
CNN-UM ALAPÚ VIZUÁLIS MIKROPROCESSZOROK
HIBAMODELLEZÉSE ÉS ALKALMAZHATÓSÁGUK

KITERJESZTÉSE

- MODELLEZÉS, ANALÍZIS ÉS TERVEZÉS -

Ph.D. disszertáció

Földesy Péter

Analogikai és Neurális Számítások Kutatólaboratórium
MTA - Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Tudományos vezető:
Dr. Roska Tamás

az MTA rendes tagja

Budapest, 2001



A jelen értekezés a BME Informatikai Tudományok doktori programjához csatlakozó
Neuromorf Információs Technológia doktori program keretében készült.



Köszönetnyilvánítás

Elsősorban szeretnék köszönetet mondani Roska Tamás professzor Úrnak mindazért a
felbecsülhetetlen segítségért, amelyet nekem nyújtott az elmúlt évek alatt. Mind emberileg,
mind szakmailag mindíg számíthattam tanácsaira, segítő, atyai intéseire és buzdításaira.
Egészen a sötétben tapogatózó kezdetektől kezdve mind a mai napig számtalanszor adott irányt
adó gondolatot és tovább lendítő ötletet.

Köszönöm Szolgay Péternek a kezdeti évek baráti támogatását, amellyel a gyakorlati
problémákon sikerült átkelnem. De hasonlóképpen sok tapasztalatot és szemléletmódot bővítő
tanácsát köszönöm Szirányi Tamásnak, Radványi Andrásnak és végül, de nem utolsósorban a
mindent megoldó segítségnek, Keserű Katalinnak. Kiemelten köszönettel tartozom
munkatársaim közül Zarándy Ákosnak, Rekeczky Csabának, Szatmári Istvánnak és Kék
Lászlónak, akikkel hosszabb időn át azonos tudományterületen dolgoztunk és példájukon
okulva szétszórt munkastílusomat sikerült céltudatossabbá tenni.

Doktori tanulmányaim utolsó két évét Spanyolországban töltöttem, ahol életre szóló
barátságokat és tapasztalatokat szereztem. Ebből az időszakból szakmailag nagyon köszönöm
Angel Rodríguez-Vázquez professzor Úrnak a VLSI áramköri tervezés gyakorlati
szemléletmódját, amelybe sikerült általa bepillantanom. Ennek a periódusnak a kezdeti
nehézségein Servando Espejo Meana, Ricardo Carmona Galán és Angeles Escudero Pazos
jelentett nélkülözhetetlen segítséget a spanyol hivatalos világ útvesztőiben. Gustavo Linán
Cembrano és Roció del Río Fernández barátaimtól mély és sokrétű tapasztalatot szereztem
szakmailag, de emberségük és őszinteségük felbecsülhetetlen segítséget jelentett.

Egyetemi tanáraim közül szívesen emlékszem vissza Rózsa Pál professzor Úr
felejthetetlen óráira és Péceli Gábor átfogó bevezetésére a jel- és rendszerelméletbe és adaptív
jelfeldolgozásba. Egyetemi éveim diáktársai közül a legtöbbet Nagy Sándortól tanultam, akinek
ezúton kívánok sok sikert. És végül köszönet illeti azért a kutatómunkám kezdeteit megalapozó
matematika tanár, Csákó Józsefet minden törekvését.

Ezer köszönet Dittának, odaadó feleségemnek, minden - őszinte szívvel - adott
segítségéért. Megértése nélkül valószínűleg soha nem találnék igazi otthont és munkába
temetkezve vesznék el a semmitmondó részletekben.

És végül, de nem utolsó sorban, életre szóló hálával tartozom Édesanyámnak,
Édesapámnak és Húgomnak, akik minden körülmény közt kitartottak mellettem és bármilyen
nehézség árán is segítették életem, munkám.



Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék 1

Gyakori jelölések 4
Általános CNN szakirodalmi jelölések 4
Hibaanalízis (II. és III. fejezetek) 4
A Nemlineáris műveletek algoritmikus reprodukciója (IV. fejezet) 5
A CNN-UM áramkörök viselkedési modellezése (V. fejezet) 5

Bevezetés 1
Celluláris Neurális Hálózatok 4

A CNN paradigma 4
A CNN UNIVERZÁLIS GÉP 5

Építőelemek Hibás Működése Hatásásának Analízise 7
Eszközök és célok 8

Az analízis céljai és eredményei 9
Az analízis eszközei 10

Bináris képek feldolgozása 13
Jelölésrendszer 13
Hibamodellek 15
Hibaszámítás 24
Tranziens dinamika 26
A statisztikai modell diszkretizálása 31
Alkalmazási példa 33
Teljes rendszerek “Benchmark” tesztelése 34

Szürke árnyalatos képek konvolúciós feldolgozása 36
Jelölésrendszer 36
Hibamodellek 37
Hibaszámítás 41
Nemlineáris önvisszacsatolás hatása 42
Alkalmazási példa 45

Összefoglalás 47

Template Optimalizáció és Robusztusság 48
Bevezetés 49
Optimalitás 50
Relatív template érték szórás 51

Bevezetés 51
Az eloszlási modellek összehasonlítása 53

További lehetőségek 55
Alkalmazhatóság 55
Tetszőleges bemenet 55
CNN jelérték modellek vizsgálata 56

Összefoglalás 59
CNN-UM Architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése i



Tartalomjegyzék
Nemlineáris Műveletek Algoritmikus Reprodukciója 60
Bevezetés 61

Korábbi megközelítések 61
Az elemi eszköztár 63

Jelölések és elemi operátorok leírása 63
Operátorok egyszerű sorozatai 64

Az elemi eszköztár megvalósítása 68
Hibaérzékenység és hibatűrés alapján javasolt architektúra 68
Standard CNN-UM architektúra használata 74
Az ACE4K chip használata 77
Az ACE16K chip 77

Leképzési eljárások 78
A reprodukcióra kiválasztott műveleti osztályok 78
Folytonos és bináris transzformációk 78
Hisztogramm transzformáció 79
Lokális forma detekció 81
Lokális intenzitás átrendezés 85
Lokális geometriai jellemző akkumuláció 88
Globális jellemző becslések 90

Összefoglalás 97
Kiegészítés: Alpha függvények 98

CNN-UM Áramkörök Viselkedési Modellezése 104
Bevezetés 105
Mixed-signal analóg-digitális VLSI áramkörök hibaforrásai 106

A hiba fogalmának értelmezése CNN hálózatok esetére 106
Technológia függő szisztematikus és funkcionális hibajelenségek 106

Viselkedési modellek optimalizálási eljárása 108
Adaptivitás 108
Modularitás és blokk modell komplexitás 110
Áramköri partícionálás 111
Modellalkotási eljárások 112
Hibametrikák 113
Optimalizálás 119
Alkalmazási példa 120

A Modell Szimulációs Program 123
Általános jellemzők 123
Numerikus módszerek 124

Esettanulmány: ACE4K chip 129
Az áramkör rövid bemutatása 129
Optimalizálási példa 130
Valós chipen történő ellenőrzés 133

Esettanulmány: Kétrétegű CNN-UM 136
Szimulációs eredmények 137

Összefoglalás 139

Összefoglalás és Alkalmazási területek 140

Referenciák 142
CNN-UM Architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése ii



Tartalomjegyzék
A dolgozatban felhasznált hivatkozások 142
Általános művek 142
Áramköri modellezés 142
Megvalósítások és használatuk 144
Nemlineáris műveletekkel kapcsolatos művek 146
Műveleti analízissel kapcsolatos művek 148

A szerző által megjelentett publikációk 149
Nemzetköri folyóiratcikkek 149
Konferencia kiadványban megjelent cikkek 149
Könyvfejezet 151
Technical Report-ok 151
CNN-UM Architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése iii



Gyakori jelölések
Gyakori jelölések

Általános CNN szakirodalmi jelölések

Hibaanalízis (II. és III. fejezetek)

A Visszacsatoló mátrix a template-ben

B Előrecsatoló mátrix a template-ben

Cij Cellatömb i. sorában és j. oszlopában található cella.

f( ) Az állapotot és a kimenetet kapcsolatba hozó szigmoid típusú függvény

r Közvetlenül összekötött legtávolabbi szomszéd távolsága (1, 2, ...)

Sr(i,j) A Cij cella r sugarú szomszédsága

u, x, y A cellák bemenetének, állapotváltozójának és kimenetének jelölése

Ψ A teljes template (A, B, z)

z Az eltolási áram a template-ben

Általános nemlineáris szorzás és összeadás operátorai

~ Hullámmal jelölt vektorokon értelmezett operátor (pl.

)

α Template értékeinek párhuzamos normálásának értéke

χ Bináris kimenet létrehozásánál alkalmazott komparálási szint

C A cellák állapotváltozót tartalmazó kapacitása

e Egységvektor

ε Hibaérték

E{ } Várható érték függvény

erfn( ) Normalizált “error function”

Γ Szürke árnyalatos konvolúció hibája

g( ), h( ) Előre és visszacsatolásra jellemző átviteli függvények

I A tranziens során egy cella állapotát befolyásoló bemenet-kimenet és template
szorzatok összege

, ⊕⊗
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Gyakori jelölések
A Nemlineáris műveletek algoritmikus reprodukciója (IV. fejezet)

A részletes jelölésrendszer az “Elemi eszköztár” fejezet I. és II. táblázatában a 63. és 64. oldalon

megtalálható.

A CNN-UM áramkörök viselkedési modellezése (V. fejezet)

k, K Hatványsorfejtésben szereplő numerikus együttható vektor és mátrix

Λ Kovariancia mátrix

N Egy adott Sr szomszédságban található cellák száma

N(m, σ) Gaussi valószínűségi sűrűségfüggvény m várható értékkel és σ szórással

p( ) Általános valószínűségi sűrűségfüggvény

P( ) Általános valószínűségi érték

R A cellák disszipatív ellenállás eleme

Valós számok halmaza

S
Az I template szorzatösszeg a változókból álló vektor részösszegének n. eleme
szerinti parciális derivált, azaz érzékenységének értéke (lásd részletesen a

T Egyértelmű be-kimeneti leképezést megvalósító műveletek igazságtáblája

tsat Cella tranziens során a kimenet állandósulásának ideje

Biztonsági margók

w Template-k vektoriális formában történő felírása

w, δ Nemlináris szorzás leírására szolgáló meredekség és offszet

x Cellák összekötött szomszédságában található kimenetek és bemenetek
együttes vektoriális felírása

X, y Minden bemeneti és kimeneti kombinációt tartalmazó mátrix és vektor

α Különböző görbék normálásának faktora, a hibaszámítás során használt nem-
lineáris szűrést szabályozó érték

D Két görbe legkisebb Euklideszi távolságából adódó görbe

∆ Kvalitatív összehasonlításnál használt numerikus paraméter

ℜ

a

n

ϑ ϑ 0,
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Gyakori jelölések
ε, εΜ, Τ Egy modell működésének hibája, alsó index alapján szimulációs ered-
ményének, teljes hibanagyságnak, vagy a szimulációs idő alapján számított
hibák

F Numerikus integrálási formula hibanagysága

γ Adott részmodellekből felépíthető rendszerek teljes száma

k Pontossági (komplexitási) szint nagysága

k Egy rendszert alkotó részelemek modelljeinek pontossági szintjeiből alkotott
vektor.

K Egy adott részrendszer pontossági különböző szintjeinek száma

λ A különböző részmodellek teljes száma

LTE Numerikus integrálási formula hibanagyságának becsült értéke

M Egy részrendszer modellje

N Kvalitatív összehasonlításnál a markerpont sorozatok hossza, optimalizálás
során az iterációk száma

Px,t Kvalitatív összehasonlításnál értelmezett markerpont (alsó indexben a marker-
pont pozíciójára történik a hivatkozás: nagyság vagy időpont)

S Modellezett rendszer

τ Többrétegű CNN hálózatok értelmezéséhez a rétegek időállandója

T Szimulációs idő

ξ Markerpontok átlal közrezárt görbeszakasz

x, y Szimulációk eredményeként létrejövő (feszültség vagy áram dimenziójú) gör-
bék
CNN-UM architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése vi



I. FEJEZET Bevezetés
Az ACE4K chip
mikrofotója
A Celluláris Neurális hálózatok (CNN) [1]-[2] és az erre épülő

analogikai Celluláris számítógép (CNN-UM) [3] olyan

problémákra nyújt megoldást ma, melyeket a hagyományos

digitális rendszerekkel csak nagyságrendekkel lassabban,

nagyobb disszipációval és nagyobb szilícium felületen lehet

megoldan [6]. Egyszerű celluláris és lokálisan összekötött

architektúrája miatt áramköri integrációja nem terhes egyéb más

mesterséges neurális áramkörök robbanásszerűen növekvő

komplexitásától. A CNN analóg szenzorikus processzorainak

párhuzamos működése azt a lehetőséget rejti magában, amelyre

más szekvenciális rendszer nem képes: a külvilág jeleinek

folytonos és adaptív érzékelését és egyidejű, azonnali

feldolgozását. Ezek a tulajdonságok teszik alkalmassá az

architektúrát a nagysebességű képfeldolgozásra [97] és általában

komplex téridőbeli folyamatok emulálására, mint például az

emberi elsődleges látórendszer [85].

A gyakorlati, ténylegesen hatékony és kézbe vehető

megvalósítások azonban - mint bármely más analóg eszköz esetén

- pontatlanul működhetnek. A pontatlanságok és hibák

forrásaival fogok foglalkozni a jelen dolgozatban és azzal, hogy

miként lehet azokat a tervezés és a felhasználás során korrigálni.
CNN-UM architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése. 1



A CNN-UM megvalósítások esetén is természetesen a növekvő komplexitás és működési
pontosság csökkenő számú integrálható elemmel és így csökkenő számítási kapacitással jár. A
sorozatgyártásban használt biztonságos technológia mellett (0.25-0.35 µm "feature size")
tízezres nagyságrendű analogikai processzor alapcella valósítható meg egyetlen VLSI integrált
áramkörben [65]. Egy ilyen alapcella tipikus jellemzői a következőek: olyan cellaközi
összekötöttség, mely minden cella közvetlen szomszédját éritni, elsőrendű időállandó, tízes
nagyságrendű cellaszintű képmemória, optikai szenzor és 1% feldolgozási pontosság. További
változtatások, mint a tágabb összekötöttség, magasabb rendű időállandó, több memória, vagy a
pontosság számottevő növelése jelentős cellaszám csökkenést okoz.

A megvalósítások korlátait csak úgy lehet kiterjeszteni, ha pontosan feltérképezzük a
használt eszközöket, megfelelő technikákkal kijavítjuk azok hibáit, kiterjesztjük
alkalmazásának határait és végül rámutatva a hiányokra és lehetőségekre utat mutatunk a jövő
fejlesztéseinek. Az eddigi munkámat összefoglaló dolgozatot ennek a gondolatnak a jegyében
készítettem el. Törekvéseim alapvető célját a következőkben fogalmazom meg: a CNN-UM
analóg VLSI megvalósítások működési tartományának felmérése és lehetőség szerinti
legszélesebb kiterjesztése. Doktoranduszi tanulmányaim során számos oldalról megvizsgáltam
a kérdést, miközben az első valós chipek rendszerbe illesztésében és bemérésében vettem részt.
Tapasztalataim alapján alakultak ki azok a témakörök, amelyet megvizsgálok a jelen
dolgozatban:

1.) Az áramköri tervezés alapja a numerikus szimulációkat megelőzően olyan analitikus
összefüggések elemzése, amelyek kvalitatívan jellemzik a különféle elemek jelentőségét a
majdani áramkör működésére. Egy analitikai módszert dolgoztam ki a CNN-UM architektúra
minden jelentős elemét figyelembe véve, mellyel számszerűen kiértékelhető az elemek
nemlinearitásának és paraméter szórásának hatása a működési pontosságra. Először
megvizsgálom a fekete-fehér csatolatlan és csatolt műveleteket, majd a szürke árnyalatú
kimenetű konvolúciót. Kitérek a különböző CNN modellek különbözőségeire, és bemutatom
milyen változtatásokkal alkalmazhatók az analitikus összefüggések. Az eredmények levezetése
megvalósítás független és irányt mutathatnak a tervezés legelső lépéseitől kezdve. A részletes
leírást az II. fejezet tartalmazza.

2.) Az előző téma eredményeire építve bemutatom, hogy már a legegyszerűbb hibamodell
esetén is a template optimalizáció feladata erősen nemlineárissá válik ellentétben a ma
általánosan elfogadott lineáris algebrai megoldást kíváló koncepcióval. Bevezetek egy
általános hibametrikát az optimalizáció célfüggvényeként és bemutatok néhány jellemző
példát. A téma kifejtése a III. fejezetben található.

3.) A felhasználás oldaláról tekintve a CNN-UM chipeket, általános eljárásokat adok meg
nemlineáris képfeldolgozási műveletek hatékony reprodukciójára. Az eljárásokat olyan
formában mutatom be egy minimális eszköztár felhasználásával, mely közös alapot képez
számtalan különféle modellre épülő CNN-UM chip számára. Ezt követően, a hibamodellek
kiértékelésének tapasztalatai és a szükséges eszköztár alapján bemutatok egy olyan processzor
struktúrát, amely analóg VLSI implementációban várhatóan lényegesen pontosabb,
robusztusabb működésre képes a standard CNN-UM architektúránál. Eredményeim
CNN-UM architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése 2



alkalmazhatóságát egy konkrét VLSI megvalósításon mutatom be. Az IV. fejezet tartalmazza
az eljárások részletes leírását.

4.) Egy új megközelítésű viselkedési modellezési eljárást fejlesztettem ki, mellyel teljes
áramkörök viselkedése hatékonyan szimulálható. Ennek célja egy hatékony eszközt adni a
tervezők kezébe, mellyel már a tervezés közben kiértékelhető a terv várható algoritmikus
teljesítménye, lényegesen lecsökkentve ezzel a hagyományos áramköri szimulációs technikák
által biztosított szimulációs időt. A témakör kifejtése a V. fejezetben található.

A témaköröket megelőzően röviden bemutatom a CNN és CNN-UM architektúrákat.
CNN-UM architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése 3



Celluláris Neurális Hálózatok
I. Celluláris Neurális Hálózatok

A Celluláris Neurális Hálózat (CNN) azonos, egyszerű nemlineáris processzáló
elemekből (a továbbiakban cellákból) álló hálózat. A cellák egyenletesen helyezkednek el egy
- általában két dimenziós - rács metszéspontjaiban. Az összekötö4ttségük lokális, azaz csak
bizonyos távolságban lévő cellák állnak közvetlen kapcsolatban egymással. Az
összekötöttséget az együttesen "cloning template"-nek nevezett súlytényező mátrix együttes
szabályozza (továbbiakban template). Az eredetileg bevezetett Chua-Yang modellhez képest
számos változatot fejlesztettek ki a felhasználás vagy megvalósítás kívánta igényeknek
megfelelően. Ezek közül célrendszerek: [48]-[49] és általános megoldások: [7], [52], [54]-[59],
[64].

A CNN paradigma

A matematikai bevezetéshez tételezzünk fel egy méretű cellatömböt, melyen belül
definiáljunk egy pozíciójú cella sugarú szomszédságát a következő
egyenlőtlenséggel: az környezet1 tartalmazza azokat a cellákat, amelyekre az
egyenlőtlenség teljesül:

, (1)

ahol a tömb méretének megfelelően. A cellák fizikai megvalósításának [1]-
ben bevezetett stuktúrája az 1. ábrán látható. Fő építőelemei a következőek: feszültség
generátor, lineáris kapacitás és ellenállás, független feszültség vezérelt lineáris és nemlineáris
áramforrások.

Az így megvalósított cella állapotváltozójának tranziens közbeni dinamikáját a
következőképpen írhatjuk le:

1. “S” megnevezés utal a “shpere of influence” szakirodalmi kifejezésre.

M N×
i j, Cij r

Sr i j,( )

Sr i j,( ) Ckl max k i– l j–,( ) r≤{ }=

1 i M≤ ≤ 1 j N≤ ≤,

uij z C R

Bkluij kl, …Aklyij kl,

xij

yij f xij( )=

1. Ábra A Chua-Yang CNN cella elemei.

…

Szomszédos cellák be- és kimenetei

xij
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Celluláris Neurális Hálózatok
, (2)

ahol a cella lokális egyedi jellemzői: bemenet, kimenet ("output"). A minden cellára
azonos template a következő elemeket tartalmazza: - visszacsatoló mátrix, - előrecsatoló
mátrix, eltolási vagy offszet áram. Egy template-re a későbbiekben a szimbólummal fogok
hivatkozni. Az függvény pedig az állapotváltozó és a kimenetet közti összefüggést határozza
meg:

(3)

A bemenet kimenet és az állapotváltozó kiindulási értékének értéktartománya definíció
szerint [1] a folytonos értéktartomány. Amennyiben az állapotváltozó a tranziens során
ezen tartományon belül van, a cella a lineáris tartományban van, míg ezen kívül szaturációban
van. A működtetés főbb lépései a bemenet, az állapotváltozó kezdeti értéke, a template
beállítása, majd a tranziens indítása, leállítása, végül az eredmény kiolvasása. Kiemelkedő
fontosságú azon megvalósítások és műveletek esete, melyekben a bemenet és kimenet
értéktartománya bipoláris: .

A CNN UNIVERZÁLIS GÉP

A gyakorlati felhasználás számára a CNN akkor válik hasznossá, ha teljesíti az
adatfeldolgozó eszközöktől napjainkban elvárt alapkövetelményeket: a tárolt
programozhatóságot és a hatékony kapcsolatot a feldolgozandó adatokkal. Ennek az igénynek
a kielégítése az architektúra CNN Univerzális Géppé (CNN-UM) való kiegészítésével történt
meg [3]. Az ehhez felhasznált főbb jellemzők a következők: tároltan programozható
súlytényezők, cella szinten tárolható jelek, különböző érzékelők, valamint egyéb jelfeldolgozó
(aritmetikai és logikai) áramkörök. Tehát a CNN mag számítási képessége mellett megjelent a
lokális logikai és analóg aritmetika is. Globális szinten további memóriákat és vezérlő
egységeket találunk (2. ábra). A működtetés értelemszerűen jóval bonyolultabbá válik a
memóriák és a különböző processzáló elemek megjelenésével. Az adatáramlás vezérlése az
elemek között kapcsolókkal és átalakítókkal történik, melyet szintén a tárolt programozhatóság
jellemez.

C x· ij t( )⋅
xij t( )

R
------------– Akl ykl t( )⋅

kl Sr ij( )∈
∑ Bkl ukl⋅

kl Sr ij( )∈
∑ z

yij t( ) f xij t( )( )=

+ + +=

uij yij

A B

z Ψ
f

f x( ) 1
2
--- x 1– x 1++( )=

1– 1,[ ]

1±
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Celluláris Neurális Hálózatok
Logikai

LLU
egység

Analóg

LAM
memóriák

Bináris

LLM
memóriák

Analóg

LAU
aritmetikai egység

Input-ouput

CNN mag

vezérlő egység Érzékelő egység

Vezérlő
kód

Template

Aritmetikai
kód

Aritmetikai
kódAnalóg program memória

Aritmetikai program memória
Kapcsoló vezérlő tároló

Globális analogikai vezérlő egység

Globális analogikai program egység

Globális vezérlés

Egy cella

2. Ábra A Celluláris Neurális Hálózat Univerzális Gép elemei cellánként és globálisan.

CNN-UM
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II. FEJEZET Építőelemek Hibás Működése
Hatásásának Analízise
Hibavalószínűség
statisztikai számítása
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A fejezetben azt vizsgálom meg analitikusan, hogy a különböző

építőelemek paraméter szórása és nemlinearitása milyen hatással

van a rendszer-szintű működésre.

Összefoglalom a szakirodalomban található módszereket és

rámutatok arra, hogy a napi gyakorlatban ezek az eljárások

miért elégtelenek. Az általam kidolgozott statisztikai módszerek

kvalitatívan kiválóan értékelhető eredményeket szolgáltatnak,

megkerülve a numerikus becsléskor felmerülő pontatlanságot és

értelmezési problémát.

Az elemzett hibaforrások közt szerepel a szorzás, összeadás,

integrálás, disszipatív ellenállás nemlinearitásai és szórásai,

valamint a bemenet és template értékek szórása, eltolódása.

Részletesen elemzem a bináris műveletek lokálisan reguláris

osztályát, majd bemutatom az osztályon alkalmazott lineáris

programozáson alapuló template optimalizálási módszerek

önellentmondásait. Sor kerül a szürke árnyalatos konvolúció és

önvisszacsatolással rendelkező nem csatolt template osztály

elemzésére is. Itt a negatív önvisszacsatolás kiemelkedő hatását

fogom bemutatni.
CNN-UM architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése. 7



Eszközök és célok
I. Eszközök és célok

A megépített áramkörök korlátait a fizikai eszközök pontatlansága, tehetetlensége
határozza meg. A felhasználás és elemzés során a moduláris rendszerek elemeinek hibái
összeadódva jelennek meg, nehézkessé téve az egyes blokkok hatásának kiértékelését.
Természetesen a rendszer szintű jelenségek gondos vizsgálatával visszafejthetők az egyedi
elemek hatása. A tervezés oldaláról tekintve a kérdés fordítva merül fel, azaz a blokkok
megtervezésénél kell elvégezni egy előzetes hatásvizsgálatot, amely az áramköri
megvalósításhoz ad alapot. Végül, a teljes tervezési-ellenőrzési folyamat összefoglalható a két
vizsgálati irány szintézisével: a szándékozott funkciók ismeretében a blokkok
specifikációjának meghatározása és megfelelő implementálása. A fejezetben a kvalitatív
hatásvizsgálattal fogok részleteiben foglalkozni.

Az építőelemek pontatlanságának hatása alapvetően kétféleképpen elemezhető. Egyszerű
rendszerek esetében analitikus kapcsolatokkal, könnyen értelmezhető kvalitatív
összefüggésekkel. Bonyolult esetekben tekintettel az áttekinthetetlen és nehezen kivitelezhető
analízisre numerikus szimulációk szolgálnak kiértékelésre. Azonban a numerikus módszerek
eredményeit feltétlen utófeldolgozás és értelmezés követi, ezért az analitikus módszerek
előtérbe helyeződtek és kifejlesztésükre, tökeletesítésükre mindíg nagy hangsúly esett.

A CNN szakirodalomban megtalálhatjuk a hatásanalízis különböző típusú és
bonyolultságú formáit. Az analitikus módszerek egy csoportja az egyes áramköri kulcselemek
jellemzőinek vizsgálatát tűzik ki, a rendszer szintű működési szintet azonban el nem érve [9],
[66], [101]. Az analízisek másik csoportjában egyszerű feltételezéseken alapuló modellek
részletekbe menő elemzését találjuk [67], [103], [108]-[109]. A numerikus módszerek többé-
kevésbé fizikai alapokon nyugvó összetettebb modelleken hajtanak végre tömeges
szimulációkat intutitíven kiválasztott műveleken és azok eredményeit foglalják össze
alapvetően táblázatos formában [100], [102]-[104]. A mindennapi gyakorlat azonban a két
véglet közti átmenetet is igényli, azaz valós fizikai alapokon nyugvó, viszonylag bonyolult
modellek analitikus kiértékelését.

A fejezet tartalma ezt a hiányt próbálja meg pótolni: a CNN alapmodell elemei pontatlan
működésének összekötése a funkcionális leírás magasabb szintjével. A bemutatásra kerülő
eredmények egyrészt alkalmasak a tervezést megelőző hatástanulmány elkészítéséhez,
másrészt hozzájárulnak a már meglévő rendszerek hatékonyabb kihasználásához. Mindkét
alkalmazási formához gondosan kiválasztott példák találhatók a fejezetben. Következtetéseim
eredményei a különféle elemek nemlinearitásával szembeni követelmények és az adott beállítás
mellett jelenetkező hibázás valószínűségének meghatározása. Részletesen elemzem a lokálisan
reguláris bináris és szürke árnyalatos kimenetű műveletek esetét és eljárást adok a várható hiba
számítására. Az elért analitikus formulák helytállóságát részben szimulációval, részben a már
megépült és használható ACE4K chipen mutatom be [116].
CNN-UM architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése 8



Eszközök és célok
Az analízis céljai és eredményei

Ebben a fejezetben a CNN dinamika matematikai leírását alapul véve bemutatom, hogy
milyen hibajelenségek merülhetnek fel, melyek vizsgálata indokolt. Induljunk tehát ki az i,j
koordinátájú cella dinamikai tulajdonságát leíró egyenletéből. Tekintettel a fizikai
megvalósítások pontatlanságai, amelyek cellánként a változókat és műveleteket különbözővé
teszik, tehetik, ezért ezt a következő formában célszerű felírni:

(1)

Mint látható, az egyenletekben minden érték alsó indexében szerepel az adott cella
pozíciója a lokális eltérések jellemzéseként. A bevezetett operátorok szintén azt
hivatottak tükrözni, hogy a szorzás és összegzés eltérhet a matematikailag definiált formától.

Az 1. táblázat bemutatja azokat az elemeket és műveleteket, melyek potenciálisan
hibásak lehetnek egy adott megvalósításban, alapul véve a (1) egyenletet. A különböző
hibajelenségek és azok hibáinak hatását, megjelenési formáját a táblázat szintén vázlatosan
felsorolja.

Mint látható, gyakorlatilag az összes építőelem torzulása jellemző kvalitatív
hibajelenséget okoz úgy, hogy a rendszerszintről vizsgálva azok forrásai összemosódhatnak. Ez
a numerikus módszerek kiértékelésénél nehézséget jelentő tény azonban egyszerűsítést jelent
az analízis szempontjából. Azaz egy hibajelenség megfelelő leírása magába foglalhat több
hibaforrást, csökkentve a szükséges modellek számát.

Tekintettel a CNN dinamikai és megvalósítási sokszínűségére, egyszerűbben kezelhető
csoportokba rendeztem a különböző jellegű műveletek analízisét. A kiválasztott csoportok,
hibaforrások és a jellemzett CNN modellek a 2. táblázatban találhatók meg.

TÁBLÁZAT 1. Potenciálisan hibás elemek és műveletek

Elemek, Műveletek Hiba hatása, megjelenési formája

Kapacitás A cella dinamikája az időskálán szenved torzulást. Hatása
arányos az állapotderiváltjával.

Ellenállás A kimenet hibával arányos torzulása, hatása az
állapotderiváltjától független.

Összeadás Független hiba megjelenése.

Szorzás Jel és template függő torzulás a kimenetben.a

a. A “jel” alatt az állapotot, be- és kimenetet kell érteni.

Template értékek Jel függő és független offszet megjelenése.

Bemeneti értékek Template függő torzulása kimenetben.

Kimeneti nemlinearitás Hatása megjeleníthető mint a kimeneti jel vagy a vissza-
csatolás template-jének torzulása.
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Eszközök és célok
Továbblépve a bonyolultabb architektúrák felé, melyekben a CNN cella beágyazva
található, további hibaforrások jelennek meg, bonyolítva a kiértékelést. Itt a különféle tárolók,
memóriák, adatmozgások hibáival, többszörös áttételű jeltranszformációkkal kell számolni. A
gyakorlatban azonban ezeknek a hibáknak a “beolvasztása” a már lefedett forrásokba többnyire
könnyen megtehető.

Az analízis eszközei

A különféle hibajelenségek vizsgálatánál a nemlineáris függvénykapcsolatok leírására
hatványsorfejtést, a statisztikailag jellemezhető értékekre pedig folytonos eloszlású
valószínűségi sűrűségfüggvényeket fogok felhasználni. A hibázás még elfogadható mértékére
biztonsági margókat vezetek be a megfelelő fejezetekben. A következő alfejezetekben
áttekintem a felhasznált formalizmusokat.

Hatványsorok

A hatványsorfejtésre azért esett a választás, mert alapvetően lineáris eszközöket kívánunk
modellezni. Továbbá, egyszerűen kifejezhető a lineáris jellegtől való eltérés, mely jellemzi a
rendellenes működést. A hatványsorfejtést tehát olyan esetekben fogom használni, amelyben
közel lineáris működés várható és folytonos értékek transzformációja fordul elő. A felhasznált
hatványsorok egy- vagy kétdimenziójúak lesznek. A két eset . rendű általános formája a
következő ( , együttható vektor és mátrix felhasználásával):

(2)

Gyakran vektoriális formában fog szerepelni a két formula, amelyhez vezessük be a
következő skalár-vektor leképzésű “hullám” operátort:

TÁBLÁZAT 2. Műveletek csoportosítása és analizált hibaforrások
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Bipoláris be- és kimenetű nem csatolt műveletek CFa

a. C: Chua-Yang, F: Full-Signal Range, D: Discrete Time CNN modellek.

C CDF CDF CDF CDF D

Bipoláris be- és kimenetű csatolt, lokálisan
reguláris műveletek

C C CD CD CD CD D

Folytonos értéktartományú be- és kimenetű
konvolúció

C CF CF CF CF

Folytonos értéktartományú be- és kimenetű
önvisszacsatolást is tartalmazó konvolúció
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Eszközök és célok
(3)

Az operátor felhasználával tehát (2) az alábbiak szerint írható fel:

(4)

Statisztikai leírás

Alapvető céljaink az integrált áramköri megvalósítások, ezért az arra jellemző paraméter
szórást fogom felhasználni, amely általánosan jellemezhető normális vagy Gaussi
valószínűségi sűrűségfüggvénnyel [10]-[15]. A statisztikai leírásmód alapfeltevése az, hogy
végtelen számú azonos cellát, elemet jellemez. Ennek fontos következménye, hogy
szükségtelenné válnak konkrét képek, template-ek használata. Azaz az eredményül kapott
hibázási valószínűségek értelme mintegy általánosan jellemzi a modellezett rendszert anélkül,
hogy barminemű megszorítást tennénk annak felhasználási módjára. Az analízist
nagymértékben egyszerűsíti ez a kitétel, noha a valóságban véges cella tömbbel találkozunk.
Erre a kérdésre külön fejezetben térek ki és belátom, hogy az elért eredmények megállják a
helyüket a gyakorlatban is.

Idézzük fel a Gaussi sűrűségfüggvényt és az ilyen változók lineáris kombinációjáról
ismerteket röviden. Egy Gaussi valószínűségi sűrűségfüggvényt egyértelműen meghatároz
annak várható értéke és varianciája :

(5)

Mint ismert, a Gaussi eloszlású véletlen változók lineáris kombinációja is Gaussi
eloszlású [110]. Legyen tetszőleges Gaussi eloszlású és számú változókból álló sorozat,
mátrix egy lineáris transzformáció és az transzformáltja -t felhasználva. A következő
transzformációkat írhatjuk fel az várható értéken és kovariancia mátrixon hasonló
tulajdonságai függvényében:

, (6)

ahol -t mint a különböző változók kovariancia mátrixát értelmezzük a sorozatok szórásának
és korrelációjának függvényében:

, (7)
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Eszközök és célok
ahol a várható érték függvénye. A valószínűségi sűrűségfüggvények ismeretében
kifejezhető az adott változó előfordulási valószínűsége bizonyos értéktartományban. A Gaussi
eloszlás feltételes valószínűsége a következő:

, (8)

ahol az függvény az ún. hibafüggvény. Az egyszerűbb jelölés kedvéért a hibafüggvény
normalizált alakját fogom felhasználni:

(9)

A teljesül, amit a hibavalószínűség kiszámításánál használtam
fel. Egyes fejezetekben másodfokú sorfejtést használtam, amely a Gaussi eloszlású additív zajt
asszimetrikussá teszi. Ennek az új eloszlásnak a tulajdonságait a következőekben mutatom be.
Legyen nulla várható értékű normál eloszlású véletlen sorozat, míg annak
transzformáltja. Ekkor alkalmazva (5)-re a négyzetre emelést, kapjuk:

(10)

Az eloszlás elnevezése Chi-négyzet valószínűségi sűrűség függvény. Az eloszlás várható
értéke , szórása pedig (a részletes levezetés a [110]-ben
megtalálható).
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Bináris képek feldolgozása
II. Bináris képek feldolgozása

A bináris vagy fekete-fehér értékkészletű képek feldolgozása fontos alesete a CNN
alkalmazási területének. Számos szakirodalom foglalkozik ezzel a témakörrel, hiszen elemzése
lényegesen egyszerűbb, mint a szürke árnyalatos eseté, ennek ellenére gyakran találkozhatunk
túlzottan leegyszerűsített modellekkel.

