματικός. 
viii. aik < 0 ∧ b i  = 0. Ο περιορισμός i και η στήλη j είναι πλεονασματικοί. 

Απόδειξη. Θα αποδείξουμε κάθε μία από τις οκτώ περιπτώσεις χωριστά. 
i. Έστω ότι ισχύει aik > 0 ∧ b i  < 0. Ο ανισοτικός περιορισμός (6.9) γράφεται 

ik

i
kikik a

bxbxa ≤⇒≤                    (6.12) 

 όπου b i /aik < 0. Τα όρια που προκύπτουν για την μεταβλητή xk από τη 
σχέση (6.12) είναι  

       xk ∈ [ ′
kx , ′

kx ] = [-∞, bi /aik] 

Η μεταβλητή xk όμως ικανοποιεί τις σχέσεις (6.10) και (6.11). Στην 
περίπτωση αυτή το πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο γιατί 

[ ] [ ] ∅=∞+∧⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∞−=∧⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ′′ ,0

a
b,x,xx,x

ik

i
kkkk  

ii. Έστω ότι ισχύει aik < 0 ∧ b i > 0. Ο περιορισμός (6.9) γράφεται 

ik

i
kikik a

bxbxa ≥⇒≤                   (6.13) 

 όπου b i /aik < 0. Τα όρια που προκύπτουν για την μεταβλητή xk από τη 
σχέση (6.13) είναι  

xk ∈ [ ′
kx , ′

kx ] = [ bi /aik, +∞] 

Επειδή ισχύει 
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[ ] [ ] [ ]∞+=∞+∧⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∞+=∧⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ′′ ,0,0,

a
bx,xx,x

ik

i
iikk  

 αυτό σημαίνει ότι τα όρια της μεταβλητής xk δεν μεταβάλλονται και άρα ο 
περιορισμός i είναι πλεονασματικός και μπορεί να διαγραφεί. 

iii. Έστω ότι ισχύει aik > 0 ∧ b i = 0. Ο περιορισμός (6.9) γράφεται 

0x0xa kkik ≤⇒≤                     (6.14) 

 Τα όρια που προκύπτουν από τη σχέση (6.14) για τη μεταβλητή xk είναι  

xk ∈ [ ′
kx , ′

kx ] = [+∞, 0]. Επειδή ισχύει 
 

[ ] [ ] [ ] 0,00,x,xx,x kkkk =∞+∧∞−=∧⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ′′  

  
έχουμε xk = 0. Η μεταβλητή xk = 0 έχει πάρει συγκεκριμένη τιμή. 
Σύμφωνα με την περίπτωση (i) της ενότητας εντοπισμού και διαγραφής 
ισοτικών γραμμών με ένα μη μηδενικό στοιχείο, ο περιορισμός i είναι 
πλεονασματικός και μπορεί να διαγραφεί. Στη συνέχεια η μεταβλητή xk 
μπορεί να αντικατασταθεί στους υπόλοιπους περιορισμούς και έτσι να 
απαλειφθεί από το γραμμικό πρόβλημα (Π.6.1). Επειδή όμως ισχύει xk = 0 
δε χρειάζεται να αντικατασταθεί και μπορεί να διαγραφεί χωρίς περαιτέρω 
υπολογισμούς. 

iv. Έστω ότι ισχύει aik < 0 ∧ b i = 0. Ο περιορισμός (6.9) γράφεται 

0x0xa kkik ≥⇒≤                      (6.15) 

Τα όρια της μεταβλητής xk όπως προκύπτουν από τη σχέση (6.15) είναι   

xk ∈ [ xk
′ , xk

′ ] = [0, +∞]. Τα νέα όρια αποτελούνται από την τομή των 

αρχικών με αυτά που προέκυψαν από τη σχέση (6.15). Έχουμε 

[ ] [ ] [ ] [ ∞+=∞+∧∞=∧⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ]′′ ,0,0,0x,xx,x kkkk  

Τα όρια της μεταβλητής xk δεν μεταβάλλονται και άρα ο i περιορισμός 
είναι πλεονασματικός και μπορεί να διαγραφεί. 

v. Έστω ότι aik > 0 ∧ b i < 0. O περιορισμός (6.9) γράφεται 

ik

i
kikik a

b
xbxa ≥⇒≥  
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 όπου b i /aik
 < 0. Iσχύουν τα ίδια με την περίπτωση (ii). 

vi. Έστω ότι ισχύει aik < 0 ∧ bi > 0. Ο περιορισμός (9) γράφεται 

ik

i
kikik a

b
xbxa ≤⇒≥  

όπου b i /aik
 < 0. Iσχύουν τα ίδια με την περίπτωση (i). 

vii. Έστω ότι ισχύει aik > 0 ∧ bi  = 0. Ο περιορισμός (6.9) γράφεται 

a x b xik k i k≥ ⇒ ≥ 0  

Iσχύουν τα ίδια με την περίπτωση (iv). 
viii. Έστω ότι ισχύει aik < 0 ∧ bi  = 0. Ο περιορισμός (6.9) γράφεται 

0xbxa kikik ≤⇒≥  

Iσχύουν τα ίδια με την περίπτωση (iii).                             

Προλυτική διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής singleton ανισοτικών γραμμών 

Βήμα 0: Υπολόγισε το σύνολο δεικτών Ι = {i: eqin[i] ≠ 0, i = 1, ..., m}. Αν Ι = ∅, STOP, 
το πρόβλημα (Π.6.1) δεν περιλαμβάνει ανισοτικούς περιορισμούς. 

Βήμα 1: Για κάθε i ∈ I έλεγξε αν η γραμμή Αi. περιλαμβάνει ένα μόνο μη μηδενικό 
στοιχείο. Α δεν υπάρχει τέτοιο i, STOP, το πρόβλημα (Π.6.1) δεν 
περιλαμβάνει singleton rows. Διαφορετικά, βρες το j για το οποίο ισχύει aij ≠ 
0. 

Βήμα 2: Αν eqin[i] = 1 έλεγξε ποια από τις περιπτώσεις (i) έως (iv) του Θεωρήματος 3 
ισχύει. 

Βήμα 3: Αν eqin[i] = 2 έλεγξε ποια από τις περιπτώσεις (i) έως (viii) του Θεωρήματος 
3 ισχύει. 

Βήμα 4: Διέγραψε τη γραμμή Ai., τη στήλη Α.j και τα στοιχεία cj,eqin[i] και ανάλογα 
με την περίπτωση του Θεωρήματος 3 που ισχύει, ένα από τα b i ή b i . 

1.   Procedure Singleton_Inequality_Rows(A, c, b, eqin) 
 2.   [m, n]: = size (A); 
 3.   [row, j]: = find(eqin ≠ 0);    

4.   if  ⏐row⏐≠ ∅ 
5.      for  i = ⏐row⏐, ⏐row⏐ – 1, …, 1  ⎯→ 
6.          nz: = nnz(A .); i

7.          if    nz = 1  ⎯→ 
8.               [row1, col]: = find (A .); i

9.               if  eqin[i] = 1  ⎯→ 
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10.                  if  Ai,col > 0  &  bi < 0  ⎯→ 
11.                     ‘The problem is infeasible’ 
12.                     return; 
13.                  elseif  Ai,col < 0  &  bi > 0 
14.                     Ai.: = [ ]; 
15.                     bi: =[ ]; 
16.                     eqin[i]: = [ ]; 
17.                  elseif  Ai,col > 0  &  bi = 0 
18.                     Ai.: = [ ]; 
19.                     bi: = [ ]; 
20.                     eqin[i]: = [ ]; 
21.                     ccol: = [ ] ; 
22.                     A.,col: = [ ]; 
23.                  elseif  Ai,col < 0  &  bi = 0 
24.                     Ai.: = [ ]; 
25.                     bi: =[ ]; 
26.                     eqin[i]: = [ ]; 
27.                  fi  ←⎯ 
28.               fi  ←⎯ 
29.               if  eqin[i] = 2  ⎯→ 
30.                  if  Ai,col > 0  &  bi < 0  ⎯→ 
31.                     Ai.: = [ ]; 
32.                     bi: =[ ]; 
33.                     eqin[i]: = [ ]; 
34.                  elseif  Ai,col < 0  &  bi > 0  ⎯→ 
35.                     ‘The problem is infeasible’ 
36.                     return; 
37.                  elseif  Ai,col > 0  &  bi = 0 
38.                     Ai.: = [ ]; 
39.                     bi: = [ ]; 
40.                     eqin[i]: = [ ]; 
41.                  elseif  Ai,col < 0  &  bi = 0 
42.                     Ai.: = [ ]; 
43.                     bi: =[ ]; 
44.                     eqin[i]: = [ ]; 
45.                     ccol: = [ ] ; 
46.                     A.,col: = [ ]; 
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47.                  fi  ←⎯ 
48.               fi  ←⎯ 
49.          fi  ←⎯ 
50.      fi  ←⎯ 
51.   fi  ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 6.3: Διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής singleton ανισοτικών 

γραμμών. 

Παράδειγμα 6.3: Να βρεθούν και να διαγραφούν αν υπάρχουν πλεονασματικές 
γραμμές και στήλες στο παρακάτω γραμμικό πρόβλημα. 

0x,x,x,x
12x2xx3x
0x2
8xx3xx..

x5xx2x3min

4321

4321

1

4321

4321

≥
≤−+−−
≥−
≤+++πμ

−−+−

 

 
Λύση. Πρώτα ελέγχουμε αν υπάρχουν ανισοτικοί περιορισμοί στο γραμμικό 
πρόβλημα. Υπολογίζουμε το σύνολο δεικτών Ι = {i: eqin[i] ≠ 0} = {1, 2, 3}. Επειδή Ι ≠ 
∅ υπάρχουν ανισοτικοί περιορισμοί. Στη συνέχεια ελέγχουμε αν υπάρχει ανισοτικός 
περιορισμός με ένα μόνο μη μηδενικό στοιχείο. Πράγματι, για i = 2 έχουμε μία single-
ton γραμμή. Το μη μηδενικό στοιχείο βρίσκεται στην στήλη j = 1. Το στοιχείο αυτό 
είναι a21 = –2 ≠ 0. Για να προσδιορίσουμε ποια από τις οκτώ περιπτώσεις του 
θεωρήματος 3 ισχύει, πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε το είδος της ανισότητας του 
2ου περιορισμού. Έχουμε eqin[2] = 2. Στη συνέχεια ελέγχουμε τα πρόσημα των 
στοιχείων a  = –2 < 0 και b21 2 = 0. Σύμφωνα με το θεώρημα 3 ισχύει η περίπτωση 
(viii). Διαγράφουμε λοιπόν τη γραμμή Α ., τη στήλη Α.  καθώς και τα στοιχεία c , b2 1 1 2 
και eqin[2]. Tα νέα δεδομένα του προβλήματος είναι 

c = [2  –1  –5] 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−

=
12
8

b,
1
1

eqin,
213
132

A  

Εφαρμόζοντας τη συνάρτηση sinineqrow στο MATLAB επιστρέφονται οι ίδιες 
μήτρες. 
 
>> [A,c,b,eqin,m1,n1]=sinineqrow(A,c,b,eqin) 
 
The problem has singleton inequality rows 
 
A = 
     1     3     1 
    -3     1    -2 
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c = 
     2    -1    -5 
 
b = 
     8 
    12 
 
eqin = 
     1 
     1 
 
m1 = 
     2 
n1 = 
     3 
 

Παρατηρήση για υλοποίηση σε Η/Υ: 
i) Η συγκεκριμένη προλυτική διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο της προλυτικής ανάλυσης. 

6.5. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΥΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Για την περιγραφή της προλυτικής διαδικασίας εύρεσης και διαγραφής ανισοτικών 
γραμμών με ένα μη μηδενικό στοιχείο του δυϊκού προβλήματος απαιτούνται ορισμένες 
βασικές γνώσεις από τη δυϊκή θεωρία. Στο Θεώρημα 4 και στον Πίνακα 6.1 συνοψίζεται 
η διαδικασία μετατροπής ενός γραμμικού προβλήματος στο δυϊκό του. 

Θεώρημα 4. Το δυϊκό πρόβλημα του γραμμικού προβλήματος 

0x,0x

bxCxCxC
bxBxBxB :

x
x

c
cmin
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⎭
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είναι το γραμμικό πρόβλημα 
 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
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όπου cj j, x , Aj, cj
, Bj, wj, j = 0, 1, 2 είναι μήτρες και διανύσματα καταλλήλων 

διαστάσεων 

Απόδειξη. Η απόδειξη του Θεωρήματος 4 μπορεί να βρεθεί στην αναφορά [144], σελ. 
152. 

α/α min ↔ max 
1 περιορισμός = ↔ μεταβλητή ελεύθερη 
2 περιορισμός ≥ ↔ μεταβλητή ≥ 0 
3 περιορισμός ≤ ↔ μεταβλητή ≤ 0 
4 μεταβλητή ελεύθερη ↔ περιορισμός = 
5 μεταβλητή ≥ 0 ↔ περιορισμός ≤ 
6 μεταβλητή ≤ 0 ↔ περιορισμός ≥ 

Πίνακας 6.1: Κανόνες σχηματισμού δυϊκών προβλημάτων. 

Μια στήλη της μορφής 

cj  
0 
. . . 

a  ij
. . . 
0 

 
(6.16)

με aij ≠ 0 και i = 1, 2, .., m, j = 1, 2, ..., n ονομάζεται singleton. Επίσης για τη 
μεταβλητή xj ισχύει x j ≤ xj ≤ x j , όπου x j = 0 και x j = +∞. Αν το γραμμικό πρόβλημα 
(Π.6.1) μετατραπεί στο δυϊκό του η στήλη (6.16) σύμφωνα με το Θεώρημα 4 και τον 
Πίνακα 6.1 γίνεται γραμμή. Η γραμμή αυτή θα είναι 

ajiwi ≤ cj                            (6.17)  

Αν ο i-περιορισμός στο πρόβλημα (Π.6.1) είναι eqin[i]
 = 1, δηλαδή είναι της μορφής ≤, 

τότε τα όρια της δυϊκής μεταβλητής w  θα είναι i

–∞ ≤ wi  ≤ 0                         (6.18) 

Ενώ αν ο i-περιορισμός του προβλήματος (Π.6.1) είναι eqin[i]
 = 2, δηλαδή είναι της 

μορφής ≥,  τότε τα όρια της δυϊκής μεταβλητής w   θα είναιi

0 ≤  wi  ≤ +∞                         (6.19) 

Από τη στιγμή που οι singleton στήλες του προβλήματος (Π.6.1) μετατραπούν σε 
γραμμές στο δυϊκό του μπορούν να αντιμετωπιστούν ως singleton ανισοτικές 
γραμμές, όλες οι δυνατές περιπτώσεις συνοψίζονται στο επόμενο θεώρημα. 
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Θεώρημα 5. Για κάθε singleton στήλη της μορφής (6.16) διακρίνουμε τις 
περιστάσεις.  

Αν eqin[i]
 = 1 τότε ισχύει η σχέση (6.18). Έχουμε: 

i. aij
 > 0 ∧ cj > 0. H στήλη j είναι πλεονασματική. 

ii. aij
 < 0 ∧ cj < 0. Το πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο. 

iii. aij
 > 0 ∧ cj = 0. H στήλη j είναι πλεονασματική. 

iv. aij
 < 0 ∧ cj = 0. H στήλη j και η γραμμή i είναι πλεονασματικές.  

Aν eqin[i] = 2 τότε ισχύει η σχέση (6.19). Έχουμε: 
v. aij

 > 0 ∧ cj < 0. Tο πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο. 
vi. aij

 < 0 ∧ cj > 0. H στήλη j είναι πλεονασματική. 
vii. aij

 > 0 ∧ cj = 0. H στήλη j και η γραμμή i είναι πλεονασματικές. 
viii. aij

 < 0 ∧ cj = 0. H στήλη j είναι πλεονασματική. 

Απόδειξη. Η στήλη (6.16) στο δυϊκό πρόβλημα του προβλήματος (Π.6.1) είναι η 
γραμμή της μορφής (6.17). Ανάλογα με το είδος του περιορισμού της i-γραμμής στο 
πρόβλημα (Π.6.1) ισχύει είτε η (6.18) είτε η (6.19). Οι αποδείξεις των περιπτώσεων (i) 
έως (viii) του Θεωρήματος 5 είναι παρόμοιες με αυτές του Θεωρήματος 3.        

Προλυτική διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής δυϊκών singleton ανισοτικών 
περιορισμών 

Βήμα 1: Για κάθε j = n, n – 1, ..., 2.1 έλεγξε αν η στήλη Α.j περιλαμβάνει ένα μόνο 
μη μηδενικό στοιχείο. Αν δεν υπάρχει τέτοιο j, STOP, το πρόβλημα (Π.6.1) 
δεν περιλαμβάνει singleton στήλες. Διαφορετικά, βρες το i για το οποίο 
ισχύει aij ≠ 0. 

Βήμα 2: Αν eqin[i] = 1 έλεγξε ποια από τις περιπτώσεις (i) έως (iv) του Θεωρήματος 5 
ισχύει. 

Βήμα 3: Αν eqin[i] = 2 έλεγξε ποια από τις περιπτώσεις (v) έως (viii) του Θεωρήματος 
5 ισχύει. 

Βήμα 4: Διέγραψε τη γραμμή Αi., τη στήλη A.j και τα στοιχεία cj, eqin[i]
 και ανάλογα 

με ποια από τις περιπτώσεις (i) ως (viii) του Θεωρήματος 5 ισχύει, μια από 
τις τιμές ib ή b i . 

1.   Procedure Dual_Singleton_Inequality_Rows(A, c, b, eqin) 
 2.   [m, n] : = size(A); 
 3.   for j = n, n – 1, ..., 1  ⎯→ 

4.      nz: = nnz(A.j); 
5.      if  nz = 1  ⎯→ 
6.         [row, col]: = find(A.j) 
7.         if eqin[row] = 1  ⎯→ 
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8.           if  Arow,j > 0 & cj > 0  ⎯→ 
9.              A.j: = [ ]; 

10.              cj: = [ ]; 
11.           elseif  Arow,j < 0 & cj < 0  
12.              ‘The problem is infeasible’ 
13.              return; 
14.           elseif  Arow,j > 0 & cj = 0  
15.              A.j: = [ ]; 
16.              cj: = [ ]; 
17.           elseif  Arow,j < 0 & cj = 0 
18.              A.j: = [ ]; 
19.              cj: = [ ]; 
20.              Arow,i.: = [ ];  
21.              brow: = [ ]; 
22.              eqin[row]: = [ ]; 
23.           fi  ←⎯ 
24.        fi  ←⎯ 
25.        if  eqin[row]

 = 2  ⎯→ 
26.           if  Arow,j > 0 and cj < 0  ⎯→ 
27.              ‘The problem is infeasible’ 
28.              return; 
29.           elseif  Arow,j < 0 & cj > 0  
30.              A.j: = [ ]; 
31.              cj: = [ ]; 
32.           elseif  Arow,j > 0 & cj = 0 
33.              Arow,i.: = [ ];  
34.              brow: = [ ]; 
35.              eqin[row]: = [ ]; 
36.              cj: = [ ]; 
37.              A.j: = [ ]; 
38.           elseif  Arow,j < 0 & cj = 0  
39.              cj: = [ ]; 
40.              A.j: = [ ]; 
41.           fi  ←⎯ 
42.        fi  ←⎯ 
43.      fi  ←⎯ 
44.   rof ←⎯ 
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Ψευδοκώδικας 6.4. Διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής δυϊκών singleton 
ανισοτικών γραμμών. 

Παράδειγμα 6.4: Να βρεθούν και να διαγραφούν αν υπάρχουν πλεονασματικές 
γραμμές και στήλες στο παρακάτω γραμμικό πρόβλημα. 

 

0x,x,x,x
12x2xx3
0x3xxx2
0xx3x..

x5xx2x3min

4321

432

4321

432

4321

≤
≤−+−
≥+−+−
≤++πμ

−−+

 

Λύση. Για κάθε j = 4, 3, 2, 1 γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν στήλες με ένα μόνο μη 
μηδενικό στοιχείο. Πράγματι για j = 1 η στήλη Α.1 περιλαμβάνει ένα μόνο μη 
μηδενικό στοιχείο. Το στοιχείο αυτό βρίσκεται στην 2η γραμμή του γραμμικού 
προβλήματος και είναι α21

 = 2 ≠ 0. Η στήλη j = 1 στο δυϊκό πρόβλημα θα γίνει η 1η 
γραμμή. Η γραμμή αυτή  μπορεί να είναι είτε πλεονασματική είτε να προσδιορίζει ότι 
το πρόβλημα είναι αδύνατο. Επειδή το είδος του i = 2 περιορισμού είναι (eqin[2] = 2) 
και a21

 ≤ 0 και c1
 > 0 η μεταβλητή xj = x1 είναι πλεονασματική και μπορεί να 

διαγραφεί από το πρόβλημα. Μετά τη διαγραφή της 1ης στήλης της μήτρας Α και του 
στοιχείου c1 τα νέα δεδομένα του προβλήματος είναι 

c = [2  –1  –5] 

⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣

=
⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣

=
⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣ −−
−=

12
0b,

1
2eqin,

213
311A  

⎤⎡⎤⎡⎤⎡ 01131

Οι ίδιες μήτρες υπολογίζονται εφαρμόζοντας τη συνάρτηση dsinineqrow στο 
MATLAB. 
 
