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Προγράµµατα διατριβής  
 
 

1- Πώς να υπολογίσετε τον αντίστροφο πίνακα  

2- Πώς να µετατρέψετε την MPS µορφή σε LP µορφή 

3- Μορφή πίνακα αλγόριθµου simplex  

4- Επαναληπτικός Αλγόριθµος simplex  

5- Εξωτερικός Αλγόριθµος simplex 

6- Πώς να βρείτε το χρόνο της ΚΜΕ για τα προγράµµατα αυτά  

7- Πώς να αναπαραγάγετε τυχαία βέλτιστα LP προβλήµατα (matlabe) 

8- Μορφή πίνακα αλγόριθµου simplex () 

9- Επαναληπτικός Αλγόριθµος simplex από µονή τεχνητή µεταβλητή  

10- Epsa eta_outer (matlabe) 

11- Επαναληπτικός Αλγόριθµος simplex (matlabe) 

      12-Εξωτερικός Αλγόριθµος simplex (matlabe) 

      13-MPI πίνακας Αλγορίθµου simplex. 
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Η µέθοδος  Simplex, η δηµοφιλέστερη µέθοδος για τα γραµµικά προγράµµατα (LPs), 

έχει δύο σηµαντικές παραλλαγές. Είναι η αναθεωρηµένη µορφή η µορφή του πλήρους tableau 

ή πλήρους πίνακα. Σήµερα, ουσιαστικά όλες οι σηµαντικές υλοποιήσεις χρησιµοποιούν την 

αναθεωρηµένη µορφή επειδή είναι περισσότερο αποτελεσµατική σε αραιά LPs που είναι τα 

πιο κοινά. 

Ωστόσο, η µέθοδος έχει επίσης πλεονεκτήµατα. Κατ' αρχήν, ο πλήρης πίνακας µπορεί 

να είναι πολύ αποτελεσµατικός για τα πυκνά προβλήµατα. ∆εύτερον, η µέθοδος του πλήρη 

πίνακα µπορεί εύκολα και αποτελεσµατικά να επεκταθεί σε έναν κατανεµηµένο αλγόριθµο. 

Ενώ τα πυκνά προβλήµατα συναντιούνται σπάνια στην πράξη , εµφανίζονται συχνά σε 

µερικές σηµαντικές εφαρµογές όπως στον ψηφιακό σχεδιασµό φίλτρων, την κατηγοριοποίηση 

κειµένων, την επεξεργασία εικόνας και την επίλυση προβληµάτων χρονοδροµολόγησης µε τη 

µέθοδο των χαλαρώσεων των περιορισµών. 



Υλοποιούµε δύο αλγορίθµους πλήρους πίνακα. Ο πρώτος, µια σειριακή εφαρµογή, 

είναι αποτελεσµατικός για µικρά και µεσαίου µεγέθους πυκνά προβλήµατα. Ο δεύτερος, µια 

απλή επέκταση του πρώτου, είναι ένας κατανεµηµένος αλγόριθµος. Εφαρµόζουµε έναν 

αλγόριθµο που µετατρέπει την MPS µορφή σε µορφή LP και µετατρέπουµε ένα υποσύνολο 

των προβληµάτων συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων από το NETLIB. 

Παρουσιάζουµε µια ανάλυση δύο γνωστών  σχηµάτων ανάστροφης βάσης: (ι) Τη 

µορφή γινοµένου της αντίστροφης (PFI) και (ιι) µια τροποποίηση της προηγούµενης µεθόδου 

(MPFI) και την ενσωµατώνουµε µε τον Αλγόριθµο Εξωτερικών Σηµείων Τύπου Simplex 

(EPSA). Τα αποτελέσµατα µιας υπολογιστικής µελέτης µε ένα υποσύνολο των προβληµάτων 

συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων από τη βιβλιοθήκη NETLIB δείχνουν ότι η µέθοδος (MPFI) 

είναι 1,60 φορές γρηγορότερα από τη µέθοδο (PFI) στα περισσότερα προβλήµατα. 

Εφαρµόζουµε τον αλγόριθµο simplex εξωτερικών σηµείων. Αυτός ο αλγόριθµος 

φαίνεται να είναι αποδοτικότερος από τον κλασσικό πρωτεύοντα αλγόριθµο simplex (PSA), 

που υιοθετεί τον κανόνα Dantzig. Οι προκαταρκτικές υπολογιστικές µελέτες για τα τυχαία 

παραγόµενα αραιά γραµµικά προγράµµατα υποστηρίζουν αυτήν την πεποίθηση. Αν και η 

υπολογιστική προσπάθεια που απαιτείται σε κάθε επανάληψη του EPSA απαιτεί περισσότερο 

χρόνο απ`ότι µια  επανάληψη του PSA, η βελτίωση EPSA προέρχεται από το γεγονός ότι 

απαιτεί  επαρκώς λιγότερες επαναλήψεις από τον PSA. Επιπλέον, καθώς το µέγεθος του 

προβλήµατος αυξάνεται και οι µειώσεις πυκνότητας προβλήµατος, ελαττώνεται ο EPSA 

γίνεται σχετικά γρηγορότερα. 
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The Simplex Method, the most popular method for solving Linear Programs (LPs), has 

two major variants. They are the revised method and the standard, or full tableau method. 

Today, virtually all serious implementations are of the revised method because it is more 

efficient for sparse LPs which are the most common.  

However, the full tableau method has advantages as well. First, the full tableau can be 

very effective for dense problems. Second, a full tableau method can easily and effectively be 

extended to a coarse grained distributed algorithm. While dense problems are uncommon in 

general, they occur frequently in some important applications such as digital filter design, text 

categorization, image processing and relaxations of scheduling problems. 

We implement two full tableau algorithms. The first, a serial implementation, is 

effective for small to moderately sized dense problems. The second, a simple extension of the 



first, is a distributed algorithm. We implement an algorithm which converts MPS format to LP 

format and  we convert a subset of benchmark problems from NETLIB. 

We present an analysis of two well-known updating schemes for basis inverse: (i) The 

Product Form of the Inverse ( PFI ) and (ii) A Modification of the Product Form Inverse ( 

MPFI )  and incorporate it with EPSA. Computation results with a subset of  benchmark 

problems from NETLIB  indicate that the Modification of the Product Form of the Inverse is 

1.60 times faster than the product form of the inverse in most problems. 

We implement the exterior point simplex. This algorithm seems to be more efficient 

than the classical primal simplex algorithm (PSA), employing Dantzig’s rule. Preliminary 

computational studies on randomly generated sparse linear programs support this belief. 

Although the computational effort required in each step of EPSA requires more time 

compared to an iteration step of PSA, the improvement of EPSA comes from the fact that it 

requires adequately less iterations than PSA. Moreover, as the problem size increases and the 

problem density decreases, EPSA gets relatively faster. 
 

 

 



  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Εισαγωγή 

Ο γραµµικός προγραµµατισµός είναι ενας σχετικά νέος µαθηµατικός κλάδος, που 

χρονολογείται από την εφεύρεση της µεθόδου Simplex από Γ. Β. Dantzig το 1947. 

Ιστορικά, η ανάπτυξη του γραµµικού προγραµµατισµού επηρεάζεται κυρίως από τις 

εφαρµογές του στην οικονοµία και τη διοίκηση. Ο Dantzig ανέπτυξε αρχικά τη µέθοδο 

Simplex για να λύσει τα προβλήµατα προγραµµατισµού της Πολεµικής Αεροπορίας των 

Η.Π.Α. και ο προγραµµατισµός και ο σχεδιασµός κυριαρχούν ακόµα στις εφαρµογές του 

γραµµικού προγραµµατισµού. Ένας λόγος για το οποίο ο γραµµικός προγραµµατισµός 

είναι ένας σχετικά νέος τοµέας είναι ότι µόνο τα πολύ µικρά  προβλήµατα γραµµικού 

προγραµµατισµού µπορούν να λυθούν χωρίς  υπολογιστή. 

Η µέθοδος simplex  παραµένει ακόµα µια από τις αποτελεσµατικότερες  µεθόδους 

για µια µεγάλη πλειοψηφία πρακτικών προβληµάτων. Αν και διάφορες παραλλαγές της 

µεθόδου simplex έχουν αναπτυχθεί, καµία από αυτές δεν  έχει πολυωνυµική χρονική 

πολυπλοκότητα (Terlaky και Zhang 1993). ∆ηλαδή η µέθοδος simplex  µπορεί να 

απαιτήσει υπολογιστική προσπάθεια που αυξάνεται εκθετικά µε το µέγεθος των 

δεδοµένων του προβλήµατος. Ως εκ τούτου, η µέθοδος simplex δεν θεωρείται 

αποτελεσµατική από θεωρητική άποψη αντίθετα προς την πρακτική αποτελεσµατικότιτά 

της. 

Ο πρώτος αποτελεσµατικός αλγόριθµος του οποίου η υπολογιστική 

πολυπλοκότητα αυξάνεται πολυωνυµικά στο µέγεθος προβλήµατος εφευρέθηκε από 

Khachian το 1979 και καλείται ελλειψοειδής αλγόριθµος. Αλλά η απόδοση αυτού του 

αλγορίθµου είναι κακή για τα πρακτικά προβλήµατα συγκρινόµενα µε τη µεθόδο simplex. 
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Το 1984, ο Karmarkar παρουσίασε έναν νέο πολυωνυµικό αλγόριθµο για LP που 

πλησιάζει τη βέλτιστη λύση από το εσωτερικό της εφικτής περιοχής (Karmarkar 1984). 

Από τότε που το κλασσικό άρθρο του Karmarkar δηµοσιεύθηκε, πολλά άρθρα έχουν 

γραφτεί για τις µεθόδους εσωτερικού σηµείου (Roos, 1997 και Wright, 1997). Όπως 

δείχνουν οι θεωρητικές ιδιότητές τους, οι µέθοδοι εσωτερικού  σηµείου λειτουργούν καλά 

για τα πρακτικά προβλήµατα στην πραγµατική ζωή και ξεπερνούν τη µέθοδο simplex για 

τα πολύ µεγάλης κλίµακας προβλήµατα (Lustig και λοιποί 1994). 

Παρά την κακή απόδοσή της για τα προβλήµατα µεγάλης κλίµακας, η µέθοδος 

simplex λειτουργεί συχνά καλύτερα από τις µεθόδους εσωτερικού σηµείου για τα µεσαία ή 

µικρού µεγεθούς προβλήµατα. Επίσης, για µερικές κατηγορίες LP προβληµάτων όπως τα 

προβλήµατα δικτυακής βελτιστοποίησης , η µέθοδος simplex απαιτεί πολύ λιγότερη 

υπολογιστική προσπάθεια από τις µεθόδους εσωτερικού σηµείου. Επιπλέον, για τη µέθοδο 

λύσης µιας σειράς σχετικών LP προβληµάτων, η µέθοδος simplex είναι καταλληλότερη 

από τις µεθόδους εσωτερικού σηµείου επειδή ο υπολογισµός ενός “θερµού” σηµειού 

ξεκινήµατος είναι δύσκολος για τις µεθόδους εσωτερικού σηµείου ενώ η µέθοδος simplex 

δεν έχει καµία δυσκολία στον υπολογισµό του. 

Ο αλγόριθµος εξωτερικού σηµείου τύπου simplex (EPSA) αναπτύχθηκε αρχικά 

από Παπαρρίζο το 1991 για το πρόβληµα αντιστοίχισης. Αργότερα, το 1993, ο 

Παπαρρίζος  γενίκευσε την µέθοδο εξωτερικού  σηµείου στο γενικό γραµµικό πρόβληµα 

µε την ανάπτυξη ενός δυϊκού στη φύση αλγόριθµου. Στον πίνακα 1.1.1, ο Σαµαράς 

συνόψισε την ανάπτυξη στους αλγορίθµους τύπου Simplex (Samaras 2001). 

No.  Θεωρητική Ανάλυση Συγγραφέας Έτος 
1 
 

 Πρωτεύων Αλγόριθµος  Simplex  G. B. Dantzig 1947 

2  ∆υαδική Θεωρία και δυαδικός 
Αλγόριθµος Simplex  

C. E. Lemke 1954 

3 a. Degeneracy and Cycling in L.P. E. M. L. Beale 
K.T. Marshall, 
J. W. Suurballe 
 

1955 
1969 
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 b. Lexicographic Rules for Anticycling G.B.Dantzig, 
A.Orden, P. Wolfe 
P. Wolfe 

1955 
 
1963 

 c. Bland’s Anticycling Rule R. G. Bland 1977 
4  Complexity of Simplex Algorithm and 

Worst-Case behaviour 
V.Klee, G.J. Minty 
R. G. Jeroslow 

1972 
1973 

 Probabilistic / Average behaviour K. H. Borgwardt 
S. Smale 

1982 
1983 

5  Primal exterior point simplex K. Paparrizos 1991 
 

Πίνακας 1.1.1: Η ανάπτυξη Αλγοτίθµων τύπου Simplex 

Στον πίνακα 1.1.2, ο Σαµαράς συνόψισε την ανάπτυξη στις µεθόδους εσωτερικού 
σηµείου (Samaras 2001). 

 

 
No. 

 Θεωρητική Ανάλυση Συγγραφέας Έτος 

1 
 

  (Logarithmic barrier algorithm) K. Frisch 1955 

   Method of centers P. Huard 1967 
   Affine scaling algorithm Ι. Dikin 1974 

2   Karmarkar’s algorithm N. Karmarkar 1984 
3   Recovering optimal solution Y. Ye, M. Kojima 1987 
4   Path following algorithm M. Kojima, 

S. Mizuno,  
A. Yoshise 

1989 

5   Infeasible algorithms I. Lustig 1990 
6   Potential reduction algorithm Y. Ye 1991 

7   Positive semi definite programming Y. Nesterov 
A. Nemirovskii 

1993 

 
Πίνακας 1.1.2: Η ανάπτυξη στις µεθόδους εσωτερικού σηµείου. 

  Η αναθεωρηµένη µέθοδος simplex είναι το όνοµα µιας εφαρµογής της µεθόδου 

simplex που χρησιµοποιεί µια ελαφρώς διαφορετική µέθοδο ανανέωσης των δεδοµένων σε 

κάθε επανάληψη: αντί της ανανέωσης του προβλήµατος και τη χρήση των αποτελέσµατων 

της προηγούµενης επανάληψης, χρησιµοποιεί τα αρχικά δεδοµένα. Η αναθεωρηµένη 
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µέθοδος simplex είναι πιό αποδοτική υπολογιστικά, ειδικά για τα µεγάλα και αραιά 

προβλήµατα. Θα δούµε  την περιγραφή της αναθεωρηµένης µεθόδου simplex αργότερα. 

Στον πίνακα 1.1.3 ο Σαµαράς εξήγησε τις κύριες βελτιώσεις υπολογισµού που 
σχετίζονται µε τους αλγόριθµους τύπου simplex (Samaras 2001). 

 

No.   Βελτιώσεις υπολογισµών Συγγραφέας Έτος 
1  (Tableau format) G. B. Dantzig 1947 
2  (Revised format) G. B. Dantzig, 

W. Orchard-Hays, 
P. Wolfe 

1953-
54 

3  (Elimination form of the inverse) M.H. Markowitz 
L.M.E. Beale 
E. Hellerman 
D. Rarick 

1954 
1971 
1971 
1972 

4  (Sparse matrix updating techniques) H. Bartels, H. Golub 
H. Forrest, A. Tomlin 
K. Reid 

1969 
1972 
1976 

5  (Pivoting techniques) J. Harris 
D. Goldfarb, K. Reid 
H. Forrest, D. Goldfarb 

1973 
1977 
1992 

6  (Presolve procedures)  L. Brearley, 
Mitra, P. Williams 

1975 

 
Πίνακας 1.1.3:  Οι κύριες υπολογιστικές βελτιώσεις των αλγορίθµων της       

                           µορφής simplex. 

 

1.2 Το Πρωτεύον Πρόβληµα 

Μπορούµε να γράψουµε τα γραµµικά προβλήµατα ως εξής:  

Tmax z c x
s.t. Ax b

x 0

=
⊗
≥

 

Όπου c, x ℜ∈ n, b ∈ ℜm, A∈ ℜmxn, cT είναι το ανάστροφο ενός διανύσµατος c και ⊗  

αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τις σχέσεις (=,≤  and ). ≥
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Επίσης µπορούµε να γράψουµε τα γραµµικά προγράµµατα µε έναν άλλο τρόπο: 

                                   max           
n

j j
j=1

c x∑  

                                   subject to :  ,        i=1 … m 
n

ij j i
j=1

a x b⊗∑

                                                                         j=1 … n jx 0,≥

 

1.2.1 Ορολογία 

Η γραµµική συνάρτηση , την οποία προσπαθούµε να βελτιστοποιήσουµε, 

καλείται αντικειµενική συνάρτηση. Μια εφικτή λύση είναι µια ανάθεση τιµών στις 

µεταβλητές απόφασης x

Tc x

1,x2,...,xn, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλοι οι περιορισµοί. Μια 

εφικτή λύση που βελτιστοποιεί την αντικειµενική συνάρτηση είναι µια βέλτιστη λύση. 

Ένα γραµµικό πρόγραµµα που δεν έχει εφικτές λύσεις καλείται αδύνατο, έχει εφικτές 

λύσεις αλλά δεν έχει  βέλτιστη λύση. 

 

1.2.2 Ελαχιστοποίηση και Μεγιστοποίηση 

 Ένας άλλος χειρισµός προβλήµατος είναι να µετατραπεί ένα πρόβληµα 

µεγιστοποίησης σε ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης και αντιθέτως. Σηµειώστε ότι σε 

οποιαδήποτε περιοχή ισχύει η σχέση 

Μεγιστοποίηση 
n

j j
j=1

c x∑  = - ελαχιστοποίηση  
n

j j
j=1

- c x∑

Έτσι ένα πρόβληµα µεγιστοποίησης (ελαχιστοποίησης) µπορεί να µετατραπεί σε ένα 

πρόβληµα ελαχιστοποίησης (µεγιστοποίησης) πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές της 

αντικειµενικής συνάρτησης µε -1. Μετά τη βελτιστοποίηση του νέου προβλήµατος, η 

βέλτιστη αντικειµενική τιµή του παλιού προβλήµατος  είναι -1 φορές της βέλτιστη τηµή 

του νέου προβλήµατος 
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1.2.3 Χαλαρές (Slack) και πλεονασµατικές (Surplus) µεταβλητές  

`Εστω, µια  ανισότητα, για παράδειγµα του περιορισµού r, της ακόλουθης µορφής: 

                                                                                                  (1.1) 
n

rj j r
j=1

a x b≤∑

Εισάγουµε µια νέα µεταβλητή  , sr  0, που την ονοµάζουµε χαλαρή µεταβλητή (slack), 

έτσι ώστε  

≥

                                                                                           (1.2) 
n

rj j r r
j=1

a x s b+ =∑

Έτσι, 

                                                                                           (1.3) 
n

r r rj
j=1

s b a x= −∑ j

t

Περιφραστικά, sr είναι η (µη αρνητική) διαφορά µεταξύ της σταθεράς του δεξιού µέλους 

και τιµής του αριστερού µέλους. Από µια µαθηµατική άποψη, το sr µας επιτρέπει να 

εκφράσουµε µια ανισότητα της µορφής (1.1) µε ένα καταλληλότερο σχήµα ισότητας. 

Στη συνέχεια, θεωρούµε µια ανισότητα για παράδειγµα περιορισµού t, της µορφής: 

                                                                                                  (1.4) 
n

tj j t
j=1

a x b≥∑

Στην περίπτωση αυτή, εισάγουµε µια νέα µεταβλητή, st  0 , έτσι ώστε  ≥

                                                                                            (1.5) 
n

tj j t t
j=1

a x s  =b−∑

Σηµειώνουµε ότι στην περίπτωση αυτή 

                                                                                          (1.6) 
n

t rj j
j=1

s = a x b−∑
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∆ηλαδή η µεταβλητή st αντιπροσωπεύει τη µη αρνητική διαφορά µεταξύ της αριστερής 

πλευράς και δεξιάς πλευράς της ανισότητας στην (1.4). Μια τέτοια µεταβλητή καλείται 

µεταβλητή πλεονάσµατος (surplus) ή πλεονασµατική µεταβλητή. 

 

1.3 Το ∆υϊκό πρόβληµα 

Κάθε πρόβληµα µεγιστοποίησης γραµµικού προγραµµατισµού έχει ένα ισοδύναµο 

πρόβληµα ελαχιστοποίησης, το δυϊκό πρόβληµα. Αυτά τα δύο προβλήµατα παρέχουν 

χρήσιµες πληροφορίες το ένα για το άλλο. Παραδείγµατος χάριν, η τιµή της δυϊκής 

αντικειµενικής συνάρτησης παρέχει έναν ανώτερο όριο για την τιµή της πρωταρχικής 

αντικειµενικής συνάρτησης. Αυτό και άλλα αποτελέσµατα συζητούνται κατωτέρω. 

Η κανονική µορφή ενός προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού είναι µια 

µορφή στην οποία η αντικειµενική συνάρτηση µεγιστοποιείται, όλοι οι περιορισµοί είναι 

της µορφής( ), και όλες οι µεταβλητές είναι µη αρνητικές. Συνεπώς, το πρωτεύον 

πρόβληµα, µε κανονική µορφή είναι: 

≥

Tmax z c x
s.t. Ax b

x 0

=
≥
≥

                                                (P) 

Εάν (P) διευκρινίζεται να είναι το πρωτεύον πρόβληµα γραµµικού 

προγραµµατισµού, το δυϊκό πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού του δίνεται από (DP): 

Tmin z b w
s.t. Aw c

w 0

=
≤
≥

                                    (DP) 

Αναφέρουµε τώρα µερικές κανόνες υπολογισµού του δυϊκού προβλήµατος.  

1- Η αντικειµενική συνάρτηση του πρωτεύοντος µεγιστοποιείται, η αντικειµενική 

συνάρτηση δυϊκού ελαχιστοποιείται. 
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2- Το πρόβληµα µεγιστοποίησης πρέπει να έχει όλους τους περιορισµούς (≥ ) και το 

πρόβληµα ελαχιστοποίησης πρέπει να έχει όλους τους περιορισµούς (≤ ). 

3- Όλες  οι πρωτεύουσες και δυϊκές µεταβλητές πρέπει να είναι µη αρνητικές.  

4- Κάθε περιορισµός σε ένα πρόβληµα αντιστοιχεί σε µια µεταβλητή του άλλου (και 

αντίστροφα). 

5- Τα στοιχεία της δεξιάς πλευράς των περιορισµών σε ένα πρόβληµα είναι οι αντίστοιχοι 

συντελεστές της αντικειµενικής συνάρτησης στο άλλο πρόβληµα. 

6-Ο πίνακας των σταθερών συντελεστών για ένα πρόβληµα είναι ο ανάστροφος του 

πίνακα σταθερών συντελεστών για το άλλο πρόβληµα  

Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις στον πίνακα 1.3.1, είναι δυνατό να γραφτεί το δυϊκό 

πρόβληµα για ένα δεδοµένο γραµµικό πρόγραµµα χωρίς το ενδιάµεσο βήµα του 

µετασχηµατισµού του προβλήµατος στην κανονική µορφή. 

 

 

Μεγιστοποίηση 
προβλήµατος 

 Ελαχιστοποίηση 
προβλήµατος 

Σταθερές  ↔  µεταβλητές 

≤  ↔  ≥0 

≥  ↔  ≤0 

= ↔  Χωρίς περιορισµό 

Μεταβλητές  σταθερές 

≥0 ↔  ≥  
≤0 ↔  ≤  

Χωρίς περιορισµό ↔  = 
 

Πίνακας 1.3.1: Πρωταρχικές-δυαδικές σχέσεις  
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Παράδειγµα 1.3.1 
 

 Να υπολογιστεί το δυϊκό πρόβληµα του επόµενου προβλήµατος.   
     

Max 
 
4x1    + 2x2   - x3  

subject to x1      + x2     + x3      = 20
 2x1     - x2           ≥  6
 3x1     + 2x2    + x3      ≤  40
  x1 x2       ≥ 0

  x3 unrestricted  
    

Θέτοντας w1, w2 and w3  τις δυϊκες µεταβλητές, τα αποτελέσµατα του Πίνακα 1.3.1 

παράγουν το ακόλουθο δυαδικό πρόβληµα: 

 
ελάχιστο 20w1  + 6w2   + 40w3  
subject to w1     + 2w2   +     3w3   ≥ 4
 w1      - w2    +       w3   ≥  2
 w1     +       w3  = -1
  w1 unrestricted  

  w2 ≤    0  
                                                                 w3             0 ≥

 
 

Ο πίνακας 1.3.2 παρουσιάζει διαφορετικούς συνδυασµούς πιθανούς για ένα 

πρωτεύον - δυϊκό ζευγάρι. Το δυϊκό LP αντιπροσωπεύει έναν γραµµικό συνδυασµό των 

πρωτευόντων  περιορισµών LP. Η σηµασία της δυϊοκότητας, γνωστή ως Θεώρηµα 

∆υϊοκότητας, είναι ότι κάθε εφικτή λύση του δυϊκού LP παράγει ένα όριο στη βέλτιστη 

τιµή του πρωτεύοντος LP. Το Θεώρηµα ∆υϊκότητας παρέχει σε µας τη δυνατότητα να 

βεβαιώσουµε εάν µια λύση σε ένα LP είναι βέλτιστη ή όχι. 

∆υαδικό LP   
Βέλτιστο Απραγµατοποίητο Απεριόριστο  

Βέλτιστο Ναι Όχι Όχι  
Απραγµατοποίητο  Όχι Ναι Ναι Πρωτεύον 

LP  
Απεριόριστο  Όχι Ναι Όχι 

 
Πίνακας 1.3.2: Πρωτεύουσες - ∆υϊκές δυνατότητες 
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Τα ακόλουθα θεωρήµατα περιγράφουν τις σχέσεις µεταξύ των πρωτευόντων και 

δυϊκων προβληµάτων. Για µια πληρέστερη συζήτηση αυτών των θεωρηµάτων, 

αναφερθείτε στο (Chvatal 1983). 

 

Θεώρηµα  1.3.1. (Ασθενής δυϊκότητα στον Γραµµικό Προγραµµατισµό).  

Κάθε τιµή της πρωτεύουσας αντικειµενικής συνάρτησης παρέχει ένα κάτω όριο για 

κάθε τιµή της δυϊκής αντικειµενικής συνάρτησης. 

Θεώρηµα 1.3.2. (Ισχυρή δυϊκότητα στο Γραµµικό Πρόγραµµα τις µό).  

Εάν ένα πρωτεύον  πρόβληµα έχει µια βέλτιστη λύση, το δυϊκο του έχει επίσης µια 

βέλτιστη λύση και οι βέλτιστες τιµές των δύο προβληµάτων συµπίπτουν 

Θεώρηµα 1.3.3. (Συµπληρωµατική χαλαρότητα στο γραµµικό     

                           προγραµµατισµό).  

Στη βελτιστοποίηση ή ο περιορισµός του πρωτεύοντος γραµµικού προβλήµατος 

είναι ενεργός ή η αντίστοιχη δυϊκη µεταβλητή είναι 0 ή και τα δύο. Επιπλέον, ή ο δυϊκος 

γραµµικός περιορισµός είναι ενεργός ή η αντίστοιχη πρωτεύουσα  µεταβλητή είναι 0 ή και 

τα δύο. 

Ορισµός 1.3.1. (Χάσµα δυϊκότητας).  

Η διαφορά µεταξύ των πρωτευόντων και δυϊκών αντικειµενικών τιµών των 

πρωτευόντων και δυϊκών εφικτών λύσεων καλείται χάσµα δυαδικότητας (duality gap) 

1.4 Εφαρµογές Γραµµικού Προγραµµατισµού  

 Ο γραµµικός προγραµµατισµός είναι ένα από τα πιό χρήσιµα και θεµελιώδη 

µαθηµατικά πρότυπα προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται ευρέως στην επιχειρησιακή 

έρευνα και σε πολλούς άλλους τοµείς των επιστήµων (Murty 1983). Η χρησιµότητα των 

γραµµικών και µαθηµατικών προτύπων προγραµµατισµού έχει καταδειχθεί κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών. Ο προγραµµατισµός µεταφορών, η επιλογή 
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χαρτοφυλακίων και η ανάλυση παραγωγικότητας είναι καλά παραδείγµατα των 

εφαρµογών του µαθηµατικού προγραµµατισµού στην επιχειρησιακή έρευνα (Park 1999). 

Στην πραγµατική ζωή, πολλές εφαρµογές των µαθηµατικών προτύπων προγραµµατισµού 

προκαλούν τα πολύ µεγάλης κλίµακας προβλήµατα LP. Εποµένως, είναι πολύ ουσιαστικό 

να υπάρξουν οι µέθοδοι και οι εφαρµογές τους που λύνουν τα µεγάλα προβλήµατα LP 

αποτελεσµατικά. Υπάρχουν πολλές εφαρµογές για το γραµµικό προγραµµατισµό όπως: 

(i) Στρατιωτικές Εφαρµογές 

(ii) Βιοµηχανικές Εφαρµογές 

(iii) Εφαρµογές Η/Υ και 

(iv) Οικονοµικές  Εφαρµογές. 

Οι εφαρµογές γραµµικού προγραµµατισµού αντιπροσωπεύουν συχνά προβλήµατα στα 

οικονοµικά, παρά στις επιστήµες ή την εφαρµοσµένη µηχανική. Ακολουθούν µερικές 

εφαρµογές LP (Sewell 2005). 

 

1.4.1 Το πρόβληµα κατανοµής των πόρων 

Ένα εργοστάσιο παράγει δύο προϊόντα: καρέκλες και πίνακες. Πραγµατοποιούν 

ένα κέρδος $40 σε κάθε παραχθείσα καρέκλα και $50 σε κάθε πίνακα. Μια καρέκλα 

απαιτεί τους ακόλουθους πόρους για να παραχθεί: 2 ανθρωποώρες, 3 ώρες µηχανών και 1 

µονάδα ξύλου. Ο πίνακας απαιτεί 2 ανθρωποώρες, 1 ώρα µηχανών και 4 µονάδες του 

ξύλου. Το εργοστάσιο έχει 60 ανθρωπώρες, 75 ώρες µηχανών, και 84 µονάδες ξύλου για 

κάθε ηµέρα για την παραγωγή αυτών των δύο προϊόντων. Πώς θα έπρεπε οι πόροι 

(ανθρωποώρες, ώρες µηχανής, και ξύλο) να διατεθούν µεταξύ των δύο προϊόντων 

προκειµένου να µεγιστοποιηθεί το κέρδος του εργοστασίου; 

 Εάν θέσουµε x1 τον αριθµό των καρεκλών που παράγονται ανά µέρα και x2 τον 

αριθµό των πινάκων που παράγονται ανά µέρα, τότε το πρόβληµα µπορεί να τεθεί 

µαθηµατικά ως εξής:                           
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                                Maximize P = 40 x1 + 50 x2

Με τον περιορισµό ότι:              2 x1 + 2 x2       ≤ 60, 

      3 x1 + x2        ≤ 75, 

         x1 + 4 x2     ≤ 84, 

Και τα όρια                                  x1  ≥   0, x2 ≥  0, 

Η συνάρτηση για να µεγιστοποιηθεί, 40x1 + 50x2, αναπαριστά το κέρδος, και οι 

περιορισµοί δηλώνουν ότι οι συνολικές ανθρωποώρες, ώρες µηχανών και ξύλου που θα 

χρησιµοποιηθούν δεν µπορούν να υπερβούν τα διαθέσιµα. Τα όρια θέτουν τα προφανή 

γεγονότα ότι το εργοστάσιο δεν µπορεί να παραγάγει έναν αρνητικό αριθµό καρεκλών ή 

πινάκων. 

 

1.5 Γιατί ο Αλγόριθµος Simplex?  

 Οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι εφηύραν πολλούς επιστηµονικούς και εφαρµοσµένης 

µηχανικής αλγορίθµους, αλλά θεωρείται ότι ο όρος "αλγόριθµος" προέρχεται από το 

όνοµα του άραβα µαθηµατικού Al- khwarizmi (9ος αιώνας), ο οποίος έγραψε το βιβλίο Al 

-Al-jabr wa'l muqabalach, το οποίο εξελίχθηκε τελικά στα σηµερινά εγχειρίδια άλγεβρας 

γυµνασίου. Οι Dongarra και Sullivan θέτουν µαζί έναν κατάλογο δέκα κορυφαίων 

αλγορίθµων του εικοστού αιώνα (Dongarra and Sullivan 2000). Σύµφωνα µε αυτούς τους 

συγγραφείς, οι ακόλουθοι αλγόριθµοι (που απαριθµούνται κατά τη χρονολογική σειρά) 

είχαν τη µέγιστη επιρροή στην επιστήµη και την εφαρµοσµένη µηχανική στο παρελθόν: 

• 1946: The Metropolis Algorithm for Monte Carlo. 

• 1947: The Simplex Method for Linear Programming. 

• 1950: The Krylov Subspace Iteration Methods. 

• 1951: The Decompositional Approach to Matrix Computations. 

• 1957: The Fortran Optimizing Compiler. 

• 1959-1961: The QR Algorithm for Computing Eigenvalues. 

• 1962: Quicksort Algorithm for Sorting. 
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• 1965: Fast Fourier Transform. 

