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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της ανάπτυξης του τομέα των επεξεργαστών γραφικών (GPU), 

ο προγραμματισμός με παράλληλη επεξεργασία έχει ανέλθει σημαντικά, με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση νέων προτύπων, όπως και το OpenCL. Η επεξεργαστική ισχύς που χαρακτηρίζει 

τους επεξεργαστές γραφικών, ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα των επιστημονικών 

υπολογισμών. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν σκοπό την υλοποίηση και την υπολογιστική μελέτη 

δύο μεθόδων αντιστροφής πινάκων του αναθεωρημένου πρωτεύοντος αλγορίθμου Simplex 

με το πρότυπο OpenCL. Οι μέθοδοι αυτοί, απαιτούν αυξημένη υπολογιστική ισχύς, πράγμα 

που τους καθιστά ιδανικούς για υλοποίηση με τεχνικές παράλληλης επεξεργασίας σε κάρτες 

γραφικών. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο αλγόριθμος τύπου Simplex που έχει 

επιλεγεί για τις ανάγκες της υπολογιστικής μελέτης, καθώς και τα προβλήματα που 

επιλύονται από αυτόν. Τα επόμενα δύο κεφάλαια μας εισάγουν στη λογική και αρχιτεκτονική 

του προτύπου OpenCL. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται οι μέθοδοι αντιστροφής Eta-

matrix και Rank-one που υλοποιήθηκαν σε ΟpenCL για τις ανάγκες τις εργασίας. Τα δύο 

επόμενα κεφάλαια, ασχολούνται με τα θέματα υλοποίησης των δύο μεθόδων σε OpenCL και 

της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της υπολογιστικής μελέτης. Τέλος, στο τελευταίο 

κεφάλαιο δίνονται τα συμπεράσματα που εξάγονται από την εργασία και θέματα 

μελλοντικής ερευνητικής ενασχόλησης που προκύπτουν.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1.1 Το γραμμικό πρόβλημα 
 

Το γραμμικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με περιορισμούς. Η πιο 
γενική μορφή του γραμμικού προβλήματος μπορεί να διατυπωθεί με μαθηματικούς 
όρους και συμβολισμούς ως εξής: 

min (ή max) z = cTx 

μ.π                      Ax  ⊕  b 

                               x ≥ 0 

όπου c, x ∈ ℜn, b ∈ ℜm και Α ∈ ℜmxn. 

Λίγο μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1947, ο G. B. Dantzig συνέλαβε 
την ιδέα της ανάπτυξης μιας μεθόδου επίλυσης του πιο απλού από μαθηματικής 
απόψεως προβλήματος βελτιστοποίησης, του γραμμικού προβλήματος. Εκείνη τη 
στιγμή γεννήθηκε ο αλγόριθμος Simplex, ίσως το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της 
επιστήμης της Επιχειρησιακής Έρευνας [1]. 

Υπάρχουν δύο μορφές γραμμικών προβλημάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
περιγραφή της συντριπτικής πλειοψηφίας των αλγορίθμων, η κανονική ή ανισοτική 
μορφή που περιγράφεται και παραπάνω, στην οποία όλες οι μεταβλητές υπακούουν 
στους περιορισμούς μη αρνητικότητας και όλοι οι περιορισμοί είναι ανισοτικοί, και η 
τυποποιημένη ή ισοτική μορφή που σε μορφή μητρών και διανυσμάτων είναι η εξής: 

min(ή max) {z = cTx : Ax = b, x ≥ 0} όπου c, x ∈ ℜn, b ∈ ℜm και Α ∈ ℜmxn. 

Στην τυποποιημένη μορφή όλες οι μεταβλητές υπακούν στους περιορισμούς μη 
αρνητικότητας ενώ όλοι οι περιορισμοί είναι ισοτικοί [1]. 

 

1.2 Ο πρωτεύων αλγόριθμος Simplex 
 

Ο πρωτεύων αλγόριθμος Simplex κατασκευάζει μία ακολουθία βασικών εφικτών 
σημείων, ή αλλιώς βασικών λύσεων. Για αυτό το λόγο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
απευθείας σε ένα γενικό γραμμικό πρόβλημα, αφού ένα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να 
μην έχει καθόλου εφικτά σημεία. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα παρουσιαστεί η 
μέθοδος με την οποία επιλύονται τέτοιου είδους προβλήματα με τον πρωτεύοντα 
αλγόριθμο Simplex. 

Τα βήματα που του πρωτεύοντα αλγορίθμου Simplex είναι τα έξης: Έστω Β μία εφικτή 

βάση του προβλήματος min {z = cTx : Ax = b, x ≥ 0} όπου c, x ∈ ℜn, b ∈ ℜm και Α ∈ 

ℜmxn, Β-1 είναι η αντίστροφη βασική μήτρα και xB =(AB)-1b ≥ 0, είναι οι τιμές των 
βασικών μεταβλητών. Ισχυέι xN = 0,  όπου Ν = {1, 2,…, n} ~ Β είναι το σύνολο των 
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μη βασικών δεικτών. Επειδή η τρέχουσα βασική λύση είναι εφικτή (xB ≥ 0), ο έλεγχος 

βελτιστότητας γίνεται εξετάζοντας αν είναι sN  ≥ 0. Με άλλα λόγια, αν είναι J = ∅, όπου 

J = {j: j ∈ N και sj = cj – wTaj < 0}, το τρέχον σημείο είναι βέλτιστο και ο αλγόριθμος 
σταματά. 

Αν το τρέχον σημείο δεν είναι βέλτιστο, επιλέγεται η εισερχόμενη μεταβλητή xl έτσι 

ώστε l ∈ J. Ο δείκτης l μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δείκτης του συνόλου J. Συνεπώς, 
όταν μιλάμε για τον πρωτεύοντα αλγόριθμο Simplex στην ουσία εννοούμε μία ομάδα 
αλγορίθμων. Οι επιπλέον κανόνες που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι για την επιλογή 
της εισερχόμενης μεταβλητής ονομάζονται κανόνες περιστροφής. Για παράδειγμα ο 

δείκτης l μπορεί να προσδιοριστεί από τη σχέση sl = min{sj: j ∈ J}. Ο κανόνας αυτός 
ονομάζεται κανόνας του Dantzig ή κανόνας ελαχίστου στοιχείου. Όταν η εισερχόμενη 
μεταβλητή έχει επιλεγεί, η εξερχόμενη μεταβλητή xk = xB( r ) πρέπει να επιλεγεί ώστε 
το xk = 0 στην επόμενη βάση. Έτσι, κάνοντας τις μεταβλητές xl βασική και xk μη 
βασική, κατασκευάζουμε μια νέα εφικτή βάση με την οποία μπορούμε να 
επαναλάβουμε τη διαδικασία [1]. 

Σε μορφή βημάτων με φυσική γλώσσα ο αλγόριθμος δίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΕΥΩΝ SIMPLEX 

Βήμα 0: 

(α) Ξεκίνα με μία εφικτή βασική διαμέριση (Β, Ν) 

(β) Υπολόγισε τις μήτρες και τα διανύσματα cB, cN, (AB)-1, xB = (AB)-1b, wT = 
(cB)T(AB)-1, (sN)T = (cN)T - wTAN 

Βήμα 1: 

(α) (Έλεγχος βελτιστότητας). Θέσε J = {j: j ∈ N και sj < 0} 

Αν είναι J = ∅, STOP, το τρέχον σημείο είναι βέλτιστο. Διαφορετικά , με ένα 

κανόνα περιστροφής επέλεξε ένα δείκτη l = N(t) ∈ J. Η μεταβλητή xl είναι 

εισερχόμενη. 

(β)(Έλεγχος ελαχίστου λόγου). Θέσε hl = (AB)-1al και I+ = {i: 1 ≤ I ≤ m και hil 

>0}. Αν είναι I+ = ∅, STOP, το πρόβλημα είναι απεριόριστο. Διαφορετικά 

επέλεξε την εξερχόμενη μεταβλητή xB(r) = xk με τον τύπο xl = min{((AB-1b)i)/hil 

: i ∈ I+} 

Βήμα 2: 

Θέσε N(t) = k και B(r) = l για να υπολογίσεις τη νέα βασική διαμέριση και 

πήγαινε στο Βήμα 0(β). 

Εικόνα 1.1 Τα βήματα του αλγορίθμου Simplex 
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1.3 Η μέθοδος των δύο φάσεων 
 

Όπως είπαμε παραπάνω, ο πρωτεύων αλγόριθμος Simplex χρησιμοποιείται σε 
προβλήματα που είναι εφικτό να δημιουργηθεί μία εφικτή βασική διαμέριση. Στα 
γενικά γραμμικά προβλήματα, αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό. Για την επίλυση γενικών 
γραμμικών προβλημάτων σε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των δύο 
φάσεων. 

Στη μέθοδο αυτή, ο αλγόριθμος Simplex εφαρμόζεται δύο φορές. Στη Φάση Ι επιλύει 
ένα τροποποιημένο γραμμικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα λύνεται στη Φάση 
ΙΙ. Το πρόβλημα της Φάσης Ι κατασκευάζεται ως εξής. Εισάγεται μια νέα μεταβλητή 
xn+1 με διάνυσμα σεντελεστών d = -ABe όπου e  είναι διάνυσμα με όλες τις συνιστώσες 
ίσες με 1. Η νέα μεταβλητή ονομάζεται τεχνητή. Έτσι το πρόβλημα που επιλύεται στη 
Φάση Ι παίρνει την εξής μορφή: 

min                           xn+1 

μ.π.    Ax      +          dxn+1    = b 

          x≥0                 xn+1≥0  

Αποδεικνύεται ότι το παραπάνω πρόβλημα θα είναι βέλτιστο. Μετά την επίλυση του 
διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. Το xn+1 > 0 ή xn+1 = 0. Αν ισχύει η πρώτη περίπτωση, το 
αρχικό πρόβλημα είναι αδύνατο και οι υπολογισμοί σταματούν στην Φάση Ι. Στη 
δεύτερη περίπτωση, έχει υπολογιστεί μία βασική διαμέριση του προβλήματος και 
μπαίνουμε στη Φάση ΙΙ για την επίλυση του αρχικού προβλήματος[1]. 

