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ύνοτη 

Θ διπλωματικι αυτι εργαςία αςχολείται με το βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν 

χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων (FEM). Εξετάηονται κυρίωσ 

μεταευριςτικοί αλγόρικμοι ςε προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ μεγζκουσ διατομϊν. Θ ανάλυςθ 

των φορζων με τθ FEM δεν εκτελειται με τον παραδοςιακό τρόπο ςτθ CPU (Central Processing 

Unit), αλλά ςε ετερογενι υπολογιςτικά ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφν τθ CPU ςε ςυνεργαςία 

με τθ GPU (Graphics Processing Unit). Οι GPU ζχουν γενικά πολφ μεγαλφτερθ υπολογιςτικι 

ιςχφ, που μπορεί να μειϊςει δραςτικά το χρόνο εκτζλεςθσ των πιο απαιτθτικϊν διεργαςιϊν τθσ 

FEM, όπωσ είναι θ επίλυςθ γραμμικϊν ςυςτθμάτων μεγάλθσ τάξθσ. Πλοι οι ςφγχρονοι 

υπολογιςτζσ είναι εφοδιαςμζνοι με GPU που παραδοςιακά χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθν 

απόδοςθ γραφικϊν ςτθν οκόνθ. Με τθν ανάκεςθ των πλζον χρονοβόρων υπολογιςμϊν ςτθν 

GPU και τθ χριςθ τθσ CPU για τθ ροι ελζγχου του προγράμματοσ και άλλεσ πιο περίπλοκεσ 

αλλά όχι χρονοβόρεσ διεργαςίεσ, αξιοποιοφνται όλοι οι υπολογιςτικοί πόροι του υπολογιςτι 

και μειϊνεται ςθμαντικά ο ςυνολικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ. Κατά τθ διαδικαςία τθσ 

βελτιςτοποίθςθσ πραγματοποιείται μεγάλο πλικοσ αναλφςεων FEM, οπότε είναι αναγκαίο να 

βρεκοφν όςο το δυνατόν γρθγορότεροι τρόποι ανάλυςθσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ, για τισ αναλφςεισ πεπεραςμζνων ςτοιχείων χρθςιμοποιικθκε 

το λογιςμικό Solverize, που αναπτφςςεται από το Εργαςτιριο Στατικισ και Αντιςειςμικϊν 

Καταςκευϊν του τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν, ΕΜΡ. Σε αυτό προςτζκθκε θ δυνατότθτα 

εκτζλεςθσ βελτιςτοποίθςθσ, χρθςιμοποιοϊντασ τουσ μεταευριςτικοφσ αλγορίκμουσ: 

Βελτιςτοποίθςθ Σμινουσ Σωματιδίων, Διαφορικι Εξζλιξθ και Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ. Επιπλζον 

προςτζκθκε και κϊδικασ ςε CUDA C που επίλυει ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων ςτθ GPU. 

Στο πρϊτο κεφάλαιο γίνεται ειςαγωγι του αναγνϊςτθ ςτο κλάδο τθσ βελτιςτοποίθςθσ. 

Ομαδοποιοφνται ςε μερικζσ βαςικζσ κατθγορίεσ τα προβλιματα και οι μζκοδοι 

βελτιςτοποίθςθσ. Ρερεταίρω ενδιαφζρον δίνεται ςτο βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν. 

Στο δευτερο κεφάλαιο αναλφονται οι αλγόρικμοι Βελτιςτοποίθςθ Σμινουσ Σωματιδίων, 

Διαφορικι Εξζλιξθ και Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ. Ραρουςιάηονται οι βαςικζσ εκδοχζσ τουσ και ο 

τρόποσ εφαρμογισ ςε προβλιματα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν. 

Στο τρίτο κεφάλαιο ελζγχεται θ ςυμπεριφορά των παραπάνω αλγορίκμων ςε μερικά από τα 

ςυνθκζςτερα προβλιματα αξιολόγθςθσ (benchmarks). 

Στο τζταρτο κεφάλαιο δίνεται μια ςυνοπτικι ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό για GPU και τον 

παράλλθλο προγραμματιςμό γενικότερα. Εξθγοφνται οι βαςικζσ διαφορζσ με τον παραδοςιακό 

ςειριακό προγραμματιςμό 

Στο πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηονται εποπτικά τα λογιςμικά που ςυνδυάηονται για το 

βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν και εφαρμόηονται ςε ζνα αρικμθτικό πράδειγμα. Επίςθσ 

δοκιμάηονται παράλλθλα μοτίβα, για τθν καλφτερθ εκμετάλλευςθ των CPU και GPU.  
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Abstract 

The current thesis deals with structural optimization using the Finite Element Method.The main 

focus is on metaheuristic optimization algorithms for sizing optimization problems. The analysis 

of the structures using FEM is not executed by the CPU (Central Processing Unit) as usual. 

Instead heterogenous computing systems are employed, utilizing both the CPU and the GPU 

(Grahics Processing Unit) of the used computer. GPUs boast a much higher processing power, 

that can significantly reduce the execution time of the more demanding parts of the Finite 

Element Method, such as the solution of large linear systems. Nowadays all personal computers 

ship with a GPU, which is used for rendering computer graphics on a monitor. By using the GPU 

to tackle the most computationally heavy parts of thw program, while the CPU takes care of the 

main program flow and other trickier processes, one can take advantage of all available 

resources and greatly improve overall efficiency. The need for faster structural analyses is even 

greater in optimization, as each design that is tested requires a separate FEM analysis and in 

most cases the number of tested designs is quite high. 

All FEM analyses in this project were performed by Solverize, a software being developed by the 

Statics and Antiseismic Research Laboratory of NTUA’s Civil Engineering department. A basic 

optimization framework has been developed in Java to allow the application of metaheuristic 

algorithms for structural optimization. Additionally CUDA C code was developed for solving 

linear systems on NVidia brand GPUs. Both were integrated with Solverize. 

The first chapter introduces the main aspects of optimization and attempts to classify the broad 

spectrum of optimization problems, especially those pertaining to structural optimization, as 

well as the methologies for solving them. 

The second chapter presents three metaheuristic optimization algorithms, which are then used 

throughout this thesis: Particle Swarm Optimization, Differential Evolution and Evolutionary 

Strategies. 

The third chapter tests the performance of those algorithms in a set of the most common 

benchmarks. 

The fourth chapter introduces General Purpose GPU computing and some main aspects of 

parallel computing. 

The fifth chapter describes the workflow of the software used in this thesis to perform structural 

optimization. Additionaly a numerical example is examined: optimizing the weight of a steel 

frame structure. Finally, parallel software patterns are examined in an attempt to take better 

advantage of the processing power of the GPU and CPU cores.  
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Κεθάλαιο 1 

1   Βεληιζηοποίηζη 

1.1 Διζαγυγή 

Βελτιςτοποίθςθ είναι θ εφρεςθ τθσ καλφτερθσ (ωσ προσ κάποια κριτιρια) λφςθσ ενόσ 

προβλιματοσ από ζνα ςφνολο δυνατϊν εναλλακτικϊν λφςεων. Ζνα τυπικό πρόβλθμα 

βελτιςτοποίθςθσ περιλαμβάνει μια ςυνάρτθςθ πραγματικϊν μεταβλθτϊν που βρίςκονται ςε 

οριςμζνο εφροσ και υπόκεινται ςε ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ. Ηθτοφμενο είναι θ εφρεςθ 

των τιμϊν των μεταβλθτϊν αυτϊν για τισ οποίεσ θ ςυνάρτθςθ ελαχιςτοποιείται ι 

μεγιςτοποιείται, χωρίσ κάποιοσ από τουσ περιοριςμοφσ να παραβιάηεται. 

Στον κλάδο των μθχανικϊν, επιδιϊκουμε το ςχεδιαςμό καταςκευϊν που να μποροφν να 

αναλάβουν τα επιβαλλόμενα φορτία με αςφάλεια. Αυτό όμωσ δεν είναι το μοναδικό κριτιριο. 

Ζνα κτίριο που απλά ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ αντοχισ και λειτουργικότθτασ δεν κεωρείται 

αποδεκτι λφςθ. Στθν πράξθ ο μθχανικόσ πρζπει να δϊςει μία λφςθ που να είναι όςο το 

δυνατόν πιο οικονομικι, χωρίσ να αποκλείονται και άλλα κριτιρια, όπωσ θ καταςκευαςτικι 

ευκολία. Για να το πετφχει αυτό εφαρμόηει μια επαναλθπτικι διαδικαςία, κατά τθν οποία 

δοκιμάηει διάφορεσ λφςεισ μζχρι να καταλιξει ςε κάποια που να είναι αςφαλισ και 

ικανοποιθτικά οικονομικι. Επομζνωσ ο ςχεδιαςμόσ μιασ καταςκευισ είναι ζνα πρόβλθμα 

βελτιςτοποίθςθσ, με μεταβλθτζσ τα μζρθ τθσ καταςκευισ, αντικείμενο τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

κόςτουσ και περιοριςμοφσ τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ και λειτουργικότθτασ. 

Ραλαιότερα, πριν αναπτυχκοφν και γίνουν δθμοφιλείσ αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ που να 

μποροφν να δϊςουν λφςθ ςε προβλιματα ςχεδιαςμοφ κτιρίων, ο μθχανικόσ ιταν 

αναγκαςμζνοσ να κάνει διαδοχικζσ δοκιμζσ βαςιηόμενοσ ςτθν εμπειρία του για να 

ελαχιςτοποιιςει το κόςτοσ. Τζτοιεσ παραμετρικζσ διερευνιςεισ «δοκιμισ και διόρκωςθσ» (trial 

and error), μποροφςαν να εφαρμοςτοφν για μικρό μόνο πλικοσ πικανϊν ςυνδυαςμϊν. Σε 

μεγάλουσ και πολφπλοκουσ φορείσ, όπου οι απαιτοφμενοι υπολογιςμοί είναι υπερβολικά 

χρονοβόροι, θ παραπάνω εμπειρικι μζκοδοσ δεν είναι ρεαλιςτικι. Θ επανάλθψθ όλων των 

υπολογιςμϊν για κάκε λφςθ που δοκιμάηεται διαδοχικά ιταν αδφνατθ ι ςτθν καλφτερθ 

περίπτωςθ υπερζβαινε τα χρονικά πλαίςια μιασ μελζτθσ.  

Σιμερα θ ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ υπολογιςτϊν και θ ανάπτυξθ αποδοτικϊν μεκόδων 

βελτιςτοποίθςθσ επιτρζπουν τθν αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ. Τα ςφγχρονα υπολογιςτικά 

ςυςτιματα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων για να 

δϊςουν ακριβι αποτελζςματα ςε λογικό χρόνο ακόμα και για φορείσ με μεγάλο αρικμό 

βακμϊν ελευκερίασ. Θ ανάπτυξθ των κλάδων των Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν, των 
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Οικονομικϊν και τθσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ ζχει γεννιςει ποικίλουσ αλγορίκμουσ που 

εντοπίηουν γριγορα τθ βζλτιςτθ λφςθ χωρίσ μεγάλο πλικοσ δοκιμϊν. Επίςθσ, τα τελευταία 

χρόνια ζχουν αναπτυχκεί γενικοί αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ, που χρειάηονται ελάχιςτεσ 

πλθροφορίεσ από το ςφςτθμα υπό εξζταςθ και άρα μποροφν να εφαρμοςτοφν αποδοτικά ςε 

διάφορα προβλιματα.  

Θ αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ επιτρζπει τθν εφρεςθ οικονομικότερων 

λφςεων, με ακρίβεια, αςφάλεια και εντόσ του διακζςιμου χρόνου για τθ μελζτθ. Ζτςι, ο 

μθχανικόσ αποδεςμεφεται από τον υπολογιςτικό φόρτο, αλλά πρζπει να κατζχει τθν 

απαραίτθτθ γνϊςθ και εμπειρία για τθ ςωςτι χριςθ των υπολογιςτικϊν αυτϊν εργαλείων. Για 

να επιλφςει ζνα τυπικό πρόβλθμα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ κτιρίου, πρζπει να προςομοιϊςει με 

ικανοποιθτικι πιςτότθτα το δομικό μοντζλο, να επιλζξει τισ μεταβλθτζσ, τα κριτιρια και τουσ 

περιοριςμοφσ του προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ και να εφαρμόςει ζναν κατάλλθλο αλγόρικμο 

που όχι μόνο  να είναι ικανόσ να λφςει το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, αλλά και να είναι 

αποδοτικόσ. Τζλοσ πρζπει να αξιολογιςει τθ λφςθ με βάςθ τθν εμπειρία του και να τθν 

εφαρμόςει ςτθν πράξθ. 

1.2 Ιζηοπική Αναδπομή 

Κάποιεσ από τισ ςθμαντικότερεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ βελτιςτοποίθςθσ είναι: 

 Ο Ευκλείδθσ (300 π.Χ) απζδειξε ότι θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ δφο ςθμείων είναι το 

ευκφγραμμο τμιμα και ότι από τα τετράπλευρα που ζχουν δεδομζνθ περίμετρο, μζγιςτο 

εμβαδό ζχει το τετράγωνο. 

 Ο Ιρων (100π.Χ.) ςτο ζργο του Κατοπτρικά, αποδεικνφει ότι το φωσ ταξιδεφει μεταξφ δφο 

ςθμείων ακολουκϊντασ τθ διαδρομι με το μικρότερο μικοσ, όταν ανακλάται ςε ζναν 

κακρζπτθ. 

 Τον 17ο αιϊνα ο P. Fermat βρίςκει τα κεωριματα πρϊτθσ και δευτζρασ παραγϊγου, που 

αφοροφν τον εντοπιςμό ςθμείων ακρότατων και το χαρακτθριςμό τουσ ςε ελάχιςτα ι 

μζγιςτα. 

 Ο I. Newton (17οσ-18οσ αιϊνασ) δθμιουργεί επαναλθπτικζσ μεκόδουσ για τθν προςεγγιςτικι 

εφρεςθ λφςεων ςυναρτιςεων. 

 Τον 18ο αιϊνα οι L. Euler και J.L. Lagrange εξελίςςουν τον λογιςμό μεταβολϊν που αποτελεί 

βάςθ για τθν μετζπειτα ανάπτυξθ του κλάδου τθσ βελτιςτοποίθςθσ. Κάποιεσ από τισ 

ςθμαντικότερεσ ςυνειςφορζσ είναι θ εξίςωςθ Euler-Lagrange και θ μζκοδοσ 

πολλαπλαςιαςτϊν Lagrange, οι οποίεσ δίνουν λφςθ ςε προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ. 

Επιπλζον, ο Euler αςχολείται με τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν και άλλουσ τομείσ τθσ 

μθχανικισ. 

 Ο C.F. Gauss (18οσ -19οσ αιϊνασ) αναπτφςςει μεταξφ άλλων επαναλθπτικζσ μεκόδουσ που 

βρίςκουν εφαρμογι ςτθ βελτιςτοποίθςθ. 

 Το 1806 ο A.M. Legendre δθμοςιεφει τθ μζκοδο ελαχίςτων τετραγϊνων, με τθ οποία ο 

Gauss ζχει ιδθ αςχολθκεί από το 1795.  
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 Το 1826 ο J.B.J. Fourier αςχολείται με προβλιματα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ που 

ςυναντϊνται ςτθν μθχανικι και τθ κεωρία πικανοτιτων. Βρίςκει μία μζκοδο απαλοιφισ 

γραμμικϊν ςυναρτιςεων περιοριςμϊν που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν επίλυςθ 

τζτοιων προβλθμάτων. 

 Το 1847 ο A.L. Cauchy παρουςιάηει τθ μζκοδό βελτιςτοποίθςθσ του χρθςιμοποιϊντασ 

κλίςεισ (gradient method). Ρολλζσ παραλλαγζσ ζχουν δθμιουργθκεί ζκτοτε, όπωσ θ 

Steepest Descent Method. 

 Ο Αυςτραλόσ μθχανικόσ A. Michell κεωρείται πρωτεργάτθσ ςτο χϊρο του βζλτιςτου 

ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν. Το 1904 δθμοςιεφει άρκρο ςτο οποίο αςχολείται με τθν 

ελαχιςτοποίθςθ του βάρουσ δικτυωτϊν καταςκευϊν υπό περιοριςμοφσ τάςεων.  

 Το 1906 ο J. Jensen αςχολείται με τισ ιδιότθτεσ των κυρτϊν ςυναρτιςεων ςτο πλαίςιο τθσ 

κεωρίασ πικανοτιτων. Θ ζννοια βζβαια τθσ κυρτισ ςυνάρτθςθσ αποδίδεται ςτον Αρχιμιδθ. 

 Το 1917 ο H. Hancock δθμοςιεφει το πρϊτο εγχειρίδιο πάνω ςτον τομζα τθσ 

βελτιςτοποίθςθσ, Theory of Minima and Maxima. 

 Ο L.V. Kantorovich κεωρείται ιδρυτισ του κλάδου του γραμμικοφ προγραμματιςμοφ. Το 

1939 παρουςιάηει το LP μοντζλο και μία μζκοδο επίλυςισ του. 

 Το 1943 ο R. Courant ειςάγει τθν ζννοια των ςυναρτιςεων ποινισ (penalty functions). 

 To 1947 o μακθματικόσ G. Dantzig, εργαηόμενοσ για τθν ςτρατιωτικι αεροπορία των ΘΡΑ, 

δθμιουργεί τον αλγόρικμο Simplex για τθν επίλυςθ προβλθμάτων γραμμικοφ 

προγραμματιςμοφ. Ο Simplex κεωρείται από τουσ πλζον ςθμαντικοφσ αλγορίκμουσ του 

20ου αιϊνα. 

 Τθν ίδια χρονιά ο Von Neumann παρουςιάηει τθ κεωρία τθσ δυαδικότθτασ (duality) για 

προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ 

 Το 1951 οι H.W. Kuhn και A.W. Tucker διατυπϊνουν τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ που πρζπει 

να πλθροί μια λφςθ ςε προβλιματα μθ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, ϊςτε να είναι 

βζλτιςτθ. Τζτοιεσ ςυνκικεσ δθμοςίευςε πρϊτοσ ο W. Karush το 1939, αλλά δεν 

αναγνωρίςτθκε μζχρι το 1951. 

 Οι Robbins & Monro το 1951 και οι Kiefer & Wolfowitz το 1952 ειςιγαγαν ςτοχαςτικζσ 

μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ, οι οποίεσ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ πρωτότυπα για τουσ 

μεταευριςτικοφσ αλγορίκμουσ. 

 Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1950, ο Νορβθγόσ οικονομολόγοσ R. Frisch αναπτφςςει ζναν 

από τουσ πρϊτουσ αλγόρικμουσ για τθν επίλυςθ μθ γραμμικϊν προβλθμάτων.   

 Το 1957 ο R. Bellman παρουςιάηει μία εξίςωςθ (Principle Of Optimality) για προβλιματα 

δυναμικοφ προγραμματιςμοφ, που αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ ϊςτε μια λφςθ να είναι 

βζλτιςτθ. 

 Το 1960 ο G. Zoutendijk δθμιουργεί τθ Μζκοδο Εφικτϊν Διευκφνςεων (Feasible Directions 

Method), που γενικεφει τον αλγόρικμο Simplex για μθ γραμμικά προβλιματα. Οι Roben, 

Wolfe και Powell αναπτφςςουν παρόμοιεσ ιδζεσ.  

 Ο L. Schmit δθμοςιεφει ζνα ιςτορικό άρκρο το 1960, όπου προαναγγζλλει τθ ςφγχρονθ 

εποχι τθσ βελτιςτοποίθςθσ καταςκευϊν, που βαςίηεται ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. 

Στο άρκρο αυτό γίνεται μια περιεκτικι παρουςίαςθ τθσ χριςθσ μακθματικά 
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προγραμματιηόμενων τεχνικϊν για τθν επίλυςθ μθ γραμμικϊν προβλθμάτων με ανιςοτικζσ 

ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν, για τον ςχεδιαςμό ελαςτικϊν καταςκευϊν υπό τθν επίδραςθ 

πολλαπλϊν φορτίςεων. Ο Schmit κάνει επίςθσ διάκριςθ μεταξφ των κλάδων του 

μακθματικοφ προγραμματιςμοφ και του βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν. 

 Το 1963 ο Wilson εφευρίςκει τθν Sequential Quadratic Programming μία από τισ πλζον 

διαδεδομζνεσ μεκόδουσ για τθ επίλυςθ μθ γραμμικϊν προβλθμάτων, ιδιαίτερα ςτθ 

βελτιςτοποίθςθ καταςκευϊν. Οι Han (1975)  και Powell (1977) εξελίςςουν περαιτζρω τθν 

SQP. 

 Ο J. Holland αναπτφςςει τθ μζκοδο Genetic Algorithms τθν δεκαετία του 1960, που 

γριγορα γίνεται δθμοφιλισ και εφαρμόηεται ςυχνά ςτο βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν. 

 Ο I.Rechenberg (1973) και ο H.P Schwefel (1981) αναπτφςςουν τθν μζκοδο Evolutionary 

Strategies, ζναν από τουσ πρϊτουσ μετευρετικοφσ αλγόρικμουσ που προςομοιάηουν τθν 

βιολογικι εξζλιξθ οργανιςμϊν. Ο κλάδοσ των αλγορίκμων αυτϊν βρίςκει ευρφτατεσ 

εφαρμογζσ ςτθν τεχνθτι νοθμοςφνθ και είχε ιδθ ξεκινιςει να αναπτφςςεται από τθ 

δεκαετία του 1960. Θ ομάδα του Rechenberg πετυχαίνει τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ 

μεκόδου ςε πολφπλοκα προβλιματα μθχανικισ. 

 Τθ δεκαετία του 1980 οι υπολογιςτζσ γίνονται πιο αποδοτικοί και προςβάςιμοι.  Οι 

μετευρετικοί αλγόρικμοι, που απαιτοφν μεγάλο αρικμό δοκιμϊν, αρχίηουν να αποκτοφν 

ευρεία αποδοχι για τθν κακολικι βελτιςτοποίθςθ μεγάλων και περίπλοκων προβλθμάτων. 

 Το 1984 ο N. Karmarkar ειςάγει τον πρϊτο αλγόρικμο που επιλφει προβλιματα γραμμικοφ 

προγραμματιςμοφ ςε πολυωνυμικό χρόνο και είναι ικανοποιθτικά αποδοτικόσ ςε πρακτικζσ 

εφαρμογζσ. 

 Το 1988 οι Bendsoe και Kikuchi προτείνουν τθ μζκοδο ομογενοποίθςισ τουσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ τοπολογίασ. Σε αντίκεςθ με τισ υπάρχουςεσ 

μεκόδουσ, τουσ επιτρζπει να δθμιουργοφν μικροδομζσ εντόσ του υλικοφ. 

1.3 Μαθημαηική Βεληιζηοποίηζη 

Το μακθματικό μοντζλο ενόσ προβλιματοσ μθ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ (Non Linear 

Programming) μπορεί να διατυπωκεί ωσ εξισ: 

 

F(x) → min, 
x = [x1, x2, …, xn]T 

xi ∈ Xi ,  i = 1, 2, …, n 
gj(x) ≤ 0,  j = 1, 2, …, p 
hk(x) = 0,  k = 1, 2, …, q 

 

( 1.1 ) 



Κεφάλαιο 1  Βελτιςτοποίηςη 

5  
 

όπου: 

 x = [x1, x2, …, xn]T  είναι διάνυςμα μικουσ n που περιζχει τισ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ 

(design variables) 

 F(x):   ℝn → ℝ είναι θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ (objective function) που επιδιϊκουμε να 

ελαχιςτοποιιςουμε 

 Xi είναι το ςφνολο των δυνατϊν τιμϊν που μπορεί να πάρει θ μεταβλθτι xi. 

 gj(x):   ℝn → ℝ είναι οι ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν ανιςοτιτων (inequality constraints) 

πλικουσ p 

 hj(x):   ℝn → ℝ είναι οι ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν ιςοτιτων (equality constraints) πλικουσ 

q 

Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και οι ςυναρτιςεισ των περιοριςμϊν είναι μθ γραμμικζσ. Στθν 

περίπτωςθ που όλεσ οι ςυναρτιςεισ είναι γραμμικζσ, το πρόβλθμα αναφζρεται ωσ πρόβλθμα 

γραμμικοφ προγραμματιςμοφ (Linear Programming) και είναι πιο εφκολο να επιλυκεί. 

Αυτι είναι θ διατφπωςθ ενόσ προβλιματοσ ελαχιςτοποίθςθσ. Ρροβλιματα μεγιςτοποίθςθσ, 

όπου ηθτοφμενο είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ, μποροφν να γραφτοφν 

ωσ προβλιματα ελαχιςτοποίθςθσ με αντικειμενικι ςυνάρτθςθ τθν  -F(x). 

1.3.1 Μεηαβληηέρ σεδιαζμού 

Μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ είναι οι παράμετροι που παίρνοντασ διάφορεσ τιμζσ προςδιορίηουν 

πλιρωσ ζναν ςχεδιαςμό. Αν ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ ικανοποιεί τουσ περιοριςμοφσ του 

προβλιματοσ, τότε λζγεται εφικτόσ (feasible design), αλλιϊσ λζγεται ανζφικτοσ (infeasible 

design). Σε αντίκεςθ με τουσ ανζφικτουσ, κάκε εφικτόσ ςχεδιαςμόσ αποτελεί μία δυνατι λφςθ 

του προβλιματοσ προσ βελτιςτοποίθςθ. Ωςτόςο, από όλουσ τουσ εφικτοφσ ςχεδιαςμοφσ μασ 

ενδιαφζρει αυτόσ που ελαχιςτοποιεί τθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ.  

Οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ μπορεί να είναι ςυνεχείσ, ακζραιεσ ι διακριτζσ. 

 Οι ςυνεχείσ μεταβλθτζσ είναι πραγματικζσ. Το ςφνολο των δυνατϊν τιμϊν Χi που μπορεί να 

λάβει μια ςυνεχισ μεταβλθτι xi είναι ζνα διάςτθμα πραγματικϊν αρικμϊν και μπορεί να 

περιγραφεί ωσ li ≤ xi ≤ ui , όπου li και ui είναι το κάτω (lower) και άνω (upper) όριο 

αντίςτοιχα. 

 Οι ακζραιεσ μεταβλθτζσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςε προβλιματα ακζραιου 

προγραμματιςμοφ. Ειδικι κατθγορία είναι θ περίπτωςθ που οι μεταβλθτζσ είναι δυαδικζσ, 

δθλαδι μποροφν να λάβουν μόνο τισ τιμζσ 0 και 1. 

 Οι διακριτζσ μεταβλθτζσ λαμβάνουν τιμζσ από πεπεραςμζνα ςφνολα Χi (πραγματικά ι 

ακζραια). Στο ςχεδιαςμό καταςκευϊν πολφ ςυχνά οι μεταβλθτζσ είναι διακριτζσ, κακϊσ τα 
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μζλθ του φορζα είναι ράβδοι με τυποποιθμζνεσ διατομζσ, λόγω καταςκευαςτικϊν 

περιοριςμϊν. Ραρ’ ότι οι ιδιότθτεσ των υλικϊν είναι από φφςθ τουσ ςυνεχείσ πραγματικοί 

αρικμοί, οι μθχανικοί χρθςιμοποιοφνι ονομαςτικζσ τιμζσ τουσ που τελικά είναι διακριτζσ.  

 Στο ίδιο πρόβλθμα είναι δυνατό να ςυνυπάρχουν διαφορετικά ιδθ μεταβλθτϊν. Τα 

προβλιματα αυτά είναι μεικτά και ςυχνά μετατρζπονται ςε ςυνεχι πριν τθν επίλυςι τουσ. 

Για παράδειγμα μια καταςκευι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ζχει ςυνεχείσ διατομζσ δοκϊν 

και υποςτυλωμάτων και πάχθ πλακϊν. Ταυτόχρονα όμωσ, θ αντοχι του ςκυροδζματοσ και 

το πλικοσ των ράβδων οπλιςμοφ ανά μζλοσ παίρνουν διακριτζσ τιμζσ. 

Θ επιλογι των μεταβλθτϊν είναι πολφ ςθμαντικι, αφοφ επθρεάηει τθν ορκότθτα και τθν 

αποδοτικότθτα τθσ βελτιςτοποίθςθσ. Θ ανεξαρτθςία μεταξφ των μεταβλθτϊν είναι απαραίτθτθ 

ϊςτε να αποφευχκοφν πολφπλοκα ςυςτιματα. Μεταβλθτζσ των οποίων θ διακφμανςθ δεν 

επθρεάηει ςθμαντικά τθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ, αυξάνουν μάταια το υπολογιςτικό κόςτοσ. 

Τζτοιεσ μεταβλθτζσ ςυνικωσ κεωροφνται δευτερεφουςεσ (secondary) και ςυνδζονται με τισ 

κφριεσ (primary) μζςω γραμμικϊν ςχζςεων (design variable linking). Συχνά είναι λοιπόν 

ωφζλιμο να πραγματοποιθκεί ανάλυςθ ευαιςκθςίασ, πριν τθν επιλογι των μεταβλθτϊν 

ςχεδιαςμοφ.  

Μία τεχνικι, που εφαρμόηεται ευρζωσ, είναι θ ομαδοποίθςθ των μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ.  

Επιτρζπει τθν ςθμαντικι μείωςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ και του απαιτοφμενου χρόνου 

επίλυςθσ. Επιπλζον διευκολφνει τθν αντιμετϊπιςθ μεταβλθτϊν που μεμονωμζνα δεν κα 

επθρζαηαν ςθμαντικά τθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ. Στο ςχεδιαςμό καταςκευϊν, ςυχνά 

ομαδοποιοφνται μζρθ του φορζα που παρουςιάηουν ςυμμετρία ι επανάλθψθ (π.χ. ίδιοι 

όροφοι), ϊςτε να διευκολυνκεί και θ διαδικαςία καταςκευισ.  

1.3.2 Ανηικειμενική ςνάπηηζη 

Αντικειμενικι ςυνάρτθςθ είναι το κριτιριο με το οποίο αξιολογοφμε τουσ διάφορουσ εφικτοφσ 

ςχεδιαςμοφσ ϊςτε να καταλιξουμε ςτον βζλτιςτο. Χωρίσ περιοριςμό τθσ γενικότθτασ, ςκοπόσ 

είναι θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ. Τζτοια προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ 

ονομάηονται προβλιματα ελαχιςτοποίθςθσ και θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ ςυχνά αποκαλείται 

ςυνάρτθςθ κόςτουσ. Τα προβλιματα μεγιςτοποίθςθσ μποροφν να αναχκοφν ςε προβλιματα 

ελαχιςτοποίθςθσ με αντικειμενικι ςυνάρτθςθ τθν  –F(x). 
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Ρροβλιματα, όπου υπάρχει μόνο μία αντικειμενικι ςυνάρτθςθ ι υπάρχουν περιςςότερεσ 

αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ, που όμωσ βελτιςτοποιοφνται ταυτόχρονα, ονομάηονται 

προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ μίασ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ (Single Objective Optimization). 

Ρολλζσ φορζσ όμωσ επιδιϊκουμε να βελτιςτοποιιςουμε δφο ι περιςςότερεσ ςυναρτιςεισ, οι 

οποίεσ αντικροφονται, δθλαδι θ μείωςθ τθσ τιμισ τθσ μιασ προκαλεί αφξθςθ των τιμϊν των 

υπολοίπων. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ ελαχιςτοποίθςθ του βάρουσ ενόσ φορζα που 

όμωσ αυξάνει τισ τιμζσ των τάςεων ςτα ςτοιχεία του, τισ οποίεσ όμωσ κζλουμε επίςθσ να 

ελαχιςτοποιιςουμε. Τζτοια προβλιματα ονομάηονται προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ πολλϊν 

μεταβλθτϊν (Multi Objective Optimization) και δεν ζχουν μονοςιμαντθ λφςθ. Ηθτοφμενο είναι 

θ εφρεςθ ενόσ ςυνόλου βζλτιςτων λφςεων (Pareto optimal solutions), οι οποίεσ κεωροφνται 

εξίςου καλζσ και καμία άλλθ λφςθ δεν παρουςιάηει καλφτερθ ςυμπεριφορά ωσ προσ όλεσ τισ 

αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ. 

Στον βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν ηθτοφμενο είναι θ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ. Χωρίσ 

όμωσ να παραβιάηονται οι απαιτιςεισ αντοχισ και λειτουργικότθτασ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ 

εκφράηονται γενικά ωσ περιοριςμοί τάςεων και μετατοπίςεων. Δεν επιδιϊκουμε να τισ 

ελαχιςτοποιιςουμε, αλλά να μθν ξεπερνοφν τα όρια αςφαλείασ. Ωσ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ 

ςυχνά χρθςιμοποιείται το βάροσ τθσ καταςκευισ αντί για το ςυνολικό κόςτοσ, αφοφ 

υπολογίηεται ευκολότερα. Το κόςτοσ τθσ καταςκευισ κεωροφμε ότι ελαχιςτοποιείται 

ταυτόχρονα με το βάροσ τθσ. Αυτό όμωσ εξαρτάται και από άλλουσ παράγοντεσ που δεν 

ςχετίηονται με τθν μθχανικι ςυμπεριφορά τθσ καταςκευισ (πλικοσ και κόςτοσ εργαςιϊν, 

ςχετικζσ τιμζσ υλικϊν, κτλ).  

Ζςτω μια μθ γραμμικι ςυνάρτθςθ F(x). Αν για κάκε δυο ςθμεία x1 και x2 που βρίςκονται πάνω 

ςτθ γραφικι τθσ παράςταςθ, το ευκφγραμμο τμιμα που τα ενϊνει βρίςκεται εξ’ ολοκλιρου 

είτε πάνω είτε κάτω από αυτιν, τότε θ ςυνάρτθςθ F λζγεται κυρτι. Στθν περίπτωςθ που το 

ευκφγραμμο τμιμα τζμνει τθν γραφικι παράςταςθ, θ F λζγεται μθ κυρτι.  

Στα παρακάτω ςχιματα φαίνονται οι γραφικζσ παραςτάςεισ μιασ κυρτισ και μιασ μθ κυρτισ 

ςυνάρτθςθσ με μία μόνο μεταβλθτι x.  



Κεφάλαιο 1  Βελτιςτοποίηςη 

8  
 

Σχιμα  1.1 Κυρτι 
ςυνάρτθςθ μίασ 
μεταβλθτισ, με ζνα τοπικό 
ελάχιςτο που είναι και 
ολικό. 

 

 

Σχιμα  1.2 Μθ κυρτι 
ςυνάρτθςθ μίασ 
μεταβλθτισ, με δφο 
τοπικά ελάχιςτα, από τα 
οποία μόνο ζνα είναι 
ολικό. 
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1.3.3 Δλάσιζηο 

Τα ακρότατα μιασ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ διακρίνονται ςε τοπικά και ολικά. Ραρακάτω 

δίνονται οριςμοί για το τοπικό και ολικό ελάχιςτο, αλλά αντίςτοιχα ιςχφουν και για το τοπικό 

και ολικό μζγιςτο.  

 Ολικό ελάχιςτο (global minimum). Ζςτω ζνα διάνυςμα x* που παίρνει τιμζσ ςτο χϊρο 

ςχεδιαςμοφ Χ. Αν για κάκε άλλο διάνυςμα x ςτο χϊρο ςχεδιαςμοφ ιςχφει F(x*) ≤ F(x) , 

τότε λζμε ότι θ F παρουςιάηει ολικό μζγιςτο. Το διάνυςμα x* λζγεται κζςθ του ολικοφ 

ελαχίςτου, ενϊ θ τιμι F(x*) λζγεται ολικό ελάχιςτο. Αν ιςχφει μόνο θ ανιςότθτα F(x*) < 

F(x) , τότε το ολικό ελάχιςτο καλείται αυςτθρό. 

 Τοπικό ελάχιςτο (local minimum). Ζςτω ζνα διάνυςμα x* που παίρνει τιμζσ ςτο χϊρο 

ςχεδιαςμοφ Χ. Αν για κάκε άλλο διάνυςμα x, που βρίςκεται εντόσ μιασ περιοχισ γφρω 

από το x* (οςοδιποτε μικρισ), ιςχφει F(x*) ≤ F(x) , τότε λζμε ότι θ F παρουςιάηει 

τοπικό μζγιςτο. Το διάνυςμα x* λζγεται κζςθ του τοπικοφ ελαχίςτου, ενϊ θ τιμι F(x*) 

λζγεται τοπικό ελάχιςτο. Αν ιςχφει μόνο θ ανιςότθτα F(x*) < F(x) , τότε το ολικό 

ελάχιςτο καλείται αυςτθρό. 

Αν υπάρχει το ολικό ελάχιςτο τότε είναι και τοπικό. Το αντίςτροφο δεν ιςχφει. Οι οριςμοί αυτοί 

ιςχφουν για τθν περίπτωςθ που το πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ δεν υπόκειται ςε περιοριςμοφσ. 

Αν υπάρχουν περιοριςμοί, τότε οι παραπάνω οριςμοί δεν ιςχφουν για όλο το χϊρο ςχεδιαςμοφ 

Χ, αλλά μόνο ςτθν περιοχι των εφικτϊν ςχεδιαςμϊν, δθλαδι των λφςεων που δεν 

παραβιάηουν τουσ περιοριςμοφσ. 

Γενικά δεν γνωρίηουμε εκ των προτζρων αν υπάρχει ολικό ι τοπικό ελάχιςτο ςε ζνα πρόβλθμα 

βελτιςτοποίθςθσ. Στθν ειδικι περίπτωςθ που θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ είναι ςυνεχισ και θ 

περιοχι των εφικτϊν ςχεδιαςμϊν είναι μθ κενι (non empty), κλειςτι (closed) και κακοριςμζνθ 

(bounded), τότε θ φπαρξθ ολικοφ ελαχίςτου μπορεί να αποδειχκεί μακθματικά. Αν δεν ιςχφουν 

οι ςυνκικεσ αυτζσ, τότε είναι δυνατόν να υπάρχει ολικό ελάχιςτο, αλλά δεν μποροφμε να το 

προβλζψουμε πριν εφαρμόςουμε τθ μζκοδο βελτιςτοποίθςθσ. Θ περιοχι των εφικτϊν 

ςχεδιαςμϊν είναι κενι όταν υπάρχουν υπεράρικμεσ και αλλθλοςυγκρουόμενεσ ςυναρτιςεισ 

περιοριςμϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν υπάρχουν δυνατζσ λφςεισ του προβλιματοσ και πρζπει 

να αφαιρεκοφν κάποιοι περιοριςμοί. Κλειςτι και κακοριςμζνθ κεωρείται όταν οι ςυναρτιςεισ 

των περιοριςμϊν είναι ςυνεχισ και οι ανιςότθτεσ δεν είναι αυςτθρζσ (π.χ. gj(x) < 0). 

Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ είναι θ εφρεςθ του ολικοφ μεγίςτου. Για 

αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ που είναι είτε γραμμικζσ είτε μθ γραμμικζσ αλλά κυρτζσ, θ εφρεςι 

του είναι γριγορθ και ςίγουρθ, αν βζβαια αυτό υπάρχει. Αν όμωσ θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ 

είναι μθ κυρτι, τότε παρουςιάηει ζναν αρικμό τοπικϊν ελαχίςτων, ζνα από τα οποία είναι το 

ολικό. Οι μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ κινδυνεφουν να παγιδευτοφν ςτισ περιοχζσ των τοπικϊν 

ελαχίςτων, ι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ να αναλϊςουν υπολογιςτικό χρόνο ςε μάταιεσ 

επαναλιψεισ πριν απεγκλωβιςτοφν. Επομζνωσ θ κυρτότθτα τθσ ςυνάρτθςθσ επθρεάηει τθν 
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απόδοςθ τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. Ράντωσ ςε προβλιματα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ 

καταςκευϊν ωσ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ λαμβάνεται ςυνικωσ το βάροσ τθσ καταςκευισ, το 

οποίο δεν παρουςιάηει κυρτότθτα, αλλά είναι γενικά αφξουςα πολυωνυμικι ςυνάρτθςθ.  

Το πρόβλθμα του εγκλωβιςμοφ ςε τοπικά ελάχιςτα είναι εντονότερο ςτισ μακθματικζσ 

μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ λόγω του ντετερμινιςτικοφ χαρακτιρα των τελεςτϊν τουσ. Αντίκετα 

οι μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ που βαςίηονται ςε πικανοτικζσ κεωριςεισ μποροφν να ξεφφγουν 

πιο εφκολα από τισ περιοχζσ τοπικϊν ελαχίςτων λόγω τθσ τυχθματικότθτάσ που τισ διζπει. 

1.3.4 ςναπηήζειρ Πεπιοπιζμών 

Κάκε μεμονωμζνθ μεταβλθτι λαμβάνει τιμζσ από ζνα ςφνολο που περιζχει τισ δυνατζσ τιμζσ 

τθσ για το δεδομζνο πρόβλθμα. Ωςτόςο οριςμζνοι ςυνδυαςμοί μεταβλθτϊν μπορεί να 

οδθγοφν ςε μθ λογικζσ ι μθ αποδεκτζσ λφςεισ για το φυςικό ςφςτθμα προσ βελτιςτοποίθςθ. 

Για παράδειγμα, μπορεί οι διαςτάςεισ κάποιων διατομϊν να ανικουν ςτισ ζγκυρεσ τιμζσ που 

μποροφν να λάβουν οι αντίςτοιχεσ μεταβλθτζσ, όμωσ να οδθγοφν ςε ςχεδιαςμό που 

παραβιάηει τθν αςφάλεια του φορζα.  Για να αποκλείςουμε τζτοιουσ ςυνδυαςμοφσ τιμϊν 

εφαρμόηουμε περιοριςμοφσ ςτο πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ. Οι περιοριςμοί αυτοί μπορεί να 

είναι ανιςοτικοί (gj(x) ≤ 0) ι ιςοτικοί (hj(x) = 0). Ζνασ ςχεδιαςμόσ που ικανοποιεί όλουσ τουσ 

περιοριςμοφσ λζγεται εφικτόσ (feasible design) και αποτελεί μια δυνατι, υλοποιιςιμθ λφςθ του 

προβλιματοσ, που όμωσ δεν είναι απαραίτθτα θ βζλτιςτθ. Ζνασ ςχεδιαςμόσ που παραβιάηει 

τουλάχιςτον ζναν από τουσ περιοριςμοφσ λζγεται ανζφικτόσ (infeasible design) και πρζπει να 

απορριφκεί. Ζτςι, ο βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ αναηθτείται ανάμεςα μόνο ςτουσ εφικτοφσ. 

Στον ςχεδιαςμό καταςκευϊν οι περιοριςμοί μποροφν να αντιπροςωπεφουν τισ απαιτιςεισ 

αντοχισ και λειτουργικότθτασ που περιγράφονται ςτουσ κανονιςμοφσ δόμθςθσ, 

καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ, κ.τ.λ.  Συνικωσ ωσ περιοριςμοί λαμβάνονται τα επιτρεπόμενα 

όρια τάςεων των υλικϊν και μετατοπίςεων των κόμβων των μελϊν του φορζα. Ο υπολογιςμόσ 

των ςυναρτιςεων περιοριςμϊν δεν μπορεί να γίνει άμεςα αν γνωρίηουμε τισ τιμζσ των 

μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ. Ρρζπει πρϊτα να προθγθκεί θ ανάλυςθ του φορζα που 

περιγράφεται από αυτόν τον ςχεδιαςμό. Θ ανάλυςθ αυτι πλζον γίνεται με τθ μζκοδο των 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων και αποτελεί το μεγαλφτερο μζροσ του υπολογιςτικοφ χρόνου. Μετά 

τθν ανάλυςθ ακολουκεί ο υπολογιςμόσ των μετατοπίςεων των κόμβων του δικτφου και των 

τάςεων των πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Οι υπολογιςμοί αυτοί όμωσ είναι χρονοβόροι ςε 

πολφπλοκουσ φορείσ με μεγάλο πλικοσ κόμβων και ςτοιχείων, ακόμα και με τα ςφγχρονα 

υπολογιςτικά ςυςτιματα. Επομζνωσ είναι χριςιμο να ελαττϊςουμε τον αρικμό των 

υπολογιςμϊν. Σε φορείσ που παρουςιάηουν ςυμμετρία, αυτό μπορεί εφκολα να επιτευχκεί με 

ομαδοποίθςθ των περιοριςμϊν που αναφζρονται ςε ςυμμετρικά μζλθ.   

Οι ανιςοτικζσ ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν μπορεί να είναι ενεργζσ (active), ανενεργζσ (inactive) ι 

να παραβιάηονται. Μια ανιςοτικι ςυνάρτθςθ περιοριςμοφ gj(x) ≤ 0 είναι ανενεργι όταν ιςχφει 

αυςτθρά θ ανιςότθτα gj(x) < 0. Αν ιςχφει θ ιςότθτα gj(x) = 0 τότε θ ςυνάρτθςθ είναι ενεργι, 
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ενϊ παραβιάηεται αν θ αρχικι ανιςότθτα δεν ιςχφει καν, δθλαδι αν ιςχφει gj(x) > 0. Οι ιςοτικζσ 

ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν μποροφν είτε να είναι ενεργζσ είτε να παραβιάηονται. Μια ιςοτικι 

ςυνάρτθςθ περιοριςμϊν είναι ενεργι αν ιςχφει θ ιςότθτα hj(x) = 0, ενϊ παραβιάηεται αν δεν 

ιςχφει θ ιςότθτα, δθλαδι αν hj(x) ≠ 0. 

Είναι δυνατόν ο μθχανικόσ να επιλζξει επιπλζον ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν που δεν 

χρειάηονται, επειδι εξαρτϊνται από άλλουσ περιοριςμοφσ ι επειδι είναι ανενεργζσ ςε όλα τα 

βιματα τθσ βελτιςτοποίθςθσ και δεν επθρεάηουν τθν διαδοχικι βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε ςε ςφάλμα του μθχανικοφ κατά το ςχεδιαςμό του μοντζλου είτε 

ςτθν φπαρξθ αβεβαιοτιτων ςχετικά με τουσ περιοριςμοφσ αυτοφσ. Αποτζλεςμα πάντωσ είναι θ 

αφξθςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ χωρίσ κάποιο όφελοσ ωσ προσ τθν ςφγκλιςθ τθσ μεκόδου. 

Λδιαίτερα ςε μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ μακθματικοφ προγραμματιςμοφ, όπου 

πραγματοποιείται ςυνικωσ χρονοβόρα ανάλυςθ ευαιςκθςίασ ςε κάκε βιμα, θ αφξθςθ του 

υπολογιςτικοφ κόςτουσ λόγω περιττϊν περιοριςμϊν είναι εντονότερθ.  

Θ επιβολι μεγάλου αρικμοφ περιοριςμϊν μπορεί επίςθσ να καταςτιςει το πρόβλθμα 

βελτιςτοποίθςθσ άλυτο. Αν οι περιοριςμοί είναι αυςτθροί, αφινουν δθλαδι πολφ ςτενά 

περικϊρια ικανοποίθςθσ τουσ, το πλικοσ τουσ είναι μεγάλο ι υπάρχουν περιοριςμοί που 

αλλθλοςυγκροφονται, δθλαδι θ ικανοποίθςθ του ενόσ οδθγεί ςτθν παραβίαςθ του άλλου, τότε 

δεν είναι δυνατόν να βρεκεί λφςθ ςτο πρόβλθμα. Στθν περίπτωςθ αυτι λζμε ότι θ περιοχι 

εφικτϊν ςχεδιαςμϊν είναι κενι. Για να αντιμετωπιςτεί μια τζτοια κατάςταςθ πρζπει να 

μειϊςουμε το πλικοσ των περιοριςμϊν, να επιτρζψουμε μεγαλφτερθ ελαςτικότθτα ςτισ 

απαιτιςεισ που εκφράηουν ι να εντοπίςουμε και να ανακεωριςουμε τουσ 

αλλθλοςυγκρουόμενουσ περιοριςμοφσ, πριν εφαρμόςουμε κάποια μζκοδο βελτιςτοποίθςθσ. 

Μία ςυνάρτθςθ περιοριςμϊν ανιςοτιτων δεν είναι ςυνεχϊσ ενεργι. Σε πολλά βιματα του 

αλγορίκμου βελτιςτοποίθςθσ μπορεί να είναι εντόσ τθσ αςφαλοφσ περιοχισ, δθλαδι ανενεργι 

και άρα να μθν επθρεάηει τθν βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ. Σε επόμενο βιμα μπορεί βζβαια να 

ξαναγίνει ενεργι, ενϊ να απενεργοποιθκοφν κάποιεσ άλλεσ ανιςοτικζσ ςυναρτιςεισ 

περιοριςμϊν. Μποροφμε να γλιτϊςουμε το υπολογιςτικό κόςτοσ που προκφπτει από τον 

υπολογιςμό των τιμϊν και κυρίωσ των παραγϊγων των ςυναρτιςεων περιοριςμϊν, που είναι 

απαραίτθτεσ ςτθ φάςθ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ πολλϊν μεκόδων μακθματικοφ 

προγραμματιςμοφ, αν αγνοιςουμε τουσ ανενεργοφσ περιοριςμοφσ ςε κάκε βιμα. Πμωσ δεν 

είναι γνωςτό εκ των προτζρων ποιοι περιοριςμοί είναι ανενεργοί ςε κάκε βιμα. Επομζνωσ ο 

αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ κα πρζπει ςε κάκε βιμα, να εντοπίηει τουσ ανενεργοφσ 

περιοριςμοφσ προκειμζνου να εκμεταλλευτεί τθν ιδιότθτα αυτι. Ρράγματι πολλοί μακθματικοί 

αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ χρθςιμοποιοφν τθν τεχνικι αυτι για να αυξιςουν τθν 

αποδοτικότθτά τουσ. Αντίκετα, οι ιςοτικζσ ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν είναι είτε ενεργζσ είτε 

παραβιάηονται, οπότε δεν μποροφν να αγνοθκοφν. 

Ππωσ προαναφζρκθκε, μια ςυνάρτθςθ περιοριςμοφ ανιςότθτασ είναι ενεργι όταν 

ικανοποιείται θ ιςότθτα gj(x) = 0. Ρρακτικά όμωσ αυτό ςυμβαίνει ςπάνια. Λόγω τθσ 

ςτοχαςτικισ φφςθσ τθσ προςομοίωςθσ και ανάλυςθσ των προβλθμάτων που αφοροφν 
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καταςκευζσ, μποροφμε να κεωριςουμε ότι θ μια ςυνάρτθςθ περιοριςμοφ (ςυνικωσ τάςθ ι 

παραμόρφωςθ), είναι ενεργι όταν θ ιςότθτα ιςχφει ςτο περίπου, δθλαδι gj(x) ≈ 0, οπότε 

επιτρζπουμε ζνα περικϊριο ανοχισ. Ραρόμοια περικϊρια ανοχισ μπορεί να επιτρζπουμε και 

ςε ιςοτικζσ ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν hj(x) ≈ 0, προκειμζνου να δεχκοφμε ότι ικανοποιοφνται. 

Το περικϊριο ανοχισ αυτό εξαρτάται από τθν τάξθ μεγζκουσ κάκε περιοριςμοφ. Για 

παράδειγμα οι τάςεισ είναι ςυνικωσ τάξθσ μεγζκουσ 10 MPa ωσ 50 MPa ανάλογα με το υλικό, 

ενϊ οι μετατοπίςεισ κόμβων είναι τθσ τάξθσ των 0.1 cm ωσ μερικά cm. Ρροκειμζνου να 

κζςουμε ζνα ενιαίο όριο για κρίνουμε πότε μια ςυνάρτθςθ περιοριςμοφ είναι ανενεργι, 

ενεργι ι παραβιάηεται, πρζπει πρϊτα να κανονικοποιθκεί θ τιμι τθσ. 

Θ κανονικοποίθςθ γίνεται με βάςθ τθν επιτρεπόμενθ τιμι του περιοριςμοφ ωσ εξισ: 

 
  

 ( )  
  

      ( )

|  
   |

    
( 1.2 ) 

για ζναν περιοριςμό κάτω ορίου:    ( )    
    και 

 
  

 ( )  
  ( )    

   

|  
   |

    
( 1.3 ) 

για ζναν περιοριςμό κάτω ορίου:    ( )    
   

, όπου   
 ( ) είναι θ κανονικοποιθμζνθ 

τιμι. 

Ζτςι μια κανονικοποιθμζνθ τιμι   
 ( )     , κεωρείται ότι παραβιάηει τον περιοριςμό κατά 

10%, ενϊ αν   
 ( )      , τότε κεωρείται ότι βρίςκεται εντόσ τθσ αςφαλοφσ περιοχισ κατά 

10%. Μια ςυνάρτθςθ περιοριςμοφ μπορεί να κεωρθκεί ενεργι αν ζχει κανονικοποιθμζνθ τιμι 

από      ωσ 0. Επίςθσ μποροφμε να δεχκοφμε και κανονικοποιθμζνεσ τιμζσ που παραβιάηουν 

ελάχιςτα τον περιοριςμό (π.χ. +0.001 ωσ +0.005), για να λάβουμε υπόψθ τισ αβεβαιότθτεσ ςτθν 

προςομοίωςθ και ανάλυςθ του φορζα. Οι τιμζσ των ςυναρτιςεων περιοριςμϊν εξαρτϊνται 

από το μοντζλο προςομοίωςθσ, που όμωσ δεν ταυτίηεται ακριβϊσ με τον φορζα που τελικά κα 

καταςκευαςτεί, από τθν εντατικι κατάςταςθ που προςεγγίηεται πικανοτικά και από τθν 

ακρίβεια τθσ ανάλυςθσ που δεν είναι απόλυτθ κακϊσ χρθςιμοποιοφνται αρικμθτικζσ μζκοδοι. 

Τα όρια που εκφράηουν οι περιοριςμοί εξαρτϊνται ςυνικωσ από τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν, οι 

οποίεσ παρουςιάηουν διακφμανςθ. Επομζνωσ δεν ζχει νόθμα να απαιτείται απόλυτθ ακρίβεια. 

Αντίκετα μια ελαςτικότθτα ςτουσ περιοριςμοφσ μειϊνει το υπολογιςτικό κόςτοσ και οδθγεί ςε 

οικονομικότερουσ φορείσ. 
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1.4 Καηηγοπίερ Μαθημαηικών Πποβλημάηυν 

Δεν υπάρχει αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ που να μπορεί να επιλφςει όλα τα πικανά 

προβλιματα. Οι περιςςότεροι αλγόρικμοι μποροφν να εφαρμοςτοφν μόνο ςε ςυγκεκριμζνα 

είδθ προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ, ενϊ παρουςιάηουν καλι ςυμπεριφορά (ςυγκριτικά με 

άλλουσ αλγορίκμουσ) μόνο ςε ζνα υποςφνολο αυτϊν. Συχνά ζνασ αλγόρικμοσ που ζχει 

αναπτυχκεί για ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ προβλιματοσ μπορεί να εφαρμοςτεί για ζνα άλλο, 

αλλά πρζπει να μετατραπεί πρϊτα, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν οι διαφορζσ.  Για να επιλζξουμε 

λοιπόν τον κατάλλθλο αλγόρικμο, κα πρζπει να αναγνωρίςουμε τα χαρακτθριςτικά του 

προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ και να το κατατάξουμε ςε κάποια κατθγορία. Θ ταξινόμθςθ των 

προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ βαςίηεται ςτθ φφςθ των μεταβλθτϊν, των αντικειμενικϊν 

ςυναρτιςεων και των περιοριςμϊν τουσ. Μία βαςικι ταξινόμθςθ είναι θ εξισ: 

1.4.1 ςνεσήρ ή διακπιηή βεληιζηοποίηζη 

Ρροβλιματα ςτα οποία οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ είναι ςυνεχείσ πραγματικοί αρικμοί 

ονομάηονται ςυνεχι (continuous optimization problems). Συχνά όμωσ οι δυνατζσ τιμζσ των 

μεταβλθτϊν ανικουν ςε ζνα πεπεραςμζνο ςφνολο πραγματικϊν ι ακζραιων αρικμϊν, οπότε 

μιλάμε για διακριτά προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ (discrete optimization problems). Γενικά τα 

ςυνεχι προβλιματα είναι ευκολότερα ςτθν επίλυςι τουσ, αφοφ οι αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ 

και οι ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν είναι ςυνεχείσ. Αντίκετα θ αςυνζχεια των διακριτϊν 

προβλθμάτων εμποδίηει τθν λιψθ πλθροφοριϊν για τθν παράγωγο των ςυναρτιςεων ςτα 

ςθμεία που αυτζσ ορίηονται.  

Ωςτόςο τα τελευταία χρόνια ζχουν αναπτυχκεί  αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ ςχεδιαςμζνοι 

ειδικά για τον χειριςμό διακριτϊν μεταβλθτϊν. Σε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθσ τθσ ιςχφοσ των 

ςφγχρονων υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, θ πολυπλοκότθτα των διακριτϊν προβλθμάτων δεν 

εμποδίηει πλζον τθν αποδοτικι επίλυςι τουσ. Μία τεχνικι ευρείασ εφαρμογισ είναι θ 

μετατροπι ενόσ διακριτοφ προβλιματοσ ςε ςυνεχζσ, π.χ. αντιςτοιχίηοντασ διαςτιματα αρικμϊν 

ςτισ δυνατζσ διακριτζσ τιμζσ με ςτρογγυλοποίθςθ. Ζτςι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνασ 

αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ που προορίηεται για ςυνεχι προβλιματα. 

Συχνά εμφανίηονται προβλιματα που κάποιεσ από τισ μεταβλθτζσ είναι ςυνεχείσ και άλλεσ 

διακριτζσ. Τα προβλιματα αυτά εντάςςονται ςτθν διακριτι βελτιςτοποίθςθ. Σθμαντικζσ 

υποκατθγορίεσ τθσ διακριτισ βελτιςτοποίθςθσ είναι οι ακόλουκεσ. 
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1.4.1.1 Ακέπαιορ Ππογπαμμαηιζμόρ 

Στον ακζραιο προγραμματιςμό (Integer Programming) κάποιεσ ι όλεσ οι μεταβλθτζσ 

ςχεδιαςμοφ μποροφν να λάβουν μόνο ακζραιεσ τιμζσ. Ρεραιτζρω διακρίνουμε τισ εξισ 

περιπτϊςεισ: 

 Γραμμικόσ ακζραιοσ προγραμματιςμόσ (Integer Linear Programming – ILP) ι μθ 

γραμμικόσ ακζραιοσ προγραμματιςμόσ (Integer Non Linear Programming – INLP), όπου 

θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και οι ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν είναι γραμμικζσ ι μθ 

γραμμικζσ αντίςτοιχα. 

 Αμιγϊσ ακζραιοσ προγραμματιςμόσ (Pure Integer Programming ) ι μεικτόσ ακζραιοσ 

προγραμματιςμόσ (Mixed Integer Programming ), όπου όλεσ ι μόνο κάποιεσ από τισ 

μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ είναι ακζραιεσ αντίςτοιχα. 

 Δυαδικι βελτιςτοποίθςθ (Binary Optimization ι Zero-one programming), όπου οι 

μεταβλθτζσ μποροφν να λάβουν μόνο τισ τιμζσ 0 και 1. Οι ακζραιεσ και διακριτζσ 

μεταβλθτζσ μποροφν να μετατραποφν ςε δυαδικζσ. 

1.4.1.2 ςνδςαζηική Βεληιζηοποίηζη  

Στθ ςυνδυαςτικι βελτιςτοποίθςθ (Combinatorial Optimization) ηθτοφμενο είναι θ εφρεςθ του 

βζλτιςτου ςυνδυαςμοφ ι αλλθλουχίασ αντικειμζνων από ζνα πεπεραςμζνο ςφνολο. Τα 

αντικείμενα αυτά δεν είναι απαραίτθτα αρικμοί. Στα προβλιματα ςυνδυαςτικισ 

βελτιςτοποίθςθσ θ εξάντλθςθ των εναλλακτικϊν λφςεων είναι αςφμφορθ. Ωσ παραδείγματα 

αναφζρονται το Ρρόβλθμα του Ρεριπλανϊμενου Ρωλθτι (Traveling Salesman Problem) και το 

Ρρόβλθμα του Ελάχιςτου Γεννθτικοφ Δζντρου (Minimum Spanning Tree Problem). Θ 

ςυνδυαςτικι βελτιςτοποίθςθ βρίςκει πολλζσ εφαρμογζσ ςτθν τεχνθτι νοθμοςφνθ και ςτο 

ςχεδιαςμό μεταφορικϊν ςυςτθμάτων. 

1.4.2 Βεληιζηοποίηζη  Με ή Υυπίρ Πεπιοπιζμούρ 

Οποιαδιποτε απαίτθςθ ενόσ ςχεδιαςμοφ δεν αφορά άμεςα μόνο μια μεταβλθτι 

μοντελοποιείται ωσ περιοριςμόσ. Τα περιςςότερα πρακτικά προβλιματα με πολλαπλζσ 

απαιτιςεισ ζχουν περιοριςμοφσ. Ρροφανϊσ ο βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ καταςκευϊν υπάγεται ςε 

αυτιν τθν κατθγορία. Οι τιμζσ των ςυναρτιςεων περιοριςμϊν μπορεί να υπολογίηονται 

απευκείασ από τισ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ ι μετά από ςθμαντικι επεξεργαςία (π.χ. ανάλυςθ 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων). Ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ των 

περιοριςμϊν που ςυνικωσ αποςκοποφν ςτθν αναγωγι ςε πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ χωρίσ 

περιοριςμοφσ. Ρεριοριςμοί ιςότθτασ μποροφν να μετατραποφν ςε επιπλζον μεταβλθτζσ 

ςχεδιαςμοφ μζςω των ςυντελεςτϊν Lagrange. Μια πολφ ςυχνι τεχνικι για όλεσ τισ 

ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν είναι θ  επιβολι ποινισ ςτθν τιμι τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ, αν 

φυςικά παραβιάηεται κάποιοσ περιοριςμόσ. 
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Ρροβλιματα χωρίσ περιοριςμοφσ εμφανίηονται ςε αρκετζσ πρακτικζσ εφαρμογζσ ι από τθν 

αίρεςθ των περιοριςμϊν με τισ προαναφερκείςεσ τεχνικζσ. Μία ςθμαντικι κατθγορία 

προβλθμάτων χωρίσ περιοριςμοφσ είναι θ βελτιςτοποίθςθ των παραμζτρων μιασ υπάρχουςασ 

μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ (meta-optimization). Ρολλζσ μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ ζχουν 

παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά και τθν αποδοτικότθτά τουσ και τίκενται από 

τον χριςτθ τθσ μεκόδου. Ζτςι είναι δυνατό το καλιμπράριςμα τθσ μεκόδου για ςυγκεκριμζνα 

είδθ προβλθμάτων. Χρθςιμοποιϊντασ μια άλλθ μζκοδο βελτιςτοποίθςθσ ι και τθν ίδια 

μποροφμε να αυτοματοποιιςουμε τθν ρφκμιςθ των παραμζτρων.  

