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چکيده
الگوريتم بهينهسازي فاخته مانند بسياري ديگر از الگوريتمهاي فرا ابتکاريِ مبتنی بر جمعيت اوليه ،ذاتاً مووازي اسوت و
میتواند به طور کارآمدي بر روي واحدهاي پورداز

ررافيکوی پيوادهسوازي شوود يکوی از الگوهواي مووازيسوازي

الگوريتمهاي بهينهسازي الگوي ارباب  -بنده میباشد در اين مقالوه ،مووازيسوازي الگووريتم فاختوه روي واحودهاي
پرداز

ررافيکی با استفاده از معماري دستگاهِ يکپارچهي محاسباتی و مبتنی بر الگوي ارباب  -بنده ارائه میشوود بوا

توجه به ذات موازي الگوريتم بهينهسازي فاخته ،موازي سازي با تکنيک ريز دانه انجوا شوده اسوت تواب برازنودری،
خوشهبندي و همگرايی فاختهها بر روي  GPUپياده سازي میشوند براي افزايش کارايی الگوريتم موازي از حافظوهي
اشتراکی ،عمليات کاهش و عوامل ديگر تأثير رذار استفاده شده است آزمايشها با مقايسوهي زموا اجوراي الگووريتم
سري و الگوريتم موازي و با تغيير تعداد ابعاد مسأله و همچنين جمعيت ،با استفاده از شش تاب محک شوناخته شوده،
انجا شدهاند نتايج آزمايشها افزايش بهرهي سرعت الگوريتم موازي نسبت به سري را رزار
كليد واژه

می دهند

الگوريتم بهينهسازي فاخته ( ،)COAمحاسبات موازي ،واحدهاي پردازش گرافيکي ( ،)GPUمعماري دستگاهِ يکپارچههي

محاسباتي (™ ،)CUDAمدل ارباب  -بنده.

