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Περίληψη  

Ένα κεντρικό πρόβλημα στην μοντελοποίηση είναι να εντοπίσουμε μια 

αλγεβρική συνάρτηση η οποία θα απορρέει από τα δεδομένα που βγάλαμε από τα 

πειράματά μας. Ακόμα δυσκολότερο είναι το μοντέλο μας να μπορεί να περιγράφει με 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τα δεδομένα του προβλήματος  και ταυτόχρονα η 

αλγεβρική συνάρτηση να έχει αρκετά χαμηλή πολυπλοκότητα ώστε να μπορούμε να 

την αξιοποιήσουμε για μελέτη επιμέρους ζητημάτων (βελτιστοποίηση, κ.ά.). Η 

διαδικασία εύρεσης αυτής της αλγεβρικής συνάρτησης θα γίνει με την χρήση του 

λογισμικού ALAMO (Automated Learning of Algebraic Models for Optimization) σε 

πειραματικά δεδομένα. Τέλος θα ακολουθήσει στατιστική ανάλυση και σύγκριση  των 

αποτελεσμάτων με βάση τo προηγούμενο λογισμικόΣ και θα διατυπωθούν τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της μελέτης. 

  

 Λέξεις κλειδιά: Alamo, μοντέλο, πειραματικά δεδομένα, παλινδρόμηση, 

χρονική πολυπλοκότητα.  
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Abstract 

 A central problem in modeling, is finding an algebraic function that stems from 

the data we collected from our experiments. It is even more difficult if we want our 

model to fit the data as good as possible while our algebraic function still has low 

complexity so that we can use it for further studies (optimization et al). In order to find 

a suitable model we will use the Alamo (Automated Learning of Algebraic Models for 

Optimization) software on experimental data. Moreover we will analyze and compare 

the models we will get from Alamo using statistical methods (such as R2). Finally we 

will make some important remarks for our findings and offer some ideas for further 

studies. 

 

Keywords: Alamo, modelling, experimental data, regression, time complexity. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέμα της επίλυσης γραμμικών προβλημάτων είναι ένα από τα βασικότερα 

προβλήματα της βελτιστοποίησης. Ο χώρος της βελτιστοποίησης στα εφαρμοσμένα 

μαθηματικά ασχολείται με την αναζήτηση βέλτιστων παραμέτρων ενός (συνήθως 

περίπλοκου) συστήματος. Προβλήματα βελτιστοποίησης απαντώνται σε πολλά 

επιστημονικά πεδία όπως π.χ. στη φυσική, στη χημεία, στην οικονομία ,στην 

πληροφορική κ.α.. Στα μαθηματικά διατυπώνεται ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης σαν 

πρόβλημα ελαχιστοποίησης ή μεγιστοποίησης μιας συνάρτησης μίας μεταβλητής ή 

πολλών μεταβλητών.1 Μια αρκετά διαδεδομένη περίπτωση βελτιστοποίησης είναι ο  

γραμμικός προγραμματισμός (linear programming). Ο γραμμικός προγραμματισμός 

είναι μια μέθοδος για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (όπως το μέγιστο 

κέρδος ή χαμηλότερο κόστος) σε ένα μαθηματικό μοντέλο του οποίου οι απαιτήσεις 

αντιπροσωπεύονται από γραμμικές σχέσεις.  

Πιο τυπικά, γραμμικός προγραμματισμός είναι μια τεχνική για τη 

βελτιστοποίηση μιας γραμμικής αντικειμενικής συνάρτησης, η οποία υπόκεινται σε 

γραμμικούς περιορισμούς ισότητας και ανισότητας. Εφικτή περιοχή λύσεων του 

γραμμικού προβλήματος βελτιστοποίησης είναι ένα κυρτό σύνολο, το οποίο ορίζεται 

ως η τομή των πεπερασμένα πολλών ήμι-επιπέδων, καθένα από τα οποία ορίζεται από 

μια γραμμική ανισότητα. Η αντικειμενική συνάρτηση ενός γραμμικού προβλήματος 

είναι μια πραγματική ομοιόμορφη (affine) (γραμμική) συνάρτηση η οποία ορίζεται 

στην εφικτή περιοχή του. Ένας αλγόριθμος γραμμικού προγραμματισμού βρίσκει ένα 

σημείο στην εφικτή περιοχή που η αντικειμενική συνάρτηση έχει την μικρότερη ή 

μεγαλύτερη τιμή, εάν  το πρόβλημα είναι μεγιστοποίησης ή ελαχιστοποίησης, 

αντίστοιχα. Το εν λόγω σημείο δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει σε κάθε πρόβλημα. 

Στην μαθηματική βελτιστοποίησης, ο αλγόριθμος simplex (η αρχική μέθοδος) 

είναι ένας από τους ποιο δημοφιλής αλγόριθμος για την επίλυση γραμμικών 

προβλημάτων.  Το περιοδικό Computing in Science and Engineering [1] τον αναφέρει 

στους 10 σημαντικότερους αλγορίθμους του εικοστού αιώνα. Εξετάζοντας τη 

γεωμετρία του γραμμικού προβλήματος στο χώρο των μεταβλητών διαπιστώνουμε ότι 

αν ένα γραμμικό πρόβλημα είναι βέλτιστο, τότε υπάρχει τουλάχιστο μια βέλτιστη 

κορυφή του εφικτού πολυέδρου το οποίο είναι κατασκευασμένο από τους γραμμικούς 

περιορισμούς του προβλήματος. Μια κατηγορία αλγορίθμων κατασκευάζει πάντοτε 

σημεία τα οποία είναι είτε κορυφές είτε έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις 

κορυφές του πολυγώνου των εφικτών λύσεων. Η κατηγορία αυτή αποτελείται από τους 

αλγορίθμους τύπου simplex.  

                                                           
1 Ενώ στην ελαχιστοποίηση (ή μεγιστοποίηση) συναρτήσεων μίας μεταβλητής μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αναλυτικές και αλγεβρικές μέθοδοι για τον ακριβή ορισμό ελάχιστων (ή μέγιστων), στη 

μελέτη συναρτήσεων πολλών μεταβλητών χρησιμοποιούνται κυρίως αριθμητικές μέθοδοι για έναν 

προσεγγιστικό ορισμό ελάχιστων (ή μέγιστων) σημείων. 
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Ο πρωτεύων αλγόριθμος simplex (primal simplex algorithm), κατασκευάζει 

μόνο κορυφές κατά την διαδικασία προσέγγισης της λύσης του προβλήματος. Η 

αναθεωρημένη μέθοδος Simplex (revised Simplex) είναι μαθηματικά ισοδύναμη με τον 

πρωτεύων αλγόριθμο Simplex, αλλά ωστόσο διαφέρει στην εφαρμογή..  

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να φτιάξουμε ένα υπολογιστικό μοντέλο 

επαναλήψεων για τον revised Simplex αλγόριθμο. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον 

καθώς με τον τρόπο αυτό  θα μπορούμε να υπολογίσουμε από πριν πόσες επαναλήψεις 

θα κάνει ο αλγόριθμος για οποιονδήποτε όγκο δεδομένων. Επιπλέον, θα προσφέρει 

χρήσιμες πληροφορίες στις συγκρίσεις του αλγορίθμου αυτού με άλλους αλγορίθμους 

τύπου Simplex. Το μοντέλο αυτό θα παραχθεί με την χρήση του λογισμικού 

ALAMO[0]. 

Η εργασία είναι διαρθρωμένη ως εξής: στο επόμενο κεφάλαιο 2.1 περιγράφουμε 

για τον γραμμικό προγραμματισμό και για τους αλγορίθμους Simplex δίνοντας έμφαση 

στον Revised Simplex. Στο κεφάλαιο 2.2 περιγράφουμε πως λειτουργεί το ALAMO, 

ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε, μελετάμε και αναλύουμε το παραγόμενο 

μοντέλο. Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις 

της μελέτης. 
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

2.1. Γραμμικός Προγραμματισμός και οι Αλγόριθμοι τύπου Simplex 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφουμε μαθηματικά τι είναι ένα γραμμικό 

πρόβλημα, ποια η χρησιμότητα του και πως μπορούμε να το λύσουμε με την χρήση των 

αλγορίθμων τύπου Simplex, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πώς δουλεύει ο Revised 

Simplex (R.S.). Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα αν όχι 

το σημαντικότερο κομμάτι της βελτιστοποίησης και είναι στενά συνδεδεμένος με την 

επιχειρησιακή έρευνα. Το πρώτο «γραμμικό πρόβλημα» γράφτηκε και επιλύθηκε από 

τον Ρώσο Leonid Kantorovich το 1939, κατά τη διάρκεια του 2ου παγκόσμιου πολέμου 

[2]. Το πρόβλημα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος για να προγραμματίσουν τις επιδρομές 

του στρατού και τις επιστροφές του στη βάση με δεδομένο  το κόστος που οι κινήσεις 

αυτές επιφέρουν, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και τις αυξημένες απώλειες από τον 

εχθρό. 

Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική 

στον τομέα της βελτιστοποίησης για πολλούς λόγους. Πολλά πρακτικά προβλήματα 

στην επιχειρησιακή έρευνα μπορεί να εκφραστούν ως προβλήματα γραμμικού 

προγραμματισμού. Ορισμένες ειδικές περιπτώσεις του γραμμικού προγραμματισμού, 

όπως τα προβλήματα της ροής του δικτύων (network flow problems), θεωρούνται 

αρκετά σημαντικά ώστε να γίνεται μεγάλο μέρος της έρευνας πάνω στην εύρεση 

εξειδικευμένων αλγορίθμων για την επίλυσή τους. Επιπλέον, ο γραμμικός 

προγραμματισμός χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην μικροοικονομία και τη 

διαχείριση προβλημάτων εταιριών, παρόλο που τα σύγχρονα θέματα διαχείρισης είναι 

αρκετά πολύπλοκα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Όλες οι εταιρείες θα 

ήθελαν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη ή να ελαχιστοποιήσουν το κόστους με 

περιορισμένους πόρους. Ακόμα και στην βιομηχανία χρησιμοποιούν μοντέλα 

γραμμικού προγραμματισμού για την επίλυση προβλημάτων στους τομείς των 

μεταφορών, της εξοικονόμησης ενέργειας, στις τηλεπικοινωνίες κ.ά. Για τον λόγο αυτό, 

είναι ιδιαίτερα σημαντική η μελέτη και επίλυση των προβλημάτων του γραμμικού 

προγραμματισμού. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η κανονικοποιημένη μορφή ενός γραμμικού προβλήματος  

Μαx/Min cTx 

Με Περιορισμούς Αx≤b 

Και  x≥0 

όπου το x αντιπροσωπεύει το διάνυσμα των μεταβλητών (που πρέπει να καθοριστεί), c 

και b είναι διανύσματα (γνωστών) συντελεστών, Α είναι ένας (γνωστός) πίνακας 

συντελεστών, και cT είναι ο ανάστροφος πίνακας του c. Η συνάρτηση που θέλουμε να 
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μεγιστοποιήσουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε ονομάζεται αντικειμενική συνάρτηση (η 

αντικειμενική συνάρτηση στην κανονικοποιημένη μορφή είναι η cTx ). Οι ανισότητες 

Ax ≤ b και x ≥ 0 είναι οι περιορισμοί που καθορίζουν ένα κυρτό πολύτοπο επί του 

οποίου η αντικειμενική συνάρτηση πρέπει να βελτιστοποιηθεί.  

Αναλυτικότερα ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού ορίζεται ως εξής: 

Να προσδιοριστούν οι τιμές των μεταβλητών (x1, x2, ..., xn) που βελτιστοποιούν 

(μεγιστοποιούν ή ελαχιστοποιούν) τη γραμμική αντικειμενική συνάρτηση (κριτήριο 

βελτιστοποίησης): g(x)=z= c1x1+c2x2+… +cnxn υπό τους γραμμικούς περιορισμούς   

a11 x1 +a12 x2 +...+a1n xn ≥=≤b1 

a21 x1 +a22 x2 +...+a2n xn ≥=≤b2 

………………………………………………… 

am1 x1 +an2 x2 +...+amn xn ≥=≤bm 

x1≥0, x2≥0,…, xn≥0, 

 όπου το πρόσημο ενός περιορισμού είναι εναλλακτικά: μικρότερο ή ίσο “≤”, ίσο “=” ή 

μεγαλύτερο ή ίσο “≥” και aij bi cj για i=1,2,…,m και j=1,2,…,n είναι γνωστοί 

πραγματικοί συντελεστές. Οι περιορισμοί είναι συμβατικοί και αποδίδουν 

(μοντελοποιούν) τη συνήθη φυσική ερμηνεία των μεταβλητών απόφασης. 

