
3't

\ \l /l

Implementações Sistólicas
de Redes Neurais Artificiais

Mana Aparecida Marfins de Paula

DISSERTAÇÃO APRESENTADA
AO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DA

UNIVERSIDADE DESAO PAULO
PARA A

OBTENÇÃO DO GRAU DEh'MESTRE
EM

MATEMATICAAPLICADA

Curso: Mestrado em Matemática Aplicada
Área de Concentração: Ciência da Computação

Orientador: Prof. Dr. Siang Wun Song

DuraTtte a elaboração deste trabalho a aluna .foi bolsista CAPAS

São Paulo, dezembro de 1996. . .. il

/

D



Implementações Sistólicas
de Redes Neurais Artificiais

Este exemplar corresponde à redução final
da dissertação devidamente corrigida

e defendida por Mana .Aparecida Marfins
de Pattla e aprovada pela comissão julgadora.

São Paulo, 16 de dezembro de 1996

B anca Examinador a

e .Prof. Dr. Siang Wun Song - llVIE-USP

e Prof. Dr. Flávio Correm Sobres da Silvo. - IME-USP

e Prof. Dr André Clarlos Ponce cle Leon F. de Carvalho ICMSC USP



Resumo

f\ simulação de i'odes neurais artificiais grandes en] conlputadoies se(liienciais gasta
muito tempo de computação. Pot isto, grandes esforços têm sido dedicados a inlple
nientação paralela de ienes neutais. .4 implementação sistólica é unia boa solução para
a implementação paralela de redes neurais, pois pode superar problemas de comtini(anão,
gerados pelos neurónios altamente interconectados. Neste trabalho são descritos três al.
goritmos sistólicos para a implementação de pedes neurais: ,4/gori/mo de B/ayo/HuraZ
jutiliza uma arquitetura em arras sistólico 2D para implementar a fase de reconheci-
mento da rede de Hopheld, através de um arras com Ar2 células para unia rede com Ar
neurónios), 4/Pari/mo de Cbz172g eZ a/. (propõe um projeto sistólico para a implementação
da fede BacÂpz'o/uagaZÍorz cona treinanlento supervisionado em grupo, utilizando um ar7'ay
sistólico 2D para cada matriz de pesos), H/goríÍnio de /\'urze/Hwang (utiliza como arquite-
tura um arras sistólico em anel proglamável, baseia-se no modelo genérico que representa
as operações para a maioria das redes neulais). Estes algoritmos foram analisados em
relação ao tempo e ao número de processadores necessários para se executar iterações
das redes de Hopfield e Bac#propagaZíorz. O algoritmo sistólico de ltung/Hwang fol im-
plementado utilizando a máquina paralela ParsyZec PowerÀ'p/ore7. O presente trabalho
descreve a simulação deste algoritmo para a rede BrzcÃpropagaíáorz, a fim de verific.tr o
funcionamento do algoritmo sistólico.

Abstract

Simulation of largo artificial neuras networks in sequential computers takes much com-
puting time. Therefore large e#orts have beell dedicated to the parallel implementation
of neural networks. The systolic implementation is a good solution to the paiallel imple-
mentation of neural networks, because it can overcome communication problems caused
by highly interconnected neuions. This work describes three systolic algorithms to im-
plement neuras networks: B/ayo/#a7'aZ a/gorif/im (utilizes a 2D systolic arras aichitecture
to implement the recall phase of the Hopfield network, through an array of ]V2 cells for a.
network of N neurons), Chung ei a/. a/goríí/zm (proposes a systolic design to implement
the Backpropagation netwoik with batch supervised training, using a 2D systolic array for
each weight matrix), /turzg/Hwarzg a/goríf/zm (uses a rins-structured programmable syste.-.
lic array, it is based on a general model that representa the operations of most of the negral
networks). These algoiithms were analysed with iespect to the time anel numbel of pro-
cessors needed to execute iterations on the flopfield and Backpropagation networks. The
l<ung/Hwang systolic algorithna was implemented on the Parsytec PoweiXplorei parallel
machine. This woik describes the simulatiort of tais algorithm for the Backpropagation
network, in ordem to verify the working of the systolic algolithm.
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Capítulo l

Introdução

O surgimento das redes neuiais artificiais provavelmente tenha sido em 1943, com
artigo de Warren N'lcCulloch e Walte] Pitts li81. Neste trabalho, foram mostrados tipos
simples de redes neurais que poderiam, a princípio, processar qualquer função lógica ou
aritmética 161.

Redes neurais têm recebido bastant.e atenção da comunidade científica em todos os
aspectos: teórico, de simulação, implementações físicas e aplicações. O crescente interesse
deve-se, em grande parte, aos seguintes fatores: desenvolvimento de novos modelos e
algoritmos de redes neurais; avanços tecnológicos no projeto de circuitos integrados e
necessidade de encontrar melhores soluções para problemas com dificuldades de serem
resolvidos cona técnicas tradicionais de programação jll.

Anualmente, há uma ampla aplicabilidade para as redes neurais. Destacam-se alguns
exemplos como: processamento de sinais, reconhecimento de padrões, diagnóstico médico,
conversão de exto em representações fonéticas, sistemas de controle e reconhecimento da

Rede negral é uma estrutura de processamento de informação distribuída e paralela.
Consiste de elementos simples de processamento, altamente intelconectados, denominados
neurónios ou nós, que possuem uma única saída e diversas entradas. O sinal de saída é
ramificado e transmitido a outros neurónios. O processamento dentro de cada neurónio
é completamente local, ou sqa, deve depender somente de sinais de entrada correntes e
valores armazenados na memória local do neurónio l61.

«zlslL

Pesos são associados às conexões entre os neurónios. O valor do peso enfie dois
neurónios determina a contribuição da saída de um neuiõnio en] outro. A aprendizagem
da rede é obtida pela atualização destes pesos

O funcionamento de uma fede neuras é dividido em duas fases: /ase de íre nrzm.e?zZo e
/ase de recon/zecíme7zlo. Inicialmente, na fase de tieinamento. os pesos são ajustados, e a
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rede é treinada. .\ seguia. iia fase (lc ieconhecinleilto. respondendo a estímulos de entrada.
os valores de ativação dos neurõi)ios da fede sào itciativaniente atlializados. produzindo
as correspondentes respostas de saída

O treinamento é realizado pela aplicação sequencial de vetores de entrada. en(luanto
o ajuste de pesos é feito de acordo com um procedimento pré-deterrllinado. Durante o
tieinamento, os pesos da fede convergem gradualmei)te a valores tais (lue, para (afia vedor
de entrada é produzido o vetor de saída desejado

Existem diversas configurações de redes neurais. Para descrevê-las é proposto um
made/o gerzérÍco j141, numa tentativa de representar características em com]m] destas con-
figurações nas fases de reconhecimento e treinamento

Neste trabalho duas configurações mais populares de redes lleurais sã.o descritas: a
fede BacApropagaZÍolz e a fede de Hophcld.

A arquitetura da rede /3ac#p70pagaZ on é um projeto hierárquico consistindo de ca-
madas de neuiõnios completamente interconectadas. O naétoclo de treinamento da rede
consiste no método do gradiente descendente para minimizar o erro quadrático total na
saída da rede.

A rede de Hopfield é uma rede rec07'rerzZe, pois há saídas da I'ede alimentando entradas
da rede. Após aplicar uma nova entrada na rede, a saída é calculada e enviada de volta
para modificar a entrada. A saída é então recalculada, e o processo é repetido novamente.
Para uma rede esZát;e/, iteiações sucessivas produzem menores alterações nas saídas até
que se tomem constantes.

A simulação de redes neurais grandes em computadores sequenciais gasta muito tempo
de computação. Poi isto, grandes esforços têm sido dedicados a implementação paralela
de redes neurais l3j.

Existem diversas fornaas de realizar paralelismo na implementação de pedes neurais,
que irá depender das iestiições impostas pelo hardware e pelo algoritmo em particular a
ser implementado. Uma diferente estratégia cle comunicação deve sei utilizada, conforme
o paralelismo escolhido para o algoritmo.

No intuito de comparei diferentes implementações paralelas de redes ileurais, algum
procedimento padrão de medida é necessário. Destacam-se dois tipos de indicadores de
velocidade. O primeiro tipo são medidas de velocidade gerais (conexões por segundo) com
informações adicionais do modelo da fede e tamanho clo problema. Do segundo tipo são
os berzcÀmarX;s, com aplicações implementadas de tamanho específico.

A implementação sistólica é uma boa solução para a implementação paralela de redes
neurais, pois pode superam problemas de comunicação, gerados pelos neurónios altamente
interconectados. Além disto, a computação em redes neurais pode ser representada poi
multiplicações de matriz-vetar, e algoritmos sistólicos clássicos podena ser utilizados para

9



iinplenlent.á-las l:31.

O modelo sist.óli(-o ó ]m] dos es(luemas (le projeto digit.al apropriado pala o parale-
lismo maciço. tiil critério essencial ein ienes iteurais. .Xs vantagens (lo baixo (unto. alta
densidade. dispositivos VLSI de alta velocicla(le e facilidades C'.XD fazem a implenaent,ação
sistólica de pedes neuiais em post-ilha muito atrat.iva j121

O modelo sistólico, introduzido em 1978 por lÇuilg e Leiserson, é Rira poderosa. ferra
menta para a execução de algotitmos paralelos, implementados em pastilha. A aiquitetura
sistólica é organizada como uma rede com grande número de células localmente interco-
nectadas. Cada célula desempenha uni cálculo simples e então transmite seu resultado a
outras células vizinhas, após um ciclo cle relógio j211.

As células operam em paralelo sob o controle de um relógio global, ou se.ja, elas sáo
totalmente sincronizadas: algumas computações são desempenhadas ao mesmo tempo pela
rede, e algumas instâncias do mesmo problema podem ser transmitidas em pi?)e/{zze pela
i'e e

Neste trabalho sã.o descritos três algoritmos sistólicos para a implementação de redes
neurais. Procura-se enfatizar apenas o aspecto algorítmico das implementações.

8 4/gor Zmo de B/ayo/Rural: Utiliza uma arquitetura em ar7ay sistólico 2D pala im-
plementar a fase de reconhecimento da fede de Hopfield. Através de um arras com
/V' células para uma rede com /V neurónios l21. A arquitetura permite o pape/ílzárzg
de 2/V padrões de entrada no arras, o que torna a ehciência máxima.

8 H/goziínto de (l:hzlng eí a/.: Este algoritmo l31 propõe um piojeto sistólico para a
implementação da fede Bac#propagaíí071 com treinamento supervisionado em grupo.
Utiliza-se de L arrais sistólicos 2D para redes com Z, camadas (seno contar a ca-
mada de entrada). A conexão entre uma camada com A./ neurónios e outra com Ar
neurónios é representada pol um arras sistólico com a,/ # Ar células.

8 ÁJgoríZmo de /\'uzzg/Hwarzg: Utiliza como aiquitetura um a//ay sistólico em allel

programável. Baseia-se no modelo genérico que representa as operações para a mai-
oria das redes neurais, tanto na fase de aprendizagem como de reconhecimento j141.
Este algoritmo merece destaque especial pela sua generalidade cle poder implementar
várias configurações de redes neurais e ser de fácil implementação.

Estes algoritmos falam analisados em relação ao tempo e ao número de piocessadoles
necessaiios para se executam iteiações das pedes de Hopfield e BacXproprlgafíolz.

Cada passo do algoiitnio será contado após a execução de uma operação N'IAC (multi-
plicação e soma) en] cada célula da arquitetuia do algoritnio considerado. O intervalo de
tempo considerado ])aia un] passo corresponde ao período de pulsação do relógio sistólico.

3



(lesde (lue os nlo(tolos sistóli(os sào síncioiios e os dados são tio(a(los entre as células a
ca(la pulso do ielogio

O algoritnlo sistólico dc l<ulig/flwang jlal foi implenlent.ado elll traballlo (le iniciação
científica. utilizan(lo a niá(quina paralela ParsgZec F'otpci.V/)/or'e/. O presente trabalho
descicve a simulação deste algoritnao p?\ia a rede BacApr'apaga/zoiz. /\ ai(luitetui'a escolhida
é de um único anel sistóli(o que executa as operações relata\as a todas as catlladas da rede
Para verificar o fuiicionaineilto do sistema implementado, foram consideradas ienes neurais
para implementar algumas funções cle valores binários.

A seguir, está um sumário dos assuntos abordados em cada capítulo deste trabalho:

C'ap. /: Introdução

Caf). i?: Noções fundamentais dc pedes neurais e as configurações das redes Brzck;)ro-
pagafí072 e de Hopfield.

Ca/). 3: Conceitos básicos em paralelismo, medidas de desempenllo em redes neuiais
e modalidades dc paralelismo na implementação de redes neurais.

aap. ,g: Conceitos do modelo de computaçã.o sistólica. algoritmo de Blayo/Hurat para
a rede de Hopfield, algoritmo de Chung et al. para a rede Backp70pagaííorl e uma breve
descrição de outros algoritmos sistólicos pala redes neurais encontrados na literatura.

Cap. .5: Algoritmo cle l,iung/Hwang e simulação deste algoritmo na máquina paralela
ParsULec PouerXplorer.

Oap. 6: Tempos e características dos algoritmos para as redes Backp7'apaga/áon e de
H op field .

C'ap. 7: Collclusões



C:apítulo 2

Conceitos fundamentais em Redes
]Neurais Arti6ciais

Neste capítulo, são discutidos alguns conceitos básicos em Redes Neurais Artificiais.
Um modelo genérico é descrito, nas fases de reconhecimento e treinamento, numa tentativa
de iepiesentar características comuns de diversas configurações de Redes Neurais Artifici-
ais. A seguir, são apresentadas duas configurações mais populares: Rede Backplopagation
e Rede de Hopfield. Os conceitos aqui abordados foram retirados das referências: 1261, 171,
l61, j141, j191, 151, por conterem uma descrição simples e clara.

2.1 O protótipo biológico

As Redes Neurais Artificiais (RNA's) surgiram inspiradas na estrutura e funciona-
mento do sistema negral biológico. Na verdade, o corrente nível de entendimento do
cérebro e da mente é tão primitivo (lue as RNA's não podem ser consideradas como base
idas no funcionamento do cérebro humano 1261.

Em muitos casos, é necessário descartar a plausibilidade biológica. O cérebro torna-se
uma metáforas certas características de RNA's são organicamente impossíveis ou requerem
suposições improváveis sobre a anatomia e funcionamento do cérebro. Porém, com as
devidas precauções, pode sei proveitoso tei algum entendimento sobre o sistema neuras
biológico, que por sua vez desempenha com sucesso tarefas a que as RNA's somente
aspiram 1261.

O sistema nervoso humano é constituído de aproximadamente 10i2 células nervosas
denominadas ne2zrónáos. Há também um grande número cle conexões entre eles, talvez
1000 conexões por neuiânio en] média. dando un] total de 10ls conexões no cérebro j191.

O neurónio possui um núcleo denominado soma ou corpo da cé/it/a. várias ramificações

b



Figura 2.] O iteulõnio artificial

denominadas derzdríÉos (entradas) e uma única líbia nervosa chamada azólzÍo (saída). O
axõnio ramifica-se e coilecta-se a outros neurónios (ou músculos), e cada uma destas
conex(5es é uma s napse. As sinapses podem estar localizadas diretamente no corpo da
célula ou nos dendritos do neurónio subseclüente.

\ transmissão de um sinal de uma célula a outra em uma sinapse é um complexo
processo eletroquímico, no qual substâncias transmissoras são liberados do lado remetente
da junção (conexão). O efeito é aurllentai ou diminuir o potencial elétrico da célula
receptora. Se este potencial alcança um limiar, um pulso ou um poíerzcáa/ de anão de
intensidade e duração fixas é enviado através do axõnio desta célula receptora. Então
diz-se que esta célula está alada. O pulso é transmitido, através das diversas ramificações
do axõnio, às sinapses de outras células.

O cérebro poderia hão ser tão interessante sem sua capacidade de adaptação e aprendi-
zagem. Existem, basicamente, duas formas em que a adaptação ocorre: pela mudança na
estrutura e nas sinapses. A primeira ocorre somente no início da vida humana. A mudança
nas smapses ocorre através de toda a vida. As RNA's também não são muito interessantes
poi elas próprias. Um grande número de neurónios artificiais são necessários para com-
putaçoes interessantes. Pela naudança na estrutura de conexões e regras de adaptação é
possível mudar radicalmente o tipo de coiiiputação na rede j191.

Neste trabalho, nenhum enfoque será dado em redes neurais biológicas ou sua simulação
por RNA's. Porém, serão usados termos da nomenclatura das redes biológicas para definir
elementos das RNA's, já que tais termos são mais sucintos e usados na literatura. Então.
onde estiver escrito: neurõrlio, sinapse, rede neural, etc, subentende-se que são conceitos
em Redes Neurais Artificiais.