Στα προβλιματα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν ζχουμε πάντα περιοριςμοφσ που ςυνικωσ 

εκφράηουν τισ απαιτιςεισ αντοχισ και λειτουργικότθτασ ενόσ φορζα. Θ ςθμαςία των 

περιοριςμϊν είναι μεγάλθ, κακϊσ το μεγαλφτερο μζροσ του υπολογιςτικοφ χρόνου 

αφιερϊνεται ςτθ μόρφωςθ και ανάλυςθ του μοντζλου πεπεραςμζνων ςτοιχείων, οι οποίεσ 

είναι απαραίτθτεσ πριν υπολογιςτοφν οι ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν. 

1.4.3 Καμία, Μία ή Πεπιζζόηεπερ Ανηικειμενικέρ ςναπηήζειρ 

Τα περιςςότερα προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ ζχουν ωσ ηθτοφμενο τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ 

τιμισ μίασ ι περιςςότερων αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων. Ωςτόςο υπάρχουν ενδιαφζρουςεσ 

περιπτϊςεισ προβλθμάτων που δεν ζχουν κάποια αντικειμενικι ςυνάρτθςθ. Στα προβλιματα 

εφικτότθτασ  (feasiblility problems) ςκοπόσ είναι θ εφρεςθ τιμϊν για τισ μεταβλθτζσ που να 

ικανοποιοφν τουσ περιοριςμοφσ του προβλιματοσ, χωρίσ να υπάρχει κάποιο κριτιριο 

αξιολόγθςθσ των εφικτϊν λφςεων που κα προκφψουν. Λδιαίτερα ςυχνά ςτθν επιςτιμθ των 

οικονομικϊν και τθσ μθχανικισ είναι τα προβλιματα ςυμπλθρωματικότθτασ (complementarity 

problems), όπου ηθτοφμενο είναι θ εφρεςθ λφςθσ που να ικανοποιεί τισ ςυμπλθρωματικζσ  

ςυνκικεσ. Οι ςυμπλθρωματικζσ ςυνκικεσ ςε αυτά τα προβλιματα απαιτοφν το γινόμενο δφο 

μθ αρνθτικϊν μεταβλθτϊν (ι διανυςμάτων με μθ αρνθτικζσ μεταβλθτζσ) να είναι 0, επομζνωσ 

αναηθτοφν ορκογωνικζσ λφςεισ.   

Τα βαςικά προβλθμάτα βελτιςτοποίθςθσ είναι μονοκριτθριακά (Single Objective Optimization), 

αςχολοφνται δθλαδι με τθν ελαχιςτοποίθςθ ι μεγιςτοποίθςθ μίασ μόνο αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ ι περιςςότερων που να βελτιςτοποιοφνται ταυτόχρονα. Θ δυςκολία αυτϊν των 

προβλθμάτων εξαρτάται από τθν γραμμικότθτα, τθν παραγωγιςιμότθτα και τθν κυρτότθτα τθσ 

ςυνάρτθςθσ αυτισ. Ρροβλιματα με περιςςότερεσ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ ςυχνά ανάγονται 

ςε μονοκριτθριακά προβλιματα ϊςτε να μποροφν να επιλυκοφν με αλγορίκμουσ 

βελτιςτοποίθςθσ που χειρίηονται μία μόνο αντικειμενικι ςυνάρτθςθ. 

Στθν πολυκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ (Multi Objective Optimization) εντάςςονται τα 

προβλιματα που ζχουν ωσ ηθτοφμενο τθν εφρεςθ λφςθσ, που να βελτιςτοποιεί ταυτόχρονα δφο 

ι περιςςότερεσ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ, οι οποίεσ όμωσ αλλθλοςυγκροφονται, δθλαδι θ 

μείωςθ μίασ ςυνάρτθςθσ προκαλεί αφξθςθ μιασ άλλθσ. Σε πρακτικζσ εφαρμογζσ επικρατεί θ 

φπαρξθ αςυμβίβαςτων κριτθρίων. Για παράδειγμα ο μθχανικόσ καλείται ςυχνά να 
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αντιμετωπίςει προβλιματα όπου θ ελαχιςτοποίθςθ του βάρουσ μιασ καταςκευισ ι ενόσ 

εξαρτιματοσ εμφανίηεται ταυτόχρονα με τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ μθχανικισ αντοχισ . 

Στα μθ τετριμμζνα πολυκριτθριακά προβλιματα δεν υπάρχει μοναδικι λφςθ. Αντίκετα 

αναηθτείται ζνα ςφνολο λφςεων (Parento Optimal Solutions) που επιτυγχάνουν ςυμβιβαςμό 

μεταξφ των διαφόρων κριτθρίων. Οι λφςεισ αυτζσ δεν μποροφν βελτιωκοφν άλλο ωσ προσ 

κάποιο κριτιριο χωρίσ να υποβακμίςουν ζνα άλλο. Επιπλζον κεωροφνται ιςότιμεσ και μπορεί 

να είναι άπειρεσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ τεχνικζσ. Ρολλζσ 

μζκοδοι προςπακοφν να μετατρζψουν το πολυκριτθριακό πρόβλθμα ςε μονοκριτθριακό 

(scalarized problem). Αυτό μπορεί να γίνει εφκολα με τθν εφαρμογι μίασ αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ που υπολογίηει το ςτακμιςμζνο άκροιςμα των ηθτοφμενων κριτθρίων 

χρθςιμοποιϊντασ κάποιουσ ςυντελεςτζσ βάρουσ (linear scalarization):  

 F(x) = Σ{wi  * fi(x)} → min ( 1.4 ) 

Μια εναλλακτικι τεχνικι είναι να χρθςιμοποιθκεί μόνο ζνα από τα κριτιρια ωσ αντικειμενικι 

ςυνάρτθςθ. Τα υπόλοιπα μετατρζπονται ςε ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν με άνω όρια 

παραμζτρουσ εi (ε-constrained method) :  

 fj(x) → min 
fi(x) – εi ≤ 0, i ≠ j 

( 1.5 ) 

1.4.4 Νηεηεπμινιζηική ή ηοσαζηική Βεληιζηοποίηζη 

Οι βαςικζσ μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ κεωροφν ότι τα δεδομζνα του προβλιματοσ, δθλαδι ο 

χϊροσ τιμϊν των μεταβλθτϊν και τα όρια των περιοριςμϊν, είναι γνωςτά με ακρίβεια και 

ςτακερά και ότι ο υπολογιςμόσ τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ και των ςυναρτιςεων 

περιοριςμϊν είναι ντετερμινιςτικζσ διαδικαςίεσ, δθλαδι για τα ίδια επιχειριματα κα 

επιςτρζφονται τα ίδια αποτελζςματα κάκε φορά. Οι αλγόρικμοι που βαςίηονται ςε τζτοιεσ 

υποκζςεισ ονομάηονται αιτιοκρατικοί (Deterministic Optimization). 

Στθν πραγματικότθτα όμωσ οι υποκζςεισ αυτζσ ιςχφουν μόνο υπό ιδανικζσ ςυνκικεσ. Στθν 

επιςτιμθ του μθχανικοφ ςυγκεκριμζνα υπάρχουν πολλζσ αβεβαιότθτεσ. Οι τιμζσ των 

μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ που βρίςκονται κατά τθν μελζτθ δεν ςυμπίπτουν απαραίτθτα με τα 

αντίςτοιχα καταςκευαςτικά μεγζκθ, αφοφ ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ και οι δυνατότθτεσ των 

καταςκευαςτικϊν μζςων αναπόφευκτα ειςάγουν ατζλειεσ ςτα μζλθ του φορζα. Ακόμα και 

όταν οι μεταβλθτζσ αντιπροςωπεφουν τυποποιθμζνεσ διατομζσ, δθλαδι διακριτζσ τιμζσ, τα 

γεωμετρικά τουσ χαρακτθριςτικά μπορεί να παρουςιάηουν κάποια απόκλιςθ από τα 

προβλεπόμενα. Οι ιδιότθτεσ των δομικϊν υλικϊν, από τισ οποίεσ εξαρτάται το βάροσ, αλλά και 

τα όρια των περιοριςμϊν τάςεων και μετακινιςεων, δεν είναι εξαςφαλιςμζνεσ. Συνικωσ το 

βάροσ και κυρίωσ θ αντοχι παρουςιάηουν ςθμαντικι διακφμανςθ, γεγονόσ που φαίνεται και 

ςτουσ κανονιςμοφσ που κεςπίηουν ωσ χαρακτθριςτικι τιμι αυτι που ζχει υπζρβαςθ 95%. Αν το 

μοντζλο προςομοίωςθσ περιλαμβάνει και το ζδαφοσ τότε οι αβεβαιότθτεσ κλιμακϊνονται. 
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Επιπλζον θ φόρτιςθ δεν είναι ποτζ γνωςτι, ιδιαίτερα ςτα δυναμικά φαινόμενα. Θ κατανομι 

των ςτατικϊν φορτίων, τα φορτία κυκλοφορίασ μιασ γζφυρασ και θ ζνταςθ, κατεφκυνςθ και 

διάρκεια ενόσ ςειςμοφ βαςίηονται αναγκαςτικά ςε πικανοτικζσ κεωριςεισ. Τζλοσ πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι οι προαναφερκείςεσ αβεβαιότθτεσ ιςχφουν κατά τθ φάςθ μόρφωςθσ του 

μοντζλου προςομοίωςθσ, αλλά και κατά τθν διάρκεια τθσ επίλυςθσ, αφοφ τα μεγζκθ αυτά 

ςπάνια παρουςιάηουν χρονικι ςτακερότθτα. 

Ρολλζσ από αυτζσ τισ διακυμάνςεισ ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ τιμζσ τθσ αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ και των ςυναρτιςεων περιοριςμϊν, με αποτζλεςμα θ λφςθ που προκφπτει από 

τθν βελτιςτοποίθςθ να μθν είναι πράγματι θ καλφτερθ ι ακόμα και να μθν είναι εφικτι λόγω 

υπζρβαςθσ τθσ αςφάλειασ. Για τθν αντιμετϊπιςθ των αβεβαιοτιτων ζχουν αναπτυχκεί οι 

κλάδοι τθσ Βελτιςτοποίθςθσ Εφρωςτου Σχεδιαςμοφ (Robust Design Optimization)  και 

Βελτιςτοποίθςθσ με βάςθ τθν Αξιοπιςτία (Reliability Based Design Optimization). Οι μζκοδοι 

βελτιςτοποίθςθσ αυτισ τθσ κατθγορίασ επιχειροφν να άρουν τισ αβεβαιότθτεσ του μοντζλου. 

Τυπικά μελετοφν τισ χειρότερεσ εναλλακτικζσ περιπτϊςεισ (worst-case scenario) και 

χρθςιμοποιϊντασ το κριτιριο του Wald (Wald’s maximin rule).  

Μια εναλλακτικι προςζγγιςθ δίνει ο ςτοχαςτικόσ προγραμματιςμόσ (Stochastic Programming). 

Οι μζκοδοι αυτισ τθσ κατθγορίασ εκμεταλλεφονται το γεγονόσ ότι οι μθ ντετερμινιςτικζσ τιμζσ 

(π.χ. μεταβλθτϊν) υπακοφν ςε κάποια πικανοτικι κατανομι, που είναι γνωςτι ακριβϊσ ι 

μπορεί να προςεγγιςτεί. Σκοπόσ είναι βελτιςτοποίθςθ τθσ αναμενόμενθσ τιμισ τθσ 

αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ. 

Στον κλάδο του δομοςτατικοφ ςχεδιαςμοφ οι αβεβαιότθτεσ ςε φορτίςεισ και υλικά δεν 

λαμβάνονται υπόψθ άμεςα. Οι περιςςότεροι κανονιςμοί (π.χ. ΕΑΚ) ζχουν τθ φιλοςοφία τθσ 

ςχεδίαςθσ του φορζα για τισ οριακζσ καταςτάςεισ αντοχισ και λειτουργικότθτασ, 

χρθςιμοποιϊντασ ςυντελεςτζσ για το χειριςμό των μθ γραμμικϊν και δυναμικϊν (ςειςμόσ) 

φαινομζνων που παρουςιάηουν αβεβαιότθτεσ. Ωςτόςο θ εφαρμογι βελτιςτοποίθςθσ 

εφρωςτου ςχεδιαςμοφ παρζχει πιο οικονομικζσ λφςεισ από τισ αντίςτοιχεσ αιτιοκρατικζσ που 

ακολουκοφν τθν φιλοςοφία αυτι (Ρλεφρθσ Β., Λαγαρόσ Ν., Ραπαδρακάκθσ Μ.,  2008). 

1.5 Καηηγοπίερ Βεληιζηοποίηζηρ Καηαζκεςών 

Τα προβλιματα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν χαρακτθρίηονται ςυνικωσ από α) μεγάλο 

πλικοσ ςυνεχϊν, διακριτϊν ι και των δφο ειδϊν μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ, β) μία απλι 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και γ) ζμμεςεσ ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν, που δεν μποροφν να 

υπολογιςτοφν απευκείασ αλλά χρειάηεται ανάλυςθ του ςτατικοφ μοντζλου πρϊτα. Ανεξάρτθτα 

από τθν προθγοφμενθ διακριτοποίθςθ, μποροφμε να αναγνωρίςουμε τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ 

προβλθμάτων βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν (structural design optimization): 

 Βελτιςτοποίθςθ του μεγζκουσ των διατομϊν 

 Βελτιςτοποίθςθ του ςχιματοσ 

 Βελτιςτοποίθςθ τθσ τοπολογίασ 
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1.5.1 Βεληιζηοποίηζη Μεγέθοςρ Γιαηομών (Sizing Optimization) 

Στα προβλιματα αυτά τα μζλθ του φορζα (δοκοί, κολϊνεσ, πλάκεσ, κελφφθ, κτλ.) και οι κόμβοι 

ςφνδεςισ τουσ είναι γνωςτά πριν τθν διαδικαςία τθσ βελτιςτοποίθςθσ. Ηθτοφμενο είναι θ 

διαςταςιολόγθςθ τουσ, δθλαδι θ εφρεςθ των διατομϊν που να ελαχιςτοποιοφν το ςυνολικό 

βάροσ του φορζα χωρίσ να παραβιάηεται θ αςφάλεια. Είναι θ πρϊτθ χρονικά κατθγορία 

προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ που αςχολικθκαν οι μθχανικοί, ιδιαίτερα ςε δικτυωτοφσ 

φορείσ.  

Σε ζνα τυπικό πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ μεγζκουσ διατομϊν, οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ 

αντιπροςωπεφουν τισ διαςτάςεισ των διατομϊν των μελϊν του φορζα. Ωσ αντικειμενικι 

ςυνάρτθςθ λαμβάνεται ςυνικωσ το βάροσ, εκτόσ και αν το κόςτοσ τθσ καταςκευαςτικισ 

διαδικαςίασ είναι εφκολο να υπολογιςκεί, εφόςον οι διαςτάςεισ των μελϊν είναι γνωςτζσ. Οι 

ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν μοντελοποιοφν τισ απαιτιςεισ αντοχισ και λειτουργικότθτασ, οπότε 

ςυνικωσ διατυπϊνονται ςε όρουσ τάςεων ςτα ςτοιχεία του φορζα και μετακινιςεων κάποιων 

ι όλων από τουσ κόμβουσ του. 

Στα παραδείγματα βελτιςτοποίθςθσ μεγζκουσ διατομϊν ςυγκαταλζγεται θ εφρεςθ των 

βζλτιςτων διαςτάςεων και οπλιςμϊν των ορκογωνικϊν διατομϊν ςε φορείσ από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα, θ επιλογι των κατάλλθλων τυποποιθμζνων διατομϊν ςε δικτυωτζσ ι πλαιςιακζσ 

μεταλλικζσ καταςκευζσ και θ ελαχιςτοποίθςθ του πάχουσ των πλακϊν ι κελυφϊν. Στθν 

παροφςα εργαςία οι αρικμθτικζσ εφαρμογζσ, που περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια, ανικουν ςε 

αυτιν τθν κατθγορία προβλθμάτων. 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ μποροφν να είναι είτε ςυνεχισ είτε διακριτζσ, 

ενϊ δεν είναι ςπάνιο να ςυνυπάρχουν και τα δφο είδθ ςτο ίδιο πρόβλθμα (π.χ. διακριτζσ 

μεταβλθτζσ για τυποποιθμζνεσ διατομζσ δοκϊν και ςυνεχείσ μεταβλθτζσ για τα πάχθ πλακϊν). 

Συνικωσ τα μζλθ του φορζα χωρίηονται ςε ομάδεσ με κοινι διατομι. Θ ομαδοποίθςθ αυτι 

εξυπθρετεί πρακτικοφσ ςκοποφσ. Βζβαια ζτςι περιορίηεται θ δυνατότθτα οικονομίασ υλικοφ. 

Ραρόλα αυτά, το ςυνολικό κόςτοσ τθσ δόμθςθσ του φορζα μπορεί να μειϊνεται, αφοφ θ 

ςυμμετρία και ομοιομορφία του διευκολφνει τθν καταςκευι του ι και τθν παραγγελία 

προκαταςκευαςμζνων μελϊν που κα ςυναρμολογθκοφν ςτο εργοτάξιο. Ταυτόχρονα ελαττϊνει 

το πλικοσ των μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ, με αποτζλεςμα να μειϊνεται το υπολογιςτικό κόςτοσ 

τθσ βελτιςτοποίθςθσ.  

Ρροαπαιτοφμενο για τθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ είναι θ περιγραφι τθσ γεωμετρίασ του 

φορζα, δθλαδι των μελϊν του και των κόμβων ςφνδεςθσ, των ςτθρίξεων και των 

επιβαλλόμενων φορτίων. Ζπειτα ο μθχανικόσ κακορίηει ποιζσ διαςτάςεισ διατομϊν κα 

αποτελζςουν μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ και πϊσ το μοντζλο προςομοίωςθσ κα παραχκεί από 

αυτζσ με αυτόματθ διαδικαςία. Επίςθσ απαιτείται προςδιοριςμόσ του βάρουσ τθσ καταςκευισ 

ωσ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και των τάςεων και παραμορφϊςεων ωσ ςυναρτιςεων 

περιοριςμϊν. Το βάροσ τθσ καταςκευισ μπορεί να υπολογιςκεί γενικά άμεςα για κάκε 

ςυνδυαςμό διαςτάςεων διατομϊν. Οι περιοριςμοί όμωσ απαιτοφν ανάλυςθ του μοντζλου 
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προςομοίωςθσ, που ςυνικωσ πραγματοποιείται με τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων, 

χωρίσ να αποκλείονται μζκοδοι μθτρωικισ  ςτατικισ για απλοφσ ραβδόμορφουσ φορείσ. Τζλοσ 

επιλζγεται και εφαρμόηεται ο κατάλλθλοσ αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ.  

 

Σχιμα  1.3 Βελτιςτοποίθςθ μεγζκουσ διατομϊν ςε γζφυρα τφπου δικτυϊματοσ Pratt. 

1.5.2 Βεληιζηοποίηζη σήμαηορ (Shape Optimization) 

Αυτόσ ο κλάδοσ προβλθμάτων αςχολείται με τθν βελτιςτοποίθςθ των εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν περιγραμμάτων του φορζα, προκειμζνου να επιτευχκεί οικονομία υλικοφ. Σχετικζσ 

μεκοδολογίεσ αναπτφχκθκαν μεταγενζςτερα τθσ βελτιςτοποίθςθσ μεγζκουσ διατομϊν. Αυτό 

οφείλεται τόςο ςτθν μεγαλφτερθ πολυπλοκότθτα των προβλθμάτων όςο και ςτθν απαίτθςθ ςε 

υπολογιςτικι ιςχφ. Σιμερα ζχουν αναπτυχκεί εξελιγμζνεσ τεχνικζσ μοντελοποίθςθσ 

πολφπλοκων γεωμετριϊν, που υποςτθρίηονται από τα ςφγχρονα υπολογιςτικά ςυςτιματα.  

Θ βελτιςτοποίθςθ ςχιματοσ μπορεί να επιτφχει ιδιαίτερα καλι εκμετάλλευςθ του υλικοφ 

ειδικά αν ςυνδυαςκεί με βελτιςτοποίθςθ μεγζκουσ ι τοπολογίασ. Πμωσ ςε ςυμβατικζσ 

καταςκευζσ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ θ γεωμετρία των φορζων είναι ςυνικωσ προκακοριςμζνθ 

και ακολουκεί ςυνικωσ εμπειρικζσ μεκοδολογίεσ, τθν φιλοςοφία των κανονιςμϊν και 
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πρακτικζσ που εξυπθρετοφν τθν οικονομικι και εφκολθ δόμθςθ του φορζα. Θ βελτιςτοποίθςθ 

ςχιματοσ δεν εφαρμόηεται ευρζωσ ςτο ςφνολο του φορζα, αλλά πικανόν να είναι 

αποτελεςματικι για μεμονωμζνεσ λεπτομζρειεσ όπωσ οπζσ. 

Σε ζνα πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ ςχιματοσ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ είναι οι ςυντεταγμζνεσ 

των κόμβων του εξωτερικοφ ςυνόρου και πικανϊν εςωτερικϊν. Το εξωτερικό περίγραμμα 

μεταβάλλεται και ςτθν βελτιςτοποίθςθ μεγζκουσ διατομϊν. Εδϊ όμωσ θ μεταβολι δεν είναι 

απαραίτθτα ομοιόμορφθ, με αποτζλεςμα το ςφνορο να παραμορφωκεί ϊςτε να ακολουκεί 

καλφτερα τισ ροζσ τάςεων. Ωσ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ κεωρείται το βάροσ και ωσ 

ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν οι τάςεισ και παραμορφϊςεισ του φορζα, όπωσ και ςτθ 

βελτιςτοποίθςθ μεγζκουσ.   

Θ βελτιςτοποίθςθ ςχιματοσ πάντωσ δεν μπορεί να εφαρμοςτεί απευκείασ. Και εδϊ είναι 

απαραίτθτθ θ περιγραφι τθσ γεωμετρίασ του φορζα. Το ςχιμα των ςυνόρων προςδιορίηεται 

τελικά από τθ μζκοδο βελτιςτοποίθςθσ, όμωσ είναι απαραίτθτθ μια αρχικι εκτίμθςθ. Ο 

μθχανικόσ κα πρζπει να περιγράψει τισ καμπφλεσ των περιγραμμάτων και να τισ εξαρτιςει από 

ςθμεία ελζγχου, οι ςυντεταγμζνεσ των οποίων κα είναι οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ. Για τα 

εςωτερικά ςφνορα ειδικά χρειάηεται ρθτόσ κακοριςμόσ του πλικουσ και τθσ αρχικισ κζςθσ 

τουσ. Ζπειτα πρζπει να προςδιοριςκοφν οι ςτθρίξεισ και τα φορτία του φορζα. Για να 

ελεγχκοφν οι περιοριςμοί του προβλιματοσ γίνεται ανάλυςθ με τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων, θ οποία προαπαιτεί τθν γζνεςθ δικτφου (mesh), που τϊρα ζχει μεταβλθτά ςφνορα. 

Τζλοσ επιλζγεται κατάλλθλοσ αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ. Σε αντίκεςθ με τα προβλιματα 

βελτιςτοποίθςθσ μεγζκουσ διατομϊν, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ δεν 

είναι γενικϊσ διακριτζσ, οπότε δεν αποκλείονται αλγόρικμοι που είναι αποτελεςματικοί μόνο 

ςε ςυνεχι προβλιματα.  

 
Σχιμα  1.4 Βελτιςτοποίθςθ ςχιματοσ ςε δοκό με οπζσ. 
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1.5.3 Βεληιζηοποίηζη Σοπολογίαρ (Topology Optimization) 

Θ βελτιςτοποίθςθ τοπολογίασ αποςκοπεί ςτθν ςφλλθψθ τθσ μορφισ και διάταξθσ (layout) του 

φορζα που να ανταποκρίνεται όςο το δυνατόν αποτελεςματικότερα ςτισ ςυνκικεσ ςτιριξθσ και 

φόρτιςθσ. Μεκοδολογίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ τοπολογίασ 

ζχουν αναπτυχκεί ςυςτθματικά τα τελευταία μόλισ χρόνια. Οι μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ 

ςχιματοσ ζχουν εφαρμογι ςε προβλιματα με κακοριςμζνθ γεωμετρία, δθλαδι ζχει δοκεί 

ςυνικωσ θ γενικι μορφι του περιγράμματοσ, το πλικοσ και οι κζςεισ των οπϊν. Αντίκετα ςτθ 

βελτιςτοποίθςθ τοπολογίασ αυτά δεν είναι δεδομζνα. 

Οι διάφορεσ μεκοδολογίεσ καταλιγουν ςτθν εφρεςθ μιασ γεωμετρίασ για τον φορζα 

ξεκινϊντασ από ζνα πολφ απλό γεωμετρικό ςχιμα, όπωσ ζνα πρίςμα. Διαδοχικά αφαιροφνται 

οι περιοχζσ υλικοφ που ςυμβάλλουν λιγότερο ςτθν ανάλθψθ τθσ φόρτιςθσ. Θ τελικι διάταξθ 

που προκφπτει μπορεί να λθφκεί ωσ ςθμείο ζναρξθσ για περαιτζρω βελτίωςθ μζςω 

αλγορίκμων βελτιςτοποίθςθσ ςχιματοσ. Θ αρχικι αυτι γεωμετρία πάντωσ, αν και επιτυγχάνει 

βζλτιςτθ εκμετάλλευςθ του διατικζμενου υλικοφ, ςυχνά δεν είναι εφαρμόςιμθ ι είναι 

αντιοικονομικι λόγω δυςκολίασ καταςκευισ τθσ. Για τθν αποφυγι τζτοιων καταςτάςεων 

μποροφν να επιβλθκοφν καταςκευαςτικοί περιοριςμοί που αντικατοπτρίηουν τισ δυνατότθτεσ 

των μζςων παραγωγισ. 

Κάποιεσ από τισ πλζον διαδεδομζνεσ μεκοδολογίεσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

βελτιςτοποίθςθσ τοπολογίασ είναι οι: 

 Homogenization method (Bendsoe and Kikuchi, 1988) 

 Solid Isotropic Material with Penalisation (SIMP) (Bendsoe 1989, Buhl et al. 2000, 
Rozvany 2001) 

 Simultaneous Analysis and Design (SAND) (Haftka 1985, Orozco 1997) 

 Evolutionary Structural Optimization (ESO) (Xie and Stephen 1993) 

 Fully Stressed Design (FSD) (Topping 1983, Hinton and Sienz 1993, Papadrakakis et al. 
1996)  

 
Θ τελευταία τεχνικι δεν είναι μζκοδοσ βελτιςτοποίθςθσ κατά τθν ςυμβατικι ζννοια 
(μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ, αντικειμενικι ςυνάρτθςθ, περιοριςμοί). Είναι όμωσ ιδιαίτερα 
αποτελεςματικι αφοφ ςυγκλίνει με λίγεσ επαναλιψεισ αφαιρϊντασ ςταδιακά τισ περιοχζσ 
υλικοφ που δεν εντείνονται πλιρωσ (hard kill). Είναι επίςθσ αρκετά απλι ςτθν εφαρμογι τθσ, 
κακϊσ δεν απαιτείται υπολογιςμόσ παραγϊγων, ενϊ μπορεί να εφαρμοςτεί εφκολα ςε 
προβλιματα δφο και τριϊν διαςτάςεων. Θ αυτονομία από υπολογιςμοφσ παραγϊγων 
επιτρζπει τθν εφαρμογι μεταευριςτικϊν αλγορίκμων βελτιςτοποίθςθσ, όπωσ θ Evolutionary 
Strategies (Papadrakakis et al. 1998). Ζτςι αντιμετωπίηονται και προβλιματα με διακριτοφσ 
χϊρουσ τιμϊν των μεταβλθτϊν, που εμφανίηονται αρκετά ςυχνά ςτο βζλτιςτο ςχεδιαςμό 
καταςκευϊν. Ωςτόςο είναι πικανόν θ μζκοδοσ FSD να ζχει μειωμζνθ απόδοςθ, αν εφαρμοςτεί 
χωρίσ τροποποίθςθ ςε προβλιματα με πολλαπλά υλικά, με μετακινιςεισ ωσ περιοριςμοφσ ι με 
ζντονθ υπερςτατικότθτα, θ οποία ςυνεπάγεται πολλζσ εναλλακτικζσ τροχιζσ τάςεων. 
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Σχιμα  1.5 Βελτιςτοποίθςθ τοπολογίασ ςε καρζκλα Generico. Ο τελικόσ φορζασ μπορεί να 

καταςκευαςτεί εφκολα κάνοντασ χριςθ τθσ τεχνολογίασ 3D printing. 

1.5.4 ςνδςαζμοί 

Δεν αποκλείεται ο ςυνδυαςμόσ των παραπάνω προβλθμάτων βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ 

καταςκευϊν. Συχνά εκτελείται βελτιςτοποίθςθ τοπολογίασ ϊςτε να κακοριςτεί θ αρχικι 

γεωμετρία του φορζα. Με δεδομζνθ αυτιν μποροφμε ζπειτα να ςυνεχίςουμε ςε 

βελτιςτοποίθςθ ςχιματοσ για το ραφινάριςμα των ςυνόρων ι να διακρίνουμε τον φορζα ςε 

μζλθ και να εφαρμόςουμε βελτιςτοποίθςθ μεγζκουσ διατομϊν για τθν επιλογι των 

διαςτάςεων τουσ. Επομζνωσ οι παραπάνω διαφορετικζσ μζκοδοι εφαρμόηονται διαδοχικά. Θ 

ταυτόχρονθ εφαρμογι τουσ είναι πιο πολφπλοκθ αλλά όχι αδφνατθ. Για παράδειγμα αρκετζσ 

ζρευνεσ (π.χ. Ahrari, Atai & Deb, 2014 )  ζχουν αφιερωκεί ςτθν ταυτόχρονθ βελτιςτοποίθςθ 

τοπολογίασ, ςχιματοσ και μεγζκουσ για δικτυϊματα, χρθςιμοποιϊντασ ςυνικωσ ςτοχαςτικοφσ 

αλγορίκμουσ βελτιςτοποίθςθσ. 

1.6 Αλγόπιθμοι Βεληιζηοποίηζηρ 

Δεν υπάρχει αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ που να μπορεί να επιλφςει αποδοτικά όλεσ τισ 

κατθγορίεσ προβλθμάτων. Θ αποτελεςματικότθτα ενόσ αλγορίκμου ποικίλει ανάλογα με τα 

χαρακτθριςτικά του κάκε προβλιματοσ. Οι περιςςότερεσ μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ 

αναπτφςςονται και δοκιμάηονται για μια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία προβλθμάτων. Ρροκείμενου 

να εφαρμοςτοφν ςε διαφορετικά προβλιματα, πρζπει να αναπροςαρμοςτοφν, κάτι που δεν 

είναι πάντα δυνατό, τουλάχιςτον χωρίσ να αλλάξει θ λογικι του αλγορίκμου. Ζτςι είναι 

αναμενόμενο να ζχει αναπτυχκεί μεγάλο πλικοσ διαφορετικϊν αλγορίκμων βελτιςτοποίθςθσ. 
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Ζνασ γενικόσ διαχωριςμόσ των μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται ςτο βζλτιςτο ςχεδιαςμό 

καταςκευϊν είναι: 

 Μακθματικζσ μζκοδοι 

 Μεταευριςτικζσ μζκοδοι 

1.6.1 Μαθημαηικέρ Μέθοδοι 

Ο κλάδοσ των εφαρμοςμζνων μακθματικϊν που αςχολείται με τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 

βελτιςτοποίθςθσ ονομάηεται Μακθματικόσ Ρρογραμματιςμόσ (Mathematical Programming). 

Βαςίςτθκε ςτον λογιςμό των μεταβολϊν (calculus of variations) και αναπτφχκθκε παράλλθλα με 

τθν οικονομικι επιςτιμθ και τθν επιχειρθςιακι ζρευνα. Τον 20ο αιϊνα οι μθχανικοί ξεκινοφν 

για πρϊτθ φορά να εφαρμόηουν μεκόδουσ του Μακθματικοφ Ρρογραμματιςμοφ ςτον βζλτιςτο 

ςχεδιαςμό καταςκευϊν. 

Κάποιεσ ςθμαντικζσ υποκατθγορίεσ του Μακθματικοφ Ρρογραμματιςμοφ είναι: 

 Κυρτόσ Ρρογραμματιςμόσ (Convex Programming). Μελετϊνται προβλιματα 

βελτιςτοποίθςθσ, ςτα οποία θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και οι ςυναρτιςεισ 

περιοριςμϊν είναι κυρτζσ. Οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ επίςθσ ανικουν ςε κυρτά 

υποςφνολα του διανυςματικοφ χϊρου. Τζτοια προβλιματα παρουςιάηουν τθν ευκολία, 

ότι ζνα τοπικό ελάχιςτο είναι και ολικό. 

 Γραμμικόσ Ρρογραμματιςμόσ (Linear Programming). Αποτελεί ειδικι περίπτωςθ του 

κυρτοφ προγραμματιςμοφ, όπου θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και οι ςυναρτιςεισ 

περιοριςμϊν είναι γραμμικζσ, οπότε θ περιοχι εφικτϊν ςχεδιαςμϊν είναι κυρτό 

πολφεδρο. Θ βζλτιςτθ λφςθ αναηθτείται ςτο όριο του πολυζδρου και ςυνικωσ ςτισ 

γωνίεσ του. 

 Τετραγωνικόσ Ρρογραμματιςμόσ (Quadratic Programming). Στα προβλιματα αυτά θ 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ είναι δευτζρασ τάξθσ, ενϊ οι περιοριςμοί είναι γραμμικζσ 

ςυναρτιςεισ των μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ. Για ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ τθσ 

αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ το πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ μπορεί να είναι κυρτό. 

 Γεωμετρικόσ Ρρογραμματιςμόσ (Geometric Programming). Στα γεωμετρικά 

προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ, οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ είναι κετικοί αρικμοί, θ 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και οι ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν ανιςοτιτων είναι 

πολυϊνυμα, ενϊ οι ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν ιςοτιτων είναι μονϊνυμα. Τα 

προβλιματα αυτά γενικά δεν είναι κυρτά. Μποροφν όμωσ να μετατραποφν ςε κυρτά με 

κατάλλθλθ τροποποίθςθ των μεταβλθτϊν και ςυναρτιςεων τουσ.  
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 Μθ Γραμμικόσ Ρρογραμματιςμόσ (Non Linear Programming). Εδϊ ανικουν οι 

αλγόρικμοι που αντιμετωπίηουν προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ ςτα οποία κάποιεσ 

ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν ι αντικειμενικζσ είναι μθ γραμμικζσ. Θ κατθγορία αυτι ζχει 

τθ μεγαλφτερθ ςθμαςία για τον βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν, αφοφ οι τάςεισ και 

παραμορφϊςεισ, που ςυνικωσ εκλζγονται ωσ περιοριςμοί, παρουςιάηουν ζντονθ μθ 

γραμμικότθτα.  

 Ακζραιοσ προγραμματιςμόσ (Integer Programming). Μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ που 

αςχολοφνται με προβλιματα ςτα οποία κάποιεσ (Mixed Integer Programming) ι όλεσ 

(Pure Integer Programming) οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ παίρνουν μόνο διακριτζσ 

ακζραιεσ τιμζσ. Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και οι ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν μπορεί να 

είναι γραμμικζσ (Linear Integer Programming) ι μθ γραμμικζσ (Non Linear Integer 

Programming).   

 Δυναμικόσ Ρρογραμματιςμόσ (Dynamic Programming). Ο δυναμικόσ προγραμματιςμόσ 

περιλαμβάνει μεκοδολογίεσ οι οποίεσ διαςποφν ζνα περίπλοκο πρόβλθμα ςε πολλά 

απλοφςτερα τα οποία επαναλαμβάνονται. Αν και δεν αφορά μόνο τον κλάδο τθσ 

βελτιςτοποίθςθσ, ςυχνά μπορεί να εφαρμοςτεί αποτελεςματικά. Για παράδειγμα το 

πρόβλθμα εφρεςθσ τθσ ολικά βζλτιςτθσ λφςθσ ανάγεται ςτθν εφρεςθ τοπικά βζλτιςτων 

λφςεων. Κακζνα από τα τοπικά βζλτιςτα βρίςκεται μια μόνο φορά και αποκθκεφεται. 

Στθ ςυνζχεια τα τοπικά αυτά ελάχιςτα ςυνδυάηονται για τθν εφρεςθ του ολικοφ 

βζλτιςτου. Ζτςι πετυχαίνεται ςθμαντικι μείωςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ. 

Ρολλζσ μζκοδοι μακθματικοφ προγραμματιςμοφ εγγυϊνται τθν εφρεςθ βζλτιςτθσ λφςθσ μετά 

από πεπεραςμζνο αρικμό επαναλιψεων. Από τισ πλζον διαδεδομζνεσ τζτοιεσ μεκόδουσ είναι ο 

αλγόρικμοσ Simplex (Dantzig 1947) για προβλιματα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, οι 

επεκτάςεισ του Simplex  για προβλιματα τετραγωνικοφ προγραμματιςμοφ και πολλοί 

αλγόρικμοι για ςυνδυαςτικι βελτιςτοποίθςθ. Οι αλγόρικμοι αυτοί επιδιϊκουν τον ακριβι 

προςδιοριςμό τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ, αλλά ζχουν περιοριςμζνο πεδίο εφαρμογισ. 

Στον βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν οι προθγοφμενεσ μζκοδοι δεν εφαρμόηονται γενικά. 

Αντίκετα προτιμοφνται αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ που δεν υπολογίηουν τθν ακριβι λφςθ, 

αλλά τθν προςεγγίηουν ςυγκλίνοντασ μετά από διαδοχικζσ επαναλιψεισ (iterative methods). 

Κάποιεσ από τισ πλζον διαδεδομζνεσ είναι οι: 

 Mζκοδοi Sequential Quadratic Programming  (SQP) (Belegundu and Arora 1985, 

Thanedar et al. 1986,  Papadrakakis et al. 1996) για μικρά, μεςαία και μεγάλα 

προβλιματα υπό περιοριςμοφσ. Οι αλγόρικμοι αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι ιδιαίτερα 

αποτελεςματικοί για τθν επίλυςθ προβλθμάτων βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν.  

 Θ μζκοδοσ Conditional Gradient Method (CRG) ( Frank & Wolfe 1956) 

 Οι μζκοδοι Feasible Directions Methods (MFD) (Zoutendijk 1960) για προβλιματα με 

ανιςοτικοφσ περιοριςμοφσ. Σε κάκε επανάλθψθ προςδιορίηεται μια διεφκυνςθ, τζτοια 

ϊςτε για μια μικρι κίνθςθ να μθν καταλιγει εκτόσ εφικτισ περιοχισ και ζνα αρκετά 

μικρό βιμα, τζτοιο ϊςτε θ νζα λφςθ να είναι καλφτερθ από τθν προθγοφμενθ.  
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 Θ μζκοδοσ Generalized Reduced Gradient (GRG) (Lasdon et al. 1978) 

 Θ μζκοδοσ Method of Moving Asymptotes (MMA) (Svanberg 1987) 

 Διάφορεσ μζκοδοι Trust‐Region Method (TRM) (όπωσ Conn et al. 2000), που 

αναπτφςςονται τα τελευταία χρόνια 

Οι επαναλθπτικοί αυτοί αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ γενικά κάνουν χριςθ τθσ πρϊτθσ 

(gradient) ι δευτζρασ (hessian) παραγϊγου των αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων και περιοριςμϊν, 

προκειμζνου να κακοδθγιςουν τθν αναηιτθςθ.  Ζτςι θ διαδικαςία είναι ντετερμινιςτικι και 

ςυγκλίνει γριγορα ςτθν βζλτιςτθ λφςθ. Συνικωσ ςε κάκε επανάλθψθ πραγματοποιείται 

ανάλυςθ ευαιςκθςίασ για τον υπολογιςμό των παραγϊγων. Ωςτόςο  το όφελοσ από τον μικρό 

αρικμό επαναλιψεων ςυχνά περιορίηεται από το μεγάλο υπολογιςτικό κόςτοσ τθσ ανάλυςθσ 

ευαιςκθςίασ. Επιπλζον οι μζκοδοι αυτζσ παγιδεφονται εφκολα ςε τοπικά ακρότατα και δεν 

παρουςιάηουν τόςο καλι ςυμπεριφορά ςε προβλιματα ζντονα μθ γραμμικά με πολλοφσ 

περιοριςμοφσ, όπωσ είναι ο βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ καταςκευϊν. Τζλοσ ο υπολογιςμόσ των 

παραγϊγων προχποκζτει τθν δυνατότθτα αναλυτικισ ζκφραςθσ των ςυναρτιςεων του 

προβλιματοσ. Κάτι τζτοιο δεν είναι δυνατόν να εφαρμοςτεί ςε εμπορικά προγράμματα 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων, όπου λεπτομζρειεσ υπολογιςμοφ αποκρφπτονται από τον χριςτθ. 

1.6.2 Μεηαεςπιζηικέρ Μέθοδοι 

Μια άλλθ μεγάλθ κατθγορία αλγορίκμων βελτιςτοποίθςθσ είναι οι μεταευριςτικζσ μζκοδοι 

(Metaheuristics). Ππωσ και οι επαναλθπτικζσ μζκοδοι (iterative methods) του μακθματικοφ 

προγραμματιςμο, ςυγκλίνουν διαδοχικά ςε μία προςζγγιςθ τθσ πραγματικά βζλτιςτθσ λφςθσ. 

Ωςτόςο οι μεταευρετικζσ μζκοδοι δεν απαιτοφν πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόβλθμα που 

επιλφουν, πζρα από τον υπολογιςμό των τιμϊν ςυναρτιςεων περιοριςμϊν και τθσ 

αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ. Ζτςι μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε πολφ περιςςότερεσ κατθγορίεσ 

προβλθμάτων, ακόμα και αν  οι υπολογιςμοί των ςυναρτιςεων δεν είναι γνωςτοί ςε αυτόν που 

εφαρμόηει τθ μζκοδο βελτιςτοποίθςθσ ι αν οι ςυναρτιςεισ του προβλιματοσ  δεν είναι 

διαφορίςιμεσ ι αν οι ακριβζσ τιμζσ των παραμζτρων παρουςιάηουν αβεβαιότθτεσ ι 

διακυμάνςεισ. Επίςθσ μπορεί να είναι πιο αποδοτικζσ από τισ μεκόδουσ του μακθματικοφ 

προγραμματιςμοφ, ανάλογα με το πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ και τα διακζςιμα υπολογιςτικά 

μζςα. 

Οι μεταευριςτικζσ μζκοδοι είναι αρκετά ςφγχρονεσ. Οι πρϊτοι μθ μακθματικοί αλγόρικμοι 

αναπτφχκθκαν από τουσ Robbins & Monro (1951) και από τουσ Kiefer & Wolfowitz (1952), ςτθν 

προςπάκεια να δϊςουν προςεγγιςτικζσ λφςεισ ςε ςτοχαςτικά προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ. 

Το 1962 θ ομάδα του βιολόγου Baricelli ανζπτυξε μια μζκοδο αναηιτθςθσ, θ οποία 

χρθςιμοποιεί ζνα μοντζλο προςομοίωςθσ τθσ εξζλιξθσ ςτθν φφςθ. Το 1963 ο Raistrigin πρότεινε 

ζναν αλγόρικμο τυχαίασ αναηιτθςθσ (Random Search). 

Στουσ μεταευριςτικοφσ αλγορίκμουσ χρθςιμοποιείται ζνασ πλθκυςμόσ πικανϊν λφςεων, 

κακεμία από τισ οποίεσ αντιπροςωπεφει ζναν διαφορετικό ςχεδιαςμό. Κάκε τζτοια λφςθ 
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βρίςκεται ανεξάρτθτα από τισ υπόλοιπεσ, αλλά ςε κάποιο βιμα κάκε επανάλθψθσ 

επικοινωνοφν, ϊςτε να ανταλλάξουν πλθροφορίεσ για τθν βζλτιςτθ λφςθ που ςυναντικθκε 

μζχρι τότε. Ζτςι εξερευνάται ο χϊροσ ςχεδιαςμοφ και θ αναηιτθςθ κακοδθγείται προσ τθν 

περιοχι τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ από τθν εμπειρία που ζχει αποκτθκεί με τουσ ςχεδιαςμοφσ που 

ζχουν ιδθ δοκιμαςτεί αντί για τθν παράγωγο. Σε κάκε επανάλθψθ για τθν ανανζωςθ των 

διανυςμάτων μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςτοχαςτικοί τελεςτζσ και 

τυχαίοι αρικμοί αντί για αιτιοκρατικοφσ μακθματικοφσ υπολογιςμοφσ. Θ αρχικι επιλογι των 

πικανϊν λφςεων μπορεί επίςθσ να είναι τυχαία. 

Θ λφςθ ςτθν οποία καταλιγει θ μζκοδοσ δεν είναι θ βζλτιςτθ αλλά μια προςζγγιςθ αυτισ, με 

ακρίβεια που εξαρτάται από τισ ςυνκικεσ του προβλιματοσ και τισ παραμζτρουσ τθσ μεκόδου. 

Μάλιςτα οι μεταευριςτικοί αλγόρικμοι δεν μποροφν να εγγυθκοφν τθν ςφγκλιςθ ςτθν ολικά 

βζλτιςτθ λφςθ, ακόμα και αν αυτι υπάρχει.  Λόγω τθσ μεγάλθσ και τυχαίασ διαςποράσ των 

πικανϊν λφςεων ςτο χϊρο ςχεδιαςμοφ, οι μζκοδοι αυτζσ δεν παγιδεφονται εφκολα ςε τοπικά 

ελάχιςτα, οπότε είναι κατάλλθλεσ για κακολικι βελτιςτοποίθςθ (global optimization). Σίγουρα 

κάποια μζλθ του πλθκυςμοφ κα παγιδευτοφν ςε τοπικά ελάχιςτα, ίςωσ για όλθ τθν υπόλοιπθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. Ωςτόςο κάποια από τα υπόλοιπα κα κινθκοφν προσ το ολικό 

ελάχιςτο με μεγάλθ πικανότθτα.  Συνικωσ παρουςιάηεται αρχικά ταχεία ςφγκλιςθ προσ τθν 

περιοχι του ολικοφ ελαχίςτου, αλλά ςτθ ςυνζχεια θ ςφγκλιςθ αυτι επιβραδφνεται και θ 

απόδοςθ μειϊνεται.  

Στθν εργαςία αυτι κα χρθςιμοποιθκοφν μεταευριςτικοί αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ. Μερικοί 
από τουσ πλζον διαδεδομζνουσ είναι: 

1. Θ μζκοδοσ των Γενετικϊν Αλγορίκμων (Genetic Algorithms - GA). Αναπτφχκθκε από τον 
J.Holland ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970. Εμπνζεται από τθν επιςτιμθ τθσ βιολογίασ. Σε 
αυτιν τα μζλθ του πλθκυςμοφ κωδικοποιοφνται ςε δυαδικι μορφι ϊςτε να 
προςομοιάηουν χρωμοςϊματα. Χρθςιμοποιεί τουσ γενετικοφσ τελεςτζσ τθσ μετάλλαξθσ 
(mutation) και του ςυνδυαςμοφ (recombination), ϊςτε να δθμιουργιςει τα χρωμοςϊματα 
και να επιλζξει αυτό με τθν καλφτερθ ςυνάρτθςθ ποιότθτασ (fitness function). Ζχει 
εφαρμοςτεί επιτυχθμζνα ςε πολλά προβλιματα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν. 

2. Θ μζκοδοσ των Στρατθγικϊν Εξζλιξθσ (Evolutionary Strategies - ES). Αναπτφχκθκε από τουσ 
I. Rechenberg (1973) και H.P. Schwefel (1981). Και αυτι προςομοιάηει τθν βιολογικι 
εξζλιξθ. Ραρουςιάηεται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 2.5 

3. Θ μζκοδοσ τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ (Differential Evolution – DE). Ρροτάκθκε από τουσ Storn 
και Price το 1997. Ρρόκειται για μια πολφ απλι μζκοδο που επίςθσ εμπνζεται από τθ 
βιολογικι εξζλιξθ. Ραρουςιάηεται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 2.5 

4. Θ μζκοδοσ τθσ Βελτιςτοποίθςθσ Σμινουσ Σωματιδίων (Particle Swarm Optimization – PSO). 
Αναπτφχκθκε το 1995 από τουσ J.Kennedy και R.Eberhart. Ρροςομοιάηει τθν κοινωνικι 
ςυμπεριφορά ενόσ πλθκυςμοφ οργανιςμϊν κακϊσ αναηθτοφν κάποιον πόρο. 
Ραρουςιάηεται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 2.4 
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5. Θ μζκοδοσ τθσ  Βελτιςτοποίθςθσ με Αποικίεσ Μυρμθγκιϊν (Ant Colony Optimization - ACO). 
Ειςιχκθκε από τον M.Dorigo το 1992. Θ μζκοδοσ εμπνζεται από τθ ςυμπεριφορά των 
μυρμθγκιϊν κακϊσ αναηθτοφν κάποια διαδρομι μεταξφ τθσ αποικίασ τουσ και μιασ πθγισ 
τροφισ. Τα μυρμιγκια κινοφνται τυχαία και μόλισ βρουν τροφι επιςτρζφουν ςτθν αποικία 
αφινοντασ ζνα ίχνοσ από φερορμόνεσ. Πταν ζνα άλλο μυρμιγκι βρει το ίχνοσ, ςταματάει 
να κινείται τυχαία και το ακολουκεί ενιςχφοντάσ το. Διαφορετικά οι φερορμόνεσ 
εξατμίηονται ςταδιακά, ιδιαίτερα ςε μεγάλα μονοπάτια. Τα μεγάλα μονοπάτια 
αντιπροςωπεφουν τοπικά ελάχιςτα και με τθν εξάτμιςθ ο αλγόρικμοσ αποφεφγει να 
παγιδεφεται ςε αυτά. Ζχουν διατυπωκεί πολλζσ παραλλαγζσ του αλγορίκμου. Για κάποιεσ 
από αυτζσ ζχει αποδειχκεί θ ςφγκλιςθ.    

6. Θ μζκοδοσ τθσ Βελτιςτοποίθςθσ με Ανόπτθςθ (Simulated Annealing - SA). Ρεριγράφθκε από 
τουσ S.Kirkpatrick, C. Daniel Gelatt και Mario P. Vecchi (1983) και V.Cerny (1985). Εμπνζεται 
από τθ μεταλλουργία και προςομοιάηει τθν τυχαία κίνθςθ των μορίων ενόσ μεταλλικοφ 
ςϊματοσ κατά τθν ψφξθ του. Κακϊσ θ κερμοκραςία μειϊνεται ςταδιακά, τα μόρια 
αναηθτοφν τθν κζςθ με τθν ελάχιςτθ κερμοδυναμικι ενζργεια, μζχρι να επζλκει ιςορροπία.  
Χρθςιμοποιείται ςυχνά ςε προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ με διακριτζσ μεταβλθτζσ. 

7. Θ μζκοδοσ τθσ Αναηιτθςθσ Αρμονίασ (Harmony Search - HS). Δθμιουργικθκε από τον 
Z.W.Geem το 2001. Μιμείται τον αυτοςχεδιαςμό μιασ μπάντασ μουςικϊν. Κάκε μουςικόσ 
αντιςτοιχεί ςε μία μεταβλθτι ςχεδιαςμοφ, το εφροσ τόνου του ςτο ςφνολο τιμϊν τθσ 
μεταβλθτισ, θ μουςικι αρμονία που πετυχαίνεται ςτθ πικανι λφςθ τθσ επανάλθψθσ και θ 
απόκριςθ του κοινοφ ςτθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ. Θ αρμονία βελτιϊνεται ςε κάκε 
επανάλθψθ με αυτοςχεδιαςμό ι επιςτροφι ςε παλιότερθ νότα για κάκε μουςικό.  

Οι μζκοδοι GA, ES και DE ανικουν ςτουσ εξελικτικοφσ αλγορίκμουσ (Evolutionary Algorithms). 

Κοινό χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ χριςθ ςτοχαςτικϊν τελεςτϊν αναπαραγωγισ 

(reproduction), μετάλλαξθσ (mutation), ςυνδυαςμοφ (recombination) και επιλογισ (selection) 

ϊςτε να επιλεγοφν τα καταλλθλότερα προσ επιβίωςθ (fitness) μζλθ του πλθκυςμοφ. Οι μζκοδοι 

PSO και ACO ανικουν ςτουσ αλγορίκμουσ νοθμοςφνθσ ςμινουσ (Swarm Intelligence) που 

μιμοφνται τθ ςυμπεριφορά ενόσ αποκεντρωμζνου πλθκυςμοφ ανεξάρτθτων μελϊν. Κάποιεσ 

μζκοδοι (HS, SA) δεν χρθςιμοποιοφν πλθκυςμοφσ, αλλά μόνο μια πικανι λφςθ κάκε φορά. 

Είναι επίςθσ δυνατό κάποια μζκοδοσ (π.χ. SA) να εφαρμόηει διαδοχικά τοπικζσ μακθματικζσ 

μεκόδουσ αναηιτθςθσ αντί να χρθςιμοποιεί τθν εμπειρία ενόσ πλθκυςμοφ.  

Οι μεταευρετικοί αλγόρικμοι παρουςιάηουν πολλά πλεονεκτιματα που ευνοοφν τθν εφαρμογι 

τουσ ςε προβλιματα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν: 

 Θ τυχθματικότθτα και θ χριςθ πλθκυςμϊν εμποδίηει τθν παγίδευςι τουσ ςε τοπικά ελάχιςτα. 

Αυτό είναι βαςικό πρόβλθμα των μακθματικϊν μεκόδων ςε ζντονα μθ γραμμικά 

προβλιματα.  

 Επίςθσ χρθςιμοποιοφν ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ για το εκάςτοτε πρόβλθμα και δεν χρειάηονται 

παραγωγίςιμεσ ςυναρτιςεισ και αναλφςεισ ευαιςκθςίασ. Αυτό επιτρζπει τον ςυνδυαςμό 

τουσ με εμπορικά λογιςμικά πεπεραςμζνων ςτοιχείων, που δεν εκκζτουν ςτο χριςτθ τα 

μθτρϊα (π.χ. δυςκαμψίασ, απόςβεςθσ,  κτλ.) και τουσ υπολογιςμοφσ. 

 Θ τυχθματικι φφςθ των τελεςτϊν και το πλικοσ των εξεταηόμενων λφςεων ςε κάκε 

επανάλθψθ διευκολφνουν το ςυνδυαςμό τουσ με τεχνικζσ δειγματολθψίασ (sampling) για τθν 

επίλυςθ ςτοχαςτικϊν προβλθμάτων. 
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 Οι περιςςότερεσ μεταευριςτικζσ μζκοδοι μποροφν να αντιμετωπίςουν προβλιματα με 

διακριτζσ μεταβλθτζσ με μικρζσ ι χωρίσ κακόλου τροποποιιςεισ. 

 Τζλοσ θ ανεξαρτθςία των εναλλακτικϊν λφςεων που εξετάηονται ςε κάκε επανάλθψθ 

επιτρζπει τθν παράλλθλθ επεξεργαςία τουσ. Αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ςιμερα,  αφοφ 

τα ςφγχρονα υπολογιςτικά ςυςτιματα χρθςιμοποιοφν επεξεργαςτζσ με πολλοφσ πυρινεσ, 

κάρτεσ γραφικϊν για τισ οποίεσ οι μθχανικοί μποροφν να γράψουν παράλλθλο κϊδικα και 

διανεμθμζνα ςυςτιματα, δθλαδι πολλοί υπολογιςτζσ που ςυνδζονται μζςω διαδικτφου να 

ςυνεργάηονται. 

Βαςικό μειονζκτθμα των μεταευριςτικϊν αλγορίκμων είναι θ απαίτθςθ μεγάλου αρικμοφ 

επαναλιψεων και πολλϊν δοκιμϊν. Οι αλγόρικμοι μακθματικοφ προγραμματιςμοφ ςυγκλίνουν 

ταχφτερα. Ωςτόςο ο υπολογιςμόσ παραγϊγων κατά τθν ανάλυςθ ευαιςκθςίασ είναι χρονοβόρα 

διαδικαςία, ιδιαίτερα ςε προβλιματα μθχανικοφ, όπου οι ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν ι και θ 

αντικειμενικι είναι ζντονα μθ γραμμικζσ. Το υπολογιςτικό κόςτοσ τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ 

αυξάνεται ςτθ Στοχαςτικι Βελτιςτοποίθςθ και τθ Βελτιςτοποίθςθ Εφρωςτου Σχεδιαςμοφ όπου 

οι περιοριςμοί είναι πικανοτικοί. 

Σε μια ςειρά μελετϊν (Papadrakakis et al. 1998, Papadrakakis et al. 1999, Lagaros et al. 2002) 

φάνθκε ότι εξελικτικοί αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ είναι περιςςότερο αποδοτικοί από 

μεκόδουσ μακθματικοφ προγραμματιςμοφ. Ραρότι απαιτοφνται ςθμαντικά περιςςότερα 

βιματα για τθ ςφγκλιςθ, το υπολογιςτικό κόςτοσ κάκε βιματοσ είναι πολφ λιγότερο αφοφ 

αποφεφγεται θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ.  

1.6.3 Τβπιδικέρ Μέθοδοι 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχουν αρχίςει να αναπτφςςονται μεκοδολογίεσ που ςυνδυάηουν 

μεταευριςτικοφσ αλγορίκμουσ μεταξφ τουσ ι με μεκόδουσ μακθματικοφ προγραμματιςμοφ. Οι 

Waggen et al. (1992) ειςιγαγε ζναν ςυνδυαςμό εξελικτικοφ προγραμματιςμοφ με τθ μζκοδο 

Directions Set Method για προβλιματα χωρίσ περιοριςμοφσ. Οι Papadrakakis et al. (1999) 

πρότεινε μια υβριδικι ES-SQP μζκοδο για βελτιςτοποίθςθ ςχιματοσ. Οι Papadrakakis και 

Lagaros (2000) εφάρμοςαν ζναν υβριδικό αλγόρικμο GA-MP για προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ 

μεγζκουσ διατομϊν. Ο ςυνδυαςμοί GA-SQP και ES-SQP φάνθκε ότι υπερτεροφν τθσ ξεχωριςτισ 

εφαρμογισ των μεκόδων ωσ προσ τθν ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και τθν ποιότθτα τθσ λφςθσ, 

ιδιαίτερα όταν οι αρχικζσ λφςεισ απζχουν πολφ από τισ βζλτιςτεσ (Papadrakakis, Lagaros, 

Tsompanakis, Plevris 2001).  Οι Kaveh και Talahatari (2008) χρθςιμοποίθςαν ςυνδυαςμό των 

μεκόδων PSO και ACO για το βζλτιςτο ςχεδιαςμό δικτυωτϊν καταςκευϊν. 
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Οι μεταευρετικοί αλγόρικμοι και οι μζκοδοι μακθματικοφ προγραμματιςμοφ παρουςιάηουν 

ιδιότθτεσ που επιτρζπουν τθν αλλθλοςυμπλιρωςι τουσ αν ςυνδυαςτοφν αποτελεςματικά. Οι 

μετευρετικζσ μζκοδοι δεν παγιδεφονται εφκολα ςε τοπικά ακρότατα και ςυνικωσ ςυγκλίνουν 

γριγορα ςτθν περιοχι του ολικά ελαχίςτου, αλλά ζπειτα επιβραδφνονται. Αντίκετα οι 

αλγόρικμοι μακθματικοφ προγραμματιςμοφ είναι πολφ αποδοτικοί ςτθν εφρεςθ του βζλτιςτου 

ςχεδιαςμοφ μόλισ βρεκοφν ςτθν περιοχι του, αλλά κινδυνεφουν να παγιδευτοφν ςε τοπικά 

ελάχιςτα αν ξεκινιςουν να ψάχνουν τυφλά. Με το ςυνδυαςμό τθσ τοπικισ αναηιτθςθσ των 

μακθματικϊν μεκόδων με τθν κακολικι των μεταευρετικϊν, μποροφν να προκφψουν 

αλγόρικμοι που ξεπερνοφν ςε απόδοςθ και τισ δφο προςεγγίςεισ. 
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Κεθάλαιο 2  

2 Αλγόπιθμοι Βεληιζηοποίηζηρ 

2.1 Διζαγυγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι τρεισ αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ παρακάτω αρικμθτικζσ εφαρμογζσ: Βελτιςτοποίθςθ Σμινουσ 

Σωματιδίων, Διαφορικι Εξζλιξθ και Εξελικτικζσ Στρατθγικζσ. Ραρουςιάηονται επίςθσ τεχνικζσ 

προςαρμογισ των αλγορίκμων αυτϊν ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ προβλθμάτων, από αυτζσ 

για τισ οποίεσ είχαν αρχικά αναπτυχκεί. 

2.2 Σεσνικέρ Ανηιμεηώπιζηρ Πεπιοπιζμών 

Από τουσ διάφορουσ αλγόρικμουσ βελτιςτοποίθςθσ που ζχουν προτακεί, ειδικά ςτθν 

κατθγορία των μεταευριςτικϊν, οι περιςςότεροι αναπτφςςονται και δοκιμάηονται αρχικά για 

προβλιματα χωρίσ περιοριςμοφσ. Τα «μακθματικά» αυτά προβλιματα περιλαμβάνουν μία ι 

περιςςότερεσ δφςκολεσ (μθ κυρτζσ δθλαδι) αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ, που ζχουν ερευνθκεί 

και χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ για τθν αξιολόγθςθ των μεκόδων βελτιςτοποίθςθσ. Δυςτυχϊσ 

δεν υπάρχει κάποια ενιαία μεκοδολογία αντιμετϊπιςθσ των ςυναρτιςεων περιοριςμϊν. Ζχουν 

επινοθκεί ποικίλεσ τεχνικζσ χειριςμοφ των περιοριςμϊν.  

2.2.1 Καηηγοπίερ Σεσνικών 

Σφμφωνα με τουσ J. Michalewicz,  S. Koziel και C.A. Coello κάποιεσ γενικζσ κατθγορίεσ είναι: 

 Μζκοδοι που βαςίηονται ςε ςυναρτιςεισ ποινισ. Είναι θ πλζον διαδεδομζνθ κατθγορία. 

Αναλφεται ςτθ ςυνζχεια. 