Με τη βοήθεια πινάκων, ένα γραμμικό πρόγραμμα μπορεί να γραφεί συνοπτικά 

στην κανονικοποιημένη μορφή που παρουσιάσαμε προηγουμένως . Όπου A, ο πίνακας 

των συντελεστών (aij) διαστάσεων m επί n και b, c, x διανύσματα διαστάσεων m επί 1, 

n επί l και n επί l αντίστοιχα. Ένα τέτοιο γραμμικό πρόγραμμα είναι διαστάσεων mxn 

 

 

Εικόνα 2.1 Ένα γραμμικό πρόγραμμα 

Αφού περιγράψαμε ένα γραμμικό πρόγραμμα σειρά έχει να το λύσουμε. Για την 

επίλυση του γραμμικού συστήματος θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο simplex.. Ο 

αλγόριθμος simplex ξεκινάει από μία βασική λύση στις κορυφές της εφικτής περιοχής 

του προβλήματος. Σε κάθε επανάληψη μεταβαίνει από την μια βασική λύση στην άλλη 
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με κάθε βήμα να βελτιώνει την αντικειμενική συνάρτηση (objective function). Ο 

αλγόριθμος σταματά όταν δεν μπορεί να γίνει πλέον καμία βελτίωση στην 

αντικειμενική συνάρτηση 

.  

Εικόνα 2.2 Γραφική αναπαράσταση του Simplex 

Ο αλγόριθμος επίσης εντοπίζει αν το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι αδύνατον 

(infeasible) η απεριόριστο ( unbounded). Έστω Α είναι ένας πίνακας m x n. 

Υποθέτουμε ότι ο Α έχει m γραμμικά ανεξάρτητες στήλες. Τότε αυτές οι στήλες 

δημιουργούν την βάση του πίνακα Α και συμβολίζεται με Β={Αj1,Aj2, … ,Ajm}. Η λύση 

που αντιστοιχεί στο Β είναι ένα διάνυσμα χ που ανήκει στο Rn με  

χj =0    και Αj να μην ανήκει στο Β 

χk= τo k-οστό στοιχείο του Β-1b, k=1,.. m 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η βασική λύση μπορεί να είναι εφικτή 

η όχι. Όμως ο αλγόριθμος simplex λειτουργεί μόνο με εφικτές βασικές λύσεις. 

Παρακάτω φαίνεται ο αλγόριθμος Simplex σε μορφή διαγράμματος ροής. 
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Εικόνα 2.3 Διάγραμμα ροής του αλγόριθμου Simplex. 

Αν το τεστ των λόγων (ratio test) από τον αλγόριθμο του Simplex σε κάποια 

επανάληψη για την γραμμή pivot δεν έχει κανένα θετικό αριθμό σαν αποτέλεσμα τότε 

μπορούμε να αυξήσουμε την συγκεκριμένη μεταβλητή όσο θέλουμε κάνοντας το 

πρόβλημα απεριόριστο ( unbounded). 

Τώρα που περιγράψαμε πως λειτουργεί ο αλγόριθμος Simplex θα περιγράψουμε 

πως λειτουργεί ο Revised Simplex και ποιες οι διαφορές του από τον απλό Simplex. O 

Revised Simplex αλγόριθμος είναι μαθηματικά ισοδύναμος με τον κανονικό αλγόριθμο 

Simplex, αλλά διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο καθένας για την 

επίλυση του προβλήματος. Ο Revised Simplex αντί σε κάθε επανάληψη του να 

χρησιμοποιεί ένα ταμπλό που είναι αποθηκευμένοι οι συντελεστές του προβλήματος 

όπως ο Simplex, αποθηκεύει μόνο την βάση που χρησιμοποιούμε για το πρόβλημα που 

θέλουμε να λύσουμε. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μεγαλύτερη υπολογιστική ταχύτητα 

και ακρίβεια ακόμα και όταν πρέπει να λύσουμε προβλήματα που αντιπροσωπεύουν 

αραιούς πίνακες μιας και δεν αποθηκεύουμε όλο τον πίνακα παρά μόνο την βάση στην 

μνήμη του υπολογιστή. Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε αρκετά γρηγορότερα δύσκολες 

πράξεις πινάκων όπως η αντιστροφή ή ο υπολογισμός της ορίζουσας. 
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2.2. ALAMO 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφουμε πως λειτουργεί το λογισμικό ALAMO. Στην 

συνέχεια με την χρήση του ALAMO θα υπολογίσουμε το μοντέλο που παράγεται από 

τα αρχικά δεδομένα που προέκυψαν από επαναλαμβανόμενες δοκιμές του πειράματος. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση το πείραμα είναι η επίλυση διαφόρων γραμμικών 

προβλημάτων με την χρήση του Revised Simplex και το ζητούμενο μοντέλο θα είναι 

μια συνάρτηση που θα αντιπροσωπεύει τον αριθμό επαναλήψεων του συγκεκριμένου 

αλγορίθμου. 

Το αρχικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί έχει ως εξής. Πως θα 

μπορούσαμε να βελτιστοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες που δεν ξέρουμε τον τρόπο 

λειτουργίας τους. Αυτές οι διαδικασίες ονομάζονται «διαδικασίες μαύρου κουτιού» 

(processes via black-box) και θα μπορούσαμε να τις περιγράψουμε με το παρακάτω 

σχήμα. 

Min f(x) 

υ.π g(x)≤ 0 

xϵA υποσύνολο Rn 

θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση f(x) που μπορεί να αντιπροσωπεύει από 

την ελαχιστοποίηση του κόστους μιας μεγάλης επιχείρησης έως την ελαχιστοποίηση 

της ενέργειας που χρειάζεται για να γίνει ένας ολόκληρος κύκλος καύσης βενζίνης στο 

κινητήρα ενός αυτοκινήτου. Επιπλέον πρέπει να ικανοποιείται ένα σύνολο περιορισμών 

g(x)≤ 0, καθώς και xϵA οι οποίοι αποτελούν περιορισμούς άνω και κάτω φράγματος για 

το x. Η δυσκολία βρίσκεται στο γεγονός ότι μια ή περισσότερες από τις συναρτήσεις 

f(x) και g(x) δεν είναι διαθέσιμες σε αλγεβρική μορφή. Όμως, για οποιαδήποτε 

δεδομένη τιμή x μπορούμε να υπολογίσουμε τις f(x) και g(x) μέσω μιας διαδικασίας 

μαύρου κουτιού2. 

Στo παραπάνω πρόβλημα υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει 

να αντιμετωπισθούν. Το πρώτο βασικό ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η 

κλασική προσέγγιση στη βελτιστοποίηση απαιτεί γνώση των παραγώγων των 

συναρτήσεων που θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε. Για την συνήθη βελτιστοποίηση 

υπάρχουν ήδη αρκετοί λύτες (CONOPT[3], IPOPT[4], SNOPT[5]). To δεύτερο βασικό 

ζήτημα έγκειται στο ότι ακόμα και οι ποιό εξελιγμένοι λύτες όπως ο ΒΑRON[6] 

χρειάζονται κάποια αλγεβρική μορφή των f(x) και g(x) για να εντοπίσουν μια ολικά 

βέλτιστη λύση. Την ίδια στιγμή όμως ξέρουμε ότι είναι αδύνατον να γνωρίζουμε 

κάποια αλγεβρική μορφή της f(x) και g(x). Το τρίτο και τελευταίο ζήτημα είναι ότι 

ακόμα και με ειδικά λογισμικά που έχουν στόχο να προσομοιώνουν συναρτήσεις είναι 

αρκετά δαπανηρή η συνεχείς εκτίμηση «θορυβωδών συναρτήσεων» (noisy functions), 

                                                           
2 Συνήθως κάποιο πείραμα είναι η διαδικασία μαύρου κουτιού στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 

επίλυση ενός γραμμικού συστήματος με τη χρήση του Revised Simplex 
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γεγονός που περιορίζει αρκετά την ακρίβεια και την χρησιμότητα των εκάστοτε 

προσεγγίσεων. 

Για την αντιμετώπιση των ποιο πάνω δυσκολιών που σχετίζονται με την 

βελτιστοποίηση διαδικασιών μαύρου κουτιού, η διαδικασία που ακολουθείται από το 

ΑLAMO για να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα έχει εξατομικευτεί σε μικρότερα 

κομμάτια που το κάθε ένα από αυτά εκτελεί τουλάχιστον μια επιμέρους διαδικασία. 

Αυτή η τεχνική επιτρέπει την πρόσβαση σε πιο εξελιγμένα μοντέλα βελτιστοποίησης 

και επιπλέον, τα μοντέλα που παράγονται από λιγότερο πολύπλοκα συστήματα ή 

μικρότερα μπλοκ με διαδικασίες είναι γενικά πιο ακριβή από εκείνα που 

δημιουργούνται με ποιο μεγάλα και ποιο πολύπλοκα συστήματα. 

Μετά την διαδικασία της εξατομίκευσης εντοπίζουμε ένα σύνολο από 

υποκατάστατα μοντέλα (surrogate models) που προσεγγίζουν «σχετικά αποτελέσματα» 

(relevant responses) για κάθε μπλόκ δεδομένων. Αυτά τα αποτελέσματα 

zk,μοντελοποιούνται στην συνάρτηση ẑκ(x) με πεδίο ορισμού τα χd ,τα οποία είναι και οι 

μεταβλητές απόφασης του αρχικού μας προβλήματος. Θεωρούμε ότι το πεδίο ορισμού 

είναι φραγμένο άνω και κάτω για κάθε μεταβλητή εισόδου χd .Τα υποκατάστατα 

μοντέλα για κάθε μπλόκ δεδομένων μπορούν να ενωθούν σε ένα ενιαίο γραμμικό 

πρόβλημα βελτιστοποίησης με τη χρήση μιας αντικειμενικής συνάρτησης και 

κατάλληλα σχεδιασμένων περιορισμών. 

Κάθε υποκατάστατο μοντέλο κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας επαναληπτικά 

τον αλγόριθμο που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής. Αρχικά εκτελούμε μια 

σειρά πειραμάτων για να συλλέξουμε τα δεδομένα που χρειάζονται για να ξεκινήσει ο 

αλγόριθμος. Ανάλογα με το πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα τα αρχικά δεδομένα που διαλέξαμε να μην επηρεάζουν την τελική 

απόκριση του ALAMO γιατί όπως φαίνεται και στο σχήμα ένα από τα βήματα του 

αλγορίθμου είναι η «προσαρμοζόμενη δειγματοληψία» (adaptive sampling) που 

αλλάζει τα δεδομένα εισόδου (ξανακάνει τα πειράματα) ώστε το τελικό αποτέλεσμα να 

είναι το επιθυμητό. Για αυτό και το αρχικό σύνολο δεδομένων εισόδου δεν έχει σχεδόν 

καμία ομοιότητα με τα δεδομένα εισόδου που όντως χρησιμοποιούνται για να προκύψει 

το ζητούμενο μοντέλο.  
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Εικόνα 2.4  Διάγραμμα ροής του αλγόριθμου του Alamo 

 

Στη συνέχεια, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα απλό, αλγεβρικό μοντέλο 

χρησιμοποιώντας το αρχικό συνόλου δεδομένων (πριν από το adaptive sampling). Το 

εμπειρικό σφάλμα του μοντέλου, το οποίο είναι, η απόκλιση του μοντέλου από τα 

δεδομένα, μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τυποποιημένες στατιστικές 

τεχνικές. Ωστόσο, το πραγματικό σφάλμα του μοντέλου, το οποίο είναι , η απόκλιση 

του μοντέλου από το πραγματικό σύστημα, είναι άγνωστο. Επιπλέον, δεν έχουμε καμία 

ποσοτικοποίηση της ακρίβειας του μοντέλου και σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε κάνει 

επαρκή δειγματοληψία για τον χώρο του προβλήματος. Το τελευταίο μοντέλο 

συγκρίνεται με το μοντέλο της προσομοίωσης που φτιάχνεται από την τεχνική adaptive 

sampling η οποία ονομάζεται και δειγματοληψία «μεγιστοποίησης σφάλματος» (error 

maximization sampling). Εάν η τεχνική δειγματοληψίας ανακαλύψει κάποια ασυνέπεια 

μοντέλου μεγαλύτερη από ένα καθορισμένο όριο ανοχής, τα ποιό πρόσφατα σημεία της 

δειγματοληψίας προστίθενται στο σύνολο εκπαίδευσης. Τα υποκατάστατα μοντέλα 

ξαναχτίζονται και βελτιώνονται μέχρι η τεχνική adaptive sampling να μην μπορεί να 
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βελτιώσει άλλο το μοντέλο δηλαδή να μην μπορεί να ανακαλύψει κάποια ασυνέπεια 

στο τρέχον μοντέλο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα παραπάνω βήματα με περισσότερη 

λεπτομέρεια. Το ALAMO κατασκευάζει το τελικό μοντέλο με τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζει αρκετά μεγάλη ακρίβεια στα αποτελέσματα του, ανάλογη με αυτή που 

επιτυγχάνουν τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks)[7] χωρίς να έχει 

όμως τόσο πολύπλοκες και δύσκολα επιλύσιμες εξισώσεις στο τελικό μοντέλο. 