A bináris képfeldolgozás azon csoportjával fogok foglalkozni, melyek egyértleműen
megfogalmazhatók lokális szabályokkal. Azaz egy cella állapotának változása esetleg végső
kimenete is csupán annak közvetlen szomszédjaitól függ. Ez a csoport a lokálisan reguláris
template-ek osztálya. A csoport kiválasztása annak egyszerű elemzésével magyarázható, míg a
csoporton kívüli műveletek elemzése meghaladja a dolgozat kereteit. A műveleti kör
elméletileg tartalmazza szinte az összes gyakorlatban előforduló esetet. Érdekességként
megmutatom, hogy a csoport alapfeltételére épülő template optimalizáló eljárások, melyek a
lineáris algebrára épülnek ([78], [108]-[109]) olyan cella dinamikákat eredményezhetnek,
melyek miatt a művelet nem lehet az osztály tagja, tehát a kapott eredmény sem optimális.

Jelölésrendszer

Az osztály matematikai leírásához kompakt leírást fogok használni. Ehhez rendezzük az
állapotegyenletet egyszerűbb, vektoriális alakra, bevezetve a következő template
oszlopvektort és jel sorvektort1:

(11)

, (12)

ahol az összekötött szomszédság sugara. A későbbiekben egyetlen template-re mint
-ként fogok összefoglalóan hivatkozni. Tekintettel a bináris jelfeldolgozásra

, azaz a kiindulási, állandósult állapot kimenet és a bemeneti értékek
bipoláris értékűek.

A képfeldolgozási alapok tisztázásához vonatkoztassunk el a fizikai eszközöktől
normalizálva és egyszerűsítsük le a fenti kifejezést egy általános tömbbeli cellára,
bemeneti állapotra, és template-re:

(13)

Leegyszerűsítve a későbbi jelölésrendszert, gyakran fogok az állapotderiváltra -vel
hivatkozni, mint áram dimenziójú értékre. Ismeretes, hogy a lokálisan reguláris műveletek
definiciója szerint bármely cella kimenete úgy változik, hogy közben annak szomszédos
celláinak kimenete változatlan marad [108]. Azaz dinamikája monoton és a pillanatnyi

1. A “w” rövidítés az angol “weight” súly szó rövidítéseként a template-ek súlyozó, szorzó felhasználására utal.

w°
x

w° a r– r–, a r– 1+ r–, … a0 0, … ar r, b r– r–, … br r,, , , , , , , ,[ ] T

xi j yi r– j r–, t( ) yi r– 1+ j r–, t( ) … yi j, t( ) … yi r+ j r+, t( ) ui r– j r–, … ui r+ j r+,,, , , , , , ,[ ]=

=

C x·⋅ i j t( )
xij t( )

R
------------– xi jw° z+ +=

r

Ψ w° z,[ ]=

x 0( ) y ∞( ) u, , 1– 1,{ }∈

R C 1= =

x· t( ) x t( )– xw° z+ +=

I
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Bináris képek feldolgozása
szomszédsági állapothoz rendelhető kimenet stabilizálódott értéke meghatározható a kiindulási
időpontbeli ( ) állapotderivált előjelével. Jelöljük a kimenet stabillá válásának1 időpontját

-tal. Tehát a cella kimenete a (13) egyenlet alapján:

(14)

Itt további egyszerűsítést tehetünk azzal, hogy -t kihasználva a vektor
önvisszacsatolási értékét módosítjuk -re és ezt jelöljük ezentúl -vel.

(15)

Kifejeztük tehát azt az egyszerű be/kimeneti egyértelmű megfeleltetést, amely
megvalósítható egyetlen CNN tranzienssel, ezáltal képessé teszi a hálózatot az ilyen jellegű
képfeldolgozási műveletek megvalósítására. Egy adott megfeleltetés eredményét
igazságtáblának fogom nevezni, utalva a bináris műveletek hasonló értelmű kifejezésére.

A következőkben vezessünk be további összefoglaló jelöléseket. Egy adott sugarú
környezet különböző bináris értékkel befolyásolhatja egy cella kimenetét. Ez
annyit jelent, hogy a igazságtábla darab hosszú bemeneti vektorhoz kimenetet
rendel, azaz a művelet egy dimenziójú leképzést takar. Létrehozva a bemeneti

dimenziójú mátrixot a bemeneti vektorokból, egyetlen képlettel megadható a
igazságtáblát megvalósító template művelet által eredményezett eredményvektor, mely
hasonló formájú a (15) egyenlethez:

(16)

A könnyebb érthetőség kedvéért a 3. táblázat bemutatja a “majority-vote-taker”
igazságtábláját esetre. A művelet azt az értéket rendeli a kimenethez, mely többször
fordul elő a bemeneten. Az igazságtáblához a template-t
rendelhetjük.

A template tanítás, optimalizálás és tágabb értelemben a template dekompozíció
témakörei foglalkoznak a template-ek értékeinek megállapításával egy adott igazságtáblának

1. Szaturáció esetén ez egyértelmű időpont, annak ellenére, hogy az állapot csupán tart egy határértékhez.

TÁBLÁZAT 3. A “majority-vote-taker” igazságtáblája

Bemenet sorszáma Bemeneti sorvektorok Igazságtábla értékei

1 [+1,+1,+1] +1

2 [+1,+1,-1] +1

3 [+1,-1,+1] +1

4 [+1,-1,-1] -1

5 [-1,+1,+1] +1

6 [-1,+1,-1] -1

7 [-1,-1,+1] -1

8 [-1,-1,-1] -1

t 0=

tsat

y tsat( ) f x· 0( )( ) sign x 0( )– xw° z+ +( )==

y 0( ) x 0( )≡ w°
a0 0, a0 0, 1– w

y sign xw z+( )=

x y→

r

N 2 2r 1+( )2⋅=

T 2N
N 2N

N 2
N× 2

N→
N 2N× X T

y

y sign Xw z+( )=

N 3=

A 0 1 0, ,[ ]= B, 1 1 1, ,[ ]= z 0=,
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Bináris képek feldolgozása
megfelelően. A továbbiakban olyan esetet tételezek fel, melyekben minden vizsgált
igazságtáblához található olyan template, mely a (15)-nek megfelelően minden bemenetre
megvalósítható. Centrikusan optimális [78], [108] template-eket fogok feltételezni, amely nem
szükséges feltételezés, csupán a bemutatott példák egyérteműségét szolgálja.

A fejezet további részében azt a kérdést járom körül, hogy egy tetszőleges igazságtábla
megvalósítása mekkora valószínűséggel sérül a különböző elemek pontatlan működésének
következtében, azaz hogyan változik.

Biztonsági margók

A későbbi értékelés számára két biztonsági margót definiálok, melyek jellemeznek egy
súlybeállítást annak alapján, hogy az milyen mértékben - vagy robusztusan - teljesített egy adott
igazságtáblát. Értelmezzük tehát biztonsági margót, amelynek értéke legyen a legközelebbi
különböző előjelű kimenethez tartozó összegek közti különbség. Azaz a legkisebb pozitív és
legnagyobb negatív előjelűnek előírt állapotderivált összeg különbsége:

(17)

A második biztonsági margót definiáljunk, mint az állapotderivált összegek nulla
szinthez legközelebbi értékét:

(18)

A fent említett centrikusan optimális súlybeállítás célja, hogy teljesüljön. Fontos
jellemzője mindkét biztonsági margónak, hogy értékük negatívvá válik akkor, ha egy pozitív
(negatív) előjelűnek elvárt összeg negatívnak (pozitívnak) bizonyul, azaz az alkalmazott
template nem teljesíti az előírt igazságtáblát.

Hibamodellek

Ebben a fejezetben a korábbiakban bemutatott eszközökkel lépésről lépésre beépítem a
hibaértékelésbe a különféle hibaforrásokat, feltérképezve az állapotderivált várható értékének
és szórásának változását.

Nemlineáris szorzás

Talán a legkritikusabb eleme a CNN áramköröknek azok szorzói vagy az irodalomban
elfogadott nevén a szinapszisok megvalósítása. Tekintettel arra, hogy az architektúra már első
szomszédságú összekötöttségnél is cellánként 18 szinapszist tartalmaz, annak áramköri
helyfoglalása alapvetően meghatározza a megépíthető tömbméretet. Ezért kritikus a kompakt
megoldás megtalálása.

Ebben az alfejezetben azt vizsgálom meg, hogy a szinapszisok által végrehajtott szorzás
nemlineáris volta mennyiben befolyásolja a bináris műveletek megvalósítását. Belátom hogy a
nemlinearitás önmagában a gyakorlatilag elfogadható szinapszis megvalósításokban, nem
korlátozza a helyes működést; valamint megmutatom, hogy az eltolási áram értéke függővé

P T y=( )

ϑ
ϑ

ϑ min xmw z+ Tm 1=( ) min xmw z+ Tm 1–=( )–=

ϑ 0 min T Xw z+( )⋅( )=

ϑ ϑ 0=
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Bináris képek feldolgozása
válik a többi súly értékétől. Megadom azt a módszert, amellyel vissza lehet vezetni a
szinapszisok működését a lineáris szinapszis esetére. Végül a korlátozott értelmezési
tartományú súlyok használatára bemutatom a normalizálás módját.

A szinapszisok szorzásának áram dimenziójú eredményéről, mely legyen , az általános
leírás érdekében tételezzük fel, hogy tetszőleges nemlineáris függvénye az alkalmazott súlynak
( ) és bemenetnek ( ). Ezenkívül minden szinapszis azonos szerkezetű, így az eltolási áramért
felelős szinapszis is. -t a (2)-ben bevezetett sorfejtést felhasználva fogom megadni:

(19)

Kihasználva, hogy értékkészlete ±1, a (3) operátor páros és páratlan elemekre való
átrendezésével kapjuk:1

, (20)

ahol oszlopvektorok az egyszerűbb leírást fogják segíteni. (19)-t szintén átrendezve
kapjuk:

(21)

A fenti eredmény grafikus értelmezését az 1. ábra mutatja. Felhasználva (21)-t a (16)
újraértelmezéséhez:

(22)

1. M értékét az egyszerűség kedvéért páros számnak tekintem a következőkben.

I

w x

I

I w x,( ) x w⋅= I w x,( )→ x̃TKw̃=

X

ã 1 a a
2

a
3 … a

M, , , , ,[ ]
T

1 0 1 … 1, , , ,[ ] T
a 0 1 0 … 0, , , ,[ ] T⋅+ e1 a e2⋅+= = =

e1 2,

I w x,( ) x̃
T
Kw̃ e1

T
Kw̃ x e2

T
Kw̃⋅+ δ x w'⋅+= = =

1. Ábra A nemlinearitás okozta súly és offszet változás értelmezése bináris bemeneten.
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A nemlinearitás hatása úgy jelenik meg, mint egy másik template használata, mely esetleg
más igazságtáblát valósít meg. A megváltozott művelet, szintén csak lineáris szorzatokat
tartalmaz, kiegészülve az eredetileg alkalmazott template értékek megváltozott súlyaival és
eltolási értékével.

Vezessük be az template-t, amelyet alkalmazni kell a nemlineáris
szinapszisokon a lineáris modell számszerűen azonos kimenetének reprodukciójához (azaz

teljesüljön). Mindaddig, amíg minden template érték meghatározható a
nemlinearitás nem akadályozza a funkció azonos reprodukcióját. A módosított súlyok
értékének meghatározása a következő egyenlet -re való megoldásával történik:

(23)

Kifejtve és átrendezve a vektoriális formát:

, (24)

azaz -re nézve M. fokú egyenlet valós megoldásait keressük. A template különböző
elemeinek ( ) ismeretében számolható ki az eltolási áramérték szükséges értéke. Ennek
meghatározása hasonló módon történhet, amely eredménye ismét egy M. fokú egyenlet valós
megoldása lesz:

(25)

Amennyiben valamely vagy összes megoldása nem valós, a közvetlen
megvalósítás nem lehetséges.

Nemlineáris szorzás és korlátos template tartomány

Vizsgáljuk meg a korlátolt értelmezési tartományú súlyok esetét. Ez azt jelentheti, hogy
a kívánt nagyságú áramösszegek nem hozhatók létre. Így az eredeti összegekre nem áll az
azonosság ( ), ennek ellenére teljesülhet olyan súlyok választása
mellett, amelyekhez tartozó áramok már generálhatók a szinapszisokkal. Ennek a beállításnak
az optimális értékeit fogom megadni.

A következő értelmezési tartományokat vegyük figyelembe, most már az alkalmazott
template-re felírva:

(26)

Mivel folytonos függvényről van szó korlátos tartományban, ezért léteznek a
szélsőértékek, és e két érték közt bármely érték előállítható. A súlyok szélsőértékű áramait
jelöljük a továbbiakban -szal.

ΨL wL zL,[ ]=

Xw z+ Xw' z'+ T= =

wL

w' w e1
TKw̃L w=→=

wL
m

K2m 1+ n,
n 1=

M

∑⋅
 
 
 

m 1=

M 2⁄

∑ w– 0=

wL

wL zL

z' z δn

n 1=

N

∑ eTKz̃L+ z=→=

wL zL

Xw z+ Xw' z'+≠ T y=

Ψmin ΨL Ψmax≤ ≤

Imin max,
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Ekkor a beállítandó súlyok árányos normálása szükséges. Ez a normálás a [108]-ban
bevezetett elnevezéssel élve a principális tengely menti csökkentésével képzelhető el egészen
a megvalósítható pontig, amely tengelyen a következő egyenlet teljesül:

, (27)

ahol a normálás mértéke. Visszatérve a biztonsági margók kérdésére, nézzük meg,
hogyan változik értéke. Mindaddig, amíg a pontos belső áramviszonyok megfelelnek a
szándékozottnak, a margó értéke természetesen azonos marad az eredeti template-ével.
Normálás esetén pedig a margó is normálódik -val egyenes arányban. Követve a template-ek
robusztusan centralizált alakját, a normált művelet margójának új értéke tehát:

(28)

Mint szélsőérték keresési probléma, az alkalmazandó súlyokat határozzuk meg úgy, hogy
a biztonsági margó maximális legyen:

, (29)

melynek megoldása a (23)-(25) egyenletek együttes megoldása a (26) határfeltétel mellett.

Illesztetlen szinapszis hatása

A fejezetben megvizsgálom annak valószínűségét, hogy egy adott template hibás előjelű
eredményt ad a szinapszisok áramszórásának függvényében. A szórás jellegét
szisztematikusnak, azaz időben állandónak tekintem. A vizsgálatok végső célja megadni azt a
maximális illesztetlenséget1 az alkalmazott template függvényében, amely esetén a művelet
még működőképes marad.

Tovább közeledve a valóságos áramkörökhöz, a következő megállapításokat tehetjük:

• A tömbben található szinapszisok azonos súly és bemeneti körülmények mellett
generált áramai között különbség van. A kialakuló áramok valószínűségi
eloszlása normál (Gaussi) eloszlást követ adott varianciával és egyenletes
várható értékkel.

• A szinaptikus áramok varianciája függvénye mind az alkalmazott súlynak,
mind a bemenetnek, valamint nulla várható értéknél is nullától eltérő értékkel
rendelkezhet.

• Egyes cellákon belül a szinaptikus áramok lehetnek korreláltak.

Vizsgálataink középontjában ismét a eredményvektor fog állni, valamint az
állapotderivált értéke ( ) és annak elemenkénti szórása ( ). Mint korábban beláttuk (14)-
(15), .

1. Az “illesztetlenség” fogalma a mikroelektronikai “mismatch” angol kifejezésnek használata, amely az azonosnak tervezett
áramkörök pontatlan megvalósítására utal és azok paraméter szórásának összefoglaló elnevezése.

Ψ α Ψ'⋅=

α 1<
ϑ

α

ϑ L αϑ=

max ϑ L( ) max α( ) Ψmin ΨL Ψ α⁄( ) Ψmax≤ ≤( )→

y

I σ2
I

y sign I( )=
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Az egyszerűbb kezelés végett az n. szinapszis áramra ezentúl egyszerűen -nel
fogok hivatkozni. Tehát az . szinapszis Gaussi eloszlású áramszórását a (5)-nek megfelelően
az alábbiak szerint írhatjuk fel:

(30)

Ez azt jelenti, hogy a szinaptikus áramok várható értéke a teljes tömböt vizsgálva azonos
marad. Tekintettel arra, hogy lineáris összegről van szó, a (7) kapcsán felhasznált
transzformációs mátrix értéke M hosszú egység-oszlopvektor lesz. A (6) egyenletben
bemutatottak szerint ebben az esetben az összegzett áramértékek Gaussi eloszlásúak, várható
értékük pedig:

(31)

Az összegek szórása a kovariancia mátrix alapján követhető (7). Írjuk fel a kovariancia
mátrix egy elemét az egyetlen bemeneti kombinációhoz tartozó esetére:

(32)

A korrelációs együttható azt jellemzi, hogy a két szinapszis eltérése milyen mértékben
független egymástól. Alkalmazva a (6) formuláját, megkapjuk a keresett -t:

(33)

Ezzel felírhatóvá válik a teljes igazságtáblához rendelt áramösszegek eloszlása:

(34)

Független hibaforrások

Tovább építve a hibamodellt, vegyünk figyelembe egy olyan hibaforrást, mely minden
cellában azonos korrelálatlan szórással és egy statikus offszetet jelenik meg. Ilyen
jellegű hibaforrásként az összeadás és/vagy a lineáris ellenállás jelentkezhet. Hatását a (34)-es
egyenletben vehetjük legkönnyebben figyelembe:

(35)

A statikus offszet kompenzálása az alkalmazott template eltolási áramának módosításával
és a (25)-t alkalmazásával tehető meg:

(36)

A következő fejezetekben már erre az öszetettebb értékre fogok hivatkozni.
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Template érték és jelszórás

A bemenetek és a súlyok értékének szórását fogom a fejezetben megvizsgálni. A bemenet
szórását a memóriák közti adatmásolásból származó bizonytalanság vagy az algoritmusok
alkalmazásakor korábbi műveletek akkumulálódott szinaptikus hibái okozhatják. A súlyok
hibái pedig a szinapszisok olyan jellegű szórását írják le, amely jel- és értékfüggő.

Vezessük be tehát ezeket a hibaforrásokat egy cellán és bemeneten bemutatva1:

, (37)

ahol különböző értékei Gaussi eloszlást követnek nulla várható értékkel és korrelációval.

A bevezetése magyarázatra szorulhat. Ezek jelentik azokat az eltéréseket,
melyek minden szinapszisra együttesen hatnak, értékük cellánként azonos. A a súlyok
nulla pontjának torzulásaként fogható fel és az áramösszegző csomópont szórásával hozható
kapcsolatba. Ennek a jelenségnek az elnyomására az ACE4K chip esetén komoly
erőfeszítéseket tettek a tervezők, de nyilvánvalóan a probléma nem küszöbölhető ki teljesen. A

pedig differenciál struktúrák párhuzamos ágainak különbözőségével köthető össze.

Nyúljunk vissza az n. szinapszis áramához, változtassuk meg annak bemenetét és súlyát,
majd közelítsük az áram megváltozását annak pontbeli linearizálásával:

, (38)

ahol a pontbeli parciális deriváltak pontos értelme:

(39)

A pontbeli linearizálás kapcsán meg kell említeni az elkövetett becslési hibát is. Egy
közel lineáris szorzás esetén a várhatóan 1-5%-os szórás elfogadhatóan közelíthető.

Vizsgáljuk meg, hogyan változik meg a szinapszis, valamint a cella áramösszegének
várható értéke és szórása. Felhasználva ismét a (6) statisztikai kifejezéseket megállapítható,
hogy az áramok várható értéke nem fog változni. A (7) kovariancia mátrix elemeinek
meghatározásához egy cellán belüli két szinapszis összegzésekor a következő formát kapjuk:

(40)

A (40) tovább egyszerűsíthető azon keresztszorzatok elhagyásával, melyek tagjai nem
korreláltak, így várható értékük nulla:

(41)

(42)

1. Figyeljük meg, hogy az eltolási áram szinapszisa azonos szerkezetű, tehát azonos torzulást szenved.
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Összefoglalva a teljes cellaáramra:

(43)

A képletekben kiemeltem a súly és jel szórások értékét azzal a feltételezéssel élve, hogy
azok a jelnagyságtól függetlenül azonosan jelentkeznek. Ez nem szükségszerű feltételezés, de
ezzel áttekinthetőbbé válik az eredmények értelmezése. Természetesen az így kapott kifejezés
additíven hozzáadódik a korábbi szórási eredményhez, teljesebbé téve (34) tartalmát.

Vegyük észre, hogy a súlyok szórásának együtthatója függvénye a bemenetnek. Ezért a
súlyok szórásának egyenes következménye az eredetileg nulla súllyal „leválasztott” bemenetek
megjelenése a cella kimenetén. Továbbá, egyértelműen látszik a súlyok és jelek nulla szint
torzulásának szignifikáns hatása a kialakuló szórásra a növekvő számú felhasznált szinapszisok
négyzetes arányában és így egy template hibázásának valószínűségére (vegyük észre, hogy a
kovariancia-mátrix összege, mint kvadratikus összeg, mindíg nem negatív).

Állapotkapacitás és ellenállás

Az eddigiekben feltételeztük az állapotkapacitás és ellenállás ideális voltát. Ezek
azonban, hasonlóan más elemekhez, megvalósításuk közben torzulást szenvedhetnek.
Tekintettel a dolgozat kereteire a nemlineáris eset helyett lineáris elemeket fogok modellezni
független Gaussi szórással jellemezve.

A dinamikai tulajdonságok nyilvánvalóan változni fognak, ellenben koncentráljunk most
csupán a kiindulási időpontra és az állapotderivált értékére. A (11)-(13) segítségével és
élve a normalizálással módosítsuk egy cella egyenletét az eltérésekkel:

(44)

Értelmezzük át a súly- és jelvektorokat (11)-hez képest úgy, hogy azok ne tartalmazzák
az önvisszacsatolást, jelezve ezt és formában. Rendezzük át a fenti egyenletet az említett
jelölést felhasználva:

(45)

A (45)-ben kihasználtuk, hogy a , valamint bevezettük a D változót az
önvisszacsatolás mellett megjelenő állandó értékű áramok összegeként.
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Az osztás műveletét közelítsük sorfejtéssel. Annak érdekében, hogy az elkövetett
közelítési hibát csökkentsem és megmutassam a szórások okozta kvalitatív változást,
másodrendű sorfejtést alkalmaztam1. A (45)-ben szereplő két fontos tört közelítése:

(46)

(47)

Az (47) eredményét behelyettesítve (45)-be kapjuk:

(48)

A statisztikailag a Gaussi eloszlású csupán az összegzett áram szórását
módosítja, azonban a magasabb rendű négyzetes tagok nem. Ezek eloszlása Chi-négyzetes
sűrűség függvénnyel és megváltozott várható értékkel írható le. A képlet egyszerűsítése során
kihasználom, hogy a korrelálatlan szorzatok várható értéke nulla.

Gyűjtsük össze a nulladfokú statikus, elsőfokú lineáris és másodfokú tagokat, majd
rendeljünk hozzájuk várható értéket és szórást. Ennek részleteit a következő táblázatban
találjuk.

Foglaljuk először össze a várható értékeket, majd ismét egyesítve a jel- és súlyvektorokat:

(49)

(50)

Ezután a szórást rendezve és egyszerűsítve kapjuk meg az értelmezhetőbb formát:

(51)

(52)

Az eredmények verbális értelmezése a következő: mind a kapacitás, mind az ellenállás
szórása megváltoztatja, illetve eltolja az állapotderivált értékét arányosan a szórás nagyságával
és nagyobb szórás esetén eltérést okoz a Gaussi eloszlástól. A kapacitás szórása mintegy

1. A másodrendű közelítés numerikus hibája 10%, 1%-os eltérések esetén a 0.1% és 0.001%-nak adódik, így a kapott
eredmények érvenyességének határa a ~0.1 normalizált standard deviancia.
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széttolja a nulla ponthoz képest az összegek eloszlását, azzal, hogy az abszolút értékben
nagyobb összegekhez nagyobb szórást rendel (52) (illusztrálásul szolgál a 2. ábra). Ezt azt
jelenti, hogy a komparálási szint közeli értékek lényegében változatlanok maradnak. Ennek
egyenes következménye, hogy a bináris képfeldolgozás gyakorlatilag érzéketlen a kapacitás
szórására. Ezt az következtetést számos numerikus módszer is igazolta már [19], [104]. Az
ellenállás szórása más jellegű hibát okoz. Mint (52)-ben látható, az áramösszeg nagyságától
független a hatás, tekintet nélkül az állapotderivált értékére jelentkezik csupán a kiindulási
állapot értékének függvényében (3. ábra).

Nagyobb szórásnál ( ) mindkét esetben erősen eltorzul az eloszlás, amelynek
jellegét a két alábbi ábra mutatja be. Ennek modellezésére magasabb rendű közelítés
alkalmazható, mely a fenti eredményekből akár teljes indukcióval is származtatható.

A modell pontosságának illusztrálására szolgál a 4. ábra.

σ2 ~0.1>
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2. Ábra A lineáris kapacitás szórásának hatása az állapotderivált eloszlására egy egyszerű template esetén
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3. Ábra A lineáris ellenállás nagymértékű szórásának hatása az állapotderivált eloszlására
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Hibaszámítás

Egy template működőképességét a kidolgozott hibamodellen annak alapján fogom
vizsgálni, hogy az előírt igazságtáblát helyesen reprodukálja-e minden bemenetre. Ismerve az
áramösszegek szórását és várható értékét, meghatározhatjuk annak valószínűségét, hogy egy
tetszőleges bemenethez tartozó áramösszeg előjele nem azonos az igazságtáblában előírttal. Az
összes bemenetre elvégezve ezt a számítást általánosan megadhatjuk a valószínűségét annak,
hogy a template hibázik. Ehhez nem kell mást tenni, mint az állapotderivált eloszlásának és az
igazságtábla eloszlás komplementerének együttes (feltételes) valószínűségét meghatározni.

Induljunk ki ismét egyetlen bemenet esetéből és fogalmazzuk meg ezt a valószínűséget:

(53)

A tény, hogy a igazságtábla leírása eloszlási függvényként igen egyszerű,
könnyen kifejezhető a hiba. A eloszlási függvény -t kihasználva:

(54)

Mint független eseményeket tekintve a bemenetre adott cella válaszát és a bemenethez
rendelt kimenet értékét, (53) kifejezhető:

(55)

A (9)-t és (54)-t alkalmazva kapjuk:

4. Ábra Az ellenállás és a kapacitás együttes szórásának hatása az állapotderivált eloszlására numerikus
szimulációban és a fejezet analitikus erdeménye alapján számolva. A példa adatai a modell
becslésének határán fekszik, ennek hatása megfigyelhető a görbék “völgyeiben”.
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(56)

Végül kihasználva, hogy egyetlen bemeneti kombináció sincsen kitüntetve, azaz minden
bemenet azonos valószínűséggel szerepel, a template hibázási valószínűsége és így
hibametrikája a következő:

(57)

Komparálási szint szórása

Ennél a pontnál érdemes megfontolni azt a kérdést, amikor az állapotderivált előjelének
kiéértékelése nem tökéletes. Ez a probléma olyan esetben fordul elő, amikor celladinamika
nélküli architektúrát vizsgálunk közvetlen cellaáram komparálással. Ilyen architektúrát
találunk a DT-CNN [61]-[62] vagy “high-gain” [67]-[68] CNN modellekben.

Ennek modellezésére ismét használjuk fel a Gaussi eloszlást, mely a komparálási
szintet terheli (ennek jogosságát elemzi [20]). A komparálási szint szórását egyszerűen
figyelembe vehetjük számítási metodikánkban az igazságtábla eloszlásába építve azt. Ez a
gyakorlatban (53) értelmezését módosítja, megváltoztatva (54)-t és az (56) hibaintegrált.

Induljunk ki a komparálási szint szórásának definiálásával:

(58)

Az igazságtábla valószínűségi eloszlása:

(59)

Végül a hibaintegrál formulája, mely már nem határozható meg zárt formában, a
következő:

(60)

Az illusztráció kedvéért az eljárást a 5. ábra mutatja be.
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Tranziens dinamika

Ebben a fejezetben azt vizsgálom meg, hogy a cellák dinamikai tulajdonságaira és
tranziens eredményére miként hat a nemlinearitás és illesztetlenség. Az előző fejezetekben
azzal foglalkoztam, hogy a stabil bemeneti mintához milyen állapotderivált tartozik és annak
milyen a valószínűségi eloszlása. A kimenetet a derivált időpontbeli előjele határozta
meg egyértleműen.

Mit jelent a dinamika a lokálisan reguláris műveletek esetén? Az állapotváltozó értéke
folyamatosan változik a lineáris tartományon belül egészen az ellentétes előjelű állapotig vagy
stabilan tartja kiindulási értékét. Az előző fejezetben meghatároztuk azt, hogy a kiindulási
pillanatban mekkora valószínűséggel, milyen arányban fog a kívánttal ellentétes irányban
elmozdulni az állapot. Ennek a gondolatnak a folytatásaként három kérdest vetek fel a fejezet
további részében: 1) a tranziens során meg fog-e változni ez az arány, 2) ha megfelelő irányban
változott az állapot értéke, eléri-e a kívánt szaturációs kimenetet, 3) időben éri-e el azt ahhoz,
hogy a művelet lokálisan reguláris maradjon.

A következő segédtételeket fogom felhasználni a továbbiakban:

Tétel: 1. Amennyiben egy cella állapotaváltozója elérte a szaturációt ( ), annak
kimenete nem fog változni a továbbiakban.

Ennek belátása a következő: a bármi módón lineáris tartományba visszatérő állapotnak
fel kell vennie a szaturáció határát, amely esetben annak deriváltja ismét a szaturációs
tartomány felé fog mutatni.

Tétel: 2. Ha egy cella állapotváltozója elhagyott egy szaturációs állapotot (belépett a lineáris
tartományba ( ), annak kimenete nem fogja ismét felvenni ugyazazt a
szaturációs értéket.

Belátása hasonló az előző tételhez.

5. Ábra A hibázás valószínűségének illusztrálása a komparálási szint szórása mellett.
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Hibaarány változása

Vizsgáljuk meg az első kérdést. A második tételből egyértelműen következik, hogy a 24.
oldalon kezdődő “Hibaszámítás” fejezetben megfogalmazott értelemben nem változik a
hibavalószínűség a tranziens során tekintet nélkül az önvisszacsatolás tetszőleges
nemlinearitására vagy statikus szórására.

Kimeneti szaturáció

A második kérdés azt a problémát vetette fel, hogy a kimenet nem éri el az állandósult
állapotban a kívánt szaturációs kimeneti értéket, azaz “beragad” a lineáris tartományba. Ezzel
a soronkövetkező műveletek hibás bemenetet kaphatnak, a kiolvasási folyamat hibás lehet, stb.
Tehát hibaként kell kezelnünk ezt az esetet. A következőkben megadom annak módját, hogyan
illeszthető be a szaturáció elérése a fejezet korábbi kereteibe.

Klasszikusan [4] a bipoláris kimenet eléréséhez az feltételt szokták megadni,
azaz pozitív önvisszacsatolást. Azonban ez a feltétel véleményem szerint számos művelet
esetében elméletileg is szükségtelen és a fent említett állapot komparátorral ellátott
rendszerekben kimondottan rossz programozói beidegződést eredményezhet. Ennek igazolását
a szürke kimenetű eset kapcsán mutatom be, ahol a negatív önvisszacsatolásról belátom, hogy
számottevően hibatűrőbb működéshez vezet.

Ahhoz, hogy a kimenet szaturációt érjen el, annak dinamikája szigorúan monotonnak kell
lennie egészen a szaturációs pontig, azaz teljesül:

(61)

Dolgozzunk az állapotegyenlet (45) egyenletbeli formájával:

(62)

Legyenek azon bemeneti kombinációk rendre , amelyekre teljesül az ,
feltételek. Fejtsük ki a fenti egyenlőtlenséget az két előjelű esetére és használjuk

ki, hogy a szaturációs tartományon belül az állapotváltozó határértéke :

(63)

Amennyiben ez a feltételrendszer teljesül, a működés hibátlan lesz (lásd 6. ábra). A két
eredmény alkalmazhatósága a hibaszámítás integráljaiban azzal lehetséges, hogy a
hibamodellek (nemlinearitás és szórás) formuláit kell használni a határértékek
meghatározásához. Azonban a folytonos eloszlású függvények nem vesznek fel határértéket
véges tartományban. Ennek a dilemmának a feloldása a modellek véges tömbökre történő
alkalmazásával lehetséges, amely a 31. oldalon kezdődő “A statisztikai modell diszkretizálása”
fejezetben kerül bemutatásra.

Szeretném felhívni a figyelemet arra, hogy a helyes szaturációs kimenet értelmezése
általánosabb értelemben magába foglalja azt az esetet is, amikor az állapotváltozó ugyan a
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>
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lineáris tartományban marad, de utólagos komparálással a helyes kimeneti szint alakul ki (pl. a
már említett “high-gain” kimeneti nemlinearitású modellek vagy lokális logikai memóriát
tartalmazó CNN-UM architektúrák). Ennek kapcsán is látható, hogy a negatív
visszacsatoláshoz tartozó megoldás akkor is a helyes kimeneti előjelet produkálja tetszőleges
bemenetre, ha a (61) egyenlőtlenség erősen sérül:

(64)

Ugyanez nem mondható el a pozitív esetről.

Szaturáció elérési ideje

A tranziens lokális lecsengésének kérdése a lokálisan reguláris műveletek definiciójával
merül fel, azaz minden cella el kell hogy érje a megfelelő szaturációs kimenetet mielőtt annak
szomszédsága változni kezd (tehát stabil a cella dinamikája alatt). Ellenkező esetben a művelet
kilép a lokális regularitás definíciója alól és többek között a korábbi fejezetek gondolatmenetét
alapjaiban meg kell változtatni. Tehát a lokális reguralitás azt igéri, hogy ha a kiindulási állapot
lehetővé teszi a cellák elkülönült változását, ez a tény nem is fog változni a teljes tranziens alatt.
A következőkben bemutatom, hogy ez a feltétel gyakran nem teljesül a szakirodalomban
megadott megoldások között és így azok önellentmondó következtetésekhez vezetnek.

Az úgynevezett “uncoupled” (csatolatlan vagy információ-terjedés mentes) műveletek
esetén a lokális regularitás feltétele teljesül, hiszen nincsenek a szomszédos kimenetek hatással
a cellák dinamikájára. Ilyen műveletekre példa az éldetekció, a matematikai morfológia
műveletei (dilatáció, erózió).

A csatolt esetekben azonban nyilvánvalóan előfordulhat az eset, hogy egy cella még nem
érte el a szaturációt, miközben egy szomszédos cella már belép a lineáris tartományba. Felmerül
a kérdés, hogy tulajdonképpen miért “várnak” a szomszédos cellák ezzel a belépéssel, amikor
már a szaturációhoz közeledve a cella kimenete indokoltá tenné ezt? A kézenfekvő válasz az,
hogy noha a kimenet szaturációban van, az állapot értéke jóval meghaladhatja azt, hiszen
nincsen impliciten határolva annak dinamikatartománya és míg az visszatér a lineáris régió
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D–
D–
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6. Ábra A különböző előjelű visszacsatolások mellett elérhető stabil kimeneti értékek DP rajzai.

a) pozitív önvisszacsatolás a) negatív önvisszacsatolás
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határára, az adott cellának van ideje kilépni abból. Annak ellenére, hogy ez egy vitális kérdése
a lokálisan reguláris műveleteknek, a szakirodalom mintegy “elegánsan” megfeletkezik róla.
Érdekes következménye a jelenségnek az, hogy olyan CNN modelleken, melyben az állapot is
határolt (pl. az FSR modell [55]), nem értelmezhető a csatolt műveletek lokális regularitása
illetve a stabilitás határán elhelyezkedő műveletekhez rendelhető csupán (lásd 9. ábra).

A jelenség vizsgálatához két cellát vizsgáljunk meg. Mindkét cella kiindulási állapota
bináris érték lehet. Az első legyen a lineáris tartományban változó “A” cella, míg annak egy
bármely szomszédja legyen “B” cella, amely nem léphet ki a szaturációból, valamint az első
cella el nem éri azt idő alatt. Ekkor felírhatjuk, hogy1:

(65)

Az időtartományban felírva:

(66)

(67)

A (67) egyenlőtlensége azonban nem teljesül minden bemeneti állapotra számos ismert
művelet esetében. Ez nem azt jelenti, hogy az adott műveletek nem működnek helyesen,
“csupán” a megadott template értékek biztosította művelet nem lokálisan reguláris ennek
minden következményével. Tekintettel a téma jelentőségére és bonyolultságára, elemzése
túlmutat a dolgozat keretein.

