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 یتکامل یبر شبکه عصب یاهداف مبتن یقدق کنندهیبنددسته سازییادهو پ یطراح
 

 4و محمد خویشه 3ی لواسانینمازسادات الهه  ،2مسعود کاوه، ,1سید محمدرضا موسوی میرکالیی

 
 برق دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی استاد دانشکده  -1

 برق دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی دانشجوی دکتری دانشکده -2

 برق دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی دانشکده ارشد دانشجوی کارشناسی -3

 نوشهر)ره( دانشگاه علوم دریایی امام خمینی  نشکده مهندسی برقدا استادیار -4

 

 

 چکیده

یکی از مسائل چالش برانگیز برای پژوهشگگران اسگت   ،هابندی آنپیچیدگی فیزیکی اهداف و شباهت بسیار زیادشان دسته

تگرین عنوان مهمتوان از آموزش بهباشند  میمی بندی اهدافهای عصبی چندالیه، یکی از پرکاربردترین ابزار در دستهشبکه

بر مشگت   یمبتن یهامانند روش یسنت یهاروش یادز یهاضعف یلبه دل یراخ یهادر سال  ها اشاره نمودبخش این شبکه

 یگنا هگدف در مرسگو  گشگته اسگت  یارها بسنوع شبکه ینآموزش ا یبرا یتکامل هاییتماستفاده از الگور ی،نزول یانو گراد

منظگور بگه  یگه،چندال یعصگب یهاآمگوزش شگبکه یبگرا یستی،ز یایبر جغراف یشده مبتن ینهبه یتماستفاده از الگور ،مقاله

 یسگتیز یایبر جغراف یشده مبتن ینهبه یتمکه الگور دهندینشان م یجنتا یسهو مقا سازییه  شبباشدیاهداف م یبنددسته

 یبندمنظگور دسگتهایگن اهداف شگده اسگت  بگه  یبنددسته یبرا ینهبه کنندهیبنددسته یک یموجب طراح مقاله یندر ا

 سازییادهپ Xilinx System Generatorابزار با استفاده از  FPGAتراشه  یرو شده بر یطراح کنندهیبندبالدرنگ دسته

و بگر بسگتر  یافزارسگخت صگور هبا استفاده از شگبکه عصگبی ب Lensesو  Irisاهداف  یبنددستهدر نهایت نیز   گرددمی

 سگگازییادهپ Xilinx Kintex C7K32T-2FFG900Cو  Xilinx Spartan6-XC6SLX45-FGG484-2 یهاتراشگگه

  خواهد شد

 

  BBO ،FPGA یتمالگور ی،فرا ابتکار هاییتمکننده، الگور یبنددسته ی،عصبشبکه  :یدیکل کلمات

 

 . مقدمه1

 ییکم و کارآ یمحاسبات یینههز ی،  سادگباشندیاهداف م یبندابزار در دسته ینتراز پر استفاده یکی یعصب یهاشبکه

منظور بگه  یگهچندال یمصگنوع یعصگب یاهشگبکه ی،طور کلگمحبگو  سگاخته اسگت  بگه یابزار محاسگبات یکها را باال، آن

 یعصگب یها  شگبکهگیرنگدیزدن توابع و کنتگرل هوشگمند مگورد اسگتفاده  گرار م یبداده، تقر بینییشالگو، پ یبنددسته

 یهاشگبکه ی،وا عگ یگایاست  با رشد روزافزون انگدازه مسگائل دن یپر کاربرد هوش مصنوع یاربس یاز ابزارها یکی یمصنوع

مگورد  یریتیو مگد یمهندسگ یچیگدهمسگائل پ یلاز  ب یدر حل مسائل مختلف تواندیم یسازابزار مدل یکعنوان به یعصب

                                                      
 m_mosavi@iust.ac.ir 
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  باشگدیم یگادگیری یگه،چندال یمصگنوع یعصب یهاشبکه یزمتما ییصرف نظر از کاربردها، توانا[  1-3] استفاده وا ع شود

 یژگگیو یگن  ایرنگدبگ یگاد یشآزما یاتجربه  یکاز  توانندیها همانند مغز انسان مشبکه یناست که ا یمعن ینبه ا یادگیری

بگا نظگار   و  یگادگیریگگردد   یمتقسگ نگوعاست که ممکن است به دو  یعصب یهاشبکه یهمه ی( بخش ضروریادگیری)