Ταυτόχρονα το τελικό μοντέλο είναι σχεδόν τόσο απλό όσο και το υπόδειγμα της 

γραμμικής παλινδρόμησης με την ιδιότητα όμως ότι μπορούν να εκφράσουν την αρκετά 

μη γραμμική φύση που χαρακτηρίζει για παράδειγμα συχνά τις χημικές διαδικασίες. Για 

να γίνει αυτό τα υποκατάστατα μοντέλα συνδυάζουν συγκεκριμένες βασικές 

συναρτήσεις οι οποίες ορίζουν ένα χαμηλής πολυπλοκότητας μοντέλο για κάθε είσοδο. 

Το σύνολο των απλών συναρτήσεων Χj(x) αποτελείται από συναρτήσεις που 

περιγράφουν «αξιωματικές» σχέσεις (first principles relationships) εμπνευσμένες από 

την φυσική και την μηχανική καθώς και στατιστικές συναρτήσεις προσαρμογής 

(statistical fitting functions) Τις περισσότερες φορές το τελικό μοντέλο αποτελείται από 

σταθερές και έναν συνδυασμό από τις παρακάτω συναρτήσεις των οποίων τα γ και α 

ορίζει ο χρηστής ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε προβλήματος. Συνήθεις τιμές 

είναι α={±0.5,±1,±2,±3,±4} και γ={0.1,1,10}. 

(α) Πολυωνυμικές (Χd)
a 

(β) Γινόμενο πολυωνιμικών (Multinomial) Π(Χd)
a 

(γ) Εκθετικές exp(Χd/γ)α  

(δ) Λογαριθμικές log(Χd/γ)α 

(ε) Αναμενόμενες βάσεις από την εμπειρία ή από την απλή παρατήρηση κ.ά. 

Με τον συνδυασμό των παραπάνω συναρτήσεων μπορούμε να περιγράψουμε 

αρκετά καλά την ζητούμενη συνάρτηση έστω και αν τελικά δεν βρούμε την ίδια 

ακριβώς. Το παραγόμενο υποκατάστατο μοντέλο είναι ένας γραμμικός συνδυασμός μη 

γραμμικών βασικών συναρτήσεων. 

ẑ=ΣβjXj(x) 

Όπου η j βασική συνάρτηση πολλαπλασιάζεται με τον j συντελεστή. 

Αφού έχουμε εντοπίσει ένα μεγάλο σύνολο συναρτήσεων για να περιγράψουμε 

το μοντέλο στη συνέχεια πρέπει να καταλήξουμε ποιο υποσύνολο από αυτά περιγράφει 

καλύτερα το δικό μας μοντέλο. Αυτό θα επιτευχθεί με την επίλυση του πρόβλημα του 

καλύτερου υποσυνόλου (best subset problem ΒS) το οποίο μοντελοποιείται ως εξής. 

Min Φ (S, β) 

 Υ. π. S υποσύνολο του Β 
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Όπου το Φ (S, β) είναι ένας δείκτης για την προσαρμοστικότητα του 

υποκατάστατου μοντέλου (model goodness-of-fit measure) για το υποσύνολο με 

βασικές συναρτήσεις S και παραμέτρους β. Από την λύση του πιο πάνω προβλήματος 

(ΒS) και το σύνολο των αρχικών βασικών συναρτήσεων, δημιουργείτε το μοντέλο  

ẑ=ΣβjXj(x) 

Για να λύσουμε το προηγούμενο πρόβλημα υπάρχουν δύο προαπαιτούμενα. Το 

πρώτο είναι να φέρουμε το πρόβλημα σε μια κατάλληλη μορφή ώστε να επιλύεται 

εύκολα. Αυτό επιτυγχάνεται με τον επαναπροσδιορισμό της τυποποίησης του 

προβλήματος με σκοπό την απλοποίησή του. Στην περίπτωσή μας θα παραλείψουμε 

την ανάλυση αυτών των βημάτων καθώς τελικά δεν προσθέτουν κάτι επιπλέον στην 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ALAMO. Θα αναφέρουμε μόνο ότι βασίζεται 

στην μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων ordinary least-squares regression) και θα 

εστιάσουμε στο δεύτερο προαπαιτούμενο για την εύρεση του στατιστικού μέτρου 

εκτίμησης του πόσο καλά ταιριάζει το υποκατάστατο μοντέλο στο ιδανικό (goodness-

of-fit measure). Η επιλογή ενός τέτοιου μέτρου για το πόσο καλό είναι το 

υποκατάστατο μοντέλο είναι θεμελιώδης για την επιτυχία αυτών των μεθόδων. Το 

μέτρο πρέπει να αντικατοπτρίζει την ακρίβεια του μοντέλου, ενώ παράλληλα να 

παραμένει ευαίσθητο στην υπερβάλλουσα πληροφόρηση (overfitting). Θα πρέπει επίσης 

να αντικατοπτρίζει το πραγματικό σφάλμα του μοντέλου και όχι απλά το εμπειρικό του 

σφάλμα. Όπως αναφέρθηκε και πριν, το εμπειρικό σφάλμα του μοντέλου είναι η 

ανακρίβεια μεταξύ του μοντέλου και των σημείων των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του υποκατάστατου μοντέλου. Όταν ένα 

κατάλληλα κατασκευασμένο μοντέλο αυξήσει την πολυπλοκότητά του το εμπειρικό 

σφάλμα ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου μοντέλου δεν αυξάνεται. Το αληθινό σφάλμα 

ενός μοντέλου αντιπροσωπεύει την απόκλιση του μοντέλου από την πραγματική 

συνάρτηση. Ιδανικά, αυτό θα ήταν το καλύτερο μέτρο καταλληλότητας ενός μοντέλου. 

Ωστόσο, εκτός και αν η αλγεβρική μορφή της πραγματικής συνάρτησης είναι γνωστή, 

το πραγματικό σφάλμα μπορεί μόνο να εκτιμηθεί. Δυο χαρακτηριστικές μέθοδοι για 

την εκτίμηση του πόσο καλό είναι το μοντέλο είναι η τεχνική cross-validation και το 

κριτήρια των πληροφοριών (information criteria). 

Οι τεχνικές cross-validation εκπαιδεύουν το μοντέλο με την πλειοψηφία των 

δεδομένων, διατηρώντας ένα μικρό μέρος των δεδομένων για την επικύρωση. Αυτό 

γίνεται έτσι ώστε η τεχνική αυτή να είναι σε θέση να δοκιμάσει το μοντέλου σε 

δεδομένα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σαν ένα ανεξάρτητο 

σύνολο δεδομένων. Γενικά, αυτό γίνεται αρκετές φορές επιλέγοντας κάθε φορά, για 

ανεξάρτητα σύνολα, διαφορετικά τμήματα των δεδομένων για την επικύρωση του 

μοντέλου και τα υπόλοιπα δεδομένα κατασκευάζουν εκ νέου το μοντέλο. Με τον τρόπο 

αυτό μπορεί να επιτευχθεί μια εκτίμηση του αληθινού σφάλματος του μοντέλου. 

Όπως η τεχνική cross-validation, τα κριτήρια πληροφοριών (information 

criteria) είναι ευαίσθητα τόσο στο εμπειρικό σφάλμα όσο και στην υπερπληροφόρηση 

(overfitting). Τα κριτήρια πληροφοριών είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη την 

πολυπλοκότητα του μοντέλο στην τελική εκτίμηση τους σε αντίθεση με την τεχνική 
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cross-validation. Τα κριτήρια πληροφοριών είναι στενά συνδεδεμένα με τη μέθοδος της 

μέγιστης πιθανοφάνειας για την εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου,[8] για 

παράδειγμα μια τέτοια περίπτωση είναι μια γραμμική παλινδρόμηση δεδομένου ότι το 

σφάλμα έχει κανονική κατανομή. Τα κριτήρια των πληροφοριών περιλαμβάνουν 

αρκετούς εναλλακτικούς κανόνες για τη σειρά επιλογής (order-selection rules), 

συμπεριλαμβανομένων το κριτήριο του Akaike[9], Bayesian κριτήριο πληροφοριών[8], 

το γενικευμένο κριτήριο πληροφορίων[8] κ.ά. Κάθε κριτήριο πληροφοριών δίνει ένα 

μέτρο της ακρίβειας σε αντίθεση με την πολυπλοκότητα του μοντέλου.[9], [10] Λόγω 

του μεγάλου αριθμού των βασικών συναρτήσεων που είναι διαθέσιμες για να 

κατασκευάσουμε το μοντέλο, το μέτρο εκτίμησης του πόσο καλά ταιριάζει το 

υποκατάστατο μοντέλο στο ιδανικό που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι το κριτήριο 

πληροφοριών του Bayes.  

Το ALAMO μπορεί με εντολή του χρήστη να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 

άλλο μέτρο από αυτά που μόλις περιγράψαμε. Για να συνυπολογίσουμε και την 

συνέργεια (synergy) που μπορεί να έχουν διαφορετικές βασικές συναρτήσεις μεταξύ 

τους θέτουμε μια παράμετρο Τ που ορίζει πόσες βασικές συναρτήσεις θα έχει το τελικό 

μοντέλο. Επιλύουμε το πρόβλημα για αυξανόμενες τιμές του Τ μέχρι το κριτήριο 

πληροφοριών να αρχίσει να μικραίνει. Παρόλο που η προτεινόμενη μέθοδος είναι πολύ 

ποιο αποτελεσματική από την επίλυση του προβλήματος του καλύτερου υποσυνόλου με 

την απαρίθμηση όλων των υποσυνόλων, η πολυπλοκότητα του προβλήματος αυξάνεται 

συνδυαστικά (combinatorially) με κάθε νέα είσοδος. Για παράδειγμα αν επιτρέψουμε 

για βασικές συναρτήσεις πολυώνυμα και γινόμενα πολυωνύμων μέχρι 5 βαθμού και για 

γ=1, ένα δισδιάστατο, ένα τετραδιάστατο και ένα δεκαδιάστατο πρόβλημα θα έχουν 20, 

59 και 246 βασικές συναρτήσεις αντίστοιχα. Στο παράρτημα Β είναι ο αλγόριθμος που 

λύνει το πρόβλημα του καλύτερου υποσυνόλου. 

Η τεχνική του Adaptive sampling, της ενεργητικής μάθησης (active learning), 

της εποπτευόμενης μάθησης (supervised learning) είναι κάποιες τεχνικές με τις οποίες 

«ρωτάμε» (querying) το σύστημα για κάποια επιθυμητά σημεία εισόδου με σκοπό την 

απόκτηση πληροφοριών για την διαδικασία (αποτέλεσμα της συνάρτησης του 

ζητούμενου μοντέλου για τις συγκεκριμένες εισόδους). Μέσα από την προσεκτική 

επιλογή των σημείων δειγματοληψίας, ακριβέστερα μοντέλα μπορούν να 

δημιουργηθούν με λιγότερες δειγματοληψίες. Κατά προτίμηση, θα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθεί τέλεια πληροφόρηση για την εκπαιδεύσει του μοντέλου. Στην 

πραγματικότητα, ωστόσο, οι υπολογιστικοί πόροι και διαθέσιμες συναρτήσεις 

αξιολόγησης είναι περιορισμένες. Χωρίς προηγούμενη γνώση του συστήματος μαύρου 

κουτιού (black-box model), είναι αδύνατο να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσες 

πληροφορίες απαιτούνται ή που θα πρέπει να βρίσκονται τα σημεία του δείγματος των 

δεδομένων για μια σωστή δειγματοληψία. Ωστόσο, υπάρχουν τεχνικές για να 

αξιοποιήσουμε τις ιδέες που αποκτάμε μέσα από την γνώση προηγούμενων 

συστημάτων ή από την δομή του μοντέλου για να κάνουμε επιλεκτική δειγματοληψία 

σε ένα σύστημα, έτσι ώστε να εξισορροπήσουμε την ανάγκη για πληροφορίες με το 

υπολογιστικό κόστος των εν λόγω πληροφοριών.  
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Πριν εξετάσουμε την προσέγγιση του ALAMO, αξίζει να σημειωθεί ότι, σε 

γενικές γραμμές, ο τρόπος που διεξάγονται τα πειράματα για να πάρουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την δημιουργία του μοντέλου μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο 

κατηγορίες: μίας φοράς και επαναληπτικά. Τα πειράματα μιας φοράς όπως οι τεχνικές 

fractional designs,[11] Latin hypercubes,[12] και orthogonal arrays,[13] πρώτα 

δημιουργούν κάποια σημεία για τον σχεδιασμό του μοντέλου και αφού τα εκτιμήσουν 

προχωράνε στο στάδιο της μοντελοποίησης. Αυτές οι μέθοδοι είναι υπολογιστικά 

αποδοτικές και είναι απλές στην εφαρμογή και υλοποίησή τους, αλλά τα υποκατάστατα 

μοντέλα που έχουν σαν αποτέλεσμα συχνά δεν έχουν μεγάλη ακρίβεια. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, τα μοντέλα μονού περάσματος μπορούν να τελειοποιηθούν 

χρησιμοποιώντας μια επαναληπτική προσέγγιση.  

