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  دانشکده مهندسی کامپيوتر–دانشگاه علم و صنعت ايران 
 
 
 

 مالحظـه   تسـريع قابـل  کـاربرد، . کـد مـوازي بهينـه اسـت     تبـديل اتوماتيـک کـد سـريال بـه     , قالهاز اين مهدف   :چکيده
کته قابل توجه، تبديل اتوماتيک حلقه هاي سريال بـه حلقـه هـاي مـوازي         ن. ستهالمي بر روي سوپرکامپيوتر   محاسبات ع 

  امعادله هايي مـي گـردد کـه بـه علـت      نمعادله ها و تبديل اتوماتيک حلقه ها منجر به حل دستگاه   . ستدر سوپرکامپايلرها 
NP-Complete        لـذا، در ايـن مقالـه روشـي نـوين بـا اسـتفاده از        .  بودن با روشهاي عـادي بـه سـادگي قابـل حـل نيسـتند

 .ه و ارزيابي شده استل حلقه ها به حلقه هاي موازي ارائ جهت تبديل اتوماتيک کد سريایژنتيکالگوريتمهاي 

  سوپرکامپيوتر, سوپرکامپايلر, حلقه های سريال و موازی, کیالگوريتم ژنتي : کليديکلمات
 
  مقدمه-۱

 به کدي مـوازي و قابـل اجـرا بـر روي                        Forدر اين مقاله روشي نوين براي تبديل اتوماتيک کد حلقه هايي مثل حلقه     
زينه گزاف در طي ساليان زيـاد بـه مـرور    وجود برنامه های سريال زيادی که با صرف ه. سوپرکامپيوترها، ارائه شده است  
, گسترش و فهم دشوار الگوريتمهای موازی بـه طـور مسـتقيم   , نگهداری, اشکال زدايی, ايجاد شده اند و همچنين نوشتن   

 اجـرای , استفاده شود تا توازی نهفته در برنامه ها را کشف کرده و با توليد کد موازی معادل            ابزاری  سبب می شود که از      
م بسـيار زيـادي را در اجـراي    سـه "  از آنجـايي کـه حلقـه هـا معمـوال     .دکار برنامه های سـريال را فـراهم سـازد    موازی خو 
موازی سازی اين . موازي سازي آنها مي تواند در تسريع برنامه ها بسيار موثر باشدرنامه هاي محاسباتي دارند،   ببخصوص  

برای حل ايـن مجموعـه از روابـط    . غير خطی می شود و گاه  خطیونامعادله های  منجر به حل مجموعه معادله هاحلقه ها 
 کـه  [13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8]  استفاده شده است١در اکثر مقاله های ارائه شده از تکنيکي موسوم به برنامه ريزی صحيح

ر با استفاده از ولين بالذا، در اين مقاله براي ا   . [12] می باشند    O(nO(n))بهترين روشهای اين تکنيک دارای هزينه اجرايی        
 مبادرت به حل دستگاه معادله هـا و نامعادلـه هـاي حاصـل از وابسـتگيهاي داده اي بـين تکرارهـاي                  یژنتيکتمهای  الگوري

                                                
1 Integer Programming (IP) 
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وابسـتگی حـل مسـئله بـه     , عالوه بر زمان گير بـودن آنهـا  در اين زمينه   مشکل روشهای ارائه شده      .مختلف حلقه ها شده است    
 از ايـن رو  . دشوار و در مواردی نـاممکن اسـت  یو رياضی اين روابط کارو حل مستقيم    شکل روابط حاصل از حلقه هاست       

  . اهميت می باشند حائز, به عنوان يک روش جستجوی تصادفی هدايت شدهیژنتيکالگوريتم های استفاده از 
صـورت مسـئله و   , ۳بخـش در .  نگاه مختصری به سوپرکامپيوترها و سوپرکامپايلرها شـده اسـت  ,۲بخش در اين مقاله در      

 یژنتيکـ الگـوريتم  روشی نوين بر اساس , ۴بخشدر ادامه در . موازی سازی حلقه های النه ای سريال تشريح شده است     نحوه
در انتهای تحقيق نيـز در  . شده استپياده سازی اين الگوريتم ارزيابی  حاصل از  نتايج,۵بخششده است و در نهايت در     ارائه  