 -1مقدمه
در حال حاضر محاسبات موازي با استفاده از واحدهاي پرداز

ررافيکی )GPU( 1به عنووا روشوی قدرتمنود بوراي

کاهش زما اجراي برنامههاي پيچيده با زما اجراي طوالنی ،کاربرد زيادي دارند اخيراً ،از بين رويکردهواي مووازي-
سازي الگوريتمهاي تکاملی ،بسياري از رو ها بر روي  GPUپيادهسازي شدهاند؛ بنابراين میتوا در مطالعهي مسائل
موازيسازي براي الگوريتم بهينه سازي فاخته ،)COA( 2روي کارهاي منتشر شدهي قبلی تکيوه و رويکردهواي طبقوه-
بندي شده را مرور کرد ()11
اکثر رو هاي موازي سازي الگوريتم هاي تکاملی مبتنی بر الگوي ارباب – بنده هستند در ( )4بوه پيواده سوازي
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تاب برازندری بر روي  GPUاکتفا شده است در ( )11به غير از تاب برازندری ،زير تواب ديگر از الگوريتم مورد نظور
بر روي  GPUپياده سازي شدهاند در رويکرد ارباب -بنده ،ررهي ارباب الگوريتم را به صوورت کامول اجورا مویکنود
درحالیکه ررههاي بنده ارزيابی تاب برازندری را انجا میدهند از اين رو هر چه ارزيابی تاب برازندری پور هزينوهتور
باشد پياده سازي کارآمدتر خواهد بود و بخش بزرگتري از کل زموا اجورا را بوه عهوده مویريورد ( )2در ( )3يوک
الگوريتم تکاملی براي ارزيابی پنج تاب محک ساده ارائه شده است که برنامه نويسی تکاملی سري خوانده میشوود در
اين رويکردِ ارباب – بنده ،بعضی از اعمال مانند حلقهي اصلی الگوريتم ژنتيک ،عمليات تقواط و انتخواب در  CPUو
تواب برازندری و جهش در  GPUاجرا میشوند زمانی که اندازهي جمعيت افزايش میيابد بيشترين بهرهي سرعت 4به
دست آمده  1/22است اين معمولیترين سازماندهی بر روي  GPUاست از اين رو در هنگا اجراي موازيِ توابو  ،بوه
هيچ تعاملی بين نخها نياز نيست
براي بهبود کارايی موازي سازي بر روي  GPUعالوه بر استفادهي درست از دستورالعملهواي رياضوی ،کنتورل
جريا و همزمانی در برنامه میبايست شناخت دقيقی از سخت افوزار کوارتهواي ررافيکوی نيوز داشوت اسوتفاده از
حافظهي مناسب هم بر سرعت دسترسی نخها به دادهها تأثير میرذارد سرعت اجراي دستورالعملهاي رياضوی پيواده
سازي شده در  GPUها نسبت به همتاي استانداردشا که در  CPUاجرا میشوند ،بيشتر میباشد()8
 COAيکی از الگوريتمهاي جديد در زمينهي بهينهسازي میباشد اين الگووريتم همچوو هموهي الگووريتمهواي
تکاملی ديگر ،مبتنی بر جمعيت اوليه است خوشهبندي و همگرايی از قسمتهاي اصلی اين الگوريتم میباشوند يوک
محدوديت بزرگ براي اين الگوريتم و همچنين براي همهي الگوريتمهاي مبتنی بر جمعيت ،هزينوهي زيواد محاسوباتی
تاب برازندری با مصرف زما است ( )7مهمترين هدف از موازي کرد اين الگوريتمهوا ،کواهش زموا اجراسوت در
بخش  2به معرفی الگوريتم بهينهسازي فاخته پرداخته میشود جزئياتی در مورد  GPUها و برنامه نويسی آ در بخش
 3شرح داده میشود الگوريتم پيشنهادي در بخش  4مطرح میشود و آزمايشها و نتيجوهريوري در بخوشهواي  1و 6
بيا میشوند

 -2الگوريتم بهينهسازي فاخته ()6
همانند ساير الگوريتمهاي تکاملی COA ،هم با يک جمعيت اوليه کار خود را شروع میکند اين جمعيت از فاختوههوا
در النهي تعدادي پرندهي ديگر که آ ها را ميزبا میناميم تخم رذاري میکنند تعدادي از اين تخومهوا کوه شوباهت
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بيشتري به تخمهاي پرنده ميزبا دارند شانس بيشتري براي رشد و تبديل شد به فاختهي بالغ خواهند داشوت سواير
تخمها توسط پرندهي ميزبا شناسايی شده و از بين میروند ميزا تخمهاي رشد کورده ،مناسوب بوود النوههواي آ
منطقه را نشا میدهند هرچه تخمهاي بيشتري در يک ناحيه قادر به زيست باشند و نجات يابند به هما اندازه سوود
(تمايل) بيشتري به آ منطقه اختصاص میيابد؛ بنابراين موقعيتی که در آ بيشترين تعداد تخمها نجات يابند پوارامتري
خواهد بود که  COAقصد بهينهسازي آ را دارد
فاختهها براي بيشينه کرد نجات تخمهاي خود دنبال بهترين منطقه میرردنود پوس از آنکوه جوجوههوا از تخوم
بيرو آمدند و تبديل به فاختهي بالغ شدند ،جوام و رروههايی تشکيل میدهند هور روروه منطقوهي سوکونتی بوراي
زيست خود دارد بهترين منطقه سکونت تما رروهها مقصد بعدي فاختهها در ساير رروهها خواهد بود تما روروههوا
به سمت بهترين منطقهي موجود فعلی مهاجرت میکنند هر رروه در منطقهاي نزديک بهتورين موقعيوت فعلوی سواکن
میشود با در نظر ررفتن تعداد تخمی که هر فاخته خواهد رذاشت و همچنين فاصله فاختهها از منطقهي بهينهي فعلی
براي سکونت ،تعدادي شعاع تخمرذاري محاسبه شده و شکل میريرند سپس فاختهها شروع به تخمرذاري تصوادفی
در النههايی داخل شعاع تخمرذاري خود میکنند اين پروسه تا رسيد به بهترين محل براي تخومروذاري (منطقوه بوا
بيشترين سود) ادامه میيابد اين محلِ بهينه جايی است که بيشترين تعداد فاختهها در آ ررد میآيند
وقتی جوجه فاختهها رشد کردند و بالغ شدند مدتی در محيطها و رروههاي خودشا زندری میکنند ولوی وقتوی
زما تخمرذاري نزديک میشود به محلهاي سکونت بهتر ،که در آنجا شانس زنده ماند تخمها بيشتر است مهاجرت
میکنند پس از تشکيل رروههاي فاخته در مناطق مختلف زيسوتی (فضواي جسوتجوي مسوأله) ،روروهِ داراي بهتورين
موقعيت به عنوا نقطهي هدف براي ساير فاختهها ،جهت مهاجرت انتخاب میشود
وقتی فاختههاي بالغ در اقصی نقاط محيط زيست زندری میکنند تشخيص اينکه هر فاخته به کودا روروه تعلوق
دارد کار سختی است براي حل اين مشکل ،رروهبندي فاختهها توسط رو