Η επαναληπτική προσέγγιση χρησιμοποιεί το τρέχον σύνολο δεδομένων αλλά 

και το τρέχον μοντέλο για να εντοπίσει και να δοκιμάσει σημεία για τα οποία υπάρχουν 

λίγες πληροφορίες, είτε με την εκτέλεση μεθόδων που βασίζονται στην εξερεύνηση είτε 

με την εκτέλεση μεθόδων που βασίζονται στην εκμετάλλευση (exploration-based or 

exploitation-based methods).[14],[15] Μέθοδοι που βασίζονται στην εξερεύνηση έχουν 

ως στόχο να δοκιμάσουν όλο τον χώρο του προβλήματος ομοιόμορφα[16]. Αντίθετα 

μέθοδοι που βασίζονται στην εκμετάλλευση προσπαθούν να μάθουν πληροφορίες για 

περιοχές που είναι δύσκολο να μοντελοποιηθούν όπως για παράδειγμα περιοχές με 

υψηλή μη γραμμικότητα ή περιοχές που δεν είναι συνεχείς. Αν η μέθοδος 

μοντελοποίησης παρέχει εκτιμήσεις σφάλματος (όπως η μέθοδος kriging[17]) ή υπάρχει 

άλλη διαθέσιμη μετρική σφάλματος, οι εκτιμήσεις αυτών των μετρικών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουν τις περιοχές με υψηλή αβεβαιότητα [18],[19] 

δηλαδή τις περιοχές για τις οποίες γνωρίζουμε λίγες πληροφορίες.  

Το ALAMO για να εξερευνήσει περιοχές με ασυνέπειες στο μοντέλο 

χρησιμοποιεί την τεχνική της δειγματοληψία «μεγιστοποίησης σφάλματος» (error 

maximization sampling EMS). Με την χρήση της τεχνικής EMS μαθαίνουμε δύο 

σημαντικές πληροφορίες για το μοντέλο. Πρώτον τη θέση ενός σημείου δεδομένων που 

θα βοηθήσει να αυξηθεί η ακρίβεια του μοντέλου στην επόμενη επανάληψη και 

δεύτερον μια συντηρητική εκτίμηση του πραγματικού σφάλματος του μοντέλου. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε και να αξιολογήσουμε το 

τρέχον μοντέλο (στο Παράρτημα Β υπάρχει ο ψευδοκώδικας για τον αλγόριθμο EMS). 

Θέτουμε αυτή την τεχνική δειγματοληψίας ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης μαύρου 

κουτιού για να εντοπιστούν οι τομείς στο χώρο του προβλήματος που μεγιστοποιούν το 

τετράγωνο του σχετικού σφάλματος του μοντέλου. 

𝑀𝑎𝑥 (
𝑧(𝑥) −  ẑ(𝑥)

𝑧(𝑥)
)

2

 

Παρά το γεγονός ότι η αλγεβρική μορφή του τωρινού υποκατάστατου μοντέλου 

είναι γνωστή, η πραγματική τιμή του αποτελέσματος του μαύρου κουτιού δεν είναι. Ως 

εκ τούτου, ολόκληρη η αντικειμενική συνάρτηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια 

συνάρτηση μαύρου κουτιού. Αυτό απαιτεί τη χρήση των αλγορίθμων (Derivative-free 

optimization DFO), μια κατηγορία αλγορίθμων που δεν απαιτούν τη διαθεσιμότητα 
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μαθηματικής έκφρασης της αντικειμενικής συνάρτησης και των περιορισμών του 

προβλήματος που πρέπει να βελτιστοποιηθεί.[20]  

Αυτές οι μέθοδοι είναι πιο αποτελεσματικές σε περιπτώσεις προβλημάτων 

μικρών διαστάσεων. Έτσι, η τεχνική της αποσύνθεσης ενός μεγάλου μπλοκ, 

προσομοίωσης σε μπλοκ μικρότερων διαστάσεων παρέχει ευνοϊκές συνθήκες για την 

επίλυση του προβλήματος. Επειδή η ποιότητα των λύσεων των DFO αλγορίθμων 

μπορεί να είναι χαμηλή για προβλήματα μεγάλων διαστάσεων, συνιστάτε να 

χρησιμοποιούνται λιγότερες από 20 μεταβλητές ανά μοντέλο για να εξασφαλίσει σωστή 

δειγματοληψία και υψηλού επιπέδου αποτελέσματα (λύση). Καθώς ο DFO αλγόριθμος 

εξελίσσεται, το σφάλμα μπορεί να υπολογιστεί σε κάθε πρόσφατα υποψήφιο σημεία για 

δειγματοληψία. Αν εντοπιστούν περιοχές με μεγάλη αναντιστοιχία από το τωρινό 

μοντέλο, τα νέα σημεία της περιοχής αυτής προστίθενται στο σύνολο σημείων 

εκπαίδευσης και το μοντέλο ξαναχτίζεται. Στο τέλος αυτού του βήματος του 

αλγορίθμου, το αληθινό σφάλμα του μοντέλου μπορεί να εκτιμηθεί με την εφαρμογή 

της τεχνικής cross-validation χρησιμοποιώντας για σύνολο εκπαίδευσης τα σημεία 

(δεδομένα) του τωρινού υποκατάστατου μοντέλου και ως σύνολο εξέτασης τα σημεία 

της ποιο πρόσφατης δειγματοληψίας. Αν το νέο πραγματικό σφάλμα είναι πάνω από 

ένα προ καθορισμένο όριο ανοχής, το μοντέλο ξαναεκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας το 

ενημερωμένο σετ εκπαίδευσης. Εάν η εκτίμηση του πραγματικού σφάλματος είναι 

κάτω από το όριο της ανοχής, τότε η προτεινόμενη προσέγγιση έχει συγκλίνει στο 

τελικό υποκατάστατο μοντέλο. 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

3.1.  Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης που 

προέκυψαν από την χρήση του ALAMO πάνω στα πειραματικά δεδομένα. Πριν όμως 

παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα, περιγράφουμε αναλυτικά τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήσαμε για να φτάσουμε στο ζητούμενο αποτέλεσμα. Στόχος της εργασίας 

αυτής είναι να υπολογιστεί η συνάρτηση η οποία εκφράζει καλύτερα τα δεδομένα. Το 

αποτέλεσμα θα προκύψει από μια πολλαπλή παλινδρόμηση στα δεδομένα που βγάλαμε 

από τα επαναλαμβανόμενα πειράματα. Πιο συγκεκριμένα το πείραμα συνίσταται στην 

επίλυση πολλών διαφορετικών γραμμικών προβλημάτων με τη χρήση του Revised 

Simplex αλγορίθμου και την καταχώρηση (σε ένα φύλο excel) κάποιων βασικών 

χαρακτηριστικών της επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος που στη συνέχεια θα 

αναλυθούν περαιτέρω. Κάθε γραμμή στο excel παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά 

ή γνωρίσματα επίλυσης για ένα συγκεκριμένο γραμμικό πρόβλημα. Συνολικά 

επιλύθηκαν 1923 διαφορετικά γραμμικά προβλήματα και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

τους που καταχωρήθηκαν για παραπέρα επεξεργασία παρουσιάζονται στο Παράρτημα 

Α (μέρος των 1923 εγγραφών). 

3.2. Μεταβλητές προβλήματος 

Η κάθε γραμμή (δηλαδή κάθε γραμμικό πρόβλημα) έχει συνολικά 12 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που το περιγράφουν. Κάποια από αυτά μάλιστα έχουν και 

φυσική ερμηνεία για το πρόβλημα (m, n κ.ά.) ενώ άλλα είναι απλά για να διευκολύνουν 

την ταξινόμηση τους και τον εύκολο εντοπισμό των προβλημάτων από τα οποία 

προκύπτουν. Το πρώτο γνώρισμα (ID), χωρίς να έχει κάποια φυσική αξία, είναι ένας 

αύξον αριθμός ο οποίος ξεκινάει από το 1 και φτάνει μέχρι το 1923 (όσα και τα 

προβλήματα) και αποτελεί το πεδίο κλειδί ώστε να μπορούμε, για οποιονδήποτε λόγο, 

να αναφερόμαστε άμεσα στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Το δεύτερο γνώρισμα είναι το 

όνομα (Name) του λυμένου προβλήματος. Το όνομα του προβλήματος προστέθηκε και 

αυτό σαν γνώρισμα (ανάλογα με το ΙD) για να μπορούμε να ελέγξουμε αν χρειαστεί το 

συγκεκριμένο αρχείο του προβλήματος. Η ονοματολογία που έχει δοθεί στο πεδίο αυτό 

δεν είναι τυχαία. Ειδικότερα, όλα τα ονόματα των προβλημάτων ξεκούν με το «sdata», 

ακολουθεί ο αριθμός του προβλήματος και τέλος υπάρχουν οι διαστάσεις του 

προβλήματος δηλαδή οι διαστάσεις του πίνακα Α (πχ sdataA1002_1574x1653.mat).  

Το τρίτο γνώρισμα (m) έχει άμεση σχέση με το πρόβλημα καθώς 

αντιπροσωπεύει το πλήθος των περιορισμών του συγκεκριμένου προβλήματος (η 

φυσική του ερμηνεία είναι το πλήθος των γραμμών του πίνακα Α). Προφανώς είναι 

ακέραιος θετικός αριθμός και στα δεδομένα μας το μικρότερο γραμμικό πρόβλημα έχει 

503 περιορισμούς ενώ το μεγαλύτερο έχει 5262. Μαζί με το προηγούμενο γνώρισμα 

(m), το επόμενο γνώρισμα (n) περιγράφει το μέγεθος του γραμμικού προβλήματος που 

επιλύουμε. Συγκεκριμένα το τέταρτο γνώρισμα είναι το πλήθος των μεταβλητών του 

προβλήματος και η φυσική του ερμηνεία είναι το πλήθος των στηλών του πίνακα Α. 

Προφανώς πρόκειται για ακέραιο θετικό αριθμό και στα δεδομένα μας λαμβάνει τιμές 

μεταξύ 505 (μεταβλητές) και 8840. Το πέμπτο γνώρισμα (density) είναι λίγο 

διαφορετικό από τα προηγούμενα καθώς δεν έχει ιδιαίτερη φυσική ερμηνεία για το 
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πρόβλημά μας αλλά έχει εξαιρετική μαθηματική σημασία όχι τόσο για το ίδιο το 

πρόβλημα όσο για τον αλγόριθμο επίλυσης των γραμμικών προβλημάτων (Revised 

Simplex). Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο αλγόριθμος είναι διαφορετικός από 

τον Simplex καθώς μπορεί να λύσει γρηγορότερα αραιά στιγμιότυπα γραμμικών 

προβλημάτων σε σχέση με τον πρωτεύων Simplex (βλ. Κεφάλαιο 1). Οπότε το 

συγκεκριμένο γνώρισμα καταγράφει το πόσο πυκνό ή αραιό είναι το πρόβλημα (ο 

πίνακας Α). Οι τιμές που λαμβάνει κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1 (0,1]. Όσο η τιμή 

μικραίνει και πλησιάζει το 0 τόσο ποιο αραιό θεωρούμε το πρόβλημα ενώ αντίθετα όσο 

η τιμή πλησιάζει το 1 τόσο ποιο πυκνό είναι το πρόβλημα.3 Με την έννοια αυτή ένα 

αραιό πρόβλημα έχει τα περισσότερα στοιχεία του πίνακα Α μηδενικά. Στα δεδομένα 

μας η μικρότερη πυκνότητα που εντοπίστηκε είναι 0,0247 και η μεγαλύτερη είναι 

0,2833 (αρκετά αραιός, μόλις το 28,33% είναι μη μηδενικά ή περίπου τα ¾ του πίνακα 

είναι 0).  

