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مراجع

ب

چکیده
از دیرباز نحوه کارکرد کامپیوترها مورد مطالعه و بررسییی دانشییمندان بوده اسییت .امروزه آنقدر کامپیوترهای بزر

و

کوچک با زندگی روزمره ما عجین شدهاند که دوری جستن از آنها برایمان سختتر شده است .استفاده غیر قابل انکار
ان سان از کامپیوترها دارای معایب و مزیتهایی ا ست که دان شنمندان در تالشاند تا معایب آن را به صفر بر سانند و
مزایای آن را گسیییترش دهند .یکی از روشهای بهبود کامپیوترها اسیییتفاده از معماری تقریبی در پردازندههای آنها
ا ست .حال اینکه معماری تقریبی چه ا سا سی دارد و چگونه طراحی می شود ،هدف ا صلی این پژوهش بوده ا ست .به
طور مشیییخصتر این پژوهش بر معماری جمعکننده و ضیییربکننده تقریبی تمرکز دارد .ابتدا چندین جمعکننده و
ضییربکنندهی تقریبی مورد بررسییی قرار خواهد گرفت ،و در ادامه نیز چگونگی بهرهمندی از این بلوکها در یکی از
کاربردهای پردازش تصویر مورد مطالعه قرار گرفته شده است .در پایان هم با ایجاد باالنس بین کیفیت مدار و کمیت
آن توانستیم با هزینهی کمتر به خروجی دلخواه دست پیدا کنیم.

ت

مقدمه
در اطراف ما انسانهایی با افکار ،عقاید و فرهنگهای متفاوتی زندگی میکنند و هرکدام از آنها نگرش خاصی نسبت
به زندگی دارند .همهی انسانها درارتباط با مسائل مختلف گاهی با یکدیگر اتفاقنظر دارند و در مواردی نیز با یکدیگر
اختالف نظر دارند .اما چرا اغلب در رابطه با اختالفنظرها با هم به مناظره مینشییییننداک اکار این تفاهمات از افکار
مشترک آنها سرچشمه میگیرد .به نظر میرسد ،تنها چیزی که میتواند افکار ما را هدایت کند کتابها و یا شاید طرز
تفکر و اندیشه و دیدگاههای نویسندگان باشند.
اما یکی از اولین نکاتی که میتواند نظر آدمی را به یک نو شته جلب کند ،طرح و نقش یا زیبایی روی جلد یک کتاب
و یا حتی معروفیت نوی سنده آن نی ست بلکه محتوی نو شته ا ست .یقینا آنچه که به عنوان سرآغاز نو شته به چ شم
خواننده میآید مقدمه آن اسییت و این مقدمه اسییت که میتواند خواننده را ترغیب به خواندن کتاب کند .من نیز در
این پژوهش سعی کردهام به این نکته توجه نمایم و در مقدمهی خود نکاتی را ذکر کنم که توجه خواننده را به ا صل
موضوع جلب کنم .
تاریخ همواره کمک حال ما انسییانها بوده و حکایتهای بسیییار در آن نهفته اسییت که بعاییا یا فاش نشییدهاند و یا
مسکوت ماندهاند و به آنها کمتر توجه شده است و در مواردی هم این حکایتها بزر

