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Ο αλγόριθμος που παρουσιάστηκε στην παρούσα διατριβή 
παρουσιάζει, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της υπολογιστικής 
μελέτης, καλά χαρακτηριστικά όσον αφορά στην πρακτική 
αποτελεσματικότητα. Η υπολογιστική συμπεριφορά του αλγόριθμου ήταν 
λίγο πολύ αναμενόμενη αφού κατέχει παρόμοια αν όχι καλύτερα 
χαρακτηριστικά με τον πρωτεύοντα αλγόριθμο Simplex εξωτερικών 
σημείων. Η ανάπτυξη του δικριτήριου αλγόριθμου έλυσε το πρόβλημα της 
ανάπτυξης του αντίστοιχου δυϊκού του πρωτεύοντος αλγορίθμου Simplex. 

Μερικά όμως προβλήματα – ερωτήματα δεν αντιμετωπίστηκαν με 
ικανοποιητικό τρόπο. Για παράδειγμα η απόδειξη ότι ο αλγόριθμος είναι 
εκθετικός στην ουσία δεν απαντήθηκε ακόμη, όπως δεν απαντήθηκε με 
ικανοποιητικό τρόπο και για τον πρωτεύοντα αλγόριθμο εξωτερικών 
σημείων. Πιο συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες αποδείξεις μη εκθετικότητας 
αφορούν σε πολύ εκφυλισμένα προβλήματα όπου στην ουσία οι λόγοι θ1 
και θ2 είναι πάντοτε ίσοι με αποτέλεσμα η επιλογή της εισερχόμενης 
μεταβλητής να γίνεται αυθαιρέτως. Με άλλα λόγια η εισερχόμενη 
μεταβλητή επιλέγεται κατάλληλα ώστε ο αλγόριθμος να εκτελέσει εκθετικό 
πλήθος επαναλήψεων. Είναι γνωστό ότι κάθε γραμμικό πρόβλημα μπορεί 
να μετασχηματιστεί σε ένα ισοδύναμο μη εκφυλισμένο πρόβλημα. 
Επομένως το πρόβλημα της εκθετικότητας ή πολυωνυμικότητας των 
αλγορίθμων εξωτερικών σημείων παραμένει άλυτο και ως εκ’ τούτου θα 
αποτελέσει την βασική μας μελλοντική ερευνητική προσπάθεια. 

Όταν ένας αλγόριθμος αναπτυχθεί καταβάλλονται προσπάθειες ώστε 
να γενικευτεί σε περισσότερο γενικά προβλήματα από το γραμμικό. 
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Καταβάλλονται επίσης προσπάθειες να εξειδικευτεί σε προβλήματα με 
ειδική δομή. Όσον αφορά στη γενίκευση μελλοντικά θα καταβληθεί 
προσπάθεια ώστε να εφαρμοστούν παρόμοιες μέθοδοι, δηλαδή μέθοδοι που 
υπολογίζουν μη εφικτά σημεία, στο τετραγωνικό πρόβλημα. Ως γνωστόν 
στο τετραγωνικό πρόβλημα  η αντικειμενική συνάρτηση είναι πολυώνυμο 
δευτέρου βαθμού ως προς τις μεταβλητές και όλοι οι περιορισμοί είναι 
γραμμικοί. Πιο συγκεκριμένα η μαθηματική του μορφή είναι η παρακάτω 
 
     min (ή max) xTQx + cTx 
      μ.π.  Ax = b 
        x ≥ 0 
 
όπου Q είναι ένα nxn μητρώο πραγματικών αριθμών, δηλαδή Q∈Rnxn, 
c∈Rn, A∈Rmxn, b∈Rm και x∈Rn είναι το διάνυσμα των αγνώστων 
μεταβλητών. Είναι γνωστό ότι στην περίπτωση που το τετραγωνικό 
πρόβλημα είναι κοίλο, δηλαδή το πρόβλημα είναι μεγιστοποίησης και το 
μητρώο Q είναι θετικά ημιορισμένο (για κάθε x είναι xTQx ≥0) τότε το 
πρόβλημα θα είναι ή αδύνατο ή βέλτιστο ή απεριόριστο και μάλιστα στην 
περίπτωση που είναι βέλτιστο θα υπάρχει μια βέλτιστη κορυφή  (ένα 
βέλτιστο βασικό σημείο). Υπάρχουν επομένως όλες οι ενδείξεις ώστε οι 
διαδικασίες των εξωτερικών σημείων να βρουν εφαρμογή και σ’ αυτό το 
ενδιαφέρον πρόβλημα. 
 Οι αλγόριθμοι αναπτύχθηκαν για το γενικό γραμμικό πρόβλημα. Όμως 
στην πράξη τα γενικά γραμμικά προβλήματα συνήθως επιβάλλουν πάνω 
όρια στις τιμές των μεταβλητών απόφασης. Έτσι το γενικό γραμμικό 
πρόβλημα μπορεί να πάρει τη μαθηματική μορφή 
 
     min (ή max) cTx 
      μ.π.  Ax = b 
        0 ≤ x ≤ u 
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όπου c∈Rn, A∈Rmxn, b∈Rm και x∈Rn και u∈Rn ή την λίγο πιο γενική 
μορφή 
 
     min (ή max) cTx 
      μ.π.  Ax = b 
        l ≤ x ≤ u 
 
όπου l∈Rn. 
 Λόγω της πρακτικής αξίας των παραπάνω δυο μορφών είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρον να γενικευτούν οι αλγόριθμοι εξωτερικών σημείων ώστε να 
δουλεύουν απευθείας στις μορφές αυτές κάτι που έγινε στους εφικτούς 
αλγόριθμους Simplex καθώς και στους αλγόριθμους εσωτερικών σημείων. 
Στην μελλοντική μας έρευνα συγκαταλέγεται και η προσπάθεια ανάπτυξης 
μορφών των αλγορίθμων εξωτερικών σημείων οι οποίες να χειρίζονται 
αποτελεσματικά στην πράξη τις παραπάνω δυο μορφές του γενικού 
γραμμικού προβλήματος. 
 Σε σχέση με τις εξειδικεύσεις του αλγορίθμου στα ειδικά γραμμικά 
προβλήματα, όπως για παράδειγμα είναι τα προβλήματα της αντιστοίχισης, 
μεταφοράς, μεγίστης ροής και ροής ελαχίστου κόστους μεταξύ άλλων 
αναμένεται ότι ο αλγόριθμος θα παρουσιάσει ανάλογη υπολογιστική 
συμπεριφορά. Η εξειδίκευση του αλγόριθμου ώστε να κάνει καλή χρήση 
της ισχυρής δομής των προβλημάτων δικτυακής βελτιστοποίησης φαίνεται 
ότι είναι ένας εφικτός ερευνητικός στόχος, κάτι που απέδωσε ήδη καρπούς 
για τον πρωτεύοντα αλγόριθμο Simplex εξωτερικών σημείων, βλέπε 
Sifaleras, A. (2006), [διδακτορικό σε πρόοδο]. 
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