2.2 O neurónio artificial

O modelo simplificado de um neurónio é mostrado na Fig

Um conjunto de entradas é aplicado ao neurónio, elas podem ser representadas pelo
vetou X =(zl,z2,...,z/v). O neurónio também possui uma e?zírada crferna ou/ímiar0.
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Figura 2.2: R.ede negral cona duas camadas

Cada sinal de entrada ai é multiplicado pelo peso (sinapse) associado to{. Os pesos são
representados pelo vetou W =(tol, w2, ..., ww).

O sinal u é obtido pela somatório de todos =.- + y-, o que pode ser compactamente
representado em notação vetorial pelo produto interno:

u = X * W + 0 o« seja;

-' = E=:i '"i * zi + 0

A saía ou ua/or de aííz;anão do neurónio é y = /(tz). sendo ./ a /u zção de aZÍuação

2.3 A Rede Neural Artificial

A RNA é um sistema computacional composto por elementos simples de processamento
jneurõnios) altamente interconectados, que processam informação através de seu estado
dinâmico de resposta a estímulos externos

Pesos são associados às conexões entre os neurónios. .A aprendizagem da rede é obtida
pela atualização destes pesos.

Existem várias configurações de redes neurais. Apesar de distintas, podem ter muitas
características en] comum. Ati:a.vés destas características genéricas ])odenl-se caracterizar
as i'e(les neui'ais

A Fig. 2.2 mostra a arquitetula de uma fede negral típica com duas camadas, sem
contar a camada de entrada, pois esta camada apenas distribui as entoadas da rede a todos
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os ilettrõliios dt\ caiilad;\ sul)se(liient.e

Xs entradas da re(le sào representadas pelo vet.or X = 1.z l..I''.....r.) e as saídas da
fede pelo vetou Y =(yl, gz. ..., y..).

Os neurónios recel)em entradas de outros neurõltios (ou da entrada da rede) e enviana
cópias de seus sinais de saída a outros neurónios (ou à saída da fede).

Enl redes multa-camadas liá uma camada de entrada e outra dc saída e as camadas
intermediárias denominadas oc?z/ías.

O funcionamento de unia rede neuras é dividido em duas fases: /ase de apõe zd ;agem.
ou treinamento e fase de lecolthecimento.

Inicialmente, na. fase de treinanlento, os pesos são ajustados, e d rede é treinada. A
seguia, na fase de reconhecimento, respondendo a estímulos de entrada, os valores de
ativação dos neurónios cla fede são iterativamente atualizados, produzindo as correspon-
dentes respostas de saída.

2.4 O treinamento da rede neuras

O treinamento é realizado pela aplicação sequencial de vetoies de entrada, enquanto
o ajuste de pesos é feito de acordo com um procedimento pré-determinado. Durante o
treinamento, os pesos da rede convergem gradualmente a valores tais que, para cada vetou
de entrada é produzido o vetou de saída desejado.

Os algoritmos de treinamento podem ser superuásjoitados ou não-superuÍsÍonados. O
fre lzamerzto s?lperuisáorzado requer para cada vedor de entrada .X', um vetar de saída
desejado T. Usua]mente uma rede neuras é treinada sobre um conjunto de pares de
trem'me«to:{(X:, 7'-),(À',, T2), ...,(X., %)}.

No íre namen/o s?/peruís o?lado passo a passo, um vetou de entrada é aplicado, a saída
da fede é calculada e comparada com o correspondente vetou de saída desejado, resultando
em um tiü/07' erro, que é retropropagado através da rede, e os pesos são modificados de
acordo com um algoritmo que tende a minimizar este erro. Os pares de treinamento são
aplicados seqüencialmente, os erros são calculados e os pesos são ajustados para cada
vetor, até que o erro para todo o conjunto de treinamento esteja em um mínimo aceitável.

No íreinamenlo s?lperuísÍoizado em grupo, o conjunto de treinamento é dividido em sub-
conjuntos de pares de treinanlento, e os pesos são ajustados somente após um subconjunto
deste tenha sido apresentado à rede

O ZreÍnamenfo nâo-s?zper't;ísiozzado não pequei velares de saída desejados, não havendo
então comparações da saída. da rede com saídas ideais pié-determinadas. O con.junto
de treinamento consiste unicamente de vetores de entrada. O algoritmo de treinanlento
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Figura 2.3: Conexão entre o neurónio í e o neurónio .j

modifica os pesos de forma a produzir vetores de saída que são consistentes, isto é, a
aplicação de uni dos vetores de treinameilto ou de um vetou que seja suficientemente
similar a ele, produzirá o mesmo padrão de saída. O processo de treinanlento, portanto,
extrai propriedades estatísticas do conjunto de treinamento c agrupa vetores similares em
classes.

2.5 Um modelo genérico de rede neural

Um modelo básico de rede neural consiste de um grande número de neurónios, conec-
tados um ao outro com pesos sÍn(ípl cos. Cada neurónio, por exemplo o {-ésimo, tem um
z;a/or de alÍuação a{. Este valor (discreto ou contínuo) é propagado através da rede por
conexões unidirecionais a outros neurónios da rede. Associado a cada conexão, há um peso
sinóptico denotado toí,j que indica o efeito do neurónio .j no neurónio i, como mostrado
na Fig. 2.3. Cada neurónio possui também uma entrada externa ou limiar 0í.

Existem diversas configurações de redes neurais. Para descrevê-las é proposto um
made/o ge zérico j141, o qual representará características em comum destas configurações.
Como será mostrado a seguir, este modelo abrange vários tipos de redes neurais como
BacÉpropagalíon, Hopfield, etc. O modelo será discutido corri mais detalhes nas duas
fases: reconhecimento e treinamento.

Há alguns falares comuns nas duas fases que devena ser
genérico. Os favores comuns na fase de reconhecimento são:

acomodados pelo modelo

e índice de iteração (/) e

8 função de ativação não-linear

Os favores comuns na fase de treinamento são

. índice de recursão (m)

e função-erro para. o critério de treinamento,

e formulações de atualizações, e

9
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Figura 2.4: Rede neuial cor]] Z, camadas

e regra de retropropagação dos sinais corretivos ou erros

2.6 F'ase de reconhecimento

Considere-se que a conectividade e os pesos sinápticos de uma rede neural são conhe-
cidos e fixos, ou seja, a fase de treinamento da rede já foi rettlizada.

Na fase de reconhecimento, os valores de ativação de todos neurónios são itelativamente
atualizados, produzindo as saídas da rede em resposta aos estímulos de entrada.

O modelo genérico ila fase de reconhecimento pode ser escrito como:

N'z

u.(/+ 1) = }: wi,.Í(/ + 1) + aj(/) + a.(/ + 1)

(2.2)«;(/ + 1) ./}(u{(/ + 1), aí(/))

onde

Z, é o nllmero total de iteiações;

Ni é o número cle neurónios na iteração /;

l $ { $ /Vr+i;
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o $ / $ 1z, -- l l:

ü.-(/) é o valor de ativaçào (lo nettiõnio 1: ila iteração /:

tp..,(/) é o peso entre o nettiâriio ; na iteração / e o neurõtlio .J na itcraçào (/ -- 1);
a.- é o limiar ou entoa(la externa no neurónio í;

/ é o índice da iteração ou ní/el

Os valores de ativação {a.(0)} são os estímulos de enteada e {aí(L)} são as respostas
de saída da rede. O nível / = 0 apenas distribui as entradas aos neuiõnios do nível / - l

O modelo pode ser giaficanlente representado por unia rede neural com Z, níveis (com
!X.'r neurónios no rlíve] /), mostrada na Fig. 2.4.

A equação 2.1 define a regra de propagação. Cada neurónio, como por exemplo, o i-
esimo neurónio no nível (/ + 1 ), iece})e as entradas ponderadas de outros neurónios no nível
/ juntamente com a en/r'ada c fel'iza oll /{mía,' {0f(/ + 1)}. Os limiares são frequentemente
tratados como pesos sinápticos especiais {to{..(/ + 1)} com os (luais são associados as
e«iradas {«o(/) = 1}

A equação 2.2 aplica a função de ativação não-linear ./Í que especifica o novo valor de
ativação aí(/ + 1) como uma função do valor u.(/ + 1) e, em alguns modelos, também en]
função do valor- de ativação prévio aí(/).

O índice de iteração pode sei usado para representar uma das três possíveis iterações:
tempo, camada ou padrão.

e Se / representa o tempo, então tem-se uma rede 7'ecorrenZe (há saídas da rede ali-
mentando entradas da redes de uma camada, com cada neurónio sendo atualizado
em paralelo a cada nível. .A rede sempre tem o mesmo número de neurónios (N)
em cada iteração ja rede é homogénea), e pesos sinópticos constantes { toí., } en]
relação a /.

B Se / representa a camada (redes multa-camadas), então a rede usualmente tem di-
ferentes núnielos de neurónios e diferentes pesos sinápticos en] cada nível /. As
camadas de neurónios entre a camada cle entrada (/ = 0) e a camada de saída
1/ = Z,) são chamadas camadas ocultas.

B Em redes rzâo-recor7enles de unia única camada
a um padiào de entrada.

cada iteraçào jnível) corresponde

Futtções de allu«çào nâo-l-i.}lent'es:

\ função de ativação /i na e(luação 2.2 pode sei:
do vencedor, Oli decisão estocástica. Pol simplicidade
única / para todos neurónios da rede.

função deternlinística, mecanismo
denotaremos a função de ativação

1 1



Duas funções de ativaçào deterniiníst.ices mais usa(las são: degrau e signlóidc

Degrau :

.f.(«.u+u.«;m)-l :l i::ilÍlll::
onde ci,ci são constantes.

l2.3)

Sigmóide

/.(" (/ + 1), '.(/)) - i-;-=:;:Ü:n (2.4)

Em algumas ienes o rizecarzis7rzo do uenccdo-r' é adotado

«.'' * «, -l à se uf(/ + 1) > uk(/ + 1) Vk # í
caso contrário (2.5)

Observe que esta função é mais geral que a equação 2.2, desde que ela depende não
somente de ui(/ + 1) mas também de todos uk(/ + 1), VÉ # í. Entretanto, isto pode ser
facilmente implementado por inibições laterais, tal que somente o neurónio que recebe a
maior entrada é avivado.

A decisão estocástica pode ser representada por

P,(«f(/ + 1)) (/ + 1),«{(/)),

onde Pr(.) representa a função probabilidade.

2.7 F'ase de treinamento

Na fase de treinamento, os pesos sinápticos para todas conexões são iterativamente
atualizados. O problema de atualização de pesos para a rede na Fig. 2.4 é encontrar os
pesos sinópticos (e também limiares) que otimizenl uma celta função-ergo E pré-definida,
baseado em um conjunto de padrões de tieinamento.

A fase de tleinanlerlto usualmente envolve dois passos:

No primeiro passo, os padrões de treinamento de entrada são processados pela rede
baseados nas equações da fase cle reconhecimento, gelando algumas respostas reais

No segundo passo, os pesos são atualizados de acordo com as respostas geradas e as
regras de aprendizagem escolhidas.
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Uma formulação de atualizaçào dc pesos iecursiva unificada (I'Cela (le apiendizagenil
para o modelo genérico da rede neuial pode sei expresso como:

«,l,.;'''u(/) q'(u'lT)(/), 'Z;,jl/l, s:Íillà ) (2.6)

O novo valor do peso wl='+:)(/) na (n} + l)-ésima recursão pode sei determinado em
função do valor corrente clo peso toÍ=')(/), da taxa de aprendizagem v7i,j(/), e principalmente
da derivada parcial :-eâP

A taxa de apten(]izagem ou a.tualização z7f,.f(/) é introduzida para regular a. taxa de
variação de cada peso a cada recursào; ela pode ser urlla constante global ou uma variável
localmente dependente. Por simplicidade, usaremos v7 para denotar r7{.j(/).

r )U J

Função-erro como critéri.o de treinamento

A função erro E(/) na equação 2.6 deve ser primeiro selecioliada, tal que o tleina-
mento pode ser formulado como un] problema de otimização iterativa. (maximização ou
minimização). A função erro pode ser unia função global E, otl uma função local E(/).

!ndice de rec\.«ào («).

O índice de recursão m pode representar o índice de um padrão ou o índice da varredura

e Se m representa a iecursão do padrão, er)tão a rede atualiza os pesos sinópticos após
a apresentação de cada padrão cle treinamento (ZreinamenZo passo a passo).

e Se m representa a recursão da varredura, a rede atualiza os pesos sinápticos somente
após um conjunto com P padrões de treinamento tenha sido apresentado (Zrejna-
mento em grupo).

Exemplos de formulação de atualização

A função de atualização de pesos na Eq. 2.6 pode sei aditivo ou multiplica.uva, ou
outras. A formulação multiplicativa é usada em redes probabilísticas. A formulação adi-
tivo conduz ao método do gradiente descendente (minimização) ou gradiente ascendente
l maximizaçaoJ ,

wi.j(/) -+::= wi,jl/) -- z? # aE/Z?wi,j(/) ou

zoi,j(/) -+:= tui.jl/) + z7 + aE/a'toi,j(/)

onde +/-- é usado dependendo se a formulação é (te maximização ou minimização.
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Unl exemplo cotihe(-ido é o treinaiiiento de iet.iopiol)agação. un] algorit.mo de giadientc
descendente iterativo, piojetado para minimizar o Crio (luacliático nléclio entre os valores
desejados e os valores leais da fede

Seja .U unl xetor (lue representa os pesos de toda a !ede. e E(.UI alma superfície dc
ergo da rede. O ajust.e de pesos é feito de forma a optei un] Z(lt) mínimo, seguindo na
diieçã,o oposta ao gracli(nte X7Z(JE), pois nesta direção o erro decr.'sce mais rapidamente

Retropropagüção dos sinais corretiuos Oll erros

Em redes multi-camadas, a atualização de pesos das camadas ocultas baseadas dire-
tamente no métc,do clo gradiente leva a um grande esforço computacional. Felizmente. o
sinal corretivo para as cariadas ocultas pode ser calculado recursivamente

O sinal corretivo para a camada / é calculado em função dos sinais corretivos da camada
/ + 1, da seguinte forma:

8i(/) XPi: ój(/+ i)*./''(«j(/+ i))*.«j.,(/+ i)

A tabela a seguir mostra alguns exemplos de redes neurais classihcados ein termos dos
favores considerados na fase de reconhecimento.

A tabela a seguir classi6lca os exemplos de redes neurais en] termos dos fatoies consi
derados na fase de treinamento.
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fede neural índice / função de ativação referêllcia

Adaline multi-camadas camada degrau  
Backpropa,gation camada signióide 1231

Paralela de Hopfleld tempo degrau [81, [91
Modelo de Markov padrão estocástica F161, í221
BQCkPTOPQgQtI.On
Recorrente

tempo signióide  
rede neural índice de

recursao m
função erro E sinal retro-

pioDaaado (í;r/)
Adaline multi-camadas padrão E = EÍ lzf -- aí(z,)l iiao
BQCkPTOPQgQtIOn padlào/

varredura
E13 (l. - «i(Z,))' sim

Paralela de Hopfield varredura E EÍ~ E;' '".,ja;(Z.)«,(L)
-- EP'' 0;af( Z,)

rido

h'lodelo de Nlatkov varredura E' = Pr(OIÀ) = EÍ!., a;(L) sina

BQ CkPTOPQgQ t. IOn
Recorrente

padrão E = EI (!f -- ai(Z,))' sim



2.8 Rede -BackpropagaZãon

À rede neural anca/)I'o/)aga/z:07z (BP) é unl dos nazis inl])ortantes deselivolvinlellt.os
históricos en] iieurocomputação. E uma. poderosa fede cle mapeanlento (lue t.enl obtido
sucesso eln unia ampla variedade (le problemas. Pi'ovavelnlente. a rede BP tenha sido
introduzidíl por Paul \verbos en] lç)74 l61

X arquitetura. da rede BacÉpro/)aga/.io]? é un] projeto hierái(laico consistindo cle ca-
madas de neurónios completamente intercoilectadas. O método de treinamento da BP é
chamado regia de//a venera/{:ada, que consiste no método do gradiente descendente para
niinimizai o eno quadrático total na saída da fede

Um algoritmo para a fede BízcApl'opagaZion j19, 101 é descrito al)eixo, para as fases de
reconhecimento e treinanlento

Fase de reconhecimento

A ar(luitetuia de uma rede BP ccm L camadas é a mesma da fede mostrada na Fia
2.4. A topologia da rede é tal que cada neurónio numa camada recebe entradas de todos
neurónios da camada anterior. Como na maioria dos modelos, cada neurónio processa a
soma ponderada (uf) de todas entradas. Então é aplicada uma função de ativação não-
linear a esta soma, resultando no valor de ativação ou saída aí do neurónio. A função
sigmóide ./(#) = i:i:;:; é mais freqiientemente utilizada como função de ativação em
razão de ser uma função contínua, difereiJciável e monotonicamente não-decrescente. além
disto, a derivada da função pode ser expressa em termos da própria função e a função
possui valores de saturação máximos e mínimos.