 .استذکر گرديده ,  آنها استفاده کرد راه کارهايی که در آينده می توان ازنتيجه گيری کلی و, ۶بخش 
 
 سوپرکامپيوترها و سوپرکامپايلرها -۲

نياز به سرعت و قدرت باالی محاسباتی در بسياری از کاربرد های علمی آنقدر زياد است که کامپيوتر های عـادی تـوان                 
از قـدرت محاسـباتی چنـدين    , آن شـدند تـا بـرای دسـتيابی بـه سـرعت الزم      بنابراين محققين بـر   . پاسخگويی به آن را ندارند    

. بدين ترتيب ماشـينهای چنـد پردازنـده ای تحـت عنـوان سـوپرکامپيوترها مطـرح شـدند        . پردازنده در آن واحد استفاده کنند   
رای تهيـه آنهـا هزينـه    عمومی ترين کاربرد سوپرکامپيوترها را می توان اجرای موازی برنامه های سريال موجود دانست کـه بـ      

برای انجام اين امر بايد ابزاری در دست باشد که بتـوان بـه طـور                 .زيادی صرف شده است و اجرای سريال آنها زمان بر است          
از طرفی نوشتن مستقيم برنامه ها به صورت . خودکار و  به صورت بهينه برنامه های سريال را به برنامه های موازی تبديل کرد            

گسترش و فهم آنها آنقدر پيچيده و دشوار است که بهتر اسـت ايـن برنامـه هـا بـه صـورت          , نگهداری, زدايیاشکال  , موازی
سـوپرکامپايلرها برنامـه هـای     . اين ابزار چيزی به جز سـوپرکامپايلر نيسـت        . سريال نوشته شوند و به صورت موازی اجرا شوند        

 در برنامه ها را کشف می کنند و سپس کد موازی را بـرای اجـرا     سريال را مورد تجزيه و تحليل قرار می دهند و توازی نهفته           
 . [15 ,11] می دهدنشان نحوه کار يک سوپرکامپايلر را  ۱ شکل .روی سوپرکامپيوترها ايجاد می کنند

 

  
 ساختار کلی يک سوپرکامپايلر: ۱شکل 

 
  شرح مسئله-۳

در صورتيکه . امه ها صرف اجرای حلقه ها مي شود؛ زيرا بدنه حلقه ها تکرار مي شوددر عمل بخش زيادي از اجرای برن
 مي توان تکرارهاي حلقه را به صورت همزمان به اجرا  اي نسبت به يکديگر نداشته باشند؛تکرارهاي مختلف وابستگي داده

Program p 
 ح

Scanning 
Parsing 

Semantic Analysis 
Syntactic normalization 
Syntactic Simplification 

Flow Analysis 
Dependence Analysis 

Intermediate 
Representation 

Vectorization and/or 
Parallelization 

Transformations 

Program Pvp 

Front-end 
Back-end 
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براي . [11]ند  وابستگي داده اي ندارست که به يکديگر هيچگونه  ها دست آوردن تکرارهايي از حلقه    ه   ب مسئله. در آورد 
 : را در نظر بگيريدبراي نمونه قطعه کد زير.  مي کنند مشخص ها رادر حلقهاين منظور تکرارهاي وابسته 

For i =  1 To 1000 Do 
For j  =  1 To 1000 Do 

For  k =  1 To 1000 Do 
 S1:  d :=   X[ i +  2 * k +  5, 4 * k – j]  

EndFor 
      S2:   X[i - j, i +  j]  =  … 

EndFor 
EndFor 

اين در صورتي است . ته باشد ممکن است وابستگي داده اي وجود داشS2 و S1 فوق، بين دو جمله  النه ای هایدر حلقه
 : با يکديگر مساوي باشندS2 و S1 در X مقادير انديس  (i2, j2, k2) و (i1, j1, k1)حداقل دو تکرارکه 

i1 +  2 * k1 +  5 =  i2 - j2  
4 *  k1 –  j1 =   i2 +  j2  

البته تنها .  حاصل گردد (i1, j1, k1)بر اساس مقادير مختلف  (i2, j2, k2)از حل دو معادله فوق مي بايست مقادير
مقادير مورد قبول به . يرد قرار گ1000 تا 1 يعني ؛ ها داده شده براي حلقهودحدورد قبول خواهند بود که در مقاديري م
 .بردار وابستگي، تفاضل مقصد و مبدا را نمايش مي دهد ۱در جدول .  هستندشرح زير

