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BIBLIOTEKA PODSTAWOWYCH KLAS MACIERZOWYCH. 

CZĘŚĆ II 
 

Streszczenie. Język C++ nie wspiera bezpośrednio realizacji operacji macierzowych 

na macierzach pełnych (implementacja każdej operacji wymaga zapisu bloku pętli); 

w ogóle też nie obsługuje technik rzadkiego zapisu macierzy. Skutkuje to niepotrzebnym 

powielaniem tych samych fragmentów kodu i koniecznością optymalizowania każdego 

z nich z osobna. Nieuniknione jest też pogorszenie czytelności kodu, spowodowane 

zastąpieniem czystego zapisu algebraicznego fragmentami kodu realizującego 

te operacje. Aby zlikwidować ten problem i przyspieszyć tworzenie oprogramowania 

optymalizującego rozpływ mocy w systemie elektroenergetycznym (intensywnie 

wykorzystującego operacje macierzowe), stworzono bibliotekę klas języka C++, standa-

ryzującą zapis operacji algebraicznych na macierzach w tym języku. Biblioteka została 

stworzona w ramach projektu badawczego N511 001 32/0852. 

 

Słowa kluczowe: wektor, macierz, macierz rzadka, C++, programowanie obiektowe 

 

 

BASE MATRIX CLASSES LIBRARY.  

PART II 
 

Summary. The C++ language does not directly support matrix algebra 

(implementing every operation requires open-coding a loop); it also does not support 

sparse matrix techniques. The end effect are code duplication and the necessity of 

optimising each independent code block separately. One cannot also avoid code 

readability degradation, caused by replacing a clean algebraic form with C++ code 

snippets. To solve this problem and improve code creation time (especially in case of the 

OPF-problem solving software, being developed as a part of a research project), a C++ 

class library was created. The library consists of classes implementing basic algebraic 

operations on simple and sparse matrices. The work was funded from the science budget 

as the research project No N511 001 32/0852. 
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1. WSTĘP 

 

W pierwszej części artykułu [1] została opisana klasa matrix, stanowiąca obiektową 

abstrakcję macierzy pełnej. Ze względu na rozmiar problemów występujących w zagadnie-

niach optymalizacyjnych (i nie tylko), stosowanie macierzy pełnych prowadziłoby jednak 
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do niepotrzebnego spowolnienia procesu obliczeniowego i marnowania zasobów komputera. 

Naturalne w takich przypadkach jest zastosowanie technik rzadkiego zapisu macierzy, 

w których obudowanie kodu odpowiedzialnego za dostęp do danych obiektową fasadą daje 

zdecydowanie większe zyski (jeżeli chodzi o wygodę wykorzystania i niezawodność 

tworzonego oprogramowania) niż w przypadku wektorów [2] i macierzy pełnych [1]. 

 

 

2. KLASY SPARSE_MATRIX I SPARSE_SUBMATRIX 

 

2.1. Potrzeba implementacji 

 

W przypadku dużych problemów obliczeniowych często rozwiązuje się duże, 

macierzowo zapisane układy równań, przy czym w każdym z równań występuje tylko część 

niewiadomych. Wypełnienie macierzy układu równań może nie przekraczać 50%, czasem 

nawet oscylując w okolicach 10% [3]. 

W takim przypadku zastosowanie klasycznego sposobu zapisu macierzy1 ogranicza roz-

miar rozwiązywanego problemu na dwa sposoby. Po pierwsze, zapis wszystkich elementów 

macierzy wymaga co najmniej n×m×c bajtów pamięci2, co przy wypełnieniu rzędu 10% 

skutkuje marnowaniem pamięci na przechowywanie zerowych elementów, niebiorących 

udziału w obliczeniach i uniemożliwia stworzenie większej macierzy, odpowiadającej proble-

mowi o większym rozmiarze. Po drugie, uwzględnianie elementów zerowych w obliczeniach 

skutkuje marnowaniem mocy obliczeniowej mikroprocesora, wykonującego sekwencję często 

skomplikowanych obliczeń tylko po to, by przemnożyć następnie wynik przez zero. 

Rozwiązaniem jest rzadki zapis macierzy, w którym przechowuje się w pamięci 

wyłącznie elementy o niezerowej wartości. Istnieje wiele sposobów zapisu macierzy rzadkich 

w pamięci komputera, ściśle dostosowanych do konkretnych zastosowań obliczeniowych [4]. 

Na potrzeby opisywanej biblioteki matematycznej stworzono nowy, uniwersalny format 

zapisu, bazujący na standardzie CRS [5] i opisany w [3,6]. 

Ponadto, wiele macierzy opisujących układy równań tworzy się z niezależnych 

fragmentów, przy czym istotne jest zagwarantowanie nienachodzenia na siebie elementów 

leżących w tych fragmentach. W celu znaczącego uproszczenia tego zadania, a także 

wyeliminowania błędów mogących pojawić się przy zapełnianiu takich macierzy, można 

zastosować abstrakcję widoku macierzy rzadkiej, umożliwiającą stosowanie adresowania 

względnego o ograniczonym zasięgu. 

                                                 
1 W postaci sekwencji n×m wszystkich elementów macierzy. 
2 Gdzie n i m to liczba wierszy i kolumn macierzy, a c – liczba bajtów potrzebnych do zapisania pojedynczego 

elementu tej macierzy. 
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2.2. Założenia 

Klasa sparse_matrix stanowi obiektową reprezentację macierzy rzadkiej w pamięci 

operacyjnej komputera. Podstawowym założeniem jest wykorzystanie jako elementów 

macierzy wyłącznie tych typów danych, których inicjalizacja następuje przez wypełnienie 

zerami obszaru danych przechowującego wartość. 