«i(/ + 1) (/ + 1) * «j(/) + a.(/ + 1)

«.(/ + 1) = /(«.(/ + 1))

onde

uf,j(/ + 1) é o peso entre o neurónio i cla camada / + l e .o neurónio .J da camada /

Vr é o número de neuiâilios da caiiiada /.

Fase de treinamento

Na primeira fase do treina.mento (supervisionado), são fornecidos os padrões de en-
trada, um poi vez. Os valores de ativação da segunda camada são calculados e propagados
para a camada seguinte. Este procedimento é repetido sucessivamente: como na fase de
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ieconheciniento. até (lue se ol)t.enfia os x.aloies (lc ativaçào da can)ada de saída. Est.es
valor'es sào então comparados cona os valor'es esperados para a saída. obtendo-se os siitais
de erro para a cama(la cle saída.

Na segunda fase os sá7zn s de erz'o (5 são ietropiopagados através da fede. Os sinais
de eira para as cantadas ocultas são determinados recursivamente: sinais de erro para a
camada / são determinados pela sonlatória de produtos entre /' (derivada da função de
ativação) e os erros ponderados da camada (/ + 11. Finalmente, mudanças apropriadas
nos pesos podem sei feitas. A variação cle peso z\mf,,(/ + 1) na conexão entre o neuiõnio
i da camada (/ + 1) e o neurónio .J da camada / é proporcional ao produto entre o valor
de ativação aj da camada /, o valor eno áf do neurónio i na camada(/+ 1) e/'(uf(/+ 1)).
O algoritmo está descrito abaixo:

Treinamento passo a passo du rede BP

l Aplique um vetou de entrada .X' a rede

2. Obtenha as saídas aj(/) de todos neurónios de cada camada /, comece pela camada
(/ = 1) e prossiga até a obtenção dos sinais de saída da camada de saída:

«j(/) = X2. «,.f,f(/)* «i(/ - i) + 0j(/)

«j(/) (/))

Obs. A camada de entrada / = 0 somente distribui os valores cle entrada a todos neulânios
da camada subsequente.

3. Retropropague o erro, começando pela camada de saída

Se o neurónio .j está na camada de saída da rede então o valor erro é
a .j ( / lój (/)

onde Zj é a .J--ésima componente da saída esperada T da rede

senão:

Ój(/) = i:l1l'' Óf(/ + 1).f'(uf(/+ 1))to{,j(/ + 1 )

Obs. Usando a função signo(lide como função de ativação temos que
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./''l tl.(/ -} 1) ) «,(/ + i)li - a,l/ + l))

4. Ajuste os pesos to.,j(/ + 1)

Z\toi,.f(/ + 1 ) qói(/ + 1)./''lui(/ + 1))aj(/)

'«:,j(/ + 1 ) -«i,j(/+ il+ ,À«,{.j(/+ 1) onde

77 é a taxa cle apieiidizagenl ou de atualização.

Obs. A atualização dos pesos mi,j(/ + 1) só é feita após o cálculo dos (5j(/), já (lue para o
cálculo destes sinais corretivos para a camada (/), necessita-se dos pesos não-atualizados
entre as camadas / e (/ + 1).

O treinamento prossegue até que o erro total seja mínimo ou suficientemente pequeno
Uma forma de representar o eno total, no treinamento passo a passo, é mostrada a seguir

E Xlb (a{(L) fi)' < a

onde

E é o erro total;

Z, é o número de camadas cla rede;

a é um valor suficientemente pequeno definido pelo usuário

2.9 Rede discreta de Hopfield

A rede neural cle Hopfield binária foi introduzida por John Hopfield em 1982. A
Fig. 2.5 mostra esta rede com zz neurónios, cada um dos quais recebe entradas de todos
os outros. A entrada que um neurónio recebe dele mesmo é ignorada (toí,i = 0). Na
versa.o bipolar, aqui tratada, todos os sinais de saída dos neuiõnios são bipolares, ou sela,
af(/) C {l,--l} para l 5; i 5; n. A mudança para valores binários pode sei facilmente
acomodada.

A rede de Hopfield é uma rede 7'ecor7'erzle, pois há saídas da rede alimentando entradas
da rede; logo o índice de iteração / representa tempo. A resposta de tais redes é dinâmica.
isto é, após aplicar uma nova entrada na rede, a saída é calculada e enviada de volta pala
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'l (1) a2(1) .n(1)

Figura 2.5: Rede de Hopfield

modihcar a entrada. A saída é então recalculada, e o processo é repetido novamente. Para
uma rede esfáoe/, iterações sucessivas produzem menores alterações nas saídas até que se
tornem constantes. Redes en] (lue este processo nunca termina são denominadas insZáueás.

Fase de Rcc07zAecáme7zfo

A rede de Hopfield pode ser usada para determinar se um vedor de entrada é um
padrão conhecido (já aprendido na fase de treinamento). Os valores de ativação dos
neurónios serão modificados por iterações sucessivas, aplicando a função de ativação, até
convergirem a un] padrão já armazenado, que seja mais similar ao padrão de entrada (ou
o próprio padrão de entrada), ou então, há a convergência para um outro padrão também
desconhecido, tal padrão é chamado estado esláue/ /a/se.

Considere-se que os pesos já foram determinados na fase de treinamento. Os pesos são
valores bipolares fixos, satisfazendo as condições m{,j = wj,f e toí,f = 0, ou seja, a matriz
de pesos é simétrica e possui diagonal principal nula.

A cada iteração uni único neurónio atualizará seu valor de ativação, da seguinte forma:

7t

«f(/+ 1) «j(/)

se u.(/ + 1) > T

se «{(/ + 1) = L
se ui(/ + 1) < 7}
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onde

af(/) valor cle ativação do iieuróilio ; na iteraçào /
f = 1. 2. ....l-.

T.. é o limiar

Pode-se demonst.rar (lue a rede d screta de Hopheld sempre converge, por meio da
análise da. variação de unia /unç(io cnery?la a cada iteração, prova-se que tal variação
nunca e maior (lue zero, ou sqa, a energia nunca aumenta.

A rede discreta de Hopfield descrita acima é denominada de rede seqüencial pois os
neurónios são atualizados um a un]. Em j101 prova-se que com a atualização em paralelo
de todos os neurónios a cada iteração, a rede também converge. Esta rede é a rede paralela
de flopfield e utiliza-se das mesmas formulações de reconhecimento da rede sequencial de
H op field

rbse de 7reíname/z/o

Considere uma rede com n neurónios, para armazenar P padrões bipolares: a(1 ), a(2),
a(P); onde cada padrão é um vedor de dimensão n: a(/) = (ai(/),a2(/),...,a.(/)). A

matriz de pesos W = {wi.j} é dada por:

EE;. «{(/)a.f(/) p,ra i # .j
0 para í = .j

A matriz peso, uma vez determinada, não sofre mais alterações.

Esta terra de treinamento é conhecida como regra de Xeóó devido a similaridade a uma
hipótese feita por Hebb em 1949, sobre a forma com que os pesos sinápticos mudavam de
intensidade no cérebro, em resposta à experiência l71.

A capas ande de aprerz(fizagem, número de padrões que a rede pode armazenar, depende
do número de componentes dos padrões e as relações entre elesl mais padrões poden] ser
armazenados se eles são mutuamente ortogonais. Dois vetores x e y são ortogonais quando
Ef f y = o lsl.

Pode-se provar que podem sei armazenados n -- l padrões, onde n é o número de com
ponentes de cada padrão, desde que os vetoies (padrões) sejam mutuamente ortogonais, e
usando a regra de #eób para a obtenção da matriz de pesos ISI.
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Capítulo 3

Implementações paralelas de redes
neuraise

Redes Neurais têm sido propostas pala desempenhar computações através de interco-
nectividade e paralelismo maciços de unidades simples de piocessaiiiento (neurónios) j101,
ao invés das simulações em computadores sequenciais, as quais requerem muito tempo
computacional.

A tecnologia de implementação das redes neurais pode ser eletrõnica ou óptica. Outra.s
tecnologias tais como química, acústica e mecânica, podem também ser utilizadas l6j

As implementações de redes neuiais podem ser também classificadas em digitais ou
analógicas, em relação aos sinais de saída dos neurónios. A implementação digital é
normalmente preferida, em razão de melhor imunidade ao ruído, ferramentas C.\D e fa-
cilidade no projeto, embora ela necessite de uma maior área de /zardzoare para processar
a informação que a analógica j121. No presente traball)o há interesse somente nas imple
mentações digitais.

Neste capítulo, são tratados alguns conceitos em paralelismo, as formas de paralelismo,
estratégias de comunicação e medidas de desempenho nas implementações de redes neurais.

3.1 Conceitos básicos em algoritmos paralelos

Seja P um problema computacional e rz o tamanho da enteada. Denote a complexidade
seqüencial de P por 7''(n). Isto quem dizei que há uni algoritmo seqiiencial que resolve P
no tempo 7''(n.), e pode-se provar (lue nenhum outro algoritmo sequencial resolve P en]
menor tempo.

Seja d un] algoritmo paralelo que resolve P em tempo TP(n) em um computacloi
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paralelo com /) plo('essa(fores. Então. o s/ieedl//} ot)ti(lo por .-l é dado por

Idealmente, desde que S.(n) $ p, deseja-se piojetar algoritmos en] que S',(n) seja
aF-roximaclamente igual a p. Porém, existem alguns favores quc introduzem ineficiência,
ta.is como atrasos de comunicação e problemas de sincronização.

Observe que 7'i(n), o tempo gasto pelo algoiitmo paralelo quando há somente um
p'ocessador, não é o mesmo que T'(n); logo o speedzz?) é medido em relação a melhor
solução sequencial possível.

Na prática, é comum trocar T'(n ) pelo tempo gasto pelo melhor algoritmo seqüencial
conhecido, quando a. complexidade do problema não é conhecida.

Uma outra medida do algoritmo paralelo ,4 é a e$cát?rzcia, definida por:

E.(n) r.(n)
P * %(n)

Esta medida indica a utilização efetiva dos p processadores para um algoritmo paralelo
{. Um valor de E.(n) próximo à unidade significa que o algoritmo .4, executado em p

processadores, é aproximadamente p vezes mais rápido em comparação a execução em
apenas um processador.

Um outro conceito importante é o de custo. Seja 7'(n) o tempo de execução do algo-
ritmo usando P(n) processadores, o cuspo é definido por:

C'(n) ) * P(n)

As definições acima abordadas foram extraídas de jlll.

A computaçã.o básica de algoritmos para a maioria das redes neulais é a multiplicação
matriz-vetor, onde as matrizes contêm os pesos e os vetores contêm valores cle at.ovação ou
erros. Portanto, uma arquitetura para implementar redes neurais deveria tér elementos de
processamento com facilidades de executar as operações cle MAC (multiplicação e soma)
e uma estrutura de comunicação e um sistema de memória apropriados para acesso aos
padrões li91.

Considere Ar neuiânios pot camada. ou iteiaçâo da rede. A multiplicação matriz-
vetor iecluei Ar2 multiplicações escaleres e iV' computações de somas cle Ar números. A
solução mais rápida possível pala processar isto é desempenhar todas .rV2 multiplicações em
paralelo. necessitando cle Ar2 processadores e unia unidade de tempo, e a. seguir executei
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as somas usando alvores (le sonlt\dotes. ..\ fase dc adição ie(luar :'\:(.V -- 1) domadores e
t.eiiil)o O(/og V) j101.

Unia forma intuitiva de realizar paralelismo en] redes neurais seria particionar a es-
trutura da fede em naódulos de iieurõnios. Isto, provavelmente, acarretaria problemas de
conlunicaçào, toinanclo a execução da fede mais lenta cine a seqiiencial. Portanto, (qualquer
algolit.mo paralelo para implementar redes nettlais deve aduar no sentido de amenizar- o
problema de comunicação clãs valias conexões da iecle

O assunto abordado a seguia é encontrado em j101.

3.2 Modalidades de paralelismo em redes neurais

Existem diversas coimas de realizar paralelismo na implementação de redes iietirais.
que irá dependem das restrições impostas pelo /hardware e pelo algoritmo em particular a
ser implementado. Abaixo são descritas algumas formas de paralelismo:

8 P'zra/e/esmo no co Üunio de Zreizzamenlo: E utilizado para o treinamento em grupo.
Cada exemplo do conjunto de treinamento pode ser mapeado em um processador
que executará as operações relativas a passagem desse padrão por toda a rede. A
atualização dos pesos, que é efetuada após todo o conjunto de treinamento tenha sido
apresentado, é obtida pela soma dos incrementos de pesos em cada processador.

e Para/e/esmo pape/{ne de padrões: Em uma rede multa-camadas pode haver o pipe-
/ n ng de vários padrões de entra.da, ou seja, mais que um padrão percorre a rede
simultaneanaente. Enquanto alguns processadores executam operações relativas a um
padrão, outros processadores executam operações relativas a padrões previamente
apresentados. Este paralelismo pode ser aplicado tanto na fase de ieconheciniento
como de treinamento em grupo.

e Para/e/isco de ne?lr(i7z o: Cada processador executará as operações relativas a um
neurónio. Um exemplo é dado pelo algoiitmo de l<tmg/Hwang descrito com detalhes
no Cap. 5.

e Przra/e/ísm.o de pesos: Cada neurónio recebe várias entradas resultantes das multi-
plicações de valores de ativação de outros neurónios pelos respectivos pesos. Es-
tas multiplicações podem ser feitas simultaneamente. A somatório destes valores
também pode ser obtida. em paralelo, usando um estrutura de comunicação apropri-
ada



3.3 Estratégias de comunicação

Lrm alto grau cle conectiviclade e grande fluxo cle dados sào características inerentes dos
modelos complltacionais neurais. Então, a estrutura c largura da banda de comunicação
interna. e externa, no computador a ser utilizado, são de grande importância.

alma diferente estratégia de comunicaçã.o deve sei utilizada: conforme o paralelismo
escolhido para o algoritmo. Dentre as principais estratégias de comunicação pode-se citar:

e Comunicação poz dll/usão: A informação é enviada para vários piocessadotes ao
mesmo tempo- Quando se usa o paralelismo no conjunto de treinamento, deseja-
se efetual operações com os dados recebidos de vários processadores, portanto é
conveniente receber estes dados simultaneamente usando a comunicação por difusão.

ComzzlzÍcação em grade: E utilizada para o paralelismo de pesos em arras 2D de pro-
cessadores. A linha inferior de processadores do arras pode corresponder à camada
de entrada da rede, e a coluna da extrema direita clo arras pode corresponder à saída
da rede. A matriz de pesos é distribuída no restante de processadores. Dados são
transmitidos da base do arras para o topo enquanto somas parciais são propagados
horizonte.Imente para a direita.

e

e Comunicação em alce/: E usada para a arquitetura em anel sistólico com paralelismo
de neurónio. Dados (por exemplo valores de ativação na fase de reconhecimento)
percorrem o anel e são multiplicados por pesos associados a cada processador, acu-
mulando uma somatório destes produtos em cada processador.

8 Coma?zicaçáo por rolearnenío: E normalmente lllais lenta que as demais formas de
comunicação. Em jlSI é tratado o problema de subutilização de processadores em
matrizes pesos esparsas, ou seja, em redes não completamente conectadas. Esta
estratégia é a única que trata deste problema.

3.4 Medidas de desempenho

No intuito de comparar diferentes implenlentações paralelas de redes neurais, algum
procedimento padrão de medida é necessário.

O número de operações NIAC (multiplicação e soma) por segundo do computador
pode ser considerado como uma medida, desde que esta operação é a mais importante
para a maioria dos algoritmos. Entretanto, pode servil apenas como uni limite superior
de desempenho.

Destacam-se dois tipos de indicadores de velocidade. O primeiro tipo são medidas de
velocidade gerais, sinailaies a medida de desempenho acima citada. mas com informações
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a(licionais clo modelo da fede e tamanho clo problema. Do segundo tipo sào os ófr?c/znza/.[s
com aplicações implementadas de tarllanho específico.

As principais medidas cle velocidade gerais sào:

e Cozze=(ies por segrzndo: E o nomeio de conexões por segundo (lue a rede implemen-
tada pode desempenhar. Este valor é obtido pela razão entre o número tctal (!e
conexões (pesos) da fede pelo tempo médio para se optei lml padrão de saída a
partir de um padiào de entrada, na fase de reconhecimento.

8 Conexões a/.ua/i;abas por segw7zdo: E uma medida análoga à anterior, utilizada na
fase de treinamento. Aqui, porém, o tempo inc]ui os lapsos de tempo necessários para
ler o padrão de entrada, propagar os valores dc ativação para a camada subsequente,
ler o padrão desejado para a saída, retropropagar o sinal de eno e atualizai os pesos.

Os óerzcAmarks são problemas definidos para comparações. Um óenc/11narÊ pode sel
implementado em várias configura.ções de redes neurais, poi diferentes algoritmos de im-
plementação e em diferentes /zardtoares, a fim de se iealizai comparações.

Entre os problemas usados como bencAmar# estão os problemas: XOR, da Paridade
e dos Dois Espirais l41. Eles são pequenos problemas para comparações qualitativas de
algoritmos.