انتشگار  پس هگاییتماز الگور کاربردهگا(، یشگتر)در ب یگهچندال یمصگنوع یعصب یهاشبکه یبرا [ 4بدون نظار  ] یادگیری

 [ 5] باشگندیبگا نظگار  م یگادگیری یکگه از خگانواده گگرددیاسگتفاده م یادگیریعنوان روش استاندارد به یاو  شدهینهبه

کوچک را  یمحدوده یکدر  یریآهسته و بکارگ ییهمچون همگرا یاست که اشکاالت یانگراد یانتشار، بر مبناپس یتمالگور

   یست ابل اعتماد ن یعمل یکاربردها یبرا یندارد و بنابرا

کگه  طوریهها است بگآن یاسها و بااز وزن یبترک ینبهتر یداکردنپ ی،عصب یهادر شبکه یادگیری یندفرآ ییهدف نها

دهگد کگه الگگوریتم میمطالعا  جدید نشان  [ 6] یممقدار خطا را داشته باش ینآزمون، کمتر یهادر آموزش شبکه و نمونه

های یادگیری مبتنی بر گرادیان باشد، زیرا ماهیگت تصگادفی ایگن تواند جایگزین الگوریتمجستجوی ابتکاری یا اکتشافی می

عالوه، همان طوری های مبتنی بر گرادیان داشته باشیم  بهدهد تا حدا ل خطای بهتری نسبت به روشها اجازه میالگوریتم

هگای انتشگار باشگد  روشتر از الگگوریتم پستواند سریع، نرخ همگرایی الگوریتم جستجوی تکاملی میکه بررسی خواهد شد

هگای و الگوریتم 3ها، الگگوریتم کلگونی مورچگه2، الگگوریتم ننتیگک1سگازی گروهگی ارا تکاملی گونگاگونی از  بیگل بهینه

 5شده بر مبنای جغرافیای زیستیالگوریتم بهینه  [6-01] های عصبی بکار گرفته شده استبرای آموزش شبکه 4پذیرتکامل

کند  این الگوریتم که بگر یک الگوریتم تکاملی است که مکانیز  تکاملی خاصی را برای هر فرد در یک جمعیت پیشنهاد می

پگردازد  ها میها در یگک جمعیگت از زیسگتگاهپایه علم جغرافیای زیستی شکل گرفته است، به بررسی چگونگی توزیع گونه

گر مهاجر  مسئولیت به اشگترا  باشد  عملمی 8و جهش 7، مهاجر 6اییگرگر اصلی نخبهدارای سه عمل BBO الگوریتم

  همچنین نگرخ جهگش وفیفگه بر عهده داردبرداری الگوریتم را ها و تعدیل پتانسیل بهرهها در میان راه حلگذاشتن ویژگی

  [ 11باشد ]ایجاد تنوع در میان جمعیت و کنترل  ابلیت اکتشاف را دارا می

های تکاملی به منظگور آمگوزش بندی کننده و از الگوریتمبه عنوان دسته 9ادراکی چندالیهشبکه عصبی  ازدر این مقاله 

باعث بهبود بسیار زیاد  FPGAبستر  افزاری آن برسازی سخت، پیادهMLPبا توجه به ساختار موازی گردد  آن استفاده می

برای تعیین ساختار و الگگوریتم یگادگیری آن  MLPرانگیز از لحاظ سرعت و زمان پردازش خواهد گردید  اما نقطه چالش ب

اسگتفاده  MLPهایی بگرای آمگوزش ها نیاز به پردازش بالدرنگ باید از روشاست، چرا که با توجه به ابعاد باالی برخی داده

ده در این مقاله بندی مناسبی داشته و هم پیچیدگی زیادی نداشته باشند  با توجه به موارد بیان شکه هم  در  دسته کرد

برای طراحی  ( استفاده شد سنتیهای آموزش جای ساختار معین الگوریتمهای فراابتکاری با ساختار تصادفی )بهاز الگوریتم

                                                      
1 Particle Swarm Optimization (PSO) 
2 Genetic Algorithm (GA) 
3 Ant Colony Optimization (ACO) 
4 Evolutionary Strategies (ES) 
5 Biogeography-Based Optimization (BBO) 
6 Elitism 
7 Migration 
8 Mutation 
9 Multi-Layer Perceptron Neural Network (MLP NN) 
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ریزی گردیده است  رونگد دو گا  اصلی طرح Lenseو دادگان با ابعاد کم  Irisکننده دادگان با ابعاد متوسط بندیاین دسته