Pozostałe założenia projektowe są następujące: 

 tworzenie macierzy zawsze z określoną liczbą wierszy i kolumn, większą od zera, 

 indeksacja wierszy i kolumn od 1 do założonego rozmiaru macierzy, 

 domyślna weryfikacja indeksów przy odwołaniach do pojedynczych elementów, 

z opcjonalną rezygnacją z weryfikacji w zastosowaniach wymagających najwyższej 

wydajności, 

 możliwość zmiany rozmiaru macierzy przez wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn 

w dowolnym miejscu macierzy. 

Dodatkowo, klasa sparse_submatrix stanowi obiektową reprezentację widoku wycinka 

macierzy rzadkiej, umożliwiającą ograniczenie zasięgu działań przeprowadzanych na ma-

cierzy do wycinka o określonym rozmiarze, zakotwiczonego w wybranych wierszu i kolum-

nie macierzy. Stosowanie widoków macierzy umożliwia stosowanie adresowania względ-

nego, co przydaje się przy zapisywaniu macierzy reprezentujących złożone układy równań3.  

2.3. Sposób zapisu elementów macierzy rzadkiej w pamięci komputera 

Klasa sparse_matrix przechowuje informacje o wszystkich wierszach macierzy 

rzadkiej (w tym wierszach pustych). Każdy wiersz opisany jest deskryptorem o następującej 

postaci: 

struct rowdesc { 

 unsigned int num_nonzero; 

 unsigned int capacity; 

 unsigned int diagindex; 

 sparse_matrix_element<T> el[]; 

}; 

Deskryptor taki zawiera informacje o liczbie niezerowych elementów w danym wierszu 

(num_nonzero), aktualnej liczbie elementów możliwych do zmieszczenia w wierszu bez ko-

nieczności realokowania pamięci (capacity) oraz indeksie elementu znajdującego się 

na głównej przekątnej macierzy w danym wierszu (diagindex, -1 jeśli element ten nie wystę-

puje w danym wierszu). 

Struktura deskryptora wiersza sama w sobie zawiera wartości poszczególnych elementów 

niezerowych zapisanych w tym wierszu (tablica dynamiczna el). Klasa sparse_matrix dy-

                                                 
3 Na przykład, układy równań rozwiązywane w procesie wyznaczania rozpływu mocy i optymalnego rozpływu 

mocy w systemie elektroenergetycznym [7]. 



88  R. Sokół 

 

namicznie realokuje pamięć, jeśli wiersz ma zawierać więcej elementów, niż pozwala na to 

aktualny rozmiar bufora4. 

Poszczególne elementy niezerowe macierzy rzadkiej są zapisane w pamięci jako następu-

jące struktury, przechowujące numer kolumny, w której znajduje się dany element (Coordi-

nate) oraz jego wartość (Value): 

template <class T> struct sparse_matrix_element 

{ 

 unsigned int Coordinate; 

 T Value; 

}; 

W miarę wstawiania nowych elementów niezerowych w wierszu tablica elementów nie-

zerowych jest porządkowana w kolejności rosnących numerów kolumn. Umożliwia to stoso-

wanie wyszukiwania binarnego5 tak przy wstawianiu nowych elementów w wierszu, jak 

i przy losowym wyszukiwaniu elementów znajdujących się w konkretnych wierszu i kolum-

nie macierzy. 

Strukturę zapisu informacji w pamięci stosowaną przed klasę sparse_matrix 

przedstawiono graficznie na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Struktura wewnętrzna opisywanej klasy sparse_matrix 

Fig. 1. Internal structure of the sparse_matrix class storage 

2.4. Definicja klas 

Definicja klasy sparse_matrix została przedstawiona na listingu 1, a klasy 

sparse_submatrix – na listingu 2. 

                                                 
4 Powoduje to spadek wydajności w przypadku wstawiania dużej liczby elementów w jednym wierszu. 

W punkcie 2.7.4 szerzej przedstawiono ten problem oraz jego rozwiązanie. 
5 Metoda bisekcji. 
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Listing 1 

Definicja klasy sparse_matrix 

template <class T> 

struct sparse_matrix_element 

{ 

 unsigned int Coordinate; 

 T Value; 

 inline sparse_matrix_element(); 

 inline sparse_matrix_element(const unsigned int, const T); 

}; 

 

template <class T> 

struct sparse_matrix_element_range 

{ 

 public: 

 ~sparse_matrix_element_range(); 

 inline unsigned int NumElements() const throw(); 

 inline const sparse_matrix_element<T> & operator [] (const unsigned int i) 

const throw(); 

 private: 

 unsigned int num; 

 protected: 

 sparse_matrix_element_range(const unsigned int capacity = 0); 

 sparse_matrix_element<T> *el; 

 friend class sparse_matrix<T>; 

}; 

 

template <class T> class sparse_matrix 

{ 

 

 public: 

 

 sparse_matrix(const unsigned int rows, const unsigned int columns); 

 sparse_matrix(const sparse_matrix &m); 

 ~sparse_matrix() throw(); 

 sparse_matrix<T> & operator = (const sparse_matrix<T>&); 

 

 void SetAllocationDelta(unsigned short int) throw(); 

 inline unsigned short int GetAllocationDelta() const throw(); 

 void SetRowCapacity(unsigned int Row, const unsigned int Capacity); 

 

 inline unsigned int Columns() const throw(); 

 inline unsigned int Rows() const throw(); 

 

 unsigned int SizeOf() const throw(); 

 unsigned int Capacity() const throw(); 

 void Clear() throw(); 

 void ClearRow(unsigned int row); 