Um óerzc/zmal'# de aplicação maior e mais realística é conhecido como NETtalk. E
um sistema de conversão de texto em representação fonética, descrito poi' Sejnowski e
Rosenberg 1241. A tarefa é j;reinar a rede para produzir fonemas próprios, dada uma palavra
em inglês como entrada. E um exemplo de um mapeamento entrada/saída que exige um
grande número de regras especializadas e casos especiais. A NETtalk é freqüentemente
usada como óezzc/z nzczrk

24



Capítulo 4

Implementações sistólicas de redes
neurais

e

Neste capítulo, são apresentados alguns conceitos básicos do modelo sistólico e al-
guns algoritmos sistólicos para a. implementaçàc. de redes neuiais, plocuiando-se enfatizar
apenas o aspecto algorítmico das implementações.

4.1 Modelo sistólico

Uma arquitetura sistólica é organizada como uma rede. Esta. rede é composta de um
grande núnlelo de células localmente conectados cle modo regular. Cada célula recebe
dados de suas células vizinhas, desempenha um cálculo simples e então transmite seu
resultado a outras células de sua vizinhança, após um ciclo do relógio. Somente aquelas
células nos extremos cla rede comunicam-se com o meio externo j211.

As células operam em paralelo sob o controle de um relógio glol)al, ou seja, elas são
totalmente sincronizadas: algumas computações são desempenhadas ao mesmo tempo pela
rede, e algumas instâncias do mesmo problema podem ser transmitidas em pape/urze pela
i'e e

O nome sísfó/{co origina-se de uma analogia eiiere circulação de dados na rede e cil.-
culação de sangue no sistema circulatório humano. O relógio que mantém a sincronização
da rede é análogo ao coração no sistema circulatório.

Os processadores são simples e primitivos no sentido de tei um pequeno repertório
cle instruções e recluziclo tempo para a realização de um ciclo. De maneira geral, os
processadores são todos idênticos e realizan} exatamente a mesma seqiiência de operações
em cada ciclo. Um sistema sistólico geralmente serve para resolvem um ploblenla ou
uma classe de problemas específicos, que requerem alto desempenho e curto tempo de



tcsposta. Eni sisa.cillas sistóli(os. alto (lesenlpenllo é ol)tido poi illeio de paialelisiilo maciço
e /;f/)e/;rzfng ou t.étnicas de coi])l)utação encadeada(como em unia liiilia de niont.ageml l2õl.

Algumas vantagens do sistema. sistólico para implen]ent.ação en] pastilha são 1201

B Necessidade de projetai l)cucos tipos de células básicas diferentes, pois uma pastilha
é forlllacla l)asicanlente por un] grande número cle cópias de células básicas.

e A interconexão enfie as células é local, evitando a comunicação a granclc distância
(lue é um dos grandes ptoblenlas no projeto de circuitos.

8 A interconexão entre as células é regular, o que torna o projeto modular, isto é, pode
ser estendido facilnaente

4.2 Métodos sist(51icos para implementar redes neu.
rais

h'luitos esforços têm sido dedicados em algoritmos e arquiteturas sistólicas para im.
plementar redes neurais. Os métodos podem ser classificados em três grupos l3j

e Mapeamento de algoritmos sistólicos para redes neurais em computadores SIMD
.Single InstructioTI stream, NruEtipte Data streaTns) e \\\MD l.À'luttipte Instritction
slreams, Mu/fjp/e Oafa slreams) já existentes.

B Projetos de ar7'ays sistólicos progiamáveis para redes neurais genéricas.

e Plojetos de arrais sistólicos VLSI ( Uery Z,arde Sca/e /rzíegrrz/{orzl dedicado a modelos
específicos de redes neurais.

A implementação sistólica é uma boa solução para a implementação paralela de redes
neurais, pois pode supera.! problemas de comunicação, gerados pelos neurónios altamente
interconectados. Além disto, a computação em redes neurais pode ser representada por
multiplicações de matriz-vetou, e algoritmos sistólicos clássicos podem ser utilizados pala
implementá-las l31

O modelo sistólico é uni dos escluemas de projeto digital apropriado para o parale-
lismo maciço, um critério essencial em redes neurais. As vantagens do baixo custo. alta
densidade, dispositivos VLSI de alta velocidade e facilidades C.AD fazem a implementação
sistólica de redes neuiais en] pastilha muito atrativa j121.

A seguir. são descritos alguns algolitmos sistólicos para a implementação de pedes
neurais.
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4.3 Algoritmo de Blayo/Hurat

Este algoritmo usa uma al(luitetura en] arzaW sistólico 2D para implementar a. fase dc
reconhecimento da rede discreta cle Hopfield, através de um arras com A'2 células para
uma rede com /V neurónios l21

Na fase de treinamento da rede de Flopfield, os pesos são obtidos facilmente a paitii
de todos padrões que deverão sei aprendidos pela rede. Uma vez calculados, não sofrem
mais alterações com os padrões de entrada.

Na fase de reconhecimento é necessário que haja a coilvcrgência de cada padrão de
enteada a um padrão já conllecido (aprendido) pela fede

Portanto, a fase de reconhecimento da fede de Hopfield consome bastante tempo eni
relação a fase de treinamento o que justifica a construção do arras somente para a fase de
reconhecimento

PránczbÍos de reconÀecÍmenZo

Para o reconhecimento de um padrão, apresenta-se um padrão de entrada a(0)
lai(0),a2(0), ...,a/v(0)l à rede. O padrão tende a convergir a um padrão já conhecido
(aprendido) pela rede, após sucessivas iterações. Isso pode ser descrito pela fórmula do
modelo genérico descrito no Cap. 2:

uí(/ + 1) = E:;. «,{,jaj(/)

«f(/ + 1) + 1))

O índice de iteração / representa tempo. Se o padrão convergir após L iterações, a(Z,)
representa o padrão reconhecido, Oll seja, é o padrão armazenado mais similar ao padrão
de entrada a(0)

Considera-se que o padrão convergiu quando os valores de ativação não se modificam
mais. a cada iteração, isto é;

V{ € 1i, ..., JVI tem-se «{(/ + 1)

Matriz sistólica para o T'econhecintento

Para uma fede de Hopheld cona !V neurónios, utiliza-se uma matriz sistólica comi Ar2
células. Supondo que os pesos estão armazenados inicialmente na matriz sist.(51ica. uma
propagação de dados apropriada pode desempenhar o algoritnlo de reconhecimento.
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Figura 4.1: Matriz sistóiica para a rede de Hopfield com 4 neurónios. As células quadri
culadas estão ativas no instante

Figura Esquenaa da célula c{.j do ízrra.y sistólico
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Figura 4.3: P pe/ náng de 8 padrões de entrada

A Fig. 4.1 mostra a matriz sistólica para uma rede de Hopíleld cona 4 neurónios. Cada
célula ci,j da matriz armazena o peso toÍ,j (ci,j denota a célula da linha { e coluna J da Fig

Algoritmo sistólico para. o reconhecimento ncl rede de Hop$etd

Considere que um padrão x já foi atualizado por / iterações, ou seja, x = a(/). A
(/ + 1)-ésima iteração, pela qual se obterá a(/ + 1), pode ser descrita da seguinte forma:

1. Após a inicialização, os componentes do padrão a(/) estão armazenados na diagonal
principal da matriz sistólica. Considere este instante como inicial Z = 0

2. Os componentes do padrão a(/) são propagados verticalmente de célula a célula,
primeiramente em direção norte. Quando um componente alcança o extremo norte (sul)
do arras, ele retorna pela mesma célula em direção sul (norte). Após 2N passos, os compo-
nentes de a(/) se encontraria na diagonal principal da matriz sistólica, de onde eles partiram.

3 A célula cÍ,j está descrita na Fig. A célula cf,j realizará operações úteis
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sonlent.e quais(lo tecebet o coinpoilcnte a,(/) (la célula superior. Esta célula recebe a
soma parcial S.« = EÍ:;l zt'i,x;ak(/) (la célula à es(luerda e envia para a célula à .lireita
S'.., = S'{. + toi,jaj(/).

1. No instante Z = A'. a célula c..;v conterá a soma total tz.l/ + 1). Apli:ando-se a
função de ativaçào, obtém-se o valor atualizaclo do componente a.(/ + 1). Na Fig. 4.1.
estão destacadas as células que estão ativas (realizailclo operações úteis) no instante Z = 4
para a fede com 4 neurónios.

5. Cada componente atualizado af(/ + 1) retorna. ao arras pela cél:tla cf.lv. Após 2N
passos todos componentes atualizados chegam às células da diagonal principal, onde serão
comparados com os componentes ainda não atualizados. Estes últimos percorrerão o arras
verticalmente como descrito no item 2 acima.

6. O reconhecimento deve ser desempenha.do até que a convergência seja detectada.
Deve ser feita a comparação af(/) = af(/ + 1) na célula ci.Í, no instante í - 2A'. O resul-
tado da comparação é propagado para a esquerda. A convergência é computada do lado
esquerdo do arras, através de funções AND que produzem um sinal CV. No instante da
obtenção de CV, tem-se uma nova atualização do primeiro componente ai(/ + 2) no lado
direito do arras/. Este componente foi obtido simultaneamente à detecção de convergência
do padrão a(/ + 1). O sinal CV é transmitido diretamente ao lado direito do arras, de tal
forma que:

a. Se o padrão ainda não convergiu (C'y = 0), ai (/ +2) ietornará ao arras, e o processo
de reconhecimento prosseguirá.

b. Se o padrão convergiu (C'y = 1), al(/) = ai(/ + 1) = ai(/ + 2) será enviado ao /tosí
(computador hospedeiro) e um componente yi de um outro padrão a ser reconhecido y é in-
troduzido na célula ci,/v. O processo será o mesmo pala os demais componentes do padrão.

Pipetining

A matriz sistólica desempenha Ar2 computações significantes en] 2Ar passos, sem contar
o tempo para inicialização (tempo para se chegar à diagonal principal do arras). A
eficiência do algoritmo é muito baixa, porque somente algumas células estão ativas se a
matriz reconhece apenas um vetou poi vez

Com o pipo/ zz ng a eficiência pode ser melhorada sem aumentam a complexidade de
cada célula. A arquitetura permite o pipo/ nÍng de 2iV padrões de entrada no ar'ray, o que
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torna a eficiência nláxiina. .\ detecção de comi\:eigêitcia é feita colho antes

X Fig. 4.3 mostra o /)f/)e//lzzr2g de 8 padrões para a re(lc com 4 ileurõtiios

O algoritmo, à época de l)ublicação do artigo. estava sendo implementado eni pastillla
usando tecnologia ES2 CALOS 2Ézni. Os autores estavam integrando u]]] arras de 16 x 16
células em um cÀfp.

4.4 Algoritmo de Chung et al

Este algoritmo l31 propõe urn prometo sistólico para a implementação da rede Bac#pro-
pagaZz07z com treinamento supervisionado em grupo.

Utiliza-se de Z, arrais sistólicos 2D pala redes com É cansadas (sem contar a camada
de entrada). A conexão entre uma camac]a com A/ neurónios e outra com ]V neurónios é
representada por um arras sistólico com ]V + Ar células.

No treinamento supervisionado em grupo, os pesos sã.o atualizados somente após un]
conjunto de padrões tenha sido apresentado a rede, cle forma a minimizar o erro médio
sobre todo o conjunto cle treinamento.

Com o treinamento em grupo pode-se fazei o pape/{rzÍng dos padrões de entrada de todo
o conjunto de treinamento, já que os pesos não se modificarão até que todo o conjunto
tenha sido apresentado.

Este algoritmo utiliza do paralelismo pape/íne de padrões descrito no Cap. 3

Fase de treinamento

No treinamento supervisionado em grupo da rede /3acÃp7'07)agaZion, a obtenção dos
valores de ativação será idêntica ao treinamento passo a passo:

«.(/ + 1)

N't

}: wf.j(/ + 1) + aj(/) + 0i(/ + 1)
lJ

(4.11

af(/ + 1) = ./}(ui(/ + 1), ail/)) (4.21

A retropropagação dos sinais corretivos será idêntica à fórmula descrita no Cap

áj(/) ó.l/+ t).f'(«{(/+ i))-«í.j(/ + 1)
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Porém, há uma diferença ila notação a(lui aclotada. Os sinais coiiet.avos (i.-l/ + l) .já
seixo transmitidos pala a camada / multiplicados pela derivada da função de ativação.
resultando na fórmula:

5j (/ ) ./''(u.f(/)) }l: á.(/ + 1)t..,j(/ + 1)
l

g( }: Ó,(/ + 1)u.,.f(/ + 1)) l4 . :3 )
{-1

onde g é uma função que multiplica seu argumento por/'(uj(/)).
A atualização dos pesos também utiliza-se da mesma fórmula do treinamento passo a

passo:

z\t«{,j(/ + 1 ) qáf(/ + 1 )«j(/)

Porém, no treinamento em grupo, todos os pesos da rede serão atualizados somente
após P padrões de treinamento tenham sido apresentados. Assim, torna-se necessário um
acumulador Atou,j(/ + 1)(u) que conterá os incrementou dos pesos relativos aos padrões:
j1, 2, ..., tél. De forma que o valor atualizado do peso mi,j(/ + 1) será:

-«í,j(/+ 1) = -«1,j(/ + 1) + A:«{..i({+ 1)(P) l4.s)

A fase de treinamento pode ser dividida em dois passos

8 Eor?para: obtenção dos valores de ativação analogamente a fase de reconhecimento

e Bac#ward: ietropropagação dos sinais corretivos e atualização dos pesos

Para explorar o paralelismo pape/áne de padrões na fase de treinamento, os passos
/ortoard e óackward deveriam ser executados em paralelo partilhando os pesos.

Este algoritmo utiliza-se de um arras sistólico 2D, onde é alocada a matriz de pesos
entre duas camadas. Considerando-se o arras entre uma camada com 5 neurónios e outra
com 3 neurónios, tem-se representado o passo /armara na Fig. 4.4 e o passo bac#ward na

Cada célula básica cí,j é um elemento computacional que contém o valor peso e o
incremento do peso associado a conexão entre o neurónio .j de uma camada e o neurónio
i da próxima camada. A representação esquemática da célula cf,.f está na Fig. 4.6.

No passo /armara (Fig. 4.4), a célula ci,. recebe o valor de ativação ai(/), recebe
S{. = 0, envia para a célula ci,2 o valor S-, = Si. + wi,i(/ + 1) # al(/), e também envia
pala a célula c2,i o valor de ativação ai(/). .'\ seguir, as células ci.2 e c2.i executarão o
mesmo proc'sso, resultando respectivamente em S-f = toi.i(/+ 1)*ai(/)+mi,2(/+ 1)+a2(/)

F'ig 4.5
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Figura 4.6: Es(lucma da célula cf,, do arras pala. a obtenção tios valores de ativação e
retiopiopagação dos erros.

e S-r = to2.i(/ + 1) # ai(/). E assim poi diante, somas parciais são enviadas à direita e
va[ores (]e ativação são transmitidos à célula inferior

Clonsiderando-se a conexão entre uma cansada cona N neurónios e a próxima com A./
neurónios, após /V ciclos do relógio. obter-se-á o valor S-. = tzi(/ + 1) na célula c..]y, ao
qual será aplicada a função de ativação ./' e o limiar 0 na unidade 0./ da Fig. 4.4

Após N+A/ passos ter-se-á obtido todos os valores de ativação af(/+1 ) para l $ í $ A/

A Fig. 4.5 (passo baGA ard) mostra a retiopropagação dos sinais corretivos. No arr'ay
é alocada a transposta da matriz de pesos do passo /armara. O processamento é aílálogo
ao descrito para o arras da Fig. 4..5; sinais corretivos (ff(/ + 1) são transmitidos às células
inferiores e somas parciais de produtos da equação 4.3 são enviados às células da direita.
Obtendo-se na. célula da extrema direita do arras, a soma total de produtos. Esta soma
será multiplicada pela derivada da função de ativação, representada na figura pela unidade
g. O procedimento para atualização dos pesos será descrito adiante.

Conforme descrito a seguir, os arrais das Fias. 4.4 e 4.5 podem ser combinados em
um único arras. A matriz de pesos é partilhada entre os passos /armara e Z)acÉtoard. sendo
os fluxos de dados dos dois passos clisjuntos. Cada célula bá.fica executa as operações de
soma de produtos das equações 4.1 e 4.3, e as operações de atualização de pesos mostrada
nas equações 4.4 e 4.5

A unidade a./ acrescenta o limiar (enfiada externa) e aplica a função de ativação. A
unidade g executa a derivada da funçã.o de ativação. A unidade g tem uma âla FIFO
(f'irsf /n, /'irsí Oüí) que contém os valores de ativação do neurónio em suas diversas
atualizações, que serão retropropagados às células do arras para executar as atualizações
dos pesos no passo óackward.

Organização do arras sistólico

Na Fig. 4.7 é mostrada a Organização de um arras pala uma rede Backpí'apagai oz
IS-3-2) da Fig. 4.8. Os pesos são alocados em dois arrais. a um é associado uma matriz
3 x 5 de pesos entre a camada de enfiada e a camada oculta. e ao outro arras é associada
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Figura Rede sistólica para uma fede BacÃpropagaliozz

u'i.J (2)

"'i,J (l!