>> [A,c,b,eqin,m1,n1]=dsinineqrow(A,c,b,eqin) 
 
The problem has dual singleton inequality rows 
 
A = 
     1     3     1 
     1    -1     3 
    -3     1    -2 
 
c = 
     2    -1    -5 
 
b = 
     0 
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     0 
    12 
 
eqin = 
     1 
     2 
     1 
 
m1 = 
     3 
 
n1 = 
     3 

6.6. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΜΕ ΕΝΑ 
ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Ένας περιορισμός της μορφής 

a a x b bi is s i i.x + = = = b , i =  1, 2, …, m             (6.20) 

στον οποίο υπάρχει μια singleton στήλη (με μοναδικό μη-μηδενικό στοιχείο το ais ≠ 0) 
είναι πλεονασματική αν ισχύει είτε 

ais > 0   ∧  aij ≤ 0,  j ≠ s                    (6.21) 
είτε 

ais < 0  ∧  aij ≥ 0,  j ≠ s                    (6.22) 

Η μεταβλητή xs μπορεί να διαγραφεί από το πρόβλημα (Π.6.1). Επίσης και ο i-
περιορισμός μπορεί να διαγραφεί. Σε περίπτωση που ισχύει c  

s = 0 διαγράφεται ο i-
περιορισμός χωρίς καμία άλλη τροποποίηση του γραμμικού προβλήματος. Σε 
περίπτωση όμως που ισχύει cs ≠ 0 πρέπει με μία κατάλληλη περιστροφή στο στοιχείο     
a  

is ≠ 0, να γίνει το στοιχείο c  ίσο με μηδέν (cs s = 0). To νέο διάνυσμα της 
αντικειμενικής συνάρτησης θα είναι 

.i
is

s a
a
ccc −⎯⎯←                           (6.23) 

και ο σταθερός όρος της 

0 0 s
i

is

cc c
a

←⎯⎯ − b                        (6.24) 

Ο i-περιορισμός μπορεί τώρα να διαγραφεί. 

Προλυτική διαδικασία εντοπισμού και διαγραφή ελεύθερων singleton στηλών 

Βήμα 1: Για κάθε j = n, n – 1, ..., 1 έλεγξε αν η στήλη Α.j περιλαμβάνει ένα μόνο μη-
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μηδενικό στοιχείο. Αν δεν υπάρχει τέτοιο j, STOP, το πρόβλημα (Π.6.1) δεν 
περιλαμβάνει singleton στήλες. Διαφορετικά, βρες το i για το οποίο ισχύει aij 
≠ 0. 

Βήμα 2: Έλεγξε αν ο i-περιορισμός είναι της μορφής (6.20). Επίσης έλεγξε αν 
ισχύουν οι σχέσεις (6.21) ή (6.22). 

Βήμα 3: Αν ισχύει cj = 0, πήγαινε στο Βήμα 4. Διαφορετικά ανανέωσε την 
αντικειμενική συνάρτηση και το σταθερό όρο της σύμφωνα με τις σχέσεις 
(6.23) και (6.24). 

Βήμα 4: Διέγραψε την πλεονασματική στήλη Α.j, την πλεονασματική γραμμή Αi. 
καθώς και τα στοιχεία cj, eqin[i]

  και bi. 

1.   Procedure Free_Singleton_Columns(A, c, b, eqin, c∅) 
 2.   [m, n] : = size(A); 
 3.   for j = n, n – 1, ..., 1  ⎯→ 

4.      nz: = nnz(A.j); 
5.      if  nz = 1  ⎯→ 
6.         [row, col]: = find(A.j); 
7.         if eqin[row] = 0  ⎯→ 
8.           if  Arow,j > 0  ⎯→ 
9.              [m0, n0]: = size(A); 

10.              set: = setdiff([1: n0], j); 
11.              if  A  ≤  0  ⎯→ row,set

12.              if  cj ≠ 0  ⎯→ 

13.                  
,

0 : 0 ;row
j

row j

b
c c c

A
= −  

15.                  .;A
A

c
c:c row

j,row

j−=  

16.              fi  ←⎯ 
17.              cj: = [ ]; 
18.              A.j: = [ ]; 
19.              Arow,.: = [ ]; 
20.              brow.: = [ ]; 
21.              eqinrow: = [ ]; 
22.           fi  ←⎯  
23.         fi  ←⎯ 
24.         if Arow,j < 0  ⎯→ 
25.           [m0, n0]: =size(A); 
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             set: = setdiff([1: n∅], j); 
26.           if  A  ≥  0  ⎯→ row,set

27.              if  cj ≠ 0  ⎯→ 

28.                 ;
A
bc0c:0c

j,row

row
j+=  

29.                  .;A
A

c
c:c row

j,row

j−=  

30.              fi  ←⎯ 
31.              cj: = [ ]; 
32.              A.j: = [ ]; 
33.              Arow,.: = [ ]; 
34.              brow.: = [ ]; 
35.              eqinrow: = [ ]; 
36.           fi  ←⎯  
37.         fi  ←⎯ 
38.        fi  ←⎯ 
39.      fi  ←⎯ 
40.   rof  ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 6.5: Διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής ελευθέρων στηλών με ένα 

μη μηδενικό στοιχείο. 

Παράδειγμα 6.5: Να βρεθούν και να διαγραφούν αν υπάρχουν πλεονασματικές 
γραμμές και στήλες από το παρακάτω γραμμικό πρόβλημα. 

10xx3x..
xx3xx2min

421

4321

≤++πμ
− − −

0x,x,x,x
9xx2x
5x3x2xx2

4321

421

4321

≥
≤++−

−=+−+

−

 

Λύση. Για j = 4, 3, 2, 1 ελέγχουμε αν υπάρχει στήλη του γραμμικού προβλήματος η 
οποία να περιλαμβάνει ένα μόνο μη μηδενικό στοιχείο. Πράγματι, για j = 3 η στήλη 
Α.3 περιλαμβάνει ένα μόνο μη μηδενικό στοιχείο. Το στοιχείο αυτό βρίσκεται στη 
γραμμή i = 2 και είναι a23 = –2 ≠ 0. Στη συνέχεια ελέγχεται αν ο περιορισμός  i = 2 
είναι της μορφής (6.20). Πράγματι ο συγκεκριμένος περιορισμός είναι ισοτικός και 
ισχύει για τα στοιχεία του η σχέση (6.22). Επίσης ισχύει c3 = –3 ≠ 0. Πρέπει τώρα να 
εκτελεστεί μία περιστροφή έτσι ώστε το στοιχείο c3 να γίνει ίσο με μηδέν. Η 
εφαρμογή των σχέσεων (6.23) και (6.24) δίνει  
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  .a
a
cc.a

a
c

cc 2
23

3
i

ij

j −=−=  

[ ] [ ]3212
2
31312 −

−
−

−−−−−=  

[ ] ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−−−−−=

2
93

2
331312  

⎥⎦
⎤

⎢⎣
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2
110

2
55  

και 

2
15)5(

2
30b

a
c

0c0c i
ij

j −=−
−
−

+=+=  

Η μεταβλητή x3 και ο περιορισμός i = 2 είναι πλεονασματικοί και μπορούν να 
διαγραφούν. Μετά τις διαγραφές τα νέα δεδομένα του προβλήματος είναι 

 ⎥⎦
⎤
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⎡ −−−=

2
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⎥
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1
1

eqin,
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A  

Οι ίδιες μήτρες υπολογίζονται εφαρμόζοντας τη συνάρτηση freecolsin στο 
MATLAB. 
 
>> [A,c,b,eqin,m1,n1]=freecolsin(A,c,b,eqin) 
 
 
The problem has implied free singleton columns 
 
A = 
     1     3     1 
    -1     2     1 
 
c = 
   -5.0000   -2.5000   -5.5000 
 
b = 
    10 
     9 
 
eqin = 
     1 
     1 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   148 

m1 = 
     2 
 
n1 = 
     3 
 

Παρατηρήσεις για υλοποίηση σε H/Y:  
i). Αν ο σταθερός όρος της αντικειμενικής συνάρτησης c0, ενός γραμμικού 

προβλήματος δεν είναι ίσος με μηδέν, τότε πρέπει να εισαχθεί ως δεδομένο εισόδου 
σε οποιονδήποτε αλγόριθμο επιλεγεί ως λύτης του συγκεκριμένου γραμμικού 
προβλήματος. 

ii). Όλες οι προηγούμενες προλυτικές διαδικασίες μπορούν να εκτελεστούν μετά 
από τη προλυτική διαδικασία εύρεσης και διαγραφής ελεύθερων στηλών με ένα μη 
μηδενικό στοιχείο. 

6.7. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 

Ένας περιορισμός της μορφής 

1ii bx.ab ≤≤                            (6.25) 

με τις μεταβλητές x να ικανοποιούν τους περιορισμούς 

xxx ≤≤                             (6.26) 

όπου x = 0 και x = +∞, αποκαλύπτει νέα συνεπαγόμενα όρια στους περιορισμούς. Τα 
νέα αυτά όρια υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις 

∑∑
≤≥

≤≤
+==

0a
jij

0a
jijixxxi

ijij

xaxax.aint΄b                 (6.27) 

∑∑
≤≥≤≤

+==
0a

jij
0a

jiji
xxx

i
ijij

xaxax.asup΄b                 (6.28) 

όπου η συνάρτηση inf (inferior) υπολογίζει το μεγαλύτερο από τα κάτω όρια και η 
συνάρτηση sup(superior) υπολογίζει τα μικρότερα από τα άνω όρια. Αν ισχύει 

[ ] [ ] ∅=∩′′ iiii b,b  b,b                        (6.29) 

τότε το γραμμικό πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο. Αν ισχύει 

[ ] [ ]iiii b,b  b,b ⊆′′                        (6.30) 

τότε ο i-περιορισμός είναι πλεονασματικός και μπορεί να διαγραφεί από το γραμμικό 
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πρόβλημα (Π.6.1). 
Θεώρημα 6. Αν ο i-περιορισμός είναι ανισοτικός, έχει τη μορφή ≤ (eqin[i] = 1) και 
ισχύει 

ai. ≤ 0                            (6.31) 

τότε αν ισχύει ib ≥ 0 είναι πλεονασματικός και μπορεί να διαγραφεί από το πρόβλημα 
(Π.6.1). 
Αν ο i-περιορισμός είναι ανισοτικός, έχει τη μορφή ≥ (eqin[i] = 2) και ισχύει 

ai. ≥ 0                            (6.32) 

τότε αν ισχύει ib ≤ 0 είναι πλεονασματικός και μπορεί να διαγραφεί από το πρόβλημα 
(Π.6.1). 
Απόδειξη. Έστω ότι ο i-περιορισμός είναι της μορφής (≤) και για τα στοιχεία του 
ισχύει η συνθήκη (6.31). Τα νέα όρια του i-περιορισμού υπολογίζονται από τις 
σχέσεις (6.27) και (6.28). Έχουμε 

−∞==+= ∑∑∑
≤≤≥ 0a

jij
0a

jij
0a

jiji
ijijij

xaxaxa΄b  

και 

0xaxaxa΄b
0a

jij
0a

jij
0a

jiji
ijijij

==+= ∑∑∑
≤≤≥

 

Τα παλιά όρια του i-περιορισμού, όπως προκύπτουν από τη σχέση (6.25) είναι [ ib , 

ib ]. Για να είναι τώρα ο i-περιορισμός πλεονασματικός πρέπει να ισχύει η σχέση 
(6.30). Έχουμε δηλαδή 

[ ] [ ] [ ] [ ]iiiii b,0,b,b΄b,΄b ∞−⊆∞−⇒⊆                 (6.33) 

Η σχέση (6.33) είναι αληθής αν ισχύει ib ≥ 0. Με παρόμοιο τρόπο αποδεικνύεται 
και η δεύτερη περίπτωση. 

Έστω ότι ο i-περιορισμός είναι της μορφής (≥) και για τα στοιχεία του ισχύει η 
συνθήκη (6.32). Τα νέα όρια του περιορισμού υπολογίζονται από τις σχέσεις (6.27) 
και (6.28). Έχουμε 

0xaxaxa΄b
0a

jij
0a

jij
0a

jiji
ijijij

==+= ∑∑∑
≥≤≥

 

και 

+∞==+= ∑∑∑
≥≤≥ 0a

jij
0a

jij
0a

jiji
ijijij

xaxaxa΄b  
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Τα παλιά όρια του i-περιορισμού όπως προκύπτουν από τη σχέση (6.25) είναι  
[ ib , ib ]. Για να είναι ο i-περιορισμός πλεονασματικός πρέπει να ισχύει η σχέση 
(6.30). Έχουμε δηλαδή, 

[ ] [ ] [ ] [ ]∞+⊆∞⇒⊆ ,b,0b,b΄b,΄b iiiii               (6.34) 

Η σχέση (6.34) είναι αληθής μόνο στην περίπτωση που ισχύει ib ≤ 0.          

Προλυτική διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής πλεονασματικών ορίων από 
τους περιορισμούς 

Βήμα 0: Υπολόγισε το σύνολο δεικτών Ι = {i: eqin[i] ≠ 0,  i = 1, ..., m}. Αν Ι = ∅, 
STOP, το πρόβλημα (Π.6.1) δεν περιλαμβάνει ανισοτικούς περιορισμούς.  

Βήμα 1: Για κάθε i ∈ I έλεγξε αν ο αντίστοιχος περιορισμός είναι της μορφής  
                                                       ≤, (eqin[i] = 1)  
               ή 
                                                       ≥, (eqin[i] = 2)  
Βήμα 2: Σε περίπτωση που ισχύει eqin[i] = 1, έλεγξε αν ισχύει η σχέση (6.31) και η 

bi ≥ 0. Ο i-περιορισμός είναι πλεονασματικός. 
Βήμα 3: Σε περίπτωση που ισχύει eqin[i] = 2, έλεγξε αν ισχύει η σχέση (6.32) και η 

ib ≤ 0. Ο i-περιορισμός είναι πλεονασματικός. 
Βήμα 4: Διέγραψε την i-γραμμή και τα στοιχεία eqin[i] και ανάλογα με την 

περίπτωση ένα από τα ib  ή bi . 

1.   Procedure Implied_Bounds_On_Rows(A, c, b, eqin, c0) 
 2.   [m, n] : = size(A); 
 3.   for i = m, m – 1, ..., 1  ⎯→ 

4.      if  eqin[i] = 1  ⎯→ 
5.         if  A . ≤ 0  &  b  ≥ 0  ⎯→  i i

6.            A .: = [ ]; i

7.            b .: = [ ]; i

8.            eqin[i]: = [ ]; 
9.         fi  ←⎯ 

10.      fi  ←⎯ 
11.   rof  ←⎯ 
12. [m, n] : = size(A); 
13. for i = m, m – 1, ..., 1  ⎯→ 
14.      if  eqin[i] = 2  ⎯→ 
15.         if  A . ≥ 0  &  b  ≤ 0  ⎯→  i i
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16.            A .: = [ ]; i

17.            b .: = [ ]; i

18.            eqin[i]: = [ ]; 
19.         fi  ←⎯ 
20.      fi  ←⎯ 
21.   rof  ←⎯ 
Ψευδοκώδικα 6.6: Διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής πλεονασματικών ορίων 

από τους περιορισμούς. 

Παράδειγμα 6.6: Να βρεθούν και να διαγραφούν, αν υπάρχουν, οι πλεονασματικές 
γραμμές από το παρακάτω γραμμικό πρόβλημα.   
 

10xx2x3x..
x2x10x5x3min

4321

4321

≤+++πμ
− − −

0x,x,x,x
8xx2x5x
5x3x

6x5xx3x

4321

4321

43

4321

≥
−≥+++
−≥+

≤−−−−

−

 

Λύση. Πρώτα υπολογίζεται το σύνολο δεικτών Ι. Αυτό είναι 

Ι = {i: eqin[i] ≠ 0,  i = 1, ..., m} = {1, 2, 3, 4} ≠ ∅ 

Το γραμμικό πρόβλημα περιλαμβάνει ανισοτικούς περιορισμούς. Πρέπει τώρα να 
ελεγχθεί για κάθε στοιχείο του συνόλου Ι το είδος του αντίστοιχου περιορισμού. Για     
i = 4 το είδος του περιορισμού είναι ≥, eqin[4] = 2, ισχύει η σχέση (6.32) και η b i ≤ 0. Ο 
περιορισμός i = 4 είναι πλεονασματικός και μπορεί να διαγραφεί από το γραμμικό 
πρόβλημα. Τα δεδομένα του προβλήματος μετά τη διαγραφή είναι 

[ ]21053c −−−−=  

⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣−
=

⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣

=
⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣−
−−−=

5
6b,

2
1eqin,

3103
5131A  

⎤⎡⎤⎡⎤⎡ 1011231

Για i = 3 το είδος του περιορισμού είναι της μορφής ≥, eqin[3] = 2, ισχύει η σχέση 
(6.32) και b i ≤ 0. Ο περιορισμός i = 3 είναι πλεονασματικός και μπορεί να διαγραφεί 
από το γραμμικό πρόβλημα. Επίσης για i = 2, το είδος του περιορισμού είναι ≤, eqin[2] 
= 1, ισχύει η σχέση (6.31) και bi ≥ 0. Ο περιορισμός i = 2 είναι πλεονασματικός. Επίσης 
eqin[1] = 1, αλλά δεν ισχύει η σχέση (6.31) . Άρα ο περιορισμός i = 1 δεν είναι 
πλεονασματικός. Μετά τις διαγραφές των πλεονασματικών διαγραφών τα δεδομένα του 
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προβλήματος είναι 

[ ]
[ ] ]10[b  ],1[eqin  ,1231A

21053c
===

−−−−=
 

Εκτελώντας τη συνάρτηση boundrow στο  MATLAB υπολογίζονται οι ίδιες 
μήτρες. 
 
>> [A,c,b,eqin,m1,n1,c0]=boundrow(A,c,b,eqin) 
 
 
m1 = 
     1 
 
n1 = 
     4 
 
The problem has not implied bounds on rows 
 
A = 
     1     3     2     1 
 
c = 
    -3    -5   -10    -2 
 
b = 
    10 
 
eqin = 
     1 
 
m1 = 
     1 
 
n1 = 
     4 
 
c0 = 
     0 

6.8. EΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Οι μεταβλητές xj, j = 1, 2, …, n του ισοτικού περιορισμού 

ai1x1 + ai2x2 + ... + ainxn = 0                      (6.35) 

όπου i = 1, 2, .., m ονομάζονται πλεονασματικές αν ισχύει είτε  

aij ≥ 0                            (6.36) 
είτε 
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aij ≤ 0                            (6.37) 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι μεταβλητές xj για τις οποίες ισχύουν οι 
συνθήκες (6.36) και (6.37) ως αυστηρές ανισότητες μπορούν να διαγραφούν από το 
πρόβλημα (Π.6.1). Η μέθοδος αυτή περιγράφηκε πρώτα από τον Paparrizos [144]. 
Όταν ο περιορισμός (6.35) βρίσκεται στα αρχικά δεδομένα του προβλήματος (Π.6.1) 
ο εντοπισμός του είναι εύκολος. Συνήθως όμως προκύπτει κατά τη διάρκεια των 
υπολογισμών του αλγορίθμου που επιλέγεται για την επίλυση του προβλήματος. Μια 
αποτελεσματική εφαρμογή της συγκεκριμένης προλυτικής διαδικασίας, αλλά 
περισσότερο χρονοβόρα, είναι όταν εφαρμόζεται στην τυποποιημένη μορφή του 
προβλήματος (Π.6.1), δηλαδή αμέσως μετά την προσθήκη χαλαρών μεταβλητών. 
Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να εκτελεστεί κάποιος αλγόριθμος για να 
εντοπιστούν, αν υπάρχουν, πλεονασματικές μεταβλητές. Αρκεί να εκτελεστούν 
κατάλληλες γραμμοπράξεις (row operations) στην επαυξημένη μήτρα [A|b] έτσι ώστε 
να σχηματιστεί η μοναδιαία μήτρα. Κάθε φορά που θα εμφανίζεται περιορισμός της 
μορφής (6.35) και ισχύει είτε η (6.36) είτε η (6.37), θα διαγράφονται οι μεταβλητές xj, 
j = 1, 2, …, n. Στην παρακάτω βηματική περιγραφή της διαδικασίας το πρόβλημα 
(Π.6.1) έχει μετατραπεί στην τυποποιημένη του μορφή. 

Προλυτική διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής πλεονασματικών μεταβλητών 

Βήμα 1: Δημιούργησε την επαυξημένη μήτρα [Α|b]. Κάνε περιστροφές στην 
επαυξημένη μήτρα εφαρμόζοντας κατάλληλες γραμμοπράξεις έτσι ώστε να 
σχηματιστεί η μοναδιαία μήτρα. 

Βήμα 2: Αν κατά τη διάρκεια των υπολογισμών, για το σχηματισμό της μοναδιαίας 
μήτρας, εμφανιστεί περιορισμός της μορφής (6.35) έλεγξε αν ισχύει για τα 
στοιχεία του aij η συνθήκη (6.36) είτε η (6.37). Αν δεν εμφανιστεί 
περιορισμός της μορφής (6.35) και δεν ισχύει μια από τις σχέσεις (6.36) και 
(6.37) για τα στοιχεία του, STOP, το πρόβλημα δεν περιλαμβάνει 
πλεονασματικές μεταβλητές. 

Βήμα 3: Διέγραψε τις πλεονασματικές στήλες Α.j και τα στοιχεία cj. 