  ( نمایش داده شده است1کننده در شکل )بندیدستهکلی طراحی 

        

         ه   د     د 

                

   ه         م   

          ه    م    
                 ه 

        

                      

 
 بندی کننده طراحی شده ی کلی دستهشما  ( 1شکل ) 

 

 BBOآم  ش    ه            ف                . 2

ای در زیسگت شناسگی پیشنهاد گردید  ایده اصلی این الگوریتم از رشگته 2008برای اولین بار در سال  BBOالگوریتم 

کنگد  در ایگن زمینگه، الها  گرفته شده است که درباره طرز انتشار و پخش حیوانا  و نباتا  )در زمگان و مکگان( بحگث می

های مختلف )ساکنین( بر حسگب مهگاجر  باط بین گونههای متفاو  )محل سکونت یا  لمروها(، برای یافتن ارتاکوسیستم

های ها با در نظگر گگرفتن انگواع گونگهتکامل اکوسیستم [ 12-15شوند ]و جهش بررسی می 2، مهاجر  به داخل1به بیرون

سگازی مبتنگی بگر جغرافیگای مختلف و تأثیر مهاجر  و جهش برای رسیدن به یک شرایط پایدار، زیربنگای الگگوریتم بهینه

وجو بگه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی، از تعدادی عوامل جستباشد  همانند الگوریتم ننتیک، الگوریتم بهینهیستی میز

هگا الگگوریتم ننتیگک هسگتند  الگگوریتم هگای سگکونت، مشگابه کروموزو کند  این محلاستفاده می 3های سکونتنا  محل

هگا در الگگوریتم )مشگابه نن 4صگور  بردارهگایی از سگاکنینکونت را بهسازی مبتنی بر جغرافیای زیستی، هر محل سبهینه

عالوه برای هر محل سکونت، شاخص مناسب بودن محگل دهند  بهگیرد که متغیرهای مسأله را نشان میننتیک( در نظر می

هگای سگکونت ن محلباشد  در هر زمگاگردد  باال بودن این شاخص به منزله داشتن شرایط بهتر مینیز تعریف می 5سکونت

 گردند براساس سه  انون اصلی به شرح زیر تعیین می

 تر دارند پایین HSIهایی با باال ا امت دارند، بیشتر تمایل به مهاجر  به مکان HSIهای با الف( ساکنینی که در مکان

 باال دارند  HSIی با ها، تمایل بیشتری به جذ  مهاجران از مکانپایین HSIهای با مکان موجود در ( ساکنینی 

 شان را تغییر دهند صور  تصادفی ساکنانها بدون توجه به مقدار شاخص خود باید بهج( مکان

عبار  دیگگر طبیعگت بگه بهبگود گگردد  بگههای مختلف میدر طبیعت، این پدیده موجب ایجاد تعادل میان اکوسیستم

هگای زیسگتی ی مکاناین مفاهیم را برای بهبود شگاخص همگه ،BBOپایداری نواحی زیستی مختلف تمایل دارد  الگوریتم 

ریتم، مورد بررسی  رار گرهای اصلی این الگوعنوان عملگزینی بهگر مهاجر ، جهش و نخبهبرد  در ادامه سه عملکار میبه

                                                      
1 Emigration 
2 Immigration 
3 Habitat 
4 Habitant 
5 Habitat Suitability Index (HIS) 
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و  هگایالوزن  یبترک یافتنظور منبه هاآن یریکارگبه ییوهبا استفاده از ش یفراابتکار هاییتممقاله، الگور یندر ا  گیرندمی

 یمنظور طراحگ  بهگیرندمورد استفاده  رار می MLP یعصب یشبکه یکمقدار خطا در  ینداشتن کمتر یها براگره یاسبا

 [ استفاده شده است 16و15از مراجع ] MLP یعصب یهاشبکه یدهنده براآموزش یتمالگور یک

مورچگه،  یکلون یتمازدحا  ارا ، الگور یتمالگور یک،ننت یتمالگور مانند ییهایتمالگوربا  BBO یتمالگور ییکارآ ادامهدر 

