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Περίληψη 

 

Η διπλωματική αυτή διαπραγματεύεται την υλοποίηση αλγορίθμων επίλυσης γραμμικών 
συστημάτων της μορφής 𝐴𝑥 = 𝑏. Οι υλοποιήσεις των αλγορίθμων θα γίνουν σε MATLAB με 
τη χρήση των βιβλιοθηκών για υπολογισμούς σε GPU. Η υπολογιστική μελέτη θα 
περιλαμβάνει τη σύγκριση αυτών των αλγορίθμων τόσο σε GPU όσο και σε CPU. 

Αρχικά θα γίνει παρουσίαση των αλγορίθμων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε 
επίπεδο παραδειγμάτων, για την ορθή τους κατανόηση. Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί ο 
τρόπος λειτουργίας της GPU. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση των αλγορίθμων 
και θα τους εκτελέσουμε παράλληλα ώστε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά τους. Τέλος 
θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα καθώς και τα διαγράμματα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Γραμμικά συστήματα, Απαλοιφή Gauss, Απαλοιφή Gauss Jordan, 
Προγραμματισμός GPU, Matlab 
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Abstract 

 

This master thesis deals with the implementation of linear systems solving algorithms in the 
form 𝐴𝑥 = 𝑏. The implementation of the algorithms will be done in MATLAB using libraries 
for GPU calculations. The computational study will include comparing these algorithms to 
both GPUs and CPUs. 

Initially, algorithms will be presented both at the theoretical level and on the level of 
examples for their correct understanding. The GPU mode will then be shown. We then 
proceed to implement the algorithms and perform them at the same time to compare their 
results. Finally, the results will be presented as well as the charts. 

Keywords: Linear Systems, Gauss Clearance, Gauss Jordan Clearance, GPU Programming, 
Matlab 
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1 Εισαγωγή 
 

1.1 Ιστορική αναδρομή 
 

Στη γραμμική άλγεβρα, η απαλοιφή Gauss ή αλλιώς Γκαουσιανή απαλοιφή  είναι ο 
αλγόριθμος για την επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων. Πρόκειται για μια 
ακολουθία από πράξεις που εκτελούνται στις γραμμές του πίνακα των συντελεστών. H 
μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συνήθως για την εύρεση της βαθμίδας του πίνακα, για τον 
υπολογισμό της ορίζουσας ενός πίνακα και για τον υπολογισμό του αντιστρόφου 
ενός αντιστρέψιμου τετραγωνικού πίνακα. Η μέθοδος πήρε το όνομά της από τον Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855), αν και ήταν ήδη γνωστή από τους Κινέζους μαθηματικούς από 
το  179 π.Χ.[14] 

Για την μετατροπή μιας σειράς ενός πίνακα, χρησιμοποιείται μια σειρά  ενεργειών, ώστε  να 
τροποποιηθεί ο πίνακας μέχρι την κάτω αριστερή γωνία και να συμπληρωθεί με όσο το 
δυνατόν περισσότερα μηδενικά.  

Υπάρχουν τρεις τύποι των στοιχειωδών ενεργειών: 

1. Εναλλαγή δύο γραμμών, 
2. Πολλαπλασιασμός μιας γραμμής με ένα  μη-μηδενικό αριθμό,  
3. Πρόσθεση ενός πολλαπλάσιου μιας γραμμής σε μία άλλη σειρά. 

 Χρησιμοποιώντας αυτές τις ενέργειες, ένας πίνακας μπορεί πάντα να μετατραπεί σε έναν 
άνω τριγωνικό πίνακα και να πάρει την κλιμακωτή μορφή. Αφού όλοι οι κύριοι συντελεστές 
(το πρώτο μη-μηδενικό στοιχείο σε κάθε γραμμή) είναι 1, και κάθε στήλη περιέχει έναν 
κύριο συντελεστή ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι μηδέν, ο πίνακας  είναι σε μειωμένη 
κλιμακωτή μορφή. Αυτή η τελική του μορφή είναι μοναδική, με άλλα λόγια, είναι 
ανεξάρτητη από την ακολουθία των ενεργειών που χρησιμοποιούνται.  

Η χρήση των ενεργειών με σκοπό ο πίνακας να πάρει την μειωμένη  κλιμακωτή μορφή 
ονομάζεται απαλοιφή Gauss. Μερικοί συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο απαλοιφή Gauss 
για να αναφερθούν στη διαδικασία μέχρι ο πίνακας να γίνει άνω τριγωνικός, ή να πάρει την 
μειωμένη κλιμακωτή  μορφή. Για υπολογιστικούς λόγους, κατά την επίλυση συστημάτων 
γραμμικών εξισώσεων, μερικές φορές είναι προτιμότερο οι ενέργειες να σταματήσουν 
προτού πάρει όλος ο πίνακας την μειωμένη κλιμακωτή μορφή. 

Η μέθοδος της απαλοιφής Gauss εμφανίζεται στο Κινέζικο μαθηματικό κείμενο «Κεφάλαιο 
Οκτώ Ορθογώνιοι πίνακες» του βιβλίου «Τα εννέα κεφάλαια της μαθηματικής τέχνης». Η 
χρήση του απεικονίζεται σε δεκαοκτώ προβλήματα, με δύο έως πέντε εξισώσεις. Η πρώτη 
αναφορά στο βιβλίο με αυτόν τον τίτλο κυκλοφόρησε το 179 μ.Χ, αλλά μέρη του ήταν 
γραμμένα από το 150 π.Χ. Σχολιάστηκε από τον Liu Hui τον 3ο αιώνα. 

Η μέθοδος στην Ευρώπη προέρχεται από τις σημειώσεις του Isaac Newton. Το 1670, 
έγραψε ότι όλα τα βιβλία άλγεβρας που γνώριζε δεν είχαν ένα μάθημα για την επίλυση 
ταυτόχρονων εξισώσεων, τις οποίες προσέφερε τότε ο Newton. Το πανεπιστήμιο 
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του Cambridge δημοσίευσε τελικά τις σημειώσεις ως Arithmetica Universalis το 1707 πολύ 
καιρό αφού ο Νεύτωνας άφησε την ακαδημαϊκή του ζωή. Οι σημειώσεις αντιγράφηκαν 
παντού, γεγονός που έκανε την απαλοιφή Gauss ένα πρότυπο μάθημα στα βιβλία άλγεβρας 
μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα. Ο Carl Friedrich Gauss, το 1810, επινόησε έναν συμβολισμό 
για συμμετρική απαλοιφή που υιοθετήθηκε τον 19ο αιώνα από τους επαγγελματικούς 
υπολογιστές χειρός για να λύνουν τις κανονικές εξισώσεις του προβλήματος των ελάχιστων 
τετραγώνων. Ο αλγόριθμος που διδάσκεται στο γυμνάσιο ονομάστηκε Gauss στη δεκαετία 
του 1950. 

Ορισμένοι συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο απαλοιφή Gauss για να αναφερθούν μόνο 
στη διαδικασία έως ότου ο πίνακας είναι σε κλιμακωτή μορφή, και χρησιμοποιούν τον όρο 
απαλοιφή Gauss Jordan για να αναφερθούν στη διαδικασία που καταλήγει σε μειωμένη 
κλιμακωτή μορφή. Το όνομα χρησιμοποιείται γιατί είναι μια παραλλαγή της απαλοιφής 
Gauss, όπως περιγράφεται από τον Wilhelm Jordan το 1888. Ωστόσο, η μέθοδος, 
εμφανίζεται επίσης σε ένα άρθρο από τον Clasen που δημοσιεύτηκε το ίδιο έτος.  Ο 
Jordan και ο Clasen πιθανότατα ανακάλυψαν ανεξάρτητα την απαλοιφή Gauss Jordan.[14] 

 

1.2 Σκοπός της εργασίας 
 

Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση αλγορίθμων επίλυσης γραμμικών συστημάτων της 
μορφής Ax=b. Οι αλγόριθμοι που υλοποιήθηκαν είναι του Gauss Jordan με μερική και με 
πλήρη οδήγηση. Οι υλοποιήσεις των αλγορίθμων έγιναν σε περιβάλλον Matlab. Η 
υπολογιστική μελέτη περιλαμβάνει τη σύγκριση των αλγορίθμων αυτών τόσο σε GPU όσο 
και σε CPU. Σκοπός του υπολογιστικού πειράματος είναι να εκτελεστούν οι αλγόριθμοι 
παράλληλα σε CPU και GPU ώστε να παρουσιάσουμε την βελτιστοποίηση που προκύπτει. 
Το υπολογιστικό πείραμα εκτελέστηκε για πίνακες nxn και για πίνακες nx2n. Για να βγουν 
σωστά συμπεράσματα χρησιμοποιήσαμε ένα αρκετά μεγάλο φάσμα διαστάσεων πινάκων. 
Πιο συγκεκριμένα για το πείραμα nxn το φάσμα μας ήταν από 100x100 έως 5000x5000 ενώ 
για το πείραμα nx2n ήταν 100x200 έως 2500x5000. 

 

1.3 Διάρθρωση εργασίας 
 

Η υπόλοιπη εργασία είναι χωρισμένη σε 4 κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια αναφορά 
στα γραμμικά συστήματα, και παρουσιάζονται αναλυτικά οι αλγόριθμοι του Gauss και του 
Gauss Jordan. Στο κεφάλαιο αυτό περιέχονται οι αλγόριθμοι σε γλώσσα προγραμματισμού 
Matlab, καθώς και παραδείγματα για την καλύτερη κατανόησή τους. Το κεφάλαιο 3 
περιλαμβάνει μια θεωρητική παρουσίαση του GPU programming, όπως την αρχιτεκτονική 
του και τις διαφορές που έχει με την CPU. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ο πλήρης κώδικας 
των πειραμάτων υλοποιημένος σε περιβάλλον Matlab καθώς και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίστηκαν. Το κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει τα υπολογιστικά αποτελέσματα των 
πειραμάτων, που προέκυψαν από την παράλληλη εκτέλεση των αλγορίθμων τόσο σε CPU 
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όσο και σε GPU. Τέλος στο κεφάλαιο 6 γίνεται μια παρουσίαση των συμπερασμάτων της 
εργασίας αυτής καθώς και η διατύπωση ιδεών για μελλοντικές της επεκτάσεις.  
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2 Επίλυση γραμμικών συστημάτων 
 

2.1 Γραμμικά συστήματα 
 

Κάθε ευθεία γραμμή μπορούμε να την αναπαραστήσουμε αλγεβρικά στο επίπεδο 𝑥, 𝑦 με 
μια εξίσωση που θα έχει την παρακάτω μορφή: 

𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑦 = 𝑏 

Η παραπάνω εξίσωση ονομάζεται γραμμική εξίσωση με x και y μεταβλητές. Μια εξίσωση 
που είναι της μορφής: 

𝑎1𝑥1 + 𝛼2𝑥2 + ⋯ + 𝛼𝑛𝑥𝑛 = 𝑏 

Ονομάζεται γραμμική εξίσωση με  n μεταβλητές 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 και πραγματικές σταθερές 
𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 και 𝑏. 

Παράδειγμα γραμμικών εξισώσεων: 

𝑥1 + 5𝑥2 = 10 

𝑥1 − 3𝑥2 + 5𝑥3 − 𝑥4 = 12 

Στις γραμμικές εξισώσεις ορίζουμε τις μεταβλητές στην πρώτη δύναμη και όχι σαν 
ορίσματα εκθετικών, λογαριθμικών ή τριγωνομετρικών συναρτήσεων καθώς επίσης δεν 
περιλαμβάνουμε ρίζες και γινόμενα των μεταβλητών.   

Παράδειγμα μη γραμμικών εξισώσεων: 

𝑥1 + 5𝑥2
2 = 10 

𝑥1 −  cos 𝑥 = 12 

Μία λύση της γραμμικής εξίσωσης 

𝑎1𝑥1 + 𝛼2𝑥2 + ⋯ + 𝛼𝑛𝑥𝑛 = 𝑏 

είναι μία ακολουθία n αριθμών 𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛 που ικανοποιούν την εξίσωση μετά την 
αντικατάσταση 𝑥1 = 𝑠1, 𝑥2 = 𝑠2, … , 𝑥𝑛 = 𝑠𝑛. Οι λύσεις των γραμμικών εξισώσεων 
αποκαλούνται σύνολο λύσεων ή γενική λύση. 

Γραμμικό σύστημα ή σύστημα γραμμικών εξισώσεων ονομάζεται ένα πεπερασμένο 
σύνολο γραμμικών εξισώσεων με μεταβλητές 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛. Μία ακολουθία αριθμών 
𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛 ονομάζεται λύση του συστήματος αν 𝑥1 = 𝑠1, 𝑥2 = 𝑠2, … , 𝑥𝑛 = 𝑠𝑛  είναι λύση 
κάθε εξίσωσης του συστήματος. 

Ένα σύστημα που έχει μια τουλάχιστον λύση λέγεται συμβιβαστό, ενώ ένα σύστημα που 
δεν έχει καμία λύση λέγεται μη συμβιβαστό ή αδύνατο. 



 
 

5 
 

Σε ένα γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων με αγνώστους 𝑥 και 𝑦: 

a1x+b1y=c1, όπου α1,b1 δεν είναι και τα 2 µηδέν 
 𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 = 𝑐2, όπου 𝛼2, 𝑏2 δεν είναι και τα 2 µηδέν 

Οι δύο παραπάνω εξισώσεις αναπαριστούν δύο ευθείες γραμμές 𝜀1, και 𝜀2. Οι λύσεις του 
συστήματος θα αντιστοιχούν στα σημεία τομής των 𝜀1, και 𝜀2, εφόσον γνωρίζουμε ότι ένα 
σημείο (𝑥, 𝑦) βρίσκεται σε μια ευθεία αν και μόνο αν οι αριθμοί 𝑥 και 𝑦 ικανοποιούν την 
εξίσωση της ευθείας. Υπάρχουν 3 πιθανές περιπτώσεις: 

1. Οι ευθείες 𝜀1και 𝜀2 είναι παράλληλες άρα δεν τέμνονται σε κανένα σημείο ,οπότε 
δεν έχει καμία λύση το σύστημα. 
 

 
Εικόνα 2.1 Το σύστημα δεν έχει λύση 

2. Οι ευθείες 𝜀1 και 𝜀2 τέμνονται μόνο σε ένα σημείο οπότε το σύστημα έχει μόνο μια 
λύση. 
 

 
Εικόνα 2.2 Το σύστημα έχει μια λύση 

3. Οι ευθείες 𝜀1 και 𝜀2 ταυτίζονται, άρα τέμνονται σε άπειρα σημεία ,οπότε το 
σύστημα έχει άπειρες λύσεις. 
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Εικόνα 2.3 Το σύστημα έχει άπειρες λύσεις 

 

Παρακάτω περιγράφεται ένα γραμμικό σύστημα πραγματικών με m εξισώσεις και n 
αγνώστους: 

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 = 𝑏1

𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + … + 𝑎2𝑛𝑥𝑛 = 𝑏2

⋮ ⋮ … ⋮ ⋮

𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 + … + 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑚

 

Όπου 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 είναι οι άγνωστοι και τα 𝑎 και 𝑏 με τους δείκτες είναι σταθερές. 

Με τον διπλό δείκτη του κάθε συντελεστή των αγνώστων καταλαβαίνουμε τη θέση του 
συντελεστή στο σύστημα. Ο πρώτος δείκτης του συντελεστή αij δηλώνει σε ποια εξίσωση 
εμφανίζεται ο συντελεστής και ο δεύτερος δείκτης του συντελεστή δηλώνει ποιος άγνωστος 
πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή. Έτσι ο 𝑎13 βρίσκεται στην πρώτη εξίσωση και 
πολλαπλασιάζεται με τον άγνωστο 𝑥3. 

Ένα γραμμικό σύστημα μπορούμε να το γράψουμε στην μορφή ενός 𝑚 × 𝑛 πίνακα ως εξής: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛 𝑏1

𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛 𝑏2

⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 … 𝑎𝑚𝑛 𝑏𝑚⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Τον παραπάνω πίνακα τον ονομάζουμε επαυξημένο πίνακα του συστήματος. 

 Για παράδειγμα ο επαυξημένος πίνακας του παρακάτω συστήματος 

𝑥1 + 3𝑥2 + 5𝑥3 = 9
3𝑥1 + 2𝑥2 − 𝑥3 = 2
6𝑥1 + 3𝑥2 − 4𝑥3 = 1

 

είναι: 
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�
1 3 5 9
3 2 −1 2
6 3 −4 1

� 

Σημείωση: Όταν κατασκευάζουμε τον επαυξημένο πίνακα ενός συστήματος οι άγνωστοι 
πρέπει να γράφονται με την ίδια σειρά σε κάθε εξίσωση. 

Τα συστήματα που έχουν ακριβώς τις ίδιες λύσεις λέγονται ισοδύναμα.[5] 

Για να επιλύσουμε ένα γραμμικό σύστημα, θα πρέπει να το μετατρέψουμε σε ένα άλλο 
γραμμικό σύστημα, το οποίο θα είναι ισοδύναμο με το αρχικό. Η μετατροπή ενός 
συστήματος σε ισοδύναμό του γίνεται συνήθως με έναν από τους εξής δύο τρόπους: 

Α. Μέθοδος αντικατάστασης 

Έχουμε το παρακάτω γραμμικό σύστημα: 

𝑥 + 2𝑦 = 5 
4𝑥 + 𝑦 = 6 

Για να λύσουμε ένα σύστημα με τη μέθοδο της αντικατάστασης ακολουθούμε τα εξής 
βήματα: 

1. Λύνουμε μια από τις εξισώσεις ως προς έναν άγνωστο. 
 

𝑥 + 2𝑦 = 5
4𝑥 + 𝑦 = 6 ⟺

𝑥 = 5 − 2𝑦
4(5 − 2𝑦) + 𝑦 = 6 

 
2. Αντικαθιστούμε στην άλλη εξίσωση αυτόν με την ίση παράστασή του, οπότε 

προκύπτει εξίσωση με έναν άγνωστο, την οποία και λύνουμε. 
 

𝑥 = 5 − 2𝑦
20 − 8𝑦 + 𝑦 = 6 ⟺ 𝑥 = 5 − 2𝑦

−7𝑦 = 6 − 20 

 
3. Την τιμή του αγνώστου που βρήκαμε την αντικαθιστούμε στην προηγούμενη 

εξίσωση, οπότε βρίσκουμε και τον άλλο άγνωστο. 
 

𝑥 = 5 − 2𝑦
𝑦 = 2  

 
4. Προσδιορίζουμε την λύση του συστήματος  

 
𝑥 = 5 − 2 × 2

𝑦 = 2 ⟺ 𝑥 = 1
𝑦 = 2 

Άρα (𝑥, 𝑦) = (1,2) 
 

5. Επαληθεύουμε τη λύση 
 
Για 𝑥 = 1, 𝑦 = 2 έχουμε: 
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1 + 2 × 2 = 5
4 × 1 + 2 = 6 ⟺ 5 = 5

6 = 6 

Άρα ισχύουν. 

Β. Μέθοδος των αντίθετων συντελεστών 

Έχουμε το παρακάτω γραμμικό σύστημα: 

4𝑥 + 3𝑦 = 11 
5𝑥 + 7𝑦 = 17 

Η μέθοδος στοχεύει στην απαλοιφή ενός αγνώστου από μια εξίσωση.  

Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής: 

1. Πολλαπλασιάζουμε τα μέλη κάθε εξίσωσης με κατάλληλο αριθμό, ώστε να 
εμφανιστούν αντίθετοι συντελεστές σ’ έναν από τους δύο αγνώστους προκειμένου 
να τον απαλείψουμε. 

2. Για να απαλείψουμε τον 𝑥, πολλαπλασιάζουμε τα μέλη της πρώτης εξίσωσης με το 
5 και της δεύτερης με το -4, οπότε έχουμε: 
 

4𝑥 + 3𝑦 = 11
5𝑥 + 7𝑦 = 17 ⟺ 5 × (4𝑥 + 3𝑦 = 11)

−4 × (5𝑥 + 7𝑦 = 17) ⟺ 20𝑥 + 15𝑦 = 55
−20𝑥 − 28𝑦 = −68 

 
3. Προσθέτουμε κατά μέλη τις δύο εξισώσεις, οπότε προκύπτει εξίσωση με έναν 

άγνωστο, την οποία και λύνουμε. 
 

4𝑥 + 3𝑦 = 11
−13𝑦 = −13 ⟺ 4𝑥 + 3𝑦 = 11

𝑦 = 1  

 
4. Αντικαθιστούμε την τιμή του αγνώστου που βρήκαμε σε μια από τις δύο εξισώσεις 

του συστήματος, οπότε βρίσκουμε την τιμή και του άλλου αγνώστου. 
 

4𝑥 + 3 × 1 = 11
𝑦 = 1 ⟺ 4𝑥 = 8

𝑦 = 1 ⟺ 𝑥 = 2
𝑦 = 1 

 
5. Προσδιορίζουμε την λύση του συστήματος. 

 
4𝑥 = 8
𝑦 = 1 ⟺ 𝑥 = 2

𝑦 = 1 

Άρα (𝑥, 𝑦) = (1,2) 
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2.2 Μέθοδος απαλοιφής Gauss 
 

Η ποιο γνωστή μέθοδος για την επίλυση γραμμικών συστημάτων, είναι η μέθοδος 
απαλοιφής Gauss. 

Η μέθοδος απαλοιφής Gauss για ομαλά συστήματα n εξισώσεων με n αγνώστους 
μετατρέπει ένα σύστημα 𝐴𝒙 = 𝒃 σε ένα ισοδύναμο σύστημα 𝑈𝒙 = 𝒄, όπου U είναι άνω 
τριγωνικός πίνακας. Το νέο σύστημα που προκύπτει, μπορεί να λυθεί με διαδοχικές 
αντικαταστάσεις.[6] 

Υπάρχουν δύο φάσεις της μεθόδου:  

1. Η φάση της απαλοιφής ή της τριγωνοποίησης 

Σε κάθε βήμα k απαλείφεται ο άγνωστος 𝑥𝑘, όπου 𝑘 = 1, … , 𝑛 − 1 από τις εξισώσεις 𝑟𝑖, 
οπού 𝑖 = 𝑘 + 1, … , 𝑛. Στο κάθε βήμα λαμβάνουμε ένα νέο σύστημα με νέες τιμές τόσο για 
τους συντελεστές 𝑎𝑖𝑗, όσο και για τα δεύτερα μέλη 𝑏𝑖. Το σύστημα μορφοποιείται ως εξής: 

 

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + 𝑎1𝑘𝑥𝑘 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 = 𝑏1

⋮ ⋮ ⋮

𝑎𝑘𝑘𝑥𝑘 + … + 𝑎𝑘𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑘

𝑎𝑘+1𝑘𝑥𝑘 + … + 𝑎𝑘+1𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑘+1

0 ⋮ ⋮ ⋮

𝑎𝑖𝑘𝑥𝑘 + … + 𝑎𝑖𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑖

⋮ ⋮ ⋮

𝑎𝑛𝑘𝑥𝑘 + … + 𝑎𝑛𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑛

 

Από το παραπάνω σύστημα, προκύπτει ότι οι νέες τιμές των 𝑎𝑖𝑘, 𝑖 = 𝑘 + 1, … , 𝑛  έχουν 
γίνει μηδέν. Αν σε κάποιο από τις εξισώσεις 𝑟𝑘 , … , 𝑟𝑛 το 𝑎𝑘𝑘 = 0 τότε επιλέγουμε άλλη 
εξίσωση για την οποία ισχύει 𝑎𝑖𝑘 ≠ 0 και εκτελούμε τις γραμμοπράξεις. 

Αν δεν υπάρχει i για το οποίο το 𝑎𝑖𝑘  να είναι διάφορο του μηδενός, τότε το σύστημα δεν 
είναι ομαλό, δηλαδή: 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐴) < 𝑛 ή det(𝐴) = 0. 

Στη συνέχεια, για 𝑖 = 𝑘 + 1, … , 𝑛 εφαρμόζουμε τις γραμμοπράξεις − 𝛼𝜄𝜅
𝛼𝜅𝜅𝑟𝑘

, απαλείφοντας 

τον άγνωστο 𝑥𝑘. Ώσπου να καταλήξουμε σε ένα τριγωνικό σύστημα: 

𝑈𝒙 = 𝒄 

Το οποίο είναι ισοδύναμο του αρχικού 𝐴𝒙 = 𝒃. 

Όπου U είναι ένα άνω τριγωνικός πίνακας της μορφής: 
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⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛

0 𝑎22 … 𝑎2𝑛

0 0 … ⋮

⋮ ⋮ … ⋮

0 0 … 𝑎𝑛𝑛⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

2. Η φάση της Πίσω Αντικατάστασης 

Με το σύστημα να έχει μετατραπεί σε έναν άνω τριγωνικό πίνακα, είναι εύκολο να 
εκτελέσουμε την πίσω αντικατάσταση. Με τους παρακάτω 2 τύπους: 

Για 𝑘 = 𝑛, 𝑛 − 1, … ,1 λύνεται η εξίσωση 𝑟𝑘 ως προς 𝑥𝑘, δηλαδή: 

𝑥𝑛 =
𝑏𝑛

𝑎𝑛𝑛
 

𝑥𝑘 =
1

𝑎𝑘𝑘
�𝑏𝑘 − � 𝑎𝑘𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗−𝑘+1

� , k=n-1,…,1 

 

2.2.1 Αλγόριθμος απαλοιφής Gauss 
 

Βήμα 1ο: Μετατρέπουμε το γραμμικό σύστημα σε επαυξημένο πίνακα διάστασης 
𝑛 × (𝑛 + 1): 

𝛢 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛 ⋮ 𝑏1

𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛 ⋮ 𝑏2

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮

𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛 ⋮ 𝑏𝑛⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Βήμα 2ο: Για οδηγό στοιχείο χρησιμοποιούμε το 1ο στοιχείο της κύριας διαγωνίου, δηλαδή 
το 𝛼11. Εκτελούμε τις κατάλληλες γραμμοπράξεις μεταξύ της 1ης γραμμής και κάθε γραμμής 
που βρίσκεται κάτω από το οδηγό στοιχείο, ώστε να μηδενιστούν όλα τα στοιχεία που 
βρίσκονται κάτω από το οδηγό στοιχείο. Με την ολοκλήρωση των πράξεων, ο νέος 
επαυξημένος πίνακας έχει την μορφή: 

𝛢(1) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛 ⋮ 𝑏1

0 𝑎22
(2) … 𝑎2𝑛

(2) ⋮ 𝑏2
(2)

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮

0 𝑎𝑛2
(2) … 𝑎𝑛𝑛

(2) ⋮ 𝑏𝑛
(2)⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Ο παραπάνω πίνακας προκύπτει από την πράξη: 

�𝑖 𝛾𝜌𝛼𝜇𝜇ή 𝜏𝜊𝜐 𝐴(1)� = −
𝛼𝜄1

𝑎11
× (1𝜂 𝛾𝜌𝛼𝜇𝜇ή 𝜏𝜊𝜐 𝐴) + (𝑖 𝛾𝜌𝛼𝜇𝜇ή 𝜏𝜊𝜐 𝐴)  
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Όπου 𝑖 = 2, … , 𝑛 

Βήμα 3ο: Χρησιμοποιούμε σαν οδηγό στοιχείο το 2ο στοιχείο της κύριας διαγωνίου του 
πίνακα A(1), δηλαδή το 𝑎22. Εκτελούμε τις κατάλληλες γραμμοπράξεις μεταξύ της 2ης 
γραμμής και κάθε γραμμής που βρίσκεται κάτω από το οδηγό στοιχείο, ώστε να 
μηδενιστούν όλα τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από το οδηγό στοιχείο. Με την 
ολοκλήρωση των πράξεων, ο νέος επαυξημένος πίνακας έχει την μορφή: 

𝛢(2) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎11 𝑎12 𝑎13 … 𝑎1𝑛 ⋮ 𝑏1

0 𝑎22
(2) 𝑎23

(2) … 𝑎2𝑛
(2) ⋮ 𝑏2

(2)

0 0 𝑎33
(3) … 𝑎3𝑛

(3) ⋮ 𝑏3
(3)

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮

0 0 𝑎𝑛3
(3) … 𝑎𝑛𝑛

(3) ⋮ 𝑏𝑛
(3)⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Ο παραπάνω πίνακας προκύπτει από την πράξη: 

�𝑖 𝛾𝜌𝛼𝜇𝜇ή 𝜏𝜊𝜐 𝐴(2)� = −
𝑎𝑖2

(2)

𝑎22
(2) × (2𝜂 𝛾𝜌𝛼𝜇𝜇ή 𝜏𝜊𝜐 𝐴(1)) + (𝑖 𝛾𝜌𝛼𝜇𝜇ή 𝜏𝜊𝜐 𝐴(1)) 

Όπου 𝑖 = 3, … , 𝑛 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, μετά από n βήματα θα έχουμε έναν επαυξημένο 
πίνακα με τριγωνική μορφή: 

𝛢(𝑛) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎11 𝑎12 𝑎13 … 𝑎1𝑛 ⋮ 𝑏1

0 𝑎22
(2) 𝑎23

(2) … 𝑎2𝑛
(2) ⋮ 𝑏2

(2)

0 0 𝑎33
(3) … 𝑎3𝑛

(3) ⋮ 𝑏3
(3)

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮

0 0 … 0 𝑎𝑛𝑛
(𝑛) ⋮ 𝑏𝑛

(𝑛)⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Η νέα αυτή μορφή του επαυξημένου πίνακα, επιτρέπει να υπολογισθούν οι λύσεις του 
συστήματος πολύ εύκολα με τη διαδικασία της προς τα πίσω αντικατάστασης (Back 
Substitution). Δηλαδή χρησιμοποιώντας την εξίσωση: 

αnn
(n)xn=bn

(n), ό𝜋𝜊𝜐 

𝑥𝑛 =
𝑏𝑛

(𝑛)

𝛼𝑛𝑛
(𝑛) 

Αλγόριθμος 

function [F,answer,t]=gauss(A,B) 
  
if nargin==2 
     
    tic; 
    [rows,cols]=size(A); 
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    for i=1:1:cols-1 
        for j=2:1:rows 
            if A(i,i)==0 
                temp=A(i,:); 
                A(i,:)=A(j,:); 
                A(j,:)=temp; 
                 
                temp1=B(i,:); 
                B(i,:)=B(j,:); 
                B(j,:)=temp1;       
            end    
        end 
         
        for z=i+1:1:rows 
            B(z,:)=B(z,:)-B(i,:)*(A(z,i)/A(i,i)); 
            A(z,:)=A(z,:)-A(i,:)*(A(z,i)/A(i,i));    
        end      
    end 
     
    F=[A,B]; 
    answer=zeros(cols,1); 
     
    i=rows; 
    while i>0 
        answer(i)=(B(i)-A(i,i+1:rows)*answer(i+1:rows))/A(i,i); 
        i=i-1; 
    end 
     
    t=toc; 
end 
  
end 
 

Παράδειγμα 

Έχουμε το παρακάτω γραμμικό σύστημα: 

𝑥1 − 𝑥2 + 3𝑥3 = 5
2𝑥1 + 𝑥2 − 5𝑥3 = 4

−3𝑥1 − 2𝑥2 + 𝑥3 = 6
 

Ο επαυξημένος πίνακας είναι: 

�
1 −1 3 ⋮ 5
2 1 −5 ⋮ 4

−3 −2 1 ⋮ 6
� 

Για να μηδενίσουμε το στοιχείο 𝑎21 εκτελούμε τις ακόλουθες πράξεις: 

−
𝛼21

𝛼11
= −

2
1

= −2 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([1 −1 3 ⋮ 5]) × −2 = ([−2 2 −6 ⋮ −10]) 
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Έπειτα προσθέτουμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[2� 1 −5 ⋮ �4]
+ [−2� 2 −6 ⋮ �−10]

[0� 3 −11 ⋮ �−6]
 

Αντικαθιστούμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 −1 3 ⋮ 5
0 3 −11 ⋮ −6

−3 −2 1 ⋮ 6
� 

Για να μηδενίσουμε το στοιχείο 𝑎31 εκτελούμε τις ακόλουθες πράξεις: 

−
𝛼31

𝛼11
= −

−3
1

= 3 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([1 −1 3 ⋮ 5]) × 3 = ([3 −3 9 ⋮ 15]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[−3� −2 1 ⋮ �6]
+ [3� −3 9 ⋮ �15]

[0� −5 10 ⋮ �21]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 −1 3 ⋮ 5
0 3 −11 ⋮ −6
0 −5 10 ⋮ 21

� 

Για να μηδενίσουμε το στοιχείο 𝑎32 εκτελούμε τις ακόλουθες πράξεις: 

−
𝛼32

𝛼22
= −

−5
3

= 1,666667 

Πολλαπλασιάζουμε την 2η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 3 11 ⋮ −6]) × 1,666667 = ([0 5 −18,3333 ⋮ −10]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� −5 10 ⋮ �21]
+ [0� 5 −18,3333 ⋮ �−10]

[0� 0 −8,3333 ⋮ �11]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 −1 3 ⋮ 5
0 3 −11 ⋮ −6
0 0 −8,3333 ⋮ 11

� 

Παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκε ένας άνω τριγωνικός πίνακας. 
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−8,3333𝑥3 = 11 

𝑥3 =
11

−8,3333
 

𝑥3 = −1,32 

 

3𝑥2 − 11𝑥3 = −6 

𝑥2 =
−6 + 11𝑥3

3
=

−6 + 11 × −1,32
3

 

𝑥2 = −6,84 

 

𝑥1 − 𝑥2 + 3𝑥3 = 5 

𝑥1 =
5 + 𝑥2 − 3𝑥3

1
=

5 − 6,84 − 3 × −1,32
1

 

𝑥1 = 2,12 

 

Άρα 𝑥1 = 2,12, 𝑥2 = −6,84 και 𝑥3 = −1,32 

 

2.2.2 Αλγόριθμος απαλοιφή Gauss με μερική οδήγηση 
 

Στην απαλοιφή Gauss που είδαμε παραπάνω, ενδέχεται να δημιουργηθούν τα εξής 
προβλήματα: 

1. Όταν σε κάποιο βήμα έχουμε το μηδέν σαν οδηγό στοιχείο είναι αδύνατο να 
μηδενιστούν τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από αυτό,  

2. Όταν σε κάποιο βήμα το οδηγό στοιχείο έχει πολύ μικρή τιμή σε σχέση με τους 
υπόλοιπους αριθμούς του επαυξημένου πίνακα τότε δημιουργούνται σφάλματα 
στρογγύλευσης.  

Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με αντιμετάθεση της γραμμής, της 
οποίας το οδηγό στοιχείο είναι μηδέν ή πολύ μικρό, με μια άλλη γραμμή που δεν θα 
δημιουργήσει τέτοιου είδους προβλήματα. 

Ιδανικά, όλα τα στοιχεία κάτω από το οδηγό στοιχείο πρέπει να έχουν τιμές μικρότερες κατ’ 
απόλυτο τιμή από αυτήν του οδηγού στοιχείου γι ‘αυτό και ακολουθούμε την εξής 
διαδικασία: 

Ελέγχουμε την 1η στήλη του επαυξημένου πίνακα, ώστε να βρούμε το μεγαλύτερο κατ’ 
απόλυτο τιμή στοιχείο και αντιμεταθέτουμε την 1η γραμμή με τη γραμμή που περιέχει το 
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συγκεκριμένο στοιχείο. Έπειτα πηγαίνουμε στη 2η στήλη και ελέγχουμε όλα τα στοιχεία 
κάτω του οδηγού στοιχείου, μέχρι να βρούμε το μεγαλύτερο κατ’ απόλυτο τιμή, και 
αντιμεταθέτουμε τη 2η γραμμή με τη γραμμή που περιέχει το συγκεκριμένο στοιχείο. 
Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία,  για να ελέγξουμε το 3𝜊, 4𝜊, … 𝑛 οδηγό στοιχείο.  

Στο τέλος κάθε αντιμετάθεσης εκτελούμε γραμμοπράξεις για να μηδενίσουμε τα στοιχεία 
που είναι κάτω από το οδηγό στοιχείο. [17] 

Αλγόριθμος 

function [F,answer,t]=gauss_partial_pivoting(A,B) 
  
if nargin==2 
     
    tic; 
    [rows,cols]=size(A); 
    
    for i=1:1:rows-1 
         
        % παίρνουμε τις τιμές από την τρέχουσα στήλη 
        this_col=A(i:rows,i); 
  
        % παίρνουμε την απόλυτη τιμή αυτών των τιμών 
        this_col_abs=abs(this_col); 
  
        % Βρίσκουμε την μεγαλύτερη τιμή της στήλης  
        % και την γραμμή στην οποία βρίσκεται. 
        [max_value,max_position]=max(this_col_abs); 
         
        max_position=max_position+i-1; 
  
        if max_position~=i 
             
            % Παίρνουμε όλη την γραμμή που έχει το μέγιστο 
            max_row=A(max_position,i:cols); 
            max_row_val=B(max_position); 
  
            % Βάζουμε την τρέχων γραμμή στην θέση που   
            % βρίσκεται η γραμμή με την μέγιστη τιμή. 
            A(max_position,i:cols)=A(i,i:cols); 
            B(max_position)=B(i); 
  
            % Βάζουμε την γραμμή με την μέγιστη τιμή 
            % στην τρέχων γραμμή. 
            A(i,i:cols)=max_row; 
            B(i)=max_row_val; 
        end 
         
        B(i+1:rows)=B(i+1:rows)-B(i)*A(i+1:rows,i)/A(i,i); 
        A(i+1:rows,1:cols)=A(i+1:rows,1:cols)-
A(i+1:rows,i)*A(i,1:cols)/A(i,i); 
  
    end 
  
    F=[A,B]; 
    [m,n]=size(A); 
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    answer=zeros(n,1); 
     
    i=m; 
    while i>0 
        answer(i)=(B(i)-A(i,i+1:m)*answer(i+1:m))/A(i,i); 
        i=i-1; 
    end 
  
    t=toc; 
     
end 
  
end 
 

Παράδειγμα 

Έχουμε το παρακάτω γραμμικό σύστημα: 

25𝑥1 + 5𝑥2 + 𝑥3 = 106,8
64𝑥1 + 8𝑥2 + 𝑥3 = 177,2

144𝑥1 + 12𝑥2 + 𝑥3 = 279,2
 

Ο επαυξημένος πίνακας είναι: 

�
25 5 1 ⋮ 106,8
64 8 1 ⋮ 177,2

144 12 1 ⋮ 279,2
� 

Παίρνουμε τις απόλυτες τιμές τις 1ης στήλης |25|, |64|, |144| και βρίσκουμε την 
μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη είναι το 144 που βρίσκεται στην 3η γραμμή. 