نمایی شدهاند و یا به آنها پر و

بال داده شییده به طوری که به افسییانه تبدیل شییدهاند .اگر کمی با هم بر های تاریخ را ورق بزنیم ،درمیابیم که از
ابتدای قرن  20میالدی آلمانیها برای ارتباطات سرّی نظامی و دیپلماتیک و سیا سی خود از ما شینهای معروف به
ماشیییینهای انیگما 1اسیییتفاده میکردند و نحوهی رمزگزاری این ماشیییینها بهگونهای بوده اسیییت که معروفترین
رمزگشییایان و زبانشییناسییان غرب هم نمیتوانسییتند آن را رمزگشییایی کنند تا اینکه این معاییل قبل از پایان جنگ
جهانی دوم بیش از پیش نمایان شد و دولتهای غربی را واداشت تا برای رمزگشایی این ماشینها چارهای بیندیشند
و مسیییر جنگ را به نفع خود و مردمانشییان ت ییر دهند .این نقطهی عطفی در تاریخ بود که ریاضیییدان برجسییتهی
انگلیسییی به نام آلن تیورینگ 2توانسییت با سییاخت ماشییینی جلوی غول انیگما را بگیرد و به اصییطالح آن را کرک 3یا
رمزگشایی کند و مسیر جنگ را ت ییر دهد و تعداد کشتهشدگان را در جنگ به طور قابل توجهی کاهش دهد.
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حال این تحوالت مهم علمی در تاریخ معاصر جهان چه ارتباطی با موضوع نوشتهی بنده دارد و اینکه کجای پردازش
تصیییییویییر و یییا مییحییاسیییییبییات تییقییریییبییی بییه آقییای تیییییورییینییگ مییرتییبیی
ما میدانیم با اسیییتفاده از معماری ماشیییینی ،که این ریاضییییدان بزر

اسیییییتاک

قرن  20موفق به سیییاخت آن شییید ،بعدها

ماشینهای دیگری ساختند که به ماشینهای تیورینگ معروف شدند و الهام بخش کامپیوترهای امروزی شدند.
در واقع کسی که اولین بار منطق باینری و دیجیتال را در عمل بکار برد همین دانشمند انگلیسی بود.
پس از گذشت تقریبا نیم قرن ،در حال حاضر به نقطهای رسیدهایم که در ابتدای قرن  21صحبت از الکترونیکی شدن
همه ی و سایلی ا ست که امروزه در زندگی روزمره به کار میبریم ،به طوری که کامپیوترها و ما شینها با زندگی اکار
عامه مردم عجین شییده اسییت و اکار دانشییمندان از مصییرف بیش از اندازه برق نگراناند ،حال برای صییرفه جویی در
مصرف بیش از حد برق و انرژی چه باید کردا در دنیایی که نمیتوان به عدم استفاده از لوازم الکترونیکی رای داد چه
چارهای میتوان اندیشد ا
با کمی دقت درکاربردهای کامپیوترهای کنونی درمیابیم که در مواردی نیاز نیسیییت که ما دقت ،انرژی و توان باالیی
برای رسییییدن به مقصیییود مورد نظر اختصیییاه دهیم بلکه با هزینههای کمتر هم میتوانیم همان نتیجه را بگیریم.
بگذارید با یک ماال ساده مقصود خود را بیان کنم ،در نظر داشته باشید که ما برای ماال فق میخواهیم بدانیم که
حا صل ضرب دو عدد زوج ا ست یا فرد ک برای این ماال م شخص شما ترجیح میدهید که کل ضرب را برای دو عدد
انجام دهید ؛یا فق یکان را که بد ست آوردید و از آن مطمئن شدید دیگر عمل ضرب را ادامه ندهیدا جواب ب سیار
ساده است ،شما قطعا به حالت دوم رای میدهید و کاری به بقیه اعمال پیچیده و سخت ضرب ندارید .کاری که شما
انجام دادید ،در واقع یک محاسبه تقریبی ساده از یک ضرب پیچیده شاید خیلی مشکل به نظر برسد  .پس مالحظه
میکنیم که میتوان با هزینهی کم به پاسخ مورد نظر رسید و انرژی و زمان را هم ذخیره کرد.
امروزه معماری کامپیوترها بهگونهای طراحی شییده اسییت که همهی اعمال و محاسییبات را بصییورت دقیق و با نتیجه
کامل انجام میدهند و همه این اعمال هزینهی بسیییار دارند .حال در عصییر کنونی برخی دانشییمندان با تکیه بر این
حقیقت که طبیعت برخی از کاربردهای کامپیوتری نیاز به پاسییخ بسیییار دقیق نیسییتند ،معماری تقریبی را پیشیینهاد
دادهاند تا با کمی ت ییر هم کیفیت حفظ شود و هم انرژی ،زمان و هزینهی کمتری مصرف شود.
در فصل اول این گفتار کمی پیرامون فلسفه و معماری محاسبات تقریبی سخن به میان آورده شده است که امیدوارم
برای خوانندگان مفید با شد و به طور م شخصتر به دو عملگر جمع و ضرب تقریبی پرداختهام .طبق تحقیقات ،ن شان
داده شده است که در بسیاری از محاسبات و کاربردها میتوان از جمعکننده تقریبی به عنوان یک تخمینگر مناسب
استفاده کرد.
2

