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 چكیده

هها   سازی است که در بسیاری از زمینهه  های تكاملی برای حل مسائل بهینه ، یكی از الگوریتم(PSO) سازی اجتماع ذرات الگوریتم بهینه

سهازی اجتمهاع ذرات بها رهبهر      رو است. الگوریتم بهینهه  به این الگوریتم با مشكل همگرایی زودرس رواما  گیرد. مورد استفاده قرار می

، دارای حجهم  PSOهماننهد   ALC-PSOامها   فائق آمدن بر این مشهكل، ارائهه ههده اسهت.     به منظور ،(ALC-PSO) و رقبا سالخورده

ههد  از ایهن ملالهه    ثانیهه نیهاز دارد.    130، به زمهانی برابهر بها    Zakharovزن  محاسبات باالیی است. برای مثال اجرای تابع محک

بهین   برای دستیابی به این ههد ، در  .است (GPU) یبر روی واحد پردازش گرافیك به صورت موازی ALC-PSOسازی الگوریتم  پیاده

 GPUزن بهر روی   تابع محهک  سهسازی  نتایج پیاده .ایم  سازی سطح حلله بهره گرفته موازیروش سازی، از  های مختلف موازی روش

 افزایش داد. CPUسازی آن بر روی  نسبت به پیاده برابر 30توان تا  را می ALC-PSOنشان داده است که کارایی الگوریتم 

 کلمات کلیدی

 یسازی اجتماع ذرات با رهبر سالخورده و رقبا، واحد پردازش گرافیك بهینهسازی اجتماع ذرات،  بهینه
 

 

 

 

 ملدمه -1
از  اسیت   معیین شرایط  تحتبهترین نتیجه به معنای دستیابی به  ،سازی بهینه

کیه   سازی، شامل یک تیاب  شایسیتگی اسیت    ی بهینه نظر ریاضی، یک مسأله
ی فضیای لیل  ن    دهنیده  ها که نشان ای از محدودیت مسأله را تحت مجموعه
ییک رو   ( PSO) 1ذرات اجتمیا  سیازی   بهینه  [1]کند  هستند، توصیف می

تار اجتمیاعی  گیری از رف با الهام که تصادفی مبتنی بر جمعیت است سازی بهینه
با جمعیتی از ذرات کیه   PSO  [2,3]است ریزی شده  ها پایه پرندگان و ماهی

گیرنید، مقیداردهی    عدی قیرار میی  بُ nبطور تصادفی در یک فضای جستجوی 
لل کاندیید و دارای دو   ی یک راه دهنده شود  هر ذره در جمعیت نشان اولیه می

سیرعت و میوقعیتر را بیا    بردار سرعت و موقعیت است  در هر نسل، هیر ذره  
 3و بهتیرین موقعییت کیل اجتمیا      (pBest) 2توجه به بهترین موقعییت ویود  

(gBest) شود تا کل اجتما  بیه   و این روند  نقدر تکرار می کند روزرسانی می به
  د، همگرا شوجستجوی فضای  سمت بهترین نقطه

پارامترهای : به تنظیم ، از جملهمزیت استچندین دارای  PSOالگوریتم 
  شود و به سرعت همگرا می کمتری نیاز دارد، درک رفتار الگوریتم رالت است
  [4] ی محلی گرفتار شود اما این الگوریتم ممکن است به رالتی در دام بهینه

  ارائه شده اسیت  PSOمختلفی از  انوا ، PSOافزایر کارایی  به منظور
عادل بین جسیتجوی محلیی و   ها شامل کنترل پارامترها برای لفظ ت این رو 

های همسیایگی مختلیف بیرای     ، طرالی توپولوژی[8-5]جستجوی سراسری 
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هیای   ترکیبیی بیا رو    PSO، [12-9]جایگزینی توپولوژی سراسری سینتی  
 [22-20]های چندجمعیتی  گیری از رو  و بهره [19-13]جستجوی کمکی 

جمعییت، باعیک کیاهر    اکثر  نها به منظور دستیابی به لفظ تنو  که  دهستن
  سرعت همگرایی یا ساوتارهای الگوریتمی پیچیده شدند

 4سیازی اجتمیا  ذرات بیا رهبیر سیالخورده و رقبیا       اساس الگوریتم بهینه
(ALC-PSO)، بیرای   مناسی   یرهبیر  تیروی   بیه منظیور   یمزمکانی ی ارائه

 در ALC-PSO محاسین  اسیت   به همراه مفهوم سالخوردگی اجتما  هدایت
 اجتمیا  را  کیل  ،مناسی   هدایت با قدرت یک رهبر اول، نهفته است  سه جنبه
همگرایی  ویژگی بنابراین،  کند جذب می ،اصلی PSO در gBest اننددرست م
 بیا قیدرت   ییک رهبیر   دوم،  شود ظ میلف در این الگوریتم اصلی PSOسری  
 هرا بی  اجتمیا   هدایتی  وظیفه شود و می خورده سال به سرعت، ضعیفهدایت 