 

 const T operator () (unsigned int Row, unsigned int Column) const; 

 T & operator () (unsigned int Row, unsigned int Column); 

 void ZeroElement(unsigned int Row, unsigned int Column); 

 

 bool operator == (const sparse_matrix<T> &m) const throw(); 

 inline bool operator != (const sparse_matrix<T> &m) const throw(); 
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 sparse_matrix<T> operator * (const sparse_matrix<T>&) const; 

 vector<T> operator * (const vector<T>&) const; 

 sparse_matrix<T> operator & (const vector<T>&) const; 

 sparse_matrix<T> & operator &= (const vector<T>&); 

 

 sparse_matrix<T> & operator += (const sparse_matrix<T>&); 

 sparse_matrix<T> & operator -= (const sparse_matrix<T>&); 

 sparse_matrix<T> & operator *= (const T); 

 sparse_matrix<T> & operator /= (const T); 

 

 unsigned int NumNonZeroElements() const; 

 unsigned int NumNonZeroElements(unsigned int row) const; 

 sparse_matrix_element<T> ReadNonZeroElement(unsigned int row, const unsigned 

int i) const; 

 T & AccessNonZeroElement(unsigned int row, const unsigned int i); 

 void DeleteNonZeroElement(unsigned int row, const unsigned int i); 

 T DiagonalElement(unsigned int row) const; 

 unsigned int DiagonalElementIndex(unsigned int row) const; 

 

 unsigned int NumNonZeroElementsInRange(unsigned int row, unsigned int from, 

unsigned int to) const; 

 sparse_matrix_element_range<T> * ReadNonZeroElementsInRange(unsigned int row, 

unsigned int from, unsigned int to) const; 

 

 sparse_matrix<T> Transpose() const; 

 void Optimize(const T Threshold); 

 void OptimizeRow(unsigned int Row, const T Threshold); 

 

 void InsertRows(unsigned int Row, unsigned int NumRows); 

 inline void InsertRow(unsigned int Row); 

 void AddRows(unsigned int NumRows); 

 inline void AddRow(); 

 

 void InsertColumns(unsigned int Column, unsigned int NumColumns); 

 inline void InsertColumn(unsigned int Column); 

 void AddColumns(unsigned int NumColumns); 

 inline void AddColumn(); 

 

 private: 

 unsigned int w, h; 

 struct rowdesc { 

  unsigned int num_nonzero; 

  unsigned int capacity; 

  unsigned int diagindex; 

  sparse_matrix_element<T> el[]; 

  unsigned int column_search(const unsigned int zero_based_column) throw(); 

  unsigned int insertion_pos(const unsigned int zero_based_column) throw(); 

  void optimize(const T Threshold); 

 } **rows; 

 

 struct rowdesc * new_row() throw(); 

 void upsize_row(const unsigned int rindex); 

 unsigned short int alloc_delta; 

 

}; 
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Listing 2 

Definicja klasy sparse_submatrix 

template <class T> class sparse_submatrix 

{ 

 

 public: 

 

 sparse_submatrix(sparse_matrix<T>&); 

 sparse_submatrix(sparse_matrix<T>&, const unsigned int r, const unsigned int 

c, const unsigned int h, const unsigned int w); 

 sparse_submatrix(const sparse_submatrix<T>&); 

 ~sparse_submatrix(); 

 

 void SetBounds(unsigned int r, unsigned int c, const unsigned int h, const 

unsigned int w); 

 

 void MoveBy(signed int r, signed int c); 

 

 sparse_submatrix & operator = (const sparse_submatrix<T>&); 

 sparse_submatrix & operator = (const sparse_matrix<T>&); 

 

 sparse_submatrix & operator += (const sparse_matrix<T>&); 

 

 sparse_submatrix & operator *= (const T); 

 

 vector<T> operator * (const vector<T>&) const; 

 

 operator sparse_matrix<T>() const; 

 

 inline unsigned int Columns() const throw(); 

 inline unsigned int Rows() const throw(); 

 

 void Clear(); 

 void SetDiagonal(const T); 

 

 sparse_matrix<T> Transpose() const; 

 

 unsigned int NumNonZeroElements(const unsigned int row) const; 

 sparse_matrix_element<T> ReadNonZeroElement(unsigned int row, const unsigned 

int i) const; 

 T & AccessNonZeroElement(unsigned int row, const unsigned int i); 

 

 const T operator () (unsigned int Row, unsigned int Column) const; 

 T & operator () (unsigned int Row, unsigned int Column); 

 

 protected: 

 sparse_matrix<T> &M; 

 unsigned int x, y, w, h; 

 mutable unsigned int cached_row; 

 mutable sparse_matrix_element_range<T> *cache; 

 void cache_submatrix_row(const unsigned int) const; 

 inline void flush_cache() const throw() { cached_row = (unsigned int) -1; } 

 

}; 
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2.5. Korzystanie z klasy 

2.5.1. Tworzenie i niszczenie obiektów macierzy 

Klasa sparse_matrix jest szablonem języka C++ pozbawionym konstruktora domyślne-

go. Przy tworzeniu nowego obiektu macierzy rzadkiej należy podać rozmiar tworzonej 

macierzy, liczony w wierszach i kolumnach oraz typ danych przechowywanych w macierzy: 

sparse_matrix<double> M(10,20); 

lub 

sparse_matrix <double> *M; 

... 

M = new sparse_matrix<double> (10,20); 

Możliwe jest wykorzystanie operatora przypisania (lub konstruktora kopiującego) w celu 

stworzenia nowej macierzy rzadkiej na bazie zawartości już istniejącej lub przepisania zawar-

tości jednej macierzy rzadkiej do drugiej, przy czym rozmiar macierzy docelowej jest zmie-

niany na zgodny ze źródłową: 

sparse_matrix<float> A(10,20); 

... 

sparse_matrix<float> B = A; 

sparse_matrix<float> C(7,8); 

... 