1.   Procedure Redudant_Columns(A, c, b, eqin, tol) 
 2.   [m, n] : = size (A); 

3. i: = 1;  
4. j: = 1; 
5.   while (i ≤ m) & (j ≤ n)  ⎯→ 
6.       [p, k]: = max (⏐Ai:m,j⏐); 
7.       if   p < tol  ⎯→ 
8.           Ai;m,j: = zeros (m–i+1, 1); 
9.           j: = j+1; 
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10.       else 
11.           k: = k+1–1; 
12.           A[i k,j:n]: = A[k i,j:n]; 
13.           b[i k, .]: = b[k i, .]; 
14.           b : = bi i / Aij; 
15.           Ai,j:n: = Ai,j:n / Aij; 
16.           for  t = 1, ..., i–1, i+1, ..., m  ⎯→ 
17.              b : = b  - At t tjb ; i

18.              A , : = At j:n t,j:n - Atjbi,j:n; 
19.              c : = c  - cj:n j:n jAi,j:n; 
20.              if b  = 0  ⎯→ t

21.                if A .t  ≥ 0  ⎯→ 
22.                  [row col]: = find (A . > 0); t

23.                  columnindex: = [columnindex col]; 
24.                fi  ←⎯ 
25.                if A . ≤ 0  ⎯→ t

26.                  [row col]: = find (A . < 0); t

27.                  columnindex: = [columnindex col]; 
28.                fi  ←⎯ 
29.              fi  ←⎯  
30.           rof  ←⎯ 
31.           i: = i + 1; 
32.           j: = j + 1; 
33.       fi  ←⎯ 
34.   elihω ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 6.7: Διαδικασία εντοπισμού πλεονασματικών μεταβλητών. 

Παράδειγμα 6.7: Να εντοπιστούν και να διαγραφούν αν υπάρχουν πλεονασματικές 
μεταβλητές στο παρακάτω γραμμικό πρόβλημα. 

10xxx2x.
x4xx2x3min

4321

4321

=++−πμ
+ − −

0x,x,x,x
8xxx2x5

20x2x2x5x2
7xx3xx2

4321

4321

4321

4321

≥
=+−−

−≤−++−
−≤−−+−

−

 

Λύση. Οι διαστάσεις του προβλήματος είναι m = 4 και n = 4. Επειδή το πρόβλημα 
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είναι στην κανονική μορφή πρέπει να προστεθούν χαλαρές μεταβλητές για να 
μετατραπεί στην τυποποιημένη. Θα έχουμε 

0x,x,x,x
8xxx2x5

20xx2x2x5x2
7xxx3xx2

10xxx2x..
x4xx2x3min

4321

4321

64321

54321

4321

4321

≥
=+−−

−=+−++−
−=+−−+−

=++−πμ
−−+−

 

Σε μορφή μητρών τα δεδομένα του προβλήματος είναι 

[ ]004123c −−−=  

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

−
−

=

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣

=

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣ −−
−−
−−−

=

8
20
7

b,

0
0
0

eqin,

001125
102252
011312

A
⎥
⎤

⎢
⎡

⎥
⎤

⎢
⎡

⎥
⎤

⎢
⎡ − 100001121

 

Δημιουργούμε τώρα την επαυξημένη μήτρα [A|b]. Παρατηρούμε ότι στην 
επαυξημένη μήτρα υπάρχουν ήδη σχηματισμένες δυο μοναδιαίες στήλες οι Α.5 και 
Α.6. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν άλλες δύο στήλες γιατί έχουμε δύο ισοτικούς 
περιορισμούς. Εφαρμόζοντας κατάλληλες γραμμοπράξεις θα έχουμε 

( ) (2)− −

−

⎡
⎢

⎤
⎥+

5 1 2 1 1 0 0 10

→
⎯ →⎯
⎯ →⎯

− − − −
− −

− −⎣

⎢
⎢
⎢

⎦

⎥
⎥
⎥

+

+

2 1 3 1 1 0 7
2 5 2 2 0 1 20
5 2 1 1 0 0 8

 ~ 

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣ −−−

−−

−÷ 42004680
0100410

13011130

)4(

⎥
⎤

⎢
⎡ − 10001121

 

Κατά τη διάρκεια των γραμμοπράξεων ο τρίτος περιορισμός είναι της μορφής 
(6.35) και ισχύει η συνθήκη (6.36), δηλαδή 

x2 + 4x3 + x6 = 0 

Στην περίπτωση αυτή οι μεταβλητές x , x  και x2 3 6 είναι πλεονασματικές και πρέπει 
να διαγραφούν. Δημιουργώντας την τέταρτη μοναδιαία στήλη θα έχουμε 
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~

130012/320
0100410

13011130
10001121

)1(
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−−
−

−

→+
⎯→⎯

+

+

 

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−−
−−

130012/320
0100410
00102/510
30002/101

 

Η δεύτερη γραμμή της τελευταίας επαυξημένης μήτρας αν και έχει δεξιό μέρος ίσο 
με μηδέν (b2 = 0) δεν είναι της μορφής (6.35) γιατί δεν ισχύει ούτε η συνθήκη (6.36) 
ούτε η (6.37). Πρέπει τώρα να διαγραφούν οι μεταβλητές x  και x2 3 από τα αρχικά 
δεδομένα του προβλήματος. Τα δεδομένα του προβλήματος μετά τις διαγραφές είναι 

        [ ]43c =

⎥
⎥
⎥

⎦
⎢
⎢
⎢

⎣
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Εφαρμόζοντας τη συνάρτηση redcol στο MATLAB επιστρέφεται η μεταβλητή 
columnindex η οποία δηλώνει τους δείκτες των μεταβλητών απόφασης που είναι 
πλεονασματικές και πρέπει να διαγραφούν από τα δεδομένα του προβλήματος του 
παραδείγματος 6.7. 
 
[columnindex] = redcol(A,c,b,eqin,tol) 
 
columnindex = 
     2     3     6 
 

Παρατηρήσεις για υλοποίηση σε Η/Υ: 
i) Στο προηγούμενο παράδειγμα η προλυτική διαδικασία εφαρμόστηκε πριν την 

επίλυση του προβλήματος από κάποιον αλγόριθμο. Για το λόγο αυτό δε διαγράφηκε η 
μεταβλητή x6 γιατί δεν περιλαμβάνεται στα αρχικά δεδομένα του προβλήματος. 
Μπορεί όμως να αποθηκευτεί σε μία λίστα σε περίπτωση που το γραμμικό πρόβλημα 
επιλυθεί. Η λίστα αυτή στον Ψευδοκώδικα 6.7. είναι η μεταβλητή columnindex. 
Στην περίπτωση αυτή μετά τη μετατροπή του προβλήματος στην τυποποιημένη 
μορφή πρέπει να διαγραφεί η δεύτερη χαλαρή μεταβλητή. Προσέξτε, ότι δεν 
αναφέρεται η μεταβλητή x6, αλλά η δεύτερη χαλαρή μεταβλητή γιατί μετά τις 
διαγραφές των μεταβλητών x  και x  έχουν αλλάξει οι διαστάσεις του προβλήματος. 2 3
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Η δεύτερη χαλαρή μεταβλητή είναι τώρα η x4. 
ii) Η συγκεκριμένα προλυτική διαδικασία παρέχει μεγάλη ελευθερία ως προς τη 

χρήση της. Μπορεί να εφαρμοστεί και κατά τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος 
από κάποιον αλγόριθμο. 

iii) Είναι δυνατόν το αρχικό γραμμικό πρόβλημα να μην περιλαμβάνει ισοτικούς 
περιορισμούς. Μετά την προσθήκη των χαλαρών μεταβλητών θα σχηματιστεί η 
μοναδιαία μήτρα. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να γίνουν κατάλληλες 
γραμμοπράξεις έτσι ώστε να σχηματιστεί μια νέα μοναδιαία μήτρα. 

iv) Αν η λίστα columnindex δεν είναι κενή τότε μετά την προσθήκη των 
χαλαρών μεταβλητών μπορούν να διαγραφούν οι στήλες που αποτελούν στοιχεία της 
λίστας με την εφαρμογή του παρακάτω ψευδοκώδικα. 

1.   Procedure Detete_Redudant_Columns(A, c, b, eqin, columnindex) 
 2.   [m, n] : = size(A); 
 3.   sizecol: = length(columnindex); 

4.   for  i = sizecol, sizecol–1, ..., 1  ⎯→ 
5.       A.,columnindex(i): = [ ]; 
6.       Ccolumnindex(i): = [ ]; 
7.   rof   ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 6.8: Διαγραφή πλεονασματικών στηλών 
Εκτελώντας τη συνάρτηση excolumns στο MATLAB για τα δεδομένα του 
παραδείγματος 6.7 και τη λίστα columnindex, τα νέα δεδομένα το προβλήματος 
είναι  
 
A = 
     1     1 
    -2    -1 
    -2    -2 
     5     1 
 
c = 
    -3    -4 
 
eqin = 
     0 
     1 
     1 
     0 
 
b = 
    10 
    -7 
   -20 
     8 
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v) Η μεταβλητή tol στα δεδομένα εισόδου της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι 
ένας πραγματικός αριθμός ο οποίος παίζει το ρόλο της ανοχής (tolerance) για το 
μηδέν. Αν για παράδειγμα ένας αριθμός α είναι μικρότερος από την τιμή της 
μεταβλητής tol τότε μπορεί να τεθεί ίσος με το μηδέν. 

vi) Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη προλυτική διαδικασία τότε 
η λίστα columnindex θα είναι κενή. 

6.9. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 

Δύο περιορισμοί ai. και ak. με i ≠ k ονομάζονται γραμμικώς εξαρτημένοι (linearly 
dependent) αν ισχύει 

ai. = λak                           (6.38) 

όπου λ∈ℜ, i = k∈{1, 2, ..., m}. Ο εντοπισμός όλων των γραμμικώς εξαρτημένων 
γραμμών ενός γραμμικού προβλήματος απαιτεί την εφαρμογή της απαλοιφής Gauss 
(Gauss elimination) στη μήτρα των συντελεστών Α. Η μέθοδος αυτή δεν είναι 
πρακτικά εφαρμόσιμη σε μεγάλης κλίμακας γραμμικά προβλήματα. Αρκετοί 
ερευνητές [2], [9], [162] και [168] έχουν ανακαλύψει μεθόδους για την ανίχνευση των 
πιο απλών μορφών από τις γραμμικώς εξαρτημένες γραμμές. Ως πιο απλές μορφές 
νοούνται οι διπλότυπες γραμμές (duplicate rows).  

Οι περιορισμοί της μορφής (6.38) είναι πλεονασματικοί και άρα μπορούν να 
διαγραφούν. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια του 
υπολογισμού του βαθμού (rank) της μήτρας Α. Χρησιμοποιώντας την επαυξημένη 
μήτρα [Α|b] και εκτελώντας κατάλληλες γραμμοπράξεις ώστε να εμφανιστεί η 
μοναδιαία μήτρα μπορούμε να διαγράφουμε από το αρχικό πρόβλημα κάθε 
περιορισμό του οποίου η μορφή είναι 

ai1x1 + ai2x2 + ... + ainxn = 0 ,  i = 1, 2, …, m            (6.39) 

όπου aij = 0, j = 1, 2, ..., n. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια γραμμοπράξεων 
εμφανιστεί περιορισμός της μορφής 

ai1x1 + ai2x2 + ... + ainxn = bi,  i = 1, 2, …, m            (6.40) 

όπου aij = 0 και bi ≠ 0, j = 1, 2, ..., n, τότε το πρόβλημα (Π.6.1) είναι αδύνατο.  

Η διαδικασία εντοπισμού της γραμμικώς εξαρτημένων γραμμών, που περιγράφεται 
στη συνέχεια, προϋποθέτει ότι το πρόβλημα (Π.6.1) μετατρέπεται στην τυποποιημένη 
μορφή. 
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Προλυτική διαδικασία εντοπισμού και διαγραφής γραμμικώς εξαρτημένων 
περιορισμών 

Βήμα 1: Δημιούργησε την επαυξημένη μήτρα [Α|b]. Κάνε περιστροφές στην 
επαυξημένη μήτρα εφαρμόζοντας κατάλληλες γραμμοπράξεις έτσι ώστε να 
σχηματιστεί η μοναδιαία μήτρα. 

Βήμα 2: Αν κατά τη διάρκεια των υπολογισμών εμφανιστεί περιορισμός της μορφής 
(6.39) τότε αυτός είναι πλεονασματικός και μπορεί να διαγραφεί. Αν 
εμφανιστεί περιορισμός της μορφής (6.40), STOP, το πρόβλημα (Π.6.1) 
είναι αδύνατο. 

Βήμα 3: Διέγραψε τη γραμμικώς εξαρτημένη γραμμή Αi. και τα στοιχεία bi και 
eqin[i]. 

1.   Procedure Linearly_Dependent_Rows(A, c, b, eqin, tol) 
 2.   [m, n] : = size (A); 

3. j: = 1;   
4. i: = 1;   
5. jb: = [ ]; 
6. rowindex: = zeros(2, m); 
7.   while (i ≤ m) & (j ≤ n)  ⎯→ 
8.       [p, k]: = max (⏐Ai:m,j⏐); 
9.       if   p < tol  ⎯→ 

10.           Ai;m,j: = zeros (m–i+1, 1); 
11.           j: = j+1; 
12. else 
13. k: = k+1–1; 
14. jb: = [jb j]; 
15. A[i k,j:n]: = A[k i,j:n]; 
16. b[i k, .]: = b[k i, .]; 
17. rowindex(:,[i k]): = rowindex(:,[k i]); 
18. bi: = bi / Aij; 
19. Ai,j:n: = Ai,j:n / Aij; 
20. i_nz: = find(A(:,j)); 
21. i_nz: = setdiff(i_nz,i); 
22. j_nz: = find(A(i,:)); 
23.           for  t = 1, ..., i–1, i+1, ..., m  ⎯→ 
24.              if bi ≠ 0  ⎯→ 
25.                bt: = bt - Atjbi; 
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26.              fi  ←⎯  
27.              A , : = At j:n t,j:n - Atjbi,j:n; 
28.           rof  ←⎯ 
29.           i: = i + 1; 
30.           j: = j + 1; 
31.       fi  ←⎯ 
32.   elihω ←⎯ 
33. i: = 1; 
34. for h = 1, …, i–1, i+1, …, m  ⎯→ 
35. if  Ah. = 0 & bh = 0); 
36. rowindex(2,h): = 1; 
37. fi  ←⎯  
38. rof   ←⎯  
Ψευδοκώδικας 6.8: Διαδικασία εντοπισμού γραμμικώς εξαρτημένων γραμμών. 

Παράδειγμα 6.8: Να εντοπιστούν και να διαγραφούν αν υπάρχουν γραμμικώς 
εξαρτημένων γραμμών στο παρακάτω γραμμικό πρόβλημα. 

0,x,x,x,x,x,x
3/14x2x3/2x3/4x3/2x3/2

10x2xxx2
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=−++−

−−++−

 
Λύση. Οι διαστάσεις του προβλήματος είναι m = 4 και n = 6. Επειδή όλοι οι 
περιορισμοί είναι ισοτικοί (τυποποιημένη μορφή), δεν χρειάζεται να προστεθούν 
χαλαρές μεταβλητές. Σε μορφή μητρών τα δεδομένα του προβλήματος είναι 
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Η επαυξημένη μήτρα [Α|b] είναι  
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Πρέπει τώρα να εκτελεστούν κατάλληλες γραμμοπράξεις στην προηγούμενη 
επαυξημένη μήτρα έτσι ώστε να σχηματιστεί, αν είναι δυνατόν, η μοναδιαία μήτρα. 
Χρησιμοποιώντας ως οδηγό το στοιχείο a11 = 1 ≠ 0 και εκτελώντας κατάλληλες 
γραμμοπράξεις για το μηδενισμό των στοιχείων της 1ης στήλης η νέα επαυξημένη 
μήτρα είναι 
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Ως οδηγός χρησιμοποιείται τώρα το στοιχείο a22 = 1 ≠ 0. Εκτελώντας κατάλληλες 
γραμμοπράξεις για το μηδενισμό των στοιχείων της 2ης στήλης οι επαυξημένες μήτρες 
που παράγονται είναι 
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Στην τελευταία επαυξημένη μήτρα ο τέταρτος περιορισμός είναι της μορφής 
(6.39), δηλαδή 

0x1 + 0x2 + 0x3 + 0x4 + 0x5 + 0x6 = 0 

Συγκεκριμένα οι περιορισμοί Α2. και Α4. είναι γραμμικώς εξαρτημένοι και ισχύει 

Α2. = 
3
2 Α4.

Στην περίπτωση αυτή ένας από τους περιορισμούς Α2. και Α4. είναι πλεονασματικοί 
και μπορεί να διαγραφεί από το γραμμικό πρόβλημα. Επειδή εκτελέστηκαν 
γραμμοπράξεις και εμφανίστηκαν μηδενικά στον τέταρτο περιορισμό, επιλέγεται 
αυτός για να διαγραφεί από το γραμμικό πρόβλημα.  
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Τέλος πρέπει να δημιουργηθεί μια ακόμα περιστροφή στο στοιχείο a33 = 6 ≠ 0. 
Εκτελώντας κατάλληλες γραμμοπράξεις για το μηδενισμό των στοιχείων της 3ης 
στήλης οι επαυξημένες μήτρες που παράγονται είναι 
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Μετά την διαγραφή της γραμμής Α4. και των στοιχείων b  και eqin4 4, τα νέα 
δεδομένα του προβλήματος είναι  
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Οι νέες διαστάσεις του γραμμικού προβλήματος του παραδείγματος είναι m = 3 
και n = 6. Εφαρμόζοντας τη συνάρτηση redrow στο MATLAB στα δεδομένα του 
προβλήματος του παραδείγματος 6.8 υπολογίζονται οι ακόλουθες μεταβλητές εξόδου.  
 jb: Διάνυσμα γραμμή που περιλαμβάνει τους δείκτες των βασικών μεταβλητών. 

Το πλήθος των βασικών μεταβλητών είναι ≤ m.  
 rowindex: Μια μήτρα διαστάσεων 2xm. Η πρώτη γραμμή περιλαμβάνει τους 

δείκτες των μεταβλητών του γραμμικού προβλήματος. Η δεύτερη γραμμή 
αποτελείται από τις τιμές 0 ή 1. Η τιμή 0 σημαίνει ότι ο αντίστοιχος περιορισμός, 
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ο δείκτης του οποίου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μήτρας rowindex, δεν 
είναι πλεονασματικός. Η τιμή 1 σημαίνει ότι ο αντίστοιχος περιορισμός είναι 
πλεονασματικός. 

 feasinfeas: Διάνυσμα γραμμή διαστάσεων 1x2. Τα στοιχεία του έχουν την 
εξής ερμηνεία.  

Αν feasinfeas(1,1) = 0: Δεν υπάρχουν πλεονασματικές γραμμές 
Αν feasinfeas(1,1) = 0: Δεν υπάρχουν πλεονασματικές γραμμές 
Αν feasinfeas(1,2) = –1: Το πρόβλημα βρέθηκε ότι είναι αδύνατο 
Αν feasinfeas(1,1) = 1: Το πρόβλημα δεν βρέθηκε να είναι αδύνατο 

 columnindex: Διάνυσμα γραμμή, τα στοιχεία του οποίου προσδιορίζουν τους 
δείκτες των πλεονασματικών μεταβλητών απόφασης. 

 
>>[jb,rowindex,feasinfeas,columnindex]=redrow(A,c,b,eqin,... 

columnindex) 
 
The problem has redudant rows 
The total number of deleted rows: 
     1 
 
jb = 
     1     2     3 
 
rowindex = 
     3     1     2     4 
     0     0     0     1 
 
feasinfeas = 
     0     1 
 
columnindex = 
     [] 

Παρατηρήσεις για υλοποίηση σε Η/Υ: 
i) Η συγκεκριμένα προλυτική διαδικασία παρέχει μεγάλη ελευθερία ως προς τη 

χρήση της. Μπορεί να εφαρμοστεί και κατά τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος 
από κάποιον αλγόριθμο. 

ii) Είναι δυνατόν το αρχικό γραμμικό πρόβλημα να μην περιλαμβάνει ισοτικούς 
περιορισμούς. Μετά την προσθήκη των χαλαρών μεταβλητών θα σχηματιστεί η 
μοναδιαία μήτρα. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να γίνουν κατάλληλες 
γραμμοπράξεις έτσι ώστε να σχηματιστεί μια νέα μοναδιαία μήτρα. 

iii) Αν η λίστα rowindex δεν είναι κενή τότε μπορούν να διαγραφούν οι 
pπλεονασματικές γραμμές που αποτελούν στοιχεία της λίστας με την εφαρμογή του 
παρακάτω ψευδοκώδικα. 
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1. Procedure Detete_Redudant_Rows(A, c, b, eqin, minmax, name, nz, …  
rowindex, columnindex, jb) 

 2.   indice: = find(rowindex(2, :) = 1); 
 3.   in: = rowindex(1,indice); 

4.   counter: = 1;   
5.   while counter <= length(in)  ⎯→ 
6.       num: = max(in); 
7. pos: = find(in = num); 
8. in(1,pos): = 0; 
9. A(num,:): = [ ]; 
10. b(num,:): = [ ]; 
11. eqin(num,:): = [ ]; 
12. counter: = counter+1; 
13. rof   ←⎯ 
Ψευδοκώδικας 6.9: Διαγραφή πλεονασματικών γραμμών. 

Εκτελώντας τη συνάρτηση exrows στο MATLAB για τα δεδομένα του 
παραδείγματος 6.8 και τις λίστες rowindex, columnindex, και jb τα νέα 
δεδομένα το προβλήματος είναι  
 
>>[A,c,b,eqin,minmax,name,nz]=exrows(A,c,b,eqin,minmax,name,...
nz,rowindex,columnindex,jb) 
 
A = 
     1    -2     1     3    -2     0 
    -1     1     2    -1     0    -3 
     2    -1    -1    -2     0     0 
 
c = 
    -1     3     1    -2    -1     0 
 
b = 
     3 
     7 
    10 
 
eqin = 
     0 
     0 
     0 
 
minmax = 
    -1 
 
name = 
     [] 
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nz = 
     0 

iv) Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη προλυτική διαδικασία τότε 
η λίστα rowindex θα είναι κενή. 

v) Η συγκεκριμένη προλυτική διαδικασία είναι υπολογιστικά χρονοβόρα γιατί 
εφαρμόζεται σε γραμμικά προβλήματα μετά την προσθήκη των χαλαρών μεταβλητών, 
δηλαδή βρίσκονται σε τυποποιημένη μορφή. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη 
υπολογιστική προσπάθεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των γραμμοπράξεων. Μια 
εναλλακτική μορφή της συγκεκριμένης προλυτικής διαδικασίας είναι να εφαρμοστεί 
μόνο στους ισοτικούς περιορισμούς του αρχικού γραμμικού προβλήματος, δηλαδή 
κατά τη διαδικασία υπολογισμού του βαθμού της μήτρας Α. 