Figura Rede Baclpropagaííorz
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a nlat.iiz 2 x :3 clc l)estes eiltic a (aiiiada oculta e a Gania(la (lc saída. .X segunda matriz está
transposta na figut'a. No passo ./o/'tlpa7'd. o fluxo (le (lados e deilotaclo por linhas cheias c
no passo óaclt{,a/'d poi linhas poiitillladas.

Clonsideraildo-se apresentação do tz-ésimo padrão de treinamento. deverão ser execu-
tadas as seguintes operações

1. Obtenção dos valores cle ativação a(ll da camada oclllta:

Inicia-se o passo /ozwrz7d. Os componentes dos padrões de entrada sào alimentados no
primeiro arras passo a passo, cla célula mais à esquerda à célula da direita, e propagados
da célula verticalmente do topo para a célula da base

No primeiro arras, cada célula ci,j desempenha a multiplicação da entrada recebida da
célula acima pelo peso mf,j, adiciona a soma parcial recebida da célula esquerda e envia
pala a célula direita

Após a soma total ter sido calculada lias células cla extrema direita do primeiro arras,
cada valor é enviado na unidade a./ para aplicação da função de ativação e do limiar, e
alimentado no segundo arras

2. Obtenção dos valores de ativação a(2) da camada de saída:

No segundo arras, cada célula processa o produto do seu peso pelo valor de ativação
recebido da célula esquerda, adiciona o subtotal recebido da célula acima, e então envia
para a célula abaixo. Após a soma total ter sido calculada nas células da base do segundo
arras, cada valor é alimentado na unidade 0./

3. Determinação dos sinais coiretivos (erros) á(2) da camada de saída:

ój(2) = g(aj(2) - íj)

Na saída da rede, a diferença entre a saída leal e a saída desejada é executada para
urll padrão apresentado. Dá-se início ao passo brzckward.

4. Determinação dos ermos çi(1) da camada oculta:

Ój(1) áí(2)«,f,.Í(2))

Cada célula cf,j do segundo ar7'ay executa o produto de seu peso pelo erro recebido da
célula acima, adiciona o subtotal recebido da célula es(luerda, e então envia para a célula
direita. Após a soma total tei sido calculada, é enviada à unidade g, resultando nos ermos
da camada oculta
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.5. .Atualização do acttniuladoi coiiteildo o acréscimo dc
camada de saída:

pesos ent.ie a canlacla oculta e a

Z\tui,j(2)(u) = Z\t'.'...j(2)(zl -- 1) + z/õf(2)aj(1 )

Verifica-se a necessidade dos valores cle ativação da camada oculta(a(1)). Estes velo..es
foram utilizados para a obtenção dos valores a(2) no segundo, arr'ay. Os valores a(1 ) foram
propagados pala a d:reina e foram armazenados em uma fi]a ]'IFO na unidade g do segundo
arras. Agora ietornarão diretamente à célula. da extrema es(luerda do segundo arras e
serão propagados horizontalmente para a direita de forma a obter o produto .ífl2) # aj(1)
na célula cí.j.

Observe que os valores .5(2) são propagados verticalmente para baixo no segundo ar-
ras, também a fim do cálculo dos â(1). Logo, os itens 4 e 5 deste algoritmo são feitos
simultaneamente

6. Atualização dos Z\t«i,j(1)(u):

A.«{,j(1)(«)(1)(« - 1)+ ,78f(1)«j(0)

Os valores (í(1 ) foram obtidos no segundo arras e enviados diretamente para a extrema
esquerda do primeiro arras e serão propagados para a direita. Enquanto os valores a(0)
estão em uma fila FIFO na unidade g e retorna,rão diretamente às células superiores do
primeiro arras e a seguir, serão propagados verticalmente para baixo.

Não há necessidade do cálculo de á(0).

Os padrões de treinamento sào alimentados em pape/{nfng. O passo /armara para al-
guns padrões é executado em paralelo com o passo óacÊward para outros padrões. Para
um mesmo padrão os dois passos também são executados em paralelo, desde que quando
termina o passo /armara para o primeiro componente inicia-se o passo óacktuard para este
componente enquanto ainda se está executando o passo /or'ward para os demais compo-
nentes deste padrão.

critério de para.da

E E. Zb ('.(L) - t;)' < a

Na unidade a da Fig. 4.7, tem-se armazenada a somatório dos erros da rede relativos
aos padrõesjá apresentados.

Após a apresentação do P-ésimo padrão tem-se o erro total da rede para todo o con
junto de treinamento. Se este erro for suficientemente pequeno la é definido pelo usuário),
encerra-se o tieinamento.
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Caso contrário. os pesos cle toda a fede de\em ser atualizados. Somente após to(los os
pesos selen] atualizados. inicia-se a apresentação de um outro conjunt.o de tteinamento.
com a alimentação dos padrões em /)zpf/ilzc

Na fase de reconhecimento, com maior lazão, tam})én] há o pf/)e/zllzfng dos padrões de
entrada.

A rede sistólica pode ser implementada para redes Brzc:kpropagafiozz cona qualquer
número de camadas.

O algoritmo não foi implementado por seus autores

4.5 Outros algoritmos sistólicos

O algoritmo de lÇung/Hwang, devido a sua importância, está descrito no capítulo
seguinte.

Foram encontrados mais algoritnlos na literatura, me,s nã) foram descritos para evitar
que este trabalho se tornasse muito extenso. Alguns deles são citados abaixo.

Algoritmo de l<han/Ling

Neste algoritnlo j121 é proposta a implementação de pedes neurais, na fase de reconhe.
cimento, através de um arras sistólico 2D. Utiliza-se de duas técnicas: pape/{náng 2D e
processamento com 2 níveis de c/ock.

Uma camada da fede com A/2 neurónios é representada por uma matriz quadrada com
À4 + A/ células. Cada célula recebe valores de ativação, ao mesmo tempo, de 2 vetores
jum com elementos da linha e outro com elementos da coluna) da matriz que representa
a camada adjacente. Este processo é denominado pape/ rzÍrzg 2D.

O pape/ining 2D dá um significante melhoramento em tempo de computação, comparado
aos esquemas conhecidos de arrais sistólicos ID e 2D.

No processamento com 2 níveis de c/oc#, os pesos são transmitidos cona maior veloci-
dade que os valores de ativaçào. Este esquema economiza memória, desde que a memória
local para os pesos pode ser reduzida.

Este algoritmo é de pouca. aplicabilidade, pois não implementa a fase de treinamento.
e também é mais apropriado para redes com apenas 2 camadas e sem /eedóacX jsaída rea-
limentando a entrada da rede). Além disso, o algoritmo é relativamente complexo.

Algoritmo de Barro et al.
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Este algoritmo lil usa lama aicluitetura sist(51ica enl anel pala a implementação da
iecle de Hopfield. Utiliza-se de uma técnica de particionamento, pela transformação do
problema original em tim outro cona número de operações constante e independent.e da
dimensão do problema inicial.

Esta técnica de pa.rticionanaento possibilita a implementação de redes cle [lopfield c]e
qualquer tamanho em um anel sistólico.

Algoritmo de IVlatgarits

Descreve a implementação sisa(51ica de uma classe cle redes neurais denominadas À/emó-
ráas .4ssociafát;as. A fase de reconhecimento destas redes consiste na convergência de
padrões apresentados para padrões já armazenados na rede. A fede de Hopfleld é conhecida
como uma rede de memól ia auto-associativa.

Este algoritmo j171 utiliza-se de um algoritmo sistólico, não muito eficiente, para a
multiplicação matriz-vetar em arrais 2D.
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Capítulo 5

Algoritmo de ]Íung/Hwang

O algoritmo de Kung/Hwang rllerece destaque especial pela sua generalidade de poder
implementar várias configurações de redes neurais e ser cle fácil implementação.

Este algoritnlo utiliza como arquitetura um a.rra#sistólico em a.nel progiamável. Baseia-
se no modelo genérico (descrito no Capítulo 2) que representa as operações para a maioria
das redes neurais, tanto na fase de aprendizagem como de reconhecimento j141

Neste capítulo, é descrito um esquema de particionanlento e tolerância a falhas para o
arras sistólico e, brevemente, uma implementação VLSI feita pelos autores

Algumas configurações de redes neurais são citadas no intuito de mostrei a adaptação
ao modelo genérico de pedes neurais

Um mecanismo de detecção de convergência para a rede cle Hopfield é sugerido com a
utilização de um anel sistólico de convergência

Finalmente, é decrita a simulação do algoritmo em uma má(quina paralela recém-
adquirida pelo IÀ/IE/USP

5.1 F'ase de reconhecimento

O sistema computacional na fase de reconhecimento do modelo genérico pode ser
formulado como multiplicações consecutivas matriz-vetou juntamente com a função d(
ativação não-linear. Isso é mostrado pelas equações abaixo:

u(/ + 1)

a(/ + 1) + 1).a(/)l
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a.J(l

Figttia .5.1: Es(luema da célula ; do anel na fase de ieconhecirnento

onde

u(/) = lu-(/), «,(/), ..., «/«(/)l7';

a(/)(/),«-(/),...,«/«(/)I';

W(/) = {'«i,j(/)lí C {1,2,..., 7V} e .j C {0, 1,..., /Vll;

af(/) é o valor de ativação do neurónio { na iteração /;

zo{,j(/) é o peso entre o neurónio i na iteraçào / e o neulânio .j na iteração (/

/lxl é a aplicação da função de ativação ./' sobre cada conapollente do vedor x
/ é o índice da iteiação.

1 )

Sem perda de generalidade, foi suposto que todas as iteiações possuem /V neurónios,
ou seja, a rede é /zomogêrzea. Casos não-homogêneos serão tratados posteriormente.

Cada neurónio recebe também uma eDITada ezle7'na ozz /{miar {0f(/ + 1)}. Estas entra-
das são frequentemente tratadas como pesos sinápticos especiais {toi,o(/ + 1)} com os quais
são associados as entradas {ao(J) = 1}. O anel sistólico para a fase de reconhecimento é
mostrado na Fig. 5.2. A representação esquemática da célula i do anel está na Fig. 5.1.

Na (/ + 1)-ésima iteração da fase de reconhecimento, cada célula, digamos a i-ésima,
pode ser tratada como um neurónio, e os correspondentes pesos sinópticos de entrada
(zof,i, w{,2, ...,tol.N) sào armazenados na memória da célula i. n.:ma ordem circula.. des-
locados em (i -- 1) posições. As operações deste anel sistólico podem ser descritas da
seguinte forma:

1. Cada valor de ativação ai(/) da célula { é multiplicado por toi,f(/ + 1). O produto é
adicionado ao acumu]adoi accf, o qual tem valor inicial 0i(/ + 1). Após a operação N'IACI
af(/) irá percorrer o anel em sentido horário, visitando todos as demais células en. N ciclos
do relógio (Fig. 5.2).

2. Quando a.Í(/) cllega na célula í, é multiplicado pot tof,j(/ + 1), e o produto é adici-
onado a acci, de forma que após esta operação: acc. = El;:im{.k(/ + 1) + ak(/) +0.(/ + 1)IFig. 5.3).
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« l (1)

wl.l(1 + 1)

u'1 .2 (1 + 1)

u'2.2 (1 + 1)

w2.3 (1 + 1)

"'.N -l,N'-l(1+ 1) u'.N.N(1+ 1)

u'.N,l (1 + 1)
u'.N-- l .N (1 + 1)

wl,.N(1+ 1) '2,1 (1 + 1) "'N'--l..N-2(1+ 1) w.N,.N.l(1+ 1)

Figura 5.2: Anel sistólico para a fase de reconhecimento passo l

3. Após JV ciclos do relógio, o acumulador accf contém a somatório de todos os pro
duros, e então é associado a ui(/ + 1)(Fig. 5.4).

4. E necessário mais um ciclo para aí(/) retornar a célula i, que agora está pronta para
a aplicação da função de ativação /(uf(/ + 1), af(/)), para produzir af(/ + 1) para a próxima
i tPrn rãn

O procedimento acima pode ser executado de forma /u//y-pipo/árzed. Além de poder ser
executado recursivamente (com incremento de /) até Z, iterações serem completadas.

5.2 Fase de treinamento

As operações da fase de treinamento do modelo genérico das redes neurais é subdivi-
dida em três partes: operações idênticas a fase de reconhecimento, atualização de pesos e
a retropropagação dos sinais corretivos.

Atualização dos pesos

Em geral, a formulação da atualização de pesos na (/ + 1)-ésinia iteração pode ser
representada pela equação do produto externo:

to{.j(/+ 1) -+:= u'i,j(/ + 1)+ gi(/+ 1)./zJ(/ + 1) ou
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al(1) a

acc N

:,l (1 + 1)

1..+1(1 t l)

u'2,i+ l (1 + 1)

u'2.1+2 (1 + 1)

"N'--1,.-2 (1 + 1)

t''N--l...l (1 + 1)

u'N,.-l(1+ 1)

u'.N,. (1 + 1)

wl..-l(1+ 1) u,2.1(1+ 1) w.M.l.i.3(1 + 1) WN,..2(1+ 1)

Figura 5.3: Anel sistólico pala a fase de reconhecimento passo i

a .N - l (1)

wl,.M(1+ 1)

wl.l(1 + 1)

t',2.1 (1 + 1)

u'2.2 (Z + l)

".N--l,.N-2(1 + 1 )

".N--l,N.l(1+ 1)

WN',À'-l(1 + 1)

w.N..N(1 + 1)

wl,.N-l(1+ 1) .,2 .N(1 + 1) w.N.l,N'-3(1 + 1) t«.N..N.2(1 + 1)

Figura 5.4: Anel sistólico pala a fase de reconhecimento - passo ]V
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hJ (1 + 1)

Figura 5.5: Escluema da célula f do anel para a atualização de pesos

W(/ + 1) <::: + g(/ + 1).hr(/ + 1)

onde: g Igi,g2, .-.,g/vl7'; h 1/, - , h:, . . . , /,wlr

Escolhas diferentes das funções gf e /tj não conduzir a diferentes algoritmos de apren-
dizagem. Por exemplo, para a rede Bac#7)ropagaiíorz (função sigmóide como função de
ativação) tem-se:

g.(/+ 1) = Õ{(/+ 1)./'(uf(/ + 1)) = áf(/+ 1)a.f(/+ 1)(1 -- a.f(/ + 1))

hj(/ + 1)

O anel sistólico para a fase de reconhecimento pode ser facilmente adaptado para
executar a atualização de pesos A célula também desempenha uma operação MAC para
a atualização de pesos (ver Fig. 5.5).

O anel sistólico é mostrado na Fig. 5.6. As operações podem ser brevemente descritas
como segue:

1. 0 valor de gi(/ + 1) é armazenado na célula í. O valor de /zj(/ + 1), inicialment. na
célula .j, visitará todas as demais células no sentido horário, durante os N ciclos do relógio
lng. s.6).

2. Quando /z.í(/ + 1) chega à célula i, é multiplicado pelo valor armazenado gi(/ + 1)
pa'a produzir z\mi,j(/ + 1 ), que será somado ao valor peso m{,.f(/ + 1) da recursão anterior,
para produzir o valor atualizado do peso. Observe que os valores pesos estão dispostos
de forma circular e deslocados, tal como na fase de reconhecimento (Fig. S.71.

3. Após ]V cic]os de re]ógio, todos os JV + ]V pesos atualizados u,í.j(/ + ll são gerados
O anel sist(51ico está pronto para a próxima atualizaçã.o de pesos, na iteração / IFig. 5.8)

Retropropagação do sinal corretivo

'\ regra de retropropagação pode ser representada poi multiplicações vetou-matriz
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/' Jv-l (1 + 1)

gN-l(l+

hN(

g.N (1 + 1)

l.l(1 + 1)

1 .2 (1 + 1)

u'2,2 (l + l

'2.3 (1 + 1)

"'/V--l .N-l (1 + 1)

"'.N-- l .N (1 + 1 )

w.M..N(Z + l)

wN,l (1 + 1)

wl,.N(1+ 1) u,2,1(1 + 1) u'N-l.N'-2(1 + 1) w.N,.N.l(1 + 1)

Figura 5.6: Anel sistólico para a atualiztLção de pesos passo l

hi(1 + 1)

91 (1 + 1)

hi+l (1 + 1)

b2(l + i)

hi.2 (1 + 1)

N-l(1+ 1)

h

gN(1 + 1)

wl.i(1 + 1)

"I,i+l(1 + 1)

u'2,i+l (1 + 1)

"2.i+2 (1 + 1)

"'N'--1 .1-2 (1 + 1)

"'N-l.i.l (1 + 1)

".N,..l(1+ 1)

wN.l(1 + 1)

u'l,l-l(1+ 1) u,2,{(1 + 1) wN-l.i.3(1 + 1) w.N,i.2(1 + 1)

Figura 5.7: Anel sistólico para a atualização de pesos passo i
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/i B.' (1 + 1 )

91 ({ + 1)

li JN' - l (1 + 1 )

g.N(1 + 1)

u'l,.N (1 + 1)

wl,l(1 + 1)

'2,1 (1 + 1)

'2,2 (1 + 1)

u'N-- l .N-2 (1 + 1 )

wN--l.N.l(1+ 1)

u'N.N-l (1 + 1)

u'.N,.N(1 + 1)

wl./V.l (1 + 1) .,2 .N(1 + 1) u'N--l .N-3(1 + 1) w.N.N-2(1 + 1)

Figura 5.8 Anel sistólico pala a atualização de pesos passo AI

Figura 5.9: Esquema da célula í do anel para retropiopagação do sinal corretivo

õ(/) (/ + 1).w(/ + 1)

onde g(/ + 1) é o mesmo vedor descrito anteriormente na atualização de pesos.