 Μζκοδοι που διατθροφν τθν εφικτότθτα των λφςεων. Συνικωσ ξεκινοφν από εφικτζσ λφςεισ 

και χρθςιμοποιοφν τελεςτζσ που όταν εφαρμόηονται ςε εφικτι λφςθ παράγουν πάλι εφικτό 

αποτζλεςμα, είναι δθλαδι κλειςτζσ πράξεισ. Ωσ παράδειγμα δίνεται ο αλγόρικμοσ 

GENOCOP (Michalewicz & Janikow, 1991) 

 Μζκοδοι που απορρίπτουν μθ εφικτζσ λφςεισ. Είναι θ πιο απλι αντιμετϊπιςθ ενόσ μθ 

εφικτοφ ςχεδιαςμοφ. Σε αντίκεςθ με τισ ςυναρτιςεισ ποινισ δεν αςχολοφνται με τον 

υπολογιςμό τθσ ςυνάρτθςθσ ποιότθτασ (fitness) και ζτςι δεν εκμεταλλεφονται πλθροφορίεσ 

που παρζχονται για τισ μθ εφικτζσ περιοχζσ. Ωσ αποτζλεςμα ζχουν μειωμζνθ απόδοςθ 

ιδιαίτερα αν θ εφικτι περιοχι του χϊρου ςχεδιαςμοφ δεν είναι κυρτι. Ρ.χ. μζκοδοσ 

κανατικισ καταδίκθσ (death penalty). 
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 Μζκοδοι που επιδιορκϊνουν μθ εφικτζσ λφςεισ. Στισ μεκόδουσ αυτζσ ζνασ μθ εφικτόσ 

ςχεδιαςμόσ δεν απορρίπτεται, αλλά είναι πικανόν να αντικαταςτακεί από μια 

επιδιορκωμζνθ και εφικτι παραλλαγι του. Θ πικανότθτα αυτι ςυνικωσ τίκεται περίπου 

5%. Τζτοιεσ τεχνικζσ είναι δθμοφιλείσ ςτθν ςυνδυαςτικι βελτιςτοποίθςθ (combinatorial 

optimization), αλλά δεν ζχουν αναπτυχκεί ικανοποιθτικά για ςυνεχι προβλιματα λόγω τθσ 

δυςκολίασ επιδιόρκωςθσ. 

 Μζκοδοι που χρθςιμοποιοφν απεικονίςεισ και αποκωδικοποίθςθ. Κάποιεσ τεχνικζσ 

εςτιάηουν ςτθν απεικόνιςθ ενόσ ςχεδιαςμοφ από τθν μθ εφικτι περιοχι του προβλιματοσ 

ςτθν εφικτι. Μια διαφορετικι προςζγγιςθ είναι ο μεταςχθματιςμόσ ολόκλθρθσ τθσ εφικτισ 

περιοχισ ςε ςχιμα που να μπορεί να εξερευνθκεί πιο εφκολα. Θ πιο γνωςτι τζτοια 

μζκοδοσ είναι οι Ομοιόμορφοι Χάρτεσ (Homomorphous Maps, Koziel & Michalewicz, 1999), 

που ιταν για καιρό ιδιαίτερα αποδοτικι για κυρτζσ ι μθ περιοχζσ και παραμζνει 

ανταγωνιςτικι για τθν πρϊτθ περίπτωςθ.  

 Μζκοδοι που διαχωρίηουν τουσ περιοριςμοφσ από τισ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ. Σε 

αντίκεςθ με τισ ςυναρτιςεισ ποινισ οι τεχνικζσ αυτζσ δεν ςυνδυάηουν τθν αντικειμενικι 

ςυνάρτθςθ με τουσ περιοριςμοφσ ςε μια τιμι ποιότθτασ (fitness). Για παράδειγμα ςτθ 

μζκοδο Coevolution (Paredis 1994) αλλθλεπιδροφν δφο πλθκυςμοί, ζνασ για τθν 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και ζνασ για τουσ περιοριςμοφσ αντίςτοιχα. Οι  Schoenauer & 

Xanthakis (1993) παρουςίαςαν τθ μζκοδο Behavioural Memory, ςτθν οποία οι λφςεισ 

ικανοποιοφν διαδοχικά τουσ περιοριςμοφσ. Λδιαίτερο ενδιαφζρον ζχει θ προςζγγιςθ τθσ 

μετατροπισ των περιοριςμϊν ςε επιπλζον αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ. Ζτςι μποροφν να 

επιςτρατευτοφν μεκοδολογίεσ επίλυςθσ πολυκριτθριακϊν προβλθμάτων. 

 Υβριδικζσ μζκοδοι. Ζχουν αναπτυχκεί αρκετζσ τεχνικζσ που ςυνδυάηουν εξελικτικοφσ 

αλγόρικμουσ και αιτιοκρατικοφσ (μακθματικοφσ). Θ αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν γίνεται 

με μεκοδολογίεσ και από τισ δφο προςεγγίςεισ. 

2.2.2 ςναπηήζειρ ποινήρ 

Θ πιο δθμοφιλισ τεχνικι αντιμετϊπιςθσ περιοριςμϊν, ειδικά ανιςοτιτων, είναι θ επιβολι 

ποινισ. Οι ςυναρτιςεισ ποινισ προτάκθκαν αρχικά από τον R. Courant το 1943 και αργότερα 

αναπτφχκθκαν από τουσ  Carroll και Fiacco & McCormick. Θ βαςικι φιλοςοφία των τεχνικϊν 

αυτι τθσ κατθγορίασ είναι να αφαιρζςουν τουσ περιοριςμοφσ ενόσ προβλιματοσ 

βελτιςτοποίθςθσ εκφράηοντάσ τουσ ωσ επιδείνωςθ τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ.  Θ 

επιδείνωςθ αυτι εξαρτάται από το βακμό παραβίαςθσ των περιοριςμϊν και επιτρζπει τθν 

αξιολόγθςθ μθ εφικτϊν λφςεων. 

Στο επόμενο ςχιμα φαίνεται κακαρά θ αναγκαιότθτα εξερεφνθςθσ τθσ μθ εφικτισ περιοχισ 

του χϊρου ςχεδιαςμοφ. Αν δεν επιτρζπαμε μθ εφικτζσ λφςεισ ςτον πλθκυςμό, τότε όλεσ οι 

δοκιμζσ κα περιορίηονταν ςτο μζροσ τθσ εφικτισ περιοχισ από το οποίο ο πλθκυςμόσ ξεκινάει. 

Το ολικό βζλτιςτο όμωσ βρίςκεται ςε άλλο μζροσ τθσ εφικτισ περιοχισ που περικλείεται από τθ 
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μθ εφικτι περιοχι. Τα δφο μζρθ αυτά δεν επικοινωνοφν. Ο μόνοσ τρόποσ να βρει θ μζκοδοσ το 

ολικό ελάχιςτο είναι να διαςχίςει τθν μθ εφικτι περιοχι, να επιτρζψει δθλαδι προςωρινά 

κάποιεσ αδφνατεσ λφςεισ.  

 

Σχιμα  2.1 Εφικτι και μθ εφικτι περιοχι ενόσ δυςδιάςτατου χϊρου ςχεδιαςμοφ. Αν επιτραπεί 

θ εξερεφνθςθ τθσ μθ εφικτισ περιοχισ, θ μζκοδοσ κα καταλιξει ςτθν ολικά βζλτιςτθ λφςθ. 

Θ επιλογι τθσ ςυνάρτθςθσ ποινισ είναι πολφ ςθμαντικι. Υπερβολικά μεγάλεσ ποινζσ 

εμποδίηουν τθν εξερεφνθςθ ςτθν μθ εφικτι περιοχι του χϊρου ςχεδιαςμοφ. Αντίκετα 

υπερβολικά μικρζσ ποινζσ ςπαταλοφν πολλζσ δοκιμζσ ςε αδφνατεσ λφςεισ προσ κάποια 

κατεφκυνςθ που θ αναηιτθςθ είναι μάταια.  

Ζνασ περιοριςμόσ ανιςότθτασ παραβιάηεται όταν 

   ( )     ( )           . ( 2.1 ) 

 

Ζνασ περιοριςμόσ ιςότθτασ μπορεί να εκφραςτεί με παρόμοιουσ όρουσ, αν επιτρζψουμε μια 

πολφ μικρι ανοχι ε, οπότε 

   ( )      ( )               

 

( 2.2 ) 
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Ζτςι θ τιμι ποιότθτασ για τθν λφςθ αυτι υπολογίηεται ςυνικωσ ωσ 

        ( )   ( )  , ∑(     )  ∑(     ) - 
( 2.3 ) 

 

όπου οι παράμετροι αj και bj καλοφνται ςυντελεςτζσ ποινισ. 

Συχνζσ ςυναρτιςεισ ποινισ είναι: 

 Θ κανατικι ποινι (Death Penalty), που αναλφκθκε προθγουμζνωσ. Μια παραλλαγι τθσ 

είναι να απειριςτεί θ ςυνάρτθςθ ποιότθτασ που κζλουμε να ελαχιςτοποιιςουμε, ϊςτε να 

εξαςφαλίςουμε ότι μθ εφικτοί ςχεδιαςμοί δεν κα προτιμθκοφν. 

 Στατικζσ ποινζσ, π.χ. τα επίπεδα ποινισ των Homaifar, Lai and Qi (1994). Τεχνικζσ που ςε 

αυτιν τθν κατθγορία χρθςιμοποιοφν ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ. Κάτι τζτοιο όμωσ απαιτεί τον προςδιοριςμό ςυνικωσ 

μεγάλου αρικμοφ ςυντελεςτϊν ποινισ, που εξαρτϊνται από το πρόβλθμα και επθρεάηουν 

ςθμαντικά τθν ςφγκλιςθ. 

 Δυναμικζσ Ροινζσ, π.χ. Joines and Houck (1994). Μεκοδολογίεσ που ακολουκοφν αυτιν τθν 

προςζγγιςθ χρθςιμοποιοφν ςυντελεςτζσ ποινισ που μεταβάλλονται (ςυνικωσ αυξάνονται) 

όςο αυξάνονται οι επαναλιψεισ του αλγορίκμου βελτιςτοποίθςθσ. Γενικά παρουςιάηουν 

καλφτερθ ςυμπεριφορά από τισ ςτατικζσ ποινζσ. 

 Ρροςαρμοςτικζσ ποινζσ. Αυτζσ οι τεχνικζσ προςαρμόηουν τθν ςυνάρτθςθ ποινισ ανάλογα 

με τθν πιο πρόςφατθ ςυμπεριφορά των μελϊν του πλθκυςμοφ. Για παράδειγμα θ μζκοδοσ 

των Bean και Hadj-Alouane (1992,1997) αυξάνει τουσ ςυντελεςτζσ ποινισ αν θ καλφτερθ 

λφςθ των τελευταίων επαναλιψεων είναι μθ εφικτι (οπότε εξερευνάται υπερβολικά θ μθ 

εφικτι περιοχι) και τουσ μειϊνει ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ. 

2.2.3 Ανηιμεηώπιζη Πεπιοπιζμών ηην Παπούζα Δπγαζία 

Στθν εργαςία αυτι κα χρθςιμοποιθκεί θ ακόλουκθ γραμμικι ςε διαςτιματα ςυνάρτθςθ 

ποινισ, που προτάκθκε από τον Β. Ρλεφρθ ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ τθσ Διδακτορικισ του 

διατριβισ: 

Ζςτω περιοριςμόσ τθσ μορφισ 

   
( )     

( )             ( 2.4 ) 

Ππου qj(x) είναι μια τιμι απόκριςθσ, που ςτον βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν εκφράηει 

κάποια τάςθ ι παραμόρφωςθ, για τθ λφςθ x, και qj,allow θ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ απόλυτθ τιμι 

τθσ. Θ ςυνάρτθςθ ποινισ υπολογίηεται ωσ εξισ: 



Κεφάλαιο 2  Αλγόριθμοι Βελτιςτοποίηςησ 

34  
 

 

    ( )  {

                      |  ( )|           

|  ( )|

        
        |  ( )|          

 

( 2.5 ) 

 

Για οικονομία πράξεων και μνιμθσ όλοι οι περιοριςμοί που ζχουν τθν ίδια qj,allow 

ομαδοποιοφνται και οι ςυναρτιςεισ ( 2.4 ) και ( 2.5 ) υπολογίηονται μόνο για τθν χειρότερθ 

περίπτωςθ, δθλαδι μόνο για τθν μζγιςτθ απόκριςθ qj(x). Για παράδειγμα αν ζχουμε Ne 

πεπεραςμζνα ςτοιχεία από υλικό για το οποίο πρζπει |ς|≤ςallow, τότε ςαν μζτρο απόκριςθσ 

παίρνουμε το:  

   
( )     

      
*    + ( 2.6 ) 

 

Θ τιμι ποιότθτασ (fitness) fp(x) τθσ λφςθσ x υπολογίηεται με πολλαπλαςιαςμό τθσ 

αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ f(x) με τθ μζγιςτθ ςυνάρτθςθ ποινισ, που προκφπτει από το 

ςφνολο των m ομάδων περιοριςμϊν ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ ( 2.7 ). Με τθν τιμι αυτι 

αξιολογείται θ καταλλθλότθτα κάκε ςχεδιαςμοφ.  

   ( )   ( )      {    ( )}          ( 2.7 ) 

Στο Σχιμα  2.2 φαίνεται θ γραφικι παράςταςθ τθσ εν λόγω ςυνάρτθςθσ ποινισ. 

 

Σχιμα  2.2 Συνάρτθςθ ποινισ με γραμμικι ςυμπεριφορά ςτουσ κλάδουσ που ο περιοριςμόσ 

παραβιάηεται. 
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Είναι δυνατόν ζνασ μθ εφικτόσ ςχεδιαςμόσ να ζχει τόςο μικρι αντικειμενικι τιμι, που παρά 

τθν επιβολι ποινισ να είναι εικονικά καλφτεροσ από τθ βζλτιςτθ λφςθ που ζχουν ςυναντιςει 

τα μζλθ του πλθκυςμοφ μζχρι τθν επανάλθψθ εκείνθ. Οι αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ 

αποκθκεφουν τθν καλφτερθ λφςθ που ζχει βρεκεί ςε κάκε βιμα. Ρροφανϊσ ο μθ εφικτόσ 

ςχεδιαςμόσ αυτόσ δε μπορεί να αποκθκευτεί ςαν βζλτιςτθ λφςθ  κάποιου βιματοσ ι ςυνολικά. 

2.3 Σεσνικέρ Ανηιμεηώπιζηρ Γιακπιηών Μεηαβληηών 

Στον κλάδο του βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν προκφπτουν ςυχνά προβλιματα που 

κάποιεσ τουλάχιςτον από τισ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ αντιπροςωπεφουν χαρακτθριςτικά 

τυποποιθμζνων διατομϊν, οπότε μποροφν να πάρουν μόνο διακριτζσ τιμζσ. Πμωσ πολλοί 

δθμοφιλείσ αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ αναπτφςςονται για το χειριςμό είτε ςυνεχϊν 

μεταβλθτϊν είτε διακριτϊν. Φυςικά κάποιοι αλγόρικμοι (π.χ. Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ) ζχουν 

ςχεδιαςτεί εξαρχισ για τθν επίλυςθ μεικτϊν προβλθμάτων, αλλά ςυχνά κζλουμε να 

χρθςιμοποιιςουμε ζνα αλγόρικμο ςυνεχοφσ βελτιςτοποίθςθσ (όπωσ θ Βελτιςτοποίθςθ 

Σμινουσ Σωματιδίων και θ Διαφορικι Εξζλιξθ) ςε ζνα μεικτό ι αμιγϊσ διακριτό πρόβλθμα.  

Υπάρχουν αρκετζσ τεχνικζσ για τθν προςαρμογι ςυνεχϊν αλγορίκμων βελτιςτοποίθςθσ ςε 

διακριτά προβλιματα, που διαφζρουν από άποψθ ευκολίασ εφαρμογισ και αποδοτικότθτασ. 

Ραρακάτω αναφζρονται τρεισ ςυνικεισ τρόποι προςαρμογισ. 

2.3.1 Παπαλλαγή ηος αλγοπίθμος και ηυν ηελεζηών ηος 

Αποδίδεται διαφορετικι λειτουργία για τουσ τελεςτζσ που χρθςιμοποιεί ο αλγόρικμοσ (π.χ. 

πρόςκεςθ, μετάλλαξθ, κτλ.) ϊςτε να ζχουν νόθμα για διακριτζσ, ακζραιεσ ι δυαδικζσ τιμζσ. 

Συνικωσ καταβάλλεται προςπάκεια ϊςτε να μθν αλλοιϊνεται θ αρχικι λογικι που 

εμπνεφςτθκε ο ιδρυτισ τθσ μεκόδου. Ωςτόςο το αποτζλεςμα είναι ζνασ διαφορετικόσ 

αλγόρικμοσ ςυνικωσ που απλά μοιάηει ςτον πρωτότυπο. 

2.3.2 H μέθοδορ Κλάδος - Οπίος (Branch & Bound).  

Ειςιχκθκε από τουσ A. H. Land και A. G. Doig το 1960 για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ακζραιασ 

και ςυνδυαςτικισ βελτιςτοποίθςθσ, αλλά μπορεί να τροποποιθκεί άμεςα για να εφαρμοςτεί 

και ςε μεικτά προβλιματα. Θ τεχνικι αυτι χρθςιμοποιεί λογικά δζντρα, γι’ αυτό και ο όροσ 

Branch.  

Αρχικά μία μόνο μεταβλθτι ςχεδιαςμοφ αντιμετωπίηεται ωσ διακριτι ενϊ οι υπόλοιπεσ 

κεωροφνται ςυνεχείσ. Δθμιουργοφνται τόςεσ ρίηεσ δζντρων όςεσ και οι τιμζσ τθσ μεταβλθτισ 

αυτισ. Στθ ςυνζχεια προςτίκενται κόμβοι ςε κάκε ρίηα. Στο δεφτερο αυτό επίπεδο άλλθ μια 

μεταβλθτι κεωρείται διακριτι. Συνεχίηοντασ ζτςι ςτο τελευταίο επίπεδο όλεσ οι μεταβλθτζσ 

είναι πλζον διακριτζσ. Ωςτόςο δεν εξετάηονται όλοι οι κόμβοι. Αυτό άλλωςτε κα οδθγοφςε ςε 
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εξαντλθτικι αναηιτθςθ που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοςτεί όταν το πλικοσ των διακριτϊν 

μεταβλθτϊν ι των εναλλακτικϊν τιμϊν τουσ είναι μεγάλο. 

Αντίκετα οι περιςςότεροι κόμβοι και τα «υπό-δζντρα» που ξεκινοφν από αυτοφσ 

«κλαδεφονται» ϊςτε να μθν εξεταςκοφν περαιτζρω. Σε κάκε κόμβο πριν το τελευταίο επίπεδο 

γίνεται μια βελτιςτοποίθςθ ςτθν οποία όλεσ οι άλλεσ μεταβλθτζσ είναι ςυνεχείσ. Ζτςι θ τιμι τθσ 

αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ, που κζλουμε να ελαχιςτοποιιςουμε, είναι χαμθλότερθ από τθν 

πραγματικι, αποτελεί δθλαδι ζνα κάτω όριο (lower bound). Εξετάηοντασ τουσ κόμβουσ του 

νεότερου επιπζδου και του προθγοφμενου κάκε φορά, επιλζγεται να διακλαδιςτεί πάντα ο 

κόμβοσ με τθν χαμθλότερθ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ. Μθ εφικτοί ςχεδιαςμοί φυςικά 

απορρίπτονται. 

Το υπολογιςτικό κόςτοσ τθσ παραπάνω μεκοδολογίασ είναι μεγάλο αφοφ για κάκε κόμβο 

απαιτείται μια βελτιςτοποίθςθ, που με τθ ςειρά τθσ εκτελεί πολλαπλζσ αναλφςεισ 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Ωςτόςο οι περιςςότεροι κόμβοι κλαδεφονται πολφ γριγορα. 

Υπάρχουν επίςθσ τεχνικζσ γραμμικισ προςζγγιςθσ των ενδιάμεςων προβλθμάτων 

βελτιςτοποίθςθσ που μειϊνουν το υπολογιςτικό κόςτοσ αλλά δυςτυχϊσ και τθν ακρίβεια. 

Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται μια ςχθματικι απεικόνιςθ τθσ μεκόδου. Στο πάνω δεξιά μζροσ 

κάκε κόμβου-κφκλου αναγράφεται θ τιμι τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ για τον ςχεδιαςμό 

εκείνο. Εντόσ των κόμβων αναγράφεται θ ςειρά με τθν οποία ο κόμβοσ αυτόσ εξετάςτθκε, 

πραγματοποιικθκε δθλαδι βελτιςτοποίθςθ. Στο παράδειγμα αυτό εξετάηονται πάρα πολφ 

ςυνδυαςμοί, πράγμα που δεν ςυμβαίνει ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ. 

 

Σχιμα  2.3 Θ μζκοδοσ Branch & Bound για τρεισ διακριτζσ μεταβλθτζσ 3-3-4 δυνατϊν τιμϊν, 

αντίςτοιχα. 
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2.3.3 Απεικονίζειρ ηος ζςνεσή σώπος ζσεδιαζμού ζηον διακπιηό. 

Τζτοιεσ μεκοδολογίεσ είναι πολφ απλζσ και γι’ αυτό είναι αρκετά δθμοφιλείσ. Ο αλγόρικμοσ 

βελτιςτοποίθςθσ εφαρμόηεται ςε ςυνεχείσ μεταβλθτζσ κατά τα γνωςτά, χωρίσ κάποια 

τροποποίθςθ των βθμάτων του ι των τελεςτϊν του. Ρριν τον υπολογιςμό τθσ αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ και των περιοριςμϊν οι τιμζσ των ςυνεχϊν μεταβλθτϊν αντιςτοιχίηονται ςτο 

διακριτό χϊρο ςχεδιαςμοφ. Ζτςι οι λφςεισ που εξετάηονται ζχουν ςίγουρα νόθμα και το 

υπολογιςτικό κόςτοσ του αρχικοφ αλγορίκμου δεν αυξάνεται. Πμωσ δεν εξαςφαλίηονται θ 

ταχφτθτα τθσ ςφγκλιςθσ και θ ποιότθτα τθσ τελικισ λφςθσ, κακϊσ εξαρτϊνται από τον τρόπο 

που γίνεται θ απεικόνιςθ. 

Θ αντιςτοίχιςθ αυτι είναι ςυχνά πολφ απλι. Για πολλζσ εφαρμογζσ αρκεί θ ςτρογγυλοποίθςθ 

τθσ πραγματικισ τιμισ μιασ μεταβλθτισ ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο. Ο ακζραιοσ αυτόσ ζπειτα 

αντιςτοιχίηεται ςε μία από τισ διακριτζσ τιμζσ που μπορεί να πάρει θ μεταβλθτι. Θ απεικόνιςθ 

αυτι φαίνεται ςτο Σχιμα  2.4. Ζνα βαςικό πρόβλθμά τθσ είναι ότι απαλείφει τισ αποςτάςεισ 

μεταξφ των διακριτϊν τιμϊν. Αν για παράδειγμα οι επιτρεπόμενεσ τιμζσ μιασ μεταβλθτισ είναι 

6.77, 9.563, 17.839, 20.24 και 35.96, θ απόςταςθ μεταξφ τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ τιμισ είναι 

πολφ μικρότερθ από τθν απόςταςθ μεταξφ δεφτερθσ και τρίτθσ. Και οι πζντε όμωσ κα 

αντιςτοιχιςτοφν ςε ςυνεχόμενουσ ακζραιουσ.  

 

Σχιμα  2.4 Στρογγυλοποίθςθ τθσ ςυνεχοφσ τιμισ ςτθν πλθςιζςτερθ ακζραια. Κακεμία ακζραια 

τιμι αντιςτοιχίηεται ζπειτα ςε μία από τισ διακριτζσ τιμζσ που μπορεί να λάβει θ μεταβλθτι. 

Μια εξίςου εφκολθ ςτθν εφαρμογι τθσ παραλλαγι τθσ παραπάνω απεικόνιςθσ είναι θ εξισ: Για 

κάκε ςυνεχι πραγματικι τιμι που παίρνει μια μεταβλθτι κα βρίςκουμε και κα 

χρθςιμοποιοφμε τθν πλθςιζςτερθ επιτρεπόμενθ διακριτι. Δθλαδι οι διακριτζσ τιμζσ 

τοποκετοφνται ςτθν ευκεία των πραγματικϊν αρικμϊν και τθν χωρίηουν ςε περιοχζσ, κακεμία 

από τισ οποίεσ αντιςτοιχίηεται ςε μία διακριτι τιμι. Οι περιοχζσ αυτζσ οριοκετοφνται από τα 
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μζςα των αποςτάςεων των διαδοχικϊν τιμϊν. Θ απεικόνιςθ αυτι φαίνεται ςτο Σχιμα  2.5 

Αντιςτοίχιςθ τθσ ςυνεχοφσ τιμισ ςτθν πλθςιζςτερθ διακριτι τιμι που μπορεί να λάβει θ 

μεταβλθτι. Με διακεκομμζνεσ ςθμαίνονται τα μζςα των αποςτάςεων μεταξφ δφο διαδοχικϊν 

διακριτϊν τιμϊν τθσ μεταβλθτισ.. Κακϊσ δεν παρεμβάλλονται ακζραιοι αρικμοί, θ 

προςαρμογι ςτον διακριτό χϊρο είναι πιςτότερθ. Εξακολουκεί όμωσ να παραμζνει μια 

ςθμαντικι δυςκολία: αν για μια μεταβλθτι οι μεταβολζσ τθσ ςυνεχοφσ τιμισ είναι μικρζσ, λόγω 

των τελεςτϊν του αλγορίκμου, τότε θ μεταβλθτι δεν μπορεί να υπερπθδιςει το χάςμα μζχρι 

τθν επόμενθ διακριτι τιμι. 

 
Σχιμα  2.5 Αντιςτοίχιςθ τθσ ςυνεχοφσ τιμισ ςτθν πλθςιζςτερθ διακριτι τιμι που μπορεί να 

λάβει θ μεταβλθτι. Με διακεκομμζνεσ ςθμαίνονται τα μζςα των αποςτάςεων μεταξφ δφο 

διαδοχικϊν διακριτϊν τιμϊν τθσ μεταβλθτισ. 

2.4 Μέθοδορ Βεληιζηοποίηζηρ μήνοςρ υμαηιδίυν (Β) 

2.4.1 Διζαγυγή 

Ρολλζσ ςτοχαςτικζσ μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ εμπνζονται από τθν φφςθ και ςυγκεκριμζνα από 

τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά πλθκυςμϊν κάποιου είδουσ (Swarm Intelligence). Μια από αυτζσ 

είναι θ Βελτιςτοποίθςθ Σμινουσ Σωματιδίων (Particle Swarm Optimization – PSO), που ωσ 

πλθκυςμό χρθςιμοποιεί ζνα ςμινοσ πτθνϊν ι ψαριϊν κακϊσ αναηθτοφν τροφι ι κάποιον άλλο 

πόρο. Τα μζλθ του ςμινουσ προςαρμόηουν τθν κίνθςθ τουσ για να αποφφγουν κινδφνουσ, 

επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και εκμεταλλεφονται τθν εμπειρία που ζχουν αποκτιςει τα ίδια ι 

άλλα μζλθ του πλθκυςμοφ, ςχετικά με τθν καλφτερθ περιοχι αναηιτθςθσ. 

Ειςιχκθκε από τουσ J. Kennedy και R. Eberhart το 1995 για τθ βελτιςτοποίθςθ ςυνεχϊν 

προβλθμάτων, κυρτϊν ι μθ, και ςτθ ςυνζχεια αναπτφχκθκε εκτενζςτερα και από τον Y. Shi το 

1998. Οι Kennedy και Eberhart βαςίςτθκαν ςτθν κεωρία του C.W. Reynolds για τθν 

προςομοίωςθ τθσ περίπλοκθσ κίνθςθσ των μελϊν ενόσ ςμινουσ πτθνϊν:  δθμιουργία 

απόςταςθσ από τουσ γείτονζσ τουσ αν πλθςιάςουν, προςανατολιςμόσ προσ τθν μζςθ 

κατεφκυνςθ των γειτόνων τουσ και προςπάκεια τοποκζτθςθσ τουσ εντόσ του ςμινουσ, ςε μία 

μζςθ κζςθ δθλαδι. Σε αυτοφσ τουσ τρεισ κανόνεσ προςζκεςαν μία φωλιά, ϊςτε κάκε μζλοσ να 

ζλκεται προσ αυτιν, να κυμάται πότε ιταν πλθςιζςτερα ςτθ φωλιά και να ανταλλάςει 
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πλθροφορίεσ με τουσ γείτονζσ του για τθν τρζχουςα απόςταςθ από αυτιν. Ζτςι όλα τα μζλθ 

του ςμινουσ καταλιγουν ςτθν φωλιά. 

Θ λογικι αυτι μπορεί να εφαρμοςτεί για βελτιςτοποίθςθ προβλθμάτων με τισ ακόλουκεσ 

μετατροπζσ: 

 Ο αλγόρικμοσ χρθςιμοποιεί ζνα ςμινοσ ςωματιδίων (πλθκυςμόσ). 

 Κάκε ςωματίδιο καταλαμβάνει μια κζςθ ςτο χϊρο ςχεδιαςμοφ (πικανι λφςθ). 

 Θ καταλλθλότθτα κάκε ςωματιδίου αντιςτοιχεί ςτθν τιμι τθσ αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ ι τθσ ςυνάρτθςθσ ποιότθτασ ςε περίπτωςθ ποινισ λόγω περιοριςμϊν. 

 Τα ςωματίδια πετοφν ςτον διανυςματικό χϊρο ζχοντασ κάποια ταχφτθτα. 

 Θ κατεφκυνςθ και το μζτρο τθσ ταχφτθτασ αυτισ επθρεάηονται από τθν καλφτερθ κζςθ 

που ζχει βρει μζχρι τότε το ςωματίδιο. Επομζνωσ πραγματοποιείται τοπικι αναηιτθςθ 

όπου χρθςιμοποιείται θ προςωπικι μνιμθ και εμπειρία του ςωματιδίου. 

 Θ κατεφκυνςθ και το μζτρο τθσ ταχφτθτασ αυτισ επθρεάηονται από τθν καλφτερθ κζςθ 

που ζχουν βρει μζχρι τότε οι γείτονεσ του ςωματιδίου. Επομζνωσ πραγματοποιείται 

κακολικι αναηιτθςθ, όπου χρθςιμοποιείται θ κοινωνικι μνιμθ και εμπειρία 

ολόκλθρου του ςμινουσ. 

 Τελικά όλα τα ςωματίδια ςυγκλίνουν ςε τοπικά ι ολικά βζλτιςτεσ κζςεισ. 

Θ ΒΣΣ ζχει δοκιμαςτεί ςε ποικίλα προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ (Bochenek και Foryś 2006, He 

και Wang 2007,  Liang και Suganthan 2006, Mezura‐Montes και Lopez‐Ramirez 2007, Munoz‐

Zavala et al. 2006; Perez και Behdinan 2007, Ye et al. 2007) και αποδείχκθκε ιδιαίτερα 

αποδοτικι ςυγκριτικά με άλλουσ μεταευριςτικοφσ αλγορίκμουσ. Ραρουςιάηει δθλαδι γριγορθ 

ςφγκλιςθ και τελικι λφςθ που είναι τουλάχιςτον το ίδιο καλι. Επιπλζον είναι εφκολθ ςτθν 

εφαρμογι και τον προγραμματιςμό τθσ, αφοφ χρθςιμοποιεί απλοφσ τελεςτζσ (πρόςκεςθ και 

πολλαπλαςιαςμό διανυςμάτων) και απαιτεί τθ ρφκμιςθ λίγων παραμζτρων. Λειτουργεί 

αποδοτικά για μθ γραμμικοφσ, μθ κυρτοφσ και ι ςυνεχείσ χϊρουσ ςχεδιαςμοφ, οπότε μπορεί να 

εφαρμοςτεί ςε προβλιματα μθχανικισ και ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν. 

2.4.2 Ο βαζικόρ αλγόπιθμορ Β 

Για κάκε ςωματίδιο j  και επανάλθψθ t του αλγορίκμου ορίηουμε: 

   ( ):  Θ τρζχουςα κζςθ του ςωματιδίου ςτο διανυςματικό χϊρο, το διάνυςμα δθλαδι 

που περιζχει τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ. 

   ( ):  H τρζχουςα ταχφτθτα του ςωματιδίου 

   
     

:  H καλφτερθ κζςθ που ζχει βρει το ςωματίδιο j μζχρι τθν επανάλθψθ t, δθλαδι θ 

λφςθ με τθν βζλτιςτθ τιμι τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ. 

       
:  H καλφτερθ κζςθ που ζχει βρει ολόκλθρο το ςμινοσ μζχρι τθν επανάλθψθ t. 
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    : Συντελεςτισ επιτάχυνςθσ που εκφράηει τθν εμπιςτοςφνθ του ςωματιδίου ςτθν 

καλφτερθ κζςθ που ζχει βρει το ίδιο. «Ρροςωπικι» παράμετροσ. 

    : Συντελεςτισ επιτάχυνςθσ που εκφράηει τθν εμπιςτοςφνθ του ςωματιδίου ςτθν 

καλφτερθ κζςθ που ζχει βρεκεί από ολόκλθρο το ςμινοσ. «Κοινωνικι» παράμετροσ. 

     () : Συνάρτθςθ που επιςτρζφει τυχαίουσ αρικμοφσ, οι οποίοι υπακοφν ςτθν 

ομοιόμορφθ κατανομι εντόσ του διαςτιματοσ *0, 1+. 

  : Συντελεςτισ αδράνειασ που εκφράηει τθν τάςθ του ςωματιδίου να διατθρεί τθν 

ταχφτθτα που είχε ςτθν προθγοφμενθ επανάλθψθ. 

Οι βαςικζσ εξιςϊςεισ ανανζωςθσ τθσ κζςθσ και ταχφτθτασ του ςωματιδίου είναι: 

   (   )      ( )         ()  [  
        ( )]   

       ()  [         ( )] 

 

( 2.8 ) 

   (   )    ( )    (   ) 

 

( 2.9 ) 

Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται μια γραφικι αναπαράςταςθ των παραπάνω εξιςϊςεων ςτθν 

περίπτωςθ του διςδιάςτατου χϊρου ςχεδιαςμοφ. 

 

Σχιμα  2.6 Ανανζωςθ τθσ κζςθσ και τθσ ταχφτθτασ ενόσ ςωματιδίου, ςτθν περίπτωςθ δφο 

μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ. 
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Ζτςι ο βαςικόσ αλγόρικμοσ για ςυνεχι και χωρίσ περιοριςμοφσ προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ 

είναι: 

 

Σχιμα  2.7 Ψευδό-κϊδικασ για τον βαςικό αλγόρικμο ΒΣΣ, μόνο με ςυνεχείσ μεταβλθτζσ και 

χωρίσ περιοριςμοφσ. 

2.4.3 Παπάμεηποι ηηρ Β 

2.4.3.1 Γομή μήνοςρ 

Κάκε ςωματίδιο του ςμινουσ ανταλλάςςει πλθροφορίεσ με άλλα ςωματίδια ςτθ γειτονιά του. 

Ο προςδιοριςμόσ τθσ γειτονιάσ αυτισ όμωσ αφινεται ςτον χριςτθ τθσ μεκόδου ΒΣΣ. Οι δφο 

διαφορετικζσ δομζσ ςμινουσ είναι: 

 Το ςμινοσ Gbest, όπου όλα τα ςωματίδια του ςμινουσ κεωρείται ότι ανικουν ςτθν 

γειτονιά οποιουδιποτε από αυτά. Ζτςι θ κζςθ που χρθςιμοποιείται ςτον κοινωνικό 

όρο τθσ εξίςωςθσ ανανζωςθσ τθσ ταχφτθτασ ( 2.8 ) αντιςτοιχεί ςτθν καλφτερθ λφςθ 

που ζχει βρεκεί από όλα τα ςωματίδια μζχρι τθν τρζχουςα επανάλθψθ. H τοπολογία 

αυτι φαίνεται ςτο Σχιμα  2.8 α). Στισ παρακάτω εφαρμογζσ κα χρθςιμοποιθκεί αυτι θ 

τοπολογία. 
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 Το ςμινοσ Lbest, όπου κάποια μόνο ςωματίδια κεωρείται ότι ανικουν ςτθ γειτονιά 

κάποιου από αυτά. Ζτςι λαμβάνεται θ βζλτιςτθ λφςθ που ζχει βρεκεί μόνο από αυτά. 

Θ ςυςχζτιςθ  αυτι μπορεί να γίνει με βάςθ τθ γεωμετρικι κζςθ των ςωματιδίων, 

δθλαδι να λαμβάνονται τα ςωματίδια που απζχουν τθν ελάχιςτθ απόςταςθ. 

Συχνότερα όμωσ απλά τίκενται αυκαίρετα οι γειτονιζσ των ςωματιδίων ςτθν αρχι του 

αλγορίκμου. Εξάλλου λόγω επικοινωνίασ, τα ςωματίδια εντόσ τθσ ίδιασ γειτονιάσ κα 

τείνουν να πλθςιάςουν και γεωμετρικά. Το ςυνθκζςτερα χρθςιμοποιοφμενο ςμινοσ 

Lbest ζχει τθ μορφι δακτυλίου (Ring Lattice), όπου κάκε ςωματίδιο επικοινωνεί μόνο 

με δφο γειτονικά του όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα  2.8 β).  

 
Σχιμα  2.8 Γραφικι αναπαράςταςθ των δφο ςυνθκζςτερα χρθςιμοποιοφμενων τοπολογιϊν. 

Θ τοπολογία του ςμινουσ εκφράηει το βακμό ςυνδεςιμότθτασ των ςωματιδίων και επθρεάηει 

ςε μεγάλο βακμό τθ ςυμπεριφορά τθσ μεκόδου. Το πλιρωσ ςυνδεδεμζνο ςμινοσ (Fully 

Connected ι Fully Informed) Gbest πετυχαίνει τθν αμεςότερθ και άρα ταχφτερθ ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν. Ζτςι τα ςωματίδια ςυγκλίνουν γριγορα ςτθν βζλτιςτθ λφςθ. Ραγιδεφεται όμωσ 

εφκολα ςε τοπικά ελάχιςτα, αφοφ μόλισ ζνα ςωματίδιο παγιδευτεί, ζλκει και τα υπόλοιπα. Στο 

άλλο άκρο βρίςκεται το ςμινοσ μορφισ δακτυλίου. Σε αυτό οι πλθροφορίεσ κινοφνται με τον 

πλζον αργό ρυκμό, αφοφ πρζπει να περάςουν διαδοχικά από τα μιςά ςωματίδια μζχρι να 

φτάςουν ςτο αντιδιαμετρικό άκρο. Ζτςι το ςμινοσ ςυγκλίνει πιο αργά, αλλά εξερευνεί 

περιςςότερο μζροσ του χϊρου ςχεδιαςμοφ και δεν παγιδεφεται εφκολα ςε τοπικά ελάχιςτα. 

Ρολλζσ άλλεσ τοπολογίεσ ζχουν ςχεδιαςκεί και χρθςιμοποιθκεί. Οι J.Kennedy και R. Mendes 

δοκίμαςαν και ςυνζκριναν διάφορεσ από αυτζσ (2002). Μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν 

μθ πάγιεσ δομζσ που προςαρμόηονται δυναμικά. Γενικά πάντωσ όςο ςτενότερθ είναι θ ςφνδεςθ 

των ςωματιδίων, τόςο αυξάνεται θ τάςθ των ςωματιδίων να ςυγκλίνουν ςτισ καλφτερεσ λφςεισ 

των πρϊτων επαναλιψεων. Ζτςι δεν εξερευνοφν περιοχζσ του χϊρου ςχεδιαςμοφ που 
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βρίςκονται πιο μακριά και πικανόν να περιζχουν τθν κακολικά βζλτιςτθ λφςθ. Από τθν άλλθ 

όςο χαλαρϊνει θ ςφνδεςθ, τόςο μειϊνεται θ ταχφτθτα, τα ςωματίδια ψάχνουν ςτα τυφλά και 

ςπαταλοφν χρόνο και πόρουσ ςε μάταιεσ δοκιμζσ. 

Εξίςου ςθμαντικόσ με τθν μορφολογία του ςμινουσ είναι και ο πλθκυςμόσ του. Μεγάλοσ 

πλθκυςμόσ μειϊνει τθν πικανότθτα παγίδευςθσ ςε τοπικά ελάχιςτα, αλλά αυξάνει τον αρικμό 

των δοκιμϊν. Για πολλά προβλιματα αρκεί πλθκυςμόσ 10-40 ςωματιδίων, ενϊ για πιο 

πολφπλοκα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και 50 - 100. 

2.4.3.2 Όπια σώπος ζσεδιαζμού 

Ππωσ αναφζρκθκε ςτο κεφάλαιο 1, για κάκε ςυνεχι μεταβλθτι ςχεδιαςμοφ xi υπάρχουν ζνα 

άνω και ζνα κάτω επιτρεπόμενο όριο  li ≤ xi ≤ ui. Κατά τθν κίνθςι τουσ είναι πικανόν τα 

ςωματίδια να ξεπεράςουν το όριο αυτό ςτθ ςυγκεκριμζνθ διάςταςθ i. Στθν περίπτωςθ αυτι ωσ 

τιμι τθσ μεταβλθτισ xi τίκεται το όριο που μόλισ παραβιάςτθκε (xi = ui  ι xi = li). Ταυτόχρονα 

μθδενίηεται και θ ταχφτθτα ςτθν διεφκυνςθ αυτι (vi =0), ϊςτε το ςωματίδιο να μθν ςυνεχίςει 

να αναηθτεί λφςεισ εκτόσ του χϊρου ςχεδιαςμοφ, λόγω τθσ αδράνειασ του. 

2.4.3.3 Σασύηηηα 

Αν οι ταχφτθτα ενόσ ςωματιδίου αυξθκεί ανεξζλεγκτα ςε κάποια διεφκυνςθ i, τότε αυτό κα 

διαςχίηει όλο το διακζςιμο διάςτθμα [li, ui] ςε λίγεσ επαναλιψεισ ι ακόμα και ςε μία μόνο, 

χωρίσ να μπορεί να επιςκεφκεί ενδιάμεςεσ τιμζσ. Γι’ αυτό υπάρχει ζνα άνω όριο ςτο μζτρο τθσ 

ταχφτθτασ vi και όταν αυτό ξεπεραςτεί, κζτουμε τθν ταχφτθτα ςτθν διεφκυνςθ i ίςθ με ± vi,max 

ανάλογα με τθ φορά που είχε. To μζγεκοσ αυτό είναι διαφορετικό για κάκε διεφκυνςθ και 

ςυνικωσ τίκεται ίςο με το μιςό τθσ απόςταςθσ ui - li. Ζτςι ορίηεται το διάνυςμα vmax, που 

περιζχει τα όρια vi,max ςε κάκε διεφκυνςθ. 

2.4.3.4 Αδπάνεια 

Ασ εξετάςουμε τθν εξίςωςθ ( 2.8 ). Το πρϊτο μζροσ τθσ ( w*vj(t) ) εκφράηει το βακμό 

εξερεφνθςθσ των ςωματιδίων. Μεγάλεσ τιμζσ του ςυντελεςτι αδράνειασ w, αυξάνουν το μζτρο 

τθσ ταχφτθτασ των ςωματιδίων και ζτςι αυτά εξερευνοφν περιςςότερο το χϊρο ςχεδιαςμοφ, 

πραγματοποιϊντασ πιο κακολικι αναηιτθςθ. Αντίκετα μικρζσ τιμζσ του w ςυγκρατοφν τθν 

ταχφτθτα και αναγκάηουν τα ςωματίδια να περιορίηονται ςε περιοχζσ κοντά ςτουσ πόλουσ 

ζλξθσ που είναι οι κζςεισ των Gbest και Pbest. Στθν περίπτωςθ μθδενικισ αδράνειασ, άρα και 

ταχφτθτασ, τα ςωματίδια πραγματοποιοφν τοπικζσ αναηθτιςεισ. Μάλιςτα αυτι είναι μια 

αρκετά δθμοφιλισ παραλλαγι τθσ βαςικισ μεκόδου ΒΣΣ (Accelerated PSO). 
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Θ παράμετροσ w δεν υπιρχε ςτθν αρχικι ζκδοςθ του αλγορίκμου, αλλά προςτζκθκε αργότερα 

(1998) από τουσ Y. Shi  και R. Eberhart. Ρραγματοποίθςαν δοκιμζσ επί γνωςτϊν προβλθμάτων  

με διάφορεσ τιμζσ του ςυντελεςτι αδρανείασ και κατζλθξαν ότι θ μζκοδοσ κατάφερνε να βρει 

τθν (ιδθ γνωςτι) βζλτιςτθ λφςθ με μεγαλφτερθ πικανότθτα αν λθφκοφν τιμζσ αδρανείασ ςτο 

διάςτθμα *0.9, 1.2+. Στατικζσ όμωσ τιμζσ του w επιβραδφνουν τθν ςφγκλιςθ του αλγορίκμου 

ςτισ τελευταίεσ επαναλιψεισ. Μεγάλεσ τιμζσ αδράνειασ βοθκοφν τθν κακολικι εξερεφνθςθ ςτα 

πρϊτα βιματα, ϊςτε να εντοπιςτεί θ περιοχι του βζλτιςτου. Ωςτόςο μόλισ βρεκεί θ περιοχι 

αυτι, απαιτοφνται μικρότερα βιματα για να προςεγγιςτεί ακριβϊσ το βζλτιςτο. 

Γι’ αυτό οι Eberhart και Shi πρότειναν τθ χριςθ δυναμικισ αδράνειασ, που μειϊνεται γραμμικά 

ι μθ γραμμικά όςο προχωροφν οι επαναλιψεισ. Στθν παροφςα εργαςία κα χρθςιμοποιθκεί 

γραμμικά μειοφμενοσ ςυντελεςτισ αδράνειασ ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ ( 2.10 ): 

   (   )       
         

    
   

( 2.10 ) 

Ππου              είναι ο αρικμόσ τθσ τρζχουςασ επανάλθψθσ,       είναι το μζγιςτο 

πλικοσ επαναλιψεων τθσ μεκόδου και                είναι θ μζγιςτθ και ελάχιςτθ τιμι του 

ςυντελεςτι αδρανείασ αντίςτοιχα. 

2.4.3.5 Δμπειπία και ηςσαιόηηηα 

Οι παράμετροι     και     είναι ςυντελεςτζσ επιτάχυνςθσ που εκφράηουν το βακμό ζλξθσ του 

ςωματιδίου προσ τθν καλφτερθ λφςθ που ζχει ςυναντθκεί από τθν προςωπικι εμπειρία του 

ςωματιδίου ι από τθν κοινωνικι εμπειρία των ςωματιδίων ςτθν γειτονιά του αντίςτοιχα. 

Συγκριτικά μεγαλφτερθ προςωπικι παράμετροσ προκαλεί τυχαία περιπλάνθςθ και απομόνωςθ 

των ςωματιδίων, ενϊ μεγαλφτερθ κοινωνικι παράμετροσ προκαλεί πρόωρθ ςφγκλιςθ του 

ςμινουσ ςε τοπικά ελάχιςτα. Οι Kennedy και Eberhart προτείνουν και για τισ δφο παραμζτρουσ 

τθν τιμι 2.0, ϊςτε να εξιςορροπθκοφν οι δφο αυτζσ  επιρροζσ και το ςωματίδιο να ζχει 50% 

πικανότθτα υπερπιδθςθσ του ςτόχου του. Σφμφωνα με τουσ Perez και Behdinan (2007) 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και άλλεσ τιμζσ, αρκεί: 

           ( 2.11 ) 

H ςυνάρτθςθ rand() ∈ ,   - παρζχει ζναν ςτοχαςτικό παράγοντα τθσ μεκόδου. Ζτςι οι 

ςυνιςτϊςεσ τθσ ταχφτθτασ προσ τθν προςωπικά και κακολικά βζλτιςτθ κζςθ 

πολλαπλαςιάηονται με ζναν, διαφορετικό θ κακεμία, τυχαίο αρικμό ςε όλεσ τισ διευκφνςεισ 

τουσ. Αυτι θ ςτοχαςτικι ςυνιςτϊςα τθσ κίνθςθσ των ςωματιδίων είναι απαραίτθτθ ϊςτε να 

αποφευχκεί ο ςυγχρονιςμόσ των ςωματιδίων και θ ςτακερι και ομοιόμορφθ κατεφκυνςι τουσ. 
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2.4.4 Κπιηήπια ηεπμαηιζμού 

Ωσ ςτοχαςτικόσ, μεταευριςτικόσ αλγόρικμοσ, θ ΒΣΣ δεν μπορεί να βρει τθν ακριβι λφςθ του 

προβλιματοσ. Οπότε απαιτοφνται κάποια κριτιρια ςφγκλιςθσ, ϊςτε να μπορεί να τερματιςτεί. 

Ρλθν τθσ περίπτωςθσ δοκιμισ τθσ μεκόδου δε γνωρίηουμε εκ των προτζρων τθν  λφςθ του 

προβλιματοσ, οπότε δεν ξζρουμε αν προςεγγίηεται ικανοποιθτικά από τθν τρζχουςα καλφτερθ 

κζςθ του ςμινουσ. 

 Ζνα εφκολο ςτθν εφαρμογι του κριτιριο ςφγκλιςθσ είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ επαναλιψεων. 

Γενικά ο προςδιοριςμόσ του απαραίτθτου αρικμοφ επαναλιψεων εξαρτάται από το μζγεκοσ 

και τθν πολυπλοκότθτα του προβλιματοσ. Επίςθσ, επειδι υπάρχει πάντα θ πικανότθτα 

παγίδευςθσ ςε τοπικά ελάχιςτα, αφξθςθ των επαναλιψεων δεν ςυνεπάγεται αυτόματα και 

βελτίωςθ τθσ λφςθσ. Ραρόλα αυτά  ζνα όριο ςτισ επαναλιψεισ δεν κοςτίηει να εφαρμοςτεί 

ταυτόχρονα με κάποιο άλλο, πιο «ζξυπνο» κριτιριο ςφγκλιςθσ. Στθν παροφςα εργαςία ο 

μζγιςτοσ αρικμόσ επαναλιψεων είναι ζνα από τα δφο κριτιρια που ςυνδυάηονται, δεδομζνου 

ότι χρειάηεται και για τον προςδιοριςμό τθσ τρζχουςασ αδράνειασ, βλ. ( 2.10 ). 

Το άλλο κριτιριο ςφγκλιςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί αφορά τον ελάχιςτο ρυκμόσ βελτίωςθσ. 

Ζςτω        θ βζλτιςτθ τιμι τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ που ζχει βρεκεί κακολικά από το 

ςμινοσ μζχρι τθν επανάλθψθ t και fm το ελάχιςτο ποςοςτό βελτίωςθσ, για το οποίο θ λφςθ 

ςυγκλίνει ικανοποιθτικά. Τότε μποροφμε να κεωριςουμε ότι θ μζκοδοσ ςυνζκλινε, αν ο 

ρυκμόσ βελτίωςθσ του        κατά τισ τελευταίεσ kf επαναλιψεισ είναι μικρότεροσ από τον 

απαραίτθτο fm : 

                   
           

    
( 2.12 ) 

2.4.5 ςγκενηπυηικόρ πίνακαρ 

Στον παρακάτω πίνακα αναφζρονται ςυνοπτικά οι ςυνθκζςτερεσ από τισ χρθςιμοποιοφμενεσ 

παραμζτρουσ τθσ μεκόδου ΒΣΣ και κάποιεσ ενδεικτικζσ τιμζσ που μποροφν να επιλεχκοφν. 
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Πίνακασ 2.1 Βαςικζσ παράμετροι τθσ Βελτιςτοποίθςθσ Σμινουσ Σωματιδίων. 

Σφμβολο Περιγραφι Λεπτομζρειεσ 

n Αρικμόσ μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ 
Κακορίηεται από το πρόβλθμα 

βελτιςτοποίθςθσ 

NP 
Ρλθκυςμόσ του ςμινουσ 
ςωματιδίων  

Γενικά 10 – 40. 
Για δφςκολα προβλιματα 50 - 100 

li, ui 

Διανφςματα που περιζχουν το 
κάτω και άνω όριο των n 
μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ 
αντίςτοιχα. 

Κακορίηονται από το πρόβλθμα 
βελτιςτοποίθςθσ. 

vmax 

Διάνυςμα που περιζχει τισ μζγιςτεσ 
ταχφτθτεσ που μποροφν να ζχουν τα 
ςωματίδια, ςε κακεμία από τισ n 
διευκφνςεισ. 

Συνικωσ χρθςιμοποιείται το μιςό τθσ 
απόςταςθσ κάτω και άνω ορίου ανα 

διεφκυνςθ, δθλαδι:   
    (   -   )   

          

w Συντελεςτισ αδράνειασ 
Στακερι τιμι 0.9 ωσ 1.2 . 
Διαφορετικά μπορεί να ανανεϊνεται ςε 
κάκε επανάλθψθ. 

c1,c2 Συντελεςτζσ επιτάχυνςθσ 
Συνικωσ           . Για διαφορετικζσ 

τιμζσ πρζπει να ιςχφει:           

tmax 
Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ 
επαναλιψεων. 

Θ επιλογι του εξαρτάται από το μζγεκοσ 
του προβλιματοσ n, και το πλικοσ των 
ςωματιδίων NP 

kf 

Αρικμόσ επαναλιψεων για τον οποίο 
θ ςχετικι βελτίωςθ τθσ 
αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ είναι 
ικανοποιθτικι. 

Αν θ ςχετικι βελτίωςθ τθσ αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ ςτθ διάρκεια των kf  

τελευταίων επαναλιψεων δεν ξεπερνά τθν 

ανοχι fm, τότε ζχει επιτευχκεί ςφγκλιςθ. 
fm 

Ελάχιςτθ ςχετικι βελτίωςθ τθσ 
αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ ϊςτε να 
επιτευχκεί ςφγκλιςθ. 

2.4.6 Ο Αλγόπιθμορ Β για ηο Βέληιζηο σεδιαζμό Καηαζκεςών 

Θ μζκοδοσ ΒΣΣ αναπτφχκθκε για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ χωρίσ 

περιοριςμοφσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ περιοριςμϊν ζχουν εφαρμοςτεί αρκετζσ τεχνικζσ που 

εςτιάηουν ςτθν απόρριψθ των μθ εφικτϊν λφςεων (Hu et al., 2003) ι τθν διόρκωςθ τουσ και 

ανακατεφκυνςθ των ςωματιδίων προσ τθν εφικτι περιοχι (Venter και Sobieszczanski‐Sobieski, 

2004). Στισ αρικμθτικζσ εφαρμογζσ τθσ παροφςασ εργαςίασ κα χρθςιμοποιθκεί θ ςυνάρτθςθ 

ποινισ που παρουςιάςτθκε ςτθν ενότθτα 2.2.3. 

Στθν περίπτωςθ που κάποιεσ μεταβλθτζσ είναι διακριτζσ, χρθςιμοποιείται θ τεχνικι που 

περιγράφθκε ςτθν ενότθτα 2.3.3, δθλαδι κα χρθςιμοποιοφνται ςυνεχείσ μεταβλθτζσ για τθν 

ανανζωςθ των διανυςμάτων ταχφτθτασ και κζςθσ, αλλά πριν το υπολογιςμό τθσ αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ και των ςυναρτιςεων περιοριςμϊν, οι ςυνεχείσ τιμζσ κα αντιςτοιχίηονται ςτισ 

πλθςιζςτερεσ διακριτζσ. 



Κεφάλαιο 2  Αλγόριθμοι Βελτιςτοποίηςησ 

47  
 

Με αυτζσ τισ τροποποιιςεισ ο αλγόρικμοσ που τελικά χρθςιμοποιείται ςτισ αρικμθτικζσ 

εφαρμογζσ φαίνεται ςτο Σχιμα  2.9: 
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Σχιμα  2.9 Ψευδό-κϊδικασ για τθν ΒΣΣ, όπωσ χρθςιμοποιείται ςτισ αρικμθτικζσ εφαρμογζσ. 
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2.5 Μέθοδορ Γιαθοπικήρ Δξέλιξηρ (ΓΔ) 

2.5.1 Διζαγυγή 

Θ Διαφορικι Εξζλιξθ (Differnetial Evolution) είναι ζνασ απλόσ και εφκολοσ ςτθν εφαρμογι του, 

αλλά απρόςμενα αποτελεςματικόσ μεταευριςτικόσ αλγόρικμοσ κακολικισ βελτιςτοποίθςθσ, 

που προτάκθκε από τουσ R. Storn & K. Price το 1997, για τθν επίλυςθ ςυνεχϊν προβλθμάτων 

χωρίσ περιοριςμοφσ. Ανικει ςτθν κατθγορία των Εξελικτικϊν Αλγορίκμων (Evolutionary 

Algorithms), δθλαδι εμπνζεται από τθ γενετικι και τθν βιολογικι εξζλιξθ των οργανιςμϊν. 

Ππωσ και άλλοι εξελικτικοί αλγόρικμοι (Γενετικοί Αλγόρικμοι, Εξελικτικζσ Στρατθγικζσ), 

χρθςιμοποιεί ζνα πλθκυςμό από δυνατζσ λφςεισ που ςε κάκε γενιά, δθλαδι ςε κάκε 

επανάλθψθ τθσ μεκόδου, δίνουν νζεσ λφςεισ ωσ απογόνουσ. Για τθ γζνεςθ των απογόνων 

χρθςιμοποιοφνται οι ςτοχαςτικοί τελεςτζσ τθσ μετάλλαξθσ, του αναςυνδυαςμοφ και  τθσ 

επιλογισ, οι οποίοι όμωσ ορίηονται με διαφορετικό τρόπο από άλλουσ εξελικτικοφσ 

αλγόρικμουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ο πλθκυςμόσ κάκε γενιάσ δθμιουργεί δοκιμαςτικζσ λφςεισ 

προςκζτοντασ τθν ςτακμιςμζνθ διαφορά δφο διανυςμάτων ςχεδιαςμοφ ςε ζνα τρίτο. 

Θ μζκοδοσ τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ παρουςιάηει αρκετά πλεονεκτιματα ζναντι άλλων 

ςτοχαςτικϊν ι αιτιοκρατικϊν αλγορίκμων που τθν κακιςτοφν ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι για 

πρακτικζσ εφαρμογζσ: 

 Μπορεί να αντιμετωπίςει μθ παραγωγίςιμεσ και μθ γραμμικζσ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ 

με πολλαπλά τοπικά ελάχιςτα. 

 Λόγω τθσ χριςθσ πλθκυςμοφ πικανϊν λφςεων, μπορεί να εφαρμοςτεί ςε παράλλθλο 

περιβάλλον, ϊςτε να μειωκεί ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ για απαιτθτικζσ αντικειμενικζσ 

ςυναρτιςεισ και ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν. 

 Ευκολία χριςθσ, δθλαδι μικρόσ αρικμόσ παραμζτρων ελζγχου που πρζπει να επιλζξει ο 

χριςτθσ και που εξαρτϊνται από το εκάςτοτε πρόβλθμα. Ζτςι μπορεί να εφαρμοςτεί χωρίσ 

να χρειάηεται ειδίκευςθ ςτον κλάδο τθσ βελτιςτοποίθςθσ. 

 Σχετικά με άλλεσ μεκόδουσ, ςυγκλίνει ςτο κακολικά βζλτιςτο ςχεδιαςμό γριγορα, δθλαδι 

με μικρό αρικμό δοκιμαςτικϊν λφςεων. Επιπλζον ο ρυκμόσ ςφγκλιςθσ είναι ςτακερόσ όταν 

θ μζκοδοσ επαναλαμβάνεται πολλζσ φορζσ για το ίδιο πρόβλθμα, όπωσ φάνθκε ςε 

πειραματικζσ δοκιμζσ. 

Θ Διαφορικι Εξζλιξθ ζχει ςυγκρικεί με άλλουσ μεταευριςτικοφσ αλγορίκμουσ (εξελικτικοφσ και 

μθ) ςε ζναν αρικμό ερευνϊν. Οι εφευρζτεσ τθσ ΔΕ (Storn &Price, 1997) τθν ςυνζκριναν με τισ 

μεκόδουσ Annealed Nelder and Mead (Press 1992),  Adaptive Simulated Annealing (Ingber 

1993), Breeder Genetic Algorithm (Muehlenbein 1993), Evolutionary Algorithm with Soft 

Genetic Operators (Voigt 1995) και Stochastic Differential Equations (Aluffi-Pentini et al. 1985). 

Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ ΔΕ ζβριςκε πάντα τθ βζλτιςτθ λφςθ, ςυνικωσ ταχφτερα από τισ 

υπόλοιπεσ μεκόδουσ και ςπάνια απαιτοφςε προςαρμογι των λιγοςτϊν παραμζτρων ελζγχου 

τθσ. Σε άλλθ  ζρευνα  πάνω ςε προβλιματα με περιοριςμοφσ, φάνθκε ότι θ ΔΕ υπερτερεί τθσ 

Βελτιςτοποίθςθσ Σμινουσ Σωματιδίων ωσ προσ τθν ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και τθν 
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επαναλθψιμότθτα των αποτελεςμάτων. Στον πρϊτο διεκνι διαγωνιςμό Εξελικτικισ 

Βελτιςτοποίθςθσ (ICEO 1996), θ ΔΕ ιταν θ ταχφτερθ μζκοδοσ βελτιςτοποίθςθσ μετά από δφο 

ντετερμινιςτικοφσ αλγορίκμουσ που πάςχουν από περιοριςμζνα πεδία εφαρμογισ.  

2.5.2 Ο βαζικόρ αλγόπιθμορ ΓΔ 

Θ ΔΕ χρθςιμοποιεί ζναν πλθκυςμό δυνατϊν λφςεων. Αρχικά ο πλθκυςμόσ επιλζγεται τυχαία. Σε 

κάκε γενιά   (δθλαδι επανάλθψθ) και για κάκε μζλοσ-διάνυςμα του πλθκυςμοφ      , 

δθμιουργείται ζνα μεταλλαγμζνο (mutant) διάνυςμα      χρθςιμοποιϊντασ των τελεςτι 

μετάλλαξθσ (mutation). Ζπειτα δθμιουργείται ζνα δοκιμαςτικό (trial) διάνυςμα      

χρθςιμοποιϊντασ τον τελεςτι αναςυνδυαςμοφ (recombination/crossover). Τζλοσ το νζο 

διάνυςμα του πλθκυςμοφ        παράγεται με τον τελεςτι επιλογισ (selection) ανάμεςα ςτο 

αρχικό και το δοκιμαςτικό διάνυςμα. Σχθματικά ο αλγόρικμοσ φαίνεται ςτο παρακάτω 

διάγραμμα ροισ (Dobb 1997): 

 
Σχιμα  2.10 Διάγραμμα ροισ του κλαςςικοφ αλγορίκμου Διαφορικισ Εξζλιξθσ. 
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2.5.3 Οι γενεηικοί ηελεζηέρ 

Στθ ςυνζχεια αναλφονται οι τελεςτζσ με τουσ οποίουσ ανανεϊνονται οι δυνατζσ λφςεισ (ι 

διανφςματα) του πλθκυςμοφ ςε κάκε επανάλθψθ (ι γενιά όπωσ ςυνικωσ αναφζρεται ςτουσ 

εξελικτικοφσ αλγόρικμουσ). Ορίηονται οι παρακάτω ςυμβολιςμοί: 

   : Το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ των διαφορετικϊν λφςεων ςε κάκε γενιά. 