A hullámterjedésre épülő template-ek például ebbe a kategóriába tartoznak abban a
formájukban, amely a centrikus optimalizálással adódik [108], [109]. A “patch maker” template
tranziensének illusztrálációjaként szolgál a 7. ábra, ahol két szomszédos cella állapotváltozója
látható, amint egy időszeletben együtt haladnak a lineáris tartományban.

1. Mivel a lineáris tartományban és annak határán , ezért a jelöléseket ekvivalensként fogom használni annak
megfelelően, hogy melyik mond többet az adott egyenletről.
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További vizsgálati lehetőséget nyújtanak az állapotderivált dinamikai rajzok (ún.
“dynamic plots”). Ezeken egyértelműen látszik az, hogy egy művelet lokálisan reguláris-e
illetve mekkora a biztonsági tartaléka, amely a robusztusság témakörével köthető össze. A 8.
ábra különféle template-ek DP rajzait mutatja be. Ott, ahol a állapot tartományban a
trajektóriasereg nem csak szeparált és párhuzamos szakaszokból áll, az adott cella
önvisszacsatolásán kívül a szomszédos cella kimenete is változik, azaz a művelet nem lokálisan
reguláris. A rajzok egy Chua-Yang modellt követő cellatömb szimulációjának eredményei.
Összahonlításként a 9. ábra az FSR modell szerinti működésre mutat be példát.

7. Ábra A “patch maker” művelet tranziensének két szomszédos cella állapotváltozója.

}

}
}

szaturáció

lineáris régió

szaturáció

1– 1,[ ]

separate line detection shadow CCD

average patch maker

8. Ábra Néhány tipikus művelet DP rajzai. A vízszintes tengely az állapot értéke, a függőleges annak
deriváltja. A felső sor példái lokálisan regulárisak, az alsók azonban nem.

x·

x
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A statisztikai modell diszkretizálása

Az eddigi eredmények meghatározása folytonos valószínűségi sűrűségfüggvényekkel
történt, azaz végtelen nagyságú cellatömbre értelmezve. Ellenben a gyakorlatban ez
természetesen nem teljesül, így 10-20 szinapszis és 1,000-10,000 cella felhasználásával kell
megvizsgálni a kapott eredményeket. A fejezetben megvizsgálom a véges sorozatok várható
határértékeit, azok egyéb jellemzőit, majd ezt figyelembe véve belátom, hogy a statisztikai
eredmények helytállóak a gyakorlatban előforduló mértű tömbméretek esetére.

Bevezetés

Legyen egy Gaussi eloszlású jelsorozat várható értékkel és varianciával
meghatározva. Vegyünk a sorozatból mintát értékekkel. Viszgáljuk meg, miként változik
a véges minta átlaga és szélső értékei. A mintaátlag értéke:

(68)

A mintaátlag varianciája a diszkrét minta szórását jellemzi az eredeti eloszlás várható
értéke körül. Ennek meghatározása a következő:

(69)

Ebből belátható, hogy korrelálatlan minták esetén az átlag varianciája a minták számának
függvényében a következőképp alakul:

(70)

9. Ábra Néhány tipikus művelet DP rajzai az FSR modell szerint működő szimulátoron és az ACE4K
chipen. Jól látható, hogy a CCD művelet lokálisan irregulárissá vált.
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Ebből következik, hogy szélsőértékként tart -hez:

(71)

Vizsgáljuk meg a véges sorozat szélsőértékeit, melynek nagy valószínűséggel határolni
fogják a sorozat elemeit. Tekintet nélkül a minták eloszlásfüggvényére minden esetben teljesül
a Chebyshev egyenlőtlenség, amely a következő:

(72)

Azonban belátható, hogy az általános Chebyshev egyenlőtlenség szükségtelenül szigorú
egy olyan statisztikailag jól leírható esetben, mint a normális vagy a Chi-négyzet eloszlások.
Becsüljük meg azt az eltérést a várható értéktől egy Gaussi eloszlású sorozatból vett minta
esetén, amely pontosan valószínűséggel fordul elő. Az (5) egyenlet eredményébe
behelyettesítve -t és átrendezve kapjuk:

(73)

Egy a statisztikai gyakorlatban elfogadott szintű becslést tehetünk a mérési sorozatra
következő választásával:

(74)

Ekkor állíthatjuk, hogy a következő határok közt fognak előfordulni a sorozat mintái,
felhasználva a (70) szórás becslést is:

(75)

A (74) feltétel relatív meghatározása alapján ez a gyakorlatban nagyjából egy tetszőleges
nagyságú sorozat minden 10-15. mintavételében jelent egyetlen tévedést.

Mit jelent mindez darab szinapszisra és adott számú cellára? Egy adott bemenet
és súly értékéhez tartozó áram szórása esetén a minták száma a cellák számával egyezik meg.
Feltételezve az ACE4K chip kereteit, azaz cellát, helytállónak tekinthetjük a
független változók gyakorlatilag nulla korrelációját és a mintaátlag helyes becslését a (70)
alapján. Ennek illusztrálásául a 10. ábra mutatja be egy kísérleti modell numerikusan és a (35)
és (43) egyenletek alapján számított szórásának összehasonlítását.

Következő lépésként véges számú cellából kiindulva becsüljük meg a template művelet
hibázásának valószínűségét. Végtelen nagyságú tömbben legkisebb szórás esetén is nullától
eltérő annak valószínűsége, hogy találunk hibás cellát tekintettel a folytonos paraméter
eloszlási függvényekre. Ellenben véges méretekben a hibázás valószínűsége gyakorlatilag
nullára csökken, ezzel egy template egy adott rendszeren hibázás nélkül működhet.
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Ezt a gondolatot és a jelen fejezet eredményeit alkalmazva a cellák és áramaik szórására,
a következő határokat kell a fejezet eredményeiben alkalmazni azokra a modellekre és
biztonsági margókra, melyekben Gaussi eloszlású az állapotderivált szórása:

, (76)

ahol az a cellák száma.

Alkalmazási példa

Esettanulmányként alkalmazzuk a fejezet eredményeit az ACE4K chipre és vizsgáljuk
meg, hogy az éldetekció template-je működhet-e, majd ellenőrizzük a jóslatot. A hitelesség
kedvéért megemlítem, hogy a chip a ma létező legkomplexebb és legpontosabb CNN-UM
megvalósítás.

A tanulság kedvéért előszőr csupán a szinapszisok nemlinearitását és áramaik szórását
veszem figyelembe. Ez a szintű modell azonban azt mutatja, hogy a template tökéletesen
működik. Erre a gyakorlat azonban számottevő hibázással rácáfolt. További elemeket téve szórt
értékűvé (template elemek, bemeneti értékek, áramösszegzés, komparálási szint, template-ek
nulla pontja) a modell eredménye meglepően helytállónak bizonyult. Ez azt mutatja, hogy a
számos analízissel foglalkozó szakirodalom ([106], [108]-[109]) alapfeltételezése: a szinapszis
egyedüli felelőssége a hibákért, alaptalanul túlzott egyszerűsítés.
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10. Ábra Folytonos eloszlású összefüggések (35) és (43) alkalmazására véges sorozat esetén. Az éldetektáció
template-jét vizsgálva véges számú cella és szinapszis esetén az illesztetlenségi modell és
szimuláció az ábrán látható eredményeket adta. A vízszintes tengely a modell jósolta érték, a
függőleges a véges elemű szimuláció értékei. (A szimuláció numerikus adatai a következők voltak:

cellaszám: 4096, szinapszis szám: 19, ).σ2
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Visszatérve a konkrét példája csak a legfontosabb technikai adatokat közlöm, de a
numerikus kiértékelést a hely hiánya miatt mellőzöm. A template struktúrája parametrikusan,
az chipben megvalósított FSR modell szerint a következő:

, (77)

ahol a paraméterek értékei . Elsőként számoljuk ki az alkalmazandó
értékeket. Ehhez felhasználhatjuk a (26), (27) és (29) összefüggéseket a következő adatokkal:

, valamint a szinapszisok nemlinearitását leíró mértűnek
választott mátrix-szal1. Így a paraméterek értékei: .

A következő lépés a hibázások valószínűségének meghatározása. Ezt a szinapszisok
szórásával a (30)-(34) egyenletekhez tartozó modell számításait és a (57) kiértékelésével
megtehetjük. A relatív áramszórás maximális értéke szinapszisonként . A egyenlet
eredménye azt mutatja, hogy a hibázás valószínűsége elhanyagolható mértékű (folytonos
modellel , diszkretizált modellel ).

Figyelembe véve tehát a fentebb említett forrásokat HSPICE analízisből becsült szórási
értékekkel ( ), a modell (43),
(60) alapján hibázást jósol. Ez hozzávetőlegesen egy tetszőleges chipméretű képen
8-10 hibás képpontot jelent, amely egybevág a gyakorlati tapasztalattal.

Teljes rendszerek “Benchmark” tesztelése

A fenti eredmények adott paraméterekkel egyetlen esetre vonatkoztak. Azonban a feladat
elvégezhető számos műveletre egy gyakorlatilag értelmes paramétertérben. Itt a számos
“ötletet” lehet a modellekben építeni, így például különböző típusú szorzók szerepeltetése
különböző pozíciókban vagy egyedi forrás használata eltolási áramként. Ezek az összefoglaló
statisztikák alkalmasak egy tervezés előfutáraként vagy éppen tervezés közbeni specifikáció
lefektetéséhez. A 11. ábra egy ilyen elemzés eredményét mutatja be az ACE4K struktúrán az
abban alkalmazott szorzók felhasználásával. A hibanagyság a következő 12 template átlaga:
center, corner detection, figure extracting, hole-filler, local concavity detection, majority vote
taker (5 és 9 bemenetű eset), skeleton (2 különböző irányban), erózió (5 szomszédos bemenet),
dilatáció (5 szomszédos bemenet), éldetekció (5 és 9 bemenetű eset), CCD és average.

A teljesség kedvéért meg kell említenem, hogy a chip struktúrája felhasználható DT-
CNN modell szerinti működésre is. Ezért a fejezet eredményei alkalmazhatók a felsorolt, de
nem lokálisan reguláris műveletekre is.

1. Ennek értéke a modellezés témakörében pontosan meghatározott.
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11. Ábra Az ACE4K chip sturktúráját felhasználva a különféle források szórása volt szeparáltan
analizálva. Az analízis alapja egy 12 template-ből álló “benchmark” csomag volt.
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III. Szürke árnyalatos képek konvolúciós feldolgozása

Ebben a fejezetben arra keressük az analitikus választ, hogy a szinapszisok
nemlinearitása és a különféle illesztetlenségi források hogyan befolyásolják az árnylatos képek
konvolúciós feldolgozását. A konvolúción CNN irodalombeli kifejezéssel élve a nem csatolt
(“uncoupled”) lineáris tartománybeli kimenettel rendelkező műveleteket értem.

Jelölésrendszer

Kiterjesztve a bináris igazságtáblák értelmezését létrehozhatjuk annak egy szürke
árnyalatos megfelelőjét, szintén -vel jelölve. A fejezet további részében eltekintek a kimeneti
nemlinearitástól, azaz minden eredmény a lineáris tartományban értelmezett (így ).

Az osztály matematikai leírásához ismét kompakt leírást fogok alkalmazni. Ehhez
rendezzük az állapotegyenletet egyszerűbb, vektoriális alakra, bevezetve a súly oszlopvektort
és bemeneti sorvektort:

(78)

, (79)

A képfeldolgozási alapok tisztázásához ismét vonatkoztassunk el a fizikai eszközöktől
normalizálva -t és -t, és írjuk fel a kimenet állandósult állapotának kifejezését egy általános
tömbbeli cellára, bemeneti állapotra és template-re:

(80)

A lineáris konvolúció eléréséhez az választással élhetünk, azaz megkaptuk a
konvolúciót megvalósító eredményt:

(81)

Egy adott sugarú környezet különböző folytonos értékkel
befolyásolhatja egy cella kimenetét. Ez annyit jelent, hogy a igazságtábla
kimenetettel rendelkezik vektorhoz rendelve azokat. Létrehozva a bemeneti
mátrixot a bemeneti vektorokból, egyetlen képlettel megadható a igazságtáblát megvalósító
template művelet által eredményezett eredményvektor, mely hasonló formájú a (16)
egyenlethez1:

(82)

1. A jelölés konvenciót lásd a Bináris képek feldolgozása fejezet bevezetésében.
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---–

 
  uijb z+ +=

R C
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---------------------–=
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T ℜ 1 1,–[ ]∈
ℜ N

1 1,–[ ]∈ U

T

y

T y≡ Ub z+=
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Ez azt jelenti, hogy azok az kombinációk rendelhetők egy kimeneti értékhez amelyek
kielégítik az adott áramértékhez tartozó egyenletet és így a súlyok által meghatározott azonos
hipersíkon helyezkednek el. Vezessük be az elvárt és megvalósított igazságtábla különbségét
tartalmazó vektort:

(83)

A fejezet fő célkitűzése a eloszlásának meghatározása lesz. Először a szinapszisok
egyedi kimeneteinek pontatlanságát fogom megvizsgálni, majd az önvisszacsatolás
felhasználásával térek át a CNN megvalósítás elemzésére.

Hibamodellek

Ebben a fejezetben, hasonlóan a bináris esethez, lépésről lépésre megvizsgálom a
különféle források okozta hibajelenségeket.

Nemlineáris szorzás

Alkalmazzuk ismét a szinapszisok áramának az alkalmazott súly és jel . rendű
sorfejtését (19). Írjuk fel a kimenet torzulását, majd fejezzük ki a különbséget először
egyetlen szinapszisra, majd az összegzett kimenetre. A kimenet értékének torzulása (bevezetve

függvényt) és hibájának kifejezése:

(84)

(85)

Első lépésként vegyük egyetlen szinapszis hibáját, mely a szinapszis bemenete és az
alkalmazott előrecsatolásnak függvényében a következő:

(86)

A sorfejtésben szerepel a súly és jel szorzata -ként, ezért a fenti kifejezést
kompaktabb formában is felírhatjuk. Ehhez vezessük be a mátrixot, melyre teljesül, hogy

és . Ekkor kapjuk:

(87)

A következő lépés az eltérés függetlenítése a bemeneti értéktől, ezáltal meghatározva az
eltérés előfordulási valószínűségi sűrűségfüggvényét. Ennek érdekében definiáljuk egy
template értékénél az eltérés folytonos sűrűségfüggvényét (hisztogrammját) az alábbiak
szerint:

(88)
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∑ ẽTKz̃+ gb z, u( )= =

Γ u b z, ,( ) gb z, u( ) ub z+( )–=

Γ u b,( ) I b u,( ) u b⋅– ũTKb̃ u b⋅–= =
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Szürke árnyalatos képek konvolúciós feldolgozása
A fenti kifejezést elméleti úton meghatározni körülményes feladat, ellenben a gyakorlati
számítások egyszerűen kivitelezhetőek a szinapszis karakterisztikája ismeretében (egy tipikus
példát mutat be a valószínűségi eloszlására a 12. ábra).

Térjünk vissza a cella összáramára. A különböző szinapszisokhoz és súlyokhoz rendeltük
a eloszlásokat és mivel nem kötjük meg a bemeneti kombinációt, ezért tekinthetjük
azokat függetleneknek. Így a szinapszisonkénti árameloszlások konvolúciója adja meg a cellák
összegzett áramainak valószínűségi sűrűségfüggvényét az egyenletes véletlenszerű bemenetek
esetére1:

(89)

Az eloszlás alakját nem lehet könnyen zárt formában megadni, azonban az összegzett
áram alsó és felső határai kiszámíthatóak: feltételezve a szinapszisonkénti eltérések
szélsőértékeit. A súlyok és bemenetek korlátosak, ezért ez a két szélsőérték mindíg létezik és
véges:

(90)

(91)

Ezzel a becsléssel behatárolható az előforduló nemlinearitásból fakadó hiba egy adott
template tetszőleges bemeneti kombinációja esetére. Érdemes észrevenni, hogy az eltolási
áramérték eloszlása - tekintettel a bemenettől való függetlenségére - állandó és nem változtatja
meg az összáram hisztogrammját, csupán annak helyzetét.

1. A szimbólum a konvolúciót jelöli.

p Γ b( )
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12. Ábra A bal oldali ábra illusztrálja a szinapszis nemlinearitása okozta eltérést a lineáris szorzástól a
teljes bemeneti tartományra. A jobb oldalon a különbség valószínűségi eloszlása látható. A
példa az ACE4K chip egy szinapszisának karakterisztikáját mutatja maximális pozitív súly
alkalmazása esetén.
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Illesztetlen szinapszis hatása

A szorzók korrelálatlan illesztetlensége a eloszlásokat fogja megváltoztatni és
hatással marad egészen a (88) számításáig. Ettől a ponttól kezdve a módosult eloszlások
konvolúciós összegzése már azonosan folytatható. Tehát az összegzésig a következő
változásokat kell figyelembe venni.

Az illesztetlenséget a (30)-ban bevezetett normális eloszlással jellemeztük:

, (92)

melyet felhasználva módosul a különbség is, egyetlen érték helyett egy eloszlást mutatva:

(93)

Független hibaforrások

A független additív szórás és eltolódás pontosan azonos módon kezelhető ebben az
esetben is, mint azt a bináris kimenet áramánál tettük. A különbség azonban az, hogy a
hibaárameloszlás nem Gaussi eloszlású. Ezért nem fejezhető ki zárt képlettel annak
változása sem. Tehát adott függvény és ennek értékeit terheli egy szórás. Az
eredmény a következő:

(94)

Eredményül tehát eltolódást és egyenletes szóródást kapunk.

Template érték és jelszórás

Ebben az alfejezetben azt fogom vizsgálni, hogyan alakul a lineáristól való eltérés, ha jel-
és template-érték szórást találunk. Ismét egyetlen szinapszist feltételezve, azok összegének
konvolúciós leírását megelőző lépésig jutunk el.

Feltételezve az alkalmazott súly és bemenet független szórását, ismét éljünk a pontbeli
linearizálás egyszerűsítésével a (38) egyenlethez hasonlóan és használjuk fel a
meghatározását1:

, (95)

ahol az eltérésért felelős nemlineáris tagra is bevezettük annak parciális érzékenységét:

(96)

(97)

1. Itt a bináris esetben felhasznált megfelel a -nak.
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Ezzel felírhatjuk az áramértek szórásának alakulását egy adott súly és bemenet esetén a
teljes, végtelen számú cellából álló tömbre a (40)-(42) levezetéssel azonos módon:

, (98)

ahol a különböző összetevők:

(99)

(100)

(101)

(102)

(103)

A fentiekből következik, hogy a lineáris esethez képest a nemlinearitás elnyomhatja vagy
kiemelheti a különböző illesztetlenségek hatását. Az összes bemeneti kombinációt
egyenletesen tartalmazó végtelen tömbre a (88) egyenlet alkalmazásával kapjuk meg ismét a
kialakuló összegek eltérési valószínűségi sűrűségfüggvényét. A konvolúciós összegzés
elvégzését nagyban nehezíti az a tény, hogy a tagok most kölcsönösen hatnak egymás
eloszlására.

Illesztetlen kapacitás és ellenállás

Induljunk ki a (79) egyenletből figyelembe véve a két elem eltérését:

(104)

Egyszerűen belátható, hogy a kapacitás eltérése csupán az állandósult állapot elérési
idejét befolyásolja, annak értékét nem. Normalizáljuk ennek nominális értékét -re. Ekkor
(75)-höz hasonlóan kapjuk:

(105)

(105)-t másodfokú Taylor sorfejtéssel közelítve (lásd (47)) kapjuk:
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(106)

A levezetéstől eltekintve és Gaussi eloszlást feltételezve a következőket kapjuk
:

(107)

(108)

Végül esetén kapjuk:

(109)

(110)

Az eredményül kapott összefüggések nagyon hasonlók a bináris eset (50)-(52)
kifejezéseihez. Utolsó vizsgálatként az ellenállás szórásával kapcsolatban, nézzük meg az a
konvolúciós összeg és a visszacsatolás párhuzamos normálásának hatását. Ezt jelöljük -val:

, (111)

Ennek átalakításával kapjuk az intuitíven is adódó összegfüggést:

, (112)

miszerint a növekvő párhuzamos növelés csökkenti az ellenállás állandó hibáját. Hasonló
hatásra mutat be példát a későbbiekben a 45. oldalon található 14. ábra.

Hibaszámítás

A metrika, amelyet meghatározok nem tesz mást, mint megadja az értékét annak, hogy
egy bemenetre adott válasz mennyire helytelen, azaz milyen messze esik az előírt értéktől.
Ehhez a különbség eloszlását fogom felhasználni. A bináris esetben értelmezett hiba (lásd
a 24. oldalon kezdődő “Hibaszámítás” fejezetet) nem vezetne használható értelmezéshez. Az
igazságtábla eloszlási függvénye ebben az esetben dirac-delta lenne a kívánt értéknél, ezzel
a hibázást a legkisebb különbség esetén is maximálissá tenné. A teljesség kedvéért megemlítem
ezt a fajta értelmezést is:

(113)

y
ub z+

a0 0, 1– ∆R ∆R
2–+

-------------------------------------------------–=

∆R N 0 σR
2,( )=

y 1 a0 0, a0 0,
2

– σR
2

1 3a0 0,
2

–( )+ +{ } ub z+( )⋅=

σ2
y σR

2
1 2a0 0, 3a0 0,

2
+ +( )⋅ σR

4
2 6a0 0,

2
+( )⋅+≅

a0 0, 0=

y 1 σR
2+( ) ub z+( )⋅=

σ2
y σR

2 2σR
4+≅

α

y
α ub z+( )

a0 0,
1

1 ∆R+
-----------------–

---------------------------------–= a0 0, α– 1+=,

y
α ub z+( )

α ∆R
1 ∆R+
-----------------–

---------------------------,= y
α ∞→
lim ub z+=

p Γ( )

pT

pT x( ) 0 x T≠,
1 x T=,




=

CNN-UM architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése 41



Szürke árnyalatos képek konvolúciós feldolgozása
Tehát szükség van egy folytonos eloszlású hibaértelmezésre. Az elterjedten használt
“mean-squared-error” (MSE) hibaértékre esett a választásom. A metrika nem hibázási
valószínűséghez köthető, hanem hibanagysághoz, ezért megkülönböztetésül szimbólummal
fogom jelölni. A hibafüggvény a következő:

(114)

Ezzel a hibaszámítás képletét a következőben határozhatjuk meg (vö.: (55)):

(115)

Nemlineáris önvisszacsatolás hatása

A szürke árnyaltos kimenet elérése két módon történhet. Egyrészt egy teljesen le nem
zajlott tranziens részeredményeként, másrészt a cellák egyensúlyi helyzetének a lineáris
tartományba helyezésével. Az első lehetőség elvileg ugyan nem kizárt, de gyakorlatilag nagyon
pontatlan eredményt szolgáltat. A második, a gyakorlatban is működő, lehetőség érdekében az
önvisszacsatolás értékét negatívvá kell tenni, ezáltal biztosítani a lineáris tartományba eső stabil
állapotot (ezért választottuk korábban -t). A legfontosabb felvetődő két kérdés az,
hogy miként befolyásolja a kimenet hibáját az önvisszacsatolás nemlinearitása, másrészt
hogyan alakulnak az illesztetlenség okozta eltérések.

Kiindulásként térjünk vissza a (80)-(81) egyenlethez és értelmezzük azok pontosabb
jelentését. Az állapot a visszacsatoláson keresztül egyensúlyt tart a befolyó konvolúciós
árammal és a rezisztív tag veszteségével. Ennek tetszőleges nemlinearitás esetén is igaznak kell
lennie. Azonban az így kialakuló egyensúlyi állapot értéke már nem feltétlenül egyenesen
arányos a befolyó áramok összegével. Írjuk fel a nemlineáris szinapszisra vonatkozó egyenletet
és alkalmazzuk a nemlinearitás hatványsoros leírását:

(116)

(117)

Kifejtve a vektoriális összeget és átrendezve kapjuk:

(118)
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Ez azt jelenti, hogy a stabil állapot egy . fokú egyenlet egyetlen valós megoldása lesz
a ±1 tartományon belül. Amennyiben nincs valós megoldása, az adott szinapszissal nem lehet
elérni a kívánt eredményt. Amennyiben azonban több valós megoldást is találunk, az azt jelenti,
hogy a megoldás nem egyértelmű. Az egyértelmű megoldáshoz azonban egy további feltételt
kell kilégíteni: a konvergencia feltételét. Belátható, hogy miután minden állapotértékből a stabil
állapot felé kell hogy tartson az állapotváltozó, a szükséges feltétel a szinaptikus szorzás
szigorú monotonitása.

A következőkben vizsgáljuk meg, miként alakul a szorzók nemlinearitása okozta hiba.
Közismert tény, hogy a negatív visszacsatolás számos nemlinearitási problémát csökkent.
Tekintettel arra, hogy a szinapszisokat azonosnak tételeztük fel, az azonos típusú nemlineáris
visszacsatolás valóban csökkenteni fogja a különbséget a lineáristól.

Az általánosság kedvéért legyen egy egyszerű visszacsatolt rendszer a következő ábra
szerinti elrendezésben, ahol és invertálható függvények, a bemenet és a kimenet.

Ekkor a kimenet állandósult értéke a következő lesz:

(120)

Tehát, hogy ha , akkor . A CNN struktúrában a negatív visszacsatolás
az előrecsatolással azonos elemmel valósul meg, azonban csak közel azonos transzfer
függvénnyel a különböző template értékek miatt. Természetesen a példa szereplői megfelelnek
a (116) és (117) elemeinek és transzformációinak. Így a függvény megfeleltethető a (119)
egyenlet megoldásainak a nemlineáris konvolúció értékei függvényében. Felhasználva ezt, a
teljes vissza- és előrecsatolt rendszer átalakítási függvénye a következő formában foglalható
össze:

(121)

Érdemes megjegyezni, hogy lineáris esetben . Írjuk fel az
eltérés nagyságát (86) kiterjesztéseként, felhasználva az bemenethez rendelt kimenetet:

(122)

A bizonyítástól eltekintve megjegyzem, hogy a függvényhez egy hasonlóan képzett
függvényt közvetlenül lehet alkalmazni a eloszlás transzfomálására, így azonnali
eredményt lehet kapni a visszacsatolás hatása és nagysága közötti kapcsolatról. Ez a
függvény a egyenlet megoldása az folytonos értéktartományában.

M

g h x y

x y

h .( )

g .( )
+

∫

h
1–

g x( )( ) y=

g .( ) h .( )= x y=

h
1–

y ha0 0,

1–
gb z, u( )( )=

ha0 0,

1–
x( ) x a0 0, 1–( )–( )⁄=

u T

Γ u a0 0, b z, , ,( ) ha0 0,

1–
gb z, u( )( ) T–=

h
1–

p Γ( )
εhiba

x̃T K ã0 0, 0=
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Szürke árnyalatos képek konvolúciós feldolgozása
Többszörös visszacsatolás

Tekintettel a nemlinearitások összetett jellegére elképzelhető, hogy a visszacsatolás nem
kielégítő módon nyomja el a jelenséget. Egy megoldás lehet több azonos szerkezetű
visszacsatolási ág felhasználása különböző súlybeállításokkal. A következőkben egy egyszerű
példán bemutatom, milyen lehetőségek adódnak ezt a gondolatot követve. Alkalmazzunk tehát
több - a példában két - visszacsatolási ágat:

Legyen egy hipotetikus nemlineáris szorzó a következő bemeneti és kimeneti
értékkel az alábbi:

(123)

Használjunk fel két template-et, melyek első elemének előjele különböző:

(124)

A kimenet értékét összehasonlítva az elvárttól, a két visszacsatolási érték függvényében
meghatározhatjuk az elkövetett hibát. A két template-re a következő ábra mutatja be a
numerikusan kiértékelt hibafelületeket és az optimális beállítást a két értéknek megfelelően.

A két ábrán a vízszintes és függőleges vonalak azt az esetet jelzik, amikor csak egy
önvisszacsatolási szorzó van jelen. Mint látható, egyik esetben sem elérhető el az optimum
egyetlen szorzóval. A második esetben pedig jelentős javulás érthető el a két, szimmetrikusan
beállított visszacsatolással. Könnyen belátható, hogy több visszacsatolási szorzó
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13. Ábra Két egyszerű konvolúció nemlinearitási hibafelületei két külön beállítható önvisszacsatoló
szorzóval (a sötétebb árnyalat a kisebb hibához tartozik). A tengelyeken a két visszacsatolás
értékei láthatók, a körök az optimális beállítást jelzik: és .a1 2, 2.2–= a2 1, 0.25–=, a1 2, 1.36–=
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Szürke árnyalatos képek konvolúciós feldolgozása
felhasználásával további javulás érhető el, azonban a gyarkorlati áramkörök számára
valószínűleg kisebb jelentőséggel.

Normálás hatása

A (121)-ből kitűnik, hogy az önvisszacsatolás és az előrecsatolás sorosan alkalmazottak,
így azok arányos növelésével a kimenet értéke közel azonos marad, hiszen a növekvő áramokat
nagyobb negatív visszacsatolás fogja „összenyomni”. Ebből a meglátásból a következő fontos
következményeket vonhatjuk le: minden illesztetlenséggel kapcsolatos abszolút mértékű
eltérés arányosan csökkenni fog a növekvő súlyok és áramok mellett. Így az áram független
illesztetlenségét és a nemlinearitásból fakadó bemeneti szórás hatását is. Mint korábban láttuk,
a szórt értékű ellenállás szintén csökkenő hatással jelentkezik. Eltekintve a részletektől, a 14.
ábra egy példát mutat be az ACE4K chipen végrehajtott felüláteresztő szűrésre. A két eredmény
közt csupán az „összenyomás” mértéke különböző, mégis jól látható az elnyomott
illesztetlenség okozta hiba csökkenése.

Alkalmazási példa

Esettanulmányként vizsgáljuk meg ismét a felüláteresztő szűrő működését, eltekintve
egyéb paraméterek szórásától, kizárólag a szinapszisok erős nemlinearitását felhasználva. A
felhasznált konvolúció, mint template, struktúrája a következő a Chua-Yang modellben:

(125)

Legyen a normálás mértéke, és . Az jobb érthetőség
kedvéért az illusztrált szinapszis karakterisztikája nemlineáris és aszimmetrikus legyen. A
szinapszis áramát a következő képlet fejezte ki:

14. Ábra Az ACE4K chipen végrehajtott felüláteresztő szűrés eredményei. A két eredmény közt az
alkalmazott template normálása volt a különbség. A növekvő negatív visszacsatolással az
„összenyomott” nagyobb előrecsatoló szinaptikus áramok elnyomják az abszolút értékű
illesztetlenségeket, amely jól látszik az ábrákon. A képek mérete nagyobb a chip méreténél, ezért
a feldolgozás feldarabolva történt, jól látható töréseket okozva az újra összeállított képen.
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Szürke árnyalatos képek konvolúciós feldolgozása
(126)

A bemenet ismét a tartományban mozgott. A kísérletben cella szerepelt
véletlenszerű bemenettel. A 15. ábra mutatja be a valószínűségi eloszlásfüggvényt
és normalizálással elvégzett visszacsatolt esetekre. (115) szerint számított MSE hibák
értéke a többszörösen végrehajtott szimulációk eredménye körül mozgott (~0.1 és 0.07). A
becslés nagysága enyhén változott a numerikus hisztogramm számítás paramétereivel, ami
érthető és lényegileg nem változtat az eredmény használhatóságán.
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15. Ábra Az ábra azt az eljárást illusztrálja, amellyel feldolgozandó adatok nélkül számítható ki egy
véletlen eloszlású kép nemlineáris szinapszisokkal és negatív visszacsatolással elért konvolúciós
eredményének eltérése a lineáristól. A szimulált görbék egy 10,000 cellából álló szimuláció
eredményét mutatják. A felhasznált adatok a fejezetben megtalálhatóak.
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Összefoglalás
IV. Összefoglalás

Ebben a fejezetben megvizsgáltam számos CNN-UM építőelem nemlinearitásának és
szórásának hatását kvalitatívan és kvantitatívan egyaránt. Az elemek egyszerűségének ellenére
azok torzulása sokszínű hatással volt a teljes tömb kibontakozó viselkedésére. A különféle
hibaforrások elemzésénél kiemeltem azokat a CNN modelleket, melyekre maradéktalanul
alkalmazhatók.

Beláttam, hogy csupán a szinapszisok nemlinearitása a bináris csatolatlan template
műveleteket - igen extrém értékek esetétől eltekintve - érdemben nem befolyásolják. Megadtam
azt a módszert, amellyel kompenzálható a szorzók nemlinearitása. Figyelembe véve különböző
szórásokat mutató hibaforrásokat zárt formában meghatározhatóvá tettem egy általános,
bináris, lokálisan reguláris template művelet hibázásának valószínűségét. A folytonos
valószínűségi eloszlásokon elért eredményekről bemutattam, hogyan alkalmazhatók a véges
számú cellákon és szinapszisokon a hiteles hibabecsléshez.

A cellák dinamikai tulajdonságait is figyelembe véve megadtam egy bináris be- és
kimenetű csatolatlan template hibátlan működésének feltételét. Fontos észrevételt tettem azzal,
hogy bemutattam, a bináris template optimalizálási eljárások alappillére, a lokális regularitás
[108]-[109] alkalmazása során sok propagatív műveletre sérül a tranziens során, ezzel
önellentmondó következtetésekhez vezetve.

A szürke árnyalatos eredményt szolgáltató műveletek várható „mean-squared-error”
MSE hibájának meghatározásához adtam analitikus módszert. Itt megvizsgáltam a negatív
önvisszacsatolást és bemutattam annak kiemelkedő szerepét a hibatűrő működésben.
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III. FEJEZET Template Optimalizáció és
Robusztusság
Optimum definíció,
mint a hibavalószínűség

minimuma

-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2
0

0. 005

0.01

0. 015

0.02
A fejezetben azt vizsgálom meg, hogy a bináris, lokálisan

reguláris műveletek robusztussága és azok optimális beállítása

miként változik folytonos paraméter szórás esetén.

A valósághű feltételezés, miszerint az építőelemek értékeinek

eloszlása folytonos, alapjaiban megváltoztatja a robusztusság és

template optimalizálás klasszikus kérdését. Belátom, hogy a

template-ek e két jellemzője nem választható el a feltételezett

paraméter szórás nagyságától, csak azzal együtt határozható meg

egyértelműen.

Az optimalizálás céljaként egy új, általánosabb célfüggvényt

vezetek be, melynek lényege a hibázás várható valószínűségének

minimalizálása. Az eljárás maga, pedig a hibázás valószínűségi

szimmetrizálás lesz.

Az előző fejezet hibametrikáira építve bemutatom a módszer

hatékonyságát és számos példán keresztül illusztrálom annak

eredményességét. Megmutatom, hogy a lineáris algebrára épülő

centrikus optimizáció eljárása a bemutatott módszer egy

egyszerű határeseteként fogható fel. Továbbá, bemutatom, hogy a

numerikus módszerek esetén a tesztképek helytelen

kiválasztásával milyen félrevezető eredmények születhetnek.

Végül, a különböző jelérték (signal range) CNN modellek

kapcsán rávilágítok a jelnagyság állíthatóságának előnyeire.
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Bevezetés
I. Bevezetés

Mint az előző fejezetben láttuk, a különböző hibaforrások folytonos függvényekkel
történő jellemzése elegánsan és pontosan tükrözi egy rendszer várható teljesítményét. Azonban
felmerül a kérdés, ha létrehoztunk egy hibamodellt a tervezett rendszer “tesztelésére”, milyen
template beállítással vizsgáljuk azt meg, ahhoz, hogy valójában a várható legjobb teljesítményt
mérjük rajta. Ez a kérdés a template optimizáció feladata. Tekintsük át a következőkben milyen
eredmények születtek ebben a témakörben.