 

1.4 Ο αναθεωρημένος πρωτεύων αλγόριθμος Simplex 
 

Η παραλλαγή του πρωτεύοντα αλγορίθμου Simplex που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή 
την εργασία ονομάζεται αναθεωρημένος πρωτεύων αλγόριθμος Simplex. Όπως είδαμε, 
σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου υπολογίζονται τα διανύσματα xB και sN. 
Επομένως, μια διαδικασία γρήγορου υπολογισμού των διανυσμάτων αυτών θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την επιτάχυνση του αλγορίθμου. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί τις ήδη 
υπολογισμένες ποσότητες από την προηγούμενη επανάληψη και με κατάλληλο τρόπο 
ανανεώνει τις τιμές τους [1]. 

Η ουσία της συγκεκριμένης μεθόδου, έγκειται στο γεγονός ότι μας επιτρέπει να 
ανανεώνουμε τον αντίστροφο του πίνακα συντελεστών της βάσης σε κάθε επανάληψη, 
γνωρίζοντας τον αντίστροφο της προηγούμενης επανάληψης και τη στήλη 
περιστροφής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση των υπολογισμών σε ένα 
σημείο του αλγορίθμου που υπολογιστικά αποδεικνύεται απαιτητικό. Σε επόμενο 
κεφάλαιο αυτής της εργασίας θα αναφερθούμε αναλυτικά σε δύο διαδικασίες που μας 
επιτρέπουν να κάνουμε αυτή την ανανέωση του αντίστροφου πίνακα των βασικών 
συντελεστών του προβλήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ OPENCL 
 

Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της απόδοσης των συμβατικών επεξεργαστών 
υλοποιούνταν με την αύξηση του χρονισμού του επεξεργαστή. Όταν τα υλικά 
κατασκευής έφτασαν στα όρια τους (έκκληση θερμότητας, κατανάλωση ρεύματος), οι 
επιστήμονες στράφηκαν σε νέες αρχιτεκτονικές που βασίζονται στην παράλληλη 
επεξεργασία. Νέοι επεξεργαστές, με πολλαπλούς πυρήνες εμφανίστηκαν στην αγορά 
εισάγοντας τον κόσμο στην εποχή της παράλληλης επεξεργασίας. Αυτή η νέα πορεία, 
δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και μία άλλη κατηγορία επεξεργαστών, που 
ακμάζει παράλληλα με τους συμβατικούς. Οι ανάγκες πιο ρεαλιστικής απεικόνισης 
τρισδιάστατων γραφικών και οι αυξανόμενες ανάγκες προβολής εξαιρετικής ποιότητας 
πολυμέσων, προκάλεσαν και την τεχνολογική έκρηξη των μονάδων επεξεργασίας 
γραφικών (GPU). Σήμερα, οι κάρτες γραφικών που κυκλοφορούν στην αγορά, 
κρύβουν στο εσωτερικό τους τεράστιες υπολογιστικές ικανότητες που οφείλονται 
φυσικά στην παράλληλη επεξεργασία. Αν και η ταχύτητα ρολογιού των μονάδων 
επεξεργασίας γραφικών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (το πολύ 1,4GHz), το εσωτερικό 
αυτών των επεξεργαστών κρύβει πολλαπλά νήματα(threads) και μονάδες 
επεξεργασίας(compute units) συχνά χιλιάδες στον αριθμό.   

Γίνεται έτσι αντιληπτό, ότι οι σημερινοί προσωπικοί υπολογιστές, συνδυάζοντας τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά, κατέχουν τεράστια υπολογιστική δύναμη η οποία αν 
χρησιμοποιηθεί σωστά από τους κατασκευαστές λογισμικού κάθε τύπου, θα οδηγήσει 
την κούρσα των τεχνολογιών σε νέα σύνορα λύνοντας προβλήματα που παρέμεναν 
άλυτα λόγω περιορισμών υπολογιστικής απόδοσης των μέχρι τώρα υπολογιστικών 
συστημάτων. 

Μέχρι και πριν 4 χρόνια, τα λογισμικά και οι βιβλιοθήκες διαδικασιών που 
χρησιμοποιούσαν αυτή την τεχνολογία ήταν λίγα, συχνά πολύ πολύπλοκα και 
αφορούσαν συγκεκριμένο υλικό ανάλογα με τον κατασκευαστή. Δημιουργήθηκε 
λοιπόν η ανάγκη ανάπτυξης ενός ενιαίου πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει την χρήση 
πολλαπλών αρχιτεκτονικών καθώς θα παρέχει και  απλοποιημένες διαδικασίες 
επιτρέποντας έτσι πολλές κατηγορίες χρηστών να κάνουν χρήση αυτής της 
τεχνολογίας.    

Το OpenCL (Open Computing Language) είναι ένα ανοιχτό πρότυπο για την 
υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού γενικού σκοπού, οι οποίες εκτελούνται σε 
ετερογενής πλατφόρμες αποτελούμενες από CPU, GPU και άλλους επεξεργαστές, 
δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους προγραμματιστές να εκμεταλλευτούν στο έπακρο 
όλη την υπολογιστική ισχύ ενός υπολογιστικού συστήματος. Παρέχει ένα επίπεδο 
αφαίρεσης και επιτρέπει να εκτελείται κώδικας παράλληλα στις ετερογενείς μονάδες 
επεξεργασίας ενός συστήματος. Βασικό πλεονέκτημα είναι η ανάπτυξη κώδικα 
ανεξαρτήτου πλατφόρμας, ο οποίος μπορεί να εκτελεστεί σε μια ποικιλία από 
διαφορετικούς κατασκευαστές CPU και GPU, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη 
χρησιμοποίησης γλώσσας συγκεκριμένου κατασκευαστή ή η ανάγκη αντιστοίχησης 
του προγράμματος γενικού σκοπού με βιβλιοθήκες οι οποίες είναι αποκλειστικές για 
ανάπτυξη γραφικών όπως το OpenGL ή το DirectX . Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει 
σχεδιαστεί για εφαρμογές που απαιτούν επιπλέον υπολογιστική δύναμη, δυνατότητα 
εκτέλεσης σε διαφορετικά συστήματα, και πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις 
ολοένα και εξελισσόμενες βελτιώσεις του λογισμικού [14]. 
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Το OpenCL περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι το API που 
χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των παράλληλων εφαρμογών σε ετερογενής 
επεξεργαστές και το δεύτερο είναι μία γλώσσα προγραμματισμού, η OpenCL C 
(βασιζόμενη στην C99) ανεξαρτήτου πλατφόρμας με ένα καλά καθορισμένο 
περιβάλλον υπολογισμού. Το πρότυπο του OpenCL μπορεί να υποστηρίξει δύο 
παράλληλα προγραμματιστικά μοντέλα, το μοντέλο παράλληλης επεξεργασίας 
δεδομένων (data parallel programming model) και το μοντέλο παράλληλων 
διαδικασιών (task parallel programming model) . Επίσης είναι ακριβής σε 
υπολογισμούς κινητής υποδιαστολής (float και double precicion), συμβατό πλήρως με 
το πρότυπο IEEE 754. Τέλος μπορεί να λειτουργεί και να συνεργάζεται με το OpenGL, 
το OpenGL ES και άλλα γραφικά API [13]. 

Αρχικά το OpenCL κατασκευάστηκε από την Apple Inc, η οποία κατέχει και τα δικαιώματα 
του εμπορικού σήματος. Έπειτα, προτάθηκε το καλοκαίρι του 2008 στην ομάδα Khronos, όπου 
με τη συνεργασία πολλών εταιριών όπως της AMD, IBM, Intel και Nvidia, το πρότυπο αυτό 
συνεχώς εξελίσσεται. Έχει εγκριθεί και υιοθετηθεί σε προγράμματα οδήγησης γραφικών 
καρτών από βασικούς κατασκευαστές όπως είναι η AMD και η Nvidia, όπου η τελευταία 
παρέχει το OpenCL ως μια ισάξια επιλογή με αυτή του CUDA. Μέχρι στιγμής, έχουν 
παρουσιαστεί 4 εκδόσεις του προτύπου(1.0, 1.1, 1.2, 2.0) και συνεχίζει να εμπλουτίζεται με 
νέες διαδικασίες, βιβλιοθήκες και νεότερες γλώσσες προγραμματισμού (C++)[14]. 

 

2.2 GPGPU 
 

Ο όρος GPGPU επινοήθηκε από τον Mark Harris το 2002, όταν κατάλαβε ότι 
δημιουργείται ένα νέο ρεύμα προγραμματισμού μη γραφικών εφαρμογών σε κάρτες 
γραφικών. Οι υπολογισμοί γενικού σκοπού πάνω σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών 
(General-purpose computing on graphics processing units - GPGPU) είναι μία τεχνική 
χρήσης της GPU για εκτέλεση εφαρμογών και προγραμμάτων, τα οποία παραδοσιακά 
εκτελούνταν αποκλειστικά μόνο στη CPU. Η αύξηση απόδοσης των καρτών γραφικών  
συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση, και έτσι πλέον χρησιμοποιούνται και για άλλους 
σκοπούς πέραν του κλασικού, δηλαδή της απεικόνισης γραφικών[4]. 