  : Θ τρζχουςα γενιά, δθλαδι θ τρζχουςα επανάλθψθ τθσ μεκόδου. 

     : Ζνα διάνυςμα (πικανι λφςθ) του πλθκυςμοφ ςτθ γενιά g.            

     : Ρροςωρινό διάνυςμα μετά από μετάλλαξθ (mutant vector). 

     : Ρροςωρινό διάνυςμα μετά από αναςυνδυαςμό (trial vector). 

  : Ραράμετροσ ελζγχου τθσ μεκόδου που ονομάηεται διαφορικό βάροσ. Συνικωσ 

 ∈ ,   -. 

   : Ραράμετροσ ελζγχου τθσ μεκόδου που ονομάηεται πικανότθτα crossover. Λαμβάνει 

τιμζσ ςτο διάςτθμα   ∈ ,   -. 

  ( ): Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ. 

Ζχουν αναπτυχκεί αρκετζσ παραλλαγζσ για τουσ τελεςτζσ τθσ ΔΕ. Για λόγουσ ευκολίασ κατά τθν 

περιγραφι τουσ χρθςιμοποιείται θ ςυντομογραφία DE/x/y/z. Οι πρϊτοι δείκτεσ αναφζρονται 

ςτθν μετάλλαξθ: x είναι το διάνυςμα βάςθ που μεταλλάςςεται και y είναι ο αρικμόσ των 

αφαιρζςεων διανυςμάτων, που γίνονται για να προκφψει θ μεταβολι του x. Ο δείκτθσ z 

αναφζρεται ςτον αναςυνδυαςμό και ςυνικωσ ζχει τθν τιμι bin. 

2.5.3.1 Σελεζηήρ Μεηάλλαξηρ (Mutation) 

Θ μετάλλαξθ είναι ζνασ ςτοχαςτικόσ τελεςτισ που παράγει ζνα νζο διάνυςμα ελαφρά 

διαφορετικό από το αρχικό ςε κάποιεσ ι όλεσ τισ διαςτάςεισ του διανφςματοσ. Στουσ 

περιςςότερουσ εξελικτικοφσ αλγόρικμουσ θ μετάλλαξθ πετυχαίνεται με μικρζσ διακυμάνςεισ 

που υπακοφν ςε πικανοτικζσ κατανομζσ για κάκε μεταβλθτι. Στθν ΔΕ  όμωσ οι ςυνθκζςτερεσ 

τελεςτζσ μετάλλαξθσ που χρθςιμοποιοφνται είναι: 

1) DE/rand/1/bin 

                (           ) ( 2.13 ) 

Ππου οι δείκτεσ         ∈ *        + είναι τυχαίοι ακζραιοι που πρζπει να είναι 

διαφορετικοί μεταξφ τουσ και από τον δείκτθ   . Δθλαδι τα διανφςματα που ςυμμετζχουν ςτθν 

μετάλλαξθ είναι όλα διαφορετικά από το      (target vector) με το οποίο ςχετίηεται το 

μεταλλαγμζνο διάνυςμα       . Επομζνωσ ο πλθκυςμόσ πρζπει να ζχει τουλάχιςτον τζςςερα 

μζλθ:     . Για κάκε μζλοσ      του πλθκυςμοφ χρθςιμοποιοφνται διαφορετικοί τυχαίοι 
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δείκτεσ          . Θ παράμετροσ ελζγχου   κακορίηει τθν μεγζκυνςθ τθσ διαφορικισ 

μεταβολισ             . Θ εξίςωςθ ( 2.13 ) ιταν θ αρχικι μορφι του τελεςτι μετάλλαξθσ 

που προτάκθκε από τουσ Storn & Price (1997). Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται θ γραφικι 

αναπαράςταςθ τθσ ςτθν περίπτωςθ δφο μόνο μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ. 

 

 
Σχιμα  2.11 Γραφικι παράςταςθ τθσ μετάλλαξθσ τφπου DE/rand/1/bin για ζνα δυςδιάςτατο 

χϊρο ςχεδιαςμοφ. 

2) DE/best/1/bin 

                  (           ) ( 2.14 ) 

Ππου το τυχαίο διάνυςμα-βάςθ τθσ μετάλλαξθσ ζχει αντικαταςτακεί από τθ βζλτιςτθ λφςθ τθσ 

γενιάσ g. Θ ςυμμετοχι τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ χαρακτθρίηει τον αλγόρικμο ωσ «άπλθςτο» 

(greedy). Θ απλθςτία των αλγορίκμων βελτιςτοποίθςθσ ζχει γενικά ωσ ςυνζπειεσ τθν ταχφτερθ 

ςφγκλιςθ, αλλά τθν ευκολότερθ παγίδευςθ ςτα τοπικά ελάχιςτα που βρίςκονται ςτισ πρϊτεσ 

επαναλιψεισ (πρόωρθ ςφγκλιςθ).  
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3) DE/current-to-best/1/bin 

               (            )    (           ) ( 2.15 ) 

Ππου ωσ βάςθ τθσ μετάλλαξθσ χρθςιμοποιείται το ίδιο το διάνυςμα      (target vector) που 

αντιςτοιχεί ςτο μεταλλαγμζνο       . Επιπλζον εκτόσ από τθ ςυνθκιςμζνθ τυχαία διαφορά, 

χρθςιμοποιείται και θ πλθροφορία τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ ςτθν μετάλλαξθ. Ο τελεςτισ αυτόσ 

μοιάηει με τθ λογικι τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςτθ Βελτιςτοποίθςθ Σμινουσ Σωματιδίων. 

Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται θ γραφικι αναπαράςταςθ του ςτθν περίπτωςθ δφο μόνο 

μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ. 

 

Σχιμα  2.12 Γραφικι παράςταςθ τθσ μετάλλαξθσ τφπου DE/current-to-best/1/bin για ζνα 

δυςδιάςτατο χϊρο ςχεδιαςμοφ. 

4) DE/best/2/bin 

                 (                       ) ( 2.16 ) 

Ππου χρθςιμοποιοφνται δφο διαφορζσ τυχαίων διανυςμάτων. Θ προςζγγιςθ αυτι βελτιϊνει 

τθν ποικιλία του πλθκυςμοφ αν το μζγεκόσ του NP είναι αρκετά μεγάλο. 
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2.5.3.2 Σελεζηήρ Αναζςνδςαζμού (Recombination) 

Στθν γενετικι αναςυνδυαςμόσ είναι θ γζννθςθ ενόσ χρωμοςϊματοσ-απογόνου από δφο 

χρωμοςϊματα-γονείσ. Αυτό επιτυγχάνεται με μία διαδικαςία που λζγεται crossover (χιαςμόσ ι 

επιχιαςμόσ ςτα ελλθνικά), κατά τθν οποία τα δφο χρωμοςϊματα-γονείσ διαχωρίηονται ςε 

τμιματα και ο απόγονοσ δθμιουργείται από το ςυνδυαςμό γονιδίων ι ςειρϊν γονιδίων των 

δφο γονζων. Θ διαδικαςία crossover αυτι φαίνεται ςτα παρακάτω ςχιματα. Κατά τθ 

προςομοίωςθ του βιολογικοφ μοντζλου από το μακθματικό, τα γονίδια αντιςτοιχίηονται ςτισ 

μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ, τα χρωμοςϊματα ςτα διανφςματα πικανϊν λφςεων και ωσ ςθμεία για 

τον διαχωριςμό crossover επιλζγονται όλεσ οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ, ενϊ δεν αποκλείεται να 

χρθςιμοποιοφνται παραπάνω από δφο γονείσ. 

Σχιμα  2.13 
Crossover 1 
ςθμείου. 

 

 

Σχιμα  2.14 
Crossover 2 
ςθμείων. 
 

 

Ο τελεςτισ crossover που εφαρμόηεται ςτθν Διαφορικι Εξζλιξθ ορίηεται ωσ εξισ. Για κάκε 

ηεφγοσ αρχικοφ διανφςματοσ      (target vector) και μεταλλαγμζνου διανφςματοσ        

(mutant vector), δθμιουργείται ζνα νζο δοκιμαςτικό διάνυςμα        (trial vector). Τα 

ςτοιχεία του        ζχουν πικανότθτα CR (crossover probability) να ειςζλκουν ςτο        , 

ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ: 
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         ,

                                    

                                             
 ( 2.17 ) 

Ππου: 

            : είναι ο δείκτθσ των μελϊν του πλθκυςμοφ. 

          : είναι ο δείκτθσ των μεταβλθτϊν πλικουσ D. 

        : είναι ζνασ τυχαίοσ αρικμόσ που υπακοφει ςτθν ομοιόμορφθ κατανομι  ,   -  

Για κάκε μεταβλθτι κάκε διανφςματοσ χρθςιμοποιείται ζνασ διαφορετικόσ τυχαίοσ 

αρικμόσ. 

   : είναι ζνασ τυχαίοσ ακζραιοσ αρικμόσ 1, 2, … ή D. Ραίρνει δθλαδι τθν τιμι του δείκτθ 

μίασ μεταβλθτισ. Για κάκε διάνυςμα χρθςιμοποιείται διαφορετικόσ τυχαίοσ αρικμόσ. όλοσ 

του είναι να εξαςφαλίηει ότι το δοκιμαςτικό διάνυςμα        κα διαφζρει από το αρχικό 

      τουλάχιςτο ςε μία μεταβλθτι ςχεδιαςμοφ. 

Ο τελεςτισ crossover αυξάνει τθν ποικιλία των λφςεων αλλά μπορεί να καταςτρζψει αρκετζσ 

πλθροφορίεσ κατεφκυνςθσ που παρζχονται από τθ φάςθ τθσ μετάλλαξθσ. Ωςτόςο ζχει φανεί 

ότι ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ θ εφαρμογι του βελτιϊνει τελικά τθν διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ. 

Θ παραπάνω μορφι του τελεςτι είναι θ πρωτότυπθ που προτάκθκε από τουσ Storn & Price. 

Ζχουν δθμιουργθκεί και άλλεσ παραλλαγζσ, αλλά αυτι είναι θ πλζον διαδεδομζνθ. Στο 

επόμενο ςχιμα φαίνεται μια γραφικι απεικόνιςι τθσ. 

 

σήμα  2.15 Crossover ζηην Γιαθοπική Δξέλιξη με 7 μεηαβληηέρ ζχεδιαζμού 
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2.5.3.3 Σελεζηήρ Δπιλογήρ (Selection) 

Θ επιλογι ςτθν βιολογία αφορά τθν επιβίωςθ των καταλλθλότερων χρωμοςωμάτων μιασ 

γενιάσ. Στθν βελτιςτοποίθςθ καταλλθλότερεσ είναι οι λφςεισ που παρουςιάηουν τθ βζλτιςτθ 

τιμι αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ ι ςυνάρτθςθσ ποιότθτασ (fitness), αν υπάρχουν περιοριςμοί. 

Στθν αρχικι μζκοδο Διαφορικισ Εξζλιξθσ ο τελεςτισ επιλογισ είναι πολφ απλόσ. Συγκρίνονται 

τα διανφςματα      (target vector) και        (trial vector), ωσ εξισ: 

 
        ,

              (      )   (     )

                                          
 

( 2.18 ) 

Ππου           . 

Άλλεσ μζκοδοι που ζχουν προτακεί είναι: 

 Θ ελιτιςτικι (μ+λ) επιλογή που χρθςιμοποιείται και ςτισ εξελικτικζσ ςτρατθγικζσ. Σφμφωνα 

με αυτιν, αν μ είναι το μζγεκοσ του αρχικοφ πλθκυςμοφ (διανφςματα     ) και λ το 

μζγεκοσ του ενδιάμεςου πλθκυςμοφ (διανφςματα       ) επιβιϊνουν οι μ καλφτερεσ 

λφςεισ ςε κάκε γενιά. Στθν ΔΕ ςυνικωσ       . 

 Θ επιλογι «τουρνουά» (tournament selection) με ζναν προσ ζναν επιηϊντεσ όπωσ ςτθν 

κλαςςικι ΔΕ. 

2.5.4 Απσική επιλογή και κπιηήπια ηεπμαηιζμού 

Ο αρχικόσ πλθκυςμόσ που προτείνουν οι Storn & Price (1997), προκφπτει από ομοιόμορφα 

τυχαία διαςπορά των διανυςμάτων-μελϊν ςτο χϊρο ςχεδιαςμοφ ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ: 

                       (     ) ( 2.19 ) 

Ππου 

            : είναι ο δείκτθσ των μελϊν του πλθκυςμοφ. 

          : είναι ο δείκτθσ των μεταβλθτϊν πλικουσ D. 

      : είναι το κάτω και άνω όριο τθσ μεταβλθτισ   , αντίςτοιχα. 

        : είναι ζνασ τυχαίοσ αρικμόσ που υπακοφει ςτθν ομοιόμορφθ κατανομι  ,   -  

Για κάκε μεταβλθτι κάκε διανφςματοσ χρθςιμοποιείται ζνασ διαφορετικόσ τυχαίοσ 

αρικμόσ. 

Οι Storn & Price δεν αναφζρουν ρθτά κάτι για τισ ςυνκικεσ ςφγκλιςθσ τθσ μεκόδου. Στισ 

αρικμθτικζσ εφαρμογζσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, ωσ κριτιρια ςφγκλιςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν 

τα ίδια με τθ Βελτιςτοποίθςθ Σμινουσ Σωματιδίων, δθλαδι α) ο μζγιςτοσ αρικμόσ 

επαναλιψεων  και β) ο ελάχιςτοσ ρυκμόσ βελτίωςθσ τθσ λφςθσ ( 2.12 ). 
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2.5.5 Παπάμεηποι ηηρ ΓΔ 

Θ Διαφορικι Εξζλιξθ χρθςιμοποιεί μόνο τρεισ παραμζτρουσ. Μετά από ζρευνεσ των Storn & 

Price, αλλά και άλλων ζχουν εντοπιςτεί κάποιεσ «καλζσ» αρχικζσ επιλογζσ, αν βζβαια δεν είναι 

γνωςτι θ ςυμπεριφορά τθσ μεκόδου για το εκάςτοτε πρόβλθμα.: 

   : Το πλικοσ των δυνατϊν λφςεων-διανυςμάτων που ςυνυπάρχουν ςε κάκε γενιά. Για 

τισ ανάγκεσ του τελεςτι μετάλλαξθσ πρζπει          ανάλογα με τον τφπο 

μετάλλαξθσ.  Γενικά προτείνονται τιμζσ από     ωσ     , όπου D είναι το πλικοσ 

των μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ του προβλιματοσ. 

  : Ραράμετροσ ελζγχου τθσ μεκόδου που ονομάηεται διαφορικό βάροσ. Επιλζγεται ϊςτε 

 ∈ ,   -. Ζρευνεσ ζχουν δείξει, ότι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ τιμι τθσ F είναι 

προτιμότερο να περιορίηεται ςτο διάςτθμα ,       -. Οι εφευρζτεσ τθσ μεκόδου 

προτείνουν αρχικά τθν τιμι 0.5 και αφξθςι τθσ αν θ μζκοδοσ ςυγκλίνει πρόωρα. Θ D. 

Zaharie απζδειξε ότι τιμζσ μικρότερεσ από μια κρίςιμθ τιμι       είναι ακατάλλθλεσ, όπου 

 

      
√  

  
 

  
 

( 2.20 ) 

Άλλεσ ζρευνεσ εςτιάηουν ςτθν χριςθ διαφορικϊν βαρϊν F που δεν είναι ςτακερά, αλλά 

μεταβάλλονται τυχαία ςε κάκε επανάλθψθ. Ζχει επίςθσ προτακεί θ προςαρμογι των 

παραμζτρων F και CR ταυτόχρονα με τθ βελτιςτοποίθςθ, εντάςςοντάσ τεσ ςτισ μεταβλθτζσ 

ςχεδιαςμοφ. 

   : Ραράμετροσ ελζγχου τθσ μεκόδου που ονομάηεται πικανότθτα crossover. Λαμβάνει 

τιμζσ ςτο διάςτθμα   ∈ ,   -. Μεγάλεσ τιμζσ τθσ παραμζτρου αυξάνουν τθν 

πικανότθτα επιβίωςθσ τθσ καινοφργιασ τιμισ που αποκτά κάκε μεταβλθτι μετά τθν 

μετάλλαξθ. Ζτςι θ ςφγκλιςθ ςυχνά επιταχφνεται. Γενικά προτείνονται μεγάλεσ τιμζσ τθσ 

παραμζτρου:    ∈ ,       -. Σε κάποια προβλιματα όμωσ χαμθλζσ τιμζσ (    ) 

μπορεί να ςυμπεριφζρονται καλφτερα. 

2.5.6 Ο Αλγόπιθμορ ΓΔ για ηο Βέληιζηο σεδιαζμό Καηαζκεςών 

Στισ αρικμθτικζσ εφαρμογζσ τθσ παροφςασ εργαςίασ κα χρθςιμοποιθκεί θ ςυνάρτθςθ ποινισ 

που παρουςιάςτθκε ςτθν ενότθτα 2.2.3 για το χειριςμό των περιοριςμϊν. Αν κάποιεσ 

μεταβλθτζσ είναι διακριτζσ, χρθςιμοποιείται θ τεχνικι που περιγράφθκε ςτθν ενότθτα 2.3.3, 

δθλαδι χρθςιμοποιοφνται ςυνεχείσ τιμζσ που αντιςτοιχίηονται ςτισ πλθςιζςτερεσ διακριτζσ 

πριν τθν αξιολόγθςθ κάκε πικανισ λφςθσ.  Ζτςι ο τελικόσ αλγόρικμοσ γίνεται: 
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Σχιμα  2.16 Ψευδό-κϊδικασ για τθν ΔΕ, όπωσ χρθςιμοποιείται ςτισ αρικμθτικζσ εφαρμογζσ. 
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2.6 Μέθοδορ ηπαηηγικών Δξέλιξηρ (Δ) 

2.6.1 Διζαγυγή 

Οι Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ (Evolutionary Strategies – ES) είναι μία ςτοχαςτικι μζκοδοσ 

βελτιςτοποίθςθσ που μιμείται τθν βιολογικι εξζλιξθ των οργανιςμϊν. Αναπτφχκθκαν αρχικά 

από τον I. Rechenberg (1973) και ςτθ ςυνζχεια από τον H.P. Schwefel (1981). Οι Εξελικτικζσ 

Στρατθγικζσ και οι Γενετικοί Αλγόρικμοι αποτελοφν τουσ δφο δθμοφιλζςτερουσ Εξελικτικοφσ 

Αλγορίκμουσ, μια ςθμαντικι υποκατθγορία των μεταευριςτικϊν μεκόδων. Αρχικά 

εφαρμόςτθκαν ςε προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ με ςυνεχείσ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ, αλλά 

ςφντομα ζγιναν προςπάκειεσ επζκταςθσ τθσ μεκόδου για διακριτά και δυαδικά προβλιματα 

(Schwefel 1975). 

Θ βαςικι ιδζα πίςω από τισ Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ (και τουσ Εξελικτικοφσ Αλγόρικμουσ 

γενικότερα) είναι: 

 Αναπαράςταςθ των μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ ωσ γονίδια και των διανυςμάτων που τισ 

περιζχουν ωσ χρωμοςϊματα. 

 Χριςθ ενόσ πλθκυςμοφ τζτοιων χρωμοςωμάτων που ανανεϊνεται ςε κάκε γενιά, δθλαδι 

ςε κάκε επανάλθψθ τθσ μεκόδου. 

 Θ ανανζωςθ του πλθκυςμοφ κάκε γενιάσ γίνεται με τουσ ςτοχαςτικοφσ γενετικοφσ τελεςτζσ 

του αναςυνδυαςμοφ, τθσ μετάλλαξθσ και τθσ επιλογισ. 

 Ο πλθκυςμόσ γονζων κάκε γενιάσ παράγει απογόνουσ εφαρμόηοντασ αναςυνδυαςμό 

(recombination) ςε ηεφγθ των υπαρχόντων μελϊν. 

 Τα χρωμοςϊματα των απογόνων τροποποιοφνται ελαφρά και με τυχαίο τρόπο μζςω 

μετάλλαξθσ (mutation). 

 Θ καταλλθλότθτα κάκε χρωμοςϊματοσ αξιολογείται με κριτιριο τθν αντικειμενικι 

ςυνάρτθςθ και τουσ περιοριςμοφσ του προβλιματοσ. 

 Ο πλθκυςμόσ τθσ νζασ γενιάσ δθμιουργείται μζςω επιλογισ (selection), δθλαδι επιβιϊνουν 

μόνο τα καταλλθλότερα χρωμοςϊματα από τουσ απογόνουσ ι και από τουσ γονείσ. 

 Θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται μζχρι να επιτευχκεί ικανοποιθτικι ςφγκλιςθ. 

Οι Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ μποροφν να αντιμετωπίςουν προβλιματα με μθ κυρτζσ αντικειμενικζσ 

ςυναρτιςεισ και πολφπλοκουσ περιοριςμοφσ. Ζχουν προςαρμοςτεί για τθν επίλυςθ ςυνεχϊν, 

διακριτϊν ι μεικτϊν προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ (J. Cai & G. Thierauf 1995-1996). Επομζνωσ 

μποροφν και ζχουν εφαρμοςτεί ςε προβλιματα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν. Σε αρκετά 

προβλιματα φάνθκε να υπερτεροφν μεκόδων Μακθματικοφ Ρρογραμματιςμοφ, που 

αναλϊνουν πολφ χρόνο ςε αναλφςεισ ευαιςκθςίασ. Σε ςχζςθ με τουσ Γενετικοφσ Αλγόρικμουσ, 

ο εςωτερικόσ μθχανιςμόσ προςαρμογισ των ΣΕ κεωρείται πιο αποδοτικόσ ωσ προσ τθν 

ταχφτθτα ςφγκλιςθσ (Hoffmeister & Back, 1991) ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ και γενικά τείνει να 

καταλιγει ςτθ βζλτιςτθ λφςθ ςυχνότερα, ειδικά όταν οι αρχικζσ τιμζσ των χρωμοςωμάτων δεν 



Κεφάλαιο 2  Αλγόριθμοι Βελτιςτοποίηςησ 

60  
 

είναι καλζσ. Επιπλζον μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε παράλλθλο προγραμματιςτικό περιβάλλον, 

για τθν μείωςθ του απαιτοφμενου υπολογιςτικοφ χρόνου. 

Θ αρχικι μορφι του αλγορίκμου περιελάμβανε μόνο δφο μζλθ, ζναν γονζα και ζναν απόγονο, 

ςε κάκε επανάλθψθ και ςθμαίνεται ωσ (1+1)-ES. Στθ ςυνζχεια ο Rechenberg ειςιγαγε 

περιςςότερουσ γονείσ ςε κάκε επανάλθψθ και πρόςκεςε τον αναςυνδυαςμό, με αποτζλεςμα 

να αυξάνεται θ ποικιλία των χρωμοςωμάτων και να προςαρμόηεται αυτόματα θ ζνταςθ τθσ 

μετάλλαξθσ ςε κάκε γενιά. Θ παραλλαγι αυτι είναι γνωςτι ωσ (μ+1)-ES. Οι Στρατθγικζσ 

Εξζλιξθσ πολλϊν μελϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παροφςα εργαςία, (μ+λ)-ES και (μ,λ)-ES, 

προτάκθκαν αργότερα από τον Schwefel και επιτρζπουν α) τθν ταυτόχρονθ επεξεργαςία των λ 

απογόνων ςε παράλλθλουσ επεξεργαςτζσ και β) ακόμα μεγαλφτερθ ποικιλία, άρα δυςκολότερθ 

παγίδευςθ ςε τοπικά ελάχιςτα. 

2.6.2 Δ πολλών μελών για ζςνεσείρ μεηαβληηέρ ζσεδιαζμού 

Ζςτω ότι ςτθ γενιά   χρθςιμοποιείται ζνασ πλθκυςμόσ   
 

 χρωμοςωμάτων (πικανϊν λφςεων) 

μεγζκουσ  . Ο πλθκυςμόσ αυτόσ κα αναφζρεται ωσ πλθκυςμόσ γονζων (parents). Από τον 

πλθκυςμό των γονζων παράγεται ζνασ ενδιάμεςοσ πλθκυςμόσ απογόνων (offsprings)   
  

μεγζκουσ  , εφαρμόηοντασ διαδοχικά τουσ τελεςτζσ του αναςυνδυαςμοφ και τθσ μετάλλαξθσ. 

Ζπειτα δθμιουργείται ο πλθκυςμόσ γονζων τθσ επόμενθσ γενιάσ     
 

 μεγζκουσ   με τον 

τελεςτι επιλογισ και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται μζχρι να επιτευχκεί ςφγκλιςθ. 

Εκτόσ από τουσ παραπάνω ςυμβολιςμοφσ, παρακάτω κα χρθςιμοποιθκοφν και οι επόμενοι: 

   : ο αρικμόσ των γονιδίων, δθλαδι μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ. 

          : ο δείκτθσ ενόσ γονιδίου. 

           : ο δείκτθσ ενόσ χρωμοςϊματοσ απογόνου. 

          : ο δείκτθσ ενόσ χρωμοςϊματοσ γονζα. 

      ι      : το γονίδιο i του χρωμοςϊματοσ    ι   , αντίςτοιχα. 

2.6.2.1 Αναζςνδςαζμόρ (recombination) 

Ο τελεςτισ αναςυνδυαςμοφ παντρεφει δφο ι περιςςότερα χρωμοςϊματα-γονείσ και γεννά ζνα 

νζο που αποτελείται από γονίδια των γονζων. Αυτό γίνεται με μία διαδικαςία που ονομάηεται 

crossover, κατά τθν οποία κάκε μεταβλθτι-γονίδιο του χρωμοςϊματοσ-απογόνου παίρνει 

τυχαία τθν τιμι του αντίςτοιχου γονιδίου ενόσ από τουσ γονείσ. Αυτό γίνεται για κάκε γονίδιο   

ξεχωριςτά. Θ διαδικαςία crossover αναλφκθκε περαιτζρω ςτθν ενότθτα 2.5.3.2 . Ο 

αναςυνδυαςμόσ ςυμβάλλει ςτθν αξιοπιςτία τθσ μεκόδου και ςτθν αποφυγι τοπικϊν ελαχίςτων 

χωρίσ όμωσ να αυξάνει το υπολογιςτικό κόςτοσ, ςε ςχζςθ με τθν ΣΕ δφο μελϊν, όπου ο 

τελεςτισ αυτόσ απουςιάηει. 
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Για τον αναςυνδυαςμό ςε προβλιματα ςυνεχϊν τιμϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μία από τισ 

επόμενεσ εξιςϊςεισ: 

 

    
    

 

{
 
 

 
 

                             ( )

          (          )      ( )

                                         ( )

                          ( )

        (             )  ( )

 ( 2.21 ) 

όπου    και     είναι δφο διανφςματα που επιλζγονται τυχαία από των πλθκυςμό των 

γονζων. Για κάκε προςωρινό απόγονο   
    

  επιλζγονται δφο διαφορετικά    και     αλλά 

διατθροφνται τα ίδια για όλα τα γονίδια αυτοφ του απογόνου. Αντίκετα το γονίδιο          

επιλζγεται τυχαία από όλα τα γονίδια    των χρωμοςωμάτων του πλθκυςμοφ γονζων και είναι 

διαφορετικό για κάκε γονίδιο     
    

 του ίδιου απογόνου. Στισ περιπτϊςεισ (Α) και (E) τα δφο 

γονίδια ζχουν πικανότθτεσ επιλογισ 50%-50%.  

2.6.2.2 Μεηάλλαξη (mutation) 

Το χρωμόςωμα κάκε απογόνου που προζκυψε από τον παραπάνω αναςυνδυαςμό υφίςταται 

μετάλλαξθ ςτθ ςυνζχεια. Ο ςτοχαςτικόσ τελεςτισ τθσ μετάλλαξθσ παραμορφϊνει ελαφρά και 

τυχαία τα γονίδια. Για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ διαδικαςίασ, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ 

κάποιεσ απαιτιςεισ. Θ μετάλλαξθ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε α) να μπορεί να δθμιουργθκεί 

κάκε πικανι λφςθ του χϊρου ςχεδιαςμοφ μετά από ζναν αρικμό γενιϊν, β) να είναι 

αμερόλθπτθ ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα (fitness) των χρωμοςωμάτων που παράγονται 

(άλλωςτε για αυτό είναι υπεφκυνοσ ο τελεςτισ επιλογισ), γ) να μπορεί να προςαρμοςκεί θ 

ζνταςθ τθσ μετάλλαξθσ ςτισ ςυνκικεσ (ελάχιςτα, μθ εφικτζσ περιοχζσ) του χϊρου ςχεδιαςμοφ. 

Επιπλζον, επικυμοφμε μικρζσ διαφοροποιιςεισ με μεγάλθ ςυχνότθτα και μεγάλεσ 

διαφοροποιιςεισ με μικρι ςυχνότθτα, αλλά πάντα τυχαίεσ. 

Ζχει παρατθρθκεί ότι θ επιβολι διακυμάνςεων που ακολουκοφν τθν κανονικι κατανομι, 

ικανοποιεί τισ πρϊτεσ δφο απαιτιςεισ. Θ κανονικι κατανομι ι κατανομι Gauss κακορίηεται 

από τθν παράμετρο  , που εκφράηει τθν αναμενόμενθ μζςθ τιμι ενόσ τυχαίου δείγματοσ, και 

από τθν παράμετρο  , που ονομάηεται τυπικι απόκλιςθ και εκφράηει τθ ρίηα τθσ μζςθσ 

απόκλιςθσ από τθ μζςθ τιμι. Κάποιεσ γραφικζσ απεικονίςεισ τθσ φαίνονται ςτο  Σχιμα  2.17. 

Λζμε ότι μια τυχαία μεταβλθτι   ακολουκεί τθν κατανομι  (    ), όταν ζχει ςυνάρτθςθ 

πυκνότθτασ πικανότθτασ: 

 
 ( )  

 

√   
   (  

(   ) 

   
) 

( 2.22 ) 
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Σχιμα  2.17 Θ κανονικι κατανομι ςε μία και δφο διαςτάςεισ. 

Μία χριςιμθ ιδιότθτα τθσ κανονικισ κατανομισ είναι θ ακόλουκθ: 

 Αν η τυχαία μεταβλητή   ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή   και 

τυπική απόκλιση  , τότε η τυχαία μεταβλητή (   )   ακολουθεί την 

τυποποιημένη κανονική κατανομή  (   ) 
( 2.23 ) 

 Ζτςι ζνασ αρικμόσ που ιςοφται με τθν τυχαία τιμι  (    ),  μπορεί να γραφτεί ωσ 

   (   ). Στθ ςυνζχεια κα χρθςιμοποιείται θ δεφτερθ μορφι, ϊςτε να απομονϊνεται θ 

τυπικι απόκλιςθ που ςυνικωσ είναι παράμετροσ ελζγχου τθσ μεκόδου, όπωσ κα εξθγθκεί ςτθν 

επόμενθ ενότθτα.  

Θ μετάλλαξθ επιτυγχάνεται προςκζτοντασ ςτο χρωμόςωμα του απογόνου ζνα διάνυςμα 

τυχθματικισ αλλαγισ  :  

      
    

    
( 2.24 ) 

H επιλογι του διανφςματοσ   ζχει αποτελζςει αντικείμενο πολλϊν ερευνϊν, αφοφ ουςιαςτικά 

κακορίηει τισ ιδιότθτεσ τθσ μετάλλαξθσ. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, τα ςτοιχεία του ακολουκοφν 

τθν κανονικι κατανομι. Ο μζςοσ όροσ επιλζγεται να είναι    , γιατί διαφορετικά θ 

μετάλλαξθ κα μερολθπτοφςε ςε όφελοσ μεγαλφτερων (   ) ι μικρότερων (   ) τιμϊν, 

ςυγκριτικά με το τρζχον γονίδιο πάντα. Για τθν τυπικι απόκλιςθ υπάρχουν οι εξισ 

εναλλακτικζσ: 
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A. Λςότροπθ μετάλλαξθ: 

     ,  (   )    (   )       (   )-  ( 2.25 ) 

όπου χρθςιμοποιείται θ ίδια τυπικι απόκλιςθ για κάκε μεταβλθτι. Φυςικά ζνασ 

διαφορετικόσ τυχαίοσ αρικμόσ   (   ) επιλζγεται για κάκε γονίδιο. Θ μετάλλαξθ αυτι 

είναι ιςότροπθ, δθλαδι παρουςιάηεται ο ίδιοσ βακμόσ διαςποράσ προσ όλεσ τισ 

διευκφνςεισ. Αυτόσ ο τφποσ μετάλλαξθσ ειςάγει μία μόνο παράμετρο ελζγχου τθσ μεκόδου 

ΣΕ, τθν  . 

B. Ανιςότροπθ μετάλλαξθ: 

  ,     (   )       (   )          (   )-  ( 2.26 ) 

όπου χρθςιμοποιείται διαφορετικι τυπικι απόκλιςθ για κάκε μεταβλθτι. Ζτςι θ καμπφλθ 

τθσ κανονικισ κατανομισ μπορεί να είναι πιο «ςτενι» ςε κάποιεσ διευκφνςεισ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι οι παράμετροι ελζγχου τθσ μεκόδου είναι το διάνυςμα 

   [              ]. 

C. Ανιςότροπθ μετάλλαξθ με περιςτροφι: 

    ,     (   )       (   )          (   )-  ( 2.27 ) 

όπου   είναι ζνασ ορκογϊνιοσ πίνακασ περιςτροφισ      . Στθ γενικι περίπτωςθ που 

ο   δεν είναι διαγϊνιοσ, ειςάγονται ςυςχετίςεισ μεταξφ των ςτοιχείων του διανφςματοσ   και 

θ ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ γίνεται: 

 
 ( )  

 

(√  )
 

 

       
   ( 

 

 
    * 

( 2.28 ) 

Θ χριςθ πίνακα περιςτροφισ ειςάγει άλλεσ  (   )   παραμζτρουσ ελζγχου τθσ μεκόδου, 

οπότε μαηί με τισ τυπικζσ αποκλίςεισ απαιτείται θ ρφκμιςθ  (   )   παραμζτρων από 

τον χριςτθ τθσ μεκόδου. 

Θ επιλογι μίασ από τισ τρεισ αυτζσ μεταλλάξεισ εξαρτάται από το εκάςτοτε πρόβλθμα. Στο 

παρακάτω ςχιμα φαίνονται οι διαςπορζσ που προκφπτουν από κακεμία μετάλλαξθ, ςε ζνα 

δυςδιάςτατο πρόβλθμα. Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα προτιμότερθ κα ιταν θ μετάλλαξθ C, 

λόγω του προςανατολιςμοφ των ιςοχψϊν, ανεξάρτθτα από το ότι ςτο ςχιμα θ μζςθ τιμι τθσ C 

είναι μετατοπιςμζνθ προσ τθν βζλτιςτθ περιοχι. 
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Σχιμα  2.18 Οι τρεισ τφποι μετάλλαξθσ για ζνα 2D πρόβλθμα. 

2.6.2.2.1 Πποζαπμογή ηος βήμαηορ μεηάλλαξηρ 

Ππωσ και ςε πολλοφσ άλλουσ αλγόρικμουσ βελτιςτοποίθςθσ, τα μζλθ του πλθκυςμοφ ςτισ 

Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ ςυγκλίνουν προσ κάποιο ελάχιςτο διανφοντασ κάποια απόςταςθ ι βιμα 

ςε κάκε επανάλθψθ. Το βιμα αυτό μπορεί να είναι ςτακερό, αλλά τότε θ μζκοδοσ παρουςιάηει 

αργι ςφγκλιςθ ςτισ τελευταίεσ επαναλιψεισ. Ρράγματι ενϊ ςτισ πρϊτεσ επαναλιψεισ ζνα 

μεγάλο βιμα είναι γενικά προτιμότερο για να εξερευνθκοφν πολλζσ περιοχζσ του χϊρου 
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ςχεδιαςμοφ, μόλισ βρεκεί θ περιοχι του ελαχίςτου είναι καλφτερα μικρά βιματα ϊςτε θ 

ακριβισ προςζγγιςι του να είναι ταχφτερθ. Διαφορετικά οι δοκιμαςτικζσ λφςεισ κα το 

προςπερνοφν. Βζβαια αν το ςυγκεκριμζνο ελάχιςτο δεν είναι τοπικό, τότε ζνα μεγάλο βιμα 

ζχει περιςςότερεσ πικανότθτεσ να απεγκλωβίςει τον αλγόρικμο.  

 

Σχιμα  2.19 Μείωςθ τθσ ταχφτθτασ ςφγκλιςθσ για ςτακερι τυπικι απόκλιςθ. Ο πλθκυςμόσ 

χάνει τθν ικανότθτά του να προςαρμόηεται ςτισ ιδιαιτερότθτεσ του προβλιματοσ. 

Στισ Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ τον ρόλο του βιματοσ παίηει θ τυπικι απόκλιςθ ς που εκφράηει τθν 

ζνταςθ τθσ μετάλλαξθσ. Ο Rechenberg παρατιρθςε τθν επιβράδυνςθ τθσ ςφγκλιςθσ όταν 

χρθςιμοποιοφςε ςτακερι τυπικι απόκλιςθ (Σχιμα  2.19). Για να τθν αντιμετωπίςει 

χρθςιμοποίθςε μία προςαρμογι τθσ παραμζτρου ς θ οποία ζχει ντετερμινιςτικι φφςθ. 

Αργότερα ο Schwefel ενςωμάτωςε τθν τυπικι απόκλιςθ ςτισ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ, ϊςτε να 

προςαρμόηεται ταυτόχρονα με τθν βελτιςτοποίθςι τουσ. Βζβαια υπάρχουν και άλλεσ 

προςεγγίςεισ για τθν απαιτοφμενθ προςαρμογι. Οι δφο προαναφερκείςεσ αναλφονται 

παρακάτω. 

 Ο κανόνας του 1/5 

Ρροτάκθκε από τον Rechenberg για τον αλγόρικμο (1+1)-ES. Ορίηεται ωσ ςυχνότθτα επιτυχίασ 

  , ο λόγοσ των επιτυχϊν μεταλλάξεων ωσ προσ τισ ςυνολικζσ. Επιτυχείσ μεταλλάξεισ 

κεωροφνται αυτζσ ςτισ οποίεσ ο μεταλλαγμζνοσ απόγονοσ αντικακιςτά κάποιο χρωμόςωμα του 

πλθκυςμοφ γονζων κατά τθ φάςθ επιλογισ. Στθν (1+1)-ES υπάρχει μόνο ζνασ γονζασ και ζνασ 

απόγονοσ βζβαια, ενϊ ο ςυνολικόσ αρικμόσ μεταλλάξεων ταυτίηεται με τον αρικμό τθσ 

τρζχουςασ γενιάσ. Ο κανόνασ του 1/5 λζει ότι: «Θ ςυχνότθτα των επιτυχϊν προσ όλεσ τισ 

μεταλλάξεισ πρζπει να είναι 1/5. Αν είναι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 1/5, τότε θ διαςπορά 

   πρζπει να μειωκεί ι να αυξθκεί, αντίςτοιχα» ι με μακθματικοφσ όρουσ: 
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     {

  

 
                          

                            
              

 ( 2.29 ) 

όπου θ ςτακερά  ∈ ,      ) και θ προςαρμογι επαναλαμβάνεται κάκε n γενιζσ. 

Υπενκυμίηεται ότι n είναι το πλικοσ των μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ. 

Ο κανόνασ του 1/5 αυξάνει τθν ταχφτθτα ςφγκλιςθσ, εισ βάροσ όμωσ τθσ ευρωςτίασ τθσ 

μεκόδου. Υπάρχει πικανότθτα να οδθγιςει ςε πρόωρθ ςφγκλιςθ αν υπάρχουν ενεργοί 

περιοριςμοί ι αςυνζχειεσ. Επιπλζον, θ ςυχνότθτα 1/5 είναι θ πλζον αποδοτικι μόνο για τθν 

περίπτωςθ τθσ (1+1)-ES. Για διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ γονζων και απογόνων, θ βζλτιςτθ 

ςυχνότθτα επιτυχίασ είναι διαφορετικι. Τζλοσ, θ προςαρμογι αυτι ζχει νόθμα αν 

χρθςιμοποιείται μόνο μία παράμετροσ ς για όλα τα γονίδια.  

 Αυτό-προςαρμογι 

Ο Schwefel (1975) προτείνει τθν ζνταξθ τθσ παραμζτρου ς ςτισ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ. Ζτςι 

υφίςταται και αυτι αναςυνδυαςμό και μετάλλαξθ (αλλά όχι επιλογι) ςε κάκε γενιά και για 

κάκε χρωμόςωμα ξεχωριςτά. Θ φιλοςοφία τθσ τεχνικισ είναι να επιτρζψει ςτα ίδια τα 

χρωμοςϊματα να προςαρμόηουν εξελικτικά τθν ζνταςθ τθσ μετάλλαξθσ. Ζχει το πλεονζκτθμα 

ότι μπορεί να εφαρμοςτεί και ςτθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται διαφορετικι τυπικι 

απόκλιςθ για κάκε γονίδιο κάκε μζλουσ του πλθκυςμοφ. Τίκεται όμωσ το ερϊτθμα πωσ κα 

οριςτοφν ο αναςυνδυαςμόσ και θ μετάλλαξθ τθσ παραμζτρου   ι των παραμζτρων   . 

Πςον αφορά τον αναςυνδυαςμό, ςτθν παροφςα εργαςία κα χρθςιμοποιθκεί μία από τισ 

εξιςϊςεισ ( 2.21 ). Ωςτόςο οι Schwefel και Beyer αναφζρουν ότι αυτοί οι αναςυνδυαςμοί 

ειςάγουν μεγάλεσ διακυμάνςεισ που δεν είναι πάντα επικυμθτζσ για τισ παραμζτρουσ ελζγχου 

ς. Για τθν  μετάλλαξθ προτείνουν τισ ακόλουκεσ εξιςϊςεισ, ανάλογα με τον τφπο τθσ 

μετάλλαξθσ: 

A. Για ιςότροπθ μετάλλαξθ, δθλαδι μία μόνο παράμετρο ελζγχου  , βλζπε ( 2.25 ): 

           (   (   )) ( 2.30 ) 

 όπου για τθν παράμετρο τ: 

 
  

 

√ 
        

  
 

√  
                                                 

( 2.31 ) 
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Κάκε μζλοσ του πλθκυςμοφ, ζχει ωσ γονίδια τισ αρχικζσ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ του 

προβλιματοσ και μία παράμετρο ς, διαφορετικι για κάκε μζλοσ. 

B. Για ανιςότροπθ μετάλλαξθ, δθλαδι ζνα διάνυςμα με παραμζτρουσ   , βλζπε ( 2.26 ): 

 
        (    (   ))

 ,      (   (   ))        (   (   ))           (   (   ))-  
( 2.32 ) 

όπου για τισ παραμζτρουσ τ: 

   
 

√  
 

  
 

√ √ 
 

( 2.33 ) 

Κάκε μζλοσ του πλθκυςμοφ ζχει δφο χρωμοςϊματα. Το ζνα περιζχει τισ αρχικζσ μεταβλθτζσ 

ςχεδιαςμοφ του προβλιματοσ. Το δεφτερο είναι ζνα διάνυςμα   [              ], 
διαφορετικό για κάκε μζλοσ. 

C. Για ανιςότροπθ μετάλλαξθ με περιςτροφι, βλζπε ( 2.26 ), εχοφν επίςθσ αναπτυχκεί 

ςυςχετιςμζνεσ μεταλλάξεισ (Schwefel 1995, Schwefel & Rudolf 1995, Hansen & Ostermeier 

2001) 

Σε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, ο τελεςτισ μετάλλαξθσ λειτουργεί ςε δφο φάςεισ: 

 Μετάλλαξθ τθσ τυπικισ απόκλιςθσ   ι του διανφςματοσ  , ςφμφωνα με τισ εξιςϊςεισ ( 

2.30 ) ι ( 2.32 ), αντίςτοιχα. 

 Μετάλλαξθ του χρωμοςϊματοσ    χρθςιμοποιϊντασ τισ μεταλλαγμζνεσ τυπικζσ 

αποκλίςεισ. 

2.6.2.3 Δπιλογή (selection) 

Θ τεχνικι με τθν οποία οι Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ και γενικά οι Εξελικτικοί Αλγόρικμοι 

κατευκφνουν τθν αναηιτθςθ προσ τισ βζλτιςτεσ περιοχζσ του χϊρου ςχεδιαςμοφ είναι ο 

τελεςτισ επιλογισ. Σφμφωνα με αυτόν ςε κάκε γενιά επιβιϊνουν μόνο τα καταλλθλότερα 

χρωμοςϊματα, δθλαδι αυτά με τθν βζλτιςτθ ςυνάρτθςθ ποιότθτασ (fitness). Μία απαίτθςθ 

που πρζπει να ικανοποιεί θ επιλογι είναι ςυνικωσ θ διατιρθςθ του μεγζκουσ του πλθκυςμοφ 

από γενιά ςε γενιά. Στθν παροφςα εργαςία κα χρθςιμοποιθκοφν δφο εναλλακτικοί τελεςτζσ 

επιλογισ: 
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 Ζςτω, ότι ςε μία γενιά g ζνασ πλθκυςμόσ  μ γονζων παράγει λ απογόνουσ. 

A. Θ επιλογι (μ+λ)-ES. Τα καλφτερα μ μζλθ εκ των μ+λ ςυνολικϊν μελϊν επιλζγονται για 

να αποτελζςουν τουσ γονείσ τθσ επόμενθσ γενιάσ. Δεν υπάρχει κάποιοσ περιοριςμόσ για το 

μζγεκοσ   του πλθκυςμοφ των απογόνων, πζραν του να υπάρχει (   ). Θ παραλλαγι 

αυτι εγγυάται τθν επιβίωςθ του καλφτερου μζλουσ του πλθκυςμοφ που ζχει βρεκεί από 

τθν αρχι τθσ αναηιτθςθσ. Το καλφτερο αυτό χρωμόςωμα μπορεί να ηιςει επ’ άπειρον, κάτι 

που δεν ςυναντάται ςτθν φφςθ. Τζτοιεσ τεχνικζσ χαρακτθρίηονται ωσ «ελιτιςτικζσ» και 

γενικά επιταχφνουν τθν ςφγκλιςθ τθσ μεκόδου, αφοφ δε χάνεται ςε κάκε γενιά θ 

πλθροφορία τθσ καλφτερθσ λφςθσ που ζχει βρεκεί. 

B. Θ επιλογι (μ,λ)-ES. Ωσ γονείσ τθσ επόμενθσ γενιάσ επιλζγονται τα καλφτερα   μζλθ μόνο 

από τον πλθκυςμό των   απογόνων. Θ διαδικαςία αυτι προςομοιάηει καλφτερα τθν 

εξζλιξθ ςτθν φφςθ, αφοφ οι   γονείσ αναπαράγονται και πεκαίνουν, ζχουν δθλαδι 

διάρκεια ηωισ μία μόνο γενιά, ακόμα και αν είναι καταλλθλότεροι από τουσ απογόνουσ 

τουσ. Ζτςι κυςιάηεται θ ταχφτθτα ςφγκλιςθσ, αλλά αυξάνεται θ τυχθματικότθτα τθσ 

μεκόδου, με αποτζλεςμα να απεγκλωβίηεται ευκολότερα από τοπικά ελάχιςτα (οι 

απόγονοι τείνουν να δοκιμάηουν νζεσ «ιδζεσ», διαφορετικζσ από τουσ γονείσ τουσ). Θ 

(   ) επιλογι ζχει νόθμα μόνο αν     , ϊςτε να διατθρείται το μζγεκοσ του 

πλθκυςμοφ. Θ περίπτωςθ    , όπου όλοι οι λ απόγονοι επιβιϊνουν,  δεν είναι 

αποτελεςματικι. Αυτό ςυμβαίνει, επειδι ο τελεςτισ επιλογισ αποτυγχάνει να παρζχει 

πλθροφορίεσ που κα κατευκφνουν τθν αναηιτθςθ ςτον χϊρο ςχεδιαςμοφ, θ οποία γίνεται 

πλζον ςτα τυφλά. 

2.6.2.4 Απσική επιλογή 

Οι Schwefel, Rudolf και Bäck προτείνουν δφο τρόπουσ επιλογισ των αρχικϊν χρωμοςωμάτων: 

A. Τυχαία και ομοιόμορφθ διαςπορά ςτο χϊρο ςχεδιαςμοφ. Ζχει περιγραφεί αναλυτικά ςτθν 

ενότθτα 2.5.4 

B. Ρροςδιοριςμόσ ενόσ αρχικοφ χρωμοςϊματοσ      
( )

 από τον χριςτθ, το οποίο αντιςτοιχεί 

ςε ζναν από τα μζλθ του πλθκυςμοφ γονζων τθσ πρϊτθσ γενιάσ. Οι υπόλοιποι      

γονείσ παράγονται με μετάλλαξθ του      
( )

 , χρθςιμοποιϊντασ αυξθμζνεσ τυπικζσ 

αποκλίςεισ: 

     
( )

        
( )

       
( )

  (   ) ( 2.34 ) 

όπου: 

 Ο δείκτθσ           αναφζρεται ςτα μζλθ του πλθκυςμοφ των γονζων. 

 Ο δείκτθσ           αναφζρεται ςτισ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ. 
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 O εκκζτθσ ( ) επιςθμαίνει τθν πρϊτθ γενιά. 

 Θ τυπικι απόκλιςθ     
( )

 τθσ πρϊτθσ γενιάσ είναι γενικά διαφορετικι για κάκε 

γονίδιο και για κάκε μζλοσ του πλθκυςμοφ (ιςότροπθ μετάλλαξθ). 

    είναι ο ςυντελεςτισ μεγζκυνςθσ του βιματοσ μετάλλαξθσ. Μπορεί να πάρει 

τιμζσ ϊςτε     , π.χ.     . 

2.6.2.5 Κπιηήπια ηεπμαηιζμού 

Για τον τερματιςμό τθσ μεκόδου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα ςυνθκιςμζνα κριτιρια με 

βάςθ: 

 Τουσ υπολογιςτικοφσ πόρουσ( μζγιςτοσ αρικμόσ επαναλιψεων, μζγιςτοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ 

ςτον υπολογιςτι). 

 Τθν ςφγκλιςθ των καλφτερων λφςεων κάκε γενιάσ. 

 Τθν ςφγκλιςθ των παραμζτρων ελζγχου (ςυνικωσ για τισ τυπικζσ αποκλίςεισ τθσ 

μετάλλαξθσ). 

Ο Schwefel (1981) προτείνει τα εξισ δφο κριτιρια, που ανικουν ςτθν δεφτερθ κατθγορία από 

τισ παραπάνω, για τισ Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ πολλϊν μελϊν. Θ μζκοδοσ τερματίηει όταν: 

1) Θ ςχετικι διαφορά τθσ καλφτερθσ και χειρότερθσ τιμισ τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ των 

γονζων ςτθν τρζχουςα γενιά, είναι μικρότερθ από μία δεδομζνθ μικρι τιμι   . Τυπικά 

επιλζγεται        . 

2) Θ μζςθ τιμι των αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων όλων των γονζων ςτισ τελευταίεσ    γενιζσ 

ζχει βελτιωκεί λιγότερο από μια δεδομζνθ μικρι τιμι   . Τυπικά επιλζγονται       

όπου   είναι ο αρικμόσ των μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ, και        . 

2.6.3 Δ πολλών μελών για διακπιηέρ μεηαβληηέρ ζσεδιαζμού 

Οι J. Cai και G. Thierauf (1996) πρότειναν μία παραλλαγι των Στρατθγικϊν Εξζλιξθσ για 

διακριτζσ μεταβλθτζσ και τθν εφάρμοςαν ςε προβλιματα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν.   

2.6.3.1 Αναζςνδςαζμόρ (Recombination) 

Ορίηεται όπωσ ακριβϊσ και ςτισ ςυνεχείσ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ, με εξαίρεςθ τουσ τφπουσ 

που χρθςιμοποιοφςαν μζςουσ όρουσ, αφοφ ο μζςοσ όροσ δφο διακριτϊν τιμϊν δεν ανικει ςτο 

ςφνολο των δυνατϊν τιμϊν τθσ μεταβλθτισ. Ζτςι ζχουμε: 
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{
 
 

 
 
                                    ( )

                                  ( )

                                                ( )

                                ( )

                              ( )

 ( 2.35 ) 

όπου    και     είναι δφο διανφςματα που επιλζγονται τυχαία από των πλθκυςμό των 

γονζων. Για κάκε προςωρινό απόγονο   
    

  επιλζγονται δφο διαφορετικά    και     αλλά 

διατθροφνται τα ίδια για όλα τα γονίδια αυτοφ του απογόνου. Αντίκετα, το γονίδιο          

επιλζγεται τυχαία από όλα τα γονίδια    των χρωμοςωμάτων του πλθκυςμοφ γονζων και είναι 

διαφορετικό για κάκε γονίδιο     
    

 του ίδιου απογόνου. To διάνυςμα       δεν επιλζγεται 

τυχαία, αλλά είναι το καλφτερο χρωμόςωμα του πλθκυςμοφ γονζων τθσ εκάςτοτε γενιάσ. Τα 

δφο γονίδια που εμφανίηονται ςε κάκε περίπτωςθ, εκτόσ τθσ (C), ζχουν πικανότθτεσ επιλογισ 

50%-50%.  

2.6.3.2 Μεηάλλαξη (Mutation) 

Θ μετάλλαξθ εφαρμόηεται με τθν προςκικθ ενόσ διανφςματοσ τυχθματικισ αλλαγισ   ςτο 

χρωμόςωμα κάκε προςωρινοφ απογόνου, όπωσ ακριβϊσ ςτθν περίπτωςθ των ςυνεχϊν 

μεταβλθτϊν ( 2.24 ). Για να επιλζξουμε όμωσ το διάνυςμα αυτό, πρζπει να λάβουμε υπόψθ μια 

βαςικι διαφορά που παρουςιάηουν οι διακριτζσ μεταβλθτζσ. Στθν βιολογικι εξζλιξθ μικρζσ 

μεταλλάξεισ ςυμβαίνουν με μεγάλθ ςυχνότθτα, ενϊ μεγάλεσ μεταλλάξεισ ςπάνια. Θ κανονικι 

κατανομι που χρθςιμοποιείται για ςυνεχι προβλιματα, προςομοιάηει με ικανοποιθτικι 

ακρίβεια τθν διακφμανςθ αυτι, εφόςον θ τυπικι απόκλιςθ είναι μικρι.  

Στθν περίπτωςθ διακριτϊν μεταβλθτϊν, θ μετάλλαξθ ενόσ γονιδίου δεν είναι το ίδιο μικρι, 

ακόμα και αν το γονίδιο πάρει τθν αμζςωσ επόμενθ/προθγοφμενθ δυνατι τιμι. Αυτό οφείλεται 

ςτθν αςυνζχεια του χϊρου ςχεδιαςμοφ, που επιβάλει μεγάλεσ μεταβολζσ τθσ αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ. Γι’ αυτό οι Thierauf & Cai προτείνουν τθν μετάλλαξθ λίγων μόνο γονιδίων ςε κάκε 

χρωμόςωμα. Ζτςι ςε κάκε χρωμόςωμα τθσ εκάςτοτε γενιάσ επιλζγονται τυχαία   γονίδια προσ 

μετάλλαξθ ςφμφωνα με τθν ςχζςθ: 

 
    {

 (   )                                         

                                (   )
 ( 2.36 ) 

όπου: 

     είναι θ διαφορά μεταξφ δφο γειτονικϊν τιμϊν του ςυνόλου των διακριτϊν τιμϊν τθσ 

μεταβλθτισ   . 
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 τα   γονίδια επιλζγονται τυχαία και ςφμφωνα με τθν ομοιόμορφθ κατανομι από τα   
ςυνολικά γονίδια. Μετά από δοκιμζσ ςε προβλιματα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν, 

προτείνονται τιμζσ   από 
 

  
   ωσ  

 

 
  .  

   είναι ζνασ ακζραιοσ τυχαίοσ αρικμόσ που ακολουκεί τθν κατανομι Poisson, όπωσ 

αναλφεται ςτθ ςυνζχεια. 

Μία τυχαία διακριτι μεταβλθτι   ακολουκεί τθν κατανομι Poisson με παράμετρο    , 

όταν ζχει ςυνάρτθςθ μάηασ πικανότθτασ: 

 
 ( )  

  

  
    (  ) ( 2.37 ) 

Θ παράμετροσ   ιςοφται με τθν μζςθ αναμενόμενθ τιμι, επομζνωσ πρζπει να παίρνει μικρζσ 

(κετικζσ) τιμζσ κοντά ςτο  . Επίςθσ ιςοφται και με τθν διαςπορά τθσ κατανομισ, με το 

τετράγωνο τθσ τυπικισ απόκλιςθσ δθλαδι. Για τιμζσ του   κοντά ςτο      , ο αρικμόσ   

λαμβάνει τθν τιμι   με πικανότθτα μεγαλφτερθ από       , ενϊ για       , ο αρικμόσ   

λαμβάνει τθν τιμι   με πικανότθτα περίπου     και τθν τιμι   με πικανότθτα περίπου   .  

 

Σχιμα  2.20 Κατανομζσ Poisson για μικρζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου γ. 

2.6.3.2.1 Πποζαπμογή ηος βήμαηορ μεηάλλαξηρ 

Θ διαςπορά γ επθρεάηει τθν ζνταςθ τθσ μετάλλαξθσ ςε διακριτά προβλιματα, παρόμοια με τθν 

τυπικι απόκλιςθ ς ςε ςυνεχι. Για να αποφευχκεί θ ςταςιμότθτα τθσ ςφγκλιςθσ ςτισ τελευταίεσ 

επαναλιψεισ, πρζπει να εφαρμοςτεί και εδϊ κάποια προςαρμογι του βιματοσ τθσ 

μετάλλαξθσ. Μπορεί να εφαρμοςτεί ανάλογθ διαδικαςία με τον κανόνα του 1/5  (βλζπε 

ενότθτα 2.6.3.2.1). Αρχικά επιλζγεται μία ςχετικά μεγάλθ τιμι τθσ διαςποράσ (ςυνικωσ 

       ). Αν μετά από τθ δθμιουργία τθσ νζασ γενιάσ δεν ζχει επιτευχκεί κάποια βελτίωςθ 
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ςτθν τιμι τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ, τότε θ τιμι τθσ διαςποράσ μειϊνεται, ενϊ ςε 

αντίκετθ περίπτωςθ θ τιμι τθσ διαςποράσ αυξάνεται. Θ αφξθςθ ι μείωςθ είναι ποςοςτιαία και 

μεγζκουσ       τθσ παλαιάσ τιμισ του  . 

2.6.3.3 Δπιλογή (Selection) 

Χρθςιμοποιοφνται και εδϊ οι δφο τελεςτζσ επιλογισ που αναπτφχκθκαν ςτθν ενότθτα 2.6.2.3, 

δθλαδι θ (μ+λ)-ES και θ (μ,λ)-ES. Οι Thierauf & Cai αναφζρουν ότι ςτισ δοκιμζσ τουσ πάνω ςε 

διακριτά προβλιματα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ καταςκευϊν, παρατιρθςαν ταχφτερθ ςφγκλιςθ 

και καλφτερεσ τελικζσ λφςεισ για τθν επιλογι (μ+λ)-ES. 

2.6.3.4 Σεπμαηιζμόρ 

Σε διακριτά προβλιματα βζλτιςτου ςχεδιαςμοφ, θ μζκοδοσ μπορεί να τερματίςει όταν: 

1) Θ καλφτερθ τιμι τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ δεν ζχει βελτιωκεί κατά τισ τελευταίεσ 

        γενιζσ. 

2) Θ μζςθσ τιμι των αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων όλων των γονζων κατά τισ τελευταίεσ 

        γενιζσ παρουςιάηει ποςοςτιαία βελτίωςθ μικρότερθ από ζνα όριο    (π.χ. 

       ). 
3) Θ ςχετικι διαφορά μεταξφ τθσ καλφτερθσ και μζςθσ τιμισ τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ 

για όλουσ τουσ γονείσ τθσ τρζχουςασ γενιάσ είναι μικρότερθ από ζνα όριο    (π.χ. 

       ). 

4) Ο λόγοσ      ζχει φτάςει τθν τιμι    ∈ ,       -, όπου    είναι ο πλικοσ των γονζων 

ςτθν τρζχουςα γενιά, που ζχουν τιμι αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ ίςθ με τθν καλφτερθ που 

ζχει επιτευχκεί. 

2.6.4 Ο αλγόπιθμορ Δ για ηο βέληιζηο ζσεδιαζμό καηαζκεςών 

Θ παραδοςιακι τεχνικι χειριςμοφ των περιοριςμϊν ςτισ Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ είναι θ θανατική 

ποινή (βλζπε ενότθτα 2.2.1). Συνικωσ εφαρμόηεται ωσ εξισ: 

1) Τυχαία γζνεςθ αρχικϊν λφςεων και ζλεγχοσ περιοριςμϊν, μζχρι να βρεκοφν μ εφικτά 

χρωμοςϊματα.  

2) Δθμιουργία του πλθκυςμοφ απογόνων με αναςυνδυαςμό και μετάλλαξθ και ζλεγχοσ 

περιοριςμϊν. 

3) Ο τελεςτισ τθσ επιλογισ λαμβάνει υπόψθ μόνο τα εφικτά χρωμοςϊματα για τθ ςφνκεςθ 

του πλθκυςμοφ τθσ επόμενθσ γενιάσ 

Ζτςι διατθρείται θ εφικτότθτα των λφςεων από γενιά ςε γενιά. Ωςτόςο, οι πλθροφορίεσ από τθ 

δοκιμι μθ εφικτϊν λφςεων χάνονται και περιοχζσ του χϊρου ςχεδιαςμοφ, που πικανόν να 

περιζχουν το ολικά βζλτιςτο, μζνουν ανεξερεφνθτεσ. Επομζνωσ, θ μζκοδοσ μπορεί να 



Κεφάλαιο 2  Αλγόριθμοι Βελτιςτοποίηςησ 

73  
 

ωφελθκεί από τθ χριςθ ςυναρτιςεων ποινισ (βλζπε ενότθτα 2.2.2). Στισ αρικμθτικζσ 

εφαρμογζσ τθσ παροφςασ εργαςίασ πάντωσ κα χρθςιμοποιθκεί ο εξισ αλγόρικμοσ: 

 

Σχιμα  2.21 Ψευδό-κϊδικασ για τισ ΣΕ, όπωσ χρθςιμοποιοφνται ςτισ αρικμθτικζσ εφαρμογζσ. 
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Κεθάλαιο 3 

3 Αξιολόγηζη Αλγοπίθμυν Βεληιζηοποίηζηρ 

3.1 Διζαγυγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται ζλεγχοι των τριϊν αλγορίκμων βελτιςτοποίθςθσ, που 

αναπτφχκθκαν ςτο κεφάλαιο 2, ςε λίγα από τα ςυνθκζςτερα προβλιματα αξιολόγθςθσ 

(benchmark problems). Γενικά για να αποτιμθκεί θ αξιοπιςτία και θ ταχφτθτα ςφγκλιςθσ ενόσ 

αλγορίκμου, αλλά και για να ςυγκρικεί με κάποιον άλλο, είναι απαραίτθτθ θ εφαρμογι του ςε 

ζνα μεγάλο πλικοσ προβλθμάτων αξιολόγθςθσ, κακζνα από τα οποία εξετάηουν διαφορετικζσ 

ιδιότθτεσ του αλγορίκμου. Ζνασ αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ που προτείνεται για πρϊτθ φορά, 

ςχεδόν πάντα ςυνοδεφεται από τζτοιουσ ελζγχουσ. Ραρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει κάποια 

τυποποιθμζνθ λίςτα των προβλθμάτων αξιολόγθςθσ. Ωςτόςο κάποια benchmarks 

χρθςιμοποιοφνται ςυχνότερα από άλλα. 