C = A; 

Początkowo macierz nie zawiera żadnych elementów, co odpowiada wypełnieniu 

elementami zerowymi. Jeżeli w pewnym momencie działania programu niezbędne jest 

przywrócenie tego stanu, należy użyć metody Clear():6 

sparse_matrix<double> A(100,200); 

... 

A.Clear(); 

W momencie niszczenia obiektu klasy sparse_matrix pamięć przechowująca zawartość 

macierzy rzadkiej jest automatycznie zwalniana. 

2.5.2. Zmiana rozmiaru macierzy 

W każdej chwili możliwe jest zmodyfikowanie rozmiaru istniejącej macierzy rzadkiej 

przez wykorzystanie jednej z metod wymienionych w tabeli 1. 

                                                 
6 Ponieważ wypełnianie macierzy rzadkiej wartościami niezerowymi nie jest w praktyce potrzebne i doprowa-

dziłoby do marnotrawstwa pamięci operacyjnej i spowolnienia działania programu, klasa sparse_matrix nie 

jest wyposażona w metodę Fill(). 
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Tabela 1 

Metody związane ze zmianą rozmiaru macierzy 

Nazwa metody Działanie 
InsertColumn(i) Wstawia nową kolumnę w pozycji i-tej kolumny. Rozmiar macierzy 

zwiększa się o jedną kolumnę. Nowa kolumna wypełniona jest 

wartościami zerowymi. Pozostałe kolumny są rozsuwane, a ich 

zawartość nie ulega zmianie. 
AddColumn() Dodaje nową, pustą kolumnę na końcu macierzy. 

InsertColumns(i, n) Wstawia n nowych kolumn w pozycji i-tej kolumny. Rozmiar macie-

rzy zwiększa się o n kolumn. Nowe kolumny wypełnione są 

wartościami zerowymi. Pozostałe kolumny są rozsuwane, a ich 

zawartość nie ulega zmianie. 

AddColumns(n) Dodaje n nowych, pustych kolumn na końcu macierzy. 
InsertRow(i) Wstawia nowy wiersz w pozycji i-tego wiersza. Rozmiar macierzy 

zwiększa się o jeden wiersz. Nowy wiersz wypełniony jest 

wartościami zerowymi. Pozostałe wiersza są rozsuwane, a ich 

zawartość nie ulega zmianie. 

AddRow() Dodaje nowy, pusty wiersz na końcu macierzy. 

InsertRows(i, n) Wstawia n nowych wierszy w pozycji i-tego wiersza. Rozmiar macie-

rzy zwiększa się o n wierszy. Nowe wiersze wypełnione są 

wartościami zerowymi. Pozostałe wiersze są rozsuwane, a ich 

zawartość nie ulega zmianie. 
AddRows(n) Dodaje n nowych, pustych wierszy na końcu macierzy. 

DeleteColumn(i) Usunięcie i-tej kolumny. Rozmiar macierzy zmniejsza się o jedną 

kolumnę. Pozostałe kolumny nie ulegają zmianie. 

DeleteColumns(i, n) Usunięcie n kolumn poczynając od i-tej. Rozmiar macierzy zmniej-

sza się o n kolumn. Pozostałe kolumny nie ulegają zmianie. 

DeleteRow(i) Usunięcie i-tego wiersza. Rozmiar macierzy zmniejsza się o jeden 

wiersz. Pozostałe wiersze nie ulegają zmianie. 

DeleteRows(i, n) Usunięcie n wierszy poczynając od i-tego. Rozmiar macierzy zmniej-

sza się o n wierszy. Pozostałe wiersze nie ulegają zmianie. 

2.5.3. Pobieranie informacji o macierzy 

W tabeli 2 przedstawiono wszystkie metody związane z pobieraniem informacji 

o macierzy rzadkiej i jej zawartości. 

Tabela 2 

Metody związane z pobieraniem informacji o macierzy 

Nazwa metody Działanie 

Rows() Zwraca liczbę wierszy macierzy. 

Columns() Zwraca liczbę kolumn macierzy. 
SizeOf() Zwraca ilość pamięci zajmowanej przez macierz i jej zawartość 

(w bajtach). 
Capacity() Zwraca liczbę elementów niezerowych, które mogą zmieścić się w pa-

mięci, zanim dojdzie do automatycznej alokacji większego bloku 

pamięci. Metoda użyteczna w celach diagnostycznych. 

NumNonZeroElement() Zwraca liczbę wszystkich niezerowych elementów zapisanych w obiek-

cie macierzy rzadkiej. Metoda użyteczna w celach diagnostycznych 

i statystycznych. 
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2.5.4. Dostęp do elementów macierzy 

Dostęp do poszczególnych elementów macierzy rzadkiej jest możliwy na trzy sposoby: 

 Losowy. W przypadku odczytywania elementu macierzy klasa wyszukuje element 

o podanym indeksie wiersza i kolumny. Jeśli taki element istnieje, zwracana jest jego 

wartość; w przeciwnym przypadku zwracane jest zero.  