 
 وابستگيها در حلقه های النه ای: ۱جدول 

 (i1, j1, k1) وابستگیمبدا  (i2, j2)مقصد وابستگي  بردار وابستگي

)۰  ، ۳۰( )۱ ،۴۶( )۱۲ ،۱ ،۱۶ ( 
)۱  ، ۳۳( )۲ ،۴۹( )۱۳ ،۱ ،۱۶( 
)۲  ، ۳۶( )۳ ،۵۲( )۱۴ ،۱ ،۱۶( 
)۳  ، ۳۹( )۴ ،۵۴( )۱۵ ،۱ ،۱۶( 
)۲- ، ۳۲( )۱ ،۴۸( )۱۳ ،۳ ،۱۶( 

... ... ... 

 
ور مي بايست ابتدا براي اين منظ. ه چگونگي محاسبه تکرارهايي است که وابستگي داده اي را ايجاد مي کنندمسئل

ر انديسهاي محاسبه شونده براي ساوي قرار دادن انديسها را حل نمود به قسمي که مقاديدستگاه معادله های حاصل از م
ده براي  تعيين شودحدير محاسبه شونده مقاديري که در سپس، بايد از بين مقاد. مبدا و مقصد وابستگي يکسان شود

 :[12 ,10] آمده است۲در شكل صورت كلي مسئله  . انتخاب شوند,حلقه ها در نظر گرفته شده
 

For i1 :=  L1 to U1 Do Step ST1 
For i2 :=  L2 to U2 Do Step ST2 
… 

For ip :=  Lp to Up Do Step STp 
           … 

For in :=  Ln to Un Do Step STn 
<S1>   X [h1 (i1, i2, …, in), h2(i1, i2, …, in), …, hm(i1, i2, …, in)] :=  … 
<S2>   … :=  X [g1(i1, i2, …, in), g2(i1, i2, …, in), …, gm(i1, i2, …, in)]  

  سريال النه اي هایقهحل: ۲ شكل
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 مي توانند خطي و g و hتوابع .  مي باشدn بعدي و تعداد شاخص هاي حلقه هاي النه اي، m يك آرايه Xدر شبه كد فوق 
 ؛وابسته مي سازد S2  را به دستور S1 پيدا كردن تكرار هايي از حلقه هاست كه دستور اين مقالههدف در . يا غير خطي باشند

 :  زير را حل كردمعادله ها و نامعادله هایه بايد مجموعيعنی 
Lp ≤ ip, jp ≤ Up, p =  1, 2, …, n,                                                                                                       (1) 
hq(i1, i2, …, in) =  gq(j1, j2, …, jn), q =  1, 2, …, m 

 ).۲رابطه ( هاي حلقه هاي قبل باشند  از شاخصباال و همچنين گامها مي توانند تابعي, ينحدود پاي ۱در رابطه 
Lp =  Lp(i1, i2, …, iP - 1), Up =  Up(i1, i2, …, iP - 1) and STp =  STp(i1, i2, …, iP – 1), p =  1, 2, …, n       (2) 

همگـی يـا عـدد صـحيح بـوده و يـا عبـاراتي               g و   hوابع  و ت گامها  , باال, حدود پايين , خص هاي حلقه  كه شا بايد توجه داشت    
  .ی صحيح استداراي مقدار كه حاصل آنها هستند

بـرای ايـن   . برای حل اين مسئله ابتدا عمليات نرمال سازی را روی حلقه ها و عبارات شـاخص حلقـه هـا انجـام مـی دهنـد            
 [15 ,11]. تبديل می کنند,  می باشند1 برابر های پايين و گامودحلقه های نرمال که دارای حدرا به منظور حلقه ها 

در حالـت  . [15 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8]برای تحليل وابستگی داده ای در حلقه هـا نيـز روشـهای مختلفـی وجـود دارد     
,  محل از حافظه ارجاع داشته باشندهر دو دستو العمل به يک) ۱ ( گويند اگر S را وابسته به دستوراعمل      Tکلی دستور العمل    

در ) ۴(مسـير اجرايـی وجـود داشـته باشـد و      بين دو دسـتور العمـل   ) ۳(,  اجرا شود T قبل از دستور العمل      Sدستور العمل   ) ۲(
برای پيدا کردن اين نوع از وابسـتگيها در حلقـه هـای     .فاصله بين دو دستور العمل در محل ارجاع مشترک چيزی نوشته نشود        