Αλλάζουμε την 1η γραμμή με την 3η . 

�
144 12 1 ⋮ 279,2
64 8 1 ⋮ 177,2
25 5 1 ⋮ 106,8

� 

Διαιρούμε το πρώτο στοιχείο της 2ης γραμμής με το πρώτο στοιχείο της 1ης οπότε 

64
144

= 0,444444 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([144 12 1 ⋮ 279,2]) × 0,444444 = ([64 5,333333 0,444444 ⋮ 124,0889]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 2η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[64 � 8 1 ⋮ �177,2]
− [64 � 5,333333 0,444444 ⋮ �124,0889]

[0� 2,666667 0,555556 ⋮ �53,11111]
 

Αντικαθιστούμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 
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�
144 12 1 ⋮ 279,2

0 2,666667 0,555556 ⋮ 53,11111
25 5 1 ⋮ 106,8

� 

Διαιρούμε το πρώτο στοιχείο της 3ης γραμμής με το πρώτο στοιχείο της 1ης οπότε 

25
144

= 0,173611 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([144 12 1 ⋮ 279,2]) × 0,173611 = ([25 2,083333 0,173611 ⋮ 48,47222]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 3η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[25 � 5 1 ⋮ �106,8]
− [25 � 2,083333 0,173611 ⋮ �48,47222]

[0� 2,916667 0,826389 ⋮ �58,32778]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
144 12 1 ⋮ 279,2

0 2,666667 0,555556 ⋮ 53,11111
0 2,916667 0,826389 ⋮ 58,32778

� 

Παίρνουμε τις απόλυτες τιμές τις 2ης στήλης |2,666667|, |2,916667| και βρίσκουμε την 
μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη είναι το 2,916667 που βρίσκεται στην 3η γραμμή. 

Αλλάζουμε την 2η γραμμή με την 3η . 

�
144 12 1 ⋮ 279,2

0 2,916667 0,826389 ⋮ 58,32778
0 2,666667 0,555556 ⋮ 53,11111

� 

Διαιρούμε το δεύτερο στοιχείο της 3ης γραμμής με το δεύτερο στοιχείο της 2ης οπότε 

2,666667
2,916667

= 0,914286 

Πολλαπλασιάζουμε την 2η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 2,916667 0,826389 ⋮ 58,32778]) × 0,914286 
= ([0 2,666667 0,755556 ⋮ 53,32825]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 3η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 2,666667 0,555556 ⋮ �53,11111]
− [0� 2,666667 0,755556 ⋮ �53,32825]

[0� 0 −0,2 ⋮ �−0,21714]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
144 12 1 ⋮ 279,2

0 2,916667 0,826389 ⋮ 58,32778
0 0 −0,2 ⋮ −0,21714

� 
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Παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκε ένας άνω τριγωνικός πίνακας. 

−0,2𝑥3 = −0,21717 

𝑥3 =
−0,21717

−0,2
 

𝑥3 = 1,085714 

 

2,916667𝑥2 + 0,826389𝑥3 = 58,32778 

𝑥2 =
58,32778 − 0,826389𝑥3

2,916667
=

58,32778 − 0,826389 × 1,085714
2,916667

 

𝑥2 = 19,69048 

 

144𝑥1 + 12𝑥2 + 𝑥3 = 279,2 

𝑥1 =
279,2 − 12𝑥2 − 𝑥3

144
=

279,2 − 12 × 19,69048 − 1,085714
144

 

𝑥1 = 0,290476 

 

Άρα 𝑥1 = 0,290476, 𝑥2 = 19,69048 και 𝑥3 = 1,085714 

 

2.2.3 Αλγόριθμος απαλοιφής Gauss με πλήρη οδήγηση 
 

Η πιο ασφαλής μέθοδος επιλογής οδηγού, με όσα λιγότερα δυνατόν σφάλματα, είναι η 
πλήρης οδήγηση. Με αυτήν την μέθοδο αναζητούμε τον οδηγό στις υπόλοιπες γραμμές και 
στήλες. Για το λόγο αυτό ελέγχουμε όλες τις γραμμές και στήλες του επαυξημένου πίνακα, 
ώστε να βρούμε το μεγαλύτερο κατ’ απόλυτο τιμή στοιχείο. Αντιμεταθέτουμε κατάλληλα 
τις γραμμές και τις στήλες ώστε το μεγαλύτερο οδηγό στοιχείο να γίνει το 1ο της κύριας 
διαγωνίου. Έπειτα με κατάλληλες γραμμοπράξεις μηδενίζουμε τα στοιχεία που βρίσκονται 
κάτω από το οδηγό στοιχείο. Στην συνέχεια αναζητούμε το επόμενο μεγαλύτερο κατ’ 
απόλυτο τιμή οδηγό στοιχείο και αντιμεταθέτουμε τις γραμμές και τις στήλες ώστε  να γίνει 
το 2ο στοιχείο της κύριας διαγωνίου. Κάνουμε τις κατάλληλες γραμμοπράξεις ώστε να 
μηδενίζουμε τα στοιχείο κάτω από το οδηγό στοιχείο. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία 
μέχρι να δημιουργήσουμε ένα άνω τριγωνικό πίνακα. [17] 

Σημείωση: Σε αυτή τη μέθοδο απαιτείται αναδιάταξη των αγνώστων. 
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Αλγόριθμος 

function [F,answer,t]=gauss_complete_pivoting(A,B) 
if nargin==2 
     
    tic;  
    [rows,cols]=size(A); 
     
    for i=1:cols 
        unknown(i,1)=i; 
    end 
  
    for i=1:1:rows-1 
        [maxc,rowindex]=max(abs(A(i:rows,i:cols))); 
        [maxm,colindex]=max(maxc); 
        row=rowindex(colindex)+i-1;  
        col=colindex+i-1; 
         
        % Κρατάμε τις εναλλαγές των στηλών σε άλλων πίνακα 
        temp=unknown(i); 
        unknown(i)=unknown(col); 
        unknown(col)=temp; 
  
        temp_a=A(i,:); 
        A(i,:)=A(row,:); 
        A(row,:)=temp_a; 
         
        temp_b=B(i,:); 
        B(i,:)=B(row,:); 
        B(row,:)=temp_b; 
         
        temp_a_col=A(:,i); 
        A(:,i)=A(:,col); 
        A(:,col)=temp_a_col; 
  
        if A(i,i)==0 
          break 
        end 
  
        B(i+1:rows)=B(i+1:rows)-B(i)*A(i+1:rows,i)/A(i,i); 
        A(i+1:rows,1:cols)=A(i+1:rows,1:cols)-
A(i+1:rows,i)*A(i,1:cols)/A(i,i); 
    end 
    F=[A,B]; 
    [m,n]=size(A); 
    answer_temp=zeros(n,1); 
    answer=zeros(n,1); 
     
    i=m; 
    while i>0 
        answer_temp(i)=(B(i)-A(i,i+1:m)*answer_temp(i+1:m))/A(i,i); 
        i=i-1; 
    end 
  
    for i=1:n 
        answer(unknown(i),1) = answer_temp(i); 
    end 
    t=toc;    
end 
end 
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Παράδειγμα 

Έχουμε το παρακάτω γραμμικό σύστημα: 

𝑥1 − 4𝑥2 + 4𝑥3 + 7𝑥4 = 4
𝑥1 + 2𝑥2 − 𝑥3 + 𝑥4 = 5

2𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 4𝑥4 = 2
2𝑥1 − 3𝑥2 + 2𝑥3 − 5𝑥4 = 9

 

Ο επαυξημένος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒

1 −4 4 7 ⋮ 4
1 2 −1 1 ⋮ 5
2 1 1 4 ⋮ 2
2 −3 2 −5 ⋮ 9 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

Αναζητούμε την απόλυτη τιμή του μεγαλύτερου στοιχείου. Το μεγαλύτερο στοιχείο είναι το 
7 που ανήκει στην 1η γραμμή και στην 4η στήλη.  

Μεταθέτουμε την γραμμές και τις στήλες ώστε ο αριθμός 7 να μπει στην θέση Α1,1. Οπότε ο 
πίνακας γίνεται: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

7 −4 4 1 ⋮ 4
1 2 −1 1 ⋮ 5
4 1 1 2 ⋮ 2

−5 −3 2 2 ⋮ 9 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

Διαιρούμε το πρώτο στοιχείο της 2ης γραμμής με το πρώτο στοιχείο της 1ης οπότε 

1
7

= 0,142857 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([7 −4 4 1 ⋮ 4]) × 0,142857 
= ([1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 0,571429]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 2η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[1� 2 −1 1 ⋮ �5]
− [1� −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ �0,571429]

[0� 2,571429 −1,57143 0,857143 ⋮ �4,428571]
 

Αντικαθιστούμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

7 −4 4 1 ⋮ 4
0 2,571429 −157143 0,857143 ⋮ 4,428571
4 1 1 2 ⋮ 2

−5 −3 2 2 ⋮ 9 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

Διαιρούμε το πρώτο στοιχείο της 3ης γραμμής με το πρώτο στοιχείο της 1ης οπότε 
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4
7

= 0,571429 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([7 −4 4 1 ⋮ 4]) × 0,571429 
= ([4 −2,28571 2,28571 0,571429 ⋮ 2,28571]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 3η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[4� 1 1 2 ⋮ 2
− [4� −2,28571 2,28571 0,571429 ⋮ �2,28571]

[0� 3,285714 −1,28571 1,428571 ⋮ �−0,28571]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

7 −4 4 1 ⋮ 4
0 2,571429 −157143 0,857143 ⋮ 4,428571
0 3,285714 −1,28571 1,428571 ⋮ −0,28571

−5 −3 2 2 ⋮ 9 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

Διαιρούμε το πρώτο στοιχείο της 4ης γραμμής με το πρώτο στοιχείο της 1ης οπότε 

−5
7

= −0,71429 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([7 −4 4 1 ⋮ 4]) × −0,71429 
= ([−5 2,85714 −2,85714 −0,71429 ⋮ −2,85714]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 4η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[−5� −3 2 2 ⋮ 9
− [−5� 2,85714 −2,85714 −0,71429 ⋮ �−2,85714]

[0� −5,85714 4,857143 2,714286 ⋮ �11,85714]
 

Αντικαθιστούμε την 4η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

7 −4 4 1 ⋮ 4
0 2,571429 −1,57143 0,857143 ⋮ 4,428571
0 3,285714 −1,28571 1,428571 ⋮ −0,28571
0 −5,85714 4,857143 2,714286 ⋮ 11,85714⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Αφού μηδενίσαμε τις τιμές της 1η στήλης, αναζητούμε πάλι την απόλυτη τιμή του 
μεγαλύτερου στοιχείου. Το μεγαλύτερο στοιχείο είναι το -5,85714 που ανήκει στην 4η 
γραμμή και στην 2η στήλη. 

Μεταθέτουμε την γραμμές και τις στήλες ώστε ο αριθμός -5,85714 να μπει στην θέση Α2,2. 
Οπότε ο πίνακας γίνεται: 
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⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

7 −4 4 1 ⋮ 4
0 −5,85714 4,857143 2,714286 ⋮ 11,85714
0 3,285714 −1,28571 1,428571 ⋮ −0,28571
0 2,571429 −1,57143 0,857143 ⋮ 4,428571⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Διαιρούμε το δεύτερο στοιχείο της 3ης γραμμής με το δεύτερο στοιχείο της 2ης οπότε 

3,285714
−5,85714

= −0,56098 

Πολλαπλασιάζουμε την 2η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 −5,85714 4,857143 2,714286 ⋮ 11,85714]) × −0,56098 
= ([0 3,285714 −2,72474 −1,52265 ⋮ −6,65157]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 3η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 3,285714 −1,28571 1,428571 ⋮ �−0,28571]
− [0� 3,285714 −2,72474 −1,52265 ⋮ �−6,65157]

[0� 0 1,439024 2,95122 ⋮ �6,365854]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

7 −4 4 1 ⋮ 4
0 −5,85714 4,857143 2,714286 ⋮ 11,85714
0 0 1,439024 2,95122 ⋮ 6,365854
0 2,571429 −1,57143 0,857143 ⋮ 4,428571⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Διαιρούμε το δεύτερο στοιχείο της 4ης γραμμής με το δεύτερο στοιχείο της 2ης οπότε 

2,571429
−5,85714

= −0,43902 

Πολλαπλασιάζουμε την 2η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 −5,85714 4,857143 2,714286 ⋮ 11,85714]) × −0,43902 
= ([0 2,571429 −2,1324 −1,19164 ⋮ −5,20557]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 4η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 2,571429 −1,57143 0,857143 ⋮ �4,428571]
− [0� 2,571429 −2,1324 −1,19164 ⋮ �−5,20557]

[0� 0 0,560976 2,04878 ⋮ �9,634146]
 

Αντικαθιστούμε την 4η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

7 −4 4 1 ⋮ 4
0 −5,85714 4,857143 2,714286 ⋮ 11,85714
0 0 1,439024 2,95122 ⋮ 6,365854
0 0 0,560976 2,04878 ⋮ 9,634146⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
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Αφού μηδενίσαμε τις τιμές της 2η στήλης, αναζητούμε πάλι την απόλυτη τιμή του 
μεγαλύτερου στοιχείου. Το μεγαλύτερο στοιχείο είναι το 2,95122 που ανήκει στην 3η 
γραμμή και στην 4η στήλη. 

Μεταθέτουμε την γραμμές και τις στήλες ώστε ο αριθμός 2,95122 να μπει στην θέση Α3,3. 
Οπότε ο πίνακας γίνεται: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

7 −4 1 4 ⋮ 4
0 −5,85714 2,714286 4,857143 ⋮ 11,85714
0 0 2,95122 1,439024 ⋮ 6,365854
0 0 2,04878 0,560976 ⋮ 9,634146⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Διαιρούμε το τρίτο στοιχείο της 4ης γραμμής με το τρίτο στοιχείο της 3ης οπότε 

2,04878
2,95122

= 0,694215 

Πολλαπλασιάζουμε την 3η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 0 2,95122 1,439024 ⋮ 6,365854]) × 0,694215 
= ([0 0 2,04878 0,998992 ⋮ 4,41927]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 4η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 0 2,04878 0,560976 ⋮ �9,634146]
− [0� 0 2,04878 0,998992 ⋮ �4,41927]

[0� 0 0 −0,43802 ⋮ �5,214876]
 

Αντικαθιστούμε την 4η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

7 −4 1 4 ⋮ 4
0 −5,85714 2,714286 4,857143 ⋮ 11,85714
0 0 2,95122 1,439024 ⋮ 6,365854
0 0 0 −0,43802 ⋮ 5,214876⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Παρατηρούμε ότι δημιουργήθηκε ένας άνω τριγωνικός πίνακας. 

−0,43802𝑥3 = 5,214876 

𝑥3 =
5,214876
−0,43802

 

𝑥3 = −11,9057 

2,95122𝑥1 + 1,439024𝑥3 = 6,365854 

𝑥1 =
6,365854 − 1,439024𝑥3

2,95122
=

6,365854 − 1,439024 × −11,9057
2,95122

 

𝑥1 = 7,962264 
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−5,85714𝑥2 + 2,714286𝑥1 + 4,857143𝑥3 = 11,85714 

𝑥2 =
11,85714 − 2,714286𝑥1 − 4,857143𝑥3

−5,85714

=
11,85714 − 2,714286 × 7,962264 − 4,857143 × −11,9057

−5,85714
 

𝑥2 = −8,207 

 

7𝑥4 − 4𝑥2 + 𝑥1 + 4𝑥3 = 4 

𝑥4 =
4 + 4𝑥2 − 𝑥1 − 4𝑥3

7
=

4 + 4 × −8,207 − 7,962264 − 4 × −11,9057
7

 

𝑥4 = 1,54717 

 

Άρα 𝑥1 = 7,962264, 𝑥2 = −8,207, 𝑥3 = −11,9057 και 𝑥4 = 1,54717 

 

2.3 Μέθοδος απαλοιφής Gauss Jordan 
 

Η μέθοδος απαλοιφής Gauss Jordan μετατρέπει ένα επαυξημένο πίνακα σε έναν διαγώνιο 
πίνακα. Η μορφή αυτή του πίνακα είναι απλούστερη από εκείνη της απαλοιφής Gauss 
(μετατρέπεται σε άνω τριγωνικό), επειδή ο υπολογισμός του αγνώστου 𝑥𝑖 προκύπτει με μια 
απλή διαίρεση. [4],[17]. 

Στο τέλος, η μορφή του διαγώνιου πίνακα είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎11 0 0 … 0 ⋮ 𝑏1

0 𝑎22 0 … 0 ⋮ 𝑏2

0 0 𝑎33 … 0 ⋮ 𝑏3

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮

0 0 0 … 𝑎𝑛𝑛 ⋮ 𝑏𝑛⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Σημείωση: Η μέθοδος απαλοιφής Gauss είναι καταλληλότερη από τη μέθοδο απαλοιφής 
Gauss Jordan όταν χρησιμοποιούμε υπολογιστές διότι χρειάζονται λιγότερες πράξεις κατά 
γραμμές. 
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2.3.1 Αλγόριθμος απαλοιφής Gauss Jordan 
 

Βήμα 1ο: Μετατρέπουμε το γραμμικό σύστημα σε επαυξημένο πίνακα διάστασης 
𝑛 × (𝑛 + 1): 

𝛢 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛 ⋮ 𝑏1

𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛 ⋮ 𝑏2

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮

𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛 ⋮ 𝑏𝑛⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Βήμα 2ο: Η διαδικασία είναι ίδια με την μέθοδο απαλοιφής του Gauss, οπότε με την 
ολοκλήρωση του βήματος ο νέος επαυξημένος πίνακας θα έχει τη μορφή: 

𝛢(1) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛 ⋮ 𝑏1

0 𝑎22
(2) … 𝑎2𝑛

(2) ⋮ 𝑏2
(2)

⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮

0 𝑎𝑛2
(2) … 𝑎𝑛𝑛

(2) ⋮ 𝑏𝑛
(2)⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Βήμα 3ο: Χρησιμοποιούμε σαν οδηγό στοιχείο το 2ο στοιχείο της κύριας διαγωνίου του 
πίνακα A(1), δηλαδή το 𝑎22. Εκτελούμε τις κατάλληλες γραμμοπράξεις μεταξύ της 2ης 
γραμμής και κάθε μιας από τις υπόλοιπες γραμμές, ώστε να μηδενιστούν όλα τα στοιχεία 
που βρίσκονται κάτω από το οδηγό στοιχείο. Με την ολοκλήρωση των πράξεων, ο νέος 
επαυξημένος πίνακας έχει την μορφή: 

𝛢(2) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝑎11 0 𝑎13

(2) … 𝑎1𝑛
(2) ⋮ 𝑏1

(2)

0 𝑎22
(2) 𝑎23

(2) … 𝑎2𝑛
(2) ⋮ 𝑏2

(2)

0 0 𝑎33
(3) … 𝑎3𝑛

(3) ⋮ 𝑏3
(3)

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮

0 0 𝑎𝑛3
(3) … 𝑎𝑛𝑛

(3) ⋮ 𝑏𝑛
(3)⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Ακλουθώντας την ίδια διαδικασία, μετά από n βήματα καταλήγουμε σε έναν επαυξημένο 
διαγώνιο πίνακα της μορφής: 

𝛢(𝑛) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝑎11 0 0 … 0 ⋮ 𝑏1

(𝑛)

0 𝑎22
(2) 0 … 0 ⋮ 𝑏2

(𝑛)