W przypadku zapisu do elementu klasa wyszukuje element o podanym indeksie wier-

sza i kolumny lub tworzy go w macierzy, jeśli element ten dotychczas nie istniał (czyli 

miał wartość zero). Następnie zwraca referencję do wyszukanego elementu, umożli-

wiając przypisanie mu dowolnej wartości. 

sparse_matrix<double> A(10,10); 

A(1,1) = 1.0; 

A(10,10) = 10.0; 

std::cout << A(1,1) << " " << A(10,10) << std::endl; 

Ponieważ wyszukanie elementu o podanym numerze wiersza i kolumny wymaga 

przejrzenia elementów znajdujących się w danym wierszu, operacja ta jest stosunko-

wo wolna. W przypadku zapisywania elementów w macierzy rzadkiej jest to 

nieuniknione, jednak przy odczytywaniu jej zawartości należy korzystać z dostępu 

sekwencyjnego. 

 Sekwencyjny. Jedynym sposobem wykorzystania przechowywanej przez macierz 

rzadką informacji nie tylko o wartości elementów, ale też o ich położeniu, jest sek-

wencyjny odczyt elementów w poszczególnych wierszach. Polega on na odczytaniu 

liczby n niezerowych elementów leżących w i-tym wierszu, a następnie pobraniu n par 

j,v, gdzie j to indeks kolumny, w którym znajduje się dany element, a v – jego war-

tość. Liczbę niezerowych elementów w i-tym wierszu odczytuje metoda NumNonZero-

Elements(i), a wartość k-tego niezerowego elementu w i-tym wierszu – metoda 

ReadNonZeroElement(i, k). W przypadku potrzeby dokonywania zmian niezero-

wych elementów można posłużyć się w zamian metodą AccessNonZeroEle-

ment(i, k), zwracającą referencję do niezerowego elementu. 

Poszczególnie niezerowe elementy macierzy są przechowywane jako struktury typu 

sparse_matrix_element, której definicja znajduje się na listingu 1. 

sparse_matrix<double> A(10,10); 

... 

unsigned int i, k, n; 

sparse_matrix_element<double> E; 

for (i = 1; i <= A.Rows(); ++i) { 

   n = A.NumNonZeroElements(i); 

   for (k = 0; k < n; ++k) { 

      E = A.ReadNonZeroElement(i, k); 

      std::cout << "A(" << i << "," << E.Coordinate << ") = " 

           << E.Value << std::endl; 

   } 

} 
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 Sekwencyjny blokowy. W przypadku potrzeby odczytania elementów niezerowych 

leżących pomiędzy dwiema wybranymi kolumnami macierzy można posłużyć się 

specjalnym trybem odczytu blokowego. Metoda NumNonZeroElementsInRan-

ge(i, j, k) zwraca liczbę elementów niezerowych znajdujących się w i-tym wier-

szu pomiędzy j-tą i k-tą kolumną włącznie. Z kolei metoda ReadNonZeroElementsIn-

Range(i, j, k) zwraca strukturę typu sparse_matrix_element_range, zawierają-

cą zbiór niezerowych elementów spełniających podane kryterium wyszukiwania7. 

Ponadto, z racji częstego występowania w różnorodnych algorytmach numerycznych 

odczytywania elementów znajdujących się na głównej przekątnej macierzy, dostępne są me-

tody DiagonalElement(i) (zwracająca wartość elementu na głównej przekątnej w i-tym 

wierszu) oraz DiagonalElementIndex(i) (zwracająca indeks elementu – w rozumieniu nie-

zerowych elementów leżących w i-tym wierszu – elementu znajdującego się na głównej 

przekątnej). 

Z powodu braku istnienia takiej potrzeby nie został zaimplementowany dostęp do ele-

mentów macierzy z pominięciem weryfikacji indeksów. Straty wydajności wynikające 

z weryfikacji indeksów są dalece mniejsze od zysków wynikających z rzadkiego zapisu 

macierzy i nie usprawiedliwiają zmniejszania niezawodności programu. 

2.5.5. Przetwarzanie macierzy 

Klasa sparse_matrix zawiera metody umożliwiające bezpośrednie przetwarzanie 

zawartości macierzy rzadkiej. Listę takich metod przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 

Metody związane z przetwarzaniem zawartości macierzy rzadkiej 

Nazwa metody Działanie 
Transpose() Zwraca nowy obiekt macierzy rzadkiej, zawierający macierz 

transponowaną8. 
ClearRow(i) Likwiduje wszystkie niezerowe elementy w i-tym wierszu 

macierzy. 
ZeroElement(i,j) Likwiduje element niezerowy znajdujący się w j-tej kolumnie 

i-tego wiersza (o ile istnieje). 
DeleteNonZeroElement(i,k) Likwiduje k-ty element niezerowy w i-tym wierszu macierzy. 

                                                 
7 Ten zoptymalizowany mechanizm odczytywania elementów niezerowych leżących w pewnym wycinku wier-

sza macierzy rzadkiej jest wykorzytywany przez klasę widoku fragmentu macierzy rzadkiej (sparse_subma-

trix). 
8 W przypadku konieczności odczytywania elementów macierzy rzadkiej kolumnami, a nie wierszami, zdecydo-

wanie bardziej wydajne jest transponowanie macierzy i odczytywanie macierzy transponowanej wierszami 

w sposób sekwencyjny. 
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2.5.6. Operacje na macierzach 

Klasa sparse_matrix wykorzystuje mechanizm przeciążania operatorów języka C++ 

w celu uproszczenia zapisu operacji macierzowych. Lista przeciążonych operatorów (wraz 

z opisem ich znaczenia) zgromadzona została w tabeli 4. 