 و از لفیظ را  تنیو   توانید  میی ، الگیوریتم  بنابراین  کند واگذار می رهبران جدید
از  نجییا کییه تنهییا مکییانیزم   در نهایییت،  کنیید جلییوگیری زودرس همگرایییی

 اصیلی  PSO عملییات  اکثیر  و اضافه شده است ALC-PSOسالخوردگی به 
 است  ای برووردار ساده ساوتار ازالگوریتم این ، ماند میباقی  بدون تغییر
مبتنیی بیر   هیای   ، جزء الگیوریتم PSOهمانند  ALC-PSO که از  نجا

سازی با مقییاس بیزر ، از    برای لل مسائل بهینه و استجمعیت تکرارشونده 
که به جمعیت بسیار زیادی برای جستجو در فضای لیل مسیأله    جمله مسائلی
د،  مد باشناکار د بسیارتوان می از نظر مدت زمان مورد نیاز برای اجرا، نیاز دارند،

بیر روی والید    ALC-PSOسیازی   پییاده  ،از این رو هدف اصلی ایین مقالیه  
برای دسیتیابی   است   ن ، به منظور افزایر کارایی(GPU) 5پرداز  گرافیکی

و  شیده اسیت     بهیره گرفتیه   6سازی سیط  للقیه   به این هدف، از رو  موازی
برابر در مقایسه بیا اجیرای    30 به کارایی GPUبر روی  ALC-PSOاجرای 

  رسیده است CPU ن بر روی 
اطالعات مربیو    ی این مقاله به این ترتی  سازماندهی شده است: ادامه
سیازی   که مروری بر الگوریتم بهینه شود میزمینه در بخر دوم مطرح  به پیر

ی  اجتمیا  ذرات، والیید پیرداز  گرافیکییی و کارهیای انجییام شیده در زمینییه    
سازی اجتما  ذرات بیا   الگوریتم بهینهاست  در بخر سوم  PSOازی س موازی

های بکیار   مکانیزمشود  در بخر چهارم  یتوضی  داده مرهبر سالخورده و رقبا 
شیود  در   شیرح داده میی   GPUبیر روی   ALC-PSOسازی  برای پیاده رفته

و بخر ششم به بییان   گیرد بخر پنجم نتای   زمایشات مورد بررسی قرار می
 پردازد  گیری می تیجهن

 زمینه پیش -2

 سازی اجتماع ذرات الگوریتم بهینه -2-1

 جسیتجو سیازی، ییک ذره در فضیای     بهینیه  ی لل از مسیأله  ، هر راهPSOدر 
 مشخصیشود  جستجو در فضای مسأله با جمعیتی متشکل از تعداد  نامیده می

، موقعیت و سرعت هر ذره بر اساس گیرد  در والل هر تکرار از ذرات انجام می
pBest  وgBest شیود   روزرسانی میی  به Vi (vi

1, vi
2, …, vi

n)  وXi (xi
1, 

xi
2, …, xi

 Nو  هسیتند  iی  به ترتی  بردار سیرعت و بیردار موقعییت ذره    (3
بیا اسیتفاده از    PSOروزرسیانی در   تعداد ذرات در یک جمعیت است  قانون بیه 

 شود: روابط زیر انجام می

vi

j
←𝜔.vi

j
+c1.r1

j
.(pBest

i

j-xi

j)+c2.r2

j
.(gBestj-xi

j)                    (1)   

xi

j
←xi

j
+vi

j
                                                                          (2)   

r1، ضیرای  شیتاب   c2و  c1اینرسیی وزنیی،    𝜔که در  ن 
j  وr2

j   اعیداد
pBesti (pBesti، [0,1]ی  تصیادفی در بیازه  

1, pBesti
2, …, pBesti

n) 
 ,i (i = 1, 2, …, N)، gBest (gBest1, gBest2 بهتیرین موقعییت ذره  

…, gBest
n
ام  jبُعد  = j 1, 2, …, n)   (j بهترین موقعیت کل اجتما  و (

 از فضای جستجو است 

 واحد پردازش گرافیكی -2-2

  ن افیزار  سیخت ، از جملیه  سیازی  موازی بستگی به محیط پیاده PSOکارایی 
ای و والیدهای   بنیدی شیده، کامپیوترهیای چندهسیته     شیبکه 7های ووشه دارد 

پرداز  موازی هستند، اما هر کدام  8ترین سکوهای پرداز  گرافیکی، متداول
  [23] های متفاوتی هستند از  نها دارای ویژگی

در ابتدا فقط بیرای پیرداز  تصیویر و گرافییک      والد پرداز  گرافیکی
تکامل  از نظر محاسباتی GPUگرفت  درچند سال اویر،  فاده قرار میمورد است
، بسیار بیا   ی پهنای باند لافظه به همراه چندین هستهداشتن  با و یافته است