6.10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η πρακτική αποτελεσματικότητα των 
προαναφερομένων προλυτικών διαδικασιών στα μετροπρογράμματα της συλλογής 
NETLIB [118]. Τα μετροπρογράμματα επιλέχθηκαν με μοναδικό κριτήριο να μην 
περιλαμβάνουν όρια και περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
μετροπρογράμματα, δες Κεφάλαιο 5, §5.3. Στους Πίνακες 6.2 και 6.3 παρουσιάζονται 
ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μετροπρογραμμάτων. Η πρώτη στήλη των 
Πινάκων 6.2 και 6.3 περιλαμβάνει το όνομα του μετροπρογράμματος, η δεύτερη το 
πλήθος των περιορισμών, m, η τρίτη το πλήθος των μεταβλητών απόφασης, n, η 
τέταρτη το πλήθος των μη μηδενικών στοιχείων1, nnz, και η τελευταία την 
πυκνότητα, density, σε ποσοστό. Η ταξινόμηση των μετροπρογραμμάτων στους 
επόμενους πίνακες έγινε αλφαβητικά με βάση την ονομασία τους. Ο Πίνακας 6.2 
περιλαμβάνει τα βέλτιστα μετροπρογράμματα ενώ ο Πίνακας 6.3 τα αδύνατα.  
 

Όνομα m n nnz density % 
25FV47 820 1571 10400 0.8073 
ADLITTLE 56 97 383 7.0508 
AFIRO 27 32 83 9.6065 
AGG 488 163 2410 3.0298 
AGG2 516 302 4284 2.7491 
AGG3 516 302 4300 2.7594 
BANDM 305 472 2494 1.7324 
BEACONFD 173 262 3375 7.4461 
BLEND 74 83 491 7.9941 
BNL1 643 1175 5121 0.6778 
BRANDY 220 249 2148 3.9211 
DEGEN2 444 534 3978 1.6778 
E226 223 282 2578 4.0995 

                                                           
1. Το πλήθος των μη μηδενικών στοιχείων ενός μετροπρογράμματος αφορά μόνο τη μήτρα 

συντελεστών Α και όχι τα διανύσματα c και b.  
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FFFFF800 524 854 6227 1.3915 
ISRAEL 174 142 2269 9.1833 
LOTFI 153 308 1078 2.2876 
SC105 105 103 280 2.5890 
SC205 205 203 551 1.3240 
SC50A 50 48 130 5.4167 
SC50B 50 48 118 4.9167 
SCAGR25 471 500 1554 0.6599 
SCAGR7 129 140 420 2.3256 
SCFXM1 330 457 2589 1.7167 
SCFXM2 660 914 5183 0.8592 
SCFXM3 990 1371 7777 0.5730 
SCORPION 388 358 1426 1.0266 
SCRS8 490 1169 3182 0.5555 
SCSD1 77 760 2388 4.0807 
SCSD6 147 1350 4316 2.1749 
SCTAP1 300 480 1692 1.1750 
SHARE1B 117 225 1151 4.3723 
SHARE2B 96 79 694 9.1508 
STOCFOR1 117 111 447 3.4419 

Πίνακας 6.2: Στατιστικά στοιχεία βέλτιστων μετροπρογραμμάτων 

Όνομα m n nnz density % 
BGPRTR 20 34 64 9.4118 
ITEST2 9 4 17 47.2222 
ITEST6 11 8 20 22.7273 
KLEIN1 54 54 696 23.8683 
KLEIN2 477 54 4585 17.8003 
KLEIN3 994 88 12107 13.8410 

Πίνακας 6.3: Στατιστικά στοιχεία αδύνατων μετροπρογραμμάτων 
 

Η προλυτική ανάλυση των μετροπρογραμμάτων υλοποιήθηκε σε υπολογιστή Pen-
tium III, 600MHz με 128Mb RAM. Οι προλυτικές διαδικασίες υλοποιήθηκαν στη 
γλώσσα προγραμματισμού MATLAB 6.0, Professional Edition. Κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης των προλυτικών διαδικασιών δόθηκε άμεση προτεραιότητα στην ευέλικτη 
χρησιμοποίησή τους. Επιτρέπεται στο χρήστη μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον 
εργασίας (GUI), Εικόνα 6.1, να επιλέξει όποια προλυτική διαδικασία θεωρεί 
κατάλληλη για το σκοπό του. Κάθε προλυτική διαδικασία είναι αυτόνομη και 
επιτρέπει στο χρήστη να ανοίξει ένα μετροπρόγραμμα, να το επεξεργαστεί και να το 
αποθηκεύσει μετά την εκτέλεση της προλυτικής διαδικασίας. Η αποθήκευση 
συνίσταται όταν ένα μετροπρόγραμμα πρόκειται να επιλυθεί με περισσότερους του 
ενός λύτες. Έτσι δεν χρειάζεται να εκτελείται κάθε φορά η προλυτική ανάλυση πριν 
από την επίλυση του μετροπρογράμματος. Το πρόγραμμα presolve, Εικόνα 6.1 
περιλαμβάνει εκτός από τις προλυτικές διαδικασίες και επιλογή για την κλιμάκωση 
(scaling) του γραμμικού προβλήματος. Είναι αποτελεσματικότερο η κλιμάκωση να 
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υλοποιείται μετά την εκτέλεση των προλυτικών διαδικασιών. 
 

 
Εικόνα 6.1: Γραφικό περιβάλλον για την προλυτική ανάλυση. 

Οι Πίνακες 6.4 και 6.5 περιλαμβάνουν τα μετροπρογράμματα της κατηγορίας 
βέλτιστα και αδύνατα αντίστοιχα, μετά την εφαρμογή της προλυτικής ανάλυσης. Η 
πρώτη στήλη των Πινάκων 6.4 και 6.5 περιλαμβάνει το όνομα του 
μετροπρογράμματος, η δεύτερη το πλήθος των περιορισμών, m, η τρίτη το ποσοστό 
ελάττωσης των περιορισμών, η τέταρτη το πλήθος των μεταβλητών απόφασης, n, η 
πέμπτη το ποσοστό ελάττωσης των μεταβλητών απόφασης, η έκτη το πλήθος των μη 
μηδενικών στοιχείων, nnz, η έβδομη το ποσοστό ελάττωσης του πλήθους των μη 
μηδενικών στοιχείων, η όγδοη την πυκνότητα, density, σε ποσοστό και η τελευταία το 
ποσοστό μεταβολής της πυκνότητας. Η ταξινόμηση των μετροπρογραμμάτων στους 
επόμενους πίνακες έγινε αλφαβητικά με βάση την ονομασία τους.  
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Όνομα 
(1) 

m 
(2) 

Dm 
% (3) 

n 
(4) 

Dn 
% (5) 

nnz 
(6) 

Dnnz 
% (7) 

density 
(8) 

Ddensity 
% (9) 

25FV47 785 4.27 1537 2.16 10195 1.97 0.8450 4.67 
ADLITTLE 54 3.57 94 3.09 369 3.66 7.2695 3.10 
AFIRO 27 0.00 32 0.00 83 0.00 9.6065 0.00 
AGG 487 0.20 163 0.00 2409 0.04 3.0347 0.16 
AGG2 514 0.39 301 0.33 4274 0.23 2.7625 0.49 
AGG3 514 0.39 301 0.33 4290 0.23 2.7729 0.49 
BANDM 245 19.67 400 15.25 1924 22.85 1.9633 13.33 
BEACONFD 82 52.60 143 45.42 1255 62.81 10.7027 43.74 
BLEND 71 4.05 80 3.61 446 9.16 7.8521 -1.78 
BNL1 617 4.04 1167 0.68 5080 0.80 0.7055 4.09 
BRANDY 129 41.36 202 18.88 1877 12.62 7.2032 83.70 
DEGEN2 442 0.45 534 0.00 3915 1.58 1.6587 -1.14 
E226 197 11.66 258 8.51 2335 9.43 4.5941 12.06 
FFFFF800 322 38.55 663 22.37 5001 19.69 2.3425 68.34 
ISRAEL 174 0.00 142 0.00 2269 0.00 9.1833 0.00 
LOTFI 147 3.92 302 1.95 1066 1.11 2.4012 4.97 
SC105 104 0.95 103 0.00 280 0.00 2.5890 0.00 
SC205 203 0.98 202 0.49 550 0.18 1.3413 1.31 
SC50A 49 2.00 48 0.00 130 0.00 5.5272 2.04 
SC50B 48 4.00 48 0.00 118 0.00 5.1215 4.17 
SCAGR25 469 0.42 498 0.40 1544 0.64 0.6611 0.18 
SCAGR7 127 1.55 138 1.43 410 2.38 2.3394 0.59 
SCFXM1 310 6.06 440 3.72 2352 9.15 1.7243 0.44 
SCFXM2 619 6.21 876 4.16 4695 9.42 0.8658 0.77 
SCFXM3 928 6.26 1312 4.30 7038 9.50 0.5781 0.89 
SCORPION 293 24.48 294 17.88 918 35.62 1.0657 3.81 
SCRS8 405 17.35 1086 7.10 2884 9.37 0.6557 18.04 
SCSD1 77 0.00 760 0.00 2388 0.00 4.0807 0.00 
SCSD6 147 0.00 1350 0.00 4316 0.00 2.1749 0.00 
SCTAP1 284 5.33 480 0.00 1638 3.19 1.2016 2.26 
SHARE1B 103 11.97 211 6.22 1029 10.60 4.7347 8.29 
SHARE2B 96 0.00 79 0.00 694 0.00 9.1508 0.00 
STOCFOR1 102 12.82 96 13.51 367 17.90 3.7480 8.89 

Μέσος  
Όρος: 

 8.65 5.51 7.70  8.72 

  Πίνακας 6.4: Στατιστικά στοιχεία προλυτικής ανάλυσης βέλτιστων 
μετροπρογραμμάτων 
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Όνομα 
(1) 

m 
(2) 

Dm 
% (3) 

n 
(4) 

Dn 
% (5) 

nnz 
(6) 

Dnnz 
% (7) 

density 
(8) 

Ddensity 
% (9) 

BGPRTR 18 10.00 32 5.88 58 9.38 10.0694 6.99
ITEST2 9 0.00 4 0.00 17 0.00 47.2222 0.00
ITEST6 8 27.27 4 50.00 14 30.00 43.7500 92.50
KLEIN1 54 0.00 54 0.00 696 0.00 23.8683 0.00
KLEIN2 477 0.00 54 0.00 4585 0.00 17.8003 0.00
KLEIN3 994 0.00 88 0.00 12107 0.00 13.8410 0.00

Μέσος Όρος:  6.21 9.31 6.56  16.58
Πίνακας 6.5: Στατιστικά στοιχεία προλυτικής ανάλυσης αδύνατων  

μετροπρογραμμάτων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Ενότητα 6.1, η δυσκολία επίλυσης ενός γραμμικού 
προβλήματος είναι ανάλογη όχι μόνο της διάστασης της μήτρας περιορισμών αλλά 
και του αριθμού των μη μηδενικών στοιχείων της. Είναι φανερό ότι απαλοιφή 
γραμμών(στηλών) κενών ή με ένα μηδενικό στοιχείο επιφέρει αύξηση της πυκνότητας 
της μήτρας Α, δες στήλη (9), Πίνακες 6.4 και 6.5. Το Σχήμα 6.2 αναπαριστά το 
πλήθος των μετροπρογραμμάτων σε συνάρτηση με το ποσοστό ελάττωσης των μη 
μηδενικών στοιχείων της μήτρας Α. 
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Εικόνα 6.2: Κατανομή μετροπρογραμμάτων σε συνάρτηση με το ποσοστό μείωσης 

των nnz της μήτρας Α. 
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Συμπερασματικά, οι μεγάλες μειώσεις στη διάσταση και στο πλήθος των μη 
μηδενικών στοιχείων ενός γραμμικού προβλήματος βοηθούν πάντα στην 
αποτελεσματικότερη επίλυση του. Συγκεκριμένα, επιφέρουν ελάττωση στον αριθμό 
των επαναλήψεων και στο συνολικό χρόνο επίλυση του. Η ελάττωση στον αριθμό των 
επαναλήψεων και στο χρόνο επίλυσης οφείλεται σε αλλαγή του simplex μονοπατιού. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα µέσο σύγκρισης της υπολογιστικής αποτελεσµατικότητας διαφορετικών αλ-
γορίθµων είναι η πραγµατοποίηση υπολογιστικών µελετών (computational studies). Οι 
υπολογιστικές µελέτες αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των επιχειρησια-
κών ερευνητών για την κατάταξη και ιεράρχηση διαφορετικών αλγορίθµων. Μετά την 
εµφάνιση των αλγορίθµων εσωτερικών σηµείων τέθηκε το ερώτηµα αν αυτοί υπερι-
σχύουν του αλγορίθµου simplex σε πρακτικά προβλήµατα. Οι εργασίες των Lustig et 
al. [105] και Smith, Orhard-Hays [157] συγκρίνουν τους αλγορίθµους εσωτερικών 
σηµείων µε τον αλγόριθµο simplex. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πρακτική αποτελεσµατικότητα των αλγορίθ-
µων που παρουσιάστηκαν στα Κεφάλαια 2, 3 και 4. Πραγµατοποιήθηκαν τρία ήδη 
υπολογιστικών µελετών, µε σκοπό την εξαγωγή καλύτερων συµπερασµάτων για την 
απόδοση των συγκρινόµενων αλγορίθµων. Οι υπολογιστικές µελέτες που πραγµατο-
ποιήθηκαν είναι οι εξής: 

1. Τυχαία αραιά γραµµικά προβλήµατα µε την αρχική λύση να είναι δυϊκά εφι-
κτή. 

2. Τυχαία αραιά γραµµικά προβλήµατα µε την αρχική λύση να µην είναι δυϊκά 
και αρχικά εφικτή. 

3. Μετροπρογράµµατα από τη συλλογή NETLIB [67]. 

Οι υπολογιστικές µελέτες εκτελέστηκαν σε PC µε Pentium III επεξεργαστή στα 
600MHz και µε 128 Mb RAM. Το λειτουργικό σύστηµα ήταν Windows 98SE. Η υ-
λοποίηση των αλγορίθµων έγινε στο υπολογιστικό περιβάλλον του MATLAB [83]. 
Το MATLAB διαθέτει, κατά τη γνώµη µας, το καταλληλότερο περιβάλλον για τον 
προγραµµατισµό αυτού του είδους των αλγόριθµων. Ο ισχυρός συνδυασµός µεταξύ 
µητρών, προγραµµατιστικών χαρακτηριστικών και εργαλείων ανάπτυξης εφαρµογών, 
καθιστά το MATLAB ένα δυνατό εργαλείο για την επίλυση προβληµάτων τα οποία 
ανήκουν σε διαφορετικά επιστηµονικά πεδία. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7   172 

7.2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΩΝ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένας τρόπος δηµιουργίας τυχαίων βέλτιστων 
γραµµικών προβληµάτων. Τα τυχαία βέλτιστα προβλήµατα που δηµιουργούνται είναι 
της µορφής 

 

0x
bAx..

xcmin T

≥
≤πµ  

όπου A∈ℜm×n, c, x∈ℜn, b∈ℜm και T σηµαίνει αναστροφή. Επειδή κάθε περιορισµός 
της µορφής  

Αi.x = bi, i = 1, …, m 

αντιστοιχεί σε ένα υπερεπίπεδο, η δηµιουργία ενός τυχαίου προβλήµατος συνίσταται 
στην τυχαία δηµιουργία ενός υπερεπιπέδου. Αυτά τα υπερεπίπεδα δηµιουργούνται έ-
τσι ώστε να εφάπτονται σε µια σφαίρα, Β(x0, R), µε κέντρο x0 και ακτίνα R. Προς το 
σκοπό αυτό κατασκευάζεται τυχαίο διάνυσµα d µοναδιαίου µέτρου και στη συνέχεια 
βρίσκεται η τοµή της ακτίνας {x0 + td: t ≥ 0} µε τη σφαίρα. Αν x1 είναι το σηµείο αυ-
τό, θα έχουµε (βλ. Εικόνα 7.1)  
 
 
                                                      E  
 
                                                    R                  
                   
                                                  d 
                                x0 
                                  x1   

 
 

      Εικόνα 7.1 Υπερεπίπεδο εφαπτόµενο στη σφαίρα 
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Στη συνέχεια κατασκευάζεται υπερεπίπεδο που να διέρχεται από το x1 και να εφά-

πτεται της σφαίρας, να είναι δηλαδή κάθετο στο διάνυσµα d. Προσδιορίζεται στη συ-
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νέχεια µια ανισότητα έτσι ώστε το κέντρο της σφαίρας να την ικανοποιεί και συµβο-
λίζεται η ανισότητα αυτή aTx ≤ b. Για την εξίσωση του υπερεπιπέδου που διέρχεται 
από το σηµείο x1 και είναι κάθετο στο διάνυσµα d έχουµε:  

Αν x είναι ένα σηµείο του υπερεπιπέδου, το διάνυσµα v από το σηµείο x1 στο x 
είναι v = x - x1 και επειδή το v είναι κάθετο στο d προκύπτει 
 

dΤv = 0 ⇒ dΤ(x - x0 - Rd) = 0 ⇒ dΤx = dTx0 + RdTd ⇒ dΤx = dTx0 + R  
 

Εποµένως η εξίσωση του υπερεπιπέδου που εφάπτεται σε τυχαίο σηµείο της 
σφαίρας Β(x0, R) είναι  

dTx = R + dTx0 

οπότε η αντίστοιχη ανισότητα είναι dTx ≤ R + dTx0, δηλαδή είναι a = d και b = R + 
dTx0. 

7.3. ΤΥΧΑΙΑ ΑΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ 
ΛΥΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΪΚΑ ΕΦΙΚΤΗ 

Στην υπολογιστική µελέτη µε δυϊκά εφικτά τυχαία αραιά γραµµικά προβλήµατα 
συγκρίθηκαν οι αλγόριθµοι δυϊκός simplex (DSA), πρωτεύων δυϊκός δύο δρόµων 
(PDTPSA) και πρωτεύων δυϊκός εσωτερικών σηµείων (PDIPSA). Η υλοποίηση του 
DSA βασίστηκε στην αναθεωρηµένη µορφή (revised form) των Goldfarb, Todd [73]. 
Τα τυχαία γραµµικά προβλήµατα που επιλύθηκαν είναι της γενικής µορφής που περι-
γράφηκε στην Ενότητα 7.2.  

Στην υπολογιστική µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές πυκνότητες για 
τα τυχαία γραµµικά προβλήµατα. Αυτές είναι 1.25%, 2.5% and 5%. Για κάθε πυκνό-
τητα επιλύθηκαν τρεις διαφορετικές κατηγορίες γραµµικών προβληµάτων, τετραγωνι-
κά nxn και ορθογώνια nx2n και 2nxn. Η κατηγορία τετραγωνικά γραµµικά προβλήµα-
τα περιλαµβάνει 14 διαφορετικές κλάσεις προβληµάτων. Κάθε µια κλάση περιλαµβά-
νει 10 τυχαία αραιά γραµµικά προβλήµατα. Οι άλλες δύο κατηγορίες περιλαµβάνουν 
9 διαφορετικές κλάσεις προβληµάτων. Ο Πίνακας 7.1 περιλαµβάνει στατιστικά στοι-
χεία για τα προβλήµατα που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την υπολογιστική µελέτη. 

Εύρος τιµών Α [-200  500] 
Εύρος τιµών c [0  250] 
Εύρος τιµών b [10  100] 
Ανοχή εφικτότητας 10-8 
Ανοχή περιστροφής 10-10 
Σύνολο Γ.Π. υπολογιστικής 
µελέτης 

960 

Πίνακας 7.1: Στατιστικά στοιχεία υπολογιστικής µελέτης 
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Για κάθε µέγεθος του προβλήµατος παρουσιάζονται από κοινού κάποια στατιστικά 
στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην υπολογιστική µελέτη και πληροφορίες για την 
επίδοση των αλγόριθµων, DSA, PDTPSA και PDIPSA. Οι στήλες των Πινάκων 7.2 
έως 7.10 περιλαµβάνουν το µέγεθος του προβλήµατος, τον µέσο αριθµό των µη µηδε-
νικών στοιχείων, nnz, τον µέσο αριθµό επαναλήψεων, niter και τον µέσο CPU χρόνο, 
timeCPU σε δευτερόλεπτα, όλους τους αλγορίθµους. Η τελευταία γραµµή κάθε πίνακα 
περιλαµβάνει το µέσο όρο των στηλών nnz, niter και timeCPU για κάθε αλγόριθµο. 

