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چکیده
محاسبه دوز به روش مونتکارلو در طراحی درمان رادیوتراپی روشی بسیار دقیق اما زمانبراست .یکی از راههای کاهش
زمان محاسبات ،استفاده از پردازش موازی است .نکته اساسی آن است که راندمان پردازش موازی شدید ًا متأثر از پیچیدگی
هندسه و عوامل دیگر است .در این پژوهش ابتدا راندمان پردازش سریع کد  MCNXبرای محاسبه توزیع دز در یک فانتوم
واکسل بندی شده با تعداد سلول متفاوت بر روی کالستری از نوع  Beowulf Clusterبررسی شده و سپس روشی برای
افزایش راندمان آن با استفاده از  MOSIX Clusterارائه شده است .همچنین این روش برای محاسبه توزیع دز در طرح
کانفورمال پروستات استفاده شده است .نتایج نشان داد که روش ارائه شده در نمونههای کلینیکی تا چهار برابر سرعت
محاسبات را افزایش میدهد.
کلمات کلیدی :طراحی درمان مونت کارلو ،MCNPX ،پردازش موازی،

MOSIX Cluster

مقدمه
شبیهسازی به روش مونتکارلو به طور گستردهای در فیزیک پزشکی به ویژه برای مدلسازی شتابدهندههای
خطی[1و ]2و محاسبه دوز در رادیوتراپی [ ]3استفاده میشود .در حال حاضر روش مونتکارلو به عنوان
دقیقترین روش محاسبه دوز محسوب میشود از اینرو تالشهای زیادی برای به کارگیری این روش در طراحی
درمان کلینیکی انجام میشود[4و .]5مشکل اساسی روش مونتکارلو ،زمانبر بودن آن است  .یکی از روشهای
کاهش زمان محاسبات ،استفاده از روش پردازش موازی است .پارامتر اصلی در پردازش موازی ،راندمان
موازیسازی است که با فاکتور تسریع ) (Speedup Factorسنجیده میشود .به عبارتی ایدهال آن است که با به
کارگیری همزمان  Nپردازنده ،محاسبات  Nبار سریعتر انجام شود .در کدهای مونت کارلو این فاکتور به طور
عمده به پیچیدگی هندسه مسئله وابسته است به نحوی که با افزایش تعداد سلولها ،فاکتور تسریع کاهش
مییابد .که این امر در طراحی درمان مونت کارلو ،به دلیل تعداد سلول بسیار زیاد حادتر است .در این تحقیق
از کد  MCNPXاستفاده شده است .این کد در بسیاری از زمینههای فیزیک پزشکی استفاده میشود [.]8-6
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روش کار
الف) مشخصات سختافزاری و نرمافزاری کالستر :دراین پژوهش از یک کالستر محاسباتی شامل پنج گره
(رایانه) محاسباتی تحت سیستم عامل لینوکس استفاده شد .هر گره متشکل از چهار پردازندهی  AMDچهار
هستهای (مجموعاً  88هسته) با فرکانس  2 GHzاست .از کامپایلر  GCCبرای کامپایل کردن کدMCNPX-

 V2.4و از  PVM 3.4.4جهت موازیسازی این کد استفاده شد .در مرحله اول این مجموعه به صورت یک
کالستراز نوع  Beowulf Clusterتنظیم و راهاندازی شد .این نوع کالستر به مجموعهای از رایانههای تجاری
یکسان نسبتاً ارزان اطالق میشود .در مرحله بعد این مجموعه با استفاده از  MOSIX-2.24.2.3تنظیم و
راهاندازی شد .موزیکس یک بسته نرمافزاری است که کرنل لینوکس را با قابلیت پردازش موازی گسترش داده
و تمامی منابع کالستر را به طرز بهینهای مدیریت میکند [.]9
ب) شبیهسازی تابش فوتون بر یک فانتوم آب وکسلبندی شده :برای مقایسه زمان اجرای موازی یک فانتوم
آب مکعبی ( )38× 38× 38 cm3وکسلبندی شده تحت تابش بیم فوتون  18 MeVبا ابعاد 18×18cm2شبیه-
سازی شد .در این شبیه سازی تعداد وکسلها (سلولها) متغیر و از  33تا  483انتخاب شد .همچنین از تالی
 *F8برای محاسبه دز در تمام وکسلها استفاده شد و انرژی قطع الکترون  8/1 MeVانتخاب شد .بهطور
پیشفرض  MCNPنتایج تالیها را در انتها در یک فایل متنی ذخیره کرده ،هر  15دقیقه کل اطالعات را در یک
فایل باینری  RUNTPEثبت نموده و دیاگرام نوسانات تالی را ده مرتبه در طول اجرای برنامه تولید میکند که
این فرایند ارسال اطالعات در بین گرهها را افزایش داده و باعث کاهش راندمان پردازش موازی میشود.
تنظیمات مربوط به این فرایند از طریق آرگومانخای کارت  PRDMPقابل تغییر است [ .]18شبیهسازیها به دو
روش انجام شد .در روش اول (روش مرسوم) کد  MCNPXتحت  PVMبر روی  Beowulf Clusterبا تعداد
 Taskمتغیر از  1تا  98برای دو حالت پیش فرض و تغییر در پارامترهای کارت  PRDMPاجرا شد .در روش
دوم (روش پیشنهادی) پردازش موازی کد  MCNPXتحت  PVMبر روی  MOSIX Clusterبرای همه
شبیهسازیهای قبلی تکرار شد .در این روش هر فایل ورودی  Nبار به طور همزمان با به کارگیری  Mهسته
در پس زمینه و با  Seed Numberهای متفاوت اجرا شد.
ج) شبیه سازی توزیع دز طراح درمان کلینیکی پروستات :جهت ارزیابی راندمان روش پردازش موازی
پیشنهادی ،یک طرح کانفورمال پروستات ایجاد شده با  7میدان تابشی توسط یک سیستم طراحی درمان TiGRT