Στις παρακάτω εικόνες, μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους που οδήγησαν τους 
προγραμματιστές να στραφούν στη χρήση καρτών γραφικών για υπολογισμούς 
γενικού σκοπού. 

Στην εικόνα 1, φαίνεται ο αριθμός μονάδων επεξεργασίας(threads) που περιέχουν 
πολλές σύγχρονες GPUs και CPUs. Βλέπουμε πως οι κάρτες γραφικών έχουν 
ξεπεράσει το φράγμα των 1000 νημάτων (AMD 1532 threads), ενώ ακόμα και οι πιο 
ισχυροί και σύγχρονοι επεξεργαστές περιέχουν κάτω από 10 πυρήνες στο σύνολο. 
Φυσικά, η μεγάλη αυτή διαφορά στους πυρήνες αντισταθμίζεται, όπως θα 
καταλάβουμε και παρακάτω, από το χρονισμό των πυρήνων καθώς και άλλων 
αρχιτεκτονικών που χρησιμοποιούνται σε CPUs, χωρίς όμως να μπορούν να 
ξεπεράσουν την απόδοση μιας GPU. 
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Στην εικόνα 2, διακρίνουμε τους πυρήνες που διαθέτουν οι GPUs και οι CPUs για 
επεξεργασία δεδομένων διπλής ακρίβειας (double precision). Και πάλι οι Radeon 
GPUs οδηγούν την κούρσα με την Nvidia να ακολουθεί. 

Εικόνα 2.1 Αριθμός υπολογιστικών στοιχείων διάφορων επεξεργαστών 

Εικόνα 2.1 Αριθμός υπολογιστικών στοιχείων διπλής ακρίβειας διάφορων επεξεργαστών 
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Στις εικόνες 3 και 4, φαίνονται οι θεωρητικές αποδόσεις των διάφορων επεξεργαστών 
και μονάδων επεξεργασίας γραφικών για απλή ακρίβεια και διπλή (single and double 
precision). Βλέπουμε ότι οι επεξεργαστές βρίσκονται πολύ πίσω στην απόδοση με 
μόνη εξαίρεση τον φετινό MIC της Intel ο οποίος συγκριτικά με τις GPUs έχει τεράστιο 

Εικόνα 2.3 Υπολογιστική ισχύς επεξεργαστών 

Εικόνα 2.4 Υπολογιστική ισχύς επεξεργαστών, διπλή ακρίβεια 
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κόστος αγοράς.  

Στην εικόνα 5, φαίνεται η απόδοση σε GFLOPS ανά πυρήνα επεξεργασίας. Βλέπουμε 
ότι οι CPUs σε αυτή τη μέτρηση προηγούνται κατά τάξη μεγέθους, επιβεβαιώνοντας 
την δήλωση που κάναμε παραπάνω ότι οι CPUs κλείνουν την ψαλίδα της απόδοσης με 
τους καλύτερους χρονισμούς του πυρήνα τους καθώς και με τις επιπλέον 
αρχιτεκτονικές και υπολογιστικές τεχνικές επεξεργασίας που υλοποιούνται σε αυτές.  

Εικόνα 2.5 Υπολογιστική ισχύς επεξεργαστών ανά υπολογιστικό στοιχείο 

Εικόνα 2.6 Υπολογιστική ισχύς επεξεργαστών ανά μονάδα ηλεκτρικής ισχύος 
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Τέλος, στην εικόνα 6 αναλύεται η απόδοση του υλικού ανά μονάδα κατανάλωσης 
ρεύματος. Και εδώ βλέπουμε τις GPUs να προηγούνται κατά κράτος, παρουσιάζοντας 
καλύτερη σχετική απόδοση ως προς την κατανάλωση ρεύματος [5]. 

Από όλα τα παραπάνω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ένα σύστημα που έχει σαν σκοπό 
την υψηλή υπολογιστική απόδοση θα πρέπει να συνδυάζει στο εσωτερικό του ένα 
συνδυασμό των παραπάνω μονάδων επεξεργασίας, ώστε να αποδίδει σε μεγάλη γκάμα 
προβλημάτων, ό,τι χαρακτηριστικά και να έχουν αυτά. Το OpenCL είναι ένα πρότυπο 
που μπορεί, όπως είπαμε, να διαχειριστεί αυτές τις ετερογενείς μονάδες επεξεργασία 
και να προσφέρει στους χρήστες τεράστιες ποσότητες επεξεργαστικής ισχύος. Στο 
επόμενο κεφάλαιο, θα αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας του OpenCL καθώς και τα 
χαρακτηριστικά που το καθιστούν δημοφιλές για συστήματα υψηλής απόδοσης. 

 

2.3 Μοντέλο επεξεργασίας δεδομένων 
 

Οι κάρτες γραφικών και η αρχιτεκτονική τους, ευνοούν την ανάπτυξη διαδικασιών που 
εκτελούνται παράλληλα σε διαφορετικά μέρη των δεδομένων(data parallelism). Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι οι εντολές που περιλαμβάνει μία διαδικασία εκτελούνται ταυτόχρονα 
στο ίδιο σύνολο δεδομένων αλλά κάθε πυρήνας επεξεργάζεται ένα μικρό υποσύνολο αυτών. 
Οι επεξεργαστές που χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο εκτέλεσης εντολών παράλληλα 
ονομάζονται SIMD units (single instruction multiple data). 

Το OpenCL χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο παραλληλισμού, διαμοιράζοντας τα δεδομένα ενός 
προβλήματος στα threads και εκτελώντας την ίδια διαδικασία σε κάθε υποσύνολο των 
δεδομένων [7]. 

Ένα κλασσικό παράδειγμα μιας τέτοιας διαδικασίας, είναι η πρόσθεση δύο πινάκων σε κάρτα 
γραφικών. Έστω ότι έχουμε δύο πίνακες A και B. Για να τους προσθέσουμε και να πάρουμε το 
αποτέλεσμα στον πίνακα C αρκεί να εκτελέσουμε την πρόσθεση στοιχείο προς στοιχείο και να 
αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα στον τρίτο πίνακα στην αντίστοιχη θέση. Ένας συμβατικός 
τρόπος εκτέλεσης αυτής της πράξης θα ήταν η πρόσθεση να γίνεται μέσα σε ένα βρόχο που 
σαρώνει τους πίνακες και αποθηκεύει το αποτέλεσμα σε κάθε επανάληψη. Στην κάρτα 
γραφικών ο βρόχος δεν υπάρχει και κάθε στοιχείο του πίνακα C υπολογίζεται από ένα thread 
της. Έτσι η πρόσθεση εκτελείται παράλληλα, απλά το κάθε thread κάνει την πρόσθεση με 
διαφορετικά δεδομένα. Σε επόμενο κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας και 
το μοντέλο εκτέλεσης του OpenCL. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, αναλύεται το OpenCL ως προς την ορολογία που χρησιμοποιεί καθώς 

και την αρχιτεκτονική του. Αρχικά παρουσιάζονται οι όροι σύνταξης του OpenCL, ώστε ο 

χρήστης να εξοικειωθεί με αυτούς και να κατανοήσει τις διάφορες λειτουργίες τους. Στη 

συνέχεια, αναλύεται η δομή του προτύπου OpenCL, ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο στο 

οποίο ο χρήστης θα προγραμματίζει τις διάφορες συσκευές.  

 

3.1 Ορολογία OpenCL 

 

 Πλατφόρμα (Platform) 

Μία πλατφόρμα, αντιπροσωπεύει μία υλοποίηση του OpenCL σε ένα υπολογιστικό σύστημα. 

Κάθε κατασκευαστής υλικού που υποστηρίζει αυτό το πρότυπο διαθέτει και μία τέτοια 

υλοποίηση. Για παράδειγμα, σε ένα υπολογιστή που έχουν εγκατασταθεί δύο υλοποιήσεις 

(SDK) του OpenCL, μία της Nvidia και μία της AMD, θα παρατηρήσουμε ότι παρέχονται δύο 

πλατφόρμες [3]. 

 

 Συσκευές (Devices) 

Αφού δημιουργηθεί μία δομή με τις υπάρχουσες πλατφόρμες σε ένα σύστημα, σειρά έχει η 

δημιουργία της δομής που περιέχει τις υποστηριζόμενες συσκευές. Άρα συσκευές είναι το 

υλικό που υποστηρίζεται από τις υλοποιήσεις των κατασκευαστών και είναι υπεύθυνο για 

την εκτέλεση των παράλληλων προγραμμάτων που θα εκτελεστούν σε ένα σύστημα [3]. 

 

 Πλαίσιο εφαρμογής (Context) 

Στο OpenCL, ένα context είναι ένα σύνολο συσκευών – όχι όλων των δυνατών συσκευών, 

αλλά αυτών που έχουν επιλεγεί από το χρήστη για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ένα 

context επιτρέπει τον χρήστη να δημιουργεί ουρές εντολών, δηλαδή τις δομές που είναι 

υπεύθυνες για την αποστολή προγραμμάτων στις συσκευές [3].  

 

 

 Πρόγραμμα (Program) 

Το πρόγραμμα είναι μία δομή στην οποία αποθηκεύουμε τον κώδικα που θα εκτελεστεί σε 

μία συσκευή. Το πρόγραμμα μπορεί να περιέχει πολλαπλές διαδικασίες (kernels) οπότε 
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μπορούμε να πούμε πως αποτελεί ένα δοχείο στο οποίο αποθηκεύονται οι διαδικασίες που 

θα εκτελεστούν στη συσκευή [3]. 

 

 Kernel 

Kernel είναι μία δομή στην οποία αποθηκεύουμε τις διάφορες διαδικασίες που σκοπεύουμε 

να στείλουμε για εκτέλεση σε μία συσκευή. Τα kernels είναι η πιο βασική δομή του OpenCL. 

