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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

1.1 Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών 

1.1.1 Γενικό Πλαίσιο Ένταξης Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών 

Η γενική έννοια της Παράλληλης Επεξεργασίας, έχοντας πια ξεπεράσει το στάδιο της απλής 

ερευνητικής αναζήτησης, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της Επιστήμης των Υπολογι

στών. Μετά από την παρουσίαση κάθε νέας ιδέας ή αλγορίθμου, έρχεται αβίαστα στο μυαλό 

του ερευνητή η παραλληλοποίησή του. Η αποδοτική εφαρμογή και εκτέλεση των διαφόρων 

θεωρητικών προτάσεων βασίζεται, σχεδόν πάντοτε, σε αρχές και υλοποιήσεις που εντάσσονται 

στον ευρύτερο χώρο της Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας. 

Βάσει της, κλασικής πλέον, διάκρισης των υπαρχόντων τύπων υπολογισμού σε SISD, 

MISD, SIMD και MIMD [59], εμείς θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην τρίτη περίπτωση. 

Μέσα από τον τύπο επεξεργασίας Μίας Εντολής - Πολλών Δεδομένων (Single Instruction, 

Multiple Data), θα επιλέξουμε εκείνες τις οικογένειες αρχιτεκτονικών, που διακρίνονται για: 

α. Τον υψηλό έως μαζικό βαθμό παραλληλισμού. Αν και τα όρια που καθορίζουν τους δύο 

τύπους είναι αρκετά ασαφή, εδώ θεωρούμε σαν υψηλό επίπεδο παραλληλισμού την ύπαρξη 

64-2048 Επεξεργαστικών Στοιχείων και ως μαζικό επίπεδο την ύπαρξη περισσοτέρων 

των 1024 Επεξεργαστικών Στοιχείων (ΕΣ). 

β. Την δομική απλότητα και ομοιομορφία των Επεξεργαστικών Στοιχείων. Τα ΕΣ είναι 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία όμοια και η δομή τους είναι σχετικά απλή. Το τελευ-
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών 

ταίο σχόλιο έχει να κάνει και με τη δυνατότητα συγκέντρωσης μεγάλου πλήθους ΕΣ σε 

μικρό εμβαδό, καθιστώντας απαγορευτικές τις σχεδιαστικά πολύπλοκες λύσεις. 

γ. Την κανονική μορφή διασύνδεσης μεταξύ των Επεξεργαστικών Στοιχείων. Αυτό σημαί

νει και τη δυνατότητα άμεσης επέκτασης με τρόπο απλό και κανονικό, προσθέτοντας 

τον επιθυμητό αριθμό ΕΣ. 

Τις οικογένειες αυτές των SIMD αρχιτεκτονικών θα τις αποκαλούμε Κανονικές Διατάξεις 

Επεξεργαστών (ΚΔΕ - Regular Processor Arrays) [125, 128, 202]. 

1.1.2 Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών 

Οι Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών που πρόκειται να συζητηθούν, αποτελούν αρχιτεκτο

νικές κατάλληλες για τη βελτίωση της ταχύτητας εκτέλεσης αλγορίθμων, το κύριο βάρος των 

ομοίων βρίσκεται στον τομέα των υπολογισμών. Αυτό που προσφέρουν είναι μια καλή εξισορ

ρόπηση μεταξύ των υπολογισμών και των διαδικασιών Εισόδου/Εξόδου, εκτελώντας αρκετά 

υπολογιστικά βήματα για κάθε προσπέλαση Εισόδου/Εξόδου. 

Σε μια προσπάθεια γενικής κατηγοριοποίησης των αρχιτεκτονικών που θα μας απασχολή

σουν, μπορούμε να κάνουμε τον ακόλουθο διαχωρισμό. 

Τοπολογία Διανύσματος ή Δακτυλίου 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1, η τοπολογία αυτή περιλαμβάνει ένα διάνυσμα Επεξεργαστι

κών Στοιχείων που έχουν στενή τοπική σύνδεση. Κάθε Επεξεργαστικό Στοιχείο επικοινωνεί 

μονόδρομα ή αμφίδρομα με τον αριστερό και δεξιό γείτονα του, ανταλλάσσοντας δεδομένα 

κατά ένα σύγχρονο, συνήθως, μοντέλο επικοινωνίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πολυπλο

κότητα των ΕΣ διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, περιλαμβάνοντας απλές αριθμητικές πράξεις 

και, κάποιες φορές, απλοποιημένες δυνατότητες ελέγχου και αλλαγής της ροής εκτέλεσης. 

ΑΕΣ 
ΕΣ 

1 
ΕΣ 

2 
ΕΣ 
n 

ΑΕΣ 

Σχήμα 1.1: Τοπολογία Διανύσματος ή Δακτυλίου 

Στην περίπτωση του δακτυλίου, όλα τα ΕΣ είναι πανομοιότυπα. Αντίθετα, στην περίπτωση 

της διανυσματικής τοπολογίας είναι πιθανό να υπάρχουν ένα ή δύο Ακραία Επεξεργαστικά 

Στοιχεία αριστερά και/ή δεξιά των υπολοίπων ΕΣ. Αυτά τα Ακραία Επεξεργαστικά Στοιχεία 

εμφανίζονται στα άκρα του Σχήματος 1.1 και προϋποθέτουν κάποια μεγαλύτερη σχεδιαστική 

πολυπλοκότητα όσον αφορά τις εκτελούμενες αριθμητικές πράξεις, τον έλεγχο της ροής των 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάξεις Ε~εξεργαστώ\ 

δεδομένων και εντολών και τη χρήση εξελιγμένων δομών αποθήκευσης (π.χ. μεγάλο πλήθος 

καταχωρητών, Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης δυο δίαυλων κ.α.). 

Τοπολογία Διανύσματος ή Δακτυλίου με Κοινό Δίαυλο Επικοινωνίας 

Είναι εύχολο να διαπιστώσει κανείς την ομοιότητα της συγκεκριμένης τοπολογίας με αυτήν 

που παρουσιάστηκε αμέσως πριν. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2, η διαφοροποίηση βρίσκεται 

στην πρόσθεση ενός γενικού κοινού διαύλου επικοινωνίας. Ο σκοπός αυτού του διαύλου 

είναι η επέκταση της προσαρμοστικότητας της τοπολογίας σε διαφορετικούς αλγορίθμους. Η 

αυστηρά τοπική επικοινωνία του προηγούμενου σχήματος επιτρέπει την εύκολη επέκταση και 

διατηρεί την πολυπλοκότητα σε χαμηλά επίπεδα, όμως περιορίζει την ταχύτητα εξόδου των 

δεδομένων κάθε ΕΣ, αφού αυτά πρέπει να ταξιδεύουν μέχρι τα άκρα της τοπολογίας για να 

χρησιμοποιηθούν. Το πρόβλημα αυτό λύνεται τώρα, ενώ ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα 

επικοινωνίας μεταξύ μη γειτονικών Επεξεργαστικών Στοιχείων. 

ΑΕΣ 
ΕΣ 

1 
ΕΣ 

2 
ΕΣ 
π 

ΑΕΣ 

Σχήμα 1.2: Τοπολογία Διανύσματος ή Δακτυλίου με Κοινό Δίαυλο Επικοινωνίας 

Τοπολογία Πλέγματος 

Η τοπολογία αυτή αποτελεί επέκταση της τοπολογίας διανύσματος ή δακτυλίου σε δύο δια

στάσεις. Με τον όρο επέκταση δεν εννοούμε την απλή σύνδεση ενός πλήθους διατάξεων 

του Σχήματος 1.1 κατά την κάθετη διεύθυνση, αφού τότε οι στήλες του δημιουργηθέντος 

πλέγματος θα ήταν διαφοροποιημένες από τις γραμμές (έλλειψη Ακραίων Επεξεργαστικών 

Στοιχείων ή κυκλικής σύνδεσης). Η επιθυμητή επέκταση του Σχήματος 1.1 εμφανίζεται στο 

Σχήμα 1.3 και παρουσιάζει την τοπολογία πλέγματος στην οποία πρόκειται να αναφερθούμε 

στα παρακάτω. 

Τοπολογία Πλέγματος με Κοινούς Διαύλους Επικοινωνίας 

Η τοπολογία αυτή αποτελεί επέκταση της τοπολογίας διανύσματος ή δακτυλίου με κοινό 

δίαυλο επικοινωνίας σε δύο διαστάσεις. Η αναπαράσταση της φαίνεται στο Σχήμα 1.4 σε μια 

λίγο διαφοροποιημένη μορφή, έτσι ώστε να φαίνονται καθαρότερα οι συνδέσεις σε ένα σχήμα 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών 

ΑΕΣ ΑΕΣ 

ΑΕΣ 

Ι-
"ΊΠ (1.1) 

ΑΕΣ *τ~ (2,1) 

e ·\ 

ΑΕΣ (η,Ι) 

Υ 

1-
ΑΕΣ 

(1,2) 

(2,2) 

(η,2) 

λ 
(l,m) ΑΕΣ 

(2,m) ΑΕΣ 

ΑΕΣ 
' 

Σχήμα 1.3: Τοπολογία Πλέγματος 

τριών διαστάσεων, πλέον. Και πάλι αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η τοπολογία αυτή δεν αποτε

λεί τετριμμένη επανάληψη του Σχήματος 1.2. Η αξιοποίηση του κοινού διαύλου επικοινωνίας 

γίνεται κατά διαφορετικό τρόπο στις δύο διαστάσεις, αυξάνοντας έτσι τις επικοινωνιακές δυ

νατότητες του συνολικού συστήματος. 

Τοπολογία Δίαυλου Εκπομπής 

Καταργώντας την ανάγκη της τοπικότητας που παρουσιάστηκε στις τρεις προηγούμενες τοπο

λογίες, διακρίνουμε την περίπτωση του Διαύλου Εκπομπής (Broadcast Bus). Όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 1.5, μια μονάδα ελέγχου αναλαμβάνει να στέλνει τις ίδιες εντολές και δεδομένα 

σε όλα τα ΕΣ. Ο δίαυλος εξόδου είναι κοινός για τα ΕΣ, κάνοντας απαραίτητη κάποια μορφή 

συνεννόησης ή πρωτοκόλλου για τη χρήση του. Τέλος, είναι εύχολο να διακρίνουμε ότι η 

επεκτασιμότητα αυτής της τοπολογίας διατηρείται στα ίδια υψηλά επίπεδα με όλες τις προη

γούμενες προτάσεις. 
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Σχήμα 1.4: Τοπολογία Πλέγματος με Κοινούς Δίαυλους Επικοινωνίας 

1 ' 
/ Ν 

Μονάδα 
Ελέγχου 

ν J 

ι 

' 

ι ι 

ΕΣ 
1 

ι 

' 
ι , 

r 
Δίαυλος Εντολών 

' 

ι 

ι ι Δίαυλος Δεδομένων ( 
Εξόδου 

ΕΣ 
2 

ι 

-\ 

ι , 

r 

ι 

ι 

ΕΣ 
n 

, 

"\ 

ι , ι 

Δίαυλος Δεδομένων Εισόδου 

Σχήμα 1.5: Τοπολογία Δίαυλου Εκπομπής 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών 

1.1.3 Συστηματική Απεικόνιση και Μετασχηματισμοί Αλγορίθμων 

Έ ν α από τα σημαντικότερα ζητήματα της αποδοτικής αξιοποίησης των Κανονικών Διατάξεων 

Επεξεργαστών αποτελεί η μεθοδολογία συστηματικής απεικόνισης κανονικών αλγορίθμων 

πάνω τους. Με τον όρο κανονικοί αλγόριθμοι περιγράφονται εκείνες οι περιπτώσεις, οι οποίες 

δεν περιλαμβάνουν άλματα υπό συνθήκη. Στα πλαίσια ενός παραδείγματος, θα παρουσιάσουμε 

τα βήματα μιας τυπικής απεικόνισης, ξεκινώντας από ένα Γράφο Εξάρτησης Δεδομένων (Data 

Dependence Graph), ώστε να εκφράσουμε τη λογική ροή εκτέλεσης των πράξεων και να 

διαπιστώσουμε τον παραλληλισμό [128, 130]. 

Ο Γράφος Εξάρτησης είναι ένας κατευθυνόμενος γράφος, που εκφράζει τον τρόπο εξάρ

τησης των δεδομένων σε έναν αλγόριθμο. Οι κόμβοι του αντιπροσωπεύουν υπολογιστικά 

βήματα και οι ακμές του καθορίζουν τις σχέσεις αλληλουχίας μεταξύ των υπολογισμών. Για 

κανονικούς και επαναληπτικούς αλγορίθμους οι Γράφοι Εξάρτησης Δεδομένων είναι επίσης 

κανονικοί και μπορούν να αναπαρασταθούν από ένα πλεγματοειδές μοντέλο. Καταλαβαίνουμε, 

επομένως, ότι για έναν τρισδιάστατο, π.χ., Γράφο Εξάρτησης κάθε κόμβος μπορεί να περιγρα

φεί από ένα διάνυσμα συντεταγμένων της μορφής i = {ii-,i2ìiz\-

Η απεικόνιση ενός τέτοιου γράφου πάνω σε μία Κανονική Διάταξη Επεξεργαστών περιλαμ

βάνει δύο φάσεις: την αντιστοίχιση επεξεργαστών και τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος. Η 

πρώτη φάση περιλαμβάνει την προβολή (αντιστοίχιση) των κόμβων του γράφου σε επεξεργα

στές και η δεύτερη τον καθορισμό υπερεπιπέδων του γράφου που επιλέγονται να εκτελούνται 

την ίδια χρονική στιγμή. Το πλέον επεξηγηματικό παράδειγμα αποτελεί ο πολλαπλασιασμός 

πίνακα-διανύσματος: 

u = Wa (1.1) 

όπου: 

* 1 Γ 

u = [ui,u2,...,un] 

a = [αι,α2,...,αη 

Wn Wl2 ••• Win 

w2i w22 ••• w2n 

w = 

wn\ wn2 ••· wn 

Ο Γράφος Εξάρτησης Δεδομένων του αλγορίθμου αυτού φαίνεται στο Σχήμα 1.6.α, ενώ το 

Σχήμα 1.6.β αναπαριστά τη βασική λειτουργία κάθε κόμβου. Οι ακμές που απεικονίζονται 

με κανονικό χρώμα (οριζόντιες) συμβολίζουν τη ροή δεδομένων που διέπονται από σχέσεις 

χρονικής εξάρτησης, ενώ οι έντονες ακμές (κατακόρυφες) συμβολίζουν δεδομένα που θα 
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Κεφ. 2: Εισαγωγή 2.2. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστώ\ 

αϊ 

Win 

W-2r, 

Wi2 WH 

W-22 U>2\ 

Ui 

' ' 

^ 2 

• Wn2 Wnl 

(Y) («) 

Σχήμα 1.6: Απεικόνιση Πολλαπλασιασμού Πίνακα-Διανύσματος 

μπορούσαν να εκπέμπονται (broadcast) στους κόμβους. Όπως δείχνει το Σχήμα 1.6.β τα 

στοιχεία του πίνακα W θεωρούνται αποθηκευμένα σε κάθε κόμβο του γράφου. 

Προχωρώντας στη φάση της αντιστοίχισης επεξεργαστών, επιλέγουμε την απλή περίπτωση 

της γραμμικής προβολής, ορίζοντας ένα διάνυσμα προβολής d = [i,j] = [0,1] . Για τον 

καθορισμό του χρονοδιαγράμματος επιλέγουμε το s = [i,j] = [1,1] , το οποίο είναι κάθετο 

στα ισόχρονα υπερεπίπεδα που συμβολίζονται από διακεκομμένες γραμμές. Τα επιτρεπόμενα 

s είναι εκείνα τα οποία δεν παραβιάζουν τις συνθήκες εξάρτησης του γράφου. Γενικά, πρέπει 

να ισχύει: 

?τ 3λά > 0 

?τ s'ë > ο 

(1.2) 

(1.3) 

όπου e αποτελεί κάθε διάνυσμα εξάρτησης του γράφου. Τα αντίστοιχα διανύσματα του Σχή

ματος 1.6.α είναι αυτά που συνδέουν τους κόμβους μεταξύ τους. Τελικά, καταλήγουμε στη 

ζητούμενη Κανονική Διάταξη Επεξεργαστών, η οποία φαίνεται στο Σχήμα 1.6.γ. 

Επιλέγοντας τις πιο αρμόζουσες αρχιτεκτονικές από αυτές που είδαμε στα Σχήματα 1.1 

έως 1.5, διακρίνουμε ότι το Σχήμα 1.1 και το Σχήμα 1.5 μπορούν να υλοποιήσουν αποδο

τικά και με τη μικρότερη πολυπλοκότητα τον αλγόριθμο μας. Στο Σχήμα 1.7.α βλέπουμε 

την περίπτωση της διανυσματικής τοπολογίας, όπου τα δεδομένα του πίνακα W έχουν πάρει 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστώχ 
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t 

Σχήμα 1.7: Υλοποιήσεις Πολλαπλασιασμού Πίνακα-Διανύσματος 

ρομβοειδή μορφή για να απεικονίζουν τη χρονική στιγμή χρησιμοποίησης τους [56, 123, 124]. 

Επίσης, στο Σχήμα 1.7.β έχουμε την περίπτωση της τοπολογίας διαύλου εκπομπής, όπου η 

εκπομπή του διανύσματος a υποδηλώνεται από την τροφοδότηση του κοινού διαύλου. Τέλος, 

πρέπει να πούμε ότι οι γραμμές του πίνακα W μπορούν να είναι είτε αποθηκευμένες μέσα στα 

ΕΣ, είτε να τροφοδοτούνται από κάποια εξωτερική δομή αποθήκευσης. 

1.1.4 Απεικονίσεις Μεγαλύτερων Διαστάσεων και Επαναληπτικοί Πολ

λαπλασιασμοί Πινάκων 

Οι περιπτώσεις κανονικών αλγορίθμων αυξημένης πολυπλοκότητας, προφανώς, περιλαμβάνουν 

απεικονίσεις μεγαλύτερων διαστάσεων. Στα παρακάτω, θα ασχοληθούμε με επαναληπτικούς 

υπολογισμούς πινάκων, που στην απλούστερη τους μορφή μπορούν να περιγραφούν από την 

ακόλουθη σχέση: 

Xb+i) = χ(Ρ)Α ( 1 ι 4 ) 

Αξίζει, επομένως, να ασχοληθούμε με τις ειδικές απαιτήσεις, που εισάγει ένας υπολογισμός 

αυτού του τύπου. Ξεκινώντας από την απλή περίπτωση πολλαπλασιασμού δύο πινάκων: 

Χ = ΒΑ :ι.5) 

όπου οι διαστάσεις των Χ, Β και Α είναι m χ n, m χ Ι και / x η, αντίστοιχα, μπορούμε να 

εξάγουμε τον Γράφο Εξάρτησης Δεδομένων, μέσω της ακόλουθης περιγραφής του αλγορίθμου 

πολλαπλασιασμού: 

for i = 1, 2 , . . . , m 

for j = 1,2, ...,η 

for fe = 1,2, ...,l 

x{i, j , k) = x(i, j , k - 1) + b(i, k) • a(k, j) 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών 

όπου x(i,j,0) = 0 και χ^ — x(i,j,l). Το Σχήμα 1.8 παρουσιάζει τον ζητούμενο Γράφο 

Εξάρτησης για m = n = I = 3. Για λόγους απλούστευσης, θα αναφερθούμε στην περίπτωση 

απλής διάδοσης των δεδομένων και όχι εκπομπής τους. Για τον λόγο αυτό, όλες οι ακμές του 

γράφου απεικονίζονται ομοιόμορφες. 

a3,3. 

bl,l b2,l b3, 

Σχήμα 1.8: Γράφος Εξάρτησης Δεδομένων Πολλαπλασιασμού Πινάκων 

Επιλέγοντας σαν διάνυσμα προβολής το d — [i, j , k)T = [0,0,1]Γ, ουσιαστικά επιλέγουμε 

την συσσωρευτική μέθοοο δημιουργίας του αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, κάθε κόμβος 

της διάταξης, που θα προκύψει, θα υπολογίζει και ένα στοιχείο του πίνακα Χ. Αυτή είναι 

η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε και στα παρακάτω. Όσον αφορά τον καθορισμό του 

χρονοδιαγράμματος, επιλέγουμε το διάνυσμα s = [i,j, &]Τ = [1,1,1]τ, το οποίο διαπιστώ

νουμε ότι ικανοποιεί τους περιορισμούς των Εξισώσεων 1.2 και 1.3. Τα ισόχρονα επίπεδα, 

στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο διάνυσμα, απεικονίζονται αριθμητικά, καθώς οι τρεις 

διαστάσεις του Σχήματος 1.8, καθιστούν την άμεση απεικόνιση τους προβληματική. Δίπλα σε 

κάθε κόμβο του γράφου απεικονίζεται η χρονική αλληλουχία, έτσι ώστε κόμβοι, που ανήκουν 

στο ίδιο υπερεπίπεδο να έχουν τον ίδιο "χρονικό" δείκτη. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

αυτής είναι, βεβαίως, η κλασική περίπτωση συσσωρευτικού πολλαπλασιασμού πινάκων, που 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.9 [202]. 

Η δυνατότητα διαδοχικών πολλαπλασιασμών, που εκφράζει η Εξίσωση 1.4, μπορεί να 

αντιμετωπιστεί σαν δύο διαδοχικές πράξεις της μορφής, που μόλις παρουσιάστηκε. Μπορούμε 

να κατασκευάσουμε έναν Γράφο Εξάρτησης Δεδομένων, συνδέοντας δύο γράφους της μορφής 

του Σχήματος 1.8 διαδοχικά και συμπληρώνοντας τις απαραίτητες ακμές, που απεικονίζουν 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή LI. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών 

03,1 

£Ϊ2,1 

«1,1 

03,2 

«2,2 

0.1,2 

0.3.3 

α-2,3 

αϊ,3 

5 » . * * * 
Ol,3 »1,2 01,1 - π 

°2,3 »2,2 02,1 ~r̂  
03,3 »3,2 »3,1 

Σχήμα 1.9: Κανονική Διάταξη Επεξεργαστών Πολλαπλασιασμού Πινάκων 

την έννοια της επαναληπτικής διαδικασίας. Ο νέος γράφος απεικονίζεται στο Σχήμα 1.10. 

Παρατηρούμε ότι το κατώτερο τμήμα του γράφου τροφοδοτεί το ανώτερο με τα δεδομένα 

xfj , ώστε να πραγματοποιηθεί η λειτουργία της επαναληπτικότητας. Τα χ^· δεδομένα του κα

τώτερου τμήματος μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε σαν αρχικές συνθήκες, είτε σαν δεδομένα, 

τα οποία προέρχονται από μία όμοια κατασκευή γράφου, που περιγράφει ένα προηγούμενο 

επαναληπτικό βήμα. Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι ο ολοκληρωμένος Γράφος Εξάρτησης 

Δεδομένων θα αποτελείται από παρόμοιες διαδοχικές διασυνδέσεις, όπως αυτή του Σχήμα

τος 1.10. 

Διαπιστώνουμε ότι κατά τη διάσταση Α;, ο τελικός γράφος μπορεί να περιλαμβάνει απροσ

διόριστο πλήθος κόμβων. Η διάσταση αυτή εξαρτάται από τα επαναληπτικά βήματα, που 

θέλουμε να υλοποιήσουμε, και αυτά δεν είναι πάντοτε γνωστά εκ των προτέρων (π.χ. προβλή

ματα, που περιλαμβάνουν επίτευξη σύγκλισης). Αλλά και γενικότερα, η τελική μας διάταξη 

είναι καλό να μην εξαρτάται από τα επαναληπτικά βήματα, καθώς η πρόβλεψη τους περιορίζει 

το εύρος των προβλημάτων, που μπορούν να επιλυθούν. Τα σχόλια αυτά επιβάλλουν τη χρήση 

του διανύσματος προβολής d = [i,j, k]T — [0, 0,1] Τ , ώστε να εξαλειφθεί η διάσταση k. Προη

γουμένως, χρησιμοποιήσαμε το διάνυσμα αυτό, κατόπιν επιλογής. Τώρα, γίνεται φανερό ότι 

η περαιτέρω σχεδίαση πρέπει να συνεχιστεί με αυτό σαν δεδομένο. 

Προσπερνώντας για λίγο τη φάση καθορισμού χρονοδιαγράμματος, διαπιστώνουμε ότι μια 

τέτοια προβολή απαιτεί την επιλεκτική εισαγωγή δεδομένων στους κόμβους της πρώτης στήλης 

του Σχήματος 1.9. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από διαδοχικές ολοκληρώσεις υπολογι

σμών των εσωτερικών κόμβων της διάταξης. Το πρόβλημα αυτό περιπλέκει την κατάσταση 

και η λύση του προϋποθέτει την πρόσθεση περαιτέρω καναλιών επικοινωνίας. Η αντιμετώ

πιση τέτοιου τύπου υπολογισμών θα μας απασχολήσει στα επόμενα, όπου θα παρουσιαστούν 

προτάσεις, που λύνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα κατά τρόπο γενικό. 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστώ\ 

a3,3. 

* 

Σχήμα 1.10: Γράφος Εξάρτησης Δεδομένων Διαδοχικών Πολλαπλασιασμών Πινάκων 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών 

Όσον αφορά τις υπάρχουσες προσεγγίσεις του ζητήματος, η μοναδική ενδιαφέρουσα πε

ρίπτωση είναι αυτή της Επαναχρησιμοποιήσιμης Συστολικής Διάταξης (ΕΣΔ) [209]. Ακο

λουθώντας το παράδειγμα που έχει παρουσιαστεί, έως τώρα, και συμφωνά με τους συμβολι

σμούς που έχουμε ακολουθήσει, μπορούμε να κάνουμε τα παρακάτω σχόλια, σχετικά με την 

λειτουργία της Ε Σ Δ . Στην προσπάθεια απαλειφής των μη τοπικών συνδέσεων του Σχήμα

τος 1.10 εισάγεται ένα νέο διάνυσμα εξάρτησης στο γράφο: e' = [i,j, k}T — [ 0 , - 1 , 1 ] Τ . To 

διάνυσμα αυτό αντιπροσωπεύει τη μεταφορά των χ? στοιχείων, των οποίων ο υπολογισμός 

έχει ολοκληρωθεί. 

Το Σχήμα 1.11 παρουσιάζει τον τροποποιημένο Γράφο Εξάρτησης Δεδομένων. Οι σκια

σμένοι κόμβοι εξυπηρετούν την ομοιόμορφη εφαρμογή του e' και δεν περιλαμβάνουν υπολο

γισμούς. Η σημασία τους θα εξηγηθεί καλύτερα στα παρακάτω, όπου και θα τους δοθεί μία 

διαφορετική έννοια. Συγκεκριμένα, οι κόμβοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπευθούν από τα 

Ακραία Επεξεργαστικά Στοιχεία, που αναφέρθηκαν προηγουμένως, εκτελώντας ενδεχομένως, 

και άλλου είδους υπολογισμούς. Για την περίπτωση της Εξίσωσης 1.4, πάντως, η σημασία 

τους είναι απλή. 

Το διάνυσμα προβολής, προφανώς, παραμένει το d = [0, 0,1] Γ . Προχωρώντας στον κα

θορισμό του χρονοδιαγράμματος, διαπιστώνουμε ότι το s = [1,1,1]Τ, που χρησιμοποιήθηκε 

προηγουμένως, δεν ισχύει εδώ, αφού: 

sTe' = 0 (1.6) 

Ακολουθώντας την χρονική αλληλουχία των νέων ακμών, μπορούμε να σχηματίσουμε τα 

ισόχρονα επίπεδα, που φαίνονται στο Σχήμα 1.11. Για παράδειγμα, αν αναφερθούμε στους 

κόμβους, που βρίσκονται πάνω και κάτω από την διακεκομμένη γραμμή, διαπιστώνουμε ότι η 

σωστή άφιξη των δεδομένων προϋποθέτει μία απόσταση ισόχρονων επιπέδων ίση με 2. Ακο

λουθώντας την ίδια λογική για ολόκληρο τον γράφο, καταλήγουμε στην ολοκλήρωση κατα

σκευής των επιπέδων. Παίρνοντας το κάθετο τους διάνυσμα, προκύπτει ότι: s = [1,1, 2] Τ , για 

το οποίο μπορούμε να επαληθεύσουμε την τήρηση των συνθηκών των Εξισώσεων 1.2 και 1.3. 

Κατόπιν αυτών, μπορούμε να κατασκευάσουμε την ζητούμενη διάταξη, η οποία παρουσιά

ζεται στο Σχήμα 1.12. Τόσο η παραπάνω απεικόνιση, όσο και η διαμόρφωση των δεδομένων 

εισόδου αποκαλύπτει ότι κάθε Επεξεργαστικό Στοιχείο της Ε Σ Δ εκτελεί μία πράξη υπολο

γισμού κάθε δύο βήματα. Ο Βαθμός Αξιοποίησης, δηλαδή, των ΕΣ αναμένεται να είναι της 

τάξης του 50%. Μία άλλη διατύπωση του ίδιου συμπεράσματος, μπορεί να προέλθει από τον 

έλεγχο της περιόδου διασωλήνωσης, η οποία αντιπροσωπεύει την χρονική διάρκεια, που απαι

τείται για την παραγωγή δύο διαδοχικών δεδομένων από ένα ΕΣ. Η περίοδος αυτή δίνεται 

από το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων προβολής και χρονοδιαγράμματος [128, 130] 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών 

a3,3 ^Γ\ 

Σχήμα 1.11: Γράφος Εξάρτησης Δεδομένων Ε Σ Δ 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστώ \ 

και διαπιστώνουμε ότι είναι: 

ρ = s 
Td = 2 (1.7) 

Όλα τα παραπάνω, αποτελούν θέματα, που θα συζητηθούν στα επόμενα, με σκοπό τη βελτίωση 

τους (π.χ. Βαθμός Αξιοποίησης ~ 100%, ρ = 1, κ.α.). 

£ ι , 3 Χ\,2 Χ\,ί 

£2,3 £2,2 £2,1 

£3,3 £3,2 £3,1 

«3,3 

«3,2 

03,1 ^2,3 

0.2,2 

α.2,1 αϊ,3 

01,2 

Οΐ,Ι 

ι ι ι 
·—^-1 Ι—^-1 Ι—*»-| 
'-^— -^— -^— 

Η | Η 

Σχήμα 1.12: Επαναχρησιμοποιήσιμη Συστολική Διάταξη 

1.1.5 Διαγράμματα Υπολογισμών, Αναδιπλώσεις, Διαφυλλώσεις 

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρουσίασης των εννοιών, που πρόκειται να ακολουθήσουν, 

θα αναφερθούμε σε ορισμένα ζητήματα, τα οποία αναφέρονται στον τρόπο περιγραφής και 

διαφοροποίησης της λειτουργίας μιας Κανονικής Διάταξης Επεξεργαστών. 

Ο αναλυτικός τρόπος εκτέλεσης ενός αλγορίθμου πάνω σε μία ΚΔΕ, μπορεί να παρουσια

στεί μέσω του διαγράμματος υπολογισμών της. Ο τρόπος αυτός αναπαριστά τις λειτουργίες 

που εκτελούνται μέσα σε κάθε ΕΣ, καθώς και τα δεδομένα που διακινούνται, σε κάθε χρονική 

στιγμή. Τα διαγράμματα, που πρόκειται να ακολουθήσουν, αποτελούν γράφους, οι κόμβοι των 

οποίων αναπαριστούν κάποιο ΕΣ σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι κόμβοι αυτοί συν

δέονται μεταξύ τους κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να απεικονίζεται η μεταφορά των δεδομένων 

(επικοινωνία) μέσα στη διάταξη. Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι το πλήθος των Επεξεργαστι

κών Στοιχείων σε συνάρτηση με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της διάταξης, καθορίζουν 

το πλήθος των κόμβων κάθε διαγράμματος. Μάλιστα, λόγω της τοπικής διασύνδεσης των 

ΕΣ μεταξύ τους, κάθε διάγραμμα παρουσιάζεται καλύτερα αν αναπτύξουμε την τοποθέτηση 

των κόμβων κατά τον τρόπο διασύνδεσης των ΕΣ μέσα στη διάταξη, και επαναλάβουμε το 

σχήμα, που δημιουργείται, για όλες τις υλοποιούμενες χρονικές στιγμές. Αυτό που προκύπτει 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάζεις Επεξεργαστών 

είναι ένα διάγραμμα d + 1 διαστάσεων, αν d είναι το πλήθος των διαστάσεων της ΚΔΕ, που 

αναπαριστούμε. 

Μπορούμε να δώσουμε ένα σύντομο παράδειγμα διαγράμματος υπολογισμών, για τη διά

ταξη του Σχήματος 1.7.α και για ένα πρόβλημα μεγέθους n = 3. Η ΚΔΕ είναι μίας διά

στασης, άρα ο γράφος του διαγράμματος θα είναι διδιάστατος, με την πρόσθεση του χρό

νου. Το Σχήμα 1.13 απεικονίζει το διάγραμμα υπολογισμών του πολλαπλασιασμού πίνακα-

διανύσματος, τοποθετώντας στην οριζόντια διάσταση τον χώρο (ΕΣ) και στη κατακόρυφη 

τον χρόνο. Στο εσωτερικό κάθε κόμβου απεικονίζεται το στοιχείο, που χρησιμοποιεί κάθε 

ΕΣ, χωρίς να απαιτείται η μετάδοση του σε γειτονικά ΕΣ, ενώ η κίνηση των δεδομένων 

παρουσιάζεται από το επάνω αριστερά προς κάτω δεξιά ρεύμα των ακμών. 
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Σχήμα 1.13: Διάγραμμα Υπολογισμών Πολλαπλασιασμού Πίνακα-Διανύσματος 

Το Σχήμα 1.13 δίνει την γενική ιδέα των διαγραμμάτων, που πρόκειται να ακολουθήσουν. 

Βεβαίως, ορισμένες τροποποιήσεις θα είναι επιβεβλημένες, δεδομένης της διαφοροποίησης των 

διατάξεων σε θέματα τοπολογιών, πλήθους καναλιών επικοινωνίας και τρόπου λειτουργίας 

τους. Το γενικό πλαίσιο, πάντως, θα παραμένει το ίδιο και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 

θα επισημαίνονται κατά περίπτωση. 

Δύο άλλα θέματα, που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια, είναι οι έννοιες της αναδίπλω

σες και της διαφύλλωσ^ς δεδομένων και υπολογισμών σε Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών. 

Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στη δυνατότητα αναδιάταξης των δεδομένων και προσαρμογής 

του τρόπου λειτουργίας μιας συγκεκριμένης ΚΔΕ, με σκοπό τη βελτίωση ορισμένων χαρακτη-
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών 

ριστικών της διάταξης (π.χ. Βαθμός Αξιοποίησης). Δυο κλασικά παραδείγματα αναδίπλωσης 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.14. Και τα δυο αναφέρονται σε ορισμένες τροποποιήσεις της 

διάταξης πολλαπλασιασμού πίνακα-διανύσματος, για συγκεκριμένες συνθήκες. 

e οο* -ο^ 
(α) 

Σχήμα 1.14: Περιπτώσεις Αναδίπλωσης σε ΚΔΕ 

Η περίπτωση του Σχήματος 1.14.α αναπαριστά την αναδίπλωση των δεδομένων, όταν επι

θυμούμε την εκτέλεση επαναληπτικών υπολογισμών πάνω σε μία γραμμική διάταξη [128, 130]. 

Η διάταξη μετατρέπεται σε δακτύλιο, τα ΕΣ τροποποιούνται έτσι ώστε να μεταδίδουν κάθε 

διανυσματικό στοιχείο, για το οποίο είναι υπεύθυνα, με την ολοκλήρωση του υπολογισμού του 

και τα δεδομένα αναδιπλώνονται κατά τον τρόπο, που φαίνεται. Το Σχήμα 1.14.β αναπαριστά 

την περίπτωση του πολλαπλασιασμού, στον οποίο ο πίνακας είναι ζωνικός. Μετατρέποντας 

τον τρόπο λειτουργίας των ΕΣ, έτσι ώστε να υπολογίζουν δύο στοιχεία του τελικού διανύσμα

τος και πραγματοποιώντας την αναδίπλωση, που παρουσιάζεται, προκύπτει μία νέα διάταξη, η 

οποία απαιτεί μικρότερο συνολικό αριθμό ΕΣ. 

Όσον αφορά την ιδέα της διαφύλλωσης δεδομένων ή υπολογισμών, μπορούμε να πούμε ότι 

αναφέρεται στην "συγχώνευση" ορισμένων λειτουργιών από κάθε ΕΣ, εξυπηρετώντας την αύ

ξηση του Βαθμού Αξιοποίησης και την εκτέλεση προβλημάτων οσοοήποτε μεγάλου μεγέθους 

σε διατάξεις συγκεκριμένων διαστάσεων. Η περίπτωση της Επαναχρησιμοποιήσιμης Συστολι

κής Διάταξης, που είδαμε προηγουμένως, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα αναπαράστασης της 

έννοιας της διαφύλλωσης. Το Σχήμα 1.15 παρουσιάζει μία διάταξη, που υλοποιεί ταυτοχρόνως 

τις ακόλουθες πράξεις, διαφυλλώνοντας τους επιμέρους υπολογισμούς τους: 

r(p+l) 

,(ρ+ΐ) 

= Axip) 

= £ y ( p ) ;ι.9) 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.1. Κανονικές Διατάζεις Επεξεργαστών 
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Σχήμα 1.15: Διαφύλλωση στην ΕΣΔ 

Στην ουσία, εκμεταλλευόμαστε τις "ανενεργές" φάσεις της διάταξης για να υλοποιήσουμε 

και ένα δεύτερο πρόβλημα. Κάθε Επεξεργαστικό Στοιχείο πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

καθώς αναλαμβάνει τον υπολογισμό δύο διανυσματικών στοιχείων, πλέον. Το γεγονός ότι 

τα διάφορα δεδομένα εισόδου παρουσιάζονται με μία κανονική μορφή "ανάμιξης", δίνει στην 

συγκεκριμένη προσέγγιση το όνομα της. 

1.1.6 Χαρακτηριστικά Απόδοσης και Κόστους Κ Δ Ε 

Η συστηματική απεικόνιση αλγορίθμων που παρουσιάστηκε προηγουμένως, πολλές φορές οδη

γεί σε λύσεις, κάποιοι παράμετροι των οποίων τις καθιστούν απαγορευτικές προς υλοποίηση. 

Είναι σημαντικό, επομένως, να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα διάφορα χαρακτηριστικά απόδο

σης και κόστους της όποιας προτεινόμενης λύσης. Είναι συχνό φαινόμενο η βελτίωση κάποιων 

χαρακτηριστικών να επιβαρύνει υπερβολικά κάποια άλλα, με αποτέλεσμα να καθιστούν το τε

λικό αποτέλεσμα ανέφικτο 

Τα τυπικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια Κανονική Διάταξη Επεξεργαστών παρουσιάζο

νται στον Πίνακα 1.1. Για μια δεδομένη υλοποίηση κάποια από αυτά έχουν εξέχουσα σημασία, 

ενώ άλλα αποτελούν απλώς κριτήρια βελτιστοποίησης. Τέλος, ανάλογα με την περίπτωση, 

ορισμένα χαρακτηριστικά απλώς αγνοούνται (π.χ. απεριόριστο κόστος για μια εφαρμογή 

υψηλής απόδοσης). Ο διαχωρισμός των τμημάτων του Πίνακα 1.1 εξαρτάται από το προς 

υλοποίηση σύστημα. Για παράδειγμα, κάποιες περιπτώσεις απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό 

για τη βελτίωση της αξιοποίησης (utilization) των ΕΣ, ενώ άλλες φορές δίνεται προτεραιό

τητα στον υπολογιστικό χρόνο ή στη ρυθμοαπόδοση (throughput) του συστήματος. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα βήματα 

της μεταφοράς ενός αλγορίθμου (ή μιας κλάσης αλγορίθμων) σε μία Κανονική Διάταξη Επε

ξεργαστών. 

17 



Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.2. Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων 

Απόδοση 
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Πίνακας 1.1: Τυπικά Μεγέθη Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών 

1.2 Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων 

1.2.1 Αναπαράσταση Επαναληπτικών Εξισώσεων Πινάκων 

Οι πράξεις μεταξύ πινάκων είναι ίσως ο σπουδαιότερος τομέας που αποδεικνύουν την αξία 

χρησιμοποίησης τους οι Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών. Ένα πρώτο παράδειγμα ήδη 

παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα με την υλοποίηση του πολλαπλασιασμού πίνακα-

διανύσματος. Μία κλάση εξισώσεων, που περιλαμβάνουν πράξεις πινάκων και συναντιούνται 

πολύ συχνά, είναι οι επαναληπτικές εξισώσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην αποτελεσματική υλοποίηση επα

ναληπτικών εξισώσεων που περιγράφονται από τους ακόλουθους τύπους: 

x(k+i) 

X(k+1) 

x(k+i) 

x{k+i) 

x(k+\) 

x{k+i) 

x(k+i) 

= A^X^ + Y 

= A « ( i « + y) 

= χ^Α^ + Y 

= (XW + Y)AW 

= X{k)X{k) + Y 

= i « ( i « + y) 

= (χ<*>+γ)χ(*> 

;i.io) 

'1.11) 

'1.12) 

(1.13) 

(1.14) 

(1.15) 

(1.16) 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.2. Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων 

όπου ÖL διαστάσεις των πινάκων μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, αρκεί να διατηρείται η συμβατό

τητα των πολλαπλασιασμών. Επίσης, αξίζει να παρατηρήσουμε την ύπαρξη του επαναληπτικού 

βήματος (k) στον πίνακα Α και την έλλειψη του στον πίνακα Υ. Αυτό σημαίνει ότι ο πίνακας 

Α μπορεί μεταβάλλεται σε κάθε επαναληπτικό βήμα, ενώ ο Υ θεωρείται σταθερός για όλη τη 

διάρκεια των επαναλήψεων. 

Σαν υποσύνολα των παραπάνω περιπτώσεων μπορούμε να θεωρήσουμε την περίπτωση όπου 

οι πίνακες Χ και Υ έχουν μοναδιαία τη μία τους διάσταση, δίνοντας τις παρακάτω περιπτώσεις 

πράξεων πινάκων-διανυσμάτων: 

x(*+i) = AWx(k)+y ( 1 1 7 ) 

χ(*+ΐ) = AW(xW+y) (1.18) 

χ (*+ΐ) Γ

 = χΜΤ

ΑΜ+γΤ (1.19) 

X(k+DT

 = (xWT

 + yAAW (1.20) 

Δύο σημαντικά κεφάλαια της Γραμμικής Άλγεβρας που μπορούν να περιγραφούν από τύπους 

της μορφής των Εξισώσεων 1.10 έως 1.20 είναι οι επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών 

συστημάτων και οι συναρτήσεις πινάκων. 

1.2.2 Επαναληπτικές Μέθοδοι Επίλυσης Γραμμικών Συστημάτων 

Ανάμεσα στους διάφορους τρόπους επίλυσης γραμμικών συστημάτων της μορφής [69, 213]: 

Ax = b (1.21) 

διακρίνουμε τις επαναληπτικές μεθόδους και, συγκεκριμένα, μια μεγάλη οικογένεια τέτοιων 

μεθόδων που μπορούν να αναπαρασταθούν από τον τύπο: 

Mx(fc+i) = Nx(k) + w b ( L 2 2 ) 

Σε μια προσπάθεια ενοποίησης διαφόρων γνωστών επαναληπτικών μεθόδων, θα παρουσιάσουμε 

τη μετατροπή σε τύπους των Εξισώσεων 1.10-1.20 της Accelerateci Over-Relaxation (AOR) 

μεθόδου [75, 76]. Η τελευταία περιλαμβάνει τις γνωστές μεθόδους Jacobi, Jacobi Over-

Relaxation (JOR), Gauss-Seidel και Successive Over-Relaxation (SOR). 

Χωρίζουμε τον nxn αντιστρέψιμο πίνακα συντελεστών Α της Εξίσωσης 1.21 σε άθροισμα 

ενός κάτω διαγώνιου πίνακα L, ενός διαγώνιου πίνακα D και ενός πάνω διαγώνιου πίνακα U: 

A = L + D + U (1.23) 

Η λύση της Εξίσωσης 1.21, βάσει της AOR επαναληπτικής μεθόδου, δίνεται από τον τύπο: 

(D + pL)x ( f c + 1 ) = [(1 - ω)Ό -{ω- p)L - uU] x{k) + uh (1.24) 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.2. Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων 
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Πίνακας 1.2: Περιγραφή Επαναληπτικών Μεθόδων για διαφορετικές τιμές (ω, ρ) 

όπου οι βαθμωτές παράμετροι ω και ρ ονομάζονται relaxation και acceleration παράμετροι, 

αντίστοιχα, και εξυπηρετούν στη βελτίωση της ταχύτητας σύγκλισης [75, 76, 189, 244]. Ο 

Πίνακας 1.2 συνοψίζει τις τιμές του ζεύγους (ω, ρ) για τις οποίες προκύπτουν οι διάφορες 

μέθοδοι και παρουσιάζει τους αντίστοιχους πίνακες Μ και Ν της Εξίσωσης 1.22. 

Για να κατασκευάσουμε ένα γενικό επαναληπτικό σχήμα, υιοθετούμε τον τρόπο αναπαρά

στασης που προτείνεται στα [94, 107] και μετατρέπει την Εξίσωση 1.21 σε: 

(1.25) 
1 

b 

0Τ ' 

-Α y — 

' 1 " 

Ü 

όπου 0 είναι το μηδενικό π-διάστατο διάνυσμα και y είναι: 

1 
(1.26) 

Η AOR μέθοοος μπορεί να γραφεί ως ακολούθως: 

,(*+ΐ) -
1 

0 

Ο2 
1 

ωΌ~λ\3 

Ο1 

[\ - ω)Ι + {ω - p)L'+ ωϋ' 
,(*) 

(I-pL')-1 

όπου Ι είναι ο n x n μοναδιαίος πίνακας και: 

L' = -D~lL 

U' = -D~XU 

Ο πίνακας (/ — pL')~x είναι εύχολο να σχηματιστεί μέσω στοιχειωδών πινάκων: 

(/ - pL')-1 = (/ + pL'n)(I + / < _ ι ) . . - ( / + ΡΑ) (/ + pL[) 

(1.27) 

(1.28) 

(1.29) 

(1.30) 

όπου κάθε στοιχειώδης πίνακας L\ αποτελείται από μηδενικά στοιχεία και τη γραμμή ι του 

πίνακα L', για i G {1,2,..., n}. 

Με σκοπό να καταλήξουμε, λοιπόν, στις επιθυμητές μορφές επαναληπτικών πράξεων πινά

κων, προτείνουμε τον ακόλουθο αλγόριθμο: 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.2. Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων 

1. Υπολόγισε τον πίνακα: 

Ρ = 
1 

uD~lb 

0 τ 

{1-ω)Ι+(ω- p)Ü +UU' 
(1.31) 

2. Αν ρ Φ 0 τότε υπολόγισε τον πίνακα: 

-R — Τ„Τη-ί ... Το Ρ 

οκου: 

ειδάλλως 

Τ = 
0 

0 ,τ 

I + pVt 

ι e {2 ,3 , . . . , τι} 

R = P 

3. Υπολόγισε τον πίνακα: 

μέσω Α; διαδοχικών τετραγωνισμών πινάκων. 

4. Η λύση της εξίσωσης δίνεται από: 

y ( 2 f c ) = S l 

(1.32) 

(1.33) 

(1.34) 

(1.35) 

;ΐ.36) 

όπου Si είναι το πρώτο διάνυσμα-στήλη του πίνακα S, θεωρώντας μηδενικές αρχικές 

συνθήκες. 