Το επόμενο γνώρισμα (nnz) είναι ο αριθμός των μη-μηδενικών στοιχείων στο 

πίνακα Α. Στο πρόβλημα αντιπροσωπεύουν τους μη μηδενικούς συντελεστές του 

προβλήματος (στην αντικειμενική συνάρτηση και στους περιορισμούς). Είναι ακέραιος 

θετικός αριθμός και στα δεδομένα μας το γραμμικό πρόβλημα με τους λιγότερους 

συντελεστές έχει μόλις 12,560 ενώ αυτό με τους περισσότερους συντελεστές έχει 

7,497,042. Για να κατανοήσουμε πόσο αραιά είναι τα προβλήματα για τα οποία μιλάμε 

επισημαίνεται ότι αν το μεγαλύτερο γραμμικό πρόβλημα από το σύνολο των δεδομένων 

ήταν τελείως (100%) πυκνό θα έπρεπε να έχει 46,516,080 μεταβλητές. Το επόμενο, 

έβδομο κατά σειρά γνώρισμα, δεν έχει κάποια φυσική ερμηνεία στο πρόβλημα άλλα 

μεγάλη σημασία στον αλγόριθμο και στο υπολογιστικό σύστημα. Το εν λόγω 

γνώρισμα, L, συμβολίζει το μήκος των δεδομένων, και αποτελεί το κόστος 

αποθήκευσης των δεδομένων του κάθε προβλήματος στην μνήμη RAM και στο δίσκο 

HDD του υπολογιστικού συστήματος. Το L στα δεδομένα μας είναι ακέραιος θετικός 

αριθμός με μικρότερη τιμή 430,675 και μεγαλύτερη 105,504,984. Στη συνέχεια το 

επόμενο γνώρισμα (όγδοο) είναι ο βαθμός κατάστασης του πίνακα Α (cond(A)). Η τιμή 

αυτού του γνωρίσματος είναι πάντα θετική μεγαλύτερη από την μονάδα και όσο 

μεγαλύτερος είναι ο βαθμός του πίνακα τόσο ποιό δύσκολο είναι να λυθεί το πρόβλημα. 

Αν ο βαθμός του προβλήματος είναι περίπου ίσος με την μονάδα τότε το πρόβλημα 

λέμε ότι είναι καλής κατάστασης και λύνεται εύκολα. Ένα πρόβλημα μπορεί να μην 

είναι σε καλή κατάσταση για διάφορους λόγους όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι 

συντελεστές του προβλήματος έχουν μεγάλες διαφορές (10-6 με 106). Όταν ένα 

γραμμικό πρόβλημα δεν είναι σε καλή κατάσταση (μεγάλο cond(A)) είναι σχεδόν 

απαραίτητο να εφαρμόσουμε προ-λυτικές (pre solve) τεχνικές για να διορθώσουμε την 

κατάσταση του προβλήματος (να την φέρουμε όσο γίνεται κοντά στην μονάδα). Στα 

δεδομένα το πρόβλημα που βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση έχει βαθμός 

κατάστασης 15.7399 ενώ το πρόβλημα με τον μεγαλύτερο βαθμό (την χειρότερη 

κατάσταση) έχει τιμή 71,436,080.  

                                                           
3 Η πυκνότητα ενός πίνακα βρίσκεται αν διαιρέσουμε τον αριθμό των μηδενικών στοιχείων του πίνακα 

με το συνολικό αριθμό των στοιχείων του πίνακα. Το τελικό αποτέλεσμα το παίρνουμε άμα αφαιρέσουμε 

το αποτέλεσμα της προηγούμενης διαίρεσης από την μονάδα 
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Το ένατο γνώρισμα είναι από τα ποιο σημαντικά, αν όχι το σημαντικό, για την 

εργασία. Το γνώρισμα αυτό είναι ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου (niter) 

για την επίλυση του προβλήματος και είναι πάντα ένας θετικός και ακέραιος αριθμός. 

Όσο περισσότερες επαναλήψεις κάνει ο αλγόριθμος τόσο ποιο πολύ θα κάνει να λύσει 

το εκάστοτε γραμμικό πρόβλημα. Στα συγκεκριμένα δεδομένα οι λιγότερες 

επαναλήψεις που έγιναν για να λυθεί ένα γραμμικό πρόβλημα είναι 1930 και οι 

περισσότερες είναι 393,766. 

Τα προηγούμενα είναι τα βασικά γνωρίσματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σε 

αυτή την εργασία. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά ακόμα γνωρίσματα που έχουν ενδιαφέρον 

Μεταξύ αυτών, το γνώρισμα (cpu) το οποίο μας ενημερώνει για το πόσο χρόνο ο 

αλγόριθμος απασχόλησε την cpu για την επίλυση του συγκεκριμένου γραμμικού 

προβλήματος. Οι τιμές που λαμβάνει είναι θετικές και ανήκουν στο σύνολο των 

πραγματικών αριθμών. Στα συγκεκριμένα δεδομένα το μικρότερο χρονικό διάστημα 

που χρησιμοποιήθηκε η cpu είναι 3.15 δευτερόλεπτα και το μεγαλύτερο 81,784.58 

δευτερόλεπτα. Ένα τελευταίο γνώρισμα που είναι άξιο αναφοράς είναι το αν τελικά ο 

αλγόριθμος έλυσε το συγκεκριμένο γραμμικό πρόβλημα (status). Η τιμή που παίρνει 

αυτό το γνώρισμα είναι «1» αν ο αλγόριθμος έλυσε με επιτυχία το γραμμικό 

πρόγραμμα (βρήκε την βέλτιστη λύση) και «0» αν δεν κατάφερε να το λύσει. Στα 

δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε (1923 γραμμικά προβλήματα) ελάμβανε πάντα την 

τιμή «1» καθώς επιλύθηκε το σύνολο των προβλημάτων. 

Συνοψίζοντας, στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το μέγιστο και το ελάχιστο για κάθε ένα 

από τα προηγούμενα βασικά γνωρίσματα.  

Πίνακας 3.1. Μέγιστο και ελάχιστο των μεταβλητών του προβλήματος 

Γνώρισμα m n density nnz L cond(A) niter cpu 

Min 503 505 0,0247 12.560 430.675 15,7399 1930 3,15 

Max 5.262 8.840 0,2833 7.497.042 105.504.984 71.436.080 393.766 81.784,58 

Πηγή: Αποτελέσματα πειράματος 

3.3. Εκτίμηση παλινδρόμησης 

Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου 

επαναλήψεων για τον αναθεωρημένο αλγόριθμο simplex. Με άλλα λόγια θα 

εφαρμόσουμε πολλαπλή παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τον αριθμό 

επαναλήψεων (niter) και ανεξάρτητες μεταβλητές τις m, n, density, nnz, L, cond(A) και 

cpu για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο. Θα ξεκινήσουμε με μια προκαταρκτική ανάλυση 

των δεδομένων και των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής 

και των ανεξάρτητων μεταβλητών ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και να 

αξιολογήσουμε καλύτερα το τελικό μοντέλο που θα παράγουμε. 

Θα ξεκινήσουμε την προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων με την δημιουργία 

και ανάλυση των scatterplot του ΝΙΤΕR στον οριζόντιο άξονα χ και όλες οι υπόλοιπες 

μεταβλητές εναλλακτικά στον κάθετο άξονα y. 
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Εικόνα 3.1 Scatterplot των μεταβλητών Niter και Cond(A) 

Είναι φανερό από το προηγούμενο scatterplot ότι ο βαθμός κατάστασης του 

πίνακα Α, Cond(A), δεν έχει κάποια σαφή σχέση (γραμμική, τετραγωνική, 

λογαριθμική, εκθετική ή άλλη) με τον αριθμό των επαναλήψεων για την επίλυση του 

προβλήματος (εξαρτημένη μεταβλητή ΝΙΤΕR).4 Οπότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι στο 

τελικό μοντέλο δεν θα υπάρχει η μεταβλητή Cond(A) ως ερμηνευτική γιατί δεν μας 

δίνει σαφείς πληροφορίες για την συμπεριφορά του αριθμού των επαναλήψεων του 

προβλήματος. 

 

Εικόνα 3.2 Scatterplot των μεταβλητών Niter και CPU 

Είναι φανερό από το δεύτερο scatterplot ότι ο χρόνος που ο αλγόριθμος 

απασχόλησε την cpu για την επίλυση του συγκεκριμένου γραμμικού προβλήματος 

(μεταβλητή CPU) έχει μη γραμμική σχέση (πιθανότατα τετραγωνική) με την 

εξαρτημένη μεταβλητή ΝΙΤΕR. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε 

τον αριθμό των επαναλήψεων του προβλήματος (ΝΙΤΕR) συναρτήσει της CPU και ως 

                                                           
4 Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ορισμένες ακραίες τιμές (outliers) της Cond(A) επηρεάζουν 
δραματικά την όλη συσχέτιση των δύο μεταβλητών. 
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εκ τούτου θα περιμέναμε να υπάρχει η CPU στο τελικό μοντέλο. Ωστόσο, λόγω της 

φυσικής ερμηνείας του προβλήματος δεν θα λάβουμε υπόψη μας την σχέση αυτή στο 

τελικό μοντέλο. Ο λόγος είναι ότι προσπαθούμε να περιγράψουμε τις επαναλήψεις του 

αλγορίθμου ενώ η CPU δεν είναι εγγενής χαρακτηριστικό του αλγορίθμου αλλά του 

υπολογιστή τον οποίο χρησιμοποιούμε για την επίλυση του γραμμικού προβλήματος. 

Κατά συνέπεια είναι φυσικό να επηρεάζει τα αποτέλεσμα του πειράματος αλλά είναι 

ένας εξωγενής παράγοντας και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο 

τελικό μοντέλο για την περιγραφή του αλγορίθμου. 

 

Εικόνα 3.3 Scatterplot των μεταβλητών Niter και Density 

Είναι φανερό από το προηγούμενο scatterplot ότι το γνώρισμα που καταγράφει 

το πόσο πυκνό ή αραιό είναι το πρόβλημα (ο πίνακας Α), δηλ η μεταβλητή Density, δεν 

έχει κάποια ξεκάθαρη σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή ΝΙΤΕR. Πράγματι, 

τουλάχιστον διαγραμματικά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε κάποια σχέση (γραμμική, 

τετραγωνική, λογαριθμική, εκθετική ή άλλη) που να συνδέει τις δύο αυτές μεταβλητές. 

Οπότε είναι πολύ πιθανό ότι στο τελικό μοντέλο δεν θα υπάρχει η μεταβλητή Density 

γιατί δεν μας δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για την συμπεριφορά του αριθμού των 

επαναλήψεων του προβλήματος. 
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Εικόνα 3.4 Scatterplot των μεταβλητών Niter και L 

Στο προηγούμενο scatterplot παρατηρούμε το φαινόμενο της 

ετεροσκεδαστικότητας (Heteroscedasticity) μεταξύ της μεταβλητής L που συμβολίζει 

το μήκος των δεδομένων και αποτελεί το κόστος αποθήκευσης των δεδομένων του 

κάθε προβλήματος στην μνήμη RAM και στο δίσκο HDD του υπολογιστικού 

συστήματος και της εξαρτημένης μεταβλητής ΝΙΤΕR. Ετεροσκεδαστικότητα [21] 

έχουμε όταν παραβιάζεται μια από τις βασικές υποθέσεις του κλασικού μοντέλου της 

γραμμικής παλινδρόμησης (classical linear regression model - CLRM) η 

ομοσκεδαστικότητα. Ομοσκεδαστικότητα[21] έχουμε όταν οι διαταραχές θα πρέπει να 

έχουν μια σταθερή (ίση) διακύμανση ανεξάρτητη του t: Var(ut)=σ2. Παρομοίως 

ετεροσκεδαστικότητα έχουμε όταν η διακύμανση μπορεί να αλλάξει για κάθε 

διαφορετική παρατήρηση του δείγματος t=1, 2, 3, 4, …, n. Ένα από τα προβλήματα της 

ετεροσκεδαστικότητας είναι ότι επηρεάζεται η κατανομή των εκτιμημένων 

συντελεστών αυξάνοντας τις διακυμάνσεις των κατανομών και συνεπώς κάνοντας την 

μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares, OLS) 

αναποτελεσματική. Υπάρχουν τρόποι για να καταπολεμήσουμε την 

ετεροσκεδαστικότητα (όπως οι τεχνικές εκτίμησης Γενικευμένα Ελάχιστα Τετράγωνα - 

GLS, Σταθμισμένα Ελάχιστα Τετράγωνα - WLS) αλλά η χρήση τους είναι πέρα από το 

πλαίσιο (scope) αυτής της εργασίας και σε συνδυασμό με περαιτέρω ανάλυση 

(ανάλυση συγραμμικότητας) των δεδομένων καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι 

στατιστικά σημαντική μεταβλητή για την ανάλυση και ερμηνεία της ζητούμενης 

μεταβλητής δηλαδή του αριθμού των επαναλήψεων (ΝΙΤΕR). Έτσι δεν περιμένουμε η 

μεταβλητή L να είναι στο τελικό μοντέλο. 
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Εικόνα 3.5 Scatterplot μεταβλητών Niter και Μ 

Είναι φανερό από το προηγούμενο scatterplot ότι το γνώρισμα Μ που 

αντιπροσωπεύει το πλήθος των περιορισμών του συγκεκριμένου προβλήματος 

(συμβολίζει το πλήθος των γραμμών του πίνακα Α) έχει μη γραμμική σχέση 

(πιθανότατα λογαριθμική) με το ΝΙΤΕR. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να 

περιγράψουμε τον αριθμό των επαναλήψεων του προβλήματος (ΝΙΤΕR) συναρτήσει 

του Μ. Σε αντίθεση με την CPU το Μ είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό του 

αλγορίθμου (πλήθος περιορισμών του προβλήματος) οπότε και θα περιμέναμε να 

υπάρχει στο τελικό μοντέλο και λόγο της πιθανότατα μη γραμμικής τους σχέσης και 

λόγο της φυσικής ερμηνείας του προβλήματος. 