0 0 𝑎33
(3) … 0 ⋮ 𝑏3

(𝑛)

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮

0 0 0 … 𝑎𝑛𝑛
(𝑛) ⋮ 𝑏𝑛

(𝑛)⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤
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Η νέα αυτή μορφή του επαυξημένου πίνακα, επιτρέπει να υπολογισθούν οι λύσεις του 
συστήματος από τις παρακάτω σχέσεις: 

𝑎𝑖𝑖
(𝑖)𝑥𝑖 = 𝑏𝑖

(𝑛), όπου 

𝑥𝜄 =
𝑏𝜄

(𝑛)

𝛼𝜄𝜄
(𝜄)  

 

Αλγόριθμος 

function [F,answer,t]=gauss_jordan(A,B) 
  
if nargin==2 
     
    tic; 
    [rows,cols]=size(A); 
  
    for i=1:1:cols-1   
        for j=2:1:rows 
             
            if A(i,i)==0 
                temp=A(i,:); 
                A(i,:)=A(j,:); 
                A(j,:)=temp; 
                 
                temp1=B(i,:); 
                B(i,:)=B(j,:); 
                B(j,:)=temp1;    
            end    
        end 
         
        for z=i+1:1:rows 
            B(z,:)=B(z,:)-B(i,:)*(A(z,i)/A(i,i)); 
            A(z,:)=A(z,:)-A(i,:)*(A(z,i)/A(i,i));     
        end   
    end 
     
    answer=zeros(cols,1); 
     
    for j=rows:-1:2 
        for i=j-1:-1:1 
             s=(A(i,j)/A(j,j)); 
             A(i,:)=A(i,:)-A(j,:)*s; 
             B(i,:)=B(i,:)-B(j,:)*s; 
         end 
    end 
     
    %Διαιρούμε με τον πρώτο για να έχουμε μονάδα 
    for i=1:1:rows 
        B(i,:)=B(i,:)/A(i,i); 
        A(i,:)=A(i,:)/A(i,i); 
    end 
     
    F=[A,B]; 
     
    % Back substitution 
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    i=rows; 
    while i>0 
        answer(i)=(B(i)-A(i,i+1:rows)*answer(i+1:rows))/A(i,i); 
        i=i-1; 
    end 
     
    t=toc; 
end 
  
end 

 

Παράδειγμα 

Έχουμε το παρακάτω γραμμικό σύστημα: 

𝑥1 − 𝑥2 + 3𝑥3 = 5
2𝑥1 + 𝑥2 − 5𝑥3 = 4

−3𝑥1 − 2𝑥2 + 𝑥3 = 6
 

Ο επαυξημένος πίνακας είναι: 

�
1 −1 3 ⋮ 5
2 1 −5 ⋮ 4

−3 −2 1 ⋮ 6
� 

Για να μηδενίσουμε το στοιχείο 𝑎21 εκτελούμε τις ακόλουθες πράξεις: 

−
𝛼21

𝛼11
= −

2
1

= −2 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([1 −1 3 ⋮ 5]) × −2 = ([−2 2 −6 ⋮ −10]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[2� 1 −5 ⋮ �4]
+ [−2� 2 −6 ⋮ �−10]

[0� 3 −11 ⋮ �−6]
 

Αντικαθιστούμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 −1 3 ⋮ 5
0 3 −11 ⋮ −6

−3 −2 1 ⋮ 6
� 

Για να μηδενίσουμε το στοιχείο 𝑎31 εκτελούμε τις ακόλουθες πράξεις: 

−
𝛼31

𝛼11
= −

−3
1

= 3 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([1 −1 3 ⋮ 5]) × 3 = ([3 −3 9 ⋮ 15]) 
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Έπειτα προσθέτουμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[−3� −2 1 ⋮ �6]
+ [3� −3 9 ⋮ �15]

[0� −5 10 ⋮ �21]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 −1 3 ⋮ 5
0 3 −11 ⋮ −6
0 −5 10 ⋮ 21

� 

Διαιρούμε την 2η γραμμή με το 3 οπότε ο πίνακας γίνεται: 

�
1 −1 3 ⋮ 5
0 1 −3,666667 ⋮ −2
0 −5 10 ⋮ 21

� 

Για να μηδενίσουμε το στοιχείο 𝑎32 εκτελούμε τις ακόλουθες πράξεις: 

−
𝛼32

𝛼22
= −

−5
1

= 5 

Πολλαπλασιάζουμε την 2η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 1 −3,666667 ⋮ −2]) × 5 = ([0 5 −18,3333 ⋮ −10]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� −5 10 ⋮ �21]
+ [0� 5 −18,3333 ⋮ �−10]

[0� 0 −8,3333 ⋮ �11]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 −1 3 ⋮ 5
0 1 −3,666667 ⋮ −2
0 0 −8,3333 ⋮ 11

� 

Διαιρούμε την 3η γραμμή με το -8,3333 οπότε ο πίνακας γίνεται: 

�
1 −1 3 ⋮ 5
0 1 −3,666667 ⋮ −2
0 0 1 ⋮ −1,32

� 

𝑚2,3 = −
𝑎2,3

𝑎3,3
= −

−3,666667
1

= 3,666667 

Πολλαπλασιάζουμε την 3η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 0 1 ⋮ −1,32]) × 3,666667 = ([0 0 3,666667 ⋮ −4,84]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 
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[0� 1 −3,666667 ⋮ �−2]
+ [0� 0 3,666667 ⋮ �−4,84]

[0� 1 0 ⋮ �−6,84]
 

Αντικαθιστούμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 −1 3 ⋮ 5
0 1 0 ⋮ −6,84
0 0 1 ⋮ −1,32

� 

𝑚1,3 = −
𝑎1,3

𝑎3,3
= −

3
1

= −3 

Πολλαπλασιάζουμε την 3η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 0 1 ⋮ −1,32]) × −3 = ([0 0 −3 ⋮ 3,96]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[1 −1 3 ⋮ �5]
+ [0� 0 −3 ⋮ �3,96]

[1� −1 0 ⋮ �8,96]
 

Αντικαθιστούμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 −1 0 ⋮ 8,96
0 1 0 ⋮ −6,84
0 0 1 ⋮ −1,32

� 

𝑚1,1 = −
𝑎1,2

𝑎2,2
= −

−1
1

= 1 

Πολλαπλασιάζουμε την 2η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 1 0 ⋮ −6,84]) × 1 = ([0 1 0 ⋮ −6,84]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[1 −1 0 ⋮ �8,96]
+ [0� 1 0 ⋮ �−6,84]

[1� 0 0 ⋮ �2,12]
 

Αντικαθιστούμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 0 0 ⋮ 2,12
0 1 0 ⋮ −6,84
0 0 1 ⋮ −1,32

� 

 

Άρα 𝑥1 = 2,12, 𝑥2 = −6,84 και 𝑥3 = −1,32 
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2.3.2 Αλγόριθμος απαλοιφής Gauss Jordan με μερική οδήγηση 
 

Όπως με την μέθοδο απαλοιφής Gauss, έτσι και η μέθοδος Gauss Jordan μπορεί να 
αναπτυχθεί σε μερική οδήγηση. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του οδηγού στοιχείου 
γίνεται όπως ακριβώς στη μέθοδο της απαλοιφής Gauss. Αφού μετατραπεί ο επαυξημένος  
πίνακας σε άνω τριγωνικός, στη συνέχεια εκτελούμε τις κατάλληλες γραμμοπράξεις μέχρι 
να μετατρέψουμε τον επαυξημένο πίνακα σε διαγώνιο. 

 

Αλγόριθμος 

function [F,answer,t]=gauss_jordan_partial_pivoting(A,B) 
  
if nargin==2 
     
    tic; 
    [rows,cols]=size(A); 
    
    for i=1:1:rows 
         
        % παίρνουμε τις τιμές από την τρέχουσα στήλη 
        this_col=A(i:rows,i); 
  
        % παίρνουμε την απόλυτη τιμή αυτών των τιμών 
        this_col_abs=abs(this_col); 
  
        % Βρίσκουμε την μεγαλύτερη τιμή της στήλης  
        % και την γραμμή στην οποία βρίσκεται. 
        [max_value,max_position]=max(this_col_abs); 
         
        max_position=max_position+i-1; 
  
        if max_position~=i 
             
            % Παίρνουμε όλη την γραμμή που έχει το μέγιστο 
            max_row=A(max_position,i:cols); 
            max_row_val=B(max_position); 
  
            % Βάζουμε την τρέχων γραμμή στην θέση που   
            % βρίσκεται η γραμμή με την μέγιστη τιμή. 
            A(max_position,i:cols)=A(i,i:cols); 
            B(max_position)=B(i); 
             
            % Βάζουμε την γραμμή με την μέγιστη τιμή 
            % στην τρέχων γραμμή. 
            A(i,i:cols)=max_row; 
            B(i)=max_row_val; 
              
        end 
         
        %Διαιρούμε με τον πρώτο για να έχουμε μονάδα 
        ss=A(i,i); 
        A(i,i:cols)=A(i,i:cols)/ss; 
        B(i)=B(i)/ss; 
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        B(i+1:rows)=B(i+1:rows)-B(i)*A(i+1:rows,i)/A(i,i); 
        A(i+1:rows,1:cols)=A(i+1:rows,1:cols)-
A(i+1:rows,i)*A(i,1:cols)/A(i,i); 
  
    end 
     
    [m,n]=size(A); 
    answer=zeros(n,1); 
     
    for j=m:-1:2 
  
        idx=j-1:-1:1; 
  
        d_A=(A(idx,j)/A(j,j))*A(j,:); 
        d_B=(A(idx,j)/A(j,j))*B(j,:); 
  
        A(idx,:)=A(idx,:)-d_A; 
        B(idx,:)=B(idx,:)-d_B; 
  
    end 
  
    i=m; 
    while i>0 
        answer(i)=B(i)/A(i,i); 
        i=i-1; 
    end 
     
    F=[A,B]; 
     
    t=toc; 
     
end 
  
end 
 

Παράδειγμα 

Έχουμε το παρακάτω γραμμικό σύστημα: 

25𝑥1 + 5𝑥2 + 𝑥3 = 106,8
64𝑥1 + 8𝑥2 + 𝑥3 = 177,2

144𝑥1 + 12𝑥2 + 𝑥3 = 279,2
 

Ο επαυξημένος πίνακας είναι: 

�
25 5 1 ⋮ 106,8
64 8 1 ⋮ 177,2

144 12 1 ⋮ 279,2
� 

Παίρνουμε τις απόλυτες τιμές τις 1ης στήλης |25|, |64|, |144| και βρίσκουμε την 
μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη είναι το 144 που βρίσκεται στην 3η γραμμή. 

Αλλάζουμε την 1η γραμμή με την 3η . 
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�
144 12 1 ⋮ 279,2
64 8 1 ⋮ 177,2
25 5 1 ⋮ 106,8

� 

Διαιρούμε την 1η γραμμή με το 144 οπότε ο πίνακας γίνεται: 

�
1 0,083333 0,006944 ⋮ 1,938889

64 8 1 ⋮ 177,2
25 5 1 ⋮ 106,8

� 

Διαιρούμε το πρώτο στοιχείο της 2ης γραμμής με το πρώτο στοιχείο της 1ης οπότε 

64
1

= 64 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([1 0,083333 0,006944 ⋮ 1,938889]) × 64
= ([64 5,333333 0,444444 ⋮ 124,0889]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 2η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[64 � 8 1 ⋮ �177,2]
− [64 � 5,333333 0,444444 ⋮ �124,0889]

[0� 2,666667 0,555556 ⋮ �53,11111]
 

Αντικαθιστούμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 0,083333 0,006944 ⋮ 1,938889
0 2,666667 0,555556 ⋮ 53,11111

25 5 1 ⋮ 106,8
� 

Διαιρούμε το πρώτο στοιχείο της 3ης γραμμής με το πρώτο στοιχείο της 1ης οπότε 

25
1

= 25 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([1 0,083333 0,006944 ⋮ 1,938889]) × 25
= ([25 2,083333 0,173611 ⋮ 48,47222]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 3η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[25 � 5 1 ⋮ �106,8]
− [25 � 2,083333 0,173611 ⋮ �48,47222]

[0� 2,916667 0,826389 ⋮ �58,32778]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 0,083333 0,006944 ⋮ 1,938889
0 2,666667 0,555556 ⋮ 53,11111
0 2,916667 0,826389 ⋮ 58,32778

� 
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Παίρνουμε τις απόλυτες τιμές τις 2ης στήλης |2,666667|, |2,916667| και παίρνουμε την 
μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη είναι το 2,916667που βρίσκεται στην 3η γραμμή. 

Αλλάζουμε την 2η γραμμή με την 3η . 

�
1 0,083333 0,006944 ⋮ 1,938889
0 2,916667 0,826389 ⋮ 58,32778
0 2,666667 0,555556 ⋮ 53,11111

� 

Διαιρούμε την 2η γραμμή με το 2,916667 οπότε ο πίνακας γίνεται: 

�
1 0,083333 0,006944 ⋮ 1,938889
0 1 0,283333 ⋮ 19,9981
0 2,666667 0,555556 ⋮ 53,11111

� 

Διαιρούμε το δεύτερο στοιχείο της 3ης γραμμής με το δεύτερο στοιχείο της 2ης οπότε 

2,666667
1

= 2,666667 

Πολλαπλασιάζουμε την 2η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 1 0,283333 ⋮ 19,9981]) × 2,666667
= ([0 2,666667 0,755556 ⋮ 53,32825]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 3η γραμμή τη νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 2,666667 0,555556 ⋮ �53,11111]
− [0� 2,666667 0,755556 ⋮ �53,32825]

[0� 0 −0,2 ⋮ �−0,21714]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 0,083333 0,006944 ⋮ 1,938889
0 1 0,283333 ⋮ 19,9981
0 0 −0,2 ⋮ −0,21714

� 

Διαιρούμε την 3η γραμμή με το -0,2 οπότε ο πίνακας γίνεται: 

�
1 0,083333 0,006944 ⋮ 1,938889
0 1 0,283333 ⋮ 19,9981
0 0 1 ⋮ 1,085714

� 

𝑚2,3 = −
𝑎2,3

𝑎3,3
= −

0,283333
1

= −0,283333 

Πολλαπλασιάζουμε την 3η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 0 1 ⋮ 1,085714]) × −0,283333 = ([0 0 −0,283333 ⋮ −0,30762]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 1 0,283333 ⋮ �19,9981]
+ [0� 0 −0,283333 ⋮ �−0,30762]

[0� 1 0 ⋮ �19,69048]
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Αντικαθιστούμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 0,083333 0,006944 ⋮ 1,938889
0 1 0 ⋮ 19,69048
0 0 1 ⋮ 1,085714

� 

𝑚1,3 = −
𝑎1,3

𝑎3,3
= −

0,006944
1

= −0,006944 

Πολλαπλασιάζουμε την 3η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 0 1 ⋮ 1,085714]) × −0,006944 = ([0 0 −0,006944 ⋮ −0,00754]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[1� 0,083333 0,006944 ⋮ �1,938889]
+ [0� 0 −0,006944 ⋮ �−0,00754]

1 0,083333 0 ⋮ �1,931349]
 

Αντικαθιστούμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 0,083333 0 ⋮ 1,931349
0 1 0 ⋮ 19,69048
0 0 1 ⋮ 1,085714

� 

𝑚1,2 = −
𝑎1,2

𝑎2,2
= −

0,083333
1

= −0,083333 

Πολλαπλασιάζουμε την 2η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 1 0 ⋮ 19,69048]) × −0,083333 = ([0 −0,083333 0 ⋮ −1,64087]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[1� 0,083333 0 ⋮ �1,931349]
+ [0� −0,083333 0 ⋮ �−1,64087]

1 0 0 ⋮ �0,290476]
 

Αντικαθιστούμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

�
1 0 0 ⋮ 0,290476
0 1 0 ⋮ 19,69048
0 0 1 ⋮ 1,085714

� 

 

Άρα 𝑥1 = 0,290476, 𝑥2 = 19,69048 και 𝑥3 = 1,085714 
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2.3.3 Αλγόριθμος απαλοιφής  Gauss Jordan με πλήρη οδήγηση 
 

Όπως με την μέθοδο απαλοιφής Gauss, έτσι και η μέθοδος Gauss Jordan μπορεί να 
αναπτυχθεί σε πλήρη οδήγηση. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με αυτή του Gauss, μέχρι 
να μετατραπεί ο επαυξημένος  πίνακας σε άνω τριγωνικός, στη συνέχεια κάνουμε τις 
κατάλληλες γραμμοπράξεις μέχρι να μετατρέψουμε τον επαυξημένο πίνακα σε 
διαγώνιο.[4] 

 

Αλγόριθμος 

function [F,answer,t]=gauss_jordan_complete_pivoting(A,B) 
  
if nargin==2 
     
    tic;  
    [rows,cols]=size(A); 
     
    for i=1:cols 
        unknown(i,1)=i; 
    end 
  
    for i=1:1:rows-1 
  
        [maxc,rowindex]=max(abs(A(i:rows,i:cols))); 
        [maxm,colindex]=max(maxc); 
        row=rowindex(colindex)+i-1; 
        col=colindex+i-1; 
         
        % Κρατάμε τις εναλλαγές των στηλών σε άλλων πίνακα 
        temp=unknown(i); 
        unknown(i)=unknown(col); 
        unknown(col)=temp; 
        
        temp_a=A(i,:); 
        A(i,:)=A(row,:); 
        A(row,:)=temp_a; 
         
        temp_b=B(i,:); 
        B(i,:)=B(row,:); 
        B(row,:)=temp_b; 
         
        temp_a_col=A(:,i); 
        A(:,i)=A(:,col); 
        A(:,col)=temp_a_col; 
  
        if A(i,i)==0 
          break 
        end 
  
        B(i+1:rows)=B(i+1:rows)-B(i)*A(i+1:rows,i)/A(i,i); 
        A(i+1:rows,1:cols)=A(i+1:rows,1:cols)-
A(i+1:rows,i)*A(i,1:cols)/A(i,i); 
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    end 
     
    %Διαιρούμε με τον πρώτο για να έχουμε μονάδα 
    for i=1:1:rows 
        B(i,:)=B(i,:)/A(i,i); 
        A(i,:)=A(i,:)/A(i,i); 
    end 
     
    [m,n]=size(A); 
    answer_temp=zeros(n,1); 
    answer=zeros(n,1); 
  
    for j=m:-1:2 
  
        idx=j-1:-1:1; 
  
        d_A=(A(idx,j)/A(j,j))*A(j,:); 
        d_B=(A(idx,j)/A(j,j))*B(j,:); 
  
        A(idx,:)=A(idx,:)-d_A; 
        B(idx,:)=B(idx,:)-d_B; 
  
    end 
      
    F=[A,B]; 
     
    i=m; 
    while i>0 
        answer_temp(i)=B(i)/A(i,i); 
        i=i-1; 
    end 
  
    for i=1:n 
        answer(unknown(i),1) = answer_temp(i); 
    end 
     
    t=toc; 
     
end 
  
end 
 

Παράδειγμα 

Έχουμε το παρακάτω γραμμικό σύστημα: 

𝑥1 − 4𝑥2 + 4𝑥3 + 7𝑥4 = 4
𝑥1 + 2𝑥2 − 𝑥3 + 𝑥4 = 5

2𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 4𝑥4 = 2
2𝑥1 − 3𝑥2 + 2𝑥3 − 5𝑥4 = 9

 

Ο επαυξημένος πίνακας είναι: 
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⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒

1 −4 4 7 ⋮ 4
1 2 −1 1 ⋮ 5
2 1 1 4 ⋮ 2
2 −3 2 −5 ⋮ 9 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

Αναζητούμε την απόλυτη τιμή του μεγαλύτερου στοιχείου. Το μεγαλύτερο στοιχείο είναι το 
7 που ανήκει στην 1η γραμμή και στην 4η στήλη.  