A fejezet egy további részében belátom, hogy a numerikus template optimalizálások
“mutatós” tesztképek használatával milyen torzított “optimumot” produkálhatnak. Így ezzel a
megközelítéssel nehéz hiteles eredményt elérni, vagy nagy számítási erőforrások felhasználása
szükséges [104]. A szakirodalomban más lehetőségeket is találunk, az analitikus módszereket.
Ezen módszerek túlnyomó része egyszerű feltételezésekre alapul [103], [106], [108]-[109],
melyek az áramköri tervezés számára túlzottak: a szinaptikus szorzás súllyal egyenesen arányos
és határolt értékű szórása. Elvétve találunk olyan műveket is, melyek mélyebben vizsgálják az
bonyolultabb modellekre épülő optimalizálás kérdését. A [101]-ben bevezetett módszer
statisztikai alapon közelít a kérdéshez, elhanyagolva azonban a hibák pontos forrását. A [102]
személete már nemlineáris problémaként kezeli a hibaminimalizálást, azzal a megkötéssel,
hogy a paraméterek szórás csupán lineáris függvénye lehet azok értékének.

Ezekkel a hibamodellekkel ellentétben, az áramköri megvalósítások értékszórása
alapvetően Gaussi eloszlást követ, vagy ahhoz hasonlót, egy határozott csúccsal az átlag
környezetében és rohamosan csökkenő valószínűséggel attól távolodva, gyakorta nemlineáris
összefüggésként az alkalmazott jelek étékétől. A gyakorlatban egy esemény, vagy előnytelen
érték előfordulását nullának tekintjük, ha annak valószínűsége kisebb egy tetszőleges határnál.
Azonban ha az esemény elég gyakran ismétlődik meg, az egyszeri alkalomra értelmezett
lehetetlen jelenség létrejöhet, a megsokszorozódott előfordulási valószínűség miatt. Így az
áramkörök tesztelésekor nem lehet határozottan állítani a korábbi hibátlan mérések alapján,
hogy egy új példány is tökéletes lesz, így rögzített hibahatárokat sem lehet lefektetni. A CNN
áramkörök esetében értelemszerűen teljesül, hogy nagyszámú azonos elemmel dolgozunk,
tehát elkerülhetetlen az akkumulálódott statisztikai jellemzők figyelembe vétele. Így egyetlen
tranzisztorra, vagy szorzóra meghatározott határok egyáltalán nem fognak teljesülni egy több
száz, több ezer példányból álló chip sorozat minden egyes példányára. Azaz a hiteles
modellezéshez és kiértékeléshez statisztikai, általános és lehetőség szerint analitikai megoldás
szükséges.

Tehát a helyes hibamodellezés és azon belül egy művelet optimumának pontos
megfogalmazása és megoldása messze nem tekinthető lezárt témának a szakirodalom
eredményei és a valós igények alapján. A következőkben bevezetek egy, az eddigeknél
általánososabb, definíciót arra, hogy mit jelenthet egy művelet optimuma és az előző fejezet
minden vizsgált hibamodelljét felhasználó optimalizálási célt fogalmazok meg.
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Optimalitás
II. Optimalitás

A számos robusztusság és optimalitás fogalom mellett, a következőként határozom meg
egy műveletet meghatározó template optimálitását:

Definíció: 1. Egy template adott rendszerre vett optimális beállítása az, amely használata
során a legkisebb valószínűséggel hibázik tetszőleges bemenet esetén.

Annak ellenére, hogy értelemszerűnek tűnik a definíció, azonban annak konkrét
megvalósítása már nem az. Mint a bevezetésben láttuk, az “adott rendszer” fogalmát túlzottan
leszűkítve vagy egyszerűsítve fogalmazza meg a szakirodalom, ellenkező esetben a
“tetszőleges bemenet” feltétele sérül a bonyolult modelleket használó numerikus
módszerekkel. Mint látni fogjuk, a paraméterek szórásának a valóságot jobban megközelítő
folytonos eloszlásainak kezelésében a definíció rendkívül hasznosnak fog bizonyulni.

Tekintettel a dolgozat kereteire, a bináris, lokálisan reguláris műveletekre fogom
részleteiben értelmezni a definíció következményeit. Komparatív példaként fogok felhasználni
egy egyszerű hibamodellt, melyben a template értékek azzal arányos ún. relatív és zárt
tartományban értelmezett szórást szenvednek. Azért esett a modellre a választásom, mert az
erre épülő egyenlőtlenség megoldó algebrai módszerek jelentik ma a bináris műveletek
template-jeinek szinte kizárólagos meghatározási módját. Ennek ellenére bemutatom, hogy ez
a széles körben elterjedt eljárás csak akkor adja az optimumot minden esetre, ha valójában nincs
is paraméter szórás.

Egy, a további vizsgálat alapjait képező állítást a következőkben fogalmazom meg:

Tétel: 1. Bináris kimenetű műveletek esetén az optimális beállítás a különböző előjelű
kimenetet szolgáltató bemenetek hibázási valószínűségének azonos értékénél
adódik, abban az esetben, ha a paraméterek eltérésének valószínűsége távolodva
azok várható értékétől szigorúan csökkenő.

A tétel bizonyítása egyszerű: Ettől a beállítástól eltérve bármely kimeneti előjel felé,
annak hibázási valószínűsége nőni fog közeledve annak várható értéke felé, tehát a művelet az
adott kimenetet nagyobb hibával fogja megvalósítani. Ezért nem tekinthető optimumnak. Azt a
módszert, mely a tételnek megfelelő ereményt adja, az elnevezése a hibázás valószínűségi
szimmetrizálás.

Annak ellenére, hogy a tétel tetszőleges harang formájú eloszlásra érvényes, a gyakorlat
számára fontos két esetet fogok megvizsgálni: a véges tartományban értelmezett, valamint a
Gaussi eloszlással leírt szórási függvényeket.
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III. Relatív template érték szórás

Bevezetés

A fejezetben párhuzamba állítom a két alapvető koncepciót, a korlátos tartományban
vagy mindenütt értelmezett folytonos paraméter szórású modelleket. Az előbbi esetben a
paraméterek szóródása csak egy központi, vagy várható érték, körüli zárt tartományban
értelmezett, míg az útóbbi esetben attól tetszőleges távolban is. Annak ellenére, hogy a
folytonos eset végtelen értelmezési tartománya is végessé redukálódik véges tömbben
alkalmazva, a két koncepció nem azonos eredményt szolgáltat.

A következőkben röviden megismétlem a két modell közös alapját, a lokálisan reguláris
műveletek matematikai bevezetését. Legyen egy template meghatározása és egy

-es bemeneti kombináció vektora. A bemeneti vektorokhoz a bináris művelet különféle
bináris kimeneteket rendel, ennek az értéknek a jelölése volt. A kívánt template-tel kapjuk
meg a kimenet értékét, mely meghatározható az állapotderivált nulla időpontbeli értékéből a
következőként:

(1)

Az összes bemeneti vektort összerendezve kapjuk mátrixot, melynek dimenizója
. Hasonlóan az igazságtáblára is összegyűjtve a különböző bemenetekhez tartozó

kimeneteket és elvárt értéket, kapjuk és vektorokat dimenzióval. Így vektoriális
formában a template művelet leírása:

(2)

A relatív template hiba modelljében a template értékei a következő eltérést mutatnak
celláról-cellára:

, (3)

ahol a kereszt az elemenkénti szorzást jelenti. A két koncepció alapkitételei szerint szórása
vagy véges, vagy normális eloszlást mutat:

és (4)

A véges esetre alapuló centrikus optimalizálási módszerekben [103], [106], [108]-[109]
a cél olyan template-t találni, mely a lehető legnagyobb érték mellett is működőképes
marad és megvalósít egy adott bemenet-kimeneti megfeleltetést. Ennek megoldására egy
elegáns lineáris algebrai megoldást adnak meg. Ennek céja a következő minmax probléma
algebrai megoldása:

(5)

Ψ w z,{ }= x

N 1×
T

T y≡ sign x· 0( )( ) sign xw z+( )= =

X

N 2
N×

Y T 1 2N×

T Y≡ sign Xw z+( )=

Ψi j Ψ 1 ∆i j+( )×=

∆

p ∆( ) 0≥ ∆ ∆max≤,

p ∆( ) 0= ∆ ∆max>,
p ∆( ) N 0 σ∆

2,( )=

∆max

max min T Xw z+( )⋅( ){ }
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Relatív template érték szórás
A folytonos esetre ismereteim szerint nem publikáltak még analitikus optimalizálási
eljárást. Így a következőkben röviden vázolom a modell optimalizálásának célfüggvényét az
előző fejezet bináris esetének jelöléseit és módszereit felhasználva. A definíció szerint a feladat
megtalálni azt a template-t, mely a legkisebb valószínűséggel hibázik egy tetszőleges
bemeneten. Ekkor a relatív template érték szórást figyelembe véve kapjuk az állapotderivált,
illetve a kimenet eloszlását:

, (6)

ahol a szórás értéke a bemenettől függetlenül:

(7)

Az adott bemenethez tartozó hiba várható értékét a következőként adhatjuk meg:

(8)

, (9)

amelynek egyszerű jelölése a következő normalizált
hibafüggvénnyel:

és (10)

Egy bemenet hibázásának ismeretében a template egyenletes előfordulási valószínűségű
bemenetekre vett teljes hibázása megadható:

(11)

Tehát ez az az érték, amelynek minimumát meg kell találni a template értékek
függvényében. Ennek megoldása azonos a következő szélsőérték problémával:

(12)

Mint látható az optimalizálási feladat erősen nemlineáris jellegű és eltekintve néhány
határesettől, nem adható meg zárt formában az eredmény.

Az (5) és (12) összevetésével a következő fontos megállapításokat tehetjük. A korlátos
tartomány esetén léteznek redundáns bemeneti-kimeneti párok az optimum megtalálásában és
az ha létezik, független a hiba nagyságától. A folytonos eloszlású modellben nincsen redundáns
feltétel és az optimális template értéke függvénye lesz a feltételezett hibának. Az utóbbi
megállapítás következményeit a következő fejezet mutatja be.
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Relatív template érték szórás
Az eloszlási modellek összehasonlítása

Az összehasonlításhoz először használjuk fel a következő egyszerű template-t:

(13)

Tegyük fel, hogy felhasznált CNN tömbben illetve szórású Gaussi
relatív hibát találunk. Az 1. ábra és a 2. ábra mutatja be, az állapotderivált eloszlását és az
optimum célját a két koncepciónak megfelelően.

A numerikus számításból kiderül, hogy a fenti template hibázás valószínűségi optimuma
a folytonos eloszlás esetén az eltolási áram értékénél adódik -
nak1. Nem érdemi az eltérés a centrikusan optimalizát esettől, de létező. Látható, hogy a véges
modell képes tökéletes template-t eredményezni ( ) és egy bizonyos határig ezt
függetlenül a template értékek szórásától.

1. Az ábra félrevezetõen 0.03-mal való eltérést mutat, az ezt kompenzálandó megnövelt eltolási áramnak a szórása is
növekedne. Ezért a valódi optimum e két hatás kompromisszumaként adódik.

Ψ A
0 0 0

0 1 0

0 0 0

= B
0 0 0

1 1 0

0 0 0

= z 1–=, ,

 
 
 
 
 

=

∆max 0.3= σΨ
2 0.3=

1. Ábra A relatív template hiba hatása az állapotderivált értékére a véges szórástartományú koncepció
szerint. A kimeneteket elválasztó határpont (kör) és a robusztusság centralizálási optimalizálási
módszer “célja” van feltüntetve, mely a távolságok (nyílak) azonossága és maximuma.

2. Ábra A relatív template hiba hatása az állapotderivált értékére a folytonos valószínűségi eloszlású
paraméterszórás koncepciója szerint. Az optimumális beállítás a körrel jelölt komparálási szint
lenne (eltolt áramértékkel). Az optimum célja a nyíllal jelölt hiba minimuma.

z 1– 1.2 10 7–⋅–≈ PΨ
hiba 0.97%=

PΨ
hiba

0=
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Relatív template érték szórás
Könnyű belátni, hogy ha a template bonyolultabb, azaz elemei nem azonos értékűek, az
eltérés már nem csak az eltolási áramot fogja értinteni, hanem minden más értéket is és
lényegesen nagyobb mértékben. A részletek elhagyásával, értékeljünk ki egy pár ismert
template-t: eróziót, szkeletonizálás egy irányát, recall-t, éldetektálást és a CCD-t. A következő
ábrán (3. ábra) mutatom be a template-ek eltérését a két koncepció szerint optimalizálva
különböző szórási értékekre. Az elhajlás mértékét fokban adom meg, mely két
összehasonlítandó template, mint vektor közt bezárt szöget határoztam meg
( ).

Az eltérések ismét nem számottevőek kis szórás esetén, azonban annak növekedésével
érdemivé válnak. Továbbá, belátható ennek elentéte is, azaz a nullához tartó érték szórással a
két modell azonos eredményt ad.

A vizsgált modell kapcsán a következő tételt fogalmazhatjuk meg:

Tétel: 2. A folytonos eloszlású paraméter szórás esetén a lináris algebrai centrális template
optimalizálási eljárások akkor adják az optimumot, ha a szórás értéke nulla. Létező
szóródás esetén szuboptimális eredményt szolgáltathatnak.

ϕ 180 π⁄ Ψ1 Ψ2×( )acos⋅=

3. Ábra A véges és folytonos relatív template hibájú modellekben optimalizált template-ek közti eltérést
mutatja be az ábra fokban a jelzett template-ekre.

∆ σ∆
2,

fok[ ]
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További lehetõségek
IV. További lehetõségek

Ebben a fejezetben a folytonos eloszlású hibamodellek és a bemutatott hibadefiníció
néhány további érdekes következményét és felhasználási lehetőségét mutatom be. Az első
témakör a megoldhatóság kérdése lesz, itt azt kommentálom, hogy a statisztikai alapú eljárás
milyen módon alkalmazható a gyakorlatban. A következő témakör a numerikus módszerek
alapját, a tesztképek használatának problémáit vizsgálja. Végül a módszer általános kereteibe
illesztve a bemenet értéktartományát, bemutatom, milyen fontos előnyökkel jár a jelszintek
állíthatóságának lehetősége.

Alkalmazhatóság

Miután már egy egyszerű hibamodell esetében is numerikus megoldással lehet
meghatározni az optimális template-t egy adott template szórás esetére, felmerül a kérdés,
mennyire bonyolult és nehézkes ez az eljárás.

A sokparaméteres numerikus optimalizálási eljárások közt találunk heurisztikus (pl.
genetikus algoritmus) és determinisztikus módszereket. Az utóbbiak közül azok válnak ki
teljesítményükkel, melyek a hibafelületek explicit gradiens információjára támaszkodnak.
Tekintettel arra, hogy a hiba kiszámolása közben normális eloszlású függvények integráljával
dolgozunk, azok gradiensének pontos meghatározása nem nehéz feladat1, így nem szükséges
herurisztikán alapuló eljárást választani.

Továbbá azoknál a hibaintegráloknál, ahol kis tartományban a szórás egyenesen arányos
egy adott paraméter értékkel, az optimum közelében az adott érték szerinti parciális derivált is
arányos lesz az optimumtól vett távolsággal. Tehát, ha nem is fejezzük ki az explicit
deriváltakat, a Newton-Raphson típusú iteráción alapuló eljárások nagyon gyorsan
konvergálnak a pontos megoldáshoz.

Tetszõleges bemenet

A következőkben vizsgáljuk meg a “tetszőleges bemenet” fogalmát. A feltételt
átfogalmazhatjuk egy olyan bemenet, vagy tesztkép, létére minden lehetséges bemenetet
tartalmaz, hisz ez jelenti a teljesen általalános feltételt. Azaz nincsen kitüntetett bemeneti
kombináció. És ezzel visszaérkeztünk az előző és a jelen fejezet hibametrikáinak
definiciójához, mintegy igazolva azok meghatározását.

A következőkben megmutatom, hogy a “mutatós” tesztképeket felhasználó módszerek
miként vezethetik félre az optimum megtalálását. Használjuk fel az előző fejezet egyszerű
erózió template-jét és két különböző, nagyfelbontású tesztképet (4. ábra). A képeket látva azt
várjuk, hogy a hibázási optimum pontos és általános eredménnyel jár együtt.

Azonban határozzuk meg az eloszlásokat (5. ábra) és az optimális eltolási áram értékeit.
Ezek és -nek adódnak. Azaz nem csak, hogy nem általános az eredmény,

1. Ezek az ún. off-center chi-négyzet függvények.

z 0.993–= z 1.17–=
CNN-UM Architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése 55



További lehetõségek
de lényegesen különbözik is egymástól. Természetesen sok hasonló kép alkalmazásával előbb-
utóbb vissza kell kapnunk azt az értéket, mely már kellően általános és végső soron azonos a
statisztikai módszer egyetlen megoldásával.

Tehát a numerikus template optimalizáló algoritmusok használatakor a megfelelő
tesztképek kiválasztása kritikus és körültekintést igénylő feladat. Egy korábbi munkámban egy,
a bizonyítottan általános megoldáshoz vezető, tesztkép alkotási eljárást mutattam be [112].

CNN jelérték modellek vizsgálata

A statisztikai módszeren alapuló eljárás, mint láttuk, általános és pontos megoldáshoz
vezet. Amennyiben a használatához már rendelkezésre áll a megfelelő környezet, a felhasznált
modelleket szinte tetszés szerint lehet bonyolítani, módosítani.

Az eddigiekben a bináris be- és kimenet értékszintjeinek értelmezése
számszerűen volt. Ez a választás önkényes volt és módosításával jelentős változást lehet
elérni mind elméletileg, mind a gyakorlatban. Ebben a körben kiemelkedik a “positive signal
range CNN model” [19], [67]-[68], melyben a bináris jelek (vagy a cikkek ajánlása szerint
invertált bemenetet felhasználva ) értékekként jelennek meg. Bizonyítottan ekvivalens és

4. Ábra Két, a template tanítási, optimalizálási numerikus eljárásokban, általánosan használt tesztkép.

5. Ábra Az előző ábra két képének és a két bemenetű erózió template-jének felhasználásával kapott
állapotderivált (majd kimenet) eloszlásai.

xmin xmax,
1– 1,

0 1,
1– 0,
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a publikált esetekben hibatűrőbb működéshez vezetve. A fejezetben bemutatott technikával
engedjük meg egy újabb rendszermodellnek, ennél általánosabban, jelértékei szabadon
változzanak a tartományban.

Vizsgáljunk meg egy olyan műveletet, amely eredménye attól függ, hogy van-e a 9
bemenet közül legalább pozitív érték. Ennek általános formája a következő:

(14)

A értéktartománytól függően az eltolási áram értéke függvényében a következő:

(15)

Legyen a feltételtezett relatív hiba szórása legyen . Ekkor a 6. ábra mutatja a
kapott optimumokhoz tartozó hibanagyságokat.

Érdemes szavakban is összefoglalni a kapott görbék értelmét. A hagyományos,
szimmetrikus bemenetek hatására, túlnyomórészt csak a beállított áram nagyságától függ
a hibázás (melynek értéke -nél adódik), ezért az itt adódó kis hibázást gyorsan
növekvő váltja fel a szélső értékek felé. A két asszimetrikus modellben ( vagy ) éppen
ellenkező jelenség lép fel, hiszen az asszimetrikus bemeneti összegek akár már minimális
áramérték mellett is működnek. Itt a többségi kimenet határozza meg a bemenet inverziójának
szükségességét (azaz a tartomány választása). Végül a modell, mely tetszőleges bemeneti
szinteket enged meg, jobb eredményt szolgáltatott (azon kívül, hogy tartalmazza alesetként az
előző három esetet is).

Az eredmények általánosítása, további be nem mutatott példák alapján is, a következő:
Olyan bináris műveletek esetén, melyben véletlenszerű bemenetek esetén a kimenet közel
azonos mértékben szolgáltat pozitív és negatív értékeket (például average vagy
szkeletonizáció), ott a bemeneti tartományú modell ad hibatűrőbb működést. Ha a
kimenet többnyire pozitív vagy negatív (például éldetekció, dilatáció, vagy erózió), ott a pozitív
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6. Ábra Különböző jeltartományú modellek összehasonlítása egy olyan template-n, mely akkor ad pozitív
kimenetet, ha 9 bemenetből legalább n pozitív. A különböző n értékekhez tartozó template-ek
hibázási valószínűsége látható az ábrán különböző bemeneti jeltartományok esetén.
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PΨ
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1– 1,
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0 1, 1– 0,

1– 0,

1– 1,
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jeltartományú modell, esetleg invertált bemeneten végrehajtva, egyértelműen hatékonyabb.
Végül az a modell, melyben a jeltartományok szabadon változhatnak a tartományban,
minőségileg pontosabban működik a két fix jeltartományú modellnél.

Könnyű belátni, hogy bonyolultabb nemlineáris hibamodellek és template-ek esetében az
állítható jeltartomány szerepe a robusztus működésben még számottevőbb.

1– 1,[ ]
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Összefoglalás
V. Összefoglalás

A fejezetben bevezettem egy általános template optimtimum feltételt, mely a várható hiba
minimumánál teljesül. Ennek alkalmazásával a statisztikai hibamodelleken egy széleskörben
felhasználható módszert alkottam meg.

Majd a template optimalizálás és robusztusság körének számos fontos kérdését
vizsgáltam meg. A fejezetben bemutatott eljárással olyan kvalitatív eredményekhez és
értelmezésekhez jutottam, melyek a mindennapi áramköri tervezés döntéseinek alapjait érintik,
valamint a felhasznált módszerek, eszközök és CNN modellek mélyebb kiértékelését teszik
lehetővé.
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IV. FEJEZET Nemlineáris Műveletek
Algoritmikus Reprodukciója
Anizotróp diffúzió
lineáris műveletekkel
Ebben a fejezetben bemutatok egy szisztematikus eljárást,

amellyel több nemlineáris képfeldolgozási műveleti osztály

reprodukálhatóvá válik a standard, lineáris template-ekre épülő

CNN-UM és hasonló processzor tömb architektúrákon. A

megvalósított műveletek közös alapja a képinformáció lokális

vagy globális relációja lesz. A hatékonyság érdekében a

műveleteket azok főbb jellemzői szerint osztályokba és

alosztályokba soroltam, majd a csoportokra adtam meg a

megfelelő reprodukciós algoritmusokat.

Az algoritmusok leírásához egy nagyon egyszerű, általános és

megvalósítás független eszköztárat használok fel. Bemutatom,

hogy milyen nehézségekkel jár a standard CNN-UM architektúra

használata és összetett hibamodellek alapján mi lehetne az

eszköztár hibatűrő és hatékony megvalósítása.

A fejezetben található konkrét példák a következőek:

abszolútérék számítás, intenzitás változás detektálása, gradiens

nagyság meghatározás, impulzus zaj szűrése, anizotróp diffúzió,

hisztogramm számítás, lokális és globális extrémum

meghatározás, globális medián. A legtöbb példára az ACE4K

chipen valós futási erdményeket mutatok be és minden

algoritmus ALPHA nyelvű programja megtalálható a fejzet végi

kiegészítésben.
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Bevezetés
I. Bevezetés

Disszertációm fő célkitűzését, a CNN-UM VLSI megvalósításai használhatóságának
kiterjesztését, egy más oldalról közelítem meg. Arra keresem a választ, hogy miként
reprodukálható számos bonyolult nemlineáris képfeldolgozási művelet a lineáris template-eket
és lokális memóriákat tartalmazó archiektúrán.

A CNN-UM gyakorlati felhasználásával óhatatlanul felmerül az igény olyan műveletek
használata, melyek nem képezik az architektúra alapeszköztárát. Hasonlatként vegyük a
digitális számítógépek példáját. Az eszköztár nem áll másból, mint egyszerű logikai műveletek
elvégzésére és eredményeik tárolására alkalmas elemekből. Az alapötlet, amely a 30-as
években fogalmazódott meg Alan Turing és Neumann János munkássága során, felépíteni
rekurzív eljárássorozatokat, melyek aztán “software” vagy “hardware” megoldás útján mint
egészek elérhetők. Ezek lettek az algoritmusok és könyvtári függvények. A CNN-UM
architektúra szintén egyszerű processzálási műveletek elvégzésére alkalmas, ellenben a
megfelelő műveleti “könyvtár” messze nem annyira kidolgozott, mint a digitális eszközök
esetében. Annak ellenére, hogy a két paradigma közös formára vezethető vissza, a Turing-gépre
[8], a digitális megoldások átültetése ezen a közös alapon át nem vezet használható eredményre.

A megfelelő CNN-UM műveleti könyvtár kidolgozását egy alapvető nehézség is
késlelteti. Nevezetesen az analóg megvalósítások pontatlansága. A digitális technikák
algoritmikus építkezésének alapja a feltétlen megismételhetőség és az egyértelmű

tesztelhetőség. Egy analóg eszköz esetén azonban statisztikai valószínűségű események
láncolatával kell dolgozni, nehézkes és időigényes tesztelhetőséggel. Így a szimulátorokon
kidolgozott összetettebb eljárások sajnos a valós rendszereken soha nem működnek vátoztatás
nélkül.

A következőkben a CNN-UM műveleti könyvtár egy fontos fejezetét fogom bemutatni,
a megvalósítások nehézségeinek folyamatos szem előtt tartásával. Ez a “fejezet” a képek relatív
viszonyán alapuló nemlineáris műveletek egy nagy csoportját tartalmazza. A reprodukcióhoz
egy olyan egyszerű alapműveletekből álló készletet fogok felhasználni, amely a CNN-UM
konkrét megvalósításaitól független alapot képez. Bemutatom, hogy elméletileg a standard
CNN-UM architektúra is alkalmas a műveletek megvalósítására, de a gyakorlatban nem.
Figyelembe véve a korábbi fejezetek analitikus következtetéseit, bemutatok egy struktúrát,
amely hibatűrően valósítja meg a szükséges és elégséges eszköztárat. Ez a struktúra lineáris
térbeli visszacsatolás nélküli konvolúcióra, analóg értékek komparálására, logikai műveletekre
és feltételes eredmény tárolásra épül.

Korábbi megközelítések

A különféle műveletek beillesztésének igénye a CNN-UM paradigma kereteibe egyidős
magával a paradigmával. Több alapvető ágát különböztethetjük meg ennek a törekvésnek,
annak megfelelően, hogy mennyire mutat túl magán a CNN egyetlen műveletének
lehetőségein.
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Bevezetés
Alapesetként megemlíthetjük az analitikus template tervezést. Ekkor egy egyszerű be-,
kimeneti megfeleltetésből az eljárások meghatározzák a konkrét template-eket, amelyek
valamilyen szempontból optimumot képviselnek [106]-[108]. De ugyanebbe a kategóriába
sorolhatjuk a template tanító, vagy optimalizáló numerikus eljárásokat is. Ekkor a be-, kimeneti
megfeleltetések képek formájában jelennek meg és valamilyen gradiens alapú vagy
herurisztikára épülő numerikus módszer találja meg a legmegfelelőbb template-t a megadott
feltételek eléréséhez [105], [126].

Egy másik nagyon fontos kategóriát képvisel az a probléma kezelése, amikor egy konkrét
megvalósításon nem működnek egyes műveletek. Megoldásként azok funkcionalitásának több
egyszerűbb lépésből felépített kombinációja szolgál. Azt az eljárást, amely ezt az egyszerűbb
lépések sorozatát automatikusan létrehozza, template dekompozíciónak hívják [79], [90], [126].

Következő bonyolultsági szintként tekinthetjük azokat az eljárásokat, amelyekkel az
architektúra nem minőségi, csupán mennyiségi kiterjesztése történik meg. Ezek az eredeti
lehetőségekkel azonos jellegű, pl. nagyobb összekötöttségre épülő, műveleteket tesznek
elérhetővé [75]-[76], [78].

A legbonyolultabb, még szisztematikus eljárásokkal leírt, csoport a nemlineáris
műveletek egy-egy szűk köre. Az irodalomban, lényegében a lokális, nem propagatív
nemlineáris műveletek osztályára alkalmazható módszereket találunk [77], [90].

Az általam bemutatásra kerülő eljárás közös keretbe foglalja a fenti megközelítéseket.
Esetleg néhány megoldás amit javaslok nem tekinthető újdonságnak egyszerűségénél fogva,
ennek ellenére ilyen rendszerezettségű és bonyolultságú metodika nem található a
szakirodalomban.

Egy másik alapvetően más megközelítése a nemlineáris műveleteknek, magának a
nemlinearitásnak alkalmazása. Értelemszerű a feltételezés, de a gyakorlati megvalósítás
nagyon szigorú feltételeket szab a nemlinearitás kiválasztásában. Egy egyszerűségével és
hatékonyságával kiemelkedő osztály az ún. különbségvezérelt nemlineáris CNN osztály [84]-
[88]. Ez az osztály nagyon egyszerű nemlineáris függvénnyekkel írható le, alkalmazhatósága
mégis rendkívül sokszínű. Mindezek ellenére a mai napig nem történt komoly előrelépés az
osztály megvalósítása felé [80]-[82].
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II. Az elemi eszköztár

A bemutatásra kerülő képfeldolgozási műveletek közös jellemzője, hogy globális értékek
és egymás szomszédságában található képpontok viszonyára épülnek. A felhasznált
alapműveletek is ezt tükrözik és csupán egyszerű lineáris és relációs elemeket tartalmaznak.
Azért dolgoztam ki egy nagyon egyszerű műveleti készletet, mert egyrészt ezzel a
legkülönbözőbb CNN-UM megvalósítások számára is használhatóvá válnak az ezekből
felépített algoritmusok; másrészt ezek konkrét fizikai megvalósítása nem igényel különleges
megoldásokat, így a gyakorlati megvalósítás számára alkalmas.

A következőkben felsorolom, milyen relációs és lineáris operátorokat fogok felhasználni.
Ezen operátoroknak különféle rekurzív alkalmazásával fogom elérni a kiválasztott műveletek
csoportjait. Bemutatom, hogy mi a megfelelője az alapműveleteknek a CNN-UM
architektúrában és milyen stuktúrát találtam hibatűrés szempontjából célravezetőbbnek.

Jelölések és elemi operátorok leírása

Az elemi műveletek, mint említettem, nagyon egyszerűek. Tekintettel arra, hogy a
reprodukált műveleti kör képinformáció lokális vagy globális relációjára épül, a kiválasztott
elemi műveletek is ezt tükrözik: relációs, vagy komparációs operátorok, lineáris skalár
transzformációk és lineáris konvolúció.

A későbbi hivatkozás számára számos jelölésformát és kifejezést vezetek be, ezek az
egyszerűség kedvéért a következő táblázatba foglalva találhatók meg.

TÁBLÁZAT I. Általános jelölések

Jelölés vagy kifejezés Jelentés

A feldolgozott képek mérete.

, Egy általános szürke árnyalatú vagy bináris kép. A grafikus
megjelenítésben egy olyan négyzet, mely egyik sarka “behajtott”. A
bináris képek meg vannak különböztetve egy jelképes bináris
sorozattal.

Egy kép i,j. sorának és oszlopának értéke.

Egy kép i,j. sorának és oszlopának sugarú szomszédságában
található képpont értéke.

Egy olyan kép, amely a CNN struktúrában bemenet, állapot, vagy
kimenetként szerepel.

“LAM, LLM” A CNN-UM architektúrában szereplő szürke áranyalatos, vagy bináris
képmemóriák (“local analog memory”, “local logic memory”).

Egy globális érték vagy változó.

Egy lineáris konvolúció értékei.

M N,

Φ 1– 1,[ ] M N×∈

Φ 0 1,{ } M N×∈

ϕ ij 1 i M≤ ≤ 1 j N≤ ≤, ,

ϕ kl i j, i r– k i r+≤ ≤ j r– l j r+≤ ≤, , r

U X Y, ,

ξ

Ω
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A következő táblázat a felhasználásra kerülő elemi operátorokat tartalmazza és azok
grafikus szimbólumainak rövid jellemzését.

Az operátorok egymás alesetei lehetnek az adott megvalósítás függvényében (pl. eltolás
konvolúcióval), azonban a megkülönböztetés oka elsősorban a funkciók megvalósítás
független leírása (pl. CCD eltolás nem konvolúciós alapú).

Operátorok egyszerű sorozatai

A legjellemzőbb operátor sorozatokat fogom felsorolni a fejzetben, részben a későbbi
gyakori felhasználásuk miatt, részben a jelölésrendszer bemutatása miatt. Tekintettel arra, hogy
az operátorok pontos formája megvalósítás függő, ezért az általánosság megőrzéséért azok a II.
táblázatban bevezetett formáját fogom használni.

Ablak komparálás

A legelemibb sorozat talán a kettős vagy ablak komparálás. Ennek eredménye akkor lesz
logikai ’1’, ha a bemenet értéke két globális szint közt található:

TÁBLÁZAT II. Operátorok jelölése

Operátor Leírás

Komparáció egy lokális és globális (vagy szintén lokális) érték
közt. Grafikus megjelenítése egy robusz.

Lineáris konvolúció. Grafikus megjelenítése egy levágott sarkú
négyzet a konvolúció értékeivel.

Eltolás művelete. Megjelenítése, mint két eltolt kép.

Logikai műveletek bináris képeken (negálás, vagy és, kizáró
vagy). Az ezt végrehajtó elem elnevezése LLU (local logic unit).
Megjelenítése egy hatszög alakzat.

, Súlyozott összeadás (kivonás) egy kép és globális érték, vagy két
kép közt. Megjelenítése egy hatszög alakzat a súlyozó értékekkel.

Globális logikai “vagy” művelet.

Bináris kép globális átlagának képzése.

Feltételesen választás. Megjelenítése egy négyzet, benne egy
sematikus kapcsoló.
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(1)

Ennek algoritmikus bemutatása a következő:

Szomszédos képpontok relációja

A következő sorozat a két szomszédos képpont relációjának meghatározása:

, (2)

ahol a két kép lehet azonos is. Az algoritmikus forma:

Feltételes képmozgatás

A feltételes képmozgatásra egy olyan algoritmus szolgál példaként, amely két kép
képpontjai közül kiválasztja a nagyobbat és eltárolja azt az egyik képen ( ):

Φki κ Φbe ξ1 ξ2, ,( ) 1 ξ1 Φbe≤ ξ2<,

0 egyébként,






= =

ξ1

ξ2

a b>

a b≠

a b>

1. Ábra Ablak komparálás két globális érték közt és annak jelölése.

a Φ c> >ξ1 ξ2,
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2. Ábra Szomszédos képpontok közti reláció meghatározása azonos vagy különböző képeken.
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3. Ábra Két kép pontjainak maximuma.
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Küszöblogika

Ebben a példában egy küszöblogikai művelet mutatok be, mely akkor ad logikai ’1’-t
eredménynek, ha a egy képpont szomszédságában pontosan négy darab ’1’-s volt. Ez a feladat
kifejezhető az eredmény egyetlen képpontjára, mint:

(3)

A művelet algoritmikusan, felhasználva a konvolúció és az ablak komparálás műveletét,
pedig a következőként rajzolható fel:

Bináris képsorozatok összegzése

A bináris sorozatok összegzése fontos részét képezi azoknak az algoritmusoknak,
melyben időben elkülönülten keletkezett bináris részeredmények küszöblogikai feldolgozása
történik. Két speciális esetét különböztethetjük meg az összegzéseknek: a lineárisan
szeparálható és lineárisan nem szeparálható eseteket. Az előbbi csoport a logikai összeg és
szorzat (azaz “vagy” és “és” műveletek), az utóbbi pedig a már ismert általános komparált
összegzés.

A szeparálható esetben a következők lehetnek az összegzés műveletei:

és , (4)

ahol az éppen összegzendő bináris kép és az aktuális összeg. A következő ábra mutatja
be az algoritmus rész grafikus ábrázolását. Megjegyzendő, hogy egy feldolgozás eredményét
így összegző algoritmus a hagyományos elkülönült memória és logikai egységet tartalmazó
architektúrákban kettő, a későbbiekben bemutatott struktúrában csupán egy bináris memóriát
fog igényelni.

A szürke árnyalatos képen történő összegzés egy lépésének kifejezése pedig:

ϕ i j κ ϕ kl ij,
kl∀ Sr ij( )∈
∑ 3 5, ,

 
 
 

=

4. Ábra Egy egyszerű küszöblogikai algoritmus.
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5. Ábra Bináris kép összegzése logikai szorzatként és annak jelölése.
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, (5)

ahol az összegzésre szánt szürke árnyalatos kép, az éppen összegzendő bináris kép és
az az érték, mely egyetlen bináris ’1’ értékhez rendelt növekvény. A következő ábra mutatja

be az algoritmikus megoldást a feltételes tárolási operátor felhasználásával.