• 1977: Integer Relation Detection. 

• 1987: Fast Multipole Method. 

 

Ο αλγόριθµος simplex του γραµµικού προγραµµατισµού έχει ορισθεί σαν ένας από τους 

"10 αλγόριθµους µε τη µέγιστη επιρροή στην ανάπτυξη και την πρακτική της επιστήµης 

και της εφαρµοσµένης µηχανικής στο 20ο αιώνα. 

 

1.6 Γιατί ο παράλληλος Υπολογισµός? 

Ο παράλληλος υπολογισµός ορίζεται ως η πρακτική της χρησιµοποίησης ενός 

µεγάλου αριθµού συνεργαζόµενων επεξεργαστών, που επικοινωνούν µεταξύ τους για να 

λύσουν γρήγορα τα µεγάλα προβλήµατα. Ο παράλληλος προγραµµατισµός εξελισσεται µε 

µεγάλη ταχύτητα σε µια σηµαντική περιοχή της πληροφορικής. Είναι δυνατό ώστε στα 

επόµενα έτη αυτή η περιοχή να έχει γίνει τόσο ευρεία και ισχυρή ώστε το µεγαλύτερο 

µέρος της έρευνας που πραγµατοποιείται στους τοµείς του σχεδιασµού και της ανάλυσης 

των αλγορίθµων, των γλωσσών υπολογιστών, των εφαρµογών υπολογιστών και των 

αρχιτεκτονικών υπολογιστών θα είναι µέσα στο πλαίσιο του παράλληλου υπολογισµού  

(Mousa 2005) 

 

1.6.1 Η ανάγκη του παράλληλου Υπολογισµού  

∆ίνουµε το ακόλουθο παράδειγµα για να σκιαγραφήσουµε την ανάγκη για 

περισσότερη υπολογιστική δύναµη.  

Υποθέτουµε ότι θέλουµε να προβλέψουµε τον καιρό στην Ευρώπη για τις επόµενες 

δύο ηµέρες. Επίσης υποθέτουµε ότι θέλουµε να µοντελοποιήσουµε την ατµόσφαιρα από 

τη στάθµη θάλασσας µέχρι ένα ύψος 20 χιλιοµέτρων, και πρέπει να κάνουµε µια 

πρόβλεψη του καιρού ανά ώρα για τις επόµενες ηµέρες. 
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Μια τυποποιηµένη προσέγγιση σε αυτόν τον τύπο προβλήµατος είναι να καλυφθεί 

η περιοχή ενδιαφέροντος µε ένα πλέγµα και έπειτα να προβλεφθεί ο καιρός σε κάθε κελί 

(vertex) του πλέγµατος. Έτσι υποθέτουµε ότι χρησιµοποιούµε ένα κυβικό πλέγµα, µε κάθε 

κύβο να έχει µήκος 0,1 χιλιόµετρο σε κάθε πλευρά. ∆εδοµένου ότι η περιοχή της Ευρώπης 

είναι περίπου 11 εκατοµµύριο τετραγωνικά χιλιόµετρα, χρειαζόµαστε τουλάχιστον 

11 × 106
 × 20 × 103= 22 × 1010

 σηµεία πλέγµατος.                           (1.1) 

Εάν χρειαστούν  100 υπολογισµοί για να καθοριστεί ο καιρός σε ένα χαρακτηριστικό 

σηµείο του πλέγµατος, κατόπιν προκειµένου να προβλεφθεί ο καιρός µια ώρα από τώρα, 

θα πρέπει να κάνουµε περίπου 22 × 1012 υπολογισµούς. ∆εδοµένου ότι θέλουµε να 

προβλέψουµε τον καιρό σε κάθε ώρα για 48 ώρες, πρέπει να κάνουµε συνολικά περίπου 

22 × 1012
 calculations × 48 hours ≈ 1015

 calculations                            (1.2) 

Εάν ο υπολογιστής µας µπορεί να εκτελεί 109
 υπολογισµούς ανά δευτερόλεπτο, θα 

διαρκέσει περίπου 1015 υπολογισµούς/ 109υπολογισµούς ανά δευτερόλεπτο = 106
 

δευτερόλεπτα ≈ 11 ηµέρες !      (1.3) 

Με άλλα λόγια, ο υπολογισµός είναι µάταιος εάν µπορούµε να διενεργήσουµε 

µόνο 109 διαδικασίες ανά δευτερόλεπτο. Εάν, αφ' ετέρου, µπορούµε να 

πραγµατοποιήσουµε 1012 υπολογισµούς ανά δευτερόλεπτο, θα µας πάρει περίπου 16 

λεπτά για να πραγµατοποιήσει τους υπολογισµούς. Έτσι θα είµαστε πραγµατικά σε θέση 

να κάνουµε µια πλήρη πρόβλεψη του καιρού κατά τη διάρκεια κάθε µιας από τις επόµενες 

48 ώρες. ∆εν είναι δύσκολο να φανταστούµε τις απλές τροποποιήσεις σε αυτό το 

πρόβληµα έτσι ώστε οι 109 διαδικασίες ανά δευτερόλεπτο να µην  είναι ικανοποιητικές. 

Παραδείγµατος χάριν, να αντικαταστήσουµε την Ευρώπη µε ολόκληρη τη γη. Κατόπιν η 

περιοχή θα πήγαινε από 11×106  σε περίπου 5×108  τετραγωνικά χιλιόµετρα Έτσι ο 

απαραίτητος χρόνος υπολογισµού θα αυξανόταν από 16 λεπτά σε 12 ώρες περίπου και οι 

πρώτες 11 προβλέψεις µας θα ήταν άχρηστες. Επιπλέον, δεν είναι δύσκολο να βρούµε τα 

απολύτως διαφορετικά προβλήµατα µε απέραντα µεγαλύτερη υπολογιστική δύναµη από 
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αυτήν που κατέχουµε τώρα. Για παράδειγµα, οι λεπτοµερείς ατοµικού επιπέδου 

προσοµοιώσεις των βιοµορίων και οι πολυάριθµοι τύποι προσοµοιώσεων που θα 

επέσπευδαν το σχέδιο και η κατασκευή των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων απαιτούν 

απέραντα τη µεγαλύτερη υπολογιστική δύναµη από αυτή που εµείς κατέχουµε. 

Είναι προφανές ότι ο µόνος τρόπος γύρω από το πρόβληµα αυτό είναι να 

χρησιµοποιήσουµε τον παραλληλισµό. Η ιδέα εδώ είναι ότι εάν αρκετές πράξεις 

εκτελούνται ταυτόχρονα, τότε ο απαιτούµενος για τον υπολογισµό χρόνος µπορεί να 

µειωθεί σηµαντικά.  

1.7 Οργάνωση της ∆ιατριβής  

Η διατριβή αποτελείται από 6 κεφάλαια τα οποία οργανώνονται ως εξής: Κέθε 

κεφάλαιο αρχίζει µε εισαγωγή στην οποία αναφέρονται πληροφορίες και ιδέες για τα 

περιεχόµενα του κεφαλαίου. Στο επόµενο κεφάλαιο, εισάγουµε µερικές παραλλαγές 

Αλγορίθµων της µορφής Simplex, για παράδειγµα Πρωταρχικός Αλγόριθµος Simplex, 

∆υαδικός Αλγόριθµος Simplex, Αλγόριθµος Simplex Εξωτερικού Σηµείου, Πρωταρχικός 

εξωτερικός Αλγόριθµος Simplex και ∆υαδικός Αλγόριθµος Simplex εξωτερικού σηµείου.  

Στο κεφάλαιο τρία παρουσιάζουµε τον αλγόριθµο simplex και τον αλγόριθµο 

simplex εξωτερικού σηµείου στην αντίστροφη µορφή. Αφού οι κανόνες περιστροφής 

περιγράφουν πώς επιλέγονται η είσοδος και η έξοδος των µεταβλητών, παρουσιάζουµε 

οκτώ διαφορετικούς τρόπους κανόνων περιστροφής. Επίσης παρουσιάζουµε δυο 

διαφορετικά σχήµατα ανανέωσης αντίστροφης βάσης.  Τα περισσότερο γνωστά σχήµατα 

είναι: α) the Product Form of the Inverse (PFI), β) the Elimination Form of the Inverse 

(EFI), και γ) για µέθοδο που πρόσφατα αναπτύχθηκε από τον Benhamadou 2002 . 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζουµε µια υπολογιστική µελέτη η οποία κάνει 

σύγκριση µεταξύ του αλγορίθµου simplex εξωτερικού σηµείου EPSA και του κλασσικού 

πρωταρχικού αλγόριθµου simplex PSA . Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε έρευνα για 

τον παράλληλο υπολογισµό και παρουσιάζουµε τον δικό µας MPI παράλληλο κώδικα 

simplex. 
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Στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής συζητούµε και συνοψίζουµε µερικά 

προβλήµατα και προτάσεις για να επεκτείνουµε και γενικεύσουµε την εργασία τα 

διατριβής σε αρκετές κατευθύνσεις. 
 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ-SIMPLEX 
 

 

 
2.1 Εισαγωγή 
 
 Σ’ αυτό το κεφάλαιο απαντάµε στην ερώτηση “ποια είναι η γεωµετρική ερµηνεία της 

µεθόδου Simplex”; Κατόπιν περιγράφουµε διάφορους τύπους αλγορίθµων Simplex π.χ. τον 

πρωτεύοντα αλγόριθµο Simplex, τον δυϊκό αλγόριθµο Simplex, τον αλγόριθµο Simplex 

εξωτερικών σηµείων, τον πρωτεύοντα αλγόριθµο Simplex εξωτερικών σηµείων και τον δυϊκό 

αλγόριθµο Simplex εξωτερικών σηµείων. 

Ο πρώτος αλγόριθµος Simplex εξωτερικών σηµείων (EPSA) αναπτύχθηκε από τον 

Παπαρρίζο για το πρόβληµα της αντιστοίχισης (Paparrizos 1991). Αργότερα ο Παπαρρίζος 

γενίκευσε τον EPSA για την επίλυση του γενικευµένου γραµµικού προβλήµατος LP 

(Paparrizos 1993). Πρωτεύουσες και δυϊκές εκδόσεις του αλγορίθµου περιγράφονται στις 

εργασίες (Paparrizos 1996; Paparrizos 1997). Από τη γεωµετρία του EPSA, (Paparrizos et al. 

2000) είχε προβλεφθεί ότι οι νέοι αλγόριθµοι θα ήταν πιο γρήγοροι από τον αλγόριθµο 

Simplex. Αυτή η πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε από υπολογιστικές µελέτες σε τυχαία αραιά και 

πυκνά γραµµικά προβλήµατα (Paparrizos et al. 2000). Πιο συγκεκριµένα αποδείχθηκε ότι ο 

EPSA είναι µέχρι 10 φορές πιο γρήγορος από τον αλγόριθµο Simplex για τυχαία βέλτιστα 

γραµµικά προβλήµατα µεσαίου µεγέθους.  
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Οι  Anstreicher and Terlaky 1994, Curet 1984, Chen et al. 1974 και οι  Murty and 

Fathi 1984 ανέπτυξαν άλλους αλγόριθµους τύπου Simplex, οι οποίοι µε τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο αποφεύγουν την εφικτή περιοχή. Μια πλήρης επισκόπηση των κανόνων περιστροφής 

του γραµµικού προγραµµατισµού µπορούν να βρεθούν στην αναφορά (Terlaky and Zhang 

1993). 

 
2.2 Πως δουλεύει γεωµετρικά η µέθοδος Simplex; 
 
Ας θεωρήσουµε το παρακάτω πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού: 

 

                                      Μεγιστοποίησε      x1 + x2

                                      Με περιορισµούς   2x1 +  x2 ≤ 14 

                                                                    – x1 + 2x2 ≤ 8                  (2.2.1) 

                                                                    2x1 –  x2  ≤ 10 

                                                                     x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 

 
Η µέθοδος Simplex αποτελείται από 2 βασικά βήµατα που καλούνται «φάσεις». Στην πρώτη 

φάση προσπαθούµε να βρούµε µια εφικτή λύση του προβλήµατος. Για προβλήµατα µικρού 

µεγέθους ή ακόµη και για µεγαλύτερα προβλήµατα κάποιων µορφών η παραπάνω λύση δεν 

είναι δύσκολη. Συχνά µια τετριµµένη λύση, όπως η x1 = 0, είναι µια εφικτή λύση.  

Αφού βρεθεί µια εφικτή λύση στο πρόβληµα, η µέθοδος Simplex προσπαθεί να βελτιώσει σε 

κάθε επανάληψη την τιµή της συνάρτησης κόστους (αντικειµενική συνάρτηση). Αυτό 

επιτυγχάνεται βρίσκοντας µια µεταβλητή του προβλήµατος η τιµή της οποίας µπορεί να 

αυξηθεί, µειώνοντας ταυτόχρονα κάποια άλλη µεταβλητή έτσι ώστε να προκύπτει βελτίωση 

της τιµής της συνάρτησης κόστους. Αυτό µπορεί να οπτικοποιηθεί γραφικώς, µετακίνησης 

στις πλευρές του εφικτού (πολυγώνιου) από κορυφή σε κορυφή.  
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Το εφικτό σύνολο του προβλήµατος 2.2.1 µπορεί να παρασταθεί σε 2 διαστάσεις όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 2.2.1 Οι µη αρνητικοί περιορισµοί x1 ≥ 0 και x2 ≥ 0 περιορίζουν το εφικτό 

σύνολο στο πρώτο τεταρτηµόριο. Οι υπόλοιποι 3 περιορισµοί είναι εξισώσεις ευθείας στο 

επίπεδο x1- x2 όπως φαίνεται στο σχήµα. Η συνάρτηση  κόστους  x1 + x2, µπορεί να 

αναπαρασταθεί µε µια ευθεία γραµµή που έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο µε  –1. Η 

τεταγµένη της γραµµής της συνάρτησης κόστους ισούται µε την τιµή της συνάρτησης 

κόστους για οποιαδήποτε λύση που βρίσκεται επάνω στη γραµµή. Η έντονη γραµµή του 

σχήµατος 2.2.1 αναπαριστά τη βέλτιστη λύση του προβλήµατος, διότι είναι µια γραµµή που 

έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο µε –1 και µέγιστη τεταγµένη ίση µε 10 που τέµνει το εφικτό 

σύνολο. Η τιµή της συνάρτησης κόστους για την εφικτή λύση ισούται µε 10 και η ευθεία x1 + 

x2 = 10 της συνάρτησης κόστους έχει ακριβώς ένα σηµείο µε συντεταγµένες x1 = 4 και x2 = 6 

µέσα στο εφικτό σύνολο.   

Η µέθοδος Simplex προσπαθεί να βρει µια εφικτή λύση (ένα σηµείο), και µετά µετακινεί αυτό 

το σηµείο προς οποιαδήποτε κορυφή του εφικτού συνόλου, µε στόχο τη βελτίωση της 

συνάρτησης κόστους. Τελικά φθάνουµε σε µια κορυφή από την οποία αν µετακινηθούµε δεν 

βελτιώνεται η συνάρτηση κόστους. Αυτή είναι και η βέλτιστη λύση. Στο παράδειγµά µας η 

τιµή  x1 = 0 και x2 = 0 είναι µια τετριµµένη εφικτή λύση, που δίνει στη συνάρτηση κόστους 

την τιµή 0. Αυτή είναι η κορυφή A του σχήµατος 2.2.1. Από το σηµείο αυτό µπορούµε να 

µετακινηθούµε είτε προς το σηµείο Β είτε προς το Ε. Το σηµείο E (0, 4) αυξάνει την τιµή της 

συνάρτησης κόστους σε 4 ενώ το σηµείο B (5, 0) την αυξάνει στην τιµή 5. Επειδή το σηµείο 

B µας δίνει µεγαλύτερη βελτίωση, το επιλέγουµε στην πρώτη επανάληψη (θα µπορούσαµε 

επίσης να είχαµε επιλέξει και το σηµείο E, κάτι που θα µας οδηγούσε πιο γρήγορα στη 

βέλτιστη λύση). Η τιµή της µεταβλητής x1 αυξάνει από 0 σε 5, ενώ η τιµή της x2 παραµένει 0. 
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A B

C

DE

Εφικτό  
σύνολο

0 5 7
x1

x2

x1 + x2 = 10

2x1 – x2  ≤ 10

-x1 + 2x2 ≤ 8

(4,6)

2x1 + x2  ≤ 14

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2. 2. 1. Γραφική επίλυση ενός γραµµικού προβλήµατος. 

Από το σηµείο B, ελέγχουµε αν µια µετακίνηση προς το σηµείο C είναι επωφελής 

(γνωρίζουµε ότι µια ενδεχόµενη µετακίνηση προς το σηµείο A δεν είναι επωφελής). Το 

σηµείο C (6, 2) δίνει την τιµή 8 στη συνάρτηση κόστους, γεγονός που αποτελεί βελτίωση. 

Συνεπώς αυξάνουµε την τιµή της µεταβλητής x1 από 5 σε 6 και επειδή ισχύουν οι περιορισµοί 

2 x1 – x2 ≤ 10 και – x1 + 2 x2 ≤ 8, πρέπει να αυξήσουµε και την τιµή της x2 από 0 σε 2. Από το 

σηµείο C, ελέγχουµε αν µια µετακίνηση προς το σηµείο D βελτιώνει την κατάσταση. Για το 

σηµείο D (4, 6) η τιµή της συνάρτηση κόστους ισούται µε 10 και έτσι αποδεχόµαστε την 

µετακίνηση, αυξάνοντας την τιµή της x2 από 2 σε 6. Αυτό σηµαίνει ότι η τιµή της x1 πρέπει να 

µειωθεί από 6 σε 4 λόγω των περιορισµών που ισχύουν. Τώρα επειδή µια µετακίνηση είτε 

προς το σηµείο E (τιµή της συνάρτησης κόστους ίση µε 4) είτε προς το σηµείο C (τιµή της 

συνάρτησης κόστους ίση µε 8) µειώνει την τρέχουσα τιµή της συνάρτησης κόστους, 

συµπεραίνουµε ότι το σηµείο D είναι η βέλτιστη λύση του προβλήµατος. 

 2.3 Πρωτεύων Αλγόριθµος Simplex 

Ας θεωρήσουµε το παρακάτω γραµµικό πρόβληµα: 

                           Μεγιστοποίησε      z = cx 

                           Με περιορισµούς  Ax = b                                                     2.3.1 

                                    x  0 ≥
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Μια βασική εφικτή λύση στο παραπάνω πρόβληµα αντιστοιχεί σε ένα ακραίο σηµείο της 

εφικτής περιοχής και χαρακτηρίζεται µαθηµατικά από τον διαµερισµό του πίνακα A σε έναν 

µη-µοναδιαίο πίνακα βάσης B και στον πίνακα N που αποτελείται από τις µη βασικές στήλες. 

∆ηλαδή, 

                                           A = (B: N)                                                   2.3.2 

Βασιζόµενοι σε αυτό το διαµερισµό, το γραµµικό σύστηµα Ax = b µπορεί να ξαναγραφεί ως 

                                           BxB + NxN = b                                             2.3.3 

Αυτό απλοποιείται περαιτέρω στο σύστηµα  

                                        xB + B-1NxN = B-1b                                        2.3.4 

και λύνοντας ως προς xB, µε άγνωστο το xN, παίρνουµε 

 

                                       xB  = B-1b - B-1NxN                                          2.3.5 

Τώρα θέτοντας xN = 0, βλέπουµε ότι η εξίσωση 2.3.5 έχει ως αποτέλεσµα την  

xB = B-1b. Η λύση 
-1

B

N

x B b
x= =

x 0
⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

καλείται βασική λύση, το διάνυσµα xB καλείται διάνυσµα των βασικών µεταβλητών, και το xN  

καλείται διάνυσµα των µη βασικών µεταβλητών. Επιπροσθέτως αν xB = B-1 b , τότε η 

παρακάτω λύση 

0≥

-1B b
x=

0
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

καλείται βασική εφικτή λύση. 

 Τώρα ας θεωρήσουµε την αντικειµενική συνάρτηση z = cx. ∆ιαµερίζοντας το 

διάνυσµα κόστους c σε βασικά και µη-βασικά µέρη π.χ. c = (cB, cN), η αντικειµενική 

συνάρτηση γράφεται ως 
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                                                                                        2.3.6 B B N Nz=c x +c x

Αντικαθιστώντας το xB (εξίσωση 2.3.5) στην εξίσωση 2.3.6 παίρνουµε 

                                                                      2.3.7 -1 -1
B Nz=c (B b-B Nx )+c xN N

N

N

N

Η παραπάνω εξίσωση µπορεί να γραφεί ως: 

                                                                        2.3.8 -1 -1
B B Nz=c B b-(c B N-c )x

Συνεπώς το z ισούται µε τη σταθερά  µείον τον όρο . Αν θέσουµε x-1
Bc B b -1

B N(c B N-c )x N = 

0, η εξίσωση 2.3.8 µετατρέπεται στην . Η τελευταία είναι η αντικειµενική τιµή που 

αντιστοιχεί στην τρέχουσα βασική εφικτή λύση. Έτσι η τρέχουσα λύση ακραίου σηµείου 

µπορεί να παρασταθεί σε κανονική µορφή όπως παρακάτω:

-1
Bz=c B b

                                                                        2.3.9 -1 -1
B B Nz=c B b-(c B N-c )x

                                     xB  = B-1b - B-1NxN                                          2.3.10 

Η τρέχουσα βασική εφικτή λύση δίνεται από τις παρακάτω εξισώσεις 

 

                                                                                              2.3.11 -1
Bz=c B b

                                                                           2.3.12 
-1

B

N

x B b
x= = 0

x 0
⎛ ⎞⎛ ⎞

≥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

Αν τώρα αναδιατάξουµε τους όρους, έτσι ώστε όλες οι αναθεωρηµένες µεταβλητές να 

βρίσκονται στο αριστερό µέρος της εξίσωσης ενώ οι σταθερές να βρίσκονται στο δεξιό µέρος 

παίρνουµε: 

                                                                    2.3.13 -1 -1
B N N Bz+(c B N-c )x =c B b

                                    xB  + B-1NxN  = B-1b                                         2.3.14 
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Το simplex ταµπλό είναι απλά ένας πίνακας που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των 

συντελεστών των εξισώσεων 2.3.13 και 2.3.14 . Η επάνω γραµµή (γραµµή 0) του ταµπλό 

αποτελείται από τους συντελεστές της αντικειµενικής εξίσωσης  2.3.13 και το σώµα του 

ταµπλό (γραµµές 1 έως m) αποθηκεύει τους συντελεστές των εξισώσεων των περιορισµών 

(2.3.14). Η γενική µορφή του ταµπλό φαίνεται στον πίνακα 2.3.1 και αν ξαναγραφεί πιο 

συµπυκνωµένα προκύπτει η µορφή που φαίνεται στον πίνακα 2.3.2.  

 

 z xB xN ∆εξί Μέρος  

z 1 0 -1
B Nc B N-c  -1

Bc B b  γραµµή  0 

xB 0 I B-1N B-1b γραµµές 
 1-m 

 

Πίνακας 2.3.1 

 z x ∆εξί Μέρος  

z 1 -1
Bc B A-c  -1

Bc B b  γραµµή 0 

xB 0 B-1A B-1b γραµµές  
1 -m 

 

Πίνακας 2.3.2 

 
 Τώρα είµαστε έτοιµοι να συνοψίσουµε τα βήµατα του αλγορίθµου Simplex όπως αυτά 

εφαρµόζονται στο simplex ταµπλό.  
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Περιγραφή του Πρωτεύοντος Αλγορίθµου Simplex 
 

Βήµα0: (Αρχικοποίηση) 
            Ξεκίνα µε ένα εφικτό βασικό σηµείο και κατασκεύασε το αντίστοιχο simplex ταµπλό. 

Βήµα1:( Επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής) 
             Αν a0j 0   για j=1, 2, …, n, STOP. Η λύση είναι βέλτιστη. Με κάποιον κανόνα ≥

περιστροφής, επέλεξε την εισερχόµενη µεταβλητή µε δείκτη s: 

           a0s > 0,  π.χ. 

a0s  =  min{ a0j :   a0j < 0,   για   j = 1,2, …, n} 

Βήµα2: (Επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής) 

           Θέσε I = { i : ais> 0}. Αν I=∅ , STOP. Το πρόβληµα είναι απεριόριστο. Με κάποιον 
κανόνα περιστροφής, βρες το δείκτη της στήλης περιστροφής r: 

r i

rs is

b bmin : i I
a a

⎧ ⎫
= ∈⎨ ⎬

⎩ ⎭
 

Βήµα3: (Περιστροφή) 

            Σχηµάτισε το επόµενο ταµπλό µε τη µεταβλητή περιστροφής ars π.χ. 

           Θέσε    rj
rj

rs

a
a

a
←                               όπου j=1, 2, … ,n, n+1 

          rj
ij ij is

rs

a
a a a

a
← −    όπου i= 0, 1, 2, . . . m  (i ≠ r) και  j = 1, 2, … , n, n+1 

          και πήγαινε στο βήµα1. 
 

Με τον Πρωτεύοντα Αλγόριθµο Simplex επιλύουµε 2 προβλήµατα. Το πρώτο πρόβληµα  

είναι βέλτιστο και το δεύτερο απεριόριστο. 

 

Παράδειγµα 2.3.1: 

Να λυθεί το παρακάτω γραµµικό πρόβληµα µε τον πρωτεύοντα αλγόριθµο Simplex. 
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max   z = 2x1 + 3x2       

  s.t. x1 - 2x2 + x3   = 4 

 2x1 + x2  + x4  = 18

   x2   + x5 = 10

                                x1,    x2,    x3,    x4    και    x5       0 ≥

Λύση: 

Επανάληψη 1 

Βήµα0 (Αρχικοποίηση)   

Από το αρχικό πρόβληµα είναι φανερό ότι τα βασικά εφικτά σηµεία είναι τα x1 = 0, x2 

= 0, x3 = 4, x4 = 18 και x5 = 10. Έτσι προκύπτει το παρακάτω αρχικό simplex ταµπλό: 

 z x1 x2 x3 x4 x5 ∆εξί 
Μέρος 

z 1 -2 -3 0 0 0 0 

x3 0 1 -2 1 0 0 4 

x4 0 2 1 0 1 0 18 

x5 0 0 1 0 0 1 10 

 

Βήµα1: (επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής)  

Προσδιορισµός της στήλης περιστροφής και επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής 

{ } { }0 01 02min , min 2, 3 3sa a a= = − − = − 02a=  

Επειδή s = 2, η µεταβλητή x2 µπαίνει στη βάση. 

Βήµα2: (επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής). Θέσε I = {2, 3}και βρες το r = 3 διότι  
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3r 2

r3 23 33

bb b 18 10min , min , 10
a a a 1 1

⎧ ⎫ ⎧ ⎫= =⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎩ ⎭⎩ ⎭

=  

Συνεπώς η µεταβλητή x5 βγαίνει από τη βάση. 

Βήµα3: (Περιστροφή)  

Σχηµάτισε το επόµενο simplex ταµπλό µε το στοιχείο περιστροφής a32 π.χ. 

 

 z x1 x2 x3 x4 x5 ∆εξί 
Μέρος 

z 1 -2 0 0 0 3 30 

x3 0 1 0 1 0 2 4 

x4 0 2 0 0 1 -1 8 

x2 0 0 1 0 0 1 10 
 

Επειδή a01 < 0, στην αντικειµενική γραµµή, επαναλαµβάνουµε τον πρωτεύοντα αλγόριθµο 

Simplex. 

Επανάληψη 2 

Βήµα1: (επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής)  

Προσδιορισµός της στήλης περιστροφής. Επέλεξε  { } { }0 01 02min , min 2,0 2sa a a 01a= = − = − =  

.Το s = 1, συνεπώς η µεταβλητή x1 µπαίνει στη βάση. 

Βήµα2: (επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής). Θέσε  I  = {1, 2} και βρες το r = 2 διότι  

r 1 2

r1 13 23

b b b 24 8min , min , 4
a a a 1 1

⎧ ⎫ ⎧ ⎫= =⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎩ ⎭⎩ ⎭

=  

Συνεπώς η µεταβλητή x4 βγαίνει από τη βάση. 

Βήµα3: (Περιστροφή)  

Σχηµάτισε το επόµενο simplex ταµπλό µε το στοιχείο περιστροφής a21 π.χ. 
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  z x1 x2 x3 x4 x5 ∆εξί 
Μέρος 

z 1 0 0 0 1 2 38 

x3 0 0 0 1 -1/2 5/2 20 

x1 0 1 0 0 1/2 -1/2 4 

x2 0 0 1 0 0 1 10 
 

Επειδή a0j ≥  0,  όπου j =1, 2, . . ., 5 στην αντικειµενική γραµµή STOP. Η λύση είναι βέλτιστη 

και είναι η x1 = 4, x2 = 10, x3 = 20, x4 = 0 ,  x5 = 0. Η αντικειµενική συνάρτηση είναι z = 2 x1+ 

3 x2 = 38. 

Παράδειγµα 2.3.2  

Να λυθεί το παρακάτω γραµµικό πρόβληµα µε τον πρωτεύοντα αλγόριθµο Simplex. 

max. z = 5x1 + 3x2       

  s.t. -x1 + x2 ≤ 4     

 x1 - 2x2 ≤ 6     

                                               x1  και   x2    0 ≥

Λύση: 

         Προσθέτουµε τις χαλαρές µεταβλητές x3 και x4 έτσι ώστε το γραµµικό πρόβληµα να 

µετατραπεί στο παρακάτω: 

max   z = 5x1 + 3x2       

s.t. -x1 + x2 + x3  = 4  

 x1 - 2x2  + x4 = 6  

                                            x1 ,   x2,  x3 και  x4    0 ≥
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Επανάληψη1 

Βήµα0 (Αρχικοποίηση)   

             Σχηµάτισε το αρχικό πρόβληµα. Είναι φανερό ότι τα βασικά εφικτά σηµεία είναι τα x1 

= 0, x2 = 0, x3 = 4 και x4 = 6. Έτσι κατασκευάζουµε το αρχικό simplex ταµπλό 

 z x1 x2 x3 x4 ∆εξί 
Μέρος 

z 1 -5 -3 0 0 0 

x3 0 -1 1 1 0 4 

x4 0 1 -2 0 1 6 
Βήµα1: (επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής)  

           Προσδιόρισε τη στήλη περιστροφής και επέλεξε  

{ } { }0 01 02min , min 5, 3 5sa a a= = − − = − 01a=  

Το s = 1, συνεπώς η µεταβλητή x1 µπαίνει στη βάση. 

Βήµα2: (επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής). Θέσε I = {2} και βρες το r = 2 διότι 

r 2

r1 21

b b 6min min 6
a a 1

⎧ ⎫ ⎧ ⎫= = =⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎩ ⎭⎩ ⎭

 

Συνεπώς η µεταβλητή x4 βγαίνει από τη βάση. 

Βήµα3: (Περιστροφή)  

             Σχηµάτισε το επόµενο simplex ταµπλό µε το στοιχείο περιστροφής a21 π.χ. 

 z x1 x2 x3 x4 ∆εξί 
Μέρος 

z 1 0 -13 0 5 30 

x3 0 0 -1 1 1 10 

x1 0 1 -2 0 1 6 
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Επειδή υπάρχει το a02 < 0, στην αντικειµενική γραµµή, επαναλαµβάνουµε τον πρωτεύοντα 

αλγόριθµο simplex 

Επανάληψη2 

Βήµα1: (επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής). 

            Προσδιόρισε τη στήλη περιστροφής και επέλεξε  

                                                   { } { }0 02min min 13 13sa a 02a= = − = − =  

Το s = 2, συνεπώς η µεταβλητή x2 µπαίνει στη βάση. 

Βήµα2: (επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής) Θέσε  I  =∅  έτσι ώστε το πρόβληµα   

              να είναι απεριόριστο. 

 
2.4 ∆υϊκός Αλγόριθµος Simplex 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουµε ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα του 

γραµµικού προγραµµατισµού. Κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου Simplex δεν βρίσκουµε 

µόνο τη βέλτιστη λύση ενός γραµµικού προβλήµατος αλλά βρίσκουµε επίσης και ένα 

συνοδευτικό πρόβληµα που καλείται δυϊκό πρόβληµα. Η δυϊκή µέθοδος Simplex αναπτύχθηκε 

από τον Lemke 1954. Στον γραµµικό προγραµµατισµό χρησιµοποιούµε τη δυϊκότητα σε ένα 

µεγάλο πλήθος θεωρητικών και πρακτικών περιπτώσεων. Μεταξύ άλλων αυτές είναι οι 

παρακάτω:  

1- Σε µερικές περιπτώσεις είναι πιο εύκολο (π.χ. λιγότερες επαναλήψεις) να λύσουµε το δυïκό 

πρόβληµα αντί του πρωτεύοντος. 

2- Οι δυïκές  µεταβλητές παρέχουν σηµαντικές οικονοµικές ερµηνείες όταν επιλύουµε ένα 

πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού. 

3- Η δυïκότητα χρησιµοποιείται βοηθητικά όταν αλλάζουν οι τιµές των συντελεστών ενός 

προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού. 
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4- Η δυïκότητα χρησιµοποιείται για να µας επιτρέψει να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο 

simplex για να επιλύσουµε προβλήµατα στα οποία η αρχική βάση δεν είναι εφικτή ( αυτή η 

τεχνική είναι γνωστή σαν δυϊκή simplex). 