Tabela 4 

Operatory macierzowe 

Nazwa operatora Działanie 

operator == () Zwraca true, jeżeli dwie macierze mają identyczne rozmiary oraz za-

wartość (false w przeciwnym przypadku)9. 

operator != () Zwraca true, jeżeli dwie macierze różnią się rozmiarem lub zawartością 

(false w przeciwnym przypadku). 

operator * (M) Zwraca nową macierz, zawierającą efekt mnożenia macierzy przez 

macierz M. Rozmiary obydwu macierzy muszą być zgodne w rozumieniu 

operacji mnożenia macierzy. 

operator * (V) Zwraca nowy wektor, zawierający efekt mnożenia macierzy przez 

wektor V. Rozmiary macierzy i wektora muszą być zgodne w rozumieniu 

operacji mnożenia macierzy przez wektor. 
operator & (V) Zwraca nową macierz, zawierającą efekt mnożenia macierzy przez macierz 

diagonalną, której elementy na głównej przekątnej zapisane są 

w wektorze V. Rozmiary macierzy i wektora muszą być zgodne w rozumie-

niu operacji mnożenia macierzy. 
operator &= (V) Przemnaża macierz przez macierz diagonalną, której elementy na głównej 

przekątnej zapisane są w wektorze V. Rozmiary macierzy i wektora muszą 

być zgodne w rozumieniu operacji mnożenia macierzy. 

operator += (M) Dodaje do elementów macierzy odpowiadające im elementy macierzy M. 

Rozmiary obydwu macierzy muszą być identyczne. 

operator -= (M) Odejmuje od elementów macierzy odpowiadające im elementy macierzy M. 

Rozmiary obydwu macierzy muszą być identyczne. 

operator *= (k) Przemnaża każdy element macierzy przez skalar k. 
operator /= (k) Dzieli każdy element macierzy przez skalar k. 

2.5.7. Korzystanie z widoków wycinków macierzy 

Klasa sparse_submatrix umożliwia stworzenie obiektu reprezentującego wycinek 

macierzy rzadkiej. Wycinek ten można zapełniać, odczytywać lub czyścić oraz wykonywać 

na nim operacje macierzowe w połączeniu z innymi wycinkami lub macierzami. Wszystkie 

zmiany wprowadzane za pośrednictwem obiektu widoku wycinka macierzy są zapisywane 

w oryginalnej macierzy rzadkiej. 

Tworzenie widoku wycinka macierzy realizowane jest przez konstruktor parametryczny 

klasy sparse_submatrix, pobierający referencję do obiektu macierzy rzadkiej oraz granice 

widoku w postaci współrzędnych początkowych r, c oraz wysokości h (w wierszach) 

i szerokości w (w kolumnach) wycinka. 

                                                 
9 Operatory == i != uwzględniają możliwość istnienia w macierzy rzadkiej elementów oznaczonych jako nieze-

rowe, jednak zawierających w sobie wartość zero. 
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Klasa sparse_submatrix implementuje też zbiór operacji niedostępnych w przypadku 

kompletnej macierzy. Listę tych operacji wymieniono w tabeli 5. 

Tabela 5 

Dodatkowe operacje możliwe do wykonania na obiektach widoku wycinka macierzy rzadkiej 

sparse_submatrix 

Nazwa metody Opis 

SetBounds(r, c, h, w) Zmienia granice wycinka obsługiwanego przez obiekt. Nowy widok 

będzie obejmował elementy znajdujące się w h wierszach 

i w kolumnach, poczynając od wiersza r i kolumny c. 
MoveBy(r, c) Przesuwa widok wycinka macierzy o r wierszy i c kolumn. Wartości 

dodatnie odpowiadają przesunięciu w prawo i w dół. 
SetDiagonal(v) Tworzy na głównej przekątnej wycinka macierzy elementy niezerowe 

o wartości v. 

 

Poniższy fragment kodu ilustruje sposób wykorzystania klasy widoku wycinka macierzy 

rzadkiej sparse_submatrix: 

sparse_matrix<double> A(1000, 1000); 

...... 

sparse_submatrix<double> A_J(A, Nw+Ng+1, 1, Nw+No, Nw+Ng); 

A_J = Jh; 

A_J *= -1.0; 

sparse_submatrix<double> A_Jt(A, 1, Nw+Ng+1, Nw+Nw+Ng, Nw+No); 

A_Jt = A_J.Transpose(); 

A_Jt *= -1.0; 

2.6. Bezpieczeństwo 

Klasa sparse_matrix może zgłaszać te same sytuacje wyjątkowe co klasa matrix. Opis 

tych sytuacji wyjątkowych znajduje się w [1]. 

Jak już zostało wspomniane w punkcie 2.5.4, klasa sparse_matrix nie obsługuje dostę-

pu niebezpiecznego (pozbawionego weryfikacji indeksów). Wiąże się to z nieuniknionym 

niewielkim spadkiem wydajności, pozwala jednak zlikwidować wszystkie błędy 

indeksowania macierzy. 

Dodatkowy wzrost bezpieczeństwa oferuje klasa sparse_submatrix, stanowiąca 

abstrakcję widoku wycinka macierzy rzadkiej. Umożliwia ona stworzenie iluzji operowania 

na oddzielnej macierzy rzadkiej, jednak wszystkie operacje – przesunięte i ograniczone 

w zakresie – są realizowane na fragmencie macierzy nadrzędnej. Pozwala to na blokowe za-

pełnianie macierzy układu równań, zwiększając stopień podziału programu na podprogramy 

i umożliwiając zwiększenie stopnia powtórnego wykorzystania kodu bez ryzyka wprowadze-

nia błędów indeksowania lub nadmiernego skomplikowania kodu. 
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2.7. Wydajność 

2.7.1. Złożoność obliczeniowa 

Czas realizacji poszczególnych operacji został zbadany za pomocą powstałych 

równolegle z klasą sparse_matrix narzędzi kontrolno-diagnostycznych. Umożliwiło to 

zoptymalizowanie najczęściej wykonywanych operacji. 