  دلییل  گییرد  گرافیکی مورد استفاده قرار می و غیر گرافیکیهای  پرداز برای 
بسیار با لجم ، مختص محاسبات موازی GPUاصلی این تحول این است که 

ای طرالیی شیده کیه دارای ترانزیسیتورهای      با  اسیت و در نتیجیه بیه گونیه    
  از استها و کنترل جریان  ی داده ها به جای ذویره بیشتری برای پرداز  داده

در ثانیه نسبت لیات ممیز شناور بسیار بیشتری تواند تعداد عم می GPUاین رو 
تیر از   مناسی   9میوازی -ملیات دادهانجام دهد و همچنین در انجام ع CPUبه 

CPU  است 
CUDA10  نویسی است کیه   برنامه مدلمحاسبات موازی و  سکوییک

یییک معمییاری   ،سییکوتوسییعه داده شییده اسییت  اییین    NVIDIAتوسییط 
برای صدور و مدیریت محاسبات بیر   است که افزاری جدید افزاری و نرم سخت
موازی بدون نیاز به نگاشت  -هبه عنوان یک دستگاه محاسبات داد GPUروی 

 گییرد  مورد استفاده قرار میگرافیکی  11نویسی کاربردی رابط برنامه نها به یک 
[24]  

 PSOسازی  کارهای مرتبط با موازی -2-3

بی  برازنیدگی بیا    توا ، توزیی  ارزییابی  PSOسیازی   ترین رو  موازی سرراست
 مسائل طرالیی  نیتن   دراولین بار  است که master-slaveپیروی از الگوی 

 میییز  ، بییه صییورت موفقیییت [26] و شناسییایی سیسییتم بیومکییانیکی  [25]
 12درشت دانه های الگوریتمبا نام که  تر یک مدل موازی پیچیده سازی شد  پیاده

بیر اسیاس چنیدین اجتمیا  مسیتقل ییا اتصیال سسیت،          ،اسیت  شناوته شیده 
هیای   اسیتراتژی  شود که گهگاهی ذرات را با توجیه بیه برویی    بندی می تقسیم

 و شیود  نامیده می 13مدل جزیره   این رو ،مبتنی بر برازندگی مبادله می کنند
  بیا تمرکیز بیر    دکنی  ی ذرات، اعمال میی  شده ای توزی ه بین گروهرا ارتباطاتی 
ارائیه شید کیه در  ن     PSOسازی موازی از  های ارتباطات، یک پیاده استراتژی

   [27]سه نو  مهاجرت و سیاست جایگزینی مختلف، ممکن بود 
هیایی   شیامل الگیوریتم   14رییز  سازی، الگوی دانه تر موازی در سط  پایین

ی محییدودی از  توانیید بییا زیرمجموعییه  اسییت کییه در  ن هییر ذره فقییط مییی 
 GPUمبتنیی بیر    PSOسیازی   همسایگانر، تعامل داشته باشد  اولین پییاده 

[28] ،PSO دیگیر  های موازی سازی همچنین بروی پیاده  بودریز  موازی دانه 
  مده است  [32-29]در  GPUمبتنی بر  PSOاز انوا  مختلف 
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نشان θمشخص شده است،  Leader. رهبر اجتماع با ALC-PSO(: فلوچارت الگوریتم 1شکل )

 .است Leaderدهنده طول عمر نشان Θو  Leaderدهنده سن 

 

سازی اجتماع ذرات با رهبر  الگوریتم بهینه -3

 سالخورده و رقبا

ALC-PSO  از این نظر باPSO    اصلی متفاوت است که در  ن رهبر اجتمیا
دارای طول عمر محدود است  طول عمر بر اساس توان هدایت رهبیر تنظییم   

ی جدییدا  تولیید شیده،     شود  وقتی طول عمر رهبر به سر رسید، با یک ذره می
نیست،  gBestبه ضرورت  ALC-PSOشود  بنابراین، رهبر در  جایگزین می

هدایت کیافی برویوردار اسیت، بیا توجیه بیه مکیانیزم         ای که از توانایی اما ذره
گییرد  از ایین رو اثیرات     سالخوردگی، برای هدایت اجتما  مورد تأیید قرار میی 

  [33] تواند کاهر یابد می gBestی ناشی از  گمراه کننده

بیه رهبیر در    ،gBestاز  ALC-PSOبه منظور متمایز ساوتن رهبر در 
ALC-PSO   با عنیوانLeader(Leader1, Leader2, …, Leadern) 

 کند: به صورت زیر تغییر می (1)روزرسانی سرعت    قانون بهشود اشاره می

vi

j
←ω.vi

j
+c1.r1

j
.(pBest

i

j-xi

j
)+c2.r2

j
.(Leader

j
-xi

j
)                 (3)  