Είναι τα βασικά προγράμματα τα οποία θα εκτελεστούν παράλληλα σε μία ή και 

περισσότερες συσκευές. Η γλώσσα στην οποία προγραμματίζουμε kernels ονομάζεται 

OpenCL C [3].  

 

 Ουρά εντολών (Command Queue) 

Αφού δημιουργηθεί ένα kernel, μπορεί να αποσταλεί σε μία οποιαδήποτε συσκευή που 

συμμετέχει στο context που δημιουργήσαμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε 

μία ουρά εντολών που σχετίζεται άμμεσα με μία συσκευή. Μέσω αυτής της ουράς μπορούμε 

να στείλουμε kernels σε μία συσκευή καθώς και να εκτελέσουμε εντολές που αφορούν 

μεταφορές δεδομένων από τον host στη συσκευή και αντίστροφα [3].  

 

3.2 Αρχιτεκτονική OpenCL 
 

Μία συσκευή που υποστηρίζει OpenCL αποτελείται από μονάδες επεξεργασίας (compute 

units), κάθε μία από τις οποίες περιέχει πολλαπλά στοιχεία προς επεξεργασία (processing 

elements). Τα στοιχεία προς επεξεργασία που περιέχονται σε μία μονάδα επεξεργασίας 

μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα σύμφωνα με το μοντέλο επεξεργασίας SIMD που 

αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι μονάδες επεξεργασίας μπορούν να εκτελούν 

εντολές ανεξάρτητα η μία με την άλλη. Μία κάρτα γραφικών αποτελείται από πολλαπλές 

μονάδες επεξεργασίας [8]. Ο αριθμός τους εξαρτάται από τον κατασκευαστή καθώς και την 

αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται σε αυτή. Στην εικόνα 3.1 παρουσιάζεται διαγραμματικά 

η οργάνωση μιας κάρτας γραφικών στα επιμέρους στοιχεία της. Βλέπουμε πως τα 

υπολογιστικά στοιχεία μιας κάρτας περιέχουν με τη σειρά τους ένα αριθμό από ALUs, που τα 

επιτρέπουν να εκτελούν εντολές και αριθμητικούς υπολογισμούς [2].  
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Έχοντας κατανοήσει τα παραπάνω, ας αναλύσουμε τον τρόπο εκτέλεσης ενός kernel σε μία 

κάρτα γραφικών. Όταν ένα kernel αποστέλλεται σε μία συσκευή για εκτέλεση, δημιουργείται 

ο χώρος ευρετηριοποίησης (NDRange) που αποτελεί τα συνολικά στιγμιότυπα εκτέλεσης που 

θα δημιουργηθούν. Ο χώρος ευρετηριοποίησης οργανώνεται σε τρεις το πολύ διαστάσεις, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 3.2. Το κάθε στιγμιότυπο εκτέλεσης που δημιουργείται 

ονομάζεται work-item και σε αυτά εκτελείται το ίδιο kernel σε διαφορετικό υποσύνολο των 

δεδομένων. Επίσης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, κάθε work-item έχει μοναδικό 

αναγνωριστικό στο χώρο ευρετηριοποίησης [3]. 

Εν συνεχεία, τα work-items οργανώνονται περεταίρω σε work-groups. Τα work-groups 

διαθέτουν και αυτά μοναδικό αναγνωριστικό. Τέλος, τα work-items που αποτελούν ένα 

work-group διαθέτουν αναγνωριστικό μέσα σε αυτά. Συνεπώς, ένα work-item διαθέτει δύο 

αναγνωριστικά. Το αναγνωριστικό στο σύνολο του χώρου ευρετηριοποίησης και το 

αναγνωριστικό μέσα σε ένα work-group [12]. 

 

Εικόνα 3.2 Χώρος ευρετηριοποίησης των δεδομένων στο OpenCL 

Εικόνα 3.1 Αρχιτεκτονική GPU 
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Ο χώρος ευρετηριοποίησης που παρουσιάζεται στην εικόνα 3.2 αποτελείται από δύο 

διαστάσεις x, y. Όπως είπαμε, οι κάρτες γραφικών παρέχουν δυνατότητα ευρετηριοποίησης 

ως και στις 3 διαστάσεις όπως φαίνεται στην εικόνα 3.3. 

 

Εικόνα 3.3 Τρισδιάστατος χώρος ευρετηριοποίησης σε OpenCL 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, δημιουργείται μία αντιστοιχία ανάμεσα στο υλικό που 

περιέχεται μέσα σε μία κάρτα γραφικών και στο χώρο ευρετηριοποίησης που δημιουργείται 

κατά την εκτέλεση ενός kernel. Η αντιστοιχία παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 3.4 Αντιστοιχία υλικού με ορολογία OpenCL 
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Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναλύσουμε το μοντέλο προσπέλασης της μνήμης που 

χρησιμοποιείται από το OpenCL. Στην εικόνα 3.5 φαίνεται διαγραμματικά πως 

χρησιμοποιείται η μνήμη. 

 

Εικόνα 3.5 Μοντέλο μνήμης OpenCL 

Αρχικά διακρίνουμε την Host Memory. Είναι η RAM του υπολογιστή που χρησιμοποιείται ως 

host. Σε αυτή βρίσκονται αποθηκευμένες οι δομές που ορίζουν το πλαίσιο του OpenCL καθώς 

και τα δεδομένα που θα σταλούν στην κάρτα γραφικών για επεξεργασία. 

Το γενικό μοντέλο που διέπει μία συσκευή που υποστηρίζει OpenCL ορίζει τρεις τύπους 

μνήμη, τη global, τη local και την private. Η global memory αποτελεί την κεντρική μνήμη μιας 

συσκευής και σε αυτή αποθηκεύονται αρχικά τα δεδομένα που μεταφέρονται από τον host. 

Είναι προσπελάσιμη από όλα τα work-groups και work-items του χώρου ευρετηριοποίησης 

που διαθέτουμε. Είναι και η πιο αργή ως προς την ταχύτητα διαβάσματος και εγγραφής 

δεδομένων αλλά και η πιο μεγάλη σε μέγεθος [2]. 

Η local memory, είναι η μνήμη που βρίσκεται μέσα σε μία μονάδα επεξεργασίας. Δεν 

υποστηρίζεται από όλες τις OpenCL συσκευές. Επίσης, είναι προσπελάσιμη μόνο από τα 

work-items που συμμετέχουν στο ίδιο work-group. Αν και το μέγεθος της είναι μικρό σε 

σχέση με την global memory, η ταχύτητα της είναι πολύ μεγαλύτερη. Η χρήση της από τα 

διάφορα kernels προκαλεί αύξηση της απόδοσης του προγράμματος μας λόγω της 

υψηλότερης ταχύτητας που διαθέτει. Είναι προσπελάσιμη μόνο μέσα από τα διάφορα 
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kernels που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή, πράγμα που σημαίνει ότι κατά την αρχή της 

εκτέλεσης δεν περιέχει δεδομένα [2]. 

Το τελευταίο είδος μνήμης που συναντάμε σε μία OpenCL συσκευή είναι η private memory. 

Η μικρότερη σε μέγεθος άλλα και η πιο γρήγορη από όλες. Είναι προσπελάσιμη μόνο από 

ένα work-item και κατά την αρχή της εκτέλεσης ενός kernel δεν περιέχει δεδομένα. Οι 

σχέσεις των παραπάνω ειδών μνήμης φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα [2]. 

 

Εικόνα 3.6 Αντιστοίχηση επικοινωνίας επιμέρους μονάδων μνήμης στο OpenCL 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, αναλύονται οι διαδικασίες υπολογισμού του αντίστροφου πίνακα Β-1 

που αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο. Έχει αποδειχθεί ότι η διαδικασία αντιστροφής της 

βάσης Β-1 είναι το πιο χρονοβόρο υπολογιστικά βήμα στους αλγορίθμους τύπου Simplex. Πιο 

συγκεκριμένα, καταλαμβάνει το 70% με 80% του συνολικού χρόνου εκτέλεσης [10], όπως 

φαίνεται και στον πίνακα  της εικόνας 4.1. 

 

Εικόνα 4.1 Λόγος χρόνου εκτέλεσης αντιστροφής με συνολική εκτέλεση αλγορίθμου 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, πως αν επέμβουμε σε αυτό το κομμάτι του αλγορίθμου και 

επιχειρήσουμε την υλοποίηση μεθόδων υπολογισμού του αντιστρόφου σε κάρτα γραφικών, 

αναμένουμε τα αποτελέσματα να επιταχύνουν τους υπολογισμούς και την ταχύτητα 

εκτέλεση του αλγορίθμου. 

Όπως έχουμε ήδη πει, η παραλλαγή του αλγορίθμου Simplex που διαθέτουμε την υλοποίηση 

του είναι αυτή του Αναθεωρημένου πρωτεύοντος Simplex με υλοποίηση της μεθόδου των 

δύο φάσεων. Στο σημείο υπολογισμού του αντιστρόφου της βάσης Β, χρησιμοποιούμε δύο 

μεθόδους, την μέθοδο ETA-matrix και την μέθοδο Rank-one. Παρακάτω, αναλύουμε τον 

τρόπο λειτουργίας των μεθόδων. 

 

4.1 Eta-matrix 
 

Η πρώτη μέθοδος που παρουσιάζουμε ονομάζεται Eta-matrix inversion. Χρησιμοποιείται στις 

αναθεωρημένες μορφές του αλγορίθμου Simplex και υπολογίζει τον αντίστροφο της βάσης 

Β, με δεδομένα τον αντίστροφο στην προηγούμενη επανάληψη και τη στήλη περιστροφής h 

στην τρέχουσα επανάληψη. Αποδεικνύεται ταχύτερη από την μέθοδο της πλήρης 

αντιστροφής για το λόγο ότι απλά ανανεώνει τις τιμές του αντιστρόφου πίνακα που αλλάζουν 

σε μία επανάληψη, από το να τον υπολογίζει ολόκληρο.   