Είναι φανερό ότι τα βήματα 2 και 3 του αλγορίθμου περιέχουν τον κύριο υπολογιστικό φόρτο 

του προβλήματος. Το βήμα 2 μπορεί να περιγραφεί από τους ακόλουθους τύπους: 

οπού: 

χ ϋ + ΐ ) = χϋ)χω } J = ο, 1 , . . . , η - 2 

(1.37) 

(1.38) 

(1.39) 

Η Εξίσωση 1.38 ανήκει στην κατηγορία των τύπων που περιγράφονται από την Εξίσωση 1.10. 

Το βήμα 3 είναι ένας διαδοχικός τετραγωνισμός πίνακα που μπορεί να εκφραστεί από την 

παρακάτω επανάληψη: 

Χ® = R 

χΟ+ΐ) = χϋ)χ(3) ì j = 0 , l , . . . , Ä ; - l 

1.40) 

;ΐ.41) 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.2. Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων 

ΟΚΟΌ: 

X[k) = R2 ;ΐ.42) 

η οποία, βεβαίως, ανήκει στην κατηγορία της Εξίσωσης 1.14. 

Επεκτείνοντας τη μετατροπή της AOR μεθόδου και για την περίπτωση επαναληπτικών 

εξισώσεων που περιλαμβάνουν διανύσματα, μπορούμε να πούμε τα παρακάτω. Αν εκμεταλ

λευτούμε την ιδιότητα του πίνακα R, σύμφωνα με την οποία: 

2 

R2 = 
1 0 τ 

Η Hz 

Ο1 

Η2 
;ΐ.43) 

οπού: 

ζ = (J - pL'YιωΌ~lb , Η = (Ι - p L ' ) _ 1 [ ( l - ω)Ι + {ω - p)L' + ωΐ]') (1.44) 

και δεδομένου ότι η λύση του συστήματος είναι το πρώτο διάνυσμα-στήλη του πίνακα R2 

μπορούμε να γράψουμε: 

χ 
(*) = ζ + Hz + Η2(ζ + Ηζ) + -·· + Η2 [ζ + ΗΖ + --- + Η2 (ζ + Hz + · · ·)] 

= ζ + Hz + Η2ζ + Η3ζ + • · · + Η2"ζ 

= ζ + Η(ζ + Η{ζ + --- + Ηζ)·-·) (1.45) 

Καταλαβαίνουμε, τότε, ότι τα βήματα 3 και 4 του αλγορίθμου μπορούν εναλλακτικά να γρα

φούν ως: 

χ ( 0 ) 

r ( j + i ) Ηχυ) + ζ j = 0 , l , . . . , 2 f c - l 

(1.46) 

(1.47) 

όπου το διάνυσμα χ( 2 ) είναι, προφανώς, η επιθυμητή λύση. Η Εξίσωση 1.47 διαπιστώνουμε 

ότι ανήκει στον τύπο που περιγράφεται από την Εξίσωση 1.17. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι, πράγματι, οι Εξισώσεις 1.10 έως 1.20 μπορούν να 

περιγράψουν ικανοποιητικά περιπτώσεις επαναληπτικών μεθόδων επίλυσης γραμμικών συστη

μάτων, τόσο μέσω πράξεων πινάκων, όσο και μέσω πράξεων που περιλαμβάνουν διανύσματα. 

θ α συνεχίσουμε την παρουσίαση αυτών των αναπαραστάσεων και για την άλλη υπό εξέταση 

περίπτωση, τις συναρτήσεις πινάκων. 

1.2.3 Συναρτήσεις Πινάκων 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε το ενδιαφέρον πρόβλημα του υπολογισμού μιας συνάρτησης 

f{A) ενός nxn πίνακα Α. Γενικά, αν μια βαθμωτή συνάρτηση f(z) ορίζεται στο σύνολο των 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.2. Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων 

ιδιοτιμών του πίνακα Α, λ(Α), τότε η /(Α) ορίζεται από την αντικατάσταση του '"ζ" από τον 

"Α" στον τύπο της /(ζ). Για παράδειγμα, αν: 

Hz) = ^ (1-48) 
1 — ζ 

και 1 £ λ (Α), τότε μπορούμε απλά να γράψουμε: 

f(A) = (I + A)(I-A)-1
 (1.49) 

Φυσικά, αυτός δεν είναι ο τυπικός ορισμός της συνάρτησης πίνακα. Ένας από τους τυπικούς 

ορισμούς εκφράζεται μέσω επικαμπύλιων ολοκληρωμάτων [214]. Αν η f(z) ορίζεται σε μία 

κλειστή καμπύλη Γ, που περικλείει το λ(Α), τότε: 

f(A) = ~ I f(z)(zI-A)-ldz (1.50) 
Ζπι JT 

Αξίζει να αναφέρουμε την ενδιαφέρουσα ιδιότητα των υπερβατικών (μη αλγεβρικών) συναρτή

σεων, στην περίπτωση πινάκων που μπορούν να αναλυθούν βάσει ιδιοτιμών σε Α = ΥΒΥ~ι: 

f(A) = Yf(B)Y~1 (1.51) 

αφού πολλές φορές είναι ευκολότερος ο υπολογισμός του f(B) και οδηγεί σε πιο αποτελε

σματικούς υπολογισμούς. Αυτή είναι, άλλωστε, και η μία από τις δύο μεθόδους υπολογισμού 

των συναρτήσεων πινάκων. 

Εμάς θα μας απασχολήσει η δεύτερη μέθοοος υπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει την 

προσέγγιση της f{A) από ένα πεπερασμένο πλήθος όρων μιας σειράς (π.χ. Taylor). Για 

παράδειγμα, αν: 

f(A)=eA = Z1T (1-52) 
Ρ=Ο y· 

τότε, μπορούμε να προσεγγίσουμε την f(Ä) με την Τ^(Α): 

k ΛΡ 

ί(Α)*η(Α) = Σ- (1.53) 
Ρ=Ο y· 

Το μέγεθος του λάθους ||/(Α) ~Tk(A)\ σχετίζεται με τις ιδιοτιμές του πίνακα Α, πράγμα που 

σημαίνει ότι και η μέθοδος της προσέγγισης, αν και αποφεύγει τον υπολογισμό ιδιοτιμών της 

πρώτης μεθόδου, συνεχίζει να εξαρτάται από αυτές, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο. 

Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να δείξουμε την χρησιμότητα των Εξισώσεων 1.10-1.20 

στον υπολογισμό συναρτήσεων πινάκων. Γυρνώντας στο παράδειγμα της Εξίσωσης 1.53, 

μπορούμε να πούμε ότι τα λάθη προσέγγισης και το υπολογιστικό κόστος της σειράς Taylor 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.2. Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων 
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Πίνακας 1.3: Οι. βέλτιστες (kJ) παράμετροι για την προσέγγιση μέσω σειράς Taylor 

αυξάνουν όσο αυξάνει η |Α|| [171]. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, καταφεύγουμε 

στη γνωστή ιδιότητα: 

eA = (eAlm)m (1.54) 

Επίσης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κλιμάκωσης και τετραγώνισης, επιλέγουμε το m να 

είναι δύναμη του 2, έτσι ώστε: 

m — 2' και < 1 1.55) 
m ' 2ι -

Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει ικανοποιητική προσέγγιση μέσω σειράς Taylor, θα χρησιμοποιή

σουμε την Εξίσωση 1.53 για τον υπολογισμό του eA^m και, ακολούθως, το eA θα προκύψει 

μέσω Ι διαδοχικών τετραγωνίσεων. 

Για ένα δοσμένο λάθος ε και μία νόρμα \\Α\\, ο Πίνακας 1.3 παρουσιάζει τα βέλτιστα ζεύγη 

(k, Ι) που σχετίζονται με τον υπολογισμό του [Tk{A/21)]2 [171]. Έτσι λοιπόν, ο υπολογισμός 

του εκθετικού ενός πίνακα Α μπορεί να υλοποιηθεί βάσει του ακόλουθοι αλγορίθμου: 

1. Δ,οθέντος ενός πίνακα Α και ενός λάθους ε, προσδιόρισε τις βέλτιστες τιμές (k, Ι) μέσω 

του Πίνακα 1.3. 

2. Υπολόγισε τον πίνακα: 

3. Υπολόγισε τον πίνακα: 

4. Υπολόγισε τον πίνακα: 

ß=4 
2ι 

k jyp 
Γ*(β) = Σ J 

Ρ=Ο y· 

[Tk(B)f 

(1.56) 

;ΐ.57) 

Ί.5ί 

μέσω Ι διαδοχικών τετραγωνίσεων του Τ^{Β). 
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Ο υπολογιστικός φόρτος του αλγορίθμου περιέχεται στα βήματα 3 και 4. Το βήμα 3 μπορεί 

να αναπαρασταθεί από τους ακόλουθους τύπους: 

Χ{0) = Ι (1.59) 

Χ{ρ+ι) = —^—ΒΧ^ + Ι , ρ = 0,1, . . . ,* ; - 1 (1.60) 
k — ρ 

Είναι εύχολο να διαπιστώσουμε ότι η παραπάνω μορφή ανήκει στην κατηγορία των τύπων που 

περιγράφει η Εξίσωση 1.10, αν εκφράσουμε την επανάληψη ως: 

Χ{0) = / (1.61) 

χ(Ρ+ΐ) = S{p)X{p) + Y , p = 0,l, . . . , j fc-l (1.62) 

Ο^ΟΌ: 

S{p) = τ^—Β (1.63) 
k — ρ 

Υ = Ι , σταθερό (1.64) 

Επίσης, το βήμα 4 του αλγορίθμου μπορεί να περιγραφεί από τους τύπους: 

Χ{0) = Tk(B) (1.65) 

χ(Ρ+ΐ) = χ(ρ)χ(Ρ) ; ρ = 0,1,...,1-1 (1.66) 

όπου: 

XW = [Τ*(5)]2' (1.67) 

Η Εξίσωση 1.66 ανήκει στη μορφή που περιγράφεται από την Εξίσωση 1.14 και ολοκληρώνει 

τον υπολογισμό του εκθετικού. Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε αλγο

ρίθμους, που καταλήγουν σε εξισώσεις της μορφής 1.10-1.20, για ένα πλήθος συναρτήσεων 

πινάκων. 

Για την περίπτωση του αντιστρόφου ενός n χ n πραγματικού πίνακα Α ξεκινάμε από την 

εξίσωση: 

Μ = Ι-ΑΒ (1.68) 

όπου Β μια δοθείσα πρώτη προσέγγιση του Α - 1 και \\Μ\\ < 1 [62]. Ο αποδοτικός υπολογισμός 

τέτοιων προσεγγίσεων εξερευνάται στο [195]. Τότε ο Α'1 μπορεί να υπολογιστεί μέσω της: 

k-l 

Α~ι = 5(/ - Μ)"1 = £(/ + Μ + Μ2 + Μ3 + · · ·) ~ ß E iV/P (L69) 

fc-1 

Υπάρχουν τρεις εναλλακτικοί τρόποι υπολογισμού του αθροίσματος Sk = ^ Μ ρ [27]: 
ρ=0 
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1. Εμφωλιασμένοι πολλαπλασιασμοί (σχήμα Horner): 

Sk = I + Μ {I + M {I + ••• M {I + M) • • ·)) (1.70) 

2. Αν k = 2l, τότε το Sk μπορεί να προκύψει μέσω διαδοχικών τετραγωνίσεων. θέτο

ντας Si = Ι, υπολογίζουμε τα S2.S4,S$,... ,Sk μέσω της ακόλουθης επαναληπτικής 

εξίσωσης: 

52,+ ι = S2, + S2iM
2i , i = 0 , 1 , . . . , / - 1 (1.71) 

3. Μπορούμε να κατασκευάσουμε και μία ακόμη διαδικασία διαδοχικών τετραγωνίσεων 

από την Εξίσωση 1.71 μέσω της: 

Sk = {I + Μ){1 + Μ2){1 + Μ 4 ) · · · ( / + Μ 2 '" 1) (1.72) 

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε και τη μέβοοο Newton για τον υπολογισμό του αντιστρόφου: 

Bk+1 = 5,(2/ - ABk) (1.73) 

Ουσιαστικά, είναι η επαναληπτική μετατροπή της Εξίσωσης 1.69, αποκόπτοντας τους όρους 

από τον δεύτερο και μετά. 

Μία άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση συνάρτησης πίνακα είναι αυτή του υπολογισμού της 

ρίζας Α112 [69, 88, 93]. Για την περίπτωση κατασκευών που μας ενδιαφέρουν, δεν μπορούμε 

να αξιοποιήσουμε την ευσταθή αλλά απαιτητική λύση της μεθόδου Newton [88], λόγω της 

ανάγκης υπολογισμού αντίστροφων σε κάθε επαναληπτικό βήμα. Η λύση έρχεται μέσω του 

υπολογισμού της συνάρτησης Α - 1/2, χρησιμοποιώντας τις επαναληπτικές εξισώσεις: 

Zk = I-TkATk (1.74) 

Tk+l = Tk(I+^Zk) (1.75) 

όπου Το είναι και πάλι μία πρώτη προσέγγιση του Α~1//2. Με τη μέβοοο αυτή, εκτός του 

υπολογισμού της κατά περίπτωση χρήσιμης συνάρτησης Α - 1/2, υπολογίζουμε τη ρίζα ενός 

πίνακα, αφού: 

Αι'2 = ΑΑ-ιΙ2 (1.76) 

Προχωρώντας σε περιπτώσεις υπερβατικών συναρτήσεων, διακρίνουμε τον υπολογισμό του 

ημίτονου και συνημίτονου ενός πίνακα. Ξεκινώντας από τις γνωστές εξισώσεις: 

sin(2A) = 2 sin(A) cos(A) (1.77) 

cos(2A) = 2 c o s 2 ( A ) - / (1.78) 
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(Ι-Α)~ι --

eA --

1η(Ι + Α) = 

sin(A) = 

cos(A) = 

sinh(A) = 

cosh(A) = 

= I + A + A2 + A3 + ··· 

r <
 A* A" 

- I + A + Y + Ü + -

, A2 A3 A4 

2 3 4 
, A3 A5 A7 

T A2 A4 A6 

A A3 A5 A7 

A2 A4 A6 

Πίναχας 1.4: Σειρές που υπολογίζουν διάφορες συναρτήσεις πινάκων 

επιδιώκουμε μία μέθοοο ανάλογη με αυτήν του εκθετικού ενός πίνακα, μέσω της κλιμάκωσης 

και τετραγώνισης [69, 223]. Και πάλι η επιδίωξη μας είναι να επιλεγεί εκείνος ο συντελεστής /, 

για τον οποίο -Lp· < 1. Τότε, καταφεύγοντας στην αντίστοιχη σειρά Taylor, για τον πίνακα 

Α 
Β = 4-, υπολογίζουμε τις ημιτονοειδείς συναρτήσεις του ως εξής: 

D 3 Ο 5 D 7 

sin(B) = So = 3 - - ^ + - ^ - ^ - + 

cos(5) Co = I 
ß2 

2! 

£ 4 £ 6 

4Ϊ~1ίΓ + 

(1.79) 

(1.80) 

και κατασκευάζουμε τις επιθυμητές συναρτήσεις μέσω των ακόλουθων επαναληπτικών εξισώ

σεων: 

Ck = iCkr-x ~ I k = 1,2, 

(1.81) 

(1.82) 

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, μπορούμε να πούμε ότι οι σειρές Taylor μπορούν να χρη

σιμοποιηθούν για τον υπολογισμό ενός πλήθους συναρτήσεων πινάκων. Το πρόβλημα, όμως, 

όπως φάνηκε και προηγουμένως, είναι η μετατροπή των πινάκων σε μορφές για τις οποίες 

ΙΑΙ < 1, κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε εφικτό. Στην περίπτωση, πάντως, που | |Α| < 1, ο 

Πίνακας 1.4 συνοψίζει τους τύπους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογι

σμό των αντίστοιχων συναρτήσεων πινάκων. 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή L3^ Γενικευμένοι Αντίστροφοι Πινάκων 

1.3 Γενικευμένοι Αντίστροφοι Πινάκων 

1.3.1 Ορισμοί και Ιδιότητες Γενικευμένων Αντίστροφων 

Έ ν α σημαντικό τμήμα της Γραμμικής Άλγεβρας, που πρόκειται να μας απασχολήσει στα πα

ρακάτω, αποτελούν οι Γενικευμένοι Αντίστροφοι Πινάκων. Ο τομέας αυτός βρίσκει πολλές 

και ποικίλες εφαρμογές σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, που συναντά κανείς μορφές επί

λυσης συστημάτων. Οι Γενικευμένοι Αντίστροφοι αξιοποιούνται σε τομείς όπως συστήματα 

ελέγχου, στατιστικές εφαρμογές, εκτιμητές, νευρωνικά δίκτυα κ.α. [2, 31, 114, 178]. 

Ξεκινώντας από τους τυπικούς ορισμούς, αναφέρουμε ότι για λόγους καλύτερης γενί

κευσης θα παρουσιάσουμε, αρχικά, τις βασικές ιδέες, αναφερόμενοι σε πίνακες που ανήκουν 

στο πεδίο των μιγαδικών αριθμών. Οι Γενικευμένοι Αντίστροφοι Πινάκων ορίζονται από τις 

ακόλουθες εξισώσεις: 

AXA = Α (1.83) 

Χ ΑΧ = Χ (1.84) 

(ΧΑ)* = ΧΑ (1.85) 

(ΑΧ)* = ΑΧ (1.86) 

όπου ο τελεστής ( )* συμβολίζει τον αναστροφοσυζυγή ενός πίνακα. 

Ορισμός 1.1 0 γενικευμένος αντίστροφος ενός πίνακα Α είναι ο πίνακας Χ = Α9 που 

ικανοποιεί την Εξίσωση 1.83. 

Ορισμός 1.2 Ο αυτοπαθής (reflexive) γενικευμένος αντίστροφος ενός πίνακα Α είναι ο πί

νακας Χ — Αγ που ικανοποιεί τις Εξισώσεις 1.83 και 1.84-

Ορισμός 1.3 Ο αριστερά ασθενής (left weak) γενικευμένος αντίστροφος ενός πίνακα Α 

είναι ο πίνακας Χ = Aw που ικανοποιεί τις Εξισώσεις 1.83, 1.84 *<Μ 1.85. 

Ορισμός 1.4 0 δεξιά ασθενής (right weak) γενικευμένος αντίστροφος ενός πίνακα Α είναι 

ο πίνακας Χ = Αη που ικανοποιεί τις Εξισώσεις 1.83, 1.84 κ α ι 1-86. 

Ορισμός 1.5 0 ψευδοαντίστροφος ενός πίνακα Α είναι ο πίνακας Χ = Α+ που ικανοποιεί 

τις Εξισώσεις 1.83 έως 1.86. 

Συμβολίζοντας με a9, ar, aw, an και α+ τα σύνολα των γενικευμένων αντίστροφων, 

αυτοπαθών γενικευμένων αντίστροφων, αριστερά ασθενών γενικευμένων αντίστροφων, δεξιά 
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ασθενών γενικευμένων αντίστροφων και ψευδοαντιστρόφων ενός πίνακα Α, αντίστοιχα, μπο

ρούμε να γράψουμε τις ακόλουθες σχέσεις εξάρτησης: 

a + C ö ' C a r C α9 (1.87) 

α+ C an C ατ (1 

Βάσει των παραπάνω σχέσεων, η απόδειξη της ύπαρξης του ψευδοαντιστρόφου ενός πίνακα 

αρκεί για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη των υπολοίπων γενικευμένων αντίστροφων. Για λόγους 

μεγαλύτερης εμβάθυνσης, όμως, μπορούμε να ακολουθήσουμε μία πορεία που ξεκινά από την 

εύρεση του πίνακα Α9 και κατασκευάζει τους άλλους τύπους βάσει αυτού [31]. 

Είναι γνωστό [69] ότι για κάθε πίνακα Α υπάρχουν μη ιδιάζοντες πίνακες Ρ και Q, τέτοιοι 

ώστε: 

™ 0 = ( ο ο ) < L 8 9 ) 

όπου r = rank(A), Ir μοναδιαίος πίνακας διάστασης rxr και 0 μηδενικός πίνακας διαστάσεων 

αντίστοιχων, ώστε η ισότητα να ισχύει. Τότε, μπορούμε να πούμε ότι ένας γενικευμένος 

αντίστροφος του Α είναι ο πίνακας: 

όπου οι πίνακες U, V, και W είναι τυχαίοι. Βάσει αυτού, ισχύει ότι ένας αυτοπαθής γενικευ

μένος αντίστροφος του Α είναι ο πίνακας: 

ΑΓ = Α91ΑΑ92 (1.91) 

Ακολούθως, ένας αριστερά ασθενής γενικευμένος αντίστροφος του Α είναι ο πίνακας: 

Α ω = Α*(ΑΑ*)Γ (1.92) 

ενώ ένας δεξιά ασθενής γενικευμένος αντίστροφος του Α είναι ο πίνακας: 

Αη = {A*A)rA* (1.93) 

ολοκληρώνοντας αυτήν τη διαδικασία, μπορούμε να πούμε ότι ένας ψευδοαντίστροφος του Α 

είναι ο πίνακας: 

Α+ = AwAAn (1.94) 

και μάλιστα ο πίνακας αυτός είναι μοναδικός. 

Προχωρώντας στις ιδιότητες των γενικευμένων αντίστροφων, μπορούμε να πούμε τα πα

ρακάτω. 
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1. Για κάθε γενικευμένο αντίστροφο Α9 ενός πίνακα Α ισχύει ότι: 

(α) rank(A 9) > rank(A) 

(β) Μια επιλογή του (Α*)5 είναι ο (Α9)* 

(γ) Α(Α*Α)9Α*Α = Α 

(δ) Α Μ ( Α Μ ) Μ * = Α* 

(ε) Αν ο .4 είναι αυτοδύναμος (idempotent), μια επιλογή του Α9 είναι ο ίδιος ο /Ι 

(στ) Ο ,4(/l*yl)5.4* είναι πίνακας ερμιτιανός, αυτοδύναμος και προβάλλει διανύσματα 

στον υπόχωρο που παράγουν οι στήλες του Α 

(ζ) Ο πίνακας Α9Α είναι αυτοδύναμος 

2. Για κάθε αυτοπαθή γενικευμένο αντίστροφο ΑΤ ενός πίνακα Α ισχύουν: 

(α) Οι ιδιότητες (β) έως (ζ) του Α9, αντικαθιστώντας στους τύπους τον Α 3 με Ar 

(β) Ο Α9 είναι ένας αυτοπαθής γενικευμένος αντίστροφος του Α, αν και μόνο αν 

rank(A 9) = rank(A) 

3. Για κάθε αριστερά ασθενή γενικευμένο αντίστροφο Aw ενός πίνακα Α ισχύουν: 

(α) Οι ιδιότητες (γ), (δ), (στ) και (ζ) του Α9, αντικαθιστώντας στους τύπους τον Α9 

με Α1" 

(β) Μία επιλογή του Α ω είναι ο πίνακας Α*(ΑΑ*)9 και του (Α*)™ ο πίνακας (Α")* 

(γ) Μία επιλογή του {A*A)w είναι ο πίνακας AW{A*)W 

(δ) Μία επιλογή του (£7AF)™ είναι ο πίνακας V*AWU* όπου οι πίνακες £/ και V είναι 

ορθομοναδιαίοι (unitary) 

(ε) Α+Α = Α™Α για κάθε επιλογή του Α™ 

(στ) Αν οι πίνακες Βχ και Β2 αποτελούν δύο οποιεσδήποτε επιλογές του Αω, τότε 

( # ! - Β2)Α = 0 

(ζ) Αν rank(A) = π = min(m,η), τότε κάθε Α9 είναι και Aw 

(η) Αν ο πίνακας Α είναι ερμιτιανός και αυτοδύναμος, τότε μια επιλογή του Α ω είναι 

ο ίδιος ο Α 

4. Για κάθε δεξιά ασθενή γενικευμένο αντίστροφο Α" ενός πίνακα Α ισχύουν: 

(α) Οι ιδιότητες (γ), (δ), (στ) και (ζ) του Α9, αντικαθιστώντας στους τύπους τον Α9 

με Α" 

(β) Μία επιλογή του Α71 είναι ο πίνακας (Α*Α)9Α* και του (Α*)71 ο πίνακας (Aw)* 

(γ) Μία επιλογή του (ΑΑ*)η είναι ο πίνακας (A*)nAn 
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(δ) Μία επιλογή του (UAV)n είναι ο πίνακας V*AnU* όπου οι πίνακες U και V είναι 

ορθομοναδιαίοι 

(ε) ΑΑ+ — ΑΑη για κάθε επιλογή του Αη 

(στ) Αν οι πίνακες Β\ και Έ>2 αποτελούν δύο οποιεσδήποτε επιλογές του /4η, τότε 

.4(0 ! - Β2) = 0 

(ζ) Αν rank(,4) = πι = min(m, η), τότε κάθε Α9 είναι και Αη 

(η) Αν ο πίνακας Α είναι ερμιτιανός και αυτοδύναμος, τότε μια επιλογή του .4" είναι 

ο ίδιος ο Α 

5. Για τον ψευδοαντίστροφο Α+ ενός πίνακα Α ισχύει ότι: 

(α) (Α+)+ = Α 

(β) (Α*)+ = (Α+)* 

(γ) (Α4*)+ = (Α+)*Α+ και (.4*Α)+ = Α+{Α*)+ 

(δ) rank(A) = rank(A+) = rank(A+A) = trace(A + A) 

(ε) (UAV)+ = V*A+U*, όπου οι πίνακες U και y είναι ορθομοναδιαίοι 

(στ) (ΧΑ)+ = λ _ 1 Α + , δεδομένου ότι Α ^ 0 και 0+ = 0 Τ 

(ζ) Α+ = (Α*Α)+Α* 

(η) Α+ = (A*A)WA* για κάθε επιλογή του (ylM)' 0 

(θ) Α+ = Α*{ΑΑ*)η για κάθε επιλογή του (ΑΑ*)η 

(ι) Α + = Aw αν rank(A) = m = min(m, n) 

(ια) A+ = A71 αν rank(4) = n = min(m, n) 

(iß) A4" = An = Aw = Ar — A9 = A~l αν ο πίνακας A είναι μη ιδιάζων 

(ιγ) Οι πίνακες ΑΑ+, Α+Α, Ι — ΑΑ+, / — Α+Α είναι ερμιτιανοί και αυτοδύναμοι 

(ιδ) (ΑΑ*)+ΑΑ* = ΑΑ+ 

(ιε) Α+Α = ΑΑ + αν ο πίνακας Α είναι κανονικός 

(ιστ) (Ak)+ = (A+) f c αν ο πίνακας Α είναι κανονικός και k θετικός ακέραιος 

(ιζ) AB = 0 αν και μόνο αν 5+Α 4 " = 0 

1.3.2 Χαρακτηριστικά και Τρόποι Υπολογισμού του Φευδοαντιστρόφου 

Την πιο μεγάλη προσοχή στο χώρο των γενικευμένων αντίστροφων, που αναφέρονται στην 

προηγούμενη ενότητα, έχει τραβήξει στη βιβλιογραφία ο ψευδοαντίστροφος ενός πίνακα, γνω

στός και σαν Moore-Penrose αντίστροφος [172, 199, 200]. Ο κύριος λόγος αυτού του ενδια

φέροντος είναι η επίλυση εξισώσεων της μορφής 1.21, όπου τώρα ο πίνακας Α είναι πίνακας 
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πραγματικών αριθμών και διάστασης m χ π. Τότε, το διάνυσμα: 

χ = A+b (1.95) 

αποτελεί ταυτοχρόνως βέλτιστη προσεγγιστική λύση του συστήματος και λύση ελάχιστης 

νόρμας, δηλαδή ισχύει αντίστοιχα [69]: 

fb - Ak\ < ||b - Ax|| , Vx (1.96) 

| |χ«<«χ« , V x ^ x (1.97) 

Εκτός από τον Ορισμό 1.5, που αναφέρθηκε προηγουμένως, ο ψευδοαντίστροφος περιγρά

φεται και με άλλους τρόπους [2, 31, 178], ο πιο άμεσος από τους οποίους είναι ο ακόλουθος: 

Α+ = ΑΤ{ΑΑΤΥ1 , αν rank(A) = m = min(m,n) (1.98) 

Α+ = (ATi4)_ 1AT , αν rank(A) = π = min(m, n) (1.99) 

Ο ορισμός αυτός απαιτεί, όμως, πλήρη βαθμό σειρών ή στηλών, καταλήγοντας περιοριστικός 

για κάποιες περιπτώσεις. Ένας άλλος ορισμός του ψευδοαντιστρόφου, ο οποίος δεν εξαρτάται 

από τον βαθμό του πίνακα Α, είναι αυτός που περιλαμβάνει την Ανάλυση Ιδιαζουσών Τιμών 

(Singular Value Decomposition - SVD) [69]. Βάσει του τελευταίου, για κάθε πραγματικό 

πι χ n πίνακα ,4, υπάρχουν ορθογώνιοι πίνακες: 

U = [ u 1 ; u 2 , . . . ,u m ] (Ξ R m x m και V = [v1; v 2 , . . . , vn] e R " x n (1.100) 

τέτοιοι ώστε: 

UTAV = E = diag((7i,a 2 , . . . ,a r ,0,. . .,0) G R m x n (1.101) 

όπου r = rank(A) και σι > σ2 > • · • > °Y > 0. Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, μπορούμε να 

γράψουμε: 

Α+ = νΣ+υτ (1.102) 

όπου: 

Σ + = diag (—,—,..., —, 0,..., θ) G R n x m (1.103) 
\σι σ2 στ ) 

Οι τιμές σι, σ 2 . . . . , στ, 0,.. ., 0 ονομάζονται ιδιάζουσες τιμές του πίνακα Α και μέσω αυτών 
: ν / 

min(m,n) 

ορίζεται ο δείκτης κατάστασης του Α: 

cond(A) = ^ (1.104) 

ο οποίος προσφέρει μία ακριβή εκτίμηση του μέτρου γραμμικής ανεξαρτησίας των γραμμών 

(ή στηλών) του πίνακα Α. Προφανώς, αν amm = 0, ο πίνακας δεν είναι πλήρης βαθμού και 
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ο δείκτης κατάστασης είναι "άπειρος", υποδηλώνοντας αυτήν ακριβώς την ιδιότητα. Γενικά, 

όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του cond(zl) τόσο "πιο κοντά" στην κατάσταση του ιδιάζοντος 

πίνακα βρίσκεται ο Α. 

Τέλος, ο ψευδοαντίστροφος ενός πίνακα μπορεί να οριστεί και μέσω ορίων βάσει του 

παρακάτω τύπου [2]: 

Α+ = lim \ΑΤ(ΑΑΤ + δ2Imyl) (1.105) 

(ΑτΑ + δ2Ιη)-ιΑτ] (1.106) = lim 
<S->0 L 

Η κατασκευή του ψευδοαντιστρόφου ενός πίνακα, λοιπόν, μπορεί να γίνει κατά περίπτωση 

μέσω οποιασδήποτε από τις Εξισώσεις 1.98, 1.99, 1.102, 1.105 ή 1.106, ανάλογα με το πρό

βλημα που αντιμετωπίζεται. Για παράδειγμα, υπάρχουν ποικίλοι αλγόριθμοι που υπολογίζουν 

ικανοποιητικά αντίστροφους πινάκων ή SVD και οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν [178]. 

Διάφορα πρακτικά προβλήματα που συναντώνται κατά την εφαρμογή τέτοιων αλγορίθμων 

(π.χ. προβλήματα ακρίβειας) ξεπερνώνται με τη χρήση μεθόδων, όπως η απαλοιφή Gauss, ο 

μετασχηματισμός Householder ή η ορθογωνιοποίηση Gram-Schmidt. 

Μιλώντας γενικά για τις μεθόδους, μπορούμε να πούμε πως κατά τον υπολογισμό του ψευ

δοαντιστρόφου είναι επιθυμητό ο χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος να ικανοποιεί τα παρακάτω 

κριτήρια: 

Ευστάθεια Συγκεκριμένα, η μέθοοος πρέπει να αποφεύγει την τετραγώνιση του δείκτη κατά

στασης. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας ΑΤΑ, είναι εύκολο 

να αποδειχθεί ότι ισχύει [178]: 

cond(ATA) = [cond(A)]2 (1.107) 

Σαφή Υπολογισμό του Βαθμού του Πίνακα Είναι, μάλιστα, ορθότερο να υπολογίζεται 

και το κατά πόσο το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται παρουσιάζει "κακή κατάσταση" 

(ill-conditioned). 

Αποδοτικότητα Μια τέτοια μέτρηση μπορεί να γίνει μέσω διαφορετικών μεθόδων. Μερικά 

από τα πιο σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αποδοτικότητα ενός αλγορίθμου 

είναι το πλήθος των πολλαπλασιασμών και αθροίσεων που περιλαμβάνει, καθώς και ο 

αποθηκευτικός χώρος που απαιτεί. 

Προσαρμοστικότητα Η κάλυψη διαφόρων περιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν, ο υπο

λογισμός ποικίλων μορφών πινάκων (π.χ. ταυτόχρονος υπολογισμός κενού χώρου πί

νακα), η βηματική δημιουργία (π.χ. όσο προστίθενται γραμμές ή στήλες στον 4̂) είναι 

μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν ευπροσάρμοστο αλγόριθμο. 
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1.4 Συσχετίστηκες Μνήμες 

1.4.1 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Συσχετιστι,κών Μνημών 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) έχουν εξελιχθεί σε ένα καινούριο υπολογιστικό μο

ντέλο, συσχετιζόμενο με βιολογικές λειτουργίες πληροφοριακής επεξεργασίας [80, 81, 131, 

227]. Η χρησιμότητα τους ωστόσο, έγκειται στην πρακτική τους εφαρμογή σε προβλήματα 

και εφαρμογές της μηχανικής ή άλλων επιστημών. Τέτοιες περιοχές εφαρμογών είναι π.χ., η 

αναγνώριση προτύπων, ο αυτόματος έλεγχος, η επεξεργασία σήματος, τα συστήματα πρόβλε

ψης, η ρομποτική, κ.α. Η γενικότερη αποδοχή των νέων αυτών μοντέλων θα υπάρξει μόνο εφ' 

όσον αυτά αποδειχθούν καλύτερα από τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές στους συγκεκριμένους 

τομείς ή εφ' όσον τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να επιλύσουν κάποια προβλήματα που δεν 

έχουν αντίστοιχη συμβατική λύση. 

Ανάμεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα τμήματα των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, εμάς 

θα μας απασχολήσει το κεφάλαιο των Συσχετιστικών Μνημών. Η βασική ιδιότητα των Συ-

σχετιστικών Μνημών είναι η απεικόνιση ενός προτύπου εξόδου νευρωνικής δραστηριότητας σε 

ένα πρότυπο εισόδου νευρωνικής δραστηριότητας. Ξεχωρίζοντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία 

αυτού του είδους Τ Ν Δ , μπορούμε να πούμε ότι: 

1. Η μνήμη είναι κατανεμημένη. 

2. Τόσο το πρότυπο εισόδου, όσο και το πρότυπο εξόδου, αποτελούν διανύσματα δεδομέ

νων. 

3. Η πληροφορία αποθηκεύεται στη μνήμη μετά από έναν χωρικό μετασχηματισμό νευρω

νικών δραστηριοτήτων πάνω σε ένα μεγάλο πλήθος νευρώνων. 

4. Η πληροφορία που περιέχει το ερέθισμα (είσοδος) όχι μόνο καθορίζει την θέση αποθή

κευσης της στη μνήμη, αλλά και τη διεύθυνση για την ανάκτηση της. 

5. Αν και οι νευρώνες από μόνοι τους δεν αποτελούν αξιόπιστα υπολογιστικά εργαλεία 

μείωσης θορύβου, η συνολική μνήμη μπορεί να επιδείξει υψηλό βαθμό αντίστασης στο 

θόρυβο και ανάκτησης ενός αλλοιωμένου δείγματος. 

6. Υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των προτύπων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη. 

Υπάρχει, επομένως, η πιθανότητα λανθασμένης εξόδου κατά τη φάση της πληροφορια

κής ανάκτησης. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο. 

Τα μεγέθη των μνημών, που το εξαλείφουν όμως, είναι αδικαιολόγητα μεγάλα για τη 

χρησιμότητα τους. 
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7. Από μια Συσχετιστική Μνήμη, όπου έχουν αποθηκευτεί ορισμένα πρότυπα δεδομένα, οι 

απαιτήσεις μας περιλαμβάνουν την ανάκτηση των δεδομένων αυτών και, ενδεχομένως, 

την εξάλειψη λαθών (θορύβου) σε ενθόρυβες εκδόσεις τους. Κατά περίπτωση, μπορούμε 

να απαιτούμε πλήρη ανάκτηση ασχέτως ικανοτήτων εξάλειψης θορύβου ή να επιθυμούμε 

και τις δύο λειτουργίες, με κάποιο βαθμό αξιοπιστίας. 

Ερέθισμα. 
a 

Πίνακας Μνήμης 

W 

Απόκριση 

Σχήμα 1.16: Block Διάγραμμα μιας Συσχετιστικής Μνήμης 

Γενικά, το μοντέλο των Συσχετιστικών Μνημών περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώ

σεις, για την περίπτωση γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων, αντίστοιχα: 

b = Wa (1.108) 

b = <p(W;&) (1.109) 

όπου τα διανύσματα a και b αποτελούν, αντίστοιχα, το ερέθισμα (είσοδος) και την απόκριση 

(έξοδος) της Συσχετιστικής Μνήμης, και φ( ; ) είναι μία μη γραμμική συνάρτηση. Ο πίνακας 

W αποτελεί τον Πίνακα Μνήμης του συστήματος και βρίσκεται σε πλήρη αναλογία με τον 

Πίνακα Βαρών που συναντάμε στα διάφορα Τ Ν Δ , με αποτέλεσμα και οι δύο ονομασίες να 

είναι δόκιμες. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η λειτουργία της Συσχετιστικής Μνήμης δεν 

είναι κατ' ανάγκη διαδικασία ενός βήματος (π.χ. πολλαπλασιασμός πίνακα-διανύσματος). 

Ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν το διάνυσμα εξόδου να αποτελέσει νέα είσοοο με 

πίνακα μνήμης τον ανάστροφο, τον αναστροφοσυζυγή ή κάποιον άλλο, όπως θα δούμε και 

παρακάτω. Στο Σχήμα 1.16 παρουσιάζεται το block διάγραμμα της βασικής λειτουργίας μιας 

Γραμμικής Συσχετιστικής Μνήμης. 

1.4.2 Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις Συσχετιστικών Μνημών 

Διακριτός Αυτοσυσχετιστής 

Προχωρώντας στην παρουσίαση ορισμένων μοντέλων Συσχετιστικών Μνημών, διακρίνουμε 

τον Διακριτό Αυτοσυσχετιστή ή Διακριτό Δίκτυο Hopfield. Το μοντέλο αυτό είναι ένας μονο-

επίπεδος, συμμετρικός αυτοσυσχετιστικός κωδικοποιητής προτύπων, που αποθηκεύει δυαδικά 

ή διπολικά διανυσματικά πρότυπα. 

Δοθείσης μιας σειράς Ρ προτύπων a 1 ; Ά2,.. •, a^, . . . , a.p, όπου το πρότυπο a*, αποτελεί ένα 

διάνυσμα Ν στοιχείων (afc = [aki,ak2, · · . , aki,..., akN]T, όπου aki e {0,1} ή aki e {-1,1}), 
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a.ki a-k-2 a-ki a-kN 

Σχήμα 1.17: Διακριτός Αυτοσυσχετιστής 

δημιουργούμε τον πίνακα μνήμης βάσει της Hebbian μορφής εκμάθησης, ως εξής: 

ρ 

W = ^2 afc aI ή σ ε ^°Ρφή πίνακα W — ΑτΑ (1.110) 
fc=l 

όπου ο πίνακας .4 = [a i | a 2 | . . . |β&|... | ap] T έχει διάσταση Ρ χ Ν και ο πίνακας W διάσταση 

Ν χ Ν και, προφανώς, είναι συμμετρικός. 

Η Εξίσωση 1.110 αποτελεί ουσιαστικά τη φάση της εκμάθησης του δικτύου. Η φάση της 

ανάκλησης περιλαμβάνει την παρουσίαση ενός οποιουδήποτε διανυσματος-προτύπου χ, όπου 

χ = [rri, Χ2, • • • ,Xi,... ,ΧΝ] xcti χι € {0,1} ή Xi G { — 1,1}· Τότε, ο Διακριτός Αυτοσυσχε-

τιστής παράγει σαν έζοοο το διάνυσμα a*; που βρίσκεται πλησιέστερα στο χ, όσον αφορά 

την απόσταση Hamming. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από ένα δίκτυο της μορφής του 

Σχήματος 1.17, μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας της μορφής: 

y ^ 1 ) = g (VyW) (1.111) 

όπου g{ ) είναι μία μη γραμμική συνάρτηση περιορισμού, ŷ 0^ = x και y( t+1) = a^, όταν 

επέρχεται σύγκλιση, όταν δηλαδή y( i + 1) = yW. 

Το διάνυσμα εξόδου a^ είναι τέτοιο ώστε να ισχύει: 

d ( x , a , ) < d ( x , a î ) , Vi G {1,2 , . . . , Ρ} (1.112) 

όπου: 
Ν 

d ( x - y ) = Σ | ζ » -Vil (1.113) 
ι = 1 

ενώ η επαναληπτική διαδικασία της Εξίσωσης 1.111 μπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη. 

Συσχετιστική Μνήμη Διπλής Κατεύθυνσης 

Μία άλλη μορφή Συσχετιστικής Μνήμης αποτελεί η Συσχετιστική Μνήμη Διπλής Κατεύ

θυνσης (Bidirectional Associative Memory - BAM). To μοντέλο αυτό είναι ένας διεπίπεδος, 

ετεροσυσχετιστικός κωδικοποιητής δυαδικών ή διπολικών προτύπων. Μπορούμε να το χαρα

κτηρίσουμε σαν μια επέκταση του Διακριτού Αυτοσυσχετιστή, καθώς το Σχήμα 1.18, που τον 

παρουσιάζει, μετατρέπεται στο Σχήμα 1.17 αν τα δύο επίπεδα νευρώνων συμπέσουν. 
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a ki O-k-2 ahi Ik Ν 

à ki bk2 bkj bkM 

Σχήμα 1.18: Συσχετιστική Μνήμη Διπλής Κατεύθυνσης 

Το Β AM συσχετίζει ζεύγη προτύπων ai, a 2 , . . . , ΆΡ και b>i, b 2 , . . . , b P , καθορίζοντας έναν 

πίνακα μνήμης της μορφής: 

W = Σ bfcaI ή σε μορφή πίνακα W = ΒΤΑ (1.114) 
fc=l 

όπου οι πίνακες Α και Β έχουν διάσταση Ρ χ Ν και Ρ x Μ, αντίστοιχα, παράγοντας έναν 

M x Ν πίνακα W. 

Παρουσιάζοντας ένα διάνυσμα εισόδου x στο επίπεδο Α προκύπτει εκείνο το διάνυσμα 

bfc στο επίπεδο Β, το οποίο αντιστοιχεί στον διάνυσμα a.k που βρίσκεται πλησιέστερα στο χ. 

Η αντίστοιχη λειτουργία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί αν ένα διάνυσμα y παρουσιαστεί 

στο επίπεδο Β. Τέλος, η ταυτόχρονη παρουσίαση δύο μερικά αγνώστων διανυσμάτων στα 

δυο επίπεδα είναι επίσης δυνατή. Λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη από τις περιπτώσεις που 

αναφέρθηκαν, με διάνυσμα εισόδου το χ, η Εξίσωση 1.111 μετατρέπεται σε μία διαδικασία 

δύο σταδίων της μορφής: 

yC+D = / ( W x W y « ) (1.115) 

r (*+l) /(wV\x(i )) 
όπου χ(°) = χ και y( i + 1) 

(1.116) 

bjt, χ( ί + 1) = afc, όταν επέρχεται σύγκλιση. 

Η συνάρτηση μη γραμμικότητας / ( , ) δίνεται από τον παρακάτω τύπο, για την περίπτωση 

διπολικής αναπαράστασης: 

1 , αν χΐ > 0 

/ (XWIÎ x ;ι.ιΐ7) αν χ] = 0 

αν rrf < 0 

Το διάνυσμα εξόδου a* παρουσιάζει την ελάχιστη απόσταση Hamming από το διάνυσμα χ, 

ενώ το b^ αποτελεί το διάνυσμα που αντιστοιχεί στο a*. Το επαναληπτικό σχήμα μπορεί να 

είτε σύγχρονο είτε ασύγχρονο, ανά νευρώνα, ανά τμήματα νευρώνων ή ανά επίπεδο νευρώνων. 
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Χρονική Συσχετιστική Μνήμη 

Μια παραλλαγή του Β Α Μ αποτελεί η Χρονική Συσχετιστική Μνήμη (Temporal Associative 

Memory - ΤΑΜ), η οποία λειτουργεί σαν ένας διεπίπεδος χωρο-χρονικός κωδικοποιητής προ

τύπων, που αποθηκεύει κυκλικές σειρές δυαδικών ή διπολικών προτύπων, χρησιμοποιώντας την 

Hebbian μέθοδο εκμάθησης. Συσχετίζει τις κυκλικές σειρές κατά τρόπο ώστε το διάνυσμα 

β£ να δώσει σαν éc]oho μία από τις ακόλουθες σειρές: 

afc+i, &k+2, • • •, Άρ, a i , a 2 , . . . , a^_i ή a^-i, a^_2, · · · , a i , a P , ap-i> • • ·, a/t+i 

Η μορφή του ΤΑΜ Τ Ν Δ είναι παρόμοια με αυτήν του ΒΑΜ, με Ν = Μ, ενώ ο πίνακας 

μνήμης τώρα γίνεται: 

ρ-1 

W = Σ SLk&l+i + a p a f ή σε μορφή πίνακα W = ATAS (1.118) 
k-l 

όπου Α και As είναι πίνακες της ίδιας διάστασης Ρ x Ν και ο As προκύπτει από τον Α αν 

μετακινήσουμε την πρώτη γραμμή του (af) στο τέλος του. Η φάση της ανάκλησης του ΤΑΜ 

ξεκινά από ένα πρότυπο διάνυσμα χ(0) = χ, το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στο διάνυσμα 

afc, όσον αφορά την απόσταση Hamming. Μετά από κάποιες αρχικές ταλαντώσεις και υποθέ

τοντας σαν y(°) οποιοδήποτε τυχαίο διάνυσμα, το ΤΑΜ, κατά τρόπο παρόμοιο με το ΒΑΜ, 

δίνει χ ( ί + 1 ) = afc και y( i + 1 ) = a^+i. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία του, παίρνοντας 

χ ( ί + 2 ) = & , + 2 , γ ( ί + 2 ) = 3 , + 3 , κ . τ . λ . 

Γραμμική Συσχετιστική Μνήμη 

Συνεχίζοντας, διακρίνουμε τη Γραμμική Συσχετιστική Μνήμη (Linear Associative Memory 

- LAM) ως άλλον έναν τύπο πιθανής επέκτασης των Συσχετιστικών Μνημών. Χρησιμοποιεί 

τυχαία διανύσματα προτύπων, αντί των προαναφερθέντων δυαδικών ή διπολικών. Τα διανύ

σματα αυτά πρέπει να είναι κανονικοποιημένα στη μονάδα (a^a^ = 1) καθώς και ανά δύο 

ορθογώνια μεταξύ τους (af a.j = 0, για i Φ j , i, j G {1, 2 , . . . , Ρ}). To LAM προκύπτει από 

το Σχήμα 1.18, αν οι διασυνδέσεις μεταξύ των νευρώνων είναι μίας κατεύθυνσης, αν δηλαδή 

το δίκτυο δεν επιτρέπει την ανατροφοδότηση. Ακολουθεί την Hebbian [χορφή εκμάθησης και 

ο πίνακας μνήμης του προκύπτει με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της Συσχετιστικής Μνήμης 

Διπλής Κατεύθυνσης (Εξίσωση 1.114). 

