ﺗﺮاﺷﻪ ﻋﺼﺒﯽ آﮐﯿﺪا  -ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
SNN

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﯾﻦﭼﯿﭗ ) ،(BrainChipﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮروﻣﻮرﻓﯿﮏ ،ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن
ﺗﺮاﺷﻪای ﺗﺠﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺎﻟﺴﯽ ) (SNNﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم آﮐﯿﺪا )(Akida NSoC
ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻮروﻣﻮرﻓﯿﮏ روی ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﯾﻦﭼﯿﭗ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در
ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﺒﻪای ،ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻗﯿﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﺘﻞ
و آیﺑﯽاِم ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ) CNNﺳﺮﻧﺎم  (Convolutional Neural Networkﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﺿﻌﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﻢ دارﻧﺪ و آن واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺿﺮب اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﺘﺎبدﻫﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش و
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اراﺋﻪﺷﺪه و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎراﯾﯽ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  CNNدر ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﻟﺒﻪ ) (edgeﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﻣﺤﻞ )،(FPGA
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار رو ﺑﻪ
رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ) SNNﺳﺮﻧﺎم  (Spiking Neural Networkاز ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  CNNﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ زﯾﺴﺘﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،SNN ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻟﺒﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  CNNﺑﺮ
اﺳﺎس ﺟﺒﺮ ﺧﻄﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮب ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ،ﺗﻮاﺑﻊ واﺣﺪ ﯾﮏﺳﻮﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﻻﯾﻪ  ،poolingﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ
اﺗﺼﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﺧﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎرج از ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﮐﺰ داده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  SNNاز ﻣﻨﻄﻖ آﺳﺘﺎﻧﻪ ) (Threshold Logicو ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻟﺲﻫﺎ ) (Spikesو
آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﺮو ) (Feed-Forwardﮐﻪ ﻫﻢ روی ﺗﺮاﺷﻪ و ﻫﻢ ﺧﺎرج از ﺗﺮاﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روش،
اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻣﺪاوم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ  SNNﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ،رواج
اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺧﯿﺰش آرام ﺗﮑﯿﻨﮕﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﺎ!

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﯾﻦﭼﯿﭗ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﯾﻦﭼﯿﭗ در ﺑﺎزار ﭘﺮدازش ﻋﺼﺒﯽ ،راﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را در ﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮروﻣﻮرﻓﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ  SNNﮐﺎر
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﯾﻦﭼﯿﭗ اﺑﺰاری ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪﻧﺎم ) Brainchip Studioﺷﮑﻞ  (۱در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ  SpikeNet Technologyﺗﻮﺳﻌﻪ دادهﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﯾﻦﭼﯿﭗ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در
ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻋﺎی ﺑﺮﯾﻦﭼﯿﭗ Brainchip Studio ،ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﻮزش ﻧﻈﺎرتﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
آﻣﻮزش ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎد را ﺑﺎ ﺻﺮف ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دادهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻤﯽ در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

شکل BrainChip Studio .۱با کمک
شبکههای  SNNقادر است حجم زیادی از تصاویر ویدیویی را پردازش کند .این نرمافزار با پردازش
تصاویری با ابعاد  ۲۴پیکسل ،قادر به شناسایی چهره است.

آﮐﯿﺪا :ﺗﺮاﺷﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ SNN
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﯾﻦﭼﯿﭗ ﺗﺮاﺷﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم آﮐﯿﺪا ) (Akida NSoCﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  SNNو اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺒﻪای ) (Edge Computingو ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص،
ﺑﺮای ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(۲

شکل.2
طرحی از
اجزای
داخلی
تراشه
آکیدا.