Ρρζπει να τονιςτεί ότι ςκοπόσ αυτοφ του κεφαλαίου δεν είναι να ςυγκρίνει τισ τρεισ μεκόδουσ 

βελτιςτοποίθςθσ. Κάτι τζτοιο κα απαιτοφςε ζναν εξαιρετικά μεγάλο αρικμό δοκιμϊν και 

μεγάλθ ποικιλία προβλθμάτων αξιολόγθςθσ για κάκε επιςτθμονικό και μθ κλάδο που οι 

αλγόρικμοι βρίςκουν εφαρμογι. Επίςθσ, κάκε αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ μπορεί να 

λειτουργιςει τελείωσ διαφορετικά, ανάλογα με τισ παραμζτρουσ που επιλζγονται  (τοπολογία 

ςμινουσ ςτθν ΒΣΣ, τιμι τθσ πικανότθτασ crossover ςτθν ΔΕ, …). Θ εφρεςθ κατάλλθλων τιμϊν 

για τισ παραμζτρουσ ςε πολφ ςυγκεκριμζνα είδθ προβλθμάτων, αποτελεί από μόνθ τθσ 

αντικείμενο πολλϊν ερευνϊν. Άλλωςτε, μία μζκοδοσ δεν κα αναπτυςςόταν και 

χρθςιμοποιοφταν αν αποδεικνυόταν ςτακερά χειρότερθ από κάποια άλλθ. Οι αξιολογιςεισ, 

λοιπόν, που γίνονται ςτθ ςυνζχεια αποςκοποφν ςτον ζλεγχο του ςωςτοφ προγραμματιςμοφ 

των αλγορίκμων από τον γράφοντα και ςτθν ειςαγωγι του αναγνϊςτθ ςτθν όλθ διαδικαςία. 

Στισ επόμενεσ ενότθτεσ παρουςιάηεται ξεχωριςτά κάκε πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ για 

ςυνεχείσ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ. Δίνονται θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ, οι μεταβλθτζσ, ο χϊροσ 

ςχεδιαςμοφ και οι περιοριςμοί, αν υπάρχουν. Ζπειτα, λφνεται από τισ μεκόδουσ ΒΣΣ, ΔΕ και ΣΕ, 

οι παράμετροι των οποίων δθλϊνονται ςε πίνακεσ. 

3.2 Μεθοδολογία Αξιολόγηζηρ 

Κάκε μζκοδοσ βελτιςτοποίθςθσ εφαρμόηεται      φορζσ για κάκε πρόβλθμα αξιολόγθςθσ, 

ϊςτε να βρεκεί θ καλφτερθ, θ χειρότερθ και θ μζςθ ςυμπεριφορά τθσ ςτο εκάςτοτε πρόβλθμα. 

Υπενκυμίηεται ότι χρθςιμοποιοφνται μεταευριςτικοί αλγόρικμοι, που είναι ςτοχαςτικζσ 

διαδικαςίεσ και θ αρχικι επιλογι των λφςεων είναι τελείωσ τυχαία. Επομζνωσ κάκε φορά που 
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εφαρμόηεται θ μζκοδοσ, ακολουκεί διαφορετικι πορεία. Οι βζλτιςτεσ λφςεισ των 

προβλθμάτων είναι γνωςτζσ. Μετρϊνται: 

 Το ποςοςτό των εκτελζςεων ολόκλθρθσ τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ, που δεν 

κατάφεραν να ςυγκλίνουν. Μασ ενδιαφζρουν οι περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ μζκοδοσ 

βελτιςτοποίθςθσ παγιδεφεται ςε τοπικά ελάχιςτα. Ωσ κριτιριο τερματιςμοφ τίκενται 

       επαναλιψεισ, ϊςτε θ μζκοδοσ να προλάβει να ςυγκλίνει ςτο ολικό ελάχιςτο ι 

ζςτω να παγιδευτεί ςε τοπικά. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια να εκτελοφνται υπερβολικά πολλζσ 

δοκιμζσ διαφορετικϊν ςχεδιαςμϊν, κάτι που δεν κα ιταν δυνατόν να γίνει ςτθν πράξθ, 

αφοφ θ δοκιμι κάκε ςχεδιαςμοφ απαιτεί μια επίλυςθ FEM. Σε πρακτικζσ εφαρμογζσ 

χρθςιμοποιείται και κάποιο άλλο κριτιριο τερματιςμοφ. 

 Ο μζςοσ αρικμόσ δοκιμϊν διαφορετικϊν ςχεδιαςμϊν, που χρειάςτθκαν πριν ςυγκλίνει θ 

μζκοδοσ. Για τον υπολογιςμό του μζςου όρου αγνοοφνται όςεσ εκτελζςεισ δεν κατάφεραν 

να ςυγκλίνουν. 

 Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ δοκιμϊν διαφορετικϊν ςχεδιαςμϊν, που χρειάςτθκαν πριν ςυγκλίνει 

θ μζκοδοσ, κακϊσ και θ αλλθλουχία των κακολικά βζλτιςτων ςχεδιαςμϊν που ζχουν 

βρεκεί ςε κάκε επανάλθψθ. 

 Ο μζγιςτοσ αρικμόσ δοκιμϊν διαφορετικϊν ςχεδιαςμϊν, που χρειάςτθκαν πριν ςυγκλίνει θ 

μζκοδοσ, κακϊσ και θ αλλθλουχία των κακολικά βζλτιςτων ςχεδιαςμϊν που ζχουν βρεκεί 

ςε κάκε επανάλθψθ. 

 Από τισ εκτελζςεισ που δεν κατάφεραν να ςυγκλίνουν, αυτι που κατζλθξε ςτθ χειρότερθ 

(μζγιςτθ) τιμι αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ, κακϊσ και θ αλλθλουχία των κακολικά 

βζλτιςτων ςχεδιαςμϊν που ζχουν βρεκεί ςε κάκε επανάλθψθ. 

Μία μζκοδοσ κα κεωρείται ότι ςυνζκλινε ικανοποιθτικά αν: 

 
| (  

     )   (  )|

 (  )
      ( 3.1 ) 

Ππου   
      είναι θ κακολικά βζλτιςτθ λφςθ που ζχει βρεκεί μζχρι τθν επανάλθψθ t και 

  είναι θ γνωςτι βζλτιςτθ λφςθ του προβλιματοσ. Αν για τθ γνωςτι λφςθ  (  )   , τότε ο 

παρανομαςτισ   και χρθςιμοποιείται ο επόμενοσ τφποσ: 

  (  
     )       ( 3.2 ) 
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3.3 Πποβλήμαηα αξιολόγηζηρ συπίρ πεπιοπιζμούρ 

3.3.1 ςνάπηηζη θαίπαρ 

Είναι μία πολφ απλι αντικειμενικι ςυνάρτθςθ. Ραρουςιάηει ζνα μόνο ολικό ελάχιςτο και τόςα 

τοπικά, όςεσ οι διαςτάςεισ τθσ, τα οποία βρίςκονται ςτα ςφνορα του χϊρου ςχεδιαςμοφ. Είναι 

ςυνεχισ, κυρτι και μονοτροπικι, δθλαδι παρουςιάηει μόνο ζνα ολικό ελάχιςτο. 

  ( )  ∑  
 

 

   

               ( 3.3 ) 

Ολικό ελάχιςτο:  (  )    ςτο    ,       -  

Επιλζγονται: 10 μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ ςτα διαςτιματα:            

 

Σχιμα  3.1 Θ ςυνάρτθςθ ςφαίρασ για 2 μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ. 
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3.3.1.1 Β 

Πίνακασ 3.1 Σφαίρα, ΒΣΣ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

                            
    

10 Gbest 2.0 2.0 1.0 1.0 (        )   

Πίνακασ 3.2 Σφαίρα, ΒΣΣ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                  

Πίνακασ 3.3 Σφαίρα, ΒΣΣ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,       -     
Αργότερθ επίλυςθ ,       -     
Χειρότερθ επίλυςθ - - 

 

Σχιμα  3.2 Σφαίρα, ΒΣΣ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.1.2 ΓΔ 

Πίνακασ 3.4 Σφαίρα, ΔΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

   
           

                   

20 best/1/bin 0.55 0.7 

Πίνακασ 3.5 Σφαίρα, ΔΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                      

Πίνακασ 3.6 Σφαίρα, ΔΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,       -             
Αργότερθ επίλυςθ ,       -            
Χειρότερθ επίλυςθ - - 

 

Σχιμα  3.3 Σφαίρα, ΔΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.1.3 Δ 

Πίνακασ 3.7 Σφαίρα, ΣΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

Επιλογι Αναςυνδυαςμόσ Μετάλλαξθ 
Προςαρμογι 

βιματοσ 
μ λ 

μ+λ     (             ) ιςοτροπικι αυτοπροςαρμογι 10 10 

Πίνακασ 3.8 Σφαίρα, ΣΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                    

Πίνακασ 3.9 Σφαίρα, ΣΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ 
     ,                            

                           - 
           

Αργότερθ επίλυςθ 
     ,                           

                           - 
           

Χειρότερθ επίλυςθ - - 

 
Σχιμα  3.4 Σφαίρα, ΣΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.2 ςνάπηηζη Ackley 

Θ ςυνάρτθςθ Ackley είναι αρκετά δθμοφιλισ για τθν αξιολόγθςθ αλγορίκμων βελτιςτοποίθςθσ. 

Είναι ςυνεχισ, πολυτροπικι (δθλ. περιςςότερα από ζνα τοπικά ελάχιςτα), με ολικό ελάχιςτο 

ςτο κζντρο του γραφιματοσ. Ραρουςιάηει πολφ μεγάλο αρικμό τοπικϊν ελαχίςτων, τα οποία 

παγιδεφουν τον αλγόρικμο βελτιςτοποίθςθσ. 

  ( )        (     √
 

 
∑  

 

 

   

,     (
 

 
∑       

 

   

+    

    ( )                                       

( 3.4 ) 

Ολικό ελάχιςτο:  (  )    ςτο    ,       -  

Επιλζγονται: 10 μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ ςτα διαςτιματα:            

 

Σχιμα  3.5 Θ ςυνάρτθςθ Ackley για 2 μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ. 
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3.3.2.1 Β 

Πίνακασ 3.10 Ackley, ΒΣΣ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

                            
    

10 Gbest 2.0 2.0 1.0 1.0 (        )   

Πίνακασ 3.11 Ackley, ΒΣΣ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                   

Πίνακασ 3.12 Ackley, ΒΣΣ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,       -            
Αργότερθ επίλυςθ ,       -            
Χειρότερθ επίλυςθ ,                   -            

 

Σχιμα  3.6 Ackley, ΒΣΣ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.2.2 ΓΔ 

Πίνακασ 3.13 Ackley, ΔΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

   
           

                   

20 best/1/bin 0.6 0.4 

Πίνακασ 3.14 Ackley, ΔΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                       

Πίνακασ 3.15 Ackley, ΔΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ 
      ,                            

                            - 
            

Αργότερθ επίλυςθ 
      ,                         
                                - 

           

Χειρότερθ επίλυςθ 
,                                        

                              - 
          

 
Σχιμα  3.7 Ackley, ΔΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.2.3 Δ 

Πίνακασ 3.16 Ackley, ΣΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

Επιλογι Αναςυνδυαςμόσ Μετάλλαξθ 
Προςαρμογι 

βιματοσ 
μ λ 

μ+λ     (             ) ιςοτροπικι αυτοπροςαρμογι 10 20 

Πίνακασ 3.17 Ackley, ΣΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                     

Πίνακασ 3.18 Ackley, ΣΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ 
     ,                            

                           - 
           

Αργότερθ επίλυςθ 
     ,                             

                            - 
           

Χειρότερθ επίλυςθ - - 

 
Σχιμα  3.8 Ackley, ΣΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.3 ςνάπηηζη Rosenbrock 

Θ ςυνάρτθςθ Rosenbrock είναι ςυνεχισ, κυρτι και μονοτροπικι. Το ολικό ελάχιςτο βρίςκεται 

ςε μία ςτενι παραβολικι κοιλάδα και είναι δφςκολο να προςεγγιςτεί με ακρίβεια, παρότι θ 

κοιλάδα βρίςκεται εφκολα. 

 ( )  ∑ 0   (       
 )

 
 (    ) 1

   

    
           ( 3.5 ) 

Ολικό ελάχιςτο:  (  )    ςτο    ,       -  

Επιλζγονται: 10 μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ ςτα διαςτιματα:            

 

Σχιμα  3.9 Θ ςυνάρτθςθ Rosenbrock για 2 μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ. 
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3.3.3.1 Β 

Πίνακασ 3.19 Rosenbrock, ΒΣΣ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

                            
    

60 Gbest 2.0 2.0 0.6 0.9 (        )   

Πίνακασ 3.20 Rosenbrock, ΒΣΣ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                           

Πίνακασ 3.21 Rosenbrock, ΒΣΣ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ 
επίλυςθ 

,             -     

Αργότερθ 
επίλυςθ 

,             -     

Χειρότερθ 
επίλυςθ 

,                                           
                                       - 

         

 
Σχιμα  3.10 Rosenbrock, ΒΣΣ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.3.2 ΓΔ 

Πίνακασ 3.22 Rosenbrock, ΔΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

   
           

                   

60 best/2/bin 0.55 0.9 

Πίνακασ 3.23 Rosenbrock, ΔΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                          

Πίνακασ 3.24 Rosenbrock, ΔΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,       -   
Αργότερθ επίλυςθ ,       -   

Χειρότερθ επίλυςθ 
,                                             
                                            - 

         

 
Σχιμα  3.11 Rosenbrock, ΔΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.3.3 Δ 

Δοκιμάςτθκαν πολλοί ςυνδυαςμοί παραμζτρων για τισ ΣΕ αλλά με κανζναν από αυτοφσ δεν 

ςυνζκλινε θ μζκοδοσ. 

3.3.4 ςνάπηηζη Beale 

Θ ςυνάρτθςθ Beale είναι ςυνεχισ, πολυτροπικι και ορίηεται μόνο για δφο μεταβλθτζσ 

ςχεδιαςμοφ, ςε αντίκεςθ με τισ προθγουμζνεσ. 

 ( )  (        )  (          )  (           )  
          

( 3.6 ) 

Ολικό ελάχιςτο:  (  )    ςτο    ,     -  

Χϊροσ ςχεδιαςμοφ:             ,              

 

Σχιμα  3.12 Θ ςυνάρτθςθ Beale. 
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3.3.4.1 Β 

Πίνακασ 3.25 Beale, ΒΣΣ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

                            
    

10 Gbest 2.0 2.0 0.4 1.0 (        )   

Πίνακασ 3.26 Beale, ΒΣΣ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                       

Πίνακασ 3.27 Beale, ΒΣΣ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ  

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,       -     
Αργότερθ επίλυςθ ,       -     
Χειρότερθ επίλυςθ ,             -            

 

Σχιμα  3.13 Beale, ΒΣΣ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.4.2 ΓΔ 

Πίνακασ 3.28 Beale, ΔΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

   
           

                   

40 best/1/bin 0.2 0.9 

Πίνακασ 3.29 Beale, ΔΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                        

Πίνακασ 3.30 Beale, ΔΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                 -             
Αργότερθ επίλυςθ ,                 -              
Χειρότερθ επίλυςθ ,                  -           

 

Σχιμα  3.14 Beale, ΔΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.4.3 Δ 

Πίνακασ 3.31 Beale, ΣΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

Επιλογι Αναςυνδυαςμόσ Μετάλλαξθ 
Προςαρμογι 

βιματοσ 
μ λ 

μ+λ     (             ) ιςοτροπικι αυτοπροςαρμογι 20 20 

Πίνακασ 3.32 Beale, ΣΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                   

Πίνακασ 3.33 Beale, ΣΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                     -             
Αργότερθ επίλυςθ ,         -             
Χειρότερθ επίλυςθ - - 

 
Σχιμα  3.15 Beale, ΣΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.5 ςνάπηηζη Griewank 

Θ ςυνάρτθςθ Griewank είναι ςυνεχισ, πολυτροπικι  και παρουςιάηει πολλά τοπικά ελάχιςτα, 

που είναι ομοιόμορφα κατανεμθμζνα.  

 ( )    ∑ (
  

 

    
)

 

    
 ∏ (   

  

√ 
*

 

   
           ( 3.7 ) 

Ολικό ελάχιςτο:  (  )    ςτο    ,       -  

Επιλζγονται: 10 μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ ςτα διαςτιματα:              

 

Σχιμα  3.16 Θ ςυνάρτθςθ Griewank  για δφο μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ. 

 



Κεφάλαιο 3                 Αξιολόγηςη Αλγορίθμων Βελτιςτοποίηςησ  

92  
 

3.3.5.1 Β 

Πίνακασ 3.34 Griewank, ΒΣΣ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

                            
    

10 Gbest 2.0 2.0 1.0 1.0 (        )   

Πίνακασ 3.35 Griewank, ΒΣΣ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                  

Πίνακασ 3.36 Griewank, ΒΣΣ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,       -     
Αργότερθ επίλυςθ ,       -     
Χειρότερθ επίλυςθ   - 

 
Σχιμα  3.17 Griewank, ΒΣΣ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.5.2 ΓΔ 

Πίνακασ 3.37 Griewank, ΔΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

   
           

                   

20 rand/1/bin 0.5 0.3 

Πίνακασ 3.38 Griewank, ΔΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                        

Πίνακασ 3.39 Griewank, ΔΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ 
      ,                         
                            - 

    

Αργότερθ επίλυςθ 
     ,                          

                            - 
            

Χειρότερθ επίλυςθ 
     ,                               

                               - 
             

 
Σχιμα  3.18 Griewank, ΔΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.5.3 Δ 

Πίνακασ 3.40 Griewank, ΣΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

Επιλογι Αναςυνδυαςμόσ Μετάλλαξθ 
Προςαρμογι 

βιματοσ 
μ λ 

μ+λ          ιςοτροπικι αυτοπροςαρμογι 200 200 

Πίνακασ 3.41 Griewank, ΣΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                            

Πίνακασ 3.42 Griewank, ΣΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ 
                             

                                - 
            

Αργότερθ επίλυςθ 
    ,                              

                            - 
            

Χειρότερθ επίλυςθ 
    ,                            

                                     - 
        

 
Σχιμα  3.19 Griewank, ΣΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.6 ςνάπηηζη Schwefel 2.26 

Θ ςυνάρτθςθ αυτι ανικει ςε μια ςυλλογι ςυναρτιςεων benchmark που πρότεινε ο Schwefel. 

Είναι ςυνεχισ και πολυτροπικι. 

 ( )   
 

 
∑       √    

 

    
           ( 3.8 ) 

Ολικό ελάχιςτο:  (  )                                    

ςτο    ,                                  -  

Ρροβλεπόμενοσ χϊροσ ςχεδιαςμοφ:              

Επιλζγονται: 10 μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ 

 

Σχιμα  3.20 Θ ςυνάρτθςθ Schwefel 2.26 για 2 μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ. 
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3.3.6.1 Β 

Πίνακασ 3.43 Schwefel 2.26, ΒΣΣ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

                            
    

60 Gbest 3.0 1.0 0.9 0.9 (        )   

Πίνακασ 3.44 Schwefel 2.26, ΒΣΣ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                         

Πίνακασ 3.45 Schwefel 2.26, ΒΣΣ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ 
επίλυςθ 

,                                               
                                            - 

            

Αργότερθ 
επίλυςθ 

[420.3161, 421.0915, -500.0000, 420.8960, 420.9268, 
420.7486, 420.6801, 420.9185, 421.3063, 421.1804] 

            

Χειρότερθ 
επίλυςθ 

,                                        
                                         - 

            

 

Σχιμα  3.21 Schwefel 2.26, ΒΣΣ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.6.2 ΓΔ 

Πίνακασ 3.46 Schwefel 2.26, ΔΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

   
           

                   

40 best/1/bin 1.0 0.1 

Πίνακασ 3.47 Schwefel 2.26, ΔΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                        

Πίνακασ 3.48 Schwefel 2.26, ΔΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ 
επίλυςθ 

,                                              
                                             - 

            

Αργότερθ 
επίλυςθ 

,                                               
                                            - 

            

Χειρότερθ 
επίλυςθ 

,                                              
                                              - 

            

 
Σχιμα  3.22 Schwefel 2.26, ΔΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.3.6.3 Δ 

Πίνακασ 3.49 Schwefel, ΣΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

Επιλογι Αναςυνδυαςμόσ Μετάλλαξθ 
Προςαρμογι 

βιματοσ 
μ λ 

μ+λ          ανιςοτροπικι αυτοπροςαρμογι 150 150 

Πίνακασ 3.50 Schwefel, ΣΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                      

Πίνακασ 3.51 Schwefel, ΣΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ 
επίλυςθ 

,                                               
                                            - 

            

Αργότερθ 
επίλυςθ 

,                                               
                                            - 

            

Χειρότερθ 
επίλυςθ 

- - 

 
Σχιμα  3.23 Schwefel, ΣΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.4 Πποβλήμαηα αξιολόγηζηρ με πεπιοπιζμούρ 

Για προβλιματα υπό περιοριςμοφσ, δεν υπάρχει τόςο μεγάλθ ποικιλία benchmarks. Από αυτά 

που υπάρχουν, πολφ λίγα τυγχάνουν ευρείασ εφαρμογισ. Βζβαια, πολλζσ πρακτικζσ εφαρμογζσ 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ κζςθ τουσ, αφοφ τα πραγματικά προβλιματα 

βελτιςτοποίθςθσ (οικονομικϊν, μθχανικισ, …) ζχουν ςχεδόν πάντα περιοριςμοφσ. Ραρακάτω 

αναφζρονται μερικά «μακθματικά» benchmarks από τουσ Koziel & Michalewicz και ζνα 

μθχανικισ από τον Coello.  

Σε κάκε πρόβλθμα ςθμειϊνεται και ο λόγοσ των εφικτϊν ςχεδιαςμϊν προσ τουσ ςυνολικοφσ 

ςχεδιαςμοφσ που δοκιμάηονται τυχαία κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ. Λόγοσ     ςθμαίνει 

ότι όλοι οι αρχικοί ςχεδιαςμοί είναι εφικτοί. Τουλάχιςτον ζνασ αρχικόσ ςχεδιαςμόσ πρζπει να 

είναι εφικτόσ. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν χρθςιμοποιείται θ γραμμικι κατά κλάδουσ ςυνάρτθςθ 

ποινισ τθσ ενότθτασ 2.2.3. Θ κανατικι ποινι δοκιμάςτθκε ςτθν μεκόδο ΣΕ, αλλά δεν ζδωςε 

καλά αποτελζςματα. 

3.4.1 Ππόβλημα G1 

Αντικειμενικι ςυνάρτθςθ: 

 
  ( )    ∑ (     

 )
 

   
 ∑   

  

   
 

( 3.9 ) 

Χϊροσ ςχεδιαςμοφ:   

                     
                    

( 3.10 ) 

Ρεριοριςμοί: 

                      
                     
                     

           
           
           

              
              
              

( 3.11 ) 

Το πρόβλθμα ζχει 13 μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ και 9 γραμμικοφσ περιοριςμοφσ. Θ αντικειμενικι 

ςυνάρτθςθ είναι τετραγωνικι. Ραρουςιάηει ολικό ελάχιςτο   ( 
 )      ςτο 
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    ,                         - . Στο ολικό μζγιςτο οι πρϊτοι τρεισ και οι 

τελευταίοι τρεισ περιοριςμοί είναι ενεργοί. 

3.4.1.1 Β 

Πίνακασ 3.52 G1, ΒΣΣ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

                            
    

                  

                         
 

50 Gbest 2.0 2.0 0.4 1.6 (        )   1.0 

Πίνακασ 3.53 G1, ΒΣΣ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                        

Πίνακασ 3.54 G1, ΒΣΣ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                         -       
Αργότερθ επίλυςθ ,                         -       
Χειρότερθ επίλυςθ ,                                   -       

 
Σχιμα  3.24 G1, ΒΣΣ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.4.1.2 ΓΔ 

Πίνακασ 3.55 G1, ΔΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

   
           

                   
                  

                         
 

20 best/1/bin 1.5 0.9 1.0 

Πίνακασ 3.56 G1, ΔΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                     

Πίνακασ 3.57 G1, ΔΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                         -       
Αργότερθ επίλυςθ ,                         -       
Χειρότερθ επίλυςθ ,                         -       

 

Σχιμα  3.25 G1, ΔΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.4.1.3 Δ 

Πίνακασ 3.58 G1, ΣΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

Επιλογι 
Αναςυνδυ-

αςμόσ 
Μετάλλαξθ 

Προςαρμογι 
βιματοσ 

μ λ 
                  

                         
 

μ+λ         
ανιςο-

τροπικι 
αυτο-

προςαρμογι 
10 10 0.5 

Πίνακασ 3.59 G1, ΣΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                     

Πίνακασ 3.60 G1, ΣΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                         -       
Αργότερθ επίλυςθ ,                         -       
Χειρότερθ επίλυςθ - - 

 
Σχιμα  3.26 G1, ΣΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.4.2 Ππόβλημα G6 

Αντικειμενικι ςυνάρτθςθ: 

   ( )  (     )  (     )  ( 3.12 ) 

Χϊροσ ςχεδιαςμοφ:   

           
         

( 3.13 ) 

Ρεριοριςμοί: 

  (    )  (    )        
(    )  (    )          

( 3.14 ) 

Το πρόβλθμα ζχει 3 μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ και 2 μθ γραμμικοφσ περιοριςμοφσ. Θ 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ είναι επίςθσ μθ γραμμικι και παρουςιάηει ολικό ελάχιςτο 

  ( 
 )              ςτο     ,              - . Στο ολικό μζγιςτο και οι 

δφο περιοριςμοί είναι ενεργοί. 
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3.4.2.1 Β 

Πίνακασ 3.61 G6, ΒΣΣ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

                            
    

                  

                         
 

10 Gbest 2.0 2.0 0.4 0.6 (        )   1.0 

Πίνακασ 3.62 G6, ΒΣΣ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                 

Πίνακασ 3.63 G6, ΒΣΣ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                -                
Αργότερθ επίλυςθ ,                -                
Χειρότερθ επίλυςθ     

 

Σχιμα  3.27 G6, ΒΣΣ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.4.2.2 ΓΔ 

Πίνακασ 3.64 G6, ΔΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

   
           

                   
                  

                         
 

20 best/1/bin 0.01 1 0.5 

Πίνακασ 3.65 G6, ΔΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                       

Πίνακασ 3.66 G6, ΔΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                -              

Αργότερθ επίλυςθ ,                  -               

Χειρότερθ επίλυςθ ,                  -               

 
Σχιμα  3.28 G6, ΔΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.4.2.3 Δ 

Πίνακασ 3.67 G6, ΣΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

Επιλογι Αναςυνδυαςμόσ Μετάλλαξθ 
Προςαρμογι 

βιματοσ 
μ λ 

                  

                         
 

μ+λ 
    (    

      )       
ιςο-

τροπικι 
αυτο-

προςαρμογι 
5 5 0.5 

Πίνακασ 3.68 G6, ΣΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                       

Πίνακασ 3.69 G6, ΣΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                  -               
Αργότερθ επίλυςθ ,                  -               
Χειρότερθ επίλυςθ ,                  -               

 
Σχιμα  3.29 G6, ΣΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.4.3 Ππόβλημα G8 

Αντικειμενικι ςυνάρτθςθ: 

 
  ( )   

    (    )     (    )

  
 (     )

 
( 3.15 ) 

Χϊροσ ςχεδιαςμοφ:   

         
        

( 3.16 ) 

Ρεριοριςμοί: 

   
         

     (    )    
( 3.17 ) 

Θ ςυνάρτθςθ    παρουςιάηει πολλά τοπικά ελάχιςτα, τα χαμθλότερα από τα οποία βρίςκονται 

κοντά ςτον άξονα Χ. Στθν εφικτι περιοχι το ελάχιςτο είναι   ( 
 )            ςτθ 

κζςθ      ,                   -  
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3.4.3.1 Β 

Πίνακασ 3.70 G8, ΒΣΣ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

                            
    

                  

                         
 

20 Gbest 2.0 2.0 0.4 0.6 (        )   0.5 

Πίνακασ 3.71 G8, ΒΣΣ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

               

Πίνακασ 3.72 G8, ΒΣΣ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,               -                 
Αργότερθ επίλυςθ ,               -                 
Χειρότερθ επίλυςθ ,               -                 

 

Σχιμα  3.30 G8, ΒΣΣ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 

-0.1

-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0 500 1000 1500 2000

Τι
μ

ι
 α

ντ
ικ

ει
μ

εν
ικ

ι
σ 

ς
υ

νά
ρ

τθ
ς

θ
σ 

Σχεδιαςμοί που δοκιμάηονται  

ΒΣΣ G8 

Ταχφτερθ 

Αργότερθ 

Χειρότερθ 



Κεφάλαιο 3                 Αξιολόγηςη Αλγορίθμων Βελτιςτοποίηςησ  

109  
 

3.4.3.2 ΓΔ 

Πίνακασ 3.73 G8, ΔΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

   
           

                   
                  

                         
 

40 best/1/bin 0.01 0.9 1.0 

Πίνακασ 3.74 G8, ΔΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                   

Πίνακασ 3.75 G8, ΔΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                 -             
Αργότερθ επίλυςθ ,                 -             
Χειρότερθ επίλυςθ ,                 -             

 

Σχιμα  3.31 G8, ΔΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 

-0.1

-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0 200 400 600 800 1000

Τι
μ

ι
 α

ντ
ικ

ει
μ

εν
ικ

ι
σ 

ς
υ

νά
ρ

τθ
ς

θ
σ 

Σχεδιαςμοί που δοκιμάηονται  

ΔΕ G8 

Ταχφτερθ 

Αργότερθ 

Χειρότερθ 



Κεφάλαιο 3                 Αξιολόγηςη Αλγορίθμων Βελτιςτοποίηςησ  

110  
 

3.4.3.3 Δ 

Πίνακασ 3.76 G8, ΣΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

Επιλογι 
Αναςυνδυ-

αςμόσ 
Μετάλλαξθ 

Προςαρμογι 
βιματοσ 

μ λ 
                  

                         
 

μ+λ 
    (    

      )       
ιςο-

τροπικι 
αυτο-

προςαρμογι 
10 50 1.0 

Πίνακασ 3.77 G8, ΣΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                       

Πίνακασ 3.78 G8, ΣΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                 -             
Αργότερθ επίλυςθ ,                 -             
Χειρότερθ επίλυςθ     

 
Σχιμα  3.32 G8, ΣΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.4.4 Ππόβλημα ζσεδιαζμού ζςγκολληηήρ δοκού 

 

Σχιμα  3.33 Συγκολλθτι δοκόσ 

Οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ είναι: 

                     
               

           
 

( 3.18 ) 

Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ εκφράηει το ςυνολικό κόςτοσ τθσ δοκοφ και τθσ ςυγκόλλθςθσ: 

  ( )           
               (    ) ( 3.19 ) 
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Οι περιοριςμοί αφοροφν τισ διατμθτικζσ τάςεισ ( ), τισ ορκζσ τάςεισ από κάμψθ ( ), το 

φορτίο λυγιςμοφ (  ),  τθν βφκιςθ του άκρου ( ),  και κάποιεσ καταςκευαςτικζσ διατάξεισ: 

 

  ( )       
 ( )       
  ( )    

 ( )       
        

         
             (    )        

 

( 3.20 ) 

Ππου οι πρζπει να υπολογιςτοφν πρϊτα οι ενδιάμεςεσ ποςότθτεσ: 

 

 ( )  √(  )       
  

  
 (  )  

   
 

√     

    
  

 
    .  

  

 
/ 

  √
  

 

 
 (

     

 
*
 

 

   ,√     *
  

 

  
 (

     

 
*
 

+- 

 ( )  
   

    
     ( )  

    

   
   

 

  ( )  
       

   
    

 .      
  

 
√

 

 
/ 

                  
                          

                                
            

( 3.21 ) 

Θ βζλτιςτθ λφςθ των Coello, Mondes είναι  (  )           , 

ςτο     ,                                   - . Ρικανόν όμωσ να 

υπάρχουν και καλφτερεσ λφςεισ. 
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3.4.4.1 Β 

Πίνακασ 3.79 Συγκολλθτι δοκόσ, ΒΣΣ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

                            
    

                  

                         
 

20 Gbest 2.0 2.0 0.4 0.6 (        )   0.5 

Πίνακασ 3.80 Συγκολλθτι δοκόσ, ΒΣΣ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                       

Πίνακασ 3.81 Συγκολλθτι δοκόσ, ΒΣΣ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                                   -             
Αργότερθ 
επίλυςθ 

,                                   -             

Χειρότερθ 
επίλυςθ 

,                          -             

 

Σχιμα  3.34 Συγκολλθτι δοκόσ, ΒΣΣ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 

1.7

2.2

2.7

3.2

3.7

4.2

10 100 1000 10000 100000

Τι
μ

ι
 α

ντ
ικ

ει
μ

εν
ικ

ι
σ 

ς
υ

νά
ρ

τθ
ς

θ
σ 

Σχεδιαςμοί που δοκιμάηονται  

ΒΣΣ Συγκολλθτι δοκόσ 

Ταχφτερθ 

Αργότερθ 

Χειρότερθ 



Κεφάλαιο 3                 Αξιολόγηςη Αλγορίθμων Βελτιςτοποίηςησ  

114  
 

3.4.4.2 ΓΔ 

Πίνακασ 3.82 Συγκολλθτι δοκόσ, ΔΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

   
           

                   
                  

                         
 

20 best/1/bin 0.55 0.9 0.5 

Πίνακασ 3.83 Συγκολλθτι δοκόσ, ΔΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                      

Πίνακασ 3.84 Συγκολλθτι δοκόσ, ΔΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                                   -           
Αργότερθ επίλυςθ ,                                   -           
Χειρότερθ επίλυςθ ,                                   -           

 

Σχιμα  3.35 Συγκολλθτι δοκόσ, ΔΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.4.4.3 Δ 

Πίνακασ 3.85 Συγκολλθτι δοκόσ, ΣΕ: Ραράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ. 

Επιλογι 
Ανα-

ςυνδυαςμόσ 
Μετάλλαξθ 

Προςαρμογι 
βιματοσ 

μ λ 
                  

                         
 

μ+λ 
              

                    

ανιςο-
τροπικι 

αυτο-
προςαρμογι 

100 300 0.5 

Πίνακασ 3.86 Συγκολλθτι δοκόσ, ΣΕ: Ταχφτθτα ςφγκλιςθσ και και ποςοςτό αποτυχίασ. 

Ελάχιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

ςχεδιαςμϊν 

Μζςοσ αρικμόσ ςχεδιαςμϊν. 
Δεν προςμετροφνται οι 

αποτυχίεσ 

Ποςοςτό 
αποτυχθμζνων 

εκτελζςεων 

                           

Πίνακασ 3.87 Συγκολλθτι δοκόσ, ΣΕ: Ταχφτερθ, αργότερθ και χειρότερθ επίλυςθ. 

 Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

Ταχφτερθ επίλυςθ ,                                     -            
Αργότερθ 
επίλυςθ 

,                                   -            

Χειρότερθ 
επίλυςθ 

,                                   -            

 
Σχιμα  3.36 Συγκολλθτι δοκόσ, ΣΕ: Διάγραμμα ςφγκλιςθσ. 
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3.5 ςμπεπάζμαηα 

Θ Βελτιςτοποίθςθ Σμινουσ Σωματιδίων ςυνζκλινε εξαιρετικά γριγορα όταν το τοπίο 

παρουςίαηε «μακροςκοπικι βφκιςθ» προσ το ολικό ελάχιςτο, ακόμα και αν παρεμβάλλονταν 

πολλά τοπικά ελάχιςτα όπωσ ςτισ Ackley και Griewank. Αντίκετα ςτθ Schwefel 2.26, που τα 

ακρότατα ιταν τυχαία διαςκορπιςμζνα, παγιδευόταν εφκολα ςε τοπικά ελάχιςτα. Απαιτικθκαν 

ελάχιςτεσ δοκιμζσ για να βρεκοφν καλζσ παράμετροι ςτα ευκολότερα benchmarks. Στα 

δυςκολότερα, όπου ζγιναν πολλζσ δοκιμζσ φάνθκε ότι κφριοσ παράγοντασ επιτυχίασ ιταν θ 

επιλογι του ςυντελεςτι αδράνειασ w. Θ τοπολογία ςμινουσ Gbest ζδωςε καλφτερα 

αποτελζςματα ακόμα και ςε προβλιματα που ιταν εφκολο να ςυγκλίνει πρόωρα θ μζκοδοσ, 

λόγω τοπικϊν ελαχίςτων. 

Θ Διαφορικι Εξζλιξθ δεν ςυνζκλινε το ίδιο γριγορα ςτα benchmarks που θ ΒΣΣ παρουςίαςε 

τόςο καλι ςυμπεριφορά. Αντίκετα, παγιδευόταν πολφ δυςκολότερα ςτα τοπικά ακρότατα τθσ 

Schwefel 2.26 και ιταν θ μόνθ μζκοδοσ που κατόρκωςε να εντοπίςει με ικανοποιθτικι 

ταχφτθτα το ολικό ελάχιςτο, που βρίςκεται εντόσ τθσ κοιλάδασ τθσ Rosenbrock. Θ επιλογι 

καλϊν τιμϊν για τισ παραμζτρουσ ιταν γενικά δυςκολότερθ από ότι ςτθ ΒΣΣ, γιατί αν και είναι 

μόνο 4 (προςμετρείται και το είδοσ τθσ εξίςωςθ τθσ μετάλλαξθσ), θ αλλθλεπίδραςι τουσ είναι 

δυςκολότερο να κατανοθκεί από κάποιον που δεν ζχει εμπειρία με τθ μζκοδο. Επιπλζον, 

φάνθκε ότι θ φπαρξθ μθχανιςμοφ για τθν προςαρμογι του βιματοσ τθσ μετάλλαξθσ, που 

διακζτουν θ ΒΣΣ και οι ΣΕ είναι πολφ χριςιμθ και λείπει από τθν ΔΕ.  

Οι Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ με μθχανιςμό αυτό-προςαρμογισ του βιματοσ μετάλλαξθσ κατά 

Scwhefel παρουςίαςαν πολφ καλφτερθ ςυμπεριφορά από τον κανόνα του 1/5 του Rechenberg. 

Θ δυνατότθτα κάκε μζλουσ να προςαρμόηει εξελικτικά το βιμα μετάλλαξθσ τθσ ζδωςε τθ 

δυνατότθτα να ςυγκλίνει γρθγορότερα από τθν ΔΕ ςτισ μονοτροπικζσ ςυναρτιςεισ και ξεφεφγει 

από τα τοπικά ακρότατα τθσ Schwefel 2.26 ευκολότερα από τισ δφο άλλεσ μεκόδουσ. Ωςτόςο, θ 

ςυνεργαςία τθσ με τισ ςυναρτιςεισ ποινισ ςτα προβλιματα με περιοριςμοφσ δεν ιταν το ίδιο 

καλι. Αρχικά δοκιμάςτθκε θ παραδοςιακι μζκοδοσ τθσ κανατικισ ποινισ, αλλά ζδωςε ακόμα 

χειρότερα αποτελζςματα. Στο benchmark του Rosenbrock, που είναι ιδιαίτερα δφςκολο για 

πολλζσ μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ, οι ΣΕ απζτυχαν να βρουν το ολικό ελάχιςτο. Ράντωσ δεν 

δοκιμάςτθκε θ ανιςότροπθ μετάλλαξθ με περιςτροφι (βλ 2.6.2.2), που ίςωσ να επζτρεπε 

καλφτερθ παρακολοφκθςθ του προςανατολιςμοφ τθσ κοιλάδασ, εντόσ τθσ οποίασ 

παγιδεφονταν όλα τα μζλθ του πλθκυςμοφ. Θ επιλογι παραμζτρων ιταν πολφ εφκολθ, κακϊσ 

αρικμθτικζσ τιμζσ απαιτοφνταν μόνο για τα μ και λ. Για τα υπόλοιπα, απλά επιλεγόταν κάποια 

παραλλαγι των τελεςτϊν αναςυνδυαςμοφ, μετάλλαξθσ και επιλογισ. Θ επιλογι (μ+λ) 

ςυμπεριφζρκθκε πολφ καλφτερα από τθν (μ,λ) ςε όλα τα benchmarks.
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Κεθάλαιο 4 

4 Κάπηερ Γπαθικών και Παπαλληλία 

4.1 Διζαγυγή 

Ραραδοςιακά ζνα πρόγραμμα υπολογιςτι γράφεται για ςειριακι εκτζλεςθ ςτθν κεντρικι 

μονάδα επεξεργαςίασ (Central Processing Unit – CPU) του υπολογιςτι.  Ο αλγόρικμοσ 

εφαρμόηεται ωσ μια ςειρά εντολϊν που εκτελοφνται ςειριακά, δθλαδι θ μία μετά τθν άλλθ. Σε 

κάκε χρονικι ςτιγμι εκτελείται μόνο μια εντολι και οι διάφορεσ κζςεισ μνιμθσ που 

χρθςιμοποιεί το πρόγραμμα διαβάηονται ι γράφονται μόνο από μία εντολι. Θ ροι ελζγχου 

μπορεί να παρουςιάηει διακλαδϊςεισ και βρόγχουσ, αλλά θ ςειρά εκτζλεςθσ τουσ είναι 

προβλζψιμθ και ςυνικωσ ντετερμινιςτικι. 

Από τθ δεκαετία του 1980, που ξεκίνθςαν να εμφανίηονται οι πρϊτοι προςωπικοί υπολογιςτζσ , 

ωσ το 2004 θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ τουσ επιτυγχανόταν κυρίωσ με αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ 

περιςτροφισ τθσ κεντρικισ μονάδασ επεξεργαςίασ. Ζτςι για να βελτιωκεί θ απόδοςθ ενόσ  

προγράμματοσ, αρκοφςε θ εκτζλεςι του ςε καινοφργιουσ υπολογιςτζσ με επεξεργαςτζσ 

υψθλότερθσ ςυχνότθτασ. Βζβαια θ απόδοςθ εξαρτάται και από τθν διακζςιμθ μνιμθ RAM του 

ςυςτιματοσ, αλλά και αυτι αυξανόταν ταχφτατα και ςυνεχίηει και ςιμερα να αυξάνεται. 

Άλλωςτε κάκε πρόγραμμα απαιτεί ςυνολικά ζνα ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ μνιμθσ. Αφξθςθ τθσ 

μνιμθσ του ςυςτιματοσ πζρα από το όριο αυτό δεν επθρεάηει τθν απόδοςθ του 

προγράμματοσ. Επομζνωσ ζνα πρόγραμμα δεν χρειαηόταν καμία τροποποίθςθ προκειμζνου να 

εκμεταλλευτεί πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ του καινοφργιου υλικοφ (hardware) και να παραμείνει 

αρκετά γριγορο για τθν κάλυψθ των αυξανόμενων απαιτιςεων χριςθσ του. 

Δυςτυχϊσ θ αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ τθσ CPU δεν είναι ανεξζλεγκτθ. Θ κατανάλωςθ ενζργειασ 

ενόσ επεξεργαςτι είναι ανάλογθ τθσ ςυχνότθτασ περιςτροφισ. Ρζρα από το κόςτοσ 

λειτουργίασ, θ αυξθμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ ζχει ωσ ςυνζπεια και τθν παραγωγι 

περιςςότερθσ κερμότθτασ. Ζτςι τίκενται περιοριςμοί αντοχισ των υλικϊν από τα οποία 

αποτελοφνται  τα κυκλϊματα των επεξεργαςτϊν. Θ αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ τθσ CPU άρχιςε να 

επιβραδφνεται ςθμαντικά αναγκάηοντασ τουσ παραγωγοφσ να καταφφγουν ςε άλλουσ τρόπουσ 

βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ. Θ επόμενθ επικρατοφςα ςτρατθγικι ιταν θ χριςθ περιςςότερων από 

μία μονάδων επεξεργαςίασ ςτθν ίδια CPU. Σιμερα ςχεδόν όλοι νζοι ςτακεροί και φορθτοί 

υπολογιςτζσ ζχουν από 2 ωσ 10 πυρινεσ (cores), δθλαδι ανεξάρτθτεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ 

τοποκετθμζνεσ ςτο ίδιο κφκλωμα. Θ τάςθ αυτι εξαπλϊνεται και ςτισ φορθτζσ ςυςκευζσ (π.χ. 

κινθτά τθλζφωνα, music players) παρά τον περιοριςμζνο χϊρο που διακζτουν. Βζβαια θ 

ςυχνότθτα του κάκε πυρινα ςυνεχίηει να αυξάνεται, αλλά πολφ πιο αργά. 
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Σε ζναν υπολογιςτι με δφο ι περιςςότερουσ πυρινεσ (multi-core), τα διάφορα προγράμματα 

εκτελοφνται παράλλθλα και το υπολογιςτικό κόςτοσ μοιράηεται ςτουσ διάφορουσ πυρινεσ. 

Επιπλζον ζνα πρόγραμμα μπορεί να διαιρεκεί ςε ανεξάρτθτα τμιματα και να εκτελεςτεί 

παράλλθλα, μειϊνοντασ το ςυνολικό απαιτοφμενο χρόνο. Αυτό όμωσ απαιτεί τθν εφαρμογι 

τεχνικϊν του παράλλθλου προγραμματιςμοφ (parallel programming), που είναι ςθμαντικά 

δυςκολότεροσ, προκειμζνου ζνα πρόγραμμα να αξιοποιιςει πολλοφσ πυρινεσ. Θ παράλλθλθ 

χριςθ πολλϊν μονάδων επεξεργαςίασ εφαρμοηόταν επί δεκαετίεσ ςτουσ υπζρ-υπολογιςτζσ 

(supercomputers, mainframes) για απαιτθτικά λογιςμικά (high performance computing). 

Ωςτόςο οι ςυνθκιςμζνεσ εμπορικζσ εφαρμογζσ δεν απαιτοφν τόςο ακριβό εξοπλιςμό, ενϊ θ 

δυςκολία ανάπτυξθσ παράλλθλων προγραμμάτων κακιςτοφςε τον παράλλθλο 

προγραμματιςμό μθ βιϊςιμο οικονομικά. Ζτςι οι προςωπικοί υπολογιςτζσ διζκεταν 

μονοπφρθνουσ επεξεργαςτζσ και τα λογιςμικά που γράφονταν ιταν ςειριακά. 

Αυτό δε ςθμαίνει όμωσ ότι δεν υπάρχει καμία μορφι παραλλθλίασ. Οι επεξεργαςτζσ των 

τελευταίων δεκαετιϊν εκτελοφν ταυτόχρονα πολλζσ λειτουργίεσ. Ρροφανϊσ με ζναν μόνο 

πυρινα μπορεί να εκτελεςτεί μόνο μία εντολι ςε κάκε κφκλο του επεξεργαςτι, αλλά οι εντολζσ  

διαφορετικϊν προγραμμάτων μποροφν να εναλλάςςονται. Ζτςι θ CPU εκτελεί κάποιεσ εντολζσ 

μιασ διαδικαςίασ (process) και ζπειτα τθν κζτει ςε αναμονι και αςχολείται με μία άλλθ,  

μοιράηοντασ το χρόνο λειτουργίασ μεταξφ ανεξάρτθτων εργαςιϊν (multitasking). Αυτό είναι 

απαραίτθτο, διαφορετικά ο χριςτθσ κα ζπρεπε να περιμζνει να τελειϊςουν όλα τα υπάρχοντα 

προγράμματα πριν ξεκινιςει ζνα καινοφργιο, ενϊ αν κάποιο απαιτοφςε είςοδο δεδομζνων 

(π.χ. από τον χριςτθ), ο επεξεργαςτισ απλά κα ςταματοφςε να λειτουργεί, αντί να ςτρζψει τθ 

προςοχι του ςτα υπόλοιπα όςο περιμζνει. Θ ίδια λογικι μπορεί να εφαρμοςτεί εντόσ του ίδιου 

προγράμματοσ, χωρίηοντάσ το ςε δφο υπολειτουργίεσ, θ μία από τισ οποίεσ περιμζνει κάποιο 

γεγονόσ που δεν εξαρτάται από το ίδιο το πρόγραμμα (asynchronous event), όπωσ κάποια 

εντολι του χριςτθ, ενϊ θ άλλθ ςυνεχίηει τθν εκτζλεςθ υπολογιςμϊν. 

Ακόμα και ςε ςυςτιματα που θ CPU διακζτει ζναν μόνο πυρινα, υπάρχει άλλοσ ζνασ 

επεξεργαςτισ: θ μονάδα επεξεργαςίασ γραφικϊν (Graphics Processing Unit – GPU). Θ GPU 

ςυνικωσ τοποκετείται μαηί με κυκλϊματα μνιμθσ RAM ςε μία πλακζτα που ονομάηεται κάρτα 

γραφικϊν (video card). Από το 1985 και μετά αρχίηουν να παραςκευάηονται προςωπικοί 

υπολογιςτζσ που χρθςιμοποιοφν GPU για τθ ςχεδίαςθ των γραφικϊν ςτθν οκόνθ. Μία GPU 

αποτελεί δευτερεφουςα μονάδα επεξεργαςίασ,, που λειτουργεί  παράλλθλα με τθν CPU και 

είναι αφιερωμζνθ ςτθν απαιτθτικι διεργαςία τθσ ςχεδίαςθσ γραφικϊν. Με τθν εξάπλωςθ των 

γραφικϊν περιβαλλόντων ςε προγράμματα, παιχνίδια και λειτουργικά ςυςτιματα, όπωσ τα 

Windows, οι κάρτεσ γραφικϊν εξελίχκθκαν ςε  αναπόςπαςτο μζροσ των προςωπικϊν 

υπολογιςτϊν. Σιμερα είναι ςυχνοί υπολογιςτζσ με περιςςότερεσ από μία κάρτεσ γραφικϊν. 

Οι GPUs διακζτουν εκατοντάδεσ πυρινεσ, που είναι όμωσ απλοφςτεροι και αργότεροι από τον 

πυρινα μιασ CPU. Αρχικά ςχεδιάςτθκαν για απλζσ αρικμθτικζσ και λογικζσ πράξεισ, που 

χρειάηονται για τον προςδιοριςμό  και τθν αποτφπωςθ 2D και 3D γραφικϊν. Θ επικοινωνία του 
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προγραμματιςτι με τθν GPU γινόταν μόνο μζςω εξειδικευμζνων προτφπων (Open GL, DirectX). 

H GPU εκτελεί πράξεισ πάνω ςτα δεδομζνα που ζχουν τθ μορφι pixels, δθλαδι παριςτάνονται 

ωσ ςυντεταγμζνεσ (x,y).  Ερευνθτζσ διαπίςτωςαν ότι αν μεταμφιζςουν τα δεδομζνα ενόσ 

οποιουδιποτε, άςχετου με γραφικά,  προβλιματοσ  ςε ςυντεταγμζνεσ, τότε θ GPU κα τα 

επεξεργαςτεί και κα επιςτρζψει αποτελζςματα. Θ υπολογιςτικι ιςχφσ όλων αυτϊν των 

πυρινων είναι εντυπωςιακι, όμωσ θ μεταμφίεςθ των δεδομζνων ςαν ςτοιχεία γραφικϊν, θ 

αδυναμία εξελιγμζνων χειριςμϊν τθσ μνιμθσ και θ ανάγκθ εκμάκθςθσ των προτφπων που 

προορίηονται για τθν περιγραφι γραφικϊν, εμπόδιηαν τθν εφαρμογι τθσ τεχνικισ αυτισ ςε 

πρακτικά προβλιματα. 

Το 2007 θ NVidia κυκλοφόρθςε τθν πρϊτθ κάρτα γραφικϊν με τθν αρχιτεκτονικι CUDA που 

επιτρζπει τον ζλεγχο των πυρινων και τθσ μνιμθσ τθσ GPU. H CUDA περιλαμβάνει επίςθσ και 

μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ βαςιςμζνθ ςτθν C, τθν C CUDA, ϊςτε ο προγραμματιςτισ να μθν 

χρειάηεται να μεταμφιζηει τα δεδομζνα του ςαν γραφικά. Ζτςι είναι δυνατόν να 

χρθςιμοποιθκεί θ GPU για γενικζσ εφαρμογζσ προγραμματιςμοφ (General-purpose computing 

on graphics processing units – GPGPU). Σφντομα, παρόμοιεσ αρχιτεκτονικζσ αναπτφχκθκαν από 

τισ ανταγωνιςτικζσ εταιρίεσ τθσ NVidia, τθν ATI (ATI Stream) και τθν Intel που παράγει κάρτεσ 

γραφικϊν ενςωματωμζνεσ ςτο κφκλωμα του επεξεργαςτι. Το 2009 ο όμιλοσ Khronos Group 

ανζπτυξε το OpenCL (Open Computing Language), ζνα πλαίςιο για τθν επικοινωνία με CPU, GPU 

και άλλα είδθ επεξεργαςτϊν ανεξαρτιτωσ εταιρίασ παραγωγισ. 

Οι GPUs διακζτουν περιςςότερουσ πυρινεσ από τισ CPU με αποτζλεςμα να μποροφν να 

εκτελοφν υπολογιςμοφσ με πολφ μεγαλφτερθ ταχφτθτα. Επιπλζον οι προςπελάςεισ μνιμθσ από 

τθν GPU είναι ταχφτερεσ. Ζτςι, πολλά προγράμματα μποροφν να ωφελθκοφν αν ανακζςουν 

ςτθν GPU ςυγκεκριμζνα μζρθ τουσ, τα οποία ζχουν μεγάλο υπολογιςτικό κόςτοσ και είναι 

κατάλλθλα για αντιμετϊπιςθ από τουσ απλοφςτερουσ πυρινεσ τθσ GPU. Ζνα υπολογιςτικό 

περιβάλλον που χρθςιμοποιεί παραπάνω από ζνα είδοσ επεξεργαςτι (π.χ. CPU και GPU) για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ίδιασ εργαςίασ λζγεται ετερογενζσ (heterogeneous). Θ ανάπτυξθ 

προγραμμάτων που να χρθςιμοποιοφν τουσ εκατοντάδεσ πυρινεσ τθσ GPU ι περιςςότερουσ 

από ζναν επεξεργαςτζσ απαιτεί γνϊςεισ παράλλθλου προγραμματιςμοφ. 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι δυνατότθτεσ των καρτϊν γραφικϊν για τθν επιτάχυνςθ τθσ 

εκτζλεςθσ διαδικαςιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν μζκοδο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων. 

Γίνεται ςφγκριςθ με τθν ςυμπεριφορά μιασ ςυνθκιςμζνθσ CPU ςτα ίδια προβλιματα και 

αναφζρονται ςυνοπτικά κάποια ειςαγωγικά ςτοιχεία για τθν ανάπτυξθ κϊδικα ςε GPGPU. 

Ρρϊτα όμωσ εξθγοφνται κάποιεσ βαςικζσ ζννοιεσ του παράλλθλου προγραμματιςμοφ. 

4.2 Παπάλληλορ ππογπαμμαηιζμόρ 

Ο παράλλθλοσ προγραμματιςμόσ είναι ςθμαντικά πιο δφςκολοσ από τον ςειριακό. Γι’ αυτό, 

μζχρι πρόςφατα δεν αναπτφςςονταν παράλλθλεσ εμπορικζσ εφαρμογζσ. Ωςτόςο ζνασ 

παράλλθλοσ αλγόρικμοσ, που εκτελείται ςε πολλοφσ πυρινεσ, μπορεί να είναι πολφ ταχφτεροσ 

από ζναν ίδιο αλλά ςειριακό αλγόρικμο. Ππωσ αναλφκθκε προθγουμζνωσ, ςτο μζλλον θ 
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αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των επεξεργαςτϊν κα προζρχεται κυρίωσ από τθν χριςθ πολλαπλϊν 

πυρινων, οπότε θ απόδοςθ των ςειριακϊν αλγορίκμων κα αυξάνεται με πολφ πιο αργό ρυκμό.  

Εκτόσ από τα οφζλθ ταχφτθτασ, με τθ διάςπαςθ ενόσ προγράμματοσ ςε ανεξάρτθτεσ διεργαςίεσ 

μποροφμε να αντιμετωπίςουμε περιπτϊςεισ, όπου το πρόγραμμα ςταματάει να λειτουργεί 

μζχρι να ςυμβεί κάποιο γεγονόσ (blocking operations). Αν υπάρχουν άλλεσ εντολζσ που το 

πρόγραμμα μπορεί να εκτελζςει όςο περιμζνει να ςυμβεί το γεγονόσ, τότε ζχει νόθμα να τισ 

ανακζςουμε ςε μια παράλλθλθ διεργαςία. 

4.2.1 Σασύηηηα παπάλληλυν ππογπαμμάηυν 

Κεωρθτικά θ επιτάχυνςθ (speed-up) από τθν παράλλθλθ εφαρμογι ενόσ αλγορίκμου είναι 

ανάλογθ του αρικμοφ των επεξεργαςτϊν ςτουσ οποίουσ μοιράηεται το υπολογιςτικό φορτίο. 

Στθν πραγματικότθτα όμωσ θ ςχζςθ μεταξφ αυτϊν των δφο δεν είναι γραμμικι ςχζςθ. Ζνα 

πρόγραμμα αποτελείται από τμιματα που μποροφν να εκτελεςτοφν παράλλθλα και από 

τμιματα που δεν μποροφν ι δεν ςυμφζρει να μετατραποφν ςε παράλλθλουσ αλγορίκμουσ. Αν 

ονομάςουμε   τον ςυνολικό χρόνο που απαιτείται για τθν ςειριακι εκτζλεςθ όλων των 

τμθμάτων του προγράμματοσ ςε ζναν πυρινα,   τον ςυνολικό χρόνο που απαιτείται για τθν 

εκτζλεςθ των τμθμάτων που δεν μποροφν να μετατραποφν ςε παράλλθλα και   τον αρικμό 

των πυρινων, τότε ο χρόνοσ εκτζλεςθσ ςτουσ   πυρινεσ είναι: 

 
 ( )    

   

 
 

( 4.1 ) 

Ζτςι ςφμφωνα με τον νόμο του Amdahl (1967) θ μζγιςτθ επιτάχυνςθ που μπορεί να επιτευχκεί 

είναι: 

 
           

   

 

   
 

  
 

 

 
       

( 4.2 ) 

Δθλαδι εξαρτάται από το ποςοςτό του προγράμματοσ που δεν μπορεί να εκτελεςτεί 

παράλλθλα. Ρροσ το παρόν, ο μικρόσ αρικμόσ πυρινων ςτισ CPU δεν οδθγεί ςτθν οριακι αυτι 

κατάςταςθ. Στισ GPU όμωσ υπάρχουν εκατοντάδεσ ι χιλιάδεσ πυρινεσ, με αποτζλεςμα ο 

περιοριςμόσ αυτόσ να επθρεάηει ςθμαντικά. 

Το ποςοςτό ενόσ αλγορίκμου που εκτελείται παράλλθλα είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για το 

ςχεδιαςμό ενόσ προγράμματοσ. Ασ πάρουμε για παράδειγμα ζνα πρόγραμμα ανάλυςθσ με 

πεπεραςμζνα ςτοιχεία. Τυπικά αποτελείται από: 

A. ζνα υποπρόγραμμα (preprocessor) που επικοινωνεί με τον χριςτθ και παράγει το δίκτυο 

των πεπεραςμζνων ςτοιχείων (mesh),  
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B. ζνα υποπρόγραμμα (solver) που εκτελεί ολοκλθρϊςεισ και διαδικαςίεσ γραμμικισ 

άλγεβρασ για τθν δθμιουργία και τθν επίλυςθ αντίςτοιχα του γραμμικοφ ςυςτιματοσ 

, -  * +̈  , -  { ̇}  , -  * +  * ( )+  

C. ζνα υποπρόγραμμα (postprocessor) που υπολογίηει παραμορφϊςεισ, τάςεισ και τισ 

παριςτάνει γραφικά.  

Το μεγαλφτερο μζροσ του υπολογιςτικοφ χρόνου αφιερϊνεται ςτο Β. Επομζνωσ είναι πιο 

αποδοτικό να γίνουν οι λειτουργίεσ του solver παράλλθλεσ, ακόμα και αν αυτό είναι 

δυςκολότερο, όπωσ φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. 

 
Σχιμα  4.1 Ροιοτικι κατανομι υπολογιςτικοφ χρόνου ςε λογιςμικά FEM 

4.2.2 Βαζικέρ Έννοιερ 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται κάποιεσ βαςικζσ ζννοιεσ που εμφανίηονται ςτα διάφορα μοντζλα 

παράλλθλου προγραμματιςμοφ που ζχουν αναπτυχκεί. Κακεμία από τισ διεργαςίεσ που 

μποροφν να εκτελοφνται ταυτόχρονα ονομάηεται thread (νιμα). Κάκε thread μπορεί να εκτελεί 

τισ ίδιεσ εντολζσ ςε άλλεσ κζςεισ μνιμθσ ι εντελϊσ διαφορετικζσ εντολζσ από τα υπόλοιπα. 

Μπορεί να ξεκινάει και να τερματίηει ςε άλλεσ  χρονικζσ ςτιγμζσ και να ζχει διαφορετικι ροι 

ελζγχου. Τα threads ενόσ προγράμματοσ μπορεί να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ ςε κάποια 

ςθμεία. Ρολλζσ από τισ βαςικότερεσ δυςκολίεσ του παράλλθλου προγραμματιςμοφ 

προκφπτουν από τθν ζλλειψθ ελζγχου τθσ ροισ του προγράμματοσ: τα διάφορα threads 

εκτελοφνται ςε μθ προβλζψιμεσ και μθ ντετερμινιςτικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ. 