نشان داده شده است و مرالل  ن به  1در شکل  ALC-PSOفلوچارت 
 شرح زیر است 

ی تمیام ذرات بیه صیورت     های اولییه  : موقعیتاولیه مقداردهی  1مرلله 
 0هیا بیا    سیرعت  شیوند و  عیدی تولیید میی   بُ nتصادفی در فضای جسیتجوی  

انتخیاب   رهبیر  به عنوان اجتما  در میان ذره بهترینشوند   مقداردهی اولیه می

 بیا  رهبیر  Θطول عمر  و شود می مقداردهی اولیه θ = 0 با رهبر سن شود  می
  شود تنظیم می Θ0 یک مقدار اولیه
 (3)روزرسییانی سییرعت و موقعیییت: هییر ذره از قییانون     بییه  2مرللییه 

روزرسانی موقعیت بیرای تنظییم سیرعت و     به( 2)سرعت و قانون  روزرسانی به
 کند  پیروی می ،موقعیت

 ,i (i=1, 2 بیرای ذره  : روزرسانی بهترین موقعیت فردی به   3مرلله 

…, N)ی  موقعیت جدیدا  تولید شده ، اگرxi  بهتر ازpBesti    اسیت،  نگیاهxi ،
 شود  جدید انتخاب می pBestiبه عنوان 

اگر بهترین موقعیت ایجاد شده در این تکرار  رهبر:روزرسانی  به  4مرلله 
با مقدار بهترین موقعیت در این تکیرار   Leaderباشد،  نگاه  Leaderبهتر از 

اسیت، امیا    اصلی PSOشود  از این منظر، این مرلله مشابه با  روزرسانی می به
Leader، لییل تولییید شییده توسییط ذرات در وییالل طییول عمییر   بهتییرین راه
Leader  است 

هیای تمیام ذرات    کنترل طیول عمیر: پیز از اینکیه موقعییت       5مرلله 
برای بهبود کل اجتما  مورد ارزیابی  Leaderروزرسانی شدند، توان هدایت  به

ی طیول عمیر تنظییم     کننده ی یک کنترل بوسیله Θگیرد  طول عمر  قرار می
یابد  اگر طول عمیر   افزایر می 1با مقدار  Leader مربو  به θشود  سن  می

ی  برو  در غیر این صورت به مرللیه  6ی  ، به مرللهΘ ≤ θرسید، یعنیبه سر 
 برو  8

 Challengerیک  تولید: 6مرلله 

 جدید

به  Challengerپذیر  : 7مرلله 
 دید؟ج Leaderعنوان 

 Challengerپذیر  

 به عنوان رهبر جدید

 

برگرداندن وضعیت 
 اجتما  به عق 

 
θ =   Θ - 1  

 
θ =  0 

0Θ = Θ 

 = pBestiتمام ذرات  تنظیم  vو  x مقداردهی اولیه :1مرلله 

xi محاسبه ،Leader  و تنظیمIter = 0 ،θ =  0 ،Θ = Θ0. 

i = 1; 

 xiو  viروزرسانی : به2 مرلله

 pBesti روزرسانیبه: 3مرلله 

 

 بله

 
 شرو 

i <= N? 

 ویر

 Leader روزرسانی: به4مرلله 

 

 Θتنظیم طول عمر : 5مرلله 

θ =  θ + 1 

 
θ > = Θ?  

 ویر

i = i +  1 

Iter = Iter + 1 

Iter < Max−evals? 
 بله

 ویر

 
 پایان

 ویر بله بله

 :8 مرلله
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شیود و بیرای    ی جدیید ایجیاد میی    یک ذره :15تولید یک رقی   6مرلله 
ای که طول عمیر  بیه سیر رسییده، میورد اسیتفاده قیرار        Leaderرقابت با 

 گیرد  می
ارزیابی رقی : توان هیدایت رقیی  جدییدا  تولیید شیده، میورد         7مرلله 

گیرد  اگر رقی  تیوان هیدایت کیافی داشیته باشید، جیایگزین        ارزیابی قرار می
Leader شود و به عنوان  قدیمی میLeader شود  سین و   جدید انتخاب می
 شود  در غییر  مقداردهی می Θ = Θ0و  θ = 0جدید به  Leaderطول عمر 

ماند و به هدایت اجتما  ادامه  بدون تغییر باقی می قبلی Leaderاین صورت، 
 دهد  می

بیشیتر از   تکرارهیای للقیه،  بررسی شیر  واتمیه: اگیر تعیداد       8مرلله 
یابید  در غییر    از پیر تعیین شده باشد، الگوریتم واتمه میتکرار لداکثر تعداد 

  برو 2ی  این صورت برای یک دور جدید از تکرار به مرلله

سازی اجتماع ذرات  سازی الگوریتم بهینه ادهپی -4

 GPUبا رهبر سالخورده و رقبا بر روی 
، یعنی سادگی سیاوتار و  اصلی PSOبا لفظ مزایای  ALC-PSOاز  نجا که 