اما مح سبات تقریبی 1به ماال سادهای که ذکر شد خال صه نمی شود ،بلکه دارای کاربردهای ب سیاری در زمینههایی
مانند پردازش تصویر ،2شبکههای عصبی 3و  ...است.
در فصل آخر روند کاری این پروژه برایتان شرح داده شده است که به توضیح یک مجموعه جمعکننده و ضربکننده
خاه پرداخته میشییود تا با کمک آنها بتوان پردازش تصییویر با معماری دقیق و بدون خطا اتفاق افتاده را با معماری
تقریبی مقایسیییه کرد و مقایسیییهی کیفیت هم به خواننده واگذار میشیییود که خود دریابد چه ت ییری در مجموعه
پردازش ت صویر حا صل شده ا ست .برای ن شان دادن این دو مقای سه از یک  FPGAا ستفاده شده ا ست تا بتوان توان
مصرفی و تاخیر در دو مورد را با هم مقایسه کرد که هدف اصلی ما در این پروژه بوده است.
راستی سخن از  FPGAشد ،این دستگاه همانطور که از اسم آن پیداست ،یک سری ماژولهای آمادهای را در اختیار
ما قرار میدهد تا خودمان معماری دلخواهمان را با آنها انجام دهیم و به همین خاطر است که کاربردهایی در نوع خود
دارد .معرفی این دسییتگاه و کاربردهای آن هم در فصییل دوم این نوشییتار ذکر شییده اسییت که در آنجا به تفصیییل ،به
مطالعهی درون این دستگاه پرداخته میشود.
در پایان مقدمه به خواننده محترم پیشییینهاد میکنم اگر عالقمند به دنیای دیجیتال و زیباییهای آن هسیییتند این
پروژه را مورد مطالعه قرار دهند و در جهت تکمیل این پروژه اقدام نمایند .
با ت قدیر و ت شکر فراوان از ا ستاد محترم آقای دکتر علی آذرپیوند و دو تن از دان شجویان کار شنا سی ار شد دان شگاه
زنجان ،آقای مهندس احمد محمدی و خانم مهندس درجانی که مرا در این راه راهنمایی نمودهاند.
امیرحسین معلمی
دی ماه 1395