خوشهبندي  K-meansانجا میشود

پس از چند تکرار تما جمعيت فاختهها به يک نقطهي بهينه با حداکثر شباهت تخمها به تخمهاي پرندرا ميزبا
و همچنين به محل بيشترين مناب غذايی میرسند اين محل بيشترين سود کلوی را خواهود داشوت و در آ کومتورين
تعداد تخمها از بين خواهند رفت همگرايی بيش از  %51تما فاختهها به سمت يک نقطه ،الگوريتم  COAرا به انتهاي
خود میرساند

 .3معماري  GPUو ابزار  CUDAو سلسله مراتب حافظه
در نوامبر  2226شرکت  NVIDIAيک معماري محاسباتی موازي همه منظوره ) ،1(CUDAکه يک ابزار سودمند
براي توسعهي برنامههاي علمی در جهت محاسبات موازي میباشد ،معرفی کرد  CUDAبه توسعه دهندرا نر افزار
اين اجازه را میدهد با دستگاههاي  GPUمرتبط شوند و کدهايی بنويسند که به طور مستقيم بر روي آ ها اجرا شوند
در واق با فراهم کرد يک  GPUسازرار و ابزار  CUDAحتی در يک کامپيوتر نه چندا قوي میتوا برنامهاي
موازي را توسعه داد ()5
الزمهي الگوي برنامهنويسی  CUDAتفکيک مسألهي مطرح شده به تعداد زيادي زير مسأله است که اين زير
مسائل میتوانند به طور موازي حل شوند از طرفی هر کدا از اين زير مسائل هم میتوانند به مسائل کوچکتري

)Compute Unified Device Architecture (CUDA
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تقسيم و به طور موازي اجرا شوند در مبحث  CUDAبه  CPUو حافظه کامپيوتر اصطالحاً ميزبا

