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Анотація. У статті показано, що, дослідження в області фізики високих 
енергії (ФВЕ) і ядерної фізики не можливі без використання великих обчислю-
вальних потужностей та спеціального програмного забезпечення для обробки, 
моделювання та аналізу даних. Об’єднання класичної реалізації еволюційних 
алгоритмів разом з методами машинного навчання без вчителя створює 
потужний підхід, який дозволяє ефективно оптимізувати продуктивність 
складних додатків, таких як високопаралельні додатки для моделювання 
транспорту частинок у складних детекторах, що залежить від великої кіль-
кості корельованих параметрів. Цей підхід можна застосувати для оптимізації 
інших пакетів програмного забезпечення. 

Під час роботи було проведено аналіз програмного забезпечення, яке 
використовується для симуляції (моделювання) проходження елементарних 
частинок через матерію при обробці експериментів в ЦЕРН на Великому 
Андроному Колайдері, зокрема, програмного пакету нового покоління GeantV. 
Аналіз дозволив визначити головні чинники (розмір пам’яті, обсяг даних, час 
роботу, кількість інструкцій як фітнес-функції та кількість фізичних подій, 
кількість буферованих фізичних подій, кількість ниток та кількість 
препараторів), що впливають на продуктивність обчислень та можуть бути 
використані для стохастичної оптимізації продуктивності пакету симуляції, 
а також виявити вузькі місця в функціональній моделі GeantV.Вперше 
запропоновано новий генетичний оператор (НГК-оператор), який побудовано 
на основі методу нецентрованих головних компонент, і виконано інтеграцію 
НГК-оператора в типовий генетичний алгоритм, що використовується для 
оптимізації програмного пакету GeantV. Дослідження показали, що для GeantV 
загальний час виконання батчу симуляцій скоротився за допомогою 
запропонованого модифікованого генетичного алгоритму, що потрібно було 
довести. 

Ключові слова: Генетичні алгоритми, багатоцільова оптимізація, опти-
мізація чорної коробки, моделювання транспорту частинок 
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Abstract. The paper shows that high energy physics (FEV) and nuclear physics 
research are not possible without the use of large computing power and special 
software for data processing, modeling, and analysis. Combining the classic 
implementation of evolutionary algorithms with non-teacher machine learning creates 
a powerful approach that can effectively optimize the performance of complex 
applications, such as highly parallel applications for modeling particle transport in 
complex detectors, which depends on a large number of correlated parameters. This 
approach can be applied to optimize other software packages. 

During the work, the analysis of the software used to simulate (simulate) the 
passage of elementary particles through matter during the processing of experiments 
at CERN at the Large Andron Collider, in particular, of the new generation GeantV 
software package was carried out. The analysis allowed us to determine the main 
factors (memory size, data volume, running time, number of instructions as a fitness 
function and number of physical events, number of buffered physical events, number 
of threads and number of preparations) that affect the performance of the calculations 
and can be used for stochastic optimization of the simulation package performance, as 
well as the identification of bottlenecks in the functional model GeantV.First, a new 
genetic operator (NGC operator) is built, which is based on the center-center method 
component, and completed integration NGK operator in typical genetic algorithm is 
used to optimize the software package GeantV. Studies have shown that for GeantV, 
the overall execution time of the batches of simulations was reduced by the proposed 
modified genetic algorithm, which needed to be proven. 

Keywords: genetic algorithms, multi-objective optimization, black-box 
optimization, simulation of transport of particles. 

 
Вступ 
Дослідження в області фізики високих енергії (ФВЕ) і ядерної фізики не мож-

ливі без використання великих обчислювальних потужностей та спеціального 
програмного забезпечення для обробки, моделювання та аналізу даних. Така си-
туація обумовлена як великою кількістю даних, що генерується в експериментах 
на сучасних прискорювачах так і статистичною природою аналізу даних і склад-
ністю алгоритмів обробки даних які використовуються. Крім того, при комп’ютерній 
обробці даних необхідно моделювати умови роботи прискорювача, детекторів та 
фізичних процесів в детекторі одночасно с генерацією наборів даних та їх 
обробкою. 