5- Η δυïκότητα χρησιµοποιείται για να αναπτύξουµε έναν αριθµό από σηµαντικά θεωρητικά 

αποτελέσµατα στο γραµµικό προγραµµατισµό.  

Περιγράφουµε τη δυïκή µέθοδο Simplex η οποία λύνει το δυïκό πρόβληµα απευθείας 

πάνω στο simplex ταµπλό του πρωτεύοντος. Εξετάζουµε το σύνηθες πρόβληµα του 

γραµµικού προγραµµατισµού:  

                        

                       max         z = cx 

                       s.t.          Ax =                                                            2.4.1 

                 x  0 ≥

 
Σε κάθε επανάληψη προχωράµε από µια βασική εφικτή λύση του δυϊκού προβλήµατος 

σε µια βελτιωµένη βασική εφικτή λύση µέχρις ότου είτε φτάσουµε σε µια βέλτιστη λύση του 

δυϊκού (καθώς επίσης και του πρωτεύοντος) είτε συµπεράνουµε ότι το δυϊκό πρόβληµα είναι 

απεριόριστο και το πρωτεύων είναι µη εφικτό.  

 
Περιγραφή του ∆υϊκού Αλγορίθµου Simplex 

 

Βήµα0: (Αρχικοποίηση) 
            Ξεκίνα µε ένα βασικό δυïκό εφικτό σηµείο και κατασκεύασε το αντίστοιχο   simplex 

ταµπλό. 

Βήµα1: (Επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής) 
             Αν  bi ≥ 0   για i =1, 2, …, m, STOP. Η λύση είναι βέλτιστη.  

             ∆ιαφορετικά διάλεξε την εξερχόµενη µεταβλητή του δείκτη r έτσι ώστε : 
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br  =  min{ bi :   bi < 0,   για   i = 1,2, …, m} 

Βήµα2: (Επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής) 

           Θέσε   J = { j : arj < 0}. Αν J = ∅ , STOP. Το δυϊκό πρόβληµα είναι απεριόριστο.  
∆ιαφορετικά βρες τον δείκτη της στήλης περιστροφής s : 

0j0s

rs rj

-aa min : j J
a a

⎧ ⎫⎪ ⎪= ∈⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 

Βήµα3: (Περιστροφή) 

            Από το επόµενο ταµπλό της µεταβλητής περιστροφής ars π.χ. 

           Θέσε    rj
rj

rs

a
a

a
←                               όπου j=1, 2, … ,n, n+1 

          rj
ij ij is

rs

a
a a a

a
← −    όπου  i= 0, 1, 2, . . . m  (i ≠ r) και  j = 1, 2, … , n, n+1 

          και πήγαινε στο Βήµα1. 
 
 
 

Επιλύουµε 2 προβλήµατα µε τον ∆υϊκό Πρωτεύοντα Αλγόριθµο Simplex. Το πρώτο 

πρόβληµα  είναι βέλτιστο και το δεύτερο απεριόριστο. 

Παράδειγµα 2.4.1: 

Να λυθεί το παρακάτω γραµµικό πρόβληµα µε τον δυϊκό πρωτεύοντα αλγόριθµο 

Simplex. 

max   z = -2x1 - x2 - 4x3     

s.t. -2x1 - 4x2 - 2x3 ≤ -6   

 -x1 + 2x2 - 6x3 ≤ -5   

 -x1 + 4x2 + 3x3 ≤ 8   

                            x1,    x2,    x3 και x4           0 ≥
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Λύση: 

Προσθέτουµε τις χαλαρές µεταβλητές x4, x5 και x6, οπότε το γραµµικό πρόβληµα 
µετατρέπεται στο παρακάτω: 

max   z = -2x1 - x2 - 4x3         
s.t. -2x1 - 4x2 - 2x3 + x4

    = -6 
 -x1 + 2x2 - 6x3   + x5   = -5 
 -x1 + 4x2 + 3x3     + x6 = 8 

                                x1,    x2,    x3,  x4, x5 και x6           0 ≥

Επανάληψη1 

Βήµα0 (Αρχικοποίηση)   

Από το αρχικό πρόβληµα είναι φανερό ότι τα δυïκά βασικά εφικτά σηµεία είναι τα x1 

= 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = -6,  x5 = -5 και x6 = 8. Κατασκευάζουµε το αρχικό simplex ταµπλό 

 z x1 x2 x3 x4 x5 x6 ∆εξί 
Μέρος 

z 1 2 1 4 0 0 0 0 

x4 0 -2 -4 -2 1 0 0 -6 

x5 0 -1 2 -6 0 1 0 -5 

x6 0 -1 4 3 0 0 1 8 

 

Βήµα1: (επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής)  

Προσδιόρισε τη γραµµή περιστροφής και επέλεξε  

{ } { }1 2 1min , min 6, 5 6rb b b= = − − = − b=  

Το r=1, συνεπώς η µεταβλητή x4 βγαίνει από τη βάση. 

Βήµα2: (επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής) θέσε J = {1, 2, 3} και βρες s = 2 διότι  
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0j0s 01 02 03

rs rj 11 12 13

-aa -a -a -a -2 -1 -4 1min : j J min , , min , ,
a a a a a -2 -4 -2

⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎪ ⎪ ⎧ ⎫= ∈ = =⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎩ ⎭⎪ ⎪ ⎩ ⎭⎩ ⎭ 4

=  

Συνεπώς η µεταβλητή x2 µπαίνει στη βάση. 

Βήµα3: (Περιστροφή)  

Σχηµάτισε το επόµενο simplex ταµπλό µε το στοιχείο περιστροφής  

a32 = a12 = -4 π.χ. 

 

 z x1 x2 x3 x4 x5 x6 ∆εξί 
Μέρος 

z 1 3/2 0 7/2 1/4 0 0 -3/2 

x2 0 1/2 1 1/2 -1/4 0 0 3/2 

x5 0 -4 0 -14 1 2 0 -16 

x6 0 -3 0 1 1 0 1 2 
 

Επειδή υπάρχει b2 < 0, στο δεξί µέρος, επαναλαµβάνουµε τον δυϊκό αλγόριθµο simplex   

Επανάληψη2 

Βήµα1: (επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής)  

Προσδιόρισε τη στήλη περιστροφής και επέλεξε  

{ } { }2 2min min 16 16rb b= = − = − b=  

Το r = 2, συνεπώς η µεταβλητή x5 βγαίνει από τη βάση. 

Βήµα2: (επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής)  θέσε  J = {1, 3} και βρες s = 3 διότι 

0j0s 01 03

rs rj 21 23

-aa -a -a -6 -14min : j J min , min , 1
a a a a -4 -14

⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎪ ⎪ ⎧ ⎫= ∈ = =⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎩ ⎭⎪ ⎪ ⎩ ⎭⎩ ⎭

=  

Συνεπώς η µεταβλητή x3 µπαίνει στη βάση. 

Βήµα3: (Περιστροφή)  
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Σχηµάτισε το επόµενο simplex ταµπλό µε το στοιχείο περιστροφής  

a32= 23 = -14 π.χ. 

 z x1 x2 x3 x4 x5 x6 ∆εξί 
Μέρος 

z 1 1/2 0 0 1/2 1/2 0 -11/2 

x2 0 5/14 1 1/20 -3/14 -1/14 0 13/14 

x3 0 2/7 0 1 -1/14 -1/7 0 8/7 

x6 0 -23/7 0 0 15/14 8/7 1 26/7 
 
Βήµα1: (επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής)  

Επειδή bi > 0 όπου i = 1, 2, 3 STOP. Η λύση είναι η x1 = 0, x2 = 13/14, x3 = 8/7, x4 = 

x5 = 0 και το z = -11/2. 

 

Example 2.4.2: 

Να λυθεί το παρακάτω γραµµικό πρόβληµα µε τον δυϊκό πρωτεύοντα αλγόριθµο 

Simplex. 

max   z = -x1 + 2x2 + 4x3     

s.t. x1 + x2 - 2x3 ≤ -4   

 2x1 - x2 - 2x3 ≤ -2   

 x1 - x2 + 2x3 ≤ -8   

                         x1,    x2, και   x3        0 ≥

Λύση: 

Προσθέτουµε τις χαλαρές µεταβλητές x4, x5 και x6. Έτσι το γραµµικό πρόβληµα µετατρέπεται 
στο παρακάτω: 
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max   z = -x1 + 2x2 + 4x3    
    

 

s.t. x1 + x2 - 2x3 + x4     = -4 

 2x1 - x2 - 2x3   + x5   = -2 

 x1 - x2 + 2x3     + x6 = -8 

  x1,    x2,    x3,    x4, x5 και x6        ≥    0 

Επανάληψη 1 

Βήµα0 (Αρχικοποίηση)  Από το αρχικό πρόβληµα είναι φανερό ότι τα ∆υϊκά    

            Βασικά Εφικτά Σηµεία είναι τα x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = -4,  x5 = -2 και 

 x6 = -8. Κατασκευάζουµε το αρχικό simplex ταµπλό 

 

 z x1 x2 x3 x4 x5 x6 R.H.S 

z 1 1 -2 4 0 0 0 0 

x4 0 1 1 -2 1 0 0 -4 

x5 0 2 -1 -2 0 1 0 -2 

x6 0 1 -1 2 0 0 1 -8 

 

Βήµα1: (επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής). 

 Προσδιόρισε τη γραµµή περιστροφής και επέλεξε 

{ } { }1 2 3 3min , , min 4, 2, 8 8rb b b b= = − − − = b− =  

Το r = 3, συνεπώς η µεταβλητή x6 βγαίνει από τη βάση. 

Βήµα2: (επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής)  

θέσε J = { 2} και βρες s = 2 διότι 
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0j0s 02

rs rj 32

-aa -a -(-2)min : j J min min 2
a a a -1

⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎪ ⎪ ⎧ ⎫= ∈ = =⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎩ ⎭⎪ ⎪ ⎩ ⎭⎩ ⎭

= −  

Συνεπώς η µεταβλητή x2 µπαίνει στη βάση. 

Βήµα3: (Περιστροφή)  

Σχηµάτισε το επόµενο simplex ταµπλό µε το στοιχείο περιστροφής 

 ars = a12 = -1 π.χ.   

 

 z x1 x2 x3 x4 x5 x6 ∆εξί 
Μέρος 

z 1 -1 0 -5 0 0 -2 16 

x4 0 2 0 0 1 0 0 -12 

x5 0 1 0 -4 0 1 0 6 

x2 0 1 1 -2 0 0 1 8 
 

 
Επειδή υπάρχει b1 < 0 στο δεξί µέρος επαναλαµβάνουµε τον δυϊκό αλγόριθµο simplex 

Επανάληψη 2 

Βήµα1: (επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής)  

Προσδιόρισε τη γραµµή περιστροφής και επέλεξε 

{ } { }r 1 1b min b min -12 -12 b= = = =  

Το r = 1, συνεπώς η µεταβλητή x4 βγαίνει από τη βάση. 

Βήµα2: (επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής) 

Θέσε  J =  , STOP. Το δυϊκό πρόβληµα είναι απεριόριστο. ∅
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2.5 Αλγόριθµος Simplex Εξωτερικών Σηµείων 
 

Ο κλασικός αλγόριθµος Simplex είναι ο πιο διαδεδοµένος αλγόριθµος του γραµµικού 

προγραµµατισµού. Στην πράξη είναι αρκετά αποτελεσµατικός για γραµµικά προβλήµατα 

µικρού ή µεσαίου µεγέθους. Ο Borgwardt απέδειξε ότι ο αναµενόµενος αριθµός των 

επαναλήψεων για την επίλυση ενός γραµµικού προβλήµατος (LP) µε τον αλγόριθµο Simplex 

είναι πολυωνυµικός (Borgwardt 1982). Οι Klee–Minty απέδειξαν ότι η πολυπλοκότητα 

χειρότερης περίπτωσης είναι εκθετική (Klee–Minty 1972). Από τότε έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες για να βρεθούν καλύτεροι (πιο γρήγοροι) τρόποι ώστε να επιλυθούν γραµµικά 

προβλήµατα. Έρευνες οδήγησαν στη ανάπτυξη αποτελεσµατικών µεθόδων εσωτερικών 

σηµείων (Interior Point Methods) (Gondzio 1996; Lustig et al 1992). Οι τελευταίες είναι πιο 

αποτελεσµατικές από τον αλγόριθµο Simplex για µεγάλα γραµµικά προβλήµατα. Παρόλα 

αυτά η υπολογιστική βελτίωση των αλγορίθµων περιστροφής παραµένει θέµα µεγάλης 

σπουδαιότητας. Ένας τρόπος για να βελτιωθεί ο αλγόριθµος simplex είναι να αποφευχθεί η 

µετακίνηση από µια κορυφή σε µια γειτονική της. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αποφεύγοντας 

τα όρια του πολύεδρου   και κατασκευάζοντας βασικές λύσεις που δεν 

είναι εφικτές. Ένας τέτοιος αλγόριθµος ονοµάζεται αλγόριθµος simplex εξωτερικών σηµείων 

(EPSA). Ο πρώτος EPSA αναπτύχθηκε από τον Παπαρρίζο για το πρόβληµα της 

αντιστοίχισης (Paparrizos 1991). Αργότερα ο Παπαρρίζος γενίκευσε τον EPSA για το 

γενικευµένο γραµµικό πρόβληµα (Paparrizos 1993). Πρωτεύουσες-∆υϊκές εκδόσεις του 

αλγορίθµου εξετάζονται στο άρθρο (Paparrizos 1996; Paparrizos 1997). Από τη γεωµετρία 

του EPSA, ο Παπαρρίζος προέβλεψε (Paparrizos et al. 2000) ότι ο νέος αλγόριθµος θα ήταν 

πιο γρήγορος από τον αλγόριθµο simplex. Αυτή η πρόβλεψη επαληθεύτηκε από 

υπολογιστικές µελέτες σε τυχαία αραιά και πυκνά γραµµικά προβλήµατα (Paparrizos et al. 

2000). Πιο συγκεκριµένα ο EPSA αποδείχθηκε ότι είναι έως και 10 φορές πιο γρήγορος από 

τον αλγόριθµο simplex για τυχαία βέλτιστα γραµµικά προβλήµατα µεσαίου µεγέθους. Οι 

P {x:Ax b,x 0}= ≤ ≥
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Anstreicher and Terlaky 1994, Curet 1984, Chen et al. 1974 και οι  Murty and Fathi 1984 

ανέπτυξαν άλλους αλγορίθµους τύπου simplex, που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποφεύγουν 

την εφικτή περιοχή. Μια πλήρης επισκόπηση των κανόνων περιστροφής του γραµµικού 

προγραµµατισµού µπορεί να βρεθεί στο άρθρο (Terlaky and Zhang 1993). 

Ο EPSA κατασκευάζει 2 µονοπάτια (διαδροµές) προς τη βέλτιστη λύση. Η πρώτη 

διαδροµή αποτελείται από βασικές αλλά όχι εφικτές λύσεις και ονοµάζεται εξωτερική 

διαδροµή (exterior path). Η δεύτερη διαδροµή είναι εφικτή. Αποτελείται από ευθύγραµµα 

τµήµατα τα άκρα των οποίων βρίσκονται µέσα στην εφικτή περιοχή. Ο ΕPSA στηρίζεται στην 

ιδέα ότι ακολουθώντας βήµατα προς κατευθύνσεις που είναι συνδυασµοί δελεαστικών 

κατηφορικών διαδροµών, µπορεί να οδηγηθούµε σε σύγκλιση πιο γρήγορα από ότι µε τον 

κλασικό αλγόριθµο simplex. Αν και ο EPSA είναι σαφώς αποδοτικότερος από τον κλασικό 

αλγόριθµο simplex (σε τυχαία πυκνά και αραιά γραµµικά προβλήµατα) παρουσιάζει 2 

υπολογιστικά µειονεκτήµατα (Paparrizos et al. 2000). Πρώτον είναι δύσκολο να 

κατασκευάσουµε καλές κατευθύνσεις µετακίνησης. Χρησιµοποιούµε τον όρο « καλές 

κατευθύνσεις µετακίνησης » καταχρηστικά. Μια καλή κατεύθυνση µετακίνησης είναι µια 

κατεύθυνση που κάνει τον αλγόριθµο αποδοτικό στην πράξη. Γεωµετρικά µια καλή 

κατεύθυνση µετακίνησης είναι µια κατεύθυνση που οδηγεί πολύ κοντά στη βέλτιστη λύση. 

Στην πράξη οι 2 παραπάνω διαδροµές εξαρτώνται από το αρχικό εφικτό τµήµα  και από την 

αρχική εφικτή κορυφή. ∆εύτερον δεν υπάρχει γνωστός τρόπος να µετακινηθούµε µέσα στο 

εσωτερικό της εφικτής περιοχής. Αυτή η µετακίνηση θα παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία κατά 

την αναζήτηση υπολογιστικά αποδοτικών κατευθύνσεων. 

 
2.6  Πρωτεύων Αλγόριθµος Simplex Εξωτερικών Σηµείων 

Περιγράφουµε τον πρωτεύοντα αλγόριθµο simplex εξωτερικών σηµείων (EPSA), που 

λύνει το πρόβληµα απευθείας πάνω στο (πρωτεύον) simplex ταµπλό. Εξετάζουµε το κλασικό 

πρόβληµα του γραµµικού προγραµµατισµού : 
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                                    max         z = cx 

                                    s.t.           Ax = b                                              2.6.1 

                               x  0 ≥

 
Ο αλγόριθµος ξεκινά µε ένα βασικό εφικτό σηµείο. Βρίσκουµε το σύνολο των µη-

βασικών δεικτών { }0jJ j : a 0− = < . Αν J−  = ∅ , τότε το πρώτο κύριο σηµείο είναι το πιο 

βέλτιστο και ο αλγόριθµος σταµατάει. ∆ιαφορετικά υπολογίζουµε το άθροισµα i0 ij
j J

a a
−∈

= ∑  

όπου i = 0,1, 2, . . ., m και βρίσκουµε το σύνολο των δεικτών { }+ i0I i : a 0= > . Αν  = +I ∅ , 

τότε το πρόβληµα είναι απεριόριστο. ∆ιαφορετικά βρίσκουµε το δείκτη της εισερχόµενης 

µεταβλητής r από το κλάσµα r i
+

r0 i0a a
b bmin : i I

⎧ ⎫
= ∈⎨ ⎬

⎩ ⎭
. Για να βρούµε το δείκτη της 

εξερχόµενης µεταβλητής s , πρέπει να βρούµε το σύνολο των δεικτών { }0jJ j : a 0>+ = και 

µετά να υπολογίσουµε τα και . Αν 1θ 2θ 1θ ≤ 2θ  θέσε s = k αλλιώς s = l. Το τελευταίο βήµα 

είναι η περιστροφή µε το στοιχείο περιστροφής ars. 

Ο EPSA κατασκευάζει 2 διαδροµές προς τη βέλτιστη λύση. Η πρώτη διαδροµή 

αποτελείται από βασικές αλλά µη εφικτές λύσεις και είναι στην ουσία µια εξωτερική 

διαδροµή (exterior path). Η δεύτερη διαδροµή είναι εφικτή. Αποτελείται από ευθύγραµµα 

τµήµατα τα άκρα των οποίων βρίσκονται µέσα στα όρια της εφικτής περιοχής.  

Περιγραφή του Αλγορίθµου Simplex Εξωτερικών Σηµείων 

Βήµα0: (Αρχικοποίηση) 
            Ξεκίνα µε ένα εφικτό βασικό σηµείο και κατασκεύασε το αντίστοιχο ταµπλό του 

εξωτερικού simplex. 

Βήµα1: (Έλεγχος τερµατισµού) 
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             Βρες το σύνολο { }0jJ j : a 0− = < . Αν  J−  = ∅ ,STOP. Το πρόβληµα είναι βέλτιστο. 

            ∆ιαφορετικά υπολόγισε το i0 ij
j J

a
−∈

= a∑    όπου i = 0,1, 2, . . ., m. 

Βήµα2: (Επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής) 

             Βρες το σύνολο { }+ i0I i : a 0= > . Αν  +I  = ∅  , STOP. Το πρόβληµα είναι απεριόριστο. 

            ∆ιαφορετικά υπολόγισε το δείκτη της εισερχόµενης µεταβλητής r από τη σχέση 

r i
+

r0 i0

b bmin : i I
a a

⎧ ⎫
= ∈⎨ ⎬

⎩ ⎭
 

Βήµα3: (Επιλογή εξερχόµενης µεταβλητής) 

            Θέσε { }0jJ j : a 0+ = >  και υπολόγισε  

0j0k
1 -

rk rj

-a-aθ = =min :j J ,a 0
a a rj

⎧ ⎫⎪ ⎪∈ >⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 

 

0j0l
2 +

rl rj

-a-aθ = =min :j J ,a 0
a a rj

⎧ ⎫⎪ ⎪∈ <⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 

            Βρες το δείκτη της εξερχόµενης µεταβλητής s, αν 1θ ≤ 2θ  θέσε s = k αλλιώς s = l. 

Βήµα4: (Περιστροφή) 

            Κατασκεύασε το επόµενο ταµπλό µε το στοιχείο περιστροφής ars π.χ. 

Θέσε    rj
rj

rs

a
a

a
←                               όπου j=1, 2, … ,n, n+1 

rj
ij ij is

rs

a
a a a

a
← −    όπου  i= 0, 1, 2, . . . m  (i ≠ r) και  j = 1, 2, … , n, n+1 

           Αν s = k θέσε  0r 0ra a← −1.

          και πήγαινε στο βήµα 1. 
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Παράδειγµα 2.6.1 
 
Να λυθεί το παρακάτω γραµµικό πρόβληµα µε τον αλγόριθµο Simplex εξωτερικών 

σηµείων.  

 

max  z= -x1 - x2 + 4x3   
        

s.t. x1 + x2 + x3 ≤  9 
 x1 + x2 - x3 ≤  2 
 -x1 + x2 + x3 ≤  4 

 
                                                       x1, x2 και x3  0 ≥
 
Λύση: 

 

Προσθέτουµε τις χαλαρές µεταβλητές x4, x5 και x6, οπότε το γραµµικό πρόβληµα 

µετατρέπεται στο παρακάτω:  

 

 
max z = -x1 - x2 + 4x3         

              
s.t. x1 + x2 + x3 + x4     = 9 

 x1 + x2 - x3   + x5   = 2 
 -x1 + x2 + x3     + x6 = 4 

 
                                                 x1, x2 , x3, x4, x5 και x6  0 ≥
 

Βήµα0 (Αρχικοποίηση)   

Από το αρχικό πρόβληµα κατασκευάζουµε το αρχικό εξωτερικό simplex ταµπλό  
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  x1 x2 x3 x4 x5 x6 ∆εξί 
Μέρος 

z -4 1 1 -4 0 0 0 0 

x4 2 1 1 2 1 0 0 9 

x5 -1 1 1 -1 0 1 0 2 

x6 1 -1 1 1 0 0 1 4 
 
Βήµα1:  

 Βρες το σύνολο { }0jJ j : a 0− = < = {3}, επειδή J− ≠ ∅ , ο αλγόριθµος δεν σταµατάει. 

Βήµα2: 

 Βρες το σύνολο  { }+ i0I i : a 0= > ={1,3}, επειδή +I ≠ ∅  το πρόβληµα δεν είναι απεριόριστο. 

 Βρες το δείκτη της εισερχόµενης µεταβλητής r = 3 διότι 

r i
+

r0 i0

b bmin : i I
a a

⎧ ⎫
= ∈⎨ ⎬

⎩ ⎭
= 1 2

10 30

b bmin ,
a a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

 = min {9/2, 4/1} = 4 

Βήµα3:  

Θέσε { }0jJ j : a 0+ = >  = {1, 2} και υπολόγισε  

0j0k
1 - rj

rk

-a-aθ = =min :j J ,a 0
a arj

⎧ ⎫
∈ >⎨

⎩ ⎭
⎬ = 03

33

-amin
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

 = min{-(-4)/1} = 4 

0j0l
2 + rj

rl

-a-aθ = =min :j J ,a 0
a arj

⎧ ⎫
∈ <⎨

⎩ ⎭
⎬ = 01

31

-an
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

mi  = min{-(1)/-1} = 1 

Επειδή <  το s=1 και η εξερχόµενη µεταβλητή είναι η x1θ 2θ 4

Βήµα4: 

 Σχηµάτισε το επόµενο ταµπλό µε στοιχείο περιστροφής το a31 
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  x1 x2 x3 x4 x5 x6 ∆εξί 
Μέρος 

z -3 0 2 -3 0 0 1 4 

x3 3 0 2 3 1 0 1 13 

x5 0 0 2 0 0 1 1 6 

x6 -1 1 -1 -1 0 0 -1 -4 
 
Βήµα1:  

 Βρες το σύνολο { }0jJ j : a 0− = < = {3}, επειδή J− ≠ ∅ , ο αλγόριθµος δε σταµατάει. 

Βήµα2:  

Βρες το σύνολο  { }+ i0I i : a 0= > ={1}, επειδή +I ≠ ∅  το πρόβληµα δεν είναι απεριόριστο. 

Βρες το δείκτη της εισερχόµενης µεταβλητής r = 1 διότι 

r i
+

r0 i0

b bmin : i I
a a

⎧ ⎫
= ∈⎨ ⎬

⎩ ⎭
= 1

10

bmin
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

 = min {13/3} = 4.3 

Βήµα3:  

Θέσε { }0jJ j : a 0+ = >  = {2, 6} και υπολόγισε 

0j0k
1 - rj

rk

-a-aθ = =min :j J ,a 0
a arj

⎧ ⎫
∈ >⎨

⎩ ⎭
⎬ = 03

13

-amin
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

 = min{-(-3)/3} = 1 

0j0l
2 + rj

rl

-a-aθ = =min :j J ,a 0
a arj

⎧ ⎫
∈ <⎨ ⎬

⎩ ⎭
{ }min ∅=  = ∞  

Επειδή <  το s = 1 και η εξερχόµενη µεταβλητή είναι η x1θ 2θ 6

Βήµα4:  

Σχηµάτισε το επόµενο ταµπλό µε στοιχείο περιστροφής το a13 
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  x1 x2 x3 x4 x5 x6 ∆εξί 
Μέρος 

z  0 4 0 1 0 2 17 

x3  0 2/3 1 1/3 0 1/3 13/3 

x5  0 2 0 0 1 1 6 

x1  1 -1/3 0 1/3 0 -2/3 1/3 
 
Επειδή { }0jJ j : a 0− = < =∅ , η τρέχουσα λύση είναι βέλτιστη και ισούται µε x1 = 1/3, x2 = 0, 

x3 = 13/3, x4 = 0, x5 = 6 , x6 = 0. Η αντικειµενική συνάρτηση  ισούται µε z = 17. 

 
Παράδειγµα 2.6.2 

Να λυθεί το παρακάτω γραµµικό πρόβληµα µε τον αλγόριθµο Simplex εξωτερικών 
σηµείων.  

 
max  z= -2x1 + 2x2 - 3x3 - 4x4   

          
s.t. -x1 - 2x2 + 2x3 - x4 ≤  18 

 -2x1 - 12x2 - x3 - x4 ≤  4 
 3x1 + x2 - 2x3 + 10x4 ≤  12 

                                                       x1, x2, x3 και x4  0 ≥
Λύση: 

 

Προσθέτουµε τις χαλαρές µεταβλητές x5, x6 και x7, οπότε το γραµµικό πρόβληµα 

µετατρέπεται στο παρακάτω:  

 
            

µεγ.  z= -2x1 + 2x2 - 3x3 - 4x4         
                

µ. π. : -x1 - 2x2 + 2x3 - x4 + x5     = 18
 -2x1 - 12x2 - x3 - x4   + x6   = 4 
 3x1 + x2 - 2x3 + 10x4     + x7 = 12

                                      x1, x2 , x3, x4, x5,  x6 και x7  0 ≥
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Βήµα0 (Αρχικοποίηση)   

Από το αρχικό πρόβληµα κατασκευάζουµε το αρχικό ταµπλό του εξωτερικού simplex  

 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ∆εξί 
Μέρος 

z -2 2 -2 3 4 0 0 0 0 

x3 -2 -1 -2 2 4 1 0 0 18 

x5 -12 -2 -12 -1 -1 0 1 0 4 

x1 1 3 1 -2 10 0 0 1 12 
Βήµα1:   

Βρες το σύνολο { }0jJ j : a 0− = < = {2}, επειδή J− ≠ ∅ , ο αλγόριθµος δε σταµατά. 

Βήµα2:  

Βρες το σύνολο { }+ i0I i : a 0= > ={3}, επειδή +I ≠ ∅  το πρόβληµα δεν είναι απεριόριστο. 

Βρες το δείκτη της εισερχόµενης µεταβλητής r = 3 διότι 

r i
+

r0 i0

b bmin : i I
a a

⎧ ⎫
= ∈⎨ ⎬

⎩ ⎭
= 3

30

bmin
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

 = min {12/1} = 12 

 

Βήµα3:  

Θέσε { }0jJ j : a 0+ = >  = {1, 3, 4} και υπολόγισε  

0j0k
1 - rj

rk

-a-aθ = =min :j J ,a 0
a arj

⎧ ⎫
∈ >⎨

⎩ ⎭
⎬ = 02

32

-amin
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

 = min{-(-2)/1} = 2 

0j0l
2 + rj ⎬

rl

-a-aθ = =min :j J ,a 0
a arj

⎧ ⎫
∈ <⎨

⎩ ⎭
= 03

33

-amin
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

 = min{-(3)/-2} = 1.5 
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Επειδή <  το s=3 και η εξερχόµενη µεταβλητή είναι η x2θ 1θ 6

Βήµα4:  

Κατασκεύασε το επόµενο simplex ταµπλό µε το στοιχείο περιστροφής a33 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ∆εξί 
Μέρος 

z -1 13/2 -1/2 0 19 0 0 3/2 18 

x3 -25/2 2 -1 0 11 1 0 1 30 

x5 -12 -7/2 -25/2 0 -6 0 1 -1/2 -2 

x1 -1/2 -3/2 -1/2 1 -5 0 0 -1/2 -6 
Βήµα1:   

Βρες το σύνολο { }0jJ j : a 0− = < = {2}, επειδή J− ≠ ∅ , ο αλγόριθµος δε σταµατάει. 

Βήµα2:  

Βρες το σύνολο { }+ i0I i : a 0= > = , επειδή  ∅ +I = ∅  το πρόβληµα είναι απεριόριστο. 

 
2.7 ∆υϊκός αλγόριθµος Simplex εξωτερικού σηµείου 

Θα περιγράψουµε τη δυϊκή µέθοδο Simplex εξωτερικού σηµείου, η οποία επιλύει το 

δυϊκό πρόβληµα απευθείας στον (πρωτεύοντα) πίνακα Simplex. Έστω το τυπικό πρόβληµα 

γραµµικού προγραµµατισµού: 

 

                      Maximize         z = cx 

                      Subject to          Ax = b                                                     2.7.1 

                           x  0 ≥

 
Ξεκινάµε µε ένα δυϊκό βασικό εφικτό σηµείο και δηµιουργούµε τον αντίστοιχο δυϊκό 

εξωτερικό πίνακα Simplex. Η επάνω γραµµή του πίνακα περιέχει στην αντικειµενική 
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συνάρτηση. Η τελευταία στήλη περιέχει τα στοιχεία της δεξιάς πλευράς. Στις υπόλοιπες 

θέσεις έχουµε τους συντελεστές του πίνακα Α. Ο αλγόριθµος ξεκινά µε µία δυϊκή εφικτή 

βασική λύση. Εάν τα στοιχεία της δεξιάς πλευράς είναι µη αρνητικά, τότε ο αλγόριθµος 

σταµατά. Σε αυτήν την περίπτωση η τρέχουσα BFS είναι βέλτιστη για το πρόβληµα 2.7.1. 

Αλλιώς, προσδιορίζουµε ένα σύνολο δεικτών { }iI 1 i m:b 0− = ≤ ≤ < και δηµιουργούµε µία νέα 

γραµµή, η οποία προστίθεται στο κάτω µέρος του πίνακα. Τα στοιχεία της (m+1)-γραµµής 

δίνονται από τον τύπο  
-

m+1,j ij
i I

a a
∈

= ∑ and 
-

m+1,n i
i I

b b
∈

= ∑ . Η (m+1)-γραµµή καλείται 

διακεκριµένη γραµµή ή γραµµή οδηγός.  

Περιγραφή του ∆υϊκού αλγορίθµου Simplex εξωτερικού σηµείου  

 

Βήµα0: (Ξεκίνηµα) 
            Ξεκινάµε µε ένα δυϊκό εφικτό βασικό σηµείο και δηµιουργούµε τον αντίστοιχο πίνακα 

του δυϊκού εξωτερικού αλγόριθµου Simplex. 