Για να κατανοήσουμε τη μέθοδο, πρέπει να δώσουμε τον ορισμό της στοιχειώδους 
μήτρας Ε. Μια μήτρα Ε ονομάζεται στοιχειώδης (elementary) αν διαφέρει από την 
μοναδιαία μήτρα Ι κατά μια μόνο στήλη. Έστω ότι η μήτρα Ε διαφέρει από τη 
μοναδιαία στη στήλη j, τότε συμβολίζεται ως εξής: 
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Η στοιχειώδης μήτρα Ε ονομάζεται και μήτρα Frobenius. Η μήτρα E γράφεται και ως: Ε = Ι + 

(a – ej) ejΤ 

Αποδεικνύεται ότι η αντίστροφη της μήτρας Ε είναι η μοναδιαία αντικαθιστώντας τη στήλη j 

με E-1[i][j] = –aij / ajj για j≠i και E-1[j][j] = 1/ ajj. H νέα αντίστροφη Β-1(new) της Β σε κάθε 

επανάληψη του αλγορίθμου μπορεί να υπολογιστεί από την Β-1(old) με μία απλή πράξη 

περιστροφής. Ισχύει δηλαδή, B-1(new) = E-1B-1(old). 

Το παρακάτω παράδειγμα υπολογισμού του αντίστροφου πίνακα της βάσης, μας βοηθά να 

κατανοήσουμε τη λειτουργία της μεθόδου. 

Έστω ότι Β-1(old) = 1 0 1 
                                 0 1 0 
                                 0 0 1 
H στήλη που θα εισαχθεί στη νέα επανάληψη είναι η a2 = -1 
                                                                                              2 
                                                                                             -2 
Και θα εισαχθεί στη δεύτερη στήλη. 
Υπολογίζουμε τη στήλη περιστροφής της μήτρας E-1 με τον εξής τρόπο: 
h2 = -(-1)/2 = 0.5 
             1/2    0.5 
        -(-2)/2     1 
 
Άρα η Ε-1 = 1 0.5 0 
                    0 0.5 0 
                    0  1   1 
 
Όπως είδαμε, ο νέος αντίστροφος της βάσης υπολογίζεται ως εξής: 
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Β-1(new) = E-1B-1(old) = 1 0.5 0    1 0 0 
                                        0 0.5 0 * 0 1 0 
                                        0   1  1    0 0 1 
 
Αρα Β-1(new) = 1 0.5 0 
                           0 0.5 0 

0  1  1 
 
Αποδεικνύεται εύκολα ότι ο παραπάνω πίνακας είναι ο αντίστροφος του  
 
Β(new) = 1 -1 0 
                0  2 0 

0 -2 1 
 

4.2 Rank-one 
Όπως είδαμε παραπάνω, η μέθοδος αντιστροφής με Eta-matrix αποτελείται από ένα 

πολλαπλασιασμό δύο πινάκων διάστασης mxm. Στη μέθοδο rank-one, δημιουργούνται δύο 

πίνακες και ο τελικός αντίστροφος προκύπτει από την πρόσθεση αυτών. 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη μήτρα προκύπτει από τον B-1(old) αντικαθιστώντας με 
μηδενικά τη γραμμή που είναι εξερχόμενη από τον πίνακα Β. Η δεύτερη μήτρα 
προκύπτει από το εξωτερικού γινόμενο της στήλης h, όπως προκύπτει από τη στήλη 
που θα εισαχθεί στο Β μετά από περιστροφή, και της γραμμής του Β-1(old) που 
αντιστοιχεί στην εξερχόμενη μεταβλητή. 
Στο παρακάτω παράδειγμα, υπολογίζεται ο νέος αντίστροφος B-1(new) ως εξής: 
 
Έστω ότι Β-1(old) = 1 0 0 
                                 0 1 0 
                                 0 0 1 
η στήλη που θα εισαχθεί είναι a2 = -1 
                                                          2 
                                                         -2 
και  θα εισαχθεί στη στήλη 2. 
 
Τότε h2 = -(-1)/2 = 1/2 
                      1/2    1/2 
                 -(-2)/2      1 
 
Εξωτερικό γινόμενο Κ = 0.5 [0 1 0] = 0 0.5 0 
                                         0.5                0 0.5 0 
                                           1                 0   1  0 
 
και η τροποποιημένη μήτρα Β-1(old) = 1 0 0 
                                                               0 0 0 
                                                               0 0 1 
Οπότε B-1(new) = B-1(old) + K = 1 0.5 0 
                                                      0 0.5 0 
                                                      0   1  0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης των δύο μεθόδων υπολογισμού του 

αντίστροφου πίνακα της βάσης Β, της Eta-matrix και της rank-one. Ο αναθεωρημένος 

πρωτεύων αλγόριθμος Simplex που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της εργασίας, 

υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Matlab έκδοση R2013a. Η εργαλειοθήκη (toolbox) που 

χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η διασύνδεση της υλοποίησης με το OpenCL API, ονομάζεται 

OpenCL Toolbox έκδοση 0.17 [11]. Η συγκεκριμένη εργαλειοθήκη, μας επιτρέπει να καλούμε 

ρουτίνες του OpenCL, καθώς και να υποβάλουμε kernels προς εκτέλεση σε κάποια 

υποστηριζόμενη συσκευή του συστήματος που εκτελούμε την υλοποίηση. 

 

5.1 OpenCL Toolbox 
 

Όπως είπαμε, η συγκεκριμένη εργαλειοθήκη, καθιστά δυνατή τη διασύνδεση ενός 

προγράμματος υλοποιημένου σε Matlab, με το OpenCL API. Περιέχει έτοιμες διαδικασίες, 

που απλοποιούν τη διαδικασία διασύνδεσης, την υποβολή δεδομένων στο OpenCL καθώς 

και την επιστροφή των επεξεργασμένων δεδομένων πίσω στο host. Μερικές από τις ρουτίνες 

που διαθέτει το πακέτο αναλύονται στη συνέχεια. 

 ocl = opencl() 

Η διαδικασία opencl(), δημιουργεί μία λίστα από τις διαθέσιμες πλατφόρμες που είναι 

εγκατεστημένες στο σύστημα μας και μία λίστα με τις δαιθέσιμες συσκεύες που 

υποστηρίζονται από τις πλατφόρμες αυτές. Π.χ. αν στο σύστημα μας έχει εγκατασταθεί το 

SDK που εκδίδει η AMD, η λίστα που θα επιστραφεί θα περιέχει αυτό σαν πλατφόρμα και 

σαν συσκευές την CPU και την GPU αν υπάρχει. 

 ocl.platforms  ocl.platforms().devices 

Αφού δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο ocl με την παραπάνω εντολή, μπορούμε να 

ζητήσουμε από το Matlab να εμφανίσει μόνο τις διαθέσιμες πλατφόρμες ή την πρώτη 

πλατφόρμα κοκ. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί η εμφάνιση όλων των διαθέσιμων συσκευών του 

συστήματος που υποστηρίζει μία πλατφόρμα. 

 ocl.initialize(platform, device); 

Με την παραπάνω εντολή, επιλέγουμε σε ποια πλατφόρμα και συσκευή θα λάβουν χώρα οι 

υπολογισμοί, ώστε το OpenCL να δημιουργήσει το απαραίτητο πλαίσιο εργασίας. 

 ocl.addfile('cl/simple_add.cl'); 

Η συγκεκριμένη εντολή, φορτώνει ένα ή περισσότερα kernels στη συσκευή που θα γίνουν οι 

υπολογισμοί. Σαν όρισμα δέχεται το μονοπάτι του αρχείου που έχουμε αποθηκευμένο τον 

κώδικα της εφαρμογής σε OpenCL. 

 ocl.build(); 

Αυτή η εντολή, μεταγλωττίζει τα kernels που ήδη έχουμε ορίσει με την προηγούμενη εντολή, 

ώστε αυτά να είναι έτοιμα για εκτέλεση όταν ζητηθεί. 
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 clbuffer(mode, type, nelems, device) 

Η παραπάνω εντολή, δημιουργεί ένα αντικείμενο μνήμης, στο οποίο θα αποθηκευτούν 

δεδομένα για επεξεργασία. Τα ορίσματα που δέχεται είναι το mode, που αναφέρεται στον 

τρόπο προσπέλασης των δεδομένων από τη συσκευή ('ro' read-only,'wo' write-only,'rw' read-

write) , το type, που αφορά των τύπο δεδομένων που θα αποθηκευτεί σε αυτό το 

αντικείμενο('int64', 'uint64', 'double'), το nelems, που είναι ο αριθμός των στοιχείων του 

αντικειμένου και το device, προαιρετικά αναφέρεται στη συσκευή που έχουμε ετοιμάσει για 

τους υπολογισμούς. 

 obj.get() obj.set(data) delete(obj) 

Αφού δημιουργηθούν αντικείμενα μνήμης, οι παραπάνω εντολές χρησιμοποιούνται για 

μεταφορές από και προς τον host και τη συσκευή. Η εντολή set(data) μεταφέρει δεδομένα 

στη συσκευή και η get() λαμβάνει δεδομένα από αυτή. Η εντολή delete(obj) χρησιμοποιείται 

για τη διαγραφή των αντικειμένων μνήμης αφού τελειώσουν οι υπολογισμοί. 

 clkernel(name, global_work_size, local_work_size) 

Τέλος, η εντολή clkernel, σηματοδοτεί την έναρξη εκτέλεσης ενός kernel που έχουμε 

υποβάλλει στη συσκευή. Δέχεται σαν ορίσματα το όνομα του kernel καθώς και τις διαστάσεις 

του χώρου ευρετηριοποίησης των δεδομένων. Τα δύο τελευταία ορίσματα, 

αντιπροσωπεύουν διανύσματα 3 στοιχείων γιατί οι διαστάσεις του χώρου ευρετηριοποίησης 

είναι, όπως έχουμε πει, τρεις. 