Złożoność obliczeniową poszczególnych działań przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6 

Złożoność obliczeniowa poszczególnych operacji 

Operacja Złożoność 

w najgorszym 

przypadku 

Tworzenie i niszczenie macierzy O(n) 

Pobieranie rozmiaru macierzy O(1) 

Czyszczenie macierzy O(n) 

Indeksowanie elementów w trybie dostępu losowego O(log n) 

Indeksowanie elementów w trybie dostępu sekwencyjnego O(1) 

Indeksowanie elementów w trybie dostępu blokowego O(n) 

Przypisanie macierzy O(n) 

Porównywanie macierzy O(n) 

Mnożenie macierzy O(n2) 

Dodawanie/odejmowanie macierzy O(n) 

Mnożenie/dzielenie macierzy przez skalar O(n) 

Zamiana wartości w wierszach lub kolumnach O(n) 

2.7.2. Statystyka odwołań do elementów macierzy rzadkiej 

Dodatkowo, ponieważ niewłaściwy sposób indeksowania elementów w macierzy rzadkiej 

może prowadzić do znaczącego spadku wydajności, klasę wyposażono w mechanizm diagno-

styczny umożliwiający prowadzenie statystyk częstości wykonywania poszczególnych opera-

cji. Ponieważ mechanizm ten miałby niemożliwy do pominięcia wpływ na szybkość działania 

finalnej wersji programu, włącza się go na etapie kompilacji dyrektywą preprocesora: 

#define CRS_SPSMTXSTATS 

Przy tak zdefiniowanym symbolu preprocesora języka C++ klasa sparse_matrix oferuje 

zbiór dodatkowych metod diagnostyczno-statystycznych, opisanych w tabeli 7. 

2.7.3. Optymalizacja zawartości macierzy 

Intensywne obliczenia numeryczne mogą doprowadzić do sytuacji, w której wynikowa 

macierz rzadka zawiera dużo elementów oznaczonych jako niezerowe, jednak zawierających 

wartości zerowe lub bliskie zeru. Wykorzystanie takiej macierzy do dalszych obliczeń spowo-

duje uwzględnienie tych elementów i pojawienie się niepotrzebnych cykli obliczeniowych. 

Klasa sparse_matrix implementuje dwa podprogramy umożliwiające likwidację 

elementów bliskich zeru. Metoda Optimize(t) likwiduje wszystkie elementy niezerowe, któ-
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rych moduł jest mniejszy lub równy t. Analogicznie, metoda OptimizeRow(i, t) likwiduje 

elementy niezerowe o module nie większym niż t, lecz wyłącznie w i-tym wierszu macierzy. 

Podprogramy optymalizujące zapis macierzy są silnie zoptymalizowane pod kątem wy-

dajności, zasadne jest zatem wywoływanie ich po każdym przebiegu algorytmów itera-

cyjnych. 

 

Tabela 7 

Opcjonalne metody diagnostyczno-statystyczne oferowane przez klasę macierzy rzadkiej 

sparse_matrix 

Nazwa metody Opis 

statsClear() Zeruje statystyki dla danego obiektu klasy sparse_ma-

trix. 

statsNumReallocs() Zwraca liczbę zliczonych dotychczas realokacji pamięci. 

Zbyt duża liczba realokacji oznacza, że źle dobrano pojem-

ność początkową poszczególnych wierszy. 

statsNumNonZeroDetermine() Zwraca liczbę operacji określenia liczby elementów niezero-

wych w wybranym wierszu. Zbyt duża liczba tych operacji 

oznacza brak buforowania odczytywanych z obiektu 

wartości w programie (na przykład w pętli). 
statsNumSeqROAccesses() Zwraca liczbę operacji sekwencyjnego odczytu elementów 

macierzy. 
statsNumSeqRWAccesses() Zwraca liczbę operacji sekwencyjnego zapisu elementów 

macierzy. Zbyt duża liczba tego typu operacji oznacza brak 

opatrzenia obiektu macierzy rzadkiej sparse_matrix 

atrybutem const i może niepotrzebnie zmniejszać 

wydajność. 

statsNumRandomROAccesses() Zwraca liczbę operacji losowego odczytu elementów macie-

rzy. Zbyt duża liczba tego typu operacji oznacza niedosto-

sowanie algorytmu do specyfiki macierzy rzadkich i jest 

jasną wskazówką, że wydajność programu będzie znacząco 

zaniżona. 
statsNumRandomRWAccesses() Zwraca liczbę operacji losowego zapisu elementów macie-

rzy. Zbyt duża liczba tego typu operacji może oznaczać brak 

opatrzenia obiektu macierzy rzadkiej sparse_matrix 

atrybutem const i odwoływanie się do elementów w trybie 

zapisu, a nie odczytu. Efektem może być tworzenie w macie-

rzy wielu elementów oznaczonych jako niezerowe, jednak 

zawierających wartość zero. 

2.7.4. Dostrajanie poziomu alokacji pamięci 

Klasa sparse_matrix dynamicznie alokuje pamięć używaną do przechowywania 

poszczególnych elementów niezerowych. Alokacja realizowana jest krokowo, przy czym 

liczba elementów, o jaką zwiększana jest za każdym razem pojemność wiersza, może być 

ustalana przez programistę-użytkownika klasy. 
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Aktualną wartość kroku realokacji zwraca metoda GetAllocationDelta(). Zmiany 

można dokonać za pomocą metody SetAllocationDelta(s), przy czym klasa wymusza 

stosowanie kroku stanowiącego wielokrotność czwórki i należącego do przedziału <4,128>. 