 
Mета статті 
Для аналізу даних в експериментах на Великому адронному колайдері (LHC), 

розташованому в ЦЕРНі (Женева, Швейцарія) використовують грід-технології, які 
розподіляють обробку експериментальних даних серед великої кількості окремих 
обчислюваних кластерів, що побудовані з різних за структурою комп’ютерних 
платформ. У цьому випадку пріоритет полягає у використанні контрольованого 
машинного навчання для класифікації подій при реконструкції зіткнень 
елементарних частинок в експериментах на LHC. Необхідно відмітити, що для 
проведення ефективного аналізу класифікації, ми маємо забезпечити ефективну 
стадію попереднього навчання. З іншого боку для задачі оптимізації використання 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

 

300 

 
 

обчислювальних ресурсів під час аналізу даних, нам потрібно буде приймати 
рішення в режимі реального часу та безпосередньо вивчати нові шаблони даних 
під час проведення аналізу. Для рішення такої задачі оптимізації є дуже слушним 
використання методу неконтрольованого навчання, поєднаного із стохастичними 
методами оптимізації. 

 

Стохастична оптимізація та генетичні алгоритми 
Стохастична оптимізація є одним з основних підходів в обчислювальній ста-

тистиці. Стохастична оптимізація означає мінімізацію (або максимізацію) цільових 
функцій за наявності випадковості в процесі оптимізації. Випадковість може бути 
пов’язана як із застосуванням методу Монте-Карло в процедурі моделювання, так 
із шумом у вимірюваннях або ж з обома випадками одночасно. Стохастичні методи 
оптимізації дуже зручні для оцінки цільових функцій за наявності шуму. 

В статті ми фокусуємось на дослідженні застосування алгоритмів стохас-
тичної оптимізації та методів машинного навчання без учителя, включаючи 
багатовимірний статистичний аналіз, до оптимізації налаштування симуляцій 
Монте-Карло у ФВЕ. Для застосування процедури оптимізації симуляцій було 
розглянуто програмний додаток GeantV [1], де було вибрано набір параметрів, що 
вважаються найважливішими для налаштування продуктивності цього додатку. 
В якості таких параметрів були вибрані: явний час роботи додатку, споживання 
пам’яті та інші специфічні і модельно залежні величини для налаштування 
проведення обчислень при роботі GeantV.  

В якості базового методу оптимізації симуляцій в GeantV використовувалися 
генетичні алгоритми. Основною конструкцією в цих алгоритмах є спеціальні гене-
тичні оператори [2, 3] — селекція, кросовер та мутація, що діють в лінійному 
просторі: Λ = (s;, s�, . . . , st)u — векторів популяції, де компоненти sv є ймовірністю 
знайти w-ту особину в генетичній популяції, яка складається з Nрізних особин. 
Генетичний оператор �v(s⃗) визначається ймовірністю появи особини w 
в наступній генерації нащадків якщо попередня популяція була s⃗. Тоді повний 
генетичний оператор задається відображенням �: Λ → Λі є композицією трьох 
відображень: селекції {, мутації | та кросоверу } : 

� ∶  Λ → Λ, �(s⃗) = } ∘ | ∘ {(s⃗).                                      (1) 
Додавання спеціальних операторів до генетичного алгоритму може привести 

до зменшення шуму для вибору коректного наближення та більш швидкого збли-
ження з істинним фронтом Парето для задач багатокритеріальної оптимізації. Цей 
фронт визначає набір оптимальних розв’язків, що не домінують відносно один 
одного, та при переміщенні від однієї точки фронту Парето до іншої досягається 
певний програш в одній фітнес-функції та виграш в іншій. Парето фронт 
складається з ідеальних осіб популяції в генетичному алгоритмі (ГА), вибраних на 
основі відповідного набору параметрів оптимізації, і при його знаходженні зручно 
застосувати ортогональні перетворення та розглядати властивості варіації даних, 
щоб виявити специфічні структури в даних. Збіжність генетичних алгорітмів 
досліджувалась в роботах [4, 5]. 

В останнє десятиліття одними з найбільш перспективних та широковживаних 
методів стохастичної оптимізації є генетичний алгоритми з недомінантним 
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сортуванням -NSGA-II [6,7] та NSGA-III [8]. Основними особливостями цих 
алгоритмів є: 

 NSGA-II/III був розроблений для застосування ГА для оптимізації двох 
і більше цільових функцій. 

 Бінарне представлення даних в алгоритмі може бути використане спільно 
з класичними генетичними операторами, такими як одноточкове схрещування та 
точкова мутація. 

 Для неперервної оптимізації задач з декількома цільовими функціями 
рекомендується використовувати реалістичні представлення даних, що у свою 
чергу вимагає використання певних генетичних операторів таких, як імітаційний 
бінарний кросовер (SBX)[6] та поліноміальна мутація [6]. 