ΦB ΦB ∆ ΦA⋅+=

ΦB ΦA

∆

6. Ábra Bináris kép folytonos összegzés egy lépése és jelölése.
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III. Az elemi eszköztár megvalósítása

Ebben a fejezetben bemutatom a korábbi fejezetek analitikus konklúziói alapján javasolt
architektúrát. Majd megadom, hogy a különböző architektúrákon miként lehet megvalósítani a
bevezetett elemi operátorokat.

Hibaérzékenység és hibatűrés alapján javasolt architektúra

Motivációk

Egy hibatűrő struktúra létrehozásához fel fogom használni az “Építőelemek hibás
működése hatásásának analitikus vizsgálata” fejezet következtetéseit. A teljesség kedvéért
felsorolom azokat a meglátásokat, melyek segítségemre lesznek és kurzívan kihangsúlyozom
azok fő mondanivalóját:

• A negatív visszacsatolás és egyedi equivillibrium ponttal megvalósított
lokálisan reguláris műveletek (akár bináris, akár szürke árnyalatos) hibatűrőbb
megoldást kínáltak a pozitív visszacsatolás használatánál: az állapot kapacitás
hibáinak hatását, abszolút értékű offszet hibát, szorzás nemlinearitását
számottevően elnyomja ez a felhasználási mód.

• A többszörös negatív visszacsatoló ágak használata további lehetőséget ad a
hiba csökkentésére.

• A lineáris ellenállás tökéletlen megvalósítása jelentős hibaforrás.
• A különböző hibák hatására az állapotderivált értéke jelentős szórással bírhat,

ezért az olyan műveletek, amelyek eredménye függ a tranziens idejétől,
várhatóan pontatlanul fognak működni.

• A sorozatos futtatások és általánosan az analóg adatmozgás, hibái
exponenciális ütemben összeadódva jelennek meg.

• A nulla értékű súllyal működtetett szorzók a valóságban nem választják le teljes
mértékben a bemeneteket, ezzel jelfüggő hibát okozva.

Tehát egy olyan struktúrát érdemes megvalósítani, amelyben a szürke árnyalatos képek
adatmozgatása minimális; minden művelet eredménye azok állandósult állapotú kimeneti
értékével azonos, tekintet nélkül annak kiindulási állapotától vagy időbeli lefolyásától; végül a
nem használt kapcsolatok fizikailag is leválaszthatóak.

A javasolt struktúra jellemzői

Mindezen feltételeknek megfelelő és a szükséges műveleteknek elvégzésére felkészített
struktúra főbb jellemzői a következőek:

• Negatív visszacsatolással elért szürke árnyalatos kimenet.
• Leválasztható legközelebbi szomszédságú konvolúció.
• Térbeli visszacsatolás nélküli dinamika.
• Analóg memória írást engedélyezés/tiltás egy bináris memória által.
• Cellánkénti kettős bemenet.
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• Kétbemenetű általános logikai kapu.
• Cellánkénti egy bemenetű globális logikai kapu és analóg átlagolás.
• Programozható szintű komparálás, melynek logikai eredménye a lokális logikai

kapun át jut a bináris memóriákba.
• Programozható kimeneti szintű 1-bit-es konverter a bináris memóriák

kimeneteként.

A struktúra sematikus vázlatát a 7. ábra mutatja be.

Analóg processzálás

Az analóg processzálás minimális formájának tehát egy felhasználható vagy
leválasztható lineáris konvolúciót, cellánkénti két bemenetet és egy független forrást találtam.
Mindezen értékek összegzését egy negatív visszacsatolással ellátott és korlátozott
dinamikatartományú integrátor látja el a következő elrendezésben:

A struktúra által megvalósított állapotegyenlet a következő:

Analóg processzálásBináris blokk

Analóg blokk
Globális elemek

7. Ábra A hibaérzékenység analízise alapján javasolt cella struktrúra fő elemei.
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8. Ábra Analóg processzálás.
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(6)

(7)

(8)

ahol és . Az állandósult állapot kimenet értéke felhasználva a
konvolúció szimbólumát és -t:

, (9)

ahol függvény -nek megfelelően töréspontos lineáris szigmoid. A struktúra a és
értékeitől függően egyazon cella két értékének, szomszédos cellák értékeinek, vagy
konvolúciós feldolgozásra konfigurálható:

A működést a standard CNN-UM architektúrához képest más tartalmú template-tel és
kiindulási feltételekkel lehet leírni:

(10)

A negatív visszacsatolással megoldott összegzés hatására lesz az eredmény mindíg
szürke árnyalatos. Az ebben a visszacsatolási körben alkalmazott integrátor szerepe az
eredmény stabilizálása, időállandója lehet akár 40-50 nsec alatt is1. A visszacsatolás azonos
szorzóval történik, mint az előrecsatolás, így biztosítható az alkalmazott szorzók esetleges
nemlinearitásának elnyomása. A két különböző értékű visszacsatolás lehetőségének oka kettős.

1. Megyjegyzem, hogy a konvolúciós megoldás akár nagyságrendekkel is gyorsabb lehet, mint a térbeli visszacsatolást
tartalmazó. Ennek oka a visszacsatolás dinamikájának “kézbentartása” és stabilitása miatti kényszerû idõállandó
csökkentés.
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9. Ábra A struktúra előrecsatoló kapcsolatainak konfigurációi.
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Egyrészt a párhuzamosan alkalmazott két szorzó dinamikatartománya nagyobb, ezzel az
abszolút értékű offszet hibákat nagyobb mértékben lehet elnyomni. Másrészt a szorzások
nemlinearitásának hatása tovább csökkenthető egy megfelelő asszimetrikus beállítással (lásd
“Template optimalizáció és robusztusság” fejezetet).

A visszacsatolási körben megjelenik egy nemlineáris disszipatív tag, mely az integrálás
dinamikatartományát határolja. Ennek az elemnek a szerepe hasonló az FSR CNN modellben
található megoldással. Fontos gyakorlati tény, hogy a bemutatott algoritmusok egyike sem
érzékeny ennek pontos megvalósítására.

A stuktrúra nem tartalmaz térbeli visszacsatolást, miután ezt a lehetőséget nem találtam
szükségesnek a reprodukciós eljárásokban. További kiegészítés, a szomszédság előrecsatolt
konvolúcióját leválaszthatósága. Ezzel megnövelhető az elkülönült és két szomszédos
képponton végzett műveletek pontossága.

Végül a két független bemenet jelenlétét alapvetően a két független kép relációba hozása
indokolja a kiindulási állapot független kimenetképzés mellett.

Bináris blokk

A bináris blokk fő elemei a bináris memóriák, logikai kapu és a be-, kimeneti átalakítók:

Az analóg értékek bináris formába alakítása egy állítható komparálási szinttel ( )
történik. A komparálás szükségessége értelemszerű a szürke árnyalatos kimenet miatt, az
állítható szint azonban magyarázatra szorul. Matematikailag a komparálási szint és az eltolási
áram módosítása ekvivalens hatással jár. Azonban az eltolási áram értéke egy vélhetően nem-
ideális vezérelt forráson és a negatív visszacsatolás okozta transzformáción jut érvényre, addig
egy független komparálás mindettől mentes. Egy további gyakorlati érv is szól egy független
érték mellett. Számos műveletben egy azonos számítási eredmény egymást követő komparálása
szerepel. Ha a komparálási értékeket elválasztva kezelhetjük a felhasznált template-ektől,
azokat nem szükséges minden értékhez beállítani, sőt, magát a tranzienst sem kell újraindítani
számtalanszor, ezért lényeges végrehajtási idő takarítható meg és az eredmény integritása jobb.
Hasonló a motivációja a közvetlen analóg memóriatartalom komparálás lehetőségének is,

g

01101
LLM

LLU

10. Ábra Bináris blokk.
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elkerülve az egyébként tranzienst igénylő megoldást. A független komparálási szint működését
a következő formalizmus írja le:

és (11)

A bináris memóriák kimenetének átalakítását szürke árnyalatos értékké szabályozható
szintekkel adtam meg, robusztusabb konvolúciós műveletek elvégzése érdekében. Ennek
részletes indoklását lásd a “Template optimalizáció és robusztusság” fejezetben.

Az LLU logikai egységet bármely két bináris memória közti kétbemenetű logikai művelet
gyors elvégzésére alkalmasnak tekintem, tetszőleges memóriába történő eredmény tárolással.
A komparálás eredményét, mint látható, nem közvetlenül a bináris memóriákba irányítottam,
hanem a logikai egységbe. Ez azt a lehetőséget teremti meg, hogy egy számítási eredmény
korábbi eredményekkel logikai kapcsolatba hozva kerülhet tárolásra. Ez a megoldás részben
futási időt, részben a bináris memória felhasználást csökkenti.

Globális elemek

A teljes összekötöttségű műveletek léte elengedhetetlen a globális döntések
meghozatalában. Két ilyen blokkot találtam hasznosnak, mindkét esetben cellánkénti egy
bemenettel és teljes összekötöttséggel. Az első a globális logikai kapu (GLU), mellyel
eldönthető egy logikai ’1’ érték léte egy bináris képen (logikai “vagy”). A második a globális
összegző vagy átlagoló kapu (GSU). Ennek az egységnek a szerepe a logikai értékek kvantált
átlagának kiszámolása egy adott bináris képen. Az átlagolás 7-8 bit-es pontosságú
megvalósítását elégségesnek találtam a példák alapján.

A két kapu szétválasztását pontossági szempontok indokolják. Amennyiben az átlag
értéket felhasználva szeretnénk eldönteni egyetlen ellentétes értékű képpont jelenlétét, az
átlagot binarizáló konverterre és a cellák kimeneteire kapnánk elfogadhatatlan pontossági
előírásokat1. Az egység blokkvázlata a következő:

1. Egy 256x256 méretû tömb esetére ez 0.0015%-s kimeneti pontosság és 16-bit ADC lenne.

κ Y χ,( ) κ LAM χ,( )

GLU

11. Ábra Globális egységek funkcionális szerkezete.
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Analóg blokk

Az analóg blokk lényegében az analóg értékek tárolásásra szolgáló memóriákat
tartalmazza. A feltételes műveletek megvalósítását mint bináris memóriától függő feltételes
memória írást választottam. Ez azt a szándékot tükrözi, hogy a tárolt adatok lehetőség szerinti
legkevesebb adatmozgatást szenvedjenek. Az analóg blokk vázlatát a 12. ábra mutatja be. Ezt
a koncepciót érdemes összehasonlítani az elterjedten elfogadott CNN-UM kiegészítéssel, a
tranzienst meggátló “fixed-state map” használatával. Ebben az esetben az analóg memória
tartalma először az állapot integrátor kezdeti értékét adja meg. Majd a tranziens idő elteltével,
annak változatlan tartalma visszamásolódik ugyanabba a memóriába. A képtartalom egy
potenciálisan hibás kiolvasáson, egy veszteséges ideiglenes tárolás után egy újabb, esetleg,
pontatlan írási folyamaton esik át. Ezzel ellentétben az írási maszkolás során ezek egyike sem
jelenik meg.

Elemi eszköztár megvalósítása

A következőkben röviden felsorolom a különféle operátorok megvalósítását a bemutatott
struktúrán.

Relációs művelet

A relációs művelet szürke árnyalatos bemenetű és bináris kimenetű definíciója a
következő volt egy lokális érték és egy globális között:

(12)

Ezt közvetlen analóg-bináris memória konverzióval lehet elérni a struktúrában:

(13)

Súlyozott összegképzés

A súlyozott összegképzés két formája és volt, ezek
megvalósítása a konvolúciós szorzó lekapcsolásával és a pozíció kiválasztásával
tehető meg.

LAM

12. Ábra Az analóg blokk.
Bináris blokk

Analóg processálási
blokk kimenete

Bináris blokk
Analóg processzálási
blokk bemenete

ΦB κ= ΦA ξ,( ) 0 ΦA ξ<,

1 ΦA ξ≥,






=

ΦB κ ΦB ξ,( )=

ΦB αΦA β+= ΦC αΦA βΦB
+=

λ 0 0,=
CNN-UM Architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése 73



Az elemi eszköztár megvalósítása
Lineáris konvolúció

A lineáris a konvolúciós szorzó engedélyezésével és a pozíció
kiválasztásával tehető meg. Ezzel a konvolúció központi értéke dupla dinamikatartománnyal
rendekezik, mely számos művelet esetén hasznossá válhat (pl. az éldetektálás művelete, ahol a
központi elem pontosan 8-szor nagyobb értékkel szerepel a szélső elemeknél).

Eltolás

Az eltolás művelete a megfelelő szomszédos irányának kiválasztásával és a
konvolúciós szorzó lekapcsolásával tehető meg.

Feltételes műveletek

A feltételes műveletek, mint láttuk, az eredmény tárolás feltételességével oldható meg.

Feltételes és globális műveletek

A globális műveletekre pedig értelemszerűen a globális kapuk szolgálnak.

Standard CNN-UM architektúra használata

Idézzük fel milyen lehetőségeket találunk a standard architektúrában. A különböző
memóriák és logikai operációk végrehajtásának lehetőségét megtaláljuk, ezért ezt a két elemet
a továbbiakban adottnak tekintem. Ezenkívül természetesen megtaláljuk a beágyazott CNN
magot. Írjuk fel ennek működését meghatározó állapot egyenletet:

(14)

Mint ismeretes, a pontos működést egyértelműen meghatározza a kiindulási állapot és
bemenet, a visszacsatoló , előrecsatoló mátrixok és az eltolási áram. Ezek együttes
elnevezése “template” volt és szimbólummal hivatkoztunk rá. Az egyszerűség kedvéért a
következőkben a normálással fogok élni. A következőkben egy művelet pontos
meghatározása egy template-tel és a kiindulási feltételekkel fog történni a következő formában:

(15)

Vegyük sorra a bevezetett operátorokat és írjuk fel azok megvalósításához tartozó
egyenleteket és a szükséges template-eket.

Relációs művelet

Ennek megvalósítása rendkívül egyszerűen megtehető, a következő template beállítással
és kép megfeleltetéssel:
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(16)

Ekkor a kimenet állandósult állapotának értéke:

, , (17)

amely megfelel a relációs műveletnek a kimenetet bináris értékként kezelve és megfeleltetve a
szélsőértékeket egymásnak. A komparálás másik fontos formája a két lokális érték
összehasonlítása:

(18)

Tekintettel a két azonos pozícióban található kép használatára, az állapot kiindulási
értékét kell felhasználnunk a következő formában:

(19)

Ekkor a kimenet állandósult állapotának értéke:

, (20)

Súlyozott összegképzés

A lineáris műveletek közül elsőként vizsgáljuk meg a pontonkénti normálást és eltolást.
Ennek általános kifejezése a következő: . A megvalósítás template-je és
kimeneti értéke:

(21)

, (22)

Következőként a ponton értelmezett súlyozott összeadás, kivonást adom meg. Ennek
elméleti kifejezése: . Megvalósítása egy teljesen le nem zajlott, ideig tartó
tranzienssel tehető meg:

(23)

, (24)
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Lineáris konvolúció

Vizsgáljuk meg a mátrix-szal megadott lineáris konvolúciót. Ennek megfeleltetése
ismét egyszerű feladat. A következő template és állandósult állapoti kifejezés adja meg ennek
módját:

(25)

Ekkor a kimenet állandósult állapotának értéke1:

, (26)

Eltolás

Az eltolás vagy transzláció megvalósítása visszavezethető a lineáris konvolúció
megoldására. A transzláció a szomszédos pozíciók egyikére (kl) felírva képpontonként a
következő volt:

(27)

A következő template-t alkalmazásával valósítható meg a művelet:

(28)

Globális műveletek

A globális műveletek megvalósítása elméletileg megoldható ugyan a standard
architektúrán, de a gyakorlatban nehézségekbe ütközhet.

A globális “vagy” esete egyszerűbb, megoldása egyetlen propagatív tranzienssel
megoldható. A kívánt képen egy bináris hullámot elindítva a logikai ’1’ képpontokkal
triggerelve. A tranziens lezajlása után a teljes kimenet vagy logikai ’1’-t vagy ’0’-t fog
tartalmazni, attól függően, volt-e a képen ’1’-s. Ellenőrizve akár egyetlen tetszőleges
képpontot, a kívánt eredmény adódik. A felhasznált template és kiindulási állapot:

(29)

A bináris kép globális átlagának képzésére elméleti megoldást adhat egy hődiffúzió
alkalmazása ún. zero-flux határfeltétellel. Ekkor minden képpont értéke a globális átlaghoz fog

1. A kimenet szaturációjának kérdésére nem térek ki most részleteiben, a konkrét mûveletek reprodukciójánál ezt megteszem.
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közelíteni. A gyakorlatban azonban, tekintettel a hődiffúzió instabilitására, nem valósítható
meg a művelet.

Feltételes műveletek

A feltételes végrehajtás lényegi eleme a bináris képhez kötött feltételes alapművelet.
Megoldása körülményes a standard architektúrán, ezért egy hagyományos kiegészítéssel
élhetünk az ún. “fixed-state map”-pel. Ennek szerepe egy lokális bináris érték
alapján leválasztani az állapot változót. A (14) egyenlet keretei közt maradva ez megfeleltethető
a kapacitás értékének módosításával:

(30)

Az ACE4K chip használata

Az ACE4K chipet felhasználva fogom bemutatni a reprodukciós eljárások gyakorlati
eredményeit. A chip pontos struktúrája a “CNN-UM rendszerek viselkedési modellezése”
fejezetben megtalálható. A chip architektúrája hasonló a Chua-Yang modellhez abban az
értelemben, hogy az előrecsatolás mellett tartalmaz térbeli visszacsatolást is, azonban a pontos
CNN modell, amelyre épül az az FSR modell [65]. Ebben a modellben nem található lineáris
ellenállás és az állapotváltozó értéke a tartományba korlátozott. Ez a megközelítés
jobban teljesíti a hibatűrő működés feltételeit.

A chipben megvalósított szorzók egy ötletes kalibrációs eljárással működtetve nagyon
egyszerűek és pontosak, tulajdonképpen egyetlen tranzisztort tartalmazva [64]. Ezzel a
kalibrációs eljárással a minimális eszköztár teljes egészében megvalósíthatóvá válik.

Pontosságát tekintve a chip leggyengébb eleme a feltételes analóg memória tartalom
változtatás. Ez az operátor “fixed-state map”-pel valósítható csak meg, jelentős képromlást
okozva. Időzítési szempontból pedig a szűk keresztmetszet a template váltás nehézkessége és
időigénye.

Az ACE16K chip

A példákhoz felhasznált chip következő generációja az ACE4K chip lesz. Ennek gyártása
a dolgozat írása közben már folyamatban van. Szerekezete hasonló az ACE4K chipéhez,
azonban számos módosítást is találunk. Gyártási technológiája ST-Microelectonics által
biztosított -s standard CMOS. Cellatömbjének mérete .

Az említés oka, az, hogy az általam bemutatott struktúrából számos elemet használtak fel
a tervezés során: így például az írás-engedélyezést, leválasztható szorzó elemeket, megnövelt
dinamikatartományú visszacsatolást.
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IV. Leképzési eljárások

Ebben a fejezetben sorraveszem a különböző kategóriákba eső műveleteket és
bemutatom azok reprodukciós algoritmusait. Minden kategóriát pontos definíció fog bevezetni.
Ott, ahol lehetőség nyílt, az ACE4K chipet felhasználva valós példákat mutatok be a konkrét
alkalmazásra. Az algoritmusok grafikus megjelenítésénék ismét az általános alapművelet
készletet fogom használni.

A reprodukcióra kiválasztott műveleti osztályok

A megvalósítható műveletek alapja a reprodukcióhoz felhasznált architektúra.
Természetesen bonyolult, nemlineáris függvények felhasználásával összetett műveleteket lehet
elérni. A korábban bevezetett elemi eszköztár roppant egyszerűnek tűnhet, azonban mint
bemutatom, a gradiens intenzitás meghatározástól kezdve az anizotróp diffúzióig számos
művelet hatékonyan reprodukálható általa.

A következő osztályozást választottam, amely osztályokra, ha lehetséges volt, általános
megoldást adtam.

A bemutatott algoritmusok futási ideje 1-10 µsec nagyságrendben mozoghat, feltételezve
a javasolt architektúra hatékony megvalósítását (100-500 nsec template váltás, adat
inicializálás és mozgatás, tranziens idő; 50 nsec komparálás, logika és bináris tárolás). A
példákban felhasznált ACE4K chip hasonló adatai: 5-8 µsec template váltás, 1-2 µsec
adatmozgatás, 3-4 µsec tranziens idő és végül 100 nsec bináris műveletek. Azaz a teljes
algoritmikus idők 50 µsec - 1 msec nagyságrendben adódnak.

Folytonos és bináris transzformációk

A reprodukciós algoritmusokat megelőzően bevezetem a nemlineáris függvények
közelítésére alkalmazott lineáris transzformációkat. Tekintetel egy programozható, általános
kétváltozós nemlineáris függvény megvalósításának kivitelezhetlenségére, megszorításokat
kell tennünk a megvalósítandó célban és struktúrában. Egy általánosan elfogadott korlátozást
fogok felhasználni, nevezetesen a töréspontos lineáris közelítést [80]-[81], [86]. Ennek két
alapvető típusát különböztetem meg az alkalmazások függvényében: a folytonos és bináris
értéktartományú eseteket.

Pont műveletek

Kvázi-lokális műveletek

Hisztogramm jellemző meghatározás

Statisztikai jellemző meghatározás

Morfológiai forma detekció

Jellemző meghatározás
Intenzitás átrendezés
Jellemző akkumuláció

Lineárisan szeparálható
Lineárisan nem szeparálható

13. Ábra A különböző műveletek főbb osztályozása.

Lokális műveletek Globális műveletek
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Legyen egy tartományban korlátos változó és annak transzformáltja
. Az függvény álljon darab lineáris szakaszból. Természetesen ekkor a

szakaszokat töréspont fogja elválasztani és határolni, melyeket jelöljük -val. Ezekre az
értékekre teljesül, hogy a határértékeken kívülre nem esnek. Azaz és

. A folytonos esetet . szakaszának lineáris transzformációja meghatározása
legyen következő:

, (31)

A bináris értéktartományú esetben az . szakasz meghatározása:

, (32)

A két eset közti lényeges különbség a kimenet értéktartományán kívül az előbbi eset
függvényének folytonossága, míg az utóbbi szakadásokat tartalmaz minden töréspontnál. Az
14. ábra mutat be a két esetre példát.

Hisztogramm transzformáció

Definíció: 1. A hisztogramm transzformációt, mint képpontokon értelmezett műveleteket
definiáljuk olyan transzformációként, melynek eredménye csak a feldolgozott
képpont kiindulási értékétől függ, tekintet nélkül annak környezetére.

Az elkülönült képpontok térinvariáns átalakítása egyszerű, de fontos eleme a
képfeldolgozásnak. A pont traszformációk két alaptípusát vezettük be az (31) és (32)
egyenletek kapcsán: a folytonos és bináris értéktartományú eseteket. A reprodukció közös
alapötlete az, hogy kettős komparálással sorra ki lehet választani azokat a cellákat, amelyek a
transzformációk egy-egy szakaszába esnek, majd ezt az eredményt felhasználva a feltételes
művelet lehetőségével élve végrehajtani a szakaszos transzformációt.

Tekintettel arra, hogy az általános esetben számos szakaszt találunk és így számos
komparálást kell elvégeznünk, egy fontos eredmény integritási kérdésre ki kell térni. Mivel a
relációs vagy komparációs műveletet esetleges bizonytalanság terheli, ezért annak eredménye
is bizonytalan lesz. Így előfordulhat, hogy egy adott szakasz határán lévő érték kimaradhat a két
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14. Ábra A szakaszosan lineáris transzformációk két alapvető típusa: folytonos és bináris
értéktartományú.

’1’

’0’

d y( )
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egymást követő szakasz meghatározásánál. Ennek egyszerű és hatékony megoldása az, ha
minden szakasz felső töréspontján végezzük el a komparálást és a szakaszba eső cellák
kiválasztását két egymás utáni eredményből származtatjuk. A két eset közös cella kiválasztási
eljárásának algoritmusa és jelölése a következő:

A kettős komparálás eredményeként adódó maszkokat használhatjuk fel a szakaszoknak
megfelelő transzformációra. A bináris esetben ez a transzformáció igen egyszerűen történik
meg egy logikai “és” kapcsolattal a maszkok és a transzformáció értékei közt. A folytonos
esetben lineáris transzformáció szükséges, melyet a maszkok engedélyeznek vagy nem. A két
eset algoritmikus ábrázolása a következőek:

1. maszk

15. Ábra Többszörös komparálási szint használata cellák kiválasztására és az algoritmus jelölése.
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16. Ábra Bináris kimenetű hisztogramm művelet lépései.
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Érdemes megjegyezni, hogy a javasolt struktúrában ez a művelet maszkolási eljárása
közvetlen memória-memória konverziókkal megoldható, a logikai lépéseket beolvasztva a
konverziós lépésekbe.

Példa: abszolút érték

Talán a legegyszerűbb töréspontos lineáris függvény az abszolút érték számítás. Ennek
egy normalizált formáját mutatom be az ACE4K chipen végrehajtva (18. ábra). A következő
egyenlet írja le a transzformációt:

(33)

Megvalósítása egyszerű, egy komparálás a nulla értéknél és két lineáris transzformáció
(lásd I. ALPHA szubrutin).

Lokális forma detekció

Definíció: 2. A lokális forma detekciót definiáljuk, mint geometriai (morfológiai) forma
létének detekcióját egy bináris eredmény formájában. Az eredmény a különböző
szomszédsági irányokban detektált részeredmények logikai kompozíciójából
formálódik.

A morfológiai formákat a következőkben mint képpont relációt, vagy együttállást,
tekintem. Azaz adott képpont értékéhez viszonyítva annak szomszédai kisebbek, nagyobbak,
vagy például nem térnek el jobban egy határértéknél. Végül magának a formának a detekciója
a szomszédok kiértékelésének logikai kombinációjából adódik (minden szomszéd kisebb,

17. Ábra Szürke árnyalatos kimenetű hisztogramm transzformáció lépései.

i. maszk
01101i. lépés

Inicializálás

Eredmény
γia δi+

di

EredményBemenet

ΦB 2 ΦA⋅ 1–=

18. Ábra A normált abszolút érték meghatározásának példája az ACE4K chipen végrehajtva. A képeken
a fehér (fekete) szín felel meg a -1 (+1) értékeknek.

Bemenet Elméleti erdmény ACE4K chip kimeneteKomparálási maszk
CNN-UM Architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése 81



Leképzési eljárások
nagyobb, stb.). Ennek alapján az osztálynak alapvetően két alosztályát különböztettem meg. Az
elsőben a kompozíció a részeredményekből lineárisan szeparálhatóan történik, a második
alosztály esetén nem.

A lineárisan szeparálható alosztály esetén a kimenet a bináris részeredmények logikai
összege, vagy szorzata. Azaz a detekcióhoz bármely (vagy minden) irányban érzékelt teljesült
részeredmény elégséges, illetve minden egyes részeredménynek teljesülnie kell.

A nem szeparálható esetben pedig valamekkora arányban kell teljesülnie a szomszédos
relációknak. Ezt az esetet küszöblogikai műveletettel fogom kezelni, a részeredmények analóg
akkumulációval és végső átalakításával bináris formába.

Írjuk fel először a két alosztályra közösen jellemző, egy szomszédos irányba eső bináris
reláció kiértékelést. Ennek értéke az pozíciójú képpontra és szomszédos irányra:

(34)

A lineárisan szeparálható alosztály esetén a részeredmények logikai összege, vagy
szorzata adja meg a detekció eredményét:

és (35)

A lineárisan nem szeparálható esetben pedig a kimenet értéke:

, (36)

ahol értéke határozza meg detekcióhoz szükséges teljesült részeredmények számát. A
konkrét algoritmikus megoldáshoz felhasználhatunk két már bemutatott operátor sorozatot. A
szomszédos képpontok relációjának kiértékelést a 2. ábra és a 15. ábra eljárásai adják meg, míg
a részeredmények összegzését a 6. ábra algoritmusa.

A lineárisan nem szeparálható eset sorozatos akkumulációs lépései felvetik a
részeredmények összegzésének szaturációs kérdését. Pontosabban mi legyen az
akkumulátorként használt memória kezdeti értéke, a lépésköz és a komparálási szint. A
robusztus működés érdekében ezeket az értékeket úgy kell meghatározni, hogy a legnagyobb
lépésközt lehessen használni. Ha például 9 összegzési lépés van és 3 a minimális teljesülendő
részeredmények száma, akkor érdemes -1 kiindulási értékről +0.5 lépésközzel és +0.75
komparálási szinttel dolgozni (hiszen a túlcsorduló összegzés esetén a komparálás eredméne
már nem fog változni). Azonban, ha a 9 lépésből 7-nek kell részeredménynek kell teljesülni,
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akkor az akkumulálás fordított értelmezéssel vezet robusztusabb működéshez, azaz a nem
teljesülő részeredményeket érdemes hasonlóan összegezni.

A linárisan szeparálható alosztályra két jellemző példát mutatok be. A lineárisan nem
szeparálható esetre nem mutatok be konkrét példát. Ebbe az alosztályba tartoznak például az
ún. “soft-detection” műveletek. Azaz olyan feladatok, amikor a bemeneti kondíciók nem
egyértelműen adottak, vagy azok csekély torzulását el lehet hanyagolni.

Példa: Lokális szélsőértékhelyek detektálása

A lokális maximumhelyek, vagy azonos módon a lokális minimumhelyek, megtalálása
egy egyszerű, de hatékony művelet. A feladat meghatározása a következő: azok a cellák
eredményezzenek logikai ’1’-t, amelyek értéke nagyobb minden közvetlen szomszédjától. Az
egy szomszéddal történő összehasonlítás eredményét megvalósító függvény a következő:

19. Ábra Lineárisan szeparálható morfológiai forma detekciójának algoritmusa logikai “vagy” típusú
részeredmény összegzés esetére.
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20. Ábra Lineárisan nem szeparálható morfológiai forma detekciója. A kimenet a részeredmények
küszöblogikai kombinációja.
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, (37)

ahol elméletileg nulla, a gyakorlatban egy pozitív kis érték, mely a közel azonos értékeket
szétválasztja. Tekintettel arra, hogy a minden irányba eső intenzitásváltozás szükséges a pozitív
detekcióhoz, ezért a részeredmények logikai “és” kapcsolata szükséges és így a feladat a
lineárisan szeparálható alosztályba tartozik.

Tekintettel a speciális egy töréspontos eset fontosságára bemutatom az algoritmus
megvalósítását a standard CNN architektúrán. Az algoritmus grafikus formája a következő
ábrán látható (lásd III. ALPHA szubrutin).

Ismert, hogy megfelelő template választásával a kezdeti állapot és a bemenet logikai “és”
hozható egymással. Ugyanez megtehető egy összetettebb bemenetire is. Ezt a gondolatot
felhasználva nagyon kompakt megoldással lehet élni. Egyetlen irányhoz tartozó lépés összes
műveletét mindössze egyetlen tranziens is képes megvalósítani. Az ezt leíró template a
következő:

(38)

Az inicializáláshoz kiindulási értéket kell behelyettesíteni, míg a végső
eredményt a tartalmazza. A következő kép mutatja be az elméleti erdeményt ( ) és az
ACE4K chipen végrehajtott művelet kimenetét ( ).
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21. Ábra Lineárisan szeparálható morfológiai forma detekciójának algoritmusa egyetlen töréspontos
bináris függvénnyel leírva, logikai “és” típusú részeredmény összegzés esetére.
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22. Ábra A lokális maximum helyek meghatározás példája az ACE4K chipen.

Bemenet Elméleti erdmény ACE4K chip kimenete
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Példa: Lokális intenzitásváltozás detektálása

A feladat meghatározása a következő: azok a cellák eredményezzenek logikai ’1’-t,
amelyek értéke bármely közvetlen szomszédjától egy adott értékkel különbözik. Az egy
irányba eső részeredményt megvalósító függvény a következő:

(39)

Az előző példához hasonlóan szintén lineárisan szeparálható a részeredmények
összegzése, azonban most logikai “vagy” művelettel (lásd II. ALPHA szubrutin). Az ACE4K
chipen végrehajtott művelet eredménye a következő ábrán látható. A példában
szerepelt.

Lokális intenzitás átrendezés

Definíció: 3. Azok a műveletek esnek a lokális intenzitás átrendezés osztályába, amelyek olyan
intenzitásképet eredményeznek, melyek a képpontok lokális átrendezésével alakul
ki azok lokális kölcsönös viszonya alapján.

Ad absurdum, a transzláció tekinthető az osztály legegyszerűbb tagjának. Ez az osztály
tartalmaz számos hagyományos nemlineáris szűrési műveletet, mint például a rank-order
szűrők [84]-[85]. Érdekes megjegyezni, hogy a standard CNN architektúrában folytonos
dinamikával rendelkező bináris jellegű nemlineáris template-tekkel az osztály elegánsan
megoldható [88]. Azonban maradva a közeljövőben is megvalósítható és már megvalósított
minimális eszköztárnál, tekintsük át milyen lehetőségek vannak az osztály reprodukciójára.

A következőkben bemutatásra kerülő reprodukciós eljárások alapötlete a feltételes
képpont eltolás és behelyettesítés. A behelyettesítés feltételét a képpontok relációja határozza
meg. Tekintettel az osztály definíciójára, lennie kell egy olyan értéknek minden képpont
környezetében (esetleg önmaga), melyre nem teljesül több behelyettesítési feltétel. A módszer
lényege egy iteratív eredmény becslés, mely során összehasonlítása kerülnek a szomszédos
értékek az előző iterációk eredményével és ha szükséges, annak értéke lecserélődik az éppen
aktuális szomszédéra.

Azonban nem garantálható a végleges eredmény megtalálása az összes szomszéd
egyszeri megvizsgálása alapján, ezért két alosztályt különböztethetünk meg: egy ciklusú és sok

ε

rij k l, d ϕ i j ϕ i j kl,–( ) 1 ϕ i j ϕ i j kl,– ε>,

0 egyébként,



= =

ε 0.1=

23. Ábra A lokális intenzitásváltozás detekciójának példája az ACE4K chipen.
Bemenet ACE4K chip kimenete
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ciklusú behelyettesítéseket. Az előbbi esetben a kimeneti becslés változása nem befolyásolja
egy korábban már teljesített feltételt, azaz a kimenet egy ciklus alatt véglegessé válik (ilyen
művelet a lokális maximum vagy minimum érték meghatározása). A sok ciklusú esetben a
változó kimeneti becslés értéke hatással van egy előző behelyettesítésre, egy újabb
összehasonlítási ciklus szükségességével (például a medián szűrés).

Ami a konkrét lépéseket illeti, a 3. ábra kapcsán már találkoztunk a feltételes
képmozgatással, azaz feltételes behelyettesítéssel. A képpontok relációjának kiértékelését
pedig már több példán át használtuk.

Egy ciklusú választás

Ez az az alosztály, amelyben egyetlen választási ciklus után a kimeneti becslés nem
változna, ha további ciklusokat alkalmaznánk. Egy egyszerű feltételt szabhatunk annak, hogy
egy művelet ebbe az aloszályba tartozzon:

• A kimenet értéke nem függhet a különböző szomszédok kiértékelésének és
behelyettesítésének sorrendjétől.

• A kimeneti becslés frissítése egy adott szomszédos irány vizsgálatát követően
nem okozhatja egy korábban kiértékelt feltétel eredményének változását.

Egy triviális eset, amely kielégíti a fenti kritériumokat egy monoton kimenet frissítési
feltétel rendszer (azaz a becslés értéke monoton módon változik). Gyakorlati példaként a lokális
maximum, minimum érték meghatározását említhetem, illetve az ezekből származtatott gray-
scale matematikai morfológiát.

Példa: lokális maximum

Az algoritmus hasonló az 3. ábra megoldásához, ellenben minden szomszédra végre kell
hajtani az összehasonlítást és a feltételes behelyettesítést. A kimenet értéke egy képpontra
kifejezeve: .