1

و به  GPUو

حافظههاي آ دستگاه 2رفته میشود عنصر نر افزاري که دستورالعملهايی براي اجراي هر نخ توصيف میکند کرنل
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ناميده میشود بر خالف اجراي تواب معمولی که روي  CPUتنها يک بار اجرا میشوند ،کرنل به تعداد  nبار به
صورت موازي با  nنخ متفاوتِ  CUDAاجرا میشود مقدار  nتوسط برنامهنويس مشخص میشود هنگا فراخوانی
يک کرنل در ميزبا  ،میبايست تعداد بالکهاي نخ و تعداد نخهاي هر بالک مشخص شوند ()12
 GPUها داراي چندين نوع حافظه با دسترسیهاي متفاوت میباشند هر نخ به حافظهي محلی مخصوص خود
دسترسی خواند  -نوشتن دارد حافظهي اشتراکی براي همهي نخهاي داخل يک بالک نخ قابل خواند  -نوشتن
است و سري ترين حافظه از لحاظ دسترسی نخهاي هما بالک است حافظهي سراسري براي همهي نخهاي پردازشی
تعريف شده قابل دسترسی به صورت خواند  -نوشتن است حافظهي سراسري داراي فضاي ذخيرهسازي زياد (در
حد چند ريگابايت) است ،اما زما دسترسی پايين میباشد حافظهي پايدار شبيه به حافظهي سراسري است با اين
تفاوت که از حافظهي سراسري بسيار کوچکتر و براي همهي نخها فقط قابل خواند است حافظهي  textureمانند
حافظهي پايدار براي همه نخها قابل دسترسی و فقط قابل خواند است اين حافظه براي انجا محاسبات ررافيکی
کاربرد حافظهي نها را دارد ( )8در شکل  2سلسله مراتب حافظه و ارتباط آ ها با حافظهي  hostو همچنين ارتباط
آ ها با نخها به تصوير کشيده شده است

شکل  -1الگوي حافظهي  GPUو ارتباط آ ها با نخها

 .4موازي سازي الگوريتم بهينهسازي فاخته
تنها وابستگی موجود بين فاختهها و محلهاي سکونت آ ها مربوط به دادههايی است که بايد در پايا هور نسول بوين
فاختهها به اشتراک رذاشته شوند از اين رو میتوا ادعا کرد که  COAذاتاً موازي اسوت در جودول  1زموا اجوراي
قسمتهاي مختلف  COAدر اجراي سري قابل مشاهده هستند و مویتووا بوه راحتوی رلورواههواي زموانی  COAرا
شناسايی کرد
جدول  -1محاسبهي زما قسمتهاي الگوريتم فاخته بر حسب درصد
phase

Percentage

1

Host
Device
3
Kernel
2

4

0.013%
16.258%
0.004%
42.801%
0.761%
5.528%
29.782%
0.004%
4.849%
100%

initialization
Egg laying
Remove eggs in same positions
Fitness function
Kill cuckoo
convergence
Clustering cuckoo
Select goal point
Migration
Total

با توجه به زما اجراي زير تواب و مناسب بود آ ها براي پياده سازي مووازي ،کرنولهوا قابول شناسوايی مویباشوند
مرحلهي تخم رذاري ،به علت وجود مشکالتی در توليد اعداد تصادفی در حافظوهي کوارت ررافيکوی ،مووازيسوازي
نشده است عملياتهاي محاسبهي تاب برازنودری ،همگرايوی و خوشوه بنودي بوراي مووازي سوازي بور روي کوارت
ررافيکی انتخاب شدهاند سادهترين تکنيک موازي سازي تاب برازندری و ديگر تواب زما رير  COAاستفاده از الگوي
ارباب – بنده است ( )12به اين ترتيب که پردازندهي ارباب CPU ،و پردازندههاي بنده ،نوخهواي پردازشوی  GPUدر
نظر ررفته میشود؛ بنابراين مقدار دهیهاي اوليه بر روي ميزبا انجا میريرد و هرراه الز به موازيسازي باشد بايود
به حافظهي دستگاه منتقل رردد و بعد از انجا عمليات موازي روي  ،GPUنتوايج

دادههايی را از روي حافظهي ميزبا

بر روي حافظهي ميزبا کپی شوند شکل  ،2فلوچارت  COAمبتنی بر الگوي ارباب  -بنده بر روي  GPUمیباشد

GPU

Fitness

Tn

…

T2

T1

T0

Kernel Function

CPU

شکل  -2فلوچارت  COAموازي با الگوي ارباب  -بنده بر روي

GPU

به علت اينکه الگوريتم پيشنهادي هم از حافظهي سراسري و هم حافظهي اشتراکی براي محاسبات موازي در همهي
کرنلها استفاده میکند ،اين رو