В цих алгоритмах після ініціалізації популяції, особини в популяції групуються 
в набір фронтів за принципом недомінантності. Перший фронт розглядають як 
абсолютно недомінантний набір у поточній популяції, на другому фронті 
переважають особини лише першого фронту і так далі. Для кожного окремого учас-
ника на кожному фронті призначається оцінний ранг, що базується на номері 
фронту, до якого вони належать. Особинам у першому фронті надають рангове 
значення 1, особинам у другому — значення 2 і так далі. Окрім значення рангу, 
вводять новий параметр, який називається щільністю скупчення, і його 
розраховують для кожної особини. Щільність скупчення означає, наскільки близько 
до своїх сусідів розташована особина. Більша середня щільність призводить до 
більшого розмаїття популяції. Батьків добирають з популяції за допомогою бінарних 
турнірів з урахуванням рангу та щільності скупчення. Між двома особинами 
добирається та, яка має менший ранг, або більшу щільність скупчення. За 
допомогою операторів кросовера та мутацій можна дібрати популяцію для 
генерування потомків. Популяцію повторно сортують за принципом 
недомінантності та до неї добирають лише найкращі N особин для створення нової 
популяції, де N — чисельність популяції. 

Для прискорення збіжності генетичних алгоритмів при їх застосуванні для задач 
багатокритеріальної оптимізації використання обчислювальних ресурсів ми 
запропонували додатковий оператор �, дія якого на популяцію заснована на методі 
нецентрованих головних компонент, що був розроблений в [9–11]. В цьому випадку 
повний генетичний оператор ��(s⃗)задається композицією чотирьох відображень: 

��: Λ → Λ, ��(s⃗) = � ∘ } ∘ | ∘ {(s⃗).                                  (2) 
Коротко нагадаємо основні положення методу нецентрованих головних 

компонент. Основним об’єктом в цьому методі є матриця даних розміру a × =: 

 �� = {�v,@} = {(X⃗v)@} = {X⃗v},                                         (3) 

де X⃗v = {(X⃗v)@}(1 ≤ w ≤ a, 1 ≤ � ≤ =) єw-тою особиною в популяції. В цій матриці 
індекс�нумерує параметри, які вибрані для оптимізації використання програмного 
додаткуGeantV(� = 1, . . . , =) та індексwнумерує кількість експериментальних 
вимірювань для цільової функції (w = 1, . . . , a для a вимірювань). В термінах 
генетичних алгоритмів матриця даних описується через a вибірок даних в =-
вимірному просторі де= є розмірністьвектора що описує особини таa є кількість 
особин в поколінні. 
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Зазвичай метод головних компонент (МГК) використовується для аналізу мат-
риці ковариацій, щоб зменшити розмірність складного набору даних, і заснований 
на центрованій матриці даних. Застосування методу головних компонент 
дозволяє перевірити чутливістьдо негативного впливу «шуму» в значеннях 
параметрів в генетичному алгоритмі та можливу кореляцію між ними. Порівнюючи 
класичну «центровану» та «нецентровану» версії МГК, можна показати [11], що 
метод нецентрованих головних компонент (НГК) виявляється ефективнішим для 
очищення даних від шумів в генетичних алгоритмах. Для опису цієї процедури як 
раз і зручно ввести НГК-оператор �, що заснований на застосуванні прямого та 
зворотнього методу НГК, для очищення даних від «шумy» в процедурі оптимізації 
параметрів пакету GeantV за допомогою генетичного алгоритму. Метод не-
центрованих головних компонент обговорювався також в [12]. 

Головним об’єктом в методі НГК є матриця нецентральних других моментів:  

 �� = ;
t ��u ⋅ ��.                                                                (4) 

Ця матриця має ортонормовані власні вектори H��⃗ C з відповідними власними 
значеннями _C: 

 �� ⋅ H��⃗ C = _C ⋅ H��⃗ C, G�u������⃗ ⋅ H��⃗ C =  �@,C , 1 ≤  �, � ≤ =.                           (5) 

Власний вектор H��⃗ C визначає j-ту «нецентровану» головну компоненту ��⃗ C =
{(�C )l}={X⃗v ⋅ H��⃗ C} (w = 1, . . . , a). Визначимо матрицю нецентрованих головних 

компонент �v,C = ���⃗ C� = {(�C )l}, яку можна виразити через матрицю даних:  