( )LinaTech LLC, USAبرای فوتون  18MeVانتخاب و محاسبات توزیع دز با استفاده از قابلیت مش تالی
کد  MCNPXانجام شد .برای این کار دادههای سیتی پروستات یک بیمار شامل  32اسالیس سیتی با
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رزولوشن  512×512پیکسل و با ضخامت اسالیس  5mmبا استفاده از برنامه  MATLABتهیه شده در این
تحقیق ،به مدل وکسلبندی شده مستطیلی شکل ،تبدیل شد.

نتایج و بحث
تأثیر تعداد سلولها و کارت  PRDMPبر راندمان پردازش موازی
زمان اجرای موازی کد  MCNPXبر روی  Beowulf Clusterبرای شبیهسازی مقدار دز در فانتوم آب وکسل
بندی شده مذکور بدست آمد و فاکتور تسریع یا  Speedup Factorبرای موارد فوق محاسبه شد که نتایج آن
در شکل  1نشان داده شدهاست .در تمام حالتها تعداد  18میلیون فوتون شبیه سازی شده است .فاکتور تسریع
به صورت زیر تعریف میشود:

ب

الف

شکل :1نمودار فاکتور تسریع بر حسب تعداد پردازنده به کار رفته در شبیه سازی دز در فانتوم آب وکسل بندی شده با ابعاد cm3
 38×38×38و تعداد وکسل متفاوت بر روی  Beowulf Clusterبا  88هسته محاسباتی ( 18میلیون ذره) .الف) با مقادیر پیش
فرض کارت  .PRDMPب) با تنظیم کارت .PRDMP
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شکل  1نشان میدهد که با افزایش تعداد سلولها ،فاکتور تسریع به شدت کاهش مییابد .همچنین شکل -1
الف نشان میدهد که با افزایش تعداد سلولها ،مقدار بهینهی هستههای به کار رفته در پردازش موازی کاهش
مییابد که دلیل آن افزایش حجم اطالعات ارسالی بین گرهها است .شکل -1ب نشان میدهد که تنظیم مناسب
کارت  PRDMPفاکتور تسریع (راندمان) را به طور قابل توجهی بهبود میبخشد .برای نشان دادن تأثیر کارت
 PRDMPدر افزایش سرعت محاسبات ،بهترین نتایج زمانی این دو در جدول  1مقایسه شده است.
جدول :1نتایج زمانی پردازش موازی کد  MCNPXبر روی  Beowulf Clusterبا  88هسته محاسباتی برای شبیه سازی دز در
فانتوم آب وکسل بندی شده با تعداد وکسل متفاوت برای مقادیر پیش فرض و تنظیم مناسب کارت  18( PRDMPمیلیون ذره).
تعداد واکسلها

زمان محاسبات (بر حسب دقیقه)

الف

مقادیر پیش فرض کارت PRDMP

تنظیم کارت PRDMP

1/68
3/68
15/32
63/37
255/58

1/85
1/58
3/87
15/33
68/55

33
183
283
383
483

نسبت سرعتها

1./52
2/48
3/96
4/13
4/22

الف) نسبت سرعتها = نسبت ستون دوم به ستون سوم

همانطور که در ستون چهارم (نسبت سرعتها) این جدول مشهود است ،تأثیر تنظیم کارت  PRDMPدر
شبیهسازیهای با تعداد سلول زیاد به مراتب بیشتر است به نحوی که در ردیف آخر ،تنظیم این کارت ،راندمان
را بیش از چهار برابر افزایش داده است.
جدول :2مقایسه نتایج زمانی دو روش پردازش موازی کد  MCNPXبر روی کالستری  88هستهای برای شبیه سازی دز در
فانتوم آب وکسل بندی شده با ابعاد  38×38×38 cm3و تعداد وکسل متفاوت ( 18میلیون ذره).
تعداد
واکسلها