با عنوا  PCOA-GSHنا رذاري شده است هر نخ داراي يک شماره منحصر به

فرد در بين کل نخهاي تعريف شده میباشد از طرفی هر نخ در بين نخهاي يک بالک نخ نيز داراي شماره منحصر به
فرد ديگري است به عبارت ديگر هر نخ به حافظهي سراسري و اشتراکی با دو شمارهي شناسايی متفاوت دسترسی
5

دارد بنابراين با داشتن اين دو شماره ،نخ میتواند دادهي مشخصی را از حافظهي سراسري خوانده و براي انجا
محاسبات ،به مکا خاصی در حافظهي اشتراکیِ بالکش منتقل کند
 -1 .4تکنيکهاي ريز دانه و درشت دانه()11
شايد پايهي تعريف موازي کرد برنامهها ،تقسيم کرد آ ها به قسمتهاي کوچکتر و حل آ قسمتها به طور
همزما بر روي چند پردازنده میباشد در صورت امکا خود اين قسمتهاي کوچک میتوانند به قسمتهاي
کوچکتر تقسيم شوند بسته به مقدار وابستگی بين دادهها در اجراي موازي ،مدت زمانی که صرف ارتباطات بين
پردازندهها میشود به زما اجرا اضافه میرردد در برنامهها ،با توجه به ميزا وابستگی دادهاي ،هر چه برنامه به
قسمتهاي کوچکتر و بيشتر تقسيم شود از زما محاسبات براي هر پردازنده کاسته و به زما ارتباطات اضافه
میشود مفهو دانه دانه بود

1

به همين موضوع اشاره میکند در برنامههاي درشت دانه براي هر پردازنده پرداز

سنگين و ارتباطات کم هستند در ريز دانه به علت کوچک بود قسمتهاي محاسباتی ،براي هر پردازنده محاسبات
کم و ارتباطات بين آ ها زياد است اينکه بين ريز دانه و درشت دانه کدا يک بهتر است نمیتوا نظر ثابتی داد بايد
توجه داشت که هر چه وابستگی بين دادهها زياد باشد نسبت زما محاسبات به زما ارتباطات کمتر میشود و کارايی
پايين میآيد درشت دانه از جهتی که همگامی آسا تر و ارتباطات کمتر رخ میدهد بهتر است ولی عيب اين رو
باال بود حجم پرداز

براي هر پردازنده است

براي حرکت از درشت دانه به سمت ريز دانه بايد وظايف هر نخ را به قسمتهاي کوچکتري تقسيم کرد به عنوا
مثال به جاي اينکه يک نخ  8152مرتبه اجرا شود  8152نخ تعريف کرد که همگی به طور موازي محاسبات را بر روي
يک ورودي تاب محک انجا میدهند در  COAتنها ارتباط بين دادههاي يک عضو خانواده زمانی است که بعد از
انجا محاسبات بايد نتايج براي بدست آورد جواب نهايی جم آوري شوند به عبارت ديگر ارتباطی بين نخها در
حين محاسبات وجود ندارد و اين موازي بود ذاتی  COAرا اثبات میکند اين تغيير موازي کرد از درشت دانه به
ريز دانه باعث کاهش زما الگوريتم موازي و بهبود در کارايی میشود
 -1 .4كرنل برازندگي
آرايهي ورودي به کرنل برازندری آرايهاي يک بعدي است که از نگاشت يک آرايه دو بعدي حاصل میشود اين آرايه
دو بعدي به تعدادِ جمعيت ،سطر و به تعداد ابعاد مسأله ،ستو دارد پس تعداد نخهاي پردازشی بايد به همين تعداد
باشند تعداد بالکهاي نخ برابر با جمعيت فاختهها و تعداد نخهاي هر بالک نخ برابر با ابعاد مسأله در نظر ررفته شده
است با توجه به فضاي ذخيره سازي حافظه اشتراکی و محدوديت در تعداد نخهاي يک بالک نخ که حداکثر 1224
نخ هستند اين پياده سازي براي مسائلی تا ابعاد  1224قياس پذير است بعد از اينکه نخهاي هر بالک نخ محاسبات را
بر روي دادهي خود انجا دادند نتيجه را در آرايهاي در حافظه اشتراکی بالکشا ذخيره میکنند براي پيدا کرد جواب
نهايی الز است عمليات کاهش بر روي آرايهي مذکور صورت ريرد در شکل  3نحوه فراخوانی کرنل برازندری در
ميزبا نشا داده شده است

