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چکیده

مقاله این در است. توجه مورد بسیار مدرن موازی بسترهای در باال محاسباتی پیچیدگی با مسائل حل در گرافیکی پردازنده های توانایی امروزه
بزرگ خطی بهینه سازی مسائل حل جهت گرافیکی پردازنده های روی بر موازی صورت به شده نظر تجدید سیمپلکس الگوریتم تا است شده سعی
پایه ی بر جدید روش یک از دور ایجاد و تباهیدگی از اجتناب منظور به پیشنهادی، الگوریتم در شود. گرفته کار به دقیق خروجی با مقیاس
از حاکی حاصله نتایج که شده گرفته بهره سرعت افزایش فاکتور از مرتبط کارهای با نتایج مقایسه برای است. شده استفاده ممنوعه لیست های
اجرای با قیاس در تصادفی صورت به شده تولید مسایل حل در گرافیکی پردازنده روی بر الگوریتم این موازی اجرای برابری ١٠٧ حداکثر سرعت

است. مرکزی پردازنده روی بر الگوریتم سری
تباهیدگی شرایط موازی؛ محاسبات گرافیکی؛ پردازنده های خطی؛ بهینه سازی کلیدی کلمات

پیش گفتار ١
صورت به و می  باشد تساوی یا نامساوی صورت به خطی قید تعدادی اساس بر خطی هدف تابع یک کردن بهینه برای تالش در خطی بهینه  سازی
مدل  های بتوان که است صورتی در تنها استفاده این گردد. می استفاده ... و ترافیکی شهری، طراحی صنعتی، نظامی، مسائل حل در گسترده  ای
امروزی رایانه  های با کارآ الگوریتم  های توسط قبول قابل زمان در را آن ها و آورد دست به رو پیش مقیاس بزرگ و پیچیده مسائل برای را مناسبی
خاچیان الگوریتم درونی، نقطه الگوریتم شده، نظر تجدید سیمپلکس الگوریتم سیمپلکس، الگوریتم به می   توان مسائل این حل روش های از کرد. حل
نظیر مشکالتی دارای واقعی دنیای مسائل حل در سادگی، علی   رغم شده نظر تجدید سیمپلکس الگوریتم روش ها، این میان از نمود. اشاره ... و

.[١] می   باشد مقیاس بزرگ مسائل حل در کارآیی عدم و دور ایجاد تباهیدگی،
خروجی    ها روی بر که تصاویری به بخشیدن کیفیت و دادن سرعت منظور به مجزایشان حافظه    های همراه به ابتدا در گرافیکی پردازنده واحدهای
یک عنوان به    کم کم موازی    شان ساختار دلیل به واحدها این شدند، گرفته    کار به امروزی دستگاه    های از بسیاری در و طراحی می    آمدند در نمایش به
امروزه که به    طوری گرفته    شدند، کار به    باال بسیار کارآیی با پردازش    های برای مرکزی پردازنده واحدهای کنار در منظوره همه و دستیار پردازنده
دستگاه این می    شوند. استفاده خروجی واحد یک به    عنوان نه و باال بسیار موازی پردازش قابلیت با دستگاه یک به    عنوان تنها آن    ها از نسل    هایی
بسیار کارآیی سطحی چند موازی پردازش    های در توزیع    شده سیستم    های درون مرکزی پردازش واحدهای کنار در گرفتن قرار با تا هستند قادر ها
یکی که یافته اند گسترش نویسی برنامه زبان    های با مطابق زیادی چارچوب    های قابلیت    ها، این از استفاده به    منظور باشند. داشته به    همراه را زیادی

است. شده طراحی سی زبان به شبیه ان    وی    دیا گرافیکی پردازنده    های از استفاده برای و دارد نام کودا چارچوب    ها این از
کارآیی ،[۵] در است. شده استفاده باال محاسباتی پیچیدگی با بهینه سازی مسائل از بسیاری حل در گرافیکی پردازنده های از اخیر دهه در
سیمپلکس الگوریتم اجرای زمان است. شده داده نشان محلی جستجوی الگوریتم توسط ترکیبیاتی بهینه سازی مسائل حل برای گرافیکی پردازنده
الگوریتم اجرای سرعت ،٢٠١١ سال در شده اند. مقایسه [۴] در اطلس سیستم از استفاده با آن اجرای زمان با گرافیکی پردازنده از استفاده با
همکارانش و پلوسکاس ،٢٠١۴ سال در .[٢] است شده گزارش مرکزی پردازنده روی بر آن اجرای برابر ١٢/۵ گرافیکی پردازنده روی بر سیمپلکس