Όλες οι παραπάνω εντολές, απλοποιούν δραστικά την διαδικασία υποβολής προγραμμάτων 

σε OpenCL. Στην επόμενη ενότητα, θα παρουσιαστούν οι υλοποιήσεις των μεθόδων 

αντιστροφής της βάσης, καθώς και οι εντολές σε Matlab που προετοιμάζουν το περιβάλλον 

εκτέλεσης του OpenCL.  

 

5.2 Υλοποίηση της Eta-matrix σε GPU 
 

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, πριν υποβάλουμε kernels για εκτέλεση στην 

GPU, πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών. Αυτό επιτυγχάνεται 

με τον παρακάτω κώδικα: 
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Με αυτό τον κώδικα, δηλώνουμε πως θα χρησιμοποιηθεί η 1η πλατφόρμα που έχει 

εγκατασταθεί στο σύστημα καθώς και η 1η συσκευή που υποστηρίζεται από αυτή, στη δική 

μας περίπτωση η GPU. Στη συνέχεια, πρέπει να προετοιμάσουμε τα δεδομένα που θα 

υποβάλουμε στη GPU καθώς και τα αντικείμενα μνήμης που θα χρησιμοποιήσουμε για 

αυτό το σκοπό. 

Στον παραπάνω κώδικα, αρχικά τροποποιούνται τα δεδομένα που θα υποβάλουμε στη GPU 

για εκτέλεση. Ορίζουμε το μέγεθος του πίνακα της βάσης (Base_inv_gpu) και τροποποιούμε 

τη στήλη περιστροφής (h_l). Στη συνέχεια, δημιουργούμε τα αντικείμενα μνήμης στα οποία 

θα αποθηκευτούν τα δεδομένα στη GPU και υποβάλουμε τα δεδομένα στη GPU (γραμμές 

4-8). Στη γραμμή 9, αποθηκεύουμε τον δείκτη της στήλης στην οποία γίνεται η περιστροφή. 

Στις γραμμές 10-18 ορίζεται ο χώρος ευρετηριοποίησης των δεδομένων. Στις επόμενες δύο 

γραμμές, ορίζεται ο kernel που θα εκτελεστεί στη GPU και εκτελείται δίνοντας του και τα 

ορίσματα της διαδικασίας. Τέλος, στη γραμμή 21 ανακτούμε το αποτέλεσμα και το 

αποθηκεύουμε για να το χρησιμοποιήσουμε ξανά στην επόμενη επανάληψη. Στη γραμμή 

1. ocl = opencl(); 
2. ocl.initialize(1,1); 
3. ocl.addfile('eta.cl'); 
4. ocl.build(); 

Listing 5.1 

1. n_gpu = uint32(length(Base_inv_gpu)); 
2. h_l = -h_l(1:length(h_l))/g; 
3. h_l(r) = 1/g; 
4. x_gpu = clbuffer('ro', 'double', n_gpu*n_gpu); 
5. y_gpu = clbuffer('ro', 'double', n_gpu); 
6. z_gpu = clbuffer('wo', 'double', n_gpu*n_gpu); 
7. x_gpu.set(Base_inv_gpu); 
8. y_gpu.set(full(h_l)); 
9. pos = uint32(r-1); 
10. if(n>512) 
11.    globalsize = [64, 64,0]; 
12.    localsize = [1,1,0]; 
13.    size_n = 64 - rem(n,64) + n; 
14. else 
15.    size_n = 512; 
16.    globalsize = [8, 8,0]; 
17.    localsize = [1,1,0]; 
18. end 
19. addkernel = clkernel('eta', globalsize, localsize); 
20. addkernel(x_gpu,y_gpu,z_gpu,pos,n_gpu,uint32(size_n)); 
21. Base_inv_gpu = vec2mat(z_gpu.get(),n_gpu); 
22. clear x_gpu; clear y_gpu; clear z_gpu; 

Listing 5.2 
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22, γίνεται το απαραίτητο ‘καθάρισμα’ των αντικειμένων μνήμης που χρησιμοποιήσαμε, 

ώστε να δημιουργηθούν νέα στην επόμενη επανάληψη. 

Ο παραπάνω κώδικας, αφορά την εκτέλεση στο host. Η διαδικασία που εκτελείται στη GPU 

έχει αποθηκευτεί στο αρχείο που υποβάλουμε για εκτέλεση. Ο κώδικας που 

περιλαμβάνεται στο αρχείο δίνεται στη συνέχεια. 

1. #pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable 
 

2. __kernel void eta( 
3. __global double* bold, 
4. __global double* h1, 
5. __global double* result, 
6. const unsigned int pos, 
7. const unsigned int n, 
8. const unsigned int size){ 

 
9.    size_t i = get_global_id(0); 
10.    size_t j = get_global_id(1); 
11.    int block = size / get_global_size(0); 
12.    int indx,indy,start_x,start_y,end_x,end_y; 
13.    double sum; 
14.    double h; 
 

15.    start_x = i*block; 
16.    end_x = start_x + block; 
17.    if (end_x>=n){ 
18.       end_x = n; 
19.    } 

 

20.    start_y = j*block; 
21.    end_y = start_y + block; 
22.    if (end_y>=n){ 
23.       end_y = n; 
24.    } 
25.    for (indx = start_x ; indx<end_x; indx++){ 
26.       for (indy = start_y; indy<end_y; indy++){ 
27.          h = h1[indx];          
28.          sum = 0; 
29.          if (indx != pos){ 
30.             sum = bold[indy*n+indx]+h*bold[pos+n*indy]; 
31.          } 
32.          else sum = h*bold[indy*n+pos]; 
33.          result[indx*n+indy] = sum; 
34.       } 
35.    } 
36. } 

 Listing 5.3 
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Ο κώδικας που παρουσιάζεται παραπάνω, είναι ένα από τα στιγμιότυπα που εκτελούνται 

παράλληλα στη GPU. Φαίνεται πως το κάθε work-item που εκτελείται υπολογίζει block*block 

στοιχεία του νέου αντίστροφου της βάσης και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στο 

διάνυσμα result[]. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως όσο μεγαλύτερος είναι ο πίνακας που 

υπολογίζουμε τόσο περισσότερα στοιχεία του πίνακα υπολογίζει το kernel. Με τις εντολές 

στις γραμμές 9-10, καθορίζεται η θέση του work-item που εκτελείται στον πίνακα 

ευρετηριοποίησης (NDRange) των δεδομένων. Στη συνέχεια (γραμμες 15-23), καθορίζονται 

τα όρια εκτέλεσης των βρόχων. Οι γραμμές 27-32, υλοποιούν τον πολλαπλασιασμό με Eta-

matrix αγνοώντας τα μηδενικά του πίνακα E-1 που αναλύσαμε στο 4ο κεφάλαιο και 

λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τη στήλη περιστροφής που βρίσκεται στο διάνυσμα h1. Τέλος, 

στη γραμμή 33, αποθηκεύεται το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού στο διάνυσμα result[] 

που θα επιστραφεί σαν αποτέλεσμα στο host. 

 

5.3 Υλοποίηση της Rank-one σε GPU 

 
Ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζουμε την εκτέλεση του kernel που υλοποιείται η Rank-one 

είναι ίδιος με την μέθοδο Eta-matrix και έχει αναλυθεί στην προηγούμενη ενότητα. Το τμήμα 

του κώδικα που εκτελείται στο σύστημα που έχει το ρόλο του host και προετοιμάζει τα 

δεδομένα μας για εκτέλεση στη GPU φαίνεται παρακάτω.  

Listing 5.4 

1. n_gpu = uint32(length(Base_inv_gpu)); 
2. h_l = -h_l(1:length(h_l))/g; 
3. h_l(r) = 1/g; 
4. Baserow = Base_inv_gpu(r,:); 
5. Base_inv_gpu(r,:) = 0; 
6. x_gpu = clbuffer('ro', 'double', n_gpu*n_gpu); 
7. y_gpu = clbuffer('ro', 'double', n_gpu); 
8. y1_gpu = clbuffer('ro', 'double', n_gpu); 
9. z_gpu = clbuffer('wo', 'double', n_gpu*n_gpu); 
10. x_gpu.set(Base_inv_gpu); 
11. y_gpu.set(full(h_l)); 
12. y1_gpu.set(Baserow); 
13. pos = uint32(r-1); 
14. if(n>512) 
15.    globalsize = [64, 64,0]; 
16.    localsize = [1,1,0]; 
17.    size_n = 64 - rem(n,64) + n; 
18. else 
19.    size_n = 512; 
20.    globalsize = [8, 8,0]; 
21.    localsize = [1,1,0]; 
22. end 
23. addkernel = clkernel('rank', globalsize, localsize); 
24. addkernel(x_gpu,y_gpu,y1_gpu,z_gpu,pos,n_gpu,uint32(size_n)); 
25. Base_inv_gpu = vec2mat(z_gpu.get(),n_gpu); 
26. clear x_gpu; clear y_gpu; clear z_gpu; 

Listing 5.4 
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Ο παραπάνω κώδικας, είναι παρόμοιος με αυτόν της προηγούμενης μεθόδου, με τη μόνη 

διαφορά ότι εδώ εξάγεται η γραμμή περιστροφής από τον προηγούμενο αντίστροφο της 

βάσης (Base_row) και υποβάλεται και αυτή στη GPU για να υπολογιστεί το εξωτερικό 

γινόμενο της με τη στήλη περιστροφής h_l. Ο κώδικας του kernel αυτής της μεθόδου δίνεται 

παρακάτω. 