O anel sistólico está nas Fig. 5.10. Analogamente, cada célula do anel executa uma
operação h'IAC (ver Fig. 5.9). O algoritmo pode ser assim descrito:

1. 0 sinal g.(/ + 1) está disponível na célula i na (/ + 1)-ésima iteração. O valor
m{,i(/ + 1) é então multiplicado poi gf(/ + 1). O produto é adicionado ao valor do acumu-
lador acci. O parâmetro accf é inicializado na célula i com valor nulo, e atravessa todo o
anel no sentido horário (Fig. 5.10).

2. Quando acc, chega a célula {, g{(/ + 1) é multiplicado por tol,j(/ + 1). O produto é
adicionado a accj (Fig. 5.11).

3. Após N operações destas de acumulação, o acumulador accf irá retornar a célula {
com a somatório completa: Ji(/) = E$:: gj(/ + 1) * ?oj,{(/ + 1) (Fig. 5.12).
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u'l .l (1 + 1)

u'1 ,2 (1 + 1)

u'2,2 (1 + 1)

t''2 .3 (1 + 1)

'.N -l..N -l(1+ 1)
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w.N,l(1 + 1)
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Figura 5.10: Anel sistólico pala a retropropagaçào do sinal corretivo passo l
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Figura 5.11: Anel sistólico para a retiopiopagação do sinal corietivo passo í



wl..N(1 + 1)

u'l,l ({ + 1)

'2.1 (1 + 1)

'2.2 (1 + 1)

"'/V-- l .N-2 (1 + 1) ".N.N-l(1+ 1)

JV,.N(1 + 1)
'.N--l.N .l(1 + 1)

"I..N-l (Z + l) ..2 .N(1 + 1) "N--l.N'-3(1+ 1) u'.N,.N.2(1+ 1)

Figura 5.12: Anel sistólico para a retropropagação clo sinal conetivo passo /V

Observe que o cálculo de (5j(/) ferro) pode ser feito simultaneamente à atualização de
wi,j(/ + 1). Enquanto /zj(/ + 1) percorre o anel para a. atualização dos pesos, o acunluladoi
acc.Í também percorre o anel para se obter os erros. Porém deve-se utilizar os pesos ainda
não atualizados para se obter os anos.

5.3 Arquiteturas de implementação do algoritmo

Para redes multa-camadas homogêneas (todas camadas possuem N neurónios) uma
arquitetura da rede pode ser brevemente descrita assim j13j:

e A cada camada da rede é associado un] único anel sistólico. Este anel realizará as
operações relativas a fase de reconhecimento, atualização de pesos e retropropagação
dos erros.

e A comunicação entre os anéis que representam camadas adjacentes é feita através
das células de mesmo índice.

Uma arquitetura j131 para redes não-homogéneas pode ser análoga à descrita acima,
diferindo na estratégia de comunicação:

8 Cada anel terá o ntlmero de células correspondente a.o número de neurónios de cada
camada.

9 A comunicação entre camadas adjacentes é feita através dos extremos dos dois anéis
e a seguir, os dados são transmitidos às demais células do anel.
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tema out.ra ar(luitet.ura j101 pode ser unl tlllico anel sistólico. Este execlitará as
operações relativas a t.odes camadas da fede. devendo haver recarieganient.o cle pesos pala
cada camada. Esta ai(luitetula. pode ser utilizada para pedes nào-homogêileas Oll redes
grandes através do esquerlla de particionanaent.o descrito abaixo.

5.4 Esquema de particionamento

No caso de redes neurais com naaior número de neurónios que processadores dis-
poníveis, é importante fornecer suporte de /hardware/se/Zuiare para um esquema de par-
ticionamento eficiente. Isto possibilitará que problemas grandes sejam decompostos em
subproblemas menores a serem resolvidos no anel sistólico. As operações relativas a alguns
neurónios podem ser partilhadas em un] mesmo processador, sem modificar a estratégia
de computação/comunicação j101.

Baseado neste método, esta arquitetura pode ser facilmente adaptada para redes
neurais não-homogêneas, onde cada camada tem diferentes números de neuiâníos. As
operações de alguns (igual número cle) neurónios na mesma camada são associadas a
um processador específico. O esforço computacional pode ser distribuído uniformemente
aos /V processadores, para qualquer número de neurónios em uma camada, garantindo a
ef\clênc\a.falIU-pipetined

Sem perda de generalidade, um exemplo é dado para ilustrar o esquema de partici-
onamento para redes não-homogêneas. Será naostrada uma arquitetura em anel com 4
processadores. Este anel será usado para implementar as fases de reconhecimento e trei
namento de uma rede neura1 4-12-8 (4 neurónios na camada de entrada, 12 neurónios na
camada oculta e 8 neurónios na camada de saída).

Quando o número de neurónios não é múltiplo do número de processadores, aumenta.
se artificialmente o número de neurónios, ou sqa, os pesos conectados aos falsos neurónios
podem ser nulos, de forma que a cada piocessadol' seja associado um mesmo número de
neuronios.

Particionamento para a obtenção dos valores de ativação

1. Valores de ativação da camada oculta (Fig. 5.13)

As operações dos 12 neurónios da camada oculta é distribuída uniformemente nas 4
células do anel sistólico. Inicialmente, cada célula do anel terá os valores de ativação da
camada de entrada {af(0)l { = 1,2,3,4 }.

Os pesos são arranjados apropriadamente como descrito anteriormente (ver Fig. 5.2).

49



a l(O) «2(0 a3(O) a4 (O)

a l ( 1)

a5(1)

9 ( 1)
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u'1.2(1) u'5.2(1) t''9,2(1) t''2.3(1) w6.3(1) w10.3(1) w3.4(1) u''7.4(1) "'11.4(1) u'4,1(1) u'8.1(1) u'12.1(1)

tt'1.3(1) w5.3(1) u'9.3(1) w2.4(1) w6.4(1) u'10,4(]) u'3,1(1) u'7.1(1) u'll,l(1) w4.2(1) w8.2(1) u'12.2(1)

u'1.4(1) u'5,4(1) u'9.4(1) u'2.1(]) w6.1(1) u'10.1(1) u'3.2(1) w7,2(1) w11,2(1) u'4.3(1) u'8.3(1) u'12.3(1)

Figura 5.13: Particionamento pala a obtenção dos valores de ativação para a camada
oculta de uma lecle neural 4-12-8.
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w2 .3(2) u'6 ,3(2)

"'2.4 (2) w6,4 (2)
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'"3.3 (2) w7,3(2)

w3.4 (2) u'7,4 (2)
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w4 .4 (2) u'8,4 (2)

w4.1 (2) u-8.1 (2)

w4 .2(2) u'8 .2(2)

u'.4 .3 (2) w8 ,3 (2)

Figura 5.14: Particionamento pala a obtenção dos valores de ativação para a camada de
saída de unia rede neulal 4 12-8.
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'\(lui poréili. saião associadas i3 colunas de pesos a cada célula. pois enl cada célula, seixo
deteinainados os valores de ativação de :3 neurónios.

Os valores de ativação { ai(0)l ; = 1.2,:3,.4 } peicotrci'ão o anel :3 vezes; gerando os

valores { af(1)l ; = 1,2,3,4 } no ptimeiio ciclo; os \.dores { ai(1); ; = 5,6,7,8 } no

sega.ndo ciclo, e hnalmente, { a.(1); ; = 9, 10, 11,12 }

2. Valores de ativação da camada de saída (Fig. 5.14)

Cada célula terá armazenado os 3 valores de ativação da camada oculta, obtidos no
passo anterior.

Os valores {a.(1); í = 1,...,4} perconerão o primeiro ciclo, sendo multiplicados pela
coluna de pesos correspondente de cada célula .j {toj.f(2);J = 1, ...,4}.

Os valores {af(1)] i= 5, ..., 8} ])ercorierão o segtmdo ciclo, sendo multiplicados pela
coluna de pesos correspondente de cada célula .j {toj,.(2);.j = 1, ...,4}.

Analogamente, os valores {ai(1); i = 9, ..., 12} percorrerão o terceiro ciclo, sendo mul-
tiplicados pela coluna de pesos correspondente de cada célula.

Assim, ao final do terceiro ciclo, obtêm-se os valores de ativação da camada de saída:
{ai(2); j = 1, ...,4}.

Para se calcular os demais valores de ativação {aj(2), i = 5, ...,8}, o mesmo processo
é executado, porém considerando-se os pesos {zoj,Í(2)l.j = 5, ..., 8} em cada célula (.j -- 4).

Particionamento para a atualização de pesos

1. Pesos entre a camada. oculta e a camada de saída (Fig. 5.15)

Considere o mesmo algoritmo descrito anteriormente, cona as mesmas funções g e /z.
Inicialmente, cada célula terá armazenado 3 valores de /z.i(2).

Os valores {Aj(2)i .j = 1, ..:,4} percorrerão o primeiro ciclo, sendo multiplicados pol

g{(2) que está armazenado na. célula i, atualizando os pesos {wi,,(2); .j = 1, ...,4 e i =

Os valores {/zj(2)l .j = 5,...,8} percorrera.o o segundo ciclo, atualizando os pesos
{toi,j(2); .j = 5, ...,8 e i = 1, ...,4 }.

Analogamente, os valores {Aj(2)i .j = 9, ..., 12} perconerão o terceiro ciclo, atualizando
os pesos {wi,j(2)l J = 5,...,8 e í = 1,...,4 }.

Para se atualizar os demais pesos relativos aos neurónios {i = 5, ..., 8} da camada d

l 4} )

e
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h9(2)

h5(2)
hl(2)

/i10 (2j

h6(2)
/i2 ( 2 )

/i l l (2)

h7(2)

li3(2)
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h8(2)
h4 (2)

l ::::: g2 (2)

g6 (2)

93(2)

97(2)

9.1 (2)

g8(2)

Figura 5.15: Particionamento para a atualização dos pesos entre a camada oculta e a
camada de saída de urna rede neura1 4-12-8.

saída, utiliza-se deste mesmo processo, porém usando valores {g.(2), í = 5, ...,8}, arma-
zenados em cada célula (í -- 4).

2. Pesos entre a camada de entrada e a camada oculta (Fig. 5.16)

Os valores {/zj(1)} percorrerão o anel 3 vezes.

No primeiro ciclo, saião atualizados os pesos {toi,j(1)l .j = 1.

No segundo ciclo, serão atualizados os pesos {wi,j(1); .j = l

E finalmente, os pesos {wf,j(ljl J = 1,...,4 e i = 9,..., 12 }.

4 e ; = 1,...,4 }

4 e i = 5, ...,8 }
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Figura 5.16: Paiticionamento para a atualização dos pesos enfie a camada de entrada e a
camada oculta de uma rede lleural 4-12-8.

Particionamento para a obtenção dos erros da camada oculta

Ao mesmo tempo que as operações relativas a atualização dos pesos {w.,j(2)l .j
1,...,12 e i = 1, ..., 8 } estão sendo desempenhadas, podem ser calculados, em paralelo, os
erros {áf(1)} relativos aos 12 neurónios da camada oculta.

1. Enquanto cada /zj(2) percorre o anel para a atualização dos pesos, há também um
acumulador accj percorrendo o anel. Assim, após os valores dos pesos, correspondentes
aos quatro primeiros neurónios, terem sido atualizados, obtém-se a soma parcial para os
erros da camada oculta (ver Fig. 3.17):

«cc: gj(2):«j,.(2)

2. Da mesmaforma, enquanto obtêm-se os pesos dos outros quatro neurónios: acumula-
se o restante da soda (vei Fig. 5.18), resultando em:

á{(1) = acci = E?;: gj(2).«.f,f(2)

5.5 l.'olerância a falhas

O /zardtuare real será VLSI e atenção adicional deve ser dada à confiabilidade do
sistema. E inevitá.vel que ocorram falhas temporárias ou peinlanentes. Uma falha em
qualquer célula do anel sistólico resultaria na interrupção da comunicação do anel, por-
tanto, caminhos redundantes devem ser estabelecidos, se algum grau de tolerância a falhas
é esperado j101.
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Figura 5.17: Particionamento para a obtenção parcial dos erros da camada oculta de uma
rede neuras 4 12-8.
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Figura 5.18: Paiticionamento para a obtenção dos erros da camada oculta de uma fede
neura1 4-12-8.
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\lgoritnlos de pedes neurais sâo l)astaiite tolerantes a í'albas, já (luc. unl peso ou \'a-

loi de ativação erróneo nào conduzirá a insultados catastróhcos, mas. provavelmente exi-
girá iterações adicionais. Entretanto. desde (lue o arras proposto incorpoiará um grande
núncio de piocessaclores, é necessário forrlecer tolerância a falhas, ein nível de /zardtt;rzrc

Para proteger o ar7'ay contra. falhas de execução, algumas redundâncias deveiiani ser
introduzidas dentro e fora de cada processador, na arma de sza7?d-ó# s/;a7e. Eni j101 é
sugerido um mecanismo para detectam falhas permanentes, no (dual a cada processador é
associada uma n)emóiia externa. Quando houver tais falhas, o Aos/ é notificado a fim cle
iniciar a reconfiguração clo rzr7'ay. A falha no processador Pn é Z)ypassed e a memória A/.
cora'espondente é conectada ao processador Pn+l.

5.6 O algoritmo para a rede de Hopfield

A fase de reconhecimento para a rede cle llopfield é feita pelo mesmo procedimento
descrito neste capítulo. Apenas deve ser incluído um mecanismo para se detectar a con-
vergencla.

A comparação entre os í-ésimos componentes a.tualizados af(/ + 1) e não-atualizados
af(/) é feita em somente um passo, pc'is a{(/ + 1) e a{(/) estão na i-ésima célul. do anel
slstÓlico

Sugere-se, neste trabalho, que a detecção da convergência seja feita por un] ane/ de
cona;eryêncáa ligado célula a célula ao ane/ de reconÀecimenlo. O anel de convergência
detectará a convergência da seguinte forma:

1. Quando os componentes atualizados e não-atualizados forem iguais, é atribuído
accf = 0 ao acumulador da célula correspondente no anel de convergência. Quando não
houver a igualdade é atribuído um valor diferente de zero.

2. A célula { receberá o valor contido em czcci+i da célula à direita e adicionará este
valor ao seu acumulador. No passo seguinte enviará o valor de seu acumulador para a
esquerda

3. Ao final de N passos, se o valor contido no acumulador de qualquer uma das células
for nulo, então houve a convergência deste padrão.

Uma vantagem deste mecanismo cle detecção de convergência, em relação a outros que
utilizam operadores AND, é que o anel de convergência pode ser obtido pela duplicação
do anel de reconhecimento

O próprio anel de reconhecimento poderia também detectam a convergência. Porém, é
mais vantajoso utilizar um outro anel para fazer isto enquanto o anel de reconhecimento faz
uma nova atualização do padrão, pois um padrão realizará várias iterações até convergir.
Dessa forma, o acréscimo de tempo em razão da verificação de convergência será de Ar
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passos (tempo cle Rima iteração adicional) a cada padrão.

Quando o mesmo anel realiza o reconhecimento e a detecção cle convergência, tem-se
o acréscimo de Ar passos para cada itcração de um padrão

\ fase de treinamento da fede de Hopfield também pode ser efetuacla pelo algoritmo
cle liung/Hwang. Observe c]ue nào há ietropropagação c]e erros nesta re(]e. há somente a
atualização de pesos.

Considere a. apresentação de P padrões para seien] aprendidos pela fede paralela
(binária) de Hopheld descrita eni j10l: a(1),a(2), ...,a(P). A matriz de pesos é definida
por

P
«,.,j(P) (2«f(/)

/:1
to{,.j i)(2«j(/l - i)

Seja w{,j(/) o peso atualizado até a apresentação do padrão a(/).
iteração tem-se:

Para a próxima

«,f,.í(/ + 1) «,{,j(/) + (2«í(/ + 1) 1) * (2«.Í(/ + 1) 1 )

Então, pode-se utilizar a atualização de pesos do modelo genérico, de forma que

g.(/ + 1) (/ + 1) l

Aj(/ + 1) l

5.7 Generalidade do algoritmo

O algoritmo de l<ung/Hwang baseia-se no modelo genérico. Portanto, efetua as
operações básicas para várias redes neurais.