های محلیی و   همگرایی سری ، توانسته عیوب  ن، یعنی به دام افتادن در بهینه
 ،دیگیر ایین الگیوریتم   در نتیجه همگرایی زودرس را برطرف کنید و از طیرف   

لل مسائلی با مقییاس   های تکاملی، برای یافتن راه همانند انوا  دیگر الگوریتم
گییری از   بزر ، زمان زیادی را صرف وواهد کرد، بر  ن شیدیم کیه بیا بهیره    

را افیزایر دهییم     ALC-PSO، کیارایی  GPUامکانات محاسیبات میوازی   
-GPUرا  ALC-PSOزی ی میوا  برای رالتی بیشتر در ایین مقالیه، نسیخه   

ALCPSO ی سریال  ن را  و نسخهCPU-ALCPSO  انتظیار    نیامیم  میی
سازی با جمعیت بسیار زیاد  بتواند مسائل بهینه GPU-ALCPSOرود که  می

 را لل کند 

 تعریف متغیرها -4-1

ی تاب  شایستگی  تعداد ابعاد مسأله و دامنه NDتعداد ذرات و  NPفرض کنید 
هایی که اطالعات مربو  به ذرات را   رایه است  [Min, Max]ی  در محدوده

 کنند، عبارتند از: نگهداری می

x[NP* ND] ●: موقعیت فعلی ذرات 
● v[NP* ND]رعت فعلی ذرات: س 

pBest[NP* ND] ● :بهترین موقعیت فعلی ذرات 

Leader[ND] ● : رهبر فعلی اجتما 

Challenger[ND] ● :شود می رهبر جایگزین که ای ذره  

در  GPUها به هنگام انتقال به  به ذکر است از  نجایی که این  رایه  زم
های با ییک   ی سراسری فقط  رایه شوند و لافظه سراسری ذویره می ی لافظه

 ها را یک بُعدی در نظر گرفتیم   رایه ،پذیرد، به همین دلیل عد را میبُ

 روند اجرا -4-2

ی  یه شوند، ابتیدا برنامیه  از  نجا که ذرات باید به صورت تصادفی مقداردهی اول
بیه   هیا  شود، سپز  رایه اجرا می CPUبر روی اعداد تصادفی  تولیدمربو  به 

GPU  شوند داده میانتقال  

-Maxنشان داده شیده اسیت     2در شکل  GPU-ALCPSOشبه کد 

Iter،  لداکثر تعداد اجرایGPU-ALCPSO      است کیه در واقی  بیه عنیوان
 شود  سازی محسوب می ی فرایند بهینه شر  واتمه

روزرسیانی سیرعت، موقعییت و     در این شبه کد، عملییات مربیو  بیه بیه    
شیوند  امیا از  نجیا کیه      بهترین موقعیت تمام ذرات به صورت موازی اجرا میی 

Leader تنها رهبر مورد استفاده در ،ALC-PSO  ن است و تمامی ذرات از 
روزرسانی، کنترل طول عمر و افزایر سن  ن، به  پذیرند، از این رو به تأثیر می

شییود  پییز از  ن عملیییات مربییو  بییه ارزیییابی   صییورت سییریال انجییام مییی
Challenger به هنگام ضرورت برای تعویض ،Leader  به صورت میوازی ،

 شود  انجام می
GPU-ALCPSO 

//Step 1: 

Initial the x, v, pBest, Leader arrays, age and Lifespan of the 

Leader. 

Transfer arrays from CPU to GPU. 

Set i=1. 

 

Repeat  

//Step 2: 

     update velocity and position of each particle in parallel      

//Step 3: 

     update pBest of each particle in parallel 

//Step 4: 

        update the Leader  

//Step 5: 

        control lifespan of the Leader 

        increment age of the Leader 

        if age of the Leader > Lifespan then 

//Step 6: 

              generate a new Challenger 

//Step 7: 

             evaluate the challenger in parallel 

             if the new Challenger is accepted as new Leader then 

                   set the Challenger as new Leader 

             else   

                   the status of  the swarm is rolled back 

            end if 

        end if 

//Step 8: 

Until i>Max-Iter 

 

Transfer data back to CPU and output 

 GPUبر روی پلتفرم  ALCPSO الگوریتم (: شبه کد2) شکل

 ارزیابینتایج  -5

و  CPUبیر روی   ALC-PSOاز اجیرای    میده در این بخر، نتای  بدسیت  
GPU گیرد  مورد بررسی قرار می 

 آزمون سازی و توابع محیط پیاده -5-1

سییازی  در  ن پیییاده GPU-ALCPSOو  CPU-ALCPSOمحیطییی کییه 
، Core i5-4200M 2.50GHzبیا مشخصیات    CPU ، متشیکل از اند شده
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RAM 6.00 GB ،GPU  بییا مشخصییاتGeForce GT 740M  و
Windows 8.1 است  