و  یگابیمعتبگر بگودن ارز ی  بگراگیردمورد مقایسه  رار می یتبر جمع یمبتن یشیافزا یادگیری یتمو الگور یتکامل یاستراتژ

 و (Lenseبگا ابعگاد کگم ) دگگان  داگیرندیر م را یها مورد بررسدو نوع مختلف از داده ها،یسهو جامع بودن مقا سازییهشب

( در 1هگا در جگدول )آن یگهاول هگاییژگیو و شده یبررس یبعد یهاها در  سمتداده [ 16( ]Irisدادگان با ابعاد متوسط )

کردن  یراجتنا  از گ یتو  ابل یی، سرعت همگرایبنددر موارد د ت دسته BBO یتمدر هر  سمت الگور  باشدیدسترس م

 یرمهگم و مقگاد یپارامترها  دشویم یسهها مقاها و جدوللب شکلنامبرده، در غا هاییتمالگور یگربا د یمحل هایینهدر کم

  باشندی ابل مشاهده م [16] هایتمالگور یهاول

 

 بندی اهداف منظور دستهدادگان مورد استفاده به  ( 1جدول )

 نام کاربرد داده نوع ویژگی مشخصه هاویژگی ابعاد سال

 Iris طبقه بندی چند متغیره وا عی 4 150 1988

 Lense طبقه بندی چند متغیره  طعی 4 24 1990

 

 یگلبرگ، طول کاسبرگ و پهنگا یاست که عبارتند از طول گلبرگ، پهنا یژگیو 4نمونه و  150 یدارا گلبرگ دادگان

 یگکدادگگان از  ینا یبنددسته یگردد  برا یبندبه سه دسته، دسته تواندیدادگان گلبرگ م ینهمچن  باشندیکاسبرگ م

بندی این دادگگان ( نتایج دسته2( و جدول )2شکل ) ( استفاده شده است 4،9،3با ساختار ) یهچند ال یادراک یشبکه عصب

ی دارای د گت و سگرعت اطور  ابل مالحظگهبه BBOها الگوریتم دهند که در آنبا استفاده از روش پیشنهادی را نشان می

 باشد  بیشتری می

 

 
  برای دادگان گلبرگ هاو دیگر الگوریتم BBOبندی و سرعت همگرایی برای الگوریتم (   نرخ دسته2شکل )

 

سگخت  یتماسگ یاز لنزهگا یگدبا یمار  الف( بشودیم یمتقس یردسته ز 3 یشده است و دارا یلنمونه تشک 24از  لنز دادگان
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 ینگدارد  بگرا یبگه اسگتفاده از لنگز تماسگ یازین یمار  ج( بیدنر  استفاده نما یتماس یاز لنزها یدبا یماراستفاده کند   ( ب
( 3( و جدول )3شکل )  ( استفاده شده است4و9و3ساختار ) با یهچند ال ادراکی یشبکه عصب یکدادگان از  ینا یبنددسته

طور  ابگل بگه BBOهگا الگگوریتم دهنگد کگه در آنبندی این دادگان با استفاده از روش پیشنهادی را نشان مینتایج دسته
 باشد ای دارای د ت و سرعت بیشتری میمالحظه

  برای دادگان گلبرگ هابا دیگر الگوریتم BBO( مقایسه الگوریتم 3-3جدول )

 الگوریتم P-value MSE (Variance) MSE (Mean) بندینرخ دسته

. %89 33 1 .0 0122 .0 017782 BBO 

14.00% 1.4616 76e  0.0034 0.20109 PSO 

75.33% 4.4274 66e  0.0420 0.029297 GA 

54.66% 2.5940 93e  7.9052 04e  0.40933 ACO 

42.66% 9.5441 86e  0.0076 0.29785 ES 

75.33% 3.4865 64e  0.0118 0.06742 PBIL 

 

 

 
  برای دادگان لنز هاو دیگر الگوریتم BBOبندی و سرعت همگرایی برای الگوریتم نرخ دسته   (3شکل )

 

  برای دادگان لنز هابا دیگر الگوریتم BBO(   مقایسه الگوریتم 3جدول )

 الگوریتم P-value MSE (Variance) MSE (Mean) بندینرخ دسته

%100 1 0.0134 . 6 3088e 06 BBO 

58.33% 2.4265 83e  1.8302 04e  0.31912 PSO 

95.83% 3.2687 43e  0.0275 0.00042269 GA 

45.83% 5.9707 106e  0.0011 0.47252 ACO 
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41.66% 1.1833 95e  0.0018 0.38481 ES 