 

Εικόνα 3.6 Scatterplot των μεταβλητών Niter και Ν 
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 Είναι φανερό από το αντίστοιχο scatterplot ότι το γνώρισμα Ν έχει μη γραμμική 

σχέση (πιθανότατα λογαριθμική) με το ΝΙΤΕR. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να 

περιγράψουμε τον αριθμό των επαναλήψεων του προβλήματος (ΝΙΤΕR) συναρτήσει 

της ερμηνευτικής μεταβλητής Ν. Σε αντίθεση με την μεταβλητή CPU το γνώρισμα Ν 

είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό του αλγορίθμου (πλήθος μεταβλητών του 

προβλήματος) οπότε θα περιμέναμε να υπάρχει στο τελικό μοντέλο τόσο λόγο της μη 

γραμμικής τους σχέσης όσο και λόγο της φυσικής ερμηνείας του προβλήματος. 

 

Εικόνα 3.7 Scatterplot των μεταβλητών Niter και ΝNZ 

Από το τελευταίο scatterplot παρατηρούμε το φαινόμενο της 

ετεροσκεδαστικότητας (Heteroscedasticity) μεταξύ της μεταβλητής ΝΝΖ και του Niter. 

Όπως αναφέραμε και για την μεταβλητή L υπάρχουν τρόποι για να καταπολεμήσουμε 

την ετεροσκεδαστικότητα (όπως τα GLS και WLS υποδείγματα) αλλά η χρήση τους 

είναι πέρα από το πλαίσιο (scope) αυτής της εργασίας και σε συνδυασμό με περαιτέρω 

ανάλυση (ανάλυση συγραμμικότητας) των δεδομένων καταλήξαμε στο συμπέρασμα, 

ότι δεν είναι σημαντική μεταβλητή για την ανάλυση και εξήγηση της ζητούμενης 

μεταβλητής, δηλαδή του αριθμού των επαναλήψεων (ΝΙΤΕR). Οπότε δεν περιμένουμε 

να είναι στο τελικό μοντέλο. 

Στην συνέχεια αναλύσαμε και παρουσιάζουμε κάποια από τα βασικότερα 

περιγραφικά και άλλα χαρακτηριστικά για όλες τις μεταβλητές (βλ. και στοιχεία 

Πίνακας 1, ενότητα 3.2). 
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Εικόνα 3.8 Βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά όλων των μεταβλητών 

(descriptive statistics) 

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η ελάχιστη (Min), η μέγιστη (Max), η μέση τιμή 

(Mean), η διάμεση τιμή (Median) το 1ο και το 3ο τεταρτημόριο (1st Qu, 3rd Qu). Αυτό 

που παρατηρούμε σε μεγάλο βαθμό είναι ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά στα δεδομένα 

με την μεγαλύτερη να την έχει το Cond(A) που ξεκινάει από την τιμή 16 και έχει ως 

μέγιστη τιμή το 71436080. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι τα δεδομένα είναι 

αρκετά διαφορετικά σε κλίμακα με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μέγιστη τιμή του 

Density 0.28330 (υπενθυμίζουμε ότι εξ ορισμού το Density παίρνει τιμές μεταξύ 0-1) 

και η ελάχιστη τιμή του L που είναι 430675.  

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τον πίνακα συσχετίσεων (correlation matrix) μεταξύ 

όλων των μεταβλητών και τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα.  
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Εικόνα 3.9 Πίνακας συσχέτισης μεταξύ όλων των μεταβλητών (correlation 

matrix) 

Στον παραπάνω πίνακα η μεταβλητή Χ είναι ο αύξων αριθμός των πειραμάτων 

οπότε δεν δίνει κάποια χρήσιμη πληροφορία αλλά συμπεριλήφθηκε στον πίνακα για 

λόγους πληρότητας. Ένα χαρακτηριστικό του πίνακα αυτού είναι ότι η διαγώνιός του 

είναι πάντα ίση με ένα καθώς εξ ορισμού κάθε μεταβλητή έχει συσχέτιση 1 με τον 

εαυτό της. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που αξίζει να σημειωθεί για τον παραπάνω 

πίνακα είναι ότι η διαγώνιος τον χωρίζει σε δύο ίδιους υποπίνακες (συμμετρικός 

πίνακας). Στην πραγματικότητα παίρνουμε όλες τις πληροφορίες άμα κρατήσουμε είτε 

το πάνω μισό είτε το κάτω μισό του εν λόγω συμμετρικού πίνακα. Εκτός από την 

συσχέτιση οποιαδήποτε μεταβλητής με οποιαδήποτε άλλη που αντιπροσωπεύεται με το 

κελί που βρίσκεται στην τομή της αντίστοιχης γραμμής και στήλης, ο πίνακας αυτός 

μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες και για την συγγραμικότητα (collinearity) 

μεταξύ των μεταβλητών που έχει καθοριστική σημασία για το τελικό μοντέλο. Η 

συγγραμικότητα είναι το φαινόμενο που παρατηρείται όταν μια ερμηνευτική μεταβλητή 

είναι γραμμικός εξαρτημένη από κάποια άλλη ερμηνευτική μεταβλητή. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα το τελικό μοντέλο να μην είναι επαρκώς αξιόπιστο. Για να διορθώσουμε το 

πρόβλημα της συγγραμικότητας από ένα σετ δεδομένων το μόνο που πρέπει να 

κάνουμε είναι να εντοπίσουμε τις ερμηνευτικές ή ανεξάρτητες μεταβλητές που 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά συσχέτισης μεταξύ τους, να αποφασίσουμε ποια από τις 

δυο περιέχει περισσότερες πληροφορίες για την εξαρτημένη μεταβλητή και αφαιρούμε 

από το σετ τον δεδομένων την άλλη.  

Για να ελέγξουμε για τη συγγραμικότητα θα πρέπει να ελέγξουμε ποιες 

μεταβλητές έχουν υψηλή συσχέτιση με άλλες μεταβλητές του προβλήματος. Από τον 

παραπάνω πίνακα διακρίνουμε ότι η μεταβλητή L και η NNZ έχουν πολύ υψηλό 

ποσοστό συσχέτισης (~97,5%). Έπειτα θα πρέπει να ερευνήσουμε ποια από τις δυο 

μεταβλητές έχει υψηλότερη συσχέτιση με την ΝΙΤΕR (εξαρτημένη μεταβλητή). Από 

τον πίνακα έχουμε ότι το L έχει συσχέτιση ίση με 0,648 ενώ το NNZ έχει συσχέτιση ίση 

με 0,490. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να αφαιρέσουμε την ΝΝΖ από το σύνολο 

των δεδομένων. Τέλος αρκετά υψηλή είναι η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών L, M, 

N που κυμαίνεται περίπου στο (~85%). Αυτή την φορά παρόλο που είναι αρκετά υψηλή 
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η συσχέτιση δεν θα πειράξουμε το σύνολο των δεδομένων απλά θα πρέπει να 

διερευνήσουμε προσεκτικά το τελικό μοντέλο αν υπάρχουν σε αυτό παραπάνω από μια 

από αυτές τις μεταβλητές ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το μοντέλο μας δεν πάσχει από 

το πρόβλημα της συγγραμικότητας. 

3.4. Παρουσίαση Εκτιμήσεων Εναλλακτικών Μοντέλων 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε αναλυτικά τον τρόπο και τα 

αποτελέσματα από όλα τα πειράματα που έγιναν με την χρήση του Alamo και θα 

αναφέρουμε ενδεικτικά τα καλύτερα από αυτά. Στην επόμενη ενότητα θα εξετάσουμε 

ποιο από τα μοντέλα είναι το καλύτερο και γιατί και θα καταλήξουμε στο τελικό 

μοντέλο. 

Όπως έχουμε ήδη αναφερθεί το Alamo διαφέρει από τα υπόλοιπα λογισμικά που 

εκτιμούν μοντέλα παλινδρόμησης (όπως η R, το SPSS ακόμα και το Excel) στο ότι δεν 

μπορείς να επηρεάσεις την διαδικασία επιλογής του βέλτιστου μοντέλου. Δηλαδή ενώ 

στα υπόλοιπα πακέτα ξεκινάς από κάποιο βασικό μοντέλο ή από το ποιο απλό μοντέλο 

(εκτιμάει πάντα την μέση τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής) και με διάφορες δοκιμές 

εναλλακτικών μοντέλων και αλγορίθμων (forward selection, backwards elimination 

κ.αi5) στο τέλος καταλήγεις σε ένα μοντέλο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις σου αλλά δεν 

ξέρεις με σιγουριά αν είναι το μοντέλο που περιγράφει βέλτιστα τα δεδομένα σου. 

Αντίθετα το Αlamo είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να επιστρέφει τα μοντέλα που 

περιγράφουν βέλτιστα τα δεδομένα χωρίς να σου δίνει την ευελιξία να μπορείς να 

βάλεις κάποιους εξωγενείς περιορισμούς στα μοντέλα (για παράδειγμα όλοι οι 

συντελεστές των μεταβλητών να είναι θετικοί) ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη 

φυσική ερμηνεία το τελικό παραγόμενο μοντέλο.  

Μπορεί το Αlamo να μην σου επιτρέπει να θέσεις κάποιους περιορισμούς ή 

μικρό αλλαγές στο τελικό μοντέλο (fine-tuning), σου επιτρέπει όμως να περιορίσεις ή 

να επεκτείνεις την βασική μορφή (βάση) του μοντέλου σου. Οι επιλογές για τον 

προσδιορισμό της βάσης καλύπτουν όλο το εύρος τον συναρτήσεων από απλές 

γραμμικές και εκθετικές μέχρι υπεργραμμικό συνδυασμό μεταβλητών (αναλυτικότερα 

οι επιτρεπόμενες βάσεις περιγράφονται στο Κεφ 2.2). Για να καταλήξουμε στα 

«καλύτερα» μοντέλα έπρεπε να γίνουν πολλές δοκιμές με διαφορετική βάση κάθε 

φορά. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα καλύψουμε όλο το φάσμα των πιθανών βάσεων 

αρχίσαμε από την ποιο απλή βάση και σε κάθε επανάληψη προσθέταμε νέα βάση ώστε 

το μοντέλο να γίνει πιο πολύπλοκο. Ενδεικτικά ξεκινήσαμε με γραμμικό μοντέλο 

συνεχίσαμε με την εισαγωγή δυνάμεων στο μοντέλο (ξεκινήσαμε από το τετράγωνο και 

φτάσαμε μέχρι την τετάρτη), έπειτα εισάγαμε και κάποιες άλλες συναρτήσεις και 

                                                           
5 Μεγάλο ενδιαφέρων έχει η σύντομη περιγραφή των αλγορίθμων forward selection backwards 

elimination για την δημιουργία μοντέλου παλινδρόμησης. Είναι και οι δυο αλγόριθμοι άπληστοι(greedy) 

οπότε δεν μπορούνε να μας εγγυηθούν ότι το μοντέλο θα είναι βέλτιστο. Ο forward selection ξεκινάει με 

το ποιο απλό μοντέλο και σε κάθε επανάληψη προσθέτει στο νέο μοντέλο την μεταβλητή που βελτιώνει 

περισσότερο το μοντέλο μέχρι που η εισαγωγή της νέας μεταβλητής να μην επιφέρει σημαντική 

βελτίωση στο μοντέλο. Αντίθετα ο αλγόριθμος backwards elimination ξεκινάει με όλες τις μεταβλητές ως 

αρχικό μοντέλο και αφαιρεί κάθε φορά την μεταβλητή που θα προκαλέσει την μικρότερη ελάττωση στο 

μοντέλο μέχρι η ελάττωση να γίνει σημαντική. 
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συγκεκριμένα την εκθετική, την λογαριθμική, του ημιτόνου και του συνημίτονου. Στην 

αρχή κάθε μια ξεχωριστά και στην συνέχεια συνδυασμός των προηγούμενων 

συναρτήσεων. Τέλος επιτρέψαμε στο Alamo να βρίσκει μοντέλα που αποτελούνται από 

το γινόμενο διαφορετικών μεταβλητών (ακολουθώντας την ίδια σταδιακή κλιμάκωση 

που περιγράψαμε προηγουμένως).  

Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένα από τα μοντέλα που βγήκαν ως 

αποτέλεσμα των παραπάνω πειραμάτων. Τα μοντέλα αυτά είναι επιλεγμένα έτσι ώστε 

να αντιπροσωπεύουν μια ομάδα μοντέλων που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά για 

παράδειγμα το μοντέλο 6 αντιπροσωπεύει όλα εκείνα τα μοντέλα που δεν περνάνε από 

την αρχή των αξόνων. 

1) 0,0087 m2 

2) 16 m + 4.8 cpu 

3) -0,027 nnz + 980 log(cpu) + 0,085 m2 + 0,027 n2 

4) 0.006 7 m * n 

5) 7,8 n - 0,015 nnz + 15 cpu + 0,0045 m2 - 0,0023 m * cpu + 0,019 (n * density)2 

6) 22 m + 5,9 n - 0,019 nnz + 5,1 cpu + 0,00082 n2 + 0,31 10-4 cpu2 - 0,17 10-5 

7) 29 m + 17 n - 0,0012 L - 0,00031 sin(condA) + 0,00068 cos(n) - 0,4 10-5 

cos(density) - 0,00017 cos(nnz) + 0,00055 cos(L) 

 

3.5.  Κριτήρια Επιλογής και Επιλογή του Τελικού Μοντέλου 

Όπως αναφέραμε ήδη το Αlamo ανάλογα με τα ορίσματα εισόδου εκτιμά 

διαφορετικά εναλλακτικά μοντέλα. Επομένως είναι σημαντικό να καθορίσουμε τα 

κριτήρια εκείνα που θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε ένα μόνο μοντέλο. Σε αυτή 

την ενότητα θα αναλύσουμε τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για την επιλογή του 

τελικού μας μοντέλου. 

Το Alamo επιστρέφει μοντέλα που είναι ποιοτικά ίδια εξορισμού οπότε κάποιο 

κριτήριο για την ποιότητα του μοντέλου δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί. 

Εκτός από την ποιότητα του μοντέλου αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πόσο καλή 

φυσική ερμηνεία έχει το επιλεγμένο υπόδειγμα και κατά πόσο περιγράφει επαρκώς το 

φαινόμενο για το οποίο έχει επιλεγεί. Στην περίπτωσή μας, για παράδειγμα, το μοντέλο 

που προσπαθούμε να βρούμε είναι ο αριθμός τον επαναλήψεων του αλγορίθμου revised 

simplex. Οπότε ακόμα και αν ήμασταν απολύτως σίγουροι ότι μόνο αυτό το μοντέλο 

είναι βέλτιστο αλλά παρήγαγε για ορισμένη είσοδο αρνητικό αποτέλεσμα στην 

εξαρτημένη μεταβλητή θα έπρεπε να το απορρίψουμε γιατί δεν είχε φυσική ερμηνεία. 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμαι στην μελέτη μας για την επιλογή του επιθυμητού 

υποδείγματος είναι τα εξής: 

 Το τελικό μοντέλο να περνάει από την αρχή των αξόνων 

Αυτή η απαίτηση απορρέει από την φυσική ερμηνεία του προβλήματος. Δηλαδή 

αν όλα τα ορίσματα εισόδου είναι μηδέν τότε θέλουμε και ο αριθμός 

επαναλήψεων να είναι μηδέν μιας και ο αλγόριθμος δεν ξεκίνησε ποτέ (όλες οι 

είσοδοι μηδέν). Λόγω αυτού του κριτηρίου δεν μπορούμε να δεχτούμε σαν 

τελικό μοντέλο το μοντέλο 6 της προηγούμενης ενότητας. 
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 Να μην περιέχει την μεταβλητή Cpu η κάποιον άλλο εξωγενή παράγοντα 

Επίσης και αυτή η απαίτηση απορρέει από την φυσική ερμηνεία του 

προβλήματος. Αυτό είναι λιγότερο προφανές από τον προηγούμενο περιορισμό 

αλλά εξίσου σημαντικό. Η μεταβλητή Cpu δεν έχει να κάνει με τις επιδόσεις του 

αλγορίθμου αλλά έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο καλείτε ο 

αλγόριθμος να λύσει το πρόβλημα. Θα περιμέναμε ότι όσο μεγαλύτερη 

υπολογιστική ισχύ έχει και χρησιμοποιεί ένα υπολογιστικό σύστημα τόσο ποιο 

γρήγορα ο αλγόριθμος θα καταλήξει στο τελικό αποτέλεσμα παρόλο που το 

πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Για να είναι το μοντέλο μας εύρωστο/ισχυρό 

(robust) και να μπορεί να εκτιμήσει σωστά τον αριθμό επαναλήψεων 

ανεξαρτήτως σε ποιο υπολογιστικό σύστημα θα εκτελεστεί ο αλγόριθμος θα 

πρέπει στο τελικό μοντέλο να μην υπάρχει η ερμηνευτική μεταβλητή Cpu. 

Λόγω αυτού του κριτηρίου δεν μπορούμε να δεχτούμε σαν τελικό μοντέλο τα 2 , 

3 , 5 και 6 της προηγούμενης ενότητας. 

 

 Όλοι οι συντελεστές όλων των ερμηνευτικών γνωρισμάτων να είναι θετικοί 

Άλλο ένα κριτήριο που απορρέει από την φυσική ερμηνεία του προβλήματος. 

Από την περιγραφή του προβλήματος και από την ανάλυση των μεταβλητών 

μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε ότι οι τιμές που περιμένουμε να βρούμε 

είναι θετικοί ακέραιοι (δεν μπορεί να κάνει 1,5 επανάληψη ο αλγόριθμος). 

Γνωρίζουμε ότι ερμηνευτικά ο συντελεστής της ανεξάρτητης μεταβλητής 

εκφράζει μια αύξηση ή μείωση της εξαρτημένης μεταβλητής (ανάλογα το 

πρόσημό του) όσο και ο συντελεστής, όταν η ανεξάρτητη ή ερμηνευτική 

μεταβλητή μεταβληθεί κατά 1 μονάδα. Από την ανάλυση των μεταβλητών 

γνωρίζουμε ότι η φυσική ερμηνεία μιας αύξησης κάποιας από τις ανεξάρτητες ή 

ερμηνευτικές μεταβλητές θα προκαλέσει αύξηση της εξαρτημένης. Για να 

μπορέσουμε να αποδώσουμε αυτή την σχέση και στο μοντέλο μας θα πρέπει να 

περιορίσουμε τους συντελεστές όλων των όρων ή συντελεστών των 

ερμηνευτικών μεταβλητών να είναι θετικοί. Λόγω αυτού του κριτηρίου δεν 

μπορούμε να δεχτούμε σαν τελικό μοντέλο το μοντέλο 7 της προηγούμενης 

ενότητας. 

 

 Να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη φυσική ερμηνεία 

Αυτό το κριτήριο είναι ποιο δύσκολο να εξειδικευτεί γιατί δεν μπορούμε να 

ποσοτικοποιήσουμε εύκολα το πόσο καλή φυσική ερμηνεία έχει το κάθε 

μοντέλο.  

Ξεκινήσαμε από εφτά διαφορετικά είδη μοντέλων και με τους παραπάνω περιορισμούς 

καταλήξαμε στα εξής δυο: 

 

(α) NINT = 0,0087 Μ2  

 

(β) NINT = 0,0067 Μ * Ν 

 

Και τα δύο προηγούμενα μοντέλα είναι εξίσου καλά από στατιστικής άποψης. Η 

μεγαλύτερη διαφορά τους έγκειται στο ότι το ένα χρησιμοποιεί μια μόνο ερμηνευτική 

μεταβλητή (μόνο την m) και συνεπώς υπερέχει ως προς την απλότητα, ενώ το άλλο 

χρησιμοποιεί δυο ερμηνευτικές μεταβλητές (την m και την n) και παρουσιάζει 

σημαντικά καλύτερη φυσική ερμηνευτική ικανότητα. Συνήθως ανάμεσα σε μοντέλα 
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που είναι περίπου εξίσου στατιστικά καλά επιλέγουμε συχνά το ποιο απλό (όπως το α) 

αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση θα επιλέξουμε το (β) λόγο της καλύτερης φυσικής 

του ερμηνείας. Η απλότητα του μοντέλου (α) εξαντλείται στο ότι ο αριθμός των 

επαναλήψεων (ΝΙΝΤ) εξαρτάται από το τετράγωνο του πλήθους των περιορισμών του 

προβλήματος (Μ). 

Αντίθετα, η φυσική ερμηνεία και η σχετική υπεροχή του δεύτερου μοντέλου 

συμπυκνώνεται στο γεγονός ότι ο αριθμός των επαναλήψεων εξαρτάται από το 

μέγεθος του προβλήματος που προσπαθούμε να επιλύσουμε (Μ*Ν). Το μέγεθος του 

προβλήματος στην περίπτωσή μας ορίζεται ως το γινόμενο του πλήθους των 

περιορισμών του προβλήματος (ή πλήθος των γραμμών του πίνακα Α) επί το 

πλήθος των μεταβλητών του προβλήματος (ή πλήθος των στηλών του πίνακα Α). 

Είναι προφανές ότι στην επιλογή μας αυτή συνδυάζεται σε μία απλή πολλαπλασιαστική 

σχέση τόσο η απλότητα του μοντέλου όσο και η άριστη φυσική ερμηνεία του καθώς ο 

αριθμός των επαναλήψεων για την επίλυση του προβλήματος είναι μία σταθερή 

αναλογία (0,0067) του γινομένου του πλήθους των περιορισμών και των μεταβλητών 

του προβλήματος. Οι δύο τελευταίοι πολλαπλασιαστικοί παράγοντες και ειδικότερα το 

αποτέλεσμα του γινομένου αυτού εκφράζει ουσιαστικά με έναν απλό τρόπο την ίδια 

την πολυπλοκότητα ή το μέγεθος του συγκεκριμένου προβλήματος. Με άλλα λόγια, 

έχουμε επιτύχει την κατάλληλη φυσική ερμηνεία με ένα εξαιρετικά απλό τρόπο. 

Συνοψίζοντας, με βάση την προηγούμενη ανάλυση και την εφαρμογή 

συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής καταλήξαμε στο τελικό μοντέλο που περιγράφει 

τον αριθμό των επαναλήψεων του Revised Simplex. Το εν λόγω μοντέλο 

χαρακτηρίζεται τόσο από απλότητα όσο και από εξαιρετική φυσική ερμηνεία. 

Περιγράφεται δε από την παρακάτω μαθηματική σχέση: 

ΝΙΤΕR=0,0067 M*N 

Στο Παράρτημα Α παρουσιάζεται το output με τα αναλυτικά αποτελέσματα του 

ALAMO για το συγκεκριμένο μοντέλο που επιλέχθηκε. Από τα στοιχεία αυτά είναι 

χαρακτηριστική και η πολύ υψηλή στατιστική και ερμηνευτική ικανότητα του 

συγκεκριμένου μοντέλου με βάση επιλεγμένες στατιστικές (R2 = 0,977) Επιπλέον στο 

Παράρτημα Α υπάρχει και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για να παραχθεί το μοντέλο 

αυτό. 
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4 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα συνοψίσουμε την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε 

για να φτάσουμε στο τελικό μοντέλο. Στη συνέχεια θα διατυπωθούν κάποια σχόλια και 

συμπεράσματα για το εν λόγω μοντέλο. Τέλος, θα αναφέρουμε πιθανά άλλα ζητήματα 

που προκύπτουν από αυτή την μελέτη για την περεταίρω έρευνα πάνω στο θέμα αυτό. 