Ζςτω ο αλγόρικμοσ: 

         
          
          
Αποτέλεςμα:  =6 

( 4.3 ) 
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Αν ανακζςουμε τα βιματα 2 και 3 ςε δφο διαφορετικά threads Α και Β αντίςτοιχα, τότε δεν 

μποροφμε να ξζρουμε ποιο από τα δφο κα εκτελεςτεί πρϊτο: 

              

        
Εκτέλεςη Thread A 
          
Εκτέλεςη Thread B 
          
Αποτέλεςμα:     

( 4.4 ) 

 

              

        
Εκτέλεςη Thread B 
          
Εκτέλεςη Thread A 
          
Αποτέλεςμα:     

( 4.5 ) 

 

                                                                                      

         
            

Thread Α 
Ανάγνωςη     
      
Εγγραφή     

Thread Β 
Ανάγνωςη     
      
Εγγραφή     

( 4.6 ) 

 Αποτέλεςμα        , όποιο εγγραφεί τελευταίο  

Στθν περίπτωςθ αυτι τα δφο threads «αγωνίηονται» για τθν ανάγνωςθ και τθν εγγραφι ςτισ 

ίδιεσ κζςεισ μνιμθσ (race conditions). Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν τζτοιεσ καταςτάςεισ, ο 

παράλλθλοσ προγραμματιςμόσ χρθςιμοποιεί εντολζσ (atomic operations) που επιτρζπουν ςε 

ζνα thread να «κλειδϊςει» (lock) τισ απαραίτθτεσ κζςεισ μνιμθσ για όςο τισ χρειάηεται. Τα 

υπόλοιπα threads, που αργοφν να φτάςουν ςτισ κλειδωμζνεσ κζςεισ μνιμθσ, αναγκάηονται να 

περιμζνουν πότε κα ξεκλειδωκοφν.   

Ζνασ άλλοσ μθχανιςμόσ ελζγχου τθσ αλλθλουχίασ των threads είναι ο ςυγχρονιςμόσ τουσ 

(barrier synchronization). Με τθν τεχνικι αυτι προςδιορίηονται ςυγκεκριμζνα ςθμεία του 

κϊδικα που λειτουργοφν ωσ φράγματα. Πταν ζνα thread φτάνει ςτο φράγμα, αναγκάηεται να 

περιμζνει μζχρι να φτάςουν και όλα τα υπόλοιπα. Ζτςι μποροφν και να ανταλλάςςονται 

πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ ςε προκακοριςμζνα ςθμεία. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ ζχει ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ςτθν GPGPU αφοφ εφαρμόηεται και για τον ςυγχρονιςμό τθσ CPU με τθν GPU. 

Υπάρχουν πολλζσ ακόμα τεχνικζσ που εφαρμόηονται ςτον παράλλθλο προγραμματιςμό, αλλά 

αυτζσ αρκοφν για τθν κατανόθςθ των επόμενων ενοτιτων. 
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4.2.3 Καηηγοπίερ παπαλληλίαρ 

Ο βακμόσ ςτον οποίον ζνασ αλγόρικμοσ μπορεί να μετατραπεί ςε παράλλθλο ποικίλει. 

Αλγόρικμοι που ςε κάκε βιμα χρειάηονται τα αποτελζςματα των προθγοφμενων, όπωσ π.χ. θ 

μζκοδοσ Newton-Raphson, γενικά προορίηονται μόνο για ςειριακι εκτζλεςθ (inherently serial). 

Αντίκετα, άλλοι αλγόρικμοι μποροφν να διαιρεκοφν ςε υπό εργαςίεσ οι οποίεσ είναι τελείωσ 

ανεξάρτθτεσ. Για παράδειγμα, θ πρόςκεςθ δφο διανυςμάτων μικουσ Ν μπορεί να διαιρεκεί ςε 

Ν προςκζςεισ των ςτοιχείων τουσ, οι οποίεσ μποροφν να γίνουν ταυτόχρονα πτωχαίνοντασ  

πολφ μεγάλθ επιτάχυνςθ. Αν ζνα πρόγραμμα αποτελείται από διεργαςίεσ που χρειάηεται να 

επικοινωνοφν ςπάνια ι κακόλου, τότε είναι πολφ εφκολο να εκτελεςτεί παράλλθλα 

(embarrassingly parallel). Οι μεταευριςτικοί αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ, που αναλφκθκαν ςτο 

κεφάλαιο 2, χρθςιμοποιοφν πλθκυςμοφσ πικανϊν λφςεων, κακεμία από τισ οποίεσ μπορεί να 

ανανεϊνεται και δοκιμάηεται παράλλθλα με τισ άλλεσ. Επικοινωνία μεταξφ τουσ απαιτείται 

μόνο ςτο τζλοσ κάκε επανάλθψθσ. Σε άλλα προγράμματα οι διεργαςίεσ χρειάηεται να 

επικοινωνοφν πολλζσ (fine-grained parallelism) ι λίγεσ (coarse-grained parallelism)φορζσ κάκε 

δευτερόλεπτο, οπότε και αναγκάηονται να περιμζνουν θ μία τθν άλλθ.  

Ρολλοί αλγόρικμοι που δείχνουν ςειριακοί εκ πρϊτθσ όψθσ μποροφν να διαςπαςτοφν ςε 

ανεξάρτθτα μζρθ, τα οποία εκτελοφνται  παράλλθλα και ζπειτα ςυντίκενται για να δϊςουν το 

τελικό αποτζλεςμα. Για παράδειγμα ο υπολογιςμόσ του ακροίςματοσ ενόσ ςυνόλου αρικμϊν 

μπορεί να διαιρεκεί ςε υπολογιςμοφσ υποςυνόλων του και ςτο τζλοσ τα υπό-ακροίςματα να 

προςτεκοφν μεταξφ τουσ. Άλλο παράδειγμα είναι ο διαχωριςμόσ ενόσ μοντζλου πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων ςε υποφορείσ που επιλφονται παράλλθλα και ςτθ ςυνζχεια ςυντονίηονται με τουσ 

γειτονικοφσ τουσ, μζςω επαναλθπτικϊν μεκόδων. 

Ζνα από τα πρϊτα ςυςτιματα κατθγοριοποίθςθσ παράλλθλων και ςειριακϊν προγραμμάτων 

είναι του M.J. Flynn (1966). Σφμφωνα με αυτό τα προγράμματα χωρίηονται ςε κατθγορίεσ 

ανάλογα με τα αν threads τουσ εκτελοφν τθν ίδια ι διαφορετικζσ εντολζσ, ςτθν ίδια ι 

διαφορετικζσ κζςεισ μνιμθσ. Σφμφωνα με αυτό ζχουμε: 

 Single Instruction, Single Data: Είναι οι παραδοςιακοί ςειριακοί αλγόρικμοι 

 Single Instruction, Multiple Data: Θ ίδια εντολι εκτελείται ταυτόχρονα ςε πολλζσ κζςεισ 

μνιμθσ, από διαφορετικά threads. Το πρόγραμμα εκμεταλλεφεται τθν παραλλθλία των 

δεδομζνων (data parallelism). Οι κάρτεσ γραφικϊν λειτουργοφν με αυτόν τον τρόπο, οπότε 

κα αναλυκεί εκτενϊσ ςτθ ςυνζχεια. 

 Multiple Instructions, Single Data: Δεν ζχει πολλζσ πρακτικζσ εφαρμογζσ. 

 Multiple Instructions, Multiple Data: Τα διάφορα threads εκτελοφν ταυτόχρονα ίδιεσ ι 

διαφορετικζσ οδθγίεσ (task parallelism) ςε κοινζσ ι μθ κζςεισ μνιμθσ. Οι CPU με πολλοφσ 

πυρινεσ και τα διανεμθμζνα ςυςτιματα ανικουν ςε αυτιν τθν κατθγορία. 
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Σχιμα  4.2 Κατθγοριοποίθςθ παράλλθλων προγραμμάτων κατά Flynn 

Οι διεργαςίεσ ςτισ οποίεσ χωρίηεται το πρόγραμμα δεν είναι απαραίτθτο να εκτελοφνται ςτον 

ίδιο επεξεργαςτι. Στα ετερογενι ςυςτιματα (heterogeneous computing systems ςυνυπάρχουν 

ςτον ίδιο υπολογιςτι παραπάνω από μια μονάδεσ επεξεργαςίεσ, που εκτελοφν ταυτόχρονα 

διαφορετικά μζρθ του προγράμματοσ. Θ απλοφςτερθ περίπτωςθ είναι θ χριςθ CPU και GPU 

που κακεμία ζχει τθ δικιά τθσ μνιμθ RAM. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφοροφν μικρότερεσ GPU 

που είναι ενςωματωμζνεσ ςτθ πλακζτα τθσ CPU και μοιράηονται τθν ίδια RAM. Ρολλά 

ςυςτιματα (ςυνικωσ προςανατολιςμζνα για βιντεοπαιχνίδια) χρθςιμοποιοφν 2 ωσ 4 GPU. Θ 

χριςθ πολλϊν CPU ταυτόχρονα, δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικι και δεν ςυνθκίηεται ςε 

προςωπικοφσ υπολογιςτζσ. Τζλοσ, είναι δυνατι θ αξιοποίθςθ υπολογιςτικϊν πόρων ςε 

διαφορετικοφσ υπολογιςτζσ (distributed systems). Στθν περίπτωςθ αυτι επιςτρατεφονται 

υπολογιςτζσ που ανικουν ςε ζνα δίκτυο και κακζνασ μπορεί να εκτελεί διαφορετικζσ εργαςίεσ 

ενόσ προγράμματοσ. Θ μνιμθ προφανϊσ δεν είναι κοινι, οπότε απαιτείται ανταλλαγι 

δεδομζνων μζςω του δικτφου.  

4.3 ύγκπιζη GPU με CPU 

4.3.1 Απσιηεκηονική ηηρ CPU 

Για να γίνει κατανοθτι θ διαφορά των GPU με τισ GPU, χρειάηεται γνϊςθ τθσ αρχιτεκτονικισ 

των δφο επεξεργαςτϊν. Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται θ αρχιτεκτονικι Von Neumann: 
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Σχιμα  4.3 Επεξεργαςτισ Von Neumann  

 I/O (Input/Output) είναι θ είςοδοσ και ζξοδοσ δεδομζνων μεταξφ προγράμματοσ και 

περιφερειακϊν ςυςκευϊν ι αρχείων. 

 Memory είναι θ μνιμθ RAM του ςυςτιματοσ, όπου αποκθκεφονται τα δεδομζνα αλλά και 

οι εντολζσ του προγράμματοσ. 

 Processing Unit είναι π.χ. ζνασ πυρινασ τθσ CPU. Αποτελείται από τισ αρικμθτικζσ-λογικζσ 

μονάδεσ (Arithmetic Logic Unit – ALU) που εκτελοφν τισ πράξεισ του προγράμματοσ και τουσ 

καταχωρθτζσ (Register File). Οι καταχωρθτζσ είναι αποκθκευτικζσ μονάδεσ που βρίςκονται 

πάνω ςτο κφκλωμα του επεξεργαςτι και γι’ αυτό είναι πολφ πιο γριγορεσ από τθν κφρια 

μνιμθ RAM. Ο αποκθκευτικόσ τουσ χϊροσ όμωσ είναι πολφ μικρότεροσ. 

 Control Unit είναι θ μονάδα ελζγχου που ςυντονίηει τθν εκτζλεςθ των εντολϊν. Αποτελείται 

από τον Instruction Register (IR) που αποκθκεφει τθν τρζχουςα εντολι και τον Program 

Counter (PC) που δείχνει τθν κζςθ ςτθν οποία βρίςκεται το πρόγραμμα κάκε δεδομζνθ 

ςτιγμι. 

Κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ, τυπικά διαβάηεται μία εντολι από τθ μνιμθ, 

αποκθκεφεται ςτον IR και ο PC αυξάνεται κατά 1. Θ εντολι μπορεί να είναι ανάγνωςθ μνιμθσ 

(RAM), εγγραφι ςτθν μνιμθ ι εκτζλεςθ μίασ πράξθσ. Κατά τθν ανάγνωςθ μνιμθσ, τα δεδομζνα 

μεταφζρονται  από τθν RAM ςτο Register File. Τα ALU εκτελοφν πράξεισ με αυτά τα δεδομζνα 
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και ςτθ ςυνζχεια τα αποτελζςματα μεταφζρονται από τουσ καταχωρθτζσ πίςω ςτθν κφρια 

μνιμθ.  

Οι ςφγχρονεσ CPU χρθςιμοποιοφν εξελιγμζνεσ τεχνικζσ για να αυξιςουν τθν υπολογιςτικι ιςχφ 

τουσ: 

 Ρυρινεσ με υψθλι ςυχνότθτα περιςτροφισ, τυπικά             Mhz. 

 Ταυτόχρονθ εκτζλεςθ διαφορετικϊν εντολϊν (pipelining). Οι διεργαςίεσ που περιγράφθκαν 

για τον επεξεργαςτι Von Neumann μποροφν να εκτελεςτοφν  παράλλθλα (instruction level 

parallelism), ϊςτε να κερδίηεται χρόνοσ μεσ τθν αλλθλοεπικάλυψθ τουσ (overlap).  

 

Σχιμα  4.4 Ραραλλθλία ςε επίπεδο εντολισ - pipelines 

 Λςχυρά ALU που χρειάηονται λίγουσ κφκλουσ για τθν εκτζλεςθ πράξεων. Συνικωσ  

χρθςιμοποιοφνται περιςςότερα. Θ χριςθ περιςςότερων ALU επιτρζπει επιπλζον 

μακρφτερα pipelines. Για παράδειγμα θ αρχιτεκτονικι Intel Core Duo υποςτθρίηει 5 ALU και 

pipelines 14 ςταδίων. 

 Αναδιάταξθ των εντολϊν για βζλτιςτθ απόδοςθ. Τθν αναδιάταξθ τθν αναλαμβάνει 

ςυνικωσ ο μεταγλωττιςτισ (compiler), οπότε αποτελεί περιςςότερο αντικείμενο 

λογιςμικοφ. 

 Εκτζλεςθ εντολϊν εκτόσ ςειράσ ϊςτε να αποφεφγονται οι αναμονζσ για διάβαςμα ι 

γράψιμο ςτθ μνιμθ. 

 Ρρόβλεψθ διακλαδϊςεων ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι κακυςτεριςεισ, οι οποίεσ 

προζρχονται από τον προςδιοριςμό τθσ πορείασ του προγράμματοσ και τθν ανάγνωςθ των 

αντίςτοιχων εντολϊν, ςε περιπτϊςεισ διακλαδϊςεων (if…then…else) και βρόγχων (for, 

while, …) 

 Λεράρχθςθ τθσ μνιμθσ (memory hierarchy). Θ λογικι είναι ότι ο επεξεργαςτισ πρζπει να 

ζχει όςο το δυνατόν γρθγορότερθ πρόςβαςθ ςε δεδομζνα που πρόκειται να 

χρθςιμοποιθκοφν ςφντομα. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν χριςθ μνιμθσ cache ςε πολλά 

επίπεδα. Θ μνιμθ cache είναι αποκθκευτικόσ χϊροσ (SRAM) πάνω ςτθ πλακζτα τθσ CPU, ο 
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οποίοσ προςφζρει πολφ γρθγορότερθ πρόςβαςθ από ότι θ κφρια μνιμθ (DRAM). Είναι 

όμωσ πολφ μικρότεροσ και ακριβότεροσ από αυτιν. Δεδομζνα που μόλισ διαβάηονται από 

τθν κεντρικι μνιμθ είναι πικανόν να χρειαςτοφν ξανά ςφντομα, οπότε  τοποκετοφνται ςτθν 

cache. Μαηί με αυτά τοποκετοφνται και γειτονικά τουσ δεδομζνα. 

 

Σχιμα  4.5 Μνιμεσ και cache ςτθν CPU 

Από τθν οπτικι γωνία του προγραμματιςτι όλα αυτά γίνονται αυτόματα. Οι ςφγχρονεσ 

γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ για CPU προςφζρουν αυτιν τθν απλότθτα, που είναι απαραίτθτθ 

για τθν ταχεία ανάπτυξθ λογιςμικϊν γενικισ χριςθσ. Ωςτόςο αυτό ςθμαίνει ότι ο 

προγραμματιςτισ δεν μπορεί να βελτιςτοποιιςει τον κϊδικά του, ϊςτε να αξιοποιιςει τισ 

παραπάνω τεχνολογίεσ με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Στισ GPU οι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ 

αναπτφχκθκαν τα τελευταία χρόνια και δεν ζχουν προλάβει να ωριμάςουν ςε τζτοιο επίπεδο, 

που να κρφβονται όλεσ αυτζσ οι λεπτομζρειεσ. Ζτςι ο προγραμματιςτισ αφιερϊνει μεγάλο 

μζροσ τθσ εργαςίασ του ςτθν κατάλλθλθ χριςθ των διαφόρων ειδϊν μνιμθσ και cache. Βζβαια 

αν ςκεφτοφμε ότι θ GPU χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για τα πλζον χρονοβόρα μζρθ ενόσ 

προγράμματοσ, είναι λογικό να επιχειρείται θ βελτιςτοποίθςθ τουσ ςε χαμθλό επίπεδο. 

Στισ ςφγχρονεσ CPU με πολλαπλοφσ πυρινεσ, θ πλιρθσ εκμετάλλευςθ τθσ υπολογιςτικισ ιςχφοσ 

απαιτεί τθν παράλλθλθ εκτζλεςθ πολλϊν προγραμμάτων αλλά και κάκε προγράμματοσ 

ατομικά. Το πρϊτο ρυκμίηεται αυτόματα από το λειτουργικό ςφςτθμα. Θ διάςπαςθ όμωσ ενόσ 

προγράμματοσ ςε μικρότερα που εκτελοφνται παράλλθλα απαιτεί τθν εφαρμογι των τεχνικϊν 
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παράλλθλου προγραμματιςμοφ. Οι multicore CPU υποςτθρίηουν το MIMD μοντζλο 

παραλλθλίασ, δθλαδι κάκε thread μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτθτα και να εκτελεί 

διαφορετικζσ εντολζσ ςε διαφορετικζσ κζςεισ μνιμθσ από τα υπόλοιπα, όπωσ φαίνεται ςτο 

επόμενο ςχιμα. 

 

Σχιμα  4.6 MIMD μοντζλο ςε CPU με 8 πυρινεσ 

4.3.2 Απσιηεκηονική ηηρ GPU 

Θ GPU είναι μαηικά παράλλθλθ μονάδα επεξεργαςίασ, που αποτελείται ςυνικωσ από 

εκατοντάδεσ πυρινεσ, κακζνασ από τουσ οποίουσ μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα εκατοντάδεσ 

threads. Θ λειτουργία τθσ βαςίηεται ςτθ SIMD μορφι παραλλθλίασ.  Ζτςι, από τθν οπτικι γωνία 

του προγραμματιςτι, όλα τα thread όλων των πυρινων εκτελοφν ταυτόχρονα τθν ίδια εντολι, 

κακζνα ςε διαφορετικζσ κζςεισ μνιμθσ (data parallelism). Στθν πραγματικότθτα αυτό γίνεται 

ταυτόχρονα ανά ομάδεσ threads, όχι για όλα, αλλά ο ςυντονιςμόσ των ομάδων γίνεται 

αυτόματα από το hardware. Για κάκε ομάδα thread απαιτείται να διαβαςτοφν και 

αποκωδικοποιθκοφν οι εντολζσ του προγράμματοσ μόνο μία φορά, όπωσ φαίνεται ςτο 

παρακάτω ςχιμα: 
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Σχιμα  4.7 SIMD μοντζλο για κάκε ομάδα πυρινων. 

Οι πυρινεσ τθσ GPU είναι οργανωμζνοι ςε ομάδεσ. Για παράδειγμα θ NVidia GeForce GTX 580, 

που χρθςιμοποιείται ςτισ αρικμθτικζσ εφαρμογζσ ςτθ ςυνζχεια, αρικμεί 512 πυρινεσ 

οργανωμζνουσ ςε 16 ομάδεσ των 32 πυρινων. Θ NVidia ονομάηει τισ ομάδεσ αυτζσ Streaming 

Multiprocessors (SM). Kάκε SM:  

 Συντονίηει τα threads που εκτελοφνται ςε αυτόν. Τα threads οργανϊνονται ςε ομάδεσ των  

32, που ςτθν αρχιτεκτονικι CUDA τθσ NVidia ονομάηονται warps. Πλα τα threads ενόσ warp 

εκτελοφν ταυτόχρονα τθν ίδια εντολι. 

 Ζχει τισ δικζσ του μονάδεσ ελζγχου (control units) και τα δικά του execution pipelines, που 

χρθςιμεφουν για επικάλυψθ (overlap) των εντολϊν διαφορετικϊν warps, όπωσ γίνεται και 

ςτθ CPU (παραλλθλία ςε επίπεδο εντολϊν).  

 Ζχει τισ δικζσ του αρικμθτικζσ – λογικζσ μονάδεσ (ALU). 

 Ζχει δικοφσ του καταχωρθτζσ (registers) και cache memories. Εκτόσ από αυτζσ υπάρχουν 

και κοινζσ caches, ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι SM τθσ GPU. 
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Σχιμα  4.8 Streaming Multiprocessor τθσ αρχιτεκτονικι CUDA 

H GPU δεν χρθςιμοποιεί τθν κεντρικι μνιμθ RAM του ςυςτιματοσ. Ζχει τθ δικιά τθσ αντίςτοιχθ 

RAM, που είναι μικρότερθ ςε αποκθκευτικό χϊρο (ζωσ 6 GB), αλλά πολφ πιο γριγορθ  (ζωσ 200 

GB/s). Οι registers είναι περιςςότεροι από ότι ςτθν CPU, αφοφ κάκε thread που εκτελείται 

ταυτόχρονα χρειάηεται τουσ δικοφσ του καταχωρθτζσ. Αντίκετα θ μνιμθ cache είναι πιο μικρι, 

αλλά υπάρχουν και πάλι πολλαπλά επίπεδα, τα οποία αναλφονται ςτθν επόμενθ ενότθτα.  

Θ χριςθ διαφορετικισ μνιμθσ από τθν CPU, δθμιουργεί τθν ανάγκθ μεταφοράσ δεδομζνων 

μεταξφ τθσ κεντρικισ μνιμθσ . H GPU δεν βρίςκεται πάνω ςτθ μθτρικι κάρτα, όπωσ θ CPU και θ 

κεντρικι μνιμθ, αλλά πάνω ςτθν κάρτα γραφικϊν.  Θ μεταφορά δεδομζνων γίνεται μζςω του 

διαφλου PCI-Express, που είναι πολφ πιο αργόσ (   GB/s) ςυγκριτικά με τισ προςπελάςεισ εντόσ 
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τθσ ίδιασ κάρτασ. Ζτςι τα προγράμματα υφίςτανται ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ (overheads), 

όταν απαιτείται ανταλλαγι δεδομζνων πολλϊν ι ςυχνϊν. Οι ςφγχρονεσ GPU μποροφν να 

ταυτόχρονα να λαμβάνουν και να ςτζλνουν δεδομζνα ςτθν CPU, ενϊ οι τελευταίεσ GPU 

μποροφν και να εκτελοφν πράξεισ ταυτόχρονα. Αντίκετα όςεσ GPU είναι ενςωματωμζνεσ ςτο 

κφκλωμα τθσ CPU (integrated GPU), δεν ζχουν δικιά τουσ RAM, αλλά χρθςιμοποιοφν τθν κφρια 

μνιμθ του ςυςτιματοσ απευκείασ. Δεν ζχουν όμωσ τθν υπολογιςτικι ιςχφ των ςυνθκιςμζνων 

dedicated GPU, αφοφ αποτελοφν οικονομικζσ λφςεισ χαμθλισ κατανάλωςθσ, με περιοριςμζνεσ 

δυνατότθτεσ. 

 
Σχιμα  4.9 Μεταφορά δεδομζνων μζςω PCI ςε dedicated GPU 

 
Σχιμα  4.10 Απευκείασ μεταφορά δεδομζνων ςε integrated GPU 
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Οι μονάδεσ ελζγχου των GPU είναι πολφ απλζσ. Δεν υποςτθρίηουν branch prediction ι out-of-

order εκτζλεςθ εντολϊν. Ζτςι ςε κάκε κφκλο ενόσ πυρινα GPU εκτελείται λιγότερθ εργαςία 

από ότι ςτουσ πυρινεσ τθσ CPU. Επιπλζον, θ ταχφτθτα περιςτροφισ των πυρινων τθσ GPU είναι 

ςθμαντικά χαμθλότερθ. Ραρ’ όλα αυτά θ υπολογιςτικι ιςχφσ τθσ GPU είναι πολφ μεγαλφτερθ 

λόγω των εκατοντάδων ι και χιλιάδων ALU που χρθςιμοποιοφνται. Τα ALU τθσ GPU είναι 

απλοφςτερα και παρουςιάηουν μεγαλφτερουσ χρόνουσ κακυςτζρθςθσ. Για να είναι αποδοτικά 

χρθςιμοποιείται μεγάλοσ αρικμόσ threads  και ζντονο pipelining. 

4.3.3 ύγκπιζη 

Συγκεντρωτικά μποροφμε να ποφμε ότι θ αρχιτεκτονικι τθσ CPU είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να 

βελτιςτοποιεί τθν απόδοςθ ενόσ Thread. Χρθςιμοποιοφνται λίγοι  πυρινεσ, τυπικά 2, 4, 6 ι 8, 

10, 12 ςε πολφ ακριβζσ CPU, υψθλισ ςυχνότθτασ, τυπικά 2.000-3.000 Mhz. Κάκε πυρινασ ζχει  

λίγα αλλά πανίςχυρα  ALU. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ πλακζτασ όμωσ καταλαμβάνεται από τθ 

μονάδα ελζγχου (Control Unit) που βελτιςτοποιεί τθ ροι των προγραμμάτων και από τθ 

μεγάλθ μνιμθ cache, π.χ. 8-15 MB L3 και 256-512 kB L1/L2. Θ CPU χρθςιμοποιεί τθν κεντρικι 

μνιμθ του ςυςτιματοσ που είναι μεγαλφτερθ από τθν μνιμθ των GPU, αλλά με χαμθλότερθ 

ταχφτθτα προςπζλαςθσ. Τυπικά 6-64 GB κεντρικι μνιμθ με ταχφτθτα προςπζλαςθσ 24-32 GB/s. 

Αντίκετα θ GPU είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να βελτιςτοποιεί τθν εκτζλεςθ data parallel 

προγραμμάτων με πολφ μεγάλο αρικμό threads. Χρθςιμοποιοφνται εκατοντάδεσ ι χιλιάδεσ 

πυρινεσ με χαμθλότερεσ ςυχνότθτεσ (500 - 1500 MHz) από τουσ πυρινεσ τθσ CPU. Τα μεγζκθ 

αυτά εξαρτϊνται άμεςα από τθν εταιρία παραγωγισ τθσ GPU.  Γενικά οι GPU τθσ NVidia ζχουν 

λιγότερουσ αλλά ταχφτερουσ πυρινεσ από τισ GPU τθσ AMD. Για παράδειγμα θ AMD Radeon 

HD 6990 ζχει 3072 ALUs  και ςυχνότθτα  830 MHz, ενϊ θ  Nvidia GTX 590 ζχει 1024 ALUs  και 

ςυχνότθτα 1214 MHz. Σε κάκε περίπτωςθ το μεγαλφτερο μζροσ τθσ GPU καταλαμβάνεται από 

τα ALU και τουσ registers. Οι μονάδεσ ελζγχου ζχουν απλοφςτερθ λειτουργία και πιάνουν 

λιγότερο χϊρο. Θ μνιμθ τθσ κάρτασ γραφικϊν είναι μικρότερθ (768 ΜΒ – 6 GB), αλλά ταχφτερθ 

(100 - 200 GB/s). Οι μνιμεσ cache είναι επίςθσ μικρότερεσ (512-768kB L2 και 16-48 kB L1). 

Τα παραπάνω μεγζκθ αφοροφν πιο ακριβά μοντζλα CPU και GPU και φυςικά αυξάνονται 

ραγδαία κάκε χρόνο. Μια ποιοτικι ςφγκριςθ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. Γενικά οι CPU 

ζχουν καλφτερθ απόδοςθ (10+ φορζσ) για τα ςειριακά μζρθ του προγράμματοσ, ενϊ οι GPU 

είναι 10+ φορζσ ταχφτερεσ για παράλλθλο κϊδικα. Για να αποφαςιςτεί αν αξίηει θ χριςθ GPU, 

πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ μεταφορά δεδομζνων μεταξφ τθσ κεντρικισ μνιμθσ και τθσ 

μνιμθσ τθσ GPU. Θ κακυςτζρθςθ αυτι (overhead) ςυχνά είναι κακοριςτικόσ παράγοντασ. 
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Σχιμα  4.11 Ροιοτικζσ διαφορζσ CPU & GPU 

Θ υπολογιςτικι ιςχφσ των GPU είναι εντυπωςιακι. Στο επόμενο ςχιμα φαίνεται θ κεωρθτικι 

διαφορά ςε GFLOP/s  (                              ). Βζβαια, ακόμα και ςε ιδανικζσ 

ςυνκικεσ δεν πρόκειται να φανοφν τζτοιεσ διαφορζσ ςτθ πράξθ, αφοφ θ ταχφτθτα με τθν οποία 

γίνονται οι προςπελάςεισ και αντιγραφζσ μνιμθσ είναι πολφ μικρότερθ και άρα αποτελεί τον 

κριςιμότερο παράγοντα του χρόνου εκτζλεςθσ. Επομζνωσ τζτοια είδουσ διαγράμματα 

ςφγκριςθσ εξυπθρετοφν κυρίωσ διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ. Ομοίωσ, άρκρα και ζρευνεσ που 

αναφζρουν επιταχφνςεισ 100x ι και παραπάνω, όταν ο κϊδικασ μεταφζρεται ςτθν GPU για 

παράλλθλθ εκτζλεςθ, είναι μθ ρεαλιςτικά.  
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Σχιμα  4.12 Κεωρθτικζσ (και μόνο) αποδόςεισ CPU και GPU 

Για να γίνει κάποια αμερόλθπτθ ςφγκριςθ, πρζπει να εξεταςκοφν CPU και GPU ςτο ίδιο εφροσ 

τιμϊν και ο κϊδικασ που γράφεται για κακζνα επεξεργαςτι να είναι βελτιςτοποιθμζνοσ. 

Μεταξφ άλλων πρζπει να χρθςιμοποιοφνται όλοι οι πυρινεσ τθσ CPU, αντί να παρουςιάηεται θ 

απόδοςθ single threaded προγραμμάτων. Ριο αντικειμενικζσ ζρευνεσ δείχνουν ότι οι 

παράλλθλοι αλγόρικμοι ςε GPU είναι ςυνικωσ 2.5 ζωσ 10 φορζσ πιο γριγοροι από τουσ 

αντίςτοιχουσ ςε CPU. Αυτό βζβαια αφορά τα μόνο τα τμιματα του προγράμματοσ που 

προςφζρονται για SIMD παραλλθλία. Υπάρχουν πολλά προβλιματα, που το μεγαλφτερο μζροσ 

τουσ ι και ολόκλθρο το πρόγραμμα ςυμφζρει να εκτελεςτεί ςειριακά ι με τθν MIMD 

παραλλθλία που παρζχουν οι multicore CPU.  

Υπάρχουν και άλλοι ςθμαντικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απόδοςθ των δφο 

επεξεργαςτϊν. Σε πραγματικζσ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ, θ CPU μάλλον κα 

εκτελεί και άλλεσ εργαςίεσ, είτε αυτζσ είναι διεργαςίεσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ είτε άλλα 

προγράμματα που χρθςιμοποιεί ταυτόχρονα ο χριςτθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, οι διάφορεσ 

βελτιςτοποιιςεισ ςτον κϊδικα που εκτελείται ςε GPU αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ μόνο 

αρχιτεκτονικζσ καρτϊν γραφικϊν. Δεν είναι  απαραίτθτο ότι το πρόγραμμα κα ζχει τθν ίδια 

απόδοςθ ςε κάρτα γραφικϊν άλλθσ γενιάσ και κυρίωσ άλλθσ εταιρίασ παραγωγισ. 
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4.4 Ππογπαμμαηιζμόρ GPGPU 

Για τον προγραμματιςμό ςε ζνα ετερογενζσ υπολογιςτικό ςφςτθμα μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν τα πρότυπα παράλλθλθσ εκτζλεςθσ που ζχουν αναπτυχκεί για τισ CPU. Αυτά 

δεν εξαρτϊνται από το λειτουργικό ςφςτθμα και τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ, ενϊ τα 

τελευταία χρόνια υποςτθρίηουν και GPU computing: 

 OpenMP (Open Multi-Processing). Χρθςιμοποιεί εξειδικευμζνεσ εντολζσ (directives) για να 

εκτελεί τμιματα του κϊδικα ςε παράλλθλα threads. Μπορεί να εφαρμοςτεί ςχετικά 

εφκολα ςε ζνα υπάρχον πρόγραμμα. Υποςτθρίηει SIMD και MIMD. 

 OpenACC (Open Accelerators). Αποτελεί παραλλαγι του OpenMP που αναπτφχκθκε τα 

τελευταία χρόνια και λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Ρροςανατολίηεται περιςςότερο ςτον 

προγραμματιςμό ετερογενϊν ςυςτθμάτων CPU/GPU, οπότε επιτρζπει μεγαλφτερθ ευελιξία 

από το OpenMP για GPGPU προγράμματα. Είναι όμωσ ακόμα αρκετά νζο και δεν ζχει 

βελτιςτοποιθκεί ςτον ίδιο βακμό. 

 MPI (Message Passing Interface). Το πρωτόκολλο αυτό ζχει αναπτυχκεί για τθν επικοινωνία 

πολλϊν επεξεργαςτϊν – κόμβων, που δεν χρθςιμοποιοφν κοινι μνιμθ. Ρολλζσ 

πετυχθμζνεσ high performance computing (HPC) εφαρμογζσ χρθςιμοποιοφν το MPI. Για τον 

προγραμματιςμό ςτουσ πυρινεσ τθσ GPU, που ζχουν πρόςβαςθ ςε κοινι μνιμθ, υπάρχουν 

πιο αποδοτικοί τρόποι επικοινωνίασ από το MPI. Ωςτόςο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

επικοινωνία μεταξφ μιασ ι περιςςοτζρων CPU με μία ι περιςςότερεσ GPU. Στθν περίπτωςθ 

αυτι ζνα άλλο πρότυπο παραλλθλίασ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του μζρουσ του κϊδικα 

που αναλαμβάνεται από τθν GPU. 

Με τθν ανάπτυξθ τθσ αρχιτεκτονικισ CUDA (2006) θ Nvidia ειςιγαγε ζνα ολοκλθρωμζνο 

μοντζλο προγραμματιςμοφ με το ίδιο όνομα. Θ CUDA προςφζρει μία διεπιφάνεια για τθν 

απόκρυψθ (abstraction) πολλϊν τεχνικϊν λεπτομερειϊν τθσ  λειτουργίασ τθσ GPU. Ταυτόχρονα 

επιτρζπει μεγάλθ ευελιξία ςτο χειριςμό των διαφόρων ειδϊν μνιμθσ (κανονικισ και cache) και 

των πυρινων τθσ GPU. Ζτςι ο προγραμματιςτισ εργάηεται ςε χαμθλότερο προγραμματιςτικό 

επίπεδο από ότι π.χ. ςτο OpenACC, οπότε μπορεί να εφαρμόςει περιςςότερεσ 

βελτιςτοποιιςεισ. Ζτςι αυξάνεται ςθμαντικά θ απόδοςθ, αλλά ο προγραμματιςμόσ είναι πιο 

πολφπλοκοσ. Θ CUDA περιλαμβάνει ζνα οικοςφςτθμα εργαλείων προγραμματιςμοφ 

(development toolkit), όπωσ τθ γλϊςςα CUDA C που βαςίηεται ςτισ πλζον δθμοφιλείσ γλϊςςεσ 

C/C++, ειδικό μεταγλωττιςτι (compiler) που ονομάηεται NVCC, ολοκλθρωμζνα περιβάλλοντα 

ανάπτυξθσ  (IDE) με το όνομα NSight και βιβλιοκικεσ για τισ πλζον ςυνθκιςμζνεσ GPGPU 

εφαρμογζσ, π.χ. γραμμικισ άλγεβρασ. Τα προγράμματα που γράφονται για αρχιτεκτονικζσ 

CUDA κάποιασ γενιάσ χρειάηονται λίγεσ ι κακόλου αλλαγζσ για βελτιςτοποιθμζνθ εκτζλεςθ ςε 

μεταγενζςτερεσ γενιζσ. Ζχουν δθλαδι καλό performance scaling. 
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Θ CUDA όμωσ ζχει ζνα πολφ ςθμαντικό μειονζκτθμα. Αφορά μόνο κάρτεσ γραφικϊν τθσ Nvidia. 

Επιπλζον οι βιβλιοκικεσ τθσ είναι κλειςτζσ (proprietary software). Για τθν γενίκευςθ των 

τεχνικϊν που εφαρμόηει θ CUDA ςε GPU άλλων εταιριϊν, αλλά και ςε CPU και άλλα είδθ 

επεξεργαςτϊν, ο όμιλοσ Khronos ανζπτυξε το μοντζλο OpenCL (Open Computing Language) το 

2009. Από τθν οπτικι γωνία του προγραμματιςτι, υπάρχουν πολλζσ  ομοιότθτεσ ανάμεςα ςε 

CUDA και OpenCL. Είναι ελαφρϊσ πιο περίπλοκο, αφοφ χρειάηεται χαμθλότερθ γνϊςθ τθσ 

αρχιτεκτονικισ του επεξεργαςτι για τον οποίο προορίηεται ζνα πρόγραμμα. Θ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ είναι βαςιςμζνθ ςτθν C. Τα προγράμματα που γράφονται ςε OpenCL για μία 

ςυςκευι (CPU ι GPU οποιαδιποτε εταιρίασ καταςκευισ) μποροφν να μεταφερκοφν (port) με 

ελάχιςτεσ τροποποιιςεισ ςε μία άλλθ. Δυςτυχϊσ αυτό αφορά μόνο τθν λειτουργία και όχι τθν 

απόδοςι τουσ. Κϊδικασ που ζχει βελτιςτοποιθκεί για μία ςυςκευι ςυνικωσ πρζπει να 

βελτιςτοποιθκεί από τθν αρχι για μία άλλθ. 

Στθν εργαςία αυτι χρθςιμοποιείται θ CUDA για τον προγραμματιςμό ςε ετερογενζσ ςφςτθμα 

CPU/GPU. Στθν ςυνζχεια παρουςιάηονται πολφ ςυνοπτικά τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά 

τθσ CUDA. Σκοπόσ είναι να πάρει ο αναγνϊςτθσ μία βαςικι ιδζα για τισ λεπτομζρειεσ που 

υπειςζρχονται όταν γράφονται προγράμματα για GPU. Τζτοιεσ λεπτομζρειεσ αποκρφπτονται 

ςτισ ςφγχρονεσ υψθλζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ για CPU, οπότε το επίπεδο δυςκολίασ είναι 

ςθμαντικά ανεβαςμζνο. Πλα τα επόμενα ιςχφουν ςχεδόν αυτοφςια και για το μοντζλο OpenCL, 

ενϊ υπάρχουν ανάλογεσ λειτουργίεσ ςτα OpenMP και OpenACC. 

4.4.1 Ροή ελέγσος ζε ππογπάμμαηα CUDA 

Σε ζνα ετερογενζσ υπολογιςτικό ςφςτθμα υπάρχει ο επεξεργαςτισ host, που είναι υπεφκυνοσ 

για τθν κφρια ροι του προγράμματοσ, και ζνασ ι περιςςότεροι επεξεργαςτζσ devices, που 

εκτελοφν ςυμπλθρωματικά μζρθ του προγράμματοσ ςε διαφορετικά threads από αυτό του 

host. Στθν περίπτωςθ 1CPU & 1GPU, host κεωρείται θ CPU και device θ GPU. Τα μζρθ του 

προγράμματοσ που εκτελοφνται από το host και το device αναφζρονται ωσ host code και kernel 

αντίςτοιχα Στθν CUDA C θ μεταγλϊττιςθ και των δφο αναλαμβάνεται από τον NVCC compiler. 

Το host code μεταγλωττίηεται τελικά από τον C compiler που ζχει εγκαταςτιςει ο χριςτθσ (π.χ. 

GCC για linux), ενϊ οι kernels μεταγλωττίηονται από τον Just-In-Time Compiler του NVCC. Στο 

OpenCL θ μεταγλϊττιςθ των kernels είναι πιο περίπλοκθ, αφοφ δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο ςε 

όλεσ τισ GPU ι τα άλλα είδθ επεξεργαςτϊν που υποςτθρίηονται. Κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ 

τυπικοφ προγράμματοσ: εκτελείται ςειριακά το host code, μεταφζρονται δεδομζνα από τθν 

κεντρικι RAM του ςυςτιματοσ ςτθν DRAM τθσ κάρτασ γραφικϊν, εκτελείται ο kernel με πολλά 

παράλλθλα threads και μεταφζρονται τα αποτελζςματα από τθν κάρτα γραφικϊν ςτθν 

κεντρικι μνιμθ. Τα παραπάνω βιματα επαναλαμβάνονται μζχρι να τελειϊςει το πρόγραμμα. 
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Σχιμα  4.13 Εκτζλεςθ προγράμματοσ ςε ετερογενζσ ςφςτθμα CPU & GPU  

Μία βαςικι ακολουκία εντολϊν που εκτελοφνται ςτθν GPU ονομάηεται thread όπωσ και ςτα 

περιςςότερα μοντζλα παράλλθλου προγραμματιςμοφ. Κάκε εντολι εκτελείται παράλλθλα από 

χιλιάδεσ threads (massively parallel), κακζνα από τα οποία τθν εφαρμόηει ςε διαφορετικζσ 

κζςεισ μνιμθσ ςφμφωνα με τθν SIMD παραλλθλία. Τα threads οργανϊνονται ςε ομάδεσ που 

ονομάηονται blocks. Κάκε block μπορεί να ζχει 1, 2 ι 3 διαςτάςεισ ϊςτε να οργανϊνει τα 

threads με τρόπο που διευκολφνει τον προγραμματιςμό τθσ εκάςτοτε ιδζασ. Για παράδειγμα, 

ζνα 1D block εξυπθρετεί διανφςματα, ενϊ ζνα 2D block εξυπθρετεί πίνακεσ. Το ςφνολο όλων 

των block ονομάηεται grid. To grid μπορεί να αποτελείται από blocks ςε 1, 2 ι 3 διαςτάςεισ ςτισ 

πιο καινοφργιεσ αρχιτεκτονικζσ, ανεξάρτθτα από τθν διάςταςθ του κάκε block.  Ο μζγιςτοσ 

αρικμόσ των thread που μποροφν να υπάρχουν ςε κάκε block είναι 512 ι 1024 ανάλογα με το 

πόςο ςφγχρονθ είναι θ GPU. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των block ανά διεφκυνςθ του grid είναι 65535. 

Στθν πραγματικότθτα όμωσ ο μζγιςτοσ αρικμόσ των thread, ϊςτε να επιτευχκεί βζλτιςτθ 

απόδοςθ, κακορίηεται από τουσ διακζςιμουσ πόρουσ τθσ κάκε GPU. Βζβαια παραμζνει πολφ 

μεγάλοσ. Τα threads του ίδιου block ζχουν πρόςβαςθ ςε κοινζσ κζςεισ cache μνιμθσ, 

διαφορετικζσ για κάκε block. Θ επικοινωνία των threads που δεν ανικουν ςτο ίδιο block γίνεται 

μζςω τθσ DRAM τθσ κάρτασ γραφικϊν που είναι πιο αργι. 
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Σχιμα  4.14 Threads, Blocks, Grid 

Ο πολφ μεγάλοσ αρικμόσ των thread δεν αντιςτοιχεί ςε εξίςου μεγάλο αρικμό πυρινων τθσ 

GPU. Κάκε block ανατίκεται ςε κάποιον Streaming Multiprocessor, ανάλογα με τθν 

διακεςιμότθτα πόρων και με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ των αναμονϊν. Ζτςι ο κάκε SM των 

πλζον ςφγχρονων GPU μπορεί να ζχει ζωσ 32 blocks και 2048 threads, κάκε χρονικι ςτιγμι. Σε 

άλλεσ χρονικζσ ςτιγμζσ καινοφργια blocks και threads ανατίκενται ςτον SM. Θ διαδικαςία αυτι 

γίνεται αυτόματα, χωρίσ τον ζλεγχο του προγραμματιςτι. Ωςτόςο μποροφν να γίνουν 

βελτιςτοποιιςεισ ςχετικά με τθν μνιμθ cache και τουσ registers του SM. Ράντωσ θ αυτόματθ 

ανάκεςθ οςοδιποτε μεγάλου grid (software) ςτουσ πυρινεσ τθσ GPU (hardware), επιτρζπει τθν 

αυτόματθ αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των προγραμμάτων, όταν αυξάνεται ο αρικμόσ των πυρινων 

ςε νζεσ GPU (transparent performance scaling). Ζτςι, εγγυάται θ ςυνεχισ βελτίωςθ των GPGPU 

λογιςμικϊν ακόμα και αν δεν γίνει καμία βελτιςτοποίθςθ που να αξιοποιεί τισ νζεσ 

τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ μεταγενζςτερων καρτϊν γραφικϊν. 
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Σχιμα  4.15 Αυτόματοσ καταμεριςμόσ των thread  

Ακόμα και εντόσ του ίδιου block, όλα τα threads δεν εκτελοφνται παράλλθλα. Χωρίηονται ςε 

ομάδεσ των 32 που ονομάηονται warps. Τα warps αυτά ςυντονίηονται από τον Streaming 

Multiprocessor ςε επίπεδο hardware μζςω των warp scheduler. Ζτςι δθμιουργοφνται pipelines, 

ςτα οποία π.χ. οι προςπελάςεισ μνιμθσ των threads ενόσ warp εκτελοφνται ταυτόχρονα με τισ 

αρικμθτικζσ πράξεισ ςε ζνα άλλο, αντίςτοιχα με τθν παραλλθλία ςε επίπεδο εντολϊν που 

εφαρμόηουν οι CPU. Και τα 32 threads ενόσ warp εκτελοφνται τθν ίδια ακριβϊσ χρονικι ςτιγμι. 

Ζτςι οι προςπελάςεισ μνιμθσ που γίνονται από αυτά τα threads είναι επίςθσ ταυτόχρονεσ και 

μποροφν να γίνουν βελτιςτοποιιςεισ όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια. Κάκε warp μπορεί να 

κεωρθκεί ωσ ζνασ επεξεργαςτισ Von Neumann που λειτουργεί ςε SIMD, δθλαδι θ κάκε εντολι 

του προγράμματοσ διαβάηεται μία φορά από τθ μνιμθ και εκτελείται ταυτόχρονα από τα 32 

threads.  
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Σχιμα  4.16 Κεϊρθςθ warp ωσ SIMD επεξεργαςτι Von Neumann  

Αυτό δθμιουργεί ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα: τι γίνεται όταν υπάρχει κάποια διακλάδωςθ ςτθ 

ροι του προγράμματοσ, δθλαδι κάποιο branch if…then…else… ι κάποιοσ βρόγχοσ. Για 

παράδειγμα, δίνεται ο κϊδικασ ( 4.7 ). Τα threads όλου του grid αρικμοφνται με κάποιον 

φυςικό αρικμό που λζγεται thread id. Τα threads που ζχουν id<100 εκτελοφν παράλλθλα τθν 

ομάδα εντολϊν Α. Αφοφ τελειϊςουν, τα υπόλοιπα threads εκτελοφν τθν ομάδα εντολϊν B.  

Ζχουμε λοιπόν διαχωριςμό των threads του warp ςε ομάδεσ. Θ κατάςταςθ αυτι ονομάηεται 

control divergence. Κάκε ομάδα thread εκτελείται παράλλθλα, αλλά οι δφο ομάδεσ 

εκτελοφνται θ μία μετά τθν άλλθ, δθλαδι ςειριακά. Πςο περιςςότερεσ διακλαδϊςεισ ζχει ζνα 

πρόγραμμα, τόςο περιςςότερο ςειριακόσ γίνεται ο αλγόρικμοσ, με αποτζλεςμα να υπάρχουν 

ςοβαρζσ κακυςτεριςεισ. Βζβαια, θ φπαρξθ διακλάδωςθσ ι βρόγχου ςτον κϊδικα δεν 

ςυνεπάγεται αυτόματα control divergence. Είναι πολφ πικανό, όλα τα 32 threads ενόσ warp να 

ακολουκοφν τθν ίδια ροι ελζγχου, π.χ. όλα να ακολουκοφν το else. Ζτςι, ο προγραμματιςτισ 

προςπακεί να περιορίςει όςο το δυνατόν περιςςότερο τον αρικμό των warp ςτα οποία υπάρχει 

πραγματικά control divergence. 

    (             )      
*               + 
     
*               + 

( 4.7 ) 
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4.4.2 Υειπιζμόρ μνήμηρ ζε ππογπάμμαηα CUDA 

Θ υπολογιςτικι ιςχφσ που προςφζρει ο μεγάλοσ αρικμόσ threads, ςθμαίνει ότι ο κριςιμότεροσ 

παράγοντασ κακυςτζρθςθσ (bottleneck) είναι οι προςπελάςεισ μνιμθσ. Για τον λόγο αυτό θ 

CUDA επιτρζπει τθν χριςθ διαφόρων ειδϊν μνιμθσ cache, που μποροφν να ελαττϊνουν 

ςθμαντικά το ςυνολικό χρόνο προςπελάςεων. Ο βζλτιςτοσ χειριςμόσ αυτϊν των cache είναι 

απαραίτθτοσ για τθν ανάπτυξθ GPGPU προγραμμάτων. Ραρακάτω παρουςιάηονται ςυνοπτικά 

τα διάφορα είδθ μνιμθσ ςτθν αρχιτεκτονικι CUDA. 

 

Σχιμα  4.17 Το μοντζλο μνιμθσ τθσ αρχιτεκτονικισ CUDA  
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1) Global memory 

Είναι θ κφρια μνιμθ τθσ κάρτασ γραφικϊν και υλοποιείται με DRAM. Σε αυτι ζχουν πρόςβαςθ 

όλα τα threads όλων των Streaming Multiprocessors τθσ GPU. Θ πρόςβαςθ αυτι μπορεί να 

είναι απευκείασ ι μζςω L2 cache, για τισ πιο πρόςφατεσ κάρτεσ γραφικϊν. Θ CPU δεν ζχει 

απευκείασ πρόςβαςθ ςτα περιεχόμενά τθσ, αλλά πρζπει πρϊτα να μεταφζρει τα δεδομζνα 

ςτθν host memory. Θ global memory ζχει ςυνικωσ μζγεκοσ 768 MB ζωσ 6 GB και ταχφτθτεσ 

προςπζλαςθσ 100 – 200 GB/s. Αποτελεί τθν μεγαλφτερθ και αργότερθ μνιμθ τθσ κάρτασ 

γραφικϊν. Δεν βρίςκεται πάνω ςτο κφκλωμα τθσ GPU, αλλά περιμετρικά τθσ πάνω ςτθν κάρτα 

γραφικϊν. Επειδι μπορεί να προςπελαςτεί από όλα τα threads, είναι πικανόν το εφροσ 

(bandwidth) των διαφλων μεταφοράσ δεδομζνων να μθν επαρκεί για όλα τα threads που 

προςπακοφν ταυτόχρονα να αναγνϊςουν ι να γράψουν ςε αυτιν. Ζτςι κάποια από αυτά 

αναγκάηονται να περιμζνουν. Γενικά χρειάηεται προςοχι ςτθν κατανάλωςθ του bandwidth τθσ 

global memory. 

Ο προγραμματιςτισ μπορεί να διαβάςει ι να γράψει ςε μία οποιαδιποτε κζςθ μνιμθσ τθσ 

global memory μζςα από οποιοδιποτε thread. Από τθν οπτικι γωνία του προγραμματιςτι, 

μπορεί να είναι ςτατικι (static memory) ι δυναμικι μνιμθ (dynamic memory). Σε ζνα 

πρόγραμμα ςτατικι μνιμθ είναι αυτι που το μζγεκόσ τθσ είναι γνωςτό τθν ςτιγμι τθσ 

μεταγλϊττιςθσ (compile time) και ςτακερό κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ (runtime). Το 

πρόγραμμα μπορεί να τθν προςπελάςει μζςα από τισ μεταβλθτζσ του, οι οποίεσ 

καταλαμβάνουν τον αντίςτοιχο χϊρο ςτθ RAM. Θ δυναμικι μνιμθ αντίκετα μπορεί να ζχει 

οποιοδιποτε μζγεκοσ το οποίο δεν είναι γνωςτό τθ ςτιγμι τθσ μεταγλϊττιςθσ. Αυτό επιτρζπει 

ςτο πρόγραμμα να χρθςιμοποιεί όςθ μνιμθ χρειάηεται κάκε χρονικι ςτιγμι και μετά να τθν 

αποδεςμεφει. Θ πρόςβαςθ ςτθν dynamic memory γίνεται μζςω ειδικϊν μεταβλθτϊν που 

λζγονται pointers. Αυτοί πιάνουν ελάχιςτο χϊρο και περιζχουν «βζλθ» που «δείχνουν» ςε 

διευκφνςεισ μνιμθσ τθσ RAM, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτα δεδομζνα τθσ δυναμικισ μνιμθσ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ global memory, κάκε thread ζχει μεταβλθτζσ για τθν ςτατικι μνιμθ και 

pointers για τθν δυναμικι. Στθν CUDA C μία μεταβλθτι που αφορά τθν global memory 

δθλϊνεται με το πρόκεμα __device__. Οι pointers είναι πολφ πιο ςφνκετο κζμα από ότι 

παρουςιάςτθκαν εδϊ και για να τουσ καταλάβει κανείσ χρειάηεται να ξζρει τθ γλϊςςα C ι 

κάποια άλλθ που ζχει βαςιςτεί ςτθν C. 

2) Host memory 

Είναι θ κεντρικι μνιμθ του ςυςτιματοσ και χρθςιμοποιείται από τθ CPU. Συνικωσ ζχει μζγεκοσ 

4-16 GB, με τουσ πιο ακριβοφσ υπολογιςτζσ να φτάνουν τα 64 GB, και ταχφτθτα προςπζλαςθσ 

24-32 GB/s. Είναι μεγαλφτερθ και αργότερθ από τθν global memory τθσ GPU. Βρίςκεται πάνω 

ςτθ μθτρικι κάρτα, οπότε θ CPU ζχει απευκείασ πρόςβαςθ ςε αυτιν. Θ GPU όμωσ πρζπει να 

μεταφζρει τα δεδομζνα που χρειάηεται από τθν host memory ςτθν global memory πριν τα 

χρθςιμοποιιςει. Οι μεταφορζσ δεδομζνων μεταξφ των host και global memory δθλϊνονται ςτο 

host code, ανεξαρτιτωσ φοράσ (host→device ι device→host). Σε επίπεδο υλικοφ γίνονται μζςω 

του διαφλου PCI-Express, αφοφ θ GPU δεν βρίςκεται πάνω ςτθ motherboard. Θ ταχφτθτα 
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προςπζλαςθσ του PCI-Express είναι πολφ μικρότερθ (8-15 GB/s) και υπόκειται ςε ςθμαντικζσ 

κακυςτεριςεισ (overheads), οπότε ο προγραμματιςτισ πρζπει να αποφεφγει τθ μεταφορά 

μεγάλου όγκου δεδομζνων και να ςχεδιάηει τισ μεταφορζσ ϊςτε να μθν είναι διεςπαρμζνεσ ςε 

πολλά ςθμεία του κϊδικα. Οι μνιμεσ cache, που χρθςιμοποιεί θ CPU, βρίςκονται πάνω ςτο 

κφκλωμά τθσ, οπότε τα threads τθσ GPU δεν ζχουν καμία πρόςβαςθ ςε αυτζσ. 

3) Registers 

Οι registers (καταχωρθτζσ) αποτελοφν το ταχφτερο είδοσ μνιμθσ ςτθν GPU όπωσ και ςτθν CPU. 

Βρίςκονται πάνω ςτο κφκλωμα τθσ GPU ςε αντίκεςθ με τθν global memory που βρίςκεται ςε 

άλλο ςθμείο τθσ κάρτασ γραφικϊν. Σε μία τυπικι GPU, θ ταχφτθτα προςπζλαςισ τουσ είναι 

τουλάχιςτον 2 τάξεισ μεγζκουσ μεγαλφτερθ από τθν global memory. Κάκε SM ζχει τουσ δικοφσ 

του registers και τουσ διανζμει ςτα διάφορα threads που εκτελοφνται ςε αυτόν. Για τθν 

εξυπθρζτθςθ τόςο μεγάλου αρικμοφ threads απαιτοφνται πολλοί registers, οπότε 

καταλαμβάνουν αναλογικά μεγαλφτερο μζροσ του κυκλϊματοσ από τουσ registers τθσ CPU. 

Αντιςτοιχοφν ςτο Register File του επεξεργαςτι Von Neumann. Τα δεδομζνα που διαβάηονται 

από τθν global memory, τοποκετοφνται προςωρινά ςτουσ registers πριν εκτελεςτοφν 

αρικμθτικζσ ι λογικζσ πράξεισ πάνω ςε αυτά. Τα αποτελζςματα των πράξεων τοποκετοφνται 

επίςθσ ςτουσ registers και ςτθ ςυνζχεια μεταφζρονται πίςω ςτθν global memory. Οι μεταφορζσ 

αυτζσ δεν καταναλϊνουν άςκοπα χρόνο, αφοφ γίνονται μζςω pipelines. Θ όλθ διαδικαςία 

γίνεται αυτόματα, χωρίσ κανζναν ζλεγχο από τον προγραμματιςτι, όπωσ και ςτθ CPU. Κάκε 

thread ζχει τουσ δικοφσ του registers ςτουσ οποίουσ μόνο αυτό ζχει πρόςβαςθ. Εκτόσ από 

προςωρινζσ κζςεισ μνιμθσ, χρθςιμοποιοφνται και για τθν αποκικευςθ των ιδιωτικϊν 

μεταβλθτϊν του thread, που δεν όμωσ δεν είναι arrays. Για παράδειγμα, αν ςε ζνα thread 

δθλϊνεται “int a;”, χωρίσ κανζνα πρόκεμα που να ςθματοδοτεί άλλο είδοσ μνιμθσ (π.χ. 

__shared__), τότε θ ακζραια μεταβλθτι ‘a’ αποκθκεφεται ςτουσ registers του thread. Με τον 

τρόπο αυτό, ο προγραμματιςτισ αλλθλεπιδρά με τουσ registers, κάτι που δεν γινόταν ςτθν CPU. 

Χρειάηεται λοιπόν προςοχι να μθν δθλϊνονται πολλζσ ιδιωτικζσ μεταβλθτζσ ςε κάκε thread, 

γιατί ο αποκθκευτικόσ χϊροσ των registers εξαντλείται γριγορα. 

4) Local memory 

Θ local memory αποτελεί λογικι αφαίρεςθ και όχι κάποιο πραγματικό είδοσ μνιμθσ από 

πλευράσ hardware. Στισ παλαιότερεσ κάρτεσ γραφικϊν, θ local memory υλοποιοφταν εντόσ τθσ 

global memory, οπότε θ ταχφτθτα προςπζλαςισ τθσ ιταν το ίδιο αργι και ςυνειςζφερε ςτο 

bottleneck που περιγράφθκε παραπάνω: πάρα πολλά threads προςπακοφν ταυτόχρονα να 

μεταφζρουν περιςςότερα δεδομζνα από το bandwidth τθσ global memory. Ραρ’ όλα αυτά ιταν 

γρθγορότερθ από τθν global memory, γιατί οι κζςεισ μνιμθσ των δεδομζνων των threads ιταν 

ςυνεχόμενεσ (coalesced), κάτι που εξθγείται ςτθ ςυνζχεια. Στισ νεότερεσ αρχιτεκτονικζσ CUDA 

(≥2.0) θ local memory υλοποιείται πάνω ςτο κφκλωμα (on-chip) τθσ GPU και αποτελεί μζροσ τθσ 

L1 cache του SM ςτον οποίον εκτελείται το κάκε thread. Ζτςι είναι πολφ γρθγορότερθ. 
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Ππωσ και ςτουσ registers, κάκε thread ζχει τθν δικιά του local memory, ςτθν οποία μόνο αυτό 

ζχει πρόςβαςθ. Θ χριςθ τθσ είναι διπλι. Ο χϊροσ των registers μπορεί εφκολα να καταναλωκεί 

από δεδομζνα, οπότε να μθν μποροφν να αποκθκευτοφν νζα. Πταν απαιτθκεί θ προςωρινι 

αποκικευςθ νζων δεδομζνων, τότε κάποια από τα υπάρχοντα μεταφζρονται ςτθν local 

memory προςωρινά πάλι. Θ διαδικαςία αυτι ονομάηεται register spill και γίνεται αυτόματα, 

αλλά μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ ιδιαίτερα αν θ local memory βρίςκεται 

off-chip. Επιπλζον, θ local memory χρθςιμοποιείται, όπωσ και οι registers, για τθν αποκικευςθ 

των ιδιωτικϊν μεταβλθτϊν του κάκε thread. Σε αυτιν όμωσ αποκθκεφονται τα arrays (που 

πιάνουν περιςςότερο χϊρο), ενϊ ςτουσ registers αποκθκεφονταν μόνο οι απλζσ μεταβλθτζσ. 

Επομζνωσ, ο προγραμματιςτισ αλλθλεπιδρά και με τθν local memory. Θ local memory είναι 

ςτατικι μνιμθ από πλευράσ προγραμματιςμοφ (βλζπε παραπάνω τθ εξιγθςθ ςτθν global 

memory). 

5) Shared memory 

Θ shared memory είναι μνιμθ κοινι για όλα τα threads του ίδιου block. Είναι θ δεφτερθ πιο 

ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ από τον προγραμματιςτι μνιμθ, μετά τθν global memory. Θ βαςικι 

χριςθ τθσ είναι για τθν ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ των threads του ίδιου block. Επιπλζον 

όςα δεδομζνα χρθςιμοποιοφνται πολλζσ φορζσ από τα threads του ίδιου block, μποροφν να 

μεταφερκοφν ςτθν shared memory για γρθγορότερθ προςπζλαςθ και μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 

του bandwidth τθσ global memory. Λειτουργεί δθλαδι ωσ μνιμθ cache, θ οποία όμωσ 

ρυκμίηεται με απόλυτο ζλεγχο του προγραμματιςτι. Ρράγματι, θ shared memory υλοποιείται 

ςτθν ίδια περιοχι του κυκλϊματοσ τθσ GPU με τθν L1 cache.  Θ διλωςθ των μεταβλθτϊν και 

arrays τθσ shared memory γίνεται με το πρόκεμα __shared__. Μπορεί να είναι ςτατικι ι 

δυναμικι, αλλά ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ υπάρχουν κάποιεσ δυςχζρειεσ χειριςμοφ τθσ. 