Μεταθέτουμε την γραμμές και τις στήλες ώστε ο αριθμός 7 να μπει στην θέση Α1,1. Οπότε ο 
πίνακας γίνεται: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

7 −4 4 1 ⋮ 4
1 2 −1 1 ⋮ 5
4 1 1 2 ⋮ 2

−5 −3 2 2 ⋮ 9 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

Διαιρούμε την 1η γραμμή με το 7 οπότε ο πίνακας γίνεται: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 0,571429
1 2 −1 1 ⋮ 5
4 1 1 2 ⋮ 2

−5 −3 2 2 ⋮ 9 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

Διαιρούμε το πρώτο στοιχείο της 2ης γραμμής με το πρώτο στοιχείο της 1ης οπότε 

1
1

= 1 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 4]) × 1 
= ([1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 0,571429]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 2η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[1� 2 −1 1 ⋮ �5]
− [1� −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ �0,571429]

[0� 2,571429 −1,57143 0,857143 ⋮ �4,428571]
 

Αντικαθιστούμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 0,571429
0 2,571429 −157143 0,857143 ⋮ 4,428571
4 1 1 2 ⋮ 2

−5 −3 2 2 ⋮ 9 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

Διαιρούμε το πρώτο στοιχείο της 3ης γραμμής με το πρώτο στοιχείο της 1ης οπότε 

4
1

= 4 
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Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 4]) × 4 
= ([4 −2,28571 2,28571 0,571429 ⋮ 2,28571]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 3η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[4� 1 1 2 ⋮ 2
− [4� −2,28571 2,28571 0,571429 ⋮ �2,28571]

[0� 3,285714 −1,28571 1,428571 ⋮ �−0,28571]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 0,571429
0 2,571429 −157143 0,857143 ⋮ 4,428571
0 3,285714 −1,28571 1,428571 ⋮ −0,28571

−5 −3 2 2 ⋮ 9 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

Διαιρούμε το πρώτο στοιχείο της 4ης γραμμής με το πρώτο στοιχείο της 1ης οπότε 

−5
1

= −5 

Πολλαπλασιάζουμε την 1η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 4]) × −5 
= ([−5 2,85714 −2,85714 −0,71429 ⋮ −2,85714]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 4η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[−5� −3 2 2 ⋮ 9
− [−5� 2,85714 −2,85714 −0,71429 ⋮ �−2,85714]

[0� −5,85714 4,857143 2,714286 ⋮ �11,85714]
 

Αντικαθιστούμε την 4η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 0,571429
0 2,571429 −1,57143 0,857143 ⋮ 4,428571
0 3,285714 −1,28571 1,428571 ⋮ −0,28571
0 −5,85714 4,857143 2,714286 ⋮ 11,85714⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Αφού μηδενίσαμε τις τιμές της 1η στήλης, αναζητούμε πάλι την απόλυτη τιμή του 
μεγαλύτερου στοιχείου. Το μεγαλύτερο στοιχείο είναι το -5,85714 που ανήκει στην 4η 
γραμμή και στην 2η στήλη. 

 Μεταθέτουμε την γραμμές και τις στήλες ώστε ο αριθμός -5,85714 να μπει στην θέση Α2,2. 
Οπότε ο πίνακας γίνεται: 
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⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 0,571429
0 −5,85714 4,857143 2,714286 ⋮ 11,85714
0 3,285714 −1,28571 1,428571 ⋮ −0,28571
0 2,571429 −1,57143 0,857143 ⋮ 4,428571⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Διαιρούμε την 2η γραμμή με το -5,85714 οπότε ο πίνακας γίνεται: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 0,571429
0 1 −0,82927 −0,46341 ⋮ −2,02439
0 3,285714 −1,28571 1,428571 ⋮ −0,28571
0 2,571429 −1,57143 0,857143 ⋮ 4,428571⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Διαιρούμε το δεύτερο στοιχείο της 3ης γραμμής με το δεύτερο στοιχείο της 2ης οπότε 

3,285714
1

= 3,285714 

Πολλαπλασιάζουμε την 2η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 1 −0,82927 −0,46341 ⋮ 11,85714]) × 3,285714 
= ([0 3,285714 −2,72474 −1,52265 ⋮ −6,65157]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 3η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 3,285714 −1,28571 1,428571 ⋮ �−0,28571]
− [0� 3,285714 −2,72474 −1,52265 ⋮ �−6,65157]

[0� 0 1,439024 2,95122 ⋮ �6,365854]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 0,571429
0 1 −0,82927 −0,46341 ⋮ −2,02439
0 0 1,439024 2,95122 ⋮ 6,365854
0 2,571429 −1,57143 0,857143 ⋮ 4,428571⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Διαιρούμε το δεύτερο στοιχείο της 4ης γραμμής με το δεύτερο στοιχείο της 2ης οπότε 

2,571429
1

= 2,571429 

Πολλαπλασιάζουμε την 2η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 1 0,82927 −0,46341 ⋮ 11,85714]) × 2,571429 
= ([0 2,571429 −2,1324 −1,19164 ⋮ −5,20557]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 4η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 2,571429 −1,57143 0,857143 ⋮ �4,428571]
− [0� 2,571429 −2,1324 −1,19164 ⋮ �−5,20557]

[0� 0 0,560976 2,04878 ⋮ �9,634146]
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Αντικαθιστούμε την 4η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟏

1 −0,57143 0,57143 0,142857 ⋮ 0,571429
0 1 −0,82927 −0,46341 ⋮ −2,02439
0 0 1,439024 2,95122 ⋮ 6,365854
0 0 0,560976 2,04878 ⋮ 9,634146⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Αφού μηδενίσαμε τις τιμές της 2η στήλης, αναζητούμε πάλι την απόλυτη τιμή του 
μεγαλύτερου στοιχείου. Το μεγαλύτερο στοιχείο είναι το 2,95122 που ανήκει στην 3η 
γραμμή και στην 4η στήλη. 

 Μεταθέτουμε την γραμμές και τις στήλες ώστε ο αριθμός 2,95122 να μπει στην θέση Α3,3. 
Οπότε ο πίνακας γίνεται: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

1 −0,57143 0,142857 0,57143 ⋮ 0,571429
0 1 −0,46341 −0,82927 ⋮ −2,02439
0 0 2,95122 1,439024 ⋮ 6,365854
0 0 2,04878 0,560976 ⋮ 9,634146⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Διαιρούμε την 3η γραμμή με το 2,95122 οπότε ο πίνακας γίνεται: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

1 −0,57143 0,142857 0,57143 ⋮ 0,571429
0 1 −0,46341 −0,82927 ⋮ −2,02439
0 0 1 0,487603 ⋮ 2,157025
0 0 2,04878 0,560976 ⋮ 9,634146⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Διαιρούμε το τρίτο στοιχείο της 4ης γραμμής με το τρίτο στοιχείο της 3ης οπότε 

2,04878
1

= 2,04878 

Πολλαπλασιάζουμε την 3η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 0 1 0,487603 ⋮ 2,157025]) × 2,04878 
= ([0 0 2,04878 0,998992 ⋮ 4,41927]) 

Έπειτα αφαιρούμε από την 4η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 0 2,04878 0,560976 ⋮ �9,634146]
− [0� 0 2,04878 0,998992 ⋮ �4,41927]

[0� 0 0 −0,43802 ⋮ �5,214876]
 

Αντικαθιστούμε την 4η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

1 −0,57143 0,142857 0,57143 ⋮ 0,571429
0 1 −0,46341 −0,82927 ⋮ −2,02439
0 0 1 0,487603 ⋮ 2,157025
0 0 0 −0,43802 ⋮ 5,214876⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Διαιρούμε την 4η γραμμή με το -0,43802 οπότε ο πίνακας γίνεται: 



 
 

41 
 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

1 −0,57143 0,142857 0,57143 ⋮ 0,571429
0 1 −0,46341 −0,82927 ⋮ −2,02439
0 0 1 0,487603 ⋮ 2,157025
0 0 0 1 ⋮ −11,9057⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑚3,4 = −
𝑎3,4

𝑎4,4
= −

0,487603
1

= −0,487603 

Πολλαπλασιάζουμε την 4η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 0 0 1 ⋮ −11,9057]) × −0,487603 
= ([0 0 0 −0,487603 ⋮ 5,805239]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 0 1 0,487603 ⋮ �2,157025]
+ [0� 0 0 −0,487603 ⋮ �5,805239]

[0� 0 1 0 ⋮ �7,962264]
 

Αντικαθιστούμε την 3η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

1 −0,57143 0,142857 0,57143 ⋮ 0,571429
0 1 −0,46341 −0,82927 ⋮ −2,02439
0 0 1 0 ⋮ 7,962264
0 0 0 1 ⋮ −11,9057⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑚2,4 = −
𝑎2,4

𝑎4,4
= −

−0,82927
1

= 0,82927 

Πολλαπλασιάζουμε την 4η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 0 0 1 ⋮ −11,9057]) × 0,82927 = ([0 0 0 0,82927 ⋮ −9,87299]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 1 −0,46341 −0,82927 ⋮ �−2,02439]
+ [0� 0 0 0,82927 ⋮ �−9,87299]

[0� 1 −0,46341 0 ⋮ �−11,8974]
 

Αντικαθιστούμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

1 −0,57143 0,142857 0,57143 ⋮ 0,571429
0 1 −0,46341 0 ⋮ 11,8974
0 0 1 0 ⋮ 7,962264
0 0 0 1 ⋮ −11,9057⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑚1,4 = −
𝑎1,4

𝑎4,4
= −

0,57143
1

= −0,57143 

Πολλαπλασιάζουμε την 4η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 
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([0 0 0 1 ⋮ −11,9057]) × −0,57143 = ([0 0 0 −0,57143 ⋮ 6,803235]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[1� −0,57143 0,142857 0,57143 ⋮ �0,571429]
+ [0� 0 0 −0,57143 ⋮ �6,803235]

[1� −0,57143 0,142857 0 ⋮ �7,374663]
 

Αντικαθιστούμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

1 −0,57143 0,142857 0 ⋮ 7,374663
0 1 −0,46341 0 ⋮ 11,8974
0 0 1 0 ⋮ 7,962264
0 0 0 1 ⋮ −11,9057⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑚2,3 = −
𝑎2,3

𝑎3,3
= −

−0,46341
1

= 0,46341 

Πολλαπλασιάζουμε την 3η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 0 1 0 ⋮ 7,962264]) × 0,46341 = ([0 0 0,46341 0 ⋮ 3,68983]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[0� 1 −0,46341 0 ⋮ �11,8974]
+ [0� 0 0,46341 0 ⋮ �3,68983]

[0� 1 0 0 ⋮ �−8,20755]
 

Αντικαθιστούμε την 2η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

1 −0,57143 0,142857 0 ⋮ 7,374663
0 1 0 0 ⋮ −8,20755
0 0 1 0 ⋮ 7,962264
0 0 0 1 ⋮ −11,9057⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑚1,3 = −
𝑎1,3

𝑎3,3
= −

0,142857
1

= −0,142857 

Πολλαπλασιάζουμε την 3η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 0 1 0 ⋮ 7,962264]) × −0,142857 
= ([0 0 −0,142857 0 ⋮ −1,13747]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[1� −0,57143 0,142857 0 ⋮ �7,374663]
+ [0� 0 −0,142857 0 ⋮ �−1,13747]

[1� −0,57143 0 0 ⋮ �6,237197]
 

Αντικαθιστούμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 
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⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

1 −0,57143 0 0 ⋮ 6,237197
0 1 0 0 ⋮ −8,20755
0 0 1 0 ⋮ 7,962264
0 0 0 1 ⋮ −11,9057⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑚1,2 = −
𝑎1,2

𝑎2,2
= −

−0,57143
1

= 0,57143 

Πολλαπλασιάζουμε την 3η γραμμή με το παραπάνω αποτέλεσμα 

([0 1 0 0 ⋮ −8,20755]) × 0,57143 = ([0 0,57143 0 0 ⋮ −4,69003]) 

Έπειτα προσθέτουμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή που βρήκαμε παραπάνω 

[1� −0,57143 0 0 ⋮ �6,237197]
+ [0� 0,57143 0 0 ⋮ �−4,69003]

[1� 0 0 0 ⋮ �1,54717]
 

Αντικαθιστούμε την 1η γραμμή με την νέα γραμμή, οπότε ο νέος πίνακας είναι: 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝒙𝟒 𝒙𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟑

1 0 0 0 ⋮ 1,54717
0 1 0 0 ⋮ −8,20755
0 0 1 0 ⋮ 7,962264
0 0 0 1 ⋮ −11,9057⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

Άρα 𝑥1 = 7,962264, 𝑥2 = −8,207, 𝑥3 = −11,9057 και 𝑥4 = 1,54717. 
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3 GPU Programming 
 

3.1 Τι είναι η GPU 
 

Η μονάδα επεξεργασίας γραφικών GPU (Graphical Processing Unit) είναι ο επεξεργαστής 
γραφικών της κάρτας γραφικών και είναι παρόμοιος με τον επεξεργαστή ενός υπολογιστή 
από την άποψη ότι είναι επιφορτισμένος με την επεξεργασία δεδομένων και την εκτέλεση 
υπολογισμών, που επενεργούν πάνω σε αυτά.  

Πρόκειται για ένα ειδικό ηλεκτρονικό κύκλωμα που έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται και να 
μεταβάλλει γρήγορα τη μνήμη για να επιταχύνει τη δημιουργία εικόνων σε μια προσωρινή 
μνήμη πλαισίου που προορίζεται για έξοδο σε μια συσκευή προβολής. Οι μονάδες GPU 
χρησιμοποιούνται σε ενσωματωμένα συστήματα, κινητά τηλέφωνα, προσωπικούς 
υπολογιστές και κονσόλες παιχνιδιών. Οι σύγχρονες μονάδες GPU είναι πολύ αποδοτικές 
στο χειρισμό των γραφικών υπολογιστών και της επεξεργασίας εικόνων και η εξαιρετικά 
παράλληλη δομή τους καθιστά πιο αποδοτικούς από τους επεξεργαστές γενικής χρήσης για 
αλγόριθμους όπου η επεξεργασία μεγάλων ομάδων δεδομένων γίνεται παράλληλα. Σε έναν 
προσωπικό υπολογιστή, η GPU μπορεί να είναι παρούσα σε μια κάρτα γραφικών ή μπορεί 
να ενσωματωθεί στη μητρική πλακέτα.[13] 

Η GPU πρωτοεμφανίστηκε από τη Nvidia το 1999, η οποία κυκλοφορεί στην αγορά το 
GeForce 256 ως την πρώτη μονάδα επεξεργασίας γραφικών στον κόσμο. Παρουσιάστηκε ως 
"επεξεργαστής ενός τσιπ με ενσωματωμένο μετασχηματισμό, φωτισμό, ρύθμιση τριγώνου / 
αποκοπή και απόδοση κινητήρων". Οι ανταγωνιστικές τεχνολογίες ATI εξειδίκευαν τον όρο 
"οπτική μονάδα επεξεργασίας" ή VPU με την απελευθέρωση του Radeon 9700 το 2002. 

Υπολογιστικές λειτουργίες  

Οι σύγχρονες μονάδες GPU χρησιμοποιούνται για να κάνουν υπολογισμούς σχετικά με 3D 
γραφικά υπολογιστή. Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την επιτάχυνση της εργασίας μνήμης 
με χαρτογράφηση υφής και για την απόδοση πολυγώνων, ενώ αργότερα προστέθηκαν 
μονάδες για την επιτάχυνση γεωμετρικών υπολογισμών όπως η περιστροφή και η 
μετάφραση κορυφών σε διαφορετικά συστήματα συντεταγμένων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
στις μονάδες GPU περιλαμβάνουν υποστήριξη για προγραμματιζόμενους shader που 
μπορούν να χειριστούν κορυφές και υφές με πολλές από τις ίδιες λειτουργίες που 
υποστηρίζονται από CPU, τεχνικές υπερδειγματοληψίας και παρεμβολής για τη μείωση του 
aliasing και πολύχρωμους χώρους πολύ υψηλής ακρίβειας. Επειδή οι περισσότεροι από 
αυτούς τους υπολογισμούς περιλαμβάνουν λειτουργίες πλέγματος και φορέα, οι μηχανικοί 
και οι επιστήμονες έχουν μελετήσει όλο και περισσότερο τη χρήση των GPU για μη 
γραφικούς υπολογισμούς.  
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3.2 Διαφορές CPU και GPU 
 

Μια CPU και μια GPU διαφέρουν στα παρακάτω σημεία.[10] 

 
Εικόνα 3.1 Διαφορές στον αριθμό πυρήνων της CPU και της GPU. 

 

1. Το είδος των υπολογισμών που εκτελούν.  

Η GPU είναι ένας επεξεργαστής με περισσότερο εξειδικευμένες λειτουργίες από την CPU, γι 
αυτό δε δύναται να την αντικαταστήσει. Μια CPU διαθέτει το πολύ έως 16 πυρήνες (cores) 
που είναι επεξεργαστικές μονάδες και εκτελούν προγράμματα τα οποία είναι οργανωμένα 
σε νήματα που μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα.  

Όπως γίνεται αντιληπτό και από την εικόνα 3. 1, μια GPU περιλαμβάνει αρκετά μεγαλύτερο 
αριθμό πυρήνων και είναι ειδικά διαμορφωμένη για να εκτελεί παράλληλα πολύπλοκους 
μαθηματικούς και γεωμετρικούς υπολογισμούς πάνω σε ίδιας φύσης δεδομένα, που είναι 
απαραίτητοι για την απόδοση των γραφικών, έτσι δίνει στον υπολογιστή μας την 
δυνατότητα να απεικονίσει γραφικά υψηλής ευκρίνειας. 

Οπότε, οι πυρήνες μιας GPU είναι πολύ αποδοτικοί για έναν πολύπλοκο αλγόριθμο ή έναν 
αλγόριθμο με πολλά δεδομένα, που αν εκτελούνταν μόνο σε μια CPU θα χρειαζόταν πολύ 
περισσότερο χρόνο. 
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Εικόνα 3.2 Διαφορές στην αρχιτεκτονική της CPU και της GPU 

 

Η CPU είναι μια συσκευή πολλαπλών πυρήνων, η οποία διαθέτει μικρό αριθμό πυρήνων 
επεξεργασίας, ενώ αντίθετα η GPU είναι μια συσκευή πολλών πυρήνων, η οποία διαθέτει 
μεγάλο αριθμό πυρήνων επεξεργασίας ή επεξεργαστών. Οι επεξεργασμένοι πυρήνες και 
των δύο συσκευών είναι με πράσινο χρώμα.(Εικόνα 3.2). 

2. Διαφορετικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονική.  