  DSA PDTPSA PDIPSA  
Density 5% nnz niter timeCPU niter timeCPU niter timeCPU 

100x100 487.6 36.4 0.07 30.7 0.06 30.9 0.06 
150x150 1097.2 67.6 0.26 57.1 0.21 55.2 0.21 
200x200 1949.5 190.3 1.74 113.1 0.83 119.6 0.92 
250x250 3042.7 241.5 3.32 126.5 1.27 126.5 1.31 
300x300 4382.3 511.0 12.65 203.0 3.54 208.5 3.78 
350x350 5971.6 625.1 20.59 267.3 6.48 266.1 6.58 
400x400 7786.5 781.5 33.89 277.4 7.99 259.1 7.45 
450x450 9851.9 965.5 52.73 334.0 12.40 332.4 12.59 
500x500 12159.6 1401.8 103.59 411.9 19.35 391.2 18.54 
600x600 17524.2 1530.5 156.55 467.8 29.57 459.6 29.78 
700x700 23855.3 2086.5 292.32 552.3 46.52 523.1 44.39 
800x800 31152.0 2494.3 477.33 634.3 67.51 630.0 68.68 
900x900 39420.2 3291.4 822.78 763.3 100.74 754.9 101.16 

1000x1000 48677.2 3639.2 1114.50 888.9 146.45 811.4 133.76 
Μέσος Όρος: 14811.3 1275.9 220.88 366.3 31.64 354.9 30.66 

Πίνακας 7.2: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 5% 

  DSA PDTPSA PDIPSA  
Density 2.5% nnz niter timeCPU niter timeCPU niter timeCPU 

100x100 246.1 8.8 0.01 7.9 0.01 5.3 0.01 
150x150 555.3 16.9 0.04 14.3 0.04 13.9 0.04 
200x200 985.9 36.6 0.12 32.1 0.12 35.2 0.13 
250x250 1540.0 104.5 0.74 88.8 0.58 85.2 0.52 
300x300 2215.8 155.4 2.13 88.8 0.66 90.4 0.75 
350x350 3020.2 313.6 8.09 171.0 2.72 161.7 2.62 
400x400 3938.9 588.3 24.10 259.7 6.97 244.7 6.28 
450x450 4991.0 661.4 33.25 274.5 9.13 267.4 8.73 
500x500 6154.6 1043.8 72.75 341.4 14.76 338.8 14.87 
600x600 8865.2 1858.1 205.13 492.7 34.13 493.0 34.01 
700x700 12073.5 2694.5 416.25 635.1 59.78 622.8 59.02 
800x800 15771.7 3075.9 559.55 751.7 90.32 699.5 84.05 
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900x900 19950.8 4387.3 1118.37 880.0 133.45 834.0 124.29 
1000x1000 24629.9 5300.6 1662.38 1012.2 184.55 927.2 165.35 
Μέσος Όρος: 7495.6 1446.1 293.07 360.7 38.37 344.2 35.76 

Πίνακας 7.3: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 2.5% 

 DSA PDTPSA PDIPSA  
Density 1.25% nnz niter timeCPU niter timeCPU niter timeCPU 

100x100 123.9 6.2 0.01 5.8 0.00 5.5 0.00 
150x150 279.7 9.0 0.02 7.7 0.01 5.9 0.01 
200x200 496.1 13.2 0.05 10.5 0.02 8.4 0.02 
250x250 773.8 21.3 0.12 14.1 0.06 10.1 0.05 
300x300 1115.8 43.8 0.15 27.0 0.10 11.7 0.06 
350x350 1516.1 57.2 0.20 39.5 0.14 20.4 0.09 
400x400 1981.3 71.6 0.24 60.2 0.22 26.8 0.12 
450x450 2510.0 91.4 1.06 69.1 0.55 66.8 0.53 
500x500 3097.8 107.8 2.08 85.7 1.22 79.6 0.96 
600x600 4462.0 349.0 26.80 178.4 7.53 154.5 5.58 
700x700 6074.2 679.5 70.15 233.2 19.31 268.3 15.96 
800x800 7931.5 1274.2 198.83 434.1 42.97 387.6 34.58 
900x900 10038.3 2778.3 641.18 714.8 100.50 668.0 89.74 

1000x1000 12398.2 4522.8 1453.77 874.7 175.021 754.8 137.24 
Μέσος Όρος: 3771.3 716.1 171.05 196.8 24.83 176.3 20.35 

Πίνακας 7.4: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 1.25% 

 DSA PDTPSA PDIPSA  
Density 5% nnz niter timeCPU niter timeCPU niter timeCPU 

100x200 976.3 43.5 0.11 41.7 0.12 39.5 0.10 
150x300 2183.9 91.0 0.49 77.3 0.39 74.8 0.41 
200x400 3888.8 202.5 2.15 119.2 1.05 112.5 1.04 
250x500 6084.7 244.3 3.86 146.4 1.92 132.5 1.81 
300x600 8761.4 397.4 9.96 184.1 3.47 187.6 3.99 
350x700 11922.8 645.6 23.64 255.9 6.87 254.9 7.19 
400x800 15569.7 725.0 34.26 271.9 9.04 261.3 9.18 
450x900 19693.4 874.5 51.93 334.6 14.16 314.0 13.78 

500x1000 24325.0 1298.7 103.89 402.3 21.43 383.0 20.63 
Μέσος Όρος: 10378.4 502.5 25.59 203.7 6.49 195.6 6.46 

Πίνακας 7.5: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 5% 

 

 DSA PDTPSA PDIPSA  
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Density 2.5% nnz niter timeCPU niter timeCPU niter timeCPU 
100x200 492.6 22.0 0.04 18.7 0.04 21.4 0.04 
150x300 1108.2 56.3 0.17 48.4 0.16 52.6 0.17 
200x400 1972.2 89.9 0.45 77.7 0.36 75.7 0.35 
250x500 3075.2 139.9 1.32 117.6 0.92 113.0 0.95 
300x600 4428.3 245.1 4.67 168.3 2.31 164.8 2.36 
350x700 6045.1 472.3 15.32 238.5 5.63 227.4 5.59 
400x800 7884.9 624.5 28.02 270.9 8.25 254.1 7.86 
450x900 9974.2 764.1 42.78 308.6 11.86 294.7 12.15 
500x1000 12317.6 1242.6 92.94 388.6 19.87 352.6 19.03 
Μέσος Όρος: 5255.4 406.3 20.64 181.9 5.49 172.9 5.39 

Πίνακας 7.6: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 2.5% 

 DSA PDTPSA PDIPSA  
Density 1.25% nnz niter timeCPU niter timeCPU niter timeCPU 

100x200 246.9 9.7 0.01 8.1 0.01 9.2 0.01 
150x300 559.6 20.8 0.06 17.3 0.06 6.9 0.03 
200x400 991.8 37.0 0.10 35.4 0.11 33.5 0.11 
250x500 1549.3 76.1 0.28 74.3 0.28 72.6 0.33 
300x600 2228.2 90.5 0.50 83.7 0.45 79.9 0.43 
350x700 3036.6 160.0 1.55 144.4 1.23 132.9 0.97 
400x800 3964.8 162.9 2.35 145.5 1.77 135.0 1.42 
450x900 5019.0 325.2 11.05 246.9 5.95 219.8 4.35 

500x1000 6197.9 447.1 22.21 276.0 8.71 261.0 7.34 
Μέσος Όρος: 2643.8 147.7 4.23 114.6 2.07 105.6 1.67 

Πίνακας 7.7: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 1.25% 

 DSA PDTPSA PDIPSA  
Density 5% nnz niter timeCPU niter timeCPU niter timeCPU 

200x100 970.8 51.6 0.24 34.8 0.13 33.7 0.13 
300x150 2187.3 281.4 5.53 147.9 2.03 138.2 1.96 
400x200 3893.5 785.5 32.36 287.9 7.90 254.1 7.16 
500x250 6078.2 970.7 63.20 363.3 15.26 364.0 16.70 
600x300 8752.5 1537.0 147.97 449.5 26.62 443.2 27.08 
700x350 11920.3 1938.0 263.33 552.4 42.33 536.7 44.50 
800x400 15576.9 2293.8 394.18 614.2 58.47 577.5 55.45 
900x450 19707.3 3052.7 701.97 746.4 91.45 705.1 85.88 

1000x500 24330.5 3569.2 1024.59 874.5 131.12 811.3 122.66 
Μέσος Όρος: 10379.7 1608.9 292.60 452.3 41.70 429.3 40.17 

Πίνακας 7.8: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 5% 
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 DSA PDTPSA PDIPSA  
Density 2.5% nnz niter timeCPU niter timeCPU niter timeCPU 

200x100 493.3 7.4 0.01 3.7 0.01 4.1 0.01 
300x150 1110.4 21.9 0.09 9.8 0.02 8.5 0.03 
400x200 1974.4 71.9 0.47 42.7 0.16 41.3 0.19 
500x250 3079.8 170.6 5.36 79.5 1.71 68.3 1.25 
600x300 4434.5 641.8 48.13 182.2 7.29 158.4 5.87 
700x350 6039.0 1749.5 239.83 355.7 27.16 331.6 24.50 
800x400 7881.2 2518.8 445.52 619.8 68.35 530.5 55.39 
900x450 9977.9 3204.1 750.07 671.9 93.34 613.3 87.04 

1000x500 12329.1 3187.0 898.98 693.7 108.22 641.0 97.12 
Μέσος Όρος: 5257.7 1285.9 265.38 295.4 34.03 266.3 30.16 

Πίνακας 7.9: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 2.5% 

 DSA PDTPSA PDIPSA  
Density 1.25% nnz niter timeCPU niter timeCPU niter timeCPU 

200x100 248.1 9.1 0.01 5.4 0.01 6.2 0.01 
300x150 560.6 15.3 0.04 7.8 0.01 7.3 0.01 
400x200 991.5 24.6 0.07 9.3 0.03 8.0 0.03 
500x250 1549.1 38.5 0.13 10.2 0.04 9.3 0.04 
600x300 2232.0 49.5 0.21 16.1 0.07 14.6 0.07 
700x350 3034.1 67.6 1.32 20.8 0.09 17.7 0.09 
800x400 3965.5 88.0 1.26 34.6 0.20 35.1 0.26 
900x450 5015.4 254.2 18.41 70.9 1.00 67.2 1.05 

1000x500 6194.7 408.1 52.31 71.4 1.24 69.8 1.25 
Μέσος Όρος: 2643.4 106.1 8.20 27.4 0.30 26.1 0.31 
Πίνακας 7.10: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 1.25% 

Για να φανεί περισσότερο καθαρά η υπεροχή των αλγορίθµων PDTPSA και 
PDIPSA έναντι του DSA, στους Πίνακες 7.11 ως 7.19 παρουσιάζονται οι λόγοι (επα-
ναλήψεις DSA / επαναλήψεις PDTPSA), (επαναλήψεις DSA / επαναλήψεις PDIPSA) 
και (επαναλήψεις PDTPSA / επαναλήψεις PDIPSA), τα στοιχεία των οποίων αντλή-
θηκαν από τους Πίνακες 7.2 ως 7.10. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν πόσες φορές είναι τα-
χύτερος σε επαναλήψεις ο PDTPSA έναντι του DSA, o PDIPSA έναντι του DSA και 
ο PDIPSA έναντι του PDTPSA αντίστοιχα.  

niter: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 5%    

100x100 1.1857 1.1780 0.9935 
150x150 1.1839 1.2246 1.0344 
200x200 1.6826 1.5911 0.9457 
250x250 1.9091 1.9091 1.0000 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7   178 

300x300 2.5172 2.4508 0.9736 
350x350 2.3386 2.3491 1.0045 
400x400 2.8172 3.0162 1.0706 
450x450 2.8907 2.9046 1.0048 
500x500 3.4033 3.5833 1.0529 
600x600 3.2717 3.3301 1.0178 
700x700 3.7778 3.9887 1.0558 
800x800 3.9324 3.9592 1.0068 
900x900 4.3118 4.3600 1.0112 

1000x1000 4.0940 4.4851 1.0955 
Μέσος Όρος: 2.8083 2.8807 1.0191 
Πίνακας 7.11: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 5% 

niter: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 2.5%    

100x100 1.1139 1.6604 1.4906 
150x150 1.1818 1.2158 1.0288 
200x200 1.1402 1.0398 0.9119 
250x250 1.1768 1.2265 1.0423 
300x300 1.7500 1.7190 0.9823 
350x350 1.8339 1.9394 1.0575 
400x400 2.2653 2.4042 1.0613 
450x450 2.4095 2.4734 1.0266 
500x500 3.0574 3.0809 1.0077 
600x600 3.7713 3.7690 0.9994 
700x700 4.2426 4.3264 1.0197 
800x800 4.0919 4.3973 1.0746 
900x900 4.9856 5.2606 1.0552 

1000x1000 5.2367 5.7168 1.0917 
Μέσος Όρος: 2.7326 2.8735 1.0607 

Πίνακας 7.12: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 2.5% 

niter: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 1.25%    

100x100 1.0690 1.1273 1.0545 
150x150 1.1688 1.5254 1.3051 
200x200 1.2571 1.5714 1.2500 
250x250 1.5106 2.1089 1.3960 
300x300 1.6222 3.7436 2.3077 
350x350 1.4481 2.8039 1.9363 
400x400 1.1894 2.6716 2.2463 
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450x450 1.3227 1.3683 1.0344 
500x500 1.2579 1.3543 1.0766 
600x600 1.9563 2.2589 1.1547 
700x700 2.9138 2.5326 0.8692 
800x800 2.9353 3.2874 1.1200 
900x900 3.8868 4.1591 1.0701 

1000x1000 5.1707 5.9921 1.1589 
Μέσος Όρος: 2.0506 2.6075 1.3557 

Πίνακας 7.13: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 1.25% 

niter: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 5%    

100x200 1.0432 1.1013 1.0557 
150x300 1.1772 1.2166 1.0334 
200x400 1.6988 1.8000 1.0596 
250x500 1.6687 1.8438 1.1049 
300x600 2.1586 2.1183 0.9813 
350x700 2.5229 2.5328 1.0039 
400x800 2.6664 2.7746 1.0406 
450x900 2.6136 2.7850 1.0656 

500x1000 3.2282 3.3909 1.0504 
Μέσος Όρος: 2.0864 2.1737 1.0439 

Πίνακας 7.14: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 5% 

niter: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 2.5%    

100x200 1.1765 1.0280 0.8738 
150x300 1.1632 1.0703 0.9202 
200x400 1.1570 1.1876 1.0264 
250x500 1.1896 1.2381 1.0407 
300x600 1.4563 1.4873 1.0212 
350x700 1.9803 2.0770 1.0488 
400x800 2.3053 2.4577 1.0661 
450x900 2.4760 2.5928 1.0472 

500x1000 3.1976 3.5241 1.1021 
Μέσος Όρος: 1.7891 1.8514 1.0163 

Πίνακας 7.15: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 2.5% 

niter: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 1.25%    

100x200 1.1975 1.0543 0.8804 
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150x300 1.2023 3.0145 2.5072 
200x400 1.0452 1.1045 1.0567 
250x500 1.0242 1.0482 1.0234 
300x600 1.0812 1.1327 1.0476 
350x700 1.1080 1.2039 1.0865 
400x800 1.1196 1.2067 1.0778 
450x900 1.3171 1.4795 1.1233 

500x1000 1.6199 1.7130 1.0575 
Μέσος Όρος: 1.1906 1.4397 1.2067 

Πίνακας 7.16: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 1.25% 

niter: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 5%    

200x100 1.4828 1.5312 1.0326 
300x150 1.9026 2.0362 1.0702 
400x200 2.7284 3.0913 1.1330 
500x250 2.6719 2.6668 0.9981 
600x300 3.4194 3.4680 1.0142 
700x350 3.5083 3.6110 1.0293 
800x400 3.7346 3.9719 1.0635 
900x450 4.0899 4.3295 1.0586 

1000x500 4.0814 4.3994 1.0779 
Μέσος Όρος: 3.0688 3.2339 1.0530 

Πίνακας 7.17: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 5% 

niter: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 2.5%    

200x100 2.0000 1.8049 0.9024 
300x150 2.2347 2.5765 1.1529 
400x200 1.6838 1.7409 1.0339 
500x250 2.1459 2.4978 1.1640 
600x300 3.5225 4.0518 1.1503 
700x350 4.9185 5.2759 1.0727 
800x400 4.0639 4.7480 1.1683 
900x450 4.7687 5.2244 1.0955 

1000x500 4.5942 4.9719 1.0822 
Μέσος Όρος: 3.3258 3.6547 1.0914 

Πίνακας 7.18: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 2.5% 
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niter: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 1.25%    

200x100 1.6852 1.4677 0.8710 
300x150 1.9615 2.0959 1.0685 
400x200 2.6452 3.0750 1.1625 
500x250 3.7745 4.1398 1.0968 
600x300 3.0745 3.3904 1.1027 
700x350 3.2500 3.8192 1.1751 
800x400 2.5434 2.5071 0.9858 
900x450 3.5853 3.7827 1.0551 

1000x500 5.7157 5.8467 1.0229 
Μέσος Όρος: 3.1373 3.3472 1.0600 

Πίνακας 7.19: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 1.25% 

Στους Πίνακες 7.20 ως 7.28 παρουσιάζονται οι λόγοι (CPU χρόνος DSA / CPU 
χρόνος PDTPSA), (CPU χρόνος DSA / CPU χρόνος PDIPSA) και (CPU χρόνος 
PDTPSA / CPU χρόνος PDIPSA), τα στοιχεία των οποίων αντλήθηκαν από τους Πί-
νακες 7.2 ως 7.10. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν πόσες φορές είναι ταχύτερος σε CPU 
χρόνο ο PDTPSA έναντι του DSA, o PDIPSA έναντι του DSA και ο PDIPSA έναντι 
του PDTPSA αντίστοιχα.  

CPU: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 5%    

100x100 1.1833 1.1833 1.0000 
150x150 1.2429 1.2429 1.0000 
200x200 2.0899 1.8946 0.9065 
250x250 2.6154 2.5336 0.9687 
300x300 3.5759 3.3460 0.9357 
350x350 3.1773 3.1295 0.9850 
400x400 4.2410 4.5490 1.0726 
450x450 4.2513 4.1882 0.9851 
500x500 5.3536 5.5875 1.0437 
600x600 5.2948 5.2567 0.9928 
700x700 6.2842 6.5853 1.0479 
800x800 7.0706 6.9500 0.9829 
900x900 8.1676 8.1332 0.9958 

1000x1000 7.6102 8.3318 1.0948 
Μέσος Όρος: 4.4399 4.4937 1.0008 

Πίνακας 7.20: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 5% 
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CPU: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 2.5%    

100x100 2.2000 1.1000 0.5000 
150x150 1.0000 0.9750 0.9750 
200x200 1.0250 0.9462 0.9231 
250x250 1.2749 1.4269 1.1192 
300x300 3.2018 2.8347 0.8853 
350x350 2.9681 3.0859 1.0397 
400x400 3.4580 3.8379 1.1099 
450x450 3.6429 3.8089 1.0456 
500x500 4.9291 4.8926 0.9926 
600x600 6.0111 6.0315 1.0034 
700x700 6.9637 7.0527 1.0128 
800x800 6.1953 6.6573 1.0746 
900x900 8.3803 8.9981 1.0737 

1000x1000 9.0080 10.0540 1.1161 
Μέσος Όρος: 4.3041 4.4073 0.9908 

Πίνακας 7.21: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 2.5% 

CPU: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 1.25%    

100x100 2.2500 - - 
150x150 1.3636 1.5000 1.1000 
200x200 2.4000 2.4000 1.0000 
250x250 1.8571 2.3400 1.2600 
300x300 1.4356 2.4167 1.6833 
350x350 1.4143 2.2000 1.5556 
400x400 1.0926 1.9667 1.8000 
450x450 1.9043 1.9906 1.0453 
500x500 1.7074 2.1698 1.2708 
600x600 3.5579 4.8025 1.3498 
700x700 3.6320 4.3953 1.2102 
800x800 4.6276 5.7499 1.2425 
900x900 6.3801 7.1449 1.1199 

1000x1000 8.3063 10.5929 1.2753 
Μέσος Όρος: 2.9949 3.8207 1.3010 
Πίνακας 7.22: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 1.25% 

CPU: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 5%    

100x200 0.9741 1.1300 1.1600 
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150x300 1.2675 1.1902 0.9390 
200x400 2.0486 2.0663 1.0087 
250x500 2.0136 2.1326 1.0591 
300x600 2.8753 2.4970 0.8684 
350x700 3.4411 3.2885 0.9556 
400x800 3.7909 3.7315 0.9843 
450x900 3.6661 3.7683 1.0279 

500x1000 4.8468 5.0357 1.0390 
Μέσος Όρος: 2.7694 2.7600 1.0047 

Πίνακας 7.23: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 5% 

CPU: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 2.5%    

100x200 1.1000 1.1000 1.0000 
150x300 1.0759 1.0000 0.9294 
200x400 1.2424 1.2886 1.0371 
250x500 1.4373 1.3874 0.9653 
300x600 2.0195 1.9784 0.9797 
350x700 2.7218 2.7413 1.0072 
400x800 3.3983 3.5648 1.0490 
450x900 3.6081 3.5211 0.9759 

500x1000 4.6784 4.8839 1.0439 
Μέσος Όρος: 2.3646 2.3850 0.9986 
Πίνακας 7.24: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 2.5% 

CPU: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 1.25%    

100x200 1.0909 1.2000 1.1000 
150x300 1.0667 2.1333 2.0000 
200x400 0.9107 0.9273 1.0182 
250x500 0.9717 0.8333 0.8576 
300x600 1.1000 1.1512 1.0465 
350x700 1.2536 1.5948 1.2722 
400x800 1.3258 1.6563 1.2493 
450x900 1.8573 2.5405 1.3678 

500x1000 2.5493 3.0262 1.1871 
Μέσος Όρος: 1.3473 1.6737 1.2332 
Πίνακας 7.25: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 1.25% 
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CPU: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 5%    

200x100 1.8661 1.8231 0.9769 
300x150 2.7206 2.8219 1.0372 
400x200 4.0938 4.5191 1.1039 
500x250 4.1420 3.7844 0.9137 
600x300 5.5596 5.4641 0.9828 
700x350 6.2215 5.9175 0.9511 
800x400 6.7420 7.1088 1.0544 
900x450 7.6760 8.1738 1.0649 

1000x500 7.8143 8.3531 1.0690 
Μέσος Όρος: 5.2040 5.3295 1.0171 

Πίνακας 7.26: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 5% 

CPU: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 2.5%    

200x100 1.1000 1.1000 1.0000 
300x150 3.6957 2.8333 0.7667 
400x200 3.0194 2.4632 0.8158 
500x250 3.1326 4.2904 1.3696 
600x300 6.6043 8.1997 1.2416 
700x350 8.8318 9.7889 1.1084 
800x400 6.5182 8.0434 1.2340 
900x450 8.0357 8.6176 1.0724 

1000x500 8.3068 9.2563 1.1143 
Μέσος Όρος: 5.4716 6.0659 1.0803 
Πίνακας 7.27: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 2.5% 

CPU: DSA / PDTPSA DSA / PDIPSA  PDTPSA / PDIPSA 
Density 1.25%    

200x100 1.4286 1.0000 0.7000 
300x150 3.7273 4.1000 1.1000 
400x200 2.7037 2.4333 0.9000 
500x250 3.2683 3.3500 1.0250 
600x300 3.1791 3.0429 0.9571 
700x350 14.3478 14.6667 1.0222 
800x400 6.2327 4.8423 0.7769 
900x450 18.4284 17.5333 0.9514 

1000x500 42.2886 41.8488 0.9896 
Μέσος Όρος: 10.6227 10.3130 0.9358 
Πίνακας 7.28: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 1.25% 
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Από τους Πίνακες 7.11 ως 7.19 φαίνεται ότι οι αλγόριθµοι PDTPSA και PDIPSA 
υπερισχύουν καθαρά έναντι του DSA. Συγκεκριµένα για γραµµικά προβλήµατα 
1000x1000 και για τις πυκνότητες 5%, 2.5% και 1.25% ο PDTPSA είναι 4.09, 5.24 
και 5.17 φορές ταχύτερος σε επαναλήψεις από τον DSA, ενώ ο PDIPSA 4.49, 5.72 και 
5.99 φορές ταχύτερος αντίστοιχα. Σε CPU χρόνο η αντίστοιχη απόδοση είναι 7.61, 
9.01 και 8.31 φορές ταχύτερος ο PDTPSA και 8.33, 10.05, 10.59 φορές ταχύτερος ο 
PDIPSA έναντι του DSA. Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι όσο αυξάνεται η 
διάσταση και η πυκνότητα των γραµµικών προβληµάτων τόσο ταχύτεροι γίνονται οι 
PDTPSA και PDIPSA έναντι του DSA. 

