ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻣﺤﻘﻘﺎن امآیﺗﯽ ﺗﺮاﺷﻪ وﯾﮋهای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ را  3ﺗﺎ  7ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺗﻮان را ﺗﺎ  ۹۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردی اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺳﺮورﻫﺎی راه دور را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﭘﺮدازش روی ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو
ﺑﺨﺶ از ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪ
دادهﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺿﺮب داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺿﺮب داﺧﻠﯽ را در ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
داده در ﺗﺮاﺷﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻻﯾﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ از اﺟﺰای ﭘﺮدازﺷﯽ ﯾﺎ ﮔﺮهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮه
در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ،دادهﻫﺎﯾﯽ را از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﯾﻪ ﻗﺒﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻋﺪد )وزن اﺗﺼﺎﻻت( ﺿﺮب
و اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮبﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺮب و ﺟﻤﻊ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺿﺮب داﺧﻠﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺿﺮب از ﻣﻘﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪای ﻓﺮاﺗﺮ رود ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮه در ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﺎده دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ از ﻣﻐﺰ اﺳﺖ.
روﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ :ﺑﺮداﺷﺖ وزن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺮداﺷﺖ
داده ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺿﺮب اﯾﻦ دو ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺿﺮب و ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ورودیﻫﺎی ﮔﺮه.
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺰاران و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮔﺮه وﺟﻮد دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دادهﻫﺎ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن امآیﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﻣﻐﺰ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ،
ورودی ﻫﺮ ﮔﺮه ﺑﻪ ﯾﮏ وﻟﺘﺎژ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل آﻧﺎﻟﻮگ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺿﺮب ﺷﺪن در وزن ﻣﺮﺑﻮط و
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدن اﯾﻦ وﻟﺘﺎژﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮدازش
ﺑﯿﺸﺘﺮ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺿﺮب داﺧﻠﯽ 16
ﮔﺮه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﺑﺎره ﺗﺮاﺷﻪ امآیﺗﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وزنﻫﺎ ﻓﻘﻂ دو ﻣﻘﺪار ﯾﮏ و ﻣﻨﻔﯽ
ﯾﮏ دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دودوﯾﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ دﻗﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺑﺎ دو وزن ،ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ.
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