Το μεγαλύτερο κομμάτι του παραπάνω κώδικα, παραμένει ίδιο καθώς οι δύο μέθοδοι 

μοιάζουν αρκετά στον τρόπο υπολογισμού του αντιστρόφου. Η διαφορά της Rank-one 

έγκειται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούμε τα δύο διανύσματα h1 και brow για να 

1. #pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable 
 

2. __kernel void rank( 
3. __global double* bold, 
4. __global double* h1, 
5. __global double* brow, 
6. __global double* result, 
7. const unsigned int pos, 
8. const unsigned int n, 
9. const unsigned int size) 
10. { 
11.    size_t i = get_global_id(0); 
12.    size_t j = get_global_id(1); 
13.    int block = size / get_global_size(0); 
14.    int indx,indy,start_x,start_y,end_x,end_y; 
15.    double h; 
16.    double outprod; 

 

17.    start_x = i*block; 
18.    end_x = start_x + block; 
19.    if (end_x>=n){ 
20.       end_x = n; 
21.    } 

 

22.    start_y = j*block; 
23.    end_y = start_y + block; 
24.    if (end_y>=n){ 
25.       end_y = n; 
26.    } 

 

27.    for (indx = start_x ; indx<end_x; indx++){ 
28.       h = h1[indx];   
29.       for (indy = start_y; indy<end_y; indy++){ 
30.          outprod = h*brow[indy]; 
31.          result[indx*n+indy] = bold[indy*n+indx]+outprod; 
32.       } 
33.    } 
34. } 

 
Listing 5.5 
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υπολογίσουμε το εξωτερικό γινόμενο τους. Αφού το υπολογίσουμε, το χρησιμοποιούμε στην 

πρόσθεση που γίνεται μέσα στους βρόχους στη γραμμή 31, να υπολογίσουμε το νέο 

αντίστροφο.  

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί η υπολογιστική μελέτη των δύο μεθόδων και θα 

γίνει η σύγκριση τους με τις αντίστοιχες συμβατικές υλοποιήσεις των μεθόδων σε CPU. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζεται η υπολογιστική μελέτη των δύο μεθόδων υπολογισμού 

του αντίστροφου της βάσης, Eta-matrix και Rank-one. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 

υπολογιστή με τα εξής χαρακτηριστικά: Cpu: Intel Core i7-3770, RAM: 16 GB, GPU Nvidia 

Quadro 6000. 

 

Για κάθε μέθοδο, εκτελέστηκαν 3 κατηγορίες προβλημάτων. Τυχαία προβλήματα πυκνότητας 

10%, τυχαία προβλήματα πυκνότητας 20% και πραγματικά προβλήματα αναφοράς 

(benchmarks). Για τις δύο πρώτες κατηγορίες προβλημάτων, σε κάθε διάσταση που 

εξεταζόταν, εκτελέστηκαν 10 τυχαία προβλήματα και οι χρόνοι που παρουσιάζονται 

αφορούν το μέσο χρόνο εκτέλεσης αυτών. Οι χρόνοι εκτέλεσης των μεθόδων, συγκρίνονται 

με τους χρόνους εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβατικών υλοποιήσεων σε CPU.  

Τέλος, στην εκτέλεση των μεθόδων της GPU, υπολογίστηκαν χωριστά και οι χρόνοι 

επικοινωνίας της συσκευής με τον host, εμπλουτίζοντας έτσι τα συμπεράσματα που 

εξάγονται από την υπολογιστική μελέτη. 

 

6.1 Υπολογιστική Μελέτη Eta-matrix 

 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της υπολογιστικής 

μελέτης της μεθόδου Eta-matrix. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι μέσοι χρόνοι εκτέλεσης 

της μεθόδου για κάθε διάσταση. 

 

Density 10% 

Διάσταση CPU GPU 

250x250 0,65208418 1,14816736 

500x500 7,01068494 6,1620395 

750x750 32,75396996 13,54712684 

1000x1000 81,79444432 21,58117834 

1250x1250 180,5773975 30,01147238 

1500x1500 305,0755556 40,20769774 

1750x1750 533,5764603 58,96213796 

2000x2000 763,004011 69,32996442 

Πίνακας 6.1 Αποτελέσματα Eta-matrix πυκνότητα 10% 

   Στην πρώτη κατηγορία προβλημάτων, βλέπουμε πως αν και στις δύο πρώτες διαστάσεις η 

CPU είτε κατέχει καλύτερους χρόνους ή η διαφορά της με τη GPU είναι μικρή. Αυτό είναι 

φυσιολογικό, για το λόγο ότι η GPU ανταποκρίνεται καλύτερα σε μεγάλης διάστασης 
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προβλήματα. Στα μικρά προβλήματα, ο χρόνος που έχει η GPU για να ενεργοποιήσει όλους 

τους πόρους της είναι μικρός και αυτή η καθυστέρηση φαίνεται και στα αποτελέσματα. 

Παρόλα αυτά, σε προβλήματα μεγάλης διάστασης βλέπουμε ότι η ψαλίδα της διαφοράς 

αυξάνεται, με τη GPU να σημειώνει εντυπωσιακούς χρόνους. Στην παρακάτω εικόνα 

βλέπουμε τους χρόνους εκτέλεσης διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 6.1 Αποτελέσματα Eta-matrix πυκνότητα 10% 

Στην επόμενη κατηγορία προβλημάτων, δηλαδή στα προβλήματα με πυκνότητα 20%, η 

εικόνα των αποτελεσμάτων είναι η ίδια. Ο πίνακας με τα αποτελέσματα δίνεται παρακάτω. 

Density 20% 

Διάσταση CPU GPU 

250x250 0,35568228 0,86112552 

500x500 4,75179046 4,7424304 

750x750 13,6001672 7,53172828 

1000x1000 38,3388058 12,34591914 

1250x1250 95,1387699 18,46739838 

1500x1500 160,989912 23,9617536 

1750x1750 250,699847 33,16893262 

2000x2000 407,571333 47,41806396 

Πίνακας 6.2 Αποτελέσματα Eta-matrix πυκνότητα 20% 

Όπως και στην προηγούμενη κατηγορία προβλημάτων, έτσι και δω η CPU έχει ένα πολύ μικρό 

προβάδισμα στις δύο πρώτες διαστάσεις. Στις υπόλοιπες, η διαφορά αυξάνει συνεχώς υπέρ 

της GPU. Σε αυτά τα αποτελέσματα, παρατηρούμε τους συνολικά καλύτερους χρόνους 

εκτέλεσης των προβλημάτων. Αυτό οφείλεται στις συνολικές επαναλήψεις που 

πραγματοποιεί ο αλγόριθμος για να φτάσει στη βέλτιστη λύση, που είναι συγκριτικά 
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λιγότερες από αυτές των προβλημάτων πυκνότητας 10%. Στο παρακάτω διάγραμμα δίνονται 

οι χρόνοι εκτέλεσης της μεθόδου διαγραμματικά. 

 

Εικόνα 6.2 Αποτελέσματα Eta-matrix πυκνότητα 20% 

Στην τελευταία κατηγορία προβλημάτων, τα προβλήματα αναφοράς (benchmarks), η εικόνα 

που παίρνουμε είναι η ίδια με τις προηγούμενες κατηγορίες. Για προβλήματα μικρής 

διάστασης η CPU προηγείται με αμελητέες διαφορές και η διαφορά αυξάνεται όσο αυξάνει 

η διάσταση υπέρ της GPU. Τα αποτελέσματα δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 Rows Cols CPU GPU 

 25FV47  822 1571 44,6786864 3,7752242 

 ADLITTLE  57 97 0 0,0312002 

 AFIRO  28 32 0 0 

 AGG  489 163 0,0312002 0,0156001 

 AGG2  517 302 0,0468003 0,0624004 

 AGG3  517 302 0,0468003 0,0936006 

 BANDM  306 472 0,1716011 0,156001 

 BEACONFD  174 262 0 0,0156001 

 BLEND  75 83 0 0,0936006 

 BNL1  644 1175 13,0104834 2,4024154 

 BNL2  2325 3489 120,3703716 4,7580305 

 BRANDY  221 249 0,0624004 0,1248008 

 D2Q06C  2172 5167 1730,441093 27,7213777 

 DEGEN2  445 534 1,5288098 0,4368028 

 E226  224 282 0,0936006 0,2340015 

 FFFFF800  525 854 0,5616036 0,3900025 

 ISRAEL  175 142 0,0312002 0,1716011 

 LOTFI  154 308 0,0624004 0,0624004 

 QAP8  913 1632 4453,656949 258,805659 

 SC50A  51 48 0 0,0156001 
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 SC50B  51 48 0 0,0156001 

 SC105  106 103 0,0156001 0,0624004 

 SC205  206 203 0,0624004 0,0624004 

 SCAGR7  130 140 0 0 

 SCFXM1  331 457 0,1092007 0,2808018 

 SCFXM3  991 1371 4,3368278 0,5928038 

 SCORPION  389 358 0,0468003 0,0468003 

 SCRS8  491 1169 0,3432022 0,2184014 

 SCSD1  78 760 0,0156001 0,0312002 

 SCSD6  148 1350 0,156001 0,2340015 

 SCSD8  398 2750 2,0904134 0,7488048 

 SCTAP1  301 480 0,1092007 0,1872012 

 SCTAP2  1091 1880 0,6864044 1,0140065 

 SCTAP3  1481 2480 1,7316111 1,2792082 

 SHARE1B  118 225 0,0624004 0,0468003 

 SHARE2B  97 79 0 0 

 SHIP04L  403 2118 0 0,1092007 

 SHIP04S  403 1458 0 0,0624004 

 SHIP08L  779 4283 0,2184014 0,312002 

 SHIP08S  779 2387 0,0312002 0,1716011 

 SHIP12L  1152 5427 0,156001 0,4056026 

 SHIP12S  1152 2763 0,0624004 0,2028013 

 STOCFOR1  118 111 0 0,0780005 

 STOCFOR2  2158 2031 8,5020545 0,7332047 

 TRUSS  1001 8806 279,8969942 13,7748883 

Πίνακας 6.3 Αποτελέσματα Eta-matrix benchmarks 

 

6.2 Υπολογιστική Μελέτη Rank-one 
 

Ας μελετήσουμε τώρα, τα αποτελέσματα της υπολογιστικής μελέτης για τη μέθοδο Rank-one. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης προβλημάτων πυκνότητας 

10%. Στην εικόνα 6.3 δίνονται τα αποτελέσματα διαγραμματικά. 