7.4. ΤΥΧΑΙΑ ΑΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ 
ΛΥΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΪΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΕΦΙΚΤΗ 

Στην υπολογιστική µελέτη µε τυχαία αραιά γραµµικά προβλήµατα συγκρίθηκαν 
οι αλγόριθµοι πρωτεύων simplex (PSA), εξωτερικών σηµείων (EPSA), πρωτεύων 
δυϊκός (PDTPSA) και πρωτεύων δυϊκός εσωτερικών σηµείων (PDIPSA). Τα γραµµικά 
προβλήµατα τα οποία επιλύθηκαν σε αυτήν την υπολογιστική µελέτη είναι της µορ-
φής 

0x
bAx.t.s

xcmin T

≥
⊗  

όπου A∈ℜm×n, c, x∈ℜn, b∈ℜm και ⊗ συµβολίζει το είδος της ανισότητας {≤, ≥}. Κα-
νένας από τους περιορισµούς των τυχαίων γραµµικών προβληµάτων δεν είναι πλεο-
νασµατικός.  

Στην υπολογιστική µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές πυκνότητες για 
τα τυχαία γραµµικά προβλήµατα. Αυτές είναι 2.5%, 5% και 10%. Για κάθε πυκνότητα 
επιλύθηκαν τρεις διαφορετικές κατηγορίες γραµµικών προβληµάτων, τετραγωνικά 
nxn και ορθογώνια nx2n και 2nxn. Η κατηγορία τετραγωνικά γραµµικά προβλήµατα 
περιλαµβάνει 15 διαφορετικές κλάσεις προβληµάτων. Κάθε µια κλάση περιλαµβάνει 
10 τυχαία αραιά γραµµικά προβλήµατα. Οι άλλες δύο κατηγορίες περιλαµβάνουν 9 
διαφορετικές κλάσεις προβληµάτων. Ο Πίνακας 7.29 περιλαµβάνει στατιστικά στοι-
χεία για τα προβλήµατα που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την υπολογιστική µελέτη. 

Εύρος τιµών Α [50  400] 
Εύρος τιµών c [-300  700] 
Εύρος τιµών b [10  100] 
Ανοχή εφικτότητας 10-8 
Ανοχή περιστροφής 10-10 
Σύνολο Γ.Π. υπολογιστικής 
µελέτης 

990 

Πίνακας 7.29: Στατιστικά στοιχεία υπολογιστικής µελέτης 
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Για κάθε µέγεθος του προβλήµατος παρουσιάζονται από κοινού κάποια στατιστικά 
στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην υπολογιστική µελέτη και πληροφορίες για την 
επίδοση των αλγόριθµων, PSA, EPSA, PDTPSA και PDIPSA. Οι στήλες των Πινά-
κων 7.30 έως 7.39 περιλαµβάνουν το µέγεθος του προβλήµατος, τον µέσο αριθµό των 
µη µηδενικών στοιχείων, nnz, τον µέσο αριθµό επαναλήψεων, niter και τον µέσο CPU 
χρόνο, timeCPU σε δευτερόλεπτα, όλους τους αλγορίθµους. Η τελευταία γραµµή κάθε 
πίνακα περιλαµβάνει το µέσο όρο των στηλών nnz, niter και timeCPU για κάθε αλγό-
ριθµο. 

  PSA EPSA PDTPSA PDIPSA  
Density 

10% 
nnz Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu 

100x100 950.5 355.3 1.45 106.2 0.61 50.4 0.19 51.4 0.19
150x150 2134.2 1068.9 7.47 174.5 1.64 75.9 0.46 73.4 0.43
200x200 3801.3 2119.3 22.10 261.7 4.02 113.2 0.96 117.4 1.01
250x250 5941.0 3716.8 56.65 336.1 7.55 160.9 2.03 156.3 2.03
300x300 8555.9 5320.7 107.41 424.8 13.51 186.6 3.17 192.4 3.37
350x350 11639.9 6993.3 177.74 510.6 20.73 254.2 5.85 234.7 5.32
400x400 15195.9 8978.4 291.38 614.4 29.47 303.6 8.89 298.6 8.45
450x450 19230.5 11445.0 455.27 682.2 40.36 340.4 12.67 326.1 12.06
500x500 23745.6 13801.7 660.24 743.1 51.40 398.9 18.17 375.2 17.72
600x600 34194.9 18963.3 1267.36 942.3 93.82 486.3 31.44 501.1 33.28
700x700 46560.5 25379.6 2222.72 1141.4 139.66 609.3 49.34 581.3 49.02
800x800 60824.2 37504.2 4125.46 1545.7 255.89 742.2 78.85 703.9 74.22
900x900 76915.5 54003.1 7560.43 1896.0 376.72 867.8 123.91 812.7 112.61

1000x1000 94974.0 71488.7 12153.08 2098.5 455.80 987.3 165.13 929.1 171.37
1200x1200 136938.2 131326.4 21534.94 2523.3 533.71 1173.7 257.35 1027.8 218.95
Μέσος  
Όρος: 

 
36106.8 

 
26164.3 3376.25 933.4 134.99 450.0

 
50.56 

 
425.4 47.34

Πίνακας 7.30: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 10% 

  PSA EPSA PDTPSA PDIPSA  
Density 

5% 
nnz Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu 

100x100 488.9 84.2 0.29 72.4 0.33 36.5 0.10 34.5 0.09
150x150 1097.5 411.3 3.19 152.5 1.13 58.9 0.26 58.2 0.28
200x200 1950.2 1669.8 26.71 228.4 2.76 107.0 0.88 102.3 0.84
250x250 3044.6 2462.8 57.86 310.6 5.97 125.9 1.34 158.0 2.53
300x300 4385.2 4442.4 153.21 397.5 11.56 164.2 2.73 179.6 3.21
350x350 5976.2 7487.6 349.78 505.4 20.77 285.6 7.85 266.7 6.99
400x400 7791.5 10504.8 621.92 599.2 31.45 296.9 8.88 270.1 8.20
450x450 9858.5 11673.9 817.99 668.3 44.28 363.0 13.93 363.5 14.32
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500x500 12167.0 16243.7 1435.43 820.8 69.28 422.0 19.18 415.9 20.14
600x600 17534.9 24486.1 3245.94 998.0 82.66 509.5 35.06 524.1 38.12
700x700 23780.0 32593.2 5232.47 1210.7 190.13 667.8 58.51 660.1 57.56
800x800 31160.2 46496.7 5464.41 1546.4 254.21 769.2 84.61 742.2 81.49
900x900 39451.7 52734.3 7354.85 1898.0 339.52 856.8 140.52 850.1 139.06

1000x1000 48727.1 77598.4 13191.73 2109.6 452.85 971.4 187.93 915.4 171.20
1200x1200 70165.3 139085.2 22138.62 2612.6 811.77 1213.9 246.33 1104.9 228.90
Μέσος 
Όρος: 

 
18505.3 

 
28531.6 4006.29 942.0 154.58 456.6

 
53.87 

 
443.0 51.53

Πίνακας 7.31: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 5% 

  PSA EPSA PDTPSA PDIPSA  
Density 
2.5% 

nnz Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu 

100x100 246.5 12.4 0.05 35.0 0.16 13.4 0.06 12.3 0.07
150x150 555.8 44.2 0.21 75.8 0.39 37.1 0.12 34.8 0.12
200x200 986.8 113.4 1.02 127.8 0.86 58.6 0.23 55.4 0.20
250x250 1541.5 433.5 7.38 214.4 2.19 92.4 0.52 90.3 0.51
300x300 2216.7 783.2 19.42 285.3 5.06 100.7 0.73 98.0 0.65
350x350 3022.6 2579.0 86.29 380.3 10.79 172.3 3.19 145.6 2.25
400x400 3942.8 4133.9 173.78 489.4 19.20 182.6 3.97 179.1 3.92
450x450 4993.8 7304.0 370.40 567.6 27.01 236.6 7.65 202.0 5.87
500x500 6158.6 11600.2 740.05 686.3 40.82 326.7 14.76 298.3 13.02
600x600 8869.9 18964.0 1662.24 902.6 72.78 372.1 21.30 390.0 24.72
700x700 12075.0 35380.4 3920.68 1085.8 109.46 608.0 50.86 566.8 50.43
800x800 15780.2 49865.6 6937.84 1590.3 212.42 782.1 92.26 753.4 90.87
900x900 19955.6 69142.7 11975.52 1632.4 256.63 889.3 135.25 833.7 124.36

1000x1000 24637.0 94561.9 19016.40 1844.3 386.58 912.7 205.43 851.2 191.82
1200x1200 35524.5 166784.8 27432.14 3108.2 1013.16 1141.1 288.62 984.5 253.91
Μέσος  
Όρος: 

 
9367.2 

 
30780.2 4822.89 868.4 143.83 395.0

 
55.00 

 
366.4 50.85

Πίνακας 7.32: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 2.5% 

  PSA EPSA PDTPSA PDIPSA  
Density 

10% 
nnz Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu 

100x200 1901.5 793.3 3.60 182.8 1.38 98.3 0.51 107.5 0.57
150x300 4269.5 2069.9 16.76 306.2 4.19 138.9 1.15 146.2 1.28
200x400 7592.8 3894.5 49.21 455.0 10.18 234.2 3.21 226.4 3.09
250x500 11894.1 6547.8 122.72 641.3 20.62 266.3 5.14 272.1 5.44
300x600 17110.2 8841.2 230.91 767.3 33.42 383.9 10.86 396.4 11.69
350x700 23277.0 11529.2 390.81 812.0 45.98 411.3 14.82 416.5 15.19
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400x800 30812.4 16083.1 712.64 1016.8 72.96 521.9 24.45 523.0 24.67
450x900 38478.2 19835.7 1077.1 1129.5 97.64 660.3 38.41 613.6 35.38

500x1000 47482.6 22443.3 1448.36 1584.2 188.02 726.0 51.12 711.5 49.70
Μέσος  
Όρος: 

 
20313.1 

 
10226.4 450.23 766.1 52.71 382.3

 
16.63 

 
379.2 16.33

Πίνακας 7.33: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 10% 

  PSA EPSA PDTPSA PDIPSA  
Density 

5% 
nnz Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu 

100x200 977.1 200.5 0.91 138.2 0.75 49.6 0.19 48.1 0.19
150x300 2186.3 1116.7 12.66 246.4 2.60 65.5 0.41 61.3 0.34
200x400 3898.9 4408.9 89.46 403.7 8.13 191.4 2.51 181.2 2.35
250x500 6088.9 5258.5 107.01 536.2 15.69 264.8 5.32 275.1 5.53
300x600 8767.3 9943.8 415.02 695.6 27.56 378.8 10.84 403.5 12.71
350x700 11930.2 14594.4 797.44 813.5 41.38 527.2 19.37 507.1 18.51
400x800 15579.4 19429.6 1356.34 882.9 54.30 641.8 30.17 612.8 29.34
450x900 19709.8 24913.6 2103.63 1145.6 89.47 718.9 44.66 698.2 39.98

500x1000 24332.8 31713.8 3391.77 1429.8 130.99 766.9 51.93 723.0 47.63
Μέσος  
Όρος: 

 
10385.6 

 
12397.8 919.36 699.1 41.21 400.5

 
18.38 

 
390.0 17.40

Πίνακας 7.34: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 5% 

  PSA EPSA PDTPSA PDIPSA  
Density 
2.5% 

nnz Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu 

100x200 492.9 65.1 0.23 84.5 0.42 40.3 0.12 37.3 0.10
150x300 1109.8 135.7 0.92 177.9 1.18 56.6 0.21 54.1 0.17
200x400 1973.4 340.2 4.26 295.3 3.23 75.3 0.40 71.2 0.37
250x500 3077.6 990.1 19.65 395.4 7.95 105.6 0.89 102.6 0.81
300x600 4435.3 3078.6 90.57 509.5 14.93 145.5 2.23 136.2 1.98
350x700 6049.2 7145.1 291.41 663.6 27.59 240.1 6.92 217.9 5.95
400x800 7888.0 11854.9 602.64 879.3 48.34 376.3 16.32 372.0 16.60
450x900 9979.3 18464.6 1178.85 1098.7 74.20 571.6 34.29 544.2 32.56

500x1000 12326.2 28674.0 2186.50 1263.7 108.07 762.7 54.86 720.2 51.49
Μέσος  
Όρος: 

 
5259.1 

 
7860.9 486.11 596.4 31.77 263.8

 
12.92 

 
250.6 12.23

Πίνακας 7.35: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 2.5% 

  PSA EPSA PDTPSA PDIPSA  
Density 

10% 
nnz Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu 

200x100 1896.6 782.1 7.42 143.8 1.42 58.1 0.36 57.9 0.36
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300x150 4276.6 2304.5 39.41 258.3 5.51 117.5 1.43 118.4 1.47
400x200 7597.7 4417.3 115.92 376.9 14.27 167.3 3.18 145.8 2.83
500x250 11887.4 6901.2 268.34 422.8 23.13 221.8 6.32 198.2 5.91
600x300 17099.7 9715.6 501.48 590.6 42.12 248.5 9.66 229.9 9.31
700x350 23283.4 13330.6 894.56 662.1 58.91 347.2 19.03 325.6 18.34
800x400 30804.7 17744.0 1512.06 744.7 81.89 387.8 27.53 367.7 26.44
900x450 38475.6 22247.2 2299.17 778.0 95.29 472.3 41.58 430.8 38.87

1000x500 47568.6 28459.5 3269.57 1014.0 149.65 527.4 54.69 494.4 54.22
Μέσος  
Όρος: 

 
20321.1 

 
11766.9 989.77 554.6 52.47 283.1

 
18.20 

 
263.2 17.53

Πίνακας 7.36: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 10% 

  PSA EPSA PDTPSA PDIPSA  
Density 

5% 
nnz Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu 

200x100 972.5 160.5 1.60 97.9 0.67 55.1 0.31 52.6 0.23
300x150 2188.6 1128.3 29.58 206.8 3.35 105.4 1.16 101.2 1.09
400x200 3898.1 3963.7 190.28 368.0 14.18 164.2 3.11 142.4 2.67
500x250 6082.5 6987.9 512.86 454.5 25.06 218.2 6.42 209.4 6.23
600x300 8757.8 10788.6 1126.96 618.5 45.55 281.7 11.73 251.3 10.88
700x350 11928.5 17194.9 1365.49 797.5 71.16 335.1 17.83 313.6 17.90
800x400 15588.4 21376.4 2024.39 835.7 88.79 420.2 29.80 412.2 28.59
900x450 19722.4 27645.2 3333.46 1024.9 122.12 513.6 45.30 477.4 45.27

1000x500 24328.8 33794.0 4735.40 1336.0 218.45 573.3 58.75 560.4 57.17
Μέσος  
Όρος: 

 
10385.3 

 
13671.1 1480.00 637.8 65.48 296.3

 
19.38 

 
280.1 18.89

Πίνακας 7.37: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 5% 

  PSA EPSA PDTPSA PDIPSA  
Density 
2.5% 

nnz Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu 

200x100 493.1 9.7 0.07 37.2 0.21 17.3 0.08 15.9 0.04
300x150 1111.5 17.4 0.15 72.6 0.54 35.3 0.19 33.6 0.14
400x200 1976.2 410.9 13.27 183.4 2.78 104.3 1.19 101.5 1.11
500x250 3081.6 1950.3 98.41 289.0 8.94 161.9 3.62 150.6 3.24
600x300 4437.9 4390.6 318.81 379.6 19.04 221.8 8.31 217.4 8.22
700x350 6043.3 10625.4 992.8 566.4 44.28 307.0 16.99 283.0 16.34
800x400 7884.5 15662.6 1839.64 794.5 83.09 378.6 27.71 324.3 23.34
900x450 9984.3 22802.2 3831.84 1002.5 125.46 465.6 42.32 423.5 40.41

1000x500 12337.5 35335.9 5985.75 1094.6 165.63 564.4 62.66 513.7 58.41
Μέσος  
Όρος: 

 
5261.1 

 
10133.9 1453.42 491.1 50.00 250.7

 
18.12 

 
229.3 16.81

Πίνακας 7.38: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 2.5% 
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Για να φανεί περισσότερο καθαρά η υπεροχή των αλγορίθµων PDTPSA και 
PDIPSA έναντι των EPSA και PSA, στους Πίνακες 7.39 ως 7.47 παρουσιάζονται οι 
λόγοι (επαναλήψεις PSA / επαναλήψεις EPSA), (επαναλήψεις PSA / επαναλήψεις 
PDTPSA), (επαναλήψεις PSA / επαναλήψεις PDIPSA), (επαναλήψεις EPSA / επανα-
λήψεις PDTPSA), (επαναλήψεις EPSA / επαναλήψεις PDIPSA) και (επαναλήψεις 
PDTPSA / επαναλήψεις PDIPSA) τα στοιχεία των οποίων αντλήθηκαν από τους Πί-
νακες 7.30 ως 7.39. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν πόσες φορές είναι ταχύτερος σε επανα-
λήψεις ο EPSA έναντι του PSA, o PDTPSA έναντι του PSA, ο PDTPSA έναντι του 
EPSA, ο PDIPSA έναντι του PSA, ο PDIPSA έναντι του EPSA, και ο PDIPSA έναντι 
του PDTPSA αντίστοιχα.  

niter: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA 

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA   

Density 10%       
100x100 3.3456 7.0496 2.1071 6.9125 2.0661 0.9805
150x150 6.1255 14.0830 2.2991 14.5627 2.3774 1.0341
200x200 8.0982 18.7217 2.3118 18.0520 2.2291 0.9642
250x250 11.0586 23.1001 2.0889 23.7799 2.1504 1.0294
300x300 12.5252 28.5139 2.2765 27.6544 2.2079 0.9699
350x350 13.6962 27.5110 2.0087 29.7968 2.1755 1.0831
400x400 14.6133 29.5731 2.0237 30.0683 2.0576 1.0167
450x450 16.7766 33.6222 2.0041 35.0966 2.0920 1.0439
500x500 18.5731 34.5994 1.8629 36.7849 1.9805 1.0632
600x600 20.1245 38.9951 1.9377 37.8433 1.8805 0.9705
700x700 22.2355 41.6537 1.8733 43.6601 1.9635 1.0482
800x800 24.2636 50.5311 2.0826 53.2806 2.1959 1.0544
900x900 28.4826 62.2299 2.1848 66.4490 2.3330 1.0678

1000x1000 34.0666 72.4083 2.1255 76.9440 2.2586 1.0626
1200x1200 52.0455 111.8909 2.1499 127.7743 2.4550 1.1420
Μέσος Όρος: 19.0687 39.6322 2.0891 41.9106 2.1615 1.0354

Πίνακας 7.39: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 10% 

niter: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA 

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA   

Density5%       
100x100 1.1630 2.3068 1.9836 2.4406 2.0986 1.0580
150x150 2.6970 6.9830 2.5891 7.0670 2.6203 1.0120
200x200 7.3109 15.6056 2.1346 16.3226 2.2326 1.0459
250x250 7.9292 19.5616 2.4670 15.5873 1.9658 0.7968
300x300 11.1758 27.0548 2.4208 24.7350 2.2133 0.9143
350x350 14.8152 26.2171 1.7696 28.0750 1.8950 1.0709
400x400 17.5314 35.3816 2.0182 38.8923 2.2184 1.0992
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450x450 17.4681 32.1595 1.8410 32.1153 1.8385 0.9986
500x500 19.7901 38.4922 1.9450 39.0567 1.9736 1.0147
600x600 24.5352 48.0591 1.9588 46.7203 1.9042 0.9721
700x700 26.9210 48.8068 1.8130 49.3762 1.8341 1.0117
800x800 30.0677 60.4481 2.0104 62.6471 2.0835 1.0364
900x900 27.7841 61.5480 2.2152 62.0331 2.2327 1.0079