Βήµα1: (Έλεγχος βελτιστότητας) 

             Προσδιορίζουµε το σύνολο των δεικτών  { }iI 1 i m:b 0− = ≤ ≤ < . Αν   = ∅ , ΤΕΛΟΣ. -I
Η τρέχουσα βασική λύση είναι βέλτιστη. Προσδιορίζουµε τη διακεκριµένη γραµµή 
από τον τύπο and 

-

m+1,j ij
i I

a a
∈

= ∑
-

m+1,n i
i I

b b
∈

= ∑  

Βήµα2: (Επιλογή της οδηγού στήλης) 

             Προσδιορίζουµε το σύνολο των δεικτών { }- m+1J 1 i n:a 0,j= ≤ ≤ < . Αν  = ∅ , -J
ΤΕΛΟΣ.  Το πρόβληµα δεν είναι εφικτό. 

            Αλλιώς, προσδιορίζουµε τη θέση της εισαγοµένης µεταβλητής εισόδου s από τη σχέση 

0j0s
-

m+1,s m+1,j

-aa =min :j J
a a

⎧ ⎫⎪ ⎪∈⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 

            Εισάγουµε τη µη βασική µεταβλητή xs. 
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Βήµα3: (Επιλογή της οδηγού γραµµής) 

      Προσδιορίζουµε το σύνολο των δεικτών { }+I 1 i m:i I= ≤ ≤ ∉ -  και υπολογίζουµε τα  

k i
1 -

ks is

b bθ = =min :i I ,a 0
a a is

⎧ ⎫
∈ <⎨ ⎬

⎩ ⎭
 

 

l i
2 +

ls is

b bθ = =min :i ,a 0
a a

I is

⎧ ⎫
∈ >⎨ ⎬

⎩ ⎭
 

            Βρίσκουµε τη θέση της µεταβλητής r που θα βγάλουµε , αν 1θ ≤ 2θ  θέσε r = k αλλιώς s 
= l και εξάγουµε  τη βασική µεταβλητή . B(r)x

Βήµα4: (Περιστροφή) 

                       Σχηµατίζουµε τον επόµενο πίνακα µε τη βοήθεια της οδηγού µεταβλητής ars 
δηλ. 

Θέτουµε    rj
rj

rs

a
a

a
←                               όπου j=1, 2, … ,n, n+1 

rj
ij ij is

rs

a
a a a

a
← −    όπου  i= 0, 1, 2, . . . m  (i ≠ r) και  j = 1, 2, … , n, n+1 

          Και πηγαίνουµε στο Βήµα1. 
 
 
 
Παράδειγµα 2.7.1 
 

Να λυθεί το επόµενο γραµµικό πρόβληµα µε τον αλγόριθµο simplex εξωτερικού 
σηµείου.  
 

max  z= -x1 - 2x2 - x3 - x4   
          

s. t. : -2x1 + x2 - 3x3 - x4 ≤  -4 
 x1   + 2x3 - x4 ≤  -2 
 -x1 + 2x2 - 2x3 - x4 ≤  15 
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 2x1 - x2 + 2x3 + x4 ≤  1 
 
                                                       x1, x2 , x3 και x4  0 ≥
Λύση: 

Προσθέτουµε τις χαλαρές µεταβλητές x5, x6 , x7 και x8 έτσι ώστε το γραµµικό 

πρόβληµα να πάρει την πιο κάτω µορφή: 

 

max  z= -x1 - 2x2 - x3 - x4           
                  

s. t. : -2x1 + x2 - 3x3 - x4 + x5       = -4
 x1   + 2x3 - x4   + x6     = -2
 -x1 + 2x2 - 2x3 - x4     + x7   = 15 
 2x1 - x2 + 2x3 + x4       + x8 = 1 

 
                                                 x1, x2 , x3, x4, x5 x6 , x7 και x8  0 ≥

Βήµα0: ( Ξεκίνηµα). 

Από το αρχικό πρόβληµα, δηµιουργούµε τον αρχικό δυϊκό εξωτερικό πίνακα simplex  

 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 R.H.S 

z 1 2 1 1 0 0 0 0 0 

x5 -2 1 -3 -1 1 0 0 0 -4 

x6 1 0 2 -1 0 1 0 0 -2 

x7 -1 2 -2 -1 0 0 1 0 15 

x8 2 -1 2 1 0 0 0 1 1 
 
Βήµα1: (Έλεγχος Βελτιστοποίησης)  

Προσδιορίζουµε τους δείκτες { }iI 1 i m:b 0− = ≤ ≤ <  ={ 1, 2}, αφού I− ≠ ∅ , δηµιουργούµε τη 

διακεκριµένη γραµµή  
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 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 R.H.S 

z 1 2 1 1 0 0 0 0 0 

x5 -2 1 -3 -1 1 0 0 0 -4 

x6 1 0 2 -1 0 1 0 0 -2 

x7 -1 2 -2 -1 0 0 1 0 15 

x8 2 -1 2 1 0 0 0 1 1 

 -1 1 -1 -2 1 1 0 0 -6 
 
 

Βήµα2: (Επιλογή της οδηγού στήλης). 

Προσδιορίζουµε τους δείκτες { }- m+1J 1 i n:a 0= ≤ ≤ <,j =(1, 2, 4}.Επιλέγουµε την οδηγό στήλη 

s  

0j0s
-

m+1,s m+1,j

-aa =min :j J
a a

⎧ ⎫⎪ ⎪∈⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

= 01 02 04

5,1 5,2 5,4

-a -a -amin , ,
a a a

⎧ ⎫⎪
⎨
⎪ ⎪⎩ ⎭

⎪
⎬ = min{-1/-1, -1/-1, -1/-2 }=1/2 

άρα s = 4 . Εισάγουµε το στοιχείο x4. 

 

Βήµα3: (Επιλογή της οδηγού γραµµής). 

 Προσδιορίζουµε το σύνολο δεικτών { }+I 1 i m:i I= ≤ ≤ ∉ - = {3, 4}. Υπολογίζουµε τα 1θ  και 

2θ   

k i
1 - is

ks is

b bθ = =min :i I ,a 0
a a

⎧ ⎫
∈ <⎨ ⎬

⎩ ⎭
= 1 2

14 24

b bn ,
a a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

mi =min{-4/-1,-2/-1}=2 

l i
2 + is

ls is

b bθ = =min :i ,a 0
a a

I
⎧ ⎫

∈ >⎨
⎩ ⎭

⎬ = 4

44

bmin
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

={1/1}=1. 

Αφού  <  είναι r = 4, έτσι εξάγουµε την x2θ 1θ 8. 
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Βήµα4: (Λειτουργία της Περιστροφής) 

    Στον πιο κάτω πίνακα µε οδηγό στοιχείο το a44 έχουµε

 

 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 R.H.S 

z -1 3 -1 0 0 0 0 -1 -1 

x5 0 0 -1 0 1 0 0 1 -3 

x6 3 -1 4 0 0 1 0 1 -1 

x7 1 1 0 0 0 0 1 1 16 

x4 2 -1 2 1 0 0 0 1 1 
 

Επανάληψη 2 
 

Βήµα1: (Έλεγχος βελτιστότητας). 

 Προσδιορίζουµε το σύνολο των δεικτών { }iI 1 i m:b 0− = ≤ ≤ <  ={ 1, 2} αφού  και στη 

συνέχεια δηµιουργούµε τη διακεκριµένη γραµµή  

I− ≠ ∅

 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 R.H.S 

z -1 3 -1 0 0 0 0 -1 -1 

x5 0 0 -1 0 1 0 0 1 -3 

x6 3 -1 4 0 0 1 0 1 -1 

x7 1 1 0 0 0 0 1 1 16 

x4 2 -1 2 1 0 0 0 1 1 

 3 -1 3 0 1 1 0 2 -4 
 

Βήµα2: ( Επιλογή της οδηγού στήλης). 
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Προσδιορίζουµε το σύνολο των δεικτών { }- m+1J 1 i n:a 0,j= ≤ ≤ < =( 2}. Επιλέγουµε την οδηγό 

στήλη s  

0j0s
-

m+1,s m+1,j

-aa =min :j J
a a

⎧ ⎫⎪ ⎪∈⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

= 02

5,2

-amin
a

⎧ ⎫⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

= min{-3/-1}=3 

άρα s = 2 . Εισάγουµε την x2. 

Βήµα3: (Επιλογή της οδηγού γραµµής). 

 Προσδιορίζουµε το σύνολο των δεικτών { }+I 1 i m:i I= ≤ ≤ ∉ - = {3, 4}. Υπολογίζουµε τα 1θ  

και 2θ   

k i
1 - is

ks is

b bθ = =min :i I ,a 0
a a

⎧ ⎫
∈ <⎨

⎩ ⎭
⎬ = 2

24

bmin
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

=min{-1/-1}= 1. 

l i
2 + is

ls is

b bθ = =min :i ,a 0
a a

I
⎧ ⎫

∈ >⎨
⎩ ⎭

⎬ = 3

32

bmin
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

={16/1}=1. 

Αφού   1θ < 2θ  τότε r = 2 και έτσι εξάγουµε την  x6. 

Βήµα4: (Λειτουργία της Περιστροφής). 

Στον πιο κάτω πίνακα µε οδηγό στοιχείο το a22 έχουµε

 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 R.H.S 

z 8 0 11 0 0 3 0 2 -4 

x5 0 0 -1 0 1 0 0 1 -3 

x2 -3 1 -4 0 0 -1 0 -1 1 

x7 4 0 4 0 0 1 1 22 15 

x4 -1 0 -2 1 0 -1 0 0 2 
 

Επανάληψη 3 
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Βήµα1: (Έλεγχος Βελτιστότητας)  

Προσδιορίζουµε το σύνολο των δεικτών { }iI 1 i m:b 0− = ≤ ≤ <  ={ 1}.Εποµένως, δεν υπάρχει 

ανάγκη να δηµιουργήσουµε τον εκτεταµένο πίνακα. Το ρόλο της διακεκριµένης γραµµής 

αναλαµβάνει η γραµµή 1. 

Βήµα2: : ( Επιλογή της οδηγού στήλης). 

Προσδιορίζουµε το σύνολο των δεικτών { }- m+1J 1 i n:a 0,j= ≤ ≤ < ={ 3}. Επιλέγουµε την οδηγό 

στήλη s  

0j0s
-

m+1,s m+1,j

-aa =min :j J
a a

⎧ ⎫⎪ ⎪∈⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

= 03

1,3

-amin
a

⎧ ⎫⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

= min{-11/-1}=11 

άρα s = 3 . Εισάγουµε την x3. 

Βήµα3: (Επιλογή της οδηγού γραµµής). 

 Προσδιορίζουµε το σύνολο των δεικτών { }+I 1 i m:i I= ≤ ≤ ∉ - = {2, 3, 4}. Υπολογίζουµε τα 

1θ  και 2θ   

k i
1 - is

ks is

b bθ = =min :i I ,a 0
a a

⎧ ⎫
∈ <⎨

⎩ ⎭
⎬ = 1

13

bmin
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

=min{3/-1}= -3. 

l i
2 + is

ls is

b bθ = =min :i ,a 0
a a

I
⎧ ⎫

∈ >⎨
⎩ ⎭

⎬ = 3

33

bmin
a

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

={15/4}=3.75. 

Αφού   1θ < 2θ  τότε r = 1 και έτσι εξάγουµε την x5. 

Βήµα4: (Λειτουργία της Περιστροφής). 

Στον πιο κάτω πίνακα µε οδηγό στοιχείο το a13 έχουµε

 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 R.H.S 

z 8 0 0 0 -11 3 0 13 -37 
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x3 0 0 1 0 -1 0 0 -1 3 

x2 -3 1 0 0 -4 -1 0 -5 13 

x7 4 0 0 0 4 1 1 6 3 

x4 -17 0 0 1 -2 -1 0 -2 8 
 

 

Επανάληψη 4 

 

Βήµα1: (Έλεγχος Βελτιστότητας)  

Προσδιορίζουµε το σύνολο των δεικτών { }iI 1 i m:b 0− = ≤ ≤ < = ∅  αφού =   τότε το 

πρόβληµα είναι βέλτιστο για x

I− ∅

1 = 0, x2 =13 ,x3 = 3,x4 =8, x5 = x6  = x7 = x8 = 0 και z = -37. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΟΡΦΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ 
SIMPLEX  

 
 

3.1 Εισαγωγή 
 

Η µέθοδος Simplex, η πιο γνωστή µέθοδος για την επίλυση προβληµάτων 

Γραµµικού Προγραµµατισµού (LPs), έχει δύο βασικές παραλλαγές. Πρόκειται για 

την αναθεωρηµένη µέθοδο Simplex και την τυποποιηµένη ή πλήρους πίνακα 

µέθοδο Simplex. Στις µέρες µας, πρακτικά όλες οι σοβαρές υλοποιήσεις ανήκουν 

στην κατηγορία των αναθεωρηµένων µεθόδων Simplex, επειδή είναι πιο 

αποτελεσµατικές για αραιά γραµµικά προβλήµατα (sparse LPs) που είναι τα πιο 

συνηθισµένα. Η αναθεωρηµένη µέθοδος Simplex είναι µία συστηµατική 

διαδικασία για την υλοποίηση των βηµάτων της µεθόδου Simplex σε µικρότερο 

πίνακα, κάνοντας έτσι εξοικονόµηση στον απαιτούµενο αποθηκευτικό χώρο. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε αλγόριθµους simplex και simplex 

εξωτερικού σηµείου στην αναθεωρηµένη µορφή. Επειδή οι κανόνες περιστροφής 

περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο εισάγουµε και εξάγουµε µεταβλητές, θα 

παρουσιάσουµε 8 διαφορετικούς κανόνες περιστροφής. 

 Αφού σε κάθε επανάληψη στους αλγόριθµους τύπου simplex, η συνολική 

εργασία επικεντρώνεται στον προσδιορισµό του αντιστρόφου της βάσης, θα 

παρουσιάσουµε δύο διαφορετικούς τρόπους για την ανανέωση του αντιστρόφου 
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της βάσης. Οι πιο γνωστές τεχνικές είναι (i) η µορφή γινοµένου του αντιστρόφου 

(PFI), (ii) η µορφή εξάλειψης του αντιστρόφου (EFI), και (iii) µία πρόσφατα 

αναπτυγµένη τεχνική από τον Benhamadou 2002 . 

 
3.2 Η άλγεβρα του αλγόριθµου Simplex  
 
 
Έστω το τυποποιηµένο πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού: 

                           Maximize      z = cx 

                           Subject to:    Ax = b                                                                 3.2.1 

                           x ≥  0 

όπου . m+n n mA R ,c,x R , b R∈ ∈ ∈

Η βασική εφικτή λύση στο πρόβληµα αυτό αντιστοιχεί σε ένα ακραίο σηµείο της 

εφικτής περιοχής και µαθηµατικά προσδιορίζεται µε τον χωρισµό του πίνακα A σε 

έναν αντιστρέψιµο πίνακα βάσης Β και τον πίνακα των µη-βασικών στηλών Ν. 

∆ηλαδή, 

                                           A = (B: N)                                                                3.2.2 

Βασιζόµενοι σε αυτόν τον χωρισµό, το γραµµικό σύστηµα Ax = b µπορεί να 

ξαναγραφτεί δίνοντας 

                                           BxB + NxN = b                                                          3.2.3 

Αυτό απλοποιείται σε  

                                        xB + B-1NxN = B-1b                                                      3.2.4 

και λύνοντας ως προς xB µε τη βοήθεια του xN δίνει 

 

                                       xB  = B-1b - B-1NxN                                                       3.2.5 

Θέτοντας τώρα xN = 0, βλέπουµε ότι η 2.2.5 δίνει xB = B-1b. Η λύση 
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-1
B

N

x B b
x= =

x 0
⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

καλείται βασική λύση, το διάνυσµα xB καλείται διάνυσµα των βασικών 

µεταβλητών, και το xN καλείται διάνυσµα των µη-βασικών µεταβλητών. Εάν 

επιπρόσθετα, xB = B-1 b , τότε  0≥
-1B b

x=
0

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

και καλείται βασική εφικτή λύση. 

Θεωρείστε τώρα την αντικειµενική συνάρτηση z = cx. Χωρίστε το διάνυσµα 

κόστους c σε βασικά και µη-βασικά στοιχεία δηλ. c = (cB, cN). Η αντικειµενική 

συνάρτηση γίνεται  

                                                                                                     3.2.6 B B N Nz=c x +c x

Αντικαθιστώντας τώρα την έκφραση του xB που ορίζεται στη 2.2.6 στην 4.2.5 

παίρνουµε 

                                                                                   3.2.7 -1 -1
B Nz=c (B b-B Nx )+c xN N

N

N

N

Το οποίο µπορεί να γραφεί σαν                                  3.2.8 -1 -1
B B Nz=c B b-(c B N-c )x

Έχουµε εκφράσει έτσι το z σαν τη σταθερά  µείον τον όρο . 

Θέτοντας x

-1
Bc B b -1

B N(c B N-c )x

N = 0, βλέπουµε ότι η 2.2.8 δίνει , που είναι η αντικειµενική 

τιµή που αντιστοιχεί στην τρέχουσα βασική εφικτή λύση. Εποµένως, το τρέχον 

ακραίο σηµείο λύσης µπορεί να αναπαρασταθεί σε κανονική µορφή:

-1
Bz=c B b

                                                                                     3.2.9 -1 -1
B B Nz=c B b-(c B N-c )x

                                     xB  = B-1b - B-1NxN                                                       3.2.10 

µε την τρέχουσα βασική εφικτή λύση να δίνεται από τη σχέση 
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                                                                                                           3.2.11 -1
Bz=c B b

                                                                                        3.2.12 
-1

B

N

x B b
x= = 0

x 0
⎛ ⎞⎛ ⎞

≥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Αναδιατάσσοντας τώρα τους όρους έτσι ώστε όλες οι αναθεωρηµένες µεταβλητές 

να βρίσκονται στο αριστερό µέρος της εξίσωσης και τις σταθερές στη δεξιό µέρος, 

έχουµε  

                                                                                 3.2.13 -1 -1
B N N Bz+(c B N-c )x =c B b

                                    xB  + B-1NxN  = B-1b                                                      3.2.14 

 
3.3 Ο αναθεωρηµένος αλγόριθµος Simplex  
 

 

Βήµα0: (Ξεκίνηµα) 

            Ξεκινάµε µε µία βασική εφικτή βάση B. Θέστε { }N 1,2, ,n B= K  και 
υπολογίστε τους πίνακες B, N και τον αντίστροφο πίνακα B-1.  

           Θέστε  xB = B-1b ,  wT =  και js =  (j=1, 2, …, n) T -1
B(c ) B T

j jw a - c

Βήµα1: (Έλεγχος Βελτιστότητας) 

             Θέστε { }J j: j N and s 0j= ∈ < . Αν J = ∅ , ΤΕΛΟΣ. Η λύση είναι 
βέλτιστη. Αλλιώς, µε βάση έναν συγκεκριµένο κανόνα περιστροφής, 
επιλέξτε την εισερχόµενη µεταβλητή µε βάση το δείκτη l=N[t]∈J. Η 
µεταβλητή xl είναι η εισερχόµενη µεταβλητή. 

Βήµα2: (Επιλογή του Ελάχιστου Λόγου) 

           Θέστε hl  =B-1al   I+ = { i :1≤ i ≤m και hil > 0}. Αν I+ = ∅ , ΤΕΛΟΣ. Το 
πρόβληµα δεν είναι φραγµένο. Αλλιώς βρείτε τον δείκτη της οδηγού 
στήλης r από τη σχέση: 

B[r] B[i]
+

rl il

x x
min : i I

h h
⎧ ⎫

= ∈⎨ ⎬
⎩ ⎭
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            Εποµένως η µεταβλητή x B[r] = xk είναι η εξερχόµενη µεταβλητή. 

Βήµα3: (Περιστροφή) 

            Θέστε N[t] = k και B[r] = l. Περιστρέψτε µε βάση την ars µε τον συνήθη 
τρόπο. Θα ενηµερωθούν έτσι τα B-1 , w, xB, s. Πηγαίνετε στο Βήµα1. 

 
 
 
3.4 Περιγραφή του αναθεωρηµένου αλγόριθµου simplex 
 

Στην παράγραφο αυτή περιγράφουµε τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο 

simplex βήµα προς βήµα. 

Βήµα0: (Ξεκίνηµα) 

Ξεκινάµε µε µία βασική εφικτή βάση Β. Για να βρούµε το w λύνουµε το 

γραµµικό σύστηµα 
T T

Bw B=c  

Πριν την βελτιστοποίηση τα στοιχεία του w αναφέρονται σαν σκιώδεις τιµές. 

Όταν επέλθει βελτιστοποίηση αποτελούν µία εφικτή δυϊκή λύση. Υπολογίζουµε 

τα ελαττωµένα κόστη των µη βασικών µεταβλητών:     (j=1, 2, …, n) T
j js = w a - cj

Βήµα1: (Έλεγχος Βελτιστότητας) 

Θέτουµε { }J j: j N and s 0j= ∈ < . Αν J = ∅ , ΤΕΛΟΣ. Η λύση είναι 

βέλτιστη. Αλλιώς επιλέγουµε το δείκτη της εισερχόµενης µεταβλητής l  J.∈

 Αυτή είναι η φάση της βελτιστοποίησης που µας δίνει την ελαστικότητα 

να µεταβάλλουµε το κριτήριο που χρησιµοποιούµε ώστε να επιλέξουµε την 

εισερχόµενη µεταβλητή. Η επιλογή µίας “καλής” εισερχόµενης µεταβλητής είναι 

ένα από τα βασικά ερωτήµατα που θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε. 

 

Βήµα2: (Επιλογή του Ελαχίστου Λόγου) 
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 Χρειαζόµαστε τώρα µία αναπαράσταση της νέας εισερχόµενης µεταβλητής 

ως προς την τρέχουσα βάση. Έστω al η στήλη του AN (οι στήλες του πίνακα 

περιορισµών Α που αντιστοιχούν στο µη-βασικό Ν) που σχετίζεται µε την 

εισερχόµενη µεταβλητή και επιλύουµε το γραµµικό σύστηµα  hl  =B-1al 

Θέτουµε I+ = { i :1≤ i ≤m and hil > 0}. Αν I+ = ∅ , ΤΕΛΟΣ. Το πρόβληµα δεν 

είναι φραγµένο.  Αλλιώς βρίσκουµε το δείκτη της οδηγού στήλης r από τη σχέση: 

B[r] B[i]
+

rl il

x x
min : i I

h h
⎧ ⎫

= ∈⎨ ⎬
⎩ ⎭

 

Έτσι η µεταβλητή x B[r] = xk είναι η εξερχόµενη µεταβλητή. 

 

Βήµα3: (Περιστροφή) 

Θέτουµε N[t] = k και B[r] = l. Περιστρέφουµε µε βάση το ars µε το 

συνηθισµένο τρόπο. Ενηµερώνουµε έτσι τα B-1 , w, xB, s. 

  

Μπορούµε να συνοψίσουµε τη διαδικασία µίας απλής επανάληψης της 

αναθεωρηµένης µεθόδου simplex ως ακολούθως: 

 

- Επιλύστε το m x m γραµµικό σύστηµα  

                                                                                          3.4.1. T
Bw B=cT

-    Υπολογίστε τα ελαττωµένα κόστη (n – m εσωτερικά γινόµενα)  

                                                       (j=1, 2, …, n)                   3.4.2. T
j js = w a - cj

 -     Επιλύστε το m x m γραµµικό σύστηµα  

                                                     hl  = B-1al                                                                          3.4.3. 

 -     Εφαρµόστε τον έλεγχο λόγου  
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                                                B[r] B[i]
+

rl il

x x
min : i I

h h
⎧ ⎫

= ∈⎨ ⎬
⎩ ⎭

                        3.4.4. 

Εάν n >> m, ο υπολογισµός των ελαττωµένων κοστών της εξίσωσης 3.4.2. 

αποτελεί το επικρατούν κόστος του υπολογισµού.  

 

3.5 Κανόνες περιστροφής 

 

Ο υπολογισµός των ελαττωµένων κοστών στο βήµα 0 του αναθεωρηµένου 

αλγορίθµου simplex αναφέρεται σαν “pricing out” των µη-βασικών στηλών. Ο 

στόχος του υπολογισµού των ελαττωµένων κοστών  sj είναι να βρούµε µία µη-

βασική στήλη που θα ελαττώσει την τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης εάν την 

εισάγουµε στη βάση. Αφού οποιαδήποτε στήλη µε αρνητικό ελαττωµένο κόστος 

ικανοποιεί αυτό το κριτήριο, υπάρχουν διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι να 

επιτύχουµε τον στόχο µας. Σε αυτή την παράγραφο περιγράφουµε σύντοµα 

µερικούς από τους κανόνες περιστροφής. Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να 

βρείτε στις αναφορές. 

  

3.5.1 Ο κανόνας του Dantizg 

 Ο πρώτος κανόνας περιστροφής έχει το όνοµα του ανθρώπου που τον 

εφηύρε, του G. Dantzig. Ο κανόνας του Dantizg είναι επίσης γνωστός σαν ο 

κανόνας του µέγιστου συντελεστή. Είναι εύκολος στην υλοποίηση και υπολογίζει 

µία βέλτιστη λύση σύντοµα. Παρόλο που είναι παλιός, θεωρείται πολύ 

αποτελεσµατικός, κυρίως για προβλήµατα της πραγµατικής ζωής. 
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Η πολυπλοκότητα του κανόνα του Dantizg είναι εκθετική στη χειρότερη 

περίπτωση. Είναι τετριµµένο να κατασκευαστούν προβλήµατα που επιδεικνύουν 

τέτοια συµπεριφορά (Keely , Minty 19972).  

 

3.5.2 Ο κανόνας του Bland  

 Ο Bland αναθεώρησε έναν πολύ απλό κανόνα περιστροφής. Απέδειξε ότι η 

µέθοδος του αποφεύγει την κύκλωση (µία µη επιθυµητή κατάσταση κατά την 

οποία ο αλγόριθµος επαναλαµβάνει τις ίδιες λύσεις) και τερµατίζει πάντοτε µετά 

από πεπερασµένο πλήθος επαναλήψεων. Παρόλα αυτά ο κανόνας του Bland, σε 

πραγµατικά προβλήµατα, παρουσιάζει ένα φαινόµενο που ονοµάζεται παγίωση 

(stalling) (Bland 1977). Αυτό σηµαίνει ότι ο αλγόριθµος δεν µπορεί να 

προχωρήσει σε καλύτερη λύση σε κάθε επανάληψη. Εξαιτίας αυτού, ο κανόνας 

του Bland συνήθως χρειάζεται περισσότερες επαναλήψεις από άλλους κανόνες και 

δεν θεωρείται πολύ καλή λύση. 

 

3.5.3 Ο κανόνας της στοίβας  

  Ο κανόνας της στοίβας χρησιµοποιεί δύο στοίβες, µία για τις βασικές 

µεταβλητές και µία για τις µη-βασικές µεταβλητές. Παίρνουµε τις επιλεγόµενες 

µεταβλητές από την κορυφή της µίας στοίβας και τις εισάγουµε στην κορυφή της 

άλλης σύµφωνα µε τη βασική πειθαρχία LIFO (Last In First Out). Ο κανόνας της 

στοίβας, όπως και ο κανόνας του Bland, δεν παρουσιάζει το πρόβληµα της 

κύκλωσης. Σε πραγµατικά προβλήµατα είναι πιο αποτελεσµατικός από τον 

κανόνα του Bland. 

 

3.5.4 Ο κανόνας της Ουράς  
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Ο κανόνας της ουράς λειτουργεί όπως ο κανόνας του σωρού. Η διαφορά 

είναι ότι οι δύο δοµές λειτουργούν σύµφωνα µε την πειθαρχία FIFO (First In First 

Out). 

 

3.5.5 Η µέθοδος της πιο πρόσφατης θεώρησης (Least Recently Considered) 

 Η µέθοδος της πιο πρόσφατης θεώρησης (LRC) παρουσιάστηκε από τον 

(Zadeh  1980). Μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα και δεν παρουσιάζει το φαινόµενο 

του stalling [10]. Η πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης της µεθόδου LRC 

θεωρείται πολυωνυµική αλλά  δεν έχει δοθεί ακόµη απόδειξη (Gartner 1995), 

αλλά ούτε και έχουν βρεθεί προβλήµατα στα οποία η µέθοδος LRC απαιτεί 

εκθετικό χρόνο. 

 

3.5.6 Ο κανόνας µέγιστης αύξησης 

             Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτόν, η εισερχόµενη µεταβλητή θα φέρει την 

µεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση µε κάθε άλλη αποδεκτή µεταβλητή. Αυτή η 

µέθοδος περιγράφτηκε πρώτα στο ( Keely, Minty 1972) . Μπορεί να βρει τη 

βέλτιστη λύση σε σχετικά λίγες επαναλήψεις γιατί προσπαθεί να εκµεταλλευτεί 

όλα τα δεδοµένα. Το µειονέκτηµά της είναι οι µεγάλες υπολογιστικές ανάγκες που 

παρουσιάζει σε κάθε επανάληψη. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα χειρότερης 

περίπτωσης για τη µέθοδο αυτή είναι εκθετική σύµφωνα µε τον (Gartner 1995). 

 

 

 

3.5.7 Ο κανόνας της µερικής τιµολόγησης (partial pricing rule) 
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Η βασική ιδέα στον κανόνα αυτόν είναι να διαιρέσουµε το σύνολο των µη 

βασικών µεταβλητών και να εξετάσουµε ένα υποσύνολο κάθε φορά για τις 

αποδεκτές µεταβλητές. Το κέρδος µας είναι λιγότεροι υπολογισµοί σε κάθε 

επανάληψη. Τα υποσύνολα µπορούν να σχηµατιστούν δυναµικά κατά τη διάρκεια 

των επαναλήψεων είτε στατικά πριν από την εκκίνηση του βασικού βρόχου του 

αλγόριθµου. 

  

3.5.8 Κανόνας µεγαλύτερης µεταβολής (steepest edge rule) 

Ο κανόνας αυτός βασίζεται στη γεωµετρία του γραµµικού προβλήµατος. 

Στην απλή του µορφή οδηγεί τον αλγόριθµο simplex στη βέλτιστη λύση σε 

λιγότερες επαναλήψεις από κάθε άλλη µέθοδο, αλλά έχει τις µεγαλύτερες 

υπολογιστικές απαιτήσεις ανα επανάληψη. Η απόδοσή του µπορεί να βελτιωθεί µε 

χρήση προσεγγιστικών µεθόδων όπως περιγράφονται από τους (Swietanowski 

1998) και (Vanderbei 2001). Η µέθοδος είναι επίσης κατάλληλη για παράλληλες 

υλοποιήσεις (Thomadakis et al 1996).  

 

3.6 Ενηµέρωση του αντιστρόφου της βάσης 

  Η κάθε επανάληψη σε αλγορίθµους τύπου simplex είναι σχετικά 

χρονοβόρα. Το πιο απαιτητικό κοµµάτι της κάθε επανάληψης είναι ο 

προσδιορισµός του αντιστρόφου της βάσης, B-1. Αυτός ο αντίστροφος, όµως, δεν 

είναι απαραίτητο να υπολογίζεται από την αρχή σε κάθε επανάληψη. Οι 

αλγόριθµοι τύπου Simplex διατηρούν ένα µέρος της βάσης Β και κάνουν 

ενηµέρωση της βάσης σε κάθε επανάληψη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

ενηµέρωσης του αντιστρόφου της βάσης. Οι πιο γνωστές µέθοδοι είναι (i) η 
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µορφή γινοµένου του αντιστρόφου (PFI), (ii) η µορφή εξάλειψης του αντιστρόφου 

(EFI), και (iii) µία πρόσφατα αναπτυγµένη τεχνική από τον Benhamadou 2002.  

 

3.6.1 Ανάλυση των µεθόδων ενηµέρωσης 

Ο πολλαπλασιασµός πινάκων είναι µία βασική λειτουργία της γραµµικής 

άλγεβας η οποία έχει πολυάριθµες εφαρµογές στη θεωρία και στην εφαρµογή της 

Πληροφορικής. Πολλές εφαρµογές οφείλονται στο γεγονός ότι ο 

πολλαπλασιασµός πινάκων είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι πολλών επιτυχηµένων 

αλγορίθµων για υπολογιστικά προβλήµατα της Επιχειρησιακής Έρευνας, όπως 

π.χ. κατά τη λύση γραµµικών εξισώσεων, την αντιστροφή πίνακα κτλ. Ο 

υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται για τον πολλαπλασιασµό πινάκων αποτελεί 

το σηµαντικότερο µέρος του συνολικού χρόνου που απαιτείται για την επίλυση 

τέτοιων προβληµάτων.  

Πρόταση 3.6.1.1 Ο πολλαπλασιασµός δύο πυκνών (dense) τετραγωνικών πινάκων 

mxm απαιτεί m3 πολλαπλασιασµούς και m3 – m2 προσθέσεις. Εποµένως, η 

συνολική πολυπλοκότητα είναι Θ(m3).  

Πρόταση 3.6.1.2. ∆ύο βάσεις (AB)[1], (AB)[2]∈ℜm ονοµάζονται γειτονικές εάν 

διαφέρουν µεταξύ τους  µόνο σε µία στήλη.  