Θ shared memory υλοποιείται πάνω ςτο κφκλωμα τθσ GPU. Κάκε Streaming Multiprocessor ζχει 

τθ δικιά του shared memory και τθν διανζμει ςτα block των threads που εκτελοφνται ςε αυτόν. 

Κάκε block ζχει πρόςβαςθ μόνο ςτο δικό του μζροσ από τθν ςυνολικι shared memory του SM. 

Είναι θ δεφτερθ πιο γριγορθ μνιμθ τθσ GPU, μετά τουσ registers. Συνικωσ θ ταχφτθτά τθσ είναι 

15x υψθλότερθ από τθν global memory, αλλά υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ μπορεί να φτάςει 

κοντά ςτθν ταχφτθτα των registers. Είναι όμωσ περιοριςμζνθ ςε μζγεκοσ: 16 – 96 kB ςε κάκε 

SM. Το μζροσ τθσ shared memory που δεν χρθςιμοποιεί ο προγραμματιςτισ ενςωματϊνεται 

αυτόματα ςτθν L1 cache. 

6) L1 & L2 caches 

Οι L1 και L2 caches λειτουργοφν όπωσ ακριβϊσ οι caches των CPU: τα δεδομζνα που 

διαβάηονται από τθν global memory τοποκετοφνται ςτθν L1/L2 cache, ϊςτε αν χρειαςτοφν ξανά 

ςτθ ςυνζχεια να προςπελαςτοφν πολφ γρθγορότερα. Πταν ζνα thread προςπακεί να 

προςπελάςει δεδομζνα τθσ global memory, αυτά αναηθτοφνται πρϊτα ςτθν L1 cache. Αν δε 

βρεκοφν εκεί (cache miss), αναηθτοφνται ςτθν L2 cache και τζλοσ ςτθν global memory. Τόςο θ 

L1 όςο και θ L2 βρίςκονται πάνω ςτο κφκλωμα τθσ GPU. Είναι γρθγορότερεσ από τθν global 

memory και θ χριςθ τουσ μειϊνει τθν χριςθ του bandwidth τθσ global memory.  
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Θ L2 cache είναι κοινι για όλα τα threads, ενϊ κάκε SM ζχει τθν δικιά του L1 cache. Ζχουν 

μικρό μζγεκοσ: 16 – 48 kB L1 cache και 512 – 768 kB L2 cache. Ο προγραμματιςτισ ζχει 

ελάχιςτο ζλεγχο: μπορεί να διαλζγει τον τρόπο ςυμπεριφοράσ τουσ κατά τθ ςτιγμι τθσ 

μεταγλϊττιςθσ. Ειδικά για τθν L1, μπορεί να κακορίηει το μζγεκόσ τθσ ςε ςχζςθ με τθν shared 

memory: π.χ 16 kB shared memory και 48 kΒ L1 cache ι 48 kB shared memory και 16 kΒ L1 

cache. 

7) Constant memory, Constant cache και Read-only data cache 

Θ constant memory είναι read only μνιμθ που δεν αλλάηει κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ kernel. 

Χρθςιμοποιείται μόνο για είςοδο δεδομζνων ςτουσ kernels. Ο προγραμματιςτισ δθλϊνει τθν 

constant memory ςτο host code με το πρόκεμα __constant__. Είναι ςτατικι μνιμθ, δθλαδι 

ζχει προκακοριςμζνο μζγεκοσ, αλλά το περιεχόμενό τθσ μπορεί να αλλάξει, αρκεί θ αλλαγι 

αυτι να γίνει ςτο host code, όχι μζςα ςε kernel. Από πλευράσ hardware, θ constant memory 

είναι πιο αργι από τθν shared memory. Υλοποιείται ωσ ζνα τμιμα τθσ global memory, εκτόσ  

του κυκλϊματοσ τθσ GPU, και ζχει μζγεκοσ 64 kB. Στθν constant memory ζχουν πρόςβαςθ 

(πικανόν ταυτόχρονθ) όλα τα threads. Θ αφξθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ επιτυγχάνεται μζςω τθσ 

constant cache. Κάκε Streaming Multiprocessor διακζτει 8 kB δικισ του constant cache. Πταν 

κάποιο thread προςπακεί να αναγνϊςει για πρϊτθ φορά δεδομζνα από τθν constant memory, 

αυτά μεταφζρονται ςτθν constant cache του SM που φιλοξενεί το thread. Οι επόμενεσ 

αναγνϊςεισ των δεδομζνων αυτϊν γίνεται από τθν constant cache, που είναι πολφ 

γρθγορότερθ. Επιπλζον, αποφεφγεται θ προςπζλαςθ τθσ constant memory που κα αφξανε τθν 

κατανάλωςθ του bandwidth τθσ global memory, όπου και βρίςκεται.  

Θ χριςθ τθσ constant memory ζχει ζνα ακόμα πλεονζκτθμα. Τα δεδομζνα που διαβάηονται από 

αυτιν μεταφζρονται ταυτόχρονα ςε όλα τα threads ενόσ half warp. Ζνα half warp αποτελείται 

από 16 ομαδοποιθμζνα threads ενόσ warp. Εδϊ χρειάηεται πολλι προςοχι από τον 

προγραμματιςτι. Αν και τα 16 threads ηθτιςουν τα ίδια δεδομζνα τότε κα αποφευχκοφν 15 

αναγνϊςεισ. Αν όμωσ κακζνα από τα 16 threads ηθτιςει διαφορετικά δεδομζνα, τότε κα γίνουν 

16 αναγνϊςεισ ςειριακά επιβραδφνοντασ ςε μεγάλο βακμό αυτό το κομμάτι του kernel. Αυτό 

ςυμβαίνει επειδι θ ανάγνωςθ τθσ cache memory μπορεί να γίνει μόνο από ζνα thread κάκε 

χρονικι ςτιγμι, ςε αντίκεςθ με τθν global memory(και άλλεσ μνιμεσ) που ζχει αρκετά μεγάλο 

bandwidth, ϊςτε να προςπελαςτεί ταυτόχρονα από πολλά threads.  

Θ Read-only data cache είναι ανεξάρτθτθ από τισ constant memory και constant cache. Κάκε 

SM (αρχιτεκτονικισ CUDA 3.5 και μετά) διακζτει 48 kB cache ςτο κφκλωμα τθσ GPU. Αυτι 

χρθςιμοποιείται όταν ο compiler αποφαςίςει ότι κάποια μεταβλθτι δεν κα αλλάξει κατά τθν 

διάρκεια εκτζλεςθσ του kernel. Ο προγραμματιςτισ ςυχνά χρειάηεται να χρθςιμοποιιςει λζξεισ 

κλειδιά όπωσ const ι __restrict__ ςτο signature του kernel ι το directive __ldg() ςτο εςωτερικό 

του, ϊςτε να κατευκφνει τον compiler. Τα υπόλοιπα αναλαμβάνονται από τον compiler. Θ 

read-only data cache χρθςιμοποιείται λοιπόν ευκολότερα από τθν constant memory, αλλά δεν 

είναι το ίδιο γριγορθ. 
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8) Texture memory & Texture cache 

Θ texture memory είναι και αυτι read-only μνιμθ, που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 

βελτιϊςει τθν απόδοςθ, όταν διαβάηονται κζςεισ μνιμθσ που παρουςιάηουν κάποια 

«γεωμετρικι» ςυγγζνεια. Αναπτφχκθκε αρχικά για τθ χριςθ ςε γραφικά, αλλά υπάρχουν 

αρκετζσ άλλεσ περιπτϊςεισ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Συνικωσ θ texture memory 

επιςτρατεφεται για τθν ανάγνωςθ κοντινϊν δεδομζνων όπωσ ςτο επόμενο 2D ςχιμα: 

 
Σχιμα  4.18 Ρερίπτωςθ που προςφζρεται θ texture memory 

Ασ κεωριςουμε ότι το παραπάνω ςχιμα παριςτάνει ζναν πίνακα. Τα ςτοιχεία του 

αποκθκεφονται ςτθ μνιμθ του υπολογιςτι ωσ 1D array με πολφ διαφορετικι δομι. Θ C, άρα 

και CUDA C, χρθςιμοποιεί τθν row major απεικόνιςθ, ςτθν οποία τα ςτοιχεία τθσ ίδιασ γραμμισ 

αποκθκεφονται ςε διαδοχικζσ κζςεισ, αλλά τα ςτοιχεία τθσ ίδιασ ςτιλθσ όχι. Ζτςι τα ςτοιχεία 2D 

και 3D arrays δεν αποκθκεφονται ςε ςυνεχόμενεσ κζςεισ μνιμθσ, κάτι που όπωσ κα δοφμε ςτθ 

ςυνζχεια αυξάνει ςθμαντικά τθν ταχφτθτα προςπζλαςθσ τθσ global memory, αλλά και των 

cache. Αντίκετα, θ texture memory ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να βελτιςτοποιεί προςπελάςεισ που 

παρουςιάηουν τθν παραπάνω εγγφτθτα. 

 
Σχιμα  4.19 Row major απεικόνιςθ ενόσ 2D array. 

Κάκε Streaming Multiprocessor διακζτει μία texture cache μεγζκουσ 6-48 kB. Θ ανάγνωςθ τθσ 

texture memory γίνεται μζςω τθσ texture cache, όπωσ και ςτθν constant memory/cache. 
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Επίςθσ τα threads του ίδιου warp, που διαβάηουν κοντινζσ κζςεισ μνιμθσ, ζχουν αυξθμζνθ 

απόδοςθ όπωσ γίνεται και με τθν constant memory. 

9) Pinned memory 

H pinned memory ι page-locked memory δεν αφορά τθν κάρτα γραφικϊν αλλά τθν host 

memory του ςυςτιματοσ, Κάκε πρόγραμμα ζχει το δικό του χϊρο μνιμθσ χωρίσ να ζχει 

πρόςβαςθ ςτθ μνιμθ ενόσ άλλου προγράμματοσ. Τθν μνιμθ αυτιν τθν βλζπει ωσ ςυνεχι, π.χ. 

τα διαδοχικά ςτοιχεία ενόσ array ζχουν διαδοχικζσ διευκφνςεισ μνιμθσ. Ζτςι εξυπθρετείται θ 

χριςθ τθσ και απομονϊνονται οι χϊροι μνιμθσ κάκε προγράμματοσ. Θ μνιμθ αυτι όμωσ είναι 

εικονικι (virtual memory).  Σε επίπεδο υλικοφ, ο χϊροσ μνιμθσ RAM (psysical memory) που 

διατίκεται ςε κάκε πρόγραμμα είναι κερματιςμζνοσ. Ειδικό hardware (Memory Management 

Unit) επί τθσ CPU μεταφράηει τισ διευκφνςεισ virtual memory ςε διευκφνςεισ physical memory 

πριν τισ προςπελάςει.  

Επιπλζον, θ virtual memory μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από το λειτουργικό ςφςτθμα για να 

αυξιςει εικονικά τθν πραγματικά διακζςιμθ μνιμθ RAM. Ζτςι θ ςυνολικι virtual memory που 

διατίκεται ςτα προγράμματα είναι μεγαλφτερθ από τθν physical memory που ζχει 

εγκαταςτακεί. Για τθν επιπλζον virtual memory χρθςιμοποιείται δευτερεφων αποκθκευτικόσ 

χϊροσ, γεγονόσ που επιβραδφνει τθν πρόςβαςθ ςε αυτζσ τισ κζςεισ μνιμθσ. Σιμερα 

χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ δφο είδθ δευτερεφοντοσ αποκθκευτικοφ χϊρου, οι Hard Disk Drives 

(HDD) με ταχφτθτεσ προςπζλαςθσ 50-120MB/s και οι Solid State Drive (SSD) με ταχφτθτεσ 

ανάγνωςθσ και εγγραφισ 200-600 MB/s. Σε ςχζςθ με τισ ταχφτθτεσ προςπζλαςθσ τθσ RAM (20-

30 GB/s για τισ τελευταίεσ τεχνολογίεσ), οι προςπελάςεισ αυτζσ είναι πολφ αργζσ και φκείρουν 

τουσ δίςκουσ, κακϊσ δεν ζχουν ςχεδιαςτεί για πολλζσ εγγραφζσ δεδομζνων, όπωσ θ RAM. 

 
Σχιμα  4.20 Virtual Memory. 
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H virtual memory διαιρείται ςε pages, που είναι μπλοκ από ςυνεχόμενεσ διευκφνςεισ μνιμθσ. 

Οι διευκφνςεισ virtual memory κάκε ςελίδασ αντιςτοιχίηονται ςε διευκφνςεισ physical memory 

μζςω των page tables. Κάκε διεφκυνςθ τθσ virtual memory αναηθτείται πρϊτα ςε αυτόν τον 

πίνακα, όπου αναγράφεται αν θ αντίςτοιχθ page βρίςκεται ςτθν physical memory. Αν δεν 

βρίςκεται, τότε ολόκλθρο το αντίςτοιχο page μεταφζρεται από τον ςκλθρό δίςκο ςτθν RAM 

(page in) και ζπειτα τα δεδομζνα τθσ διεφκυνςθσ αυτισ μεταφζρονται από τθν RAM ςτουσ 

registers και τισ μνιμεσ cache τθσ CPU. Θ page που μόλισ διαβάςτθκε, πικανότατα εκτοπίηει 

κάποια από τισ αυτζσ που βρίςκονταν ςτθν physical memory και τϊρα κα μεταφερκεί ςτον 

δίςκο (page out). Τα λειτουργικά ςυςτιματα ζχουν τθν δυνατότθτα να εξαςφαλίηουν ότι για 

ςυγκεκριμζνεσ pages που πρζπει να παραμείνουν ςτθν physical memory, δεν κα  

πραγματοποιθκεί page-out, για όςο χρόνο αυτζσ χρειάηονται. Οι ςελίδεσ αυτζσ ονομάηονται 

pinned, locked, fixed ι wired. 

Θ μεταφορά δεδομζνων από τθν host (motherboard) ςτθν global memory  (κάρτα γραφικϊν) 

γίνεται μζςω hardware που ονομάηεται Direct Memory Access (DMA). Σε κάκε μεταφορά τα 

δεδομζνα χωρίηονται ςε ομάδεσ, των οποίων οι διευκφνςεισ  ςτθν virtual memory 

μεταφράηονται ςε διευκφνςεισ physical memory όλεσ μαηί. Θ μετάφραςθ αυτι γίνεται μόνο μία 

φορά πριν τθν εκκίνθςθ τθσ μεταφοράσ αυτισ τθσ ομάδασ δεδομζνων, ϊςτε να αποφεφγονται 

επαναλαμβανόμενεσ μεταφράςεισ και αναηθτιςεισ ςτον page table και τελικά να 

εξοικονομείται χρόνοσ. Ζτςι όμωσ είναι πικανόν το λειτουργικό ςφςτθμα να κάνει page-out τισ 

ςελίδεσ κάποιων δεδομζνων πριν τελειϊςει θ μεταφορά όλθσ τθσ ομάδασ. Για να αποφευχκεί 

αυτό, κάκε φορά που μεταφζρονται δεδομζνα από τθν host ςτθν global memory:  

 Πςεσ από τισ ςελίδεσ, όπου βρίςκονται οι virtual διευκφνςεισ των δεδομζνων, δεν 

υπάρχουν ςτθν physical memory, μεταφζρονται από τον δίςκο ςτθν RAM. 

 Πλεσ οι pages των δεδομζνων γίνονται pinned. 

 Τα αντίςτοιχα δεδομζνα μεταφζρονται από τθν RAM του ςυςτιματοσ (host memory) ςτθν 

global memory τθσ κάρτασ γραφικϊν. 

 Πταν τελειϊςει θ αντιγραφι, απελευκερϊνονται οι pinned pages αυτζσ. 

Ζτςι κάκε αντιγραφι μπορεί να γίνει δφο φορζσ, οι οποίεσ ευτυχϊσ εκτελοφνται παράλλθλα. 

Ακόμα και ζτςι όμωσ ο ςυνολικόσ χρόνοσ κακορίηεται από τθν ταχφτθτα προςπζλαςθσ του 

δίςκου, που είναι πολφ χαμθλότερθ από αυτι του PCI-Express (motherboard → κάρτα 

γραφικϊν). Ο προγραμματιςτισ μπορεί να πετφχει επιτάχυνςθ περίπου 2x, δθλϊνοντασ τα 

δεδομζνα τθσ host memory που κζλει να μεταφζρει ωσ pinned memory. Ζτςι εξαςφαλίηει ότι το 

λειτουργικό ςφςτθμα κα δεςμεφςει physical memory για τισ pages των δεδομζνων  και δε κα 

πραγματοποιοφνται περιττζσ page-in αντιγραφζσ. Αυτό γίνεται ςτο host code και αφορά τθν 

dynamic memory, οπότε θ pinned memory μπορεί να ελευκερωκεί ςε επόμενα βιματα, όταν ο 

προγραμματιςτισ είναι ςίγουροσ ότι δεν τθν χρειάηεται. Αυτό είναι απαραίτθτο, γιατί όταν 

αυξάνεται το ποςοςτό τθσ pinned memory, θ physical memory εξαντλείται πολφ γριγορα, 

ακινθτοποιϊντασ ζτςι μεταγενζςτερα κομμάτια του προγράμματοσ ι άλλα προγράμματα που 

εκτελοφνται ταυτόχρονα. 
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Σχιμα  4.21 Χριςθ των διαφόρων ειδϊν μνιμθσ τθσ CUDA 

Στο παραπάνω ςχιμα φαίνονται τα ςυνθκζςτερα είδθ μνιμθσ, το μζροσ του κϊδικα που ζχει 

πρόςβαςθ ςε αυτά (scope)  και θ διάρκεια διατιρθςθσ των δεδομζνων τουσ πριν 

ελευκερωκοφν οι αντίςτοιχοι πόροι (lifetime). Θ γενικι λογικι του χειριςμοφ τουσ είναι να 

μεταφζρονται τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςτισ πιο γριγορεσ μνιμεσ («κοντά» 

ςτα ALU), μεριμνϊντασ να μθν αυτζσ εξαντλθκοφν από άποψθ χϊρου ι bandwidth. 

Memory Coalescing 

Θ global memory υλοποιείται με DRAM πάνω ςτθν κάρτα γραφικϊν. Θ ταχφτθτα ανάγνωςθσ 

δεδομζνων από τα transistor ςτο εςωτερικό τθσ DRAM είναι Ν φορζσ πιο μικρι από τθν 

ταχφτθτα τθσ διεπιφάνειασ, από τθν οποία διζρχονται πριν μεταφερκοφν ςτθν GPU. Ο 

παράγοντασ N μάλιςτα μεγαλϊνει ςτισ νεότερεσ τεχνολογίεσ DRAM. Ωσ αντιςτάκμιςμα 

χρθςιμοποιείται θ τεχνικι DRAM bursting: Σε κάκε ανάγνωςθ διαβάηονται N φορζσ 

περιςςότερα δεδομζνα από το bandwidth τθσ διεπιφάνειασ και τοποκετοφνται προςωρινά ςε 

ζνα εςωτερικό buffer που είναι πολφ γρθγορότερο. Τα N αυτά δεδομζνα είναι ςυνεχόμενα. Αν 

οι επόμενεσ αναγνϊςεισ που ηθτιςει θ GPU αφοροφν γειτονικά δεδομζνα, αυτά ιδθ 

βρίςκονται ςτον buffer και θ μεταφορά γίνεται πολφ ταχφτερα. Αλλιϊσ τα περιττά δεδομζνα 

που διαβάςτθκαν απορρίπτονται και ο buffer γεμίηει ξανά με νζεσ αναγνϊςεισ από τα 

transistor. Ζτςι δεν επιτυγχάνεται θ ονομαςτικι ταχφτθτα 100-200 GB/s τθσ διεπιφάνειασ και 

τελικά οι προςπελάςεισ τθσ global memory καταλιγουν να ζχουν περίπου το 1/10  τθσ 

ταχφτθτασ. 

Τα 32 threads ενόσ warp προςπελαφνουν ταυτόχρονα δεδομζνα από τθν global memory. Αν τα 

δεδομζνα αυτά είναι αποκθκευμζνα ςε διαδοχικζσ κζςεισ μνιμθσ τθσ DRAM, όπωσ π.χ. 

διαδοχικά ςτοιχεία ενόσ 1D array, τότε χρειάηονται λίγα bursts ϊςτε να διαβαςτοφν όλα τα 

δεδομζνα από τθν DRAM, αφοφ κάκε burst καλφπτει τισ ανάγκεσ πολλϊν threads. Λζμε τότε ότι 

οι προςπελάςεισ μνιμθσ είναι coalesced. Αν όμωσ τα threads του warp, ηθτοφν δεδομζνα ςε 

μακρινζσ κζςεισ μνιμθσ, τότε απαιτοφνται πολλά bursts, 32 ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ, πριν 

ολοκλθρωκεί θ ανάγνωςθ και μπορζςει το warp να ςυνεχίςει ςτθν επόμενθ εντολι.  
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Σχιμα  4.22 Coalesced προςπελάςεισ μνιμθσ (απλοφςτευςθ για 4 threads ανά warp) 

 
Σχιμα  4.23 Uncoalesced προςπελάςεισ μνιμθσ (απλοφςτευςθ για 4 threads ανά warp) 
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4.4.3 Streams 

Σε όςα αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ υποτίκεται ότι θ αντιγραφι από host ςτθ global  memory, 

θ εκτζλεςθ του kernel και θ αντιγραφι των αποτελεςμάτων από τθ global ςτθ host memory 

εκτελοφνται θ μία μετά τθν άλλθ, ςειριακά. Μία ποιοτικι απεικόνιςθ τθσ ςειριακισ εκτζλεςθσ 

αυτϊν των φάςεων φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 
Σχιμα  4.24 Σειριακι εκτζλεςθ kernel και μεταφορζσ δεδομζνων 

Στθν πραγματικότθτα θ CUDA επιτρζπει τθν παράλλθλθ μεταφορά δεδομζνων από και προσ 

τθν host memory. Στισ πιο ςφγχρονεσ αρχιτεκτονικζσ CUDA επιτρζπεται θ ταυτόχρονθ εκτζλεςθ 

και των 3 φάςεων. Ζτςι μποροφν να δθμιουργθκοφν pipelines τριϊν επιπζδων ϊςτε να εξαχκεί 

ακόμα περιςςότερθ παραλλθλία και να ελαττωκεί ο ςυνολικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ. Για να γίνει 

αυτό βζβαια, πρζπει το ςφνολο των δεδομζνων να χωριςτεί ςε 3 ι περιςςότερεσ ομάδεσ, κάτι 

που είναι εφκολο κακϊσ ιςχφει θ παραλλθλία δεδομζνων. Κάκε ακολουκία των 3 φάςεων: 

μεταφορά host→global memory,  εκτζλεςθ kernel, μεταφορά global → host memory, που 

γίνεται ςε αυτζσ τισ ομάδεσ (segments) δεδομζνων, ονομάηεται stream. 

 
Σχιμα  4.25 Pipelined εκτζλεςθ kernel και μεταφορζσ δεδομζνων μζςω streams 
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Μία εντολι ι ςυνάρτθςθ ςτον host code ονομάηεται blocking όταν θ εκτζλεςθ των επόμενων 

εντολϊν δεν μπορεί να γίνει πριν αυτι τελειϊςει. Αντίκετα μία εντολι ονομάηεται non-blocking 

όταν μόλισ ςυναντθκεί, ξεκινιςει να εκτελείται, αλλά το πρόγραμμα ςυνεχίςει με τθν επόμενθ 

εντολι, χωρίσ να περιμζνει. Επομζνωσ, μια non-blocking εντολι εκτελείται παράλλθλα με τα 

επόμενα βιματα του host code. Οι kernels είναι non-blocking εντολζσ. Θ CUDA παρζχει 

blocking , αλλά και non-blocking εντολζσ για “asynchronous” μεταφορζσ δεδομζνων μεταξφ 

host και global memory.  

Θ εκτζλεςθ των kernel και οι αντιγραφζσ δεδομζνων γίνονται από διαφορετικό hardware τθσ 

GPU. Ζτςι οι αντιγραφζσ δεδομζνων εκτελοφνται από το “copy engine” και θ εκτζλεςθ των 

kernel από το “kernel engine”. Ο προγραμματιςτισ πρζπει να κακορίηει τθν αλλθλουχία των 

τριϊν φάςεων ϊςτε να επιτυγχάνεται όςο δυνατόν περιςςότερθ αλλθλοεπικάλυψθ ςτα 

pipelines. Αυτό εξαρτάται και από τισ διαφορζσ ςτισ διάρκειεσ εκτζλεςθσ τθσ κάκε φάςθσ. 

 
Σχιμα  4.26 Αλλθλουχία των τριϊν φάςεων και εκτζλεςι τουσ από διαφορετικό hardware τθσ 

GPU 
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4.5 Δθαπμογέρ GPGPU 

Οι κάρτεσ γραφικϊν χρθςιμοποιοφνται ςταδιακά ςε όλο και περιςςότερουσ τομείσ. Εκτόσ από 

τον κλάδο των πολυμζςων και των βιντεοπαιχνιδιϊν, από όπου ξεκίνθςε θ χριςθ τουσ, ζχουν 

απιχθςθ ςτθν βιοπλθροφορικι, ςτα ιατρικά μθχανιματα, ςτθν υπολογιςτικι οικονομικι, ςε 

μοντζλα προςομοίωςθσ καιρικϊν φαινομζνων, κ.τ.λ. Λδιαίτερο ενδιαφζρον για τουσ μθχανικοφσ 

ζχει θ εφαρμογι τθσ GPGPU ςτισ επιςτιμεσ των Computation Fluid Dynamics (CFD) και 

Computational Structural Mechanics. Στθν επόμενθ ενότθτα περιγράφεται το πρόγραμμα που 

αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ για το βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν. Για τθν 

εκτζλεςθ των αναλφςεων FEM ςυνεργάηονται θ CPU και θ GPU ενόσ ετερογενοφσ 

υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ.
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Κεθάλαιο 5 

5 Βεληιζηοποίηζη ζε Δηεπογενή ςζηήμαηα 

5.1.1 Διζαγυγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται εποπτικά ο κϊδικασ που αναπτφχκθκε από το γράφοντα για 

τθν επίλυςθ αναλφςεων FEM ςε ετερογενζσ ςφςτθμα CPU & GPU, κακϊσ και για τθν εκτζλεςθ 

τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ. Τα διάφορα μζρθ αυτοφ του κϊδικα ςυνεργάηονται με άλλα 

λογιςμικά τα οποία επίςθσ περιγράφονται ςυνοπτικά. Τζλοσ, χρθςιμοποιοφνται τα λογιςμικά 

και ο κϊδικασ του γράφοντα ςε αρικμθτικι εφαρμογι, που αφορά το βζλτιςτο ςχεδιαςμό μιασ 

καταςκευισ. 

Τα μζρθ του κϊδικα που εκτελοφνται ςε CPU γράφτθκαν ςε Java. Θ Java είναι θ πλζον 

διαδεδομζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ και προςφζρει υψθλό επίπεδο αφαίρεςθσ, πολλζσ 

απλουςτεφςεισ και τθ δυνατότθτα αντικειμενοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ (Object Oriented 

Programming – OOP). Ζτςι, θ ανάπτυξθ προγραμμάτων ςε Java είναι απλοφςτερθ και 

γρθγορότερθ, π.χ. από τθν πιο περίπλοκθ αλλά επίςθσ αντικειμενοςτραφι και ταχφτατθ C++. Ο 

αντικειμενοςτραφισ προγραμματιςμόσ είναι πολφτιμο βοικθμα ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικϊν και 

κακιςτά τθν Java προτιμότερθ από τθν εξίςου απλι και γενικά πιο γριγορθ Fortran. Το βαςικό 

μειονζκτθμα τθσ Java είναι ότι είναι ςυγκριτικά πιο αργι και καταναλϊνει περιςςότερθ μνιμθ 

από γλϊςςεσ όπωσ θ C++ και θ Fortran. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο μεγάλο αρικμό 

απλουςτεφςεων (π.χ. ο προγραμματιςτισ δεν χρειάηεται να αποδεςμεφει ο ίδιοσ μνιμθ που δε 

χρειάηεται πλζον - γίνεται αυτόματα) και τθσ αυξθμζνθσ αςφάλειασ ςε προγραμματιςτικά 

ςφάλματα (π.χ θ Java ελζγχει αυτόματα αν ζνα πρόγραμμα επιχειρεί να γράψει ςε κζςεισ εκτόσ 

τθσ επιτρεπόμενθσ μνιμθσ ενόσ array). 

Τα μζρθ του κϊδικα που απαιτοφν πολλοφσ υπολογιςμοφσ και καταναλϊνουν το περιςςότερο 

κλάςμα του ςυνολικοφ χρόνου, εκτελοφνται ςτθν GPU και γράφονται ςε CUDA C. Ζτςι, οι 

χρονικζσ απϊλειεσ που κα επζφερε θ χριςθ τθσ Java, εξαφανίηονται αφοφ θ CUDA C 

προςφζρει υψθλό βακμό ελευκερίασ ςτο χειριςμό τθσ μνιμθσ και πολλζσ άλλεσ 

βελτιςτοποιιςεισ. Το κυριότερο όμωσ πλεονζκτθμα είναι θ εκτζλεςθ ςε GPU, που είναι κατά 

πολφ ταχφτερθ από τθν CPU. Βζβαια ο κϊδικασ που γράφεται για GPU (device code) αφορά 

διεργαςίεσ που προςφζρονται για SIMD παραλλθλία (βλζπε 4.2.3). Στθν ανάλυςθ FEM που μασ 

ενδιαφζρει, θ επίλυςθ γραμμικϊν ςυςτθμάτων είναι θ πλζον χρονοβόρα διαδικαςία και 

πράγματι προςφζρεται για παράλλθλθ εκτζλεςθ κατά SIMD. Για τθν ςφνδεςθ του κυρίωσ 

προγράμματοσ ςε Java (host code) με το device code ςε CUDA C, χρθςιμοποιείται θ ανοιχτι 

βιβλιοκικθ JCuda (http://www.jcuda.org/). 

http://www.jcuda.org/
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Για τισ αναλφςεισ με τθ μζκοδο FEM χρθςιμοποιείται το λογιςμικό Solverize, που αναπτφςςεται 

τα τελευταία χρόνια ςτο τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν του ΕΜΡ, από μια ομάδα ατόμων υπό 

τθν εποπτεία του κ. Ραπαδρακάκθ. Το Solverize μορφϊνει και λφνει τα ςυςτιματα γραμμικϊν 

εξιςϊςεων που προκφπτουν κατά τθ FEM, αποτελεί δθλαδι το μζροσ ενόσ λογιςμικοφ FEM που 

ονομάηεται processor. Μπορεί να εκτελζςει γραμμικζσ ι μθ γραμμικζσ, ςτατικζσ ι δυναμικζσ 

αναλφςεισ ςε φορείσ με ζναν ι περιςςότερουσ υποφορείσ. Οι βιβλιοκικεσ γραμμικισ άλγεβρασ 

και ολοκλθρϊςεων, που χρθςιμοποιεί, ζχουν γραφτεί ειδικά για τθν εφαρμογι ςτα 

προβλιματα μακθματικϊν που προκφπτουν ςτθ FEM και είναι πλιρωσ βελτιςτοποιθμζνεσ. Για 

τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, προςτζκθκε από το γράφοντα θ δυνατότθτα επίλυςθσ 

γραμμικϊν ςυςτθμάτων ςε GPU για γραμμικζσ ςτατικζσ αναλφςεισ με ζνα υποφορζα (βλ. 

ενότθτα 5.3Error! Reference source not found.). Επιπλζον προςτζκθκαν βαςικζσ δυνατότθτεσ 

post-processing για τον υπολογιςμό τάςεων. 

Για τισ ανάγκεσ pre-processing χρθςιμοποιείται το ανοιχτό (open source) λογιςμικό Gmsh 

(http://geuz.org/gmsh). Το Gmsh επιτρζπει ςτο χριςτθ να περιγράφει τθ γεωμετρία του φορζα 

μζςα από ζνα γραφικό περιβάλλον και ςτθ ςυνζχεια δθμιουργεί το δίκτυο πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων (mesh generation). Εκτόσ από το γραφικό περιβάλλον, θ χριςθ του μπορεί να γίνει 

μζςω τθσ ψευδογλϊςςασ που διακζτει. Ζτςι ο χριςτθσ περιγράφει τθ γεωμετρία και τισ 

προτιμιςεισ του για τθ γζνεςθ του δικτφου μζςα ςε scripts, τα οποία το Gmsh διαβάηει και 

εκτελεί τισ αντίςτοιχεσ εντολζσ (με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί το Matlab). Θ λειτουργία αυτι 

είναι πολφτιμθ για τθ διαδικαςία τθσ βελτιςτοποίθςθσ, επειδι επιτρζπει τθν αυτόματθ 

ανανζωςθ των τιμϊν των μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ και τθ γζνεςθ νζων δικτφων για κάκε 

δοκιμαηόμενο ςχεδιαςμό. Ταυτόχρονα ο προςδιοριςμόσ τθσ αρχικισ γεωμετρίασ γίνεται πριν 

τθν ζναρξθ τθσ βελτιςτοποίθςθσ, μζςω του γραφικοφ περιβάλλοντοσ που είναι ευκολότερο ςτθ 

χριςθ. Το Gmsh είναι multiplatform, δθλαδι διατίκεται για τα λειτουργικά ςυςτιματα 

Windows, Linux και Mac OS X. Ρροφανϊσ, ωσ open source λογιςμικό, διατίκεται και το source 

code του, που είναι γραμμζνο ςε C++.  

Το υπολογιςτικό ςφςτθμα ςτο οποίο εκτελοφνται οι διάφορεσ αναλφςεισ και θ διαδικαςία τθσ 

βελτιςτοποίθςθσ διακζτει: 

 CPU:  Intel Pentium G3240. 2 πυρινεσ ςτα 3.10 GHz.  

 Κεντρικι μνιμθ RAM: 4GB 

 Κάρτα γραφικϊν: Nvidia GeForce GTX 580. 512 πυρινεσ ςτα 1544 MHz. 1.5GB RAM με 

192.4 GB/s bandwidth. 

Θ CPU που χρθςιμοποιείται ανικει ςτθ φκθνι κατθγορία CPU, ενϊ θ κάρτα γραφικϊν ανικει 

ςτθ μεςαία προσ ακριβι αντίςτοιχθ κατθγορία. Επομζνωσ ςε όςεσ ςυγκρίςεισ ακολουκοφν, 

αναμζνεται καλφτερθ απόδοςθ τθσ GPU. Ράντωσ, οι αλγόρικμοι που γράφονται ςε CPU είναι 

ςειριακοί και άρα χρθςιμοποιοφν μόνο ζνα πυρινα. Θ απόδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ CPU ςε 

ςειριακά προγράμματα (single threaded performance) είναι ιδιαίτερα υψθλι, παρά τθν χαμθλι 

τιμι τθσ, οπότε θ χριςθ ακριβότερθσ CPU για τουσ  ςειριακοφσ αυτοφσ  αλγόρικμουσ δεν κα 

επζφερε ςθμαντικι βελτίωςθ. Βζβαια, μια πιο αντικειμενικι ςφγκριςθ μεταξφ CPU και GPU, κα 

http://geuz.org/gmsh
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αφοροφςε τθν απόδοςθ τθσ CPU ςε παράλλθλουσ αλγορίκμουσ με 4 ι περιςςότερα threads . 

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ φκθνι CPU που χρθςιμοποιικθκε εδϊ κα ιταν ςαφϊσ πιο αργι από 

άλλεσ CPU ςτθν ίδια κατθγορία τιμϊν με τθ ςυγκεκριμζνθ κάρτα γραφικϊν. Το κόςτοσ του 

hardware είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ και πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ 

ςτισ ςυγκρίςεισ. Οι ςυγκρίςεισ που γίνονται ςτα επόμενα ζχουν περιςςότερο ποιοτικι αξία. Αν 

τα προγράμματα εκτελεςτοφν ςε ζνα ςυνθκιςμζνο υπολογιςτι, αναμζνεται καλφτερθ απόδοςθ 

των αλγορίκμων που εκμεταλλεφονται τθν GPU, αλλά οι διαφορζσ δεν κα είναι τόςο ζντονεσ. 

5.2 Ροή ππογπάμμαηορ βεληιζηοποίηζηρ 

Ραρακάτω φαίνονται διαγράμματα που δείχνουν εποπτικά τθ ροι τθσ λειτουργίασ των 

διαφόρων μερϊν του κϊδικα που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τθσ βελτιςτοποίθςθσ, όπωσ 

αυτι εφαρμόηεται ςτθν παροφςα εργαςία. Γενικά, με ζλλειψθ ςθματοδοτοφνται δεδομζνα και 

με ορκογϊνια παραλλθλόγραμμα ςθματοδοτοφνται διεργαςίεσ. Βζβαια, ςτον 

αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό ζνα object περιζχει δεδομζνα και ταυτόχρονα εκτελεί 

διεργαςίεσ. Επομζνωσ όλα τα επόμενα ςχιματα παριςτάνουν objects, που ανάλογα με τθ 

βαςικι λειτουργία τουσ ςθματοδοτοφνται με ζλλειψθ ι ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο. 

Θ λειτουργία του λογιςμικοφ Solverize φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Σχιμα  5.1 Τυπικι λειτουργία του Solverize για γραμμικζσ ςτατικζσ αναλφςεισ FEM 
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Ππου: 

 Model είναι το μοντζλο προςομοίωςθσ του φορζα και περιλαμβάνει τα πεπεραςμζνα 

ςτοιχεία, τουσ κόμβουσ, τα φορτία και τισ δεςμεφςεισ βακμϊν ελευκερίασ. 

 Assembler είναι object που παράγει το μθτρϊο ςτιβαρότθτασ (και μάηασ, απόςβεςθσ ςε 

δυναμικζσ αναλφςεισ) κάκε πεπεραςμζνου ςτοιχείου, με ολοκλιρωςθ Gauss. Στθ ςυνζχεια  

ςυνκζτει τα επιμζρουσ μθτρϊα όλων των ςτοιχείων και δθμιουργεί το κακολικό μθτρϊο 

ςτιβαρότθτασ , - του φορζα. Επίςθσ δθμιουργεί το διάνυςμα επικόμβιων δράςεων * +. 

Ζτςι προςδιορίηεται το γραμμικό ςφςτθμα , -  * +  * + που κα επιλυκεί ςτθ ςυνζχεια. 

 Solver είναι object που επιλφει το παραπάνω γραμμικό ςφςτθμα και υπολογίηει το 

διάνυςμα επικόμβιων μετατοπίςεων * + . Το Solverize διακζτει διάφορουσ Solvers: Skyline, 

PCG, FETI (για υποφορείσ), … . Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, προςτζκθκε θ 

δυνατότθτα επίλυςθσ γραμμικϊν ςυςτθμάτων ςε GPU με τθ μζκοδο Conjugate Gradient. 

 Postprocessor είναι object που προςτζκθκε για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ και 

διευκολφνει τον υπολογιςμό τάςεων ςτα πεπεραςμζνα ςτοιχεία, αφοφ ζχει βρεκεί το 

διάνυςμα επικόμβιων μετατοπίςεων * +. Ρροσ το παρόν, οι τάςεισ μποροφν να 

υπολογιςτοφν ςτουσ κόμβουσ ι το κζντρο κάκε ςτοιχείου.  

Με τθν προςκικθ του Gmsh ωσ preprocessor, μία πλιρθσ εκτζλεςθ γραμμικισ, ςτατικισ 

ανάλυςθσ με ζναν υποφορζα γίνεται ωσ εξισ: 

 

Σχιμα  5.2 Ρλιρθσ εκτζλεςθ μίασ ανάλυςθσ FEM με Solverize & Gmsh 
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Ππου: 

 Τα Geometry file και Mesh file είναι αρχεία κειμζνου που χρθςιμοποιοφνται για είςοδο και 

ζξοδο δεδομζνων ςτο Gmsh και περιζχουν τθν περιγραφι τθσ γεωμετρίασ του φορζα και τθ 

διακριτοποίθςι του ςε πεπεραςμζνα ςτοιχεία και κόμβουσ αντίςτοιχα.  

 Το Solverize-Gmsh interface αποτελεί τθ διεπιφάνεια επικοινωνίασ των δφο λογιςμικϊν. 

Διαβάηει Mesh file και δθμιουργεί το Model που μπορεί πλζον να επεξεργαςτεί το 

Solverize. 

 Επειδι θ επικοινωνία των δφο προγραμμάτων γίνεται μζςω αρχείων ειςόδου/εξόδου, 

ειςάγονται ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ. Ρραγματοποιοφνται ςυνολικά 2 αναγνϊςεισ και 2 

εγγραφζσ των αρχείων που αποκθκεφονται ςτον ςκλθρό δίςκο. Ππωσ αναλφκθκε ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο, θ μεταφορά δεδομζνων από το ςκλθρό δίςκο ςτθ RAM και 

αντιςτρόφωσ, είναι πολφ αργζσ ςυγκριτικά με τα υπόλοιπα μζρθ του προγράμματοσ. Ζτςι 

ςε μικροφσ φορείσ, θ δθμιουργία του Model απαιτεί δυςανάλογα μεγάλο κλάςμα του 

ςυνολικοφ χρόνου εκτζλεςθσ. Αντίκετα ςε φορείσ με πολλοφσ βακμοφσ ελευκερίασ, θ 

κακυςτζρθςθ αυτι είναι αμελθτζα, αφοφ ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ τθσ επίλυςθσ του 

γραμμικοφ ςυςτιματοσ αυξάνεται δραματικά. 

Θ διαδικαςία τθσ βελτιςτοποίθςθσ ζχει τθν ακόλουκθ ροι: 

 

Σχιμα  5.3 οι τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ 
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Ππου: 

 Το Optimization problem περιζχει όλα τα δεδομζνα που προςδιορίηουν πλιρωσ το 

πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ προσ επίλυςθ. Τζτοια δεδομζνα είναι οι μεταβλθτζσ 

ςχεδιαςμοφ και o χϊροσ δυνατϊν τιμϊν τουσ (Design space). Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ 

και οι ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν περιζχονται ςτο object Structure, που αναλφεται ςτο 

επόμενο ςχιμα. 

 Optimization algorithm είναι το object που εκτελεί τθν βελτιςτοποίθςθ ςφμφωνα με 

κάποιον αλγόρικμο όπωσ θ Βελτιςτοποίθςθ Σμινουσ Σωματιδίων, θ Διαφορικι Εξζλιξθ και 

οι Στρατθγικζσ Εξζλιξθσ που περιγράφθκαν ςτο κεφάλαιο 2. Ωσ είςοδο δεδομζνων 

χρειάηεται τισ παραμζτρουσ τθσ εκάςτοτε μεκόδου, π.χ. το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ, τα 

κριτιρια τερματιςμοφ και τθ ςυνάρτθςθ ςτθν περίπτωςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ των 

περιοριςμϊν με τθν τεχνικι αυτι.  

 Μετά τθν εκτζλεςθ του Optimization algorithm επιςτρζφεται θ καλφτερθ από τισ διάφορεσ 

εφικτζσ λφςεισ που δοκιμάςτθκαν. 

Ραρακάτω φαίνεται θ δομι και λειτουργία του object Structure. 

 

Σχιμα  5.4 Θ διαδικαςία δοκιμισ κάκε πικανοφ ςχεδιαςμοφ. 
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Το object Structure είναι υπεφκυνο για τθν δοκιμι κάκε πικανισ λφςθσ που προκφπτει κατά τθ 

διάρκεια τθσ βελτιςτοποίθςθσ. Στο βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν, ο υπολογιςμόσ των 

ςυναρτιςεων περιοριςμϊν γίνεται μετά από ανάλυςθ FEM, οπότε αυτό το μζροσ του 

προγράμματοσ είναι το πλζον περίπλοκο και χρονοβόρο. Ο υπολογιςμόσ τθσ αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ είναι ςυνικωσ απλόσ, αφοφ αυτι αφορά το ςυνολικό βάροσ του φορζα, το οποίο 

δεν απαιτεί κάποια ενδιάμεςθ επεξεργαςία για να υπολογιςτεί. Οι δφο αυτζσ λειτουργίεσ 

απομονϊνονται από τθν υπόλοιπθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ, θ οποία χρειάηεται απλά τιμζσ 

για τισ ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν και αντικειμζνων. Το όνομα Structure εμπνζεται από το 

φορζα που δοκιμάηεται, αλλά το object αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

βελτιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων που δεν είναι απαραίτθτα καταςκευζσ, οπότε το Structure 

ερμθνεφεται ωσ δομή. 

Το Structure που χρθςιμοποιείται ςε αυτι τθν εργαςία: 

 Χρθςιμοποιεί ωσ περιοριςμοφσ τισ μετατοπίςεισ κόμβων και τισ τάςεισ πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων. Αυτά τα μεγζκθ προκφπτουν μετά από γραμμικι ςτατικι ανάλυςθ FEM με ζνα 

υποφορζα. Για τθν ανάλυςθ FEM χρθςιμοποιείται ο ςυνδυαςμόσ Solverize & Gmsh που 

αναλφκθκε προθγουμζνωσ. 

  Για τθν εκτζλεςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ χρειάηεται ο προςδιοριςμόσ τθσ γεωμετρίασ του 

φορζα που αντιςτοιχεί ςτισ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ κάκε πικανισ λφςθσ. Αυτό 

αναλαμβάνεται από το object Geometry writer, το οποίο  γράφει τα αρχεία Geometry, που 

ςτθ ςυνζχεια διαβάηονται από το Gmsh. 

 Ο υπολογιςμόσ τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ γίνεται άμεςα από τισ τιμζσ των 

μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ. Στθν αρικμθτικι εφαρμογι που ακολουκεί, ωσ αντικειμενικι 

ςυνάρτθςθ χρθςιμοποιείται το ςυνολικό βάροσ του φορζα. 

5.3 Δπίλςζη γπαμμικών ζςζηημάηυν με GPU 

5.3.1 Απεικόνιζη πινάκυν 

Ο ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ κεϊρθςθσ ενόσ πίνακα είναι ωσ ζνα ορκογωνικό πλζγμα από γραμμζσ 

(rows) και ςτιλεσ (columns). Βζβαια, θ μνιμθ ςτον υπολογιςτι δεν είναι 2D, αλλά μια ςειρά 

από διαδοχικζσ κζςεισ. Ζτςι γλϊςςεσ όπωσ θ C και οι παράγωγζσ τθσ (C++, Java, C#, CUDA C, 

OpenCL, …), οι οποίεσ ςιμερα ζχουν επικρατιςει ςτο χϊρο του προγραμματιςμοφ, 

παριςτάνουν ζνα πίνακα ωσ πολλζσ ςειρζσ (arrays) ςτοιχείων, κακεμία από τισ οποίεσ αποτελεί 

μια γραμμι του πίνακα, τοποκετθμζνεσ θ μία μετά τθν άλλθ. Ζτςι ςτοιχεία τθσ ίδιασ γραμμισ 

βρίςκονται ςε διαδοχικζσ κζςεισ μνιμθσ, αλλά ςτοιχεία τθσ ίδιασ ςτιλθσ όχι. Αυτι θ μορφι 

απεικόνιςθσ χαρακτθρίηεται ωσ row major. Ζνασ πίνακασ, ςτον οποίο αποκθκεφονται όλα τα 

ςτοιχεία του, ονομάηεται dense matrix. Γενικά, χρειάηεται θ αποκικευςθ όλων των ςτοιχείων 

ενόσ πίνακα, για να μθν χάνονται πλθροφορίεσ, οπότε ο dense matrix είναι θ πιο παραδοςιακι 

μορφι πίνακα. 
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Σχιμα  5.5 Row major απεικόνιςθ ενόσ Dense Matrix. 

Στουσ πίνακεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ μζκοδο πεπεραςμζνων ςτοιχείων, ελάχιςτα ςτοιχεία 

είναι μθ μθδενικά. Οι πίνακεσ αυτοί είναι τετραγωνικοί και ζχουν τόςεσ γραμμζσ και ςτιλεσ 

όςοι οι βακμοί ελευκερίασ του μοντζλου προςομοίωςθσ. Στα ςυνθκζςτερα προβλιματα, όμωσ, 

υπάρχουν χιλιάδεσ ι εκατομμφρια βακμοί ελευκερίασ κάτι που οδθγεί ςε πολφ μεγάλουσ 

πίνακεσ. Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό των πινάκων ςτθ FEM, είναι ότι κάκε βακμόσ ελευκερίασ 

αλλθλεπιδρά με πολφ μικρό αρικμό άλλων βακμϊν. Ζτςι, τα περιςςότερα ςτοιχεία του πίνακα 

είναι 0, εκτόσ από τθν κφρια διαγϊνιο και κάποια μεμονωμζνα ςτοιχεία, που ςυνικωσ 

βρίςκονται γφρω τθσ. Θ αποκικευςθ ενόσ τζτοιου πίνακα με τθ μορφι dense matrix δαπανά 

υπερβολικά πολλι μνιμθ, οπότε δεν είναι οικονομικι ι δεν είναι καν εφικτι για πολφ μεγάλα 

μοντζλα. Για να αντιμετωπιςτοφν αυτζσ οι δυςκολίεσ, δεν αποκθκεφονται τα μθδενικά 

ςτοιχεία, που απλά καταναλϊνουν μνιμθ χωρίσ να προςφζρουν κάποια χριςιμθ πλθροφορία. 

Ζτςι αποκθκεφονται μόνο τα μθ μθδενικά ςτοιχεία, που ςτα προβλιματα FEM είναι ελάχιςτα, 

κακϊσ και κάποιεσ οδθγίεσ για τον προςδιοριςμό τθσ κζςθσ αυτϊν. Αυτι θ μορφι 

αποκικευςθσ ονομάηεται sparse matrix.   

 
Σχιμα  5.6 Sparse πίνακασ που ςυναντάται ςτθν FEM 
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Υπάρχουν διάφορεσ μορφζσ αποκικευςθσ ενόσ sparse matrix. Στθν παροφςα εργαςία 

χρθςιμοποιείται μία από τισ πλζον διαδεδομζνεσ, θ οποία ονομάηεται CSR (Compressed Row 

Storage). Σφμφωνα με τθν CSR ζνασ πίνακασ     αποκθκεφεται με 3 arrays: 

 Values array: περιζχει τα     μθ μθδενικά ςτοιχεία ςε row major απεικόνιςθ, δθλαδι 

πρϊτα τα μθ μθδενικά ςτοιχεία τθσ πρϊτθσ γραμμισ, μετά τθσ δεφτερθσ, κτλ. Ζχει μικοσ 

   . 

 Column indexes array:  περιζχει τουσ αναγνωριςτικοφσ αρικμοφσ (index) των ςτθλϊν ςτισ 

οποίεσ ανικουν τα μθ μθδενικά ςτοιχεία (που βρίςκονται ςτθν values array). Ζχει επίςθσ 

μικοσ     . 

 Row pointers array: αποκθκεφει και αυτό indexes. Για το πρϊτο μθ μθδενικό ςτοιχείο κάκε 

γραμμισ του πίνακα, αποκθκεφεται θ κζςθ που ζχει ςτθν values array. Το array αυτό 

περιζχει   ςτοιχεία (1 για κάκε ςτιλθ) και ζνα ςτο τζλοσ που ιςοφται με: 

                                              . Ζτςι ζχει ςυνολικό μικοσ    . 

Γενικά το πρϊτο ςτοιχείο είναι 1 ι 0. Το 0 είναι για τισ γλϊςςεσ που βαςίηονται ςτθ C, όπου 

θ αρίκμθςθ ξεκινάει πάντα από το 0 (0,1,2,3,…). 

 
Σχιμα  5.7 CSR πίνακασ 

Σε ζναν dense matrix οι κζςεισ μνιμθσ προςπελαφνονται διαδοχικά, κατά τισ ςυνθκζςτερεσ 

μεκόδουσ τθσ γραμμικισ άλγεβρασ (πρόςκεςθ πινάκων, πολλαπλαςιαςμόσ πίνακα με αρικμό, 

πολλαπλαςιαςμόσ πίνακα με πίνακα, πολλαπλαςιαςμόσ πίνακα με διάνυςμα). Στθν GPU αυτό 

ιςοδυναμεί με coalesced memory access (βλζπε 4.4.2), οπότε παρουςιάηεται πολφ καλι 

απόδοςθ που μπορεί να φτάνει 50-100x τθν απόδοςθ τθσ CPU, αν εξεταςτεί μόνο αυτό το 

μζροσ του κϊδικα. Ωςτόςο θ μεταφορά ενόσ μεγάλου dense matrix από τθν κεντρικι μνιμθ 

του ςυςτιματοσ ςτθν μνιμθ τθσ κάρτασ γραφικϊν είναι πολφ αργι και ςυχνά αδφνατθ, αν δεν 

επαρκεί κάποια από τισ δφο μνιμεσ. 

Σε ζνα sparse matrix, οι προςπελάςεισ μνιμθσ είναι τυχαίεσ (uncoalesced), οπότε θ διαφορά 

ςτθν απόδοςθ CPU-GPU  δεν είναι τόςο μεγάλθ. Ωςτόςο, θ μεταφορά ενόσ sparse matrix από 

τθ host ςτθν device memory, είναι πολφ ταχφτερθ λόγω του μικροφ μεγζκουσ του. Επιπλζον 

πολλζσ βαςικζσ μζκοδοι τθσ γραμμικισ άλγεβρασ είναι ταχφτερεσ ςε sparse matrices, αν 

εφαρμοςτοφν με τρόπο που να αποφεφγει περιττζσ πράξεισ με τα μθδενικά ςτοιχεία. Για 

αυτοφσ τουσ λόγουσ, ςυνικωσ προτιμϊνται οι sparse matrices ςε CPU και GPU. 
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5.3.2 Η μέθοδορ Conjugate Gradient 

Για τθν επίλυςθ ςυςτθμάτων εξιςϊςεων χρθςιμοποιοφνται δφο κατθγορίεσ μεκόδων: 

 Άμεςεσ (direct) μζκοδοι, που επιχειροφν να υπολογίςουν τθ λφςθ με ζνα πεπεραςμζνο 

πλικοσ πράξεων και απόλυτθ ακρίβεια. Τζτοιεσ μζκοδοι είναι θ απαλοιφι Gauss, θ 

παραγοντοποίθςθ LU, κτλ. Οι άμεςεσ μζκοδοι δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε μθ 

γραμμικά ςυςτιματα εξιςϊςεων. 

 Επαναλθπτικζσ (iterative) μζκοδοι, που επιχειροφν να προςεγγίςουν τθ λφςθ του 

ςυςτιματοσ με διαδοχικζσ δοκιμζσ πικανϊν λφςεων-διανυςμάτων, οι οποίεσ ςυνεχίηονται 

μζχρι να επιτευχκεί ικανοποιθτικι ςφγκλιςθ ι να διακοπεί θ μζκοδοσ, οπότε και 

αποτυγχάνει. Οι επαναλθπτικζσ μζκοδοι μποροφν να επιλφςουν και μθ γραμμικά 

ςυςτιματα. 

Οι επαναλθπτικζσ μζκοδοι χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςε γραμμικά ςυςτιματα. Στον κλάδο των 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων παρουςιάηουν δφο ςθμαντικά πλεονεκτιματα ζναντι των ςυνεχϊν: 

 Σε πολφ μεγάλουσ πίνακεσ μπορεί να εντοπίηουν τθν λφςθ με ικανοποιθτικι ακρίβεια πολφ 

γρθγορότερα από τισ άμεςεσ. 

 Οι περιςςότερεσ άμεςεσ μζκοδοι τροποποιοφν ςε κάκε βιμα τον πίνακα του ςυςτιματοσ 

(π.χ. τριγωνοποίθςθ). Σε πολφ μεγάλα προβλιματα χρθςιμοποιοφνται αναγκαςτικά sparse 

πίνακεσ, οι οποίοι προοδευτικά «γεμίηουν» λόγω τθσ τροποποίθςθσ αυτισ. Ζτςι απαιτείται 

ςθμαντικά περιςςότερθ μνιμθ που ςυνικωσ δεν διατίκεται ςτο ςφςτθμα. Μπορεί επίςθσ 

να απαιτοφνται και αντιγραφζσ ολόκλθρου του πίνακα ι ςτοιχείων του από βιμα ςε βιμα. 

Αυτό βζβαια εξαρτάται και από τθ μορφι του πίνακα. Οι dense matrixes δεν ζχουν τζτοιο 

κζμα. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ εργαςίασ γράφτθκε κϊδικασ που εφαρμόηει τθ μζκοδο 

Conjugate Gradient (CG) ςε  CSR πίνακεσ. Ο κϊδικασ αυτόσ γράφτθκε ςε CUDA C για εκτζλεςθ 

ολόκλθρθσ τθσ επίλυςθσ του γραμμικοφ ςυςτιματοσ ςτθν GPU. Ζςτω το γραμμικό ςφςτθμα: 

       ( 5.1 ) 

Ππου: 

   είναι ζνασ ςυμμετρικόσ (    ) και κετικά οριςμζνοσ (         

                      )  πίνακασ     

   είναι ζνα γνωςτό διάνυςμα     

    είναι θ λφςθ - διάνυςμα    , που αναηθτείται 
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H μζκοδοσ CG (Hestenes M., Stiefel E.) επιχειρεί να προςεγγίςει τθν ακριβι λφςθ   ξεκινϊντασ 

από μία αρχικι δοκιμι    (ςυνικωσ      ), τθν οποία βελτιϊνει ςε κάκε επανάλθψθ 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα διάνυςμα που κακορίηει τθ διεφκυνςθ αναηιτθςθσ και ζνα πραγματικό 

αρικμό που κακορίηει το βιμα αναηιτθςθσ ςε αυτι τθ διεφκυνςθ. Θ απόκλιςθ/ υπόλοιπο 

(residual) του γινομζνου    από το γνωςτό ςτόχο  , παριςτάνεται από ζνα τρίτο διάνυςμα  . Θ 

μζκοδοσ τερματίηει όταν το υπόλοιπο αυτό είναι αρκοφντωσ μικρό ι ζχει εξαντλθκεί το 

επιτρεπόμενο πλικοσ επαναλιψεων. Στθν παροφςα εργαςία, το υπόλοιπο μπορεί να κεωρθκεί 

αρκοφντωσ μικρό αν: 

      ( )  √∑  
           ( 5.2 ) 

Θ κατάλλθλθ επιλογι τθσ αρχικισ δοκιμαςτικισ λφςθσ    μπορεί να μειϊςει ςθμαντικά το 

πλικοσ των επαναλιψεων εξοικονομϊντασ πολφ χρόνο, αλλά απαιτεί γνϊςθ των 

χαρακτθριςτικϊν του ςυςτιματοσ. Γι’ αυτό κα χρθςιμοποιθκεί θ τυπικι      ςτθν παροφςα 

εργαςία. Ο πλιρθσ αλγόρικμοσ τθσ Conjugate Gradient φαίνεται ςτο επόμενο ςχιμα: 

 

Σχιμα  5.8 Θ μζκοδοσ Conjugate Gradient 
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Σε κάκε επανάλθψθ εκτελείται ζνασ πολλαπλαςιαςμόσ πίνακα με διάνυςμα, εςωτερικά 

γινόμενα και προςκζςεισ διανυςμάτων και πολλαπλαςιαςμόσ διανφςματοσ με πραγματικό 

αρικμό (scale). Οι πράξεισ των διανυςμάτων, κοςτίηουν χρονικά, αλλά θ πλζον χρονοβόρα είναι 

ο πολλαπλαςιαςμόσ πίνακα με διάνυςμα. Στθν περίπτωςθ των sparse πινάκων, ο 

πολλαπλαςιαςμόσ αυτόσ μπορεί να επιταχυνκεί ςθμαντικά, αγνοϊντασ τα πάρα πολλά 

μθδενικά ςτοιχεία. Οι πίνακεσ που προκφπτουν ςτθν FEM είναι ςυμμετρικοί, κετικά οριςμζνοι 

και αναγκαςτικά sparse, οπότε μπορεί να εφαρμοςτεί θ CG και μάλιςτα με αυξθμζνθ απόδοςθ. 

Γενικά θ Conjugate Gradient απαιτεί πολλζσ επαναλιψεισ για να ςυγκλίνει. Στθν πράξθ, ςυχνά 

χρθςιμοποιείται μια παραλλαγι τθσ, θ Preconditioned Conjugate Gradient (PCG), που 

τροποποιεί  τον αρχικό πίνακα Α πριν ξεκινιςουν οι επαναλιψεισ. Με τθν κατάλλθλθ 

τροποποίθςθ (preconditioning), δεν αυξάνονται τα μθ μθδενικά ςτοιχεία (διατιρθςθ του 

sparsity pattern) και τελικά θ μζκοδοσ ςυγκλίνει με πολφ λιγότερεσ επαναλιψεισ. Ωςτόςο,  το 

κζμα του preconditioning είναι ςφνκετο και ξεφεφγει από το πλαίςιο αυτισ τθσ εργαςίασ, 

οπότε ςτα προγράμματα και τισ εφαρμογζσ χρθςιμοποιείται θ απλι CG. 

Μία ενδιαφζρουςα παρατιρθςθ είναι ότι θ Conjugate Gradient εκτελεί βελτιςτοποίθςθ τθσ 

δοκιμαςτικισ λφςθσ, δοκιμάηοντασ διάφορα πικανά διανφςματα και ελζγχοντασ αν ζχει 

επιτφχει ικανοποιθτικι ακρίβεια. Ρράγματι θ CG αποτελεί μακθματικό αλγόρικμο 

βελτιςτοποίθςθσ και χρθςιμοποιείται ςε προβλιματα χωρίσ περιοριςμοφσ. 

5.3.3 ύγκπιζη απόδοζηρ ηηρ CG ζε CPU & GPU 

Για να ςυγκρικεί θ απόδοςθ τθσ Conjugate Gradient ςε CPU και GPU γράφτθκε ο παραπάνω 

αλγόρικμοσ και ςε Java, για επίλυςθ ςτθν CPU. Αυτι θ εκδοχι του αλγορίκμου είναι τελείωσ 

ςειριακι. Στθ ςυνζχεια εκτελζςτθκε ςτατικι γραμμικι ανάλυςθ FEM ςε ζνα απλό διςδιάςτατο 

φορζα που φαίνεται  ςτο επόμενο ςχιμα. Θ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ φαίνεται ςτο Σχιμα  5.2. 

Σαν Solver χρθςιμοποιικθκαν οι εφαρμογζσ τθσ Conjugate Gradient ςε CPU και ςε GPU. Ο 

πίνακασ του γραμμικοφ ςυςτιματοσ είχε τθ μορφι CSR. 

 
Σχιμα  5.9 Απλόσ 2D πρόβολοσ 
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Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται: 

 θ ςυνολικι διάρκεια των διαδικαςιϊν δθμιουργίασ των input/output files,  γζνεςθσ του 

δικτφου πεπεραςμζνων ςτοιχείων,  μόρφωςθσ του μοντζλου που χρθςιμοποιεί το Solverize 

και υπολογιςμό του μθτρϊου ςτιβαρότθτασ για το γραμμικό ςφςτθμα. 