Αοθέντος ενός διανύσματος εισόδου x το LAM Τ Ν Δ δρα ως ετεροσυσχετιστικός γραμ

μικός συνδυασμός, παράγοντας σαν διάνυσμα εξόδου εκείνο το y, που αποτελεί το γραμμικό 

συνδυασμό των αποθηκευμένων προτύπων, υπολογισμένο βάσει ενός απλού πολλαπλασιασμού 

πίνακα επί διάνυσμα: 

y = Wx (1.119) 
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Novelty Filter 

Μία παραλλαγή του LAM αποτελεί το μοντέλο Novelty Filter (NF), που λειτουργεί ως 

ένας αυτοσυσχετιστικός γραμμικός συνδυαστής προτύπων, παράγοντας σαν έξοοο τη διαφορά 

(σφάλμα) μεταξύ ενός αγνώστου διανύσματος εισόδου x και του αποθηκευμένου διανύσματος 

a*,, που βρίσκεται πλησιέστερα στο χ. Η λειτουργία αυτή πραγματοποιείται αν υπολογίσουμε 

τη διαφορά του μοναδιαίου πίνακα και της αυτοσυσχετιστικής κωδικοποίησης των προτύπων, 

υπό την προϋπόθεση τα αποθηκευμένα πρότυπα να είναι ανά δύο ορθογώνια και το πλήθος 

τους να μην υπερβαίνει τη χωρητικότητα του δικτύου. Ο πίνακας βαρών τότε γίνεται: 

ρ 

W = Ι - ^ afc aI ή σ ε ^°Ρφή πίνακα W = IN — ΑΤΑ (1.120) 
fc=l 

Βέλτιστη Γραμμική Συσχετιστική Μνήμη 

Επεκτείνοντας το πεδίο των LAM και NF, καταλήγουμε στη Βέλτιστη Γραμμική Συσχετιστική 

Μνήμη (Optimal Linear Associative Memory - OL AM). Στη γενική περίπτωση το OLAM 

δρα ως ετεροσυσχετιστικός κωδικοποιητής προτύπων οποιασδήποτε μορφής. Η φάση της 

εκμάθησης περιλαμβάνει τον υπολογισμό του ψευδοαντιστρόφου του πίνακα Α: 

W = A+B (1.121) 

δίνοντας έτσι στη φάση της ανάκλησης: 

y = WTx= ( Α + 5 ) Τ Χ (1.122) 

τις ιδιότητες της βέλτιστης προσεγγιστικής λύσης και της λύσης ελάχιστης νόρμας, κατά 

τρόπο ανάλογο με τις Εξισώσεις 1.95, 1.96 και 1.97. 

Επεκτείνοντας το ζήτημα του ψευδοαντιστρόφου και στο πεδίο της ανάκτησης διανυσμά

των που περιέχουν θόρυβο, μπορούμε να προσθέσουμε τα παρακάτω. Αν x είναι το πρότυπο 

διάνυσμα εισόδου, που ακοτελά μία ενθόρυβη έκδοση του κωδικοποιημένου προτύπου a^, τότε 

μπορούμε να γράψουμε: 

x = ak+v (1.123) 

όπου υ ένα στοχαστικό διάνυσμα. Ορίζοντας σαν x μία βελτιωμένη προσέγγιση του a^, 

προκύπτει ότι η τυπική απόκλιση του ||χ — â fl δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

ζ = Ix-ajfci (1.124) 

σζ = J ^ | | x - a f c | (1.125) 
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Σχήμα 1.19: Γραμμική Συσχετιστική Μνήμη Διπλής Κατεύθυνσης 

που σημαίνει ότι ο θόρυβος περιορίζεται κατά τη διαδικασία της ανάκλησης όταν Ρ < Ν, 

δηλαδή όταν ο αριθμός των κωδικοποιημένων πρότυπων διανυσμάτων είναι μικρότερος της 

διάστασης τους. Το αποτέλεσμα αυτό συναντάται γενικότερα στις περιπτώσεις μεθόδων που 

περιλαμβάνουν ορθογώνιες προβολές και είναι γνωστό σαν JP/N νόμος περιορισμού του 

θορύβου. 

Κλείνοντας την παρουσίαση του βασικού OLAM, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η τροπο

ποίηση του για τις περιπτώσεις αυτοσυσχέτισης και Novelty Filter μπορεί να γίνει άμεσα. Οι 

πίνακες μνήμης για τα δύο δίκτυα θα είναι, αντίστοιχα: 

W = Α+Α (1.126) 

W = ΙΝ-Α+Α (1.127) 

Γραμμική και Μη Γραμμική Συσχετιστική Μνήμη Διπλής Κατεύθυνσης 

Ο υπολογισμός του πίνακα μνήμης του OLAM προϋποθέτει, προφανώς, μεθόδους υπολογι

σμού του ψευδοαντιστρόφου ενός πίνακα. Για το θέμα αυτό συζητήσαμε στην προηγούμενη 

ενότητα και θα επανέλθουμε στα παρακάτω. Μία προσέγγιση που αποφεύγει τον ευθύ υπολο

γισμό του ψευδοαντιστρόφου και αποτελεί άλλη μία περίπτωση Συσχετιστικής Μνήμης είναι 

η Γραμμική και Μη Γραμμική Συσχετιστική Μνήμη Διπλής Κατεύθυνσης (Linear BAM -

LBAM, Nonlinear BAM - NBAM) [251]. Στην περίπτωση αυτών των δικτύων, εισάγεται η 

άμεση υλοποίηση συσχέτισης δύο κατευθύνσεων, μέσω βέλτιστης συσχετιστικής απεικόνισης. 

Το Σχήμα 1.19 αναπαριστά την γραμμική περίπτωση του δικτύου και χωρίζεται σε δύο 

πεδία Fa και Ft,, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει και ένα επίπεδο νευρώνων, κατ' ανα

λογία προς το Σχήμα 1.18. Εκτός όμως από τον πίνακα μνήμης που συνδέει τα δύο επίπεδα, 

υπάρχουν επίσης συνδέσεις και μέσα σε κάθε επίπεδο. Οι συνδέσεις αυτές συμβολίζονται με 
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Πίνακας 1.5: Βήματα Λειτουργίας του LBAM 

τους συμμετρικούς πίνακες C a = [ca] και C = [c ·̂], για τα επίπεδα a και b, αντίστοιχα. 

Η πληροφορία περνά από το επίπεδο a στο επίπεδο b μέσω του πίνακα μνήμης Η7, ενώ 

κατά την αντίθετη φορά χρησιμοποιείται ο πίνακας WT, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του 

Β Α Μ (Εξισώσεις 1.115 και 1.116). Όταν ένα πρότυπο διάνυσμα x παρουσιάζεται στο επίπεδο 

a, μετατρέπεται σε διάνυσμα εισόδου του πεδίου ί\,, μετά την επίδραση των απεικονίσεων C a 

και W. Στη συνέχεια, στο πεδίο F^ δέχεται την επίδραση της απεικόνισης Ch και καταλήγει 

διάνυσμα εισόδου του πεδίου F a μετά και την εφαρμογή του WT. Κατά τη γνώστη διαδικασία, 

αυτά τα βήματα συνεχίζονται έως ότου φτάσει το σύστημα σε κατάσταση ισορροπίας. Για 

λόγους κατανόησης, παρουσιάζουμε βηματικά την διαδικασία που μόλις περιγράψαμε στον 

Πίνακα 1.5, όπου s*, uê, x ^ και yW αποτελούν τις εξόδους του επιπέδου a, του επιπέδου b, 

του πεδίου F a και ί\,, αντίστοιχα, στη χρονική στιγμή ί. 

Χρησιμοποιώντας το γνωστό μοντέλο χρονικής καθυστέρησης πρώτου βαθμού, μπορούμε 

να γράψουμε για το επίπεδο a τις ακόλουθες εξισώσεις: 

as 
τ ι — + s = x - C a s (1.128) 

CL 0 

y = Ws (1.129) 

όπου τι είναι μια χρονική σταθερά που εκφράζει το χρόνο απόκρισης των νευρώνων. Αν ο 

πίνακας J;v + C a είναι μη ιδιάζων, τότε η στάσιμη λύση του συστήματος των Εξισώσεων 1.128 

και 1.129 είναι η ακόλουθη: 

y = W(IN + Caylx (1.130) 

Επιλέγοντας τους πίνακες W και C a ως εξής: 

W = ΒΤΑ (1.131) 

C a = ΑΓΛ - (1 - δ2)ΙΝ (1.132) 
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όπου δ μια σταθερά, προκύπτουν οι ακόλουθες βέλτιστες απεικονίσεις μεταξύ των πεδίων Fa 

και Ft,: 

ds 
τ ι — + s = χ - ( Α Γ Α - ( l - ó ' 2 ) / y V ) s (1.133) 

y = BTAs (1.134) 

Και καθώς ο πίνακας ^4T.4 + 5 2 / ^ είναι θετικά ορισμένος, οι Εξισώσεις 1.133 και 1.134 δίνουν 

ακριβώς μία ευσταθή στάσιμη λύση: 

γ = ΒτΑ{ΑτΑ + δ2ΙΝ)-ιχ (1.135) 

Επιτρέποντας δ2 —> 0 και βάσει της Εξίσωσης 1.106, προκύπτει: 

y = ( Α + Β ) Τ χ (1.136) 

δίνοντας την επιθυμητή βέλτιστη ετεροσυσχέτιση, κατ' αναλογία της Εξίσωσης 1.122. Με 

παρόμοιο τρόπο, προκύπτει και η σχέση μετάβασης από το πεδίο Fh στο Fa: 

x=(B+A)Ty (1.137) 

Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι το LBAM πραγματοποιεί συσχετίσεις δύο κατευθύνσεων, 

μέσω βέλτιστων απεικονίσεων και χωρίς την ανάγκη εξωτερικού υπολογισμού κάποιου ψευ-

δοαντιστρόφου. Σχετικά με τις ικανότητες εξάλειψης θορύβου που επιδεικνύει, ισχύει και 

πάλι ο νόμος y Ρ/Ν, εφόσον η μέβο^ος, αποτελεί επέκταση του OLAM. Αξίζει να παρατηρή

σουμε, τέλος, ότι η κατασκευή του δεν αποτελεί απλή διαδικασία, καθώς σε ψηφιακό επίπεδο 

παρουσιάζονται ουσιαστικά προβλήματα υλοποίησης του. 

Η Μη Γραμμική Συσχετιστική Μνήμη Δύο Κατευθύνσεων (ΝΒΑΜ) προκύπτει άμεσα 

από το LBAM, αντικαθιστώντας τους γραμμικούς νευρώνες του LBAM με ένα διαφορετικό 

μοντέλο που περιλαμβάνει και μία συνάρτηση μη γραμμικότητας,η οποία εφαρμόζεται στις 

συνδέσεις μεταξύ νευρώνων του ίδιου επιπέδου. Το Σχήμα 1.20 παρουσιάζει το μοντέλο 

αυτό, ενώ οι Εξισώσεις 1.128 και 1.129 τώρα γίνονται: 

r/s 

T l - + s = s ( x ) - C a s (1.138) 

y = Ws (1.139) 

δίνοντας, τελικά, τις ακόλουθες απεικονίσεις: 

y = (A+B)Tg(x) (1.140) 

x = (B+A)Tg(y) (1.141) 
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—»»-

Σχήμα 1.20: Μοντέλο Νευρώνα Δικτύου ΝΒΑΜ 

Pseudo-Relaxation Learning Algorithm for BAM 

Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των Συσχετιστικών Μνημών με την περίπτωση μιας 

ακόμη υλοποίησης της ιδέας του ΒΑΜ, η οποία πραγματοποιείται, όμως, μέσω διαφορετικής 

προσέγγισης από τα προηγούμενα. Μέχρι τώρα, οι τρόποι εκμάθησης που είδαμε είχαν σαν 

βάση τους είτε την Hebbian μορφή, είτε τον υπολογισμό κάποιας μορφής ψευδοαντιστρόφου. 

Οι διάφορες μέθοδοι κατέληγαν στις συγκεκριμένες μορφές άλλες φορές άμεσα και άλλες 

έμμεσα, ανάλογα με την περίπτωση. 

Η μέθοδος PRLAB (Pseudo-Relaxation Learning Algorithm for BAM) [185] αντιμετω

πίζει το πρόβλημα της εκμάθησης μιας Συσχετιστικής Μνήμης Διπλής Κατεύθυνσης, στο

χεύοντας στην εύρεση εκείνων των βαρών και κατωφλίων (thresholds) του δικτύου, ώστε τα 

διανύσματα εκμάθησης να αποτελούν σταθερές καταστάσεις του συστήματος, που ικανοποιούν 

τις παρακάτω ανισώσεις Vfc G {1,2,..., F} : 

(wja* -e$)bkj > 0 , V J G { 1 , 2 , . . . , M } (1.142) 

(wfbfc-0f)a fc i > 0 , Vi e {1,2,..., Ν} (1.143) 

όπου Wj και Wj είναι διανύσματα που δημιουργούνται από τα στοιχεία της γραμμής j και της 

στήλης i του Μ x Ν πίνακα W, αντίστοιχα (W = [wi |w 2 | . . . | w M ] T = [w^w^l... |w^r]). 

Επίσης, Of και θ^ είναι οι τιμές κατωφλίων του νευρώνα i του επιπέδου a και του νευρώνα 

j του επιπέδου b, αντίστοιχα, ενώ από το είδος των ανισώσεων είναι εύχολο να συμπεράνει 

κανείς ότι αναφερόμαστε σε διπολική αναπαράσταση των δεδομένων. 

Οι Ανισώσεις 1.142 και 1.143 καθορίζουν ένα κυρτό υποσύνολο του χώρου που ανήκουν 

τα βάρη, και κάθε σημείο του υποσυνόλου αυτού αποτελεί λύση στο πρόβλημα της εκμάθησης. 

Αναφερόμενοι γενικά σε ένα συμβατό σύστημα m γραμμικών ανισοτήτων: 

afx + 6 i > 0 , Vi e {1,2,...,m} (1.144) 

όπου a, G Rn, x 6 R n και òj G R, κάθε ανισότητα ορίζει έναν ημίχωρο στο R": 

Η1 : ajx + bt > 0 (1.145) 
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Το σύνολο των πιθανών λύσεων αποτελεί ένα κυρτό πολύεδρο που καθορίζεται από: 
m 

C=Ç}W (1.146) 

Η επίλυση του συστήματος των ανισώσεων, βάσει της μεθόδου relaxation, πραγματοποιεί 

επαναληπτικά την ακόλουθη πράξη: 

χ*+ι = χ* _ λ ? i i L ± ^ a* (1.147) 

INI 
επιλέγοντας μία σειρά από Η1, τέτοια ώστε η Ευκλίδεια απόσταση του χ ? από το Η1 να 

είναι θετική (d(x.q,Hl) > 0). Το λ είναι μία θετική σταθερά μεταξύ 0 και 2 και η μέθοδος 

ονομάζεται κατά περίσταση under-relaxation αν λ € (0,1), over-relaxation αν λ € (1,2) και 

μέθοοος προβολής αν Α = 1. 

Στην περίπτωση που επιλέγουμε πάντα εκείνο το Η1 για το οποίο: (ί(χ9, Η1) = dmax(x9) = 

max{ii(x9, Η1) \i = 1,2,..., m}, τότε αναφερόμαστε στην μέθοδο relaxation μεγίστης από

στασης, η οποία συγκλίνει πάντοτε. Οι επαναλήψεις που απαιτεί, όμως, μπορεί να είναι άπειρες 

και η απαίτηση για την γνώση της μέγιστης απόστασης προϋποθέτει συνολική πληροφόρηση 

του δικτύου για κάθε αλλαγή που συμβαίνει. Για τους δύο αυτούς λόγους, χρησιμοποιείται η 

μέΒοοος Pseudo-Relaxation, η οποία κροωΰεί την επαναληπτική διαδικασία βάσει της σχέσης 

d(yiq,Hz) > δ1 για μία προκαθορισμένη σταθερά δ1 > 0. Το τίμημα που πληρώνουμε είναι ότι 

η μzQohoς δεν δίνει κατ' ανάγκη λύση στο Σύστημα 1.144, αλλά όταν τερματίσει, το διάνυσμα 

χ 9 βρίσκεται σίγουρα στην δ1 γειτονιά του Η1, δηλαδή: <i(x9, Η1) < δ1 , Vi G {1, 2, . . . , m}. 

Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας στις Ανισώσεις 1.142 και 1.143, αντιμετωπίζουμε τα wdi, Of 

και $k σαν αγνώστους του συστήματος. Αν το σύστημα αυτό έχει λύση, τότε για κάθε θετική 

σταθερά ξ, το παρακάτω σύστημα ανισώσεων έχει επίσης λύση Vfc G {1, 2,. . . , Ρ}: 

(wja, - é^)bk3 - ξ > 0 , V j € { l , 2 , . . . , M } (1.148) 

(wf bk - 9f)akl - ξ > 0 , Vz G {1,2,..., Ν} (1.149) 

Τελικά, η φάση της εκμάθησης του PRLAB καταλήγει στις ακόλουθες εξισώσεις, για το 

επίπεδο a: 

Awß 

Αθ? 

και για το επίπεδο b: 

Awji 

Αθ* 

•(sjbi-fa*i)&ifci αν s%aki < 0 (1.150) 

•(s*i-£ûfci) α ν s^aki<0 (1.151) 

( i j - ^ - H i α ν 5 ^ · < ° ( L 1 5 2 ) 

(sfe-tfiy) α ν ^ ò f c j < 0 (1.153) 
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όπου: 

4i = Wfb fc-(9f (1.154) 

sìj = Υζ*-Θ$ (1.155) 

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι αρχικές συνθήκες δεν επηρεάζουν τη διαδικασία του αλγορίθ

μου, ενώ οι σταθερές Λ και ξ" πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά. Συγκεκριμένα, η σταθερά ξ 

επηρεάζει το πλάτος των πεδίων έλξης, μεγαλώνοντας το, όσο μεγαλώνει και αυτή. 

1.5 Διάρθρωση Διατριβής 

Από τα θέματα που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, τέθηκε ήδη το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο θα κινηθούν τα ζητήματα της παρούσας διατριβής. Οι διάφορες Κανονικές Διατά

ξεις Επεξεργαστών θα είναι ο κύριος στόχος μας όσον αφορά υλοποιήσεις αλγορίθμων και 

μεθόδων. Αυτές οι μέθοδοι ανήκουν κυρίως στους τομείς των επαναληπτικών εξισώσεων και 

των γενικευμένων αντίστροφων. Οι τελευταίοι, μαζί με διάφορες άλλες μεθόδους, συναντώ

νται επίσης σε θέματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, από τα οποία θα μας απασχολήσει το 

τμήμα των Συσχετιστικών Μνημών. 

Μετά την Εισαγωγή ακολουθούν 5 Κεφάλαια, που απαρτίζουν την παρούσα διατριβή. Στο 

Κεφάλαιο 2 θα ασχοληθούμε με την αποδοτική απεικόνιση επαναληπτικών μεθόδων σε ποικίλες 

Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών, θα παρουσιαστούν αλγόριθμοι και χρονοδιαγράμματα 

και θα τονιστούν οι διαφορές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, κατά περίπτωση. Οι 

συγκρίσεις επιτρέπονται, καθώς στοχεύουμε στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου συνόλου 

επαναληπτικών εξισώσεων, οι οτιοίες αποδεικνύονται ιδιαιτέρως χρήσιμες για διαφόρων μορ

φών εφαρμογές. Παράλληλα, λοιπόν, με τις απεικονίσεις και τις συγκριτικές παρουσιάσεις 

τους, θα διαπιστώσουμε και την αξία των εξισώσεων αυτών σε ένα πλήθος πρακτικών προ

βλημάτων. 

Το Κεφάλαιο 3 ξεκινά με μια συζήτηση σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο 

της κατασκευής και προσομοίωσης πρωτοτύπων Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών. Δια

πιστώνεται η ανάγκη για τη χρήση ενός ενδιάμεσου επιπέδου γραφικών εργαλείων και προσο-

μοιωτών , όσον αφορά την γρήγορη μεταφορά ιδεών και μεθόδων σε πρακτικές υλοποιήσεις. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το περιβάλλον Ptolemy, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να δη

μιουργήσει πρωτότυπα κυκλωμάτων με τρόπο γρήγορο αλλά και φιλικό. Εμείς αξιοποιήσαμε 

τις δυνατότητες του Ptolemy στο χώρο των Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών, σχεδιά

ζοντας και προσομοιώνοντας διαφόρων μορφών αρχιτεκτονικές και αλγορίθμους. Ο αρχικός 

στόχος ήταν η διαπίστωση της ορθής λειτουργίας των προτάσεων του Κεφαλαίου 2, αργότερα 

όμως η ίδια μέθοδος αξιοποιήθηκε και για περιπτώσεις πρωτοτύπων Συσχετιστικών Μνημών. 
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Κεφ. 1: Εισαγωγή 1.5. Διάρθρωση Διατριβής 

Προχωρώντας στο Κεφάλαιο 4, μπαίνουμε στο χώρο των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

και πιο συγκεκριμένα στο καθεστώς που επικρατεί στο χώρο του Υλικού ΤΝΔ. Ολόκληρο το 

κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε μια αναζήτηση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, 

όσον αφορά υπαρκτές υλοποιήσεις ΤΝΔ. τόσο σε επίπεδο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, όσο 

και σε επίπεδο πρόσθετων καρτών ή εξειδικευμένων υπολογιστικών συστημάτων. Οι περι

πτώσεις που παρουσιάζονται είναι πολλές και ποικίλες και η ταξινόμηση τους γίνεται βάσει 

διαφορετικών κριτηρίων, που επιτρέπουν και την ευκολότερη σύγκριση τους. 

Το Κεφάλαιο 5 εστιάζεται στο χώρο των Συσχετιστικών Μνημών και ασχολείται με την 

αποδοτική μεταφορά τους σε συστήματα Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών. Παρουσιά

ζονται αλγόριθμοι που ευνοούν τη χρήση ΚΔΕ και δίνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

τους μέσω εργαλείων λογισμικού (Ptolemy), που μπορούν να οδηγήσουν σε άμεσες κατα

σκευές. Αξιοποιώντας την εμπειρία, που αποκτήθηκε από τα ζητήματα των Κεφαλαίων 2 και 

3, συνδυάζονται εποικοδομητικά διαφορετικοί μετασχηματισμοί διατάξεων και προσεγγίσεις 

αποδοτικών υλοποιήσεων με σκοπό τη εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών των Συσχετιστι

κών Μνημών. Στη συνέχεια, περνάμε στο επίπεδο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε μία από 

τις πλέον αποδοτικές μηχανές ΤΝΔ, τη μηχανή CNAPS. Δίνοντας περισσότερη έμφαση στο 

CNAPS, παρουσιάζουμε την εμπειρία προγραμματισμού του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτή

ματα του και τις μεθόδους καλύτερης αξιοποίησης του. Υλοποιούνται Συσχετιστικές Μνήμες 

σε επίπεδο γλώσσας μηχανής, αποδεικνύοντας την ορθότητα των χρονικών υπολογισμών κατά 

το σχεδιασμό των αλγορίθμων. Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένα ενδιαφέροντα θέματα που 

προέκυψαν κατά τη φάση της ανάπτυξης και αφορούν πίνακες διπολικής αναπαράστασης. Τα 

θέματα αυτά αναφέρονται σε παρατηρήσεις και αποτελέσματα που μπορούν να οδηγήσουν σε 

απλοποίηση των τύπων που περιλαμβάνουν διπολικούς πίνακες. 

Το Κεφάλαιο 6 ολοκληρώνει τη διατριβή, συγκεντρώνοντας τα συμπεράσματα της και 

παρουσιάζοντας συνοπτικά τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των προηγούμενων κεφαλαίων. 

Διαπιστώνονται τα οφέλη και τα προβλήματα των τομέων που εξετάστηκαν και προτείνονται 

λύσεις και μονοπάτια περαιτέρω ερευνητικής δραστηριότητας στους υπό συζήτηση τομείς. 
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Κεφάλαιο 2 

Αποδοτικές Υλοποιήσεις Επαναληπτικών 

Εξισώσεων Πινάκων 

2.1 Εφαρμογές Επαναληπτικών Εξισώσεων Πινάκων 

Στο Κεφάλαιο της Εισαγωγής παρουσιάσαμε ορισμένους τύπους επαναληπτικών εξισώσεων, 

οι οποίοι αποδεικνύονται χρήσιμοι σε διαφόρων μορφών προβλήματα. Για λόγους καλύτερης 

αναπαράστασης, ξαναγράφουμε το σύνολο των τύπων αυτών: 

Χ(*+ι) 

χ (*+1) 

χ ( * + ΐ ) Τ 

χ ( * + 1 ) Τ 

x{k+\) 

x{k+\) 

x(k+\) 

x(k+i) 

x(k+i) 

x(k+i) 

x(k+i) 

= A'V+y 

= AW(xW+y) 

= x W T

A W + y r 

= rxW
T + y^AW 

= A(^x(/c) + r 

= # ) ( I W + K) 

= x(fcU(fe) + y 

= ( x « + y ) # 

= X^X^-f-Y 

= ^ ) ( j f ( * ' + y) 

- (IW + F ) I « 

(2.1 

(2.2 

(2.3 

(2.4 

(2.5 

(2.6 

(2.7 

(2.8 

(2.9 

(2.10 

(2.11 

47 



Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.1. Εφαρμογές ΕΕΠ 

όπου, προφανώς, οι Εξισώσεις 2.1 έως 2.4 αναφέρονται σε πράξεις διανυσμάτων, ενώ οι Εξι

σώσεις 2.5 έως 2.11 αναφέρονται σε πράξεις πινάκων. 

Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τους τρόπους με τους οποίους διαφόρων μορφών 

προβλήματα καταλήγουν σε Εξισώσεις της μορφής 2.1-2.11. Ήδη η διαδικασία αυτή έχει γίνει 

για τις περιπτώσεις της Accelerated Over-Relaxation μεθόδου επίλυσης του συστήματος: 

Ax = b (2.12) 

καθώς και για τον υπολογισμό της εκθετικής συνάρτησης πίνακα: 

f(A) = eA (2.13) 

Σχετικά με τον υπολογισμό του αντιστρόφου ενός πίνακα, μπορούμε να σχεδιάσουμε δυο 

διαφορετικούς αλγορίθμους υλοποίησης. Ο πρώτος και πιο άμεσος μπορεί να περιγραφεί ως 

εξής: 

1. Αοθέντος ενός πίνακα Α και μιας πρώτης προσέγγισης Β του αντιστρόφου του, υπολό

γισε τον πίνακα: 

Μ = Ι-ΑΒ (2.14) 

όπου ΙΜΙ < 1 

2. Υπολόγισε τον πίνακα: 

k-l 

(Ι - Μ)"1 « Σ lW = Ι + M(J + MiI + · · · Μ(Ι + Μ) • • Ο) (2-15) 

3. Υπολόγισε τον πίνακα: 

Λ" 1 « £ ( / - M)'1 (2·1 6) 

Το βήμα 2 του αλγορίθμου περιέχει τον κύριο υπολογιστικό φόρτο του προβλήματος και 

μπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής: 

ΧΜ = Ι (2.17) 

χ(Ρ+ι) = ΜΧΜ+Ι , p = 0,l,...,k-2 (2.18) 

και ανήκει στη μορφή της Εξίσωσης 2.5. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να χωρίσουμε το βήμα 2 σε δύο τμήματα, παίρνοντας την παρα

κάτω [iop^f] του αλγορίθμου: 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.1. Εφαρμογές ΕΕΠ 

2.1. Υπολόγισε και αποθήκευσε τους πίνακες: 

Μ , Μ2 , Λ/4 , . . . , Μ2'"1 (2.19) 

όπου / = log2 k 

2.2. Υπολόγισε τον πίνακα: 

k—ì 

(/ - Μ ) " 1 « Σ Μ ρ = (/ + Μ)(/ + Λ/2)(/ + Αί4) ·•·(/ + Μ 2 '" 1) (2.20) 
ρ=0 

Δεν είναι ούσχολο να καταλάβουμε ότι το όφελος σε συνολικό αριθμό πράξεων επιβαρύνει 

τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο. Συγκεκριμένα, η πρώτη μέθοδος προϋποθέτει k — Ι 

επαναληπτικά βήματα και την αποθήκευση μόνο του πίνακα Μ. Από την άλλη μεριά, η δεύτερη 

μέθοοος απαιτεί 2(log2 Α; — 1) επαναληπτικά βήματα και την αποθήκευση των log2 k πινάκων 

Μ, Μ2, Μ 4 , . . . , Μ2 . Το τελευταίο σχόλιο γίνεται πιο φανερό, αν αναπαραστήσουμε το 

βήμα 2.1 ως εξής: 

Χ ( 0 ) = Μ (2.21) 

χ(ρ+!) = χ(ρ)χ(ρ) , ρ = 0 , 1 , . . . , Ζ - 2 (2.22) 

και το βήμα 2.2: 

Α ( 0 ) = J (2.23) 

χ(Ρ+ΐ) = S(P) χ(Ρ) + Χ(Ρ) s ρ = ο , 1 , . . . , Ζ - 1 (2.24) 

όπου 5 ^ = Μ2Ρ. Η Εξίσωση 2.22 ανήκει στη μορφή των Εξισώσεων 2.9, ενώ η Εξίσωση 2.24 

στη μορφή 2.5. 

Η δεύτερη περίπτωση δεν είναι τόσο προφανής, βάσει των όσων έχουν παρουσιαστεί μέχρι 

τώρα. Ο τελικός μας στόχος είναι να υλοποιήσουμε τις επαναληπτικές εξισώσεις πινάκων 

μέσω Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών. Η αρχική μας απαίτηση να είναι σταθερός ο πί

νακας Υ των Εξισώσεων 2.5-2.11 (ή το διάνυσμα y των Εξισώσεων 2.1-2.4) έχει να κάνει με 

τις επικοινωνιακές απαιτήσεις των Επεξεργαστικών Στοιχείων που αποτελούν μια ΚΔΕ, όπως 

θα δούμε και παρακάτω. Η προσθήκη της δυνατότητας, όμως, να μετατρέπεται ο πίνακας Υ 

(διάνυσμα y) σε Χ^ ( χ ^ ) σε κάθε επαναληπτικό βήμα, δεν απαιτεί πρόσθετα επικοινωνιακά 

κανάλια και αποτελεί εξαιρετικά απλή υπόθεση, όσον αφορά την αρχιτεκτονική των Επεξεργα

στικών Στοιχείων. Από την άλλη μεριά, θεωρήσαμε ότι δεν χρειάζεται να αναπαραστήσουμε 

τις Εξισώσεις 2.1-2.11 άλλη μια φορά, παρουσιάζοντας αυτήν τη δυνατότητα, καθώς δεν προσ

δίδει σημαντική πληροφορία στο όλο πρόβλημα. Τα σχόλια αυτά θα γίνουν πιο κατανοητά και 

στη συνέχεια, με την παρουσίαση των προτεινόμενων ΚΔΕ. 
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* & + 1 ) = * ί / 3 + 1 ) ( - ^ ) + ^ (2-29) 

Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.1. Εφαρμογές ΕΕΠ 

Προχωρώντας στην περίπτωση του υπολογισμού της αντίστροφης τετραγωνικής ρίζας ενός 

πίνακα Α~1'2, ουσιαστικά πρέπει να υλοποιήσουμε την ακόλουθη επαναληπτική σχέση: 

Χ{0) = Τ0 (2.25) 

χ(*+ΐ) = *xW-l(xW)*AxV°) (2.26) 

όπου Τ0 υπενθυμίζουμε ότι είναι μια δοθείσα προσέγγιση του Α~ιΙ2. Η διαφοροποίηση για την 

υλοποίηση της Εξίσωσης 2.26 έγκειται στην διάσπαση της επανάληψης σε 3 στάδια, τα οποία 

μπορούν να εκτελούνται διαδοχικά σε μια ΚΔΕ, δίνοντας τελικά ένα επαναληπτικό βήμα. 

Έτσι λοιπόν, η παραπάνω επανάληψη μπορεί να γραφεί ως εξής: 

Χ ( 0 ) = Τ0 (2.27) 

Χ§+χ) = χΜχΜ (2.28) 

L2/3 - -1/3 V~~2AJ + 2 

X(k+i) = Xlij+i) = x(k+i)xW ( 2 _ 3 0 ) 

Πριν ξεκινήσει το βήμα της Εξίσωσης 2.28, κάθε Επεξεργαστικό Στοιχείο αποθηκεύει το 

αντίστοιχο χ\^ σε κάποια προσωρινή θέση (π.χ. καταχωρητής), έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί 

κατά τη φάση της Εξίσωσης 2.30. Κατά τα άλλα, οι Εξισώσεις 2.28 και 2.29 ανήκουν στην 

οικογένεια των Εξισώσεων 2.9 και 2.7, αντίστοιχα. Η Εξίσωση 2.30 μπορεί να περιγραφεί 

από τον τύπο της 2.11, όπου το στοιχείο y^ προκύπτει από την προηγούμενη καταχώρηση του 

x\j , και η πρόσθεση των στοιχείων πριν τον πολλαπλασιασμό παραλείπεται. 

Η επόμενη εφαρμογή επαναληπτικών εξισώσεων πινάκων, που θα παρουσιάσουμε, αφορά 

τον υπολογισμό του ημίτονου και συνημίτονου ενός πίνακα. Ο ακόλουθος αλγόριθμος περι

γράφει τη διαδικασία υπολογισμού των δύο αυτών συναρτήσεων: 

1. Δοθέντος ενός πίνακα Α, προσδιόρισε την παράμετρο Ι για την οποία ^—f- < 1 

2. Υπολόγισε τον πίνακα: 

Β = ^ (2.31) 

3. Υπολόγισε τις ημιτονοειδείς συναρτήσεις του πίνακα Β: 

MB) = S^±±^B^ (2.32) 

cos(B) = C o ^ E ë Î o 2 p (2·33) 
& (2P)! 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.1. Εφαρμογές ΕΕΠ 

4. Υπολόγισε τις ημιτονοειδείς συναρτήσεις του πίνακα Α: 

Sk+i — ^SkCk (2-34) 

Ck+l = 2CI-I , k = 0,l,-..J-l (2.35) 

ΟΚΟΌ: 

sin(A) « St (2.36) 

cos(A) « Ci (2.37) 

Τα βήματα 3 και 4 αποτελούν τα πιο απαιτητικά τμήματα του αλγορίθμου. Το βήμα 3 μπορεί 

να αναπαρασταθεί από την παρακάτω επανάληψη, για την περίπτωση του ημίτονου: 

Χ{0) = Β (2.38) 

* * " = 2 0 t - p ) [ 2 ^ - r t + l l f l ' 3 r W + fl • Ρ = 0.1.· · · . * - ! Ρ · » ) 

και για την περίπτωση του συνημίτονου: 

Χ ( 0 ) = / (2.40) 

* " " ' = 2(*-Ρ) [2^-Ρ)-1]Β ί χ '" + / • " = β · 1 . - . * - » < 2 ·«) 

Τόσο η Εξίσωση 2.39 όσο και η Εξίσωση 2.41, ανήκουν στην κατηγορία των Εξισώσεων 2.5. 

Όσον αφορά την περίπτωση του βήματος 4, μπορούμε να ξεκινήσουμε από την υλοποίηση 

του συνημίτονου, χωρίζοντας κάθε επαναληπτικό βήμα σε δύο τμήματα, κατά τρόπο ανάλογο 

με την περίπτωση της αντίστροφης τετραγωνικής ρίζας. Τότε, μπορούμε να γράψουμε την 

ακόλουθη επαναληπτική σχέση: 

Χ ( 0 ) = Co (2.42) 

X[k+l) = *<*>*<*> (2.43) 

χ (*+ΐ) = χ (*+ι) = 2Xf+l) -1 , Jfc = 0 , l , . . . , Z - l (2.44) 

διαπιστώνοντας ότι η Εξίσωση 2.43 ανήκει στην οικογένεια της Εξίσωσης 2.9, ενώ η Εξί

σωση 2.44 περιγράφεται από την 2.5. Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε ότι η συνένωση των 

δύο Εξισώσεων 2.43 και 2.44 σε μία, δεν αποτελεί ιδιαίτερα προβληματικό βήμα. Στην ουσία 

απαιτείται η εκτέλεση μιας επανάληψης της μορφής 2.9, όπου μετά τον υπολογισμό του αντί

στοιχου x\j , από κάθε Επεξεργαστικό Στοιχείο, θα ακολουθεί μία διαδικασία ολίσθησης στον 

ένα από τους δύο πολλαπλασιαστέους, πριν την έναρξη του νέου επαναληπτικού βήματος. 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.1. Εφαρμογές ΕΕΠ 

Η υλοποίηση του ημίτονου, μπορεί να περιγραφεί βάσει των επιμέρους αποτελεσμάτων της 

υλοποίησης του συνημίτονου ως εξής: 

Χ ( 0 ) = 5 0 (2.45) 

X(k+i) = (χ(*) + x(*))c f c ) k = 0,l,...,l-l (2.46) 

Η Εξίσωση 2.46 ανήκει στη μορφή που περιγράφεται από την Εξίσωση 2.8, λαμβάνοντας υπόψη 

και τα σχόλια που κάναμε για την περίπτωση της Εξίσωσης 2.24. Αξίζει να παρατηρήσουμε, 

ότι η πρόσθεση της Εξίσωσης 2.46 μπορεί να υλοποιηθεί με μια απλή διαδικασία ολίσθησης, 

πριν τη φάση του πολλαπλασιασμού. 

Ο τρόπος που περιγράψαμε τις παραπάνω φάσεις υπονοεί ότι ο υπολογισμός του συνη

μίτονου γίνεται πριν τον υπολογισμό του ημίτονου και αποθηκεύονται όλα τα ενδιάμεσα Ck 

αποτελέσματα του πρώτου, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό του δευτέρου. 

Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε να προταθεί η λύση ενός σχήματος δύο διασυνδεδεμένων 

Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών, που ανταλλάσσουν δεδομένα είτε σε επίπεδο Επεξεργα

στικών Στοιχείων, είτε σε επίπεδο Ακραίων ΕΣ. Κατά τον τρόπο αυτόν, οι Εξισώσεις 2.39 

και 2.41 θα υλοποιούνταν ταυτοχρόνως σε κάθε μια από τις δύο ΚΔΕ και στη συνέχεια θα 

ξεκινούσε πρώτη τη λειτουργία της η ΚΔΕ που υπολογίζει τη συνάρτηση του συνημίτονου, 

τροφοδοτώντας με τα μερικά της αποτελέσματα την ΚΔΕ που υπολογίζει τη συνάρτηση του 

ημίτονου. Προφανώς, το κέρδος σε υπολογιστικό χρόνο και εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο 

μιας τέτοιας λύσης αντισταθμίζεται από την απαίτηση διπλάσιου αριθμού Επεξεργαστικών 

Στοιχείων και την αυξημένη πολυπλοκότητα διασύνδεσης τους. 

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των εφαρμογών επαναληπτικών εξισώσεων πινάκων, θα 

παρουσιάσουμε τις περιπτώσεις υπολογισμού υπερβατικών συναρτήσεων πινάκων που δίνονται 

απευθείας μέσω σειρών Taylor. Στην προκειμένη περίπτωση, οι παρακάτω υπολογισμοί έχουν 

νόημα μόνο για περιπτώσεις πινάκων, για τους οποίους \\Α\\ < 1. Έτσι λοιπόν, η λογαριθμική 

συνάρτηση, καθώς και οι υπερβολικές ημιτονοειδείς συναρτήσεις ενός πίνακα δίνονται από τις 

σχέσεις: 

\n{A) » ^—Ι—μ-ΐγ (2.47) 

cosh(.4) « Σ,Τ^Λ2' ί'2·49> 

Οι επαναληπτικές σχέσεις που περιγράφουν τις Εξισώσεις 2.47-2.49 είναι, αντίστοιχα: 

χ(°) = Α-1 (2.50) 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.1. Εφαρμογές ΕΕΠ 

Χ(ρ+1) = Ρ +

1

1 k(A-I)X^ + (A-I) , p = 0 , l , - . . . f c - 2 
k — ρ 

(2.511 

για τη λογαριθμική συνάρτηση, 

Χ ( 0 ) = Α (2.52) 

* " " ' = 2{k-p)l2lk-P) + l]AX")+A • * = » Ι · - . * - ! Ρ-«) 

για τη συνάρτηση υπερβολικού ημίτονου και 

Χ ( 0 ) = / (2.54) 

Χ ( Ρ + 1 ) = 2 ( . - P ) [ 2 ( L p ) - l l - 4 X ( P ) + J ' J - 0 , 1 , . . . , * - ! (2.55) 

για τη συνάρτηση υπερβολικού συνημίτονου. Προφανώς, και οι τρεις Εξισώσεις 2.51, 2.53, 

2.55 ανήκουν στην οικογένεια που περιγράφει η Εξίσωση 2.5. Η παρουσίαση των τελευ

ταίων αυτών εφαρμογών δίνει, επίσης, τη γενικότερη ιδέα της υλοποίησης και άλλων συναρ

τήσεων πινάκων μέσω σειρών Taylor. Η προσέγγιση ουσιαστικά είναι παρόμοια, αν θέλουμε 

να δημιουργήσουμε επαναληπτικές εξισώσεις πινάκων, που μπορούν να μεταφερθούν με τρόπο 

ομοιόμορφο σε Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών. 

Μία άλλη περίπτωση υλοποίησης, που περιλαμβάνει επαναληπτικότητα, αναφέρεται στον 

υπολογισμού του ψευδοαντιστρόφου ενός πίνακα [13]. Για έναν πίνακα Α, διάστασης m χ n 

και βαθμού r, μπορούμε να υπολογίσουμε τον ψευδοαντίστροφό του Α+, μέσω της ακόλουθης 

τετραγωνικά συγκλίνουσας επανάληψης: 

XW = α0Α
Τ (2.56) 

X(k+i) = (2I-X{k)Ä)X{k) (2.57) 

όπου αο είναι σταθερά, για την οποία ισχύει: 

2 
0 < α0 < - J (2.58) 

σ ι 

και της οποίας η βέλτιστη τιμή δίνεται από τον τύπο: 

«ο = -ΓΓ~2 (2 · 5 9 ) 

όπου σι και στ είναι η μέγιστη και η ελάχιστη μη μηδενική ιδιάζουσα τιμή του πίνακα Α, 

αντίστοιχα. 

θεωρώντας, λοιπόν, ότι μία εκτίμηση των ιδιαζουσών τιμών του Α είναι ήδη γνωστή, και 

κατά τρόπο ανάλογο με τα όσα συζητήσαμε και προηγουμένως, μπορούμε να γράψουμε την 
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παραπάνω επανάληψη ως ακολούθως: 

ΧΜ = αϋΑ
Ύ (2.60) 

xf/2

+1) = χΜ(-Α) + 2Ι (2.61) 

Οι Εξισώσεις 2.61 και 2.62 ανήκουν στην οικογένεια των επαναλήψεων που περιγράφονται 

από τις Εξισώσεις 2.7 και 2.11, αντίστοιχα. 

θ α ολοκληρώσουμε την παρουσίαση εφαρμογών επαναληπτικών εξισώσεων πινάκων με 

δύο περιπτώσεις, που περιλαμβάνουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όσον αφορά τα όσα 

έχουμε συζητήσει έως τώρα. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στον αποδοτικό υπολογισμό 

της δύναμης ενός πίνακα και στην κατασκευή πολυωνυμικών παραστάσεων πινάκων. Όπως 

θα δούμε, οι δύο αυτές εφαρμογές απαιτούν μια μικρή παρέκκλιση από τις έως τώρα παραδοχές 

μας. Παρά το γεγονός αυτό, η παρουσίαση τους έχει αξία, διότι οι διατάξεις, με τις οποίες 

θα ασχοληθούμε στα επόμενα, προσφέρουν, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα ικανοποίησης 

των ιδιαιτεροτήτων τους. Με άλλα λόγια, οι εφαρμογές αυτές είτε μπορούν να υλοποιηθούν 

από ένα υποσύνολο των παρακάτω διατάξεων, είτε απαιτούν μικρές τροποποιήσεις για την 

κατασκευή τους. 

Στην περίπτωση της δύναμης ενός πίνακα, επιθυμούμε να υπολογίσουμε την παράσταση Α". 

Μία αποδοτική πρόταση, που περιλαμβάνει επαναληπτικότητα, χωρίς να απαιτεί αποθηκευτικό 

χώρο προϋποθέτει τη δυαδική αναπαράσταση του αριθμού n [113]. Έτσι, αν η αναπαράσταση 

αυτή είναι: 

n = bqbq-.l...bi...blbo (2.63) 

όπου bi <Ε {0,1}, τότε δημιουργούμε μία νέα ακολουθία χαρακτήρων CkCk-i • • • C\C0 ως εξής: 

Αν bi — 1 εισάγονται οι χαρακτήρες SX, ενώ αν òj = 0 εισάγεται μόνον ο χαρακτήρας S. Η 

διαδικασία ισχύει για όλα τα bits εκτός του αριστερότερου (bq), το οποίο απλά απορρίπτεται. 

Η συγκεκριμένη ακολουθία χαρακτήρων έχει σαν μοναδικό σκοπό τον έλεγχο λειτουργίας 

της διάταξης και τα στοιχεία της συμβολίζουν, αντίστοιχα: S —)• "τετραγωνισμός πίνακα" και 

Χ —» "απλός πολλαπλασιασμός πίνακα". 

Για παράδειγμα, αν n = 19 = 10011, η ακολουθία χαρακτήρων, που προκύπτει είναι η 

SSSXSX και οι υπολογισμοί θα έχουν την εξής σειρά: Α2, Α4, Α8, Α9, Α18, Α19. Από 

τα παραπάνω σχόλια και από το παράδειγμα, κατανοούμε ότι, εφόσον το n αναφέρεται σε 

|_log2 n\ + 1 bits, ισχύει ότι k < 2[log2nJ. 

Τελικά, η δύναμη του πίνακα Α μπορεί να προκύψει από τις ακόλουθες εξισώσεις: 

Χ® = Α (2.64) 
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X(p+i) = χ(Ρ)χ(ρ) α ν Cfc_p = S (2.65) 

X(p+i) = Αχ(ρ) α ν c fc_p = X (2.66) 

για ρ = Ο , 1 , . . . , k. Η Εξίσωση 2.65 περιγράφεται από την Εξίσωση 2.9 και η Εξίσωση 2.66 από 

την 2.5. Η ιδιαιτερότητα της μεθόδου, προφανώς, έγκειται στην συχνή εναλλαγή από το ένα 

είδος εξίσωσης στο άλλο. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα σε περιπτώσεις 

διατάξεων, που δεν ευνοούν τέτοιου είδους γρήγορες εναλλαγές. Όπου, όμως, μπορεί να 

υποστηριχθεί, αποτελεί περίπτωση των επαναληπτικών εξισώσεων, που μας ενδιαφέρουν. 

Ο υπολογισμός πολυωνυμικών παραστάσεων πινάκων απαιτεί την εξάρτηση του πίνακα 

Υ των Εξισώσεων 2.5-2.11 από το αντίστοιχο βήμα υλοποίησης. Με άλλα λόγια, πρέπει 

να είμαστε σε θέση να τροφοδοτούμε έναν νέο πίνακα Υ σε κάθε επαναληπτικό βήμα. Η 

πολυωνυμική παράσταση, που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε είναι: 

k 

Ρ = Σ ΑΡΒΡ = Α*Β* + Ak-ißk~l + --- + ΑιΒ + Αο (2.67) 
ρ=0 

Η ακόλουθη επαναληπτική σχέση, κατασκευάζει το συγκεκριμένο πολυώνυμο: 

Χ{0) = Λ (2.68) 

χ(Ρ+ΐ) = χ ( ρ ) β + Λ*_ρ_ι , ρ = 0 , 1 , . . . , fc - 1 (2.69) 

Η Εξίσωση 2.69 θα μπορούσε να ανήκει στην κλάση των Εξισώσεων 2.7, αν ο σταθερός 

πίνακας Υ μετασχηματιζόταν σε Υ^ — Ak-p-i- Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται είτε 

μέσω διατάξεων, που ευνοούν την εξάρτηση του Υ από το επαναληπτικό βήμα, είτε μέσω 

τοπικής αποθήκευσης όλων των απαραίτητων y?' στα αντίστοιχα Επεξεργαστικά Στοιχεία. 