Σε κάθε επανάληψη, οι αλγόριθµοι τύπου simplex κινούνται από µία βάση σε µία 

γειτονική µέχρι να τερµατίσουν. Οι λειτουργίες των επαναλήψεων τύπου simplex 

προσδιορίζονται µε όρους αντιστροφής της τρέχουσας βάσης. Ο προσδιορισµός 

του (AB)-1 απαιτεί σηµαντική υπολογιστική προσπάθεια. Εάν έπρεπε να 

υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη θα ήταν υπολογιστικά απαγορευτικό. 
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3.6.2. Μορφή γινοµένου του αντιστρόφου (Product Form of the Inverse) 

Η βασική ιδέα είναι η εξής: Η τρέχουσα αντίστροφη βάση 
~

1( )B −  µπορεί να 

υπολογιστεί από την προηγούµενη αντίστροφη B-1 µε µία απλή λειτουργία 

περιστροφής. ∆ηλαδή, έχουµε 

                                              
~

1 1(B) E B 1− − −=                                                    (3.6.2.1) 

όπου E-1 είναι ο αντίστροφος του πίνακα ήτα (eta-matrix). Χρησιµοποιούµε τα πιο 

κάτω βήµατα για τον υπολογισµό του 
~

1( )B − . 

Έστω ότι l και r είναι οι δείκτες της εισερχόµενης και της εξερχόµενης 

µεταβλητής αντίστοιχα. 

Υπολογίζουµε την οδηγό στήλη hl=B-1 al

Υπολογίζουµε το διάνυσµα στήλη  

  

 

T

1l ml

rl rl rl

h h1v
h h h

⎡ ⎤
= − −⎢ ⎥
⎣ ⎦

L L

Αντικαθιστούµε την r στήλη του ταυτοτικού πίνακα µε το διάνυσµα στήλη v. 

Αυτός είναι ο αντίστροφος πίνακας του πίνακα ήτα (eta-matrix).  

Υπολογίζουµε το νέο αντίστροφο βάσης µε χρήση της σχέσης (3.6.2.1). 

 

 

Ο αντίστροφος του πίνακα ήτα (eta-matrix) έχει την πιο κάτω µορφή 

 

1l rl

1 T
l l l rl

rl

ml rl

1 h / h

1E I (h e )e 1/ h
h

h / h 1

−

−⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥= − − =
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

O M
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Εάν ο τρέχων αντίστροφος βάσης έχει υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τον κανονικό 

πολλαπλασιασµό στη σχέση (3.6.2.1), τότε η πολυπλοκότητα της µεθόδου (PFI) 

είναι Θ(m3).  

Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο πίνακας E-1 έχει ειδική µορφή. 

Συγκεκριµένα, ο E-1 είναι αραιός (sparse) και σε κάθε επανάληψη περιέχει 2m – 1 

µη µηδενικά στοιχεία. Για να µετρήσουµε το συνολικό αριθµό πολλαπλασιασµών 

και προσθέσεων που χρειάζονται για τη µέθοδο ανανέωσης, κάνουµε τις 

ακόλουθες υποθέσεις:  

(i) Μετράµε µόνο τους πολλαπλασιασµούς ανάµεσα σε µη µηδενικούς αριθµούς 

αβ, όπου     

     (α∈ℜ*-{1} and β∈ℜ*) ή (α∈ℜ* and β∈ℜ*-{1}) και 

(ii) Μετράµε µόνο τις προσθέσεις µεταξύ µη µηδενικών αριθµών.  

Η πιο πάνω µέθοδος ενηµέρωσης του αντιστρόφου απλοποιείται στο σχήµα 

3.6.2.1. 

 
1 1

B

1l rl

rl

ml rl

E (A
1 h / h x x

1/ h x x

h / h 1 x x

− −

−⎡ ⎤

)
x

x

x

⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥− ⎣ ⎦⎣ ⎦

O M M O M O M

M O M O M O M

 

 
Σχήµα 3.6.2.1: Η µέθοδος ενηµέρωσης PFI 

 
Κατά την m επανάληψη, ο αντίστροφος βάσης έχει m2 µη µηδενικά στοιχεία. Η r 

γραµµή του E-1 έχει µόνο ένα µη µηδενικό στοιχείο. Όλες οι άλλες (m-1) γραµµές 
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έχουν 2 µη µηδενικά στοιχεία. Για να υπολογίζουµε το γινόµενο στο σχήµα 

3.6.2.1, σύµφωνα µε τις πιο πάνω υποθέσεις, χρειαζόµαστε 

(m–1) γραµµές x m πολλαπλασιασµοί + 1 x m πολλαπλασιασµοί = m2 

πολλαπλασιασµοί 

και (m – 1) γραµµές x m προσθέσεις = m2 – m προσθέσεις. 

Το συνολικό κόστος της πιο πάνω µεθόδου είναι 2m2-m πράξεις 

(πολλαπλασιασµοί και προσθέσεις).  

Μπορούµε τώρα να πούµε ότι αν χρησιµοποιήσουµε την πιο πάνω ιδιότητα 

του ήτα πίνακα (eta-matrix), η πολυπλοκότητα της σχέσης 3.6.2.1 είναι Θ(m2) 

αλλιώς η πολυπλοκότητα είναι Θ(m3). 

 

3.6.3 Μία τροποποίηση της µεθόδου PFI 

Η µέθοδος αυτή ανανέωσης παρουσιάστηκε από τον Benhamadou 2002. Η 

κύρια ιδέα είναι η ακόλουθη: Η τρέχουσα αντίστροφη βάση  µπορεί να 

υπολογιστεί από την προηγούµενη αντίστροφη B

~
1(B)−

-1 µε ένα απλό εξωτερικό 

γινόµενο δύο διανυσµάτων και µία πρόσθεση πινάκων. Συγκεκριµένα έχουµε:   

                                           
~

1 1
r. r.(B) (B) v (B)

−
1− − −= + ⊗                   (3.6.3.1) 

Όπου  είναι ο πίνακας B1
r.(B)

−
− -1 κάνοντας την r γραµµή  µηδέν και (B  είναι η r 

γραµµή του αντιστρόφου της βάσης. Περιγραφή της µεθόδου δίνεται πιο κάτω: 

1
r.)−

Έστω ότι  l και r είναι οι δείκτες της εισερχόµενης και εξερχόµενης µεταβλητής, 

αντίστοιχα.  

Υπολογίζουµε την οδηγό στήλη hl = B-1al

Υπολογίζουµε το διάνυσµα 

  
T

1l ml

rl rl rl

h h1v
h h h

⎡ ⎤
= − −⎢ ⎥
⎣ ⎦

L L
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Υπολογίζουµε το εξωτερικό γινόµενο 1
r.v (B)−⊗   

Θέτουµς την r γραµµή του B-1 ίση µε µηδέν. Αποθηκεύουµε τα αποτελέσµατα στο 

1
r.(B)

−
−   

Υπολογίζουµε το νέο αντίστροφο βάσης από τη σχέση (3.6.3.1). 

 

Η πιο πάνω µέθοδος ανανέωσης απλοποιείται στο σχήµα 3.6.3.1. 
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Σχήµα 3.6.3.1: Μία τροποποίηση της µεθόδου (PFI) 
v    

−

−
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L

 
Το εξωτερικό γινόµενο απαιτεί m2 πολλαπλασιασµούς και η πρόσθεση των δύο 

πινάκων απαιτεί m2 προσθέσεις. Το συνολικό κόστος της πιο πάνω µεθόδου είναι 

2m2 πράξεις (πολλαπλασιασµοί και προσθέσεις). Εποµένως η πολυπλοκότητα 

είναι Θ(m2). 

 Η τροποποιηµένη αυτή µέθοδος (MPFI)  είναι πιο γρήγορη από την (PFI) 

όπως θα δούµε πιο κάτω. 
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3.6.4 Αλγόριθµος Simplex εξωτερικού σηµείου 

   Ο πρώτος πολυωνυµικός αλγόριθµος παρουσιάστηκε από τον Khachian το 

1979 και καλείται ελλειψοειδής αλγόριθµος. Στην πράξη η απόδοση του 

αλγορίθµου αυτού δεν είναι καλή για πραγµατικά προβλήµατα σε σχέση µε τη 

µέθοδο simplex. To 1984,  o Karmarkar παρουσίασε έναν νέο πολυωνυµικό 

αλγόριθµο για το γραµµικό πρόβληµα (LP) ο οποίος προσεγγίζει τη βέλτιστη λύση 

από το εσωτερικό της εφικτής περιοχής (Kamarkar 1984). Από τότε που 

δηµοσιεύτηκε η εργασία του Karmarkar, πολλές εργασίες έχουν γραφτεί για τις 

µεθόδους εσωτερικών σηµείων (Roos et al 1997). Όπως δείχνουν οι θεωρητικές 

τους ιδιότητες, οι µέθοδοι εσωτερικών σηµείων λειτουργούν ικανοποιητικά για 

προβλήµατα της πραγµατικής ζωής και έχουν καλύτερη απόδοση από τη µέθοδο 

simplex για προβλήµατα πολύ µεγάλης διάστασης (Lustig et al 1994). 

Η µέθοδος EPSA αρχικά αναπτύχθηκε από τον κ. Παππαρίζο για το πρόβληµα 

assignment  (Paparrizos 1991). Αργότερα, ο κ. Παπαρρίζος γενίκευσε τη µέθοδό 

εξωτερικών σηµείων στο γενικευµένο γραµµικό πρόβληµα αναπτύσσοντας έναν 

δυϊκό, στη φύση του, αλγόριθµο (Paparrizos 1990).  Ανεξάρτητα, οι (Anstreicher 

and Terlaky 1994), ανέπτυξαν έναν παρόµοιο πρωτεύοντα αλγόριθµο λύνοντας 

µία ακολουθία γραµµικών υποπροβληµάτων. Παρόµοια αποτελέσµατα 

παρουσιάστηκαν από τους Chen et al. 1994. 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό σε όλους σχεδόν τους αλγόριθµους τύπου simplex 

είναι ότι µπορούµε να τους δούµε σαν µία διαδικασία που ακολουθεί κάποια 

µονοπάτια τα οποία οδηγούν στη βέλτιστη λύση. Αυτός ο αλγόριθµος διαφέρει 

ριζικά από τον πρωτεύοντα αλγόριθµο simplex (PSA) επειδή οι βασικές του 

λύσεις δεν είναι εφικτές. Έχει τονιστεί από τους Paparrizos et al. 2001, ότι η 

γεωµετρία του EPSA αποκαλύπτει ότι ο αλγόριθµος αυτός είναι πιο γρήγορος από 
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τη γνώριµη µέθοδο simplex, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε από τα πρώτα 

συγκριτικά αποτελέσµατα των πρώτων δυϊκών µεθόδων EPSA πάνω σε ειδικά 

δοµηµένα γραµµικά προβλήµατα (Dosios et al 1997). Πρόσφατα, ο κ. Παπαρρίζος 

παρουσίασε υπολογιστικές µελέτες που δείχνουν ότι ο αλγόριθµος EPSA είναι πιο 

αποτελεσµατικός από τον κλασικό πρωτεύοντα αλγόριθµο simplex PSA 

(Paparrizos et al. 2003). 

 

3.6.4.1 Περιγραφή του αλγορίθµου 

Θεωρούµε το πιο κάτω πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού  

                                                maximize       Tc x

                                                subject to                                          (3.6.4.1.1) Ax=b

                                                                          
x 0,≥

όπου  και  T  συµβολίζει transposition. Είναι βολικό να 

περιγράψουµε τον αλγόριθµο χρησιµοποιώντας την αναθεωρηµένη µορφή του 

αλγόριθµου simplex. Υποθέτουµε ότι ο πίνακας A είναι πλήρους τάξης, rank(A) = 

m, 1 ≤  m≤n . Θα χρησιµοποιήσουµε έναν παραδοσιακό τρόπο συµβολισµού 

γράφοντας B αντί για A

m×n n mA R ,c,x R , b R∈ ∈ ∈

B και N αντί για AN. Σε περιπτώσεις όπου τα B και N 

αντιστοιχούν σε υποσύνολο των δεικτών ή σε πίνακα, θα πρέπει αυτό να είναι 

ξεκάθαρο από τα συµφραζόµενα. ∆ιαχωρίζοντας τον πίνακα ως  

A =  ( B  N ) και αντιστοίχως διαχωρίζοντας και διατάσσοντας τα x και c ως   

B

N

x
x=

x
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

,  (P.1) το πρόβληµα γράφεται  B

N

c
c=

c
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

max           T
B Bc x + T

N Nc x  

subject to    B NBx +Nx =b
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               B Nx ,x 0≥

Εδώ ο B είναι ένας  αντιστρέψιµος υποπίνακας του A που καλείται βασικός 

πίνακας. Οι στήλες του Α που ανήκουν στον Β καλούνται βασικές και οι 

υπόλοιπες µη-βασικές. ∆οθέντος του βασικού πίνακα B η αντίστοιχη λύση 

,     καλείται βασική λύση. Μία λύση x=(  ) είναι εφικτή εάν 

x  0,αλλιώς καλείται µη εφικτή. Είναι γνωστό ότι η λύση του δυϊκού 

προβλήµατος που αντιστοιχεί στη βάση Β, δίνεται από τη σχέση όπου 

 είναι οι πολλαπλασιαστές simplex και s είναι οι δυϊκές χαλαρές 

µεταβλητές. Η αντίστοιχη βάση B καλείται δυϊκή εφικτή εάν είναι . Είναι 

γνωστό ότι . 

m×m

Bx = -1B b Nx = 0 Bx , Nx

≥
Ts=c-A w

T T
Bw =(c ) B-1

s ≥ 0

Bs =0

 Σε κάθε επανάληψη, ο αλγόριθµος PSA εναλλάσσει µία στήλη του 

τρέχοντα Β µε µία στήλη του τρέχοντα µη βασικού N, δηµιουργώντας µε τον 

τρόπο αυτό µία νέα βάση. Γεωµετρικά, αυτό σηµαίνει ότι ο PSA κινείται στα 

άκρα του πολύεδρου   . Ένα τέτοιο µονοπάτι είναι γνωστό 

σαν µονοπάτι simplex. Από την άλλη µεριά ο EPSA δηµιουργεί δύο µονοπάτια 

προς τη βέλτιστη λύση. Το ένα µονοπάτι είναι µη εφικτό (εξωτερικό) και το άλλο 

είναι εφικτό. Ο EPSA εποµένως δεν χρειάζεται να προχωρήσει κινούµενος από 

άκρη σε άκρη στο πολύεδρο. Εποµένως, µη έχοντας την υποχρέωση να 

κινούµαστε µέσα στην εφικτή περιοχή, µπορούµε να ακολουθήσουµε πιο σύντοµα 

µονοπάτια προς τη βέλτιστη λύση. Παρατηρήστε ότι το κύριο µέρος της εργασίας 

σε κάθε επανάληψη σε αλγορίθµους τύπου simplex, αφιερώνεται στον 

προσδιορισµό του αντίστροφου πίνακα . Αυτός ο αντίστροφος όµως δεν είναι 

απαραίτητο να υπολογιστεί από την αρχή σε κάθε επανάληψη. Ο επόµενος 

P {x|Ax b,x 0}= ≤ ≥

-1B
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αντίστροφος  µπορεί να υπολογιστεί από τον τρέχοντα αντίστροφο 

 µέσω µιας απλής περιστροφής. Συγκεκριµένα έχουµε  

-1 (k+1)(B )
-1 (k)(B )

-1 (k+1) -1 -1 (k)(B ) =E (B )                                                                                 

Όπου ο  είναι ο αντίστροφος του πίνακα ήτα (eta-matrix). Χρησιµοποιούµε την 

ακόλουθη σχέση για τον υπολογισµό του  

-1E
-1E :

-1 T
l l l

rl

1E =I- (a -e )e
a

                                                                        

Στην πιο πάνω σχέση µε συµβολίζουµε το οδηγό στοιχείο για την περιστροφή, 

η στήλη r καλείται οδηγός στήλη και η γραµµή l καλείται οδηγός γραµµή. Μία 

περιγραφή του πρωτεύοντα αλγόριθµου EPSA στην αναθεωρηµένη του µορφή 

δίνεται πιο κάτω. Η πιο πάνω τεχνική καλείται  µορφή γινοµένου του 

αντιστρόφου. 

rla

 

Αλγόριθµος EPSA  

Βήµα 0 (Ξεκίνηµα). 
Ξεκινάµε µε µία εφικτή βασική διαµέριση (B,N). 

Υπολογίζουµε τα διανύσµατα και πίνακες 1B − , Bx , , . Βρίσκουµε τα σύνολα w Ns
{ : jP j N s= ∈ < 0} 0} και  και επιλέγουµε ένα αυθαίρετο διάνυσµα { jQ j N s= ∈ ≥

1 2 | |( , ,..., ) 0pλ λ λ λ= > , υπολογίζουµε το s0 από τη σχέση 0 j j
j P

s λ
∈

= s∑ και το διάνυσµα 

B j j
j P

d hλ
∈

= −∑ 1 .j jh B A−=µε  

Βήµα 1 (Έλεγχος τερµατισµού)  
(i)   (Έλεγχος βελτιστότητας) Αν P =∅ , ΤΕΛΟΣ. Το πρόβληµα (P.1) είναι βέλτιστο. 
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(ii)  (Επιλογή της εξερχόµενης µεταβλητής). Αν ΤΕΛΟΣ. Αν s0,Bd ≥ 0 = 0, το πρόβληµα 
(P.1) είναι βέλτιστο. Αλλιώς, επιλέγουµε την εξερχόµενη µεταβλητή [ ]B r kx x=  από τη 
σχέση  

                         [ ]

[ ]

B r

B r

x
d

α = =
−

min [ ]
[ ]

[ ]

: 0B i
B i

B i

x
d

d
⎧ ⎫⎪ ⎪<⎨ ⎬
−⎪ ⎪⎩ ⎭

 

 

Αν α =+  το πρόβληµα (P.1) δεν είναι φραγµένο. Θέτουµε ∞ B By x d Bα= +  

  Βήµα 2 (Επιλογή της εισερχόµενης µεταβλητής). 

Υπολογίζουµε τα διανύσµατα 1
. .( )rP r PH B A−=  και . Επίσης 1

. .( )rQ r QH B A−=

βρίσκουµε τους λόγους 1θ και  2θ  από τη σχέση 

1
P

rP

s
h

θ −
= =min : 0 and j

rj
rj

s
h j

h
⎧ ⎫−⎪ ⎪> ∈⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

P  

2
Q

rQ

s
h

θ
−

= =min : 0 and j
rj

rj

s
h j

h
Q

⎧ ⎫−⎪ ⎪< ∈⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 

Και προσδιορίζουµε τους δείκτες t1 και t2 έτσι ώστε P(t1) = p και Q(t2) = q.Αν 1θ ≤  2θ , 
θέτουµε l = p. Αλλιώς, θέτουµε l = q. Η µη βασική µεταβλητή xl εισάγεται στη βάση. 

 Βήµα 3 (Περιστροφή). 

Θέτουµε B[r] = l. Αν 1θ ≤  2θ  θέτουµε \{ }P P l=  και { }Q Q k= ∪ . Αλλιώς, θέτουµε 
[ ]Q t k= . 

Χρησιµοποιώντας τη νέα διαµέριση (B, N), όπου N =(P, Q), ενηµερώνουµε τα 
διανύσµατα και τους πίνακες B-1, xB, w, sN , dB = yB - xB. 

Πηγαίνουµε στο βήµα 1. 
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3.6.5 Υπολογιστική µελέτη 
 

Οι µέθοδοι ανανέωσης που περιγράφτηκαν στην παράγραφο 3 έχουν 

υλοποιηθεί πειραµατικά. Σε αυτή την παράγραφο περιγράφουµε τα αριθµητικά 

πειράµατα και παρουσιάζουµε τα υπολογιστικά αποτελέσµατα, τα οποία δείχνουν 

την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων ανανέωσης σε ένα σύνολο προβληµάτων 

του NETLIB (www.netlib.org/lp). Η µεταγλώττιση έγινε στο MATLAB v7.01 

SP2 µε τις βασικές του ρυθµίσεις, και όλες οι εκτελέσεις έγιναν σε περιβάλλον 

MS Windows XP Pro σε υπολογιστή P4 3.06 GHz µε 512 Mb RAM.  

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τα στατιστικά των 16 µετρήσεων σε αλφαβητική σειρά. 

Η πρώτη στήλη περιλαµβάνει το όνοµα του προβλήµατος (1), ενώ οι άλλες δύο 

στήλες (2)-(3) περιέχουν το µέγεθος των προβληµάτων Στις γραµµές δεν 

περιλαµβάνεται η αντικειµενική συνάρτηση στη στήλη (4) εµφανίζεται το πλήθος 

των µη µηδενικών στοιχείων των Α και c. Τέλος, η ποσοστιαία πυκνότητα 

περιέχεται στη στήλη (5).  
 

Name m n nnz(A)+nnz(c) Density 

(1) (2) (3) (4) (5) 

adlittle 56 97 465 8,56% 

bandm 305 472 2659 1,85% 

degen2 444 534 4449 1,88% 

e226 223 282 2767 4,40% 

israel 174 142 2358 9,54% 

lotfi 153 308 1086 2,30% 

sc105 105 103 281 2,60% 

sc205 205 203 552 1,33% 



 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΟΡΦΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ SIMPLEX  

 

 
 
 
                                                                                                                    ______76

scagr7 129 140 553 3,06% 

sctap1 300 480 2052 1,42% 

sctap3 1480 2480 10734 0,29% 

share1b 118 225 1182 4,45% 

share2b 96 79 730 9,62% 

ship04l 402 2118 8450 0,99% 

ship08s 778 2387 9501 0,51% 

stocfor1 117 111 474 3,65% 
 

Σύνολο 3.6.5.1: Στατιστικά των δοκιµασιών 
 

Ο πίνακας 3.6.5.2 περιέχει πληροφορίες για την απόδοση των προαναφερόµενων 

µεθόδων. Οι στήλες του πίνακα 3.6.5.2 περιέχουν το όνοµα του κάθε 

προβλήµατος, το µέγεθος του προβλήµατος, το πλήθος των επαναλήψεων, τον 

αριθµό των επαναλήψεων  (niter) και το χρόνο CPU, και επιτάχυνση της cpu σε 

δευτερόλεπτα για τις µεθόδους PFI και MPFI.  

 

   PFI MPFI 

name m n niter cpu niter cpu speed-up 

adlittle 56 97 140 0,33 140 0,33 1,00 

bandm 305 472 485 5,86 485 3,00 1,95 

degen2 444 534 1869 54,42 1436 17,87 3,05 

e226 223 282 693 3,04 693 1,92 1,58 

israel 174 142 306 0,89 306 0,65 1,37 

lotfi 153 308 565 1,73 565 1,01 1,71 

sc105 105 103 111 0,14 111 0,08 1,75 
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sc205 205 203 260 0,97 260 0,71 1,37 

scagr7 129 140 141 0,45 141 0,25 1,80 

sctap1 300 450 676 2,56 704 6,31 0,41 

sctap3 1480 2480 2421 42,02 2421 37,56 1,12 

share1b 118 225 458 1,40 458 0,56 2,50 

share2b 96 79 356 1,08 356 0,48 2,25 

ship04l 402 2118 1282 6,05 1282 13,78 0,44 

ship08s 778 2387 764 3,46 764 7,71 0,45 

stocfor1 117 111 138 0,31 138 0,11 2,82 

Μέση τιµή 1,60 
 

Πίνακας 3.6.5.2: Αποτελέσµατα υπολογισµών  
 

Στα πιο πάνω αποτελέσµατα µπορούµε να κάνουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

(i) Η µέθοδος MPFI είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πιο γρήγορη από την PFI 

(12 προς 16) και (ii) Χρησιµοποιώντας την MPFI ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης 

ήταν 1.60 φορές πιο µικρός από ότι στην PFI. 

 
3.6.5.1 Συµπεράσµατα 
 

Η προηγούµενη υπολογιστική µελέτη δείχνει ότι η τροποποίηση της 

µεθόδου PFI είναι 1.60 φορές πιο γρήγορη από ότι η ίδια η PFI για τα 

περισσότερα προβλήµατα. Θεωρητικά, και οι δύο µέθοδοι απαιτούν το ίδιο 

πλήθος πολλαπλασιασµών και προσθέσεων. 

 

 
 
 



  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 
 

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
 
 
4.1 Εισαγωγή  
 
Η υπολογιστική µελέτη είναι µια µέθοδος σύγκρισης µεταξύ δυο αλγόριθµων για 

την επιλογή του βέλτιστου .Αυτό που πρέπει να ληφθεί υπ`όψιν κατά την µελέτη 

είναι η σύγκριση πάνω στα ίδια πρόβληµατα .Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα 

χαρακτηριστικά και την αρχιτεκτονική της υπολογιστικής µελέτης. Η παρούσα 

υπολογιστική µελέτη υπολογίζει το µέσο αριθµό επαναλήψεων και τον µέσο 

χρόνο CPU για τον αλγόριθµο simplex εξωτερικών σηµείων (EPSA) και τον 

κλασσικό αλγόριθµο simplex (PSA) σε προβλήµατα τυχαία και αραιά του 

γραµµικού προγραµµατισµού. Συµπαιρένουµε ότι ο αλγόριθµος EPSA είναι 

περίπου δυο φορές πιο γρήγορος από το κλασσικό PSA αλγόριθµο σε γραµµικά 

προβλήµατα µεσαίου µεγέθους . Αυτό µεταφράζεται σε αντίστοιχη οικονοµία 

χρόνου CPU. Αν και ο υπολογιστικός φόρτος σε κάθε βήµα του EPSA είναι 

µεγαλύτερος από αυτόν για κάθε βήµα του PSA , η βελτίωση στον EPSA 

προέρχεται από το γεγονός ότι απαιτεί πολύ λιγότερες επαναλήψεις .Επίσης όσο 

το µέγεθος των προβληµάτων αυξάνεται και η πυκνότητα µειώνεται ο EPSA 

εµφανίζεται γρηγορότερος.  
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4.2 Χαρακτηριστικά τις Αρχιτεκτονικής της Υπολογιστικής Μελέτης  
 
Ένας σωστός αλγόριθµος µοιάζει µε ένα αιχµηρό µαχαίρι -- κάνει αυτό ακριβός 

που πρέπει χρησιµοποιώντας ελάχιστη προσπάθεια .Χρησιµοποιώντας ένα λάθος 

αλγόριθµο για την επίλυση ενός προβλήµατος είναι σαν να θέλουµε να κόψουµε 

ένα κοµµάτι κρέας µε ένα κατσαβίδι .Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι 

ικανοποιητικό ,όµως θα δαπανηθεί µεγαλύτερη προσπάθεια από αυτή που 

χρειάζεται και το αισθητικό αποτέλεσµα όχι και τόσο ικανοποιητικό. 

Για να γίνει σύγκρισι µεταξύ δυο αλγορίθµων θα πρέπει να λάβουµε υπόψη δυο 

πράγµατα : πρώτον τον µέσο όρο τον επαναλήψεων και δεύτερο το χρόνο CPU.  

Ο αλγόριθµος για τον οποίο ο µέσος αριθµός επαναλήψεων και ο µέσος CPU 

χρόνος είναι µικρότερος είναι και ο πιο αποτελεσµατικός αλγόριθµος.  

Στην υπολογιστική µελέτη, γίνεται σύγκριση µεταξύ δυο αλγορίθµων, του 

κλασσικού αλγόριθµου simplex και του αλγόριθµου των εξωτερικών σηµείων . 

Και οι δυο αυτοί αλγόριθµοι PSA και EPSA ξεκινούν µε ένα βασικό εφικτό 

σηµείο , όµως το EPSA υπολογίζει λύσεις οι οποίες δεν είναι εφικτές και γι`αυτό ο 

αλγόριθµος ονοµάζεται αλγόριθµος εξωτερικών σηµείων. 

Στην υπολογιστική µας µελέτη χρησιµοποιούµε δυο διαφορετικές πυκνότητες για 

την λύση των προβληµάτων: 5% και 10%.Για κάθε µια από αυτές τις σχέσεις 

υπάρχουν άλλες τρεις διαφορετικές κλασείς διαστάσεων : n×n, n×2n και 2n×n. 

Η πρώτη κλάση n×n  περιλαµβάνει οκτώ διαφορετικές τιµές του n που 

αντιστοιχούν στις τιµές n = 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800. Καθε µια από 

αυτές τις τιµές περιέχουν 10 τυχαία αραιά προβλήµατα γραµµικού 

προγραµµατισµού . Οι δυο άλλες κλάσεις nx2n  και 2nxn, περιλαµβάνουν τρεις 

διαφορετικές τιµές που αντιστοιχούν στις τιµές n = 300, 350, 400. 
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Ο Πίνακας 4.2.1: Περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία των προβληµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την υπολογιστική µελέτη. 

 

Πεδίο τιµών του Α [-700 1800] 

Πεδίο τιµών του Α [1 500] 

Πεδίο τιµών του Α [10 100] 

Συνολικός αριθµός 
των LP 

280 

    
Πίνακας 4.2.1 : Στατιστικά στοιχεία για τυχαία, αραιά προβλήµατα. 

 

Τα αριθµητικά µας πειράµατα πραγµατοποήθηκαν σε προσωπικό υπολογιστή (PC) 

µε 2000 MHZ, Pentium 4 επεξεργαστή RAM 512 MB και Windows XP. Οι 

αλγόριθµοι προγραµµατίστηκαν στη γλώσσα προγραµµατισµού C. 

Τα τυχαία γραµµικά προβλήµατα υπολογίστηκαν στο MATLAB [Samaras 2000] 

Τα γραµµικά προβλήµατα που χρησιµοποιήθηκαν σ`αυτήν την υπολογιστική 

µελέτη έχουν την παρακάτω µορφή: 

                            max     cT x 

                             s. t. :   Ax ≤  b 

                                           x ≥  0 

                         όπου     m+n n mA R , c, x R and b R∈ ∈ ∈

 

4.3. Παρουσίαση αποτελεσµάτων  

Στους πίνακες που ακολουθούν, για κάθε µέγεθος και πυκνότητα των 

προβληµάτων αναφέρονται κάποιες στατιστικές που υπολογίστηκαν στην 
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υπολογιστική µελέτη καθώς και πληροφορίες για την απόδοση των δυο 

αλγόριθµων, του PSA και του EPSA. 

Οι στήλες των πίνακων 4.3.1 - 4.3.6 περιέχουν τις διαστάσεις των προβληµάτων, 

τον αριθµό των µη µηδενικών στοιχείων του πίνακα συντελεστών ( εκτός από τα 

διανύσµατα κόστους και δεξιού µέρους ), τον µέσο αριθµό επαναλήψεων και το 

µέσο χρόνο CPU. 