بیر   GPU-ALCPSOو  CPU-ALCPSOکیارایی بیین    ی مقایسه
انید، انجیام گرفتیه     لیست شده 1که در جدول  زن محک  زمون تاب  سهاساس 
 است 

تاب  با شرایط برابر صورت گرفته است  به این معنی  سهاجرا بر روی هر 
های  و تعداد نخ 4000، تعداد تکرار برنامه برابر با 5که تعداد ابعاد مسأله برابر با 

در نظر گرفته شیده اسیت     GPU ،64موازی به منظور اجرای موازی بر روی 
 تاب  برابر با صفر است  سهی هر  بهینه ی نقطه

 (: توابع آزمون1جدول )

 نام تواب  دامنه

[-100,100] 𝐹1(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=1
 Sphere 

[-10,10] 𝐹2(𝑥) = ∑ |𝑥𝑖|
𝑛

𝑖=1
+ ∏ |𝑥𝑖|

𝑛

𝑖=1
 Schewefel 

[-10,10] 
𝐹3(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖

2
𝑛

𝑖=1
+ 

(∑ 0.5𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
)

2

+ (∑ 0.5𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
)

4

 

Zakharov 

 نتایج -5-2

ALC-PSO  بر رویCPU  وGPU     که بیه ترتییCPU-ALCPSO  و
GPU-ALCPSO بیه صیورت زییر     کارایی  ه است، اجرا شدشوند نامیده می

 :شود  تعریف می

(4                                                              )Speedup =
TCPU

TGPU
 

به ترتیی  زمیان    TGPUو  TCPU ،کاراییبه معنی  Speedup که در  ن
CPU-ALCPSO  وGPU-ALCPSO  سیازی   بهینیه  مورد نیاز به منظیور

 ، در والل تعداد مشخصی از تکرارها است یک تاب 
CPU-ALCPSO  وGPU-ALCPSO  بیییر رویF1 ،F2 و F3،30 

 نشان داده شده است  2و نتای  در جدول  اند هبار به صورت مستقل اجرا شد

 (: نتایج اجرا2جدول )

 کارایی

(Speedup) 

 GPU زمان

 )ثانیه(

 CPU زمان

 )ثانیه(
 تاب  تعداد ذرات

15.26 2.94 45.02 1000 

F1 22.82 3.98 91.00 2000 
30.90 4.04 125.01 3000 

6.19 3.25 20.12 1000 

F2 7.62 5.24 39.98 2000 

7.78 7.69 59.84 3000 

22.16 2.73 60.498 1000 

F3 23.23 5.211 121.086 2000 

24.31 7.529 183.042 3000 

 
و  CPU-ALCPSOمقدار بدست  مده از اجیرای   زم به ذکر است که 

GPU-ALCPSO ،است  ی تواب ، یعنی صفر بهینهرابر با مقادیر ب 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ، می2ی نتای  اجرا در جدول  با مشاهده
صورت  به، CPU-ALCPSOو  GPU-ALCPSOزمان اجرای  (1

امیا   یابید   وطی با افزایر تعداد ذرات و ثابت بودن سایر پارامترها، افزایر می

بین تعداد ذرات مختلف مربو  به هر تاب   GPU-ALCPSOاوتالف زمانی 
بسیار بیشیتر   CPU-ALCPSOکه اوتالف زمانی  بسیار کمتر است  در لالی

 است 
سازی هر ییک از   توان دریافت که برای بهینه می، 2با توجه به جدول  (2

یابد  به عنیوان مثیال    نیز افزایر می کاراییتواب ، با افزایر تعداد ذرات، مقدار 
و برای تعداد  26.15برابر است با  کارایی، مقدار 1000با تعداد ذرات  F1برای تاب  

د ذرات   بیدیهی اسیت بیرای تعیدا    90.30این مقدار برابر است بیا   3000ذرات 
 ، بیشتر وواهد شد کاراییبه با ، مقدار  4000

 گیری نتیجه -6

، (ALC-PSOسازی اجتما  ذرات با رهبیر سیالخورده و رقبیا )    الگوریتم بهینه
، در PSOاست  اما ایین الگیوریتم هماننید     PSOی بهبود یافته از  یک نسخه
ی روشی تواند لجم محاسبات با یی داشیته باشید     مقیاس بزر  می مسائلی با
 ،CUDAبا استفاده از سکوی  GPUبر روی  ALC-PSOسازی  برای پیاده

میورد   زن محکتاب   سهو نتای  بر روی  شد ارائهبه منظور افزایر کارایی  ن 
کیارایی الگیوریتم    ،زمایشات نشان داد که این رو نتای     مقایسه قرار گرفت