Granularity
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1

شکل  -3نحوهي فراخوانی کرنل برازندری در ميزبا

 -2 .4كرنل همگرايي
ورودي اين کرنل آرايهاي است يک بعدي که از نگاشت آرايه دو بعدي ،که سطرهايش جمعيت فاختهها و ستو هايش
تعداد ابعاد مسأله می باشد ،حاصل شده است نگاشت آرايه دو بعدي به يک بعدي به صورت ستونی میباشد زيرا
عمليات در پيدا کرد همگرايی نتايج بر روي ستو ها میباشد بنابراين مقادير هر ستو بايد در داخل حافظهي
اشتراکی يک بالک قرار ريرند در اينجا هم به هر عنصر آرايهي ورودي يک نخ اختصاص داده میشود تعداد بالکها
برابر با تعداد ابعاد مسأله و تعداد نخهاي هر بالک برابر با تعداد ستو ها يعنی به تعداد جمعيت فاخته میباشد به دليل
محدوديت در تعداد نخهاي يک بالک ،تعداد جمعيت نبايد از  1224فاخته تجاوز کند در انتهاي کرنل ،براي يافتن
مقدار مجموع همگرايی ،عمل کاهش در هر بالک نخ انجا میريرد در شکل  4نحوه فراخوانی کرنل همگرايی در
ميزبا مشاهده میشود

شکل  -4نحوهي فراخوانی کرنل همگرايی در ميزبا

به خاطر محدوديت در تعداد نخهاي يک بالک ،تعداد جمعيت نبايد از  1224فاخته تجاوز کند در انتهاي کرنل ،براي
يافتن مقدار مجموع همگرايی ،عمل کاهش در هر بالک نخ انجا میريرد
 -2 .4كرنل خوشه بندي

در  COAاز رو

 K-meansبراي خوشه بندي فاختهها استفاده شده است ورودي اين کرنل ،از نگاشت آرايهي دو

بعدي به يک بعدي به دست میآيد نتيجهي عمليات خوشه بندي تعيين کرد شماره خوشهي هر يک از فاختههاست
بنابراين هر بالک بايد مقدار شماره خوشه براي هر فاخته را برررداند پس میتوا تعداد نخهاي هر بالک را برابر با
تعداد ابعاد مسأله در نظر ررفت تعداد بالکهاي نخ برابر با تعداد جمعيت در نظر ررفته میشود شکل  1فراخوانی
کرنل خوشه بندي در ميزبا را نشا میدهد

7

شکل  -5نحوهي فراخواني كرنل خوشه بندي در ميزبان

 -5آزمايشها و تحليل نتايج
در اين بخش ،نسخهي ارائه شده بر روي بعضی از تواب محک رايج ،که به منظور مقايسهي رو هاي مختلف بهينه
سازي استفاده میشوند ،پياده سازي شده است نتايج دو آزمايش متفاوت مورد بررسی قرار ررفتهاند اولين آزمايش،
رفتار الگوريتم ارائه شده را با ثابت نگه داشتن تعداد ابعاد مسأله و تعداد تکرارها و افزايش تعداد فاختهها مورد بررسی
قرار میدهد آزمايش بعدي با ثابت نگه داشتن تعداد فاختهها و تعداد تکرار و افزايش تعداد ابعاد مسأله الگوريتم
موازي را مورد بررسی قرار میدهد تواب محک مورد استفاده براي انجا شبيه سازيها در زير ليست شدهاند
∑
∑∑
)