Συνοψίζοντας τα δεδομένα που παρουσιάσαμε στην ενότητα αυτή, καθώς και στην αντί

στοιχη ενότητα της Εισαγωγής, μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν πίνακα με όλα τα στοιχεία 

κάθε επιμέρους εφαρμογής. Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει την αναπαράσταση των διαφόρων με

θόδων, μέσω επαναληπτικών εξισώσεων της μορφής 2.1-2.11, αποδεικνύοντας την ανάγκη για 

αποδοτική υλοποίηση τους. Σημειώνουμε ότι για λόγους καλύτερης αναπαράστασης χρησιμο

ποιήσαμε τα σύμβολα πινάκων, όπως αναφέρονται στις αρχικές παρουσιάσεις των αλγορίθμων 

των εφαρμογών (π.χ. Β, Ck, Τ* κ.α.). Το επόμενο βήμα είναι να παρουσιάσουμε Κ Δ Ε που 

σαν κύριο στόχο τους έχουν, ακριβώς, την γρήγορη εκτέλεση τέτοιων τύπων εξισώσεων. 
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Εφαρμογή 
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Πίνακας 2.1: Εφαρμογές Επαναληπτικών Εξισώσεων Πινάκων 
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2.2 Διαφύλλωση Δεδομένων στην Επαναχρησιμοποιήσιμη 

Συστολική Διάταξη 

2.2.1 Γραμμικές Επαναχρησιμοποιήσιμες Συστολικές Διατάξεις* 

Η Γραμμική Επαναχρησιμοποιήσιμη Συστολική Διάταξη (ΕΣΔ) πολλαπλασιασμού πίνακα-

διανύσματος παρουσιάστηκε στα [156, 157] και έχει επεκταθεί και εφαρμοστεί σε πολλά και 

διαφορετικά προβλήματα της Γραμμικής Άλγεβρας και των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

[55, 136. 156, 157, 158, 159]. Το κύριο χαρακτηριστικό της Γραμμικής ΕΣΔ είναι η δυνατό

τητα υπολογισμού επαναληπτικών εξισώσεων διανυσμάτων της μορφής 2.1-2.4. 

Επίσης, είναι δυνατόν να υλοποιηθούν συνδυασμοί παρόμοιων λειτουργιών, χωρίς την ανά

γκη αναδιάταξης των δεδομένων, ή την εισαγωγή άλλης μορφής καθυστέρησης. Από την άλλη 

μεριά, με την πρόσθεση πιο πολύπλοκων δομών Ακραίων Επεξεργαστικών Στοιχείων και συ

νόλου εντολών, είναι δυνατόν να υπολογίσουμε νόρμες διανυσμάτων και πινάκων, αναστροφές 

πινάκων, καθώς και άλλες μορφές αναδιατάξεων στοιχείων. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι οι 

Γραμμικές Επαναχρησιμοποιήσιμες Συστολικές Διατάξεις αποτελούν μια καλή πρόταση, όσον 

αφορά περιπτώσεις αλγορίθμων, που βασίζονται σε επαναληπτικά σχήματα διανυσμάτων και 

πινάκων. 

Το παράδειγμα μιας Γραμμικής ΕΣΔ παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1, όπου υλοποιείται η 

επαναληπτική Εξίσωση 2.1 για ένα πρόβλημα μεγέθους Μ = Ν = 4. Τα τέσσερα Επεξεργα

στικά Στοιχεία πραγματοποιούν διαδοχικούς συσσωρευτικούς πολλαπλασιασμούς και όταν η 

συσσώρευση ολοκληρώνεται, στέλνουν το αποτέλεσμα τους προς το Ακραίο Επεξεργαστικό 

Στοιχείο. Το ΑΕΣ, με τη σειρά του, προσθέτει το αντίστοιχο διανυσματικό στοιχείο ìji και 

ανακατευθύνει το αποτέλεσμα ξανά προς τη διάταξη των επεξεργαστών, παράγοντας το ταυ

τοχρόνως και σαν αποτέλεσμα, αν κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό. Επίσης, την ίδια χρονική 

στιγμή, μία εξωτερική είσοοος μπορεί να φτάσει στο ΑΕΣ, έτσι ώστε όταν ένα στοιχείο του 

αποτελέσματος είναι έτοιμο προς εξαγωγή, το αντίστοιχο στοιχείο της εισόδου να είναι σε 

θέση να εισαχθεί στη διάταξη. Το ΑΕΣ, επομένως, έχει δύο δυνατότητες: είτε να ανακατευ

θύνει τα δεδομένα στη διάταξη, είτε να εισάγει ένα νέο διάνυσμα εισόδου. Προφανώς, για 

την περίπτωση της Εξίσωσης 2.1, που παρουσιάζεται, αναφερόμαστε στην πρώτη δυνατότητα 

λειτουργίας. 

Από την άλλη μεριά, αν χρησιμοποιηθεί το διάνυσμα y σαν είσοοος, αντικαθιστώντας το 

Τ. Η. Kaskalis, Κ. G. Margaritis, D. J. Evans, "Data Interleaving and c-slow Automata for Linear 

Re-usable Systolic Arrays", Proc. Int. Con}, on Digital Signal Processing, vol. 2, pp. 760-766, 1995. 
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Σχήμα 2.1: Γραμμική Επαναχρησιμοποιήσιμη Συστολική Διάταξη 

χ( ' στο ΑΕΣ, τότε μπορούμε να υλοποιήσουμε την ακόλουθη επαναληπτική εξίσωση: 

χ (*+ΐ) = Ay + x (k) (2.70) 

Στην περίπτωση αυτή, το ΑΕΣ προϋποθέτει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, για την αποθήκευση 

του επαναληπτικού διανύσματος, καθώς περνά μέσα του. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η 

πολυπλοκότητα του ΑΕΣ εξαρτάται από την υπό υλοποίηση λειτουργία, κάτι το οποίο ήταν 

σίγουρα αναμενόμενο. 

Συνεχίζοντας, αν τροφοδοτήσουμε τα στοιχεία του πίνακα Α κατά στήλες αντί κατά γραμ

μές, τότε υλοποιούνται οι ανάστροφες περιπτώσεις των Εξισώσεων 2.1 και 2.70, δηλαδή κατ' 

αντιστοιχία η Εξίσωση 2.3 και η εξίσωση: 

x(*+i)T

 = yTA + xW
T 

(2.71) 

Επίσης, αν η πρόσθεση που πραγματοποιείται στο ΑΕΣ γίνει κατά την είσοοο ενός στοιχείου 

και όχι κατά την έξοδο του, προκύπτει η υλοποίηση των Εξισώσεων 2.2 και 2.4. 

Οι απαιτήσεις σε χώρο και χρόνο της Γραμμικής Ε Σ Δ είναι Α = Ν + 1 Επεξεργαστικά 

Στοιχεία και Τ = 2k(N + 1) Βήματα Εσωτερικού Γινομένου (ΒΕΓ). Η πολυπλοκότητα του 

Ακραίου Επεξεργαστικού Στοιχείου θεωρείται παρόμοια με αυτή των υπόλοιπων Ε Σ , ενώ 

αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η επέκταση για την περίπτωση μη τετραγωνικών πινάκων είναι 

πολύ απλή διαδικασία. Η λεπτομερής παρουσίαση της Γραμμικής Ε Σ Δ δίνεται στο [156], 

ενώ στο [136] παρουσιάζεται μία VLSI υλοποίηση, προσαρμοσμένη για περιπτώσεις Τεχνητών 

Νευρωνικών Δικτύων. Ό λ ε ς οι αναφερόμενες μέθοδοι μπορούν, επίσης, να υλοποιηθούν και 

σε γενικούς συστολικούς υπολογιστές, όπως είναι για παράδειγμα ο iWarp [201]. 
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Διαφύλλωση Δεδομένων και 2-slow Αυτόματα 

Το κύριο μειονέκτημα της Γραμμικής ΕΣΔ είναι ο χαμηλός βαθμός αξιοποίησης των ΕΣ, κάτι 

το ο-οΊο γίνεται φανερό από τις απαιτήσεις σε χώρο και χρόνο της διάταξης. Η αξιοποίηση του 

συστήματος κυμαίνεται στο 50%, δεδομένου ότι το γινόμενο χώρου-χρόνου AT είναι περίπου 

διπλάσιο των Βημάτων Εσωτερικού Γινομένου της αντίστοιχης διαδικασίας. Συγκεκριμένα, 

ενώ το AT είναι περίπου 2kN2, ο αριθμός των ΒΕΓ είναι kN2. 

Η έννοια των αυτομάτων c-slow και των αντίστοιχων κυκλωμάτων παρουσιάστηκε στο 

[137] για τον ορισμό της τεχνικής επαναχρονισμού για τη βελτιστοποίηση συστολικών διατά

ξεων [202]. To c-slow αυτόματο είναι ένα αυτόματο που πραγματοποιεί μία λειτουργία κάθε e 

χρονικά βήματα, όπου το χρονικό βήμα ορίζεται σαν την χρονική περίοδο της συγκεκριμένης 

λειτουργίας, κάτι που στην περίπτωση μας μεταφράζεται στο Βήμα Εσωτερικού Γινομένου. 

Επίσης, ένα c-slow κύκλωμα είναι εκείνο το κύκλωμα που επιδεικνύει συνολικό βαθμό αξιο

ποίησης των Επεξεργαστικών Στοιχείων της τάξης του 100/c %. Κλασικό παράδειγμα 2-slow 

κυκλώματος αποτελεί η συστολική διάταξη πολλαπλασιασμού ζωνικών πινάκων και διανυ

σμάτων, ενώ η πρώτη συστολική διάταξη που παρουσιάστηκε [124] αποτελούσε ένα 3-slow 

κύκλωμα. 

Βάσει αυτών των ορισμών, η ΕΣΔ που παρουσιάστηκε αποτελεί ένα 2-slow κύκλωμα 

δύο κατευθύνσεων. Οι δύο αυτές κατευθύνσεις είναι, προφανώς, η φάση της συσσώρευσης 

(αριστερά προς δεξιά) και η φάση της εξόδου των αποτελεσμάτων (δεξιά προς αριστερά). Μπο

ρούμε να πούμε ότι οι φάσεις αυτές είναι γενικά ανεξάρτητες μεταξύ τους, καθώς ο μοναδικός 

συγχρονισμός τους καθορίζεται από ένα μόνο γεγονός: η χωρο-χρονική συντεταγμένη ενός 

εξωτερικού στοιχείου εισόδου πρέπει να συμπίπτει με την αντίστοιχη συντεταγμένη του τρέ

χοντος στοιχείου εξόδου με τον ίδιο δείκτη. 

Η έννοια του c-slow αυτομάτου δεν έχει αρνητικό περιεχόμενο. Αντιθέτως, έχει χρησιμο

ποιηθεί εποικοδομητικά σε περιπτώσεις κατάτμησης δεδομένων, σε περιπτώσεις δηλαδή όπου 

ένα τυχαίου μεγέθους πρόβλημα επιθυμούμε να υλοποιηθεί σε ένα κύκλωμα πεπερασμένης 

(και συνήθως μικρής) χωρητικότητας. Τότε, το c-slow κύκλωμα αναλαμβάνει την επίλυση e 

τμημάτων του προβλήματος ταυτοχρόνως, δεδομένου ότι η εξάρτηση των χρησιμοποιούμενων 

δεδομένων επιτρέπει μια τέτοια κατάτμηση. Πολλές και ποικίλες προσεγγίσεις έχουν προταθεί 

για την βελτίωση του βαθμού αξιοποίησης και την κατάτμηση μεγάλων προβλημάτων, οδη

γώντας σε διαφορετικές τεχνικές μετασχηματισμών [128, 173, 179, 202]. Η μέθοοος που θα 

χρησιμοποιηθεί εδώ είναι η διαφύλλωση δεδομένων σε συνάρτηση με μία αναδίπλωση γράφου, 

η οποία επιτρέπει τόσο την τυπικότερη παρουσίαση, όσο και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων 

[57]. Η συγκεκριμένη μέθοοος θα παρουσιαστεί μέσω του παραδείγματος της εφαρμογής της 

στην περίπτωση της Γραμμικής ΕΣΔ. 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.2. Διαφύλλωση Δεδομένων στην ΕΣΛ 

t y j = l j = 2 j = 3 j = 4 

Σχήμα 2.2: Διάγραμμα Υπολογισμών της Γραμμικής Ε Σ Δ 

Το διάγραμμα υπολογισμών της διάταξης του Σχήματος 2.1 παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.2. 

Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τον γραμμικό χώρο (αριθμός Επεξεργαστικού Στοι

χείου) και ο κατακόρυφος άξονας αντιπροσωπεύει τον χρόνο (χρονικό βήμα). Τα ΕΣ αριθ

μούνται ως j = 0 , 1 , . . . , Ν, αποδίδοντας στο ΑΕΣ τον αριθμό 0. Από την άλλη μεριά, τα 

χρονικά βήματα αριθμούνται ως t = 1, 2 , . . . , 2Ν, υπονοώντας τα ακέραια υπόλοιπα της διαί

ρεσης του πραγματικού χρόνου με το πλήθος των απαιτούμενων βημάτων μιας επανάληψης: 

1\2ÌV, 2\2Ν,..., 2Ν\2Ν, όπου ο τελεστής \ υποδηλώνει τον τελεστή modulo και το τελευ

ταίο χρονικό βήμα συμβολίζεται σαν 2Ν αντί του πραγματικού υπολοίπου 0. Κάθε κύκλος 

του Σχήματος 2.2 αντιπροσωπεύει μία συσσωρευτική πράξη Βήματος Εσωτερικού Γινομένου 

και τα νούμερα στο εσωτερικό του υποδηλώνουν τους δείκτες του στοιχείου του πίνακα Α, 

που συμμετέχει στην πράξη αυτή. Τα πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά βέλη αντιστοιχούν στην 

κίνηση των δεδομένων εισόδου, ενώ τα πάνω δεξιά προς κάτω αριστερά βέλη αντιπροσωπεύουν 

την κίνηση των δεδομένων εξόδου. Η ολοκλήρωση μιας συσσώρευσης συμβολίζεται με "*", 

δίπλα στο τετράγωνο, που με τη σειρά του περιέχει το δείκτη του διανυσματικού στοιχείου που 

μόλις υπολογίστηκε. Τα τετράγωνα αυτά τις υπόλοιπες χρονικές στιγμές δείχνουν τα χρήσιμα 

διανυσματικά στοιχεία που ταξιδεύουν προς το ΑΕΣ. Ό τ α ν ένα τέτοιο στοιχείο φτάσει στο 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.2. Λιαψύλλωση Δεδομένων στην ΕΣΔ 

t y 3=1 j = 2 

Σχήμα 2.3: Αναδιπλωμένο Διάγραμμα Υπολογισμών της Γραμμικής ΕΣΔ 

ΑΕΣ, προστίθεται το αντίστοιχο Hi και το αποτέλεσμα ανατροφοδοτείται προς τη διάταξη, ενώ 

ταυτοχρόνως παράγεται και σαν έξοδος του κυκλώματος. Αντί αυτής της ανατροφοδότησης 

θα μπορούσαμε να εισάγουμε νέα διανυσματικά στοιχεία, αν ήταν κάτι τέτοιο επιθυμητό. 

Στο Σχήμα 2.2 παρατηρούμε την ύπαρξη δύο διακεκομμένων γραμμών που χωρίζουν τις 

λειτουργίες των ΕΣ 1-2 και 3-4. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι, αν οι γραμμές αυτές 

χρησιμοποιηθούν σαν άξονες συμμετρίας, μόνο ένα ΕΣ σε κάθε πλευρά του κάθε άξονα είναι 

ενεργό σε κάθε χρονική στιγμή. Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι το εικονιζόμενο γράφημα 

μπορεί να αναδιπλωθεί κατά μήκος των αξόνων αυτών, έτσι ώστε το ΕΣ 1 να συμπίπτει με το 

ΕΣ 2 και, κατ' αναλογία, το ΕΣ 3 με το ΕΣ 4, ενώ το ΑΕΣ παραμένει ανέπαφο. Βάσει της 

προσέγγισης αυτής, το διάγραμμα των υπολογισμών του Σχήματος 2.2 μετασχηματίζεται σε 

αυτό που εικονίζεται στο Σχήμα 2.3. Τώρα, κάθε ΕΣ εκτελεί τον υπολογισμό δύο στοιχείων 
(k) (h) 

του τελικού διανύσματος εξόδου, έτσι ώστε τα χ\ , χ2 να υπολογίζονται στο πρώτο ΕΣ 

και τα χ^\ xf σ τ ο δεύτερο ΕΣ. Τα δύο ΕΣ λειτουργούν ταυτοχρόνως, συσσωρεύοντας δύο 

μερικά αθροίσματα για κάθε ένα από τα στοιχεία, τα οποία υπολογίζουν προοδευτικά. 

Αυτή η διαδικασία της αναδίπλωσης αντιστοιχεί τελικά σε μια διαφύλλωση δεδομένων, 

όπως βλέπουμε και στο Σχήμα 2.4. Στο ίδιο Σχήμα παρουσιάζεται, επίσης, και ο λεπτομερής 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.2. Διαφύλλωση Δεδομένων στην ΕΣΔ 
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Σχήμα 2.4: Διαφύλλωση Δεδομένων στην Γραμμική Ε Σ Δ 

ifc + 1 

ορισμός των Επεξεργαστικών Στοιχείων, ενώ η παρουσίαση του ΑΕΣ παραλείπεται, καθώς 

είναι ουσιαστικά όμοια με αυτήν της κανονικής περίπτωσης. Σχετικά με τις διαφοροποιήσεις 

των Επεξεργαστικών Στοιχείων μπορούμε να κάνουμε τα παρακάτω σχόλια. Η λειτουργία του 

ΑΕΣ παραμένει η ίδια, με τη μόνη διαφορά να εντοπίζεται στην αξιοποίηση του "ανενεργού" 

βήματος, κατά το οποίο υπολογίζεται και στέλνεται για άλλη μια φορά το αντίστοιχο δεδο

μένο. Τα υπόλοιπα Επεξεργαστικά Στοιχεία περιέχουν δύο συσσωρευτές χ[1\ και χ[2], κάθε 

ένας από τους οποίους υπολογίζει το αντίστοιχο διανυσματικό στοιχείο που του αναλογεί. 

Ακόμη, το ρεύμα δεδομένων εισόδου (αριστερά προς δεξιά) υπόκειται σε μία καθυστέρηση 

ενός χρονικού βήματος μέσα σε κάθε ΕΣ, μέσω του καταχωρητή / . Το ρεύμα δεδομένων 

εξόδου, από την άλλη μεριά, λειτουργεί ως ακολούθως. Μέσω ενός μετρητή καθορίζεται η 

ολοκλήρωση των υπολογισμών για τα χ[1] και χ[2], οπότε και οι αντίστοιχοι συσσωρευτές αρ

χικοποιούνται (μηδενίζονται). Με την ολοκλήρωση του υπολογισμού του χ[ί], το αποτέλεσμα 

στέλνεται προς την έξοδο για δύο χρονικά βήματα, το τρέχον και το επόμενο (καταχωρητές 

b[l], b{2}). Η ολοκλήρωση του χ[ϊ\ ακολουθείται από την ολοκλήρωση του χ[2], το οποίο 

κι αυτό με τη σειρά του στέλνεται προς της έξ,οοο για δύο χρονικά βήματα, μέσω των b[2] 

και ί>[3]. Στις άλλες χρονικές στιγμές τα δεδομένα εξόδου που περνούν μέσα από ένα ΕΣ 

καθυστερούν κατά ένα χρονικό βήμα, περνώντας μέσα από τους καταχωρητές 6[1] και b[2\. 

Η έναρξη της "τετριμμένης" αυτής λειτουργίας, σηματοδοτείται από τη μεταβλητή change, η 

οποία μηδενίζεται μόλις παραχθούν νέα στοιχεία, διακόπτοντας τη ροή των δεδομένων εξόδου. 

Η αρχικοποίηση της μεταβλητής change δεν έχει σημασία, καθώς προοδευτικά θα πάρει τη σω

στή τιμή της. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί και με μικρότερο 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.2. Αιαφύλλωση Δεδομένων στην ΕΣΔ 

πλήθος καταχωρητών. Για λόγους συμβατότητας, όμως, με την επέκταση της μεθόδου για 

c-slow κυκλώματα, που πρόκειται να ακολουθήσει, χρησιμοποιούμε αυτήν την προσέγγιση. 

Η γενίκευση αυτού του μετασχηματισμού μπορεί να διατυπωθεί ως ακολούθως. Υποθέτο

ντας ένα επαναληπτικό πρόβλημα τετραγωνικής μορφής και μεγέθους Ν = 2m, η υλοποίηση 

του σε μία Γραμμική ΕΣΔ απαιτεί Α = (Ν/2) + 1 = m + 1 Επεξεργαστικά Στοιχεία και 

Τ = 2kN Βήματα Εσωτερικού Γινομένου. Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτει ένα γινόμενο 

AT περίπου ίσο με kN2, ανεβάζοντας το βαθμό αξιοποίησης κοντά στο 100%, για τιμές των Ν 

και k αρκετά μεγαλύτερες της μονάδας. Η διάταξη περιλαμβάνει m Επεξεργαστικά Στοιχεία 

και ένα ΑΕΣ. Το j-οστό ΕΣ, j = 1, 2,. . . , m, χρησιμοποιεί τις γραμμές â2j_1 , a2j ή τις στήλες 

ä2j-i, ä2j του πίνακα Α, για να υπολογίσει τα στοιχεία x2j_i κ ο α xïj · Κάθε στοιχείο που υπο

λογίζεται στέλνεται προς την έζ,οοο δύο φορές, ενώ τα ωφέλιμα δεδομένα εισόδου και εξόδου 

καθυστερούν κατά ένα χρονικό βήμα, κατά το πέρασμα τους μέσα από κάθε ΕΣ. Το διάγραμμα 

υπολογισμών, που προκύπτει, είναι ουσιαστικά το αρχικό διάγραμμα αναδιπλωμένο κατά τους 

άξονες που χωρίζουν τα τμήματα 2j — 1 και 2j, j = 1, 2, . . . , m, του αρχικού διαγράμματος. 

Τονίζεται ότι η υπόθεση ενός προβλήματος άρτιου μεγέθους (Ν = 2m) δεν επηρεάζει τη γε

νικότητα της μεθόδου, καθώς για ένα περιττού μεγέθους πρόβλημα (Ν = 2m + 1) μπορούμε 

να προσθέσουμε μία τετριμμένη στήλη υπολογισμών και να εφαρμόσουμε τον ίδιο μετασχη

ματισμό. Η διάταξη αυτής της περίπτωσης θα έχει ένα παραπάνω Επεξεργαστικό Στοιχείο, το 

οποίο θα λειτουργεί με πραγματικό βαθμό αξιοποίησης της τάξης του 50%. 

Πολλαπλή Διαφύλλωση Δεδομένων και c-slow Κυκλώματα 

Η διαφύλλωση δεδομένων, η οποία εφαρμόστηκε σε 2-slow κυκλώματα στην προηγούμενη 

ενότητα, μπορεί να επεκταθεί και για την περίπτωση c-slow κυκλωμάτων. Στα Σχήματα 2.3 

και 2.4 δύο διανυσματικά στοιχεία υπολογίζονται μέσα στο ίδιο Επεξεργαστικό Στοιχείο, 

οδηγώντας σε διαφύλλωση δύο γραμμών ή δύο στηλών του πίνακα Α. Γενικεύοντας αυτήν 

την προσέγγιση, μπορούμε να υπολογίζουμε e διαδοχικά διανυσματικά στοιχεία στο ίδιο ΕΣ, 

δημιουργώντας μία Γραμμική ΕΣΔ που λειτουργεί σαν c-slow κύκλωμα. 

Αυτός ο μετασχηματισμός μπορεί να αναπαρασταθεί μέσω πολλαπλών διαδικασιών αναδί

πλωσης κατά τον ακόλουθο τρόπο. Ξεκινάμε από το αρχικό διάγραμμα υπολογισμών, εξαιρώ

ντας το ΑΕΣ (j = 0). Ονομάζουμε τους κόμβους (j - l)c + 1, j = 1, 2,. . . , Ν/e, κομβικούς 

στόχους, και τους κόμβους (j — l)c+i+l, ι = 1, 2, . . . , e—1, κομβικές πηγές, που αντιστοιχούν 

στον κομβικό στόχο j . Το τελικό αναδιπλωμένο γράφημα περιέχει τους m = A/"/e κομβικούς 

στόχους μόνο, κάθε ένας από τους οποίους αναλαμβάνει τον υπολογισμό των στοιχείων που 

αντιστοιχούσαν σ' αυτόν και στις e — 1 αντίστοιχες κομβικές πηγές. Δεδομένου ότι κάθε 

ΕΣ μπορεί να εκτελέσει τους υπολογισμούς μέχρι 2 κόμβων, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.2. Λιαψύλλωση Δεδομένων στψ ΕΣΛ 

Σχήμα 2.5: Αναδιπλωμένο Διάγραμμα Υπολογισμών για Ν = 6, e = 3. m = 2 

αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρέπει να εισαχθούν e — 2 παραπάνω χρονικά βήματα, οδηγώντας 

σε ένα αναδιπλωμένο διάγραμμα υπολογισμών cN χρονικών βημάτων. Για την ακριβή απει

κόνιση του αρχικού διαγράμματος υπολογισμών, ακολουθείται ο παρακάτω κανόνας. Για τον 

υπολογισμό Ν διανυσματικών στοιχείων από μια διάταξη m ΕΣ, κατά τη χρονική στιγμή ί, 

όπου t\c = (i + l)\c, i = 1, 2, . . . , c, ο κόμβος j , j = 1, 2, . . . , m, εκτελεί έναν υπολογισμό 

που ανήκει στον κόμβο (j — l)c -Ι- ζ, του αρχικού διαγράμματος. 

Ένα παράδειγμα πολλαπλών αναδιπλώσεων παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.5, για μία διάταξη 

m = 2 ΕΣ, κατ' αντιστοιχία με το Σχήμα 2.4, αλλά για ένα πρόβλημα μεγέθους Α/" = 6, 

από το οποίο συμπεραίνουμε ότι e = 7V/m = 3. Το αρχικό διάγραμμα υπολογισμών, το 

οκοίο παραλείπεται, περιέχει 6 κόμβους Βήματος Εσωτερικού Γινομένου και έναν κόμβο που 

αντιστοιχεί στο ΑΕΣ. Βάσει των παραπάνω, οι κομβικοί στόχοι που επιλέγουμε είναι οι κόμβοι 

1 και 4, ενώ οι κομβικές πηγές είναι οι κόμβοι 2 και 3 για τον κομβικό στόχο 1, και οι κόμβοι 

5 και 6 για τον κομβικό στόχο 4. Για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση των λειτουργιών 3 αρχικών 

κόμβων από έναν, ο νέος κόμβος πρέπει να λειτουργεί σαν 3-slow αυτόματο, οδηγώντας σε 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.2. Διαφύλλωση Δεδομένων στην ΕΣΛ 

μία διάταξη που θα είναι τελικά ένα 3-slow κύκλωμα, το οποίο θα εφαρμόζει διαφύλλωση 

3 ρευμάτων δεδομένων. Το μετασχηματισμένο διάγραμμα υπολογισμών θα έχει cN = 18 

χρονικά βήματα, (e — 2) Ν = 6 περισσότερα από το αρχικό διάγραμμα. Κατά τις χρονικές 

στιγμές 2, δ, 8,..., οι δύο τελικοί κόμβοι εκτελούν τις λειτουργίες των αρχικών κόμβων 1 και 

4, αντίστοιχα, δεδομένου ότι t\c — 2. Ομοίως, κατά τις χρονικές στιγμές 3, 6, 9,... εκτελούν 

τις λειτουργίες των αρχικών κόμβων 2 και 5, αφού t\c = 0, και κατά τις χρονικές στιγμές 

1, 4, 7,... εκτελούν τις λειτουργίες των αρχικών κόμβων 3 και 6, δεδομένου ότι t\c = 1. 

Προχωρώντας στην περιγραφή των ρευμάτων δεδομένων εισόδου και εξόδου, μπορούμε να 

πούμε ότι η περίπτωση του πρώτου (αριστερά προς δεξιά) είναι αρκετά απλή. Κάθε οείίομένο 

εισόδου παράγεται και στέλνεται e φορές στο ΑΕΣ, ενώ όταν εισέρχεται στα υπόλοιπα ΕΣ, 

καθυστερείται η διάδοση του κατά e — 1 χρονικά βήματα. Το ρεύμα δεδομένων εξόδου, από 

την άλλη μεριά, παρουσιάζει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Κάθε διανυσματικό στοιχείο, που 

παράγεται σε έναν κόμβο, στέλνεται προς την έζοοο e φορές, με καθυστέρηση z(c — 1) — 1 

χρονικά βήματα, όπου i = 1, 2,. . . , e. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα εξόδου, που απλώς περνούν 

μέσα από τον κόμβο, δέχονται καθυστέρηση c(c — 1) — 1 χρονικών βημάτων. Η εισαγωγή 

αυτών των καθυστερήσεων εξασφαλίζει τον σωστό συγχρονισμό των δεδομένων εισόδου και 

εξόδου, καθώς αυτά φτάνουν στο ΑΕΣ. 

Ο μετασχηματισμός που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.5 είναι ένας από διάφορους μετα

σχηματισμούς που μπορούν να προκύψουν για προβλήματα μεγέθους Ν = 6. Συγκεκριμένα, 

αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει περιορισμός, όσον αφορά τον αριθμό m των Επεξεργαστι

κών Στοιχείων, μπορούμε να ορίσουμε Ν διαφορετικά σχήματα αναδίπλωσης. Για e — \ 

αναφερόμαστε, προφανώς, στο αρχικό διάγραμμα υπολογισμών, χωρίς αναδίπλωση, όπου μία 

Γραμμική ΕΣΔ με πι = Ν = 6 ΕΣ λειτουργεί σαν 2-slow κύκλωμα, χωρίς διαφύλλωση 

δεδομένων. Για e = 2, αναφερόμαστε σε μία διάταξη m = Ν/2 = 3 ΕΣ, όπου με απλή δια

φύλλωση δεδομένων καταλήγουμε και πάλι σε ένα 2-slow κύκλωμα. Για e = 3 βρισκόμαστε 

στην περίπτωση του Σχήματος 2.5, η οποία έχει περιγραφεί. Για e = 4 και e = 5 έχουμε δύο 

περιπτώσεις ασύμμετρης πολλαπλής διαφύλλωσης δεδομένων. Η διάταξη έχει \N/c] = 2 ΕΣ, 

κάθε ένα από τα οποία λειτουργεί σαν 4-slow ή 5-slow κύκλωμα. Το πρώτο ΕΣ διαφυλλώνει 

4 ή 5 ρεύματα εισόδου του πίνακα Α, ενώ το δεύτερο ΕΣ χρησιμοποιεί τα υπόλοιπα 2 ή 1 

ρεύματα εισόδου εισάγοντας ανενεργούς κύκλους στη λειτουργία του. Ο συνολικός υπολογι

στικός χρόνος καθορίζεται από το e και θα είναι Τ = 4kN ή òkN, κατά περίπτωση. Τέλος, 

για e = 6 καταλήγουμε σε μία εκφυλισμένη διάταξη ενός ΕΣ, αφού m = Ν/e = 1. Ένας 

τέτοιος μετασχηματισμός οδηγεί σε ένα 6-slow κύκλωμα, που ουσιαστικά είναι ακολουθιακό. 

Μπορούμε να φανταστούμε τον μετασχηματισμό αυτόν, αν αναδιπλώσουμε το διάγραμμα του 

Σχήματος 2.5, με άξονα τα όρια των κόμβων 1 και 2. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι με πολλών ειδών μετασχηματισμούς μπορούμε να αυξήσουμε 
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το βαθμό αξιοποίησης των Επεξεργαστικών Στοιχείων σε επίπεδα κοντά στο 100%. Η βέλτι

στη διάταξη, όμως, από τις πιθανές περιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν, είναι αυτή που 

ελαχιστοποιεί το γινόμενο AT2. Παρατηρούμε ότι για e > 2 ο ρυθμός μείωσης του Α είναι 

ίσος με το ρυθμό αύξησης του Γ, διατηρώντας το γινόμενο του σταθερό και περίπου ίσο με 

mckN = kN2, Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι το ελάχιστο .4Τ2 δίνεται από το μετασχη

ματισμό με τον μικρότερο χρόνο Τ = cN. Με άλλα λόγια, για e = 2 ή JV = 2m (απλή 

διαφύλλωση δεδομένων) παίρνουμε το βέλτιστο γινόμενο AT2 ^ 2k2Ν3. Γενικά, μπορούμε 

να πούμε ότι ένας μετασχηματισμός είναι αποδοτικός για Ν αρκετά μεγαλύτερο των m και 

c, m ;$> 1 και e όχι πολύ μεγαλύτερο του 2. 

Προχωρώντας στην περιγραφή της εσωτερικής δομής των Επεξεργαστικών Στοιχείων, 

μπορούμε να πούμε τα παρακάτω. Το ΑΕΣ υπολογίζει και ξαναστέλνει στην διάταξη κάθε 

οεοομένο εξόδου για e συνεχόμενους κύκλους. Κάθε ΕΣ περιέχει ένα σύνολο συσσωρευ

τών χ[1] ως x[c], οι οποίοι αθροίζουν τα μερικά γινόμενα των αντίστοιχων διανυσματικών 

στοιχείων που αντιστοιχούν στο ΕΣ. Το ρεύμα δεδομένων εισόδου καθυστερείται κατά e — 1 

χρονικά βήματα, μέσω μιας ουράς /[ ], e — 1 θέσεων. Κάθε cN χρονικά βήματα, ολοκλη

ρώνονται Ν υπολογισμοί, δηλαδή e δεδομένα εξόδου για κάθε ένα από τα m ΕΣ. Κατά την 

διάρκεια των (e — Ι) Ν υπόλοιπων χρονικών βημάτων, τα διάφορα αποτελέσματα κατευθύ

νονται προς την é^oho. Έστω ίι η χρονική στιγμή ολοκλήρωσης μιας επανάληψης, δηλαδή 

ti\cN = 0. Τότε, οι υπολογισμοί που ολοκληρώνονται συμβαίνουν στις χρονικές στιγμές 

ίι —(e—2),... ,ti — l,ti,ti+l, • • •, ii+iV—(e—1). Επομένως, το ΕΣ j , j — 1,2,..., m, ολοκλη

ρώνει τον υπολογισμό των e στοιχείων του κατά τις χρονικές στιγμές t\ + c{j — 1) +i — (e — 1), 

i = 1,2,..., α Μόλις ολοκληρωθεί ο υπολογισμός ενός στοιχείου, ο αντίστοιχος συσσωρευ

τής χ[ί] γράφεται σε e συνεχόμενες θέσεις της ουράς δεδομένων εξόδου και μηδενίζεται για 

την έναρξη της νέας επανάληψης. Αυτή η ουρά εξόδου b[ ] αποτελείται από (e — l)(c + 1) 

συνολικές θέσεις. Για να εξασφαλιστεί η επιθυμητή κατά περίπτωση καθυστέρηση, τα δεδο

μένα τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις της ουράς. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα του 

συσσωρευτή χ[ι] γράφεται στις θέσεις b[i(c — 1)], b[i(c — 1) + 1] , . . . , b[i(c — 1) + (e — 1)]. 

Για παράδειγμα, το χ[1] γράφεται στις b[c — 1], b[c],..., b[2(c — 1)], ενώ το x[c] γράφεται στις 

b[c(c — 1)], b[c(c — 1) + 1], . . . , b[(c — l)(c + 1)]. Κάθε διανυσματικό στοιχείο, που απλώς 

διέρχεται από ένα ΕΣ, γράφεται στη θέση b[c(c — 1)]. 

Όλα τα παραπάνω σχόλια ισχύουν και για τις περιπτώσεις e = 2, η οποία παρουσιά

στηκε προηγουμένως, και e = 1, η οποία είναι και η αρχική μορφή λειτουργίας της διάταξης. 

Προκύπτει, λοιπόν, η γενική μορφή των Επεξεργαστικών Στοιχείων που συμμετέχουν σε δια-

φυλλώσεις δεδομένων Γραμμικών ΕΣΔ, η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.6. Η διάταξη 

αυτή μπορεί να λειτουργήσει για διαφορετικές περιπτώσεις διαφυλλώσεων, ανάλογα με το μέ

γεθος του προβλήματος που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε σε ένα δεδομένο κύκλωμα. Η μόνη 
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for i = 1 to e 
if t\c = (i + l)\c then x[i] = x[i] + a j n * / j n 

/out = /[I] 
for i = 2 to c — 1 

for i = l to c 
if i\dV = [c(j - 1) + i - (c - l)}\cN then 

for s = 0 to c — 1 

ò[i(c - 1) + s] = x[i] 
x[i] = change = 0 

if t\cN = cj + 1 then change = 1 
if (change) then b[c(c - 1)] = b-m 

&out = b[l] 
for i = 2 to ( c - l ) ( c + l ) 

b[i - 1] = fc[i] 

Σχήμα 2.6: Διαφύλλωση Δεδομένων στην Γραμμική ΕΣΔ για c-slow Λειτουργία 

απαραίτητη εξωτερική προετοιμασία είναι η ενημέρωση των ΕΣ σχετικά με την τιμή του c 

και η οργάνωση των στοιχείων του πίνακα Α κατά τον απαραίτητο τρόπο διαφύλλωσης των 

δεδομένων του. 

Η παραπάνω μέθοδος παρουσιάστηκε για περιπτώσεις όπου Ν = cm. Η ισχύς της όμως 

παραμένει για κάθε πρόβλημα μεγέθους Ν, που υλοποιείται σε διάταξη m + 1 στοιχείων, όπου 

Ν > m. Σε μια τέτοια περίπτωση, εφαρμόζουμε c — 1 = \N/rn\ — 1 αναδιπλώσεις στο 

αρχικό διάγραμμα υπολογισμών, παίρνοντας ένα c-slow κύκλωμα, στο οποίο κάθε Επεξεργα

στικό Στοιχείο χρησιμοποιεί c διαφυλλωμένα ρεύματα δεδομένων, εκτός του τελευταίου, που 

χρησιμοποιεί τα εναπομείναντα N—(m — l)c. Το αναδιπλωμένο διάγραμμα υπολογισμών περι

λαμβάνει cN χρονικά βήματα ανά επανάληψη, ενώ τελικά προκύπτει μία διάταξη με Α = ra + 1 

κόμβους και συνολικό χρόνο εκτέλεσης Τ = c/ciV βήματα. 

2.2.2 Επαναχρησιμοποιήσιμες Συστολικές Διατάξεις για Πράξεις Πινά

κων* 

Μετά την παρουσίαση της Γραμμικής Επαναχρησιμοποιήσιμης Συστολικής Διάταξης, είναι 

λογικό να ακολουθήσει η επέκταση της σε δύο διαστάσεις, με σκοπό την υλοποίηση επανα

ληπτικών εξισώσεων μεταξύ πινάκων. Η ΕΣΔ για την περίπτωση πολλαπλασιασμού πινάκων 

* 

Τ. Η. Kaskalis, Κ. G. Margaritis, D. J. Evans, "Data Interleaving and c-slow Automata on Re-usable 

Systolic Arrays for Matrix Operations", Proc. Hellenic Conf. on Informatics, vol 2, pp. 791-801, 1995. 

T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis, D. J. Evans, "Data Interleaving and 2-slow Automata for Re-usable 

Systolic Arrays", Proc. Int. Conf. on Massively Parallel Computing Systems, IEEE Computer Society 

Press, pp. 280-286, 1996. 
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ορίστηκε στα [208, 209]. Ό π ω ς είναι αναμενόμενο, το κύριο πλεονέκτημα της είναι η δυ

νατότητα εκτέλεσης επαναληπτικών εξισώσεων πινάκων. Συγκεκριμένα, η Ε Σ Δ υλοποιεί 

εξισώσεις της μορφής 2.5-2.11, ενώ η προσθήκη πιο πολύπλοκων Ακραίων Επεξεργαστικών 

Στοιχείων, επιτρέπει την υλοποίηση και άλλων λειτουργιών, όπως είναι ο υπολογισμός της 

ρ-νόρμας ενός πίνακα ή η δημιουργία διαφόρων μορφών αναδιάταξης. 

Το Σχήμα 2.7 παρουσιάζει ένα παράδειγμα Ε Σ Δ που υλοποιεί την ακόλουθη επαναληπτική 

σχέση: 

X(k+l) = AX(k) + γ (272^ 

για ένα πρόβλημα τετραγωνικών πινάκων μεγέθους Ν = 4. Τα Επεξεργαστικά Στοιχεία πραγ

ματοποιούν συσσωρευτικά Βήματα Εσωτερικού Γινομένου, παίρνοντας δεδομένα εισόδου από 

πάνω και από αριστερά. Μόλις ολοκληρωθεί ο υπολογισμός ενός στοιχείου, το αποτέλεσμα 

προωθείται προς την éc\oho τόσο προς τα πάνω, όσο και προς τα αριστερά. Η άφιξη ενός στοι

χείου στο ΑΕΣ ακολουθείται από την πρόσθεση του αντίστοιχου y ·̂ και την ανακατεύθυνση 

του αποτελέσματος πίσω προς τη διάταξη. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία του πίνακα X ^ + 1 ) 

παράγονται τόσο στα κατακόρυφα όσο και στα οριζόντια ΑΕΣ. 

Μπορούμε να πούμε, λοιπόν, ότι το Σχήμα 2.7 είναι μία επέκταση του Σχήματος 2.1 

και προς τις δύο κατευθύνσεις. Από τη μία μεριά, μπορούμε να πούμε ότι κάθε γραμμή του 

Σχήματος 2.7 κατασκευάζει ανεξάρτητα ένα γινόμενο πίνακα-διανύσματος της μορφής: 

x f + 1 ) = A x f + y , - , i = l,2,...,N (2.73) 

όπου Χ = [ΧΙ |Χ2 | · · • |XJV] και Υ = [ΫΙΙΫ^Ι · · - \YN\- ^ π ( ^ T r ) v άλλη μεριά, μπορούμε να δούμε 

το Σχήμα 2.7 κατά στήλες, όπου δημιουργείται το γινόμενο: 

xf + 1 ) = X ( f c ) T a z + χ. , i = l,2,...,N (2.74) 

όπου Χ = [xi lxal . . . |x;v]T, A = [ a j a ^ l . . . \aN]T και Y = [ y j y j •.. \yN]T- Τ α σχόλια αυτά 

μας επιτρέπουν να καταλάβουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει τόσο στην κανονική, 

όσο και στην ανάστροφη μορφή του. 

Αν οι πίνακες Α και Χ^ εναλλαχθούν, τότε μπορούμε να υλοποιήσουμε εξισώσεις της 

μορφής 2.7, ενώ αν οι προσθέσεις των στοιχείων του πίνακα Υ πραγματοποιηθούν κατά την 

είσοδο των δεδομένων και όχι κατά την έξοδο τους, τότε υλοποιούνται οι Εξισώσεις 2.6 

και 2.8. Τέλος, η αντικατάσταση του πίνακα Α από τον X^h\ σε συνάρτηση με τα προηγούμενα 

σχόλια, επιτρέπουν την εφαρμογή των Εξισώσεων 2.9, 2.10 και 2.11. Ό π ω ς φαίνεται στο 

Σχήμα 2.7, οι απαιτήσεις της διάταξης σε χώρο είναι Α = (Ν+1)2 — 1 Επεξεργαστικά Στοιχεία 

και ο χρόνος που απαιτείται για μία ολοκληρωμένη λειτουργία είναι Τ = 2k(N + 1) κύκλοι 

Βήματος Εσωτερικού Γινομένου. 
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Διαφύλλωση Δεδομένων και. c-slow Κυκλώματα σε Πράξεις Πινάκων 

Η ιδέα της διαφύλλωσης των δεδομένων, που παρουσιάστηκε στην προηγουμένη ενότητα, εί

ναι δυνατόν να βρει εφαρμογή και στην περίπτωση πράξεων πινάκων. Αντιμετωπίζοντας το 

πρόβλημα του παραδείγματος του Σχήματος 2.7 βάσει της διάσπασης του σε Ν Γραμμικές 

ΕΣΔ τοποθετημένες κατακόρυφα (Εξίσωση 2.73), είναι εύχολο να καταλάβουμε ότι μπορούμε 

να εφαρμόσουμε ανάλογους μετασχηματισμούς με αυτούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

Συγκεκριμένα, το διάγραμμα υπολογισμών της πρώτης γραμμής ΕΣ του Σχήματος 2.7 είναι 

παρόμοιο με το διάγραμμα που παρουσιάστηκε στο Σχήμα 2.2. Χρησιμοποιώντας την ίδια 

μέθοοο επιλογής κομβικών στόχων και κομβικών πηγών, μπορούμε να δημιουργήσουμε το 

αναδιπλωμένο διάγραμμα υπολογισμών της πρώτης γραμμής του Σχήματος 2.7, όπου υποθέ

τουμε απλή αναδίπλωση των δεδομένων εισόδου. Το αποτέλεσμα αυτού του μετασχηματισμού 

φαίνεται στο Σχήμα 2.8.β. 