1000x1000 36.7835 79.8831 2.1717 84.7699 2.3046 1.0612
1200x1200 53.2363 114.5771 2.1522 125.8804 2.3646 1.0987
Μέσος Όρος: 19.9472 41.1390 2.0994 42.3812 2.1186 1.0132

Πίνακας 7.40: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 5% 

niter: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA 

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA   

Density2.5%       
100x100 0.3543 0.9254 2.6119 1.0081 2.8455 1.0894
150x150 0.5831 1.1914 2.0431 1.2701 2.1782 1.0661
200x200 0.8873 1.9352 2.1809 2.0469 2.3069 1.0578
250x250 2.0219 4.6916 2.3203 4.8007 2.3743 1.0233
300x300 2.7452 7.7776 2.8332 7.9918 2.9112 1.0276
350x350 6.7815 14.9681 2.2072 17.7129 2.6120 1.1834
400x400 8.4469 22.6391 2.6802 23.0815 2.7326 1.0195
450x450 12.8682 30.8707 2.3990 36.1584 2.8099 1.1713
500x500 16.9025 35.5072 2.1007 38.8877 2.3007 1.0952
600x600 21.0104 50.9648 2.4257 48.6256 2.3144 0.9541
700x700 32.5846 58.1914 1.7859 62.4213 1.9157 1.0727
800x800 31.3561 63.7586 2.0334 66.1874 2.1108 1.0381
900x900 42.3565 77.7496 1.8356 82.9347 1.9580 1.0667

1000x1000 51.2725 103.6068 2.0207 111.0925 2.1667 1.0723
1200x1200 53.6596 146.1614 2.7239 169.4107 3.1571 1.1591
Μέσος Όρος: 18.9220 41.3959 2.2801 44.9087 2.4463 1.0731

Πίνακας 7.41: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 2.5% 

niter: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA 

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA   

Density10%       
100x200 4.3397 8.0702 1.8596 7.3795 1.7005 0.9144
150x300 6.7600 14.9021 2.2045 14.1580 2.0944 0.9501
200x400 8.5593 16.6289 1.9428 17.2019 2.0097 1.0345
250x500 10.2102 24.5881 2.4082 24.0639 2.3569 0.9787
300x600 11.5225 23.0300 1.9987 22.3037 1.9357 0.9685
350x700 14.1985 28.0311 1.9742 27.6812 1.9496 0.9875
400x800 15.8174 30.8164 1.9483 30.7516 1.9442 0.9979
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450x900 17.5615 30.0404 1.7106 32.3268 1.8408 1.0761
500x1000 14.1670 30.9136 2.1821 31.5436 2.2266 1.0204

Μέσος Όρος: 11.4596 23.0023 2.0254 23.0456 2.0065 0.9920
Πίνακας 7.42: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 10% 

niter: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA 

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA   

Density5%       
100x200 1.4508 4.0423 2.7863 4.1684 2.8732 1.0312
150x300 4.5321 17.0489 3.7618 18.2170 4.0196 1.0685
200x400 10.9212 23.0350 2.1092 24.3317 2.2279 1.0563
250x500 9.8070 19.8584 2.0249 19.1149 1.9491 0.9626
300x600 14.2953 26.2508 1.8363 24.6439 1.7239 0.9388
350x700 17.9403 27.6829 1.5431 28.7801 1.6042 1.0396
400x800 22.0066 30.2736 1.3757 31.7063 1.4408 1.0473
450x900 21.7472 34.6552 1.5935 35.6826 1.6408 1.0296

500x1000 22.1806 41.3532 1.8644 43.8642 1.9776 1.0607
Μέσος Όρος: 13.8757 24.9111 2.0995 25.6121 2.1619 1.0261

Πίνακας 7.43: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 5% 

niter: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA 

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA   

Density2.5%       
100x200 0.7703 1.6151 2.0968 1.7450 2.2654 1.0804
150x300 0.7628 2.3975 3.1431 2.5083 3.2884 1.0462
200x400 1.1520 4.5179 3.9216 4.7781 4.1475 1.0576
250x500 2.5040 9.3759 3.7443 9.6501 3.8538 1.0292
300x600 6.0424 21.1588 3.5017 22.6035 3.7408 1.0683
350x700 10.7672 29.7589 2.7638 32.7907 3.0454 1.1019
400x800 13.4822 31.5039 2.3367 31.8680 2.3637 1.0116
450x900 16.8059 32.3034 1.9221 33.9298 2.0189 1.0503

500x1000 22.6905 37.5954 1.6569 39.8139 1.7547 1.0590
Μέσος Όρος: 8.3308 18.9141 2.7875 19.9653 2.9421 1.0561

Πίνακας 7.44: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 2.5% 

 

niter: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA 

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA   

Density10%       
200x100 5.4388 13.4613 2.4750 13.5078 2.4836 1.0035
300x150 8.9218 19.6128 2.1983 19.4637 2.1816 0.9924
400x200 11.7201 26.4035 2.2528 30.2970 2.5850 1.1475
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500x250 16.3226 31.1145 1.9062 34.8194 2.1332 1.1191
600x300 16.4504 39.0970 2.3767 42.2601 2.5689 1.0809
700x350 20.1338 38.3946 1.9070 40.9416 2.0335 1.0663
800x400 23.8270 45.7555 1.9203 48.2567 2.0253 1.0547
900x450 28.5954 47.1040 1.6473 51.6416 1.8059 1.0963

1000x500 28.0666 53.9619 1.9226 57.5637 2.0510 1.0667
Μέσος Όρος: 17.7196 34.9894 2.0674 37.6391 2.2076 1.0697

Πίνακας 7.45: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 10% 

niter: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA 

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA   

Density5%       
200x100 1.6394 2.9129 1.7768 3.0513 1.8612 1.0475
300x150 5.4560 10.7049 1.9620 11.1492 2.0435 1.0415
400x200 10.7709 24.1395 2.2412 27.8350 2.5843 1.1531
500x250 15.3749 32.0252 2.0830 33.3711 2.1705 1.0420
600x300 17.4432 38.2982 2.1956 42.9312 2.4612 1.1210
700x350 21.5610 51.3127 2.3799 54.8307 2.5430 1.0686
800x400 25.5790 50.8720 1.9888 51.8593 2.0274 1.0194
900x450 26.9736 53.8263 1.9955 57.9078 2.1468 1.0758

1000x500 25.2949 58.9465 2.3304 60.3034 2.3840 1.0230
Μέσος Όρος: 16.6770 35.8931 2.1059 38.1377 2.2469 1.0658

Πίνακας 7.46: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 5% 

niter: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA 

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA   

Density2.5%       
200x100 0.2608 0.5607 2.1503 0.6101 2.3396 1.0881
300x150 0.2397 0.4929 2.0567 0.5179 2.1607 1.0506
400x200 2.2405 3.9396 1.7584 4.0483 1.8069 1.0276
500x250 6.7484 12.0463 1.7851 12.9502 1.9190 1.0750
600x300 11.5664 19.7953 1.7115 20.1960 1.7461 1.0202
700x350 18.7595 34.6104 1.8450 37.5456 2.0014 1.0848
800x400 19.7138 41.3698 2.0985 48.2966 2.4499 1.1674
900x450 22.7453 48.9738 2.1531 53.8423 2.3672 1.0994

1000x500 32.2820 62.6079 1.9394 68.7870 2.1308 1.0987
Μέσος Όρος: 12.7285 24.9330 1.9442 27.4215 2.1024 1.0791

Πίνακας 7.47: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 2.5% 

Στους Πίνακες 7.48 ως 7.56 παρουσιάζονται οι λόγοι (CPU χρόνος PSA / CPU 
χρόνος EPSA), (CPU χρόνος PSA / CPU χρόνος PDTPSA), (CPU χρόνος EPSA / 
CPU χρόνος PDTPSA), (CPU χρόνος PSA / CPU χρόνος PDIPSA), (CPU χρόνος 
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EPSA / CPU χρόνος PDIPSA) και (CPU χρόνος PDTPSA / CPU χρόνος PDIPSA) τα 
στοιχεία των οποίων αντλήθηκαν από τους Πίνακες 7.30 ως 7.39. Οι δείκτες αυτοί 
δείχνουν πόσες φορές είναι ταχύτερος σε CPU χρόνο ο EPSA έναντι του PSA, o 
PDTPSA έναντι του PSA, ο PDTPSA έναντι του EPSA, ο PDIPSA έναντι του PSA, ο 
PDIPSA έναντι του EPSA, και ο PDIPSA έναντι του PDTPSA αντίστοιχα.  

CPU: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA  

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA  

Density 10%       
100x100 2.3770 7.6316 3.2105 7.6316 3.2105 1.0000
150x150 4.5549 16.2391 3.5652 17.3721 3.8140 1.0698
200x200 5.4975 23.0208 4.1875 21.8812 3.9802 0.9505
250x250 7.5033 27.9064 3.7192 27.9064 3.7192 1.0000
300x300 7.9504 33.8833 4.2618 31.8724 4.0089 0.9407
350x350 8.5740 30.3829 3.5436 33.4098 3.8966 1.0996
400x400 9.8873 32.7762 3.3150 34.4828 3.4876 1.0521
450x450 11.2802 35.9327 3.1855 37.7502 3.3466 1.0506
500x500 12.8451 36.3368 2.8288 37.2596 2.9007 1.0254
600x600 13.5084 40.3104 2.9841 38.0817 2.8191 0.9447
700x700 15.9152 45.0490 2.8306 45.3431 2.8490 1.0065
800x800 16.1220 52.3204 3.2453 55.5842 3.4477 1.0624
900x900 20.0691 61.0155 3.0403 67.1382 3.3454 1.1003

1000x1000 26.6632 73.5970 2.7602 70.9172 2.6597 0.9636
1200x1200 40.3495 83.6796 2.0739 98.3555 2.4376 1.1754
Μέσος Όρος: 13.5398 40.0054 3.2501 41.6657 3.3282 1.0294

Πίνακας 7.48: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 10% 

CPU: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA  

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA  

Density 5%       
100x100 0.8788 2.9000 3.3000 3.2222 3.6667 1.1111
150x150 2.8230 12.2692 4.3462 11.3929 4.0357 0.9286
200x200 9.6775 30.3523 3.1364 31.7976 3.2857 1.0476
250x250 9.6925 43.1821 4.4552 22.8711 2.3597 0.5296
300x300 13.2535 56.1209 4.2344 47.7290 3.6012 0.8505
350x350 16.8406 44.5580 2.6459 50.0401 2.9714 1.1230
400x400 19.7749 70.0360 3.5417 75.8439 3.8354 1.0829
450x450 18.4731 58.7215 3.1788 57.1222 3.0922 0.9728
500x500 20.7193 74.8399 3.6121 71.2726 3.4399 0.9523
600x600 39.2686 92.5824 2.3577 85.1506 2.1684 0.9197
700x700 27.5205 89.4286 3.2495 90.9046 3.3032 1.0165
800x800 21.4957 64.5835 3.0045 67.0562 3.1195 1.0383
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900x900 21.6625 52.3402 2.4162 52.8898 2.4415 1.0105
1000x1000 29.1305 70.1949 2.4097 77.0545 2.6452 1.0977
1200x1200 27.2720 89.8738 3.2955 96.7174 3.5464 1.0761
Μέσος Όρος: 18.5655 56.7989 3.2789 56.0710 3.1675 0.9838

Πίνακας 7.49: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 5% 

CPU: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA  

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA  

Density 2.5%       
100x100 0.3125 0.8333 2.6667 0.7143 2.2857 0.8571
150x150 0.5385 1.7500 3.2500 1.7500 3.2500 1.0000
200x200 1.1860 4.4348 3.7391 5.1000 4.3000 1.1500
250x250 3.3699 14.1923 4.2115 14.4706 4.2941 1.0196
300x300 3.8379 26.6027 6.9315 29.8769 7.7846 1.1231
350x350 7.9972 27.0502 3.3824 38.3511 4.7956 1.4178
400x400 9.0510 43.7733 4.8363 44.3316 4.8980 1.0128
450x450 13.7134 48.4183 3.5307 63.1005 4.6014 1.3032
500x500 18.1296 50.1389 2.7656 56.8395 3.1352 1.1336
600x600 22.8392 78.0394 3.4169 67.2427 2.9442 0.8617
700x700 35.8184 77.0877 2.1522 77.7450 2.1705 1.0085
800x800 32.6610 75.1963 2.3023 76.3491 2.3376 1.0153
900x900 46.6645 88.5436 1.8974 96.2972 2.0636 1.0876

1000x1000 49.1914 92.5688 1.8818 99.1367 2.0153 1.0710
1200x1200 27.0758 95.0459 3.5104 108.0388 3.9902 1.1367
Μέσος Όρος: 18.1591 48.2450 3.3650 51.9563 3.6577 1.0799

Πίνακας 7.50: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nxn µε πυκνότητα 2.5% 

CPU: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA  

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA  

Density 10%       
100x200 2.6087 7.0588 2.7059 6.3158 2.4211 0.8947
150x300 4.0000 14.5739 3.6435 13.0938 3.2734 0.8984
200x400 4.8340 15.3302 3.1713 15.9256 3.2945 1.0388
250x500 5.9515 23.8755 4.0117 22.5588 3.7904 0.9449
300x600 6.9093 21.2624 3.0773 19.7528 2.8589 0.9290
350x700 8.4996 26.3704 3.1026 25.7281 3.0270 0.9756
400x800 9.7675 29.1468 2.9840 28.8869 2.9574 0.9911
450x900 11.0313 28.0422 2.5420 30.4438 2.7598 1.0856

500x1000 7.7032 28.3326 3.6780 29.1421 3.7831 1.0286
Μέσος Όρος: 6.8117 21.5548 3.2129 21.3164 3.1295 0.9763

Πίνακας 7.51: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 10% 
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CPU: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA  

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA  

Density 5%       
100x200 1.2133 4.7895 3.9474 4.7895 3.9474 1.0000
150x300 4.8692 30.8780 6.3415 37.2353 7.6471 1.2059
200x400 11.0037 35.6414 3.2390 38.0681 3.4596 1.0681
250x500 6.8203 20.1147 2.9492 19.3508 2.8373 0.9620
300x600 15.0588 38.2860 2.5424 32.6530 2.1684 0.8529
350x700 19.2711 41.1688 2.1363 43.0816 2.2355 1.0465
400x800 24.9786 44.9566 1.7998 46.2284 1.8507 1.0283
450x900 23.5121 47.1032 2.0034 52.6171 2.2379 1.1171

500x1000 25.8934 65.3143 2.5224 71.2108 2.7502 1.0903
Μέσος Όρος: 14.7356 36.4725 3.0535 38.3594 3.2371 1.0412

Πίνακας 7.52: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 5% 

CPU: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA  

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA  

Density 2.5%       
100x200 0.5476 1.9167 3.5000 2.3000 4.2000 1.2000
150x300 0.7797 4.3810 5.6190 5.4118 6.9412 1.2353
200x400 1.3189 10.6500 8.0750 11.5135 8.7297 1.0811
250x500 2.4717 22.0787 8.9326 24.2593 9.8148 1.0988
300x600 6.0663 40.6143 6.6951 45.7424 7.5404 1.1263
350x700 10.5622 42.1113 3.9870 48.9765 4.6370 1.1630
400x800 12.4667 36.9265 2.9620 36.3036 2.9120 0.9831
450x900 15.8875 34.3788 2.1639 36.2055 2.2789 1.0531

500x1000 20.2323 39.8560 1.9699 42.4646 2.0989 1.0654
Μέσος Όρος: 7.8148 25.8792 4.8783 28.1308 5.4614 1.1118

Πίνακας 7.53: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. nx2n µε πυκνότητα 2.5% 

CPU: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA  

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA  

Density 10%       
200x100 5.2254 20.6111 3.9444 20.6111 3.9444 1.0000
300x150 7.1525 27.5594 3.8531 26.8095 3.7483 0.9728
400x200 8.1233 36.4528 4.4874 40.9611 5.0424 1.1237
500x250 11.6014 42.4589 3.6598 45.4044 3.9137 1.0694
600x300 11.9060 51.9130 4.3602 53.8647 4.5242 1.0376
700x350 15.1852 47.0079 3.0956 48.7764 3.2121 1.0376
800x400 18.4645 54.9241 2.9746 57.1884 3.0972 1.0412
900x450 24.1281 55.2951 2.2917 59.1502 2.4515 1.0697

1000x500 21.8481 59.7837 2.7363 60.3019 2.7601 1.0087
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Μέσος Όρος: 13.7372 44.0007 3.4893 45.8964 3.6327 1.0401
Πίνακας 7.54: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 10% 

CPU: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA  

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA  

Density 5%       
200x100 2.3881 5.1613 2.1613 6.9565 2.9130 1.3478
300x150 8.8299 25.5000 2.8879 27.1376 3.0734 1.0642
400x200 13.4189 61.1833 4.5595 71.2659 5.3109 1.1648
500x250 20.4653 79.8847 3.9034 82.3210 4.0225 1.0305
600x300 24.7412 96.0750 3.8832 103.5809 4.1866 1.0781
700x350 19.1890 76.5838 3.9910 76.2844 3.9754 0.9961
800x400 22.7998 67.9326 2.9795 70.8076 3.1056 1.0423
900x450 27.2966 73.5863 2.6958 73.6351 2.6976 1.0007

1000x500 21.6773 80.6026 3.7183 82.8302 3.8211 1.0276
Μέσος Όρος: 17.8673 62.9455 3.4200 66.0910 3.6785 1.0836

Πίνακας 7.55: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 5% 

CPU: PSA / 
EPSA 

PSA / 
PDTPSA 

EPSA / 
PDTPSA

PSA / 
PDIPSA  

EPSA / 
PDIPSA  

PDTPSA / 
PDIPSA  

Density 2.5%       
200x100 0.3333 0.8750 2.6250 1.7500 5.2500 2.0000
300x150 0.2778 0.7895 2.8421 1.0714 3.8571 1.3571
400x200 4.7734 11.1513 2.3361 11.9550 2.5045 1.0721
500x250 11.0078 27.1851 2.4696 30.3735 2.7593 1.1173
600x300 16.7442 38.3646 2.2912 38.7847 2.3163 1.0109
700x350 22.4210 58.4344 2.6062 60.7589 2.7099 1.0398
800x400 22.1403 66.3890 2.9986 78.8192 3.5600 1.1872
900x450 30.5423 90.5444 2.9646 94.8241 3.1047 1.0473

1000x500 36.1393 95.5274 2.6433 102.4782 2.8356 1.0728
Μέσος Όρος: 16.0422 43.2512 2.6419 46.7572 3.2108 1.2116

Πίνακας 7.56: Λόγοι CPU χρόνου για Γ.Π. 2nxn µε πυκνότητα 2.5% 

Από τους Πίνακες 7.39 ως 7.56 προκύπτει ότι όσο η διάσταση του γραµµικού 
προβλήµατος αυξάνει και αντίστοιχα η πυκνότητα ελαττώνεται τόσο καλύτεροι γίνο-
νται οι PDTPSA και PDIPSA έναντι του PSA. Συγκεκριµένα, στα γραµµικά προβλή-
µατα 1200x1200 µε πυκνότητες 2.5%, 5%, 10%, ο PDTPSA είναι περίπου 146, 115, 
112 φορές ταχύτερος αντίστοιχα, έναντι του SA σε αριθµό επαναλήψεων. Επίσης, ο 
PDTPSA επιλύει τα ίδια προβλήµατα περίπου 95, 90 και 83 φορές ταχύτερα, σε συ-
νάρτηση του CPU χρόνου. Αντίστοιχα ο PDIPSA είναι 169, 125 και 128 φορές ταχύ-
τερος από τον PSA σε αριθµό επαναλήψεων και 108, 97 και 98 φορές ταχύτερος σε 
CPU χρόνο. 
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Στην Εικόνα 7.1 παρουσιάζονται οι λόγοι (επαναλήψεις PSA / επαναλήψεις 
PDTPSA) για τα τετραγωνικά προβλήµατα και για όλες τις πυκνότητες. Οι λόγοι 
(CPU χρόνος PSA / CPU χρόνος PDTPSA) για τα ίδια προβλήµατα και πυκνότητες 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 7.2. 

Οµοίως, στην Εικόνα 7.3 παρουσιάζονται οι λόγοι (επαναλήψεις PSA / επανα-
λήψεις PDIPSA) για τα τετραγωνικά προβλήµατα και για όλες τις πυκνότητες. Οι λό-
γοι (CPU χρόνος PSA / CPU χρόνος PDIPSA) για τα ίδια προβλήµατα και πυκνότητες 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 7.4. 
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Εικόνα 7.1: Λόγος (επαναλήψεις PSA / επαναλήψεις PDTPSA) για Γ.Π. nxn. 
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Εικόνα 7.2: Λόγος (CPU χρόνος PSA / CPU χρόνος PDTPSA) για Γ.Π. nxn. 
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Εικόνα 7.3: Λόγος (επαναλήψεις PSA / επαναλήψεις PDIPSA) για Γ.Π. nxn. 
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Εικόνα 7.4: Λόγος (CPU χρόνος PSA / CPU χρόνος PDIPSA) για Γ.Π. nxn. 