A gyakorlati példában, az ACE4K chip pontatlansága miatt, csupán a horizontális és
vertikális szomszédos irányokat használtam fel. Az eredményeket a 25. ábra mutatja be.
Érdemes megemlíteni a chipen megvalósítható feltételes másolás hibáit. A “fixed-state-map”

ϕ i j
B

max ϕ i j kl,
A

kl∀ Sr ij( )∈,( )=

kl a b>

Inicializálás

Ciklus minden kl
szomszédos irányra

24. Ábra Lokális maximum meghatározása.
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használatakor még a nem változó képpontok tartalma szintén az állapot kapacitásra másolódik,
majd onnan vissza a memóriákba. Ez a folyamat komoly információvesztéssel jár és nagy
mértékben korlátozza a chip használatát az osztály reprodukciójában. A javasolt struktúrában
az írást engedélyező-tiltó megoldással természetesen nem jelentkezik ez a probléma.

Több ciklusú választás

Az ebbe az alosztályba tartozó műveletek közös jellemzője, hogy a képpontok megfelelő
átrendezése nem végezhető el egyetlen, soros kiértékelési eljárással. Az ilyen műveletek
feltételrendszerét csak párhuzamos összehasonlítással lehet egyértelműen kielégíteni. Az
alosztály jellemző példája a medián szűrés. Általánosságban természetesen lehetséges
reprodukálni a kívánt műveleteket, kiválasztva minden szomszédot, mint lehetséges megoldást,
majd ellenőrizve annak helyességét. Bár a helyesség ellenőrzése lehet akár még összetettebb is,
mint az eredeti művelet maga, egy nem hatékony és a gyakorlatban valószínűleg
kivitelezhetetlen reprodukciót eredményezve.

Másrészről a kívánt kimenet becslése igenis lehetséges hatékonyan egy előírt
pontossággal. Egy lehetséges megoldásként a cellatömböt, mint masszívan párhuzamos
emulátort használjuk (valójában a leképezési eljárások nagyon hasonlóan működnek ahhoz,
ahogyan a szimulátor programok is teszik). A gondolatot követve számos iteratív módszer
felhasználható, mint például a szukszesszív approximáció. Ez a megközelítés valószínűleg igen
pontos működést igényel a halmozódó működési hibák miatt, ezért ez az osztály
megvalósítására érdemes dedikált eszközöket felhasználni.

Szuper-iteratív vagy beágyazott-iteratív közelítés

Ez az alosztály olyan műveleteket hivatott tartalmazni, amelyek legalább két, jól
elkülöníthető nemlineáris műveletet kombinálnak. Az alosztály megnevezését [91] dolgozat
vezette be. Tipikus példák a pszeudo-medián: a lokális minimum és maximum érték átlaga,
vagy a MinMax és MaxMin műveletek, -ös szomszédságú összekötöttséggel. Azaz
általában az „order statistic” és a kaszkád „rank-order” szűrők. Ezen szűrők részletes
összefoglalását lásd [84]. Az adaptív műveletek csoportját szintén ehhez az alosztályhoz
tartozónak tekinthetjük. Itt nyilvánvalóan valamely élőfeldolgozás eredménye fogja modulálni
a rákövetkező lépést. Speciális esetként megemlítendő a matematikai morfológiai műveletek
olyan esete, amikor a strukturáló elem nagyobb, mint a közvetlenül kapcsolódó szomszédság.

25. Ábra Lokális maximum meghatározása elméletileg és az ACE4K chipen végrehajtva.

Bemenet ACE4K chip kimeneteElméleti eredmény
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Ekkor speciális algebrákra épülő eljárásokkal lehet dekomponálni a template-eket, így jutva a
megvalósítható méretig [94].

Példa: Adaptív átlagolás impulus zaj szűrésére

Ebben a példában, tekintettel a chip korlátaira, az adaptív medián szűréshez hasonló [85],
adaptív átlagolást mutatom be, mint az impulzus zaj szűrésének egy lehetőségét. Az algoritmus
menete: első lépésként a lokális maximum és minimum helyeket detektáljuk. Majd második
lépésként ezek unióján maszkolt konvolúciós átlagolást végzünk (lásd IV. ALPHA szubrutin).
Egy példát a 26. ábra mutat be.

Lokális geometriai jellemző akkumuláció

Definíció: 4. Azok a template műveletek esnek a geometriai jellemző akkumulálás osztályba,
amelyekben a képpontok relációja nem bináris, hanem analóg érték és azok
analóg összege képezi a kimenetet. Az eredmény végső soron tárolódhat analóg,
vagy komparált bináris formában.

Olyan fontos példák tartoznak az osztályba, mint a gradiens intenzitás számítás, vagy a
fuzzy CNN modellek [95]. Alapvetően két módon lehet a képpontok relációját tekinteni,
egyszerűen két szomszédos képpont viszonyát vagy mint egy konvolúciós eredményt. Az
előbbi esetbe tartozik a gradiens intenzitás számítás, míg az utóbbi kategóriára példa az ún.
“compass filter” élkiemelő művelet vagy a sobel-féle gradiens becslés.

Írjuk fel először általánosan az egy irányba eső árnyalatos reláció formáját. Ennek értéke
ismét az pozíciójú képpontra és szomszédos irányra:

(40)

A konvolúciós részösszegképzés kifejezése pedig a következő:

(41)

A definíció szerint a részeredmények összege fogja képezni a kimenetet, amely esetleg
egy további komparálással kerül tárolásra. Azaz a kimeneti kép értékei a következőek lehetnek:

26. Ábra Egy egyszerű szuper-iteratív algoritmus eredménye az ACE4K chipen az impulzus
zaj szűrésére.

Bemenet EredményLokális extrémum helyek
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és (42)

A reprodukciós eljárások kombinálják az ablak komparálást bizonyos cellák kijelölésére
és a töréspontos lineáris transzformációkat azok feldolgozásra. A teljes algoritmus a következő
ábrán látható:

Mint folytonos értékek összegzésénél, ismét meg kell vizsgálnunk az akkumulátor
dinamikatartományát. Értelemszerűen a dinamikatartomány teljes kihasználása jeleni a
legrobusztusabb megoldást. Amellyet az eredeti részösszegek transzformációjának a maximális
és minimális összegekhez viszonyított normálásával lehet elérni. Kivételként megemlítendők
azok az esetek, amelyekben az akkumuláció szigorúan monoton (példaként a gradiens
intenzitás becslést említeném). Ilyen esetekben az eredeti művelet is szaturációban lévő
eredményt produkálna, azaz a normálás szükségtelen.

Példa: Gradiens nagyság becslés

A Sobel-féle gradiens intezitás becslést fogom példaként bemutatni [97]. Ez a funkció
nemlináris függvénnyel (összeg abszolútérték) összegzett két lineáris konvolúciót tartalmaz:

(43)

A felhasznált két konvolúció értékei azonosak, csupán azok orientációja különböző (lásd
V. ALPHA szubrutin):

ϕ i j rij kl,
kl∀ Sr ij( )∈
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27. Ábra A lokális jellemző akkumuláció algoritmusa. Az ablak komparálás segítségével kijelölt cellák
lineáris transzformációval kerülnek összegzésre. A eredmény lehet maga az összeg, vagy
annak komparált értéke.
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(44)

Az ACE4K chipen végrehajtott művelet eredménye a következő ábrán látható.

Globális jellemző becslések

Definíció: 5. Ez az osztály tartalmazza azokat a műveleteket, melyekben egy cella
információja hatással van a közvetlenül kapcsolódó szomszédságnál távolabbi
cellák állapotára is.

A lokális és lineáris összekötöttségű struktúrán általában nehéz feladatot jelent a globális
döntések meghozatala és tulajdonképpen a képinformáció tömörítése, jellemzése, elemzése.
Hasonlóan, a nemlineáris dinamikával jellemzett propagatív műveletek is ebbe a kategóriába
sorolhatók. Általános megoldást nem tudok bemutatni, mivel maga az osztály is túl szélesen lett
meghatározva. A műveletek összekötöttségétől függően két alcsoport különböztethető meg:

• Kvázi-lokális műveletek, amelyben az információ terjedése véges
szomszédságnyi távolságban történik.

• Globális műveletek, melyek eredménye minden egyes cellától függ.
E két alosztályon belül már könnyebb példákat és megoldásokat keresni (a két alosztály

jellemző példái az aniztróp diffúzió és a globális extrémum értékek meghatározása).

Kvázi-lokális műveletek

Ez az alosztály tartalmazza azokat a műveleteket, melyekben a cellák dinamikusan
csatoltak, de a gyakorlatban előforduló feltételek között a cellák információja nem terjed túl egy
véges környezeten. Az alosztály közelítése megoldható iteratív, statikus lépések sorozatával.
Nyilvánvalóan nehézkes és pontatlan módszerekhez jutunk. Ennek ellenére, ahogy bemutatom,
egy pár műveletre mégis érdemes megtenni az iteratív közelítést.

Példa: Anizotróp diffúzió

A reprodukálni kívánt esetben a diffúzió anizotrop, nemlineáris és éladaptív volt [96]. A
módszer lényege egy iteratív körkörös élvizsgálat és ennek alapján történő egyirányú, feltételes
átlagolás. Végül két képpont közt nem történik közvetlen információáramlás, ha azok értéke

Ω1

0.113– 0 0.113

0.275– 0 0.275

0.113– 0 0.113

= Ω2 Ω1
T=,

28. Ábra Sobel-féle gradiens intenzitás becslés.

Bemenet Az ACE4K eredményeElméleti eredmény
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közti különbség nagyobb egy adott értéknél. Formálisan egy cella és irány esetén a következők
írják le a maszk létrehozásását és a feltételes átlagolást:

(45)

, (46)

ahol értékét 0.1-0.3 között érdemes beállítani. Mint látható, egyetlen nemlináris függvény
szerepel, pontosabban egy egyszerű különbség ablak komparálása. A második lépés ennek
felhasználása, azaz a cella értékénék és a közel azonos értékű szomszéd “összemosása”,
átlagolása. Ennek a körkörös iteratív működés eredményeként a határozott élek két oldala
elkülönül egymástól és a közel egyenletes felületek teljesen simává válnak. Az algoritmus a
következő ábrán látható.

Hasonló elven működik a nemlineáris szorzásal és propagatív dimamikával leírt
megoldás [46], [96]. Annak ellenére, hogy a következő példában csupán a négy főbb irányt
használtam fel (a horizontális és vertikális szomszédokat), már egy ciklus után is látványosan
közelített a nemlineáris megoldás eredménye felé. Az algoritmikus megoldás további
lehetőségeket is rejt magában, amely az időben folytonos nemlineáris dinamikával nehezen
érhető el. Itt konkrétan további zajszűrési lépésekre gondolok. Ciklusonként összegezve a
maszkokat, kiválaszthatók azok a képpontok, amelyek minden irányból elszakadtak a
környezetüktől. Ezen pontok kiszűrése akár hagyományos átlagolással elvégezhető.
Lényegében hasonló eljárás történt az impulzuszaj szűrésénél is.

A következő képek a szimulált nemlineáris (“D_ANISO” template [46]) és az iteratív
megoldások eredményét mutatják be (lásd VI. ALPHA szubrutin). Az eljárás illusztrálását
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29. Ábra Anizotróp diffúzió egy lehetséges megoldása. Előnye az élek pontos megtartása és a közel sima
felületek kiegyenlítése. A 0. “eredményként” a bemenetet kell helyezni.
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pedig a 31. ábra tartalmazza. Tekintettel az ACE4K chip nagyon pontatlan írásengedélyezési
megoldására, a chipet nem találtam alkalmasnak az algoritmus használatára.

Globális műveletek

Definíció: 6. Ez az alosztály olyan műveleteket tartalmaz, amelyek összegyűjtenek, vagy
kiemelnek információt a teljes képről. A kimenete egy ilyen műveletnek akár
egyetlen érték is lehet (pl. extrémum, átlag), vagy egy másik kép, amely
tartalmazza az átalakított bemenetet.

Az előbbi alcsoportot, egyetlen érték eredménnyel, statisztikus-jellemző
meghatározásnak, míg a második alcsoportot hisztogramm-jellmező meghatározásnak
neveztem el. Ismét olyan műveletekkel találkozhatunk, melyek alapvetően a lokálisan
összekötött architektúrán nehezen kezelhetők. Mint ezekben az esetekben korábban is tettem,
közelítésekkel fogok élni és konkrét, hasznos példákat mutatok be. A statisztikus-jellemző
alcsoportra a globális maximum és medián, a hisztogramm-jellemző meghatározásra a szürke
árnyalatos sorbarendezés és maga a hisztogramm meghatározás lesznek ezek a példák.

30. Ábra Anizotróp diffúzió reprodukciója. A közelítésben 3 ciklus zajlott le a főbb irányokban.
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A bemutatott impulzus zajszűréssel
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Izotróp diffúzió

31. Ábra Az anizotróp diffúzió reprodukciós eredményének illusztrálása.
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Példa: Globális maximum

A feladat megoldásához a globális logikai kaput (GLU) fogom felhasználni. Ennek
használatával azonnali válasz kapható arról, hogy van-e logikai ’1’-es értékű képpont egy adott
bináris képen. A pontos megoldás közelítése szukszesszív approximációval történik.

Kiindulásként a nulla érték szolgál becslésnek ( ). A folytonos pontosítás egy
lépése a becslés ellenőrzésével kezdődik: cellánkénti komparálással a bemenet ( ) és a becslés
közt. Ezután a globális logikai kapuval eldönthető, hogy van-e olyan képpont, amely az .
becslésnél magasabb értékkel rendelkezik vagy nem, ennek logikai értéke legyen :

(47)

Ha ez így van, a becslést növelni kell, ellenkező esetben csökkenteni. A leghatékonyabb
növelési-csökkentési lépésnagyság a kettő negatív hatványai az iterációszám függvényében:

(48)

Végeredményként iteráció után a becslés -bites pontosságú lesz. A gyakorlati
megvalósításban tekintettel a zajos, bizonytalan komparálásra, érdemes lassabb ütemben
közelíteni a megoldáshoz, negatív hatványaival. Az ACE4K chipen elvégezve számos
kísérletet, hozzávetőlegesen 5-bit, azaz ~3%, pontossággal lehetett meghatározni a
szélsőértékeket. A felbontás alacsony értékét zömében egy térvariáns offszet hiba és a cellák
pontatlan komparálása okozza.

Példa: Globális medián

A medián meghatározását egyszerűen származtathatjuk a globális maximum példájából a
globális átlagoló egység (ún. GSU) használatával. A globális átlag középértékéhez iteratívan
közelítve a globális komparálási szinttel, megbecsülhető az az érték, amely azonos számú
cellánál nagyobb illetve kisebb. És pontosan ez a medián definíciója. Ezt megtehető felcserélve
az (47) és (48) egyenleteket a következőkre:
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Leképzési eljárások
Az átlagolás egyetlen lépése algoritmikusan a következő:

Példa: Árnyalatos sorbarendezés

Legyen adott egy tetszőleges képsorunk, akkor annak sorbarendezettjében az eredeti
képpontok pozíciója úgy lett átalakítva, hogy két egymást követő képpont értéke nem lehet
nagyobb (vagy kisebb) egymásnál. Így értelmezhetünk csökkenő és növekvő sorozatokat és azt
a folyamatot amely ezt megteszi, sorbarendezésnek.

Könnyen belátható, hogy magát a sorbarendezést lokális intenzitás átrendezési műveletek
sorozataként megtehetjük. Ez leginkább egy párhuzamosan elvégzett buborékrendezéshez
hasonlítható. Közvetlen megoldásként [46] ajánlása két bonyolult, különbségvezérelt
nemlineáris template tér- és idővariáns alkalmazását tartalmazza. Ez a megoldás nyilvánvalóan
nem felel megy egy általános CNN-UM megvalósításban. Algoritmikusan és elméletileg a
buborékrendezés megoldható, de a folytonos szürke árnyalatos adatmozgatás valószínűleg
ismét megoldhatatlan egy általános rendszeren1.

Eltekintve a pontos eredmény igényétől, egy gyökeresen más megoldást mutatok be. A
következőkben belátom, hogy a szürke árnyalatos sorbarendezés visszavezethető bináris
sorbarendezések sorozatára és azok összegére. Először tekintsük kiindulásként a bináris
sorbarendezést. Ebben a szélsőséges esetben a kimenet két folytonos bináris szakaszt fog
tartalmazni, a bemeneten szereplő képpontok arányában. A feladat megoldható két egyszerű
template (küszöblogika) és egy logikai művelet segítségével [127]. Legyen és a
bináris és árnyalatos sorbarendezés operátorai. Ekkor a következő becslést tehetünk az
árnyalatos esetre, felhasználva binárisat:

, (51)

ahol minden jelértékeket az egyszerűség kedvéért tartományúnak kezeltem. Azaz
diszkrét növekményű komparálási szinttel létrehozott bináris képek sorbarendezettjének ismét
árnyalatos összege. Ez a megközelítés rendkívül fontos előnyt jelent, nevezetesen minden

1. Egy dedikált CCD shifter valószínûleg meg tudná oldani a problémát.

32. Ábra Az adott határérték alatti és feletti képpontok arányának meghatározásan∆
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Leképzési eljárások
szürke árnyalatos képmozgatás lecserélődik bináris műveletek sorozatára. A sematikus
algoritmus a következő:

Az ACE4K chipen hat diszkrét árnyalatra lefuttatott példát mutatja be a 34. ábra.

Példa: Hisztogramm meghatározás

A hisztogramm meghatározás fontos eleme számos adaptív képátalakítási és binarizálási
műveletnek. Maga a hisztogramm egy olyan függvény, amely értékei az adott tartományban
szereplő képpontok számát adja meg. Globális összegzés hiányában a művelet gyakorlatilag
csak dedikált áramkörökkel valósítható meg, vagy a kép kiolvasásával és utófeldolgozásával.
Azonban a globális összegző egységgel elegánsan megtehető a hisztogramm elkészítése.

Megoldásként használjuk fel a 32. ábra algoritmusát. Azonban most egy lineárisan
növekvő komparálási értékű (az előző példához hasonlóan növekményű) ciklussal
meghatározva a különböző értékek alatt elhelyezkedő értékű cellák számát ( ), egy egyszerű
numerikus differencia számítással ( ) megadható az . szakaszba eső cellák száma,
azaz a végül a kép hisztogrammja.

Az ACE4K chipen nem tehettem meg a példa kipróbálását a globális átlagolás hiánya
miatt. Ezért egy egyszerű példát mutatok be, amelyben az átlagolás pontosságát csupán ~5 bitre

33. Ábra Szürke árnyalatos sorbarendezés közelítése bináris sorbarendezés összegeként.
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34. Ábra Szürke árnyalatos sorbarendezés (alsó él felé), diszkretizált szintekkel közelítve. A chipen
bemutatott példa esetén 6 árnyalat szerepelt.
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Leképzési eljárások
korlátoztam egy cellánkénti véletlen hibaforrással, annak igazolásául, hogy az összegzés
pontosága nem kritikus.
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35. Ábra Hisztogramm meghatározás bináris képek átlagát megadó globális egység segítségével. A kép
mérete 64x64 képpont.

Bemenet
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Összefoglalás
V. Összefoglalás

Megfogalmaztam egy nagyon egyszerű eszközkészletet, amelyre építettem fel a
nemlineáris műveletek repodukcióját. Ezek az eszközök lokális és globális lineáris
transzformációk, konvolúció, komparáció, logikai műveletek voltak. Az eszközök fizikai
implementációjához bemutattam egy egyszerű struktúrát, amely megalkotásakor a hibatűrő
működés és robusztusság volt a legfontosabb szempont. A struktúra minden elemének
kiválasztásához részletes indoklást is fűztem.

A nemlineáris műveletek egy nagy osztályát csoportosítottam és szisztematikus
leképezési eljárásokat adtam minden egyes csoportra. Fontos meglátásnak tartom azt a
gondolatot, hogy elszakadva korábbi CNN megoldások szó szerinti reprodukciójától, az eredeti
feladat újraértelmezésn alapuló megvalósítás számtalanszor hatékonyabbá vált. Végül a pontos
eredmény kiszámítása helyett számos iteratívan közelítő eljárást adtam meg.

A témával foglalkozó szakirodalom áttekintésével bemutattam, hogy az általam
bemutatott metodika az eddig publikáltaknál általánosabb és részletesebb eredmény.

Általában a példákkal kapcsolatban egy fontos következtetést vonhatunk le, nevezetesen
azt, hogy a valós chipek esetén az elméleti eredmények akár gyökeresen más formában érhetők
el. Teljesen egyedi lehetőségeit kell kihasználni minden egyes megvalósításnak, ahhoz, hogy
az a leghatékonyabban működhessen. Így például a bemutatott példák túlnyomó többsége nem
a chip tervezők által eleve betervezett funkciók használatával lettek olyan minőségűek
amilyenek, hanem erősen átprogramozott mikrokódokkal és beállításokkal, amelyek a chip
eredeti dokumentációja szerint illegálisak [118]. Ennek a hátránynak a feloldására hoztam létre
a minimális eszköztárat, amely közös alapot képezhet bármely megvalósításnak. Ezeknek az
eszközöknek az egyszeri és alapos elemzésével, majd szisztematikus használatával egy adott
rendszeren, elkerülhetõ az egyébként mûveletenként jelentkezõ probléma és a heurisztikus
megoldások keresése. De ugyanez az alap használható mûveletek részelemeinek
újrafelhasználásához egy más alkalmazásban, szintén az algoritmus fejlesztési idõt gyorsítva.
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Kiegészítés: Alpha függvények
VI. Kiegészítés: Alpha függvények

A különböző algoritmusokat szimulációs környezetben ALPHA v4.0a verzió alatt
teszteltem, mely az ALADDIN általános fejlesztőrendszer része [47]. A felhasznált template-
ek a szoftver szimulátorra vannak meghatározva, azok optimalizálása a konkrét ACE4K vagy
más CNN-UM chipre szükséges. Ott ahol több azonos értékű, de más orientációjú template
szerepel, ott csak az alapeset adatai és a forgatás leírása szerepel.

Az általánosan felhasznált ALPHA fejléc adata a következőek:

CONSTANT
WHITE = -1.0;
NULL = 0.0;
ONE = 1;
TIME = 10;

ENDCONST;

A_CHIP
SCALARS

IMAGES
LLM1: BINARY;
LLM2: BINARY;
LLM3: BINARY;
LLM4: BINARY;

LAM1: ANALOG;
LAM2: ANALOG;
LAM3: ANALOG;
LAM4: ANALOG;

ENDCHIP;

I. Rutin: Abszolút érték

Alpha rutin

/* Input: LAM1, Output: LAM1 */
/* Felhasznált memóriák: LLM1 */
FUNCTION absvalue;
USE (threshold, d1, d2);
threshold(LAM1, LAM1, LLM1, TIME, WHITE);
scale1(LAM1, LAM1, LAM1, TIME, WHITE, WHITE, LLM1, NULL);
LLM1 := NOT LLM1;
scale2(LAM1, LAM1, LAM1, TIME, WHITE, WHITE, LLM1, NULL);

ENDFUNCT;

Felhasznált template-ek

threshold.tem

NEIGHBORHOOD: 0
Feedback:
2
Control:
0
Current: 0
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Kiegészítés: Alpha függvények
scale1.tem

NEIGHBORHOOD: 0
Feedback:
0
Control:
2
Current: -1

scale2.tem

NEIGHBORHOOD: 0
Feedback:
0
Control:
-2
Current: -1

II. Rutin: Lokális intenzitásváltozás detektálása

Alpha rutin

/* Input: LAM1, Output: LLM1 */
/* Felhasznált memóriák: LLM2 */
FUNCTION locintensitychange;
USE (compare11, compare12, ..., compare18, compare21, compare22, ..., compare28 );

LLM1:= NULL;

compare11(LAM1, LAM1, LLM2, TIME, WHITE);
compare21(LAM1, LLM2, LLM2, TIME, WHITE);
LLM1:= LLM1 OR LLM2;
...
compare18(LAM1, LAM1, LLM2, TIME, WHITE);
compare28(LAM1, LLM2, LLM2, TIME, WHITE);
LLM1:= LLM1 OR LLM2;

ENDFUNCT;

compare11.tem

NEIGHBORHOOD: 1

Feedback:
0 0 0
0 1 0
0 0 0

Control:
-1 0 0
0 1 0
0 0 0

Current: -0.3

compare21.tem

NEIGHBORHOOD: 1

Feedback:
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Kiegészítés: Alpha függvények
0 0 0
0 3 0
0 0 0

Control:
1 0 0
0 -1 0
0 0 0

Current: 2.7

A többi template a két alapeset 45 fokos elforgatottjával kapható meg.

III. Rutin: Lokális maximum, minimum helyek detektálása

Alpha rutin

/* Input: LAM1, Output: LLM1 */
FUNCTION maxlocplaces;
USE (compare1, ..., compare8);

LLM1:= ONE;
compare1(LAM1, LLM1, LLM1, TIME, WHITE);
...
compare8(LAM1, LLM1, LLM1, TIME, WHITE);

ENDFUNCT;

/* Input: LAM1, Output: LLM1 */
/* Felhasznált memóriák: LAM2 */
/* Állandók: TIME: 5, WHITE: -1 */
FUNCTION minlocplaces;
USE (inversion);

LAM2:= LAM1;
inversion(LAM1, LAM1, LAM1, TIME, WHITE);
maxlocplaces;
LAM1:= LAM2;

ENDFUNCT;

Haszált template-ek

compare1.tem

NEIGHBORHOOD: 1

Feedback:
0 0 0
0 3 0
0 0 0

Control:
1 0 0
0 -1 0
0 0 0

Current: -2

A többi template ennek 45 fokos elforgatottjával kapható meg.

inversion.tem
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Kiegészítés: Alpha függvények
NEIGHBORHOOD: 0
Feedback:
0
Control:
-1
Current: 0

IV. Rutin: Adaptív impulzus zaj szûrése

Alpha rutin

/* Input: LAM1, Output: LAM1 */
/* Felhasznált memóriák: LLM1 */
FUNCTION implusefilter;
USE (diffuse);

LocMaxPlaces;
LLM2:= LLM1;
LocMinPlaces;
LLM1:= LLM1 OR LLM2;
diffuse(LAM1, LAM1, LAM1, TIME, Zero, Zero, LLM1, NULL);

ENDFUNCT;

V. Rutin: Gradiens intenzitás becslés

Alpha rutin

/* Input: LAM1, Output: LAM4 */
/* Felhasznált memóriák: LAM2, LAM3, LLM1, LLM2, LLM3 */
FUNCTION sobel;
USE (sobel1, sobel2, inversion);

LAM4:= NULL;

sobel1(LAM1, LAM1, LAM2, TIME, Zero);
LLM2:= LAM2;
inversion(LAM2, LAM2, LAM2, TIME, Zero, Zero, LLM2, NULL);
LAM4:= LAM4 + LAM2;

sobel2(LAM1, LAM1, LAM3, TIME, Zero);
LLM3:= LAM3;
inversion(LAM3, LAM3, LAM3, TIME, Zero, Zero, LLM3, NULL);
LAM4:= LAM4 + LAM3;

ENDFUNCT;

Haszált template-ek

sobel1.tem

NEIGHBORHOOD: 1

Feedback:
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Control:
-0.113 0 0.113
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Kiegészítés: Alpha függvények
-0.275 0 0.275
-0.113 0 0.113

Current: 0

A sobel2 template ennek 90 fokos elforgatottjával kapható meg.

VI. Rutin: Anizotróp diffúzió

Alpha rutin

/* Input: LAM1, Output: LAM1 */
/* Felhasznált memóriák: LLM1 */
FUNCTION rutin;
USE(comp11,comp12,comp13,comp14,comp21,comp22,comp23,comp24,mean1,mean2,mean3,mean4);

comp11(LAM1, LAM1, LLM1, TIME, WHITE);
comp21(LAM1, LLM1, LLM1, TIME, WHITE);
mean1(LAM1, LAM1, LAM1, TIME, WHITE, WHITE, LLM1, NULL);
...
comp14(LAM1, LAM1, LLM1, TIME, WHITE);
comp24(LAM1, LLM1, LLM1, TIME, WHITE);
mean4(LAM1, LAM1, LAM1, TIME, WHITE, WHITE, LLM1, NULL);

ENDFUNCT;

Az impulzus zaj szűrés beillesztése

/* Input: LAM1, Output: LAM1 */
/* Felhasznált memóriák: LLM1, LLM2 */
FUNCTION rutin;
USE(comp11, comp12, comp13, comp14, comp21, comp22, comp23, comp24, mean1,

mean2, mean3, mean4, diffuse);

LLM2:= NULL;

comp11(LAM1, LAM1, LLM1, TIME, WHITE);
comp21(LAM1, LLM1, LLM1, TIME, WHITE);
LLM2:= LLM2 OR LLM1;
mean1(LAM1, LAM1, LAM1, TIME, WHITE, WHITE, LLM1, NULL);
...
comp14(LAM1, LAM1, LLM1, TIME, WHITE);
comp24(LAM1, LLM1, LLM1, TIME, WHITE);
LLM2:= LLM2 OR LLM1;
mean4(LAM1, LAM1, LAM1, TIME, WHITE, WHITE, LLM1, NULL);

LLM2:= NOT LLM2;
diffus(LAM1, LAM1, LAM1, TIME, WHITE, WHITE, LLM2, NULL);

ENDFUNCT;

Haszált template-ek

comp11.tem

NEIGHBORHOOD: 1

Feedback:
0 0 0
0 1 0
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Kiegészítés: Alpha függvények
0 0 0

Control:
0 -1 0
0 1 0
0 0 0

Current: 0.15

comp21.tem

NEIGHBORHOOD: 1

Feedback:
0 0 0
0 3 0
0 0 0

Control:
0 1 0
0 -1 0
0 0 0

Current: -1.85

mean1.tem

NEIGHBORHOOD: 1

Feedback:
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Control:
0 0.5 0
0 0.5 0
0 0 0

Current: 0

A többi template a három alapeset 90 fokos elforgatottjával kapható meg.
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V. FEJEZET CNN-UM Áramkörök Viselkedési
Modellezése
kiválasztott
blokk modellek

Automatikus, adaptív
blokk modell
optimalizáció

Adat útvonal
A CNN hálózatok legfontosabb tulajdonsága a kibontakozó

viselkedésmód, azaz egy új jelenség kiemelkedése ezer-és-ezer

azonos cella együttes működésével.

Ezen jelenségek létét már a tervezés során ellenőrizni kell, amely

a teljes cellatömb szimulációját tételezi fel és így rendkívül

számításigényes, szinte lehetetlen feladatot jelent.

Ennek a problémának a feloldására vezetek be egy új viselkedési

modell optimalizációs eljárást. A felhasználó által biztosított

modell könytárból az eljárás egy szimulációs időben minimális és

pontosságban maximális összeállítást hoz létre. A hatékony

szimulációhoz egy dedikált környezet is elkészült és bemutatásra

kerül.

Egy legyártott és egy tervezés alatt álló áramkörön mutatom be a

módszer hatékonyságát.
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Bevezetés
I. Bevezetés

Ebben a fejezetben bemutatom, milyen elemi fontossággal bír a CNN áramkörök
modellezése. Ennek indokásaként felsorolom azokat az igényeket, amelyek a tervezés során
merülnek fel. A szimulációs pontosság és időtartam kompromisszumának megfelelő kezelésére
pedig egy speciális modellezési és szimulációs eljárást mutatok be, amellyel számos tervezési
igény kielégíthető.

Az áramköri analízis alapvető módszere a hatékony és pontos analóg integrált áramköri
tervezésnek. Ez kapcsolatba hozza az áramköri elemek jellemzőit a teljes rendszer
viselkedésével. Sok más mellett, ezek az összefüggések felhasználhatók hiba és tolerancia
analízisre, modell készítésre, áramköri optimalizálásra és végül, automatikus áramköri
szintézisre. Példaképpen a [45] mutat be egy részletes elemzést a CNN-alapú vizuális
mikroprocesszorok különböző megvalósításairól. Ezek az egyenletek és összefüggések és a
hozzájuk fűződő “know-how”, számottevően lerövidítik a CNN-UM áramkörök tervezési
idejét. Azonban a CNN-UM chipek sikeres tervezése többet kíván egyszerűen néhány
egyenletnél. A teljes viselkedését ezeknek a chipeknek, amelyek ezresével tartalmazzák az
összekapcsolt mixed-signal cellákat, lehetetlen összefoglalni tervezési szabályokba. Ennek
részletes bemutatása meghaladja a dolgozat kereteit, de a legfontosabb okok a következők,
amelyek fényében a CNN-UM tervek időtartománybeli szimulációja elkerülhetetlenné válik:

• Nagyszámú, 2-D elrendezésben található egyedi értékek szoros interakciójáról
van szó. A legutolsó generációs chipek jelet képesek kezelni [74]
amely már közel 4 millió MOS tranzisztort jelent zömében analóg módban
működtetve és természetesen nagyon komplex tér-időbeli adatfolyamot
eredményezve.

• Az igazán érdekes jellege a CNN-nek a kibontakozó viselkedés, azaz nem lehet
extrapolálni a teljes kimenetet és dinamikát a cellatömb egy darabkájából.

• A jelinterakció dinamikus és erősen nemlineáris. Bár az egyedi cellák
dinamikája alacsony rendű, általában első- vagy másodrendű, az együttes
számítási dinamikát egy magas fokszámú nemlineáris differenciál
egyenletrendszer írja le, amelyet nem lehet pontosan megoldani analitikus úton.

• Az áramköri tervezés célja elérni a lehetőség szerinti maximális cella sűrűséget,
a maximális működési sebességet és a minimális energiafogyasztást. Ez
szükségszerűen a legegyszerűbb áramköri megoldásokkal jár együtt és kizárja
másodlagos hatások, parazita elemek kompenzációjának megfelelő
lehetőségeit. Tehát az áramköri nem-ideális jelenségek várhatóan
észrevehetőkké válnak, esetleg lehetetlenné téve a rendszer használatát, hacsak
nem történt meg az előzetes hatáselemzés és megfelelő ellenlépés. Sajnos, a
teljes analitikus kiértékelés nem érhet el addig a bonyolultságig, hogy az
áramköri optimalizálásban szerepet kaphatna.

• A CNN-UM algoritmikus képességei szükségessé teszik olyan funkciók
megvalósítását, amelyek különböznek az egyszerű analóg processzálástól:
analóg memóriák, analóg adatmásolás, stb. [45].

128 128×
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II. Mixed-signal analóg-digitális VLSI áramkörök hibaforrásai

Ebben a fejezetben az analóg VLSI áramkörökben előforduló hibaforrásokat tekintem át.
A téma felvetésével a hibás és pontatlan működés forrásainak sokszínűségére szeretnék
rávilágítani. Az első alfejezetben a hiba fogalmát járom körül különböző szempontok szerint,
ahhoz, hogy a különféle jelenségek megnevezése pontosabb legyen.

A hiba fogalmának értelmezése CNN hálózatok esetére

A hibát és annak finomabb változatait aszerint rangsorolhatjuk, hogy milyen mértékben
okozzák a hasznos információ vesztéségét. A hiba általános fogalmán belül különböztessük
meg súlyossági sorrendben a kritikus hibát, a hibázást, a pontatlanságot és a rendellenességet.

Definíció: 1. A kritikus hiba áramköri eredetű és lehetetlenné teszi az egész rendszert, vagy
egy részének használatát. A hibázáson bizonyos feltételek esetén felmerülő
kritikus hibát értek.

Definíció: 2. A pontatlanság nevezhető "lágy" hibának, azaz az eredmény többé-kevésbé
helyes, de a minősége nem kielégítő. Bizonyos esetekben, egy funkcióra és
hibametrikára értve, okozhat kritikus hibát, azaz a művelet eredménye
elfogadhatatlan.

Definíció: 3. A rendellenes működés olyan eltérés az ideálistól, amely kiküszöbölhető és
ezáltal nem okoz sem hibát, sem hibázást.

A hibametrikák szerepe nem más, mint a kapott eredményről eldönteni, hogy megfelel-e.
Nemleges válasz esetén szükséges osztályozni és számszerűsíteni az eltérés súlyosságát. A
CNN hálózatok megvalósításában alapvetően két szemszögből lehet a hibajelenségeket keresni
és találni: cellaszinten és tömbszinten. Ki kell hangsúlyozni, hogy a hálózat eredményessége a
cellák működésén, pontosabban azok azonos működésén múlik. Tehát a hibakeresés és mérés
egyedileg vizsgált cellákon kezdődik, majd a kibontakozó viselkedéssel és az egyformasági
vizsgálattal válik teljessé. Részletesebben, a kritikus hibákról és rendellenes működésről a
cellák elkülönült vizsgálata ad információt, míg a pontatlanság jellemzése a cellák közti
egyformaság hiányosságaival történik.