1

Approximate Computing
Image Processing
3
Neural Network
2

3

فصل اول  :محاسبات تقریبی
 1.1مقدمه
ب سیاری از م سائل جذاب مهند سی و علمی با ا ستفاده از مدلها و الگوریتمهای دقیق ،وا ضح و قطعی حل می شوند.
این روشها و تکنیکهای بسیار دقیق که به عنوان محاسبات سنگین 1شناخته میشوند ،به طور معمول برای حل آن
دسییته از مسییائل که دارای خواه مشییابهی از قبیل دقت باال ،قابل پیشبینی بودن و آنالیزهای دقیق هسییتند ،مورد
استفاده قرار میگیرند.
از این روشها که برای حل بسیاری از مسائل موجود در مهندسی استفاده می شود با دو نوع از مشاهدات دانشمندان
در تااد است:
 -1اکار مسائل و کاربردهای موجود در دنیای واقعی ،ذاتا غیردقیق و با درجه پایینی از دقت هستند.
 -2اسییتفاده از دقت بسییییار باال زمانیکه دقت کمتری مورد نیاز اسیییت باعث تحمیل هزینههای پیادهسیییازیِ باالیی
میشود.
الگوی محاسبهی سبک 2از دو تااد یا به عنوانی راهکار پیشنهادی فوق به عنوان پایهی اساسی خود استفاده میکند
تا استراتژی محاسبهی سنگین را بهبود دهد .برای واضحتر شدن مفهوم محاسبهی سبک به توضیح زیر کفایت کنید
تا در ادامه بیشتر به شرح آن پرداخته شود.
محاسبهی سبک یک مجموعهای از روشهای رشد و در حال توسعه ،با هدف استخراج تحمل سیستم مورد نظر برای
غیردقیق بودن ،عدمقطعیت دا شتن و در ستی جزئی ا ست که برای ر سیدن به یک خوشفکری ،نیرومندی و هزینهی
کم تالش میکند .امروزه روشها و تئوریهای محا سبهی سبک در بین دان شمندان و کاربران ب سیار محبوب ه ستند
زیرا نقش اساسی در شبیهسازی هوشهای مصنوعی ایفا میکنند.
 اما حال سوال مورد تامل در اینجا ،این است که چرا گرایش به روشهای محاسبهی سبک به مانند محاسبات
تقریبی اینقدر محبوبیت یافته استا
فاصیییلهی بین تواناییهای تکنولوژی سییییماس 3و احتیاجات برای کاربردهای آینده به طرز غیرقابل باوری در حال
افزایش اسییت .در این بین ،روشهای طراحی کامال تاییمین شییدهای وجود دارند که این فاصییله را بطور چشییمگیری
کاهش میدهد .محا سبات تقریبی یکی از این روشها ست که در سالهای اخیر توجهات ب سیاری را از سوی جامعه
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مهند سان و دان شمندان به خود جلب کرده ا ست .در ا صل ،محا سبات تقریبی در ابتدا قابلیت وجود خطای ذاتی در
یک سیستم را بررسی و استخراج میکند و سپس با استفاده از آن باالنسی بین میزان محاسبات و کیفیت حاصله و
تالش صورتگرفته برای پیادهسازی آن انجام میدهد.
حال بگذارید با طرح چند سوال که ممکن است تا کنون در ذهن شما نیز نقش بسته باشد به ادامهی بحث بپردازیم،
که در واقع منشا مابقی این فصل است:
 -1محاسبهی سبک که تا اینجا بارها از آن نام برده شده بصورت دقیق چیستا
 -2عامل اصلی این محاسبهی سبک یعنی محاسبهی غیردقیق چه مفهومی داردا
 -3کاربردهای این نوع از محاسبات در چه زمینههایی استا
 1.2محاسبهی سبک
همانطور که پیشتر هم گفته شد ،اکار روشهای محاسبهی سبک بر این اساس پایهریزی میشوند که بیشتر مسائل و
کاربردهای انسانها در دنیای واقعی کمی غیردقیق بودن ذاتی در وجودشان نهفته شده است و یک درجهای از ت ییر
را دربردارند .بنابراین ،برای حل یک چنین مسیییائلی اسیییتفاده کردن از مدلها ،ماژولها و الگوریتمهای کامال دقیق،
واضح و بدون خطا توصیه نمی شود .از طرف دیگر ،نمیتوان این حقیقت غیرقابل انکار را نادیده گرفت که کاربردهای
عملی این محا سبات سبک با ا ستفاده از سختافزارهای دیجیتالی که مبتنی بر منطق باینری با درجه باالیی از دقت
و قابل پیشبینی بودن است .پس مشکل اصلی که خودش را در اینجا نمایان میکند این است که در بستری اینچنین
دقیق با ماژولهای پیاده سازی کامال بدون خطا چگونه باید کاربردها و روشهایی که ذاتا قابلیت خطا در خود دارند و
میتوان با استفاده از محاسبات سبک انجام شوند را انجام داداک
این ت ااد ،یعنی جایی که در پیاده سازی محا سبات سبک از سختافزار دیجیتال معمول و متعارف ا ستفاده شود که
ب سیار دقیق ه ستند و با م صرف انرژی باالیی هم دارند ،مزیت ا صلی متدهای محا سبات سبک سرکوب شده ا ست،
پس در پیادهسازی محاسبات سبک هم باید از ماژولهای متفاوتی استفاده شود.
پیاده سازی محاسبات سبک با استفاده از پیاده سازی آنالو  ،مزیتهای خودش را دارد اما پیاده سازی دیجیتالی این
متد بهتر ا ست زیرا دارای یک سری ویژگیهای خاه مربوط به خود ا ست که اکار دان شمندان از جایگزینی این نوع
پیاده سازی ن سبت به پیاده سازی آنالو