اﺳﺘﻔﺎده در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪای ﻋﻨﻮانﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ  SNNﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل  CNNﺑﺮق ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ رﯾﺎﺿﯽ و
روشﻫﺎی آﻣﻮزش ﭘﺲاﻧﺘﺸﺎر ) (back-propagationاﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و در ﻋﻮض از ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﺼﺒﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ از ﻃﺒﯿﻌﺖ
و روشﻫﺎی آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﺮو ) (Feed-Forwardاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ آﮐﯿﺪا ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روشﻫﺎی
ﻣﺮﺳﻮم ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  ،SNNﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  CNNﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺟﺬاب  SNNدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  CNNاﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺤﻞ و ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر اﺳﺖ .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  CNNﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﭘﯿﺶ
از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ،آنﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﭘﺮﻗﺪرت آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ آﻣﻮزش
در ﻣﺤﻞ ﭼﻄﻮر روی آﮐﯿﺪا ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﻫﺮ ﺗﺮاﺷﻪ آﮐﯿﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻮرون و  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ در  11ﻻﯾﻪ  SNNاﺳﺖ .ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه
 RISCروی آﮐﯿﺪا ﺟﺎﺳﺎزیﺷﺪه ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی  Akida Neuron Fabricو ارﺗﺒﺎط ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد .آﮐﯿﺪا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻧﻮروﻣﻮرﻓﯿﮏ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آیﺑﯽاِم و اﯾﻨﺘﻞ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ازای ﻣﺼﺮف ﯾﮏ وات ۱۴۰۰ ،ﻓﺮﯾﻢ را در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﻪای  10دﻻری ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮاﺷﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﺮای
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﺰی در ﻣﺤﻞ ) (FPGAﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﮐﻪ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﮐﯿﺪا در آزﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  CIFAR-10در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎی  CNNﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ از ﯾﮏ ﻣﺪل ﻋﺼﺒﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ روی ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  CNNﻧﯿﺎز دارد )۶
ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۳۰ﺗﺎ  ۵۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای  (CNNﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق آﮐﯿﺪا
اﺳﺖ .روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪل ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه آﮐﯿﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻧﻈﺎرتﺷﺪه و ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﻈﺎرتﺷﺪه ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮔﺮدان ،ﺧﻮد را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺗﺼﺎﻻت ﮐﺎﻣﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ) (labelﻗﺎﺑﻞاﻋﻤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ
آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در دﺳﺘﺎن ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
آﮐﯿﺪا ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﺗﻮﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ

راﺑﻂﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ )در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﻮﮐﺎر( ﯾﺎ راﺑﻂﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل
داده )در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه( در اﺧﺘﯿﺎر دارد .آﮐﯿﺪا ﺑﻪ راﺑﻂﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﯿﺮی ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﭘﻮﯾﺎ ) DVSﺳﺮﻧﺎم  ،(Dynamic Vision Sensorsﻻﯾﺪار ،ﺻﻮت و ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی
آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از راﺑﻂﻫﺎی ﺳﺮﯾﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ،PCI-Expressﯾﻮاِسﺑﯽ ،اﺗﺮﻧﺖCAN ،
ﭘﺎﻟﺲ ﺗﻮﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﮐﯿﺪا ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
و  UARTﻧﯿﺰ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ داده ﺑﻪ
ِ
دادهﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻟﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
در اﺳﺘﻔﺎده از آﮐﯿﺪا ،اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﺑﯿﺮون ﺗﺮاﺷﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﯾﻢورک ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ Akida Development
 Environmentو اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش روی ﺗﺮاﺷﻪ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢورک اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،آﻣﻮزش و آزﻣﻮدن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
 SNNرا ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده روی آﮐﯿﺪا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و از اﺳﮑﺮﯾﭗﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﻮن و اﺑﺰارﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  NumPyو
 Matplotlibﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(۳
شکل .3فریمورک ADE
امکان ساخت ،آموزش و
آزمودن شبکههای SNN
را بهمنظور استفاده
روی آکیدا فراهم کرده
است.

اﻫﻤﯿﺖ ﻟﺒﻪ
آﮐﯿﺪا ﺗﺮاﺷﻪای ﮐﻮﭼﮏ ،ارزانﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﻢ اﺳﺖ و ﮔﺰﯾﻨﻪای اﯾﺪهآل ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻟﺒﻪای
ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻤﮏراﻧﻨﺪه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ) ،(ADASﺧﻮدرانﻫﺎ ،ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ و روﺑﺎتﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی آﮐﯿﺪا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش و
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ) ،(AgTechاﻣﻨﯿﺖ
ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ) (FinTechاز آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻋﺮﺿﻪ آﮐﯿﺪا آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺣﺪود  ۱۰دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ آن را در
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Movidiusاﯾﻨﺘﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﻮدآور ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﻟﺒﻪ را ﻫﺪف ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﺑﺮﯾﻦﭼﯿﭗ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ آﮐﯿﺪا ﺑﻪ ازای ﻫﺮ وات ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ واﺣﺪ ﭘﺮدازش
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ  Movidius Myriad 2اﯾﻨﺘﻞ )ﺷﮑﻞ  (۴ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ ،آﮐﯿﺪا را ﺑﻪ ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی در
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

شکل .4واحد پردازش بینایی Movidius Myriad 2
اینتل

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ارزش ﺑﺎزار ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﺑﻪ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺮدازش
ﻧﻮروﻣﻮرﻓﯿﮏ ،ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ  .Tracticaﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻟﻮ دﯾﻨﺎردو ) (Lou DiNardoﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﯾﻦﭼﯿﭗ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:
»ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﻋﻢ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ
اﻧﺒﻮه ﺗﺮاﺷﻪ ﻧﻮروﻣﻮرﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺸﺪهاﻧﺪ «.ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ و ﺑﻪﻣﺮور ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺒﻪای ﺑﻪاﻧﺪازه ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 05ﻓﺮوردﻳﻦ 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/information-feature/14744/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%
D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-snn