33
183
283
383
483

پردازش موازی مرسوم بر روی
Beowulf Cluster

(الف)

اجرای چندگانه موازی همزمان بر
روی MOSIX Cluster

نسبت

(ب)

زمان (دقیقه)

Speedup Factor

زمان (دقیقه)

Speedup Factor

1/85
1/35
3/87
15/33
68/55

72/9
68/2
38/3
24/1
12/5

8/97
1/16
2/25
5/62
14/75

78/5
79/8
52/1
65/7
51/3

سرعتها

الف) این نتایج با انتخاب بهینه تعداد هسته به کار گرفته شده (تعداد Taskها) بدست آمده است.
ب) این نتایج برای  8اجرای همزمان یک فایل ورودی با به کار گیری  18هسته برای هریک بوده است.
ج) نسبت سرعتها = نسبت  Speedupروش پیشنهادی به روش مرسوم است.
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1/88
1/16
1/72
2/73
4/11

(ج)

اجرای چندگانه موازی بر روی MOSIX Cluster

نتایج زمانی اجرای موازی کد  MCNPXبه روش پیشنهاد شده در این تحقیق بر روی  MOSIX Clusterبرای
محاسبه توزیع دز در فانتوم آب مشابه مرحله قبل بدست آمد که نتایج آن به همراه نتایج روش قبل در جدول2
ارئه شده است .همانگونه که دیده میشود فاکتور تسریع برای همه حاالتها ،در روش دوم بیشتر از روش
اول است .علیرغم تحقیقات پیشین که نشان دادهاند فاکتور تسریع با افزایش تعداد پردازندهها تقریباً بهطور
خطی تا حدود ده پردازنده ،افزایش یافته و سپس به سرعت کاهش مییابد [ ،]11نتایج این پژوهش نشان داد
که استفاده از کارت  PRDMPو روش پردازش موازی ارائه شده در این تحقیق این مشکل را به خوبی مرتفع
میسازد.
نتایج زمانی محاسبه دز در طراحی درمان کلینیکی
در شکل -2الف ،مدل وکسلبندی شده از یک نمونه سیتی پروستات نشان داده شدهاست که تعداد کل سلولها
برابر با  54637بوده است .شکل -2ب توزیع دز حاصل از شبیهسازی یک طرح کانفورمال با استفاده از کد
 MCNPXرا نشان میدهد .برای این محاسبه 175 ،ملیون ذره شبیه سازی شده که در آن میزان خطای نسبی
برای همهی وکسلها با دوز بیشتراز نصف دز ماکزیمم (، )Dmax/2حدود  %2میباشد .زمان این شبیهسازی به
صورت موازی به روش پیشنهادی و روش مرسوم ،به ترتیب 2/3ساعت و  9/2ساعت به طول انجامیده است.
شایان ذکر است زمان اجرای این برنامه در حالت غیر موازی حدود  115ساعت بوده است.

(ب)

(الف)

شکل :2الف) مدل وکسل بندی شده یک اسالیس سیتی رسم شده توسط کد  .MCNPب) توزیع دز فوتون 18 MeV
پروستات در طرح درمان کانفورمال با  7میدان تابشی بدست آمده از روش مش تالی کد  175( MCNPXمیلیون ذره).
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نتیجهگیری
MCNPX  بر روی راندمان پردازش موازی کدPRDMP در این پژوهش تأثیر تعداد سلولها و تنظیم کارت

. نتایج نشان داد که راندمان پردازش موازی این کد با افزایش تعداد سلولها به شدت کاهش مییابد.بررسی شد
، برای کاهش زمان محاسبات به خصوص در تعداد سلولهای باالPRDMP نتایج نشان داد که تنظیم کارت
 تنظیم این کارت باعث افزایش راندمان تا، سلول64888 بسیار مؤثر است به نحوی که در مسئلهای با تعداد
 درMCNPX  عالوه بر این یک روش بسیار کارآمد برای پرداش موازی کد.بیش از چهار برابر گردید
شبیهسازی مسائل با تعداد سلول زیاد به ویژه برای محاسبات دز در طراحی درمان مونتکارلو بر پایه تصاویر
 سرعتMCNP  به کارگیری این روش در مقایسه با روش مرسوم پردازش موازی کد.سیتی معرفی گردید
. افزایش داد%388  هستهای بیش از88  سلول بر روی کالستری64888 محاسبات را در مسئلهای با
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