41.66% 5.6037 73e  0.0065 0.23424 PBIL 

 

 

و  یگرونمتفگاو  مهگاجر  بگه ب یهگادر اکثر مسگائل، نرخ یکننت یتمبا الگور یسهدر مقا BBO یتمبهتر الگور ییکارآ یلدل

کگه  یگکننت یتمبا الگگور یسهدر مقا یستیز یایبر جغراف یمبتن سازیینهبه یتماست  الگور هایستگاهمهاجر  به داخل هر ز

و مهاجر  بگه  یروندارد )ادغا (، دو نرخ )مهاجر  به ب یمجدد کل یدنرخ تول یک یش،جامعه آمار هاییستگاهز یهمه یبرا

 یتمنقطه  و  الگگور  گرددیمتفاو  م ییو  در  شناسا یرفتار تکامل یجادمسأله باعث ا یندارد  ا یستگاهر زه یداخل( برا

BBO یونمهگم را مگد یگنا یگادیاست که تا حد ز یبرداربهره ییو توانا یدجد هاییتجمع یدتول یجاددر  در  اکتشاف ا 

 یهاآمگوزش شگبکه یطور کلبه  باشدیمهاجر  به داخل و مهاجر  به خارج م یگر مهاجر  خود با دو پارامتر کنترلعمل

 هگاییتماز الگور یآموزش شبکه عصگب یبرا مقاله ین  لذا در اباشدیم یرخطیغ سازیینهمسائل به یچالش برا یک یعصب

  استفاده شده است  یفراابتکار

 

3 .                    

و بگر بسگتر  یافزارصگور  سگخت( بهیکننده )شبکه عصب یبنددسته یبه هدف پردازش بالدرنگ، طراح یدنرس یبرا

 سگازییادهپ Xilinx Kintex C7K32T-2FFG900C و  Xilinx Spartan6-XC6SLX45-FGG484-2یهاتراشگه

 یو فرکانس کار یمورد سطح تراشه مصرف رصور  گرفته د یلو با توجه به تحل یطراح یخواهد شد  البته با توجه به نحوه

 سازییادهپ DSP48E1s کمتر یافزاربا منابع سخت تریمتارزان   یهاتراشه یمدار را بررو ینا توانیشده م یمدار طراح

 طراحگی  محاسگبه خواهگد شگد BBO بگر یمبتنگ هایکنندهیبنددسته یمحاسبات یچیدگیفصل پ یندر ا ینچن  همنمود

   پذیردیانجا  م Vivado یطدر مح Kintex7و  ISE یطدر مح Spartan6 یافزارسخت

 سگازییادههسگتند  پ یگتاهم یدارا یافزاراند، هر چنگد نسگخه سگختشده سازییادهافزار پعمدتا در نر  یشبکه عصب

افزار سگخت یاجگرا کگهیدر حال دهگد،یرا ارائگه م یعصب یهااز مدل شبکه یاگسترده یفط یبرا یریپذانعطاف یافزارنر 

 یاگرچه عملکرد پردازشگر معمگول ینکه رار گرفته است  اول ا یتریشمورد توجه ب یلبه دو دل FPGAدر  یعصب یهاشبکه

بگا تعگداد  یشگبکه عصگب یهنوز  ادر به ارائه پاسخ بالدرنگگ بگرا یپردازشگر متوال ترینیعسر یابد،یطور مستمر بهبود مبه

به خگاطر  یشخص یوترکامپ یدر حال اجرا بر رو هایسازییهبه شکل شب هاسازییادهدو ، اغلب پ  یستها ناز نورون یادیز

 FPGAدر  تگوانیرا م یشگبکه عصگب یگب،ترت یناند  به همانجا  شده یشبکه عصب یاجرا یافزار  ابل حمل برافقدان نر 

طور کامل  ابگل به  FPGA  کندیمتعدد فراهم م یوا ع یایدن یکاربردها یبرا یشتریپلت فر   ابل حمل ب یرااجرا کرد، ز

و منجگر بگه  سگازدیم یعکار خاص سر یکمحاسبه  یطور بالقوه براآن را به یشبکه عصب یو ساختار مواز تاس یزیربرنامه