.[٣] نموده اند مقایسه قوانین این اجرای در را گرافیکی پردازنده کارآیی سیمپلکس، الگوریتم در مختلف محورگیری قوانین گرفتن نظر در با
مسائل حل برای شده نظر تجدید سیمپلکس الگوریتم تا است شده سعی گرافیکی، پردازنده پردازشی توانایی از استفاده با مقاله این در
گرافیکی پردازنده عمومی حافظه مدیریت جهت مختلفی استراتژی های از منظور این برای گردد. پیاده سازی کارآ صورت به مقیاس بزرگ بهینه سازی
به آن به مربوط قوانین و ممنوعه لیست یک الگوریتم، در افتادگی دور از اجتناب و تباهیده جواب های تولید از جلوگیری منظور به و شده استفاده
با خطی بهینه سازی مسئله ٧ روی بر موازی و سری اجرای حالت های در مختلفی مقایسه های پیشنهادی الگوریتم ارزیابی برای شده اند. گرفته کار
صحت برای متلب نرم افزار از استفاده با مسائل این یک هر بهینه جواب است. گرفته صورت شده اند تولید تصادفی صورت به که متفاوت ابعاد

است. شده محاسبه پیشنهادی الگوریتم جواب
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پژوهش دست آورد های ٢

موازی اجرای قابلیت خوبی بسیار صورت به آن، در موجود عملیات های اکثر که فهمید می توان شده نظر تجدید سیمپلکس الگوریتم در تامل با
صورت به عملیات این مقاله، این در که می باشد تابلو به روزرسانی و محورگیری عمل الگوریتم این اجرای در عملیات زمانبرترین هستند. دارا را
در گرافیکی پردازنده در حافظه مدیریت چگونگی مساله ابعاد به توجه با که است توضیح به الزم می گردد. انجام گرافیکی پردازنده توسط و موازی
تبادل کمتریت تا شده استفاده منظور این برای متفاوتی حافظه مدیریت استراتژی های لذا می باشد، اهمیت حائز بسیار الگوریتم کارآیی و بهبود
شکل در گرافیکی پردازنده کمک به پیشنهادی الگوریتم اجرای روند کلی حالت در گیرد. صورت گرافیکی پردازنده و مرکزی پردازنده بین اطالعات

است. شده داده نشان ١

پیشنهادی الگوریتم اجرای کلی روند :١ شکل

محاسباتی نتایج ٢ . ١

و شده استفاده Inter Core i7-640M مرکزی پردازنده یک و Nvidia GTX Titan Black گرافیکی پردازنده یک از مطالعه این در
از استفاده با شده ارائه اجرای زمان های شده اند. گرفته نظر در پیاده سازی برای نیز Visual Studio 2013, CUDA V. 6.5 نرم افزارهای
و شده اند تهیه تصادفی صورت به که خطی بهینه سازی مسئله نمونه ٧ از مقایسات انجام جهت شده اند. اندازه گیری ثانیه حسب بر Clock() تابع

گردید. استفاده است، آمده ١ جدول در آن ها مشخصات

آزمایش مورد خطی بهینه سازی مسائل مشخصات :١ جدول
متغیر تعداد قید تعداد ردیف

٣٧٠ ٢٠٠ ١ مسئله
٨٠٠ ۵٠٠ ٢ مسئله
١٧٠٠ ٨٠٠ ٣ مسئله
٢٠٠٠ ١۴٠٠ ۴ مسئله
٢٣٠٠ ١۴٠٠ ۵ مسئله
٢٧٠٠ ١۵٠٠ ۶ مسئله
٢٣٠٠ ١٨٠٠ ٧ مسئله

است مشهود که همانگونه می شود، دیده مسئله ابعاد به توجه با سری اجرای به نسبت پیشنهادی الگوریتم سرعت افزایش میزان ،٢ شکل در
حل در پیشنهادی الگوریتم کارآیی که گفت می توان بنابراین می کند، پیدا افزایش داری معنی بطور نیز الگوریتم سرعت مسئله، ابعاد افزایش با

جست. بهره خوبی به مقیاس بزرگ خطی بهینه سازی مسائل حل در آن از می توان و می باشد چشمگیرتر و بیشتر بسیار مقیاس بزرگ مسائل
حداکثر به توجه با است، شده آورده بین المللی مشابه کارهای با مقاله این در پیشنهادی الگوریتم از حاصل نتایج بین مقایسه ای ٢ جدول در
حل برای دقیق جواب های ارائه در را الگوریتم کارآیی می توان مرتبط کارهای سایر نتایج با آن مقایسه و شده ارائه کار در برابری ١٠٧ افزایش

داد. قرار ارزیابی مورد مقیاس بزرگ بهینه سازی مسائل

٩٠

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١٣٩۴ عملیات، در تحقیق کنفرانس ٨مین

مسئله ابعاد به توجه با پیشنهادی الگوریتم سرعت افزایش :٢ شکل

مشابه کارهای با شده ارائه الگوریتم سرعت افزایش مقایسه :٢ جدول
سرعت افزایش حداکثر مرجع

برابر ٢/۵ [۴] مرجع
برابر ١٢/٣۵ [٢] مرجع
برابر ١۶/٧٢ [٣] مرجع
برابر ١٠۶/٨۶ مقاله این
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