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جمع بندی

بی و این پژوهش نشان می دهد که با استفاده از کوانتیزاسیون وزن های شبکه عصنتیجه 
استفاده از وزن هایی با پهنای بیتی کمتر عالوه بر کاهش مدت زمان آموزش شبکه و 

دقتهمچنان الزم و در نتیجه کاهش چشمگیر توان مصرفی می توان همچنین محاسبات 
. را تا میزان قابل قبولی باال نگاه داشتشبکه ها 

ان محاسبات، تواز کاربردهای صنعتی و آکادمیک نتایج این پژوهش به علت کاهش حجم 
ها و همچنین FPGAالزم می توان به امکان استفاده از آن در مصرفیو تاخیر پاسخگویی 
بورد های نهفته اشاره کرد
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به ازای وزن های با پهنای بیتی متفاوتMLPشبکه های عصبیمقایسه دقت : ۱جدول 

ام از آن Nمراحل کوانتیزاسیون وزن های شبکه در هر الیه : ۱شکل 

د کیه با توجه به نتایج بدست آمده مطابق جداول باال و مقایسه آنها مشخص میی شیو
ی کاهش پهنای بیتی وزن ها و بایاس و اعداد شبکه های عصبی میذکور بیه ریور کلی

.تاثیر زیادی در کاهش دقت شبکه ها ندارد

پرکاربردومشهورعصبیشبکه7رویبرمجموعدرکوانتیزاسیونعملیاتپژوهش،ایندر
Multilayerعصبیشبکه4شامل Perceptron (MLP)شبکهعدد3همچنینو

Convolutional Neural Network (CNN)دقتمقایسهبهواستگرفتهصورت
.استشدهپرداختهموردهردرعصبیشبکه

16 bits 8 bits 4 bits 2 bits

Cifar 0.483 0.481 0.440 0.433

Iris 0.973 0.960 0.980 0.78

Heart Disease 0.833 0.812 0.840 0.840

Human Activity 0.893 0.891 0.889 0.872

32 bits 16 bits 8 bits 4 bits

Alexnet 0.860 0.862 0.732 0.504

VGG16 0.430 0.423 0.403 0.216

Googlenet 0.860 0.862 0.854 0.758

به ازای وزن های با پهنای بیتی متفاوتConvolutionalشبکه های مقایسه دقت : 2جدول 
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