 

PSA  EPSA  

n x n 

 

nnz niter CPU niter CPU 

300 ×  300 4390.0 3683.9 31.7053 2090.0 18.7477 

350 ×  350 6139.5 4908.3 58.6021 2945.5 34.4852 

400 ×  400 7807.2 6276.2 97.9857 2889.7 56.9017 

450 ×  450 10097.8 8351.5 167.0880 3574.3 91.6215 

500 ×  500 12195.8 10086.5 250.6490 4212.6 134.2010 

600 ×  600 17546.0 14713.3 540.0090 5445.5 261.4220 

700 ×  700 23896.4 20107.6 1038.44 0 6930.8 463.7710 

800 ×  800 31213.1 31310.7 2212.4300 8708.9 775.7790 

 

Πίνακα 4.3.1: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για αραιά γραµµικά προγράµµατα n×n µε  

                          πυκνότητα 5% 

PSA  EPSA  

n x n 

 

nnz niter CPU niter CPU 

300 ×  300 8573.6 3370.1 31.6330 2022.9 20.0335 

350 ×  350 11664.1 4448.5 56.6681 2336.1 34.3671 

400 ×  400 15216.2 5173.4 89.0898 2473.8 53.4746 
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450 ×  450 21208.5 7478.7 163.3977 3579.7 97.8625 

500 ×  500 23780.1 8424.7 272.2390 3778.9 129.3933 

600 ×  600 34251.0 12929.5 543.6208 5405.3 274.6750 

700 ×  700 46633.3 17158.6 1001.8940 6752.5 484. 2333 

800 ×  800 60911.2 22861.1 1965.3400 8152.7 778.2910 

 
Πίνακα 4.3.2: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για αραιά γραµµικά προγράµµατα   
                        n×n µε πυκνότητα 10% 

 

PSA EPSA  

n x 2n 

 

nnz niter CPU niter CPU 

300 ×  600 8787.3 5980.2 98.6748 4334.5 82.5895 

350 ×  700 11945.1 8599.7 197.7200 5472.4 155.1030 

400 ×  800 15635.8 10970.4 335.3570 6571.1 256.8260 

Πίνακα 4.3.3: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για αραιά γραµµικά προγράµµατα  
                         n×2n µε πυκνότητα 5% 
 

PSA EPSA  

n x 2n 

 

nnz niter CPU niter CPU 

300 ×  600 17117.5 5249.4 89.4705 3911.4 77.5788 

350 ×  700 23295.2 7000.4 170.1536 4830.2 141.2967 

400 ×  800 30440.6 8979.3 294.852 6290.4 231.7487 

 
Πίνακας 4.3.4: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για αραιά γραµµικά προγράµµατα  
                          n×2n µε πυκνότητα 10% 
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PSA EPSA  

2n x n 

 

nnz niter CPU niter CPU 

600 ×300 8781.2 4228.3 105.287 232.75 66.0007 

700×  350 12286.3 6117.2 206.368 3015.2 122.935 

800 ×  400 15611.6 8580.4 401.718 3675.1 193.491 

 
Πίνακας 4.3.5: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για αραιά γραµµικά προγράµµατα  
                           2n×n µε πυκνότητα 5% 
 
 

PSA EPSA  

2n x n 

 

nnz niter CPU niter CPU 

600 ×300 17135.2 5022.5 133.142 2464.5 75.7136 

700×  350 23325.8 7058.2 278.003 3031.9 132.701 

800 ×  400 30468.7 9302.3 443.655 3680.5 209.991 

 
Πίνακας 4.3.6: Υπολογιστικά αποτελέσµατα για αραιά γραµµικά προγράµµατα  
                          2n×n µε πυκνότητα 10% 
 
Για να γίνει περισσότερο σαφής η ανωτερότητα του αλγόριθµου EPSA σε σχέση 

µε τον αλγόριθµο PSA παρέχουµε στους πίνακες 5.3.7 – 5.3.12 τους λόγους των 

µέσων αριθµών επαναλήψεων και των µέσων χρόνων CPU για κάθε κλάση 

πυκνότητας και τιµή του n.  

 
n x n niter PSA/EPSA CPU PSA/EPSA

300 ×  300 1.7626 1.6912 

350 ×  350 1.6664 1.6993 
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400 ×  400 2.1719 1.7220 

450 ×  450 2.3365 1.8237 

500 ×  500 2.3944 1.8677 

600 ×  600 2.7019 2.0657 

700 ×  700 2.9012 2.2391 

800 ×  800 3.5953 2.8519 

Mean value 2.4413 1.9951 

Πίνακας 4.3.7: Λόγοι µ.ο. επαναλήψεων και µέσων CPU χρόνων για αραιά γραµµικά  
                            προγράµµατα n×n µε πυκνότητα 5% 
 
Από το πίνακα 4.3.7 βλέπουµε τις διαστάσεις 800x800 πυκνότητας 5%, ο EPSA 
είναι 3.5953 φορές γρηγορότερος από τον PSA όσον αφορά τις επαναλήψεις και 
λύνει τα προβλήµατα 2.8519 φορές γρηγορότερα από τον PSA όσον αφορά το 
CPU χρόνο. 

n x n niter PSA/EPSA CPU PSA/EPSA

300 ×  300 1.6660 1.5790 

350 ×  350 1.9042 1.6489 

400 ×  400 2.0913 1.6660 

450 ×  450 2.0892 1.6697 

500 ×  500 2.2294 1.7562 

600 ×  600 2.3920 1.9791 

700 ×  700 2.5411 2.0690 

800 ×  800 2.8041 2.5252 

Mean value 2.2147 1.8616 

 
Πίνακα 4.3.8: Λόγοι µ.ο. επαναλήψεων και µέσων χρόνων  για αραιά γραµµικά  
                          προγράµµατα n×n µε πυκνότητα 10% 
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2n x n                  niter PSA/EPSA           CPU PSA/EPSA

600×300   3.7728 1.5962 

700×350   4.0748 1.6787 

800×400   4.2479 2.0762 

Mean value 4.0318 1.7837 

 
Πίνακας 4.3.9: Λόγοι µ.ο. επαναλήψεων και µέσων χρόνων για αραιά γραµµικά   
                            προγράµµατα 2n × n µε πυκνότητα 5% 
 
Στον πίνακα 4.3.9, βλέπουµε πως τις διαστάσεις 800 × 400 και πυκνότητα 5% ο 

EPSA είναι 4.2479 φορές γρηγορότερος από τον PSA όσον αφορά τις 

επαναλήψεις και λύνει τα προβλήµατα 2.0762 φορές γρηγορότερα από τον PSA 

όσον αφορά το CPU χρόνο. 

 

2n x n                   niter PSA/EPSA           CPU PSA/EPSA

600 300   × 2.0379 1.7585 

700 350   × 2.3280 2.0950 

800 400   × 2.5275 2.1194 

Mean value 2.2978 1.9910 

 
       Πίνακα 4.3.10 : Λόγοι µ.ο.  επαναλήψεων και µέσων χρόνων για αραιά γραµµικά       

                                 προγράµµατα 2n × n µε πυκνότητα 10% 
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  n x 2n                 niter PSA/EPSA         CPU PSA/EPSA

300 ×  600 2.0273 1.1948 

350 ×  700 2.1828 1.2748 

400 ×  800 2.3795 1.3058 

Mean value 2.1965 1.2585 

 
Πίνακα 4.3.11: Λόγοι µ.ο. . επαναλήψεων και µέσων χρόνων  για αραιά γραµµικά    
                            προγράµµατα n×2n µε πυκνότητα 5% 
 

  n x 2n                 Niter PSA/EPSA         CPU PSA/EPSA

300 ×  600 1.3421 1.1533 

350 ×  700 1.4493 1.2042 

400 ×  800 1.4275 1.2729 

Mean value 1.4063 1.2101 

 
Πίνακα 4.3.12: Λόγοι µ.ο. . επαναλήψεων και µέσων χρόνων  για αραιά γραµµικά            
                            προγράµµατα n×2n µε πυκνότητα 10% 
 
Κάνουµε τώρα γραφική παράσταση των λόγων που φθίνονται στον πίνακα 4.3.7. 

Η γραφική παράσταση φθίνεται στην εικόνα 4.3.1 και αφορά την κλάση n × n µε 

πυκνότητα 5%. 
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Εικόνα  4.3.1 : Λόγοι µ.ο. . επαναλήψεων και µέσων χρόνων  της  PSA σε σχεση µε τον  

                       EPSA για βέλτιστα  αραιά προβλήµατα   n×n µε πυκνότητα 5%  

 

Κάνουµε τώρα γραφική παράσταση των λόγων που φθίνονται στον πίνακα 4.3.6. 

Η γραφική παράσταση φθίνεται στην εικόνα 4.3.2 και αφορά την κλάση n × n µε 

πυκνότητα 10%. 
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ratios optimal LPs off density10% 
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Εικόνα . 4.3.2 : Λόγοι µ.ο. επαναλήψεων και µέσων χρόνων  του  PSA σε σχεση µε τον    

                           EPSA για βέλτιστα  αραιά προβλήµατα   n×n µε πυκνότητα 10 % 

 
Από τα παραπάνω γραφήµατα βλέπουµε ότι όσο αυξάνουν οι διαστάσεις του 

προβλήµατος η ανωτερότητα του EPSA σε σχέση µε τον PSA αυξάνεται. 

Μπορούµε να δούµε για παράδειγµα στην περίπτωση αραιών Γραµµικών 

Προβληµάτων µε διαστάσεις n × n ότι όσο αυξάνεται η πυκνότητα του 

προβλήµατος, η ανωτερότητα του αλγόριθµου EPSA σε σχέση µε τον PSA 

αυξάνεται. Αυτό το συµπέρασµα είναι σηµαντικό διότι όλα τα πραγµατικά 

προβλήµατα είναι εξαιρετικά αραιά . Ιδιαίτερα σε διαστάσεις 800x800 πυκνότητας 
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5%, ο EPSA είναι 3.5953 φορές πιο γρήγορος από τον PSA όσον αφορά τις 

επαναλήψεις και λύνει τα προβλήµατα 2.8519 φορές γρηγορότερα από τον PSA 

όσον αφορά τον χρόνο CPU. Αν και ο υπολογιστικός φόρτος που απαιτείται σε 

κάθε βήµα του EPSA καταναλώνει περισσότερο χρόνο σε σύγκριση µε αυτόν 

κάθε βήµατος του PSA, η βελτίωση του EPSA προέρχεται από το γεγονός ότι 

απαιτεί πολύ λιγότερες επαναλήψεις από τον PSA. Επιπλέον όσο οι διαστάσεις 

του προβλήµατος αυξάνονται και η πυκνότητα µειώνεται ο EPSA γίνεται 

γρηγορότερος.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 
5.1 Εισαγωγή 
 
Η απαίτηση για γρηγορότερους και πιο αποτελεσµατικούς υπολογισµούς σε επιστηµονικές 

και εµπορικές εφαρµογές έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Φυσικοί περιορισµοί και υψηλά κόστη καθιστούν αδύνατη την αύξηση της ταχύτητας των 

επεξεργαστών πέρα από συγκεκριµένα όρια . Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες νέες 

αρχιτεκτονικές έχουν εµφανιστεί εισάγοντας την παράλληλη επεξεργασία . Στις µέρες µας 

διαφορετικοί τύποι µηχανών µε υψηλές επιδόσεις είναι διαθέσιµες και στηρίζονται στην 

συγκέντρωση πολλών επεξεργαστών µαζί.Ανάµεσα σ`αυτά τα συστήµατα τα σηµαντικότερα 

είναι (Lau 1996) : διανυσµατικοί πολυεπεξεργαστές (ένας µικρός αριθµός από διανυσµατικοί 

επεξεργαστές υψηλών επιδόσεων); µαζικά παραλληλοί επεξεργαστές (εκατοντάδες έως 

εκατοµµύρια επεξεργαστών συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοινή κατανεµηµένη µνήµη); και 

υπολογιστές σε δίκτυο (σταθµοί εργασίας συνδεδεµένοι µε ένα µεσαίας ή υψηλών ταχυτήτας 

δίκτυο, οι οποίοι εργάζονται σαν µια παράλληλη εικονική µηχανή υψηλών επιδόσεων). 

Ο παραλληλισµός οδηγεί στην ανάγκη για νέους αλγόριθµους, ειδικά σχεδιασµένους ώστε να 

εκµεταλλεύονται σύγχρονες διαδικασίες, λόγω του ότι πολλές φορές οι βέλτιστες παράλληλες 

λύσεις δεν επιτυγχάνονται µε απλές τροποποιήσεις των ακολουθιακών αλγορίθµων (Foster 

1995; Kumar et al 1994). Σε αντίθεση µε τα ακολουθιακά προγράµµατα, οι παράλληλοι 

αλγόριθµοι εξαρτώνται ισχυρά από την αρχιτεκτονική υπολογιστών για τους οποίους έχουν 
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σχεδιαστεί . Προγράµµατα τα οποία υλοποιούν αυτούς τους αλγορίθµους έχουν αναπτυχθεί 

και εκτελεστεί σε παράλληλα υπολογιστικά  περιβάλλοντα τα οποία αποτελούνται από έναν 

παράλληλο υπολογιστή και το σχετικό λογισµικό (Chapman et al 1999; Wolf and Kramer-

Fuhrmann 1996). Το λογισµικό αποτελείται από παράλληλα προγραµµατιστικά εργαλεία, 

εργαλεία απόδοσης και σχετικούς µεταγλωττιστές καθώς και ορισµένες βιβλιοθήκες που 

αναπτυχθήκαν για την επίλυση ειδικών κατηγοριών προβληµάτων (Blackford et al 1997; 

Merlin et al 1999; Nieplocha et al 1994; Plastino et al 1999). Τα προγραµµατιστικά εργαλεία 

τυπικά παρέχουν υποστήριξη για την ανάπτυξη προγραµµάτων, τα οποία αποτελούνται από 

διεργασίες που ανταλλάσουν πληροφορίες κατά την διάρκεια των εκτελέσεων.  

Η απόδοση των συστηµάτων που αναπτύσσονται µε προγραµµατιστικά εργαλεία και η 

διαθέσιµη υποστήριξη για επικοινωνία και συγχρονισµό µεταξύ των τµηµάτων του 

παράλληλου προγράµµατος, είναι µερικά από τα σηµαντικά σενάρεια του παράλληλου 

προγραµµάτισµου. Το προγραµµατιστικό εργαλείο θα έπρεπε επίσης να είναι αντάξιο του 

προγραµµατιστικού µοντέλου σύµφωνα µε το οποίο υλοποιείται ο παράλληλος αλγόριθµος. 

Η ευκολία και ο χρόνος για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος είναι πολλές φορές εξαιρετικά 

κρίσιµα .Τα εργαλεία µπορούν να βοηθήσουν τoν προγραµµατιστή ώστε να καταλάβει και να 

βελτιώσει παράλληλα προγράµµατα µε το να παρακολουθεί την εκτέλεση ενός παράλληλου 

προγράµµατος και την παραγωγή δεδοµένων τα οποία αναλύονται ώστε να εντοπιστούν και 

να γίνουν αντιληπτές περιοχές χαµηλής απόδοσης. 

Η διόρθωση παραλλήλων προγραµµάτων είναι δύσκολο πρόβληµα. Παράλληλα εργαλείa 

διόρθωσης έχουν κατασκευαστεί και για παράλληλα προγράµµατα και είναι συνήθως 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά.          
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5.2 Κατηγορίες Παράλληλων Υπολογιστών. 

 

Η πιο δηµοφιλής γενική κατηγοριοποίηση παραλλήλων αρχιτεκτονικών έχει προταθεί από τον 

Flynn (1972). Οι τέσσερις κατηγορίες αρχιτεκτονικών περιγράφονται στην εικόνα 6.1. 

 
 

 
 

Εικόνα 5.2.1. Αρχιτεκτονικές παράλληλων υπολογιστών 
 
Ονοµάζονται :  
 

• SISD :  (Single Instruction Single Data) µια CPU µε µια µονάδα µνήµης 

• SIMD: (Single Instruction Multi Data) ίδια εντολή σε πολλές µνήµες. 

• MISD: (Multi Instruction Single Data) πολλές CPU µε µια κοινή µονάδα µνήµης 

• MIMD:( Multi Instruction Multi Data) µια CPU µε δικές τους µνήµες η καθεµιά. 
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Οι προσωπικοί υπολογιστές είναι συνήθως SSID, εκτός από τους PC µε πολλούς 

επεξεργαστές που είναι συνήθως MISD, οι SIMD αρχιτεκτονικές ονοµάζονται  διανυσµατικοί 

υπολογιστές διότι µια εργασία µπορεί να γίνει ταυτόχρονα για διάφορα δεδοµένα, όπως για 

παράδειγµα είναι οι πράξεις σε διανύσµατα και πίνακες (κάτι που  είναι το πλεονέκτηµα των 

SIMD υπολογιστών). Πολλοί Cray υπολογιστές είναι βασισµένοι σε SIMD αρχιτεκτονικές. Το 

µεγαλύτερο µέρος των παραλλήλων µηχανών είναι  MIMD όπου τα δεδοµένα και οι εντολές 

είναι κατανεµηµένα µε τη µέθοδο της ανταλλαγής µυνηµάτων, αποθηκεύονται σύµφωνα µε 

την οποία τα δεδοµένα επεξεργαζόνται τοπικά  και τελικά αποστέλλονται πίσω. Μια άλλη 

προσέγγιση για παροχή δεδοµένων ονοµάζεται MISD όπου τα δεδοµένα δε χρειάζεται να 

προωθούνται λόγω του ότι όλοι οι κόµβοι έχουν εύκολη πρόσβαση στην µνήµη. Παρ’όλα 

αυτά η αύξηση της πολυπλοκότητας οδηγεί σε αύξηση της προσπάθειας συντονισµού απλά 

επειδή πρόσβαση σε συγκεκριµένες περιοχές µνήµης την ίδια χρονική στιγµή από 2 

διαφορετικές CPU κάνουν πιο πολύπλοκη τη διαδικασία εξασφάλισης της ακεραιότητας των 

δεδοµένων µια διαδικασία που πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο από εξειδικευµένο λογισµικό 

ή υλικό. 

 
5.3 Έννοιες παράλληλου προγραµµατισµού 

 

Τα παράλληλα προγράµµατα αποτελούνται από έναν αριθµό ταυτόχρονων 

διαδικασιών. Αυτές οι διαδικασίες εκτελούνται σε παράλληλες µηχανές βασισµένες σε 

διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης µνήµης: κοινή και κατανεµηµένη (Elias 1995; Kumar et al 

1994). Σε µηχανές µε κοινή µνήµη (Protic et al 1998), όλοι οι επεξεργαστές µπορούν να 

προσπελάσουν όλες τις περιοχές µνήµης, όπως φαίνεται στην Εικόνα5.3.1. Η επικοινωνία 

µεταξύ των διεργασιών επιτυγχάνεται µε ανάγνωση και εγγραφή  των εργασιών που 

πραγµατοποιούνται από τις διεργασίες στην κοινή µνήµη. Το κύριο πλεονέκτηµα αυτής της 

τακτικής είναι ότι η πρόσβαση σε δεδοµένα είναι πολύ γρήγορη και η επικοινωνία µεταξύ των 
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επεξεργαστών γίνεται µέσω της κοινής µνήµης. Παρ’όλα αυτά η επεκτασιµότητα είναι 

περιορισµένη από τον αριθµό των καναλιών επικοινωνίας µεταξύ µνήµης και επεξεργαστών, 

πράγµα που µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλή απόδοση λόγω σύγχρονων αιτήσεων πρόσβασης. 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος οι επεξεργαστές ενισχύονται µε τοπική µνήµη. Αυτή 

η µνήµη αποθηκεύει τον κώδικα που εκτελείται από τον επεξεργαστή και τις δοµές δεδοµένων 

που δεν είναι χρήσιµες σε κάποιον άλλο. Οι καθολικές δοµές δεδοµένων αποθηκεύονται στην 

κοινή µνήµη όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.3.2. Μια επέκταση αυτού του είδους 

αρχιτεκτονικής είναι η αφαίρεση οποιασδήποτε κοινής φυσικής µνήµης όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 5.3.3. Και στα δυο µοντέλα οι αναφορές ενός επεξεργαστή στη µνήµη ενός άλλου 

επεξεργαστή πραγµατοποιούνται από το υλικό που συνδέει τη µνήµη και τους επεξεργαστές. 

Εφόσον κάθε πρόσβαση στην τοπική µνήµη είναι αρκετά γρήγορη, αυτό το µοντέλο βελτιώνει 

την ταχύτητα ανάκτησης δεδοµένων. Ένα µειονέκτηµα είναι ότι  ο έλεγχος της πρόσβασης 

στη µνήµη, απαραίτητος για τη διατήρηση ακεραιότητας των δεδοµένων, πρέπει να γίνει από 

τον προγραµµατιστή.  

Στις µηχανές µε κατανεµηµένη µνήµη, αυτή κατανέµεται και µεταξύ των 

επεξεργαστών. Κάθε επεξεργαστής έχει πρόσβαση µόνο στο δικό του κοµµάτι µνήµης, 

Εικόνα 5.3.4. Η επικοινωνία µεταξύ των διεργασιών οι οποίες λαµβάνουν χώρα σε 

διαφορετικούς επεξεργαστές γίνεται µε µηνύµατα που ανταλλάσσονται µέσω των υπαρχόντων 

καναλιών επικοινωνίας. Τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών αποτελούν µια καλή αναλογία των 

παραπάνω, και η σηµασία τους αυξάνει συνεχώς. Παράλληλα η επεκτασιµότητα και η 

διαχείριση λαθών σε τέτοια δίκτυα, παρουσιάζουν πολύ καλή αναλογία κόστους-απόδοσης σε 

σχέση µε άλλες αρχιτεκτονικές. Αυτό έχει οδηγήσει στη ολοένα αυξανόµενη χρήση clusters, 

τα οποία είναι δίκτυα µεγάλων ταχυτήτων που συνδέουν το υλικό ενός υπολογιστή. 
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Figure 5.3.1: Shared memory architecture 
 

 
 

Figure 5.3.2: Shared memory architecture with local memory for processors 
 

 

 
Figure 5.3.3: Shared memory architecture with only local memory for processors 
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Figure 5.3.4: Distributed memory architecture 

 

∆υο βασικοί τρόποι επικοινωνίας χρησιµοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ 

παράλληλων διεργασιών. Οι διεργασίες µπορεί να επικοινωνούν µε πρόσβαση σε κοινή µνήµη 

(shared memory), ή µε ανταλλαγή µηνυµάτων (message passing) (Andrews and Schneider 

1983). Στο µοντέλο της κοινής µνήµης, οι διεργασίες µοιράζονται µια οµάδα διευθύνσεων 

µνήµης, τις οποίες προσπελαύνουν ασύγχρονα. Μηχανισµοί όπως locks και semaphores 

(Andrews and Schneider 1983; Dijkstra 1968; and Vahalia 1996) χρησιµοποιούνται για το 

συντονισµό της διαδικασίας. Αυτό το µοντέλο επικοινωνίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί απ’ 

ευθείας σε διαφορετικές παράλληλες µηχανές κοινής µνήµης αλλά και να προσοµοιωθεί σε 

παράλληλες µηχανές µε κατανεµηµένη µνήµη. Στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης βλέπει 

την κοινή µνήµη σαν µια οντότητα αν και αυτή είναι κατανεµηµένη σε διαφορετικές µηχανές. 

Ένας τρόπος για την υλοποίηση του παραπάνω µηχανισµού είναι να χρησιµοποιηθούν 

διεργασίες, οι οποίες  (i) µεταφράζουν κάθε διεύθυνση της κοινής µνήµης στη φυσική της 

τοποθεσία, και (ii) είναι υπεύθυνες για την αποστολή µηνυµάτων σε άλλες διεργασίες για 

ανάγνωση και εγγραφή δεδοµένων. 
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Στο µοντέλο ανταλλαγής µηνυµάτων, οι επεξεργαστές επικοινωνούν µε ανταλλαγή 

µηνυµάτων µε δυο τρόπους (blocking και non-blocking mode). Στην πρώτη περίπτωση, η 

διεργασία που στέλνει το µήνυµα σταµατά τις ενέργειές της έως την παραλαβή του 

µηνύµατος. Στη δεύτερη περίπτωση η εκτέλεση συνεχίζεται χωρίς διακοπές. Στο blocking 

µοντέλο, η διαδικασία σταµατά τις ενέργειές της έως την παραλαβή σχετικού µηνύµατος, ενώ 

στο  non-blocking µοντέλο γίνεται απλός έλεγχος για την παραλαβή µηνύµατος και η 

εκτέλεσή της συνεχίζεται σε διαφορετική περίπτωση. Το µοντέλο ανταλλαγής µηνυµάτων 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα στους υπολογιστές κατανεµηµένης µνήµης. Επίσεις µπορεί 

να προσοµοιωθεί πολύ εύκολα. (Tanenbaum 1992).  

Πολλά παράλληλα προγραµµατιστικά εργαλεία είναι ουσιαστικά ακολουθιακές 

γλώσσες προγραµµατισµού µε την ενίσχυση ειδικών κλήσεων του συστήµατος. Αυτές οι 

κλήσεις παρέχουν την ικανότητα ανταλλαγής µηνυµάτων, συγχρονισµό διαδικασιών, 

δηµιουργία διεργασιών, αµοιβαίο αποκλεισµό και λοιπές λειτουργίες. Ορισµένα από τα 

εργαλεία αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

 

5.4 Παράλληλα Προγραµµατιστικά Εργαλεία 

 
Πολλά προγραµµατιστικά εργαλεία είναι διαθέσιµα για την υλοποίηση παραλλήλων 

προγραµµάτων, κάθε ένα από τα οποία είναι χρήσιµο σε συγκεκριµένες εφαρµογές. Κάθε 

επιλογή παράλληλου εργαλείου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του προβλήµατος. Κάποια 

εργαλεία είναι καλλίτερα για αλγορίθµους αριθµητικής ανάλυσης ενώ κάποια άλλα είναι 

χρήσιµα σε περιπτώσεις δυναµικής δηµιουργίας διεργασιών και µη κανονικών δοµών 

δεδοµένων. Έχουν επιλεγεί ορισµένα εργαλεία τα οποία βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο 

αξιοπιστίας και έχουν χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα.  
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5.4.1 PVM 
Οι Παράλληλες Ιδεατές Μηχανές (Parallel Virtual Machine) (Geist et al 1994) είναι 

µια βιβλιοθήκη ανταλλαγής µηνυµάτων µε ευρεία χρήση, η οποία δηµιουργήθηκε για την 

υποστήριξη της ανάπτυξης κατανεµηµένων και παράλληλων προγραµµάτων σε δίκτυα 

ετερογενών υπολογιστών. 

Ένα PVM πρόγραµµα αποτελείται από ένα σύνολο διεργασιών που επικοινωνούν 

µέσω µιας ιδεατής µηχανής ανταλλαγής µηνυµάτων. Ένα αρχείο ρυθµίσεων που 

δηµιουργείται από το χρήστη καθορίζει ποιες πραγµατικές µηχανές θα αποτελούν την ιδεατή. 

Μια διεργασία συντονισµού που εκτελείται σε κάθε µια από τις παραπάνω µηχανές ελέγχει 

την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ τους. Αυτές είναι οι υπο-ρουτίνες αρχικοποίησης και 

τερµατισµού διεργασιών, ανταλλαγής µηνυµάτων, δηµιουργία οµάδων, συντονισµού 

επικοινωνίας µεταξύ διεργασιών, συγχρονισµού και δυναµικής αλλαγής οποιωνδήποτε 

ρυθµίσεων της ιδεατής µηχανής. Ο προγραµµατιστής υλοποιεί το πρόγραµµά του 

χρησιµοποιώντας αυτές τις ρουτίνες σε C, C++, η FORTRAN κώδικα.  

Παράλληλες Ιδεατές Μηχανές έχουν χρησιµοποιηθεί σε υλοποιήσεις αλγορίθµων και 

προβληµάτων βελτιστοποίησης. Μια παράλληλη υλοποίηση του αλγόριθµου Benders 

(φωλιασµένου) για µεγάλης κλίµακας γραµµικά προβλήµατα που µοντελοποιούν δυναµικά 

στοχαστικά γραµµικά προβλήµατα, υλοποιήθηκε σε δίκτυα απλών σταθµών εργασίας και σε 

IBM SP-2 (Dempster and Thompson 1997). Οι Linderoth et al (1999) περιγράφουν µια 

παράλληλη γραµµική ευριστική διαδικασία για την επίλυση προβληµάτων διαχωρισµού 

συνόλων η οποία υπολογίζει καλά αποτελέσµατα σε µικρό χρόνο. Ο Zakarian (1995) 

παρουσιάζει µια µέθοδο για το πρόβληµα ροής σε δίκτυα πολλών προϊόντων µεγάλης 

κλίµακας και την παραλληλοποίησή της  µε τη χρήση cluster. Μια ενοποιηµένη πλατφόρµα 

για την υλοποίηση παραλλήλων αλγορίθµων φραγµού και κλάδου έχει κατασκευαστεί στο 

εργαστήριο Prism (Benaïchouche et al 1996, Le Cun et al 1995). 
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5.4.2 MPI 
Το MPI (Message Passing Interface) (Foster 1995; MPI Forum 1994; MPI Forum 

1995; Gropp et al 1994; Gropp et al 1998) είναι µια πρόταση για τήν κανονικοποίηση του 

συστήµατος ανταλλαγής µηνυµάτων για παράλληλες µηχανές κατανεµηµένης µνήµης.  

Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι η δηµιουργία υπόβαθρου για την µεταφορά 

προγραµµάτων µεταξύ διαφορετικών παραλλήλων µηχανών. Απλώς καθορίζει ένα πρότυπο, 

όχι ένα πλήρες προγραµµατιστικό περιβάλλον. Για αυτό το λόγο, δεν παρέχει ευκολίες 

σχεδιασµού προγραµµάτων και αποσφαλµατοποίησης. ∆εν παρέχει επίσης ορισµό διαχείρισης 

λαθών και προϋποθέτει ότι το προγραµµατιστικό περιβάλλον είναι αξιόπιστο. 

Το κύριο σώµα του MPI αποτελείται από ρουτίνες για επικοινωνία σηµείου µε σηµείο. 

Αυτές οι ρουτίνες ενεργοποιούνται µε δυο τρόπους: blocking και  non-blocking. Τρεις τρόποι 

επικοινωνίας είναι διαθέσιµοι: ready ( µια διαδικασία µπορεί να στείλει µήνυµα µόνο εάν η 

λαµβάνουσα έχει αρχικοποιηθεί); standard ( ένα µήνυµα µπορεί να σταλεί ακόµη και εάν δεν 

υπάρχει ακόµη η λαµβάνουσα διαδικασία ), και synchronous ( όµοια µε την προηγούµενη 

µόνο που η αποστέλλουσα διαδικασία µπορεί να τερµατιστεί µόνο εάν η λαµβάνουσα έχει 

αρχικοποιηθεί ). Η επιλογή του τρόπου επικοινωνίας εξαρτάται από  τις ανάγκες κάθε 

εφαρµογής και µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τη λειτουργία του προγράµµατος. Οι ρουτίνες 

επικοινωνίας οµάδων συντονίζουν τις διαδικασίες που ανήκουν σε µια προκαθορισµένη 

οµάδα επεξεργαστών. Αυτές οι ρουτίνες επιτρέπουν την οµαδοποιηµένη µετάδοση δεδοµένων 

παρέχοντας τις παρακάτω λειτουργίες, Εικόνα 5.4.2.1: στέλνοντας τα ίδια δεδοµένα από ένα 

µέλος της οµάδας σε όλα τα υπόλοιπα µέλη (broadcast); στέλνοντας διαφορετικά δεδοµένα σε 

κάθε παραλήπτη (scatter); Στέλνοντας δεδοµένα από όλα τα µέλη σε συγκεκριµένο 

παραλήπτη (gather); Στέλνοντας δεδοµένα από όλα τα µέλη σε όλα τα µέλη (allgather); Και 

στέλνοντας διαφορετικά δεδοµένα από όλα τα µέλη σε όλα τα µέλη (alltoall). 
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 Figure 5.4.2.1: MPI routines for global communication 
 

Υπάρχει επίσης µια διεργασία ελαχιστοποίησης για το υπολογισµό συναρτήσεων που 

αφορούν δεδοµένα που ανήκουν σε µέλη µιας οµάδας επεξεργαστών. Η διαδικασία 

ελαχιστοποίησης εφαρµόζεται σε προκαθορισµένες ή ορισµένες από το χρήστη συναρτήσεις 

σε δεδοµένα τοποθετηµένα σε διαφορετικούς συµµετέχοντες επεξεργαστές. Το αποτέλεσµα 

κάθε τέτοιας συνάρτησης µπορεί να σταλεί σε όλα τα µέλη µιας οµάδας, ή σε ένα από αυτά. 

Ένα παράδειγµα είναι ο ορισµός ενός συνόλου αριθµών, στο οποίο κάθε αριθµός ανήκει στην 

περιοχή µνήµης διαφορετικών οµάδων.  

Πολλές υλοποιήσεις του MPI είναι διαθέσιµες. Όλες είναι βασισµένες σε παράλληλες 

ιδεατές µηχανές, που απαρτίζονται από δια-συνδεδεµένους ετερογενείς υπολογιστές 

(workstations, PCs, multiprocessors) κάθε ένας από τους οποίους εκτελεί µια διεργασία για 
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τον έλεγχο ανταλλαγής µηνυµάτων. Ανάµεσα σ’ αυτές τις υλοποιήσεις, η mpich έχει 

αναπτυχθεί από το Argonne National Laboratory και βασίζεται στο MPI 1.1 πρότυπο. 

Παρέχετα δωρεάν και είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση http://www-

unix.mcs.anl.gov/mpi/mpich. Αυτό το εργαλείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις παρακάτω 

παράλληλες µηχανές: IBM SP-2, Intel Paragon, Cray T3D, Meiko CS-2, TMC CM-5, NCUBE 

NCUBE-2, Convex Exemplar, SGI Challenge, Sun Multiprocessors, CRAY YMP, και CRAY 

C-90. Επίσης τρέχει σε PCs (µε Linux, FreeBSD, ή Windows), και Sun, HPO, SGI, IBM 

RS/6000, καθώς και DEC workstations. LAM ακόµη ένα δωρεάν πακέτο διαθέσιµο στη 

διεύθυνση http://www.mpi.nd.edu/lam, το οποίο βασίζεται στο MPI 2.0 πρότυπο και εχει 

αναπτυχθεί στο Laboratory for Scientific Computing του πανεπιστηµίου της Notre Dame. 

Αυτή η υλοποίηση παρέχει ορισµένες ρουτίνες ελέγχου, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιµες. 

Έχει ήδη ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για Solaris, IRIX, AIX, Linux, και HP-UX. Και τα δυο 

εργαλεία µπορούν να εγκατασταθούν και να χρησιµοποιηθούν µε µεγάλη ευκολία. 

Ορισµένες εταιρίες έχουν υλοποιήσει το πρότυπο για ειδικές περιπτώσεις παραλλήλων 

µηχανών Alpha, Cray, IBM, SGI, DEC, και HP. Tο Cornell Theory Center παρέχει πολλές 

χρήσιµες πληροφορίες σχετικές µε το MPI στη διεύθυνση 

http://www.tc.cornell.edu/UserDoc/SP/.

Υπάρχουν επίσης υλοποιήσεις αλγορίθµων για την επίλυση προβληµάτων 

βελτιστοποίησης χρησιµοποιώντας MPI. Μια βιβλιοθήκη σε  C++ έχει κατασκευαστεί από 

τους Eckstein et al (1997) για κινητές, αρθρωτές, παράλληλες υλοποιήσεις αλγορίθµων 

φραγµού και διακλάδωσης. Το ZRAM (Marzetta et al 1999) είναι µια κινητή παράλληλη 

βιβλιοθήκη για αλγόριθµους αναζήτησης και έχει µοντελοποιηθεί πάνω σε ένα υποσύνολο του 

προτύπου ανταλλαγής µηνυµάτων του MPI. Οι Brüngger et al (1997) χρησιµοποιούν αυτή τη 

βιβλιοθήκη για την επίλυση οντοτήτων του τετραγωνικού προβλήµατος ανάθεσης. Ο Homer 

(1997) περιγράφει την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός παραλλήλου αλγορίθµου για την 
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προσέγγιση της µέγιστης τοµής σε µη κατευθυνόµενους γράφους µε βάρη. Ένα γενικό 

πλαίσιο για παράλληλους φραγµού και διακλάδωσεις αλγορίθµους µε υποστήριξη δυναµικής 

κατανοµής φόρτου εργασίας υπάρχει στους (Batoukov and Serevik 1999). 