Το μεγαλύτερο μέρος της CPU αποτελείται από τις μονάδες ελέγχου και ένα μικρό τμήμα 
για τα κυκλώματα εκτέλεσης υπολογισμών. Αντίθετα σε μια GPU, το μεγαλύτερο χώρο 
καταλαμβάνουν τα τρανζίστορ στα οποία γίνεται η εκτέλεση πράξεων και αυτό λόγω των 
απαιτήσεων για πολλούς παράλληλους υπολογισμούς. Ένα μικρό μέρος της GPU 
αποτελείται από τα κυκλώματα για τις μνήμες cache και τις μονάδες ελέγχου επειδή 
υπάρχουν μικρές απαιτήσεις για κυκλώματα ελέγχου ροής εντολών.  
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Εικόνα 3.3 Η ιεραρχία μνήμης GPU 

 

Μια GPU αποτελείται από μια πλατφόρμα μνήμης και πολλαπλούς επεξεργαστές. Ενώ κάθε 
πολυεπεξεργαστής αποτελείται από επεξεργαστές κοινής μνήμης και πολλαπλούς 
επεξεργαστές. 

 

3.3 Μοντέλα προγραμματισμού σε GPU 
 

Επί του παρόντος δύο είναι τα μεγάλα μοντέλα που είναι διαθέσιμα για προγραμματισμό 
σε GPU, η πλατφόρμα CUDA (Compute Unified Device Architecture) και το OpenCL (Open 
Computing Language). 

Η πλατφόρμα CUDA (Compute Unified Device Architecture) είναι ένα προγραμματιστικό 
μοντέλο της εταιρείας nVidia το οποίο υποστηρίζει την εκτέλεση παράλληλων 
προγραμμάτων χρησιμοποιώντας τους πυρήνες (cores) μιας ή περισσοτέρων καρτών GPU. 
Η CUDA επιτρέπει στον προγραμματιστή να δημιουργήσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες 
νήματα τα οποία εκτελούνται στους πυρήνες μιας ή περισσοτέρων GPU. Έτσι μπορούν να 
υλοποιηθούν αλγόριθμοι μαζικής παράλληλης επεξεργασίας. Ωστόσο η CUDA είναι 
διαθέσιμη μόνο σε GPU της nVidia.[15] 

Από την άλλη το OpenCL παρουσιάστηκε από την εταιρεία Apple και είναι διαθέσιμο για τις 
GPU των υπόλοιπων προμηθευτών. 
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Και οι δύο πλατφόρμες βασίζονται στο μοντέλο επεξεργασίας της ροής και αυτό καθιστά 
τον προγραμματισμό σε GPU μια δύσκολη υπόθεση. 

Η κύρια εργασία της GPU είναι να υπολογίζει τις τρισδιάστατες λειτουργίες γιατί αυτοί οι 
υπολογισμοί θα ήταν πιο χρονοβόροι αν εκτελούνταν στην CPU. 

Πλέον η χρήση της GPU δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς τους υπολογισμούς αλλά και σε 
άλλες εργασίες όπως στην χρήση παράλληλων αλγορίθμων που είναι και το αντικείμενο 
που θα ασχοληθούμε και θα αναλύσουμε στα επόμενα κεφάλαια.  

Το διαδοχικό μέρος της εφαρμογής τρέχει σε CPU και τα χρονοβόρα κομμάτια τα στέλνουμε 
στην GPU για να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία. Αν εκτελέσουμε τις σύνθετες εργασίες 
μιας εφαρμογής στη GPU, τότε μπορούμε να απελευθερώσουμε την CPU, η οποία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για άλλες εργασίες. 

 

3.4 Αρχιτεκτονική της CUDA 
 

Ένα πρόγραμμα CUDA αποτελείται από δύο μέρη όπου το ένα εκτελείται στην CPU και το 
άλλο στην GPU. Η CPU πρέπει να θεωρείται ως ο κύριος επεξεργαστής και η GPU ως ο 
συνεπεξεργαστής. Τα κομμάτια του προγράμματος που μπορούν να παραλληλισθούν 
εκτελούνται στην GPU σαν πυρήνες ενώ τα υπόλοιπα μέρη του προγράμματος εκτελούνται 
κανονικά στην CPU. Ο πυρήνας είναι ένα πρόγραμμα πολλαπλών δεδομένων που εκτελείται 
χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο αριθμό από παράλληλα νήματα.[15] 

Η CPU εκτελεί το κάθε κομμάτι του κώδικα και επικαλείται μια συνάρτηση του πυρήνα 
ώστε να μεταφερθεί η εκτέλεση στην GPU. 

Μια GPU CUDA οργανώνεται με τους SM (SM – Streaming Multiprocessors), μια συστοιχία 
από πολυεπεξεργαστές συνεχούς ροής, οι οποίοι διαχειρίζονται έναν υπέρογκο αριθμό 
νημάτων. Βασικό δομικό στοιχείο κάθε SM είναι οι SP (Streaming Processors) που είναι 
επεξεργαστές συνεχούς ροής που μοιράζονται τη μονάδα ελέγχου (control unit) και την 
κρυφή μνήμη των εντολών. Σε αντιστοιχία με το μοντέλο της πολυπύρηνης αρχιτεκτονικής 
οι SP αποτελούν τους επεξεργαστές και οι οποίοι διαχειρίζονται έναν τεράστιο αριθμό 
νημάτων. Ο αριθμός των SM διαφέρει από τη μία γενιά GPU CUDA στην άλλη.[12] 

Μια GPU με δυνατότητα CUDA έχει τους παρακάτω τύπους μνήμης: 

• Μνήμη μητρώου:  (Register memory) Πρόκειται για τον πιο γρήγορο τύπο μνήμης. 
Κάθε νήμα έχει ένα τμήμα της μνήμης μητρώου για να αποθηκεύει και να ανακτά 
ένα μικρό όγκο δεδομένων και διαρκεί μόνο για τη διάρκεια ζωής του νήματος. Τα 
συγκεκριμένα δεδομένα που αποθηκεύονται στην μνήμη μητρώου είναι ορατά 
μόνο σε εκείνο το νήμα. 
 

• Τοπική μνήμη: (Local memory) Αυτός ο τύπος μνήμης χρησιμοποιείται γενικά για 
δεδομένα που δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε μητρώα. Δεν είναι ένας φυσικός 
τύπος μνήμης γι αυτό και είναι αργή και δεν αποθηκεύεται προσωρινά. 
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• Κοινόχρηστη μνήμη: (Shared memory) Αυτός ο τύπος μνήμης είναι ορατός σε όλα 

τα νήματα ενός μπλοκ και διαρκεί μόνο για τη διάρκεια ζωής αυτού του μπλοκ. Η 
κοινόχρηστη μνήμη επιτρέπει τα νήματα σε ένα μπλοκ να επικοινωνούν και να 
μοιράζονται δεδομένα μεταξύ τους. Η απόδοση αυτής της μνήμης είναι παρόμοια 
με αυτήν της μνήμης μητρώου. Ωστόσο, η διαδοχική πρόσβαση σε δεδομένα από 
πολλά νήματα μπορεί να προκαλέσει σημεία συμφόρησης. 

 
• Σταθερή μνήμη: (Constant memory) Αυτός ο τύπος μνήμης αποθηκεύει τις 

σταθερές του πυρήνα που δεν θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός 
πυρήνα. Είναι αργή και μόνο για ανάγνωση. 
 

• Μνήμη υφής: (Texture memory) Είναι επίσης αποθηκευμένη μνήμη μόνο για 
ανάγνωση. Οι κρυφές μνήμες υφής είναι ειδικά σχεδιασμένες για γραφικές 
εφαρμογές όπου τα πρότυπα πρόσβασης στη μνήμη εμφανίζουν μεγάλη 
χωρητικότητα. 

 
• Καθολική μνήμη: (Global memory) Αυτός ο τύπος μνήμης είναι ορατός σε όλα τα 

νήματα της εφαρμογής και στο host, και διαρκεί μόνο για τη διάρκεια ζωής του 
κεντρικού υπολογιστή. Πρόκειται για μια αργή μνήμη και δεν αποθηκεύεται 
προσωρινά. 

 

 
Εικόνα 3.4 Αρχιτεκτονική CUDA 

 
Αριστερή εικόνα: Σχηματική αντιπροσώπευση των νημάτων CUDA και η ιεραρχία μνήμης. 
Οργανισμός νήματος: εκτελείται ένας πυρήνας από τον κεντρικό υπολογιστή (CPU) και 
εκτελείται σε πολλαπλά νήματα στη συσκευή (GPU). Τα νήματα μπορούν να οργανωθούν 
σε τρισδιάστατες δομές που ονομάζονται μπλοκ οι οποίες μπορούν, με τη σειρά τους, να 
οργανωθούν σε τρισδιάστατα πλέγματα. Οι διαστάσεις των μπλοκ και των πλεγμάτων 
καθορίζονται ρητά από τον προγραμματιστή.[16] 
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Δεξιά εικόνα: H Ιεραρχία μνήμης. Τα νήματα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα 
από πολλές διαφορετικές μνήμες με διαφορετικά πεδία. Οι καταχωρητές και οι τοπικές 
μνήμες είναι ιδιωτικές για κάθε νήμα. Η κοινόχρηστη μνήμη επιτρέπει στα νήματα που 
ανήκουν στο ίδιο μπλοκ να επικοινωνούν. Όλα τα νήματα μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στην καθολική μνήμη. Η μνήμη υφής και η σταθερή μνήμη μπορούν να διαβαστούν από 
οποιοδήποτε νήμα και διαθέτουν επίσης μια προσωρινή μνήμη. [16] 

Κάθε πρόγραμμα που εκτελείται στη GPU χωρίζεται σε πολλά νήματα. Καθένα νήμα εκτελεί 
το ίδιο πρόγραμμα ανεξάρτητα με διαφορετικά δεδομένα. Ένα μπλοκ νημάτων είναι μια 
ομάδα από νήματα που συνεργάζονται μέσω της κοινής μνήμης  και συγχρονίζουν την 
εκτέλεση τους για να συντονίζουν τις προσβάσεις μνήμης τους. Ένα πλέγμα αποτελείται 
από μια ομάδα μπλοκ νημάτων και ένας πυρήνας εκτελείται σε μια ομάδα πλέγματος. Ένας 
πυρήνας είναι το πρόγραμμα μετά την μεταγλώττιση. Η ιεραρχική δομή της αρχιτεκτονικής 
CUDA αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές μονάδες: 

• Πλέγμα: Ένα πλέγμα είναι μια ομάδα νημάτων που τρέχουν τον ίδιο πυρήνα. Ένα 
δίκτυο είναι οργανωμένο ως μια δισδιάστατη σειρά μπλοκ. Κάθε κλήση από την 
CPU γίνεται μέσω ενός πλέγματος.  
 

• Μπλοκ: Ένα μπλοκ είναι μια λογική μονάδα που περιέχει μια σειρά από νήματα 
συντονισμού και μια συγκεκριμένη ποσότητα κοινόχρηστης μνήμης. Ένα μπλοκ 
είναι οργανωμένο ως τρισδιάστατη σειρά θεμάτων. Όλα τα μπλοκ σε ένα πλέγμα 
έχουν τις ίδιες διαστάσεις. 
 

• Νήμα: Ένα νήμα είναι μέρος ενός μπλοκ. Τα νήματα τρέχουν σε μεμονωμένους 
πυρήνες, τους πολυεπεξεργαστές, αλλά δεν περιορίζονται σε έναν μόνο πυρήνα. 
Κάθε νήμα έχει μία συγκεκριμένη ποσότητα μνήμης μητρώου. 
 

• Πυρήνες: Πυρήνες ονομάζουμε τα μέρη του κώδικα που θα εκτελεστούν στην 
κάρτα γραφικών. 

 

3.5 Προγραμματισμός GPU σε Matlab 
 

Το MATLAB είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου για τεχνικούς υπολογιστές. 
Χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο γρήγορου πρωτοτύπου σε πολλούς επιστημονικούς 
τομείς. Πολλοί ερευνητές και εταιρείες χρησιμοποιούν το MATLAB για την επίλυση 
υπολογιστικών εντατικών προβλημάτων που πρέπει να τρέξουν τους κώδικές τους 
ταχύτερα. Το MATLAB παρέχει την εργαλειοθήκη Parallel Computing που επιτρέπει στους 
χρήστες να λύσουν τα υπολογιστικά τους προβλήματα χρησιμοποιώντας επεξεργαστές 
πολλαπλών υπολογιστών, συστοιχίες υπολογιστών και μονάδες GPU.[1] 

Με τις προόδους που έγιναν στο hardware, οι GPU έχουν κερδίσει πολλή δημοτικότητα 
στην τελευταία δεκαετία και έχουν εφαρμοστεί ευρέως στις υπολογιστικά εντατικές 
εφαρμογές. 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν σήμερα δύο μεγάλα μοντέλα προγραμματισμού 
για προγραμματισμό σε GPU, η CUDA και το OpenCL. Η CUDA είναι σήμερα πιο ώριμη και 
πιο σταθερή με τα προηγμένα εργαλεία ανάπτυξης. Προκειμένου να έχει κάποιος 
πρόσβαση στην αρχιτεκτονική  της CUDA, ένας προγραμματιστής μπορεί να γράψει κώδικες 
σε C / C++ χρησιμοποιώντας CUDA C ή Fortran χρησιμοποιώντας το CUDA Fortran του PGI’s, 
μεταξύ άλλων.[1] 

Οι μηχανικοί και οι επιστήμονες χρησιμοποιούν με επιτυχία την τεχνολογία GPU για να 
επιταχύνουν τα ειδικά τους προγράμματα. Το MATLAB τους προσφέρει την ευκαιρία να 
επιταχύνουν το λογισμικό τους με ελάχιστη προσπάθεια και χωρίς εκτεταμένες γνώσεις της 
GPU και με χαμηλό επίπεδο προγραμματισμού CUDA. Ωστόσο, το MATLAB επιτρέπει επίσης 
τους χρήστες προγραμματισμού CUDA να ενσωματώσουν τους πυρήνες CUDA σε 
προγράμματα MATLAB χωρίς πρόσθετο προγραμματισμό C / C++. 

Δεν είναι δυνατόν όλα τα προγράμματα MATLAB να επιταχυνθούν με τις μονάδες GPU. Ένα 
πρόγραμμα πρέπει να ικανοποιεί ορισμένα κριτήρια: 

• Να είναι μαζικά παράλληλο: οι υπολογισμοί μπορούν να κατανεμηθούν σε 
εκατοντάδες ή χιλιάδες ανεξάρτητες μονάδες εργασίας. Θα επιτευχθεί η καλύτερη 
απόδοση όταν όλοι οι πυρήνες της GPU είναι απασχολημένοι. 
 

• Να έχει υπολογιστική ένταση: ο χρόνος που δαπανάται για τον υπολογισμό είναι 
σημαντικά μεγαλύτερος από το χρόνο που αφιερώνει στην επικοινωνία, δηλαδή τη 
μεταφορά δεδομένων από και προς τη μνήμη GPU. 

Εάν ένα πρόγραμμα πληροί αυτά τα κριτήρια, τότε είναι κατάλληλο για επιτάχυνση 
χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες GPU του MATLAB. Οι κοινοί στόχοι προγραμματισμού 
GPU είναι:  

1. Η μεγιστοποίηση της παράλληλης εκτέλεσης 
2. η ελαχιστοποίηση της πρόσβασης στη καθολική μνήμη 
3. η βελτίωση της πληρότητας του νήματος και  
4. η διατήρηση της υψηλής αριθμητικής έντασης των υπολογισμών. 

Τα προγράμματα που δεν ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια μπορεί να τρέχουν πιο αργά σε 
GPU από ότι σε CPU. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει κανείς για να διαπιστώσει εάν το πρόγραμμά του 
είναι κατάλληλο για υπολογισμό σε GPU είναι ποια λειτουργία καταναλώνει την 
πλειοψηφία του χρόνου εκτέλεσης. Αν διαπιστώσει ότι ορισμένες προσαρμοσμένες 
λειτουργίες ή γραμμές κώδικα καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκτέλεσης, 
τότε αυτό είναι πιθανώς ένας καλός δείκτης ότι το πρόγραμμά του είναι ένας καλός 
υποψήφιος για υπολογισμό σε GPU. Από την άλλη πλευρά, εάν οι ενσωματωμένες 
λειτουργίες, που δεν είναι λειτουργίες MATLAB με δυνατότητα GPU, καταναλώνουν το 
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκτέλεσης, τότε αυτό είναι μια κακή ένδειξη. Το επόμενο 
βήμα είναι να προσδιορίσει τον τύπο και το μέγεθος των δεδομένων που επεξεργάζονται 
στις προσαρμοσμένες λειτουργίες και τις γραμμές κώδικα που καταναλώνουν τον 
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μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης. Αν αυτά τα μέρη χειρίζονται απλά τύπους δεδομένων, για 
παράδειγμα, συστοιχίες και μεγάλα δεδομένα, τότε αυτό είναι μια καλή ένδειξη ότι το 
πρόγραμμα είναι κατάλληλο για υπολογισμό σε GPU. Από την άλλη πλευρά, αν τα μέρη 
αυτά χειρίζονται πολύπλοκους τύπους δεδομένων, για παράδειγμα, πολυεπίπεδες δομές ή 
μικρά δεδομένα, τότε αυτό είναι ένας κακός δείκτης.[1] 
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4 Υλοποίηση κώδικα 
 

4.1 Εισαγωγή 
 

Για την υλοποίηση του υπολογιστικού πειράματος χρειάστηκε να δημιουργήσουμε μια 
συνάρτηση, η οποία θα δημιουργεί τυχαία γραμμικά συστήματα (random_matrix). Τα 
αποτελέσματα της συνάρτησης αυτής  περνάνε σαν ορίσματα στις συναρτήσεις που 
δημιουργήθηκαν για τον υπολογισμό του Gauss Jordan με μερική και πλήρη οδήγηση. Οι 
συναρτήσεις αυτές εκτελούνται παράλληλα σε CPU και GPU. Το υπολογιστικό πείραμα 
εκτελέστηκε: 

1. Για γραμμικά συστήματα 𝑛 × 𝑛 όπου 𝑛 = 100,200, … , 5000 και 
2. για γραμμικά συστήματα 𝑛 × 2𝑛 όπου 𝑛 = 100,200, … , 2500 

Σε κάθε διάσταση δημιουργούνται τυχαία 5 διαφορετικά στιγμιότυπα και παίρνουμε τον 
μέσο όρο του χρόνου εκτέλεσης. 

Παράδειγμα για την διάσταση 100x100: 

Αν 𝑡1 ο χρόνος επίλυσης του στιγμιότυπου 1, 𝑡2, 𝑡3, 𝑡4, 𝑡5 ο χρόνος επίλυσης του αντίστοιχου 
στιγμιότυπου τότε ο μέσος όρος των 5 στιγμιότυπων για την διάσταση 100x100 
υπολογίζεται ως εξής: 

𝑡𝑎𝑣𝑔(100×100) =
𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4 + 𝑡5

5
 

Συνάρτηση random_matrix 

Η συνάρτηση δέχεται σαν όρισμα τις διαστάσεις του γραμμικού συστήματος που θέλουμε 
να υπολογίσουμε, και εξάγει σαν αποτελέσματα δύο πίνακες A και B. 

Αν η συνάρτηση λάβει σαν ορίσματα m=100 και n=100 τότε θα επιστρέψει τον πίνακα A 
που θα είναι 100x100 και τον πίνακα B που θα είναι 100x1. 

function [A,B] = random_matrix(m,n) 
Alu=[-500 500]; 
Blu=[-100 100]; 
Al=Alu(1); 
Au=Alu(2); 
Bl=Blu(1); 
Bu=Blu(2); 
  
A=floor((Au-Al+1)*rand(m,n))+Al; 
B=floor((Bu-Bl+1)*rand(m,1))+Bl; 
end 
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4.2 Κώδικας πειράματος για Gauss Jordan με μερική οδήγηση 
 

Για τις ανάγκες του υπολογιστικού πειράματος, δημιουργήθηκαν δυο συναρτήσεις για την 
Gauss Jordan με μερική οδήγηση. Η μια εκτελείται σε CPU και η άλλη σε GPU. 