Σχήμα 2.8: Αναδιπλωμένο Διάγραμμα Υπολογισμών της ΕΣΔ 

Καταλαβαίνουμε ότι σε ένα συνολικό διάγραμμα υπολογισμών οι διαστάσεις θα είναι τώρα 

τρεις: δύο για τις στήλες και γραμμές του Σχήματος 2.7 και μία για τη διάσταση του χρόνου. 
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Η απλή αναδίπλωση που εφαρμόζουμε επηρεάζει τη μία διάσταση και αυτό γίνεται φανερό 

στην πιο αφαιρετική παρουσίαση του διαγράμματος υπολογισμών, που παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 2.8.α. Η νέα διάταξη που θα προκύψει από αυτόν τον μετασχηματισμό θα είναι ορθο

γώνια, πλέον, και θα περιλαμβάνει (Λ' + 1)(Ν/2 + 1) — 1 στοιχεία, από τα οποία τα βασικά 

Επεξεργαστικά Στοιχεία θα είναι Ν2/2. 
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Σχήμα 2.9: Διαφύλλωση Δεδομένων στην Ε Σ Δ 

Το Σχήμα 2.9 παρουσιάζει τη μορφή της μετασχηματισμένης διάταξης, στην οποία πα

ρατηρούμε τη διαφύλλωση των δεδομένων στο κατακόρυφο ρεύμα, ενώ το οριζόντιο ρεύμα 

παραμένει παρόμοιο με το αρχικό με τη διαφορά ότι τα στοιχεία επαναλαμβάνονται, αντικα

θιστώντας τα "0" του Σχήματος 2.7. 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.2. Αιαφύλλωση Δεδομένων στην ΕΣΛ 

Σχήμα 2.10: Διάγραμμα Υπολογισμών της Στήλης j = 1 

Για να δώσουμε την ολοκληρωμένη εικόνα της απλής διαφύλλωσης δεδομένων στην πε

ρίπτωση πράξεων πινάκων, παρουσιάζουμε και ένα παράδειγμα διαγράμματος υπολογισμών 

μιας από τις στήλες του Σχήματος 2.8.β, και συγκεκριμένα της πρώτης στήλης (j = 1). Στο 

Σχήμα 2.10 παρατηρούμε ότι τα δεδομένα που διατρέχουν το διάγραμμα από πάνω δεξιά προς 

κάτω αριστερά είναι τα διαφυλλωμένα στοιχεία των δύο πρώτων γραμμών του πίνακα A a t, 

a2, ενώ τα δεδομένα των κύκλων είναι τώρα τα στοιχεία του πίνακα X^k\ Έτσι λοιπόν, το 

διάγραμμα του Σχήματος 2.10 παρουσιάζει τον υπολογισμό των δύο πρώτων γραμμών του 

πίνακα X ( f c + 1 ): 

£ ( * + ΐ ) = χ(*)Τζι+Σι (2.75) 

χ ? + 1 ) = X ( f c ) T a 2 + y 2 (2.76) 

Γίνεται πλέον φανερή η διαφορά του διαγράμματος υπολογισμών των στηλών του αναδιπλω

μένου σχήματος σε σχέση με τις γραμμές. Στο Σχήμα 2.10, αν και δεν υπάρχουν "ανενεργά" 

χρονικά βήματα, η διάδοση των δεδομένων γίνεται χωρίς την επιβολή χρονικών καθυστερή

σεων. 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2,2. Διαφύλλωση Δεδομένων στην ΕΣΛ 

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά κίνηση των δεδομένων 

του Σχήματος 2.8 διαφέρει από την αντίστοιχη κίνηση του Σχήματος 2.10. Στην πρώτη περί

πτωση αναφερόμαστε στην αριστερά προς δεξιά κίνηση δεδομένων του Σχήματος 2.9 ενώ στην 

δεύτερη αναφερόμαστε στην πάνω προς κάτω κίνηση των δεδομένων. Το γενικό διάγραμμα 

υπολογισμών ενός συγκεκριμένου Επεξεργαστικού Στοιχείου δίνεται μέσω του συνδυασμού 

των δύο διαγραμμάτων που αφορούν τις στήλες και τις γραμμές του Σχήματος 2.9. Για πα

ράδειγμα, το διάγραμμα υπολογισμών του ΕΣ (1,1) προκύπτει από το συνδυασμό των δύο 

πρώτων στηλών των Σχημάτων 2.8 και 2.10, επάνω από τις οποίες διακρίνονται οι δείκτες 

ι — 1 και j = 1, που αφορούν το συγκεκριμένο Επεξεργαστικό Στοιχείο. Συγκρίνοντας τις 

δύο αυτές στήλες παρατηρούμε την εναλλαγή των δεδομένων μέσα και αριστερά των κύκλων. 

Επίσης, όσον αφορά τα στοιχεία που στέλνονται προς την έξοοο (τετράγωνα), οι δύο στήλες 

συμφωνούν στα στοιχεία Xu και Χ2\, καθώς αυτά παράγονται τοπικά στο ΕΣ (1,1), όποτε 

κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο να συμβεί τις ίδιες χρονικές στιγμές στα δύο διαγράμματα. 

Η νέα διάταξη επιτυγχάνει, με τη λειτουργία της σαν 2-slow κύκλωμα, την αύξηση του 

βαθμού αξιοποίησης των Επεξεργαστικών Στοιχείων σε επίπεδα της τάξης του 100%. Η 

απαιτούμενη επιφάνεια σχεδόν υποδιπλασιάζεται, καθώς από Α — (Ν + Ι) 2 — 1 που ήταν 

αρχικά, τώρα γίνεται Α = (Ν + 1)(Ν/2 + 1) — 1, χωρίς χρονική επιβάρυνση. Έτσι λοιπόν, το 

γινόμενο AT γίνεται περίπου kN3, το μισό δηλαδή από την περίπτωση της αρχικής διάταξης 

του Σχήματος 2.7. 

Η επέκταση του μετασχηματισμού για περιπτώσεις πολλαπλών διαφυλλώσεων, είναι πα

ρόμοια με την περίπτωση της Γραμμικής ΕΣΔ. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της οριζόντιας 

κίνησης των δεδομένων της διάταξης του Σχήματος 2.9, ισχύουν όλα όσα περιγράψαμε προη

γουμένως. Η μόνη διαφοροποίηση εντοπίζεται στη λειτουργία της κατακόρυφης κίνησης, όπου 

πρέπει να εισαχθούν ορισμένα βήματα καθυστέρησης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο σωστός 

συγχρονισμός των δεδομένων. Είδαμε ότι στην περίπτωση της 2-slow λειτουργίας δεν δη

μιουργούνται προβλήματα συγχρονισμού (Σχήμα 2.10). Μπορούμε να παρατηρήσουμε, όμως, 

ότι υπάρχουν χρονικές επικαλύψεις στα βήματα δημιουργίας των μερικών αποτελεσμάτων 

(t = 1, t = 3). Οι επικαλύψεις αυτές δημιουργούν προβλήματα συγχρονισμού για e > 2. 

Γενικά, όταν e στοιχεία υπολογίζονται από έναν κόμβο, υπάρχουν e — 1 επικαλύψεις δε

δομένων με τον γειτονικό του κόμβο, επιβάλλοντας μία χρονική καθυστέρηση e — 2 βημάτων. 

Επίσης, όπως έχουμε ήδη πει και προηγουμένως, αν ίΧ είναι η χρονική στιγμή ολοκλήρωσης 

μιας επανάληψης (ti\cN = 0), τότε το πρώτο στοιχείο χη έχει υπολογιστεί τη χρονική στιγμή 

ti — (e — 2). Για να φτάσει, επομένως, στο ΑΕΣ τη σωστή χρονική στιγμή (ίι + 1), πρέπει να 

υποστεί μια καθυστέρηση e — 2 χρονικών βημάτων. Όλα αυτά τα σχόλια, επιβεβαιώνουν την 

έλλειψη της ανάγκης καθυστερήσεων για e = 2, όπως διαπιστώσαμε στο Σχήμα 2.10. Επίσης, 

καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη μιας ουράς u[ ], σε κάθε ΕΣ, η οποία θα αναλαμβάνει την 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.2. Διαφύλλωση Δεδομένων στην ΕΣΛ 

for q = 1 to c 
if t\c=(q+l)\c then x[q\ = x[q] + d-m * f-m 

/out = ZW 
for g = 2 to e — 1 

f[q - 1] = /[<?] 
^out = ^in 
w[c - 1] = u i n 

for q = 1 to e 

if i\ciV = [c(j - 1) + q - (e - l)]\cN then 
for s = 0 to e — I 

b{q(c - 1) + s] = ar[g] 

u[c — 1] = x[ç] 
a; [g] = change = 0 

if t\cN = cj + 1 then change = 1 
if (change) then b[c(c — 1)] = ò^n 

W = èW 
for ç = 2 to ( c - l ) ( c + l ) 

% - 1] = % ] 
uout = UW 
for g = 2 to c — 1 

u[q - 1] = u[ç] 

Σχήμα 2.11: Διαφύλλωση Δεδομένων στην Ε Σ Δ για c-slow Λειτουργία 

εξομάλυνση του συγχρονισμού των κατακόρυφων δεδομένων και η οποία θα έχει c — 1 θέσεις. 

Η παρουσίαση του Επεξεργαστικού Στοιχείου της Ε Σ Δ , που λειτουργεί σαν c-slow κύκλωμα 

φαίνεται στο Σχήμα 2.11. 

Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε ότι στην Ε Σ Δ μπορούμε να υλοποιήσουμε διαφόρων 

μορφών επαναληπτικές εξισώσεις πινάκων μεγέθους Ν = cm. Απαιτούνται (iV + l ) ( m + l ) — 1 

κόμβοι και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε ckN Βήματα Εσωτερικού Γινομένου. Γενικά, 

μπορούμε να έχουμε πολλαπλές αναδιπλώσεις, είτε κατά γραμμές, είτε κατά στήλες, ενώ δεν 

υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος των πινάκων (π.χ. πολλαπλάσια του c) και στο είδος τους 

(π.χ. τετραγωνικοί). Η λειτουργία κάθε Επεξεργαστικού Στοιχείου περιλαμβάνει δύο ανεξάρ

τητα στον ορισμό τους κανάλια δεδομένων, ένα οριζόντιο και ένα κατακόρυφο. Το ένα από 

αυτά λειτουργεί ουσιαστικά χωρίς αλλαγές, με μόνη επιβάρυνση μία καθυστέρηση c — 2 χρο

νικών βημάτων, ενώ το άλλο ακολουθεί τις τροποποιήσεις που παρουσιάστηκαν στη γραμμική 

περίπτωση. Το διάγραμμα υπολογισμών ενός ΕΣ αποτελεί το συνδυασμό δύο διαγραμμάτων 

(γραμμής και στήλης), ενώ για τα Ακραία Επεξεργαστικά Στοιχεία οι τροποποιήσεις είναι 

τετριμμένες. 

^in "out 

' in 

Jout 

I 

b[(c 

f [ c -
x[c\ 

u[c — 

- 1 ) ( £ 

t 
1] 

1] 
: + l)] 

1 t 
^out u i n 

out 

74 



Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.2. Διαφύλλωση Δεδομένων στην ΕΣΔ 

Αναδιπλώσεις Δ υ ο Διαστάσεων σε Πράξεις Πινάκων 

Οι πολλαπλές αναδιπλώσεις, που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, αφορούν τη μία μόνο διά

σταση της Ε Σ Δ . Αποτέλεσμα ενός τέτοιου μετασχηματισμού είναι η κατασκευή διατάξεων, 

που στη γενική περίπτωση έχουν ορθογώνιο σχήμα. Με άλλα λόγια, η μία διάσταση της 

διάταξης παραμένει στα επίπεδα του μεγέθους του προβλήματος (Ν + 1). Τόσο από άποψη 

ομοιομορφίας, όσο και από άποψη γενίκευσης, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε την περίπτωση 

αναδιπλώσεων και προς τις δύο διαστάσεις του κυκλώματος. Βεβαίως δεν μπορούμε να περι

μένουμε αύξηση του βαθμού αξιοποίησης, καθώς ήδη έχει προσεγγιστεί το επιθυμητό ποσοστό 

100%. Το ουσιαστικό όφελος θα είναι η επίλυση προβλημάτων τυχαίου μεγέθους μέσω δια

τάξεων συγκεκριμένου μεγέθους. 

z u , ι Π 
£41 £41 £31 £ 3 1 £ 2 1 £ 2 1 £ 1 1 

- «11 
θ21 

- «24 

a n 
- a u 
«24 

- «23 
α 1 4 

- αΐ3 
0-2Ζ 

- 0,22 
«13 

- «12 
«22 

- α2ι 
αΐ2 
- αη 

Ö21 
~ θ24 
a n 

£ιι 
£12 £42 £42 £32 £32 £22 £22 £ l 2 £ ΐ 2 £42 

£43 £43 £33 £33 £23 £23 £13 £13 £43 £43 
£ 4 4 £34 £34 £24 £24 £14 £14 £44 £44 £34 

034 
«44 

«43 
«34 

«33 
Û43 

Ö42 
033 

Ö32 
α42 

«41 
«32 

Ö31 

α4ι 
«44 

ß31 
«34 

«44 
Ö43 

α 34 

LI a 
ο ρ 
1 τ 1 ί 
\ Ι \ 

— — Γ * 1 r-* 1 

1 τ 1 ί 
1 Ι y 

Π Γ ~ Τ Γ Ί 
Ι 1 - — _ ^ 

Σχήμα 2.12: Αναδίπλωση σε Δύο Διαστάσεις 

Έ ν α παράδειγμα διδιάστατης αναδίπλωσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.12. Για λόγους 

ευκρίνειας παραλείπονται τα στοιχεία του πίνακα Υ, τα οποία ακολουθούν τους δείκτες των 

στοιχείων που διατρέχουν τα ΑΕΣ. Παρατηρούμε ότι το οριζόντιο ρεύμα δεδομένων του Σχή-
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.2. Διαφύλλωση Δεδομένων στην ΕΣΑ 

ματος 2.12 είναι μία αναδιπλωμένη παραλλαγή του αντίστοιχου ρεύματος του Σχήματος 2.9. 

Κάθε ΕΣ επιφορτίζεται τώρα με τον υπολογισμό 4 στοιχείων του πίνακα Χ, που δημιουργούν 

έναν 2x2 υποπίνακα. Συγκεκριμένα, το ΕΣ (i,j) αναλαμβάνει τον υπολογισμό των στοιχείων 

%2i-l,2j-l, x2i,2j-l, x2i-l,2j, x2i,2j-

Δεδομένου ότι η διάταξη του Σχήματος 2.9 παρουσίαζε βαθμό αξιοποίησης της τάξης του 

100%, καταλαβαίνουμε ότι τα ΕΣ πρέπει πλέον να λειτουργούν με ακολουθιακό τρόπο, δι

πλασιάζοντας το συνολικό απαιτούμενο χρόνο υπολογισμού. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε, 

να φανταστούμε την ύπαρξη ενός Επεξεργαστικού Στοιχείου "διπλών" Βημάτων Εσωτερι

κού Γινομένου [165], ικανό να πραγματοποιεί δύο ΒΕΓ σε κάθε χρονικό βήμα. Μια τέτοια 

λειτουργία είναι ισοδύναμη με την ομαδοποίηση των υπολογισμών δύο γειτονικών, κατά την 

κατακόρυφη διάσταση, ΕΣ του Σχήματος 2.9. 

Η ακολουθιακή λειτουργία (ή η ομαδοποίηση) των υπολογισμών των ΕΣ επηρεάζει και 

το κατακόρυφο ρεύμα δεδομένων. Οι συνεχείς γραμμές του Σχήματος 2.12 συνδέουν δύο 

δεδομένα εισόδου, τα οποία συμπίπτουν στο ΕΣ (1,1) του Σχήματος 2.9. Κατ' αναλογία 

οι διακεκομμένες γραμμές συνδέουν εκείνα τα στοιχεία που συμπίπτουν στο ΕΣ (2,1) του 

Σχήματος 2.9 και υπολογίζεται από το ίδιο ΕΣ της νέας διάταξης του Σχήματος 2.12. Έτσι 

λοιπόν, προκύπτει προκύπτει μια δεύτερη διαφύλλωση στα κατακόρυφα δεδομένα εισόδου, η 

οποίο προέρχεται από τα αρχικά δεδομένα καθυστερημένα κατά μία χρονική μονάδα. 

Ο διδιάστατος αυτός μετασχηματισμός οδηγεί σε μια διάταξη με επιφάνεια Α = (Ν/2 + 

Ι) 2 — 1. Ο απαιτούμενος χρόνος υπολογισμών είναι τώρα Τ = AkN, διατηρώντας το γινόμενο 

AT στα βέλτιστα επίπεδα της τάξης του kN3. Εναλλακτικά, μπορούμε να πούμε ότι σε μια 

περίπτωση "διπλών" ΕΣ, η απαιτούμενη επιφάνεια διπλασιάζεται, με ταυτόχρονο υποδιπλα

σιασμό του απαιτούμενου χρόνου, διατηρώντας το γινόμενο τους και πάλι στα ίδια επίπεδα. 

Η λειτουργία των ΕΣ της διάταξης του Σχήματος 2.12 ακολουθεί παρόμοιους κανόνες 

με αντίστοιχες περιπτώσεις που συναντήσαμε προηγουμένως. Οι δύο κατευθύνσεις των δε

δομένων αντιμετωπίζονται ξεχωριστά, μέσω ουρών καθυστέρησης. Είναι πλέον φανερό ότι 

η διδιάστατη αναδίπλωση, που παρουσιάστηκε συνοπτικά, μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω και 

μάλιστα για διαφορετικούς βαθμούς διαφύλλωσης σε κάθε διάσταση. Έτσι, μπορούμε να 

ορίσουμε δύο τιμές cr και cc για τη διαφύλλωση των δεδομένων σε γραμμές και στήλες, αντί

στοιχα, οι οτιοίες δίνουν αναδιπλώσεις βαθμού cT — 1 και cc — 1. Τα cr και cc μπορούν γενικά 

να πάρουν οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1 και Ν, όπου Ν το μέγεθος το προβλήματος. Το γινό

μενο AT θα μένει σε κάθε περίπτωση σταθερό και ίσο με kN3, με μόνη εξαίρεση την αρχική 

τετριμμένη περίπτωση (cr = cc = 1), στην οποία θα είναι διπλάσιο. Αξίζει να παρατηρήσουμε 

ότι το ελάχιστο AT2 προκύπτει για απλή διαφύλλωση δεδομένων κατά τη μία μόνο διάσταση. 

Μία ειδική περίπτωση είναι αυτή κατά την οποία υλοποιούνται Ν — 1 αναδιπλώσεις κατά τη 

μία από τις δύο διαστάσεις. Τότε, καταλήγουμε σε μια γραμμική διάταξη, που υλοποιεί Ν 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.3. Επαναδιατάξιμος Συστολικός Τόρος 

διαφυλλωμένες διανυσματικές πράξεις. Με άλλα λόγια, σε μια διάταξη της μορφής που είδαμε 

στην προηγούμενη ενότητα εφαρμόζουμε επαναληπτικές εξισώσεις, όχι πλέον διανυσμάτων, 

αλλά πινάκων. 

2.3 Επαναδιατάξιμος Συστολικός Τόρος* 

Μετά την παρουσίαση της Επαναχρησιμοποιήσιμης Συστολικής Διάταξης και των μετασχη

ματισμών της, προχωρούμε στην πρόταση μιας δεύτερης Κανονικής Διάταξης Επεξεργαστών, 

που σαν στόχο της έχει και πάλι την αποδοτική υλοποίηση επαναληπτικών εξισώσεων της 

μορφής 2.5-2.11. Οι πίνακες Χ και Υ θεωρούνται διάστασης n x m (m = n για τις Εξισώ

σεις 2.9-2.11) και ο πίνακας Α διάστασης n χ η, για τις Εξισώσεις 2.5, 2.6 και πι χ m για 

τις Εξισώσεις 2.7, 2.8. 

Στόχος μας, τώρα, είναι να διατηρήσουμε το βέλτιστο γινόμενο AT σε επίπεδα της τάξης 

του kn3, όπως παρουσιάστηκε στην ΕΣΔ, αλλά να βελτιώσουμε τον συνολικό χρόνο εκτέλε

σης, επιτυγχάνοντας τιμές της τάξης του Τ ~ kn, βελτιώνοντας έτσι το γινόμενο AT2, που 

δίνει αξία στις χρονικές απαιτήσεις μιας υλοποίησης. Ταυτοχρόνως, η διαδικασία μετατρο

πής της διάταξης για την αλλαγή από ένα είδος επαναληπτικής εξίσωσης σε ένα άλλο, πρέπει 

να είναι απλή και άμεση. Πρέπει, με άλλα λόγια, η διάταξη να παρουσιάζει υψηλό βαθμό 

προσαρμοστικότητας. 

2.3.1 Κανονική Διάταξη Επεξεργαστών Δακτυλίου 

χ^ρχικά, θα παρουσιάσουμε το βασικό δομικό στοιχείο της προτεινόμενης διάταξης, το οποίο 

είναι μία διαφοροποιημένη έκδοση της κλασικής ΚΔΕ τοπολογίας δακτυλίου, που υλοποιεί 

πολλαπλασιασμούς πίνακα-διανύσματος [128, 202]. Το Σχήμα 2.13 παρουσιάζει την διαφο

ροποιημένη αυτή διάταξη, για δύο διανύσματα x και y, διάστασης η και έναν πίνακα ,4, 

διάστασης η χ η. Οι τέσσερις περιπτώσεις που εμφανίζονται στο Σχήμα 2.13 περιγράφουν τις 

υλοποιήσεις των Εξισώσεων 2.1-2.4, αντιστοίχως. 

Το σχήμα παριστάνει τη χρονική στιγμή όπου το διάνυσμα χ ^ έχει μόλις παραχθεί και ο 

υπολογισμός του x(fc+1) είναι έτοιμος να αρχίσει. Η όλη διαδικασία ξεκινά με την φόρτωση 

* 
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Σχήμα 2.13: Διαφοροποιημένη ΚΔΕ Δακτυλίου (η = 4) 

του χ ( 0 ) και του y. Η διάταξη, στη συνέχεια, ξεκινά να λειτουργεί σαν να έχει μόλις παραχθεί 

το χ(°). Αρχικά, ας εστιάσουμε την προσοχή μας στις περιπτώσεις του Σχήματος 2.13.α 

και 2.13.γ. Κάθε ΕΣ i, i € {1, 2 , . . . , η}, χρησιμοποιεί τα στοιχεία α,-j, για το Σχήμα 2.13.α, 

και üji για το Σχήμα 2.13.γ, καθώς και τα Xj , j Ε {1, 2, . . . , η}, για να υπολογίσει το 

"( + Το τελευταίο χ^ , ,^^ ^ ^ αντίστοιχο στοιχείο χ2· ' '. Το τελευταίο Xj , που διέρχεται μέσα από το ΕΣ, είναι στην 

πραγματικότητα το α̂  ' (j = i), και ο υπολογισμός του χ· ολοκληρώνεται. Σε εκείνο το 

χρονικό βήμα, το ΕΣ i αντί να προωθήσει στα αριστερά του το στοιχείο χ\ που δέχθηκε 

από τα δεξιά του κατά το προηγούμενο χρονικό βήμα, το αντικαθιστά με το χ\ , που έχει 

μόλις υπολογίσει, οπότε και μια καινούρια επανάληψη ξεκινά. Όσον αφορά τα στοιχεία του 

διανύσματος y, δεδομένου ότι η έναρξη ενός νέου επαναληπτικού βήματος δεν προϋποθέτει την 

πρόσθεση κάποιου προηγούμενου μερικού αθροίσματος, προσθέτουμε το αντίστοιχο στοιχείο 

Di, εξαλείφοντας την ανάγκη ύπαρξης δεύτερου αθροιστή μέσα στο ΕΣ. 

Η μόνη διαφορά των περιπτώσεων των Σχημάτων 2.13.β και 2.13.δ, σε σχέση με όσα ανα

φέρθηκαν μόλις τώρα, εντοπίζεται στο πρώτο Βήμα Εσωτερικού Γινομένου μιας επανάληψης. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου βήματος υπολογισμού του χ ^ + 1 ) τα δεδομένα που πρόκειται 
(k) 

να χρησιμοποιήσει το ΕΣ i για το ΒΕΓ, που θα εκτελέσει, είναι τα Xj , y3 και α^ (α,β για 

το Σχήμα 2.13.δ), όπου j = (i — 1) mod n + 1. Και πάλι δεν υπάρχει προηγούμενο μερικό 

άθροισμα, οπότε προστίθενται τα στοιχεία Xj και yj πριν τον πολλαπλασιασμό με το α ·̂ (ή 
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dji). Επίσης, προωθείται το αποτέλεσμα της άθροισης χ^ + % προς τα δεξιά, αντί για το 

στοιχείο Xj . Τα υπόλοιπα βήματα λειτουργίας παραμένουν τα ίδια με προηγουμένως. 

Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση των Εξισώσεων 2.2 και 2.4 απαιτεί 

μόνο την διαφορετική αρχική φόρτωση του διανύσματος y και την ύπαρξη ενός bit ελέγχου για 

τον διαχωρισμό τους από τις υλοποιήσεις των Εξισώσεων 2.1 και 2.3. Τα σχόλια αυτά ισχύουν 

και για τις περιπτώσεις επαναληπτικών πράξεων πινάκων, που πρόκειται να ακολουθήσουν. 

Έτσι λοιπόν, στα επόμενα θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε Εξισώσεις της μορφής 2.5, 2.7 

και 2.9, δεδομένου ότι οι υπόλοιπες περιπτώσεις προκύπτουν με άμεσο τρόπο. 

Οι απαιτήσεις, σε χώρο, της διάταξης του Σχήματος 2.13 είναι Α = n Επεξεργαστικά 

Στοιχεία, ενώ ο χρόνος που χρειάζεται για να παραχθεί το διάνυσμα x(fc+1) είναι Τ = (k + 3)n 

ΒΕΓ. Στο τελευταίο αποτέλεσμα έχουν συμπεριληφθεί οι χρόνοι φόρτωσης και εκφόρτωσης 

των δεδομένων, μέσω του οριζόντιου διαύλου. Είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και άλλοι τρό

ποι αρχικοποίησης, επιβαρύνοντας, όμως, τις επικοινωνιακές απαιτήσεις της διάταξης. Σαν 

αποτέλεσμα, καταλήγουμε σε ένα γινόμενο AT της τάξης: 

ÄT = (k + 3)n3 (2.77) 

ενώ ο βαθμός αξιοποίησης του συστήματος είναι: 

U = — ~ (2.78) 
1 + ϊ 

Η ευθεία επέκταση της ΚΔΕ δακτυλίου, που παρουσιάστηκε, σε δύο διαστάσεις, οδηγεί 

σε ένα τοροειδές σχήμα που υλοποιεί τον αλγόριθμο του Cannon [37, 202]. Το Σχήμα 2.14 

παρουσιάζει την υλοποίηση της εξίσωσης: 

Ζ = ΑΧ + Υ (2.79) 

για τους n χ n πίνακες Α, Χ, Υ και Ζ. Στο σχήμα παριστάνεται η χρονική στιγμή, όπου 

έχουν φορτωθεί οι Α, Χ, Υ και η διάταξη είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη λειτουργία της (όλα 

τα ΕΣ ταυτοχρόνως). 

Η τοροειδής αυτή διάταξη, όταν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για επαναληπτικές πράξεις πινά

κων, παρουσιάζει δύο ουσιαστικά μειονεκτήματα. Όπως γίνεται φανερό από το Σχήμα 2.14, 

τα στοιχεία α^ φορτώνονται ταυτοχρόνως για την έναρξη ενός νέου υπολογισμού. Αυτό 

το γεγονός επιβάλλει τον περιορισμό ο πίνακας Α να παραμένει σταθερός για όλα τα επα

ναληπτικά βήματα, αν θέλουμε να αποφύγουμε την μεγάλη επικοινωνιακή επιβάρυνση της 

φόρτωσης η 2 στοιχείων ταυτοχρόνως. Επίσης, παρατηρούμε ότι το τέλος του υπολογισμού 

της Εξίσωσης 2.79, μετά από n βήματα, δημιουργεί προβλήματα στην άμεση έναρξη ενός νέου 
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Σχήμα 2.14: Επέκταση σε Δύο Διαστάσεις Διαφοροποιημένης ΚΔΕ Δακτυλίου 

υπολογισμού. Κάθε ΕΣ (i, j) θα έχει υπολογίσει το αντίστοιχο ζ^ (x\j για την περίπτωση 

μας), αλλά αν προωθήσει στις εξόδους του το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με τα όσα είπαμε πα

ραπάνω, δεν θα ανταποκρίνεται με το στοιχείο που πρέπει να δεχθούν σαν είσοοο τα γειτονικά 

του ΕΣ. 

2.3.2 Επαναδιατάξιμος Συστολικός Τόρος 

Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, που παρουσιάζει η διάταξη του Σχήματος 2.14, όσον 

αφορά περιπτώσεις επαναληπτικών εξισώσεων, προτείνονται οι δύο ακόλουθες τροποποιήσεις. 

Αρχικά, θα χρησιμοποιηθούν ΕΣ παρόμοια με αυτά της μηχανής i-Warp [201], στοιχεία δηλαδή 

που περιλαμβάνουν 4 κανάλια εισόδου και 4 κανάλια εξόδου. Επίσης, οι επικοινωνιακές δια

συνδέσεις των ΕΣ θεωρούνται επαναδιατάξιμες. Ο όρος επαναδιατάξιμες δεν σημαίνει ότι το 

δίκτυο διασύνδεσης των ΕΣ μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια των υπολογισμών, διότι κάτι τέ

τοιο θα παραβίαζε την απαίτηση της κανονικότητας των χρησιμοποιούμενων διατάξεων. Αυτό 

που σημαίνει πραγματικά, είναι ότι το δίκτυο διασύνδεσης μπορεί να οριστεί βάσει ορισμένων 

προκαθορισμένων επιλογών κατά τη φάση της αρχικοποίησης, ενώ κατά την υλοποίηση ενός 

επαναληπτικού αλγορίθμου παραμένει σταθερό. 

Στην προτεινόμενη λύση του Επαναδιατάξιμου Συστολικού Τόρου (ΕΣΤ) αποδίδουμε 2 

κανάλια εισόδου και 2 κανάλια εξόδου στο οριζόντιο ρεύμα δεδομένων, ενώ τα υπόλοιπα 

δύο επικοινωνιακά κανάλια αποδίδονται στο κατακόρυφο ρεύμα. Το ένα οριζόντιο και το ένα 
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κατακόρυφο κανάλι της διάταξης παραμένουν πάντοτε σταθερά και ακολουθούν την τοπολογία 

του Σχήματος 2.14. Κάθε ένα από τα άλλα δυο κανάλια μπορούν να δημιουργήσουν μία από 

δύο προκαθορισμένες τοπολογίες, οι οποίες θα παρουσιαστούν παρακάτω. Τα κανάλια αυτά 

εξυπηρετούν τον σωστό διαμοιρασμό των δεδομένων κατά την έναρξη κάθε νέας επανάληψης. 

θ α ασχοληθούμε με την παρουσίαση του οριζόντιου καναλιού, αλλά τα ίδια σχόλια ισχύουν 

και για την κατακόρυφη διάσταση. Στην περίπτωση της μίας από τις δύο τοπολογίες, την οποία 

θα ονομάζουμε "ευθεία διασύνδεση", κάθε ΕΣ (i,j) συνδέεται με απλό τρόπο με τους γείτονες 

του. Δηλαδή, δέχεται δεδομένα εισόδου από το ΕΣ (ζ — 1, j>) και στέλνει δεδομένα εξόδου 

στο Ε Σ (z' + l,j). Όσον αφορά τα στοιχεία της πρώτης και τελευταίας γραμμής, το ΕΣ (l,j) 

δέχεται είσοίίο εξωτερικά και το ΕΣ (n,j) απορρίπτει το ίίεοομένο εξόδου του. Τέλος, κατά τη 

διάρκεια του πρώτου Βήματος Εσωτερικού Γινομένου, τα δεδομένα εισόδου της προηγούμενης 

χρονικής στιγμής προωθούνται στο στατικό οριζόντιο κανάλι. 

Η δεύτερη πιθανή τοπολογία, η οποία θα ονομάζεται "διασύνδεση ανάμιξης", μεταφέρει τα 

στοιχεία x\j , που μόλις έχουν υπολογιστεί, στα σωστά ΕΣ, έτσι ώστε να ξεκινήσει ένα νέο 

επαναληπτικό βήμα. Μόλις το Ε Σ (i,j) ολοκληρώσει τον υπολογισμό του χ\0• , μεταδίδει το 

δεδομένο αυτό στο ΕΣ (l,j), όπου: 

l = (i-j + l) mod π + 1 (2.80) 

και δέχεται, αντίστοιχα, είσοοο από το ΕΣ (l',j), όπου: 

(l'-j + l)modn + l = i (2.81) 

Η συνάρτηση: 

f(i) = (i-j + 1) mod n+ 1 , ie{l,2,...,n] (2.82) 

είναι στην πραγματικότητα μία συνάρτηση μετάθεσης στο σύνολο {1, 2 , . . . , η}, σαν μέλος 

της κλάσης των συναρτήσεων: 

f(i) = (ι + c) mod n + 1 , i e {1,2, . . . , η} (2.83) 

για κάθε ακέραια σταθερά c. Η απόδειξη αυτής της πρότασης είναι άμεση. Ας υποθέσουμε ότι 

υπάρχουν z, z' G {1, 2 , . . . , η}, τέτοια ώστε /(ζ) = /(ζ7)· Τότε ισχύει: 

/(Ο = /(Ο 
=Φ- (i + c) mod η + 1 = (ζ7 + c) mod η + 1 

=*• [(ζ + c) - (ζ7 + c)] mod η = 0 

=^ (ζ — ζ7) mod η = 0 

= > • ζ = ζ 7 
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δεδομένου ότι: 

Τέλος, επειδή: 

0 < i < η 

0 < ι' < n 
-η < ι — ι < η 

(ι + c) mod η E { 0 , 1 , . . . , η — 1} 

=> (i + c) m o d n + 1 Ε {1,2, . . . , π } 

=» /(i )e{l ,2,. . . ,n} 

η f(i) αποδεικνύεται ότι είναι μία συνάρτηση μετάθεσης στο σύνολο {1, 2 , . . . , η}. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των τοπολογιών διασύνδεσης, μπορούμε επίσης να προ

σθέσουμε τα ακόλουθα. Η "ευθεία διασύνδεση" μεταφέρει δεδομένα κατά τη διάρκεια όλων 

των χρονικών βημάτων. Τα δεδομένα που μεταφέρονται είναι στην πραγματικότητα τα στοι

χεία του πίνακα Α, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης επανά

ληψης, θ α μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η διάταξη εξυπηρετεί κυρίως το κατακόρυφο κανάλι 

δεδομένων, όπου τα στοιχεία α -̂ του πίνακα A^k+l"> ταξιδεύουν, ενώ υπολογίζεται ο πίνακας 

Xlk+l)_ Μπορούμε να διαπιστώσουμε από το Σχήμα 2.14 ότι όλα τα α^ στοιχεία φορτώνο

νται ταυτοχρόνως κατά την έναρξη ενός νέου υπολογισμού. Καταλαβαίνουμε, επομένως ότι 

όταν ξεκινά μία καινούρια επανάληψη (ο χ ( Α + 1 ) υπολογίστηκε και ξεκινά ο υπολογισμός του 

χ Ο + 2 ) ^ κάθε ΕΣ έχει το σωστό α^· , που χρειάζεται το γειτονικό του στοιχείο, οπότε και 

του το μεταδίδει μέσω του στατικού καναλιού. Ό σ ο ν αφορά τη "διασύνδεση ανάμιξης", αυτή 

αξιοποιείται κατά την πρώτη χρονική στιγμή κάθε επανάληψης (ο υπολογισμός του X(k+21 ξε

κινά), μεταδίδοντας τα στοιχεία x\j + ' κατά τον σωστό τρόπο. Το στατικό κανάλι παραμένει 

ανενεργό κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού βήματος. 

Το Σχήμα 2.15 αναπαριστά την υλοποίηση της Εξίσωσης 2.5 για m — η = 4 στον Επανα-

διατάξιμο Συστολικό Tòpo. Το Σχήμα 2.15.α παρουσιάζει τα στατικά επικοινωνιακά κανάλια, 

καθώς και την ευθεία διασύνδεση της κατακόρυφης διάστασης. Οι διακεκομμένες γραμμές 

αντιστοιχούν στην οριζόντια διασύνδεση ανάμιξης, η οποία παρουσιάζεται λεπτομερώς στο 

Σχήμα 2.15.β, για τις 4 γραμμές της διάταξης. Το στατικό κανάλι παριστάνεται από την 

εξωτερική γραμμή, ενώ η διασύνδεση ανάμιξης παριστάνεται από την εσωτερική γραμμή. Το

νίζεται ότι η αρίθμηση των Επεξεργαστικών Στοιχείων ακολουθεί τους δείκτες των στοιχείων 

Xij που παράγουν και όχι την θέση τους στην συνολική διάταξη. 

2.3.3 Διαγράμματα Υπολογισμών και Γενικά Σχόλια 

Ας εστιάσουμε την προσοχή μας στο Σχήμα 2.15, με σκοπό να παρουσιάσουμε το διάγραμμα 

υπολογισμών της διάταξης. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται και η ορθή της λειτουργία. 
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Σχήμα 2.15: Επαναδιατάξιμος Συστολικός Τόρος (n = 4) 

Καταλαβαίνουμε ότι, όπως και στην περίπτωση της ΕΣΔ της προηγούμενης ενότητας, το 

διάγραμμα υπολογισμών θα είναι τρισδιάστατο, δεδομένου ότι ο "χώρος" αποτελεί τις δύο 

διαστάσεις και ο χρόνος την τρίτη. 

Ένα αφαιρετικό τρισδιάστατο διάγραμμα υπολογισμών παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.16. 

Για να δημιουργήσουμε ένα πιο λεπτομερές αλλά ταυτοχρόνως κατανοητό διάγραμμα, θα 

επικεντρωθούμε σε μία μόνο γραμμή του Σχήματος 2.15, και συγκεκριμένα στη γραμμή 1. 

Έτσι λοιπόν, το Σχήμα 2.17 παρουσιάζει τη λειτουργία των τεσσάρων ΕΣ κατά τη διάρκεια 

της (k + 1) και (k + 2) επανάληψης. 

Κάθε κύκλος αντιπροσωπεύει ένα Επεξεργαστικό Στοιχείο. Υπάρχουν δύο οριζόντια επι

κοινωνιακά κανάλια, με το στατικό κανάλι να εμφανίζεται πάνω από το κανάλι ανάμιξης. Η 

έξ,οοος του δεξιότερου ΕΣ αποτελεί την ζίσοοο του αριστερότερου ΕΣ, δεδομένης της το-

ροειδούς διάταξης του κυκλώματος. Σε κάθε χρονική στιγμή, εκείνο το οριζόντιο κανάλι, 

που παραμένει ανενεργό, παριστάνεται με διακεκομμένες γραμμές. Διαπιστώνουμε ότι κατά 

τη διάρκεια (η — 1) βημάτων μιας επανάληψης, το στατικό κανάλι αξιοποιείται, ενώ κατά τη 

83 



Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.3. Επαναοιατάςιμος Συστολικός Τόρος 

Χρόνος 

Μετάδοση των 
(k + 1) 

στοιχείων χ\-

Μετάδοση των 
(k) στοιχείων χ · . ' 

Στήλες Επανάληψη στοιχείων χ\/ 

Σχήμα 2.16: Αφαιρετικό Διάγραμμα Υπολογισμών 
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Σχήμα 2.17: Διάγραμμα Υπολογισμών του ΕΣΤ (Γραμμή #1) 

84 



Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.3. Επαναδιατάξιμος Συστολικός Τόρος 

χρονική στιγμή έναρξης μιας νέας επανάληψης χρησιμοποιείται το κανάλι ανάμιξης. Οι σκια

σμένες περιοχές του Σχήματος 2.17 αναπαριστούν τις αντίστοιχες σκιασμένες περιοχές του 

Σχήματος 2.16. 

Αναφορικά με την κατακόρυφη επικοινωνία, τα δεδομένα που διέρχονται μέσα από κάθε 

ΕΣ εμφανίζονται πάνω και κάτω από κάθε κόμβο. Το στατικό κανάλι εμφανίζεται στα αρι

στερά, ενώ το κανάλι ευθείας διασύνδεσης είναι το δεξιό. Μπορούμε να διαπιστώσουμε την 
(fe) / / (fe-t-l) ' ' ' Λ/1 , Λ\ t 

αντικατάσταση των α\3 στοιχείων απο τα α ·̂ , κατά τη χρονική στιγμή 4(/c + l) (σκιασμένη 

περιοχή), όταν στο αριστερό (στατικό) κανάλι εξόδου εμφανίζεται το δεδομένο εισόδου της 

προηγούμενη χρονικής στιγμής, που προέρχεται από το δεξιό (ευθείας διασύνδεσης) κανάλι 

εισόδου. Ταυτοχρόνως, το δεδομένο εξόδου του δεξιού καναλιού δεν χρησιμοποιείται και 

απορρίπτεται. 

Μπορούμε να γενικεύσουμε τα παραπάνω σχόλια, με σκοπό να συμπεριλάβουμε και τις 

περιπτώσεις των υπόλοιπων τύπων επαναληπτικών εξισώσεων. Η διαφορά που προκύπτει από 

την πρόσθεση των στοιχείων του πίνακα Υ', πριν τη φάση του πρώτου πολλαπλασιασμού, έχει 

ήδη συζητηθεί προηγουμένως. Η Εξίσωση 2.5 υλοποιείται με τον καθορισμό της ευθείας δια

σύνδεσης του κατακόρυφου καναλιού (στοιχεία πίνακα Α) και της διασύνδεσης ανάμιξης του 

οριζόντιου καναλιού (στοιχεία πίνακα Χ). Η Εξίσωση 2.7 υλοποιείται κατά τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο, χρησιμοποιώντας τους ανάστροφους πίνακες Χτ, Ατ και Υτ. Τέλος, η Εξίσωση 2.9 

απαιτεί τη διασύνδεση ανάμιξης και κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, όπου ο ανάστροφος 

πίνακας Χτ χρησιμοποιείται. Η τελευταία αυτή περίπτωση, προφανώς, καταργεί την ανάγκη 

για τροφοδότηση εξωτερικής εισόδου, κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών βημάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω σχόλια, διαπιστώνουμε ότι κατά την οριζόντια 

κατεύθυνση, ο μοναδικός τύπος διασύνδεσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτός της ανάμιξης. 

Το γεγονός αυτό προκύπτει από την επαναληπτική φύση των υλοποιούμενων εξισώσεων. Σαν 

αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την μόνιμη εφαρμογή της διασύνδεσης ανάμιξης 

στο κανάλι αυτό. Αντιθέτως, όμως, προτείνουμε τη δυνατότητα επαναδιάταξης και για την 

κατεύθυνση αυτή, τόσο για λόγους κανονικότητας και ομοιομορφίας, όσο και για τη διατή

ρηση της δυνατότητας να υλοποιούνται απλές πράξεις πολλαπλασιασμού πινάκων μέσω της 

προτεινόμενης διάταξης. Αν εφαρμόσουμε την ευθεία διασύνδεση και στις δύο διαστάσεις, 

μπορούμε να υλοποιούμε πράξεις πινάκων της μορφής: 

Z{k) = A(k)x(k) + γ ( 2 > 8 4 ) 

Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση, τα αποτελέσματα κάθε ολοκλη

ρωμένης λειτουργίας πολλαπλασιασμού πρέπει πρώτα να εξάγονται, πριν ξεκινήσει κάποιος 

νέος υπολογισμός. Ο Πίνακας 2.2 παρουσιάζει συνοπτικά τα όσα συζητήθηκαν παραπάνω, 

σημειώνοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε επιμέρους περίπτωσης. 
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Πίνακας 2.2: Τρόποι Διασύνδεσης για την Υλοποίηση Διαφόρων Τύπων Εξισώσεων 

Η μετάβαση από έναν τύπο υπολογισμού σε έναν άλλο περιλαμβάνει τρεις βασικές λει

τουργίες. Αρχικά, ορισμένες αναστροφές πινάκων απαιτούνται για την εφαρμογή των Εξι

σώσεων 2.7-2.11. Ειδικά για τις Εξισώσεις 2.9-2.11 είναι πιθανό κάτι τέτοιο να μην είναι 

αναγκαίο, δεδομένου ότι οι αρχικές συνθήκες των πινάκων Χ και Υ είναι συχνά απλές και 

συμμετρικές (π.χ. Χ^ = Ι και Υ = 0). Από την άλλη μεριά, για την υλοποίηση των Εξισώ

σεων 2.6, 2.8, 2.10 και 2.11, απαιτείται η άθροιση των στοιχείων του πίνακα Υ πριν τον πρώτο 

πολλαπλασιασμό, κάτι που προϋποθέτει την αποστολή μίας νέας εντολής λειτουργίας προς τη 

διάταξη. Τέλος, απαιτείται ένας επανακαθορισμός της διασύνδεσης των επικοινωνιακών κανα

λιών όταν μεταπηδούμε μεταξύ των ακόλουθων υποσυνόλων των επαναληπτικών εξισώσεων: 

{2.5,2.6,2.7,2.8}, {2.9,2.10,2.11} και {2.84}. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τις χωρικές και χρονικές απαιτήσεις του ΕΣΤ, διαπιστώνουμε 

ότι για μία επιφάνεια Α = η2 ΕΣ, επιτυγχάνεται χρόνος Τ = (k + 3) η « kn ΒΕΓ, συνυπολο

γίζοντας το χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης της διάταξης. Τα δεδομένα αυτά δίνουν: 

AT = (k + 3)ns^kn3 (2.85) 

AT2 = {k + 3)2n4 % fcV (2.86) 
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και, ακολούθως, βαθμό αξιοποίησης: 

U = —^ « 100% (2.87) 

για αρκετά μεγάλες τιμές του k. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι προσεγγίζονται ικανοποιητικά 

οι βέλτιστες θεωρητικές τιμές χώρου και χρόνου, που είναι αντίστοιχα η2 και kn. 

Συγκρίνοντας τον ΕΣΤ με άλλες παρόμοιες διατάξεις μπορούμε να πούμε τα παρακάτω. 

Η κανονική διάταξη πολλαπλασιασμού πινάκων τύπου R [123], αν και επιδεικνύει ελκυστικές 

τιμές χώρου και χρόνου, δεν ικανοποιεί την απαίτηση της επαναληπτικότητας. Όλα τα ενδιά

μεσα αποτελέσματα ενός επαναληπτικού βήματος πρέπει να εξαχθούν από τη διάταξη και να 

επανεισαχθούν, αυξάνοντας δραματικά τις πραγματικές χρονικές απαιτήσεις. Ταυτοχρόνως 

αυξάνονται και οι επικοινωνιακές απαιτήσεις, καθώς η όλη διαδικασία απασχολεί τον υπολο

γιστή φιλοξενίας, για τη διεκπεραίωση της. Η ΚΔΕ εξαγωνικής διασύνδεσης [141] (τύπου Η), 

από την άλλη μεριά, υλοποιεί επαναληπτικές εξισώσεις σε χρόνο της τάξης του O(kn). Το βα

σικό της μειονέκτημα, όμως, εντοπίζεται στο πλήθος των ΕΣ, τα οποία είναι Α = 3η(η—1) + 1, 

δηλαδή 0(2>η2), ενώ ταυτοχρόνως απαιτεί και την χρησιμοποίηση στοιχείων καθυστέρησης για 

την ορθή της λειτουργία. Τέλος, η ΕΣΔ με την εφαρμογή απλής διαφύλλωσης, όπως είδαμε 

προηγουμένως, επιδεικνύει ένα ικανοποιητικό γινόμενο: 

τι 
AT = 2(Ä + 2)n(n + l ) ( - + l) ^ kn3 (2.88) 

Zi 

Ο απαιτούμενος χρόνος, όμως, τώρα είναι: 

Τ = 2(k + 2)π « 2kn (2.89) 

και δεδομένου ότι, στις πιο πολλές περιπτώσεις, το βάρος δίνεται στις χρονικές απαιτήσεις, 

διαπιστώνουμε σημαντικά μεγαλύτερη τιμή: 

AT2 « 2&V (2.90) 

σε σχέση με την Εξίσωση 2.86. Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι το κύριο πλεονέκτημα του 

ΕΣΤ, για περιπτώσεις επαναληπτικών εξισώσεων πινάκων, είναι η ταυτόχρονη διατήρηση χα

μηλών απαιτήσεων, τόσο στο επίπεδο του χώρου, όσο και στο επίπεδο του χρόνου, αποδίδο

ντας μάλιστα τιμές πολύ κοντά στις θεωρητικά βέλτιστες. Το τίμημα που πληρώνουμε, από 

την άλλη μεριά, είναι οι αυξημένες απαιτήσεις της επικοινωνιακής πολυπλοκότητας, η οποία 

αν συνυπολογιστεί στις χωρικές απαιτήσεις, αυξάνει τη συνολική αποδιδόμενη τιμή. 
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2.3.4 Παραδείγματα Υλοποιήσεων 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του ΕΣΤ, θα δώσουμε δύο παραδείγματα υλοποιήσεων επα

ναληπτικών εξισώσεων της μορφής που είδαμε στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου. Στην 

περίπτωση της επίλυσης γραμμικών συστημάτων, μέσω της μεθόδου lADR, απαιτείται η χρήση 

μιας διάταξης ΕΣΤ (η + Ι ) 2 Επεξεργαστικών Στοιχείων, όπου π το μέγεθος του αρχικού 

προβλήματος. 

