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افزار تکاملی جهت کاهش حجم محاسبات و استفاده از سخت
های عصبی کانولوشنیانرژی مصرفی در شبکه

مرضیه مستعلی زاده
مصطفی ارسالی صالحی نسب

تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 
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هبا، عملیات کانولوشن در این شببکه
شامل ضبر  و انباشبت مدبادیر ورودی 

ال معمبو. الیه و ضرایب کانولوشن اسبت
ایببن الیببه بببه دنبببا  خببود یببک الیببه 

ک یک نماینده از یبرداری دارد که نمونه
ده و پنجره از نگاشت ویژگی انتخا  کبر

ن ایب. شودباعث کاهش سایز کلی آن می
.روند در شکل روبرو قابل مشاهده است

طور معمو  برای نیاز است که بهpopCountی به محاسبهxnorدر مد  پیشنهادی، پس از عملیات 
سبازی انبرژی مصبرفی و در ایبن پبژوهش ببرای بهینبه. شوداستفاده میFull Adderاین محاسبات، از 
که جاییاز آن. استکننده طراحی شدهافزار، مدار باال به کمک الگوریتم تکاملی برای جمعمساحت سخت

بیت در نظبر گرفبت و ایبن نکتبه ببه 1دوم را توان ورودیکننده دودویی هستند، میعملوندهای جمع
.شودکننده منجر میهای منطدی و مساحت جمعکاهش تعداد دروازه

ی کانولوشبن الیبه2که دارای LeNet-5ی مد  پیشنهادی بر روی شبکه
.استشدهدقت حاصل، در جدو  زیر نشان داده. شداست آزموده

شماره  ی دقت
دوره LeNet-5 با اعمال

تغییرات
LeNet-5 بدون اعمال

تغییرات

95.9396.791

96.4698.062

96.5498.493

97.0398.694

97.2198.675

ایبن در . درصد اسبت1شود افت دقت تنها حدود طور که مشاهده میهمان
ی رهاسبتفاده کبه ابعباد پنجبی مبورد ی کانولوشنِ شببکهدر الیهست کهحالی
درصد کاهش یافتهه 75انرژی مصرفی حدود اسبت، 2×2برداری آن نمونه
باشبد، انبرژی مصبرفی N×Nبرداری ی نمونهطور کلی اگر ابعاد پنجرهبه.است

𝑁2−1حدود 

𝑁2
𝟏یابد و بهکاهش می

𝑵𝟐
.رسدمی

شببده ی طراحببیکننببدهجمببع
100ت دقتوسط الگوریتم تکاملی 

و مطببابج جببدو  درصههد دارد
ی کنندهروبرو، در مدایسه با جمع

درصهد در 50بیش از معمولی، 
افهههزار مسهههاحت سهههخت

جههویی کننههده صههرفهجمههع
.استشده
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ر پبییرد و چبون دی بسبیار زیبادی صبورت مبیبدیهی است که عملیات کانولوشن با هزینبه
مانبد، یبرداری، تنها قسمتی از حاصل عملیات انتخا  شده و بباقی بااسبتفاده مبی نمونهمرحله
ات مهم بینی عملیات کانولوشن در راستای کاهش حجم محاسبات و استخراج اطاعی پیشایده

اده از بینبی، ببا اسبتفچنین برای کباهش سبربار ایبن پبیششود، هماز نگاشت ویژگی مطرح می
.شودکننده طراحی میبا انرژی مصرفی کمتر برای جمعالگوریتم تکاملی، مداری ساده

یبج هبای عصببی عمهبای شببکههای عصبی کانولوشنی، به عنوان یکی از زیر مجموعبهشبکه
زیبادی هبایهمین علبت پبژوهشبه. بندی تصاویر دارندکاربرد فراوانی در بینایی ماشین و طبده

.استها انجام شدهبرای کاهش انرژی مصرفی آن

س صورت دودویی محاسبه شده و سب های ورودی و ضرایب کانولوشن بهدر معماری پیشنهادی داده
ی تدریببا شبود کبه هزینبهمحاسبه مبیxnorجای عملیات سنگین ضر  اعداد ممیز شناور، حاصل به

ی نتیجبهتبربینی سعی شده است با عملیباتی سبادهاستفاده از فن پیشدر واقع با . ناچیزی دارد
ا  شبده و در نهایت، حاصل کانولوشنِ دقیبج تنهبا ببرای مدبدار انتخبشودبینی کانولوشن پیش
.شودبرداری انجام میتوسط الیه نمونه
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