) )
))

∑
∑

))| |√

)

))

∑ (

)

∑ √

∑

(

بعضی از خصوصيات اصلی تواب محک نا برده در جدول  2ذکر شدهاند اين خصوصيات شامل فضاي جستجو و
مقدار مينيمم سراسري هر تاب تست میباشد
در اين آزمايشها از يک پردازندهي  intel® core™ i7-2630QM CPU @ 2.00GHzبا حافظهي  6/22ريگا بايت و
همچنين يک کارت ررافيک  NVIDIA GeForce GT 540Mبا حافظهي  1/22ريگا بايت ،سري  Fermiبا ظرفيت 2/2
استفاده شده است پياده سازيها با استفاده از آخرين نسخهي ( CUDAتا اين زما نسخه  1منتشر شده است) و
 Visual studio 2010بر روي  windows 7توسعه يافتهاند تعداد حداکثر تخمهاي هر فاخته براي همهي آزمايشها 3
تخم میباشد زما متوسط بر حسب ثانيه براي  32اجرا اندازهريري شده است و از آ جايی که نتايجِ انحراف معيار
براي مقادير اندازهريري شده ،کوچک بود ،رزار

نشده است

8

جدول  -2خصوصيات تواب محک نا برده
مقدار مينيمم سراسري

فضاي جستجو

نام تابع

0
0
0
0
-418.9829
0

[-5.12, 5.12]n
[-65.536, 65.536]n
[-2.048, 2.048]n
[-5.12, 5.12]n
[-500, 500]n
[-32.768, 32.768]n

F1
F2
F3
F4
F5
F6

 -1 .5آزمايش اول
در اين آزمايش تنوع فاختهها از يک فاخته تا  1224فاخته متغير است ابعاد مسأله ثابت و با  122مقدار دهی شده
است تعداد تکرار نيز ثابت و برابر با  122در نظر ررفته شده است شکل  6نتايج آزمايش اول را نشا میدهد
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شکل  -6نتايج آزمايش اول بر روي  6تاب محک نا برده

در شکل  6قسمت (الف) براي تاب  F1در حالتی که جمعيت فاختهها تا  1224افزايش يابد بهرهي سرعت برابر
است با  2/52است قسمت (ب) ،تاب  ،F2تفاوت ميا اجراي سري و موازي است که براي افزايش جمعيت تا
 ،1224بهرهي سرعت برابر است با  15/14قسمت (ج) شکل مذکور نتايج را براي تاب  F3نشا میدهد که براي
افزايش جمعيت تا  ،1224بهرهي سرعت برابر به  3/23و براي قسمت (د) شکل ،با افزايش جمعيت تا  1224نتايج
بهرهي سرعت براي تاب  F4برابر است با  2/61قسمت (ه) براي تاب  F5در حالتی که جمعيت فاختهها تا 1224

01

افزايش يابد بهرهي سرعت برابر است با  2/53است قسمت (ب) شکل  ،1تاب  F6تفاوت ميا اجراي سري و موازي
است که براي افزايش جمعيت تا  ،1224بهرهي سرعت برابر است با 2/37
 -2 .5آزمايش دوم
در اين آزمايش تنوع ابعاد مسأله از يک تا  1224بُعد متغير است تعداد جمعيت فاختهها ثابت و حداکثر برابر با  41در
می-