بگه خصگوص  یسگتافزار ناجرا در نر  یبه سادگ FPGAدر  یشبکه عصب یحال، اجرا ین  با اشودیکاهش زمان پردازش م

مهم در  یاز عناصر محاسبات یکی  شودیساز مفعال ابعمانند ت یچیدهنورون و محاسبه معادله پ یادیکه شامل تعداد ز یزمان

عنوان تابع ، تابع سیگموئید بهمقالهدر این   است یگموئیدس یرخطیغ یسازپرسپترون تابع فعال یهچند ال یشبکه عصب یک

شبکه عصبی است که عمدتا برای محدود کردن خروجی نگورون گیرد  این یک جز مهم از ه  رار میسازی مورد استفادفعال

 CMOSهای های غیرخطی ااتگی در دسگتگاهتوانند در مدارهای آنالوگ به دلیل ویژگیاست  تابع سیگموئید به راحتی می
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و یگا یگک محاسگبه مسگتقیم بگه  1جوول جستتوان از یک جدواجرا شوند  در کاربردهای دیجیتال تقریب سیگموئید را می

افزار نیست، به خصوص زمانی که شامل تگابع افزار  ادر به محاسبه عدد شناور در مقایسه با نر دست آورد  از آنجا که سخت

 افگزاری اسگت شود، روش جدید برای محاسبه مورد نیاز است و در عین حگال خروجگی مشگابه محاسگبا  نر ساز میفعال

های سازی شبکهسازی گردید  پیادهپیاده Xilinx System Generator (XSG)ندی کننده طراحی شده در محیط بدسته

 2صور  ممیز شگناورو به Matlabافزار عصبی تکاملی در دو مرحله انجا  شد  بدین صور  که در مرحله اول در محیط نر 

بیگت  18با د گت  3ها مقادیر بهینه آن به فرمت ممیز ثابتایاسها و ببیت انجا  گردید و پس از ثابت شدن وزن 32با د ت 

 yمقگدار  ی،جگدول یجووجست یکرددر رو استفاده گردید  XSGتبدیل شد و برای ساخت شبکه عصبی تکاملی در محیط 

  اگرچگه شگودیجو اسگتفاده موجدول جست یآدرس برا یکعنوان به xو  شودیم یرهدر حافظه اخ xدر رابطه با هر مقدار 

که د ت باالتر مگورد  یبزرگ دارد، به خصوص زمان یلیکونیس یهناح یکبه  یازساده است، اما ن سازییادهپ یبرا یکتکن ینا

را در برگرفت   یمواز یاربس یشبکه عصب یکدر  یهر عنصر پردازش یجو به ازاوجدول جست توانینم یناست و بنابرا یازن

 یکگه حافظگه فقگط خوانگدن یاستفاده شده اسگت تنهگا در صگورت LUTجداول  یبرا FPGAمدار  یک یافزارمنابع سخت

FPGA  باRAM بزرگ هستند  یارنشده است، بس سازییادهشده پ یفتعر یشاز پ 

 یحگال پهنگا یگنبگا ا شگود،یشروع م یتب 36ثابت با  یزکار پردازش با  الب مم Matlabمشابه  یجمنظور داشتن نتابه

 یپهنا یمعنااستفاده شده است که به FIX-22-17  از فرمت کندیم یداکاهش پ XSGمختلف  یهالو با گذر از ب هایتب

با درجه  در نظر گرفته شده یپردازش یبردها ینظر گرفته شده برا رد یهااست  تراشه یتیب 17 یبا  سمت اعشار یتب 22

  Xilinx Vivadoکه توسط  یفرکانس کار یشینهبو  یمصرف ی، توان کلیمنابع مصرف یزان( م4هستند  جدول ) -2 سرعت

   دهدیم یششده است را نما ییداجرا و تا

 

 ها افزاری موجود در تراشهمیزان منابع سخت   (4جدول )
 

 Kintex XC7 K32T-2FFG900C Spartan6-XC6SLX45-FGG484-2 تراشه استفاده شده

 استفاده شده موجود در تراشه استفاده شده موجود در تراشه 

LUT 203800 2118 27288 569 

DSP 840 99 58 87 

IO 500 138 316 137 

BUFG 32 2 16 1 

 مگا هرتز 89/130 مگا هرتز 21/706 حداکثر فرکانس کاری

 - وا  49/0 مجموع توان مصرفی

 