As vezes, em razão da especificidade da configuração da rede, algumas adaptações
são necessárias ao modelo genérico, como por exemplo, o mecanismo de detecção de con-
vergência na fede de Hopfield

A tít.ulo de ilustração, algumas implementações de outras redes neurais são citadas a
seguir.
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Redes de aprendizagem competitiva

'\prendizagen] competir-ivt\ é ]]n] tieiilamento não-supervisionado (lue classifica ur]]

conjunto dc padrões de entrada enl algumas classes clistiiltas, tal que os padrões de uma
mesma classe são siinilaies eittre si.

\ maioria das ienes de apieildizagem competitiva são redes de urlla camada que utili
zam o mecanismo do tJerzcedor na fase de reconhecimento. Este rllecanisnlo é dado por:

/v

ui(/ + 1) = >1: t«{,J * ajl/)

«.'' * «, -l ã se u.(/ + 1) > uk(/ + 1) VA # j
caso contrário

Os valores uil/ + 1) são obtidos como no modelo genérico. Estes velo.es Dercoriem o
anel mais unia vez, sendo atribuído :ero a uma variável de cada célula sempre que passar
poi ela algum valor maior do que o seu. A estas variáveis foi inicialmente atribuído o
valor zim.

Na fase de treinamento, considerando a apresentação do (/ + 1)-ésimo os pesos são
atualizados da forma:

«,f,j(/ + 1 ) «-i.j(/) + ,7aí(/ + 1)(aj(/ + 1 ) «,f ,j (/) )

onde aj(/+ 1) é componente do(/ + 1)-ésimo padrão de entrada e af(/+ 1) é componente
da saída da rede.

Portanto, o modelo genérico para atualização de pesos pode sei utilizado, onde

g;(/ + 1) = «:(/ + 1)

bj(/ + 1) q(aj(/ + 1) - .«í,j(/))

Redes de aprendizagem Delta

Redes de aprendizagem Delta são redes neurais de uma única. camada que utilizam
a rega'a De/ta, como por exetlaplo as redes PercepZron e .ADALINE (,4dapfaf ue L nea
Ne u-rol-Ü .
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\ /eira Z)c//a é uma regra de aprendizagem baseada na minimização do eito (Juadiático
médio de cada padrão ou do conjunto de treinamento. E, portanto. um treinanlento
supervisionado (lue pode ser passo a passo ou em g7'zlpo.

Algumas redes neurais nlulti-camadas utilizam a 7'eira Z)e/ia gerzera/;:ada. Esta é uma
extensão da regia De//a, na (dual os erros para as camadas ocultas são calculados recursi-
vamente. Uma fede neural que utiliza a regra De/Éa venera/ázada é a rede Backpropagaífon,
blue pode ser implementada pelo algoritmo de l<ung/Hwang

Considere a apresentação do /-ésimo par de treinamento (a(/);t(/)); onde a(/) é o
padrão de entrada e t(/) é a saída esperada para a rede. Observe que o índice de itelação
/ representa padrão.

Seja y(/) a saída obtida pela rede. .\ atualiza.ção de pesos é dada por:

-«f,j (/ ) «,. ,j ( / 1) + q«j(/)(ff(/) - g/.(/))

Portanto, o modelo genérico para atualização de pesos pode ser usado, sendo

g:(/) = t:(/) - g/.(/)

hj(!) = qaj([)

Redes de aprendizagem de Hebb

A regra de Xeóó é geralmente utilizada pala o treinamento de redes neurais chamadas
Memórias Associatiuüs.

A aprendizagem de Hebb é usada para a atualização dos pesos da seguinte forma

«,i,.j(/) = .«f,j(/ - 1) + ,7«í(/)tj(/)

onde

a(J) é o padrão de entrada

t(/) é a saída desejada da rede.

Portanto, o modelo genérico adequa-se da seguinte forma

gf(/) Ãj(/) ,7fj(/)
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5.8 Implementação VLSI

O sistema inlplemeiltaclo pot lÇtiilg/Hwang j101 é ('onstituído poi un] único a/.ia.y
sistólico que executa as operações relativas a todas as cariadas de unia rede ncuial ho-
rriogenea.

O sistema i[ecessita. de un] /.os/ (computador hospedeiro) que possi})iliba ao usuáiio
o desenvolvimento do programa e especificação de pa.râmetros, tais como pesos, limiares,
valores de ativação e número de neurónios da rede. O ÃosZ pode ser uma worksZaZioíz ou
un] microcomputador acoplado ao cora/ro/apor do alce/ por memória compartilhada.

O congro/apor do ane/ controla e monitora os processadores: carregando dados en]
cada um, especificando operações a serem desempenhadas e recuperando dados dos pro-
cessadores. O controlador do anel feri)ece comunicação com o meio externo via AosZ.

Foi implementada uma rede /3acÃpropagafjo/z homogênea de 3 camadas com 25 neurónios
O sistema tem fre(lüência de 50 b'1Hz e tecnologia de 1.25 ÍZ. As medidas de desempenho
foram:

Fase de Reconhecimento: 1.1 G conexões/segundo

Fase de Treinamento: 375 h'l conexões/segundo.

Estas medidas de desempenho mostram-se superiores a outros simuladores e com
paráveis às implementações em pastilhas analógicas dedicadas a modelos específicos de
redes neurais j101.

5.9 Simulação na máquina paralela Parsytec PowerXI.
plorer

O algoritmo sistólico de lÇung/Hwang li41 foi implementado pela aluna Adriana Ra-
mos, em trabalho cle iniciação científica, utilizando a máquina paralela Parsyíec Poaier.V-
pLorer.

A máquina paralela Parsylec Potoer.Vp/orar 16/32 possui 16 nós e 32 piocessadoies.
Cada nó possui: um piocessadoi PowerPC' 601, um processador de comunicação T805 e
32 A/óyfes de memória.

A máquina foi adquirida pelo DCC/IME/USP através do programa ITDC - União
Européia. A memória. total é de 512 A/byíes e un] desempenho teórico de 1.28 GFlops
jprecisão dupla).

Foi realizada a implementação de unia fede negral Brzc#propagafíolt com camadas ho-
mogêneas. .\ função de ativação usada foi a função sigrlióide. As formulações utilizadas

60



para o treinameilt.o da tecla Dará/)i'o/)figa//Ol? são as descritas iio C'al). 2. adaptadas ao
algoiitnlo cle lxuiig/Hwang

X aiquitet.uia escolllida é de tlni único anel sistólico que executa as operações relativas
a todas as camadas da fede /3rzcA/910/;aga/i07z, devendo haver iecatiegamento cle pesos.

Cada nó (processador físico) da nlá(luina paralela pode sei particionado para executar
vários processos. Dest.a forma. t.ol)ologias virtuais podem ser ciladas com processa.dores
virtuais. O ntlmero de processadores físicos é 16. Portanto, pedes neuiais de qualquer
tamanho podem ser implementadas seno mudanças na computação. através de anéis de
processadores virtuais.

C programa recebe como entrada o núnleio de camadas da. rede, o número de neurónios.
número cle ])roccssadores físicos utilizados e quantas iterações devem ser realizadas.

Foram efetuados treinamentos para uma rede de 2 camadas com 8 neurónios en] cada.
O número de processadores físicos utilizados foi 8, ou seja, não houve uso de processado-
res virtuais. Os padrões de treinaniento jde entrada e de saída desejada da rede) eram
constituídos de 0's (zeros) e I's (uns). Após 10.000 pares de treinanlento a convergência
foi considerada satisfatória.

Para verificar a correção do sistema implementado, foram consideradas redes neurais
pala implementar algumas funções:

e Furzção /de?zfádade Os padrões de entrada tinham todos os componentes de I's
duns) ou todos componentes de 0's (zeros). Os padrões de saída desejados eram
idênticos aos padrões de entrada.

Quando o padrão de entrada era constituído por I's (uns), todos os componentes do
padrão de saída da rede resultaram no valor 0.99192.

E quando todos os componentes eram 0's(zeros), as saídas da rede foram de 0.001631 .

Função 7Vegação A fede deve obter padrões de saída constituídos por 0's (quando
todos os componentes cle entrada forem I's e vice-versa.

Para entradas cle I's, rolam obtidos pela rede os valores de 0.0081.
Para entradas de 0's, falam obtidos os valores de 0.98363.

8 Função ,4NZ)/OR Cada padrão de entrada era constituído de 0's e I's. O padrão de
saída desejado da rede era, para os componentes pares, o resultado da operação OR
entre todos os componentes do padrão de entradas e para os componentes ímpares
da saída era o resultado da operação AND entre os componentes de entrada. Para
o último pai de treinamento o resultado obtido foi o seguinte:
Erzírada 0 Saz'da desdada l Saz'da oZ)lida 0.98532

Entrada l Saz'drz desdada 0 Saz'da sólida 0.00404
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El-t t. }. ada \ SQÍdU deseja(LQ

ç\ Saída desejada

\ Saída descjndu

\ Sctída desejada

'L SQÍdCL desejada

\ Saída desejada

\ SaíÍta obti(t« 0.98863

0.00436En tra da Q Sü{(tu obt da

Ellt I'ada \ SQí(ta obti.da 0.98710

Entrada Q Saída obt .da 0.00417

En tra d {t

EntrüdQ
\ Sítída obt,ida 0.98748

0.00445Q Saída obtida

Para os exemplos citados acima, foi aditada a taxa de aprendizagem l?
valores iniciais dos pesos e limiares foram sorteados no intervalo l-0.S,0.SI

A simulação na máquina paralela teve como objetivo verificar o ftmcionamento do algo-
ritmo sistólico de l<ung/Hwang. Não se espeta um bom desempenho pois a granulariclade
da computação é muito fina (basicamente a operação IVIAC) e a comunicação relativamente
mais lenta (da ordem de centenas de /lsl no Pomar.\'p/ore.r. Este problema não existe na
implementação VLSI que é adequada à implementação sist(5]ica.

Os exemplos citados também foram podados para redes com 16 e 24 neurónios. com a
utilização de processadores virtuais.

U.[) e os

O esquema de particionamento sugerido por l<ung/Hwang não é apropriado para a
implementação no PowerÀ'p/ater pois não aumenta a granularidade. Valores percorrerão os
processadores mais vezes e a computação em cada processador não aumentará o tamanho
do passo (intervalo entre troca de mensagens entre os processadores físicos).

Uma maneira possível para realizar o balanceamento entre computação e comunicação
no PotoerXp/opep, seria um particionamento de forma que várias células subseqüentes do
anel sistólico fossem executadas em um único processador físico. aumentando assim a
granularidade. Trabalhos futuros poderiam ser realizados neste sentido.
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Capítulo 6

Análise dos algoritmos
l

Duas medidas usualmente usadas para analisei algoritmos sistólicos são o tempo dc
execução requerido e o número de processadores. Este último é importante pois tem a vei
com o custo de implementação VLSI, no que se refere à área da pastilha microeletrõnica.
Naturalmente a área da pastilha necessária depende não apenas do número de processa-
dores mas da conaplexidade de cada processador em termos de circuitos microeletrõnicos.
No nosso caso, observe-se que os processadores dos vários algoritmos sistólicos são cons-
tituídos basicamente de circuitaria para a operação MAC. Assim, comparações em termos
dos números de processadores dão uma razoável indicação sobre as áreas necessárias para
as pastilhas VLSI

A seguir, examinaremos os algoritmos descritos neste trabalho em relação ao tempo e
ao número de processadores necessários para se executar as iterações das redes de Hopheld
e Backpropagation.

6.1 Algoritmos para a rede de Hopneld

A princípio, será considerada uma única iteração na fase de reconhecimento. sem se
considerar o tempo necessário para se aplicar a função de a.tivação. Em outras palavras,
será considerado o tempo transcorrido pata a operação W(/ + 1) + a(/); onde W(/ + 1 ) é a
matriz de pesos N + N e a(/) é um vetor coluna contendo valores de ativação. Este lapso
de tempo é contado a partir do instante em que o primeiro componente de a(/) entra no
arras até o instante da saída do último componente de a(/ + 1).

Cada passo do algolitmo será contado após a execução de uma operação b'IAC em cada
célula da arquitetura do algoritmo considerado. O intervalo de tempo considerado para
um passo corresponde ao período de pulsação do relógio, desde que os modelos sistólicos
são síncronos e os dados são trocados entre as células a cada pulso do relógio.
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'\ seguir, será considerado o teillpo necessário para se efetuar /\' iterações

6.1.1 Tempo do algoritmo de Blayo/IHurat

Inicialmente, considere apenas uln padrão al/) sendo atualizaclo por vez no arras.
A entrada. do padrão é realizada começando-se do componente ai(/) que no instante

í = 1 está na célula ci.jy. e af(/) está na célula cf,p., no insta«te f = { (i $ N)

O tempo para cada componente af(/) pode ser dado pela soma tios seguintes lapsos de
tempo:

ZçnZrada: Tempo necessário para se chegar à célula ci,À : zXZ = i

/rzicÍa/ázaçào: Tempo para se chegar à diagonal principal do arr'ay: .&Z = Ar -- í

,4Zua/{zaçào: Intervalo pala. se obter aí(/ + 1) na célula ci,w, enquanto a.(/) percorre a
coluna i (ver itens 2 e 5 do algoritmo descrito no Cap. 4): zXZ = /V + á

Portanto, o tempo total para o {-ésimo componente do padrão é:

'C(JV) = 2 # 7V + i

Observe que 7}v(JV) = 3 + 7V, ou seja o último componente do padrão é o componente
que consome maior tempo (é o último a sair do arras).

Portanto, o tempo total para uma única iteração de um padrão é:

TÇN) = 3 + N

Observe que cada componente atualizado aí(/ + 1) retorna ao rzrl'aW pela célula c..x.
Desta forma após 3 + Ar passos todos os componentes atua]izados estarão na diagonal
principal do arras.

A detecção de convergência é feita simultaneamente a uma nova atualização do padrão
a(/ + 1) que parte da diagonal principal. Assim, o resultado da convergência de a(/ + 1)
será obtido no mesmo instante em que se obtém uma nova atualização a(/ + 2). Portanto,
sempre que houver a convergência de um padrão, será efetuada uma iteração adicional.

Considere agora o tempo necessário para se efetuar /\' iterações. Como visto no Cap.
4, pode haver o pape/inÍrzg de 2 + N iterações de padrões diferentes, de forma que sempre
que haja a convergência de um padre.o, algum outro é inserido em seu lugar.

Considere o tempo para se realizar /\ iterações referentes a P padrões diferentes em
pipo/ine. Considerando-se que durante as /\' iterações o pape/ záng de padrões é completo,
o tempo para as /\' iterações é dado por:
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1 1 Se há exatan[ent.e 2.V padrões en] /)/l/}e/zl/zc e i]enlitii ] l)cidrão coilveigiu.

\,eriflca-se (lue o .J-ésinio padrão está at.rasa(lo cnl relação ao piinleiro por apenas ./ -- l
passos. Portanto. o tempo pala se efetuai /\' it.orações é:

T(A', /\') = 3 + ]V + /\' -- l

2) Se há P > 2Ar padrões e convergiram C' padrões, que focam substituídos por novos
padrões. Portanto, durante as /\' iterações, sempre há o p{/)e/{náng de 2JV padrões. Como
houve C' convergências, então llouve tam})ém C itelações adicionais. Então, tem-se:

rtN. i<. C ) 3 + /V + /\' -- 1 + C

Quando o p{/)e/álzing é incompleto (P < 2N), a segunda ibera.ção de un] padrão ocorrerá
2Ar passos após a primeira iteração. A cada 2Ar passos ocorrerá apertas P iterações
relativas aos P padrões, ou seja, nem todas as células estarão ativas.

6.1.2 Características do algorítmo de Blayo/Hurat

Pode-se destacar algumas características do algoritmo na implementação da rede de
Hopfield com N rleurõnios:

8 Evita ligações longas, que são indesejáveis no modelo sistólico, pelo retorno do com-
ponente atualizado pela mesma célula em que saiu do arras pala a aplicação da
função de ativação. Desta forma, os padrões de entrada e saída se comunicam com
o computador hospedeiro em uma única coluna do arras, evitando que um padrão
atualizado retorne por outro lado do arras, com a utilização de ligações longas l21.