2.7.5. Optymalny sposób zapełniania macierzy 

Zapełniając macierz rzadką reprezentowaną przez klasę sparse_matrix, warto 

wykorzystać wiedzę o wykorzystywanym przez tę klasę sposobie zapisu informacji 

w pamięci. Owocuje to zwiększoną prędkością tworzenia elementów, niewiele ustępującą 

rozwiązaniom specjalizowanym, implementowanym ręcznie. 

Jeżeli liczba elementów niezerowych, które będą zapisane w i-tym wierszu macierzy, jest 

znana z góry, można skorzystać z metody SetRowCapacity(i, k). W takim przypadku 

jeżeli pojemność bufora wiersza jest niewystarczająca, dokonana zostanie dokładnie jedna 

realokacja, a zapis elementów w wierszu nie będzie przerywany koniecznością okresowego 

powiększania bufora. 

Operator losowego dostępu do elementów operator () jest zoptymalizowany 

pod kątem wstawiania elementów do kolumn o indeksach wyższych niż w przypadku 

już istniejącego skrajnego prawego elementu danego wiersza. Z tego powodu warto dodawać 

elementy od razu w rosnącej kolejności indeksów kolumn. Złożoność obliczeniowa operacji 

wstawienia elementu spada w takim przypadku z poziomu O(log n) do O(1) (przy założeniu 

że nie była konieczna realokacja bufora wiersza). 

3. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI BIBLIOTEKAMI NUMERYCZNYMI 

W ośrodkach akademickich w użyciu znajduje się wiele bibliotek numerycznych 

korzystających z ustalonych standardów zapisu macierzy rzadkich10. Każda nowo powstająca 

klasa obsługi macierzy rzadkiej musi zapewniać możliwość wykorzystywania tych bibliotek 

oraz konwersji danych na jeden ze standardowych, powszechnie obsługiwanych formatów 

zapisu. 

Opisywana biblioteka zawiera klasę sparse_crs_matrix, tworzącą w pamięci 

reprezentację macierzy rzadkiej klasy sparse_matrix zgodną z formatem zapisu CRS11. 

sparse_matrix<double> A(1000,1000); 

...... 

sparse_crs_matrix<double> CRS(A,1); 

(wywołanie podprogramu operującego na macierzy CRS) 

                                                 
10 Na przykład, biblioteka Intel Math Kernel Library wykorzystuje format zapisu CRS, a otwarta biblioteka 

UMFPack — format CCS. 
11 Zapis CCS można uzyskać zapisując w formacie CRS macierz transponowaną. 
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Dodatkowym parametrem konstruktora klasy jest podstawa numeracji wierszy i kolumn 

(0 lub 1). Umożliwia to dostosowanie formatu zapisu CRS do wymagań używanej biblioteki 

numerycznej. 

4. PODSUMOWANIE 

Opisana biblioteka matematyczna nie stanowi jeszcze kompletnego rozwiązania. 

Powstała ona jako moduł większego oprogramowania tworzonego w ramach projektu 

badawczego, mającego na celu numeryczne rozwiązanie problemu optymalizacji rozpływu 

mocy w systemie elektroenergetycznym. Z tego powodu zawiera ona głównie elementy, które 

były konieczne przy rozwiązywaniu tegoż zadania, a nie wszystkie możliwe do zaimple-

mentowania. 

Biblioteka ta – nawet jeszcze w nieskończonej formie – przyczyniła się znacząco do 

wzrostu tempa prac nad oprogramowaniem i drastycznie zmniejszyła liczbę błędów 

(w szczególności błędów indeksowania elementów macierzy). Typowo stosowane specjali-

zowane formaty zapisu macierzy pozwalają, co prawda, uzyskać wyższą ekonomię zapisu 

informacji oraz wyższą szybkość przetwarzania elementów macierzy, jednak za cenę 

przerzucenia ciężaru kodowania wypełniania i odczytywania zawartości macierzy na progra-

mistę implementującego algorytm obliczeniowy. Opisywana biblioteka umożliwia stosowanie 

naturalnego zapisu algebraicznego, przyspiesza wyszukiwanie błędów i zwiększa wydajność 

programistów za cenę niewielkiego spadku wydajności. 
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Abstract 

 

The C++ mathematical library does not contain any object-oriented abstraction of a 

matrix, compatible with the rules of mathematic algebra. Direct (inline) implementation of 

matrix operations causes shifting the center of gravity from implementing the algorithm itself 

to implementing the tools and effects in significantly higher error rate. It also reduces 

opportunities to optimize the code and to make use of modern CPUs’ streaming extensions. 

This paper presents a part of a C++ class library, implementing an abstraction of simple 

and sparse matrices. The abstraction has been implemented in such a way that coding 

algebraic operations on vectors is easy and effortless. It also integrates nicely with the vector 

abstraction class, described in a separate article. 

The first part of the paper describes the matrix class. The class simplifies coding 

algebraic operations performed on matrices. Unfortunately, due to the size of most 

optimization problems, using simple matrices would lead to unacceptably long run times and 

inefficient usage of computing resources. The second part of the paper thus presents 

analogous classes, implementing sparse matrix storage techniques. 

The library containing these classes contributed to shortened development time of a 

optimal power flow (OPF) package being developed by the team the Author is a member of. 

Thanks to the library’s security mechanisms, the number of catastrophic errors (showing up in 

places different than their real location due to a memory corruption) could be held extremely 

low. A number of optimization algorithms could be implemented with minimal changes from 

the algebraic form, reducing implementation time and maximizing a number of algorithms 

tested. 

The library also contributed to the vastly improved manageability of code and possibility 

of introducing global code optimizations. Thanks to performed unit testing, the Authors could 

effortlessly integrate the library with their software with no risk of regressions. 

 