کند  این مگوارد بگا معمگاری مگوازی استفاده میKintex XC7 در تراشه  DSP48E1sبلو   99معماری مورد نظر از 

                                                      
1 Look-Up table 
2 Floating-point 
3 Fixed-point 
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ضر  کننده بگرای هگر نگرون الیگه خروجگی  9ضر  کننده برای هر نرون الیه مخفی و  4که نیازمند  MLPشبکه عصبی 

9به  MLPشود  بنابراین شبکه عصبی است، توجیه می 4 3 9    بیتگی نیگاز دارد  بگا درنظگر گگرفتن  18ضر  کننده

18شامل یک ضر  کننده  DSP48E1sکه هر رشته این 25  بیتگی )ممیگز ثابگت(  18و  24، 36است، ضگر  دو عگدد

4است  بنابراین کل طرح بگه  DSP48E1sعدد  1و  2، 4ترتیب نیازمند به 1 4 2 2 4 1 4 1 63 87          

این معماری فقط بخش کوچکی از منگابع در دسگترس ایگن  DSP48E1sنیازمند است  بجز تعداد زیاد  DSP48E1sعدد 

مورد نیاز بر روی تراشگه  DSP48( نمایش داده شده است  چون تعداد 4کند که در جدول )را مصرف می FPGAهای مدل

Spartan6 پس این شبکه در عمل بر روی بورد  ،به تعداد کافی نیست Spartan6ن مجموع توا لذا نبوده وسازی  ابل پیاده

 توان برایش در نظرگرفت مصرفی نمی

از  ینگیتخم توانیوجود ندارد و فقط م یقیها رابطه د روش یمحاسبات یچیدگیهمان پ یامحاسبه حجم پردازش  یبرا

با هگم  یمحاسبات یچیدگیها را از منظر پکه نتوان همه روش شودیمسأله موجب م ینها ارائه نمود  اروش یحجم محاسبات

 شودیم ی سمت سع ینوجود در ا یننمود  با ا یسهرا مقا یهاروش تیمحاسبا یچیدگیپ توانیکرد  در وا ع فقط م یسهمقا

 سازییادهپ یسینوتوسط زبان برنامه هاالگوریتمد  شو یبررس یکسان یارمع یکها با روش یچیدگیممکن است پ یکه تا جا

خاص خگود را دارد  عوامگل  یزمان اجرا یتممثل الگور یزهر برنامه ن  شودیبرنامه ارائه م یکتوسط  یتمو هر الگور شوندیم

و  هگای ورودیترکیگب داده، انگدازه داده ورودی، نگوع کامپگایلر، افزارسرعت سخت برنامه عبارتند از  یدر زمان اجرا یلدخ

 یگلها دخبرنامگه یصور  ثابگت در زمگان اجگرابه یلرافزار و نوع کامپاعوامل سرعت سخت یناز ا  پیچیدگی زمانی الگوریتم

بگا  یگزن یورود یهاداده یب  ترکباشدیاز اندازه مسأله م یاست که خود تابع یتمالگور یزمان یچیدگیهستند  پارامتر مهم پ

  باشدیم یریگمختلف  ابل اندازه یطدر شرا یتمالگور یبررس

 nشود، در نظر گرفته خواهد شد کگه در آن که تابع زمانی الگوریتم نامیده می O(n)سی الگوریتم تابعی به نا  برای برر

 O(n,m)اندازه ورودی مسأله است  مسأله ممکن است شامل چند ورودی باشد که در این صگور  زمگان اجگرای الگگوریتم 

در زمگان اجگرا دارنگد، در  هگایی کگه اهمیگت بیشگتریشود  در صورتی که تعداد پارامترها بیشتر باشند، آننمایش داده می

بگرای یگک الگگوریتم مگوارد زیگر بایگد در  O(n)گردد  برای محاسگبه تگابع شوند و از بقیه صرف نظر میمحاسبا  وارد می

 محاسبا  در نظر گرفته شوند 

  زمان مربوط به اعمال جایگزینی که مقدار ثابت دارند 

 ارند زمان مربوط به انجا  اعمال محاسباتی که مقدار ثابت د 

 زمان مربوط به تکرار تعدادی دستور یا دستورالعمل  

 زمان مربوط به توابع بازگشتی  

ای دارنگد یک الگوریتم، محاسبه تعداد تکرار عملیا  و توابع بازگشتی اهمیت ویژه O(n)از موارد بیان شده در محاسبه 