نظر ررفته شده است تعداد تکرار مانند آزمايش قبل ثابت فرض شده است شکل  7نتايج اين آزمايش زا رزار
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شکل  -7نتايج آزمايش اول بر روي  6تاب محک نا برده
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در شکل  7قسمت (الف) ،مقايسه زما اجراي الگوريتم فاخته سري و موازي براي تاب  ،F1در حالتی که ابعاد مسأله
تا  1224افزايش يابد بهرهي سرعت به  2/24میرسد قسمت (ب) شکل  7تفاوت ميا اجراي سري و موازي تاب
 F2است که براي افزايش ابعاد مسأله تا  ،1224بهرهي سرعت برابر است با  12/78قسمت (ج) نتايج مقايسه زما
اجراي الگوريتم فاخته سري و موازي را براي ارزيابی  F3نشا میدهد که براي افزايش ابعاد مسأله تا  ،1224بهرهي
سرعت برابر است با  2/67و براي قسمت (د) شکل ،مقايسه زما اجراي الگوريتم سري و موازي فاخته براي تاب F4
است و هما طور که مشخص است ،با افزايش ابعاد تا  1224نتايج بهرهي سرعت برابر با  2/21است قسمت (ه)
نتايج مقايسه زما اجراي الگوريتم فاخته سري و موازي را براي ارزيابی  F5نشا میدهد که براي افزايش ابعاد
مسأله تا  ،1224بهرهي سرعت برابر است با  2/62و براي قسمت (و) شکل ،مقايسه زما اجراي الگوريتم سري و
موازي فاخته براي تاب  F6است و هما طور که مشخص است ،با افزايش ابعاد تا  1224نتايج بهرهي سرعت برابر با
 2/21است

 -1نتيجهگيري
الگوريتم بهينهسازي فاختهي موازي ريزدانه مبتنی بر الگوي ارباب – بنده بر روي  GPUپيواده سوازي شوده اسوت در
الگوي ارباب – بنده ،پردازنده ارباب  CPUو پردازندههاي بنده  GPUدر نظر ررفته شده است برنامه در ررهي اربواب
مقداردهی اوليه و اجرا میشود و در مراحلی که احتياج به موازيسازي باشد دادههواي موورد نيواز از طريوق حافظوهي
سراسري به  GPUمنتقل میشوند مراحلی از الگوريتم که در اجرا ،زما بيشتري از  CPUرا به خوود اختصواص موی-
دهند به وسيلهي عنصري نر افزاري به نا کرنل روي  GPUفراخوانی میشود نخهاي پردازشی ،کرنل را بوه صوورت
همزما اجرا میکنند هر نخ دادههاي مرتبط با شناسه خوود را از آرايوه در حافظوه سراسوري مویخوانود و در حافظوه
اشتراکی کپی میکند و نتايج در انتهاي کرنل با عمل کاهش محاسبه و از طريق حافظه سراسري به ررهي اربواب بور
میرردانند در الگوريتم پيشنهادي محاسبه تاب برازندری ،همگرايی و خوشهبنودي بور روي  GPUپيواده سوازي شوده
است
نتايج آزمايشها مشخص میکند:
 -1تغيير ابعاد مسأله و جمعيت الگوريتم به سمت بهرهي سرعت بهتر براي نسخهي  GPUپيش میرود واضح
است که افزايش تعداد تکرار براي محاسبهي تخمين تواب مذکور نتايج مشابهی را در بر دارد با توجه به
آزمايشهاي انجا شده میتوا به اين نتيجه رسيد که در مواقعی که هم تعداد ابعاد مسأله و هم تعداد
جمعيت زياد باشند بهرهي سرعت بهتري مشاهده میشود
 -2در طبقهبندي حافظهها در  GPUاين نتيجه حاصل شد که دسترسی نخها به حافظهي سراسري نسبت به
حافظههاي اشتراکی و محلی و همچنين تکرار عمليات کپی کرد دادهها بين  CPUو  GPUاز طريق حافظه-
ي سراسري با تأخير بسيار زيادي صورت میريرد ،از اين رو تا جايی که امکا دارد از حافظه اشتراکی
استفاده میشود و تنها براي ارتباط با ميزبا حافظه سراسري به کار ررفته میشود
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