Τότε, για την επίλυση της Εξίσωσης 1.38 καθορίζουμε την ευθεία διασύνδεση για την κα

τακόρυφη διάσταση και την διασύνδεση ανάμιξης για την οριζόντια και εισάγουμε τον αρχικό 

πίνακα Χ^°\ Μετά από n — 1 επαναλήψεις, ο πίνακας R έχει υπολογιστεί και ακολουθεί 

η επαναδιάταξη της κατακόρυφης διασύνδεσης κατά την μορφή ανάμιξης. Με τα δεδομένα 

που έχουν διατηρηθεί στα ΕΣ και μετά από k επαναλήψεις ολοκληρώνεται ο υπολογισμός της 

Εξίσωσης 1.41. Βεβαίως, αν βρισκόμασταν στην περίπτωση όπου ρ = 0, απλά θα αρχικο

ποιούσαμε τη διάταξη για R = Ρ και θα ξεκινούσαμε αμέσως τη δεύτερη φάση υπολογισμών. 

Οι τιμές για τον χώρο, τον χρόνο και τον βαθμό αξιοποίησης της προτεινόμενης λύσης είναι 

αντίστοιχα: 

Α = (η + 1)2 (2.91) 

Τ = [(n-l) + k + 2](n + l) (2.92) 

U = ^ (2.93) 

1 + (η - 1) + k 

Συγκρίνοντας την λύση αυτή με μια πιθανή υλοποίηση της Εξίσωσης 1.47, μπορούμε να πούμε 

ότι, αν ο πίνακας R θεωρείται με κάποιο τρόπο δεδομένος, το πρόβλημα λύνεται σε 0(π) χώρο 

και 0(2kn) χρόνο σε μια ΚΔΕ της μορφής του Σχήματος 2.13. Προφανώς, η αδυναμία υπο

λογισμού του R αποτελεί μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης, ενώ αξίζει να διαπιστώσουμε 

τις μειωμένες απαιτήσεις σε χώρο εις βάρος της χρονικής καθυστέρησης. Το τελευταίο σχό

λιο αντικατοπτρίζει την γνώστη περίπτωση βελτίωσης ενός χαρακτηριστικού με ταυτόχρονη 

επιβάρυνση ενός άλλου, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής της μιας ή της άλλης προσέγγισης, 

ανάλογα με το υπάρχον υλικό. 

Με παρόμοιο τρόπο λύνεται και το πρόβλημα του εκθετικού ενός πίνακα. Για την υλο

ποίηση των Εξισώσεων 1.62 και 1.66, ακολουθούμε την ίδια ακολουθία διασυνδέσεων, όπως 

και προηγουμένως. Η πρώτη επαναληπτική πράξη ολοκληρώνεται σε k επαναλήψεις, ενώ για 

την έναρξη της δεύτερης, εκτός από την αναδιάταξη της κατακόρυφης διασύνδεσης απαιτείται 

και η φόρτωση ενός νέου πίνακα Υ = 0, πριν ξεκινήσει η φάση των Ι επαναλήψεων, που 

ολοκληρώνει την πράξη. Τέλος, η περίπτωση υλοποίησης του εκθετικού δίνει τις ακόλουθες 
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τιμές χώρου, χρόνου και βαθμού αξιοποίησης: 

Α = η2 (2.94) 

Τ = {k + l + A)n (2.95) 

U = 3 _ _ (2.96) 

2.4 Πλέγμα με Διαύλους Επικοινωνίας 

2.4.1 Περιγραφή Αρχιτεκτονικής 

Οι δύο προηγούμενες ενότητες παρουσίασαν δύο προτάσεις αποδοτικής υλοποίησης επαναλη

πτικών εξισώσεων πινάκων. Το κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν η κατά βάση πλεγματοειδής 

διάταξη των Επεξεργαστικών Στοιχείων. Κάτι τέτοιο είναι, βεβαίως, αναμενόμενο καθώς η 

γενική τοπολογία πλέγματος αποτελεί μία από τις ιδανικότερες πλατφόρμες ανάπτυξης αλγο

ρίθμων που περιλαμβάνουν πίνακες [202]. 

Και οι δύο περιπτώσεις αποτελούν επεκτάσεις της πλεγματοειδούς διάταξης με την πρό

σθεση περαιτέρω επικοινωνιακών καναλιών. Στο ίδιο σκεπτικό κινείται και η τρίτη πρόταση 

αποδοτικής υλοποίησης επαναληπτικών εξισώσεων πινάκων. Διατηρείται η τοπολογία πλέγ

ματος και επεκτείνεται με επικοινωνιακά κανάλια, που διατρέχουν τις γραμμές και τις στήλες 

μιας Κανονικής Διάταξης Επεξεργαστών. 

Η πρόσθεση γενικών καναλιών, που βελτιώνουν την επικοινωνία των ΕΣ σε ένα πλέγμα, 

αποτελεί πεδίο μεγάλης ερευνητικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια [1, 3, 28, 40, 45, 50, 

92, 111, 139, 140, 142, 143, 144, 154, 168, 225, 256, 257]. Κάτω από τη γενική ονομασία 

"Δίκτυα Εκπομπής" συναντούμε το Μοντέλο Επικοινωνίας Εκπομπής (Broadcast Commu

nication Model - BCM) [50, 139, 140, 257], το Πολυκαναλικό Δίκτυο Εκπομπής (Multi

Channel Broadcast Network - MCBN) [153, 256], το Επαναδιατάξιμο Δίκτυο (Reconfig

urable Network - RN) [3, 40, 111, 142, 143, 144, 154, 168, 225], το Πλέγμα Υπολογιστών με 

Πολλαπλή Εκπομπή (Mesh Connected Computers with Multiple Broadcasting - MCCMB) 

[1, 28, 197], το Γενικευμένο Πλέγμα Υπολογιστών με Πολλαπλούς Διαύλους (Generalized 

Mesh Connected Computers with Multiple Buses - GMCCMB) [45], το Πλέγμα Υπολογι

στών με Υπερδιαύλους Εκπομπής (Mesh Connected Computers with Hyperbus Broadcast

ing - MCCHB) [92], το Δίκτυο Υπερδιαύλων Εκπομπής (Hyper-Bus Broadcast Network -

HBBN) [237], το Υπέρ-Πλέγμα (Hypermesh) [193, 232] και το Υπερ-Πλέγμα Κατανεμημένων 

Σταυρωτών Διακοπτών (Distributed Crossbar Switch Hypermesh - DCSH) [150, 193]. Η 

πρόταση μας μπορεί να θεωρηθεί σαν μια τροποποιημένη έκδοση του MCCMB, δεδομένου ότι 

εξυπηρετεί την ευκολότερη υλοποίηση της διάταξης. 
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ι/?7 ixYi/fi^y7 

Σχήμα 2.18: Πλέγμα Υπολογιστών με Πολλαπλή Εκπομπή - MCCMB 

Το μοντέλο MCCMB περιλαμβάνει ένα πλέγμα Επεξεργαστικών Στοιχείων, στο oitoio 

έχει προστεθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας σε κάθε γραμμή και στήλη του πλέγματος. Η γε

νική του μορφή παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.18. Κάθε ΕΣ επικοινωνεί με τους γείτονες του, 

ενώ είναι και σε θέση να παράγει δεδομένα εξόδου στους διαύλους εκπομπής γραμμής ή στή

λης. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαβαστούν από τα υπόλοιπα ΕΣ της αντίστοιχης γραμμής 

και στήλης. Δεν προβλέπεται εξωτερική ρύθμιση του ελέγχου των καναλιών εκπομπής, αλλά 

προϋποτίθεται τέτοια σχεδίαση των εφαρμοζόμενων αλγορίθμων, ώστε να αποφεύγεται η προ

σπέλαση ενός διαύλου από δύο ΕΣ ταυτοχρόνως. 

Ένα μεγάλο πλήθος αλγορίθμων έχει παρουσιαστεί πρόσφατα, για την αποδοτική επίλυση 

υπολογιστικών προβλημάτων πάνω σε πλέγματα με πολλαπλή εκπομπή. Στις περιπτώσεις αυ

τές περιλαμβάνονται θέματα επεξεργασίας εικόνας [145, 197, 205], αλγορίθμων ορατότητας 

[19], υπολογιστικής γεωμετρίας [14, 18, 20, 21, 29, 187, 188, 204], υπολογισμών ημιομάδων 

[10, 16, 42, 204], ταξινόμησης [15], πολλαπλής αναζήτησης [18], βελτιστοποίησης [41] και επι

λογής [17, 42, 204]. Η εκτεταμένη έρευνα, όμως, δεν είναι το μοναδικό πλεονέκτημα του 

MCCMB. Το μοντέλο αυτό έχει αποδειχθεί ότι υλοποιείται αποδοτικά σε VLSI και χρησι

μοποιείται σε παραλλαγές του από υπάρχοντα υπολογιστικά συστήματα, όπως τα AMT DAP 

500 [197], Finite Element Machine [28], GRID [215] και YUPPIE [154]. 

Εστιάζοντας στο πρόβλημα των Επαναληπτικών Εξισώσεων 2.1-2.11, μπορούμε να προ

τείνουμε μια διαφοροποιημένη έκδοση του MCCMB, που διατηρεί τα πλεονεκτήματα του και 

επιτρέπει την ευκολότερη υλοποίηση και επέκταση του. Η τοπολογία Πλέγματος με Διαύλους 

Επικοινωνίας (ΠΔΕ) παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.19. 
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Σχήμα 2.19: Πλέγμα με Διαύλους Επικοινωνίας 

Κάθε Επεξεργαστικό Στοιχείο περιλαμβάνει 2 εισόδους και 4 εξόδους, μειώνοντας τις 

απαιτήσεις σε Είσοδο/Έξοδο, σε σχέση με τις προηγούμενες προτάσεις. Σε κάθε χρονική 

στιγμή εκτελεί ένα Βήμα Εσωτερικού Γινομένου, κατά τη γνωστή διαδικασία. Τα δεδομένα 

που δέχεται από αριστερά και επάνω, τα προωθεί δεξιά και κάτω, αντίστοιχα. Μόλις ολο

κληρώσει τον υπολογισμό του στοιχείου, για το οποίο είναι υπεύθυνο, εξάγει το αποτέλεσμα 

προς τους οριζόντιους και κατακόρυφους γενικούς διαύλους επικοινωνίας, μηδενίζοντας τον 

συσσωρευτή του για να ξεκινήσει μια νέα επανάληψη. Όπως θα φανεί και στα διαγράμματα 

υπολογισμών που ακολουθούν, ο συγχρονισμός των δεδομένων είναι τέτοιος, ώστε ποτέ δύο 

ΕΣ να μην χρειάζεται να προσπελάσουν τον ίδιο γενικό δίαυλο την ίδια χρονική στιγμή. Βρι

σκόμαστε, επομένως, σε συμφωνία με την απαίτηση του μοντέλου MCCMB, που αναφέρθηκε 

παραπάνω. 
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2.4.2 Λειτουργία και Διαγράμματα Υπολογισμών 

Ό π ω ς βλέπουμε στο Σχήμα 2.19, για μια διάταξη η 2 ΕΣ, ένα σύνολο 2η πολυπλεκτών ελέγχει 

τη ροή των δεδομένων, που εισέρχονται στην Κ Δ Ε , χωρίς να εισάγει καθυστερήσεις. Το 

σχήμα αναπαριστά την έναρξη υπολογισμού της εξίσωσης: 

X(k+D = A(k)X(k) + Υ ( 2 > 9 η 

για ένα τετραγωνικό πρόβλημα μεγέθους n — 4. Τα στοιχεία του πίνακα Υ βρίσκονται ήδη 

αποθηκευμένα στα ΕΣ και προστίθενται σαν μερικό άθροισμα κατά τη φάση της έναρξης κάθε 

νέας επανάληψης, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της προηγούμενης ενότητας. 

Οι πολυπλέκτες ρυθμίζονται έτσι ώστε να εισάγουν τα δεδομένα του πίνακα Χ^ (αρι

στερά) και Α^ (επάνω). Μόλις ολοκληρώνεται η εισαγωγή κάθε γραμμής του χ(°\ ο αντί

στοιχος πολυπλέκτης (κατακόρυφη διάσταση) αλλάζει κατάσταση, εισάγοντας στη διάταξη τα 

περιεχόμενα του γενικού διαύλου επικοινωνίας. Οι οριζόντιοι πολυπλέκτες παραμένουν αμε

τάβλητοι, εισάγοντας συνεχώς τα στοιχεία του πίνακα A^k\ Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι 

οι κατακόρυφοι γενικοί δίαυλοι επικοινωνίας δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση 

της Εξίσωσης 2.97. θ α μπορούσαμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στην περίπτωση του μοντέλου 

πλέγματος με διαύλους γραμμής, κάτι το οποίο συναντάται επίσης στη βιβλιογραφία [74]. Εί

ναι εύκολο να καταλάβουμε ότι η περίπτωση αυτή καλύπτει γενικότερα τις Εξισώσεις 2.5-2.8, 

ενώ οι κατακόρυφοι γενικοί δίαυλοι επικοινωνίας αξιοποιούνται στην υλοποίηση των Εξισώ

σεων 2.9-2.11. Επίσης, οι Εξισώσεις 2.1-2.4 μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν από μια διάταξη 

παρόμοια με την πρώτη γραμμή του Σχήματος 2.19. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται, 

επομένως, σαν ένα απλό υποσύνολο της υλοποίησης επαναληπτικών εξισώσεων πινάκων. Ανα

φέρονται στην ουσία σε ένα μη τετραγωνικό πρόβλημα, όπου η μία διάσταση του πίνακα Χ^ 

είναι μοναδιαία. 

Μόλις ολοκληρώνεται ο υπολογισμός του στοιχείου x\j , από το Ε Σ (i,j), το αποτέλε

σμα γράφεται στους γενικούς διαύλους επικοινωνίας και αποτελεί την είσοοο του ΕΣ ( l , j ) , 

μέσω του πολυπλέκτη, κατά το επόμενο χρονικό βήμα. Τα παραπάνω σχόλια γίνονται φανερά 

στο χρονικό διάγραμμα υπολογισμών του Σχήματος 2.20, όπου παρουσιάζεται η λειτουργία 

της πρώτης γραμμής του Σχήματος 2.19 για 8 χρονικά βήματα. Ακολουθούμε, δηλαδή, πα

ρόμοια παρουσίαση με προηγουμένως, δεδομένου ότι το συνολικό διάγραμμα υπολογισμών 

έχει 3 διαστάσεις. Και πάλι η οριζόντια διάσταση αντιπροσωπεύει το χώρο (Γραμμή 1) και η 

κατακόρυφη το χρόνο. 

Μέσα στους κύκλους παρουσιάζονται τα στοιχεία του πίνακα Α, που διατρέχουν κάθε ΕΣ, 

ενώ μέσα στα τετράγωνα εμφανίζονται τα στοιχεία της στήλης χ\ , που διαδίδονται κατά τις 

διαγώνιες γραμμές (πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά). Ανάμεσα σε κάθε γραμμή του Σχή

ματος 2.20 φαίνεται ο οριζόντιος δίαυλος επικοινωνίας, στον οποίο γράφουν διαδοχικά τα 
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Σχήμα 2.20: Διάγραμμα Υπολογισμών της Γραμμής 1 του Π Δ Ε 
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αποτελέσματα τους τα διάφορα ΕΣ, καθώς ολοκληρώνουν τους υπολογισμούς τους. Διακρί

νεται καθαρά ότι σε κάθε γραμμή μόνον ένα ΕΣ προσπελαύνει το δίαυλο, ο οποίος με τη σειρά 

του τροφοδοτεί το ΕΣ (1,1) με δεδομένα, σε κάθε χρονική στιγμή. Γίνεται, επομένως, προ

φανής η σωστή τροφοδότηση και περαιτέρω διάδοση των νέων χ\χ\ μέσω του γενικού διαύλου 

επικοινωνίας. 

Για να είναι ολοκληρωμένη η παρουσίαση του διαγράμματος υπολογισμών, παρουσιάζουμε 

και την περίπτωση της λειτουργίας μιας στήλης του Σχήματος 2.19. Σύμφωνα με τα προη

γούμενα, ένα τέτοιο διάγραμμα παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όταν αναπαριστά τη λει

τουργία του ΠΔΕ κατά την υλοποίηση της εξίσωσης: 

X{k+l) = X(k)X{k) + γ (2Q8^ 

καθώς τότε αξιοποιείται και ο κατακόρυφος δίαυλος επικοινωνίας, μέσω των πολυπλεκτών. 

Στο Σχήμα 2.21 παρουσιάζεται η λειτουργία της στήλης 1, με σύμβολα που βρίσκονται σε 

πλήρη αναλογία με το Σχήμα 2.20. Πλέον δεν υπάρχουν στοιχεία α^, καθώς στη θέση τους 
(k) 

βρίσκονται τα αναγκαία χ\^ , που προέρχονται από τους οριζόντιους γενικούς διαύλους επι

κοινωνίας. Η λειτουργία αυτή τονίζεται μέσω της ύπαρξης του συμβόλου των οριζόντιων 

διαύλων, που τροφοοοτούν τους κόμβους του Σχήματος 2.21. Προφανώς, αυτό συμβαίνει 

διότι όλα τα ΕΣ της στήλης 1 του Σχήματος 2.19 τροφοδοτούνται από τους αντίστοιχους 

πολυπλέκτες. Από την άλλη μεριά, ανάμεσα σε κάθε γραμμή του Σχήματος 2.21 παρουσιάζε

ται ο κατακόρυφος δίαυλος της πρώτης στήλης της διάταξης, στον οποίο γράφουν διαδοχικά 

τα αποτελέσματα τους τα διάφορα Επεξεργαστικά Στοιχεία. Και πάλι διακρίνουμε τη σωστή 

ακολουθία προσπέλασης του διαύλου, καθώς και την ολοκλήρωση των υπολογισμών των στοι

χείων κατά τη χρονική στιγμή που απαιτούνται, ώστε να διατηρείται η συνεχής λειτουργία της 

διάταξης. 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή της λειτουργίας του Πλέγματος με Διαύλους Επικοινω

νίας, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι εξισώσεις που προϋποθέτουν την άθροιση των Χ και Υ 

πριν την έναρξη κάθε επανάληψης (Εξισώσεις 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11) δεν είναι άμεσα 

υλοποιήσιμες από τη διάταξη του Σχήματος 2.19. Το γεγονός αυτό μπορούμε να το ερ

μηνεύσουμε σαν το τίμημα που πρέπει να πληρωθεί για χάρη της απλότητας της ΚΔΕ και 

της ομοιομορφίας όλων των ΕΣ μεταξύ τους (έλλειψη Ακραίων Επεξεργαστικών Στοιχείων). 

Από την άλλη μεριά, μπορούμε να προτείνουμε μια τροποποιημένη έκδοση του ΠΔΕ, που θα 

ικανοποιεί και τις περιπτώσεις των εξισώσεων αυτών. 

Συγκεκριμένα, μπορούμε να προσθέσουμε μία ακόμη είσοδο στα στοιχεία της πρώτης στή

λης και πρώτης γραμμής του Σχήματος 2.19, από την οποία θα τροφοδοτούμε τα yij και θα 

συντελείται η απαραίτητη πρόσθεση πριν τη χρησιμοποίηση του κάθε νέου χ\^\ που εισέρχε

ται στα ΕΣ (l, j) και ( i l ) . Το αποτέλεσμα της άθροισης θα είναι αυτό που θα προωθείται 
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Κεφ. 2: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΕΕΠ 2.4. Πλέγμα με Διαύλους Επικοινωνίας 

προς τις εξόδους του ΕΣ, ώστε να διαδοθεί προς τα υπόλοιπα στοιχεία της διάταξης. Έτσι 

ουσιαστικά, δημιουργούμε ΑΕΣ με ελαφρά διαφοροποιημένη εσωτερική δομή, στα οποία ει

σέρχονται οι γραμμές ή οι στήλες του πίνακα Υ κατά τρόπο όμοιο με αυτόν που παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 2.7 της Ε Σ Δ , χωρίς βέβαια την ενδιάμεση ύπαρξη μηδενικών στοιχείων. 

Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι με μία σχετική επιβάρυνση των 2η από το σύνολο των 

η2 ΕΣ, καταλήγουμε σε μια διάταξη που υλοποιεί το σύνολο των Εξισώσεων 2.1-2.11, κατά 

τρόπο άμεσο και προφανή. Τα φανερά πλεονεκτήματα του Πλέγματος με Δίαυλους Επικοινω

νίας είναι η ομοιομορφία (ιδίως αν χαλαρώσουμε την απαίτηση ύπαρξης ΑΕΣ) και η απλότητα 

των ΕΣ. Η πολυπλοκότητα του δικτύου διασύνδεσης κυμαίνεται σε λογικά επίπεδα, ενώ ο 

τρόπος λειτουργίας του Π Δ Ε διαφέρει ελάχιστα από τους κλασικούς αλγορίθμους, που εφαρ

μόζονται στην πλειονότητα των Κ Δ Ε [56]. Το μοντέλο MCCMB, στο οποίο βασίζεται, έχει 

αποτελέσει πλατφόρμα έρευνας σε πολλά και διαφορετικά πεδία, ενώ η αποδοτική υλοποίηση 

του έχει αποδειχθεί και στην πράξη. Από την άλλη μεριά, το Π Δ Ε αυξάνει δραματικά τις 

δυνατότητες επέκτασης μιας πιθανής υλοποίησης, σε σχέση με το MCCMB. Κανένα ΕΣ δεν 

δέχεται είσοοο από τους γενικούς διαύλους επικοινωνίας, παρά μόνο παράγει ές\οοο σ' αυτούς. 

Τα φαινόμενα παρασιτικής χωρητικότητας, επομένως, μειώνονται δραματικά, αφού οδηγείται 

μόνον η άσοοος ενός πολυπλέκτη από τον κάθε δίαυλο. Άρα, η επέκταση της διάταξης επι

βαρύνεται αποκλειστικά από την χωρητικότητα του μετάλλου που υλοποιεί αυτόν καθ' εαυτόν 

τον δίαυλο, δίνοντας τη δυνατότητα για την κατασκευή πραγματικά μεγάλων, σε πλήθος ΕΣ, 

διατάξεων. 

Τέλος, για λόγους σύγκρισης με τις προηγούμενες προτάσεις, καταγράφουμε τις τιμές της 

επιφάνειας, του χρόνου, των γινομένων τους και του βαθμού αξιοποίησης του Πλέγματος με 

Διαύλους Επικοινωνίας, για ένα τετραγωνικό πρόβλημα μεγέθους η: 

Α = η2 (2.99) 

Τ = (k + 2)n (2.100) 

AT = (k + 2)n3 (2.101) 

AT2 = {k + 2fni (2.102) 

U = — ^ (2.103) 

1 + k 
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Κεφάλαιο 3 

Κατασκευή και Προσομοίωση 

Πρωτοτύπων στο Περιβάλλον Ptolemy 

Συχνά στην πράξη απαιτείται η δημιουργία ή η προσομοίωση μιας καινούριας μορφής ή πα

ραλλαγής μιας Κανονικής Διάταξης Επεξεργαστών με τρόπο γρήγορο, αλλά ταυτοχρόνως 

αξιόπιστο. Στόχος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η δοκιμή μιας προτεινόμενης αρχιτεκτο

νικής πριν αυτή δοθεί για μαζική παραγωγή. Ο απλούστερος τρόπος δημιουργίας τέτοιων 

πρωτοτύπων είναι μέσω Computer Aided Design εργαλείων. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει 

ήδη μια μεγάλη ποικιλία τέτοιων εργαλείων, αυτά συνήθως προσανατολίζονται σε λεπτομερείς 

σχεδιασμούς VLSI, προσφέροντας χαμηλά επίπεδα αφαίρεσης, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη 

κυκλωμάτων. Εστιάζοντας στη δημιουργία πρωτοτύπων ΚΔΕ, τα υπάρχοντα εργαλεία είναι 

συνήθως σε πειραματικό στάδιο, χωρίς καθιερωμένα πρότυπα, ενώ πολλές φορές δεν προ

σφέρονται από τους δημιουργούς τους, ή τουλάχιστον είναι πολύ ούσχολο να αποκτηθούν 

[5, 54, 61, 129, 170, 173, 190]. Ακόμη, η επαλήθευση της ορθής λειτουργίας μιας καινούριας 

ΚΔΕ συχνά γίνεται μέσω παραδοσιακών γλωσσών προγραμματισμού ή μέσω συμβολομετα-

φραστικών προγραμμάτων ειδικά ανεπτυγμένων για τέτοιους σχοτϊούς [132, 238]. Αυτές οι 

προσεγγίσεις, όμως, δεν αντικατοπτρίζουν την εσωτερική οργάνωση των δομικών τμημάτων 

που συνθέτουν ένα κύκλωμα. 

Εδώ, επιχειρούμε να παρουσιάσουμε έναν γραφικό τρόπο σχεδιασμού, προσομοίωσης και, 

πιθανώς, υλοποίησης Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον 

Ptolemy, το οιζοίο αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Berkeley [207]. Η 

επιλογή του Ptolemy βασίστηκε στο χαρακτηριστικό του να συνδυάζει το υψηλό επίπεδο 
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Κεφ. 3: Κατασκενή-Προσομοίωση Πρωτοτύπων 3.1. Το Περιβάλλον Ptolemy 

σχεδιαστικής αφαίρεσης με τη δυνατότητα παραγωγής Hardware Description Language αυτο

μάτως, οδηγώντας μέχρι πραγματικές VLSI υλοποιήσεις, μέσω άλλων διαθέσιμων εργαλείων 

[30, 184, 210, 226]. 

Το περιβάλλον Ptolemy προσφέρει την δυνατότητα να σχεδιαστούν και να προσομοιωθούν 

διαφόρων τύπων ψηφιακά ή αναλογικά κυκλώματα για ποικίλες υλοποιήσεις. Προφανώς, δικός 

μας στόχος είναι να υλοποιήσουμε τις αρχιτεκτονικές που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο και οι οποίες προσανατολίζονται σε επαναληπτικές εξισώσεις πινάκων. Τέλος, πρέ

πει να επισημάνουμε το γεγονός ότι στην ανάπτυξη που ακολουθεί προσανατολιζόμαστε προς 

μία γρήγορη και φιλική προς το χρήστη μέθοδο κατασκευής πρωτοτύπων, που θα προσφέρει 

τη δυνατότητα να προσομοιώσουμε και να διορθώσουμε (debug) ένα κύκλωμα, επιτρέποντας 

την άμεση και σωστή διαπίστωση της τελικής πολυπλοκότητας κατασκευής καθώς και την 

πρόβλεψη του απαιτούμενου εμβαδού σε μια ενδεχόμενη υλοποίηση. 

3.1 Το Περιβάλλον Ptolemy 

Ο πυρήνας του Ptolemy αποτελείται από μία συμπαγή δομή τμημάτων λογισμικού, πάνω στην 

οποία μπορούν να χτιστούν εξειδικευμένα σχεδιαστικά περιβάλλοντα, που ονομάζονται πεδία. 

Τα πεδία αυτά μπορούν να λειτουργήσουν σε δύο καταστάσεις: 

Προσομοίωση: Ένας δρομολογητής ξεκινά τμήματα κώδικα κατά τέτοια σειρά, ώστε να 

βρίσκονται σε συμφωνία με το μοντέλο υπολογισμού. 

Παραγωγή Κώδικα: Τμήματα κώδικα κάποιας προεπιλεγμένης γλώσσας συναρμολογού

νται, δημιουργώντας ένα ή περισσότερα προγράμματα, που υλοποιούν κάποια συνάρτηση 

ή αρχιτεκτονική. 

Η χρήση αντικειμενοστραφούς λογισμικού επιτρέπει στα διάφορα πεδία να επικοινωνούν, χω

ρίς να απαιτείται ο καθορισμός των χαρακτηριστικών τους. Έτσι, επιτρέπεται η δημιουργία 

διαφόρων υποσυστημάτων, τα οποία μπορούν να εμφωλιαστούν δημιουργώντας δενδρικές δο

μές. Όπως θα φανεί και παρακάτω, η ιεραρχική αυτή δομή αποτελεί τη σημαντικότερη, ίσως, 

ευκολία για τον καθορισμό, την προσομοίωση και τη σύνθεση ετερογενών τμημάτων. 

Γενικά, το περιβάλλον Ptolemy αποτελεί μία ευέλικτη πλατφόρμα πάνω στην οποία μπο

ρούν να δημιουργηθούν, με τρόπο απλό και άμεσο, διαφόρων μορφών πρωτότυπα. Υπάρχουν 

πολλά παραδείγματα ανεπτυγμένων πρωτοτύπων, συμπεριλαμβάνοντας γραφικές περιγραφές 

εφαρμογών επεξεργασίας σημάτων [33, 34, 35, 36, 134, 135], μοντελοποίηση δικτύων επικοι

νωνίας μέσω διακριτών γεγονότων [39, 79], σχεδιασμό κυκλωμάτων σε επίπεδο καταχωρητών, 
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Κεφ. 3: Κατασκευή-Προσομοίωση Πρωτοτύπωχ 3.1. Το Περιβάλλον Ptolemy 

Process Networks 
Dynamic Dataflow 
Boolean Dataflow 
Synchronous Dataflow 

MDSDF) Multidimensional SDF 

DE ) Discrete Event 

Synchronous Reactive 

Finite State Machine 

Σχήμα 3.1: Τα Πεδία του Ptolemy 

περιβάλλοντα σύνθεσης [23, 24, 25, 203] καθώς και σχεδιαστικά προγράμματα που βοηθούν 

την ανάπτυξη πρωτοτύπων υλικού/λογισμικού [109]. 

Αν και η πλειοψηφία των χρηστών περιορίζεται σε ένα μόνο περιβάλλον, το Ptolemy συν

δυάζει ποικίλα περιβάλλοντα σύνθεσης και προσομοίωσης παραδειγμάτων. Αποτελεί λογι

σμικό τρίτης γενιάς, υποστηρίζοντας ετερογενείς περιγραφές συστημάτων, σχεδιασμό και 

τροσομοίωση. Επίσης, εκτός από τη συνήθη χρήση του ιεραρχικού τρόπου σχεδιασμού για 

λόγους απλότητος, αξιοποιεί τις ιεραρχικές του δομές για να επιτρέψει τη συνεργασία δια

φορετικών μοντέλων υπολογισμού. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενοποιημένο περιβάλλον προ-

^ραμματισμού, που επεκτείνει τη φιλοσοφία ανάπτυξης και προσομοίωσης κυκλωμάτων έως 
cr) γρήγορη παραγωγή πρωτοτύπων σύνθετων συστημάτων. 

Κάθε μοντέλο προγραμματισμού στο Ptolemy ονομάζεται πεδίο (domain). Η παρούσα 

ακόνα των πεδίων, που παρέχονται από το Ptolemy, παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1 Μία 

χπό τις πιο δουλεμένες και ώριμες, από πλευρά λειτουργικότητας, περιπτώσεις πεδίων αποτε-

νεί το Synchronous Dataflow (SDF) πεδίο. Αυτό χρησιμοποιείται ιδιαίτερα αποτελεσματικά 

fia την ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων. Άλλα πεδία είναι επίσης τα Boolean 

dataflow (BDF), Dynamic Dataflow (DDF), Process Networks (PN), Multidimensional SDF 

MDSDF), Discrete Event modeling (DE), Synchronous Reactive (SR) και Finite State Ma

inine (FSM). Εδώ θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο πεδίο SDF για να αναπτύξουμε πρω-

:ότυπα υψηλού επιπέδου. 

Τα αναφερθέντα πεδία ανήκουν στην κατηγορία προσομοίωσης, όπως είδαμε και παραπάνω. 

1 άλλη κατηγορία πεδίων είναι αυτή της παραγωγής κώδικα και εμφανίζονται στην σκιασμένη 

:εριοχή του Σχήματος 3.1. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι, ενώ στην πρώτη κατηγορία είναι δυνατή 

) άμεση εκτέλεση-προσομοίωση του κυκλώματος, στην δεύτερη κάτι τέτοιο δεν προκύπτει 

πτευθείας. Αντί για την άμεση προσομοίωση παίρνουμε τμήματα κώδικα, τα οποία μπορούν 
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Κεφ. 3: Κατασκευή-Προσομοίωση Πρωτοτύπων 3.1. Το Περιβάλλον Ptolemy 

Universe 

Σχήμα 3.2: Τυπική Εικόνα ενός Universe στο Ptolemy 

στη συνέχεια να εκτελεστούν είτε μέσω συμβολομεταφραστικών προγραμμάτων, είτε μέσω 

της εφαρμογής τους πάνω σε συγκεκριμένες μηχανές. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να παράγουμε 

κώδικα C, assembly κώδικα για την οικογένεια Motorola 56000 DSP καθώς και VHDL κώδικα 

[22, 95]. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, σε προηγούμενες εκδόσεις του Ptolemy (π.χ. 0.5.2) 

υποστηρίζονταν και η παραγωγή κώδικα sproc [229] και silage [226]. Οι εκδόσεις αυτές 

παραμένουν διαθέσιμες και μπορούν να αξιοποιηθούν, αν κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό. 

Στο Ptolemy η συνολική περιγραφή ενός συστήματος προκύπτει από τη σύνθεση μικρότε

ρων τμημάτων που ονομάζονται blocks. Αυτά τα blocks καλούνται σε επίπεδο εκτέλεσης από 

τον δρομολογητή (scheduler) και ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους, ενώ ο δρομολογη-

τής καθορίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις των διασυνδεδεμένων τμημάτων. Από την πλευρά 

του χρήστη, υπάρχουν δύο τύποι blocks: το star και το galaxy. To star βρίσκεται στο 

κατώτερο επίπεδο της ιεραρχίας, υπό την έννοια ότι υλοποιείται μέσω κώδικα που γράφεται 

από τον χρήστη. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα μεγάλο πλήθος από προγραμματισμένα 

stars προσφέρεται ήδη μέσω της βιβλιοθήκης του Ptolemy. To galaxy αποτελεί εκείνο το 

block που περιέχει stars και, ενδεχομένως, άλλα galaxies. To galaxy είναι, επομένως, η δομή 

που περιγράφει και εξασφαλίζει την ιεραρχική οργάνωση της προσομοίωσης. Τέλος, το uni

verse, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ή εφαρμογή. Το Σχήμα 3.2 παρουσιάζει την 

αφαιρετική εικόνα ενός universe, που αποτελείται από stars και galaxies. 

Το γραφικό πρόγραμμα που επιτρέπει την σχεδίαση των διαφόρων εφαρμογών στο Ptolemy 

είναι το Ptolemy Interactive Graphical Interface (pigi). Με το pigi ο χρήστης αναπτύσσει 

εφαρμογές διασυνδέοντας εικόνες με γραφικό τρόπο, με αποτέλεσμα το όλο περιβάλλον να 

είναι φιλικό και ταυτοχρόνως λειτουργικό. Ένα σύνολο από universes μπορεί να κατασκευα

στεί και καθένα από αυτά να αποτελεί και μια διαφορετική εφαρμογή. Όπως έχει ήδη γίνει 

κατανοητό, κάθε universe περιέχει μια ιεραρχική δομή από galaxies και stars, με τα τελευταία 

να αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους κάθε σχεδίασης. 
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Κεφ. 3: Κατασκευή-Προσομοίωση Πρωτοτύπων 3.2. Κατασκευή Βασικών ΚΛΕ 
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Σχήμα 3.3: Η Εικόνα Υποδοχής του Ptolemy 

Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να "τρέξει" (προσομοιώσει) ένα universe, έτσι ώστε να 

διαπιστώσει την ορθή λειτουργία του. Γίνεται προφανές, επομένως, ότι το Ptolemy μπορεί 

πράγματι να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πρωτοτύπων, η εσωτερική δομή των οιζοίων 

περιγράφεται με τρόπο ικανοποιητικά λεπτομερή. Αυτό το επίπεδο σχεδίασης βρίσκεται υψη

λότερα από τυπικά σχέδια VLSI, ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των 

δομικών στοιχείων με τρόπο απλό και άμεσο και σε επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από αυτό 

που προσφέρουν οι παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού. 

Τέλος, είναι εφικτή η επιδίωξη αποδοτικών μετασχηματισμών κυκλωμάτων σε κώδικα 

μηχανής DSP και σε hardware description languages, επιτρέποντας τη μετέπειτα υλοποίηση 

τους. Η παραγωγή κώδικα, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, μπορεί να οδηγήσει σε 

αποτελέσματα έτοιμα προς κατασκευή. Για παράδειγμα, ο κώδικας Silage μπορεί να χρη

σιμοποιηθεί σαν είσοδος ενός πλήθος εργαλείων hardware synthesis υψηλού επιπέδου, όπως 

είναι το Hyper του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια Berkeley [210], το Cathedral της IMEC 

[30, 184] ή το DSP station της Mentor Graphics [226]. 

3.2 Κατασκευή και. Προσομοίωση Βασικών ΚΔΕ* 

Μετά τη γενική παρουσίαση του Ptolemy, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην αξιοποίηση 

των χαρακτηριστικών του για την κατασκευή και προσομοίωση Κανονικών Διατάξεων Επε

ξεργαστών. Ό π ω ς αναφέρθηκε, ο τελικός μας στόχος θα είναι οι διατάξεις που παρουσιά

στηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η προοδευτική δημιουργία τους θα γίνει πιο προφανής, 

όμως, αν ξεκινήσουμε με την υλοποίηση ορισμένων απλούστερων Κ Δ Ε , για λόγους κατανόη-

Τ. Η. Kaskalis, Κ. G. Margaritis, "Systolic Array Prototyping Using the Ptolemy Environment", Proc. 

IEEE Int. Conf. on Electronics, Circuits and Systems, vol. 2, pp. 663-666, 1996. 
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Κεφ. 3: Κατασκευή-Προσομοίωση Πρωτοτύπων 3.2. Κατασκευή Βασικών ΚΛΕ 

σης τόσο της μεθοδολογίας, όσο και των δυνατοτήτων, που προσφέρει το Ptolemy. 

3.2.1 Κατασκευή Κ Δ Ε Δακτυλίου 

Στα πλαίσια του πεδίου Synchronous Dataflow (SDF) θα ξεκινήσουμε με την Κανονική Διά

ταξη Επεξεργαστών Δακτυλίου, που παρουσιάστηκε στο Σχήμα 2.13. Στην περίπτωση μας 

υποθέτουμε ότι η επιθυμητή πράξη προς υλοποίηση είναι: 

x ( / c + i ) = A ( * ) x « + y ( 3 .1) 

για τα διανύσματα x και y, διάστασης n και τον πίνακα Α, διάστασης π χ η, χωρίς περαιτέρω 

χρονικές καθυστερήσεις στη λειτουργία του. 

Το βασικό Επεξεργαστικό Στοιχείο μιας τέτοιας διάταξης θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 

πολλαπλασιαστή και έναν αθροιστή, για την προοδευτική δημιουργία ενός διανυσματικού στοι

χείου, μέσω διαδοχικών αθροίσεων μερικών γινομένων. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει έναν 

συσσωρευτή, στον οποίο θα αποθηκεύονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των διαδοχικών 

αθροίσεων και ο οποίος θα αρχικοποιείται στην τιμή του αντίστοιχου T/J στοιχείου σε κάθε 

έναρξης μιας νέας επανάληψης. Η σηματοδότηση κάθε νέας επανάληψης προϋποθέτει την 

ύπαρξη μιας δομής χρονικής μέτρησης η βημάτων, ώστε να διατηρείται ο σωστός χρονισμός. 

Η ύπαρξη αυτής της δομής επιτρέπει, επίσης, την έξοδο του διανυσματικού στοιχείου, που έχει 

υπολογιστεί, σύμφωνα τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης διάταξης [128, 202]. 

Η βιβλιοθήκη του Ptolemy προσφέρει ένα πλήθος οικογενειών προγραμματισμένων stars, 

όπως για παράδειγμα τις Signal Sources, Signal Sinks, Arithmetic, Nonlinear Functions, 

Logic και Control (Σχήμα 3.4). Τα stars που περιέχονται σ' αυτές τις οικογένειες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή χρήσιμων galaxies. Ο συσσωρευτής με δυνατότητα 

αρχικοποίησης, που αναφέρθηκε προηγουμένως, καθώς και ο μετρητής των χρονικών βημάτων, 

αποτελούν παραδείγματα τέτοιων galaxies. Φυσικά μπορούμε κάθε φορά να προγραμματίζουμε 

DI ίδιοι τις δομές που θέλουμε να κατασκευάσουμε, παράγοντας τα δικά μας stars, όμως κάτι 

τέτοιο εδώ δεν κρίνεται απαραίτητο αφού μόνο η block μορφή του ΕΣ Βήματος Εσωτερικού 

Γινομένου μας ενδιαφέρει. 

Στο Σχήμα 3.5 παρουσιάζεται η σχεδίαση του επιθυμητού συσσωρευτή, θ α περίμενε κα

θείς να δει ένα σήμα χρονισμού μέσα του (π.χ. κάποιο ρολόι), για το κλείδωμα των δεδομένων. 

-(άτι τέτοιο όμως αποδεικνύεται άνευ ουσίας στην περίπτωση του πεδίου SDF, το οκο'ιο χρη-

ιιμοποιούμε. Η χρονοδρομολόγηση του πεδίου SDF καθορίζεται στατικά. Αυτό σημαίνει ότι 

) σειρά ενεργοποίησης (ή πυροδότησης) των διαφόρων τμημάτων καθορίζεται μονοσήμαντα 

ιία φορά στη αρχή και στη συνέχεια είναι περιοδική, για όσα βήματα επιθυμούμε να προσο-

ιοιώσουμε. Με τη λογική αυτή, ο καταχωρητής μας περιλαμβάνει μόνον έναν πολυπλέκτη, 
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Σχήμα 3.4: OL Οικογένειες Προγραμματισμένων stars του Πεδίου SDF 

οποίος αποτελεί μέρος της οικογένειας Control stars. Ο πολυπλέχτης αυτός προωθεί το 

δομένο εισόδου στην έξοδο, όταν το σήμα ελέγχου Reset είναι 1. Για Reset=0, η τιαή του 

* Const (οικογένεια Signal Sources), προωθείται στην έξοδο. Το συγκεκριμένο star είναι 

υ χρατα την τιμή Vi και την ^ροωΒεί σαν πρώτο μεριχό άθροισμα για την υλοποίηση της 

,ισωσης 3.1. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το Σχήμα 3.5 αναπαριστά ένα τυπιχό παράδειγαα 

laxy, που αποτελείται μόνον από stars. 

Σχήμα 3.5: To galaxy του Συσσωρευτή 

Το Σχήμα 3.6 παρουσιάζει τον επιθυμητό modulo-n μετρητή. Το κύκλωμα αυτό δέχεται 

τυπιχο σήμα ρολογιού σαν είσοδο και παράγει την τιμή "0" αν το χρονικό βήαα είναι 

.λαπλάσιο του η, αλλιώς ,ροωΒά στην έξοδο την τιμή " 1 " . Δεχόμενοι ότι το ρολόι είναι 

μοναδιαίο σήμα, μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα κύκλωμα διαδοχικών αθροίσεων για 

υπολογισμό του βήματος προσομοίωσης, ακολουθούμενο από έναν modulo-n τελεστή 
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Σχήμα 3.6: To galaxy του modulo-n Μετρητή 

Ο αθροιστής ανήκει στην οικογένεια Arithmetic, ενώ ο τελεστής modulo στην Nonlinear 

Functions. Για να οδηγήσουμε μία έζοοο σε πολλαπλές εισόδους χρησιμοποιούμε το star με 

όνομα fork (οικογένεια Control). Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο, 

αλλά θα το χρησιμοποιούμε σε όλες τις περιπτώσεις για λόγους ευκρίνειας. 

Πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερα ελκυστική ιδιότητα του Ptolemy να επιτρέπει σε blocks να 

χρησιμοποιούν μεταβλητές για τον καθορισμό των παραμέτρων τους. Οι μεταβλητές αυτές 

μπορούν να πάρουν τις πραγματικές τους τιμές σε υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχικής δομής. 

Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, ας αναφερθούμε στον τελεστή modulo. To block αυτό έχει 

μια παράμετρο που καθορίζει τον παρονομαστή της διαίρεσης. Στα stars που συναντήσαμε 

έως τώρα, δεν υπήρχαν παράμετροι συνδεδεμένοι μαζί τους. Από την άλλη μεριά, μέσω του 

παραθύρου που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.7, δίνεται η δυνατότητα καθορισμού τιμών για 

εκείνα τα blocks, που προϋποθέτουν τον καθορισμό ειδικών τιμών για τη λειτουργία τους. 

Ο τελεστής modulo είναι ένα καλό παράδειγμα, όπου θα προτιμούσαμε να αναβάλουμε τον 

καθορισμό του παρονομαστή του για αργότερα. Έτσι λοιπόν, ορίζουμε την μεταβλητή "η" 

σαν παράμετρο του και θα της δώσουμε τιμή όταν φτάσουμε στο επίπεδο του universe level, 

οπότε και θα έχουμε αποφασίσει πόσα βασικά Επεξεργαστικά Στοιχεία επιθυμούμε να προ

σομοιώσουμε, ή αλλιώς ποια είναι η διάσταση του διανύσματος χ. Αντιλαμβάνεται κανείς 

ότι, όσο ανεβαίνουμε στην σχεδιαστική ιεραρχία, οι παράμετροι ακολουθούν τα αντίστοιχα 

galaxies μέσα στα οποία είναι εμφωλιασμένοι. Αυτό σημαίνει ότι ο καθορισμός τους μπορεί 

να γίνει σε οποιοδήποτε ιεραρχικό επίπεδο απαιτείται μια τέτοια πράξη. 

Η πύλη AND (Logic) χρησιμοποιείται για την παραγωγή μονάδων για μη μηδενικές τιμές 

του τελεστή modulo, ενώ ένα 0 θα παραχθεί όταν το βήμα είναι πολλαπλάσιο του η. θα 
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Σχήμα 3.7: Καθορισμός Παραμέτρου του modulo-n Μετρητή 
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μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν και ευκολότεροι τρόποι για την αναπαράσταση της όλης 

λειτουργίας (λιγότερα blocks). Γενικά όμως, η τιμή (t mod n), όπου t το χρονικό βήμα, 

συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία των ΚΔΕ, με αποτέλεσμα να προτιμήσουμε την ακριβή 

αναπαράσταση της. Αξίζει να σημειώσουμε την ύπαρξη ενός διαφορετικού block στο κύκλωμα 

της ανάδρασης από τον αθροιστή πίσω στον εαυτό του, μέσω του fork. To block αυτό αποτε

λεί ένα στοιχείο καθυστέρησης, έχοντας σαν έξοδο την είσοδο του προηγούμενου χρονικού 

βήματος, ενώ η αρχική τιμή του μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη. Επίσης, καθορίζοντας 

σαν παραμέτρους του περισσότερες της μιας αρχικές τιμές, ουσιαστικά προσδιορίζουμε και 

τη διάρκεια της καθυστέρησης, που επιθυμούμε να εισάγεται. Αυτού του είδους τα στοιχεία 

ουσιαστικά προσφέρουν τη δυνατότητα διάκρισης των διαφόρων χρονικών βημάτων. Με άλλα 

λόγια μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε την απαραίτητη έννοια του συγχρονισμού, που απαι

τείται γενικότερα από αυτού του είδους τις διατάξεις, Στο ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε και 

στις επόμενες παραγράφους. 

Σχήμα 3.8: Το Επεξεργαστικό Στοιχείο της ΚΔΕ Δακτυλίου 

Μετά την παρουσίαση των δύο βασικών galaxies, είναι ώρα να ανεβούμε επίπεδο ιεραρχίας 

και να παρουσιάσουμε το βασικό Επεξεργαστικό Στοιχείο της διάταξης, που θα περιέχει τόσο 

stars, όσο και galaxies. Το Σχήμα 3.8 αναπαριστά το ΕΣ της Κανονικής Διάταξης Επεξεργα

στών Δακτυλίου. To star του πολλαπλασιαστή προέρχεται από την οικογένεια Arithmetic, 

όπως και αυτό του αθροιστή, που είδαμε νωρίτερα. Τα δεδομένα εισόδου Α και Χ τροφοδο

τούν τον πολλαπλασιαστή, δημιουργώντας το επιθυμητό σχήμα διαδοχικών αθροίσεων μερι

κών γινομένων, σε συνάρτηση με τον αθροιστή και τον συσσωρευτή. Και πάλι το στοιχείο 
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καθυστέρησης, που εμφανίζεται πριν τον συσσωρευτή, εξυπηρετεί στην άρση της χρονικής 

αβεβαιότητας πυροδότησης του συνολικού κυκλώματος. 