7.5. ΜΕΤΡΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Στην υπολογιστική µελέτη µε τα µετροπρογράµµατα από τη συλλογή NETLIB, ε-
πιλέγηκαν συνολικά 35 προβλήµατα από τα 56 που είναι χωρίς όρια και περιοχές. Από 
αυτά τα 29 είναι βέλτιστα και τα υπόλοιπα 6 αδύνατα. Από τα 35 προβλήµατα 11 λύ-
θηκαν αφού προηγουµένως εφαρµόστηκε η προλυτική ανάλυση του Κεφαλαίου 6. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τα µετροπρογράµµατα, δες Κεφάλαιο 5, §5.3. Οι αλ-
γόριθµοι που συγκρίθηκαν είναι ο πρωτεύων simplex (PSA), ο πρωτεύων δυϊκός 
(PDTPSA) και πρωτεύων δυϊκός εσωτερικών σηµείων (PDIPSA). Για κάθε µετρο-
πρόγραµµα παρουσιάζονται από κοινού κάποια στατιστικά στοιχεία που χρησιµο-
ποιήθηκαν στην υπολογιστική µελέτη και πληροφορίες για την επίδοση των αλγόριθ-
µων, PSA, PDTPSA και PDIPSA.  

Ο Πίνακας 7.57 περιλαµβάνει τα υπολογιστικά αποτελέσµατα για τα βέλτιστα µε-
τροπρογράµµατα ενώ ο Πίνακας 7.58 για τα αδύνατα. Οι στήλες των Πινάκων 7.57 
και 7.58 περιλαµβάνουν το πλήθος των περιορισµών, m, το πλήθος των µεταβλητών 
απόφασης, n, το πλήθος των µη µηδενικών στοιχείων, nnz, τον αριθµό επαναλήψεων, 
niter, την ένδειξη αν χρησιµοποιήθηκε προλυτική ανάλυση και τον CPU χρόνο, 
timeCPU σε δευτερόλεπτα, για όλους τους αλγορίθµους. Η τελευταία γραµµή κάθε πί-
νακα περιλαµβάνει το µέσο όρο των στηλών nnz, niter και timeCPU για κάθε αλγόριθ-
µο. 
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   PSA PDTPSA PDIPSA 
Όνοµα m n nnz Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu 

ADLITTLE 56 97 383 141 0.32 71 0.17 65 0.11
AFIRO 27 32 83 18 0.00 14 0.00 7 0.00
AGG 488 163 2410 130 3.18 97 2.42 89 2.33
AGG2 516 302 4284 208 4.58 151 3.67 131 2.64
AGG3 516 302 4300 159 4.11 134 3.22 122 3.20
BANDM 305 472 2494 584 26.92 343 13.46 299 11.15
BEACONFD 173 262 3375 50 1.04 45 0.72 39 0.54
BLEND 74 83 491 151 0.33 48 0.17 46 0.15
BNL1 643 1175 5121 P 5370 1043.92 4104 783.26 3742 684.27
BRANDY 220 249 2148 475 8.02 381 6.72 309 5.91
DEGEN2 444 534 3978 988 154.46 559 72.79 488 65.36
E226 223 282 2578 725 20.71 376 11.28 330 9.94
FFFFF800 524 854 6227 P 443 35.63 315 26.91 261 23.40
ISRAEL 174 142 2269 365 5.93 231 3.24 235 3.40
LOTFI 153 308 1078 P 214 2.91 176 2.30 161 2.16
SC105 105 103 280 64 0.33 112 0.52 70 0.35
SC205 205 203 551 P 17 0.41 5 0.16 5 0.16
SC50A 50 48 130 31 0.06 31 0.06 31 0.07
SC50B 50 48 118 29 0.05 33 0.05 26 0.05
SCAGR25 471 500 1554 P 406 24.94 296 16.75 330 17.42
SCAGR7 129 140 420 103 0.77 104 0.73 85 0.50
SCFXM1 330 457 2589 587 21.15 528 20.82 464 16.43
SCORPION 388 358 1426 173 4.81 103 3.02 106 3.18
SCRS8 490 1169 3182 P 527 35.66 386 27.90 322 24.13
SCSD1 77 760 2388 P 307 18.95 231 15.55 198 13.74
SCTAP1 300 480 1692 P 383 7.31 318 4.43 302 4.28
SHARE1B 117 225 1151 229 1.64 100 0.77 115 0.86
SHARE2B 96 79 694 P 158 0.66 103 0.38 90 0.33
STOCFOR1 117 111 447 91 0.50 73 0.33 62 0.29
Μέσος Όρος:   452.6 49.3 326.5 35.2 294.1 30.9

Πίνακας 7.57: Υπολογιστικά αποτελέσµατα βέλτιστων µετροπρογραµµάτων 

   PSA PDTPSA PDIPSA 
Όνοµα m n nnz Niter Cpu Niter Cpu Niter Cpu 

BGPRTR 20 34 64 13 0.06 22 0.08 13 0.07
ITEST2 9 4 17 3 0.00 3 0.00 2 0.00
ITEST6 11 8 20 2 0.00 3 0.00 1 0.00
KLEIN1 54 54 696 153 0.22 144 0.27 112 0.11
KLEIN2 477 54 4585 P 274 7.09 203 4.83 165 4.17
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KLEIN3 994 88 12107 P 893 174.20 551 135.80 492 112.40
Μέσος Όρος:   223.0 30.3 154.3 23.5 130.8 19.5

Πίνακας 7.58: Υπολογιστικά αποτελέσµατα αδύνατων µετροπρογραµµάτων 

Από το σύνολο των 35 µετροπρογραµµάτων µόνο σε τέσσερα (4) ο PSA υπ-
ερίσχυσε του PDTPSA και σε ένα (1) έναντι του PDIPSA. Τα προβλήµατα στα οποία 
ο PSA υπερίσχυσε έναντι του PDTPSA είναι τα SC105, SC50B, SCAGR7 και 
BGPRTR. Από αυτά τα SC105 και SC50B είναι πρωτευόντος εφικτά και συνεπώς δεν 
εφαρµόστηκε ο αλγόριθµος simplex δυο φάσεων. Στους Πίνακες 7.59 και 7.60 πα-
ρουσιάζονται οι λόγοι (επαναλήψεις PSA / επαναλήψεις PDTPSA), (επαναλήψεις 
PSA / επαναλήψεις PDIPSA) και (επαναλήψεις PDTPSA / επαναλήψεις PDIPSA) για 
τα βέλτιστα και αδύνατα µετροπρογράµµατα αντίστοιχα. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν 
πόσες φορές είναι ταχύτερος σε αριθµό επαναλήψεων PDTPSA έναντι του PSA, o 
PDIPSA έναντι του PSA και ο PDIPSA έναντι του PDTPSA αντίστοιχα. 

niter: PSA / PDTPSA PSA / PDIPSA PDTPSA / PDIPSA 
ADLITTLE 1.9859 2.1692 1.0923 
AFIRO 1.2857 2.5714 2.0000 
AGG 1.3402 1.4607 1.0899 
AGG2 1.3775 1.5878 1.1527 
AGG3 1.1866 1.3033 1.0984 
BANDM 1.7026 1.9532 1.1472 
BEACONFD 1.1111 1.2821 1.1538 
BLEND 3.1458 3.2826 1.0435 
BNL1 1.3085 1.4351 1.0967 
BRANDY 1.2467 1.5372 1.2330 
DEGEN2 1.7674 2.0246 1.1455 
E226 1.9282 2.1970 1.1394 
FFFFF800 1.4063 1.6973 1.2069 
ISRAEL 1.5801 1.5532 0.9830 
LOTFI 1.2159 1.3292 1.0932 
SC105 0.5714 0.9143 1.6000 
SC205 3.4000 3.4000 1.0000 
SC50A 1.0000 1.0000 1.0000 
SC50B 0.8788 1.1154 1.2692 
SCAGR25 1.3716 1.2303 0.8970 
SCAGR7 0.9904 1.2118 1.2235 
SCFXM1 1.1117 1.2651 1.1379 
SCORPION 1.6796 1.6321 0.9717 
SCRS8 1.3653 1.6366 1.1988 
SCSD1 1.3290 1.5505 1.1667 
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SCTAP1 1.2044 1.2682 1.0530 
SHARE1B 2.2900 1.9913 0.8696 
SHARE2B 1.5340 1.7556 1.1444 
STOCFOR1 1.2466 1.4677 1.1774 
Μέσος Όρος: 1.6902 1.7382 1.0638 

 Πίνακας 7.59: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για βέλτιστα µετροπρογράµµατα 

niter: PSA / PDTPSA PSA / PDIPSA PDTPSA / PDIPSA 
BGPRTR 0.5909 1.0000 1.6923 
ITEST2 1.0000 1.5000 1.5000 
ITEST6 0.6667 2.0000 3.0000 
KLEIN1 1.0625 1.3661 1.2857 
KLEIN2 1.3498 1.6606 1.2303 
KLEIN3 1.6207 1.8150 1.1199 
Μέσος Όρος: 1.0484 1.5570 1.6380 

 Πίνακας 7.60: Λόγοι αριθµού επαναλήψεων για αδύνατα µετροπρογράµµατα 

Στους Πίνακες 7.61 και 7.62 παρουσιάζονται οι λόγοι (CPU χρόνος PSA / CPU 
χρόνος PDTPSA), (CPU χρόνος PSA / CPU χρόνος PDIPSA) και (CPU χρόνος 
PDTPSA / CPU χρόνος PDIPSA) για τα βέλτιστα και αδύνατα µετροπρογράµµατα 
αντίστοιχα. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν πόσες φορές είναι ταχύτερος σε CPU χρόνος ο 
PDTPSA έναντι του PSA, o PDIPSA έναντι του PSA και ο PDIPSA έναντι του 
PDTPSA αντίστοιχα. 

CPU: PSA / PDTPSA PSA / PDIPSA PDTPSA / PDIPSA 
ADLITTLE 1.8824 2.9091 1.5455 
AFIRO - - - 
AGG 1.3140 1.3648 1.0386 
AGG2 1.2480 1.7348 1.3902 
AGG3 1.2764 1.2844 1.0063 
BANDM 2.0000 2.4143 1.2072 
BEACONFD 1.4444 1.9259 1.3333 
BLEND 1.9412 2.2000 1.1333 
BNL1 1.3328 1.5256 1.1447 
BRANDY 1.1935 1.3570 1.1371 
DEGEN2 2.1220 2.3632 1.1137 
E226 1.8360 2.0835 1.1348 
FFFFF800 1.3240 1.5226 1.1500 
ISRAEL 1.8302 1.7441 0.9529 
LOTFI 1.2652 1.3472 1.0648 
SC105 0.6346 0.9429 1.4857 
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SC205 2.5625 2.5625 1.0000 
SC50A 1.0000 0.8571 0.8571 
SC50B 1.0000 1.0000 1.0000 
SCAGR25 1.4890 1.4317 0.9615 
SCAGR7 1.0548 1.5400 1.4600 
SCFXM1 1.0159 1.2873 1.2672 
SCORPION 1.5927 1.5126 0.9497 
SCRS8 1.2781 1.4778 1.1562 
SCSD1 1.2186 1.3792 1.1317 
SCTAP1 1.6501 1.7079 1.0350 
SHARE1B 2.1299 1.9070 0.8953 
SHARE2B 1.7368 2.0000 1.1515 
STOCFOR1 1.5152 1.7241 1.1379 
Μέσος Όρος: 1.7940 1.8770 1.0616 

 Πίνακας 7.61: Λόγοι CPU χρόνου για βέλτιστα µετροπρογράµµατα 

CPU: PSA / PDTPSA PSA / PDIPSA PDTPSA / PDIPSA 
100x100 0.7500 0.8571 1.1429 
150x150 - - - 
200x200 - - - 
250x250 0.8148 2.0000 2.4545 
300x300 1.4679 1.7002 1.1583 
350x350 1.2828 1.5498 1.2082 

Μέσος Όρος: 1.0789 1.5268 1.4910 
 Πίνακας 7.62: Λόγοι CPU χρόνου για αδύνατα µετροπρογράµµατα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 7.5: Μέσος όρος αριθµού επαναλήψεων και CPU χρόνου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην διατριβή αυτή παρουσιάστηκε ένας νέος πρωτεύων δυϊκός αλγόριθμος τύπου 
simplex εσωτερικών σημείων για το γραμμικό προγραμματισμό. Ο αλγόριθμος αυτός 
αποτελεί μια βελτίωση του συνοριακού πρωτεύοντος δυϊκού αλγορίθμου τύπου sim-
plex (PDTPSA), δες Κεφάλαιο 3. Συγκεκριμένα η μετακίνηση στο εσωτερικό της 
εφικτής περιοχής έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των φαινομένων της στασιμότητας 
(stalling) και της κύκλωσης (cycling). Παρουσιάστηκαν επίσης τα κύρια σημεία για 
μια αποτελεσματική υλοποίηση σε Η/Υ των αλγορίθμων τύπου simplex.  

Όλοι οι αλγόριθμοι της διατριβής προγραμματίστηκαν σε Η/Υ χρησιμοποιώντας 
την αναθεωρημένη μορφή τους. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση των 
αλγορίθμων έτσι ώστε να λύνουν τυχαία αραιά γραμμικά προβλήματα μεγάλης 
κλίμακας και τα μετροπρογράμματα της συλλογής NETLIB. Προς επίτευξη αυτών 
των στόχων κρίθηκε απαραίτητη η χρησιμοποίηση προλυτικών διαδικασιών (presolve 
procedures), τεχνικών κλιμάκωσης (scaling techniques), ανοχών (tolerances) και 
αντιστροφή της βασικής μήτρας από την αρχή (re-inversion).    

Για την εξαγωγή πληρέστερων συμπερασμάτων σχετικά με την πρακτική 
αποτελεσματικότητα των αλγορίθμων που παρουσιάστηκαν, πραγματοποιήθηκαν 
εκτενείς υπολογιστικές μελέτες. Τα υπολογιστικά αποτελέσματα συμβαδίζουν σε 
μεγάλο βαθμό με τα αποτελέσματα από τη θεωρία. Οι  υπολογιστικές μελέτες του 
Κεφαλαίου 7 φανερώνουν ότι όσο η διάσταση του γραμμικού προβλήματος αυξάνει 
και η πυκνότητα ελαττώνεται, τόσο ο PDTPSA όσο και ο PDIPSA γίνονται ταχύτεροι 
του κλασικού αλγορίθμου simplex (PSA) τόσο σε επαναλήψεις όσο και σε CPU 
χρόνο. Παρόλο που η πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης των PDTPSA και 
PDIPSA είναι εκθετική (exponential complexity), η πρακτική τους 
αποτελεσματικότητα είναι εντυπωσιακά καλύτερη έναντι του κλασικού αλγορίθμου 
simplex. Συγκεκριμένα σε τυχαία γραμμικά προβλήματα διάστασης nxn, όπου n = 
100, 150, 200, …, 1000, 1200, ο PDTPSA είναι κατά μέσο όρο 41 φορές ταχύτερος 
του PSA σε αριθμό επαναλήψεων, ενώ ο PDIPSA κατά μέσο όρο 44 φορές ταχύτερος. 
Στα ίδια γραμμικά προβλήματα ο PDTPSA είναι κατά μέσο όρο 48 φορές ταχύτερος 
του PSA σε CPU χρόνο, ενώ ο PDIPSA 50 φορές ταχύτερος. 

Στα μετροπρογράμματα η εικόνα είναι διαφορετική ως προς το βαθμό 
καλυτέρευσης των PDTPSA και PDIPSA έναντι του κλασικού αλγορίθμου simplex. 
Κατά μέσο όρο ο PDTPSA είναι σε αριθμό επαναλήψεων 1.37 φορές καλύτερος του 
PSA, ενώ ο PDIPSA 1.65 φορές. Σε CPU χρόνο ο PDTPSA είναι 1.44 φορές 
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ταχύτερος, ενώ ο PDIPSA 1.70 φορές. Η βελτίωση αυτή αν και φαίνεται αισθητά 
μικρότερη από την αντίστοιχη σε τυχαία γραμμικά προβλήματα, ωστόσο είναι 
σημαντική γιατί τα μετροπρογράμματα είναι προβλήματα τα οποία κατασκευάστηκαν 
με σκοπό να δυσκολεύουν την επίλυση τους από αλγορίθμους τύπου simplex.  

Η συμπεριφορά αυτή μας οδηγεί στο ακόλουθο ερώτημα. Από που προέρχεται 
αυτή η εντυπωσιακή υπολογιστική ισχύς των αλγορίθμων PDTPSA και PDIPSA; 
Φαίνεται ότι η δύναμη αυτή προέρχεται από την αρχική λύση και την αρχική 
κατεύθυνση d. Επειδή η αρχική βασική λύση x, σε τυχαία γραμμικά προβλήματα δεν 
είναι εφικτή, η ακτίνα R = {y + td : t ≥ 0} τέμνει το σύνορο της εφικτής περιοχής σε 
ένα σημείο το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο βέλτιστο σημείο. Η είσοδος της 
κατεύθυνσης d από ένα τέτοιο σημείο στην εφικτή περιοχή έχει ως αποτέλεσμα οι 
PDTPSA και PDIPSA να χρειάζονται αισθητά λιγότερες επαναλήψεις για την επίλυση 
γραμμικών προβλημάτων σε σύγκριση πάντα με τον κλασικό αλγόριθμο simplex.  

Η γνώμη μας είναι ότι οι αλγόριθμοι τύπου simplex θα συνεχίσουν να 
εφαρμόζονται σε πρακτικά γραμμικά προβλήματα για τους ακόλουθους λόγους. 

 Υπάρχουν πολλές βιομηχανικές εφαρμογές στις οποίες ζητείται η επίλυση ενός 
γραμμικού προβλήματος, το οποίο προέρχεται από ένα ήδη λυμένο γραμμικό 
πρόβλημα ελαφρά τροποποιημένο. Απαιτείται δηλαδή η ύπαρξη γρήγορων 
μεταλυτικών διαδικασιών (postsolve procedures). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι 
αλγόριθμοι εσωτερικών σημείων συμπεριφέρονται υπολογιστικά πιο αργά σε 
σύγκριση με τους αλγορίθμους τύπου simplex. 

 Οι σκιερές τιμές (shadow prices) ενός γραμμικού προβλήματος παίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο στην παραμετρική ανάλυση (parametric analysis) πολλών 
εφαρμογών οικονομικού σχεδιασμού και διοίκησης επιχειρήσεων. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η θεωρία που σχετίζεται με τους πολλαπλασιαστές simplex της 
βέλτιστης βάσης και τις τιμές της δυϊκής λύσης έχει ευρεία αποδοχή. Αυτό 
σημαίνει με απλά λόγια ότι εφαρμόζονται οι αλγόριθμοι τύπου simplex, ακόμα 
και σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται ως κύριος λύτης αλγόριθμος 
εσωτερικών σημείων, για να υπολογίσουν αυτές τις οικονομικές ερμηνείες. 
Η καλή υπολογιστική συμπεριφορά των αλγορίθμων PDTPSA και PDIPSA έναντι 

του κλασικού αλγορίθμου simplex καθώς και οι δύο προηγούμενοι λόγοι αποτελούν 
σημαντικά κριτήρια για την επιλογή αυτών των αλγορίθμων ως κύριους λύτες σε μια 
εμπορική εφαρμογή (commercial software). Ακόμα και σήμερα πολύ γνωστά εμπορικά 
προγράμματα, LINDO, MINOS χρησιμοποιούν ως κύριο λύτη τον αλγόριθμο 
simplex.    

Αν και οι αλγόριθμοι PDTPSA και PDIPSA είναι υπολογιστικά αποτελεσματικοί, 
υπάρχει ακόμα χώρος για περαιτέρω βελτίωση τους. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες 
από τις τεχνικές που εφαρμόζονται στις βελτιωμένες υλοποιήσεις των αλγορίθμων 
τύπου simplex πιστεύουμε ότι μπορούν με μικρές αλλαγές να εφαρμοστούν και στους 
αλγορίθμους PDTPSA και PDIPSA.  
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Επίσης, παρακινούμενοι από τα ενθαρρυντικά υπολογιστικά αποτελέσματα 
σκοπεύουμε να συγκρίνουμε τους αλγορίθμους PDTPSA και PDIPSA με άλλες 
γνωστές μεθόδους εσωτερικών σημείων. Μια τέτοια υπολογιστική μελέτη είναι ήδη 
σε εξέλιξη. 

Μία τροποποίηση η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη είναι η κατασκευή ενός υβριδικού 
αλγορίθμου (hybrid algorithm), ο οποίος θα συνδυάζει τον PDIPSA με έναν 
αποτελεσματικό αλγόριθμο εσωτερικών σημείων. Ο αλγόριθμος εσωτερικών σημείων 
που χρησιμοποιήθηκε είναι ο πρωτεύων δυϊκός πρόβλεψης-διόρθωσης αλγόριθμος του 
Mehrotra (Mehrotra’s primal dual predictor-corrector). Ο υβριδικός αυτός 
αλγόριθμος ευελπιστούμε ότι θα είναι άμεσα συγκρίσιμος με τις μεθόδους 
εσωτερικών σημείων σε CPU χρόνο. Ο αλγόριθμος εσωτερικών σημείων θα 
εφαρμόζεται για ορισμένες επαναλήψεις στην αρχή, έτσι ώστε το εσωτερικό σημείο 
να πλησιάσει πολύ κοντά στο βέλτιστο και στη συνέχεια θα εκτελείται ο PDIPSA για 
τον εντοπισμό της βέλτιστης κορυφής. Προκαταρτικά υπολογιστικά αποτελέσματα 
είναι ενθαρρυντικά. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η παραλληλοποίηση των 
περιστροφικών αλγορίθμων δύο δρόμων. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3, η 
παράλληλη υλοποίηση αυτών των  αλγόριθμων ενδείκνυται και αποφέρει σημαντική 
ελάττωση του CPU χρόνου. Για την παράλληλη υλοποίηση των περιστροφικών 
αλγορίθμων δύο δρόμων επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού High Performance 
FORTRAN (HPF).  
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