       توجـه داشـته باشـيد کـه ايـن روابـط        .  را حـل کـرد     ۱رابطـه     به دست آمـده در     له های ای بايد مجموعه معادله ها و نامعاد      النه  
بعضی از اين روشـها فقـط   . اين کار روشهای مختلفی وجود داردبرای انجام . می توانند به صورت خطی و يا غير خطی باشند         

ر هايی از حلقه ها را براساس مقدار شاخص   نشان می دهند و بعضی ديگر تکرا      را  وجود و يا عدم وجود وابستگی در حلقه ها          
 بـه  حـل نامعادلـه هـا   , ١ ديوفـاتين  اين روشها می توان به حل معادله هااز جمله . حلقه ها مشخص می کنند که به هم وابسته اند         

ــه  ــذف فوري ــوتخين-روش ح ــحيح  , ٢م ــی ص ــذف گوس ــحيح   , ٣روش ح ــايی ص ــه و دوت ــيمپلکس اولي ــون , ٤روش س            آزم
آزمون عدم وجود دور و متغير منفرد در هـر آزمـون    , ٥آزمون بانرژه , آزمون بزرگترين مقسوم عليه مشترک    , یتفکيک پذير 

  .[15 ,11]اشاره کرد , محدوديتها
اده تفاسـ  ,ی به دسـت آمـده  معادله هانا برای حل مجموعه معادله ها و    یژنتيکالگوريتمهای   برای اولين بار از      اين مقاله در  

 يك روش جستجوي تصادفي است كه با انتخاب مجموعه اي از جوابها بـه صـورت تصـادفي و          ی ژنتيك الگوريتم .شده است 
مرحله نسل جديدي از جوابها را ايجاد مي كند تا در نهايت به يك جواب قابل قبول از بين اين جوابها               بهتر كردن آنها در هر    

 :ندشکل کلی زير می باشبه  مورد بحث یالگوريتمهای ؤنتيک .دست يابد
gi(x) <  0, i = 1, 2, …, m1                                                                                                                                     (3) 
hi(x) =  0, i =  m1 +  1, …, m (m =  m1 +  m2) 
min or max f(x),  x ∈ S 

                 فضاي جستجوي مسئله مي باشد و هدف از حل اين مسئله Sتابع هدف و , f ,معادله ها, h ,نامعادله ها, gكه در آن
                  : نيز خود شامل دو قسمت مي باشدSفضاي . ي در اين فضاست كه تابع هدف را كمينه يا بيشينه كندxپيدا كردن 

            يك ٦ ميشايلويز.[4 ,3] مي تواند پيوسته يا گسسته باشدمکان پذير نيز افضاي . ناحيه امكان ناپذير  وامكان پذير ناحيه
: اين تكنيكها عبارتند از. [7 ,6 ,5 ,4 ,3]طبقه بندي خوبي را در مورد تكنيكهاي مديريت محدوديتها ارائه داده است 

                                                
1 Dufatin 
2 Fourier-Motzkin 
3 Integer Gaussian Elimination 
4 Integer Primal and Dual Simplex 
5 Banerjee Test 
6 Michalewicz 
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 از اين مقالهدر . و استراتژي جريمه كردن استراتژي تغيير عملگرهاي ژنتيكي ,استراتژي ترميم كردن, استراتژي رد كردن
 تكنيك جريمه سازي يك تكنيكي است كه اغلب براي مديريت جوابهاي . استراتژی جريمه کردن استفاده شده است

اين تكنيك، مسئله داراي محدوديت را به يك . امكان ناپذير در مسايل بهينه سازي داراي محدوديت، استفاده مي شود
در . يت تبديل مي كند و براي انجام اين امر يك ترم جريمه ساز را به تابع هدف اضافه مي كندمسئله بدون محدود

داشتن تعدادي از جوابهاي امكان ناپذير براي رسيدن به جواب  الگوريتمهاي ژنتيكي از تكنيك جريمه كردن براي نگه
ای حل اين مسئله ارائه  را بر۴ روابط ٢ و هوك١جونز. استفاده مي شودو طرف امكان پذير و امكان ناپذير بهينه از هر د