Πολλοί παράλληλοι αλγόριθµοι  χρησιµοποιούν µετα-ευρεστικές µεθόδους µε τη 

βοήθεια του MPI. Οι Martins et al (1998, 1999) ανέπτυξαν παράλληλες υλοποιήσεις για 

άπληστες προσαρµοζόµενες στοχαστικές διαδικασίες αναζήτησεις (GRASP, see e.g. (Feo and 

Resende 1995)) για την επίλυση του προβλήµατος του Steiner σε γράφους. Μια γενική 

αντικειµενοστρεφής βιβλιοθήκη σε C++ και MPI, υλοποιήθηκε από τους Kliewer και Tschöke 

(1998), και παρέχει ένα πλαισιο για προσοµοίωση ισχυρών συστηµάτων βελτιστοποίησης 

πράγµα που µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλά προβλήµατα βελτιστοποίησης. Οι Fachat και 

Hoffmann (1997) περιγράφουν την ανάπτυξη µιας εφαρµογής βασισµένη στη µιµούµενη 

ανόπτηση µε τη δυναµική εξισορρόπηση φορτίων για να πάρουν τη µέγιστη χρήση της 

διαθέσιµης δύναµης επεξεργασίας. Ο Salhi (1998) περιγράφει µια παράλληλη υλοποίηση ενός 

εργαλείου για παράλληλη παλινδρόµηση, βασιζόµενος σε γενετικούς αλγορίθµους. Οι Rivera-

Gallego (1998) παρουσιάζουν έναν γενικό παράλληλο γενετικό αλγόριθµο  για την 

τρισδιάστατη απεικόνιση σηµείων για τη δηµιουργία  Ευκλειδείων πινάκων αποστάσεων και 

την παραλληλοποίησή τους. 

 

5.5 Εργαλεία αξιολόγησης απόδοσης 
Είναι πολύ σηµαντικό να χρησιµοποιηθούν εµπειρικά στοιχεία προκειµένου να 

αξιολογηθεί η απόδοση των παράλληλων εφαρµογών. Το πρώτο βήµα προς τη βελτίωση 

εκτέλεσης συνίσταται στη συλλογή των κατάλληλων και αξιόπιστων στοιχείων εφαρµογής 

(Foster 1995). Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες συλλεκτών στοιχείων: profilers, µετρητές, 

και ίχνη γεγονότος.  
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Τα Profilers καταγράφουν το χρονικό διάστηµα που ξοδεύεται στα διαφορετικά µέρη 

ενός προγράµµατος, συνήθως στις υπορουτίνες. Αυτές οι πληροφορίες λαµβάνονται συχνά µε 

τη δειγµατοληψία του µετρητή προγράµµατος και την παραγωγή ενός ιστογράµµατος των 

συχνοτήτων εκτέλεσης. Αυτές οι συχνότητες συνδυάζονται µε τις επιτραπέζιες πληροφορίες 

συµβόλων µεταγλωττιστών για να υπολογίσουν το χρονικό διάστηµα που ξοδεύεται στα 

διαφορετικά τµήµατα προγράµµατος. Τα περισσότερα εργαλεία Profilers παρέχονται από τον 

προµηθευτή και είναι κατάλληλα για συγκεκριµένους Η/Υ, αναλόγως. Συνήθως, ο χρήστης 

διευκρινίζει µια επιλογή για το µεταγλωττιστή να παράγει τα στοιχεία για το profiling κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος. Ένα παράλληλο profiler συνήθως συγκεντρώνει 

και δείχνει τις πληροφορίες από κάθε στόχο του παράλληλου προγράµµατος. Τα Profilers 

µπορεί να είναι πολύ χρήσιµα, στον προσδιορισµό εκείνου του µέρους ενός προγράµµατος 

που καταναλώνει τα µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, επιτρέποντας να γίνει καλύτερη 

βελτιστοποίηση του προγράµµατος. Μπορούν επίσης να προσδιορίσουν τα τµήµατα 

προγράµµατος που δεν αυξάνουν ορθώς βαθµιδωτά  σε σχέση µε το µέγεθος εισαγωγής ή µε 

τον αριθµό επεξεργαστών. 

Οι µετρητές καταγράφουν κάθε φορά που εµφανίζεται ένα συγκεκριµένο γεγονός και 

µπορεί να απαιτήσουν κάποιο πρόσθετο προγραµµατισµό από τον προγραµµατιστή. Μπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για να καταγράψουν τα σφαιρικά γεγονότα του προγράµµατος, όπως ο 

αριθµός κλήσεων διαδικασιών, ο συνολικός αριθµός µηνυµάτων, και ο αριθµός µηνυµάτων 

που ανταλλάσσονται µεταξύ των ζευγαριών των επεξεργαστών, τα οποία δεν µπορούν να 

ληφθούν από τα profilers. 

Τα ίχνη γεγονότος καταγράφουν κάθε περιστατικό των συγκεκριµένων γεγονότων 

(όπως οι κλήσεις διαδικασιών ή τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται) και παράγουν τα αρχεία 

ηµερολογίου που περιέχουν αυτά τα αρχεία. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

ερευνήσουν τις σχέσεις µεταξύ των επικοινωνιών και να καθορίσουν τις πηγές αδρανούς 
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χρόνου και δυσχερειών επικοινωνίας. Αυτή η προσέγγιση παράγει έναν τεράστιο όγκο των 

στοιχείων, ο οποίος µπορεί να είναι δύσκολο να χειριστεί και να αποθηκευθεί. Η καταγραφή 

αυτού του τύπου στοιχείων τείνει να αλλάξει τα χαρακτηριστικά προγράµµατος, που 

καλύπτουν τις αρχικές πηγές προβληµάτων (έλεγχος-επίδραση). Η µετά-επεξεργασία είναι 

δύσκολο να εκτελεσθεί, λόγω του µεγάλου ποσού δεδοµένων, και ο προγραµµατιστής µπορεί 

να πρέπει να ξοδέψει κάποια προσπάθεια ώστε να καταγραφούν µόνο τα σχετικά γεγονότα. 

Αυτή η τεχνική απαιτεί συνήθως κάποιο πρόσθετο προγραµµατισµό από τον προγραµµατιστή. 

Το ακατέργαστο στοιχείο που παράγεται από τέτοιους συλλέκτες στοιχείων 

µετασχηµατίζεται συνήθως για να µειώσει τα συνολικά αποθηκευµένα στοιχεία, ώστε να 

ερµηνευθεί ευκολότερα και να εκτεθεί από τα εργαλεία απεικόνισης. Τα ιστογράµµατα 

χρησιµοποιούνται συχνά στην παρουσίαση στοιχείων που συλλέγονται από τα profilers, τους 

µετρητές, και τα ίχνη γεγονότος. Μπορούν να επιδείξουν πληροφορίες όπως το µέσο µέγεθος 

µηνυµάτων, ο συνολικός χρόνος υπολογισµού, ή ο όγκος επικοινωνίας, ως λειτουργία του 

χρόνου. Για τα ίχνη γεγονότος, µερικές µορφές έκθεσης µπορούν να παρέχουν τις λεπτοµερείς 

απόψεις των προσωρινών σχέσεων µεταξύ των διαφορετικών επεξεργαστών. Παραδείγµατος 

χάριν, διαγράµµατα όπου κάθε στήλη αντιπροσωπεύει την κατάσταση ενός επεξεργαστή (εάν 

κάνει υπολογισµούς, εάν επικοινωνεί, ή εάν δεν είναι απασχοληµένος) ως λειτουργία του 

χρόνου. Στο υπόλοιπο αυτού του τµήµατος, παρουσιάζουµε µερικά ελεύθερα προσβάσιµα 

καθώς και εµπορικά πακέτα για την ανάλυση απόδοσης των εργαλείων λογισµικού που 

παρουσιάζονται στο προηγούµενο τµήµα.  

Το Gprof είναι ένα εµπορικό εργαλείο που παρέχεται από την ΙΒΜ για να κάνει 

profiling τα παράλληλα προγράµµατα που αναπτύσσονται χρησιµοποιώντας τη βιβλιοθήκη 

MPI της ΙΒΜ. Παρουσιάζει χρόνους εκτέλεσης των υπορουτινών που εκτελούνται από κάθε 

επεξεργαστή. Εκτός από το gprof, όλα τα άλλα εργαλεία που περιγράφονται σε αυτό το τµήµα 

είναι βασισµένα στα ίχνη γεγονότος. 
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Το Nupshot είναι ένα εργαλείο απόδοσης που διανέµεται µαζί µε την mpich 

υλοποίηση της MPI του Εθνικού εργαστηριακού Argonne. Ο χρήστης εισάγει κλήσεις στις 

ρουτίνες καταγραφών στον πηγαίο κώδικα, µεταγλωττίζει και κάνει τη σύνδεση µε τη 

βιβλιοθήκη profiling, αποκαλούµενη MPE MPI. Όταν ο κώδικας εκτελείται, ένα αρχείο 

ηµερολογίου από χρονικά καταγεγραµµένα γεγονότα παράγεται. Αυτό το αρχείο ηµερολογίου 

µπορεί να απεικονιστεί µε το nupshot, που επιδεικνύει την κατάσταση των διαδικασιών κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος. 

AIMS (Automated Instrumentation and Monitoring System) (Yan et al 1995, Yan and 

Sarukkai 1996) ένα ελεύθερα προσβάσιµο πακέτο που µπορεί να µεταφορτωθεί από την 

ιστοσελίδα http://science.nas.nasa.gov/Software/AIMS/ για τη µέτρηση και την ανάλυση 

των προγραµµάτων ανταλλαγής µηνυµάτων, σε FORTRAN 77 και C, χρησιµοποιώντας 

βιβλιοθήκες επικοινωνίας όπως MPI και PVM. 

Το Paradyn (Miller et al 1995) είναι ένα εργαλείο για τη διαδραστική ανάλυση, κατά 

το χρόνο εκτέλεσης, παράλληλων προγραµµάτων, που χρησιµοποιούν το µήνυµα που περνά 

τις βιβλιοθήκες όπως PVM και MPI. Μπορεί να µεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα 

http://www.cs.wisc.edu/paradyn/. Πριν τρέξει το πρόγραµµα, ο χρήστης καθορίζει τις 

απεικονίσεις απόδοσης, από την άποψη των µετρικά – εστιασµένων ζευγαριών. Οι µετρικές 

µπορούν να είναι, παραδείγµατος χάριν, χρόνος επεξεργασίας, χρόνος φραξίµατος, ή ποσοστά 

µηνυµάτων. Η εστίαση είναι ένας κατάλογος τµηµάτων προγράµµατος, όπως οι διαδικασίες, 

οι επεξεργαστές, ή τα κανάλια µηνυµάτων. Παραδείγµατος χάριν, ο χρήστης µπορεί να 

διευκρινίσει µια χρονική απεικόνιση µε µία µετρική του χρόνου επεξεργασίας και να εστιάσει 

σε ένα ιδιαίτερο υποσύνολο των διαδικασιών. 

Το περιβάλλον ανάλυσης απόδοσης Pablo (DeRose et al 1998; Reed et al 1993) 

διαθέσιµο από την ιστοσελίδα http://vibes.cs.uiuc.edu/ είναι ένα ελεύθερα προσβάσιµο 

πακέτο που αποτελείται από διάφορα συστατικά για την ενοργάνωση και ανίχνευση 
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παράλληλων προγραµµάτων MPI, καθώς επίσης και για την ανάλυση των αρχείων ιχνών που 

παράγονται από τα ενοργανωµένα εκτελέσιµα. 

Το VAMPIR (Visualization and analysis of MPI resource) (Galarowicz and Mohr 

1998; agel et al 1996) είναι ένα εµπορικό εργαλείο απεικόνισης ιχνών από την Pallas GmbH 

διαθέσιµο για πολλές διαφορετικές πλατφόρµες. Ο προγραµµατιστής ενοργανώνει τον κώδικα 

και τον συνδέει µε τη βιβλιοθήκη VAMPIRtrace. Τα αρχεία ιχνών που παράγονται µε τις 

διαδικασίες MPI κατά την εκτέλεση του προγράµµατος συλλέγονται αυτόµατα και 

συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο αρχείο ιχνών. Τα τελευταίο µπορεί να το δει κανείς 

χρησιµοποιώντας το VAMPIR µε την παρουσίαση απεικόνισης, που διαµορφώνεται από το 

χρήστη. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να αναλύσει τα προγράµµατα που εκτελούνται 

µε HPF, µεταφρασµένα σε ένα πρόγραµµα MPI. Οι πληροφορίες για αυτό το εργαλείο είναι 

διαθέσιµες στην ιστοσελίδα http://www.pallas.de/pages/vampir.htm.

Το VT (Visualization Tool) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη post – mortem 

απεικόνιση ιχνών ή για την σε απευθείας σύνδεση παρακολούθηση απόδοσης των 

παράλληλων προγραµµάτων που αναπτύσσονται µε την υλοποίηση MPI της ΙΒΜ. Είναι ένα 

εµπορικό εργαλείο που παρέχεται από την ΙΒΜ και µπορεί µόνο να χρησιµοποιηθεί στο 

παράλληλο περιβάλλον SP της ΙΒΜ.  

Το XPVM είναι ένα ελεύθερα προσβάσιµο πακέτο διαθέσιµο από την ιστοσελίδα 

http://www.netlib.org/pvm3/ xpvm και παρέχει µια γραφική κονσόλα και ένα όργανο 

ελέγχου για το PVM. Ο χρήστης αρχίζει ένα πρόγραµµα PVM χρησιµοποιώντας XPVM και 

κάθε spawned γεγονός επιστρέφει πληροφορία ιχνών στόχου για την ανάλυση σε πραγµατικό 

χρόνο ή για την post – mortem αναπαραγωγή από αποθηκευµένα αρχεία ιχνών. 
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5.6 Αποσφαλµάτωση ενός παράλληλου προγράµµατος 

Στον παράλληλο προγραµµατισµό, τα ζητήµατα που αφορούν την ταύτιση και διανοµή 

οδηγούν στον µη-ντετερµινισµό: επαναλαµβανόµενες εκτελέσεις του ίδιου προγράµµατος, µε 

τα ίδια δεδοµένα εισόδου, µπορούν να παρουσιάσουν διαφορετικές συµπεριφορές. Αυτό 

µπορεί να κάνει το έργο της αποσφαλµάτωσης πολύ δύσκολο. Μερικοί συντάκτες ακόµη 

προτείνουν ότι ο προγραµµατιστής πρέπει να αποφύγει τον µη- ντετερµινισµό όποτε είναι 

δυνατόν (παραδείγµατος χάριν, µε τον περιορισµό του µηνύµατος που προέρχεται κατά την 

εκτέλεση λήψης δηλώσεων) (Foster 1995). Αυτό, εντούτοις, µπορεί να οδηγήσει στην υπο-

εκµετάλλευση του πιθανού παραλληλισµού της εφαρµογής. 

Ένας κοινός, απλός τρόπος να αποσφαλµατωθεί ένα παράλληλο πρόγραµµα είναι µε 

την εισαγωγή των οδηγιών στον κώδικα ώστε να εκτυπωθούν οι σχετικές πληροφορίες. Αν 

και χρήσιµο, τα δεδοµένα εξόδου στερούνται τις προσωρινές πληροφορίες, δεδοµένου ότι οι 

πληροφορίες δεν είναι απαραιτήτως τυπωµένες στην ίδια σειρά όπως παράγονται από το 

παράλληλο πρόγραµµα, λόγω των στοιχείων buffering από τους επεξεργαστές. 

Το PVM και το ελεύθερα προσβάσιµο πακέτο LAM MPI επιτρέπουν στον 

προγραµµατιστή να εκκινήσει αποσφαλµατωτές σε απόµακρυσµένους κόµβους. Οι στόχοι 

µπορούν έπειτα να εκτελεσθούν, υπό τον έλεγχο του αποσφαλµατωτή, που καθιστά 

ευκολότερη την παρακουλουθήση εκτέλεσης του προγράµµατος. Εντούτοις, αυτό το είδος 

τεχνικής µπορεί να συγκρουστεί µε την εκτέλεση του παράλληλου προγράµµατος, κάνοντάς 

το να συµπεριφερθεί διαφορετικά από τον κανονικό τρόπο που τρέχει. Το XPVM παρέχει 

επίσης κάποια απλή βοήθεια αποσφαλµάτωσης στους προγραµµατιστές PVM, µε την 

απαρίθµηση λεπτοµερειών σε µορφή κειµένου από τα γεγονότα ιχνών και τη εξ’ αποστάσεως 

ολοκλήρωση του στόχου. 
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Το Total View είναι ένας εµπορικός αποσφαλµατωτής που αναπτύχθηκε από τους 

Etnus Inc. (Etnus 1999) και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποσφαλµατώσει MPI, PVM, 

HPF, και πολύ – νηµατικά προγράµµατα. Επιτρέπει στον προγραµµατιστή να θέσει σηµεία 

παύσης και σηµεία δράσης µέσα στα παράλληλα προγράµµατα για να ελεγχθεί η εκτέλεσή 

τους. Παρέχει επίσης την απεικόνιση δεδοµένων για τις µεταβλητές που συνδέονται µε τα 

νήµατα ή τις διαδικασίες, καθώς επίσης και µε τους κατανεµηµένους πίνακες HPF. Αν και 

χρήσιµο για την αποσφαλµάτωση παράλληλων προγραµµάτων, µπορεί να απαιτήσει κάποια 

προσπάθεια εκµάθησης από τον προγραµµατιστή πριν από τη χρήση του. 

 
 
5.7 Βιβλιοθήκες παράλληλης βελτιστοποίησης 

Οι βιβλιοθήκες βελτιστοποίησης αποτελούνται από ένα σύνολο υπορουτινών που 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν από τους προγραµµατιστές εφαρµογών για να λύσουν µεγάλα 

προβλήµατα βελτιστοποίησης. Περιλαµβάνουν συναρτήσεις για να λύσουν τα προβλήµατα 

γραµµικού και µικτού – ακέραιου προγραµµατισµού και παρέχουν µερικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα, όπως οι µεταβλητές ελέγχου (ρουτίνες για να επιτρέψουν στους χρήστες να 

αλλάξουν µια ποικιλία προεπιλογµένων ρυθµίσεων παραµέτρων που ελέγχουν τους 

αλγορίθµους), ικανότητες αποσφαλµάτωσης (ρουτίνες για να παρέχουν  στατιστικές για τις 

τιµές στοιχείων, όπως οι λογικές στόχου και περιορισµών, τα όρια και οι συντελεστές στη 

µήτρα περιορισµών και αποθήκευση που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης) 

και ανάγνωση – γράψιµο αρχείων (ρουτίνες που διαβάζουν σε διάφορες µορφές εισαγωγής 

και παράγουν τα αρχεία λύσης εξόδου). ∆ύο ευρέως γνωστά εµπορικά συστήµατα 

βελτιστοποίησης, τα CPLEX και OSL, παρέχουν τις παράλληλες εφαρµογές των σειριακών 

βιβλιοθηκών βελτιστοποίησής τους. Το CPLEX (CPLEX 1999) είναι ένα καταχωρηµένο 

εµπορικό σήµα από των ILOG. Παρέχει µια βιβλιοθήκη βελτιστοποίησης για τα συστήµατα 

Unix και για PCs που τρέχουν το DOS, τα Windows 3,1, τα WINDOWS NT, τα 
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WINDOWS.95, και OS/2. Οι παράλληλοι λύτες CPLEX εργάζονται στις παράλληλες 

αρχιτεκτονικές πολυεπεξεργαστών κατανεµηµένης µνήµης, όπως οι DEC, Hewlett - Packard, 

Silicon Graphics, Sun και βασισµένων στην Intel εκδόσεις υπολογιστών για τους οποίους η 

παράλληλη υποστήριξη CPLEX έχει αναπτυχθεί. Οι παράλληλες εκδόσεις Barrier solver και 

µικτού ακεραίου λύτη ακέραιων αριθµών είναι διαθέσιµες για όλες τις παράλληλες 

πλατφόρµες. Η διαθεσιµότητα του παράλληλου αλγορίθµου Simplex ποικίλλει µε την 

πλατφόρµα. Ο χρήστης επιλέγει το βαθµό παραλληλισµού που θα χρησιµοποιηθεί πριν 

αρχίσει µια βελτιστοποίηση και το CPLEX εφαρµόζει αυτόµατα την παραλληλοποίηση. 

Το OSLp, η βιβλιοθήκη παράλληλων υπορουτινών βελτιστοποίησης της ΙΒΜ (IBMa 

1999), περιλαµβάνει όλες τις συναρτήσεις της σειριακής βιβλιοθήκης OSL. Το OSLp τρέχει 

στην SP της ΙΒΜ RS/6000 στα βαθµιδωτά συστήµατα POWER parallel και στις συστάδες 

των τερµατικών σταθµών RS/6000s. Το OSLp τρέχει στο πλαίσιο του παράλληλου 

περιβάλλοντος AIX. Το OSLp παρέχει ένα σύνολο πάνω από 60 υπορουτινών καλέσιµων από 

τα προγράµµατα εφαρµογών που γράφονται σε XL FORTRAN ή C, για να λύσουν 

προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού, µικτού-ακέραιου προγραµµατισµού,  

τετραγωνικού προγραµµατισµού και προβλήµατα βελτιστοποίησης. Μερικές από αυτές τις 

υπορουτίνες χρησιµοποιούν σειριακούς αλγορίθµους, ενώ άλλοι χρησιµοποιούν τους 

αλγορίθµους που εκµεταλλεύονται τις ικανότητες του παράλληλου περιβάλλοντος, έτσι ώστε 

πολλαπλάσιοι επεξεργαστές µπορούν ταυτόχρονα να εκτελέσουν υπολογισµούς στις 

δευτερεύουσες υποχρεώσεις του προβλήµατος που πρέπει να επιλυθεί. Μόνο ελάχιστες 

αλλαγές στις σειριακές εφαρµογές OSL απαιτούνται για να παραγάγουν προγράµµατα 

παράλληλων εφαρµογών και κανένας ειδικός παράλληλος προγραµµατισµός δεν απαιτείται. 

Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την βιβλιοθήκη µπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα 

http://www.rs6000.ibm.com/software/sp-products/oslp.html. 
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5.8 Μετρικές απόδοσης για τα παράλληλα συστήµατα 
Ο κύριος στόχος της γραφής ενός παράλληλου προγράµµατος είναι να αποκτηθεί ένας πιο 

σύντοµος χρόνος υπολογισµού έναντι της σειριακής έκδοσης. Έχοντας αυτό υπόψη, υπάρχουν 

διάφορα ζητήµατα που πρέπει να θεωρήσουµε κατά τη σχεδιασµό του παράλληλου κώδικά 

µας για να λάβουµε την καλύτερη δυνατή απόδοση, στα πλαίσια των περιορισµών της 

επίλυσης του προβλήµατος. Σε αυτήν την ενότητα, εισάγουµε µερικές µετρικές που 

χρησιµοποιούνται συνήθως για να µετρήσουν την απόδοση των παράλληλων συστηµάτων. 

i) Εξισορρόπηση φορτίων 
Η εξισορρόπηση φορτίων είναι ο στόχος κατά τον οποίο εξισώνεται η εργασία µεταξύ των 

διαθέσιµων διαδικασιών. Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα όταν εκτελούνται οι ίδιες ενέργειες 

από όλες τις διαδικασίες (σε διαφορετικά τµήµατα δεδοµένων). ∆εν είναι τετριµµένο όταν 

εξαρτάται ο χρόνος επεξεργασίας από τις τιµές στοιχείων που επεξεργάζονται. Όταν 

υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις στο χρόνο επεξεργασίας, µπορεί να απαιτείται να υιοθετήσουµε 

µια διαφορετική µετρική. 

ii) Ελαχιστοποίηση της επικοινωνίας 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης είναι µια σηµαντική ανησυχία στον παράλληλο 

προγραµµατισµό επειδή είναι ένα ουσιαστικό συστατικό για τη σύγκριση και βελτίωση όλων 

των προγραµµάτων. 

Τρίς συνιστώσεις συµβάλλουν στο χρόνο εκτέλεσης: 

1- Ο χρόνος υπολογισµού είναι ο χρόνος που ξοδεύεται για την εκτέλεση των 

υπολογισµών στα δεδοµένα. Ιδανικά, πρέπει να αναµένουµε ότι εάν είχαµε n 

επεξεργαστές που εργάζονται σε ένα πρόβληµα, πρέπει να είµαστε σε θέση να 

τελειώσουµε την εργασία στο 1/n ποσοστό του χρόνου της σειριακής εργασίας. Αυτό 

θα συνέβαινε εάν ο χρόνος όλου του επεξεργαστή ξοδεύονταν στον υπολογισµό. 
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2- Ο χρόνος αδράνειας είναι ο χρόνος που µια διαδικασία δαπανά για την αναµονή 

κάποιων δεδοµένων από άλλους επεξεργαστές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 

οι επεξεργαστές δεν κάνουν καµία χρήσιµη εργασία. 

3- Ο χρόνος επικοινωνίας είναι ο χρόνος που απαιτείται για τις διαδικασίες 

αποστολής και λήψης των µηνυµάτων. Το κόστος της επικοινωνίας στο χρόνο 

εκτέλεσης µπορεί να µετρηθεί από την άποψη της λανθάνουσας κατάστασης (latency) 

και του εύρους ζώνης (bandwidth). Η λανθάνουσα κατάσταση είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για να οργανώσει το φάκελο για την επικοινωνία, όπου το εύρος ζώνης 

είναι η πραγµατική ταχύτητα της µετάδοσης, ή bits ανά µονάδα χρόνου. Τα σειριακά 

προγράµµατα δεν χρησιµοποιούν διαδικαστική (interprocess) επικοινωνία. Εποµένως, 

πρέπει να ελαχιστοποιήσουµε αυτήν την χρήση του χρόνου, ώστε να πάρουµε τις 

καλύτερες βελτιώσεις απόδοσης. 

iii) Επικαλύπτοντας επικοινωνία και υπολογισµό. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος µη απασχόλησης µεταξύ των 

διαδικασιών, και ένα παράδειγµα είναι η επικάλυψη της επικοινωνίας και του υπολογισµού. 

Αυτό περιλαµβάνει την κατάληψη µιας διαδικασίας µε έναν ή περισσότερους νέους στόχους 

ενώ περιµένει την επικοινωνία να τελειώσει έτσι ώστε να µπορεί να προχωρήσει σε έναν άλλο 

στόχο. Η προσεκτική χρήση της non-blocking επικοινωνίας και ο µη συγκεκριµένος 

υπολογισµός δεδοµένων καθιστούν αυτό πιθανό. Είναι πολύ δύσκολο στην πράξη να 

παρεµβληθεί η επικοινωνία µε τον υπολογισµό. 

iv) Χρόνος εκτέλεσης 

Από τη στιγµή όπου οι υπολογισµοί επιτάχυνσης εµφανίζονται να είναι ο κύριος λόγος 

πίσω από το ενδιαφέρον µας για την οικοδόµηση των παράλληλων υπολογιστών, το 

σηµαντικότερο µέτρο στην αξιολόγηση ενός παράλληλου αλγορίθµου είναι εποµένως ο 
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χρόνος εκτέλεσης του. Αυτό ορίζεται ως ο χρόνος που λαµβάνεται από τη στιγµή της έναρξης 

του αλγορίθµου µέχρι τη στιγµή που ολοκληρώνεται. Εάν οι διάφοροι επεξεργαστές δεν 

αρχίζουν όλοι και δεν τελειώνουν τον υπολογισµό τους ταυτόχρονα, ο χρόνος εκτέλεσης είναι 

ίσος µε το χρόνο που παρήλθε µεταξύ της στιγµής που ο πρώτος επεξεργαστής στον 

παράλληλο υπολογιστή άρχισε να δουλεύει και τη στιγµή που ο τελευταίος επεξεργαστής 

παράγει τα δεδοµένα εξόδου ολοκληρώνοντας. 

Ο χρόνος εκτέλεσης ενός παράλληλου αλγορίθµου λαµβάνεται συνήθως µε τον 

υπολογισµό δύο ειδών βηµάτων, υπολογιστικά βήµατα και βήµατα δροµολόγησης. Κάθε ένα 

από αυτά τα βήµατα απαιτεί έναν σταθερό αριθµό χρονικών µονάδων: Ένα υπολογιστικό 

βήµα είναι µια αριθµητική ή λογική λειτουργία που εκτελείται σε ένα στοιχείο (datum) µέσα 

σε έναν επεξεργαστή. Σε ένα βήµα δροµολόγησης, ένα στοιχείο (datum) ταξιδεύει από έναν 

επεξεργαστή σε άλλο µέσω της µοιραζόµενης µνήµης ή µέσω του δικτύου επικοινωνίας. 

Για ένα πρόβληµα του µεγέθους n ο χρόνος της χειρότερης περίπτωσης εκτέλεσης ενός 

παράλληλου αλγορίθµου, µια συνάρτηση του n, θα συµβολίζεται µε  (n). pt

v) Επιτάχυνση Sp. 

Στην αξιολόγηση ενός παράλληλου αλγορίθµου για ένα δεδοµένο πρόβληµα, είναι 

αρκετά φυσικό να γίνει από την άποψη του καλύτερου διαθέσιµου σειριακού αλγορίθµου για 

εκείνο το πρόβληµα. Κατά συνέπεια µια καλή ένδειξη της ποιότητας ενός παράλληλου 

αλγορίθµου είναι η επιτάχυνση που παράγει. Αυτό ορίζεται ως  

Sp = tseq(n) / tp(n) 

όπου tseq(n) δείχνει το χρόνο εκτέλεσης στη χειρότερη περίπτωση του γρηγορότερα γνωστού 

σειριακού αλγορίθµου για το δεδοµένο πρόβληµα. Σαφώς, όσο µεγαλύτερη η επιτάχυνση, 

τόσο καλύτερος ο παράλληλος αλγόριθµος. 
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vi) Αριθµός επεξεργαστών 

Ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια στην αξιολόγηση ενός παράλληλου αλγορίθµου 

είναι ο αριθµός επεξεργαστών που απαιτείται για να λυθεί ένα πρόβληµα. Κοστίζει να 

αγοράσεις, διατηρήσεις, και να λειτουργήσεις υπολογιστές. Εποµένως, όσο µεγαλύτερος ο 

αριθµός επεξεργαστών που χρησιµοποιούνται από έναν αλγόριθµο για να λύσει ένα 

πρόβληµα, τόσο ακριβότερη γίνεται η λύση. ∆ηλώνουµε τον αριθµό επεξεργαστών που 

απαιτούνται από έναν αλγόριθµο για να λύσουν ένα πρόβληµα του µεγέθους n µε p(n). 

Μερικές φορές ο αριθµός επεξεργαστών είναι µια σταθερά ανεξάρτητη από n. 

vii) Το κόστος C(n). 

Το κόστος C(n) από έναν παράλληλο αλγόριθµο ορίζεται ως το γινόµενο του χρόνου 

εκτέλεσης ενός παράλληλου αλγορίθµου και του αριθµού επεξεργαστών, ως εκ τούτου C(n) = 

tp(n) × p(n) Το κόστος ενός παράλληλου αλγορίθµου για ένα δεδοµένο πρόβληµα λέγεται ότι 

είναι βέλτιστου κόστους, εάν το κόστος του παράλληλου αλγορίθµου ταιριάζει µε το κάτω 

όριο του αριθµού σειριακών διαδικασιών που απαιτούνται στη χειρότερη περίπτωση για να 

λύσουν το πρόβληµα. Ένας παράλληλος αλγόριθµος δεν είναι βέλτιστου κόστους, εάν ένας 

σειριακός αλγόριθµος υπάρχει, του οποίου ο χρόνος εκτέλεσης είναι µικρότερος από το 

κόστος του παράλληλου αλγορίθµου. 

viii) Η αποδοτικότητα E(n). 

Η αποδοτικότητα ενός παράλληλου αλγορίθµου που τρέχει σε p επεξεργαστές είναι η 

επιτάχυνση διαιρούµενη µε p. Ας δώσουµε το ακόλουθο παράδειγµα που επεξηγεί την έννοια 

του αποδοτικού παράλληλου αλγορίθµου. Εάν ο καλύτερα γνωστός σειριακός αλγόριθµος 

εκτελείται σε 12 δευτερόλεπτα (σε έναν επεξεργαστή), ενώ ένας παράλληλος αλγόριθµος που 

λύνει το ίδιο πρόβληµα εκτελείται σε 3 δευτερόλεπτα όταν χρησιµοποιούνται 5 επεξεργαστές, 

θα λέµε ότι ο παράλληλος αλγόριθµος παρουσιάζει επιτάχυνση S5 = 4 µε πέντε επεξεργαστές. 
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Ένας παράλληλος αλγόριθµος που παρουσιάζει µια επιτάχυνση 4 µε πέντε επεξεργαστές έχει 

µια αποδοτικότητα 0,8 µε πέντε επεξεργαστές. Η αποδοτικότητα E(n) ενός παράλληλου 

αλγορίθµου για την επίλυση ενός προβλήµατος καθορίζεται ως εξής:  

E(n) = tseq(n)/C(n). 