 H διάρκεια τθσ επίλυςθσ του γραμμικοφ ςυςτιματοσ με τθ μζκοδο CG ςτθν CPU, ςειριακά. 

 Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ίδιασ επίλυςθσ ςτθν GPU και των μεταφορϊν δεδομζνων μεταξφ 

τθσ κφριασ μνιμθσ του ςυςτιματοσ και τθσ μνιμθσ τθσ κάρτασ γραφικϊν. 

 
Σχιμα  5.10 Απόδοςθ τθσ Conjugate Gradient ςε CPU και GPU 

Τα παραπάνω μεγζκθ αποτελοφν μζςουσ όρουσ 100 επαναλιψεων. Ππωσ αναφζρκθκε και 

ςτθν ειςαγωγι του κεφαλαίου, θ ςφγκριςθ αυτι δεν είναι αντικειμενικι αφοφ θ ςυγκεκριμζνθ 

CPU που χρθςιμοποιικθκε είναι πολφ χαμθλότερθσ ποιότθτασ από τθν αντίςτοιχθ GPU. 

Επιπλζον, θ εφαρμογι τθσ CG ςτθν CPU είναι ςειριακι και δεν εκμεταλλεφεται τουσ επιπλζον 

πυρινεσ που διατίκενται (θ ςυγκεκριμζνθ CPU ζχει 2 πυρινεσ, που είναι το ελάχιςτο από όςεσ 

κυκλοφοροφν). Επομζνωσ θ διαφορά τθσ απόδοςθσ ςε ζναν υπολογιςτι, ο οποίοσ ζχει CPU και 

GPU παρόμοιασ ποιότθτασ, δε κα είναι τόςο μεγάλθ. Αξίηει πάντωσ να τονιςτεί ότι θ απόδοςθ 

τθσ CPU εξαρτάται άμεςα και από τισ υπόλοιπεσ διεργαςίεσ που εκτελοφνται παράλλθλα, είτε 

αυτζσ είναι του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ είτε άλλα προγράμματα που χρθςιμοποιεί 

ταυτόχρονα ο χριςτθσ. Στισ παραπάνω δοκιμζσ, ζγινε προςπάκεια να ελαχιςτοποιθκεί θ 

κατανάλωςθ υπολογιςτικισ ιςχφοσ τθσ CPU από άλλεσ διεργαςίεσ. Στθν πράξθ όμωσ, ζνα 

πρόγραμμα που χρθςιμοποιεί όλουσ τουσ διακζςιμουσ πυρινεσ τθσ CPU, κα ανταγωνίηεται με 

τισ λοιπζσ διεργαςίεσ που εκτελοφνται ταυτόχρονα. 
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5.4 Απιθμηηική εθαπμογή 

Ραρακάτω εφαρμόηεται θ μζκοδοσ Βελτιςτοποίθςθσ Σμινουσ Σωματιδίων για το βζλτιςτο 

ςχεδιαςμό ενόσ τριςδιάςτατου πλαιςιωτοφ μεταλλικοφ φορζα. Γίνεται βελτιςτοποίθςθ 

μεγζκουσ διατομϊν (sizing optimization), οι διαςτάςεισ των οποίων αποτελοφν ςυνεχείσ 

μεταβλθτζσ. Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ προσ ελαχιςτοποίθςθ είναι το βάροσ τθσ καταςκευισ. 

Οι περιοριςμοί του προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ: α) οι τάςεισ ςτα 

πεπεραςμζνα ςτοιχεία να μθν υπερβαίνουν τα όρια αντοχισ του υλικοφ και β) οι οριηόντιεσ 

μετατοπίςεισ των κόμβων του φορζα και τα κατακόρυφα βζλθ των δοκϊν του να μθν 

υπερβαίνουν τα όρια του Ευρωκϊδικα (ΕΝ1993-1-1). Θ καταςκευι αυτι φαίνεται ςτο επόμενο 

ςχιμα. 

Για τον υπολογιςμό των παραπάνω μεγεκϊν προθγείται διακριτοποίθςθ του φορζα και 

γραμμικι ςτατικι ανάλυςθ FEM (με ζναν μόνο υποφορζα). Θ επίλυςθ του γραμμικοφ 

ςυςτιματοσ, που αποτελεί το πλζον χρονοβόρο μζροσ τθσ ανάλυςθσ, γίνεται ςτθν GPU με τθ 

μζκοδο Conjugate Gradient και χρθςιμοποιϊντασ CSR πίνακεσ. Πλα τα υπόλοιπα μζρθ τθσ 

ανάλυςθσ και τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ εκτελοφνται ςτθ CPU, όπωσ περιγράφθκαν 

ςτθν ενότθτα 5.2.  

 
Σχιμα  5.11 Το 3D πλαίςιο που κζλουμε να βελτιςτοποιιςουμε. 
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5.4.1 Μονηελοποίηζη ηος θοπέα 

Στο παραπάνω ςχιμα τα οριηόντια μικθ είναι από άξονα ςε άξονα, ενϊ τα κατακόρυφα μικθ 

είναι τα μεικτά φψθ κάκε ορόφου, δθλαδι ςυμπεριλαμβάνουν τθν κρζμαςθ των δοκϊν και το 

πάχοσ των πλακϊν, οι οποίεσ δεν προςομοιϊνονται. Οι διατομζσ των γραμμικϊν ςτοιχείων 

είναι ορκογωνικζσ. Στθν πραγματικότθτα τα γραμμικά ςτοιχεία του πλαιςίου είναι όγκοι 

ςχιματοσ ορκογωνίου παραλλθλεπιπζδου, με τθν μία διάςταςθ πολφ μεγαλφτερθ από τισ 

άλλεσ δφο. Οι όγκοι αυτοί ςυμβάλλουν ςτουσ κόμβουσ του πλαιςίου, που είναι επίςθσ 

ορκογϊνια παραλλθλεπίπεδα, αλλά και οι τρεισ διαςτάςεισ τουσ είναι παραπλιςιεσ, οπότε ςτο 

επόμενο ςχιμα φαίνονται ωσ κφβοι.  

Το πλαίςιο φορτίηεται από κατακόρυφα φορτία κατανεμθμζνα ςτισ δοκοφσ, που 

αντιπροςωπεφουν μόνιμα και κινθτά φορτία και οριηόντια φορτία, που παριςτάνουν τθ δφναμθ 

αδράνειασ ςτθ διάρκεια ενόσ ςειςμοφ (υπενκυμίηεται ότι δε γίνεται δυναμικι ανάλυςθ). Οι 

πλάκεσ δεν προςομοιϊνονται, αλλά θ διαφραγματικι λειτουργία τουσ λαμβάνεται υπόψθ ωσ 

εξισ: τα οριηόντια φορτία δεν εντείνουν κάκε δοκό καμπτικά, όπωσ τα κατακόρυφα, αλλά 

μεταφζρονται ςτουσ κόμβουσ του πλαιςίου. Ζτςι ςε κάκε κόμβο του πλαιςίου εφαρμόηονται 

οριηόντια φορτία κατά x και κατά y. Τα φορτία αυτά αντιςτοιχοφν ςτθν αδράνεια τθσ κάκε 

πλάκασ και είναι ανάλογα του βάρουσ τθσ άρα και των διαςτάςεϊν τθσ, που φαίνονται ςτο 

προθγοφμενο ςχιμα. Ο ςειςμόσ ςχθματίηει γωνία     με τον άξονα x, οπότε α φορτία κατά x 

είναι μεγαλφτερα από τα αντίςτοιχα κατά y. Στουσ επόμενουσ πίνακεσ ςυνοψίηονται οι τιμζσ 

των οριηόντιων φορτίων ςε κάκε κόμβο του πλαιςίου και τθσ ςυνιςταμζνθσ των κατακόρυφων 

κατανεμθμζνων φορτίων κάκε δοκαριοφ.  

 
 

Πίνακασ 5.1 Οριηόντια φορτία ςτουσ κόμβουσ του 
πλαιςίου. 

Πίνακασ 5.2  Κατακόρυφα φορτία ςτισ 
δοκοφσ του πλαιςίου. 
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Το δίκτυο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων δθμιουργείται από το λογιςμικό Gmsh. Οι κόμβοι του 

πλαιςίου είναι οι πλζον καταπονοφμενοι, οπότε το δίκτυο είναι πυκνότερο ςε αυτοφσ από ότι 

ςτα υποςτυλϊματα και τισ  δοκοφσ. Το κατακόρυφο φορτίο ςε κάκε δοκό εφαρμόηεται ωσ ζνα 

ςφνολο από επικόμβια φορτία ςτα πεπεραςμζνα ςτοιχεία, που ακροιςτικά ιςοδυναμοφν με το 

ςυνολικό κατακόρυφο φορτίο τθσ. Με τον ίδιο τρόπο μοιράηονται τα οριηόντια φορτία κατά x 

και  κατά y ςτουσ κόμβουσ των πεπεραςμζνων ςτοιχείων, που ςυνκζτουν κάκε «κόμβο» του 

πλαιςίου. Τα πεπεραςμζνα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται είναι ιςοπαραμετρικά εξαπλευρικά 

οκτακομβικά ςτοιχεία ςυνεχοφσ μζςου (Hexa 8). Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτά 

δίνονται ςτο Παράρτθμα Α.   

Το πλαίςιο ςτθρίηεται με πακτϊςεισ ςτα ςθμεία επαφισ με το ζδαφοσ. Για τθν προςομοίωςθ 

των πακτϊςεων εφαρμόηονται δεςμεφςεισ των 3 μεταφορικϊν βακμϊν ελευκερίασ κάκε 

κόμβου του mesh που ζχει    . Χρθςιμοποιοφνται ςτοιχεία ςυνεχοφσ μζςου, οπότε οι 

ςτροφικοί βακμοί ελευκερίασ είναι ανενεργοί και δεν ζχει νόθμα να δεςμευτοφν. 

 

Σχιμα  5.12 Finite element mesh τθσ καταςκευισ με χριςθ του Gmsh. Οι κόμβοι, τα 

υποςτυλϊματα και οι δοκοί του πλαιςίου φαίνονται με διαφορετικό χρϊμα. 



Κεφάλαιο 5                 Βελτιςτοποίηςη ςε Ετερογενή Συςτήματα 
 

170  
 

5.4.2 Πποζδιοπιζμόρ πποβλήμαηορ και μεθόδος βεληιζηοποίηζηρ 

Ωσ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ επιλζγονται οι διαςτάςεισ των ορκογωνικϊν διατομϊν των δοκϊν 

και υποςτυλωμάτων του πλαιςίου. Ρραγματοποιείται δθλαδι βελτιςτοποίθςθ μεγζκουσ 

διατομϊν (βλζπε 1.5.1). Για τθν απλοφςτερθ γζνεςθ του δικτφου πεπεραςμζνων ςτοιχείων, 

όλεσ οι δοκοί και τα υποςτυλϊματα, που ςυμβάλλουν ςε οποιοδιποτε κόμβο, ζχουν ίδιεσ 

διαςτάςεισ ςε κάκε διεφκυνςθ, όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο ςχιμα. Αυτό μειϊνει τον αρικμό 

των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν ςχεδιαςμοφ και τθν ποιότθτα τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ που κα 

βρεκεί. Ωςτόςο, θ ςφνδεςθ μθ ευκυγραμμιςμζνων πεπεραςμζνων ςτοιχείων αυξάνει τθν 

πολυπλοκότθτα τθσ δθμιουργίασ του mesh ςε μθ επικυμθτά επίπεδα για τισ ανάγκεσ μιασ 

απλισ αρικμθτικισ εφαρμογισ. 

 

Σχιμα  5.13 Λεπτομζρεια κόμβου του πλαιςίου. Οι αντίςτοιχεσ διαςτάςεισ των γραμμικϊν 

ςτοιχείων είναι ίδιεσ. 
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Ζτςι ζχουμε ςυνολικά   ςυνεχείσ μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ: 

Μεταβλθτι 
Ελάχιςτθ 

επιτρεπόμενθ 
τιμι (m) 

Μζγιςτθ 
επιτρεπόμενθ 

τιμι (m) 
Περιγραφι 

             
Ρλάτοσ κατά x των υποςτυλωμάτων 1, 4, 

7, 9 και των δοκϊν 15, 20 

             
Ρλάτοσ κατά x των υποςτυλωμάτων 2, 5, 

8, 10 και των δοκϊν 16, 21 

             
Ρλάτοσ κατά x των υποςτυλωμάτων 3, 6 

και τθσ δοκοφ 17 

             
Ρλάτοσ κατά y των υποςτυλωμάτων 1, 2, 

3, 7, 8 και των δοκϊν 11, 12, 18 

             
Ρλάτοσ κατά y των υποςτυλωμάτων 4, 5, 

6, 9, 10 και των δοκϊν 13, 14, 19 

             
Κρζμαςθ (κατά -z) των δοκϊν 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 

             
Κρζμαςθ (κατά -z) των δοκϊν 18, 19, 20, 

21 

Πίνακασ 5.3 Μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ. 

Ηθτοφμενο είναι θ ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ βάρουσ τθσ καταςκευισ. Θ αντικειμενικι 

ςυνάρτθςθ είναι: 

  ( )     ,∑ (               )      ∑ (               )       -
  

( 5.3 ) 

Ο ζλεγχοσ των περιοριςμϊν του προβλιματοσ περιλαμβάνει: 

1) Για κάκε κόμβο του πλαιςίου, δοκό ι υποςτφλωμα ελζγχεται θ μζγιςτθ τάςθ Von Mises 

από αυτζσ που υπολογίηονται ςτα κζντρα όλων των πεπεραςμζνων ςτοιχείων του 

αντίςτοιχου «όγκου»:  

    {                         
        }     ( 5.4 ) 

2) Για κάκε κόμβο του πλαιςίου ελζγχεται θ μζγιςτθ οριηόντια μετατόπιςθ όλων των βακμϊν 

ελευκερίασ του κόμβου αυτοφ: 

 
   *  +     {√  

    
 }              

( 5.5 ) 

3) Για κάκε δοκό ελζγχεται το βζλοσ τθσ, δθλαδι θ μζγιςτθ κατακόρυφθ μετατόπιςθ όλων των 

βακμϊν ελευκερίασ που ανικουν ςε αυτι τθ δοκό: 

    *  +             ( 5.6 ) 
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Ο τρόποσ υπολογιςμοφ των ιςοδφναμων τάςεων Von Mises ςτο κζντρο κάκε πεπεραςμζνου 

ςτοιχείου Hexa 8, αναλφεται ςτο Παράρτθμα Α.   

Το υλικό του φορζα είναι δομικόσ χάλυβασ S235 με τισ ακόλουκεσ ιδιότθτεσ: 

Ειδικό βάροσ:                

Πριο διαρροισ:             

Μζτρο ελαςτικότθτασ:             

Λόγοσ  Poisson:        

Πίνακασ 5.4 Λδιότθτεσ υλικοφ (χάλυβα) καταςκευισ. 

Για τθ βελτιςτοποίθςθ επιλζγεται θ μζκοδοσ Βελτιςτοποίθςθσ Σμινουσ Σωματιδίων, με τισ 

ακόλουκεσ παραμζτρουσ:  

                            
    

10 Gbest 2.0 2.0 0.0 0.9 (        )   

Πίνακασ 5.5: Ραράμετροι τθσ μεκόδου ΒΣΣ για τθν αρικμθτικι εφαρμογι. 

Θ αντιμετϊπιςθ των περιοριςμϊν γίνεται με τθ μζκοδο ςυνάρτθςθσ ποινισ που περιγράφεται 

ςτθν ενότθτα 2.2.3. Για τον τερματιςμό τθσ μεκόδου επιλζγονται τα κριτιρια που 

περιγράφονται ςτθν ενότθτα 2.4.4, δθλαδι θ μζκοδοσ τερματίηει όταν ο ρυκμόσ βελτίωςθσ των 

τελευταίων    επαναλιψεων είναι μικρότεροσ από ζνα όριο    ι αν ξεπεραςτεί ο 

επιτρεπόμενοσ αρικμόσ επαναλιψεων tmax. 

Συνάρτθςθ ποινισ Αρχικι επιλογι tmax       

Γραμμικι αφξθςθ 
ανάλογα με το 

βακμό υπζρβαςθσ 
του περιοριςμοφ 

Τυχαία ςτο διάςτθμα 
,       - για κάκε 

μεταβλθτι 
100 20      

Πίνακασ 5.6: Αντιμετϊπιςθ περιοριςμϊν και κριτιρια τερματιςμοφ τθσ ΒΣΣ. 
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5.4.3 Αποηελέζμαηα διαδικαζίαρ βεληιζηοποίηζηρ 

Τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ με τθ μζκοδο ΒΣΣ ςυνοψίηονται παρακάτω 

Τελικι Λφςθ 
Αντίςτοιχθ τιμι 
αντικειμενικισ 

ςυνάρτθςθσ 

,                                    
                        - 

           

Πίνακασ 5.7 Αποτελζςματα βελτιςτοποίθςθσ ςτο πρόβλθμα τθσ αρικμθτικισ εφαρμογισ. 

Αναλφςεισ FEM 
που χρειαςτικαν 

Συνολικόσ 
χρόνοσ 

εκτζλεςθσ (min) 

   (        )      (           )       (         )
     

      

Πίνακασ 5.8 Ταχφτθτα τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ. 

 

Σχιμα  5.14 Διάγραμμα ςφγκλιςθσ τθσ ΒΣΣ για το πρόβλθμα τθσ αρικμθτικισ εφαρμογισ. 
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5.5 Παπάλληλα μοηίβα για βεληιζηοποίηζη 

5.5.1  Σο μονηέλο pipeline 

Στθν διαδικαςία που εφαρμόςτθκε, για τον ζλεγχο κάκε πικανισ λφςθσ από τθ βελτιςτοποίθςθ 

οι υπό-εργαςίεσ μποροφν να χωριςτοφν ςε 3 βιματα: 

Α) Εφρεςθ του νζου διανφςματοσ ςχεδιαςμοφ ανάλογα με τθ μζκοδο βελτιςτοποίθςθσ, 

γζνεςθ του δικτφου πεπεραςμζνων ςτοιχείων, δθμιουργία του μοντζλου ςτο Solverize, 

υπολογιςμόσ του μθτρϊου δυςκαμψίασ και του διανφςματοσ δράςεων. Οι εργαςίεσ αυτζσ 

εκτελοφνται ςτθν CPU. 

Β) Επίλυςθ του ςυςτιματοσ γραμμικϊν εξιςϊςεων ςτθν GPU. 

C) Υπολογιςμόσ των μετατοπίςεων ςτουσ κόμβουσ ενδιαφζροντοσ και των τάςεων των 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων (post-processing). Οι τιμζσ αυτζσ ςυγκρίνονται με τα όρια των 

περιοριςμϊν του προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ για να προκφψει θ τιμι τθσ ςυνάρτθςθσ 

ποινισ. Επίςθσ υπολογίηεται με αμελθτζο κόςτοσ και θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ. Οι 

εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςτθν CPU. 

Θ διάρκεια κάκε βιματοσ εξαρτάται από το πρόβλθμα και τθν υπολογιςτικι ιςχφ τθσ CPU και 

τθσ GPU. Γενικά το βιμα B είναι κατά πολφ πιο χρονοβόρο, γι’ αυτό και αναλαμβάνεται από τθν 

GPU. Μια ποιοτικι κατανομι τθσ διάρκειασ των επιμζρουσ βθμάτων φαίνεται ςτο παρακάτω 

ςχιμα. 

 

Σχιμα  5.15 Τα επιμζρουσ βιματα τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ ςε CPU και GPU. 

Αν και θ επίλυςθ του γραμμικοφ ςυςτιματοσ γίνεται με παράλλθλο αλγόρικμο, θ όλθ 

διαδικαςία είναι ςειριακι. Για κάκε πικανι λφςθ εκτελοφνται με τθ ςειρά τα παραπάνω 

βιματα. Μόλισ τελειϊςουν, εκτελοφνται τα βιματα για τθν επόμενθ λφςθ κτλ.  
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Σχιμα  5.16 Σειριακι εξζταςθ των πικανϊν λφςεων κατά τθ βελτιςτοποίθςθ. 

Μποροφμε να ελαττϊςουμε τον υπολογιςτικό χρόνο χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ του 

παράλλθλου προγραμματιςμοφ. Αυτό είναι δυνατό αφοφ: 

 Χρθςιμοποιοφμε μεταευριςτικοφσ αλγορίκμουσ βελτιςτοποίθςθσ. Για κάκε πικανό 

ςχεδιαςμό τα 3 βιματα αναγκαςτικά εκτελοφνται το ζνα μετά το άλλο. Οι ςχεδιαςμοί όμωσ 

που δοκιμάηονται ςε κάκε γενιά/επανάλθψθ τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ είναι 

ανεξάρτθτοι μεταξφ τουσ. Επομζνωσ μποροφν να εκτελοφνται παράλλθλα τα βιματα δφο ι 

περιςςότερων ςχεδιαςμϊν. Στθν περίπτωςθ μακθματικϊν αλγορίκμων που κακοδθγοφν 

τθν αναηιτθςθ χρθςιμοποιϊντασ παραγϊγουσ δεν κα ιταν δυνατό κάτι τζτοιο. 

 Σε ζνα ετερογενζσ υπολογιςτικό ςφςτθμα υπάρχουν δφο επεξεργαςτζσ, θ CPU και θ GPU 

που μποροφν να λειτουργοφν ανεξάρτθτα. Στθν μζχρι τϊρα διαδικαςία κάκε χρονικι ςτιγμι  

αξιοποιοφταν θ υπολογιςτικι ιςχφσ μόνο του ενόσ, ενϊ ο άλλοσ ιταν αδρανισ και  

περίμενε. Ρροφανϊσ, θ CPU δεν ιταν εντελϊσ αδρανισ, αφοφ εκτελοφςε και άλλεσ 

διεργαςίεσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. 

 Οι ςφγχρονεσ CPU ζχουν τουλάχιςτον δφο πυρινεσ που μποροφν να λειτουργοφν 

ταυτόχρονα, αν το πρόγραμμα είναι παράλλθλο. Μζχρι τϊρα χρθςιμοποιικθκε μόνο ζνασ 

πυρινασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςειριακοφ προγράμματοσ. 

Για να αξιοποιιςουμε τισ παραπάνω δυνατότθτεσ πρζπει να διαχωρίςουμε κατάλλθλα τθ 

ςειριακι διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ και να εφαρμόςουμε κάποιο μοντζλο παράλλθλου 

προγραμματιςμοφ. Σκοπόσ είναι θ να μειωκεί ςτο ελάχιςτο ο νεκρόσ χρόνοσ  τθσ GPU και των 

πυρινων τθσ CPU. Ρροφανϊσ χρειαηόμαςτε κάποιο μοντζλο που υποςτθρίηει MIMD 

παραλλθλία (δθλαδι task parallelism), αφοφ κάκε αυτόνομθ υπολογιςτικι μονάδα κα εκτελεί 

διαφορετικζσ εντολζσ. 

Ωσ πρϊτθ προςζγγιςθ επιλζχκθκε θ εφαρμογι τθσ τεχνικισ των pipelines. Θ τεχνικι αυτι 

εφαρμόηεται εδϊ και δεκαετίεσ ςε επίπεδο υλικοφ των CPU για τθν παράλλθλθ εκτζλεςθ 

ςτοιχειωδϊν εντολϊν (διάβαςμα εντολισ, αποκωδικοποίθςθ, προςπζλαςθ μνιμθσ, εκτζλεςθ 

αρικμθτικισ ι λογικισ πράξθσ). Επίςθσ θ ίδια λογικι βρίςκεται πίςω από τθ λειτουργίασ τθσ 

γραμμισ παραγωγισ. Σφμφωνα με αυτιν: 
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 Θ ςυνολικι εργαςία που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ ενόσ αντικειμζνου χωρίηεται ςε 

επιμζρουσ τμιματα. Στθν περίπτωςι μασ αντικείμενο είναι ο ζλεγχοσ ενόσ ςχεδιαςμοφ και 

τα επιμζρουσ τμιματα είναι τα βιματα που περιγράφθκαν παραπάνω. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ π.χ. του βιματοσ C ενόσ ςχεδιαςμοφ, εκτελείται 

παράλλθλα το  βιμα B του προθγοφμενου και το βιμα A του προ-προθγοφμενου. 

Επομζνωσ τα pipelines ζχουν 3 ςτάδια. 

 Κάκε βιμα εκτελείται από διαφορετικι μονάδα επεξεργαςίασ. Τα βιματα A και C 

εκτελοφνται από διαφορετικοφσ πυρινεσ τθσ CPU, ενϊ το βιμα B εκτελείται από τθν GPU. 

Οι πυρινεσ τθσ CPU και θ GPU μποροφν να λειτουργοφν ανεξάρτθτα οπότε τα επιμζρουσ 

βιματα εκτελοφνται παράλλθλα. 

 

Σχιμα  5.17 Βελτιςτοποίθςθ με pipelines. 
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Θ απόδοςθ του μοντζλου pipeline εξαρτάται από αρκετοφσ παράγοντεσ που τελικά κακορίηουν 

τθν διάταξι του: 

 Θ διάρκεια κάκε επανάλθψθσ του pipeline ταυτίηεται με τθν διάρκεια του πλζον 

χρονοβόρου βιματοσ. Εδϊ το πλζον χρονοβόρο είναι το βιμα Β, ακόμα και όταν θ επίλυςθ 

γίνεται ςτθν GPU. Επομζνωσ θ μείωςθ του υπολογιςτικοφ χρόνου προζρχεται από τθν 

εκτζλεςθ των βθμάτων Α και C όςο θ GPU είναι απαςχολθμζνθ με το Β. Δεδομζνου ότι θ 

εκτζλεςθ των Α και C μαηί διαρκεί ςυνικωσ λιγότερο από τθν εκτζλεςθ του Β, θ χριςθ δφο 

πυρινων τθσ CPU αντί για ζναν μόνο δεν ζχει κάποιο όφελοσ.  

 Στα πρϊτα και ςτα τελευταία ςτάδια δεν ζχουν ενεργοποιθκεί όλοι οι υπολογιςτικοί πόροι, 

οπότε λζμε ότι το pipeline «γεμίηει» ι «αδειάηει» αντίςτοιχα. Ο ςυνολικόσ υπολογιςτικόσ 

χρόνοσ αυξάνεται από τθν διάρκεια αυτϊν των ςταδίων. Γενικά όςο περιςςότεροι 

ςχεδιαςμοί δοκιμάηονται ςε κάκε γενιά/επανάλθψθ τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ, τόςο 

μικρότερθ είναι θ επίδραςθ των πρϊτων και τελευταίων ςταδίων. 

 Γενικά είναι επικυμθτό να χωρίηεται το πρόβλθμα ςε όςο το δυνατόν περιςςότερα και ίςα 

ςε διάρκεια τμιματα. Κεωρθτικά αν χρθςιμοποιθκοφν N ίςα τμιματα που εκτελοφνται 

ταυτόχρονα, ο ςυνολικόσ χρόνοσ μειϊνεται ςτο 1/Ν του αρχικοφ. Θ ιδανικι αυτι 

περίπτωςθ δεν είναι εφικτι αφοφ ο διαχωριςμόσ ςε ίςα τμιματα είναι δφςκολοσ ι 

αδφνατοσ. Ακόμα και αν επιτευχκεί όμωσ, θ διάρκεια κάκε τμιματοσ δεν είναι 

ντετερμινιςτικι, επομζνωσ θ κακυςτζρθςθ κάποιου τμιματοσ επθρεάηει όλο το ςτάδιο. 

Επιπλζον, ο κερματιςμόσ ςε πολλά τμιματα ςυνεπάγεται αυξθμζνεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ 

μεταξφ τουσ, που ειςάγουν πικανόν ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ. 

 Γενικά είναι επικυμθτό τα επιμζρουσ τμιματα να εκτελοφνται όλα ταυτόχρονα, δθλαδι ο 

αρικμόσ των ςταδίων να είναι ίςοσ με τον αρικμό των τμθμάτων. Ο ςτόχοσ αυτόσ 

περιορίηεται από τουσ διακζςιμουσ υπολογιςτικοφσ πόρουσ. Για παράδειγμα, θ χριςθ 

περιςςότερων ςταδίων από τουσ πυρινεσ τθσ CPU δεν μειϊνει περιςςότερο το ςυνολικό 

χρόνο υπολογιςμοφ. Στθν pipeline που εφαρμόςτθκε, κρίςιμθ είναι θ GPU που μπορεί να 

επιλφει ζνα γραμμικό ςφςτθμα κάκε φορά.  

 Επιπλζον θ χριςθ πολλϊν ςταδίων ςθμαίνει, ότι ςυνυπάρχουν ταυτόχρονα πολλά μοντζλα 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων και κυρίωσ γραμμικά ςυςτιματα ςτθ μνιμθ. Για μεγάλο αρικμό 

βακμϊν ελευκερίασ, είναι πολφ εφκολο θ απαίτθςθ ςε μνιμθ να ξεπεράςει τθν διακζςιμθ 

RAM του ςυςτιματοσ και το πρόγραμμα να διακοπεί. Στθν pipeline που εφαρμόςτθκε, 

χρθςιμοποιοφνται 3 ςτάδια, ζνα για κάκε βιμα Α, Β ι C. Το βιμα C απαιτεί ςυγκριτικά λίγθ 

μνιμθ αφοφ δεν αποκθκεφει κάποιο γραμμικό ςφςτθμα. Επιπλζον ςτο βιμα Β, το γραμμικό 

ςφςτθμα μεταφζρεται αρχικά ςτθ μνιμθ τθσ κάρτασ γραφικϊν, οπότε θ αντίςτοιχθ 

κεντρικι μνιμθ μπορεί να ελευκερωκεί, μόλισ τελειϊςει θ αντιγραφι. Ζτςι θ ςυνολικι 

απαίτθςθ ςε μνιμθ ιςοδυναμεί περίπου με αυτι 2 γραμμικϊν ςυςτθμάτων. 
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Για τθν εφαρμογι των pipelines γράφτθκε multi-threaded κϊδικασ ςε περιβάλλον Java, ϊςτε τα 

pipelines  να ενςωματωκοφν εφκολα ςτθν υπάρχουςα διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ. Θ Java 

παρζχει μεγάλθ ελευκερία ςτθ χριςθ threads και πολλζσ βοθκθτικζσ classes για παράλλθλο 

προγραμματιςμό (ςτο πακζτο concurrency). Ο multi-threaded αλγόρικμοσ περιγράφεται 

παρακάτω: 

 

Σχιμα  5.18 Εφαρμογι του pipeline με threads. Διακεκομμζνθ γραμμι ςθμαίνει ότι το thread 

περιμζνει χωρίσ να κάνει κάτι. 

 Κάκε πικανι λφςθ αναλαμβάνεται από ζνα thread.  Κάκε χρονικι ςτιγμι είναι ενεργά τρία 

threads (3 ςτάδια) και το κεντρικό thread του προγράμματοσ. Πταν κάποιο thread 

περιμζνει, δεν καταναλϊνει υπολογιςτικοφσ πόρουσ. Πταν δφο ι  τρία threads είναι 

ταυτόχρονα ενεργά, μοιράηονται τθν υπολογιςτικι ιςχφ των πυρινων τθσ CPU. Αυτό γίνεται 

αυτόματα από το λειτουργικό ςφςτθμα (thread scheduling), επομζνωσ αν εκτελοφνται 

ταυτόχρονα και άλλεσ εφαρμογζσ, είναι πικανόν να μθν διατίκενται όλοι οι πυρινεσ ςτα 

threads. 

 Θ επίλυςθ του γραμμικοφ ςυςτιματοσ ςτθν GPU (βιμα Β) απαιτεί τθν μεταφορά 

δεδομζνων μεταξφ τθσ  κεντρικισ μνιμθσ και τθσ μνιμθσ ςτθν κάρτα γραφικϊν και 

κάποιουσ ςποραδικοφσ ελζγχουσ ςφγκλιςθσ που εκτελοφνται ςτθ CPU. Επομζνωσ το thread 

που ελζγχει το βιμα αυτό δεν μπορεί να ςυνεχίςει αν δεν ολοκλθρωκεί το βιμα Β (blocking 

operation). Ζτςι παραμζνει ανενεργό κατά το μεγαλφτερο μζροσ του βιματοσ Β και 

καταναλϊνει ελάχιςτουσ κφκλουσ τθσ CPU. 

 Για τον ςυντονιςμό των threads χρθςιμοποιείται φράγμα που αναγκάηει όςα threads 

φτάνουν ςε αυτό πρϊτα, να περιμζνουν και τθν άφιξθ των υπολοίπων, πριν ςυνεχίςουν 

ςτο επόμενο βιμα (barrier synchronization). Τα φράγματα αυτά φαίνονται με διπλι 

γραμμι ςτο παραπάνω ςχιμα.  
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 Μόλισ δοκιμαςτοφν όλοι οι ςχεδιαςμοί μιασ γενιάσ, το pipeline τερματίηει και το main 

thread ςυνεχίηει τισ εργαςίεσ βελτιςτοποίθςθσ, πριν ξεκινιςει το pipeline τθσ επόμενθσ 

γενιάσ. 

5.5.2 Σποποποίηζη για καλύηεπη εκμεηάλλεςζη ηηρ CPU 

Θ τεχνικι pipeline όπωσ περιγράφθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα πετυχαίνει τθν εξάλειψθ του 

νεκροφ χρόνου τθσ GPU, αφοφ τα βιματα τθσ CPU ξεκινοφν και τελειϊνουν κατά τθ διάρκεια 

τθσ επίλυςθσ του γραμμικοφ ςυςτιματοσ. Αυτό βζβαια ιςχφει, εφόςον ο χρόνοσ εκτζλεςθσ των 

βθμάτων Α και C από 2 πυρινεσ τθσ CPU είναι μικρότεροσ από τον ςυνολικό χρόνο εκτζλεςθσ 

του βιματοσ Β από τθν GPU.  Αν θ GPU είναι πολφ ιςχυρότερθ από τθν CPU και θ επαναλθπτικι 

μζκοδοσ επίλυςθσ (εδϊ χρθςιμοποιείται θ Conjugate Gradient) χρειάηεται λίγεσ επαναλιψεισ, 

τότε είναι πικανό το βιμα Β να τελειϊςει πρϊτο, οπότε θ GPU κα περιμζνει τθν CPU. Στθ γενικι 

περίπτωςθ όμωσ πλζον χρονοβόρο είναι το βιμα Β, ειδικά όταν θ ανάλυςθ είναι μθ γραμμικι ι 

δυναμικι. 

Επομζνωσ ςτθ γενικι περίπτωςθ θ υπολογιςτικι ιςχφσ τθσ CPU δεν αξιοποιείται πλιρωσ. Το 

προθγοφμενο μοντζλο pipeline μπορεί να βελτιωκεί, αν επιτρζψουμε ςτο βιμα Α να ξεκινιςει 

τισ επαναλιψεισ τθσ Conjugate Gradient (ι οποιαςδιποτε άλλθσ επαναλθπτικισ μεκόδου) ςτθν 

CPU, όςο θ GPU είναι απαςχολθμζνθ με το βιμα Β του προθγοφμενου ςχεδιαςμοφ. Μόλισ θ 

GPU ολοκλθρϊςει το βιμα Β, τότε διακόπτονται και οι επαναλιψεισ τθσ Conjugate Gradient 

(CG), που εκτελοφνται ςτθ CPU από το βιμα Α. Τα threads μποροφν πλζον να ςυνεχίςουν με 

τθν επόμενθ επανάλθψθ του pipeline, αλλά τϊρα θ GPU κα ζχει μειωμζνο υπολογιςτικό φόρτο, 

αφοφ μζροσ των ςυνολικϊν επαναλιψεων τθσ CG ζχουν ιδθ εκτελεςτεί από το προθγοφμενο 

βιμα. Ζτςι θ επανάλθψθ αυτι κα χρειαςτεί λιγότερο χρόνο. 

Ραρατθρϊντασ τον αλγόρικμο τθσ Conjugate Gradient φαίνεται ότι είναι εφκολο, να διακοπεί 

ςτο τζλοσ κάποιασ επανάλθψθσ και να ςυνεχιςτεί  μεταγενζςτερα από τθν ίδια ι διαφορετικι 

μονάδα επεξεργαςίασ, αν αποκθκευτεί θ πρόοδοσ που ζχει ςθμειωκεί μζχρι τθν επανάλθψθ 

αυτι. Θ πρόοδοσ εκφράηεται από 3 διανφςματα:   (δοκιμαςτικι λφςθ),   (υπόλοιπο), p 

(κατεφκυνςθ αναηιτθςθσ)  και από το εςωτερικό γινόμενο       τθσ προθγοφμενθσ 

επανάλθψθσ. Αφοφ οι επόμενεσ επαναλιψεισ κα εκτελεςτοφν ςτθν GPU, πρζπει να 

μεταφερκοφν ςτθν μνιμθ τθσ κάρτασ γραφικϊν τα μεγζκθ αυτά, κακϊσ και ο πίνακασ του 

γραμμικοφ ςυςτιματοσ Α και ο νόρμα που χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο ςφγκλιςθσ 

     ( 
 ). Ωςτόςο δεν χρειάηεται να μεταφερκεί το διάνυςμα του δεξιοφ μζλουσ  . Στο 

επόμενο ςχιμα επαναλαμβάνεται ο αλγόρικμοσ τθσ CG με ςθμειωμζνα τα μεγζκθ που πρζπει 

να αντιγραφοφν. Σε ςχζςθ με τθν απευκείασ εκτζλεςθ τθσ CG ςτθν GPU, θ αντιγραφι μνιμθσ 

είναι αυξθμζνθ κατά δφο διανφςματα, αφοφ το κόςτοσ μεταφοράσ των βακμωτϊν μεγεκϊν 

είναι πρακτικά μθδενικό και ο πίνακασ κα χρειαηόταν να μεταφερκεί ζτςι και αλλιϊσ. Πμωσ 

ακόμα και θ προςαφξθςθ αυτι είναι αμελθτζα ςυγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ εργαςίεσ που 

εκτελοφνται. 
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Σχιμα  5.19 Θ μζκοδοσ Conjugate Gradient και τα μεγζκθ που πρζπει να μεταφερκοφν ςτθν 

κάρτα γραφικϊν για να ςυνεχίςουν οι επαναλιψεισ 

Με τισ αλλαγζσ αυτζσ, ο αλγόρικμοσ για κάκε thread τροποποιείται ωσ εξισ: 

Βιμα Α (CPU):  Εφρεςθ νζασ πικανισ λφςθσ, δθμιουργία δικτφου και μοντζλου πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων και υπολογιςμόσ γραμμικοφ ςυςτιματοσ. Επιπλζον: εκκίνθςθ τθσ Conjugate Gradient 

ςτθν CPU. Στο τζλοσ κάκε επανάλθψθσ ελζγχεται αν θ GPU χρθςιμοποιείται από κάποιο άλλο 

thread. Μόλισ θ GPU ελευκερωκεί, διακοπι των επαναλιψεων τθσ CG ςτθν CPU και μετάβαςθ 

ςτο φράγμα. 

Βιμα Β (GPU): Επίλυςθ του ςυςτιματοσ γραμμικϊν εξιςϊςεων ςτθν GPU, θ οποία δεςμεφεται 

από αυτό το thread. Μεταφορά των απαραίτθτων δεδομζνων ςτθ μνιμθ τθσ κάρτασ γραφικϊν 

και εκτζλεςθ τθσ CG από τθν αρχι ι από τθν επανάλθψθ που διακόπθκε ςτο βιμα Α. Μόλισ 

ολοκλθρωκεί θ CG, ελευκζρωςθ τθσ GPU και μετάβαςθ ςτο φράγμα. Στθ ςπάνια περίπτωςθ 

που θ CG ζχει ολοκλθρωκεί από το βιμα Α, μετάβαςθ απευκείασ ςτο φράγμα. 

Βιμα C (CPU): Post-processing και υπολογιςμόσ τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ, των 

περιοριςμϊν και τθσ ςυνάρτθςθσ ποινισ. 
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Σχιμα  5.20 Βελτιςτοποίθςθ με pipelines χωρίηοντασ τθν Conjugate Gradient 

Με τισ τροποποιιςεισ αυτζσ εξαλείφεται ο νεκρόσ χρόνοσ του πυρινα που εκτελεί το βιμα Α ςε 

κάκε ςχεδιαςμό, αφοφ θ το διάςτθμα αναμονισ που φαίνεται ςτο Σχιμα  5.20 ςυμπλθρϊνεται 

με τθν εκτζλεςθ επαναλιψεων τθσ Conjugate Gradient (ι οποιαςδιποτε άλλθσ επαναλθπτικισ 

μεκόδου). Ταυτόχρονα θ GPU χρειάηεται λιγότερεσ επαναλιψεισ για να ολοκλθρϊςει τθν CG 

ςτο βιμα Β. Ωςτόςο οι επαναλιψεισ τθσ CG που εκτελοφνται ςτθν CPU είναι γενικά λιγότερεσ 

από αυτζσ που εκτελοφνται ςτθν GPU. Θ βελτίωςθ ςτθν απόδοςθ από το βαςικό μοντζλο 

pipeline είναι μεγαλφτερθ όςο αυξάνεται θ υπολογιςτικι ιςχφσ τθσ CPU ςυγκριτικά με τθν GPU. 

Ζτςι θ ςυνολικι μζκοδοσ είναι αποτελεςματικι και όταν θ CPU είναι το ίδιο ι περιςςότερο 

ιςχυρι από τθν GPU. Υπενκυμίηεται ότι κατά τθ μετάβαςθ από τον ςειριακό αλγόρικμο ςε CPU 

ςτον αλγόρικμο που εκμεταλλεφεται και τθν GPU, θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ ιταν μεγαλφτερθ, 

όταν θ CPU ιταν λιγότερο ιςχυρι από τθν GPU. Επομζνωσ με το τροποποιθμζνο μοντζλο 

pipeline επιτυγχάνεται ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ ανεξαρτιτωσ τθσ ςχετικισ ιςχφοσ 

των CPU και GPU.  

Ωςτόςο θ CPU ςυνεχίηει να υποχρθςιμοποιείται, αφοφ μόνο ζνασ πυρινασ είναι διαρκϊσ 

ενεργόσ. Ο πυρινασ που εκτελεί το βιμα C, ολοκλθρϊνει γριγορα τισ εργαςίεσ του και είναι 

υποχρεωμζνοσ να περιμζνει. Επίςθσ οι υπόλοιποι πυρινεσ, που μπορεί να ζχει θ CPU, δεν 

χρθςιμοποιοφνται κακόλου. Για αυτό πρζπει να αναηθτθκοφν άλλα παράλλθλα μοτίβα που να 

εκμεταλλεφονται και τθν υπόλοιπθ υπολογιςτικι ιςχφ τθσ CPU. 
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5.5.3 Δθαπμογή και ζύγκπιζη απόδοζηρ 

Στθν ενότθτα αυτι ςυγκρίνεται θ απόδοςθ τθσ βελτιςτοποίθςθσ ςε CPU μόνο ςειριακά, ςε GPU 

χωρίσ τθ ςυνεργαςία τθσ CPU, κακϊσ και οι δφο τεχνικζσ παραλλθλίασ, που αναπτφχκθκαν 

προθγουμζνωσ. Ωσ εφαρμογι επιλζχτθκε ζνα απλό παράδειγμα διςδιάςτατου προβόλου που 

προςομοιϊνεται με τετραπλευρικά πεπεραςμζνα ςτοιχεία επίπεδθσ ζνταςθσ. Μεταβλθτζσ 

ςχεδιαςμοφ είναι θ κρζμαςθ τθσ δοκοφ και το πάχοσ των ςτοιχείων, ενϊ το μικοσ του 

προβόλου είναι ςτακερό. Ο πρόβολοσ καταπονείται από γνωςτό ςθμειακό φορτίο ςτο 

ελεφκερο άκρο του. Το υλικό καταςκευισ του είναι χάλυβασ με ςτακερζσ γνωςτζσ ιδιότθτεσ. 

Αντικειμενικι ςυνάρτθςθ είναι το βάροσ του προβόλου, ενϊ οι ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν 

αφοροφν τθ βφκιςθ του ελεφκερου άκρου και τισ ιςοδφναμεσ τάςεισ Von Mises που 

αναπτφςςονται ςτα πεπεραςμζνα ςτοιχεία, όπωσ ςτθν παράγραφο 5.4.  

 

Σχιμα  5.21 Διςδιάςτατοσ πρόβολοσ 

Λόγω τθσ απλισ γεωμετρίασ, θ γζνεςθ του δικτφου δεν απαιτεί τθ χριςθ ειδικοφ 

προγράμματοσ, οπότε εξαλείφονται οι μεγάλεσ κακυςτεριςεισ από τθν επικοινωνία μεταξφ 

GMSH (preprocessor) και Solverize (processor). Ζτςι θ ςφγκριςθ των μεκόδων είναι 

περιςςότερο αντικειμενικι, αφοφ ο χρόνοσ που δαπανάται ςτο βιμα Α είναι πιο ρεαλιςτικόσ.  

Εδϊ πρζπει να λθφκεί υπόψθ, ότι οι επαναλθπτικζσ μζκοδοι επίλυςθσ όπωσ θ Conjugate 

Gradient είναι ευαίςκθτεσ ςτθν αρικμθτικι κατάςταςθ του ςυςτιματοσ. Δθλαδι, αν ζνα 

γραμμικό ςφςτθμα δεν ζχει καλι κατάςταςθ, τότε θ CG κα χρειαςτεί πολφ περιςςότερεσ 

επαναλιψεισ. Θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ ενόσ ςυςτιματοσ ξεπερνά το πλαίςιο αυτισ τθσ 

εργαςίασ. Ροιοτικά, όςο πιο λυγθρόσ είναι ο πρόβολοσ, δθλαδι όςο μεγαλφτερο είναι το μικοσ 

του ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ δφο διαςτάςεισ, τόςο χειρότερθ είναι θ κατάςταςθ του ςυςτιματοσ. 
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Αυτό ςθμαίνει ότι ανάλογα με τισ τιμζσ που παίρνουν οι μεταβλθτζσ ςχεδιαςμοφ, το βιμα Β κα 

ζχει διαφορετικι διάρκεια. Δεδομζνου ότι κα εφαρμοςτεί ζνασ μεταευριςτικόσ αλγόρικμοσ με 

ςτοχαςτικοφσ τελεςτζσ, θ αλλθλουχία των ςχεδιαςμϊν που δοκιμάηονται κα είναι πάντα 

διαφορετικι. Επομζνωσ, θ ςφγκριςθ των τεςςάρων τεχνικϊν δεν ζχει νόθμα, αφοφ ο αρικμόσ 

των επαναλιψεων τθσ CG και άρα ο ςυνολικόσ υπολογιςτικόσ φόρτοσ  κάκε διαδικαςίασ 

βελτιςτοποίθςθσ δεν είναι ίδιοσ. Γι’ αυτό, οι παράμετροι τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ 

επιλζγονται ϊςτε να εξαφανίηεται οποιαδιποτε τυχαιότθτα και να δοκιμάηονται πάντα οι ίδιοι 

ςχεδιαςμοί. Ζτςι καταςτρζφεται θ λειτουργία τθσ μεκόδου βελτιςτοποίθςθσ, αλλά ςε αυτό το 

ςτάδιο, δεν μασ ενδιαφζρει θ τελικι λφςθ, αλλά θ απόδοςθ του αλγορίκμου. Ζχοντασ υπόψθ 

αυτζσ τισ παρατθριςεισ, εφαρμόηεται θ μζκοδοσ Βελτιςτοποίθςθσ Σμινουσ Σωματιδίων με τισ 

ακόλουκεσ παραμζτρουσ: 

                  Αρχικι επιλογι tmax 

10 Gbest 2.0 2.0 0.0 
Πλοι οι ςχεδιαςμοί ζχουν 

            
10 

Πίνακασ 5.9: Ραράμετροι τθσ μεκόδου ΒΣΣ για τθν αρικμθτικι εφαρμογι. 

Το περιβάλλον εκτζλεςθσ είναι διαφορετικό από αυτό που περιγράφτθκε ςτθν ενότθτα 5.1.1 

και χρθςιμοποιικθκε μζχρι τϊρα. Τϊρα χρθςιμοποιείται τετραπφρθνοσ επεξεργαςτισ CPU με 

ςυχνότθτα 4.4 GHz, και καλφτερθ κάρτα γραφικϊν. Θ αλλαγι περιβάλλοντοσ δοκιμϊν ζγινε, εν 

μζρει για να χρθςιμοποιθκοφν πολλοί πυρινεσ ϊςτε θ οι διαδικαςίεσ του λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ να μθν επθρεάηουν τθν απόδοςθ του προγράμματοσ, όπωσ κα γινόταν ςτθ 

διπφρθνθ CPU όταν κα επιςτρατεφονταν και οι δφο πυρινεσ του. Θ υπολογιςτικι ιςχφσ τθσ CPU 

αυξικθκε περιςςότερο από τθν ιςχφ τθσ GPU, οπότε οι διαφορζσ ςτισ αποδόςεισ που 

περιγράφονται ςτθν παράγραφο 5.3.3 αναμζνεται να είναι λιγότερο ζντονεσ. Το νζο 

υπολογιςτικό ςφςτθμα είναι αρκετά ρεαλιςτικό. 

Τα αποτελζςματα τθσ εκτζλεςθσ των τεςςάρων διαδικαςιϊν βελτιςτοποίθςθσ παρουςιάηονται 

παρακάτω. Φαίνεται ότι θ βαςικι βελτίωςθ ςτθν απόδοςθ ζναντι του παραδοςιακοφ ςειριακοφ 

αλγορίκμου ςτθ CPU, προζρχεται από τθ χριςθ GPU ακόμα και όταν θ CPU είναι αξιόλογθ. Θ 

χριςθ των παράλλθλων μοτίβων, που επιςτρατεφουν δφο πυρινεσ τθσ CPU, βελτιϊνει τθν 

απόδοςθ, ειδικά όταν ο ζνασ πυρινασ είναι διαρκϊσ ενεργόσ. Θ βελτίωςθ δεν είναι το ίδιο 

ζντονθ, αλλά δεν μπορεί να αμελθκεί. Να ςθμειωκεί ότι το ςφςτθμα που επιλφεται είναι πολφ 

άςχθμθσ κατάςταςθσ (ill-conditioned). Σε ζνα ςφςτθμα καλφτερθσ κατάςταςθσ, κα δαπανθκεί 

λιγότεροσ χρόνοσ ςτθν επίλυςι του και τα βιματα Α, Β και C κα ζχουν πιο κοντινζσ διάρκειεσ , 

επομζνωσ θ βελτίωςθ λόγω των pipelines κα είναι εντονότερθ. Πμωσ αυτό αφορά γραμμικι, 

ςτατικι ανάλυςθ FEM. Σε μθ γραμμικζσ ι δυναμικζσ αναλφςεισ, το βιμα Β απαιτεί πολφ 

περιςςότερο χρόνο από τα Α και C, οπότε τα μεγζκθ που φαίνονται παρακάτω είναι αρκετά 

αντιπροςωπευτικά.   
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Βακμοί 
Ελευκερίασ 

Αναλφςεισ FEM 
Επαναλιψεισ CG 

ςτθ CPU 
Επαναλιψεισ CG 

ςτθ GPU 

108000 100 28372 30289 

Πίνακασ 5.10 Μζγεκοσ προβλιματοσ 

 
Σχιμα  5.22 Σφγκριςθ απόδοςθσ των διαφόρων τεχνικϊν βελτιςτοποίθςθσ ςε ετερογενζσ 

υπολογιςτικό περιβάλλον 

Ποςοςτιαία Μείωςθ Απαιτοφμενου Χρόνου 

Σειριακόσ αλγόρικμοσ CPU  →  Σειριακόσ αλγόρικμοσ GPU  75% 

Σειριακόσ αλγόρικμοσ GPU  →  Pipelines (βαςικι εκδοχι) 4% 

Σειριακόσ αλγόρικμοσ GPU  →  Pipelines (βελτιωμζνθ εκδοχι) 18% 

Σειριακόσ αλγόρικμοσ CPU  →  Pipelines (βελτιωμζνθ εκδοχι) 79% 

Πίνακασ 5.11 Ροςοςτιαία μείωςθ απαιτοφμενου χρόνου 

110.15 

27.68 26.70 22.69 

CPU only GPU only GPU Pipeline GPU Pipeline
Modified

Σφγκριςθ απόδοςθσ 

Διάρκεια ςε min 
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Ανακεθαλαίυζη και ιδέερ για πεπεηαίπυ έπεςνα 

Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάςτθκαν οι μζκοδοι Βελτιςτοποίθςθσ Σμινουσ Σωματιδίων, 

Διαφορικισ Εξζλιξθσ και Στρατθγικϊν Εξζλιξθσ, δοκιμάςτθκαν ςε ζναν αρικμό προβλθμάτων 

αξιολόγθςθσ και εφαρμόςτθκαν για το βζλτιςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν. Ταυτόχρονα ζγινε 

προςπάκεια να αξιοποιθκεί θ ςυνικωσ ανεκμετάλλευτθ αλλά εντυπωςιακι υπολογιςτικι ιςχφσ 

των GPU, για τθ δραςτικι μείωςθ του χρόνου ανάλυςθσ με τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων. Ζπειτα, ενςωματϊκθκαν ςτο λογιςμικό Solverize οι δυνατότθτεσ βελτιςτοποίθςθσ 

και επίλυςθσ γραμμικϊν ςυςτθμάτων με χριςθ GPU. Τζλοσ εφαρμόςτθκε ο ςυνδυαςμόσ των 

παραπάνω προγραμμάτων ςε ζνα πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ μεγζκουσ διατομϊν και ζγινε 

ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ ςειριακι αντιμετϊπιςθ ςε CPU που χρθςιμοποιείται παραδοςιακά. 

Φυςικι ςυνζχεια τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ αξιοποίθςθ τθσ GPU για μθ γραμμικζσ, δυναμικζσ 

αναλφςεισ FEM με τθ χριςθ υποφορζων. Στον κλάδο τθσ  βελτιςτοποίθςθσ, ενδιαφζρον ζχει να 

ερευνθκεί θ απόδοςθ των μακθματικϊν μεκόδων βελτιςτοποίθςθσ, όπου το μεγαλφτερο 

υπολογιςτικό κόςτοσ ζχει θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ, ςε ετερογενι υπολογιςτικά ςυςτιματα 

CPU & GPU. Πςον αφορά τισ μεταευριςτικζσ μεκόδουσ, θ εφρεςθ παράλλθλων μοτίβων που να 

εκμεταλλεφονται πλιρωσ τθν υπολογιςτικι ιςχφ του ετερογενοφσ ςυςτιματοσ είναι το επόμενο 

αντικείμενο που κα αςχολθκεί ο γράφων.
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Παπάπηημα Α: Ιζοπαπαμεηπικά εξαεδπικά 

ζηοισεία οκηώ κόμβυν 

Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται ζνα εξαεδρικό ιςοπαραμετρικό ςτοιχείο οκτϊ κόμβων (Hexa 8) 

ςτο Καρτεςιανό και ςτο φυςικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων. 

 
Σχιμα A Εξαεδρικό ιςοπαραμετρικό ςτοιχείο τριςδιάςτατθσ ελαςτικότθτασ οκτϊ κόμβων 

Συναρτιςεισ ςχιματοσ: 
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Οι  ςυντεταγμζνεσ       και οι μετατοπίςεισ       ενόσ ςθμείου του πεπεραςμζνου ςτοιχείου 

ςτο Καρτεςιανό ςφςτθμα ςυντεταγμζνο εκφράηονται ςυναρτιςει των αντίςτοιχων επικόμβιων 

μεγεκϊν (του Καρτεςιανοφ ςυςτιματοσ) με τθ βοικεια των ςυναρτιςεων ςχιματοσ. 
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Ιακωμβιανό μθτρϊο τθσ απεικόνιςθσ: 

, -  [

         

         

         

]  

[
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  ]
 
 
 
 
 
 

 
(Α.3) 

 

Και το αντίςτροφο: 
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Μθτρϊο παραμόρφωςθσ: 

, -  ,  -,  - 
(6x24)     (6x9)(9x24) 

(Α.5) 
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Και 
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(Α.7) 

 

Οι όροι                  του μθτρϊου ,  - αποτελοφν τισ παραγϊγουσ των ςυναρτιςεων 

ςχιματοσ και δίνονται από τουσ τφπουσ: 
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Μθτρϊο Στιβαρότθτασ:     [k] (     ) 

, -  ∫ ∫ ∫, (     )-  , -  
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(Α.9) 

 

Ππου το μθτρϊο ελαςτικότθτασ [Ε] (   ) είναι: 
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(Α.10) 

 

Αρικμθτικι ολοκλιρωςθ: 

Για τον υπολογιςμό του μθτρϊου ςτιβαρότθτασ χρθςιμοποιείται θ αρικμθτικι ολοκλιρωςθ 

κατά Gauss. Το ολοκλιρωμα τθσ τριςδιάςτατθσ ςυνάρτθςθσ τθσ ςχζςθσ (Α.9) προςεγγίηεται 

από το ςτακμιςμζνο άκροιςμα των τιμϊν τθσ ςυνάρτθςθσ ςε κατάλλθλα επιλεγμζνα ςθμεία. 

  ∫ ∫ ∫ (     )
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(Α.11) 
 

Ππου: 

1)   είναι θ υπό ολοκλιρωςθ ςυνάρτθςθ τθσ ςχζςθσ (Α.9) 

2) (        ) είναι τα ςθμεία Gauss, ςτα οποία υπολογίηεται θ τιμι τθσ   

3) Το γινόμενο          είναι ο ςυντελεςτισ βάρουσ κακενόσ από τα ςθμεία Gauss 

4)   είναι θ τάξθ τθσ ολοκλιρωςθσ Gauss. 
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Για τα εξαεδρικά οκτακομβικά ςτοιχεία θ απαιτοφμενθ τάξθ είναι    , ϊςτε να 

ελαχιςτοποιοφνται τα ςφάλματα ολοκλιρωςθσ. Ο κανόνασ  ολοκλιρωςθσ Gauss 2x2 ςτισ 3 

διαςτάςεισ χρθςιμοποιεί ςυνολικά 8 ςθμεία Gauss, ςτισ κζςεισ: 
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(Α.12) 
 

με τον ίδιο ςυντελεςτι βάρουσ ςε όλα τα ςθμεία: 

                             (Α.13) 
 

 
Σχιμα B Σθμεία Gauss ςτο Hexa 8 
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Υπολογιςμόσ τάςεων: 

Αφοφ επιλυκεί το γραμμικό ςφςτθμα και βρεκοφν οι μετατοπίςεισ ςε κάκε βακμό ελευκερίασ, 

τo διάνυςμα των τάςεων υπολογίηεται από τθ ςχζςθ: 

* +  , - , - * + (Α.14) 
 

Ππου 

 , - (   ) και , - (    ) είναι τα προθγοφμενα μθτρϊα ελαςτικότθτασ και 

παραμόρφωςθσ αντίςτοιχα 

 * +  (    ) είναι το διάνυςμα των επικόμβιων μετατοπίςεων του ςτοιχείου ςτο 

Καρτεςιανό ςφςτθμα. 

 * +  (   ) είναι το διάνυςμα των τάςεων ςε ζνα ςθμείο του ςτοιχείου. 

* +  *                            +  (Α.15) 
 

Θ παραπάνω ςχζςθ μπορεί να υπολογίςει τισ τάςεισ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του ςτοιχείου, 

αντικακιςτϊντασ ςτο μθτρϊο , - τισ ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου ςτο φυςικό ςφςτθμα (ξ, θ, η). 

Ωςτόςο το πεδίο τάςεων (όπωσ και το πεδίο παραμορφϊςεων) προζρχεται από παραγϊγιςθ 

του πεδίου μετατοπίςεων, οπότε ζχει μειωμζνθ ακρίβεια. Γενικά οι τάςεισ υπολογίηονται με 

μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτα ςθμεία Gauss. Ζπειτα χρθςιμοποιϊντασ τισ ςυναρτιςεισ ςχιματοσ, 

γίνεται παρεμβολι ςτα ςθμεία που χρειάηονται ςτο εκάςτοτε πρόβλθμα. 

Βζβαια οι ςυναρτιςεισ ςχιματοσ τθσ ιςοπαραμετρικισ κεϊρθςθσ υπολογίηουν ζνα 

οποιοδιποτε μζγεκοσ (κζςθ, μετατόπιςθ, τάςθ) ςε κάποιο ςθμείο του ςτοιχείου, 

χρθςιμοποιϊντασ τα αντίςτοιχα επικόμβια μεγζκθ, δθλαδι ςτα ςθμεία  

(     )   (        ). Τα ςθμεία Gauss όμωσ βρίςκονται ςτο εςωτερικό του ςτοιχείου. 

Ρριν χρθςιμοποιθκοφν οι ςυναρτιςεισ ςχιματοσ, ορίηεται ζνα νζο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων 

(     ), ςτο οποίο τα ςθμεία Gauss ζχουν ςυντεταγμζνεσ (     )   (        ) και οι 

κόμβοι του ςτοιχείου (     )   ( √   √   √ ). Στο νζο αυτό ςφςτθμα τα ςθμεία Gauss 

κεωροφνται κόμβοι ενόσ νζου «ςτοιχείου Gauss» ςτο εςωτερικό του ιςοπαραμετρικοφ, όπωσ 

φαίνεται ςτο Σχιμα B. Στο ςτοιχείο Gauss μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι ςυναρτιςεισ 

ςχιματοσ του ιςοπαραμετρικοφ ςτοιχείου που ζχει τον ίδιο αρικμό κόμβων. Ζτςι οι τάςεισ ςτα 

ςθμεία Gauss παρεμβάλλονται ςε ςθμεία του εςωτερικοφ του (interpolation) ι του εξωτερικοφ 

του (extrapolation), αρκεί να μθν ξεπεραςτοφν τα όρια του ιςοπαραμετρικοφ ςτοιχείου. 
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Τα εξαεδρικά ιςοπαραμετρικά ςτοιχεία με 8 κόμβουσ ζχουν 8 ςθμεία Gauss, άρα οι 

ςυναρτιςεισ ςχιματοσ είναι οι ίδιεσ ςτο ιςοπαραμετρικό ςτοιχείο και ςτο «ςτοιχείο Gauss”. Για 

τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ κα υπολογίηονται οι τάςεισ ςτο κζντρο του ςτοιχείου:  

(        )  √ (        )  (     ) 

  (     )   
 

 
          

(Α.16) 
 

Αφοφ βρεκεί το διάνυςμα των τάςεων ςτο κζντρο κάκε ςτοιχείου, υπολογίηεται θ ιςοδφναμθ 

τάςθ Von Mises και ελζγχεται με το όριο διαρροισ του υλικοφ. Για τθν περίπτωςθ τθσ 

τριςδιάςτατθσ ελαςτικότθτασ ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται: 
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(Α.17) 
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