رای دادهاند .همانطور که میدانید ،مدارات مجتمع دیجیتال یا آی سیها که

همان پیادهسییازی سییختافزاری متد فوق اسییت قابل تکیه و اعتماد ،بدون جریان نفوذی و غالبا بدون نویز هسییتند و
دارای رفتاری قابل پیشبینی و تکرارپذیرند .همچنین دارای فرآیند طراحی های دیجیتال سیییادهتر و رو به جلوتری
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ه ستند و ب سیاری از ابزارهای تو سعهیافتهی سی ستمهای دیجیتال پی شرفته را میتوان در مدارات و سی ستمهای
سنگینتر که با میلیونها ترانزیستور پیادهسازی شدهاند استفاده نمود.
برای اینکه مفهوم کلی محا سبه سبک بهتر مورد مطالعه قرار گیرد ،خال صهای از آنچه که تا اینجا گفته شده در چند
سطر آینده آمده است.
همانطور که در مقدمه این فصل گفته شد اساس محاسبهی سبک وجود یک خطای نهفته در اکار کاربردهای طبیعی
اطراف ما ست ،پس نیاز به دقت باال و عملگرهای دقیق برای ا ستفاده از آنها ملزم نی ست .حال اینکه اکار دان شمندان
ع صر جدید بهرهمندی از این مزیت را راهحل منا سب و مفیدی برای کاهش اختالف بین ر شد تکنولوژی و پتان سیل
موجود در سی ستمها یافتهاند .اما ت ااد و تناق ای که اینجا ب سیار نمایان ا ست این ا ست که ابزار یک همچنین کاری
برای دان شمندان فراهم نی ست زیرا در دنیای باینری و دیجیتال در همهی سطوح دقت و صراحتی ماال نزدنی وجود
دارد .برای حل این مشکل میتوان هم از ابزارهای آنالوگی و هم از ابزارهای دیجیتالی استفاده کرد که طبق تحقیقات
به عمل آمده و ویژگیهای بارز و برتریهایی که ابزارهای دیجیتال نسیبت به همنوعان آنالو

خود دارند ترجیح داده

شد که از آنها ا ستفاده شود و با اعمال ت ییراتی در ابزارهای دیجیتالی موجود ،آنها را به نحوی ت ییر دهیم تا بتوانیم
از مزیتهای محاسبه سبک بهرهمند شویم.
اکنون که به یک آشیینایی نسییبی نسییبت به محاسییبات سییبک رسیییدهایم به سییوال دوم مطرح شییده میپردازیم که
محاسبات تقریبی چیست و چه معماری را در خود جای داده استاک
 1.3محاسبات تقریبی

1

اگر بتوان تعریفی در یک یا چند جمله برای عبارت تقریبی ارائه داد ،در واقع میتوان ،به هر نوع محاسبهای که جواب
دقیق تامین شدهای را در خروجی آن شاهد نباشیم و امکان وجود خطا در هر خروجی آن باشد ،اشاره کرد .یکی از
ا سا سیترین و بنیادیترین الزامات محا سبهی تقریبی ،انجام تقریب و تخمین در دادههای غیرح ساس ا ست ،زیرا اگر
تقریب در دادههای حساس انجام شود ممکن است عواقب و نتایج فاجعهباری داشته باشد.
همانطور که یکی از دکترهای دانشییگاه پرودو 2هند گفته اسییت ،احتیاج برای محاسییبهی تقریبی بر دو پایهی زیر بنا
میشود:
 -1یک ت ییر اساسی در ماهیت وظایف سنگین محاسباتی
 -2احتیاج برای بهبود راندمان منابع جدید و دردسترس
Approximate Computing
Prude University
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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