ALC-PSO ییزان م بیه عنیوان مثیال    ن زیادی افزایر داده است را به میزا 
انتظیار    افیزایر یابید   برابیر  30تواند تا زن، می یک تاب  محکبر روی کارایی 

های بیشتری  هایی که چندپردازندهGPUبر روی  ALC-PSOرود اجرای می
مسیائل   باشد دارند، کارایی بیشتری داشته  مقالهاستفاده شده در این  GPUاز 

بیر  ALC-PSO توان بیا اسیتفاده از    نیز می را و جمعیت بیشتر و تواب  با ابعاد
از  نجا کیه   قابل توجهی دست یافت  کاراییسازی کرد و به  بهینه GPUروی 

تواننید   هستند، محققان می GPUهای  به تراشهامروزه اکثر کامپیوترها مجهز 
 شان بهره گیرند  لل مسائل عملیبرای  رو  ارائه شده،از 

 مراجع
[1] Rao, S. S., Engineering Optimization Theory and Prac-

tice, John Wiley and Sons publishing, 4th edition, 2009.  
[2] Eberhart, R. C., Kennedy, J., “A New Optimizer Using 

Particle Swarm Theory”, Proceedings of the 6th Interna-
tional Symposium on Micro Machine and Human Sci-

ence, pp. 39-43, 1995. 
[3] Kennedy, J., Eberhart, R. C., “Particle Swarm Optimiza-

tion”, Proceedings of IEEE International Conference on 
Neural Networks, Vol. 4, pp. 1942-1948, 1995. 

[4] Chan, C-L., Chen, C-L., “A Cautious PSO with Condi-
tional Random”, International Journal of Expert Systems 
with Application, Jun. 2015. 

[5] Shi, Y., Eberhart, R. C., “Empirical Study of Particle 

Swarm Optimization”, Proceedings of IEEE Congress on 
Evolutionary Computation, Vol. 3, pp. 1945–1950, Jul. 
1999. 

[6] Shi, Y., Eberhart, R. C., “Fuzzy Adaptive Particle Swarm 
Optimization”, Proceedings of IEEE Congress on Evolu-
tionary Computation, Vol. 1, pp. 101–106, May 2001. 

[7] Suganthan, P. N., “Particle Swarm Optimizer with Neigh-
borhood Operator”, Proceedings of IEEE Congress on 

Evolutionary Computation, pp. 1958–1962, Jul. 1999. 
[8] Ratnaweera, A., Halgamuge, S., Waston, H., “Self-

organizing Hierarchical Particle Optimizer with Time-
varying Acceleration Coefficients”, IEEE Transaction on 
Evolution Computing, Vol. 8, No. 3, pp. 240–255, Jun. 
2004. 

467

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


[9] Kennedy, J., Mendes, R., “Population Structure and Par-

ticle Swarm Performance”, Proceedings of IEEE Con-
gress on Evolutionary Computation, Vol. 2, pp. 1671–
1676, May 2002. 

[10] Mendes, R., Kennedy, J., Neves, J., “The Fully Informed 
Particle Swarm: Simpler, maybe better”, IEEE Transac-
tion on Evolution Computing, Vol. 8, No. 3, pp. 204–210, 
Jun. 2004. 

[11] Liang, J. J., Qin, A. K., Suganthan, P. N., Baskar, S., 

“Comprehensive Learning Particles Swarm Optimization 
for Global Optimization of Multimodal Functions”, IEEE 
Transaction on Evolution Computing, Vol. 10, No. 3, pp. 
281–295, Jun. 2006. 

[12] Hu, X., Eberhart, R. C., “Multiobjective Optimization us-
ing Dynamic Neighborhood Particle Swarm Optimiza-
tion”, Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary 
Computation, pp. 1677–1681, 2002. 

[13] Zhan, Z. H., Zhang, J., Li, Y., Chung, H. S. H., “Adaptive 

Particle Swarm Optimization”, IEEE Transaction on Sys-
tem, Man and Cybernetics, Vol. 39, No. 6, pp. 1362–
1381, Dec. 2009. 

[14] Chen, Y. P., Peng, W. C., Jian, M. C., “Particle Swarm 
Optimization with Recombination and Dynamic Linkage 
Discovery”, IEEE Transaction on System, Man and Cy-
bernetics, Vol. 37, No. 6, pp. 1460–1470, Dec. 2007.  

[15] Huang, C. F., “A Hybrid of Genetic Algorithm and Parti-

cle Swarm Optimization for Recurrent Network Design”, 
IEEE Transaction on System, Man and Cybernetics, Vol. 
34, No. 2, pp. 997–1006, Apr. 2004 

[16] Zhang, W. J., Xie, X. F., “DEPSO: Hybrid Particle 
Swarm with Differential Evolution Operator”, IEEE In-
ternational Conference on System, Man and Cybernetics, 
Vol. 4, pp. 3816–3821, Oct. 2003. 