 یرا بگگرا یمحاسگگبات یچیگگدگیکگگه پ یگگدگرد یسگگع ینجگگادر ا باشگگد و بیشگگتر پیچیگگدگی زمگگانی مربگگوط بگگه ایگگن دو می

 یکنندهیبنددسگته یچیگدگیمحاسگبه پ ی  بگرایگددسگت آ[ به18و17متعارف با استفاده از مراجع ] هایکنندهیبنددسته

کگه کگار آمگوزش شگبکه  سگازینهبه هاییتمرا به همراه الگور MLP یشبکه عصب یچیدگیپ یدمقاله با یناستفاده شده در ا

 ارند، مد نظر  رار داد را به عهده د یعصب

 یها، ساختار شگبکه عصگبآموزش در مجموعه داده یهاوابسته به تعداد نمونه BBOروش  یچیدگیتوجه کرد که پ یدبا

MLPیکلگگ یمحاسگگبات یچیگگدگیپ یناسگگت  بنگگابرا ینیگزجهگگش و نخبگگه ینگگدها، فرآتعگگداد نسگگل ها،یسگگتگاه، تعگگداد ز 

 شود ی( محاسبه م7طب  رابطه ) BBOبر  یمبتن هایکنندهیبنددسته
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(1)               ( , ) ( ( ( ) ( ) ( ) ( )))O MLP BBO O g O MLP O migration O mutation O elitism    

  باشدیها مدهنده حداکثر تعداد نسلنشان gرابطه،  ینکه در ا

)نمونه آموزش توسط  tنرون خروجی و  oنرون الیه مخفی،  hبا  MLPپیچیدگی محاسباتی یک  ( ))O t h o  محاسبه

)2شود  پیچیدگی محاسباتی مهاجر  می )O mn  است که در آنm  تعداد ساکنین وn   مبین تعداد زیستگاه است

)البته پیچیدگی بهترین حالت ممکن مهاجر   )O mn گر جهش در بدترین حالت خواهد بود  پیچیدگی محاسباتی عمل

( )O mn ها استفاده برای مرتب کردن بهترین زیستگاه 1کردن سریعگزینی از روش مرتبجا که در فاز نخبهاست  از آن

)گزینی از درجه گر نخبهشود، پیچیدگی محاسباتی عملمی log )O n n  2در بهترین حالت و( )O n  در بدترین حالت

 شود ( محاسبه می8طب  رابطه ) BBOهای مبتنی بر کنندهبندیباشد  بنابراین پیچیدگی محاسباتی کلی دستهمی

(2)                                                   2 2( , ) ( ( ( ) ))O MLP BBO O g t h o mn nm n      

ترتیب مبین تعداد به oو hهای آموزش،دهنده تعداد نمونهنشان tها، مبین بیشینه تعداد نسل gکه در این رابطه، 

 باشد  ها میدهنده تعداد زیستگاهنشان nمبین تعداد ساکنین و  mنرون الیه مخفی و خروجی، 

 

        جه. 4

به منظور آموزش این   پیشنهاد شده است MLPبندی اهداف مبتنی بر شبکه عصبی برای دستهدر این مقاله یک روش 

بهتگرین  BBOسگازی، الگگوریتم های مختلف مورد بررسی  رار گرفتند که با توجه بگه نتگایج شبیهشبکه، عملکرد الگوریتم

بندی و سرعت همگرایی از خود بر جای گذاشت  لذا از این الگوریتم بگرای آمگوزش شگبکه عصگبی و نتایج را در د ت دسته

بندی کننگده کننده اهداف استفاده گردید  همچنین به منظگور پگردازش بالدرنگگ، دسگته بندیطراحی حالت بهینه دسته

سازی شده و نتایج حاصل از آن نشان دهنده انتخگا  مناسگب شگبکه عصگبی بگه پیاده FPGAطراحی شده بر روی تراشه 

ای مربوط به پیچیگدگی روش هباشد  همچنین تحلیلبندی کننده میدلیل  ابلیت اجرای پردازش بالدرنگ به عنوان دسته

 باشد پیشنهادی، نشان دهنده عملکرد مناسب آن از لحاظ پیچیدگی محاسباتی می
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