Η έξοοος του αθροιστή και η είσοοος Χ πολυπλέκονται για να δημιουργήσουν την έξοδο 

Χ. Ο πολυπλέκτης ελέγχεται από το σήμα Reset, ώστε να προωθεί τις τιμές εισόδου Χ κατά τα 

ενδιάμεσα Βήματα Εσωτερικού Γινομένου, ενώ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υπολογισμού 

του διανυσματικού στοιχείου, επιτρέπει την έζ,οοο του τελευταίου. Παρατηρούμε την ύπαρξη 

ενός στοιχείου καθυστέρησης μετά τον χρονική μετρητή και στον αριστερό κλάδο. Το στοιχείο 

αυτό απαιτείται διότι η αρχικοποίηση (πρόσθεση του ŷ ) πραγματοποιείται κατά το κρώτο 

χρονικό βήμα μιας επανάληψης, ενώ η έξοδος του καινούριου διανυσματικού στοιχείου (δεξιός 

κλάδος) κατά το τελευταίο. 

3.2.2 Συνολικό Σχήμα και Προσομοίωση 

Για να δημιουργήσουμε την επιθυμητή Κανονική Διάταξη Επεξεργαστών Δακτυλίου, πρέπει 

να συνδέσουμε n ΕΣ, όπως αυτά του Σχήματος 3.8 σε μια "κυκλική" διάταξη. Καταλήγουμε, 

λοιπόν, στο επίπεδο του universe, όπου πλέον το κύκλωμα μας είναι πλήρες. Το Σχήμα 3.9 

παριστάνει το αντίστοιχο κύκλωμα του Σχήματος 2.13, για ένα πρόβλημα μεγέθους n — 4. Η 

οπτική τους ομοιότητα είναι προφανής, και αυτό ακριβώς ήταν το αρχικό μας ζητούμενο: ο 

χρήστης να μπορεί να διατηρεί την αίσθηση της σχεδιασμένης διάταξης σε όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας. 

V VB* cell /twa'Kaskails/MWBlngJUftscHMatic M * Λ 

Σχήμα 3.9: Κανονική Διάταξη Επεξεργαστών Δακτυλίου 

Τα στοιχεία του πίνακα Α βρίσκονται αποθηκευμένα ανά γραμμές σε επιμέρους αρχεία. Η 

σειρά αποθήκευσης στα αντίστοιχα αρχεία καθορίζεται από τους δείκτες του Σχήματος 2.13 

[202]. Η εισαγωγή τους γίνεται μέσω του star Read File της οικογένειας Signal Sources. 

Η z'iohoç του δεξιότερου ΕΣ τροφοδοτεί την είσοδο του αριστερότερου, δημιουργώντας την 

διάταξη του δακτυλίου. Επίσης, η έζοοος αυτή καταγράφεται και σε ένα αρχείο, μέσω του 
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Printer star (οικογένεια Signal Sinks), έτσι ώστε να διαπιστώσουμε την ορθότητα των υπολο

γισμών της διάταξης. Το όνομα των αρχείων που χρησιμοποιούν τα stars, που αναφέρθηκαν, 

καθορίζεται σαν παράμετρος τους. 

Στο Σχήμα 3.9 παρατηρούμε, επίσης, τη διάδοση του ρολογιού μεταξύ των ΕΣ, χωρίς 

ενδιάμεσες χρονικές καθυστερήσεις. To block του ρολογιού (Clock) αποτελεί ένα εξαιρετικά 

απλό galaxy, που εξάγει μοναδιαία σήματα σε όλη τη διάρκεια των χρονικών βημάτων. Η 

κατασκευή του μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και αυτός που έχει επιλεγεί εδώ είναι μέσω 

ενός Const star με παράμετρο " 1 " . Η μετατροπή του σε galaxy έγινε απλώς για να τονιστεί ο 

χαρακτήρας του στο συνολικό σχήμα. Από την άλλη μεριά, μπορούμε να διαπιστώσουμε και 

μια ακόμη δυνατότητα του Ptolemy, η οποία αποσιωπήθηκε εσκεμμένα προηγουμένως. Μετά 

την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός galaxy, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί 

την μορφή που θα έχει σαν σχεδιαστικό block, όταν θα χρησιμοποιηθεί σε ανώτερα επίπεδα της 

ιεραρχικής σχεδίασης. Παρόμοιες επεξεργασίες έγιναν και για τα galaxies του συσσωρευτή 

και του χρονικού μετρητή, αλλά στην περίπτωση του Clock, η δυνατότητα αυτή γίνεται πιο 

εμφανής. 

Μεταξύ των διαφόρων ΕΣ του Σχήματος 3.9 παρατηρούμε την ύπαρξη στοιχείων καθυστέ

ρησης. Τα στοιχεία αυτά εξυπηρετούν δύο σχοπούς. Κατ' αρχήν, αποθηκεύουμε σαν αρχικές 

τιμές τους τα στοιχεία του διανύσματος χ1-0', ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία της διάταξης 

σαν να έχουν μόλις υπολογιστεί. Βάσει των προηγουμένων, καταλαβαίνουμε ότι, εφόσον δί

νουμε μόνον μία παραμετρική τιμή σε κάθε ένα, η καθυστέρηση που εισάγουν είναι της τάξης 

του ενός χρονικού βήματος. Ο σπουδαιότερος, όμως, λόγος ύπαρξης τους είναι η έννοια του 

συγχρονισμού, που εισάγουν. Γίνεται προφανές ότι το όλο κύκλωμα περιλαμβάνει ανάδραση. 

Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει στο πεδίο SDF, καθώς πρέπει τα δεδομένα 

εισόδου κάθε block να είναι αυστηρά ορισμένα σε κάθε βήμα προσομοίωσης. Με άλλα λόγια, 

τα στοιχεία καθυστέρησης είναι αυτά που διακρίνουν τα χρονικά βήματα της προσομοίωσης 

στο συγκεκριμένο σχήμα. Το γεγονός αυτό βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τον "σύγχρονο" 

τρόπο λειτουργίας όλων των Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών, που έχουν παρουσιαστεί 

έως τώρα στα προηγούμενα κεφάλαια. Οι ΚΔΕ που μας ενδιαφέρουν χαρακτηρίζονται από 

αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις διατάξεων, όπως είναι για 

παράδειγμα οι κυματομετωπικές διατάξεις [126, 127]. 

Το επόμενο βήμα είναι η διαδικασία της προσομοίωσης του κυκλώματος, ώστε να διαπιστω

θεί η ορθότητα της λειτουργίας του. Πρώτα πρέπει να αποδώσουμε την τιμή 4 στην μεταβλητή 

η, που αναφέρθηκε προηγουμένως. Στη συνέχεια, ζητούμε την εκτέλεση-προσομοίωση της 

διάταξης, οπότε και εμφανίζεται το ειδικό παράθυρο, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.10. Στη 

φάση αυτή επιλέγουμε τον αριθμό των χρονικών βημάτων, που επιθυμούμε να προσομοιώ

σουμε. Για την περίπτωση μας, αν τα επαναληπτικά βήματα, που θέλουμε να εφαρμόσουμε 
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Σχήμα 3.10: Επιλογή Βημάτων Προσομοίωσης ΚΔΕ Δακτυλίου 

είναι k, πρέπει να ζητήσουμε την προσομοίωση n(k + 1) βημάτων, δεδομένου ότι κάθε επα

ναληπτικός κύκλος απαιτεί n βήματα, ενώ n ακόμη βήματα χρειάζονται για να εξαχθούν 

τα τελευταία διανυσματικά στοιχεία από το δεξιότερο ΕΣ της διάταξης. Στο παράδειγμα του 

Σχήματος 3.10 η τιμή των 24 βημάτων προσομοίωσης υποδηλώνει k = 5 κύκλους επανάληψης. 

Με τον έλεγχο των δεδομένων εξόδου, διαπιστώνουμε πράγματι την ορθή λειτουργία της 

διάταξης. Σε περίπτωση σφάλματος, η ιεραρχική σχεδίαση, που ακολουθήσαμε, μας δίνει τη 

δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας των επιμέρους blocks, ώστε να είμαστε σίγουροι για 

την αποτελεσματικότητα τους. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις 

των ΚΔΕ, οι οποίες γενικά αποτελούνται από μια σειρά όμοιων Επεξεργαστικών Στοιχείων, 

συνδεδεμένων κατά τρόπο κανονικό. Επίσης, στη φάση της εκτέλεσης είναι δυνατή η στα

διακή παρακολούθηση της λειτουργίας του κυκλώματος, βήμα προς βήμα, επιτρέποντας τον 

εντοπισμό των σφαλμάτων. Η δυνατότητα αυτή γίνεται φανερή από την επιλογή "Debug" του 

Σχήματος 3.10. Με τους τρόπους αυτούς, επομένως, εξασφαλίζεται ο αναλυτικός έλεγχος 

της ροής της εκτέλεσης. 

3.2.3 Επέκταση σε Δυο Διαστάσεις, Κ Δ Ε Πολλαπλασιασμού Πινάκων 

Προχωρώντας σε ένα παράδειγμα ΚΔΕ δύο διαστάσεων, θα ακολουθήσουμε τη μεθοδολο

γία των προηγούμενων παραγράφων για να κατασκευάσουμε τη διάταξη που υλοποιεί την 

ακόλουθη επαναληπτική πράξη: 

y(k+l) __ ^{k)^(k) + y{k) ^3.2) 

για τον m χ n πίνακα Α, τον n x / πίνακα Χ και τον m χ / πίνακα Υ. Κάθε Επεξεργαστικό 

Στοιχείο (i,j) υπολογίζει το αντίστοιχο yj- , καθώς τα διανύσματα aj και xj· διέρχονται 

από αυτό. 

Προφανώς, η διάταξη αυτή έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με αυτήν που παρουσιάστηκε 

προηγουμένως. Η κυριότερη από αυτές εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάγκη υπο

λογισμού των πρώτων (ή τελευταίων) χρονικών βημάτων μιας επανάληψης, καθώς δεν απαιτεί

ται κάποια διαφορετική λειτουργία σ' αυτά τα χρονικά βήματα. Αντιθέτως, είναι απαραίτητη η 
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ύπαρξη ενός σήματος ελέγχου που θα καθορίσει τη φάση εκφόρτωσης των δεδομένων, μετά την 

ολοκλήρωση των επαναλήψεων, έτσι ώστε να προωθηθούν τα αποτελέσματα προς τα ακραία 

Επεξεργαστικά Στοιχεία. Διαπιστώνουμε τα χαρακτηριστικά αυτά στο Σχήμα 3.11, όπου 

παρουσιάζεται το ΕΣ της ΚΔΕ Πολλαπλασιασμού Πινάκων. 

Σχήμα 3.11: Το Επεξεργαστικό Στοιχείο της ΚΔΕ Πολλαπλασιασμού Πινάκων 

Το συγκεκριμένο ΕΣ παρουσιάζεται απλούστερο από την περίπτωση του Σχήματος 3.8. 

Η είσοδος Α προωθείται προς την έξοδο, ενώ η έξοδος Χ ελέγχεται τώρα από ένα εξωτερικό 

σήμα, καθώς απουσιάζει ο μετρητής των χρονικών βημάτων. Αυτό το σήμα ελέγχου έχει 

τιμή "0", κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών βημάτων, ενώ όταν θέλουμε να εξάγουμε τα 

αποτελέσματα, το σήμα γίνεται "1" για μία μόνο χρονική στιγμή. Κατά τη χρονική αυτή 

στιγμή, κάθε ΕΣ (i,j) προωθεί στην έξοδο το αντίστοιχο ŷ -, στη θέση του στοιχείου που 

είχε δεχτεί προηγουμένως από την Χ άσοοο. Από εκείνη τη στιγμή και για m βήματα, 

οι υπολογισμοί που εκτελούνται στη διάταξη δεν έχουν σημασία, καθώς το κανάλι των Χ 

δεδομένων αξιοποιείται για την έζοοο του πίνακα Υ. Επίσης, στο συγκεκριμένο σχεδιασμό 

απουσιάζει το galaxy Register, που είδαμε προηγουμένως, λόγω της φύσης της υλοποιούμενης 

πράξης της Εξίσωσης 3.2. 

Η τελική μορφή του επιθυμητού universe, για τον πολλαπλασιασμό πινάκων, παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 3.12, για ένα πρόβλημα μεγέθους m = 4 και / = 3. Προφανώς, η τιμή του η, 

τώρα, δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο σχήμα, αλλά με το μέγεθος των πινάκων Α και Χ, 

που είναι αποθηκευμένοι κατά γραμμές και στήλες, αντίστοιχα, σε αρχεία. Αν επιθυμούμε k 

επαναλήψεις, ο ζητούμενος πίνακας Υ^ προκύπτει έπειτα από (m+1 — l + kn) χρονικά βήματα. 

Κατά τη φάση της προσομοίωσης πρέπει να ζητήσουμε την εκτέλεση αυτών των βημάτων συν 

m ακόμη βήματα, για την προώθηση του αποτελέσματος προς την έξοοο. Καταλαβαίνουμε, 

επομένως, ότι θα εκτελεστούν (2m+l~l + kn) βήματα, ενώ μετά από τα πρώτα (m+1-l + kn) 
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Σχήμα 3.12: Κανονική Διάταξη Επεξεργαστών Πολλαπλασιασμού Πινάκων 

βήματα, το σήμα εκφόρτωσης γίνεται " 1 " , για μια χρονική στιγμή. Τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι πράγματι η διάταξη λειτουργεί σωστά, εκτελώντας διαδοχικές πράξεις πολλαπλασιασμού 

πινάκων. 

3.3 Κατασκευή και Προσομοίωση ΚΔΕ Επαναληπτικών Εξι

σώσεων Πινάκων 

Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι το περιβάλλον Ptolemy προσφέρει εκείνα τα χαρακτηριστικά, 

ώστε με γρήγορο, φιλικό και ταυτόχρονα λειτουργικό τρόπο, να καταλήγουμε σε πρωτότυπα 

Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών. Χρησιμοποιώντας παρόμοια blocks με αυτά που πα

ρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τα πρωτότυπα 

των διατάξεων, που υλοποιούν αποδοτικά Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων. 

Η κατασκευή και προσομοίωση των διατάξεων αυτών θα εξυπηρετήσει δύο οχοκούς. 0 

πρώτος, βεβαίως, είναι η διαπίστωση της ορθότητας του σχεδιασμού τους. Πρέπει να κα

ταλήξουμε σε σχέδια, που βρίσκονται πολύ κοντά στα σχήματα που παρουσιάστηκαν προη

γουμένως και που διατηρούν τις χρονικές απαιτήσεις και περιορισμούς στα ίδια επίπεδα. Με 

άλλα λόγια, ενδιαφερόμαστε για μια "γρήγορη" μεταφορά των αφαιρετικών σχεδιασμών σε 
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ένα λειτουργικό πρωτότυπο, με προοπτικές άμεσης υλοποίησης, χωρίς όμως να θυσιάζεται η 

μορφή που έχουμε σχηματίσει οπτικά. 

Ο δεύτερος σκοπός της κατασκευής των πρωτοτύπων, έχει να κάνει με την βαθύτερη κα

τανόηση των χωρικών και χρονικών απαιτήσεων των προτάσεων, που έχουν παρουσιαστεί. 

Μέχρι τώρα, η μικρότερη μονάδα επιφάνειας, που λαμβανόταν υπόψη, ήταν αυτή του Επε

ξεργαστικού Στοιχείου. Με την αναπαράσταση σε blocks, που έχουν άμεση αντιστοίχιση 

σε επίπεδο υλοποίσης, θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τις πραγματικές χωρικές διαφορές 

των προτάσεων μεταξύ τους. Επίσης, η κατασκευή και προσομοίωση των επικοινωνιακών 

καναλιών, θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναλύσουμε και τις απαιτήσεις σε χώρο και εύρος 

ζώνης, όσον αφορά το τμήμα του επικοινωνιακού δικτύου των διατάξεων. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά, σε συνάρτηση με την ακριβή μέτρηση των χρονισμών τους, θα δώσουν την ολοκληρω

μένη εικόνα των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των ΚΔΕ, που υλοποιούν αποδοτικά 

Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων. 

Στα παραδείγματα που ακολουθούν, υποθέτουμε ότι οι διαστάσεις των διανυσμάτων x, y 

και των πινάκων Α, Χ και Υ είναι π και π χ π, αντίστοιχα, όσον αφορά τις Εξισώσεις 2.1-

2.11. Επίσης, θεωρούμε ότι τα στοιχεία iji του διανύσματος y και τα στοιχεία y^ του πίνακα 

Υ έχουν ήδη φορτωθεί στα Επεξεργαστικά Στοιχεία, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, και 

δεν αλλάζει η τιμή τους κατά τη διάρκεια των υπολογισμών. Τέλος, κατ' αντιστοιχία με τα 

σχεδιαστικά παραδείγματα του προηγούμενου κεφαλαίου, θα παρουσιάσουμε διατάξεις, για 

τις οποίες n — 4. 

3.3.1 Επαναχρησιμοποιήσιμη Συστολική Διάταξη 

Ακολουθώντας την ίδια σειρά παρουσίασης με το προηγούμενο κεφάλαιο, ξεκινάμε την παρου

σίαση των υλοποιήσεων από την Επαναχρησιμοποιήσιμη Συστολική Διάταξη, και συγκεκρι

μένα από την γραμμική της εκδοχή. Δείξαμε ήδη ότι η αποδοτικότερη διαφύλλωση δεδομένων 

είναι αυτή που ανταποκρίνεται στην 2-slow λειτουργία του κυκλώματος. Για τον λόγο αυτό, 

θα αναφερθούμε σε περιπτώσεις απλής διαφύλλωσης δεδομένων, δηλαδή για τη γραμμική πε

ρίπτωση θα κατασκευάσουμε τη διάταξη του Σχήματος 2.4. 

Το Σχήμα 3.13 παρουσιάζει το Επεξεργαστικό Στοιχείο της Γραμμικής ΕΣΔ. Η μέτρηση 

των χρονικών βημάτων γίνεται μέσω του τελεστή modulo, για τον οτιοίο ισχύουν όσα αναφέρ

θηκαν και παραπάνω. Ο τελεστής αυτός οδηγεί τώρα δύο διατάξεις συσσωρευτών, δεδομένου 

ότι κάθε ΕΣ υπολογίζει δύο διανυσματικά στοιχεία. Ένας πολυπλέκτης καθορίζει τη συμμε

τοχή των δύο αυτών συσσωρευτών στη διαδικασίας της άθροισης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η σωστή προοδευτική δημιουργία των μερικών αθροισμάτων. Ο πολυπλέκτης ελέγχεται από 

έναν τελεστή που διακρίνει τα χρονικά βήματα σε άρτια και περιττά, όπως ακριβώς ορίζει ο 
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Σχήμα 3.13: Το Επεξεργαστικό Στοιχείο της Γραμμικής ΕΣΔ 

αλγόριθμος του Σχήματος 2.4. 

Στο επάνω αριστερό τμήμα του Σχήματος 3.13 διακρίνουμε το στοιχείο καθυστέρησης 

που εξασφαλίζει τη σωστή διάδοση των δεδομένων εισόδου (αριστερά προς δεξιά). To galaxy, 

που εμφανίζεται στο κάτω δεξιό τμήμα, υλοποιεί τις ουρές αποθήκευσης των στοιχείων που 

υπολογίζονται και των δεδομένων εξόδου. Μία πιθανή υλοποίηση του block αυτού παρουσιά

ζεται στο Σχήμα 3.14. Τα στοιχεία καθυστέρησης δημιουργούν τις απαραίτητες ουρές, ενώ 

οι πολυπλέκτες που βρίσκονται ανάμεσα τους ελέγχουν την ροή των δεδομένων, ανάλογα με 

την χρονική στιγμή. Σε μια πραγματική υλοποίηση το σχήμα υπολογισμού του χρόνου δεν 

χρειάζεται να επαναληφθεί, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη σαν δομή στο star του τελεστή mod

ulo, από όπου μπορεί και να χρησιμοποιηθεί. Εδώ, για λόγους ευκρίνειας της λειτουργίας του 

κυκλώματος, δημιουργείται εξαρχής. Στην τελική εκτίμηση του εμβαδού, όμως, δεν πρέπει 

να ληφθεί υπόψη. 

Προχωρώντας στο σχεδιασμό του Ακραίου Επεξεργαστικού Στοιχείου της διάταξης, περι

μένουμε η πολυπλοκότητα του να είναι σαφώς μικρότερη από αυτήν του βασικού ΕΣ. Πράγ

ματι, αυτό διαπιστώνεται και στο Σχήμα 3.15, όπου οι δύο πολυπλέκτες στα δεδομένα εισόδου 

και εξόδου υλοποιούν ουσιαστικά τον αλγόριθμο λειτουργίας του. Τα δεδομένα εισόδου πο-

λυπλέκονται, ώστε να επιλέγεται η άσοοος εξωτερικών στοιχείων ή η επανατροφοδότηση με 
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Σχήμα 3.14: Ουρές Αποθήκευσης των ΕΣ της Γραμμικής ΕΣΔ 

Σχήμα 3.15: Ακραίο Επεξεργαστικό Στοιχείο της Γραμμικής ΕΣΔ 
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στοιχεία που εξάγονται, από τη διάταξη. Η έξοδος του πολυπλέκτη αυτού αθροίζεται με το 

αντίστοιχο y^ στοιχείο, που βρίσκεται αποθηκευμένο στο Const star, τροφοδοτώντας τον 

αθροιστή. Η έξοδος του τελευταίου δημιουργεί τα δεδομένα εισόδου της διάταξης, δεδομένου 

ότι οποιαδήποτε μορφή εξίσωσης κι αν υλοποιούμε από τις 2.1-2.4, η άθροιση πρέπει να πραγ

ματοποιηθεί. Αυτό δεν ισχύει για τα πραγματικά δεδομένα εξόδου της διάταξης, καθώς, αν 

υλοποιούμε τις Εξισώσεις 2.1 και 2.3, πρέπει να προσθέσουμε το στοιχείο ŷ , πριν προωθηθεί 

προς την έξοδο, ενώ κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβεί στις περιπτώσεις των Εξισώσεων 2.2 

και 2.4. Αυτήν ακριβώς τη λειτουργία εξυπηρετεί ο πολυπλέκτης των δεδομένων εξόδου, ο 

οκοίος ελέγχεται από το star Const. Η παράμετρος του τελευταίου είναι μία δυαδική με

ταβλητή, στην οποία θα αποδώσουμε τιμή κατά τη φάση της προσομοίωσης, οπότε και θα 

επιλέγουμε ποιο από τα δύο υποσύνολα εξισώσεων επιθυμούμε να εφαρμόσουμε. 

Το κάτω αριστερό τμήμα του Σχήματος 3.15 υλοποιεί απλώς την επιλογή των 2η πρώτων 

βημάτων, όπου υποθέτουμε ότι τα δεδομένα εισόδου προέρχονται από έξω. Βεβαίως, κάτι 

τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιείται κατ' αυτόν τον τρόπο, δεδομένου ότι ένα εξω

τερικό σήμα παρόμοιο με αυτό της διάταξης του πολλαπλασιασμού πινάκων θα αρκούσε για 

την πραγματοποίηση του ελέγχου. Ο σχεδιασμός του γίνεται για λόγους απλούστευσης της 

φάσης προσομοίωσης. 

Συνδέοντας 1 ΑΕΣ και 2 βασικά ΕΣ μπορούμε να δημιουργήσουμε το αντίστοιχο του 

Σχήματος 2.4, το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.16. Τα δεδομένα του πίνακα Α βρίσκονται 

αποθηκευμένα σε αρχεία. Ο τρόπος αποθήκευσης τους είναι η απλή διαφύλλωση ανά δύο 

διαδοχικές γραμμές (Εξισώσεις 2.1, 2.2) ή στήλες (Εξισώσεις 2.3, 2.4). Τα δεδομένα του 

διανύσματος χ(°) διαβάζονται επίσης από αρχείο, στο οποίο κάθε στοιχείο επαναλαμβάνεται, 

όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.4. 

•- •-

Σχήμα 3.16: Γραμμική Επαναχρησιμοποιήσιμη Συστολική Διάταξη 
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Τα κανάλια επικοινωνίας των δεδομένων εισόδου και εξόδου περιλαμβάνουν στοιχεία κα

θυστέρησης, η σημασία των οποίων στη διάκριση των χρονικών στιγμών, έχει εξηγηθεί παρα

πάνω. Αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι η ύπαρξη ενός στοιχείου καθυστέρησης στη 

γραμμή διάδοσης του χρονικού σήματος. Κάτι τέτοιο δεν ήταν αναγκαίο στην περίπτωση της 

ΚΔΕ Δακτυλίου του Σχήματος 3.9, καθώς οι πράξεις των διαφόρων ΕΣ ήταν ταυτόσημες σε 

όλα βήματα της λειτουργίας. Με άλλα λόγια, το κάθε ΕΣ δεν ήταν απαραίτητο να γνωρίζει τη 

"θέση" του μέσα στη συνολική διάταξη, εφόσον η εκτέλεση των πράξεων του ήταν ανεξάρτητη 

της θέσης αυτής. Αντιθέτως, στην περίπτωση της Γραμμικής ΕΣΔ, η λειτουργία του ΕΣ j 

εξαρτάται από την γνώση της θέσης αυτής, όπως γίνεται φανερό από τον αλγόριθμο του Σχή

ματος 3.9. Στην περίπτωση κατασκευής ΚΔΕ μέσω του Ptolemy, πρέπει να αποφύγουμε τη 

διάκριση των διαφόρων ΕΣ μεταξύ τους, αν θέλουμε να αναπτύξουμε διατάξεις, όπου η τελική 

τους μορφή θα προκύπτει μέσω της επανάληψης ταυτόσημων ΕΣ, που έχουν αποθηκευτεί ως 

galaxies. 

Τον τρόπο αυτό λειτουργίας τον επιτυγχάνουμε δημιουργώντας μια τεχνητή καθυστέρηση 

στη διάδοση του ρολογιού, έτσι ώστε τα ΕΣ να ολοκληρώνουν τις πράξεις τους με τη σωστή 

διαφορά φάσης. Στην περίπτωση μας, αυτή η διαφορά φάσης είναι 2 χρονικά βήματα, όπως 

μπορούμε να διαπιστώσουμε και από το διάγραμμα υπολογισμών του Σχήματος 2.3. Άρα σαν 

παράμετρο του στοιχείου καθυστέρησης της γραμμής του ρολογιού πρέπει να δώσουμε την 

τιμή "0" δύο φορές, σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του στοιχείου αυτού, που εξηγήσαμε 

παραπάνω. 

Προχωρώντας στη φάση της προσομοίωσης, ορίζουμε σαν παράμετρο των τελεστών mod

ulo τον αριθμό 2η = 8, σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΣΔ. Επίσης, επιλέγουμε το 

είδος της υλοποιούμενης εξίσωσης, αποδίδοντας τη σωστή τιμή στην δυαδική παράμετρο του 

πολυπλέκτη εξόδου του ΑΕΣ, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Με βάση τα στοιχεία αυτά, 

διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση όλων των Επαναληπτικών Εξισώσεων 2.1-2.4. Συγκε

κριμένα, για k επαναλήψεις απαιτούνται ακριβώς 2n{k + 1) χρονικά βήματα προσομοίωσης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος φόρτωσης του διανύσματος y. Το πλήθος των χρο

νικών βημάτων επιβεβαιώνει, ταυτοχρόνως, το διάγραμμα υπολογισμών του Σχήματος 2.3, 

επιτρέποντας την επέκταση της γραμμικής περίπτωσης σε δύο διαστάσεις. 

Η επέκταση αυτή είναι στην ουσία η υλοποίηση του Σχήματος 2.9. Το βασικό Επε

ξεργαστικό Στοιχείο της διάταξης αυτής θα είναι κατά βάση το ίδιο με την περίπτωση του 

Σχήματος 3.13. Η διαφορά τους εντοπίζεται στην πρόσθεση ορισμένων κυκλωμάτων, που 

θα διαχειρίζονται τη ροή των κατακόρυφων δεδομένων. Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται στο 

Σχήμα 3.17 και συγκεκριμένα στο επάνω τμήμα του σχεδιασμού. Τα δεδομένα εισόδου προω

θούνται αυτούσια, ενώ τα δεδομένα εξόδου περιλαμβάνουν και μία ακόμη λειτουργία. Βάσει 

των σημάτων χρονισμού, που προκύπτουν από τον τελεστή modulo, προωθούν προς την κα-
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Υ/Κ Υ Α 

Σχήμα 3.17: Το Επεξεργαστικό Στοιχείο της ΕΣΔ 

τακόρυφη έξ,οοο τα διανυσματικά στοιχεία που υπολογίζει το συγκεκριμένο ΕΣ, μόλις αυτά 

γίνουν διαθέσιμα. Σε όλες τις άλλες χρονικές στιγμές επιτρέπεται το πέρασμα των διερχόμε

νων δεδομένων, τα οποία στην ουσία είναι τα διανυσματικά στοιχεία που έχουν υπολογιστεί 

από τα ΕΣ της ίδιας στήλης. 

Όσον αφορά τα Ακραία Επεξεργαστικά Στοιχεία της ΕΣΔ, οι διαφορές σε σχέση με την 

γραμμική περίπτωση είναι ελάχιστες. Οι γραμμές του Σχήματος 2.9 ελέγχονται από ΑΕΣ 

όμοια με αυτό του Σχήματος 3.15. Κατά την κατακόρυφη διάσταση, το σχήμα παραμένει 

ουσιαστικά το ίδιο, με την πρόσθεση ενός ακόμα πολυπλέκτη που, βάσει μιας καθοριζόμενης 

από το χρήστη παραμέτρου, εισάγει στη διάταξη δεδομένα ή ανακατευθύνει τα δεδομένα εξό

δου προς την είσοδο. Η λειτουργία του πολυπλέκτη, δηλαδή, εξυπηρετεί τη διάκριση μεταξύ 

των δύο υποσυνόλων {2.5,2.6,2.7,2.8} και {2.9,2.10,2.11} των Επαναληπτικών Εξισώσεων 

Πινάκων. 

Κατ' αναλογία προς το Σχήμα 2.9, δημιουργούμε το Σχήμα 3.18, συνδέοντας 8 Επεξεργα

στικά Στοιχεία σε διάταξη 4 x 2 . Τα σχόλια που κάναμε παραπάνω, σχετικά με τη διάκριση 

των ΕΣ ανάλογα με τη διάδοση του ρολογιού, ισχύουν τώρα και για την κατακόρυφη διά-
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Σχήμα 3.18: Επαναχρησιμοποιήσιμη Συστολική Διάταξη 

στάση. Παρατηρούμε την ύπαρξη στοιχείων καθυστέρησης στα χρονικά σήματα της δεύτερης, 

τρίτης και τέταρτης γραμμής. Οι παράμετροι των στοιχείων αυτών δηλώνονται έτσι ώστε να 

εισάγουν ένα, δύο και τρία βήματα καθυστέρησης, στις αντίστοιχες γραμμές. Μ' αυτόν τον 

τρόπο υλοποιείται η διαφορά φάσης των οριζόντιων δεδομένων εισόδου, και κατ' επέκταση 

της συνολικής λειτουργίας των γραμμών του Σχήματος 2.9. Η ύπαρξη περισσότερων του ενός 

blocks ρολογιού γίνεται μόνο για λόγους ευκρίνειας του σχεδιασμού και δεν εξυπηρετεί άλλο 

σκοπό. 

Η φάση της προσομοίωσης περιλαμβάνει την απόδοση τιμής στις δύο παραμέτρους που 

καθορίζουν την πρόσθεση των πινάκων Χ και Υ πριν τον πολλαπλασιασμό (υποσύνολα Εξι

σώσεων {2.5,2.7,2.9}, {2.6,2.8,2.10,2.11}) και την χρησιμοποίηση εξωτερικού πίνακα Α (υπο

σύνολα Εξισώσεων {2.5,2.6,2.7,2.8}, {2.9,2.10,2.11}). Η παράμετρος του τελεστή modulo 

είναι και πάλι 2η = 8, όπως και στην γραμμική περίπτωση. Η προσομοίωση του κυκλώματος 

του Σχήματος 3.18 επιβεβαιώνει την υλοποίηση του συνόλου των επιθυμητών επαναληπτικών 

εξισώσεων χωρίς σφάλματα. Τα βήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση k επαναλήψεων 
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είναι 2n(k + 1) -f- (η — 1) = (2k + 2>)n — 1. Προφανώς τα n — 1 παραπάνω βήματα, που 

απαιτούνται σε σχέση με τη γραμμική περίπτωση, έχουν να κάνουν με τη ρομβοειδή είσοδο 

και τον τρόπο υπολογισμού των δεδομένων του πίνακα Χ, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.9. 

3.3.2 Επαναδιατάξιμος Συστολικός Τόρος 

Η επόμενη διάταξη, που υλοποιεί αποδοτικά Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων, είναι ο Επα-

ναδιατάξιμος Συστολικός Τόρος. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στην περί

πτωση του ΕΣΤ, η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού μεταφέρεται από το εσωτερικό του βα

σικού Επεξεργαστικού Στοιχείου στο κύκλωμα διασύνδεσης των ΕΣ. Έτσι, ενώ στην ΕΣΔ 

έχουμε την απλή και κανονική διασύνδεση σχετικά περίπλοκων σχεδιαστικά ΕΣ, στον ΕΣΤ 

θα διαπιστώσουμε την απαιτητική διασύνδεση σχεδιαστικά απλών κόμβων. 

Σχήμα 3.19: Το Επεξεργαστικό Στοιχείο του ΕΣΤ 

Το Σχήμα 3.19 παρουσιάζει το βασικό Επεξεργαστικό Στοιχείο του ΕΣΤ. Ο τελεστής 

modulo και πάλι αναλαμβάνει τον έλεγχο της αρχικοποίησης του συσσωρευτή στην αρχή 

κάθε νέας επανάληψης. Επιπλέον, ελέγχει τους δύο πολυπλέκτες εισόδου, επιλέγοντας δεδο

μένα, που προέρχονται από τα αναδιατάξιμα κανάλια επικοινωνίας κατά το πρώτο βήμα μιας 

επανάληψης, ενώ εισάγει τα δεδομένα των στατικών καναλιών κατά τα υπόλοιπα βήματα. Οι 

πολυπλέκτες εξόδου ελέγχονται από δύο Const stars, που λαμβάνουν παραμέτρους ανάλογα 

με το είδος της επαναληπτικής εξίσωσης που υλοποιούμε. Η λογική των παραμέτρων αυτών 

βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με αυτήν της ΕΣΔ, όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη 

ενότητα. Η παράμετρος, που ελέγχει τον πολυπλέκτη των δεδομένων εξόδου του ρεύματος Α, 
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Σχήμα 3.20: Επαναδιατάξιμος Συστολικός Τόρος 

διαχωρίζει τα υποσύνολα Εξισώσεων {2.5,2.6,2.7,2.8} και {2.9,2.10,2.11}, ενώ ο πολυπλέκτης 

των δεδομένων εξόδου του ρεύματος Χ διαχωρίζει τα υποσύνολα Εξισώσεων {2.5,2.7,2.9} και 

{2.6,2.8,2.10,2.11}. 

Κατ' αναλογία προς το Σχήμα 2.15, μπορούμε να συνδέσουμε 16 ΕΣ της παραπάνω μορφής, 

παίρνοντας τη διάταξη που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.20. Οι οριζόντιες και κατακόρυφες 

στατικές διασυνδέσεις, εξυπηρετούν την τοπική επικοινωνία των γειτονικών κόμβων μεταξύ 

τους. Οι επαναδιατάξιμες διασυνδέσεις υλοποιούνται μέσω των καναλιών, που εμφανίζονται 

να διατρέχουν τη διάταξη οριζοντίως και κατακορύφως. Τα κανάλια αυτά είναι στην πραγμα

τικότητα galaxies, η εικόνα των οποίων έχει τροποποιηθεί καταλλήλως, ώστε να εμφανίζονται 

σαν στοιχεία διασύνδεσης. Προφανώς, το περιεχόμενο αυτών των galaxies περιλαμβάνει τις 

απαραίτητες αντιστοιχίσεις των στοιχείων εισόδου και εξόδου, ώστε να υλοποιούνται οι με

ταθέσεις των Εξισώσεων 2.80-2.82. 

Παρατηρούμε ότι κάθε Επεξεργαστικό Στοιχείο δέχεται είσοδο και παράγει έξοδο προς τα 

blocks των επαναδιατάξιμων διασυνδέσεων, ενώ στην περίπτωση των καναλιών εξόδου, περι-
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λαμβάνονται στοιχεία καθυστέρησης για τους γνωστούς λόγους συγχρονισμού των χρονικών 

βημάτων, στη φάση της προσομοίωσης. Επίσης, διαπιστώνουμε την απουσία των Read File 

stars στο επάνω και στο αριστερό τμήμα του Σχήματος 3.20. Με άλλα λόγια, υποθέτουμε ότι 

οι πίνακες ,4 και Χ^ έχουν ήδη φορτωθεί στη διάταξη, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη 

λειτουργία της. Η σχεδιαστική αυτή επιλογή έγινε για να βρισκόμαστε σε πλήρη αντιστοιχία 

με την αναπαράσταση του Σχήματος 2.15. Αυτό όμως σημαίνει ότι στην τελική καταμέτρηση 

των βημάτων πρέπει να συνυπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί αυτή 

η φόρτωση. Τέλος, πρέπει να τονίσουμε τον διαφορετικό τρόπο διάδοσης του ρολογιού στα 

διάφορα ΕΣ. Σε αντίθεση με την περίπτωση της ΕΣΔ, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία 

καθυστέρησης στο κανάλι διάδοσης του χρονικού σήματος. Βρισκόμαστε, ουσιαστικά, σε μια 

περίπτωση αντίστοιχη με τη διάταξη του Σχήματος 3.9, όπου όλα τα ΕΣ εκτελούν τις ίδιες 

ακριβώς λειτουργίες στα ίδια χρονικά βήματα, χωρίς να έχει σημασία η τοπολογική θέση τους 

στο συνολικό κύκλωμα. Είναι φυσικό να υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των Σχημάτων 3.9 

και 3.20, δεδομένου ότι ο ΕΣΤ αποτελεί μια μορφή επέκτασης της ΚΔΕ Δακτυλίου, όπως 

είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η φυσική θέση των ΕΣ μέσα στη διάταξη επηρεάζει 

αποκλειστικά τα blocks των επαναδιατάξιμων διασυνδέσεων, που υλοποιούν τις απαραίτητες 

μεταθέσεις των δεδομένων. Ακόμα και σ' αυτήν την περίπτωση, όμως, οι μεταθέσεις είναι 

μονοσήμαντα ορισμένες και δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των διαφόρων χρονικών βη

μάτων. Με άλλα λόγια, η σημασία των τοπολογικών θέσεων των ΕΣ του Σχήματος 3.20 είναι 

εντελώς διαφορετικής φύσεως από αυτήν της ΕΣΔ του Σχήματος 3.18, και δεν απαιτεί ειδική 

μεταχείριση των σημάτων χρονισμού. 

Η προσομοίωση του κυκλώματος του Σχήματος 3.20 περιλαμβάνει και πάλι τον καθο

ρισμό των απαραίτητων παραμέτρων, που επιλέγουν τον τύπο της Επαναληπτικής Εξίσωσης 

που υλοποιούμε. Η τιμή που αποδίδουμε στην παράμετρο του τελεστή modulo, είναι τώρα 

π, δεδομένου του χρονισμού του ΕΣΤ (Σχήμα 2.17). Επίσης, πρέπει να αποθηκεύσουμε στα 

στοιχεία καθυστέρησης της συνολικής διάταξης, τα δεδομένα των πινάκων Α και χ(°Κ Συ

γκεκριμένα, η αποθήκευση γίνεται στα στοιχεία καθυστέρησης που σχετίζονται με τα κανάλια 

της επαναδιατάξιμης διασύνδεσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα κανάλια αυτά είναι 

που τροφοδοτούν με δεδομένα εισόδου τα διάφορα ΕΣ, κατά την πρώτη χρονική στιγμή κάθε 

επανάληψης. Τα χρονικά βήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση k επαναλήψεων είναι 

(k + \)n. Στον αριθμό αυτό πρέπει να προσθέσουμε και π ακόμη χρονικά βήματα, που απαι

τεί η διαδικασία φόρτωσης των αρχικών δεδομένων. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι ο ΕΣΤ 

προϋποθέτει (k + 2)n χρονικά βήματα για να υλοποιήσει Επαναληπτικές Εξισώσεις Πινάκων 

της μορφής 2.5-2.11. 
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3.3.3 Πλέγμα με Διαύλους Επικοινωνίας 

Η ολοκλήρωση της παρουσίασης των πρωτοτύπων των Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών, 

που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, περιλαμβάνει την περίπτωση του Πλέγματος 

με Διαύλους Επικοινωνίας. Η διάταξη αυτή χαρακτηρίζεται από την απλότητα σχεδίασης τόσο 

του εσωτερικού του Επεξεργαστικού Στοιχείου, όσο και του δικτύου διασύνδεσης των κόμβων 

μεταξύ τους. 

3 : ι ? * 
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Σχήμα 3.21: Το Επεξεργαστικό Στοιχείο του ΠΔΕ 

Το πρώτο χαρακτηριστικό γίνεται ορατό από το Σχήμα 3.21, όπου παρουσιάζεται το βασικό 

ΕΣ του Πλέγματος με Διαύλους Επικοινωνίας. Εκτός από τους απαιτούμενους πολλαπλασια

στή, αθροιστή, συσσωρευτή και τελεστή modulo, το σχήμα επιβαρύνεται από την ύπαρξη ενός 

μόνο πολυπλέκτη. Ο πολυπλέκτης αυτός αναπαριστά το κύκλωμα ελέγχου εξόδου του διανυ

σματικού στοιχείου, που υπολογίζεται από το ΕΣ, κατά την ολοκλήρωση του υπολογισμού. 

Σε μια πραγματική υλοποίηση, στην θέση του πολυπλέκτη θα υπήρχε ένας απομονωτής τριών 

καταστάσεων. Η δομή αυτή θα λειτουργεί έτσι ώστε να επιτρέπεται η έξοδος των δεδομένων 

(οδήγηση του εξωτερικού διαύλου επικοινωνίας) κατά την ολοκλήρωση του υπολογισμού του 

αντίστοιχου διανυσματικού στοιχείου. Δηλαδή, για n — 1 χρονικά βήματα, η έ'ξοοος θα βρί

σκεται σε κατάσταση υψηλής αντίστασης, ενώ για ένα βήμα το ΕΣ θα "οδηγεί" τον δίαυλο 

επικοινωνίας. Ο σωστός χρονισμός αυτής της λειτουργίας έχει ήδη αποδειχθεί, μέσω των δια

γραμμάτων υπολογισμού των Σχημάτων 2.20 και 2.21, και μένει να αποδειχθεί στην πράξη, 

κατά τη φάση της προσομοίωσης. 
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Αξίζει να παρατηρήσουμε την έλλειψη δομών ελέγχου (π.χ. πολυπλέκτες οδηγούμενοι από 

Const stars), οι οποίες μέσω μεταβλητών παραμέτρων θα καθορίζουν το είδος της επαναληπτι

κής εξίσωσης που υλοποιείται. Το χαρακτηριστικό αυτό, που αξιοποιήθηκε στις προηγούμενες 

διατάξεις, απουσιάζει από τον τρόπο σχεδιασμού του Επεξεργαστικού Στοιχείου του ΠΔΕ, 

το οποίο πλέον είναι πλήρως στατικό. Κατ' αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πολυπλοκότητα 

του εσωτερικού του ΕΣ, περιορίζεται όμως και το εύρος των επαναληπτικών εξισώσεων, που 

πραγματοποιούνται με τη δομή του Σχήματος 3.21, όπως θα δούμε και παρακάτω. Η επιλογή 

αυτή δεν γίνεται τυχαία, αλλά βασίζεται στο σκεπτικό της διατήρησης της κανονικότητας και 

ομοιομορφίας της συνολικής διάταξης. 

Σχήμα 3.22: Πλέγμα με Διαύλους Επικοινωνίας 

Η διασύνδεση 16 Επεξεργαστικών Στοιχείων του Σχήματος 3.21 σε διάταξη 4 x 4 δίνει 

την υλοποίηση του Σχήματος 2.19. Η τελική ΚΔΕ παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.22, όπου οι 

απαραίτητοι πολυπλέκτες και τα Read File και Printer stars συμπληρώνουν το σχεδιασμό. 

Διαπιστώνουμε την ύπαρξη των οριζόντιων και κατακόρυφων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ 

των γραμμών και των στηλών του σχήματος, αντίστοιχα. Η λογική διαμοιρασμού του ρο-
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λογίου στα διάφορα ΕΣ ακολουθεί την ίδια λογική με την περίπτωση της ΕΣΔ. Μέσω της 

διαφοράς φάσης, που εξασφαλίζουν τα στοιχεία καθυστέρησης στη γραμμή διάδοσης του χρο

νικού σήματος, επιτυγχάνεται ο απαραίτητος συγχρονισμός των κόμβων μεταξύ τους. 

Η έξοδος των διαύλων επικοινωνίας πολυπλέκεται με τα διανύσματα, που είναι αποθηκευ

μένα σε αρχεία, για να δημιουργήσουν τα οριζόντια και κατακόρυφα δεδομένα εισόδου. Οι 

πολυπλέκτες αυτοί ελέγχονται από blocks, που σκοπός τους είναι να επιτρέψουν την είσοδο 

των αρχικών δεδομένων χ(°ϊ και Α^°\ και στη συνέχεια να επιτρέπουν την τροφοδότηση της 

διάταξης από τους διαύλους επικοινωνίας. Έτσι, μέσω δύο παραμέτρων, που ελέγχουν τους 

πολυπλέκτες γραμμής και στήλης, αντίστοιχα, διακρίνονται τα υποσύνολα των Εξισώσεων 

{2.5,2.7} και {2.9}, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εκτέλεσης απλών πολλαπλασιασμών 

πινάκων, αν όλοι οι πολυπλέκτες των δεδομένων εισόδου επιτρέπουν την τροφοδότηση της 

διάταξης από τα Read File stars. Η τελευταία λειτουργία, προφανώς, δεν αξιοποιεί τους 

διαύλους επικοινωνίας, αλλά χρησιμοποιεί τη διάταξη για απλούστερες πράξεις. 

Όπως παρατηρήσαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι Επαναληπτικές Εξισώσεις, που 

υλοποιούνται άμεσα από ΚΔΕ που περιλαμβάνουν την απλή επανάληψη ΕΣ της μορφής του 

Σχήματος 3.21, είναι οι 2.5, 2.7 και 2.9. Αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε εξισώσεις που 

περιλαμβάνουν την άθροιση των πινάκων Χ και Υ πριν την εφαρμογή του πολλαπλασιασμού, 

πρέπει να εφοδιάσουμε τα ΕΣ με έναν παραπάνω αθροιστή ή να αυξήσουμε την πολυπλοκότητα 

των ΕΣ της πρώτης γραμμής και πρώτης στήλης του Σχήματος 3.22, μετατρέποντας τα σε 

μια μορφή Ακραίων Επεξεργαστικών Στοιχείων, όπως αυτά παρουσιάστηκαν προηγουμένως. 