[17] Holden, N., Freitas, A. A., “A Hybrid Particle Swarm/Ant 

Colony Algorithm for the Classification of Hierarchical 
Biological Data”, Proceedings of IEEE Swarm Intelligent 
Symposium, pp. 100–107, Jun. 2005. 

[18] Liang, J. J., Suganthan, P. N., “Dynamic Multiswarm 
Particle Swarm Optimizer with Local Search”, Proceed-
ings of IEEE Congress on Evolutionary Computation, pp. 
522–528, Sep. 2005. 

[19] Xie, X., Zhang, W., Yang, Z., “A Dissipative Particle 

Swarm Optimization”, Proceedings of IEEE Congress on 
Evolutionary Computation, pp. 1456–1461, May 2002. 

[20] van den Bergh, F., Engelbrecht, A. P., “A Cooperative 
Approach to Particle Swarm Optimization”, IEEE Trans-
action on Evolution Computing, Vol. 8, No. 3, pp. 225–
239, Jun. 2004. 

[21] Tillett, J., Mao, T. M., Sahin, F., Rao, R., “Darwinian 
Particle Swarm Optimization”, Proceedings of Indian In-
ternational Conference of Artifical Intelligent, pp. 1474–

1487, 2005. 
[22] Liang, J. J., Suganthan, P. N., “Dynamic Multi-swarm 

Particle Swarm Optimizer”, Proceedings of IEEE Swarm 
Intelligent Symposium, pp. 124–129, Jun. 2005. 

[23] McNabb, A., Seppi, K., “Serial PSO Results Are Irrele-
vant in a Multi-core Parallel World”, IEEE Congress on 
Evolutionary Computation, pp. 3143–3150, July 2014. 

[24] NVIDIA, CUDA C Programming Guide, Version 6.5, 

Aug. 2014, http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-
programming-guide. 

[25] Gies, D., Rahmat-Samii, Y., “Reconfigurable Array De-
sign using Parallel Particle Swarm Optimization”, An-
tennas and Propagation Society International Symposium, 
Vol. 1, pp. 177–180, 2003. 

[26] Schutte, J. F., Reinbolt, J. A., Fregly, B. J., Haftka, R. T., 
George, A. D., “Parallel Global Optimization with the 

Particle Swarm Algorithm”, Journal of Numerical Meth-

ods in Engineering, Vol. 61, No. 13, pp. 2296–2315, 
2004. 

[27] Chang, J. F., Chu, S. C., Roddick, J. F., Pan, J. S., “A 
Parallel Particle Swarm Optimization Algorithm with 
Communication Strategies”, Journal of Information Sci-
ence and Engineering, Vol. 21, No. 4, pp. 809–818, 2005. 

[28] Li, J., Wang, D., Hu, X., Chi, Z., “An Efficient Fine-
grained Parallel Particle Swarm Optimization Method 

based on GPU-accelerated”, International Journal of In-
novative Computing, Information and Control, Vol. 3, 
No. 6, pp. 1707–1714, 2007. 

[29] Zhou, Y., Tan, Y., “GPU-based Parallel Particle Swarm 
Optimization”, Proceedings of IEEE Congress on Evolu-
tionary Computation, pp 1493-1500, 2009.  

[30] Zhou, Y., Tan, Y., “Particle Swarm Optimization with 
Triggered Mutation and Its Implementation Based on 
GPU”, Proceedings of the 12th Annual Conference on 

Genetic and Evolutionary Computation, pp. 1-8, 2010. 
[31] Veronese, L. P., Krohling, R. A., “Swarm’s Flight: Ac-

celerating the Particle using C-CUDA”, Proceedings of 
IEEE Congress on Evolutionary Computation, pp. 3264-
3269, 2009. 

[32] Solomon, S., Thulasiraman, P., Thulasiram, R. K., “Col-
laborative Multi-swarm PSO for Task Matching using 
Graphics Processing Units”, Proceedings of the 13th 

Annual Conference on Genetic and Evolutionary Compu-
tation, pp. 1563-1570, 2011. 

[33] Chen, W., Zhang, J., Lin, Y., Chen, N., Zhan, Z., Chung, 
H., Li, Y., Shi, Y., “Particle Swarm Optimization with an 
Aging Leader and Challengers”, IEEE Transaction on 
Evolution Computing, Vol. 17, No. 2, pp. 241-258, 2013. 
 

 ها نویس زیر

                                                
1 Particle Swarm Optimization (PSO) 
2 Personal Best (pBest) 
3 Global Best (gBest) 
4 Particle Swarm Optimization with an Aging Leader and 

Challengers (ALC-PSO) 
5 Graphic Processing Units (GPU) 
6 Loop level parallelism 
7 Cluster 
8 Platform 
9 Data-parallel 
10 Compute Unified Device Architecture (CUDA) 
11 Application Programming Interface (API) 
12 Coarse-grained 
13 Island model 
14 Fine-grained 
15 Challenger 
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