 

5.9  Κίνητρο για µια σειριακή και κατανεµηµένη υλοποίησης πλήρους ταµπλώ. 

     5.9.1 Γιατί η µέθοδος εφαρµόζεται στο πλήρες ταµπλώ 

     Στην υπολογιστική µας µελέτη χρησιµοποιούµε την µέθοδο πλήρους ταµπλώ. Υπάρχουν 

διάφοροι λόγοι για αυτό. Οι δύο κύριοι λόγοι είναι ότι είναι καλύτερη για τα πυκνά 

προβλήµατα και ότι ένα ακατέργαστο κατανεµηµένο πρόγραµµα είναι απλό. Πιο 

συγκεκριµένα: 

5.9.1.1 Καµία έξω τιµολόγηση ή αναδηµιουργία στηλών 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η αναθεωρηµένη µέθοδος απαιτεί πρόσθετο 

υπολογισµό για να υπολογίσει την αντικειµενική γραµµή. Απαιτεί επίσης πρόσθετο 

υπολογισµό για να υπολογίσει τη στήλη που εισάγεται στη βάση. Η χρησιµοποίηση της 

µεθόδου πλήρους ταµπλώ αποφεύγει αυτούς τους υπολογισµούς. 

5.9.1.2 Εναλλακτικοί κανόνες επιλογής στηλών µπορούν εύκολα να     

             χρησιµοποιηθούν 

Ένα άλλο πλεονέκτηµα την µέθοδο πλήρους ταµπλό είναι η δυνατότητα χρήσης 

πολλαπλάσιων κανόνων επιλογής στηλών. Ο κλασσικός κανόνας (Dantzig) επιλέγει απλά τη 

στήλη µε το µέγιστο συντελεστή στην αντικειµενική γραµµή του ανανεωµένου πλήρους 

ταµπλώ. Είναι εύκολο να χρησιµοποιηθεί αυτός ο κανόνας. Το κόστος επιλογής της στήλης 

που θα εισαχθεί στη βάση, που χρησιµοποιεί ο κανόνας Dantzig, είναι µόνο n συγκρίσεις. Η 
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αναθεωρηµένη µέθοδος όπως αναφέρεται στις προηγούµενες ενότητες πρέπει να υπολογίσει 

από την αρχή τα ελλειµατικά κόστη, µια διαδικασία που εκτελείται µε m2+mn πράξεις.  

5.9.1.3 Η αναθεωρηµένη µορφή δεν πλεονεκτεί στα πυκνά προβλήµατα 

Η µέθοδός µας λειτουργεί για όλα τα προβλήµατα, αλλά αποδίδει καλύτερα όταν 

χρησιµοποιείται σε πυκνά προβλήµατα. Αυτό είναι επειδή η αναθεωρηµένη µέθοδος είναι πιο 

αργή από την µέθοδο πλήρους ταµπλώ για πυκνά προβλήµατα ακόµη και σε έναν 

επεξεργαστή, υποθέτοντας ότι το n δεν είναι πάρα πολύ µεγαλύτερος από το m. Για τα πυκνά 

προβλήµατα δεν υπάρχει λόγος χρησιµοποίησης της αναθεωρηµένης µεθόδου. Εφαρµογές 

στις οποίες συναντώνται πυκνά προβλήµατα δίνονται στην επόµενη ενότητα. 

 5.10 Εφαρµογές µε πυκνές µήτρες 

Υπάρχουν διάφορες εφαρµογές που οδηγούν σε πυκνά γραµµικά προγράµµατα. Μια 

απ`αυτές είναι η εξώρυξη δεδοµένων [Bradley, 1999] και η κατηγοριοποίηση κειµένων που 

χρησιµοποιεί τη µέθοδο των [Bennett and Mangasarian, 1992], και των [Bosch and Smith, 

1998]. Η ιδέα είναι η εξής. Λαµβάνοντας υπόψη µια συλλογή διαφορετικών άρθρων και µια 

οµάδα κατηγοριών, να τεθεί κάθε άρθρο στην κατάλληλη κατηγορία. Μπορούµε να πάρουµε 

ένα έγγραφο και για µια δεδοµένη κατηγορία να αποφασίσουµε εάν το έγγραφο είναι ή όχι 

µέλος εκείνης της κατηγορίας. Πρώτα οι λέξεις κλειδιά επιλέγονται για να βοηθήσουν τη 

διάκριση µεταξύ των κατηγοριών. Οι µεταβλητές στο LP αντιστοιχούν σε αυτές τις λέξεις. Για 

κάθε άρθρο κάθε λέξη κλειδί µετριέται για να πάρει τη συχνότητά της σε εκείνο το άρθρο. Το 

διάνυσµα αυτών των συχνοτήτων καθορίζει ένα σηµείο στο  χώρο των n διαστάσεων. Οι 

συνιστώσες του διανύσµατος αντιστοιχούν στις µεταβλητές ενός γραµµικού προβλήµατος. Για 

τις περισσότερες οµάδες λέξεων το προκύπτον ταµπλώ θα είναι αραιό. Εάν αντί της χρήσης 

µεµονωµένων λέξεων αθροίσουµε τις οµάδες λέξεων, το πρόβληµα θα γίνει µικρότερο και 

πυκνότερο. Η οµαδοποίηση είναι γνωστή ως συµπίεση και εξαγωγή χαρακτηριστικών 
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γνωρισµάτων. Λύνουµε το προκύπτον πυκνό γραµµικό πρόγραµµα για να βρούµε ένα 

υπερεπίπεδο που χωρίζει τα σηµεία της κατηγορίας από τα σηµεία εκτός αυτής της 

κατηγορίας. 

Η σχέδιαση ψηφιακού φίλτρου [Steiglitz, 1992] και εξάλειψη θορύβων στις  

εικόνες [Mallat, 1999 pg. 419] δίνουν αφορµή για άλλες πυκνές εφαρµογές οι LP χαλαρώσεις 

προβληµάτων σχεδίασης µηχανών [Uma, 2000] είναι µια άλλη πυκνή εφαρµογή. Η ιδέα αυτής 

της εφαρµογής είναι η σχεδίαση διαφόρων στόχους µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί 

ο συνολικός χρόνος. Οι γραµµές αντιστοιχούν στα χρονικά σηµεία. Οι µεταβλητές (στήλες) 

αντιστοιχούν στους στόχους. 

Οι Eckstein et al [1995] αναφέρουν άλλες πυκνές εφαρµογές όπως τα πυκνά κύρια 

προβλήµατα που παράγονται µερικές φορές από την Dantzig-Wolfe ή την Benders διάσπαση, 

η σχεδίαση ψηφιακού φίλτρου, η ανάλυση δεδοµένων και η ταξινόµηση και ο οικονοµικός 

σχεδιασµός ενεργειών. 

5.11 Πρότυπα και ανάλυση 

Ο παραδοσιακός Simplex αλγόριθµος, είναι αλγόριθµος βελτιστοποίησης µε πηδήµατα 

µεταξύ παρακείµενων κορυφών. Το κόστος υπολογισµού του είναι O(kM(N+M)), όπου k 

αντιπροσωπεύει το πλήθος των κορυφών, Ν αντιπροσωπεύει τον αριθµό µεταβλητών και M 

αντιπροσωπεύει τον αριθµό των ανισοτικών περιορισµών. Παρακάτω περιγράφουµε την 

παράλληλη µέθοδο του αλγορίθµου Simplex. 

5.11.1  Παράλληλη µέθοδος του αλγορίθµου Simplex (PLPRG) 

 

Input: 

TAB =  
0 0

A I B
q
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦
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 M - Ο αριθµός περιορισµών 

 N - Ο αριθµός των αγνώστων 

 A  - Ο m επί n πίνακας συντελεστών των περιορισµών 

 B - Ένα διάνυσµα µήκους m αποτελούµενο από τη δεξιά πλευρά των 
περιορισµών. 

     Τα συστατικά του Β πρέπει όλα να είναι µη αρνητικά. 

 q - - Ένα διάνυσµα µήκους n αποτελούµενο από τους συντελεστές της 
αντικειµενικής συνάρτησης. 

 I - Μία m επί m µοναδιαία µήτρα. 

 

Output: 
q[M+N]  - Η αντικειµενική τιµή 

iter      Ο αριθµός των επαναλήψεων 

t       - Ο συνολικός χρόνος 

 

Variables: 
 ITASK  - Η τάξη του επεξεργαστή 

 NPES  - Ο αριθµός επεξεργαστών 

Begin 

1- for  0  do i M N≤ < +

  In processor 0 

         Set  q[i]:=TAB[M][i] 

  for 0  pardo k NPES≤ <

 { for 0  do /i M NPES≤ <

  For 0  do j M N≤ < +

   Set C[i][j]:=TAB[k*M/ NPES+i] 

     For do  Set b[j] := B[j][M+N] 0 /j M NPES≤ <
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2- In processor 0 

  for  0  do i N≤ <

   search i ( where q[i]<0 )  Set column := i  

  if failure then Goto (10) 

3- for 0  pardo k NPES≤ <

X:= min( b[j]/C[j][column], 0 /j M NPES≤ < ) 

Set row_no:=j 

4- for 0  pardo k NPES≤ <

  Send (X,ITTASK) to processor 0 

In processor 0 

   Sarch ITASK  which corresponds to min (X) 

  min_L:=ITASK 

5- From processor min_L  

Send row       g:=C[row_no][:]      to all processor 

Send variable h:=b[[row_no]         to all processor 

6-  for  pardo 0 k NPES≤ <

  For 0  do{ /i M NPES≤ <

      Set a:=C[i][column]/g[column] 

         For  do 0 j M N≤ < +

             Set C[i][j]:=C[i][j]-a*g[j] 

         Set  b[i]:=b[i]-a*h 

 } 

7- In processor min_L 

  for 0    do{ j M N≤ < +

   set C[row_no][j] := g[j]/g[column] 

   set  b[row_no] := h / g[column] 
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} 

8- in processor 0 

  a:=q[column]/g[column] 

  For 0  do { i M N≤ < +

   Set q[i] := q[i]-a*g[i] 

   Set q[N+M] := q[M+N] - a*h 

  } 

9-  goto (2) 

10- for do 0 i M N≤ < +

  In processor 0 

   Set TAB[M][i] := q[i] 

 for 0    pardo{ k NPES≤ <

     for  do 0 /i M NPES≤ <

   For 0 do j M N≤ < +

    Set  TAB[k*M/NPES+i][j] := C[i][j] 

       for  do 0 /j N NPES≤ <

   Set TAB[j][M+N] := b[j] 

}   

End.  

 
5.11.2 Συγχρονισµένες παράλληλες περιστροφές 

Η γενική προσέγγισή µας είναι να διαιρέσουµε τις m γραµµές του προβλήµατος 

µεταξύ των NPES επεξεργαστών. ∆εν υπάρχει καµία επικάλυψη µεταξύ των γραµµών. 

Εποµένως το b διανύσµα, που κρατά τις τιµές του δεξιού µέλους διαιρείται. Ο κύριος 

επεξεργαστής διαβάζει το αντικειµενικό διάνυσµα q. Σε κάθε επανάληψη, ο κύριος 

επεξεργαστής υπολογίζει τον καλύτερο υποψήφιο για τη στήλη περιστροφής µεταξύ των 
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στηλών του, χρησιµοποίώντας τον κανόνα περιστροφής του Danzig. Ο κύριος επεξεργαστής 

µεταδίδει (στήλη) το δείκτη της στήλης περιστροφής σε όλους τους επεξεργαστές. Κάθε 

επεξεργαστής υπολογίζει το διάνυσµα in=(X,ITASK) και το στέλνει στον κύριο επεξεργαστή, 

έτσι ώστε X είναι η τοπική ελάχιστη αναλογία και ITASK είναι η τάξη του επεξεργαστή. Ο 

κύριος επεξεργαστής εξετάζει τον κερδίζοντα επεξεργαστή (min_L) δηλαδή όποιο έχει το 

ελάχιστο λόγο. Ο επεξεργαστής που επιλέγεται θέτει g = row_no και h = b[row_no] και 

στέλνει g και h σε όλους τους επεξεργαστές. Με τη χρησιµοποίηση της γραµµής περιστροφής 

g κάθε επεξεργαστής κάνει περιστροφή στη δική του γραµµή. Αυτή η περιστροφή είναι το 

τελευταίο βήµα της επανάληψης Η επανάληψη επαναλαµβάνεται µέχρι το πρόβληµα να γίνει 

βέλτιστο, αδύνατο ή να ανιχνευθεί απεροριστία.  

Το βήµα 6 στον αλγόριθµο (PLPRG) όταν προστίθεται ένα πολλαπλάσιο της γραµµής 

περιστροφής σε άλλη γραµµή, κάθε επεξεργαστής επεξεργάζεται τις γραµµές του, και έτσι η 

εργασία σχεδόν οµοιόµορφα κατανέµεται τους επεξεργαστές. Όλος ο χρόνος υπολογιστών, 

σχεδόν 100% του χρόνου υπολογιστών, ξοδεύεται στο βήµα 6 όταν το µέγεθος προβλήµατος 

είναι µεγάλο. 

 

5.12 Το πειραµατικό περιβάλλον και αποτελέσµατα 

 5.12.1 Αρχιτεκτονική 

Τα παράλληλα πειράµατα εκτελέσθηκαν σε µία 8-κόµβη Pentium ΙΙΙ συστάδα 

διπλοπύρηνων-SMP που διασυνδέονταν µε 100Mbps FastEthenet. Κάθε κόµβος έχει δύο 

Pentium ΙΙΙ CPUs των 800 MHz, 256 ΜΒ RAM, 16KB L1 Ι Cache, 16 KB L1 D Cache, 256 

KB L2 Cache, και τρέχει Linux µε τον πυρήνα 2.4.26. Χρησιµοπήσαµε την MPI υλοποίηση 

MPICH v.1.2.6, που διαµορφώνεται κατάλληλα για µια συστάδα SMP. Η χρήση αυτής της 

µηχανής παρέχεται από το Εθνικό Τεχνικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας, Σχολή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και µηχανικώνΥπολογιστών. 
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5.12.2 Υπολογιστικά αποτελέσµατα 

  Ο αλγόριθµος που περιγράφεται στην παράγραφο της 5.11.1 έχει εφαρµοσθεί 

πειραµατικά. Σε αυτήν την ενότητα περιγράφουµε τα αριθµητικά πειράµατα και 

περιγράφουµε  τα υπολογιστικά αποτελέσµατά µας, τα οποία καταδεικνύουν επιτάχυνση σε 

σχέση µε τον παραδοσιακό αλγόριθµο Simplex στα πυκνά γραµµικά προγράµµατα. 

 
Μέγεθος προβλήµατος (200 200) ×
No.processors niter Time(secs.) Secs./niter Speed up 

1 382.1 1.9570822 0.0051219 1 
2 382.1 1.0086106 0.0026397 1.9403744 
4 382.1 0.9658432 0.0025277 2.0262939 

 
Πίνακας 1: 

 
 
Μέγεθος προβλήµατος (300 300) ×
No.processors niter Time(secs.) Secs./niter Speed up 

1 636.4 8.9317738 0.0140348 1 
2 636.4 4.8551093 0.007629 1.8396648 
4 636.4 2.9004258 0.0045576 3.0794698 
6 636.4 2.4306677 0.0038194 3.6746173 

 
Πίνακας 2: 

 
Μέγεθος προβλήµατος (400 400) ×
No.processors niter Time(secs.) Secs./niter Speed up 

1 897 22.34042 0.0249057 1 
2 897 12.416323 0.0138421 1.7992782 
4 897 7.3259092 0.0081671 3.0495081 
8 897 4.5529641 0.0050758 4.9067858 

 
Πίνακας 3: 
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Τρέξαµε συνολικά 30 τυχαία πυκνά προβλήµατα. Τα προβλήµατα που εξετάσαµε ήταν 
µικρά και µεσαία στο µέγεθος. Τα πυκνά γραµµικά προβλήµατα βελτιστοποίησης που έχουν 
λυθεί είναι της µορφής 

        max            Tc x

        s.t.           Ax b=                                           

                                                              
0,x ≥

όπου  και T δείχνει την αναστροφή. Στην υπολογιστική µελέτη 

µας χρησιµοποιούµε την περίπτωση 

, , ,m n n mA c x b×∈ ∈ ∈

n n× , που περιλαµβάνει τρεις διαφορετικές κατηγορίες 

προβληµάτων που αντιστοιχούν στις τιµές n = 200, 300, 400; κάθε µια από αυτές τις 

κατηγορίες περιέχει δέκα τυχαία πυκνά γραµµικά προγράµµατα. Το εύρος των τιµών που 

χρησιµοποιήθηκαν για τα τυχαία γραµµικά προγράµµατα είναι c ∈[1 500] , A ∈ [-700 1800] 

, = 7 και center = 35.  r

Για κάθε µέγεθος του προβλήµατος συγκεντρώνουµε µερικές στατιστικές όσον αφορά 

τα LPs που χρησιµοποιήθηκαν στην υπολογιστική µας µελέτη και πληροφορίες για την 

απόδοση του παραδοσιακού  

Simplex αλγορίθµου. Οι στήλες των πινάκων 1-3 περιέχουν το µέγεθος των  προβληµάτων, το 

πλήθος των επεξεργαστών no.processor, το µέσο αριθµό επαναλήψεων niter και το µέσο 

χρόνο CPU Time(secs.).  
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Σχήµα 5.12.1 Καµπύλη επιτάχυνσης για το µέγεθος προβλήµατος (200×200) 

 
Από τα Σχήµατα 5.12.1 µπορούµε να δούµε ότι όσο ο αριθµός επεξεργαστών 

αυξάνεται (µέχρι 4 επεξεργαστές) αυξάνεται και η επιτάχυνση. Τα πειράµατά µας δείχνουν ότι 

εάν αυξήσουµε τον αριθµό επεξεργαστών επάνω από 4 επεξεργαστές δεν αυξάνεται η 

επιτάχυνση επειδή ο χρόνος επικοινωνίας είναι περισσότερος από τον υπολογιστικό χρόνο για 

το µέγεθος προβλήµατος (200 × 200). 
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Σχήµα.5.12.2 Καµπύλη επιτάχυνσης για το µέγεθος προβλήµατος (300×300) 
 

 

Από τα Σχήµατα 5.12.2 µπορούµε να δούµε ότι όσο ο αριθµός επεξεργαστών 

αυξάνεται (µέχρι 6 επεξεργαστές) αυξάνεται και η επιτάχυνση. Τα πειράµατά µας δείχνουν ότι 

εάν αυξήσουµε τον αριθµό επεξεργαστών επάνω από 6 επεξεργαστές δεν αυξάνεται η 

επιτάχυνση επειδή ο χρόνος επικοινωνίας είναι περισσότερος από τον υπολογιστικό χρόνο για 

το µέγεθος προβλήµατος (300 × 300). Μπορούµε επίσης να δούµε ότι όταν αυξάνουµε το 

µέγεθος προβλήµατος από (200 × 200) σε (300 × 300) έχουµε επιτάχυνση µέχρι 6 

επεξεργαστές.  
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Fig.5.12.3 Καµπύλη επιτάχυνσης για το µέγεθος προβλήµατος (400×400) 

 
 

Από τα Σχήµατα 5.12.3 µπορούµε να δούµε ότι όσο ο αριθµός επεξεργαστών 

αυξάνεται (µέχρι 8 επεξεργαστές) αυξάνεται και η επιτάχυνση. Τα πειράµατά µας δείχνουν ότι 

εάν αυξήσουµε τον αριθµό επεξεργαστών επάνω από 8 επεξεργαστές δεν αυξάνεται η 

επιτάχυνση επειδή ο χρόνος επικοινωνίας είναι περισσότερος από τον υπολογιστικό χρόνο για 

το µέγεθος προβλήµατος (400 × 400). Μπορούµε επίσης να δούµε ότι όταν αυξάνουµε το 

µέγεθος προβλήµατος από (300 × 300) (400 × 400) έχουµε επιτάχυνση µέχρι 8 επεξεργαστές. 
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Σχήµα 5.12.4 Μέσος χρόνος εκτέλεσης ανά επανάληψη ως αριθµό επεξεργαστών για το      
                        µέγεθος προβλήµατος (200×200) 
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Σχήµα 5.12.5 Μέσος χρόνος εκτέλεσης ανά επανάληψη ως αριθµό επεξεργαστών για το  
                         µέγεθος προβλήµατος (300×300) 
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Σχήµα 5.12.6 Μέσος χρόνος εκτέλεσης ανά επανάληψη ως αριθµό επεξεργαστών για το     
                        µέγεθος προβλήµατος (400×400) 
 
 

Τα Σχήµατα 5.12.6, 5.12.5 και Fig. 5.12.4 παρουσιάζουν τη σχέση µεταξύ του µέσου 

όρου του χρόνου εκτέλεσης ανά επανάληψη και τον αριθµό επεξεργαστών για διαφορετικό 

µέγεθος προβληµάτων (200  200) (300 × ×  300) και (400 ×  400), αντίστοιχα. Από αυτά τα 

σχήµατα µπορούµε να δούµε ότι όσο ο αριθµός επεξεργαστών αυξάνεται, τόσο ο µέσος όρος 

του χρόνου εκτέλεσης ανά επανάληψης µειώνεται.  

 



  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

6.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο συζητάµε και συνοψίζουµε µερικά προβλήµατα και προτάσεις 

ώστε να επεκτείνουµε και να γενικεύσουµε την εργασία της διατριβής. 

 

6.2 Βελτιώσεις EPSA  

Στο κεφάλαιο τέσσερα, παρουσιάσαµε µια υπολογιστικά ελκυστική προσέγγιση στην 

επίλυση των τυχαίων αραιών προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού. Η υπολογιστική 

µελέτη δείχνει ότι όσο το µέγεθος του πρόβληµατος αυξάνεται και η πυκνότητα του 

προβλήµατος µειώνεται, η συχνότητα που ο  EPSA ξεπερνά τον Simplex αλγόριθµο 

αυξάνεται. Κατά την άποψή µας αυτό είναι µια καλή πρακτική απόδοση που δίνει πολλές 

υποσχέσεις σε αυτήν την προσέγγιση. Η πειραµατική υλοποίηση του αλγορίθµου EPSA σε 

τυχαία γραµµικά προβλήµατα απέδειξε ότι ο αλγόριθµος είναι γρήγορος, υπάρχει όµως ακόµα 

περιθώριο για περαιτέρω βελτίωσή του. Αυτές οι πιθανές βελτιώσεις θα αποτελέσουν το 

αντικείµενο της µελλοντικής έρευνάς µας. 

Κατά την άποψή µας, οι Simplex τύπου αλγόριθµοι θα συνεχίσουν να εφαρµόζονται 

στα πρακτικά γραµµικά προβλήµατα προγραµµατισµού επειδή υπάρχουν πολλές βιοµηχανικές 

εφαρµογές. Επίσης, µπορούµε να βελτιώσουµε την πρακτική απόδοση τον εξωτερικών 

σηµείων τύπου Simplex αλγορίθµο EPSA όταν τρέχει στα µετροπροβλήµατα της συλλογής 

NETLIB. 
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6.3 Οι βελτιώσεις αντιστροφής της βάσης 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσίαστηκαν δύο διαφορετικά σχήµατα για την ανανέωση της 

αντίστροφης βάσης. Τα πιο γνωστά σχήµατα είναι (i) η µορφή γινοµένου του αντιστρόφου 

(PFI), και (ii) ένα πρόσφατα αναπτυγµένο από τον Benhamadou 2002. Η υπολογιστική µελέτη 

του κεφαλαίου 3 δείχνει ότι η τροποποίηση της µορφή γινοµένου του αντιστρόφου είναι 1,60 

φορές γρηγορότερη από τη µορφή γινοµένου του αντιστρόφου στα περισσότερα προβλήµατα. 

Θεωρητικά, και οι δύο µέθοδοι απαιτούν τον ίδιο αριθµό πολλαπλασιασµών και προσθέσεων, 

δηλαδή η πολυπλοκότητα του PFI και MPFI είναι ίδια Θ(m2) . 

Τώρα έχουµε µια ερώτηση που λέει γιατί έχουµε επιτάχυνση µεταξύ PFI και MPFI; 

Θα απαντήσουµε σε αυτήν την ερώτηση και θα κάνουµε άλλη  µια υπολογιστική µελέτη 

µεταξύ PFI και MPFI στην οποία δεν εκµεταλλευόµαστε την αραιότητα της Εta µήτρας.  

6.4 Βελτιώσεις παράλληλου αλγόριθµου Simplex  

Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάσαµε τον MPI παράλληλο Simplex αλγόριθµο 

χρησιµοποιώντας του κανόνα του Dantzig. ∆εδοµένου ότι οι κανόνες περιστροφής παίζουν 

έναν σηµαντικό ρόλο στην επιλογή των µεταβλητών εισόδου και εξόδου µπορούµε να 

εφαρµόσουµε τον Simplex αλγόριθµο µε διαφορετικούς κανόνες περιστροφής για τα 

παραδείγµατα: 

Κανόνας Bland’s,  

Κανόνας στοίβας,   

Κανόνας ουράς,  

Η µέθοδος του πιο πρόσφατα θεωρηθέντος στοιχείου,  

Κανόνας µέγιστης αύξησης, 

Κανόνας µερικής τιµολόγησης 

Κανόνας της πιο κατηφορικής ακµής και 

Ο κανόνας περιστροφής EPSA. 
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Υπάρχουν δύο πλατφόρµες για τον παράλληλο προγραµµατισµό οι οποία  είναι 

περιβάλλον κοινής µνήµης και το περιβάλλον κατανεµηµένης µνήµης. Μπορούµε να 

εξετάζουµε τα διάφορα σχήµατα ισορροπίας φόρτου σε ένα µοιραζόµενο περιβάλλον µνήµης, 

χρησιµοποιώντας OpenMP και σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον µνήµης, χρησιµοποιώντας 

MPI. 
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Παράρτηµα 
 
Υλοποίηση 

 
 Παραθέτουµε τώρα τον κώδικα για ένα πρόγραµµα που γράφεται στη γλώσσα 

προγραµµατισµού C χρησιµοποιώντας τη βιβλιοθήκη MPI. Το πρόγραµµα λύνει ένα 

πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού µε µη αρνητικές µεταβλητές.  

 

/*--------------------------------------     MPI Parallel Simplex code     
--------------------- 
       
This program reads the problem in maximization form as 
following: 

                            max     cT x 

                             s. t. :   Ax ≤  b 

                                           x  0 ≥

 where  . m+n n mA R ,c,x R and b R∈ ∈ ∈

-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------*/ 
/* include header file  */ 
#include <mpi.h> 
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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#define float double 
#define  MAXR 2000  
#define  MAXC 2000  
#define BIGNO  1.0E+35 
#define  EPSS   2.0E-16 
 
      
float 
A[MAXR][MAXC],B[MAXR],C[MAXR][MAXC],q[MAXC],b[MAXC]
,TAB[MAXR][MAXC],in[2],out[2],g[MAXC]; 
float X,CMIN,THRESH,RATIO,h,a,time0,time1; 
int N,M,local_M,local_N,i,j,ITASK,JTASK,NPES,mynode, 
dest,min_L,dest,iter; 
int BASIS[MAXR],MROW,LIM,IPHASE,column,row_no,IIP,K; 
FILE* fin;  
int main(int argc,char *argv[]){ 
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MPI_Status status; 
/* Starts MPI processes ... */ 
MPI_Init(&argc,&argv);                                                    /* starts 
MPI                     */ 
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &ITASK);  /* get 
current process id     */ 
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &NPES);     /* get 
number of processes */ 
time0=0.0; 
if(ITASK==0){ 
 fin=fopen("input0300.txt","r"); 
      { 
         /* Enter M and N */ 
  fscanf(fin,"%d %d ",&M,&N); 
         /* input for coefficient of A  */ 
          for (i=0;i<M;i++){ 
            for (j=0;j<N;j++) fscanf(fin,"%le",&A[i][j]); 
          } 
          /* input for right hand side values  */ 
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   for (i=0;i<M;i++)  fscanf(fin,"%le",&B[i]); 
      
         /* input for coefficients of objective function  */ 
   for (j=0;j<N;j++) fscanf(fin,"%le ",&q[j]); 
       } 
fclose(fin); 
time0=MPI_Wtime(); 
 /* INITIALIZE SIMPLEX TABLEAU    */ 
   for(i=0;i<M;i++) 
    for (j=0;j<N+M+1;j++) 
     TAB[i][j]=0.0; 
   
/*LOAD A INTO UPPER LEFT HAND CORNER OF TABLEAU 
*/     
      for(i=0;i<M;i++) 
       for (j=0;j<N;j++) 
        TAB[i][j]=A[i][j]; 
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/*LOAD M BY M IDENTITY TO RIGHT OF A AND LOAD B 
INTO LAST COLUMN */ 
   for(i=0;i<M;i++){ 
    TAB[i][N+i]=1.0; 
           } 
 /*ROW M+1 CONTAINS -C, INITIALLY */ 
            for (j=0;j<N;j++) 
  q[j]=-q[j]; 
            for (j=N;j<=N+M;j++) 
                q[j]=0.0;  
}  
 
MPI_Bcast(&M,1,MPI_INT,0,MPI_COMM_WORLD); 
MPI_Bcast(&N,1,MPI_INT,0,MPI_COMM_WORLD); 
local_M=M/NPES; 
local_N=N/NPES; 
MPI_Scatter(TAB,local_M*MAXC,MPI_DOUBLE,C,local_M*MA
XC,MPI_DOUBLE,0,MPI_COMM_WORLD); 
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MPI_Scatter(B,local_M,MPI_DOUBLE,b,local_M,MPI_DOUBLE,
0,MPI_COMM_WORLD);   
iter=0; 
if (ITASK==0){ 
   THRESH=0.0; 
    for (j=0;j<N;j++){ 
  if (fabs(q[j])>THRESH)  
          THRESH=fabs(q[j]); 
     } 
     THRESH=((1000)*(EPSS)*(THRESH)); 
} 
badr2: 
if(ITASK==0){ 
         column=-1; 
         CMIN=-THRESH; 
  for (j=0;j<N;j++){ 
    if(q[j]<CMIN){ 
     CMIN=q[j]; 
     column=j; 
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   } 
  } 
} 
MPI_Bcast(&column,1,MPI_INT,0,MPI_COMM_WORLD); 
if(column==-1) goto badr10; 
                         X=BIGNO; 
    row_no=0; 
    for(i=0;i<local_M;i++){ 
     if(C[i][column]>THRESH){ 
      RATIO=b[i]/ C[i][column]; 
      if(RATIO<X){ 
                X=RATIO; 
                                            row_no=i; 
      } 
     } 
    } 
in[0]=X; 
in[1]=ITASK; 
if(ITASK==0){ 



 
 
 
Παράρτηµα__________________________________________________________________ 
 

 
 
 
                                                                                                                                                  137

 out[0]=X; 
 out[1]=0; 
} 
MPI_Send(&in[0],2,MPI_DOUBLE,0,1,MPI_COMM_WORLD); 
 if(ITASK==0){ 
           for(dest=0;dest<NPES;dest++){ 
              
MPI_Recv(&in[0],2,MPI_DOUBLE,dest,1,MPI_COMM_WORLD,
&status); 
       if(in[0]<out[0]){ 
     out[0]=in[0]; 
     out[1]=in[1]; 
       } 
    } 
        } 
if(ITASK==0){ 
 min_L=out[1]; 
} 
MPI_Bcast(&min_L,1,MPI_INT,0,MPI_COMM_WORLD); 
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if(ITASK==min_L){ 
  for(j=0;j<N+M;j++) 
   g[j]=C[row_no][j]; 
  g[N+M]=0; 
  h=b[row_no]; 
} 
MPI_Bcast(&h,1,MPI_DOUBLE,min_L,MPI_COMM_WORLD); 
MPI_Bcast(&g[0],N+M+1,MPI_DOUBLE,min_L,MPI_COMM_W
ORLD); 
for(i=0;i<local_M;i++){ 
   a=C[i][column]/g[column]; 
   for(j=0;j<N+M;j++) 
     C[i][j]=C[i][j]-a*g[j]; 
   b[i]=b[i]-a*h; 
} 
if(ITASK==min_L){ 
   for(j=0;j<N+M;j++) 
      C[row_no][j]=g[j]/g[column]; 
  b[row_no]=h/g[column]; 
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} 
if(ITASK==0){ 
   a=q[column]/g[column];  
   for(i=0;i<N+M;i++){ 
         q[i]=q[i]-a*g[i]; 
    } 
    q[N+M]=q[N+M]-a*h; 
} 
iter=iter+1; 
time1=MPI_Wtime();   
goto badr2; 
badr10: 
if(ITASK==0){ 
     printf("\n MASTER  NO.ITERATIO %d\n",iter); 
    printf("\n MASTER  objective function %f \n",q[N+M]); 
    printf("\n the total time is %f\n",time1-time0); 
} 
 MPI_Finalize();       
  return 0; 
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} 
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