 

 

Density 10% 

Διάσταση CPU GPU 

250x250 1,6068103 1,48512952 

500x500 22,94462708 7,85309034 

750x750 111,2911134 18,564119 
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1000x1000 272,8582291 28,46706248 

1250x1250 562,2182439 36,6914352 

1500x1500 977,4853268 45,80397038 

1750x1750 1846,337355 63,4300066 

2000x2000 2951,922682 78,86474554 

Πίνακας 6.4 Αποτελέσματα Rank-one πυκνότητα 10% 

Βλέπουμε ότι σε αυτή τη μέθοδο, η GPU προηγείται σε όλες τις διαστάσεις με τη διαφορά 

στις μεγάλες διαστάσεις να είναι αυξημένη. Παρατηρούμε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος στη 

CPU, απαιτεί πολύ παραπάνω χρόνο από ότι η Eta-matrix. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι 

υπολογίζονται δύο πίνακες, ο Κ που περιέχει το εξωτερικό γινόμενο και ο νέος αντίστροφος 

Β-1, ενώ η Eta-matrix υπολογίζει μόνο τον αντίστροφο. Η υλοποίηση στη GPU, δεν 

επηρεάζεται από αυτό γιατί κάθε στοιχείο του πίνακα Κ, υπολογίζεται μέσα στο ίδιο work-

item σε κάθε επανάληψη. 

 

Εικόνα 6.3 Αποτελέσματα Rank-one πυκνότητα 10% 

 Από όλα τα παραπάνω, αναμένουμε η εικόνα της μεθόδου για τα προβλήματα πυκνότητας 

20% να είναι η ίδια. Τα αποτελέσματα δίνονται στον πίνακα 6.5. 

 

 

Density 20% 

Διάσταση CPU GPU 

250x250 1,02024654 1,08264694 

500x500 15,99322252 6,64252258 

750x750 52,0263335 11,4099131 
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1000x1000 133,7833376 17,2100303 

1250x1250 288,9980925 23,8431928 

1500x1500 511,6395997 29,1534669 

1750x1750 851,2069764 39,2311315 

2000x2000 1337,702335 45,1872497 

Πίνακας 6.5 Αποτελέσματα Rank-one πυκνότητα 20% 

 

Εικόνα 6.4 Αποτελέσματα Rank-one πυκνότητα 20% 

Τα αποτελέσματα, έχουν ακριβώς την ίδια μορφή με τα προηγούμενα. Και σε αυτή την 

περίπτωση παρατηρούμε γενική μείωση του χρόνου εκτέλεσης, λόγω των λιγότερων 

επαναλήψεων που κάνει ο αλγόριθμος για να φτάσει στη βέλτιστη λύση. Στον επόμενο 

πίνακα δίνονται τα αποτελέσματα των benchmarks για αυτή τη μέθοδο. 

 Rows Cols CPU GPU  

 25FV47  822 1571 112,52352 4,7736306 

 ADLITTLE  57 97 0,0156001 0,0624004 

 AFIRO  28 32 0 0 

 AGG  489 163 0,0624004 0,0468003 

 AGG2  517 302 0,0624004 0,1404009 

 AGG3  517 302 0,1092007 0,0780005 

 BANDM  306 472 0,2496016 0,1404009 

BEACONFD  174 262 0 0 

 BLEND  75 83 0,0156001 0,0624004 

 BNL1  644 1175 35,147025 2,6052167 

 BNL2  2325 3489 423,46471 7,0824454 

 BRANDY  221 249 0,0780005 0,1716011 

 D2Q06C  2172 5167 3988,5694 38,8764226 
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 DEGEN2  445 534 3,4788223 0,7332047 

 E226  224 282 0,3276021 0,2496016 

 FFFFF800  525 854 0,9516061 0,5460035 

 ISRAEL  175 142 0,0936006 0,1716011 

 LOTFI  154 308 0,0468003 0,156001 

 QAP8  913 1632 8153,2599 290,465512 

 SC50A  51 48 0 0 

 SC50B  51 48 0 0,0312002 

 SC105  106 103 0,0156001 0,0156001 

 SC205  206 203 0,0624004 0,0468003 

 SCAGR7  130 140 0,0624004 0,0780005 

 SCFXM1  331 457 0,2964019 0,2652017 

 SCFXM3  991 1371 10,389667 0,7644049 

 SCORPION  389 358 0,156001 0,0936006 

 SCRS8  491 1169 0,6396041 0,5148033 

 SCSD1  78 760 0 0,0312002 

 SCSD6  148 1350 0,1716011 0,4212027 

 SCSD8  398 2750 5,3820345 1,2636081 

 SCTAP1  301 480 0,156001 0,2028013 

 SCTAP2  1091 1880 2,6208168 0,9672062 

 SCTAP3  1481 2480 5,5224354 1,6692107 

 SHARE1B  118 225 0,0312002 0,2028013 

 SHARE2B  97 79 0,0156001 0,0780005 

 SHIP04L  403 2118 0,1248008 0 

 SHIP04S  403 1458 0,0312002 0,0780005 

 SHIP08L  779 4283 0,6708043 0,312002 

 SHIP08S  779 2387 0,1092007 0,0936006 

 SHIP12L  1152 5427 0,5616036 0,3432022 

 SHIP12S  1152 2763 0,1716011 0,2496016 

 STOCFOR1  118 111 0 0,0156001 

 STOCFOR2  2158 2031 21,82454 0,8892057 

 TRUSS  1001 8806 1582,9421 41,4494657 

Πίνακας 6.6 Αποτελέσματα Rank-one benchmarks 

 

 

6.3 Χρόνοι Επικοινωνίας Υλικού 
 

Όπως είπαμε, στην υπολογιστική μελέτη καταμετρήθηκε και ο χρόνος επικοινωνίας του host 

με τη GPU. Η επικοινωνία αυτή γίνεται μέσω του PCIExpress Bus. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, 

πως όλη αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία των συσκευών κοστίζει χρόνο. Στον πίνακα 6.7, 

φαίνεται αυτό το κόστος μετρημένο σε δευτερόλεπτα. Όπως βλέπουμε, στις μεγάλες 
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διαστάσεις, ο χρόνος αποστολής και λήψης των δεδομένων προσεγγίζει ως και τις 2 ώρες. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι σε οποιαδήποτε υλοποίηση εφαρμογών και προγραμμάτων, θα 

πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν το κόστος μεταφοράς των δεδομένων ώστε να 

ελαχιστοποιούμε. Σε αυτή την εργασία, είχαμε σαν σκοπό  να δούμε την απόδοση των 

μεθόδων αντιστροφής αποκλειστικά και όχι την απόδοση του αλγορίθμου Simplex. Για αυτό 

το λόγο, το κόστος επικοινωνίας δεν συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα των μεθόδων 

αντιστροφής. 

Διάσταση Eta-matrix 10% Eta-matrix 20% Rank-one 10% Rank-one 20% 

250x250 9,45678062 6,57388214 7,7064494 5,4444349 

500x500 73,08022846 54,79067122 82,4777287 65,49233982 

750x750 264,1783334 153,6921852 310,3359093 181,4946834 

1000x1000 681,3624477 402,2610586 740,698988 447,1144661 

1250x1250 1449,324171 931,2074092 1494,327339 954,6262794 

1500x1500 2626,429716 1673,054565 2672,279411 1656,346858 

1750x1750 4675,197089 2833,04056 4603,910872 2796,087044 

2000x2000 6852,084963 4487,777488 7179,496742 4164,789897 

Πίνακας 6.7 Χρόνοι επικοινωνίας GPU με host 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, είχε σαν σκοπό την πιθανή διερεύνηση κέρδους στην 

ταχύτητα υπολογισμών των δύο μεθόδων που παρουσιάστηκαν με τη χρήση του προτύπου 

OpenCL. Τα ευρήματα της υπολογιστικής μελέτης, δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, 

αφού παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στο χρόνο εκτέλεσης των μεθόδων 

αντιστροφής σε CPU και GPU. Σε προβλήματα μεγάλων διαστάσεων μάλιστα, η μείωση του 

χρόνου υπολογισμού από CPU σε GPU αγγίζει σε ποσοστό το 90%. 

Τα ευρήματα της εργασίας, μας οδηγούν στη σκέψη υλοποίησης και άλλων βημάτων του 

αλγορίθμου Simplex σε κάρτα γραφικών. Όπως ήδη αναφέραμε, το κόστος επικοινωνίας της 

GPU με τον host είναι απαγορευτικό. Η παρούσα υλοποίηση των μεθόδων αντιστροφής, 

προϋποθέτει την υποβολή και επιστροφή δεδομένων στην κάρτα γραφικών σε κάθε 

επανάληψη. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτής της ιδιομορφίας, είναι η εξολοκλήρου 

υλοποίηση των βημάτων του αλγορίθμου Simplex σε GPU, πράγμα που αποτελεί και 

αντικείμενο για πιθανή μελλοντική έρευνα στα πλαίσια ενός προγράμματος διδακτορικού.   
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