Technológia függő szisztematikus és funkcionális hibajelenségek

Egy áramkör hibajelenségeinek forrása vagy időben állandó jellegű és szisztematikus,
vagy véletlenszerű zaj. A gyártás és tokozás során óhatatlanul eltérések alakulnak ki a tervezett
méretektől és egyéb fizikai jellemzőktől, ezek okozzák az időben állandó hibákat. A fizikai
folyamatok sztochasztikus jellege pedig a különféle zajokért felelős.

Szisztematikus források

Egy áramkört felépítő tranzisztorok, ellenállások és kapacitások tulajdonságinak szórása
a legfontosabb szisztematikus hiba (a továbbiakban illesztetlenség) [10]-[15]. Az analízist
nagyban megkönnyíti majd, hogy a paraméterek értékének valószínűségi eloszlásfüggvénye
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mindíg a Gaussi haranggörbét követi. Továbbá az illesztetlenség nagysága jól definiált
függvénye az elemek fizikai méretének és azok távolságának. Ezeket az összefüggéseket a
megvalósítás során használt technológia egyértelműen meghatározza [9]-[15], [27].

A fent említett hibatípus technológiafüggő, azaz bármely azonos technológiájú áramkörre
azonos. A következőkben felsorolom, a teljesség igénye nélkül, a legjelentősebb működtetésből
fakadó hibaforrásokat (azaz tervezésfüggő jelenségeket).

Beállási pontatlanság: A sebesség növelésével egyes elemek kimenetének egyre
hamarabb kell egyértelmű eredményt adni ahhoz, hogy a következő elem helyesen
működhessen. A mindíg jelenlévő parazita terhelések időigényes szimulációja miatt egy adott
működési sebesség garantálása a tervezés során nehezen kivitelezhető feladat.

"Clock-feedthrough, charge-feedthrough": A jelenség a tranzisztorok kapcsolóként való
üzemeltetésénél válik jelentőssé. Forrása a tranzisztor kapuelektródjának és az alatta lévő
vezető rétegnek kapacitív csatolása. Amennyiben a kapun lévő feszültség kapcsolás közben
ugrásszerűen változik, a kapacitív csatolás révén annak nagyfrekvenciás összetevői átjutnak a
vezérelt jelre. Minél gyorsabb az átmenet és minél nagyobb a kapcsoló tranzisztor és a kapcsolt
áramkör kapacitásának aránya, annál nagyobb hiba jelenik meg.

Feszültségesés a hosszú vezetékeken: A gyakorlatban használt vezetőkön folyó áramok, a
vezetők véges ellenállása miatt, feszültségesést okoznak. Tipikusan a táp és föld vezetékek,
valamint a nagy áramot szolgáltató referencia vonalak feszültségesései okozhatnak problémát
[23]. Tekintettel a CNN tömbök nagy méretére, a jelenlévő vezetékek hosszúságából adódóan,
a belső tartományban elhelyezkedő cellák megváltozott feltételek mellett fognak működni.

Hőmérséklet gradiens: A nagyobb kapcsolási sebességgel és nagyobb árammal terhelt
áramköri tartományok jobban felmelegszenek a többihez képest, azaz hőmérséklet gradiens
alakul ki az áramkör felületén. Ennek kiegyenlítetlenségéhez hozzájárul a szilícium nagy
hőellenállása is. Miután számos tranzisztor paraméter hőmérsékletfüggése jelentős, a kialakult
gradiens működési eltéréseket, azaz hibát fog okozni.

Gyakran a tokozás okozta mechanikus stressz hatása sem hanyagolható el [14].
Jellemzésük hibafüggvények és felületek segítségével lehetséges.

Véletlenszerű folyamatok

További jelentős hiba forrása lehet a sztochasztikus vagy “random” folyamatok, zajok
(flicker, termikus) [18]. Kis frekvenciákon a flicker, nagy frekvenciákon a termikus zaj a
domináns. Ezek természetükben véletlenek, mivel értékük nem jósolható meg, csupán
statisztikai jellemzőik. Modellezésük egy párhuzamosan használt áramforrással oldható meg,
mely a megfelelő véletlen zajáramot generálja.

Megjegyzendő, hogy a véletlenszerű hibákkal ellentétben a szisztematikus hibák egyenes
arányban csökkennek a technológia fejlődésével [9].
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III. Viselkedési modellek optimalizálási eljárása

Mint a bevetésben láttuk, az áramköri egyszerűsítés egy pontos és hatékonyan
szimulálható modell létrehozásához elengedhetetlen, mind a másodlagos fizikai hatások
hatásának felméréséhez, mind a megfelelő tesztbeállítások létrehozásához az időigényes
elektromos szimulációk számára. A kérdés ezek után az, hogy hogyan hozzuk létre ezeket a
modelleket és milyen formában használjuk őket (leíró nyelvek, szimulátorok kiválasztása).

Az általam kifeljesztett eljárás a felhasználó által megadott modell blokk prototípusokat
felhasználva egy olyan viselkedési modellt állít össze, mely adott szimulációs idő alatt a
legpontosabban közelíti meg az elektromos szimuláció eredményét. A módszer megnevezése
adaptív heurisztikus blokk modell kompozíció optimalizálás. A modell összeállítása a blokkok
különböző pontossági szinten létrehozott különböző komplexitású modelljeiből történik. A
komplexitás alatt a modellekben felhasznált állapotváltozók és egyenletek számát értem. A
módszer áttekintő blokkvázlatát az 1. ábra mutatja be.

A fenti ábrán látható, hogy az összeválogatott blokk modellek alkotta viselkedési modell
verifikálása az elektromos szimuláció eredményével történik. Érdemes megjegyezni, hogy ez a
időigényes szimuláció nem része az optimalizálási körnek.

Adaptivitás

Fontos kiemelni az eljárás adaptivitását és azt, hogy az eredményként kapott viselkedési
modellek más és más tartalmúak és összetettségűek lehetnek. A különböző minőségű
eredmények igénye a tervezési életciklus összetettségével magyarázható. A teljes tervezés
különböző fázisaiban különböző blokkok és elemek válnak fontossá. Azaz, az éppen használt
szimulációk azokra kell, hogy adjanak pontos eredményt, míg más elemek elhanyagolhatók.
Mivel a megcélzott rendszerek meglehetősen összetettek, ezért jól meghatározott adatútvonalak
és érintett blokkok lényegesen pontosabban modellezhetők akkor, ha a nem használt elemeket

Áramkör

Modell prototípusok
Modellezési eljárások

Modell összeállítás

Numerikus hibaszámítás

Elektromos szimuláció

Szimulációs
idő

Modell szimuláció

Egy összeállítás elfogadása
vagy elvetése

1. Ábra A blokk modell összeállítás optimalizálási eljárás blokkvázlata.

Áramköri partícionálás

Optimalizálási
ciklus

Szimulációs időkorlát

Blokk modell kiválasztás

Viselkedési modell
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csupán nagyvonalakban építjük a modellbe. Végül a tervezés utolsó lépéseként a teljes terv
verifikálása is történhet funkciónként, ismét csak a vizsgált funkciókat kiemelve.

Felmerül a kérdés, hogy a bemutatásra kerülő módszer milyen mértékben támogatja ezt a
fajta adaptivitást. A válasz az, hogy egy megfelelő elektromos szimulációs mintapéldával, az
teljesen automatikusan emeli ki és pontosítja azokat a blokkokat, amelyek hatással vannak a
minta reprodukálására. Azaz, a felhasználónak nem kell manuálisan kijelölni sem
adatútvonalat, sem blokkokat. A blokk modell pontosság adaptációját a következő ábrán
illusztrálom különböző útvonalakra.

Az adaptivitás lehetőségének bemutatására röviden bemutatom az ACE4K chip egyetlen
cellájának egyszerűsítését. Két adatútvonal szimulációja történt meg, egy nem-csatolt template
tranziensé analóg memória olvasással és írással, valamint egy logikai műveleté. A blokkok az
egyszerűség kedvéért maguk a tranzisztorok és azok modelljei a következők voltak:

• Teljes pontosságú modell (HSPICE Level 49).
• Egyszerűsített modell (HSPICE Level 1).
• Viselkedési kapcsoló modell, vezérelt ellenállás kiegészítve kapu elektróda

kapacitásával.
• Szakadás, a kapu elektróda azonban lineáris vagy nemlineáris kapacitásként

szerepel.
• Statikus áramforrás.
• Teljes szakadás, a tranzisztor nem szerepel a modellben.

A modellek kiválasztását a teljes cella szimulációs eredménye határozta meg, nagyon
egyszerű determinisztikus szabályok szerint (pl. ha egy tranzisztor árama szinte nulla volt és
nem változott, akkor az tekinthető szakadásnak, azonban ha a kapuelektródájának
feszültségingadozása jelentős volt, akkor annak kapacitív jellegét figyelembe kell venni, stb.).

Az eredeti áramkör 193 tranzisztort, 601 csomópontot, összesen 734 elemet tartalmazott.
Az első adatútvonalra történt egyszerűsítés a következő változtatásokat okozta: 69 tranzisztor
(12 egyszerűsített modell), 297 csomópont, 384 elem, ezen belül 19 viselkedési kapcsoló, 7
áramforrás, 3 lineáris és 15 nemlineáris kapacitás. A második esetben: 15 tranzisztor (6

partícionált áramkör Blokk modellek Példa útvonal Más útvonal

pontosság kiválasztott
blokk modellek

2. Ábra A blokk modell pontosság (komplexitás) adaptáció illusztrálása. A példa adatútvonalakra az aktív
blokkok lesznek nagyobb pontossággal modellezve, míg a nem értintettek kisebbel.
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egyszerűsített modell), 60 csomópont, 72 elem, ezen belül 10 viselkedési kapcsoló, 2
áramforrás, 1 lineáris és 2 nemlineáris kapacitás.

A redukált áramkörök eredményének hibája gyakorlatilag elhanyagolható volt, viszont a
szimulációs idő és a memória foglalás a felére és tizedére esett le. Tehát már egy ilyen -
modellezés szempontjából - egyszerű esetben is jelentős az elemek szerepe szerinti elkülönülés
és a nem használt elemek kiejtésének lehetősége.

A következő fejezetekben bemutatásra kerül a kiválasztási algoritmus és annak
matematikai bevezetése, a felhasznált numerikus hibametrikák és az optimalizálási módszer.

Modularitás és blokk modell komplexitás

Az alapötlet az, hogy megfelelő komplexitású blokk modellek kerülnek összeválogatásra
egy kellően pontos és gyorsan szimulálható viselkedési modell felépítéséhez. Ennek elméleti
lehetősége adott, hiszen a CNN-UM architektúrák erősen moduláris struktúrák, ezért a blokkok
kapcsolatrendszere fenntartható, míg a felhasznált blokk modellek belső tartalma változhat.
Szerencsére csak úgy lehet elérni magas integráltsági fokot és nagy cellatömböt, ha a cellák
felépítése egyszerű marad. Ebből fakadóan a cellákon belüli blokkok viszonylag egyszerűek és
nem tartalmaznak többet, mint néhány tucat tranzisztort. Ez teremti meg a lehetőségét a
blokkok modelljeinek gyors létrehozását különféle pontossági szinteken.

Legyen a modellezett rendszer, melyben blokkot találunk modellekkel. Ekkor az
. blokk modellje , ahol a pontossági vagy komplexitási szintek. Ezzel a

teljes rendszer leírható formálisan, mint a blokkok összessége:

, (1)

ahol a különféle blokkokhoz rendelhető komplexitások mértéke. Az adott
modellhez tartozó szimulációs időt a blokk modellek összetettsége határozza meg,
akárcsak a modell működésének hibáját: . Ezzel általánosan megfogalmazhatjuk a
kiválasztási feladat célját: a hiba minimalizálását a szimulációs idő felső koráltozása mellett
függvényében:

(2)

Miután a szimulációs idő és a teljes rendszermodell pontossága zömében nemlineáris és
erősen csatolt kapcsolatban áll az egyedi blokkok modelljeivel, ezért nem oldható meg az
optimalizálási feladat ún. “line-search” módszerekkel (pl. legmeredekebb csökkenés követése,
LMS, Newthon-Rapshon). Ezért választottam egy heurisztikus keresésen alapuló módszert,
amelyet egy későbbi fejezetben részletesen bemutatok.

A későbbiekben két származtott jellemző fog szerepelni, ezek a , az összes generálható
rendszerek száma és a különböző blokk modellek száma:
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, (1)

Áramköri partícionálás

A teljes áramkör partícionálása blokkokba az első lépése a modellekkel való munkának.
Ebben a fejezetben megvizsgálom a partícionálás lehetőségeit és az általam javasolt eljárást.

A mixed-signal architektúrák automatikus térbeli partícionálása általánosságban
szükségszerűen tartalmaz előzetes áramköri ismereteket és valamiféle kvalitatív analízist. A
partícionálás célja olyan csoportokba, blokkokba rendezni az áramkör elemi egységeit, amely
blokkokon belül az elemek kapcsolódása igen szoros, míg a blokkok közti kapcsolódás
minimális. A szakirodalomban találhatunk determinisztikus [41] és sztochasztikus [42]-[43]
megközelítéseket is összetett hierarchikus és iteratív módszereket felhasználva. Az
eredményként kapott partícionálás egyfajta globális optimum a blokkok, azokon belüli elemek
és a köztük lévő kapcsolatok számában.

Azonban a CNN típusú analóg és digitális processzor tömbök partícionálása nem épülhet
pusztán a blokkok méretére, vagy a kapcsolatrendszer automatikus követésére. Ennek oka az,
hogy funkcionálisan kritikus elemeket egyszerűen beépíthet egy jelentéktelenebb tartományba
az automatizmus, elfedve azok információtartalmát. Ezért az általános partícionálási probléma
helyett a CNN-UM hagyományosan követett moduláris szerkezetével fogok foglalkozni. A
következőkben ezt a gondolatot követve adok meg egy lehetséges módszert a megfelelő
partícionálásra.

Első lépésként a megvalósításra kerülő áramkör elemei és a szándékozott architektúra
kerül megfeleltetésre. A megfeleltetés iteratívan történhet, egészen a legkisebb funkcionális
egységek eléréséig. A megfeleltetések legfontosabb jellemzője azon elemek szétválasztása,
melyek ismétlődőek vagy egyediek. Ez a megközelítés arra az intuitív megfigyelésre alapul,
hogy a számtaltanszor ismétlődő elemek modelljeit nagyob elővigyázattal kell kezelni, hiszen
a szimulációs időt ezek az elemek fogják alapjába véve meghatározni.

A hierarchia első szintjén, az ismétlődő elemek közt találhatjuk természetesen a
cellatömbböt, a tokozás I/O áramköreit, a különféle átalakítókat. Az egyedi elemek pedig a
referencia és időzítő áramkörök és az egyszerű digitális memóriablokkok lehetnek. Speciális
esetként kell kezelnünk azonban a jel- és tápfeszültség elosztó hálózatokat: ezek struktúrálisan
ismétlődő elemekből állnak, azonban viselkedésük nem-uniform és helyfüggő eltéréseik az
igazán érdekesek. A további hierarchia szinteken minden elem tovább osztódik azon belüli
ismétlődő és egyedi elemekre, mint pl. műveleti erősítők vagy a tranzienst engedélyező
kapcsoló. Végül a legkisebbnek talált elemek kerülnek viselkedési modellezésre, azok
funkcionális jellemzőinek leírására.

A CNN-UM típusú analóg áramkörök egy lehetséges partícionlási eredményét a
következő ábra mutatja be.
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CNN-UM Architektúrák hibamodellezése és alkalmazhatóságuk kiterjesztése 111



Viselkedési modellek optimalizálási eljárása
Modellalkotási eljárások

A partícionálást követően, a kapott blokkok modellezése történik meg. A mixed-signal
áramkörök modellezése egyedi eljárásokat igényel, ellentétben a digitális eszközökkel. Egy
teljesen általános és automatikus eljárás a mai napig nem ismert és legtöbbször nagy
szakértelmet igénylő részben manuális feladat. A CNN típusú áramkörökben a feladatot még
árnyaltabbá teszi, hogy nagyszámú, gyökeresen más jellegű építőelemet találunk meg más és
más típusú viselkedésmóddal. A természetes igény mindegyik jellegének megfelelő
modellezési eljárás kiválasztása. Következésként, egyetlen módszer kitüntetése helyett, számos
megközelítést találtam célravezetőnek. Így a következő technikákat használtam fel
munkámban:

• Fizikai eszközmodellek (pl. MOS tranzisztor, jelelosztó hálózatok).
• Szimbolikus analízis eredményei lineáris és enyhén nemlineáris elemekre

(műveleti erősítő, aktív ellenállás).
• Empírikus makromodellek nemlineáris elemekre.
• Empírikus illesztetlenségi és zaj modellek paraméter illesztési módszerekkel.

Mindezek a tecnikák lehetőséget adnak a különböző pontosságú modellek készítésére és
így felhasználhatók különböző komplexitású modell sorozatok létrehozására.

Mivel a tisztán parametrikus modellek használata értelmetlen egy numerikus szimuláció
esetén, a felhasznált technológia ismerete, az újrafelhasznált elemek és a nyilvánvalóan
jelentéktelen hatások miatt, szemi-paramterikus formájukban kerülnek a modellek tárolásra és
felhasználásra. A különféle paraméterek a felhasználás igényeinek megfelelően

Memóriák

Egység

3. Ábra A CNN-UM jellegű processzorok partícionálása.
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Viselkedési modellek optimalizálási eljárása
helyettesíthetők be az ismert adatokkal. Az ezt követő numerikus egyszerűsítést követően
létrehozott modellek fogják az egész optimalizálási eljárás alapját képezni. Érdemes
megjegyezni, hogy maga az optimalizálási folyamat során ezek a modellek nem változnak és
azokra csupán egyetlen egész szám hivatkozik (ez a értéke).

A megfelelő modellezési eljárás kiválasztása nem egyszerű feladat. Miután a bemutatott
partícionálási eljárás megtartja a blokkok funkcionalitását, ezért a tervező számára a feladat
lényegesen egyszerűbb, mint ha egy automatizmus szolgáltatná a blokkokat. A funkciók és a
modellezési technikák képességei ismeretében egyfajta egyszerű ökölszabály alakítható ki a
feladat elvégzésére.

Hibametrikák

A modell optimalizáció alapja természetesen annak numerikus ellenőrzése, azaz milyen
pontossággal képes reprodukálni a modellezett rendszert. Ezek az ellenőrzések mindíg a teljes
részletességű áramkör szimulációja és a modell eredményei közt történnek, azonos külső
vezérlés mellett. Az összehasonlítás alapját képezi a modellben is szereplő rendszerváltozók
tranziensből nyert időfüggvényei, amelyek gyakran 5-10 görbét jelentenek.

A szakirodalomban túlnyomórészt négyzetes hibametrikát (MSE) találunk, annak
ellenére, hogy számos munka igazolta annak helytelenségét a kvalitatív összehasonlításban. Az
általam kidolgozott kétfajta metrika alapjai a görbeseregek összehasonlítás előtti feldolgozása,
átalakítása. Az első megközelítés közel azonos eredmények esetére alkalmazható és
nemlineáris, adaptív “low-pass” szűrést tartalmaz a kvalitatívan nem szignifikáns részletek
kiejtésére. A második módszer már jóval általánosabban kezeli a problémát és jellegzetes
szakaszokra (töréspontok, tüskék, változatlan szakaszok, stb. sorozatára) bontva a görbéket
valóban kvalitatív összehasonlítást végez. Ez az eljárás olyan esetekben alkalmazható
hatékonyan, amikor erősen leegyszerűsített modellek szerepelnek, akár jelentősen különböző
eredményeket produkálva.

Végül kiegészítésként a szimulációs idő korlátozásából fakadó korlátokat és
lehetőségeket vizsgálom meg és megadom a későbbi optimalizáció célfüggvényét.

Nemlineáris előfeldolgozás

Ebben az esetben a görbék különbsége egy speciális nemlineáris módon számolódik ki.
Az eljárás kidolgozásának motivációi a következők voltak:

• A modell kiválasztás optimalizálása közben egy olyan metrikára van szükség,
amely egy “simább” hibafelületet eredményez, a gyorsabb konvergencia
érdekében.

• A végső numerikus illeszkedés ellenőrzéséhez viszont egy szigorú, pontos
mertika szükséges.

A két igény egyidejű kielégítése érdekében egy kompakt metrikát dolgoztam ki, amely
egy folytonos átmenetet valósít meg a “szűrt” hibaszámításból a “szigorú” esetig. A metrika
egy relatív hibaszámításból és egy Euklideszi különbség operátorból áll össze.

k
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Viselkedési modellek optimalizálási eljárása
A konkrét bemutatás érdekében legyen és a referencia és a modell kimeneti
görbék. A szimulációs idő és az idő indexe. Első lépésként az Euklideszi
különbséget számoljuk ki, amely bevezeti a nemlineáris szűrést elfedve a kisebb fázis hibákat
és tüskéket, általában a nagy-frekvenciás viselkedést (lásd 4. ábra) [69]. Ez az operátor egy új
görbét eredményez, amely a két eredeti görbe legkisebb Euklideszi különbségét fogja
tartalmazni:

, (3)

ahol az a normalizálási faktor, amely az idő dimenzióját a feszültség (áram) értékkel azonos
nagyságrendbe transzformálja.

Végül feltételezve görbét, a teljes átlagos hiba a következő:

, (4)

ahol és az i. referencia és modell kimeneti görbék. az adott referenciák
dinamikatartománya. Az utóbbi tag relatív értékénél fogva lehetővé teszi a különböző
tartományok megfelelő összehasonlítását [70].

Vegyük észre, hogy faktor szabályozza a szűrés mértékét a (3) egyenletben. Általában,
értéke a szimulációs idő és a mért mennyiség arányában határozható meg. Az -val nullához
tartva, a szűrési hatás eltűnik és a pontonként értelmezett MSE összehasonlítás marad meg. Ez
teszi lehetővé, hogy az optimalizálás során a metrika “szigorúságát” változtatni lehessen, eleget
téve a fő motivációknak. Azaz értéke csökkenni fog az optimalizálás előrehaladtával.

Kvalitatív összehasonlítás

Míg a kvantitatív ellenőrzés relatív egyszerűséggel megtehető [35], addig a kvalitatív
viselkedést igen nehéz számszerűsíteni. Tulajdonképpen két görbesorozat hasonlóságát kell
"megmérni", anélkül, hogy pontos fedést várnánk el. Majd a különbség minimalizálásával
elérni a két rendszer lehető legpontosabb azonosságát. Így tüskék, töréspontok, inflexiós pontok
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Viselkedési modellek optimalizálási eljárása
(a továbbiakban marker pontok) szakaszokkal összekötött egymásutániságát kell meghatározni
és összehasonlítani bizonyos numerikus engedményekkel. A kifejlesztett módszer célja kettős,
egyrészt eredménye érzékeny a kvalitatív különbségekre, másrészt lehetőséget ad azonos
jellegű görbeszakaszok azonosítására. A metrika valódi erőssége azokban az esetekben
mutatkozott meg, amikor az összehasonlított áramkörök-modellek közel azonos módon
működtek, de vagy az időskálán vagy rezgési fázisban mutatkoztak eltérések. Itt konkrétan
hullámjelenségekre terjedési sebesség-különbségére és asszinkron oszcillációra gondolok. A
közvetlen összehasonlítás például két ellenkező fázisban rezgő oszcillátorra maximális
különbözőséget adna, noha kvalitatívan a kettő azonosan működik. Ezekben az esetekben a
kidolgozott metrika nemcsak megmutatja a hasonlóságot, de az eltérés milyenségéről is ad
információt.

Az általam kidolgozott módszer a következőkben foglalható össze: elsőként a különböző
markerpontok azonosítása történik meg a görbepárokon, majd a marker pontok sorozatán
történik az összehasonlítás. A markerek szigorúan kötődnek a görbék kvalitatív jellemzőihez,
ezért az abban jelentkező különbségek jelentősen megváltoztatják azok sorozatát. Ezáltal válik
a markerpontokra épülő metrika érzékennyé a kvalitatív különbségekre.

A markerpontok létrehozása hármas célt szolgál. Először, a különböző időlépésekben
történt szimuláció adathalmazát transzformálja át egy közös, absztraktabb formába. Másodszor,
a kompaktabb jellemzés kevesebb számításigénnyel dolgozható fel. Végül harmadszor, a
markerpontok elhelyezkedése, sűrűsége jellemzi a görbék kvalitatív viselkedését. A
markerpontok létrehozásánál egy görbén a következő kritériumokat vettem figyelembe (egy -
vel jelölt markerpont egy időpontot és jelnagyságot tartalmaz, amelyek az alsó indexben
lesznek megkülönböztetve , a görbe általánosan , ahol ):

• Fedettség. A lokális maximumoknak és minimumoknak, valamint az első és
utolsó időpillanat értékeinek markerpontnak kell lenniük.

• Integrális nemlinearitás. Két markerpont és közti . rendű
interpoláció és az görbe különbségének integrálja nem lehet nagyobb

értéknél (megjegyzés.: a . rendű interpoláció esetén korábbi markerpontok
is szerepelnek a együtthatók kiszámításánál).

(5)

• Időbeli felbontás. és közti szimulációs idő kisebb vagy egyenlő

értéknél.
, ahol (6)

• Nagyságbeli felbontás. és közti idő kisebb vagy egyenlő

értéknél.
, ahol (7)
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Az első időpillanatból kiindulva amennyiben valamelyik kritérium sérülne, újabb
markerpont kerül beillesztésre. A nemlineáris kritérium magasabb rendű interpolációs
számítása a kvalitatív leírás javítását szolgálja. Így két függvényen nem csupán a közel egyenes
szakaszok hozhatók párba, de görbült szakaszok is. A 6. ábra mutatja be egy lehetséges
paraméter beállítással kapott szegmentációt három görbepárra.1

A hiba numerikus kiszámításánál a két szegmentált görbe markerpontjainak sorozatát kell
összevetni. A feladat nem más, mint a markerpontok által leírt görbéken azonos szakaszokat
találni, miközben a megfeleltetett szakaszok egymásutániságát megőrizzük. A szegmentált
görbék illesztése már absztraktabb módón tehető meg. Mind az idő-, mind a jelskáláról
feltételezhetjük, hogy közel hasonló, de mégis különböző a két görbén. Az időskála
normalizálása egyszerűen megtehető, csupán el kell tekinteni a markerpontok időpontjától. Az
így kialakuló görbepár már nem tartalmazza a jellegzetességek pontos időpontját, csupán azok
egymásutániságát. A jelnagyság normalizálásához pedig olyan metrikát kell választani az
összehasonlításnál, amely kiejti egy szakasz nagyságát és annak átlagát. Könnyen belátható,
hogy a normalizált variancia és standard deviancia ilyen függvények. A következő egyszerű
folyamatábra mutatja be az összehasonlítás és megfeleltetés lépéseit.

1. A görbék a “Alkalmazási példa” fejezet “current conveyor” áramkörének különböző MOST modellekkel szimulált
eredményei.
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A matematikai formalizmushoz definiáljuk a sorozatok és a szakaszok meghatározását.
Legyen két Na és Nb hosszú marker sorozatok. Legyen a sorozat j. szakasza
meghatározva a kezdőpontjával ( ) és a szakaszban szereplő markerpontok számával ( ):

(8)

A szakaszok közt nem lehet átfedés, sem nem lefedett pontok (hiszen az is egy szakaszt
alkot). Tehát a , ahol M a szakaszok száma, azaz . A feladat
olyan párok keresése a két sorozatból, amelyek hossza azonos, különbségük szórása minimális

, miközben hosszuk maximális, valamint a szakaszok relatív kezdőpontjainak
távolsága szintén minimális (azaz közel azonos sorrendben helyezkednek el
az eredeti görbéken). A megfeleltetett szakaszok által létrejött újabb marker sorozat már lehet
hiányos, megmutatva a nem megfeleltethető szakaszokat. A kapott szakaszok egyezésének
értelmezése egyszerű: a megtalált absztrakt párok azonos jellegű függvény szakaszoknak
feleltethető meg az eredeti függvényeken. Az azonos szakaszok keresése iteratív módon,
változó szakasznagyság keresésével oldható meg a gyakorlatban. Miután a normalizált idő és
nagyság terében kialakult a szakaszok párosítása, megtehető a numerikus ellenőrzés. Ennek
módja a következő. A megfeleltetett szakaszok segítségével az egyik görbét (legyen ’a’) fel kell
építeni a másik görbe (’b’) megfelelő értékű és időpontú darabjaiból. Azaz át kell
transzformálni a ’b’ görbét az ’a’ értéktartományába. Az így létrehozott ’c’ és ’a’ görbék
összevethetőek mennyiségileg, hiszen azonos skálán helyezkednek el. Ott, ahol a kvalitatív
megfeleltetés nem sikerült, ott a numerikus hiba értelmezésre szorul. Miután más jellegű
szakaszokról van szó, a hiba mérhető számtalan módon (pl. a szakaszok időtartamának
különbségével, azon belüli legnagyobb eltéréssel, stb.).

A következő 6. ábra mutat be valós szimulációk eredményén végrehajtott kvalitatív
egyezéseket. Megfigyelhető, hogy a kvalitatív érzékelhető különbégek jelentős eltérést
okoznak a numerikus kiértékelésben.

Szimulációs idő korlátozása

Eddig a legjobb modell összetétel keresésében csupán a végeredmények hasonlósága
szerepelt. Azonban a (2) optimalizálási feladatban a szimulációs idő korlátként szerepel ( )
és mivel egy véletlenszerű modell esetén nem garantált a szimuláció befejezése a megadott
korlát alatt, magának a szimulátornak kell időben korlátozva lennie. Másszóval a szimuláció
minden körülmény közt leáll, akár befejeződött az aktuális modell szimulációja vagy sem. A
kérdés felmerül, ezeket a modelleket (amely szimulációja az időkorlát fölé esne),
automatikusan el kell vetnünk, vagy valamiféle haszonnal járhatnak. A kísérletek azt mutatják,
hogy a második esetre egyértelmű igen a válasz. Ha bármely keresési eljárás információt tud
nyerni az olyan tartományokról is, amelyek ugyan nem lehetnek jó megoldások, de azok
“övezik” a helyes keresési tartományokat, annak eredménye egyértelműen megalapozottabb
lesz.
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Az általam felhasznált “információ” kinyerés módja bevezetéseként fogalmazzuk meg
mit is jelent egy le nem zajlott tranziens: a valójában leszimulált idő ( ) rövidebb, mint amit
eredetileg szándékoztunk (legyen ez ). A kettő közti különbséget egyfajta
tökéletlenségnek, hibának tekinthetjük. Az általam konkrétan alkalmazott formájában ez egy
relatív hibaként jelent meg:

(9)

Vegyük észre, hogy a relatív hiba a numerikus hibához hasonlóan 0-1 tartományban
változhat, amelyet egy állandó 1-es érték tol el az 1-2 tartományba. Ez garantálja, hogy egy
ismert véges idő alatt lezajlott szimuláció modellje mindíg jobb eredményt adjon, mint egy le
nem zajlotté.
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Viselkedési modellek optimalizálási eljárása
Végül a teljes hibametrika, vagy “fitness” érték a következő összeg lesz az optimalizálás
során:

(10)

Optimalizálás

Mint láttuk, a megfelelő hibametrikákkal az elektromos szimuláció és a modell válasza
összehasonlítható. Fontos megjegyezni ismét, hogy a lassú elektromos szimulációra csupán
egyszer van szükség és mint ahogy [69]-ben bemutatják, nem szükségszerűen kell annak
bonyolultnak lennie. Továbbá a blokk modellek azok létrehozásakor kerültek beállításra és
optimalizálásra, a kiválasztási optimalizálás csupán a modell szimulációját és kiértékelését
foglalja magába.

A blokkok hatása előre nem ismert előzetesen és azok kölcsönös kapcsolódása miatt a
kialakuló hibafelület meglehetősen megjósolhatatlan. Ezért egy heurisztikus optimalizálási
algoritmus (a “Simulated Annealing” [40]) lett kiválasztva, hogy megtalálja a szimulációs idő
- pontosság kompromisszum optimumát. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a modell
szimulációs hatékonyság nagyságrendekkel javulhat a megfelelő blokk modellek
összeválogatásával, anélkül, hogy a pontosság számottevően romlana a precíz modellekből álló
rendszerhez képest.

A “simulated annealing” módosított algoritmusa a következő. Határozzuk meg először a
szükséges iterációk számát1:

, (11)

és a szimulált hőmérséklet alakulását2:

, (12)

ahol az iterációk száma -től to -ig.

A másik két lényeges jellemző amit meg kell határoznunk, az a véletlenszerű keresés
hőmérsékletfüggése és az eredmény elfogadási feltételek. Vegyük észre, hogy a egész
számok alkotta vektorok. Ez a körülmény a kiválasztások közti távolság definícióját kívánja
meg, ahhoz, hogy a keresést össze tudjuk kötni a hőmérséklettel. Egy kézenfekvő megoldást
választottam, a Manhattan távolság metrikát. Ennek bemutatásához legyen adva két vektor

és , ekkor a kettő közti távolság:

(13)

1. Nagy áramkörök és sokszoros modellezési szint esetén a maximális iterációszám csökkenhet, akár 100-ad részére.

2. Vegyük észre, hogy a hőmérséklet nem exponenciális, hanem Gaussi haranggörbét követ!
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Viselkedési modellek optimalizálási eljárása
A maximális különbséget, amely maga a keresési ablak, a hőmérséklettel arányosnak
állítottam be a következőként:

(14)

Minden új vektor ennek megfelelően és természetesen véletlenszerűen generálódik az
iteratív keresés közben. Egy további értelemszerű korlátozást kell alkalmazni az újonnan
generált vektorok számára, nevezetesen a blokkonkénti maximális bonyolultsági szintek, azaz
( ).

A másik kritikus jellemzője az algoritmusnak az elfogadási feltételrendszer. Amellett,
hogy minden jobb megoldást elfogadunk, a hőmérséklet függvényében bizonyos
valószínűséggel a rosszabb találatok is elfogadásra kerülnek, ezáltal biztosítva a lokális
minimumokból való kijutás lehetőségét. Ezen feltételek matematikai formája a következő,
amely egy kiválasztási vektort vagy elfogad vagy nem, és az azt megelőző értékét tartja
meg:

(15)

A véletlenszerű keresés és elfogadás mellett, a mindenkori legjobb megoldás szintén
tárolásra kerül, ezáltal a végső eredmény a lehető legjobb az iteráció alatt ellenőrzöttek közül.

Kiegészítésként az ún. reannealing funkciót szintén felhasználtam munkámban. Ennek
során, ha az optimalizálás valamely konvergencia feltétele nem teljesül, a szimulált
hőmérséklet a számított érték fölé emelkedik, így adva lehetőséget a további tágabb keresésnek.
Konkrét formájában, ha az iterációk 1/3-a alatt nem történt javulás az eredményben, a
hőmérsékletet az éppen aktuális érték fölé emeltem 10%-kal.

Végül, a numerikus hibaszámításban szereplő nemlineáris szűrést szabályozó értéke a
következőként alakul:

(16)

Alkalmazási példa

Egy példán keresztül bemutatom mit jelentenek a komplexitási szintek egy adott áramkör
esetére. A később modellezett ACE4K chip egy blokkja fogja ezt a célt szolgálni. A részegység
szerepe a megfelelő feszültség tartása a szinapszisok áramösszegző csomópontján.
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Viselkedési modellek optimalizálási eljárása
Megvalósításában egy II. osztályú CMOS “current conveyor”. Az áramkör vázlatos rajza és a
pontos megvalósítást a 7. ábra mutatja be.

Tekintettel az áramkör egyszerűségére, az alblokkok maguk a trazisztorok lesznek a
példában. Azért, hogy elkerüljem a modellezés okozta esetleges félrevezető lépéseket, egy
egyszerű leírási módhoz folyamodtam, nevezetesen HSPICE modellekhez. Minden elemet -
tranzisztort - két pontossági szinten, “Level 1” és “Level 49 BSIM v3.3” MOST modellekkel
jellemeztem. Azaz minden blokkra , ahol az egyszerűbb és a bonyolultabb
esetre vonatkozik. A referencia görbe elkészítéséhez a VIN bemeneten egy trapezoid stimulust
használtam fel csupán Level 49 szintű modellt használva. Az optimalizálási feladat, ebben a
példában, úgy csökkenteni le a szimulációs időt, hogy a lehető legtöbb tranzisztor modelljét
cseréljük le az egyszerűbb modellre.