 .[4]ه در اين مقاله نيز از اين روش استفاده شده است داده اند ک
min f(x),                                                                                                                                     (4)  
gi(x) ≥ 0, i =  1, 2, …, m1,   
hi(x) =  0, i =  m1+1, …, m,  
eval(x) =  f(x) +  p(t, x), 
                         m 
p(t, x) =  ρt

 α . ∑ di
β(x) , ρt =   C . t, 

                      i =  1 

di(x) =  0, if x is feasible   

di(x) =  |gi(x)|, otherwise for 1 ≤ i ≤ m1 
di(x) =   |hi(x)|, otherwise for m1 +  1 ≤ i ≤ m 

 شماره نسل t يك ثابت و C پارامترهاي مقياس بندي براي مقدار جريمه مي باشند و همچنين β و α, اين روابط در
 برای .امكان ناپذير در طي فرآيند تكاملي افزايش مي دهد ميزان جريمه را براي جوابهاي ρt ضريب. مي باشدموجود 

 :[4]  استفاده  می شود۶ و ۵ جهش نيز به ترتيب از روابط تبادل متقاطع و
x’1 =  λ1 . x1 + λ2 . x2, x’2 =  λ1 . x2 + λ2 . x1                                                                              (5) 
X = [x1, x2, …, xk, …, xn]⇒ X’ =  [x1, x2, …, x’k, …, xn],                                                           (6) 
k and x’k are random real numbers, x’k ∈ [xk

L, xk
U], 

x’k =  xk +  ∆(t, xk
U - xk) or x’k =  xk +  ∆(t, xk

 - xk
L) 

∆(t, y) =  y . r . (1 – t / T)b, ∆(t, y) ∈ [0, y] ,r is a random number ∈ [0, 1]  
هر ژن ,  در تبادل متقاطع. پارامتر غير يكنواختي استb حداكثر تعداد توليد نسل و Tد نسل،  شماره توليtكه در آن 

        جهت ترکيب استفاده λ2 و λ1برای اين منظور از پارامترهای . ترکيب خطی از ژنهای متناظر هر دو والد می باشد
مقداری را از ژن انتخابی برای جهش کم يا  , عملگر جهش مورد استفاده که عملگر جهش پويا تاميده می شود.می شود

. کاهش می يابد و اين مقدار برای نسلهای اوليه بيشتر خواهد بودبا تزديک شدن به نسلهای آخر اين مقدار . زياد می کند
 .نرخ جهش را تغيير دادبه اين ترتيب می توان 

 
  روش نوين -۴

يكي از معادله های به دست آمده را به می توان . مي كنند  را ايجاد ۴و  ۳، مجموعه روابط ۲ و ۱در مجموع روابط 
در . مطرح كرده و آن را به عنوان يك مسئله بهينه سازي به صورت كمينه سازي حل كرد ۴و  ۳ وابطع هدف رعنوان تاب

 :كل موارد زير را بايد در نظر گرفت
ها را به دست آورد و نامعادله ها را  مي توان محدوده متغير[15 ,11 ,9]موتخين -با استفاده از روش فوريه •

 .ساده تر کرد

 . مي توان همه معادله ها را به يك معادله تبديل كرد[10]با استفاده از روش حذف گوسي  •

                                                
1 Joines 
2 Houck 
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 . يک جواب خصوصی برای معادله به دست آوردیژنتيکبا استفاده از الگوريتم  •

و دوباره با استفاده از الگوريتم ها را کاهش داد با استفاده از الگوريتم ذکر شده در ذيل می توان تعداد متغير •
 .را به دست آورد جوابهای معادله  جواب خصوصی برای معادله جديد پيدا کرد تا تمامییژنتيک

 :با مشخصات زير پياده سازي شده است ۴ و ۳ ,۱وابط رتم ژنتيكي براي حل  يك الگورياين مقالهدر 
 . استري صحيحالگوريتم پياده سازي شده، داراي كدگذا •

 . را به كار مي برد[4] SUS٢ بهود يافته به روش١چرخ رولت الگوريتم پياده سازي شده، عملگر انتخاب •

در  كه  را به كار مي برد λ  λ2 - 1 =  وλ1  1 =   با مقادير۵رابطه  متقاطعسازي شده، عملگر تبادل الگوريتم پياده  •
 .∋λ (1 ,0) يك عدد تصادفي مي باشد و λآن 