 �v,C = �v,@G@,C ,  �@,vu �v,C = a�@,C = a_@�@,C ,  1 ≤ w ≤ a.                 (6) 

 Зручно ввести ортогональну матрицю нецентрованих головних компонент 
Θ�v,C наступним чином: 

 Θv,C = √aΘ�v,@Δ@,C
 ;/�, Δ@,C

 ;/� = _@
;/��@,C , Θ�@,vu Θ�v,C = �@,C .                          (7)  

За допомогою цієї матриці нескладно отримати сингулярне представлення 
для нецентрованої матриці даних:  

 �v,@ = √aΘ�v,0Δ0,C
 ;/�GC,@u .                                                         (8) 

Коли матриця нецентрованих других моментів ��  має (n-q) найменших власних 
значень _C ≪ 1, � + 1 ≤ � ≤ =, то можна використати наближення, що 
контролюється малістю параметра власних значень, і отримати наближену 
матрицю даних �⃗l,@ рангу q: 

��v,@ = √aΘ�v,0Δ�0,C
 ;/�GC,@u = √a�_;

;/�Θ�v,;G;,@u +. . . +_�
;/�Θ�v,�G�,@u �,                 (9) 

де матриця власних значень Δ�0,C має ранг q(_�M; = _�M� =. . . = _S = 0). Тоді можна 
наблизити матрицю �v,@ з рангом n за допомогою матриці ��v,@ з рангом q. 

Нескладно оцінити середньоквадратичну похибку �� для наближенн : 

�� = 1
a= � �� �v,@ − ��v,@��

S

@E;

t

vE;
= 1

= � _0
S

0E�M;
. 
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Похибка є мінімальною, коли матриця нецентральних других моментів ��  має 
(n-q) найменших власних значень _C ≪ 1,  � + 1 ≤ � ≤ =. В статті [9]був проведений 
порівняльний аналіз використання різних варіантів включення методу головних 
компонент в генетичний алгоритм для центрованих і нецентрованих даних за 
допомогою оцінки середнє квадратичної похибки і показано, що комбінація 
NSGAІІ та методу нецентрованих головних компонент є найбільш ефективним 
для збіжності алгоритму до Парето фронту.  

Оптимізація продуктивності програмного пакету нового покоління — 
GeantV 

Програмний додаток GeantV [1]являє собою складну систему взаємодії різних 
модулів, необхідних для забезпечення симуляції, яка включає транспортування 
(евристично керований механізм використання набору навігаторів), політику 
планування паралельних обчислень, фізичні моделі з таблицями повних 
перерізив розсіяння елементарних частинок, та ін.Ідеологія GeantV має на меті 
забезпечити довгострокове рішення для симуляції транспорту частинок, що 
працюють в загальноприйнятих процесорах та прискорювачах, таких як XeonPhi 
та GPU, а також в середовищі HPC. 

Ідея використання векторизації стає дуже популярною в фізиці високих 
енергій. Векторизований код виконує інструкції на векторі набору даних, але у тій 
же кількості циклів, як і невекторизований код що виконує інструкції по кожному 
набору даних. Оскільки векторизований код загалом більш компактний (через 
операції над векторами), він зазвичай також покращує продуктивність кешу. Не 
векторизований код зазвичай використовує близько 25% потужності 
сьогоднішнього обладнання 

Векторизація підвищує ефективність (і зокрема пропускну спроможність) про-
грамного забезпечення в ФВЕ, використовуючи векторні ресурси центрального 
процесора. Особливо для програм моделювання роботи детекторів, які є одними 
з основних споживачів комп’ютерних ресурсів в CERN. 

Покращення продуктивності можливо помітити, коли всі дані зберігаються 
в кешах. Якщо дані потрібно часто переміщати з пам’яті в кеш-пам’ять, то 
підвищення продуктивності за допомогою векторизації може привести до 
зниження її ефективності при переміщення даних, як це можна побачити 
в випадках для великих розмірів масиву даних. Для більшого розміру масиву, 
витрати пов’язані з переміщенням даних, домінують настільки, що позитивний 
ефект векторизації практично відсутній, або векторизація має несприятливий 
ефект. 

Очікується, що покращення пропускної спроможності обробки подій частково 
компенсує необхідність збільшення часу та ресурсів для симуляції подій в на-
ступних експериментах на Великому адронному колайдері (LHC) в ЦЕРНі при 
вищих енергіях зіткнення частинок на прискоричувах з народженням великої 
кількості вторинних частинок.  