4.1 Σύνοψη 

Η εργασία ξεκίνησε με την αναζήτηση ενός μοντέλου για την πρόβλεψη 

(εύρεση) του αριθμού των επαναλήψεων που εκτελεί ο αλγόριθμος revised simplex για 

την επίλυση κάποιου γραμμικού προβλήματος με δεδομένες κάποιες παραμέτρους 

εισόδου. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την έρευνα με την χρήση του λογισμικού 

Alamo το οποίο συγκεντρώνει ορισμένα πλεονεκτήματα αλλά και περιορισμούς.  

Κατά την διαδικασία αυτή ο στόχος ήταν να βρεθεί ένα μοντέλο παλινδρόμησης 

που να έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: να περιγράφει τα δεδομένα αρκούντος 

καλά και να έχει μια σωστή φυσική ερμηνεία. Για να το επιτύχουμε αυτό θα έπρεπε 

πρώτα να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε σε βάθος τις μεταβλητές του 

προβλήματος. Οι βασικές μεταβλητές εισόδου ήταν 7 και μεταξύ αυτών: το πλήθος των 

περιορισμών του προβλήματος (Μ, δηλαδή το πλήθος των γραμμών του πίνακα Α), το 

πλήθος των μεταβλητών του προβλήματος (Ν, δηλαδή το πλήθος των στηλών του 

πίνακα Α) και ο χρόνος που χρειάστηκε το υπολογιστικό σύστημα να χρησιμοποιήσει 

την cpu για να επιλύσει το συγκεκριμένο γραμμικό πρόβλημα.  

Αφού αναλύσαμε και κατανοήσαμε τις μεταβλητές του προβλήματος έγινε μια 

αναλυτική στατιστική περιγραφή των μεταβλητών και των σχέσεων που 

διαμορφώνονται μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και των ανεξάρτητων 

μεταβλητών. Σε αυτό το σημείο ελέγξαμε την συσχέτιση μεταξύ των ερμηνευτικών ή 

ανεξάρτητων μεταβλητών για τον εντοπισμό τυχόν συγγραμικότητας μεταξύ τους. 

Μόλις τελείωσε η στατιστική ανάλυση των δεδομένων και είχαμε κάποιες ενδείξεις για 

το πώς θα είναι το τελικό μοντέλο ξεκινήσαμε τα πειράματα με την χρήση του 

λογισμικού Alamo. Μετά από πολλά πειράματα που διεξήχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε 

να πηγαίνουμε από το ποιο απλό μοντέλο στο ποιο σύνθετο παρουσιάσαμε τα καλύτερα 

από όλα. Στην συνέχεια διατυπώσαμε τα κριτήρια με τα οποία θα οδηγηθούμε στην 

επιλογή του καλύτερου από αυτά δίνοντας έμφαση στην φυσική ερμηνεία του 

μοντέλου. Για παράδειγμα ένα από τα κριτήρια είναι η απαίτηση του μοντέλου να 

περνάει από την αρχή των αξόνων. Μετά την εφαρμογή όλων των κριτηρίων 

καταλήξαμε σε δυο αποδεκτά μοντέλα. Η επιλογή ήταν αρκετά δύσκολα γιατί και τα 

δυο μοντέλα είχαν σχεδόν ίδια στατιστική αρτιότητα και η φυσική τους ερμηνεία 

πληρούσε όλα τα κριτήρια που είχαμε θέσει. 

Η απλότητα του πρώτου μοντέλου συνοψίζεται στο ότι ο αριθμός των 

επαναλήψεων για την επίλυση του προβλήματος εξαρτάται απλά από το τετράγωνο του 

πλήθους των περιορισμών του προβλήματος. Η φυσική ερμηνεία και η σχετική υπεροχή 

του δεύτερου μοντέλου συνοψίζεται στο γεγονός ότι ο αριθμός των επαναλήψεων 

εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος που προσπαθούμε να επιλύσουμε το οποίο 

προκύπτει ως το γινόμενο του πλήθους των περιορισμών του προβλήματος επί το 



30 
 

πλήθος των μεταβλητών του προβλήματος. Στην επιλογή αυτή ο αριθμός των 

επαναλήψεων για την επίλυση του προβλήματος είναι μία σταθερή αναλογία του 

γινομένου του πλήθους των περιορισμών και των μεταβλητών του προβλήματος. Με 

την επιλογή αυτή έχουμε τελικά επιτύχει την κατάλληλη φυσική ερμηνεία με ένα 

εξαιρετικά απλό τρόπο ο οποίος περιγράφεται από την μαθηματική σχέση: 

ΝΙΤΕR=0,0067 M*N.  

 

4.2 Σχόλια, Συμπεράσματα και Προτάσεις για Περεταίρω 

Έρευνα 
Στο σημείο αυτό θα διατυπώσουμε ορισμένα σχόλια και διαπιστώσεις που 

προέκυψαν από την ανάλυση της εργασίας αυτής. Το πρώτο σχόλιο και ίσως το 

σημαντικότερο είναι η φυσική ερμηνεία του τελικού μοντέλου που επιλέχθηκε από την 

όλη ανάλυση. Με βάση την ερμηνεία αυτή ο αριθμός των επαναλήψεων για την 

επίλυση ενός γραμμικού προβλήματος εξαρτάται ουσιαστικά από το μέγεθος του 

προβλήματος που προσπαθούμε να λύσουμε (m*n) δηλαδή από τις διαστάσεις του 

πίνακα Α. Αυτό είναι λογικό και το περιμέναμε γιατί όσο μεγαλύτερο ή περίπλοκο (σε 

αριθμό μεταβλητών και περιορισμούς) είναι το πρόβλημα τόσο ποιο πολλές 

επαναλήψεις θα χρειαστούν μέχρι την επίλυσή του. Ένα δεύτερο σχόλιο που είναι άξιο 

να αναφερθεί είναι ότι το Alamo είναι σχεδιασμένο να βρίσκει με σχετικά 

αυτοματοποιημένο τρόπο πολύπλοκα μοντέλα από δεδομένα (raw data). Αντίστοιχα 

λογισμικά συνήθως απαιτούν την εισαγωγή εντολών από τον χρήστη σε κάθε βήμα και 

έτσι δύσκολα είναι σε θέση να εντοπίζουν τα πλέον κατάλληλα υποδείγματα. Από την 

άλλη πλευρά στο ALAMO δεν είναι καθόλου εύκολο να τροποποιήσεις ή περιορίσεις 

με κάποιο τρόπο το τελικό μοντέλο ώστε να έχεις και κάποια συγκεκριμένη φυσική 

ερμηνεία από το παραγόμενο μοντέλο (για παράδειγμα να είναι όλοι οι συντελεστές 

θετικοί). Για τον λόγο αυτό σε πολλές περιπτώσεις το τελικό μοντέλο φαίνεται αρκετά 

απλό (naive).  

Συνοψίζοντας, το Αlamo είναι εξαιρετικό στο να βρίσκει την αρχική σχέση που 

διέπει τα δεδομένα με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα όσο πολύπλοκη και αν είναι η 

σχέση αυτή αλλά είναι αρκετά ποιο δύσκολο το τελικό μοντέλο να συμμορφώνεται σε 

κάποιους περιορισμούς που το κάνουν να έχει και μια εκ των προτέρων σωστή φυσική 

ερμηνεία. 

Τέλος, ενδιαφέρον θα έχει να εντοπίσουμε το ζητούμενο μοντέλο με κάποιο 

άλλο πακέτο όπως R, SPSS και να ελέγξουμε αν θα ήταν το ίδιο στο οποίο καταλήξαμε 

και με το Alamo. Εξίσου ενδιαφέρουσα θα ήταν μια συγκριτική ανάλυση των τυχόν 

διαφορετικών μοντέλων από διαφορετικά προγράμματα για το ίδιο πρόβλημα. Μια 

συγκριτική ανάλυση μεταξύ διαφορετικών λογισμικών. Δηλαδή να υπάρχουν μερικά 

σετ δεδομένων(benchmark problems) για τα οποία να ξέρουμε την βέλτιστη συνάρτηση 

που τα περιγράφει και να προσπαθούσαμε με το Αlamo, την R ή και το SPSS να 

υπολογίσουμε αυτή την σχέση και στη συνέχεια να συγκρίναμε τα αποτελέσματα ως 

προς διάφορους παράγοντες, δηλαδή πόσο κοντά είναι το κάθε μοντέλο στο βέλτιστο 
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από αυτά, τον χρόνο που χρειάστηκε για να φτάσουμε στο τελικό και την επέμβαση του 

ανθρώπου μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Διάφορα 
 

Παρακάτω παραθέτουμε τον κώδικα που γράψαμε για να βρούμε το τελικό μοντέλο με 

το Alamo. 

! Κώδικας για να βρεθεί το μοντέλο της χρονικής πολυπλοκότητας του revised simplex  

ninputs 7 Αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών 

!m,n,density,nnz,L,cond(A),CPU 

noutputs 1 

xmin 503 505 0.0247 12560 430675 15.7399 3.1490 

xmax 5262 8840 0.2833 7497042 105504984 71436080 81784.580 

XLABELS m n density nnz L condA cpu 

initialpoints 1923 

ndata 1923 

επιλογή βάσης 

monomialpower 1 2  

sinfcns 1 

cosfcns 1 

multi2 2 

multi2power 1 2  

Εισαγωγή δεδομένων 

BEGIN_DATA 

1125 2680 0.0901 271692 5252086 26.50 205.03 19324 

1574 1653 0.1659 431744 6958823 578.39 297.58 19997 

1351 2249 0.1152 350083 6580448 50.07 349.04 25318 

1421 1815 0.2581 665541 9277588 158.05 230.37 15130 

1003 1593 0.1831 292527 4554574 60.01 86.98 10705 
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1839 1889 0.2775 963961 11923270 1529.82 426.99 19462 

1135 2035 0.0996 230022 4644723 37.37 187.96 18453 

1154 2078 0.0787 188726 4319235 33.44 209.32 20143 

1692 2398 0.2612 1059922 14716757 125.83 429.89 19723 

1147 2018 0.2146 496819 7323298 59.81 170.82 14139 

1124 1795 0.2446 493550 6990741 75.99 111.45 10319 

1111 1676 0.0248 46220 2352306 25.85 111.90 10024 

1002 1065 0.2655 283344 3925540 476.88 58.55 8128 

1839 1889 0.2775 963961 11923270 1529.82 410.65 19462 

1716 1744 0.2818 843401 11475517 2166.17 357.93 18936 

1518 2081 0.2042 645217 9658415 112.11 271.68 17180 

1714 2297 0.2833 1115311 15148870 157.60 463.88 20632 

1081 2087 0.1900 428650 6582184 46.94 155.60 14235 

1171 2052 0.1541 370167 6143370 50.51 163.57 14972 

1438 1560 0.2537 569135 7975332 441.35 135.74 10589 

1860 1988 0.1914 707858 10828831 535.26 632.96 30025 

1267 1965 0.0850 211556 4640836 47.78 231.57 20473 

1732 1865 0.1717 554561 8820496 441.56 445.79 24536 

1314 1613 0.1712 362874 5783704 143.03 158.19 13888 

1556 1676 0.1785 465533 7303211 403.94 293.86 19656 

1552 1554 0.1912 461054 6466571 22216.80 322.87 21744 

1796 2270 0.2372 967098 12556878 176.02 388.46 18994 

1375 1424 0.1300 254506 4535885 687.78 236.41 19576 

Συνεχίζεται η εισαγωγή των δεδομένων μέχρι να συμπεριληφθούν και τα 1923 

πειράματα και τελειώνει ο κώδικας έτσι. 

4539 4554 0.2141 4426218 59390528 14781.87 12416.90

 91322 

1800 3594 0.2483 1606274 22614140 70.85 1194.17 31443 

END_DATA 
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Παράρτημα Α.0.1 Οθόνη αποτελεσμάτων Alamo για το τελικό μοντέλο 1 

 

Παράρτημα Α.2 Οθόνη αποτελεσμάτων Alamo για το τελικό μοντέλο 2 
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Παράρτημα Α.3 Ο αλγόριθμος για την κατασκευή του μοντέλου 

 

 

 

Παράρτημα Α.4 Ο αλγόριθμος για την τεχνική Error Maximization 

Sampling(EMS) 
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