8 0 algoritmo mostra-se bastante rápido quando há o pipo/in ng dos 2N padrões.
Portanto, é apropriado para o reconhecimento de grande número de padrões. De
forma que, sempre (lue haja a convergência de um padrão, este seja substituído por
outro

e Mesmo quando houver muitos padrões para o reconhecimento, na entrada dos pri-
meiros padrões nem todas as células estarão ativas (executando operações úteis). Isto
também ocorre no final do reconhecimento em que haverá apenas alguns padrões que
ainda não convergiram.

e A detecção de convergência de um padrão é feita simultaneamente a uma nova atu-
alização deste padrão. Portanto, considerando-se o pape/{níng, é gasto apenas l
passo para cada padrão, que é o coiiespondente a atualização desnecessária após a
convergencla.

e Utiliza muitas células (AT'). Isto dificulta a implementação de redes grandes
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6.1.3 Tempo do algoritmo de Kung/Hwang

Clonsideie o algoritnlo de lÇttílg/Hwang para a fede (le [lopfield coiii o mecanismo dc
detecção de convergência sugerido i[o Cap. 5. en] que l]á un] anel de reconl)ecimento e um
anel de conve[gêi[cia. O tempo, seno a detecção de convergência, para uma iteração é:

rÇN)- N

Esta arquitetura não permite o /) pe/{níng de padrões. Portanto, o tempo necessário
para se efetuar /\' iterações, considerando-se que C' padrões convergiram é dado por:

FÇN,l{.C) ( /\' + C') * A'

isto indica que houve C' iterações a.dicionais en] virtude do tempo gasto na. detecção de
convergência dos (; padrões.

6.1.4 Características do algoritmo de Kung/Hwang

Pode-se destacar algumas características do algoritmo de lÇung/Hwang na imple-
mentação da rede de Hopfield com /V neuiõnios:

B O número de processadores utilizados é 2Arl JV células para o anel de reconhecimento
e Ar células para o anel de convergência.

8 Para muitas iteiações, o algoritmo torna-se bem lento. Pois, neste algoritmo não
pode haver o pape/{nÍng de padrões, e o fator /\' (número de iterações) aparece mul-
tiplicando N (número de neurónios) e não somando.

e Durante todo o leconheciniento, sempre todas as células estação ativas

e O mecanismo de detecção de convergência sugerido não muda a estrutura básica, da
célula e o anel de convergência pode ser obtido pela duplicação do anel de reconhe-
cimento.

e Ao final de uma atualização, os componentes atualizados e não-atualizados de mesmo
índice estão na mesma célula, e portanto, podem ser comparados imediatamente.

B O algoritmo também pode sei utilizado para a fase de treinamento da rede de Hop-
field, como já dito no Cap. 5.

B Um procedimento que gasta muito tempo no algoritmo de Kung/Hwang é o recar-
iegamento de pesos em redes multa-camadas. Isto não é necessário para a rede de
Hopfield em que há apenas uma camada.
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B Para redes lieui'ais grandes. o algoz atino pode usam de t.écilicas de particionarllento

e Enl razão da geneialiclade do algoritnio. o nlesnlo anel pode ser usado para inlple
mental outras pedes laeurais.

6.2 Algoritmos para a rede BacÉpropagatãom

Considere uma fede /3ackpropagaláolz homogénea cle Z, camadas com /V neurónios
em cada camada. Considere o treinamento desta rede em grupo, ou sqa, os pesos são
atualizados somente após r' padrões de treinamento tenham sido apresentados à rede.

6.2.1 Tempo do algoritmo de (l;hung et al

A implementação da rede Backpro7)a.gaííorz com este algoritmo requer um arras com
AT' células para cada matriz de pesos entre duas camadas com Ar neuiõnios. Portanto. a
fede BacApropagaííozz de É camadas (sem contar a camada de entrada) utilizará Z, ar.rays.

Considere a apresentação de um único padrão. O tempo para o passo /armara para
este padrão será dado pela soma dos seguintes tempos:

8 Tempo para se obter a atualização do primeiro componente do padrão

bt = L + N-+ L

onde a parcela Z, conesponde ao tempo gasto nas Z unidades 0./

B Tempo para se obter os demais componentes

Af- N l

Portanto, o tempo 7/(]V, L) para a realização do passo /armara para um padrão é

T/(;V, Z,) = (Z, + 1) * JV + Z, l

Analogamente, o tempo gasto no passo óackward para um padrão é dado pela soma
dos seguintes tempos:
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B Tempo l)aia âs opeiaçoes relativas ao prinicito conlpoilente

:X/ = L # ;\'' + Z, + l

onde a parcela Z, + l coiresponcle ao tempo gasto nas t,nidades g

B Tempo pala sc obter os demais componentes

AZ - À' l

Portanto, o terilpo TÓ(N, L) para o passo boca;ward de um padrão é

Tb(Ar, Z,) = (L + 1) # /V + L

Em razão do /Jipe/ináng entre os passos /armara e bacÃzoard, o passo óacÊward começará
a ser executado a partir do instante da atualização do primeiro component.e do padrão
no L-ésimo arras. Portanto, o tempo necessário para a apresentação de um padrão de
tielnanlento é:

I' (N. L ) = Tj -+ Tb (JV - l)

T(JV, Z) = (2L + 1) + N + 2Z,

Considere agora o pape/in ng de P padrões de treinamento, o tempo para os passos
formara e buckward ê\

rtN.L.p) l2t + 1) + 7v + 2L + p -- l

6.2.2 Características do algoritmo de Chung et al

Considerando uma rede BacÊpropagaíí07z com treinamento em grupo cona L camadas
e N neurónios em cada podemos destacam sobre o algoritmo de Chung et al.:

8 O número de processadores necessários é L # Ar2. Portanto, este algoritmo não é
apropriado pala redes glancles (com muitos neurónios).

e Este a]goritmo reguei muitas ligações lorlgas (ver Fig.
ligações sào indesejáveis no modelo sistólico.

4.7) entre os ai'rayl Estas
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Figura 6.1: Ligação entre dois anéis adjacentes do algoritmo de I'iung/Hwang

e Esta implementação é apiopriacla somente para redes Bac#propagaí on com trei-
namento em grupo. No treinamento passo a passo os pesos se nlodihcarianl e os
passos /armara e óacÉ?oa.rd não poderiam ser executados simultaneamente. Neste

treinamento, somente após os dois passos para um padrão tenham sido realizados. o
próximo padrão pode ser apresentado. Isto tornaria o modelo ineficiente. com várias
células não-ativas.

6.2.3 Tempo do algoritmo de Kung/Hwang

Para uma melhor comparação com o algoritmo de Chung et al., considere uma imple-
mentação da rede BacÃpropagaíiozz com um anel sistólico para cada camada.

Portanto, para a fede homogénea com Z, camadas utilizar-se-á L anéis sistólicos. Os
anéis que representam camadas adjacentes são ligados pelas células de mesmo índice nos
dois anéis.

A Fig. 6.1 mostra dois anéis adjacentes. As unidades g e a./ representam a multi-
plicação pela derivada da função de ativação e ap]icação do limiar e da função de ativação,
respectivamente, tal como descrito no algoritmo de Chung et al. no Cap. 4.

Considere a apresentação de um único padrão. O tempo pala o passo /armara para
este padrão é dado por:

rltN, L) = L + N -} L

onde a parcela /., corresponde ao tempo gasto nas unidades 0./
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\ l etroprol)agação dos erros e o calculo (lo a(-resciillo de l)ecos podem sci' feitos sinlul
taneanaente. O tempo pata o f)osso Z)acÁtPai'(/ pala uni padiao e:

Tó l 7\r, Z, )

onde a parcela L + l conesponde ao terapo gasto nas ttíliclades g
O tempo total para un] padrão é:

I' ÇN. L) = TjtN, L) -+ TbÇN, L)

T(N, Z,) = 2Z + N' + 2Z, + l

Considere agora o pzlpe/{níng de P padrões de treinamento. A cada /V passos, entrará
no primeiro anel um novo padrão. O passo /orwa7'd pala alguns padrões é executado em
paralelo com o passo óackward para. outros padrões previamente apresentados. O fluxo
de dados dos dois passos são disjuntos. Analogamente ao algoritmo de Chung et al. a
unidade g da Fig. 6.1 poderá ter uma fila FIFO que conterá os valores de ativação do
neurónio em suas diversas a.tualizações. O tempo total pala. P padrões é:

rÇN.L.P) (2L + P -- 1) # /V + 2L + l

6.2.4 Características do algoritmo de Kung/Hwang

Considerando uma rede BacAp7'0pagalÍon com treinamento em grupo com Z camadas
e /V neui'ânios em cada podemos destacar sobre o algoritmo de lÇung/Hwang:

e Este algoritmo pode sel apropriado para pedes grandes e pedes não-homogêneas,
utilizando-se do esquema de particionamento descrito no Cap. 5.

e Na implementação com L anéis sistólicos o número de processadores requeridos é
#

e Uma segunda implementação para a rede BacAp7'0pagalÍ072 cona o algoritmo de Kung/-
Hwang é utilizando um único anel, que efetuará as operações relativas a todas as l,
camadas, através do recarreganlento de pesos. Nesta implementação, para redes
com muitas camadas o tempo gasto para o recaneganaento de pesos pode ser muito
grande. Esta implementação é aplopiiada também para o treinamento passo a passo.

Em suma, temos para a fede de Hopfleld os seguintes tempos
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B /\lgoritillo dc BIU'o/[llliat: T(;V. /\', C') = :3 + .V + /\' -- l + (

B .Algoritmo de lÇung/Hwang: T(.A', /\', C.') = (/\ + (') + /V

onde /V é o núilleio de neurónios da rede, /\' é o rlúmero de iteiações e C' padrões confiei
gi ralé l .

Veriíica-se (lue no algoritmo de Blayo/Huiat o número de iterações /\' aparece so-
mando enquanto que no algoritmo de lÇung/Flwang aparece multiplicando A'. Para muitas

iterações o algoiitmo l<ung/Hwang torna-se bem lento, mas com a vantagem de utilizar
um número linear de células ao invés de quadrático.

Para a rede BacApropagafi07z com treinamento em grupo temos os seguintes tempos:

e Algoritmo de Chung et al.: T(JV, L,P) =(2Z,+ 1) # /V+ 2L+ p l

. Algoritmo de lÇung/Hwang: T(Ar, Z,, P) = (2Z, + P 1) + N + 2É + l

onde 7V é o número de neurónios em cada camada, L é o número cle camadas e P é o
número de padrões de treinamento.

Analogamente, verifica-se que P aparece somando no algoritmo de Chung et al. en-
quanto que no algoritmo de l<ung/Hwang aparece multiplicando ]V, tornando este último
algoritmo mais lento, porém com a utilização de Ar células para cada camada, e não Ar2
células como no algoritmo de Clhung et al.
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Capítulo 7

Conclusões

Pode-se concluir (lue a computação básica dos algoritmos para a maioria das redes
neurais é a multiplicação matriz-vetor, onde as ma.trizes contêm os pesos e os velares
contêm valores de ativação ou erros. Portanto, uma arquitetura para implementar redes
neurais deveria. ter elementos cle processamento com facilidades de executar as operações
de MAC(multiplicação e soma) e uma estrutura cle comunicação e um sistema de memória
apropriados pala acesso aos padrões j191.

A implementação sistólica é uma boa solução para a implementação paralela de redes
neurais, pois pode superam problemas de comunicação, gerados pelos lleurânios altamente
interconectados. Além disso, a computação em redes neurais pode sei representada por
multiplicações de matriz-vetar, e algoritmos sistólicos clássicos podem ser utilizados para
implementá-las l3j

O modelo sistólico é um dos esquemas de projeto digital apropriado para o parale-
lismo maciço, um critério essencial em redes neurais. As vantagens do baixo custo, alta
densidade, dispositivos VLSI de alta. velocidade e facilidades CAD fazem a implementação
sistólica de redes neuiais em pastilha muito atrativa j121.

Foram encontrados vários algoritmos sist(51icos para a implementação em pastilha de
redes neurais na literatura

Verificou-se que na implementação paralela da fede de Hopfield, é conveniente utilizar
um mecanismo de detecção de convergência em separado, pois várias iterações serão ne-
cessárias para a convergência de um padrão, e a convergência pode ser detectada enquanto
uma nova iteração é efetuada.

Foi verificado que o algoritmo de Blayo/Huiat é conveniente para implementar redes
de Hopfield com poucos neurónios, pois utiliza-se cle um número quadrático de células,
e também para o reconhecimento de muitos padrões (em número maior que o dobro do
número de neurónios), a fmi de evitar células executando operações desnecessárias.
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O algoritnlo (le Blayo/lluiat e\:iti\ ligações loiigts, (lue sào iiidescjáveis ilo tl)o(leio
sistólico, pelo retorno (lo coinl)oiicntc atualizado reli\ mesma celuli\ enl (lue saill (lo a/'ial/
para a aplicação da função de at.ivztçào. Desta foinla, os padrões de entrada e sttída sc
conlunicanl cona o conaputador cospe(loiro en] uma unlca coluna do a7'rag, e\atando que
um padrão atualízado retorne por out.ro lado do al«raW, com a ut,ilização de ligações longas

Para muitas iterações relativas a vários padrões o algoritnlo de l<ung/Hwang t,orça-se
bem mais lento (lue o algoritmo de Blayo/Flurat. N'las este tempo pode ser conlpeiisado
levando-se em consideração que o algoritmo de lÇung/Flwang utiliza-se de menos células
jigual ao número de neuiõnios), e estas células estão senlpie ativas, ou seja, realizando
operações úteis

)

Neste trabalho, foi sugerido un] mecanismo cle detecçã.o de convergência pala o algo-
ritmo de l<ung/flwang pala a fede de Flopfield, através de uni anel de coilvcrgência colec-
tado célula a célula ao anel de reconhecimento. O esquema de comunicação/computação
é semelhante à fase de reconhecimento da rede de Flopnield. O anel de convergência pode
ser obtido pela duplicação do anel sistólico cle reconhecimento

O algoritmo de Chung et al. utiliza L + Ar2 células, onde 1, é o número de camadas
e /V é o número de neurónios da rede Bac#propagaZ orz. Portanto, este algoritmo não é
apropriado para redes grandes (com muitos neurónios).

Uma outra desvantagem do algoritmo de Chung et al. é que este requer muitas ligações
longas entre os arrais. Estas ligações são indesejáveis no modelo sistólico.

A implementação de Chung et al. é apropriada somente para redes Bac#p70pagaZ on
com treinamento em grupo. No treinamento passo a passo os pesos se naodificariam e os
passos /armara e óacÉ ard não poderiam ser executados simultaneamente. Neste tieina-
mento, somente após os dois passos para um padrão tenhan] sido realizados, o próximo
padrão pode ser apresentado. Isto tornaria o modelo. ineficiente, com várias células não-
ati va,s

O algoritnlo de lÇung/Hwang, utilizando um único anel, pode implementar redes BacÃ-
propagaf Olz eficientemente cona treinamento passo a passo ou en] grupo. Enquanto (]ue a
arquitetura com un] anel para cada camada é eficiente somente no treinamento en] grupo.

Foi descrito um esquema de particionanaento para o algoritmo cle l<ung/Hwang para
redes neurais com maior número de neurónios que processadores disponíveis, sem mudar
a estratégia de computação/comunicação. Este esquema pode ser também utilizado para
redes não-homogêneas, quando um mesmo anel realizará as operações relativas a todas as
camadas da rede.

Uma grande vantagem do algoritmo de lÇung/Hwang é a generalidade para implementar
outras pedes neurais. Este algoritnlo baseia-se em uni modelo genérico que representa as
operações para várias configurações de redes neurais, através cle pequenas adaptações,
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diversas ienes iieuiais po(leill ser iinplemelitadas

Os algoritnlos sisa(51icos estudados ade(luani-se bem às ienes conlpletanlente intei
conectadas, lilás pala redes (-on] matrizes de pesos esparsas. seria gasto muito tempo
desnecessário realizando operações cona pesos nulos entre neurónios não conectados

O algoritmo sistólico de l<uilg/Hwang j141 foi implementado en] trabalho de iniciação
científica, utilizando a máquina paralela Par.s#fec PoKler.Vp/07ez'. O presente trabalho
descreve a sinlulaçã.o deste algoiitnlo para a fede BacÊ/)lopagaífozz. A arquitetura escolhida
é de um único anel sistólico (lue executa as operações relativas a todas as camadas da rede
Foram consideradas redes neuiais para implementar algumas funções de valores binários.

A simulação na má.quina paralela teve como objetivo verificam o funcionamento do algo
ritmo sistólico cle Kung/Hwang. Nã.o se espera uni bom desempenho pois a granularidade
da computação é muito fina(basicamente a operação R'IAC) e a comunicação relativamente
mais lenta (da ordem de centenas de ps) no Poder.Vp/crer. Este problema não existe na
implementação VLSI que é ache(suada à implementação sistólica

Cada nó (processador físico) da máquina paralela pode ser particionado para executar
vários processos. Desta forma, tipologias virtuais podem ser criadas com processadores
virtuais, e iecles neuiais cle qualquer tamanho podem ser implementadas sem mudanças
na computação, através dc anéis de processadores virtuais.

O esquema de particionamento sugerido por lÍung/Hwang não é apropriado para a
implementação no PowerÀ'p/ater pois não aumenta a granularidade. Valores percorrerão os
processadores mais vezes e a computação em cada processador não aumentará o tamanho
do passo (intervalo entre troca de mensagens entre os processadores físicos).

Uma maneira possível para realizar o balanceamento entre computação e comunicação
no PoloerÀ'p/ater, seria um particionamento de forma que várias células subsequentes do
arlel sistólico fossem executadas em um único processador físico, aumentando assim a
granularidade. Trabalhos futuros poderiam ser realizados neste sentido
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