             كروموزومهاي  گوريتم پياده سازي شده، يك تابع نگاشت براي تبديل كروموزومهاي امكان ناپذير بهال •
 .امكان پذير را به كار مي برد

 . را به كار مي برد۶ ارائه شده در رابطه یالگوريتم پياده سازي شده، عملگر جهش پويا •

 :م زير استفاده شده است از الگوريتبرای پيدا کردن مجموعه وابستگيها نيز
براي اين کار از .  جوابهاي يک معادله خطي هستيمپيدا کردن تمامی به دنبال یژنتيکدر اين قسمت با استفاده از الگوريتم 

 :روش زير استفاده مي کنيم
 :فرض کنيد که معادله ما به صورت زير باشد

a1 *  x1 +  a2 * x2 +  ... +  an * xn =  m                                                                                               (7)  
ک جـواب خصوصـي   فرض کنيـد يـ  . مي گوييم، پيدا مي کنيم    ابتدا در اين معادله يک جواب که به آن جواب خصوصي        

 n خطـي، اگـر   خصوصيات معادله هایبا توجه به حال .  باشدZ = (z1, z2, z3, …, zn)  تايي مرتبn معادله فوق به صورت
 : باشد۸ يک جواب براي معادله V = (v1, v2, v3, …, vn)تايي مرتب 

a1 * x1 +  a2 * x2 +  ... +  an * xn =  0                                                                                                 (8)  
 هـايي کـه در   V کـافي اسـت تمـام    ۷براي يافتن تمامي جوابهـاي معادلـه    . است۷براي معادله  نيز جوابي X = V + Zآنگاه 
             را سـاده مـي کنـيم تـا بزرگتـرين      ۸معادلـه  : براي اين کار به صـورت زيـر عمـل مـي کنـيم       .  صدق مي کنند را بيابيم     ۸معادله  

حـال  . اول اسـت ,  هـا ajرين مقسـوم عليـه مشـترک سـاير       نسبت به بزرگت   aiپس هر   .  شود 1مقسوم عليه مشترک ضرايب برابر    
 : را به صورت زير بازنويسي مي کنيم۸معادله 

a1 * x1 +  a2 * x2 +  ...+  an-1 * xn-1 =   - an * xn                                                                                  (9)  
 :پس داريم

gcd(a1, a2, …, an-1) |  xn                                                                                                                                (10)  
b =  gcd(a1, a2, …, an-1), xn =  b * k                                                                                               (11)  

          مجهـولي  n - 1 بـه يـک سـري معادلـه هـای      قـرار گيـرد،   xnبـازه تعريـف     درb * k + Zn بـه طـوري کـه    kبا مقداردهي به 
 را فراخـوانی  یژنتيکـ در هر مرحله الگوريتم بنابر اين . صي و عمومي پيدا کرد مي رسيم که براي آنها نيز بايد جوابهاي خصو        

 .می کنيم
 :مثال §

2x +  4y +  5z =  3, 
 - 5 ≤ x ≤ 5, - 5 ≤ y ≤ 5, - 5 ≤ z ≤ 5 

                                                
1 Roulette Wheel 
2 Stochastic Universal Sampling 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

حدود جواب کنترل کردن توجه کنيد که نيازي به . (11 - ,12 ,5) يک جواب خصوصي براي معادله فوق عبارتست از
حـال بـراي يـافتن تمـام       . يعنی؛ لزومی ندارد که جواب خصوصی جزء مجموعه جوابهـای مسـئله باشـد             . خصوصي نيست 

 :معادله فوق، بايد تمام جوابهاي معادله زير را بيابيمجوابهاي 
2x +  4y +  5z =  0,  
- 10 ≤ x ≤ 0, - 17 ≤ y ≤ 7, 6 ≤ z ≤ 16, b =  gcd(2, 4) =  2 

 :يعني
z =  2 * k, 6 ≤ z ≤ 16 ⇒ 3 ≤ k ≤ 8 

 (z = 6). مجهولي رسيديم دو حال به يک معادله
2x +  4y =  - 30 ⇒ x +  2y =  - 15, - 10 ≤ x ≤ 0, - 17 ≤ y ≤ 7 

   پيدا می کنيم و به حل معادله زيریژنتيک استفاده از الگوريتم  را با(1 ,17 -)براي معادله فوق هم يک جواب خصوصي 
 :می پردازيم