Az időkorlátot a referencia létrehozási idejének a felére állítottam be. Az
összehasonlításhoz használt referenciák a kimeneti és a tápvonalak áramfogyasztása volt: IOUT,
IVdd, IVss. Az optimalizálás numerikus adatai a következőek: blokk,
különböző rendszer, különböző modell és iterációs szám. A hiba és a
szimulációs idő változását a 6. ábra mutatja be húsz ismételt optimalizálás során. A hibafelület
jellegének bemutatásaként ugyanazon ábrán látható a minden rendszerre kiértékelt hibafelület.

A különböző futások közel azonos, de néhány különböző eredményt adtak.
Érdekességként megemlítem, hogy az egyik hatékony esetben csupán az M6 és M7
tranzisztorok szerepeltek a pontosabb modellel. Ennek a beállításnak és annak, amikor csupán
egyszerű modellek szerepeltek, a kimeneti görbéit összehasonlítva a megfelelő referenciával
szintén a 6. ábra tartalmazza, mintegy igazolásaként az optimalizálás lehetőségét és
szükségességét is egyben.

Ebből az igen egyszerű példából is belátható, hogy megfelelő blokk modell választással
a szimulációs idő lényegesen csökkenthető nem jelentős hiba mellett (0.05-0.3%). Figyelembe

7. Ábra A példában felhasznált current conveyor sematikus és áramköri megvalósítása.
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Viselkedési modellek optimalizálási eljárása
véve, hogy a bemutatott áramkör az ACE4K chipben 4096-szor szerepel, a körülbelül 20
másodperces optimalizálással nagyjából fél-egy óra takarítható meg a teljes áramkör egy
esetleges szimulációjánál.1

1. A fejezet első felében szerepelt példa az adaptivitásra determinisztikus helyettesítés volt, ellentétben ezzel a példával, ahol
hasonló szabályok nem vezetnének eredményre.

8. Ábra Húsz futási eredmény együttesen látható az a), b) képeken amelyben a “current conveyor”
áramkör tranzisztorainak modell bonyolultsága került optimalizálásra (a különböző színekkel
jelölt görbék egy-egy kísérlet eredményeit jelölik). A c) ábrán a lehetséges modellekre kiértékelt
hibafelület látható. A d) ábra pedig három szimulációs eredményt mutat: az egyik referenciát
(kék), ugyanennek az egyszerűsített, de optimalizált rendszerű szimulációját (zöld) és a csupán
egyszerű modellekből felépített rendszerét (piros).

a) Hiba alakulása 20 kísérlet alatt b) Tm Szimulációs idõk alakulása 20 kísérlet alatt

c) A teljes hibafelület, mely minimumát keressük d) Pontos (kék), optimalizált (zöld), egyszerű
(piros) modellek eredményei
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A Modell Szimulációs Program
IV. A Modell Szimulációs Program

Mint a bevezetésben láttuk, az általánosan használt viselkedési szimulátorok nem
hatékonyak kellően az optimalizálás és a kiértékelés számára. Nyilvánvaló azonban, hogy
minél gyorsabb egy szimulátor, annál bonyolultabb és élethűbb modelleket használhatunk fel.
Ezenkívül elengedhetetlen, hogy az eszköz megfelelően kezelje az algoritmusokat, képeket és
template adatokat.

A modellek használatára több lehetőség adódik, ezért ismét átekintem a jellemző
eseteket: a CNN hálózatok szimulációjára készült áramkör közeli SIRENA [36], algoritmus
orientált ALADDIN [48] vagy SCNN [49], az általános matematikai számításokra alkalmas
MATLAB és természetesen a különféle analóg viselkedési leírónyelvekkel (AHDL) dolgozó
szimulátorok is. A SIRENA alapvető korlátját a kezelhető képek méretében találjuk és abban
hogy, alkalmatlan az algorimusok hatékony kezelésére. Az algoritmus orientált két rendszer
(ALADDIN, SCNN) a viselkedési modellek matematikai apparátusát nem képesek hatékonyan
kezelni, míg az általános MATLAB rendszer képes lenne rá, de túlságosan is lassú a célzott
rendszerekkel összehasonlítva. Az AHDL leírások nagy előnye azok egységessége, azonban
ahogy [72] dolgozatában bemutatásra került, szintén alacsony hatásfokkal szimulálhatóak.

Ezek fényében a dedikált szimulátor megépítése elkerülhetetlennek tűnt, mely a
Behavioral-Level-CNN-simulator (BLCNNS) elnevezést kapta. A következő alfejezetek
foglalják össze a szimulátor jellemzőit.

Általános jellemzők

A programrendszer standard, platformfüggetlen C-ben íródott, ezért mind PC-s, mint
munkaállomás környezetben használható. A szimulátor mag számos jellemzőjét tartalmazza a
modern elektromos szimulátoroknak [29], ezzel az eddig publikált leghatékonyabb CNN
szimulátornak is tekinthető. A szimulációs szintet tekintve a programot nevezhetjük „mixed-
signal” szimulátornak, tekinttel a folytonos és logikai műveletek különböző kezelése miatt. A
szimulátor mag főbb jellemzői a következőek:

• Trapezoid integrálási módszer
• Newton-Raphson sparse-mátrix egyenletmegoldás
• Összetett szimulációs idő vezérlés: automatikus “multi-rate” kezelés: “latency/

wake-up” kezelés, szelektív “route-trace” változó frissítés, automatikus
számítási kapacitás/időlépés egyensúly.

• Illesztetlenség, zaj és érzékenység analízis.

A program maga nem tartalmaz grafikus megjelenítést, adatfájlból adatfájlba történik a
szimuláció. Számos paraméter (pl. hálózat mérete) impliciten része a forráskódnak, így azok
módosítása a szimulátor újrafordításával jár együtt. A modell paraméterek, táblázatok,
template-ek és képek adatfájlból olvasódnak ki és íródnak vissza a magasabb szintű
algoritmusok rugalmas hozzáférésének érdekében.
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A Modell Szimulációs Program
Szerkezetét tekintve a szimulátor numerikus mag mellett tartalmazza a változtatható
partícionálásból származó kapcsolatrendszert és egy nyílt interfészt a különféle blokk modellek
felhasználatára. Miután a blokkok modelljei kiválasztódtak, azok rutinokká alakulva a
forráskód részét fogják képezni. A teljes rendszer fordítása után a szimuláció elindítható a
megfelelő képek és template-ek átadásával. A 9. ábra mutatja be a teljes folyamatot.

Numerikus módszerek

Minden folytonos változó, valamint az idő dupla-pontosságú valós számként deklarált.
Értéktartományaik megfelelnek a modellezett áramkör változóinak. Tekintsük át először a
időben folytonos állapotváltózók egyenleteinek megoldását. A használt leírásmód a csatolt
nemlineáris differenciál egyenletrendszer, melynek általános formája:

, (17)

ahol az ismeretlen változók vektora, a független források vektora,
nemlineáris függvény és a kiindulási állapot értékei. Az egyenletek a

csomóponti áramokra teljesülő Kirchoff törvény alapján íródnak fel (lásd „Modified Nodal
Analysis” [16]) n csomópontra és b ágra:

, , (18)

ahol mátrix elemei lehetnek +1, 0 és -1, azaz a csomópontba befolyó, nem kapcsolódó és
elhagyó áramiránynak megfelelően. Jelenleg minden vizsgált áramkört felépíthetőnek tekintek
vezérelt forrásokból, valamint kapacitív és rezisztív elemekből. A kapacitások áramát azok

Teszt kép és template
könytárak

Blokk kapcsolatrendszer

Blokk modell optimalizálás elõtt

9. Ábra A modellek szimulációjának menete, a dedikált szimulátor felépítésével együtt. A szaggatott
vonallal jelölt blokkok nem részük a folyamatnak, azonban a teljesség kedvéért elhelyeztem őket.
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A Modell Szimulációs Program
feszültségváltozása adja, melyet azonossá téve a rezisztív elemek és független források
áramával a következőket kapjuk eredményül:

, , (19)

ahol a csomóponti kapacitás mátrix és fk a k. csomóponthoz kapcsolt kapacitást töltő áramok
összege. Miután a megoldandó egyenlet egy elsőrendű nemlineáris egyenletrendszer,
megoldása többféleképpen is megtehető. Vagy együttesen („sparse matrix” módszerek) vagy
szeparáltan és iteratívan („wave relaxation” módszerek [17]). Melyek közül az előbbi került
megvalósításra.

Numerikus integrálás

Tekintettel arra, hogy a legtöbb áramköri szimulátor indokoltan alacsony fokszámú
implicit módszert használ integrálási módszerként, a BLCNNS-ben is egy ilyen lett
megvalósítva [29]: a trapezoid formula. Egy x változó következő -edik lépésbeli értékét a
következő egyenlet adja meg, hn idő lépésközt választva:

(20)

Ekkor belátható az elkövetett hibára (LTE), hogy:

, (21)

Mivel a hiba O(h3) nagyságrendű, nagyobb időlépés használható a módszerrel mint az
egyszerűbb explicit vagy implicit Euler módszereknél (hibázásuk O(h2) nagyságrendű).

Nemlineáris egyenletrendszer megoldása

Miután a trapezoid módszer átalakította a nemlineáris differenciál egyenletrendszert
nemlineáris egyenletrendszerré, ennek megoldása következik. A Newton-Raphson módszert
választottam, amely esetén a linearizált egyenletrendszer hagyományos lineáris technikával
megoldható. A modellezéstől eltekintve a szimulátor képes “hagyományos” CNN modellek
szimulációjára is. Ezzel kapcsolatban egyetlen problámával találkoztam, nevezetesen a nem
folytonos nemlinearitást tartalmazó template-ek esetében. A szakadás jelenléte instabillá teszi
a Newton-Raphson eljárást, így teljes inkonvergencia volt tapasztalható. Erre jellemző példa
volt a differencia-vezérelt (“difference controlled”) osztály, amelyben az előjelfüggvény
szerepel nemlinearitásként. Megoldásként explicit integrálási módszer alkalmazását tudnám
elképzelni (pl. negyedrendű Runge-Kutta).

A Newton-Raphson iteratív megoldási eljárása származtatható a visszalépő implicit Euler
módszerből a következőként:
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(22)

Mely megoldását a következő formula adja meg:

, (23)

ahol k a Newton iterációs számláló. Az iterációt a megfelelő konvergenciáig kell folytatni. A
konvergencia feltételei és jellemzői számos helyen megtalálhatók részleteiben. A konvergencia
gyorsabb eléréséhez egy megfelelően megválasztott kiindulási érték (azaz ) sokat segíthet.
A leghatékonyabbnak egy explicit integrálási módszert találtam, amely nem más mint egy
tagú súlyozott predikció1 (a gyakorlatomban m=2, γ1,2 =[0.3935, 0.6065]):

, (24)

A megoldás konvergenciájának numerikus feltétele az LTE becslésén alapszik. Az
elkövetett hiba becsléséhez annak általános formáját választottam, melynek általános formája
egy k. fokú integráló módszerre:

, , (25)

ahol a a fokszám és a pontos módszer függvénye. Mivel a derivált általában
ismeretlen, így meg kell becsülni, mely ilyen osztott differencia közelítéssel („divided-
difference: DD”) tehető meg elfogadható biztonsággal. Lássuk először ennek általános iteratív
formáját:

(26)

(27)

Majd a derivált érékének becslése:

(28)

Végül bevezetve Ek-t mint LTEk közelítését:

1. Számos más predikció is elképzelhető, ezek a módszerek szoros összefüggésben vannak a használt integrálási módszerrel.
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Két fajta előírást használok az LTE k. lépésének (LTEk) maximálisan megengedett
értékére: abszolútat ( ) és relatívat ( ). Melyek felhasználásával kiszámított hibafeltétel a
következő:

(29)

Tehát a kiszámított xn+1 akkor fogadható el, ha teljesül. A teljes rendszer
konvergenciájának jellemzéséhez felhasználható a két hiba aránya: , amely
információval szolgál az időlépés használhatóságáról. Erről a kapcsolatról a következő
alfejezet szól.

Időlépés számítás

Az időlépés választása és módosítása kritikus eleme a hatékonyságnak. Mint láttuk, a
nemlineáris egyenlet megoldások szolgáltatják az információt egy időlépés elfogadhatóságáról.
Értelemszerűen, minél nagyobbak az időlépések, annál hamarabb készen van a szimuláció. Az
alapvető probléma a következő: hogyan növeljük, csökkentsük az időlépést, annak érdekében,
hogy a legkevesebb számítást használjuk fel. A fent definiált aránnyal a következő szabályt
alkalmazhatjuk:

• „r<1” ha nem elfogadható a válasz, csökkenjen az időlépés értékre, ha

nem kisebb egy minimumnál.
• „1≤r≤α” ha „éppen” elfogadható a válasz, maradjon az időlépés.
• „r≥α” ha „bőven” elfogadható a válasz, nőjön az időlépés , ha nem

nagyobb egy maximumnál.

A változók tipikus értékei . Ezzel a technikával a hirtelen időlépés
ugrások elkerülhetők, melyek stabilitási problémákat vethetnének fel.

Látens állapot

Nagy áramkör egyetlen elemének gyors változása esetén elkerülhető a többi elem
szükségtelen újra számítása. Ennek kezelésére a gyengén csatolt elemek elkülönítése és az
elemek „alvási”, látens időszakjainak bevezetése szolgál. Ehhez értelmezni kell olyan
eseményeket, mint például szaturációt elérő változó meghatározását, vagy „alvási” és
„felébredési” feltételeket, konvergencia detekciót. A témáról bővebben a [29] irodalom szól.

Az általam alkalmazott látens állapot - egy változó deriváltjának állandósága - kezelése a
csomópontok deriváltját meghatározó környezeti változók vizsgálatára épül (ún. “fan-in”
vizsgálat). Amennyiben ezek relatív értéke megváltozik, a csomópont feszültségváltozását
meghatározó derivált is változhat, tehát az újbóli kiértékelésre szorul. A kiértékelés hatással
lehet a szomszédos, szintén látens állapotban lévő változókra, ezért a kiértékelés igényét
ciklikusan ellenőrízve kell megtenni, ez a technika a “selective-route trace” módszer. Végül a
konvergencia ellenőrzése az utolsó módszer, amely a szimuláció hatékonyságát növeli. A
rendszer konvergenciája alatt a statikusságot értem, azaz ha minden állapotváltozó minden .
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A Modell Szimulációs Program
alatti fokszámú deriváltja egy abszolút korlát alá csökken, akkor tekinthetjük az áramkört
“leállt”-nak.

Diszkrét idejű szimuláció

Az elemek leírása gyakran frekvencia tartományban történik Fourier transzformáció
segítségével. Diszkrét időlépésekben történő számítások megtehetők a függvények IIR
("infinite impulse response") történő átalakításával [30]. A bilineáris technikával átalakított
szűrők helyettesítik a időben folytonos egyenleteket a szimulációban, ott ahol a számítás
sebessége és/vagy a modell lineáris jellege megengedi (ilyen például a jelelosztó hálózatok).
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V. Esettanulmány: ACE4K chip

Az ACE4K [65] chip modellezésének fontosabb eredményeit fogom ebben a fejezetben
bemutatni. Először rövid összefoglaló található a chipről. Majd az optimalizálási eljárás
részeredményei következnek, végül a modell működésének összehasonlítása következik magán
a chipen történt mérésekkel.

Az áramkör rövid bemutatása

A 10. ábra mutatja be egyszerű formában a chip szerkezetét [65], amely lényegében a
64×64 cellából álló tömböt és a külső, programozásra szolgáló részt tartalmazza. A template és
program memóriák statikus RAM tömből állnak. A template memória nem csupán a template-
ek bináris kódolású értékeit tartalmazza, hanem számos referencia szintjét beállító kódot is. A
program memória egy elemével az összes, működést szabályzó kapcsoló vezérlése lehetséges.
A cellák az FSR CNN modell egy változata szerint működnek, a CNN-UM architektúra számos
elemével kiegészítve (4 bináris és 4 analóg memória, lokális logikai egység, súlyozott
kivonásra alkalmas struktúra). A cellák közti kapcsolat térinvariáns, első szomszédságú, teljes
előre és visszacsatoló mátrixokkal, 8 bites pontossággal programozhatóan (hét bit nagyság +
előjel bit). A cellák működésmódja időben lehet diszkrét vagy folytonos, a feldolgozott adatok
pedig mind analóg, mind binárisak lehetnek.

A chip 0.5 µm-es, egy poly- és három fémrétegű standard CMOS technológiával készült
[39]. Egy cella felülete 102.2 x 120 µm2, míg a teljes chipé 9.145 x 9.534 mm2. A cellatömb
megközelítőleg 58%-át foglalja el a teljes szilícium felületnek. A tápfeszültség 3.3V, míg az
átlagos teljesítményfelvétel 0.8-3W között ingadozik. A tisztán konvolúciós feldolgozás
sebessége 10 µsec alatt van, megközelítőleg 7.3 bit-es pontossággal.

Cella tömb

Program m.
(SCR)

Template m.

DA átalakítók

I/O
Template
bufferek

Globális idözítés

Template
bufferek

referenciák

10. Ábra Az ACE4K chip vázlatos szerkezete.
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Egyetlen cella blokkvázlata a következő ábrán található.

Optimalizálási példa

Tekintettel a teljes tömb szimulációjának gyakorlati kivitelezhetetlensége miatt a teljes
áramkör különböző fontosabb elemei elkülönülten kerültek optimalizálásra. Így a cellák
modelljei tíz különböző tranzienssel kerültek optimalizálásra, melyben csupán egyetlen cella
elektromos szimulációi szerepeltek referenciaként. A jelelosztó hálózatok ellenőrzése
elkülönülten történt a cellatömbtől, azokat egyszerű nyelőkként modellezve. Továbbá a
különböző tömbön kívüli egységek szintén önállóan kerültek feldolgozásra.1

A cellák referencia tranziensének elkészítésében a következő műveleti lépéseket
alkalmaztam: analóg memória kiolvasás és állapot inicializálás, kalibrálás, tranziens
engedélyezés és futtatás, majd eredmény tárolás analóg és bináris memóriákba. Ezek a lépések
lényegében teljesen lefedig a cellák használathatóságát.

Minden blokk, beleértve még a kapcsolókat is, kettőtől négy bonyolultsági szinteken
kerültek modellezésre az optimalizálás előtt. A különböző összeválogatási lehetőségek száma
122,100 volt. A szimulációs időkorlát körülbelül 4-5 percre volt beállítva a teljes tömb
szimulációjára2. A hiba és a modellek összegzett komplexitásának alakulását az optimalizálási
ciklus alatt a 12. ábra mutatja be. A időadatokat a BLCNNS és az HSPICE szimulációra a I.
táblázat tartalmazza.

A végső ellenőrzés összehasonlításaiból három reprezentatív példát tartalmaz a 13. ábra
és 14. ábra. Mint látható, a kapott szimulációs idő csökkenése három nagyságrendű volt az
elektromos szimulátorral összehasonlítva (lásd I. táblázat) mindössze 0.67%-s relatív hiba
árán3. Érdekes megjegyezni, hogy a szimulációt a legbonyolultabb blokk modellekkel is
végrehajtottam és az eredmény nagyjából egy órás futási idő volt, 0.55%-s relatív hibával.

1. Egy lehetséges megoldásként adódik egy kisméretű tömb megépítése, erre idő hiányában nem került sor. Mint azt a valós
áramköri ellenőrzés meglepő pontossága megmutatta, ennek elkészítése várhatóan nem okozna minőségi javulást a
modellekben.

2. A szimulációk egy Enterprise 3500 munkaállomáson történtek (Ultra SPARC 340 MHz).

3. A hibamérés az adaptív szűréssel jellemzett metrika szerint történt.

11. Ábra Egyetlen cella főbb elemei és kapcsolódásuk az ACE4K chipben.
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Tehát az optimalizálási eljárás létjogosultsága megalapozott és a kevésbé használt blokkok
valóban kisebb hatással voltak a teljes viselkedésre, azaz azok jelentős redundanciát
tartalmaztak.

12. Ábra Az összegzett komplexitás és az általgos relatív hiba alakulása a blokk komplexitás
optimalizálás során (a futási idő annak maximumához normált).
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13. Ábra Egy összehasonlítás a BLCNNS (zöld görbe) és az HSPICE (kék görbe) eredményeiről. A görbék
az áramösszegző csomópont feszültségingadozását mutatják.
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TÁBLÁZAT I. Egy cellás futási időadatok összehasonlítása.

HSPICE BLCNNS

Aktív - passzív elemek száma 193/172 30/42

Csomópontok 365 28

Szimulált idõtartam [µsec] 8 8

Inicializálás - tranziens futási idõ ~3 mp / 3 perc 0.5 mp / ~15 msec

14. Ábra A fenti ábrával azonos módón két másik csomópont eredményeinek összehasonlítása. A fenti ábra
az állapot kapacitás, az alábbi az állapot korlátozó bemenetének feszültségváltozását mutatja.
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Valós chipen történő ellenőrzés

A valóban mértékadó ellenőrzés a hozzáférhető chipen történt meg. A chip az ALADDIN
rendszerben történt felhasználásra. Az első példa az illesztetlenségi modellek ellenőrzésére
szolgált. Itt tíz egymást követő inverziót tartalmazott a tesztprogram, véletlenszerű bemenettel.
Elméletileg az eredménynek azonosnak kell lennie a kiindulási állapottal, azonban az
összegzett szórások eredményeként egyfajta “diffúz” eredmény születik. A félrevezető képek
helyett a ki- és bemeneti képpont párokat mutatja be a 15. ábra.

Eltekintve a kisebb különbségektől, a kíváló mínőségű eredmény határozottan bizonyítja
nem csupán a modellezési technika hatékonyságát, de a gyártó által közölt illesztetlenségi
adatokat is. A futási idők összehasonlítását a II. táblázat tartalmazza egy invertálás esetére.

A második példa egy összetettebb dinamikát tartalmaz: egy alacsony térfrekvencia szűrés
bináris kimenettel. Az összehasonlítás alapjai most egy “ideális” CNN szimulátor (ALADDIN)

Szimulációs idõlépések 5ns-10ps 50ns-100ps

TÁBLÁZAT II. Teljes tömb szimulációjának adatai egyetlen nem csatolt template tranziensre.

ACE4K chip BLCNNS HSPICE

Aktív - passzív elemek száma - 122,880/4350 -

Csomópontok - 33,400 -

Szimulált idõtartam [µsec] - 3 -

Inicializálás - tranziens futási idõ ~1 msec / 3 µsec 1 mp / 55 mp kb. két nap

Szimulációs idõlépések - 25ns-100ps -

TÁBLÁZAT I. Egy cellás futási időadatok összehasonlítása.

HSPICE BLCNNS

15. Ábra A képpontonkénti tízszeres invertálás be-kimeneti pontpárjai.

(a) Chip eredménye (b) A BLCNNS kimenete
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és természetesen maga a chip. A bemenetet és a kimeneteket a 16. ábra, az időadatokat a III.
táblázat mutatja be. Mint látható, a chip viselkedése közel helyesen lett szimulálva. Az adódó
különbségek az ideális és a valós eredmény közt javarészt a szinapszisok nemlinearitása, a
szisztematikus illesztetlenség és a tápvonalak ellenállásának következményei.

És végül, a tápellátás modelljének igazolását mutatom be. A tápellátó hálózat egy statikus
ellenálláshálóval és kapacitív bemeneti terheléssel került modellezésre. A tömböt behálózó
tápvonalak azok topológiájuk és ellenállásuk alapján kapták meg végleges numerikus adataikat.
A statikus hálózati modell azért alkalmazható a chip esetében, mert a hálózat időállandója
néhány száz psec cellánként, azaz a CNN tranziens dinamika mikroszekundumos nagyságrendű
változását nem befolyásolja érdemben a tápvonalak dinamikája.

Részleteiben a következőkben mutatom be az alkalmazott modellt. A táp- és földvonalak
tehát ellenálláshálót tartalmaztak a cellatömbben, úgy, hogy minden cella egyetlen
csomópontot jelentett. A tömbhöz kapcsolódó pontok a tömb sarkai és élfelező pontjai voltak,
szintén rezisztív csatolással. A cellánkénti táp- és földpontok értékei egy adott időpillanatban
egyértelműen kiszámolhatók a cellák áramfogyasztása által a rezisztív hálózat egyenleteinek
megoldásával. Kiegészítésként, egy egyszerű RC tagot illesztettem a külső tápfeszültség és a
chip belső kapcsolódása közé. Ez megteremti a lehetőséget a külső táp karakterizálására,
specifikálására. Sajnos a szimulációk egyértelműen nagyon szigorú feltételeket szabtak meg a

TÁBLÁZAT III. Teljes tömb szimulációjának adatai a csatolt template tranziensre.

ACE4K chip BLCNNS HSPICE

Aktív - passzív elemek száma - 122,880/4350 -

Csomópontok - 33,400 -

Szimulált idõtartam [µsec] - 50 -

Inicializálás - tranziens futási idõ ~1 msec / 50 µsec 1 mp / ~18 perc kb. 40 nap

Szimulációs idõlépések - 25ns-100ps -

16. Ábra Egy azonos térbeli alacsonyáteresztő szűrő eredményei idális, a modell és a chip által végrehajtva.

(a) Bemenet (b) Elvárt eredmény (c) BLCNNS kimenete (d) Chip kimenete
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külső táp számára, amely kielégítését szinte lehetetlen megtenni. Ezt a napi gyakorlat is
igazolta. A teljes modellt a 17. ábra mutatja be.

Természetesen a modell ellenőrzése közvetlen feszültségméréssel nem végezhető el.
Azonban a szorzók áramösszegző áramköre tartalmaz egy olyan áramforrást (lásd 7. ábra M7
tranzisztorát), amely közvetlenül a tápvonalra csatlakozik és kis fizikai méreténél fogva árama
nagyon érzékeny annak változására. Ezt az érzékenységet kihasználva megbecsülhetjük a táp
ingadozását bizonyos műveletek közt (szorzó kalibráció és tranziens futás). A kísérlet
eredményét és a reprodukált modell kimenetet a 18. ábra tartalmazza.

A tápelosztó hálózatok modellezése nagyobb sebességű, vagy nagyobb tömbméretű
áramkörök esete megtehető a tokozás induktivitásának figyelembe vételével [13], illetve a
cellák elosztott paraméterű terhelésének pontosabb modellezésével, komplex pólus-zérus
átviteli függvénnyel történő leírással [73].

17. Ábra Táp- és földrendszer modellje.

Külső tápfeszültség Tokozás és a cellatömb kapcsolódása Cellatömb modellje

Vdd

Egy cella

18. Ábra A tápfeszültség esése a teljes cellatömbbön. A chip mérés egy speciális konfigurációval elért
tranziens eredménye.

(a) Chip mérési eredménye (b) A tápmodell eredménye

-12 mV

0 mV

(1,1) (1,1)

(64,64) (64,64)
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VI. Esettanulmány: Kétrétegű CNN-UM

A következő esettanulmány egy fejlesztés alatt álló chippel történt. Ez a chip az ACE4K-
re épülve kétrétegű komplex cellájú CNN-UM lesz [83]. A terv hasonló struktúrájú az
elődjéhez képest, azzal a lényeges különbséggel, hogy két elkülönített cellaréteget tartalmaz
csatoltan cellánként. A komplex cella koncepcióját a 20. ábra mutatja be, annak sematikus
blokkvázlatát pedig a 19. ábra (vö.: 10. ábra). A struktúra különleges jellemzője a cellák
programozható időállandóaránya a két párhuzamos réteg közt ( ).τ1 τ2⁄

19. Ábra A komplex cellás CNN struktúra koncepciója.
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τ2

2. réteg

1. réteg

20. Ábra Egy komplex cella blokkvázlata. A sötéttel jelzett területen elhelyezkedő programozható
áramtükör teszi lehetővé a 2. réteg időállandójának változtatását.
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Szimulációs eredmények

A legyártott chip hiánya miatt néhány érdekes jelenség ellenőrzése történt meg, amely a
kétrétegű CNN rendszerekben jelenik meg. Ezek a jelenségek a következők voltak: “travelling
wave”, “spiral wave”, speciális “pattern formation” és aktív kontúr detekció [88]. Az első és
utolsó példákat választottam ki bemutatásra. Az áramkör modellezése az ACE4K chipéhez
hasonlóan történt.

Travelling wave

A “travelling wave”, azaz az utazó hullámfront, a gyorsabb rétegen alakul ki (1. réteg).
Mindkét rétegen egy-egy azonos trigger hullám indul el, azonban az első rétegen haladó lassabb
hullám elérve egy bizonyos méretet, kisüti a gyorsabb réteg azonos pozícióban lévő celláit.
Ezáltal alakul ki a gyorsabb réteg hullámfrontja. Ennek a hullámnak a szélességét a két réteg
csatolása és a rétegek időállandójának aránya határozza meg.

A szimulációk eredménye azt mutatja, hogy az elvárt időállandó arány jelentősen
lecsökkent, a parazita kapacitások és az állapot határoló véges átmeneti ellenállása miatt. Az
eredmény keskenyebb hullámszélesség. A felhasznált illesztetlenségi és zajmodellek a
továbbiakban azt mutatják, hogy 4-5 cellányi hullámszélesség alatt instabilitás jelenkezik, azaz
a hullámfrontok szétestek. Egy reprezentatív példát az elvárt és szimulált eredményekkel a 21.
ábra mutat be.

Aktív kontúr detekció

Az aktív kontúr detekció egy kombinált diffúzió és trigger hullám alapú eljárás marker
ponttal megjelölt területek kontúrjainak meghatározásához. A bemutatásra kerülő első lépés a
megjelölt terület rekonstrukcióját mutatja be. Az első réteg kiindulási állapota és bemenete egy
zajos szürke árnyalatos kép, melyen a diffúziós zajszűrés fog lezajlani. A második réteg
tartalmazza a marker pontot, amelyből indul ki a rekonstrukciós trigger hullám. Az első réteg
fogja megakadályozni a második réteg hullámterjedését egy bizonyos szürke árnyalatú szint
alatt. Eközben a rekonstrukciós hullám kiemeli az első réteg árnyalatos képének megtalált
területét.

A szimulációk azt mutatják, hogy a művelet meglehetősen érzéketlen az illesztetlenségre
és zajokra. Ennek ellenére három korlátozó tényezőt találhatunk: (i) A vékony 1-4 képpont

21. Ábra “Travelling wave” szimulációinak eredményei egy ideális rendszeren (a-b) és a BLCNNS
szimulátoron.

(a) 1. réteg (b) 2. réteg (c) 1. réteg (d) 2. réteg
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szélességű vonalak rekonstrukciója (lásd az előző példát). Azonosan az 1-2 képpont méretű
marker pontok instabil triggerelése. (ii) A diffúziós zaj szűrés véges alkalmazhatósága annak
erős instabilitása miatt (gyakorlatilag csupán előrecsatolt formában alkalmazható). (iii) Végül
a tápvonalak feszültségesése miatti térvariáns rekonstrukciós szürke árnyalati érték.

Egy konkrét példa bemenetét és marker pontját a 22. ábra, a művelet elvárt és a
modelleken kapott eredményét a 23. ábra mutatja be.

22. Ábra Az aktív kontúr detekció példájának kindulási képei.

(a) 1. réteg (b) 2. réteg

23. Ábra Aktív kontúr detekció elvárt (a-b) és a BLCNNS rendszeren kapott eredményei (c-d).

(a) 1. réteg (b) 2. réteg (c) 1. réteg (d) 2. réteg
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VII. Összefoglalás

A fejezet elején bemutattam, milyen nehézségeket jelent egy összetett CNN-UM típusú
tömbprocesszor szimulációs ellenőrzése a tervezés során. A probléma megoldására
kidolgoztam egy szimulációs időkorlátozott viselkedési modell optimalizálási technikát és egy
dedikált szimulátort. Bemutattam a pontos motivációkat, áramköri partícionálásról
megjegyzéseket tettem, és egy gyakorlatias megközelítést dolgoztam ki, az automatikus és
adaptív blokk modell optimalizálási eljárást és a dedikált szimulációs rendszert.

Esettanulmányként bemutattam egy igen nagy integráltsági fokú CNN-UM chip
modellezését. Ezen keresztül demonstráltam az automatikus optimalizálás hatákonyságát:
három nagyságrendnyi gyorsulást értem el az elektromos szimulációkhoz képest, minimális
hibanagysággal. Az eredmények nem csupán az elektromos szimulátorhoz, de a valós chip
működéséhez is összevetésre kerültek. Az összehasonlítás kvalitatívan pontos eredménye
egyértelműen igazolta a módszer létjogosultságát. Egy másik példa kapcsán előrejelzéseket
fogalmaztam meg egy tervezés alatt álló kétrétegű CNN-UM áramkörről.

A kifejlesztett szimulátor olyan hatékonyságnövelő eljárásokat tartalmaz, amely minden
modern áramköri szimulátort jellemez és a mai napig CNN szimulátorokkal kapcsolatban nem
publikáltak. Ezáltal a BLCNNS rendszer az eddigi leghatékonyab CNN szimulátorrá vált.

Eltekintve a konkrét modellezési példáktól, a bemutatott modell komplexitási
optimalizálási eljárás alkalmazható minden olyan mixed-signal áramkör esetén, amelyben a
részelemek ismeretlen hatással vannak a rendszer-szintű viselkedésre. A módszer alkalmas
teljes rendszerek verifikálására és képes automatikusan beállítani a viselkedési modelleket az
áramköri elemekre és felhasználási módokra lényegében alkalmazói interakció nélkül.
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VI. FEJEZET Összefoglalás és
Alkalmazási területek
Munkám alkalmazhatósága az áramköri tervezés kezdeteitől egészen a kész áramkörök
hatékonyabb kihasználhatóságáig terjed. Dolgozatom eredményeit és módszereit alkalmazva
minőségileg hatékonyabb áramköri specifikációk és ellenőrzési módszerek fogalmazhatók meg
az eddig hozzáférhető eljárások helyett.

A szimbolikus hibamodellezés és az áramköri viselkedési modellezési technika célja:
hatékony eszközt adni a tervezők kezébe, mellyel már az áramköri tervezés közben
kiértékelhető a tervezett áramkör várható rendszerszintű teljesítménye, lényegesen
lecsökkentve ezzel a hagyományos áramköri szimulációs technikák biztosította szimulációs
időt. Lehetővé válik továbbá az áramköri elemek specifikációja gondosan megválogatott
algoritmusok elemzésével. Hasonlóképpen, az áramköri tervezés korai fázisában megítélhető,
hogy az áramkör megfelel-e majd az elvárásoknak. Másrészről, a már megépült chipek utólagos
vizsgálata fényt deríthet elhanyagolt, de hasznos működésmódok létére, megfoghatalan
hibaforrások azonosítására, valamint segítséget ad azok célszerűbb felhasználásához: így a
viselkedési modellek alkalmasak a nagy futásigényű template optimalizációs eljárások helyes
kiindulási értékeinek meghatározásához. A módszerek alkalmazásával bemutatom, hogy
milyen úton lehet haladni a jövőben ahhoz, hogy a VLSI megvalósítások hibatűrőbbek és
megbízhatóbbakká váljanak.

Az áramköri implementációs eljárások, azok konkrét gyakorlati haszna mellett elősegítik
a tervezés alatt álló chipek specifikációjának megfogalmazását. Az általam kidolgozott
algoritmuscsomag erre a célra tudomásom szerint az eddig publikált legösszetettebb
szisztematikus eljárás. A témakör gyakorlati eredménye még az is, hogy számtalan esetben egy
template művelet megvalósítása a fizikai áramkörrel sokkal célszerűbben tehető meg
visszanyúlva az áramköri implementációhoz, mint egy általános CNN szimulátorral helyesnek
talált megoldás szolgai lemásolása (pl. képek szélsőértékének meghatározása nemlineáris
template művelet helyett szukszesszív approximációval, vagy pedig a szürke árnyalatos
sorbarendezés megvalósítása szintén közelítéssel).
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Személyes szerencsémnek tartom, hogy az ACE4K chipet tervezőkkel
együttműködhettem. A következő generációs chip tervezésében már számos módosítást
javasoltam, melyet az áramkör tervezők elfogadtak és beépítettek a közelmúltban legyártott
ACE16K architektúrájába [20]. Ezen módosítások mindhárom téziscsoport tapasztalatán
alapulnak.
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