Пакет GeantV[13] отримує значні переваги від використання своїх 
оптимізованих компонент, наприклад, таких як нова бібліотека моделювання 
геометрії, яка забезпечує кілька нових функцій, включаючи векторизацію та 
прозорий одночасний доступ до декількох комп’ютерних архітектур. В GeantV 
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інтегровано бібліотеку VecGeom, яка є гнучкою стосовно розміщення та здатна 
обробляти вектори треків у частинах, що потребують маштабних обчислень, 
пристосовуючись до важких багатопотокових робочих навантажень. Однією 
з переваг VecGeom [14] в порівнянні з подібними бібліотеками є її висока гнучкість 
до застосування на прискорювачах (GPU, KNL тощо), використовуючи їхню 
специфіку. 

Для моделі оптимізації GeantV [15]ми виділяємо вісім рівнів паралелізму, де 
дрібноблочний паралелізм є єдиним методом, що надає можливості для стійкого 
зростання пропускної здатності, і зменшення часу опрацьовування даних. Інші 
методи мають свої особливості. Так, апаратна багатопотоковість виконання зав-
дань є маловигідною, тому очікувати її широкого застосування не варто. І навпаки, 
багатоядерний паралелізм дає змогу зменшити обсяг пам’яті та час 
опрацьовування даних, але не пропускну здатність, тоді як багатопроцесовий 
рівень опрацьовування дає можливість виконувати велику кількість паралельних 
завдань. Всі ці опції обробки даних доступні для GeantVпри збільшенні 
розмірності простору параметрів, яких належить оптимізувати для задач 
багатокритеріальної оптимізації програмного додатку GeantV.  

Нові можливості функціональністі ядра GeantV [16] полягають в тому, щоб 
забезпечити формування структури даних та розпаралелювання сервісів для 
відправлення завдань та керування робочими потоками.Це можна реалізувати, 
забезпечивши когерентність роботи пакету шляхом пакування параметрів 
частинок у вектори та використання цих векторів для моделювання за SIMD-
оптимізованими алгоритмами, враховуючи специфіку моделювання геометрії 
детектора та фізики транспорту частинок у детекторі.  

GeantV надає можливість керувати фіксованою кількістю спільних робочих 
потоків опрацьовування за допомогою «пропагаторів» з метою збільшення 
кількості даних та локальних місць опрацьовування при одночасному зменшенні 
конфліктності в цьому процесі. GeantV може використовувати як окремі потоки 
і завдання, так і кластери потоків на одному і тому самому процесорі в кластерних 
підгрупах в обладнанні NUMA та використовувати знання топології обладнання 
для конфігурування розподілу ресурсів. 

Для налаштування роботи GeantV необхідне конфігурування інфраструктури 
керування подіями, що працює на нодах та забезпечуються матрицею 
налаштованих параметрів (загальна кількість подій, кількість буферизованих подій, 
поріг для визначення пріоритетів подій, кількість потоків процесора, політика 
планування розміщення NUMA локальності, вихідний розмір вектору, порогове 
значення між перевимкненям між скалярним та векторним режимами, cпеціальний 
поріг під час активації кошика в диспетчері завдань, поріг пам’яті, поріг знищення 
подій та кількість пропагаторів) та характеристиками нодів, які можна оцінити за 
допомогою агрегованої матриці функцій пристосованості продуктивності 
(оптимізація загального часу виконання симуляції та середній час оптимізації для 
створення однієї популяції, зменшення використання пам’яті додатків; оптимізація 
кількості викликів інструкцій для моделювання та специфічнe для поточної 
архітектури, зниження спорідненості пам’яті (NUMA оптимізація), споживаної 
мікропроцесором). 
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У цьому випадку ми розглядаємо симуляцію GeantV, як задачу «чорної 
скриньки» з набором фітнес функцій. Згідно моделі GeantV, нам потрібно 
узагальнити набір цілей, які ми хотіли б досягти за допомогою процедури 
оптимізації та їхньої залежності від великої кількості векторних параметрів: 

 оптимізація загального часу виконання задачі симуляції та середній час 
оптимізації для створення однієї популяції; 

 зменшення використання пам’яті додатків GeantV; 
 оптимізація кількості викликів інструкцій для всього моделювання, 

специфічного для поточної архітектури; 
 зниження спорідненості пам’яті, споживаної мікропроцесором, що 

використовується для моделювання симуляції GeantV; 
 максимізувати операційну інтенсивність моделювання GeantV. 
Процедура оптимізації значень параметрів присимуляції транспорту частинок 

для простого детектора на основі GeantVбула проведена нами за допомогою 
генетичних алгоритмів з включенням НГК-операторадля процесорів Intel(R) 
IvyBridge та Intel(R) Corei7. 