Και οι δυο συναρτήσεις δέχονται σαν ορίσματα τους πίνακες Α και Β, και επιστρέφουν σαν 
αποτελέσματα τον τελικό πίνακα F, τον πίνακα αποτελεσμάτων answer και τον χρόνο 
εκτέλεσης της συνάρτησης t. 

Ο χρόνος εκτέλεσης προκύπτει από τις εντολές tic και toc του Matlab. Ακριβώς πριν το 
κομμάτι του κώδικα που θέλουμε να χρονομετρήσουμε γράφουμε την εντολή tic και μετά 
το τέλος του κώδικα γράφουμε το toc. Για να αποθηκεύσουμε τον χρόνο εκτέλεσης του 
συγκεκριμένου κώδικα το βάζουμε σε μια μεταβλητή, t=toc. 

Στην συνάρτηση της GPU, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την gpu 
συσκευή. Αυτό γίνεται με την εντολή gpuDevice(). Στην συνέχεια μεταφέρουμε τους 
πίνακες από την CPU στην μνήμη της GPU για να εκτελεστούν οι πράξεις  με την εντολή 
gpuArray. Τέλος επιστρέφουμε τα δεδομένα πίσω στην CPU με την εντολή gather. 

Ο τρόπος εκτέλεσης των συναρτήσεων είναι ο ακόλουθος: 

[F,answer,t]=gauss_jordan_partial_pivoting(A,B) 

και 

[F,answer,t]=gauss_jordan_partial_pivoting_gpu(A,B) 

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των συναρτήσεων. 

Συνάρτηση gauss_jordan_partial_pivoting 

function [F,answer,t]=gauss_jordan_partial_pivoting(A,B) 
  
if nargin==2 
     
    tic; 
    [rows,cols]=size(A); 
    
    for i=1:1:rows 
         
        % παίρνουμε τις τιμές από την τρέχουσα στήλη 
        this_col=A(i:rows,i); 
  
        % παίρνουμε την απόλυτη τιμή αυτών των τιμών 
        this_col_abs=abs(this_col); 
  
        % Βρίσκουμε την μεγαλύτερη τιμή της στήλης  
        % και την γραμμή στην οποία βρίσκεται. 
        [max_value,max_position]=max(this_col_abs); 
         
        max_position=max_position+i-1; 
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        if max_position~=i 
             
            % Παίρνουμε όλη την γραμμή που έχει το μέγιστο 
            max_row=A(max_position,i:cols); 
            max_row_val=B(max_position); 
  
            % Βάζουμε την τρέχων γραμμή στην θέση που   
            % βρίσκεται η γραμμή με την μέγιστη τιμή. 
            A(max_position,i:cols)=A(i,i:cols); 
            B(max_position)=B(i); 
             
            % Βάζουμε την γραμμή με την μέγιστη τιμή 
            % στην τρέχων γραμμή. 
            A(i,i:cols)=max_row; 
            B(i)=max_row_val; 
              
        end 
         
        %Διαιρούμε με τον πρώτο για να έχουμε μονάδα 
        ss=A(i,i); 
        A(i,i:cols)=A(i,i:cols)/ss; 
        B(i)=B(i)/ss; 
         
        B(i+1:rows)=B(i+1:rows)-B(i)*A(i+1:rows,i)/A(i,i); 
        A(i+1:rows,1:cols)=A(i+1:rows,1:cols)-
A(i+1:rows,i)*A(i,1:cols)/A(i,i); 
  
    end 
     
    [m,n]=size(A); 
    answer=zeros(n,1); 
     
    for j=m:-1:2 
  
        idx=j-1:-1:1; 
  
        d_A=(A(idx,j)/A(j,j))*A(j,:); 
        d_B=(A(idx,j)/A(j,j))*B(j,:); 
  
        A(idx,:)=A(idx,:)-d_A; 
        B(idx,:)=B(idx,:)-d_B; 
  
    end 
  
    i=m; 
    while i>0 
        answer(i)=B(i)/A(i,i); 
        i=i-1; 
    end 
     
    F=[A,B]; 
     
    t=toc; 
     
end 
  
end 
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Συνάρτηση gauss_jordan_partial_pivoting_gpu 

function [F,answer,t]=gauss_jordan_partial_pivoting_gpu(A,B) 
  
if nargin==2 
     
    g = gpuDevice(); 
    A=gpuArray(A); 
    B=gpuArray(B); 
    tic; 
    [rows,cols]=size(A); 
    
    for i=1:1:rows 
         
        % παίρνουμε τις τιμές από την τρέχουσα στήλη 
        this_col=A(i:rows,i); 
  
        % παίρνουμε την απόλυτη τιμή αυτών των τιμών 
        this_col_abs=abs(this_col); 
  
        % Βρίσκουμε την μεγαλύτερη τιμή της στήλης  
        % και την γραμμή στην οποία βρίσκεται. 
        [max_value,max_position]=max(this_col_abs); 
         
        max_position=max_position+i-1; 
  
        if max_position~=i 
             
            % Παίρνουμε όλη την γραμμή που έχει το μέγιστο 
            max_row=A(max_position,i:cols); 
            max_row_val=B(max_position); 
  
            % Βάζουμε την τρέχων γραμμή στην θέση που   
            % βρίσκεται η γραμμή με την μέγιστη τιμή. 
            A(max_position,i:cols)=A(i,i:cols); 
            B(max_position)=B(i); 
             
            % Βάζουμε την γραμμή με την μέγιστη τιμή 
            % στην τρέχων γραμμή. 
            A(i,i:cols)=max_row; 
            B(i)=max_row_val; 
        end 
         
        %Διαιρούμε με τον πρώτο για να έχουμε μονάδα 
        ss=A(i,i); 
        A(i,i:cols)=A(i,i:cols)/ss; 
        B(i)=B(i)/ss; 
         
        B(i+1:rows)=B(i+1:rows)-B(i)*A(i+1:rows,i)/A(i,i); 
        A(i+1:rows,1:cols)=A(i+1:rows,1:cols)-
A(i+1:rows,i)*A(i,1:cols)/A(i,i); 
  
    end 
  
    [m,n]=size(A); 
    answer=zeros(n,1,'gpuArray'); 
     
    for j=m:-1:2 
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        idx=j-1:-1:1; 
  
        d_A=(A(idx,j)/A(j,j))*A(j,:); 
        d_B=(A(idx,j)/A(j,j))*B(j,:); 
  
        A(idx,:)=A(idx,:)-d_A; 
        B(idx,:)=B(idx,:)-d_B; 
  
    end 
      
    F=[A,B]; 
     
    i=m; 
    while i>0 
        answer(i)=B(i)/A(i,i); 
        i=i-1; 
    end 
     
    F=gather(F); 
    answer=gather(answer); 
    t=toc; 
    wait(g); 
end 
  
end 
 

Κώδικας πειράματος nxn 

R=[100:100:5000]; 
[rows,cols]=size(R); 
  
time=zeros(5,1); 
t_avg=zeros(1,cols); 
  
time_gpu=zeros(5,1); 
t_avg_gpu=zeros(1,cols); 
  
for i=1:1:cols 
    m=R(i); 
    n=R(i); 
    for j=1:1:5 
        [A,B]=random_matrix(m,n); 
        [F,answer,t]=gauss_jordan_partial_pivoting(A,B); 
        
[F_gpu,answer_gpu,t_gpu]=gauss_jordan_partial_pivoting_gpu(A,B); 
        time(j)=t; 
        time_gpu(j)=t_gpu; 
    end 
     
    t_avg(i)=sum(time)/5; 
    t_avg_gpu(i)=sum(time_gpu)/5; 
    fprintf('CPU pinakas %d x %d: %d\n',m,n,t_avg(i)); 
    fprintf('GPU pinakas %d x %d: %d\n',m,n,t_avg_gpu(i)); 
end 
  
speed_up=t_avg./t_avg_gpu; 
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plot(R,t_avg,R,t_avg_gpu); 
legend('CPU','GPU'); 
xlabel('Dimensions'); 
ylabel('Time'); 
figure; 
  
plot(R,speed_up); 
xlabel('Dimensions'); 
ylabel('Speed Up'); 
 

Κώδικας πειράματος nx2n 

R=[100:100:2500]; 
[rows,cols]=size(R); 
  
time=zeros(5,1); 
t_avg=zeros(1,cols); 
  
time_gpu=zeros(5,1); 
t_avg_gpu=zeros(1,cols); 
  
for i=1:1:cols 
    m=R(i); 
    n=R(i)*2;   
    for j=1:1:5 
        [A,B]=random_matrix(m,n); 
        [F,answer,t]=gauss_jordan_partial_pivoting(A,B); 
        
[F_gpu,answer_gpu,t_gpu]=gauss_jordan_partial_pivoting_gpu(A,B); 
        time(j)=t; 
        time_gpu(j)=t_gpu; 
    end 
     
    t_avg(i)=sum(time)/5; 
    t_avg_gpu(i)=sum(time_gpu)/5; 
    fprintf('CPU pinakas %d x %d: %d\n',m,n,t_avg(i)); 
    fprintf('GPU pinakas %d x %d: %d\n',m,n,t_avg_gpu(i)); 
end 
  
speed_up=t_avg./t_avg_gpu; 
  
plot(R,t_avg,R,t_avg_gpu); 
legend('CPU','GPU'); 
xlabel('Dimensions'); 
ylabel('Time'); 
figure; 
  
plot(R,speed_up); 
xlabel('Dimensions'); 
ylabel('Speed Up'); 
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4.3 Κώδικας πειράματος για Gauss Jordan με πλήρη οδήγηση 
 

Όπως και στην μέθοδο Gauss Jordan με μερική οδήγηση, έτσι και στη μέθοδο Gauss Jordan 
με πλήρη οδήγηση, δημιουργήθηκαν δύο συναρτήσεις μια για την CPU και μια για την GPU. 

Οι συναρτήσεις έχουν ακριβώς την ίδια φιλοσοφία με αυτές της μερικής οδήγησης, με την 
μόνη διαφορά ότι εκτελούνται οι αντίστοιχες γραμμοπράξεις για την υλοποίηση της 
μεθόδου με πλήρη οδήγηση. 

Ο τρόπος εκτέλεσης των συναρτήσεων είναι ο ακόλουθος: 

[F,answer,t]=gauss_jordan_complete_pivoting(A,B) 

και 

[F,answer,t]=gauss_jordan_complete_pivoting_gpu(A,B) 

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των συναρτήσεων. 

Συνάρτηση gauss_jordan_complete_pivoting 

function [F,answer,t]=gauss_jordan_complete_pivoting(A,B) 
  
if nargin==2 
     
    tic;  
    [rows,cols]=size(A); 
     
    for i=1:cols 
        unknown(i,1)=i; 
    end 
  
    for i=1:1:rows-1 
  
        [maxc,rowindex]=max(abs(A(i:rows,i:cols))); 
        [maxm,colindex]=max(maxc); 
        row=rowindex(colindex)+i-1; 
        col=colindex+i-1; 
         
        % Κρατάμε τις εναλλαγές των στηλών σε άλλων πίνακα 
        temp=unknown(i); 
        unknown(i)=unknown(col); 
        unknown(col)=temp; 
        
        temp_a=A(i,:); 
        A(i,:)=A(row,:); 
        A(row,:)=temp_a; 
         
        temp_b=B(i,:); 
        B(i,:)=B(row,:); 
        B(row,:)=temp_b; 
         
        temp_a_col=A(:,i); 
        A(:,i)=A(:,col); 
        A(:,col)=temp_a_col; 



 
 

60 
 

  
        if A(i,i)==0 
          break 
        end 
  
        B(i+1:rows)=B(i+1:rows)-B(i)*A(i+1:rows,i)/A(i,i); 
        A(i+1:rows,1:cols)=A(i+1:rows,1:cols)-
A(i+1:rows,i)*A(i,1:cols)/A(i,i); 
        
    end 
     
    %Διαιρούμε με τον πρώτο για να έχουμε μονάδα 
    for i=1:1:rows 
        B(i,:)=B(i,:)/A(i,i); 
        A(i,:)=A(i,:)/A(i,i); 
    end 
     
    [m,n]=size(A); 
    answer_temp=zeros(n,1); 
    answer=zeros(n,1); 
  
    for j=m:-1:2 
  
        idx=j-1:-1:1; 
  
        d_A=(A(idx,j)/A(j,j))*A(j,:); 
        d_B=(A(idx,j)/A(j,j))*B(j,:); 
  
        A(idx,:)=A(idx,:)-d_A; 
        B(idx,:)=B(idx,:)-d_B; 
  
    end 
      
    F=[A,B]; 
     
    i=m; 
    while i>0 
        answer_temp(i)=B(i)/A(i,i); 
        i=i-1; 
    end 
  
    for i=1:n 
        answer(unknown(i),1) = answer_temp(i); 
    end 
     
    t=toc; 
     
end 
  
end 
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Συνάρτηση gauss_jordan_complete_pivoting_gpu 

function [F,answer,t]=gauss_jordan_complete_pivoting_gpu(A,B) 
  
if nargin==2 
     
    g = gpuDevice(); 
    A=gpuArray(A); 
    B=gpuArray(B); 
    tic; 
    [rows,cols]=size(A); 
     
    for i=1:cols 
        unknown(i,1)=i; 
    end 
     
    for i=1:1:rows-1 
  
        [maxc,rowindex]=max(abs(A(i:rows,i:cols))); 
        [maxm,colindex]=max(maxc); 
        row=rowindex(colindex)+i-1; 
        col=colindex+i-1; 
  
        % Κρατάμε τις εναλλαγές των στηλών σε άλλων πίνακα 
        temp=unknown(i); 
        unknown(i)=unknown(col); 
        unknown(col)=temp; 
        
        temp_a=A(i,:); 
        A(i,:)=A(row,:); 
        A(row,:)=temp_a; 
         
        temp_b=B(i,:); 
        B(i,:)=B(row,:); 
        B(row,:)=temp_b; 
         
        temp_a_col=A(:,i); 
        A(:,i)=A(:,col); 
        A(:,col)=temp_a_col; 
  
        if A(i,i)==0 
          break 
        end 
  
        B(i+1:rows)=B(i+1:rows)-B(i)*A(i+1:rows,i)/A(i,i); 
        A(i+1:rows,1:cols)=A(i+1:rows,1:cols)-
A(i+1:rows,i)*A(i,1:cols)/A(i,i); 
        
    end 
  
    %Διαιρούμε με τον πρώτο για να έχουμε μονάδα 
    for i=1:1:rows 
        B(i,:)=B(i,:)/A(i,i); 
        A(i,:)=A(i,:)/A(i,i); 
    end 
     
    [m,n]=size(A); 
    answer_temp=zeros(n,1,'gpuArray'); 
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    answer=zeros(n,1,'gpuArray'); 
     
    for j=m:-1:2 
  
        idx=j-1:-1:1; 
  
        d_A=(A(idx,j)/A(j,j))*A(j,:); 
        d_B=(A(idx,j)/A(j,j))*B(j,:); 
  
        A(idx,:)=A(idx,:)-d_A; 
        B(idx,:)=B(idx,:)-d_B; 
  
    end 
      
    F=[A,B]; 
  
    i=m; 
    while i>0 
        answer_temp(i)=B(i)/A(i,i); 
        i=i-1; 
    end 
  
    for i=1:n 
        answer(unknown(i),1) = answer_temp(i); 
    end 
     
    F=gather(F); 
    answer=gather(answer); 
    t=toc; 
    wait(g); 
     
end 
  
end 
 

Κώδικας πειράματος nxn 

R=[100:100:5000]; 
[rows,cols]=size(R); 
  
time=zeros(5,1); 
t_avg=zeros(1,cols); 
  
time_gpu=zeros(5,1); 
t_avg_gpu=zeros(1,cols); 
  
for i=1:1:cols 
    m=R(i); 
    n=R(i); 
    for j=1:1:5 
        [A,B]=random_matrix(m,n); 
        [F,answer,t]=gauss_jordan_complete_pivoting(A,B); 
        
[F_gpu,answer_gpu,t_gpu]=gauss_jordan_complete_pivoting_gpu(A,B); 
        time(j)=t; 
        time_gpu(j)=t_gpu; 
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    end 
     
    t_avg(i)=sum(time)/5; 
    t_avg_gpu(i)=sum(time_gpu)/5; 
end 
  
speed_up=t_avg./t_avg_gpu; 
  
plot(R,t_avg,R,t_avg_gpu); 
legend('CPU','GPU'); 
xlabel('Dimensions'); 
ylabel('Time'); 
figure; 
  
plot(R,speed_up); 
xlabel('Dimensions'); 
ylabel('Speed Up'); 
 

Κώδικας πειράματος nx2n 

R=[100:100:2500]; 
[rows,cols]=size(R); 
  
time=zeros(5,1); 
t_avg=zeros(1,cols); 
  
time_gpu=zeros(5,1); 
t_avg_gpu=zeros(1,cols); 
  
for i=1:1:cols 
    m=R(i); 
    n=R(i)*2; 
    for j=1:1:5 
        [A,B]=random_matrix(m,n); 
        [F,answer,t]=gauss_jordan_complete_pivoting(A,B); 
        
[F_gpu,answer_gpu,t_gpu]=gauss_jordan_complete_pivoting_gpu(A,B); 
        time(j)=t; 
        time_gpu(j)=t_gpu; 
    end 
     
    t_avg(i)=sum(time)/5; 
    t_avg_gpu(i)=sum(time_gpu)/5; 
end 
  
speed_up=t_avg./t_avg_gpu; 
  
plot(R,t_avg,R,t_avg_gpu); 
legend('CPU','GPU'); 
xlabel('Dimensions'); 
ylabel('Time'); 
figure; 
  
plot(R,speed_up); 
xlabel('Dimensions'); 
ylabel('Speed Up'); 
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4.4 Προβλήματα και αντιμετώπιση 
 

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισα κατά την συγγραφή του κώδικα ήταν ότι έπρεπε 
να γίνει βελτιστοποίηση των συναρτήσεων, γιατί αργούσαν αρκετά να εκτελεστούν, ειδικά 
στις μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι δείκτες στους πίνακες καθώς και οι εντολές if, 
καθυστερούν αρκετά τον κώδικα στην  GPU, οπότε προσπάθησα όσο ήταν δυνατόν να 
μειώσω την χρήση των δεικτών καθώς και την χρήση της εντολής if. 