2x +  4y =  0, - 18 ≤ x ≤ - 8, 7 ≤ y ≤ 17 
 :جواب عمومي معادله فوق برابر است با

x = 2i, y =  - i 
 : به صورت زير است۷ هپس يک دسته از جواب هاي معادل

z =  - 11 +  6 =  - 5, y =  13 + i, x =  - 12 - 2i 
 : را بيابيمiحال بايد حدود 

- 5 ≤ x ≤ 5, - 5 ≤ y ≤ 5 ⇒ 7 ≤ - 2i ≤ 17, - 18 ≤ i ≤ - 8 ⇒  i =  - 8 
 .(4 ,5 ,5 -):قرار دارد؛ يعنی فقط يک جواب در بازه مورد نظر ما , پس از اين دسته جوابها

 
 بی ارزيا-۵

) تجواستفاده از کل فضای جس    ( نتايج عملی حاصل از پياده سازی الگوريتم جديد به همراه الگوريتم عادی              ۲جدول  
همچنانکـه از ايـن جـدول پيداسـت؛ زمـان اجـرای             . تعداد متغيرها و حـدود آنهـا را نشـان مـی دهـد             برای مقادير مختلف    

 ۳ و ۲, ۱ای انجام شده تعداد شاخص های حلقه ها به ترتيـب   در آزمايشه .  پايين تر از روش عادی است      یژنتيکالگوريتم  
بـرای  . هـر معادلـه خـواهيم داشـت       متغيـر در     ۶ و   ۴, ۲شاخص به ترتيـب     می باشند که با در نظر گرفتن دو متغير برای هر            

اينکـه در  با توجه بـه  . عبارات شاخص نيز حدود باال و پايين و همچنين ضرايب متغيرها در آريه ها نيز مشخص شده است      
انجام شده سعی شده است که فضای جسـتجو بـا           داريم؛ در آزمايشهای    اکثر کاربردهای علمی حداکثر سه حلقه النه ای         

 سـريع ت ايـن کـار را       یژنتيکـ الگوريتم  شاهده می شود؛  که م همچنان .ه اندازه کافی بزرگ شود    افزايش حدود شاخص ها ب    
 .می بخشد

 ینتايج عملی حاصل از پياده ساز: ۲جدول
Traditional Algorithm 

Time 
Genetic Algorithm 

Time 
 

Upper Bound 
 

Lower Bound 
 

Coeff- icients 
Number of 
Variables 

No 

10 0 100 1 7, 5 2 1 
10 0 100 1 2, 5 2 2 
211 0 1000 1 2, 5 2 3 

1352 1231 5 
1000 

1 
1 

8, 7 
5, 3 

4 4 

30544 24321 10 
1000 

1 
1 

13, 8 
5, 3 

4 5 

288186 259202 30 
1000 

1 
1 

13, 8 
5, 3 

4 6 

398993 360243 3 
10 

1000 

1 
1 
1 

17,13 
11, 7 
5, 3 

6 7 
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 نتيجه گيری و راه کارهای آينده -۶
           های النه ای برای موازی سازی کد سريال به کد موازی در حلقه هاحل مشکل تعيين وابستگی, دستآورد اين مقاله

تعيين  برای حل مسئله یژنتيکر روشهای کنونی نظر به اينکه از روشهای غيدر . می باشدسوپرکامپايلرها جهت استفاده در 
استفاده می شد؛ مشکل افزايش بيش از حد زمان تعيين ,  استNP-Compeleteوابستگی ها در حلقه ها که يک مسئله 

 .  کاهش يافته استیوريتمهای ژنتيکبر اساس الگروشی نوين با در اين مقاله O(nO(n)) وابستگيها تا حد 
 : عبارتند از,مي توان انجام دادبه عنوان راه کارهای آينده موارديکه در اين راستا 

 . غير خطی نيز به کار برده را می توان برای مجموعه معادله ها و نامعادله های ارائه شدیالگوريتم ژنتيک •
 -ت؛ به عنوان مثال، مي توان از مدل سرويس دهنده  فوق داراي قابليت موازي سازي اسیالگوريتم ژنتيك •

  .ستفاده كردا ١سرويس گيرنده
 

 .تشکر می کنيم, از کليه کسانی که ما را در انجام اين تحقيق ياری داده اند: تشکر و قدردانی
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