Результати застосування генетичних алгоритмів з включенням НГК-операто-
ра для оптимізації роботи GeantV на архітектуріIntelCorei7 представлено на 
рис.1,де на осях відкладено кількість подій згенерованих при моделюванні 
транспорту частинок та специфічні параметри, які використовуються для 
моніторингу продуктивності CPUта на рис.2, де відкладено час роботи 
програмного пакету для моделювання стандартного прикладу транспорту 
частинок в залежності від оптимізованого та не оптимізованого випадків. На рис. 
2 видно зменшення загального часу роботи GeantV для групи задач при включенні 
процедури генетичної оптимізації.  

 
Рис. 1. Результати 

оптимізаціїзадопомогоюгенетичнихалгоритмівпродуктивностідодатку GeantVдля 
Intel(R)Core i7. 
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Результати застосування НГК-оператора в генетичному алгоритмі для 
процедури видалення шуму для оптимізації роботи додатку GeantV для 
архітектури Intel(R) IvyBridge представлено на рис. 3–5. На рис. 3 відкладено 
кількість значень параметрів, які використовуються для моніторінгу 
продуктивності цього процесору, де видно зменшення кількості спеціальних подій 
у випадку оптимізації за допомогою модифікованого генетичного алгоритму. На 
рис. 4. показано зменшення часу роботи додатку, процесора та використання 
пам’яті при використанні генетичної оптимізації з додатковим оператором. 

 
Рис. 2. Різниця часу між неналаштованими  

та оптимізованими симуляціями  
для процесорів Intel(R) Corei7  

 
Рис. 3. Оптимізація продуктивності додаткуGeantV для параметрів,  

що моніторять продуктивгість процесорів Intel(R) Ivy Bridge 
 

На рис. 5 показано значний приріст кількості зіткнень первинних частинок за 
одиницю часу для моделювання транспорту частинок для генетичної оптимізації 
роботи додатку GeantV, що показує значне підвищення ефективності його 
використання. 

Результати цього дослідження показують, що інтеграція НГК-оператора 
в генетичний алгоритм для оптимізації продуктивності симуляцій в в GeantV є 
одним з важливих кроків до модернізації програмових пакетів, використовуваних 
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у фізиці високих енергій. Дослідження продуктивності GeantV в цьому випадку 
в порівнянні з застосуванням немодифікованого генетичного алгоритму показали, 
що для еталонних тестів багато-цільових задач оптимізації загальний час 
виконання батчу симуляцій за допомогою модифікованого генетичного алгоритму 
скоротився на ~18% (на машинах Corei7) і на ~34% (для процесорів Intel(R) 
Xeon(R) CPU — E5-2695). 

 
Рис. 4. Оптимізація продуктивності для процесорів Intel(R) Ivy Bridge 

 

 
Рис. 5. Кількість зіткнень первинних частинок за одиницю часу  

для процесорів Intel(R) Ivy Bridge 
 

Висновок 
Під час роботи було проведено аналіз програмного забезпечення, яке 

використовується для симуляції (моделювання) проходження елементарних 
частинок через матерію при обробці експериментів в ЦЕРН на Великому 
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Андроному Колайдері, зокрема, програмного пакету нового покоління GeantV. 
Аналіз дозволив визначити головні чинники (розмір пам’яті, обсяг даних, час 
роботу, кількість інструкцій як фітнес-функції та кількість фізичних подій, кількість 
буферованих фізичних подій, кількість ниток та кількість препараторів), що 
впливають на продуктивність обчислень та можуть бути використані для 
стохастичної оптимізації продуктивності пакету симуляції, а також виявити вузькі 
місця в функціональній моделі GeantV.Вперше запропоновано новий генетичний 
оператор (НГК-оператор), який побудовано на основі методу нецентрованих 
головних компонент, і виконано інтеграцію НГК-оператора в типовий генетичний 
алгоритм, що використовується для оптимізації програмного пакету GeantV. 
Дослідження показали, що для GeantV загальний час виконання батчу симуляцій 
скоротився за допомогою запропонованого модифікованого генетичного 
алгоритму, що потрібно було довести. 
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