Παράδειγμα: 

for j=m:-1:2 
    for i=j-1:-1:1 
        s=(A(i,j)/A(j,j)); 
        A(i,:)=A(i,:)-A(j,:)*s; 
        B(i,:)=B(i,:)-B(j,:)*s; 
    end 
end 
 

Για να βελτιώσω τον χρόνο εκτέλεσης, αντικατέστησα την for με μια μεταβλητή όπου 
αποθηκεύω τις τιμές που πρέπει να πάρει συμφώνα με τις επαναλήψεις που θέλω να 
πραγματοποιήσει ο κώδικας μου. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ενώ η διεργασία είναι ίδια με μιας for, ο χρόνος που 
απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι επαναλήψεις είναι σημαντικά πιο μικρός. 

for j=m:-1:2 
  
    % Θέτουμε σε μια μεταβλητή idx τιμές από j-1 με βήμα -1 έως το 1 
    % π.χ αν το j=4 τότε το idx θα έχει τιμές 3 2 1 
    idx=j-1:-1:1; 
  
    d_A=(A(idx,j)/A(j,j))*A(j,:); 
    d_B=(A(idx,j)/A(j,j))*B(j,:); 
  
    A(idx,:)=A(idx,:)-d_A; 
    B(idx,:)=B(idx,:)-d_B; 
  
end 
 

Διαστάσεις πινάκα GPU old (sec) GPU new (sec) 
100x100 6.5919 0.4695 
200x200 27.6264 1.1772 
300x300 67.4894 2.4594 
400x400 120.8608 4.4751 
500x500 190.7917 6.4535 

Πίνακας 4.1 Τιμές πριν και μετά την βελτιστοποίηση του κώδικα για την GPU 
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5 Υπολογιστικά αποτελέσματα 
 

5.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα υπολογιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν από 
την εκτέλεση των πειραμάτων, για τις μεθόδους Gauss Jordan με μερική και πλήρη 
οδήγηση. Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκε ένας 4πύρηνος επεξεργαστής Intel(R) Core(TM) 
i5 760 2.80GHz με RAM 4GB και μια κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce GT 430, 96 πυρήνων 
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά όπως μας τα δίνει η εντολή gpuDevice του Matlab.  

 

gpuDevice 
  
ans =  
  
  CUDADevice with properties: 
  
                      Name: 'GeForce GT 430' 
                     Index: 1 
         ComputeCapability: '2.1' 
            SupportsDouble: 1 
             DriverVersion: 8 
            ToolkitVersion: 6.5000 
        MaxThreadsPerBlock: 1024 
          MaxShmemPerBlock: 49152 
        MaxThreadBlockSize: [1024 1024 64] 
               MaxGridSize: [65535 65535 65535] 
                 SIMDWidth: 32 
               TotalMemory: 1.0737e+09 
           AvailableMemory: 833579417 
       MultiprocessorCount: 2 
              ClockRateKHz: 1460000 
               ComputeMode: 'Default' 
      GPUOverlapsTransfers: 1 
    KernelExecutionTimeout: 1 
          CanMapHostMemory: 1 
           DeviceSupported: 1 
            DeviceSelected: 1 

 

Για κάθε μέθοδο εκτελέστηκαν δυο είδη πειραμάτων: 

1. Για γραμμικά συστήματα 𝑛 × 𝑛 όπου 𝑛 = 100,200, … , 5000 και 
2. για γραμμικά συστήματα 𝑛 × 2𝑛 όπου 𝑛 = 100,200, … , 2500 

και για τα δύο είδη, σε κάθε διάσταση εκτελέστηκαν 5 τυχαίοι υπολογισμοί και οι χρόνοι 
που παρουσιάζονται αφορούν τον μέσο χρόνο εκτέλεσής τους. 

 



 
 

66 
 

5.2 Απαλοιφή Gauss Jordan με μερική οδήγηση 
 

5.2.1 Πείραμα nxn 
 

Διαστάσεις πίνακα CPU (sec) GPU (sec) Speed Up (CPU/GPU) 
100x100 0.0193 0.4695 0.0411 
200x200 0.0937 1.1772 0.0796 
300x300 0.2764 2.4594 0.1124 
400x400 0.8294 4.4751 0.1853 
500x500 1.9988 6.4535 0.3097 
600x600 4.0469 8.9899 0.4502 
700x700 6.8365 11.7922 0.5797 
800x800 10.8199 15.1002 0.7165 
900x900 15.6253 19.8761 0.7861 
1000x1000 21.7343 22.8939 0.9493 
1100x1100 28.1933 27.7061 1.0176 
1200x1200 36.8460 33.8636 1.0881 
1300x1300 46.7618 39.5681 1.1818 
1400x1400 57.5742 46.5925 1.2357 
1500x1500 71.5788 55.0252 1.3008 
1600x1600 90.2256 64.6973 1.3946 
1700x1700 101.8824 75.1999 1.3548 
1800x1800 118.3961 85.3536 1.3871 
1900x1900 135.9968 98.9280 1.3747 
2000x2000 155.5933 110.4515 1.4087 
2100x2100 177.1267 128.9645 1.3735 
2200x2200 212.8663 145.6903 1.4611 
2300x2300 258.6290 164.4080 1.5731 
2400x2400 273.8846 183.7998 1.4901 
2500x2500 286.6970 199.4118 1.4377 
2600x2600 320.3152 223.6714 1.4321 
2700x2700 353.3129 249.9623 1.4135 
2800x2800 392.8935 272.9293 1.4395 
2900x2900 433.5269 300.7000 1.4417 
3000x3000 477.8222 330.5485 1.4455 
3100x3100 527.6991 367.7458 1.4350 
3200x3200 595.3288 416.0075 1.4311 
3300x3300 657.1535 454.3339 1.4464 
3400x3400 718.5766 489.2308 1.4688 
3500x3500 788.1477 531.2822 1.4835 
3600x3600 852.6707 569.3625 1.4976 
3700x3700 924.9093 611.7226 1.5120 
3800x3800 1000.0010 655.2460 1.5261 
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3900x3900 1078.7432 714.8503 1.5090 
4000x4000 1163.6317 815.1094 1.4276 
4100x4100 1253.0098 948.3501 1.3213 
4200x4200 1284.0687 895.1616 1.4345 
4300x4300 1370.2676 938.7835 1.4596 
4400x4400 1468.7953 987.3391 1.4876 
4500x4500 1567.4654 1060.6418 1.4778 
4600x4600 1673.0809 1116.6780 1.4983 
4700x4700 1799.7982 1178.0946 1.5277 
4800x4800 1910.2378 1278.1778 1.4945 
4900x4900 2043.4798 1479.7831 1.3809 
5000x5000 2139.8398 1580.0331 1.3885 

Πίνακας 5.1 Αποτελέσματα Gauss Jordan με μερική οδήγηση για συστήματα nxn 

 

 

 
Εικόνα 5.1 Χρόνοι εκτέλεσης CPU και GPU για γραμμικά συστήματα nxn 
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Εικόνα 5.2 Speed up για γραμμικά συστήματα nxn 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα η CPU είναι ταχύτερη έως και την διάσταση 
𝟏𝟎𝟎𝟎 × 𝟏𝟎𝟎𝟎. Από κει και πέρα η GPU γίνεται ταχύτερη, και σταδιακά βλέπουμε ότι όσο 
μεγαλύτερες διαστάσεις πινάκων έχουμε τόσο μεγαλώνει η διαφορά ανάμεσα στην CPU και 
στην GPU. Η μέγιστη τιμή του speed up εμφανίζεται στους πίνακες με διάσταση 𝟐𝟑𝟎𝟎 ×
𝟐𝟑𝟎𝟎. 

Επίσης από την εικόνα 5.2 διαπιστώνουμε ότι στις μεγαλύτερες διαστάσεις παρατηρείται 
αύξηση στην βελτιστοποίηση. 

 

5.2.2 Πείραμα nx2n 
 

Διαστάσεις πίνακα CPU (sec) GPU (sec) SPEED UP (CPU/GPU) 
100x200 0.0487 2.1115 0.0231 
200x300 0.1376 1.6522 0.0833 
300x600 0.6369 3.7025 0.1720 
400x800 1.8809 5.5064 0.3416 
500x1000 4.4609 8.7821 0.5080 
600x1200 8.7702 12.5532 0.6986 
700x1400 14.7201 16.7907 0.8767 
800x1600 22.4905 21.8600 1.0288 
900x1800 31.4941 27.7771 1.1338 
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1000x2000 42.3678 35.8367 1.1822 
1100x2200 56.6550 43.2504 1.3099 
1200x2400 72.8283 53.4275 1.3631 
1300x2600 91.4756 65.4674 1.3973 
1400x2800 105.9038 78.1456 1.3552 
1500x3000 128.3120 92.8000 1.3827 
1600x3200 153.3911 111.7332 1.3728 
1700x3400 180.6573 130.7240 1.3820 
1800x3600 212.9757 151.6518 1.4044 
1900x3800 248.9741 175.6325 1.4176 
2000x4000 288.0904 199.2680 1.4457 
2100x4200 330.9128 231.2239 1.4311 
2200x4400 378.6132 264.0893 1.4337 
2300x4600 432.0405 298.5634 1.4471 
2400x4800 487.9714 339.7138 1.4364 
2500x5000 550.4394 382.6598 1.4385 

Πίνακας 5.2 Αποτελέσματα Gauss Jordan με μερική οδήγηση για συστήματα nx2n 

 

 

 
Εικόνα 5.3 Χρόνοι εκτέλεσης CPU και GPU για γραμμικά συστήματα nx2n 
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Εικόνα 5.4 Speed up για γραμμικά συστήματα nx2n 

 

Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρατηρούμε ότι η CPU είναι ταχύτερη έως την 
διάσταση 𝟕𝟎𝟎 × 𝟏𝟒𝟎𝟎 και από την διάσταση 𝟖𝟎𝟎 × 𝟏𝟔𝟎𝟎 η GPU αρχίζει να γίνεται 
ταχύτερη. Παρατηρούμε ότι η μέγιστη τιμή του speed up είναι για τους πίνακες με 
διάσταση 𝟐𝟑𝟎𝟎 × 𝟒𝟔𝟎𝟎. Όπως και στο προηγούμενο πείραμα έτσι και εδώ, η 
βελτιστοποίηση παρουσιάζει αύξηση για τις μεγαλύτερες διαστάσεις πινάκων. 

 

5.3 Απαλοιφή Gauss Jordan με πλήρη οδήγηση 
 

5.3.1 Πείραμα nxn 
 

Διαστάσεις πίνακα CPU (sec) GPU (sec) SPEED UP (CPU/GPU) 
100x100 0.0196 0.5938 0.0329 
200x200 0.0945 1.3537 0.0698 
300x300 0.2497 2.5842 0.0966 
400x400 0.7132 4.7926 0.1488 
500x500 1.8209 8.3726 0.2175 
600x600 3.8009 10.2936 0.3692 
700x700 7.2333 14.1781 0.5102 
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800x800 11.7628 18.2764 0.6436 
900x900 17.7883 22.7456 0.7821 
1000x1000 24.6280 27.8844 0.8832 
1100x1100 32.6991 33.7550 0.9687 
1200x1200 42.6071 40.3887 1.0549 
1300x1300 54.0147 48.0545 1.1240 
1400x1400 66.8016 56.6686 1.1788 
1500x1500 80.5603 66.4623 1.2121 
1600x1600 98.3366 77.5932 1.2673 
1700x1700 115.6913 89.9372 1.2864 
1800x1800 134.4455 102.8806 1.3068 
1900x1900 154.9860 118.0406 1.3130 
2000x2000 176.5576 137.0984 1.2878 
2100x2100 202.1938 153.2345 1.3195 
2200x2200 230.7006 171.1358 1.3481 
2300x2300 261.1352 198.3878 1.3163 
2400x2400 294.4253 215.1876 1.3682 
2500x2500 330.3139 244.5628 1.3506 
2600x2600 370.4296 269.4282 1.3749 
2700x2700 412.4517 300.5897 1.3721 
2800x2800 457.9962 333.4242 1.3736 
2900x2900 510.1201 362.9229 1.4056 
3000x3000 561.9834 403.6400 1.3923 
3100x3100 617.5019 438.9135 1.4069 
3200x3200 677.5274 482.4101 1.4045 
3300x3300 740.3074 519.9413 1.4238 
3400x3400 810.0084 562.2825 1.4406 
3500x3500 881.3681 614.9394 1.4333 
3600x3600 955.4334 665.1262 1.4365 
3700x3700 1035.5940 723.4956 1.4314 
3800x3800 1123.9790 774.5993 1.4510 
3900x3900 1210.8390 831.1646 1.4568 
4000x4000 1299.7970 887.2678 1.4649 
4100x4100 1407.6080 945.6428 1.4885 
4200x4200 1510.3380 1015.3500 1.4875 
4300x4300 1630.8540 1085.5680 1.5023 
4400x4400 1730.3640 1151.8640 1.5022 
4500x4500 1858.5760 1228.3830 1.5130 
4600x4600 2000.5560 1336.2420 1.4972 
4700x4700 2132.9570 1403.0370 1.5202 
4800x4800 2281.1860 1516.5850 1.5042 
4900x4900 2412.9260 1616.7400 1.4925 
5000x5000 2563.3760 1717.0900 1.4929 

Πίνακας 5.3 Αποτελέσματα Gauss Jordan με πλήρη οδήγηση για συστήματα nxn 
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Εικόνα 5.5 Χρόνοι εκτέλεσης CPU και GPU για γραμμικά συστήματα nxn 

 
Εικόνα 5.6 Speed up για γραμμικά συστήματα nxn 
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Όπως και στην απαλοιφή Gauss Jordan με μερική οδήγηση, έτσι και εδώ παρατηρούμε ότι η 
CPU είναι ταχύτερη έως την διάσταση 𝟏𝟏𝟎𝟎 × 𝟏𝟏𝟎𝟎 και από την διάσταση 𝟏𝟐𝟎𝟎 × 𝟏𝟐𝟎𝟎 η 
GPU αρχίζει να γίνεται ταχύτερη. Παρατηρούμε ότι η μέγιστη τιμή του speed up είναι για 
τους πίνακες με διάσταση 𝟒𝟕𝟎𝟎 × 𝟒𝟕𝟎𝟎. Επίσης και εδώ η βελτιστοποίηση έχει αύξηση για 
τις μεγάλες διαστάσεις των πινάκων. 

 

5.3.2 Πείραμα nx2n 
 

Διαστάσεις πίνακα CPU (sec) GPU (sec) SPEED UP (CPU/GPU) 
100x200 0.0391 0.6665 0.0587 
200x300 0.1858 1.6735 0.1110 
300x600 0.6797 4.1779 0.1627 
400x800 2.0339 6.7511 0.3013 
500x1000 5.0872 10.6063 0.4796 
600x1200 10.5188 15.5904 0.6747 
700x1400 17.8681 21.8977 0.8160 
800x1600 26.4583 27.2580 0.9707 
900x1800 37.7644 34.9797 1.0796 
1000x2000 51.1988 44.1129 1.1606 
1100x2200 66.7349 54.8315 1.2171 
1200x2400 84.6861 67.2304 1.2596 
1300x2600 104.2238 81.7515 1.2749 
1400x2800 127.9505 98.9729 1.2928 
1500x3000 154.9270 117.0006 1.3242 
1600x3200 186.0034 138.1784 1.3461 
1700x3400 224.5463 164.2610 1.3670 
1800x3600 260.2684 188.4792 1.3809 
1900x3800 304.3667 219.0789 1.3893 
2000x4000 352.5851 250.8629 1.4055 
2100x4200 407.0191 289.2589 1.4071 
2200x4400 466.7891 325.9005 1.4323 
2300x4600 531.6220 366.9475 1.4488 
2400x4800 602.2511 414.6914 1.4523 
2500x5000 679.2008 470.2357 1.4444 

Πίνακας 5.4 Αποτελέσματα Gauss Jordan με πλήρη οδήγηση για συστήματα nx2n 
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Εικόνα 5.7 Χρόνοι εκτέλεσης CPU και GPU για γραμμικά συστήματα nxn 

 
Εικόνα 5.8 Speed up για γραμμικά συστήματα nx2n 
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Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρατηρούμε ότι η CPU είναι ταχύτερη έως την 
διάσταση 𝟖𝟎𝟎 × 𝟏𝟔𝟎𝟎 και από την διάσταση 𝟗𝟎𝟎 × 𝟏𝟖𝟎𝟎 η GPU αρχίζει να γίνεται 
ταχύτερη. Παρατηρούμε ότι η μέγιστη τιμή του speed up είναι για τους πίνακες με 
διάσταση 𝟐𝟒𝟎𝟎 × 𝟒𝟖𝟎𝟎. Όπως και στα προηγούμενα πείραμα έτσι και εδώ, η 
βελτιστοποίηση παρουσιάζει αύξηση για τις μεγαλύτερες διαστάσεις πινάκων. 

 

Από τα υπολογιστικά αποτελέσματα, παρατηρούμε ότι η CPU είναι ταχύτερη για μικρές 
διαστάσεις πινάκων, σε αντίθεση με την GPU είναι ταχύτερη για τις μεγαλύτερες 
διαστάσεις. Αυτό είναι φυσιολογικό γιατί η GPU ανταποκρίνεται καλύτερα για μεγάλα 
υπολογιστικά προβλήματα, σε αντίθεση με τα μικρά προβλήματα, όπου η GPU δεν 
προλαβαίνει να ενεργοποιήσει όλους τους πόρους της, με αποτέλεσμα να καθυστερεί σε 
σχέση με την CPU. 
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6 Συμπεράσματα 
 

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 
 

Στις μέρες μας οι κάρτες γραφικών έχουν γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο, γιατί διαθέτουν 
μεγάλη υπολογιστική δύναμη, καθώς και μεγάλη ικανότητα παραλληλοποίησης. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα οι κάρτες γραφικών να μην περιορίζονται μόνο στην επεξεργασία 
γραφικών, που ειδικευόταν μέχρι τώρα, αλλά και για γενικού σκοπού υπολογισμούς. Πλέον 
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των προγραμματιστών, που τους δίνει την 
δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τους πόρους της, για να βελτιώνουν την απόδοση των 
εφαρμογών τους.  

Όπως προκύπτει και από τα υπολογιστικά αποτελέσματα, η GPU είναι ταχύτερη απ’ ότι η 
CPU στα μεγαλύτερα υπολογιστικά προβλήματα. Αυτό είναι λογικό γιατί η GPU 
περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό πυρήνων και είναι ειδικά διαμορφωμένη για να εκτελεί 
παράλληλα πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς. Αυτό που καταφέρνουν οι πυρήνες 
μιας GPU είναι να εκτελούν με πολύ αποδοτικό τρόπο τον ίδιο αλγόριθμο σε ένα μεγάλο 
πλήθος δεδομένων.  

Ο σκοπός της χρήσης της κάρτας γραφικών δεν είναι να αντικαταστήσει τον κεντρικό 
επεξεργαστή, αλλά να επιταχύνει κομμάτια προγραμμάτων τα οποία μπορούν να 
βελτιστοποιηθούν σημαντικά. Το ιδανικό θα ήταν η κάρτα γραφικών και ο κεντρικός 
επεξεργαστής να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, έτσι ώστε να επιτύχουμε την μέγιστη 
δυνατή απόδοση. 

 

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 
 

Πολύ χρήσιμο θα ήταν στο μέλλον να υλοποιηθούν και άλλοι αλγόριθμοι επίλυσης 
γραμμικών συστημάτων τόσο σε CPU όσο και σε GPU ώστε να έχουμε περισσότερα 
αποτελέσματα και να εξάγουμε καλύτερα συμπεράσματα. Θα μπορούσε για παράδειγμα 
να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος του Gauss Seidel. Επίσης θα μπορούσε να γίνει εκτέλεση των 
αλγορίθμων για μεγαλύτερο φάσμα διαστάσεων πινάκων και με ένα πιο εξελιγμένο 
μοντέλο GPU με περισσότερους πυρήνες για πιο γρήγορα αποτελέσματα. Τέλος θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν οι αλγόριθμοι και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, που 
υποστηρίζουν GPU programming εκτός του Matlab, ώστε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά 
τους. 
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