Στην πρώτη περίπτωση, τα ΕΣ θα προσθέτουν το αντίστοιχο στοιχείο y^ στο διανυσματικό 

στοιχείο τΖ·· , μόλις το υπολογίζουν, και στη συνέχεια θα το μεταδίδουν στους διαύλους 

επικοινωνίας. Η δεύτερη περίπτωση προϋποθέτει ότι τα ΑΕΣ, πλέον, θα προσθέτουν τα σωστά 

yij στα εισερχόμενα δεδομένα από το δίαυλο επικοινωνίας πριν χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα 

αυτά. Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης θα είναι αυτό που θα προωθείται προς την έξοδο που 

οδηγεί στο αμέσως επόμενο ΕΣ. Η πρώτη λύση επιβαρύνει όλα τα ΕΣ με έναν παραπάνω 

αθροιστή, καθώς και με την καθυστέρηση που θα εισάγει αυτή η άθροιση, ενώ η δεύτερη 

λύση δημιουργεί μια προφανή ανομοιομορφία μεταξύ των ΕΣ, δεδομένου ότι τα ΑΕΣ θα 

έχουν αυξημένη πολυπλοκότητα και θα περιέχουν αποθηκευμένα τα δεδομένα του πίνακα Υ 

σε μορφή διανυσμάτων. Η τελευταία περίπτωση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τα 

ΑΕΣ του Σχήματος 3.18. 

θέλοντας να δώσουμε την περίπτωση μιας πρότασης, που περιορίζει τον αριθμό των υλο

ποιούμενων εξισώσεων για χάρη της σχεδιαστικής απλότητας και ομοιομορφίας, επιλέξαμε 

την υλοποίηση του ΠΔΕ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.22. Κατ' αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται 

η επιλογή ενός απλούστερου σχήματος, που όμως στερείται της αυξημένης μετατρεψιμότητας 

των προηγούμενων προτάσεων, όταν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Επίσης, με τα σχόλια που 
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έγιναν παραπάνω, η μετατροπή του ΠΔΕ ώστε να υλοποιεί το σύνολο των Εξισώσεων 2.5-2.11 

είναι πλέον προφανής. 

Η τελική φάση της προσομοίωσης περιλαμβάνει τον ορισμό των μεταβλητών παραμέτρων, 

που ελέγχουν του πολυπλέκτες γραμμών και στηλών του Σχήματος 3.22, ανάλογα με τον τύπο 

εξίσωσης, που επιθυμούμε. Η παράμετρος του τελεστή modulo είναι και πάλι n. Η προσο

μοίωση k επαναλήψεων απαιτεί (k + 2)n — l βήματα, επιβεβαιώνοντας τα Σχήματα 2.20 και 2.21 

και υλοποιώντας τις Επαναληπτικές Εξισώσεις 2.5, 2.7 και 2,9 καθώς και την Εξίσωση 2.84. 

3.4 Συγκριτικά Σχόλια 

Μετά την παρουσίαση των πρωτοτύπων των ΚΔΕ, που υλοποιούν αποδοτικά Επαναληπτικές 

Εξισώσεις Πινάκων, μπορούμε πιο εύκολα να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά τους. Όλες οι διατάξεις, που παρουσιάστηκαν, προσφέρουν το ίδιο γινόμενο 

εμβαδού-χρόνου, το οποίο είναι της τάξης του kr?. Επίσης, προσφέρουν βαθμούς αξιοποίησης 

των ΕΣ, που πλησιάζουν το 100%. Γενικά, όμως, έχουν αρκετές διαφορές, αν λάβουμε υπόψη 

μας τα τυπικά μεγέθη των ΚΔΕ, που αναφέρονται στον Πίνακα 1.1. Σκοπός μας είναι να 

δημιουργήσουμε έναν τελικό πίνακα, που θα συγκεντρώνει τα σχετικά χαρακτηριστικά των 

τριών προτάσεων. 

Ο υπολογιστικός χρόνος, που προσφέρουν οι ΕΣΤ και ΠΔΕ είναι της τάξης του kn, δηλαδή 

μισός από τον αντίστοιχο χρόνο της ΕΣΔ. Αντιθέτως, οι δύο πρώτες λύσεις περιλαμβάνουν 

η2 ΕΣ, ενώ η τρίτη λύση προϋποθέτει πλήθος ΕΣ, που είναι της τάξης του η2/2. Σχετικά με 

το πλήθος των καναλιών επικοινωνίας των ΕΣ, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι ΕΣΔ και 

ΕΣΤ περιέχουν κόμβους με 4 κανάλια εισόδου και 4 κανάλια εξόδου, ενώ τα ΕΣ του ΠΔΕ 

περιλαμβάνουν 2 κανάλια εισόδου και 4 κανάλια εξόδου. 

Εστιάζοντας στην πολυπλοκότητα των Επεξεργαστικών Στοιχείων, μπορούμε να βγά

λουμε μερικά γρήγορα συμπεράσματα κοιτάζοντας τα Σχήματα 3.18, 3.20 και 3.22. Η περί

πτωση της ΕΣΔ εμφανίζει σαφώς μεγαλύτερο βαθμό πολυπλοκότητας, σε σχέση με τις άλλες 

δύο προτάσεις, που βρίσκονται αρκετά κοντά από άποψη αρχιτεκτονικής. Αυτό βεβαίως εί

ναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι κάθε ΕΣ της ΕΣΔ υπολογίζει δύο διανυσματικά στοιχεία, 

απαιτώντας αυξημένο αριθμό κυκλωμάτων για να εξυπηρετήσει αυτή τη λειτουργία. Για να 

δώσουμε μια πιο ποσοτική άποψη στο παραπάνω σχόλιο, πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση των 

απαιτούμενων πυλών, που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τα ΕΣ των αντίστοιχων προτάσεων. 

Τα κοινά τμήματα των ΕΣ των τριών διατάξεων είναι ο πολλαπλασιαστής, ο αθροιστής και 

ο συσσωρευτής. Το κύκλωμα του μετρητή δεν λαμβάνεται υπόψη, για να μην εισαχθεί στο 

ΕΣ κάποια δομή, που θα εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος, και κατ' επέκταση της 
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διάταξης. Η παραδοχή αυτή δεν είναι περιοριστική, αφού ο χρονισμός των ΕΣ είναι τέτοιος 

ώστε η ολοκλήρωση των υπολογισμών τους να μπορεί να σηματοδοτείται από ένα και μόνο 

σήμα, που θα μεταδίδεται διαδοχικά μεταξύ των ΕΣ. 

Στη συνέχεια, αν θεωρήσουμε ορισμένες κλασικές υλοποιήσεις δομών όπως είναι οι πο-

λυπλέκτες, οι καταχωρητές, οι πολλαπλασιαστές, οι αθροιστές και οι απομονωτές [98, 198], 

μπορούμε να αθροίσουμε την πολυπλοκότητα των τμημάτων για να σχηματίσουμε μια ιδέα 

για τη σχέση των ΕΣ μεταξύ τους. Προφανώς δεν αναφερόμαστε σε δομές φτιαγμένες για 

βέλτιστη χρονική ή χωρική απόδοση. Η περίπτωση ενός ρ x ρ πολλαπλασιαστή, για παρά

δειγμα, θεωρείται ότι έχει πολυπλοκότητα αντίστοιχη προς ρ (ρ — 1) πλήρεις αθροιστές συν ρ2 

απλές πύλες δύο εισόδων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να υπολογίσουμε την προσεγγι

στική πολυπλοκότητα των ΕΣ, βάσει του πλήθους των bits ρ, που αναπαριστούν τα δεδομένα. 

Καταλαβαίνουμε ότι το ακριβές πλήθος των πυλών δεν είναι τόσο σημαντικό, όσο η σχε

τική πολυπλοκότητα των ΕΣ μεταξύ τους. Έτσι για ρεαλιστικές τιμές του ρ (π.χ. ρ = 8 ή 

ρ = 16), μπορούμε να εξάγουμε κανονικοποιημένες τιμές πολυπλοκότητας, διαιρώντας με την 

κατά περίπτωση μικρότερη τιμή του εκτιμώμενου πλήθους πυλών. Οι σχέσεις που προκύπτουν, 

επιβεβαιώνουν την αρχική μας εκτίμηση- όσο όμως αυξάνεται η τιμή του ρ, τόσο μειώνεται 

και η διαφορά της πολυπλοκότητας, αφού αυξάνεται η σημαντικότητα του πολλαπλασιαστή 

στο συνολικό σχεδιασμό. 

Προχωρώντας στην πολυπλοκότητα του κυκλώματος διασύνδεσης των Επεξεργαστικών 

Στοιχείων, οι διαφορές των τριών διατάξεων γίνονται ακόμη πιο προφανείς. Η ΕΣΔ περιλαμ

βάνει αυστηρά τοπική διασύνδεση των κόμβων μεταξύ τους. Οι περιπτώσεις των ΕΣΤ και 

ΠΔΕ, εκτός από την τοπική διασύνδεση προϋποθέτουν και μη τοπικές επικοινωνίες των ΕΣ. 

Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων κόμβων, 

η απόσταση των οποίων παίρνει όλες τις δυνατές τιμές. Το ΠΔΕ, από την άλλη μεριά, περι

λαμβάνει απομακρυσμένη επικοινωνία, αλλά με τρόπο απλό και εύκολα υλοποιήσιμο, ο οποίος 

δεν επιβαρύνει την κανονικότητα της συνολικής σχεδίασης. 

Τα τελευταία σχόλια έχουν αντίκτυπο και στην δυνατότητα επέκτασης των διατάξεων. 

Τόσο η ΕΣΔ, όσο και το ΠΔΕ, επιδεικνύουν μεγάλο βαθμό επεκτασιμότητας. Στην πρώτη 

περίπτωση, οι τοπικές συνδέσεις επιτρέπουν την διαδοχική διασύνδεση μεγάλου πλήθους ΕΣ, 

με μόνο περιοριστικό παράγοντα, σε μια πιθανή VLSI υλοποίηση, την αυξημένη πολυπλοκό

τητα του εσωτερικού του ΕΣ, που περιορίζει το βαθμό ολοκλήρωσης. Αντιθέτως, η μειωμένη 

πολυπλοκότητα του ΕΣ του ΠΔΕ, επιτρέπει την επίτευξη μεγάλου βαθμού ολοκλήρωσης, ενώ 

η χρήση απομονωτών τριών καταστάσεων για την οδήγηση των διαύλων επικοινωνίας, λύνει τα 

προβλήματα επέκτασης παρόμοιων τοπολογιών. Αξίζει να παρατηρήσουμε, πάντως, ότι ακόμη 

και έτσι, δεν είναι εφικτή η απεριόριστη αύξηση του μήκους των διαύλων επικοινωνίας. Από 

την άλλη μεριά, ο ΕΣΤ, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του για μη τοπικές επικοινωνίες, 
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παρουσιάζει περιορισμένο βαθμό επεκτασιμότητας. 

Τέλος, μπορούμε να συγκρίνουμε τις τρεις διατάξεις και από την άποψη των αλγορίθμων 

που τις υλοποιούν, όσον αφορά την επίλυση οσοοήποτε μεγάλων προβλημάτων πάνω σε κυ

κλώματα περιορισμένων διαστάσεων. Η περίπτωση της ΕΣΔ, έχει ήδη μελετηθεί και δείξαμε 

ότι με τη χρησιμοποίηση ΕΣ αυξημένης πολυπλοκότητας, μπορούμε να υλοποιήσουμε επανα

ληπτικές εξισώσεις οποιουδήποτε μεγέθους. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του ΠΔΕ, 

όπου η τμηματοποίηση του προβλήματος σε υποπίνακες είναι άμεση και προφανής, αρκεί να 

είναι σε θέση τα ΕΣ να λύνουν αυτά τα υποπροβλήματα σειριακά. Οι δυνατότητες του ΕΣΤ 

για τέτοιου είδους τμηματοποιήσεις, όμως, δεν είναι αρκετές, με αποτέλεσμα να μιλάμε για 

την επίλυση προβλημάτων συγκεκριμένου μεγέθους. 

Όλα τα παραπάνω συγκριτικά σχόλια συγκεντρώνονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.1, όπου 

δίνονται οι τιμές και τα χαρακτηριστικά των τριών ΚΔΕ με τρόπο συνοπτικό. Προφανώς 

δεν υπάρχει λόγος επιλογής μιας υπερισχύουσας διάταξης, δεδομένου ότι τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα τους τις κάνουν χρήσιμες για προβλήματα διαφορετικών απαιτήσεων. Για 

παράδειγμα, το Πλέγμα με Διαύλους Επικοινωνίας παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

στους περισσότερους συγκριτικούς τομείς. Η σχεδίαση του, όμως, όπως συζητήσαμε και 

προηγουμένως, δεν επιτρέπει την υλοποίηση του συνόλου των Επαναληπτικών Εξισώσεων 2.1-

2.11, προσφέροντας ελκυστικά χαρακτηριστικά για συγκεκριμένο εύρος προβλημάτων. 
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Πλήθος ΕΣ 

Υπολογιστικός 

Χρόνος 

Β α θ ^ ό ς ~ 100% 
Αξιοποίησης 

Κανάλια 

Επικοινωνίας 

ανά ΕΣ 

Πολυπλοκότητα 

ΕΣ 

ρ = 8 

ρ =16 

Κύκλωμα 

Διασύνδεσης 

Επεκτασιμότητα 

Σύνολο 

Υλοποιούμενων 

Εξισώσεων 

Επίλυση 

Μεγαλύτερων 

Προβλημάτων 

ΕΣΔ ΕΣΤ ΠΔΕ 

(n + l ) Q + l ) - l n2 n2 

{2k + 3)n {k + 3)n [k + 3)n 

1 1 1 

~ -, 3 , 3 , 3 

1 + 2 l 1 + k l + k 

4-1, 4-0 4-1, 4-0 2-1, 4-0 

1.82 1.125 1 

1.45 1.07 1 

Τοπικό Τοπικό 

Τοπικό 
Εκτεταμένα Περιορισμένα 
μη Τοπικό μη Τοπικό 

Υψηλή Χαμηλή Υψηλή 

2.1-2.11 2.1-2.11 2.1,2.3,2.5,2.7,2.9 

ν χ V 

Πίνακας 3.1: Χαρακτηριστικά των ΚΔΕ που υλοποιούν αποδοτικά ΕΕΠ 
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Κεφάλαιο 4 

Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών 

για Υλοποιήσεις 

Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

Από τα πρώτα βήματα της έρευνας πάνω στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα έχει διαπιστωθεί ο 

εσωτερικός παραλληλισμός που τα χαρακτηρίζει. Η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού πανομοιό

τυπων, απλών, δομικών μονάδων (νευρώνες), που διασυνδέονται για να δημιουργήσουν ένα 

Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο, παραπέμπει ευθέως σε παράλληλες υλοποιήσεις. 

Στα πρώτα χρόνια της έρευνας επικρατούσε η ιδέα ότι το υλικό που θα έπρεπε να υλοποιεί 

ΤΝΔ θα ήταν αναλογικό και θα περιλάμβανε μεγάλο πλήθος Επεξεργαστικών Στοιχείων, 

καθώς και συνδέσεις μεταξύ τους. Από την άλλη μεριά, η δραματική εξέλιξη της ψηφιακής 

υπολογιστικής δύναμης των μηχανών von Neuman επέτρεψε την επιτυχή εφαρμογή προσο-

μοιωτών ΤΝΔ, υλοποιημένων σε επίπεδο λογισμικού. Ταυτοχρόνως, η εξέλιξη του ειδικά 

σχεδιασμένου υλικού για εφαρμογές ΤΝΔ παρέμεινε αργή και με μικρή εμπορική απήχηση. 

Αρχικά, οι απλοί εμπορικοί σταθμοί εργασίας (workstations) καθώς και κάποιοι παράλ

ληλοι ή διανυσματικοί υπολογιστές γενικού σκοπού χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση της 

ταχύτητας εκτέλεσης των ΤΝΔ. Στις μέρες μας, αυτές οι προσεγγίσεις θεωρούνται σαν το 

πρώτο βήμα ώστε να διαπιστώσει κανείς την ορθή λειτουργία μιας εφαρμογής. Το επόμενο 

βήμα αποτελεί η πραγματική εκτέλεση του ΤΝΔ πάνω σε υλικό ειδικά σχεδιασμένο για τέτοιου 

τύπου εργασίες. Βάσει της τρέχουσας τεχνολογίας, ακόμη και το ταχύτερο μονοεπεξεργα-

στικό σύστημα δεν μπορεί να επιτύχει γρήγορη εκμάθηση ή αποκρίσεις πραγματικού χρόνου, 
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όπως είναι συχνά απαιτούμενο. 

Γενικά, η τάση που επικρατεί είναι να χρησιμοποιούνται "φθηνές" πολυεπεξεργαστικές λύ

σεις, που εκμεταλλεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υλοποιούμενων αλγορίθμων. Οι 

περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν κυκλώματα ειδικά αναπτυγμένα για συγκεκριμένες εφαρ

μογές (Application Specific Integrated Circuits), κάρτες επιτάχυνσης (accelerator boards) 

βασισμένες είτε σε κοινά είτε σε ειδικά σχεδιασμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα, καθώς και 

υπολογιστικά συστήματα υψηλής απόδοσης, γνωστά σαν neurocomputers. Στα επόμενα, θα 

αναφερόμαστε σε όλα τα παραπάνω χρησιμοποιώντας τον όρο Υλικό ΤΝΔ. 

Ολοένα και περισσότερες εμπορικές εταιρίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο του Υλικού 

ΤΝΔ. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, το μεγάλο πλήθος αλγορίθμων ΤΝΔ, σε συνδυασμό 

με τη ραγδαία ανάπτυξη νέων τεχνικών και θεωριών, αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην 

ευρεία εξάπλωση αυτών των συστημάτων. Η σχεδίαση, κατασκευή και διόρθωση των σφαλμά

των, κατά την ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου κυκλώματος, απαιτεί τουλάχιστον 2 χρό

νια. Με την υπάρχουσα ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των μικροεπεξεργαστών, η απόφαση 

μιας τέτοιας επένδυσης γίνεται σαφώς δυσκολότερη. Επίσης, η επιθυμία των χρηστών για με

γαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιούν μεγαλύτερο αριθμό αλγορίθμων ΤΝΔ, 

αντιτίθεται με την τρέχουσα πραγματικότητα, όπου μόνο μία ή δύο περιπτώσεις αλγορίθμων 

υλοποιούνται αποδοτικά. 

Στο κεφάλαιο αυτό δεν θα παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη, κατασκευή και προώθηση Υλικού ΤΝΔ. Αντιθέτως, θα προσα

νατολιστούμε προς την παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης στον τομέα αυτόν, εστιάζο

ντας σε ψηφιακές λύσεις, οι οτζοίες χαρακτηρίζονται από ενδιάμεσο έως μαζικό παραλληλισμό. 

Πρέπει να τονίσουμε την εξαιρετική δουλειά των Ienne, Ienne et al [99, 100, 101, 103, 104], 

Heemskerk [86], Lindsey και Lindblad [146, 147, 148], Konig [115], Przytula και Prasanna 

(eds.) [206] και Glesner και Pochmuller [66] σε τέτοιου είδους αναζητήσεις. Οι αντίστοιχες 

παρουσιάσεις τους δημιούργησαν το κίνητρο και αποτέλεσαν υλικό της παρούσας έρευνας. 

4.1 Ταξινόμηση Υλικού Τ Ν Δ 

Ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα σε τέτοιου είδους παρουσιάσεις είναι η ταξινόμηση των 

υπαρχόντων συστημάτων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι πιο συνηθισμένες κατηγοριο

ποιήσεις αναφέρονται κυρίως στα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Είδος Τεχνολογίας: Ανάλογα με την τεχνολογία, που εφαρμόζεται σε ένα σύστημα, δια

κρίνονται οι κύριες κατηγορίες των Αναλογικών, Ψηφιακών και Υβριδικών συστημάτων 

Υλικού ΤΝΔ. 
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Αριθμητική Αναπαράσταση: Αν και η αριθμητική της κινητής υποδιαστολής αποτελεί πλέον 

οεΰομένο στις περιπτώσεις των εμπορικών μικροεπεξεργαστών, κάτι τέτοιο δεν ισχύει 

και στα συστήματα ΤΝΔ. Η επίτευξη μεγαλύτερων βαθμών ολοκλήρωσης συχνά επιβάλ

λει τη χρήση αριθμητικής σταθερής υποδιαστολής. Επίσης, υπάρχουν και περιπτώσεις 

εντελώς εξειδικευμένων αναπαραστάσεων, κατασκευασμένων ειδικά για συγκεκριμένες 

λύσεις. 

Αντιστοίχηση Τ Ν Δ ανά ΕΣ: Τα συστήματα με περιορισμένους βαθμούς παραλληλισμού 

αντιστοιχίζουν περισσότερους του ενός νευρώνες ανά Επεξεργαστικό Στοιχείο. Στις 

τυπικές SIMD μηχανές συνήθως προτιμάται η αντιστοίχιση ενός νευρώνα ανά ΕΣ, ενώ 

σε μαζικά παράλληλους υπολογιστές, συχνά αντιστοιχίζονται λίγες συνάψεις ανά ΕΣ. 

Πρέπει να τονιστεί ότι, πολλές φορές το είδος της αντιστοίχισης εξαρτάται και από το 

δίκτυο διασύνδεσης των ΕΣ μεταξύ τους. 

Δίκτυο Διασύνδεσης ΕΣ: Οι τοπολογίες ΚΔΕ, που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο της 

εισαγωγής, αποτελούν τις πιο συχνές περιπτώσεις διασυνδετικών δικτύων, όσον αφορά 

την υλοποίηση αλγορίθμων ΤΝΔ. 

Βαθμός Παραλληλισμού: Το πλήθος των ΕΣ διακρίνει τις υπάρχουσες λύσεις σε περιπτώ

σεις χαμηλού επιπέδου παραλληλισμού (2-16 Επεξεργαστικά Στοιχεία), ενδιάμεσου επι

πέδου (8-128 ΕΣ), υψηλού επιπέδου (64-2048 ΕΣ) και μαζικού παραλληλισμού (>1024 

ΕΣ). 

Στα επόμενα, θα προχωρήσουμε ακολουθώντας την τελευταία περίπτωση ταξινόμησης, σε 

συνάρτηση με τις ενδεχόμενες διαφορές που προκύπτουν από τα δίκτυα διασύνδεσης των 

Επεξεργαστικών Στοιχείων μεταξύ τους. Επίσης, σε ορισμένες επιλεγμένες υλοποιήσεις θα 

δώσουμε μεγαλύτερο βάρος, κατά την παρουσίαση τους, είτε επειδή έχουν ενδιαφέρον σαν 

αρχιτεκτονικές, είτε λόγω της εμπορικής τους αξίας. 

4.2 Παρουσίαση Υλικού ΤΝΔ* 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η προσοχή μας θα εστιαστεί σε ψηφιακές υλοποιήσεις. Η 

επιλογή αυτή, σε καμία περίπτωση δεν υποβιβάζει τη μεγάλη σημασία των αναλογικών υλο

ποιήσεων στο Υλικό ΤΝΔ. Αντιθέτως μάλιστα, η έρευνα στον αναλογικό χώρο παρουσιάζει 

* 

Τ. Η. Kaskalis, Κ. G. Margaritis, "Systolic Artificial Neural Network Design, Simulation and Implemen

tation", ace. for pubi. Computational Methods and Neural Networks, M. Sambandham & M. P. Bekakos 

(eds.), Dynamic Publishers, 1998. 
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αισιόδοξα αποτελέσματα [152, 163]. Για παράδειγμα, το Synaptics SiliconRetina ή το πρώτο 

εμπορικά διαθέσιμο αναλογικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, το ΕΤΑΝΝ (Electrically Trainable 

Artificial Neural Network) [91], καθώς και οι κάρτες που το αξιοποιούν (π,χ. Mod2 Neuro

computer [176]) , βρίσκουν πολλές και ποικίλες εφαρμογές στο πεδίο των Τεχνητών Νευρω

νικών Δικτύων. 

Τα ίδια σχόλια ισχύουν και για την περίπτωση των υβριδικών συστημάτων, όπως είναι το 

ANNA (Analog Neural Network Arithmetic and Logic Unit) [12, 216] ή το CLNN-32 [4] και 

το NeuroClassiiìer [235]. Τα συστήματα αυτά, καθώς και οι υλοποιήσεις, που χρησιμοποιούν 

παλμική κωδικοποίηση (RN-200 της RICOH [192], PCNN Accelerator [60]) ή Κυτταρικά Νευ

ρωνικά Δίκτυα (3x3DPCNN, 6x6DPCNN [218, 219]) δεν μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά 

με τα συστήματα που πρόκειται να παρουσιαστούν στη συνέχεια. 

4.2.1 Χαμηλό Επίπεδο Παραλληλισμού 

Ξεκινώντας από τις λύσεις που χρησιμοποιούν σχετικά περιορισμένο αριθμό βασικών Επε

ξεργαστικών Στοιχείων, συναντάμε το HNC Balboa 860 coprocessor board, το οποίο αξιο

ποιεί έναν Intel i860 επεξεργαστή, σε συνάρτηση με ένα περιβάλλον προγραμματισμού, που 

ονομάζεται ExploreNet. Η κάρτα αυτή μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του 

HNC SNAP συστήματος, που θα αναφερθεί και παρακάτω [86, 90, 206]. Ο i860 χρησιμοποιεί

ται και στο NeuroDynamiX Neural Accelerator XR25 και XR50 [148]. 

To Neural Technologies NT6000 βασίζεται στον TMS320C20 Digital Signal Processor, 

προσφέροντας και αναλογικό I/O [148]. Βασισμένο σε DSPs είναι, επίσης, και το σύστημα 

BrainMaker Accelerator, που βασίζεται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα TMS320C25. Η επαυ

ξημένη έκδοση του, το Professional Accelerator, αξιοποιεί 4 DSPs σε παράλληλη σύνδεση. 

Τέλος, το ΑΝΖΑ plus coprocessor board, συνδυάζει έναν MC68020 επεξεργαστή με τον 

συνεπεξεργαστή κινητής υποδιαστολής MC68881 [86, 236]. 

Η περίπτωση του ολοκληρωμένου ΝΜ6403 (NeuroMatrix Neuroprocessor) [243] αποτε

λεί ένα σύστημα υπερ-βαθμωτής αρχιτεκτονικής. Το ολοκληρωμένο περιλαμβάνει μία μονάδα 

ελέγχου, μία μονάδα υπολογισμού διευθύνσεων, καθώς και υποστήριξη βαθμωτών και διανυ

σματικών υπολογισμών μεταβλητής ακρίβειας, μέσω αντίστοιχων Επεξεργαστικών Στοιχείων. 

Τα επικοινωνιακά κανάλια είναι συμβατά με την αρχιτεκτονική των TMS320C4x DSPs, επι

τρέποντας την κατασκευή πολυεπεξεργαστικών συστημάτων. 

Η ευελιξία, που προσφέρει το ΝΜ6403, όσον αφορά τη διασύνδεση, επιτρέπει την κατα

σκευή επιταχυντικών καρτών με τοπολογίες δακτυλίων, πολυδιάστατων πλεγμάτων και δεν

δρικών δομών. Επίσης, επιτρέπεται η υλοποίηση αρχιτεκτονικών κοινής ή κατανεμημένης 

μνήμης, καθώς και υβριδικών σχημάτων. Καθώς δεν αναφέρονται ακόμη πραγματικές υλο-
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ποιήσεις, που αξιοποιούν το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο, η κατάταξη του στα συστήματα 

χαμηλού επιπέδου παραλληλισμού είναι απλώς τυπική. 

4.2.2 Ενδιάμεσο Επίπεδο Παραλληλισμού 

Προχωρώντας, τώρα, σε κάποια πιο ενδιαφέροντα, για τη δική μας περίπτωση, συστήματα, 

διακρίνουμε την παράλληλη έκδοση του ΑΝΖΑ, που ονομάζεται Mark III και IV, και χρη

σιμοποιεί έως και 15 επεξεργαστικές μονάδες, συνδεδεμένες σε έναν δίαυλο [86, 236]. Οι 

επεξεργαστές που συνθέτουν κάθε τέτοια μονάδα είναι οι ίδιοι με αυτούς του ΑΝΖΑ. 

Άλλη μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελούν τα συστήματα NeuroTurbo Ι και Π. Το 

πρώτο περιλαμβάνει 16 Fujitsu ΜΒ68220 DSPs ταξινομημένα σε τοπολογία υπερκύβου [86, 

105, 191], ενώ το δεύτερο χρησιμοποιεί μία Μνήμη Μήτρας, με Δίαυλο Εκπομπής (Broadcast 

Bus), για να διασυνδέσει τους 96002 επεξεργαστές κινητής υποδιαστολής της Motorola, που 

ενσωματώνει [6]. 

Η περίπτωση του DREAM Machine (Dynamically Reconfigurable Extended Array Mul

tiprocessor) περιλαμβάνει ειδικούς επεξεργαστές σε ένα διδιάστατο πλέγμα, που επικοινωνούν 

μέσω δυναμικά επαναδιατάξιμων διακοπτών [86, 224]. Ένας μονοδιάστατος δακτύλιος απει

κονίζεται σ' αυτήν την διδιάστατη τοπολογία μέσω μιας snake-like τεχνικής απεικόνισης. Το 

σύστημα SPRINT, που αναπτύχθηκε στο Lawrence Livermore National Laboratory, χρησι

μοποιεί 64 INMOS Transputers, διασυνδεδεμένους σε τοπολογία δακτυλίου [73, 101]. 

Μια πιο πρόσφατη και δημοφιλής λύση αποτελεί το σύστημα MUSIC (Multiprocessor 

System with Intelligent Communication) [175]. Στην περίπτωση αυτή, έως 21 κάρτες που 

περιλαμβάνουν 3 Επεξεργαστικά Στοιχεία μπορούν να συνδεθούν σε μορφή δακτυλίου. Κάθε 

ΕΣ αποτελείται από ένα Motorola 96002 DSP και ένα Xilinx LCA XC3090 Programmable 

Gate Array, που διεκπεραιώνει τον έλεγχο της επικοινωνίας. Η τελευταία μπορεί να γίνεται 

είτε μέσω ενός συστολικού δακτυλίου, είτε μέσω ενός γενικού διαύλου, προσφέροντας υψηλά 

επίπεδα προγραμματιστικής ευελιξίας. 

L-Neuro 2.3 

Το Phillips L-Neuro 2.3 ολοκληρωμένο [52, 53] αποτελεί την επόμενη γενιά του L-Neuro 1.0 

[161], κληρονομώντας, βεβαίως, όλα τα αξιόλογα χαρακτηριστικά του. Αποτέλεσε προϊόν του 

Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με όνομα Galatea και σκοπό είχε να μειώσει την 

πολυπλοκότητα και το κόστος και να αυξήσει την απόδοση του προκατόχου του. Στα πλαίσια 

των στόχων αυτών, ενσωματώνει 12 DSPs, σε συνάρτηση με έναν RISC επεξεργαστή, μία μο

νάδα υπολογισμού και μετατροπής διανυσματικών μεταβλητών σε γραμμικές (vector-to-scalar 

unit - VSU), μία βαθμωτή μονάδα 32 bits (scalar unit - SU), ένα τμήμα διευθυνσιοδότησης 
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εικόνων (image-addressing module), πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, σειριακό επικοινωνιακό 

κανάλι (RS-232), καθώς και δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με άλλα ολοκληρωμένα κυ

κλώματα (Inter-IC - I2C). 
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Σχήμα 4.1: Εσωτερική Δομή του L-Neuro 2.3 

Η εσωτερική δομή του ολοκληρωμένου παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.1. Παρατηρούμε την 

ύπαρξη δύο βασικών blocks. Η Μονάδα Ελέγχου περιλαμβάνει τον RISC επεξεργαστή και 

τις απαραίτητες μνήμες, ώστε να εξυπηρετεί την δρομολόγηση των εκτελούμενων εντολών. Η 

Μονάδα Υπολογισμού περιλαμβάνει τους 12 DSPs, τα VSU και SU και διεκπεραιώνει όλους 

του υπολογισμούς δεδομένων. Η λειτουργία των 12 DSPs μπορεί να είναι της μορφής SIMD, 

μέσω ενός διαύλου εκπομπής και ενός διαύλου "συγκέντρωσης" των δεδομένων. Επίσης, 

ο τρόπος διασύνδεσης τους μπορεί να αξιοποιηθεί και σαν ένας μονοδιάστατος συστολικός 

δακτύλιος, ενώ είναι δυνατόν να "συνδυαστούν" οι υπολογισμοί δύο γειτονικών DSPs, ώστε 

να επιτευχθούν πράξεις μεγαλύτερης ακρίβειας (64 bits). 

Υπάρχει μια ποικιλία καρτών που έχει αξιοποιήσει το L-Neuro 2.3 chip, συμπεριλαμβάνο

ντας μια VME κάρτα, ένα σύστημα προσανατολισμένο στα PC και μία λύση χαμηλού κόστους 

βασισμένη στο RS-232 [53]. Ένα από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα, που σχετίζονται 

με το ολοκληρωμένο, αναφέρεται στην ανάπτυξη του μεταγλωττιστή μιας υψηλού επιπέδου 

γλώσσας, με όνομα Virtual Machine Language - VML. Η VML είναι μια C-like γλώσσα, 

που ενσωματώνει εκείνες τις λειτουργίες και δομές, ώστε να επιτρέπεται η εύκολη ανάπτυξη 

αλγορίθμων Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Αξίζει να αναφερθεί ότι το σύστημα αυτό, 
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εκτός από εφαρμογές ΤΝΔ, αποδίδει καλά τόσο σε περιπτώσεις επεξεργασίας σημάτων και 

εικόνας, όσο και σε εφαρμογές Ασαφούς Λογικής. 

SAND/1 

Το ολοκληρωμένο SAND/1 (Simply-Applicable Neural Device) [217] βασίζεται στην αρχή της 

συστολικής λειτουργίας. 0 πυρήνας του σχεδιασμού αποτελείται από 4 παράλληλα Επεξεργα

στικά Στοιχεία, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει έναν πολλαπλασιαστή και δύο αθροιστές, 

εκ των οποίων ο ένας χρησιμεύει σαν συσσωρευτής. Ένα συγκεντρωτικό τμήμα επιτρέπει την 

επιλογή της μεγαλύτερης και μικρότερης τιμής ενεργοποίησης, κατά την εφαρμογή διαφόρων 

αλγορίθμων. Η αρχιτεκτονική του ολοκληρωμένου παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.2. 
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Σχήμα 4.2: Εσωτερική Δομή του SAND/1 
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Η δυνατότητα υπολογισμών γινομένων και αποστάσεων διανυσμάτων, καθώς και η επιλογή 

ακραίων τιμών, εξυπηρετεί περιπτώσεις ΤΝΔ, ανάμεσα στις οποίες διακρίνουμε τα Multilayer 

Perceptions, τα Radial Basis Function δίκτυα και τα Kohonen SOFMs. To SAND/1 ολο

κληρωμένο χρησιμοποιείται για την κατασκευή μιας επιταχυντικής κάρτας PCI, στην οποία 

περιέχονται 4 SAND/1. Γενικά, η παράλληλη σύνδεση πολλαπλών ολοκληρωμένων δεν δη

μιουργεί προβλήματα, αφού αρκεί η χρησιμοποίηση ορισμένων τμημάτων μνήμης και ενός 

FPGA ελεγκτή, που είναι επίσης διαθέσιμος, για να κατασκευαστούν συστήματα μεγάλου 

μεγέθους. Ανάμεσα στις εφαρμογές του SAND/1 περιλαμβάνονται περιπτώσεις αναγνώρισης 

προτύπων, επεξεργασίας εικόνας, καθώς και συστημάτων ελέγχου και πρόβλεψης. 

Siemens ΜΑ16 

Η προσέγγιση της Siemens στο χώρο του Υλικού ΤΝΔ προσανατολίζεται σε μια διάταξη 

επεξεργαστών, σχεδιασμένη έτσι ώστε να καλύπτει μεγάλο εύρος υπολογιστικών απαιτήσεων, 

όσον αφορά τους αλγορίθμους ΤΝΔ. Ο εξυπηρετητής SYNAPSE-1 (SYnthesis of Neural 

Algorithms on a Parallel Systolic Engine) [86, 101, 212], καθώς και τα συστήματα της Medi

ainterface SYNAPSE2-PC και SYNAPSE3-PC [231], βασίζονται στο ολοκληρωμένο Siemens 

ΜΑ16 [32, 211]. 

To ΜΑ16 περιλαμβάνει 4 Επεξεργαστικά Στοιχεία, καθένα από τα οποία εκτελεί πράξεις 

πάνω σε 4 χ 4 πίνακες ακεραίων. Τα επικοινωνιακά κανάλια μεταφέρουν ένα στοιχείο, οδη

γώντας σε ένα σχήμα 16 χρονικών κύκλων για την μετάδοση δεδομένων από και προς ένα 

ΕΣ. Το σχήμα αυτό ταιριάζει με τον τρόπο λειτουργίας κάθε ΕΣ, το κύριο μέρος του οποίου 

είναι ένας πολλαπλασιαστής πινάκων, που απαιτεί 16 βήματα για να πολλαπλασιάσει δύο 4 x 4 

τελεστές. Οι υπολογισμοί και η διάδοση των δεδομένων μπορούν να ακολουθούν το πρότυπο 

της διασωλήνωσης, ενώ οι πράξεις που είναι σε θέση να εκτελέσει ένα ΕΣ περιλαμβάνουν, 

επίσης, εκτός από τον πολλαπλασιασμό πίνακα επί πίνακα, και πολλαπλασιασμό πίνακα επί 

ανάστροφο πίνακα, πρόσθεση και αφαίρεση πινάκων, υπολογισμό απόστασης μεταξύ διανυ

σμάτων, βάσει της Ιλ ή 1^ νόρμας, καθώς και εύρεση μικρότερου ή μεγαλύτερου στοιχείου. 

Κάθε ΜΑ16 περιέχει 4 Επεξεργαστικά Στοιχεία συνδεδεμένα όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.3. 

Οι εντολές μεταδίδονται μαζί με τα δεδομένα, κατά το συστολικό πρότυπο λειτουργίας. 

Το SYNAPSE-1 neurocomputer χρησιμοποιεί 8 ΜΑ16, συνδεδεμένα σε δύο δακτυλίους 

των τεσσάρων ολοκληρωμένων ο καθένας. Οι δύο δακτύλιοι συνδέονται στον ίδιο δίαυλο 

μεταφοράς βαρών (weight bus), εκτελώντας ουσιαστικά το ίδιο νευρωνικό δίκτυο, αλλά για 

διαφορετικά πρότυπα εισόδου. Το χαρακτηριστικό αυτό, σε συνάρτηση με τον τρόπο λει

τουργίας του συστήματος κατά πίνακες, ευνοεί εκείνον τον τύπο εκμάθησης που είναι γνω

στός σαν batch type. Αξίζει να τονιστεί το σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος να 
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Σχήμα 4.3: Εσωτερική Δομή του Siemens ΜΑ16 

υποστηρίζει μεγάλα μεγέθη δυναμικής μνήμης RAM, στην οποία μπορούν να αποθηκευτούν 

συνολικά βάρη της τάξης των 512 Mbytes. Τα συστήματα της Mediainterface SYNAPSE2-

PC και SYNAPSE3-PC αποτελούν πιο προσιτές λύσεις, με τη μορφή επιταχυντικών καρτών 

PCI. Το πρώτο περιλαμβάνει 1 ολοκληρωμένο ΜΑ16, ενώ το δεύτερο χρησιμοποιεί 2 ΜΑ16, 

επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση έως 3 καρτών σε ένα μηχάνημα. 

HNC100 και SNAP 

Το σύστημα HNC SNAP (SIMD Neurocomputer Array Processor) ακολουθεί την αρχιτεκτο

νική του συστολικού διαύλου, συνδέοντας 4 έως 16 HNC100 NAP ολοκληρωμένα κυκλώματα 

[104, 164, 206]. Κάθε ένα από αυτά τα ολοκληρωμένα περιέχει μια μονοδιάστατη συστολική 

διάταξη 4 Επεξεργαστικών Στοιχείων και αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις σχεδια

σμών όπου διενεργούνται πράξεις κινητής υποδιαστολής σε ειδικά σχεδιασμένο ολοκληρωμένο 

κύκλωμα. Οι υπάρχουσες υλοποιήσεις του SNAP, επομένως, περιλαμβάνουν ένα σύνολο 16 

έως 64 Επεξεργαστικών Στοιχείων. 

Αυτά τα Επεξεργαστικά Στοιχεία συνδέονται τόσο σε τοπολογία εκπομπής διαύλου, όσο 

και σε τοπολογία δακτυλίου. Κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει έναν 32-bit πολλαπλασιαστή 

κινητής υποδιαστολής και μία 32-bit αριθμητική-λογική μονάδα κινητής και σταθερής υποδια

στολής. Η επιλογή της 32-bit αναπαράστασης, σε συνάρτηση με το είδος της αριθμητικής που 

επιλέχθηκε, περιορίζει το πλήθος των ΕΣ ανά ολοκληρωμένο, επιτρέποντας μόνον 4. 

Η επικοινωνία με τη μνήμη και μεταξύ των ΕΣ γίνεται μέσω 4 καναλιών δύο κατευθύνσεων: 

Ένα κανάλι μεταφέρει δεδομένα από και προς την τοπική μνήμη κάθε ΕΣ. Ένα κανάλι μετα

φέρει δεδομένα από και προς μία γενική μνήμη, που προσπελαύνουν όλα τα ΕΣ. Δύο κανάλια 

συνδέουν κάθε ΕΣ με τους γείτονες του. Η δομή του συνολικού συστήματος παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 4.4. Συγκρινόμενο με άλλες προτάσεις, που χρησιμοποιούν τοπολογία δακτυλίου, 

το σύστημα SNAP έχει το πρόσθετο χαρακτηριστικό ενός γενικού διαύλου επικοινωνίας. Ο 

δίαυλος αυτός, εκτός από την σύνδεση με τη συνολική μνήμη, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
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Σχήμα 4.4: Αρχιτεκτονική του Συστήματος HNC SNAP 

εξυπηρετεί την επικοινωνία απομακρυσμένων ΕΣ. 

4.2.3 Υψηλό Επίπεδο Παραλληλισμού 

Προχωρώντας σε λύσεις, που ενσωματώνουν αυξημένο αριθμό ΕΣ, διακρίνουμε το σύστημα 

Topsi, όπου 100-1000 μονάδες (DSP + Γενικός Επεξεργαστής + Υλικό Επικοινωνίας) χρησι

μοποιούν ένα επαναδιατάξιμο δίκτυο για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, ενώ ταυτόχρονα προ

σφέρεται και δυνατότητα εκπομπής δεδομένων, μέσω ενός πρόσθετου διαύλου [86, 183]. Στις 

DSP προσεγγίσεις ανήκει και το σύστημα Sandy/8, το οποίο χρησιμοποιεί 256 TMS32C030 

DSPs, που δημιουργούν έναν συστολικό δακτύλιο [86, 112]. 

Επιστρέφοντας στα συστήματα που βασίζονται στον i860, διακρίνουμε το GCN (GigaCoN-

nection), όπου 128 Επεξεργαστικά Στοιχεία, με πυρήνα τον i860, δημιουργούν μία διδιάστατη 

τοπολογία πλέγματος [86, 89]. To BSP400 neurocomputer χρησιμοποιεί 400 εμπορικούς 

ιικροεπεξεργαστές, οι οποίοι δημιουργούν ομάδες που επικοινωνούν μέσω ενός παράλληλου 

διαύλου. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει 15 επεξεργαστές, ένα τμήμα λογικού ελέγχου και μία ουρά 

ενεργοποίησης δεδομένων εισόδου [83, 85, 86, 97, 119]. Το σύστημα Mindshape (Modular 

interconnected Neural Design with Scalable Hardware and Adaptive Processing Elements) 

αποτελεί τον απόγονο του BSP400, αξιοποιώντας μια fractal αρχιτεκτονική διαύλων. [84, 86]. 
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Μία αξιοσημείωτη απόπειρα απόκτησης εμπειριών και σταδιακής εξέλιξης, βάσει συγκεκρι

μένου πλάνου, διενεργείται στο Διεθνές Ινστιτούτο Επιστήμης Υπολογιστών (International 

Computer Science Institute) στο Berkeley. Αρχικά, ανέπτυξαν το σύστημα RAP (Ring Ar

ray Processor), που χρησιμοποιούσε από 4 έως 40 TMS320C30 DSPs κινητής υποδιαστολής, 

συνδεδεμένους σε έναν συστολικό δακτύλιο [174, 206]. Το επόμενο βήμα ήταν ο ειδικά σχε

διασμένος διανυσματικός μικροεπεξεργαστής με όνομα ΤΟ, πάνω στον οποίο βασίστηκε ο 

επιταχυντής SPERT-II [252]. Στην παρούσα φάση, αναπτύσσεται ένας γενικός εξυπηρετητής 

για ποικίλους αλγορίθμους ΤΝΔ, με όνομα CNS-1, βασιζόμενος πάνω στον ίδιο επεξεργαστή 

[7, 8, 101]. 

NilOOO Recognition Accelerator 

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα NilOOO Recognition Accelerator [181, 196], που αναπτύχθηκε από 

τις εταιρίες Intel και Nestor, προσανατολίζεται σε Radial Basis Function δίκτυα. Υλοποιεί 

1024 νευρώνες, οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν πλήρη διασύνδεση μεταξύ τους. Αντιθέτως, κάθε 

νευρώνας προϋποθέτει 256 εισόδους και 64 εξόδους, ενώ η όλη κατασκευή επιτρέπει την 

επεκτασιμότητα και την παράλληλη λειτουργία πολλαπλών NilOOO ταυτοχρόνως. 

Η εσωτερική δομή του ολοκληρωμένου παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.5. Ουσιαστικά υλο

ποιεί μία παράλληλη σωληνωτή δομή Radial Basis Function νευρωνικού δικτύου, αποτελού

μενη από τρεις ανεξάρτητες λειτουργικές μονάδες: έναν ταξινομητή, έναν 16-bit RISC micro

controller και έναν δίαυλο επικοινωνίας. 

Ο ταξινομητής περιέχει 512 Μονάδες Υπολογισμού Αποστάσεων (Distance Calculation 

Units - DCU), που λειτουργούν παράλληλα. Επίσης, περιέχει σωληνωτή μαθηματική μονάδα 

6 βαθμίδων, καθώς και μία μνήμη, που μπορεί να αποθηκεύσει έως 1024 πρότυπα διανύσματα. 

Οι DCUs είναι πολυπλεγμένες χρονικά στα δύο μισά του πίνακα προτύπων και υπολογίζουν 

την 1\ νόρμα των διανυσμάτων εισόδου και των προτύπων. Οι έζ,οοοί τους κλειδώνονται 

και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της συνάρτησης radial basis και της πυκνότητας 

πιθανότητας για έως 64 κατηγορίες. Η ροή αυτή των δεδομένων παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.6. 

Το ολοκληρωμένο NilOOO έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε εφαρμογές οπτικής ανα

γνώρισης χαρακτήρων, ταξινόμησης αλληλογραφίας, ελέγχου κίνησης δρόμων, οπτικών συ

στημάτων και επαλήθευσης αποτυπωμάτων. Χαρακτηρίζεται από εύκολη διασυνδεσιμότητα με 

ολοκληρωμένα, που κυκλοφορούν ευρέως στο εμπόριο και ακολουθεί IEEE-standard κωδικο

ποιήσεις αριθμητικών δεδομένων. Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι έχει σχεδιαστεί με σκοπό 

την εύκολη και άμεση χρησιμοποίηση του σε συστήματα, που περιλαμβάνουν "εμπορικά" ολο

κληρωμένα κυκλώματα. 
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IBM ZISC036 

Μία παρόμοια προσπάθεια, όσον αφορά την υλοποίηση ΤΝΔ, αποτελεί το ολοκληρωμένο IBM 

ZISC036 (Zero Instruction Set Computer) [260]. Όπως γίνεται αντιληπτό και από το όνομα 

του, κάθε ολοκληρωμένο περιλαμβάνει 36 Επεξεργαστικά Στοιχεία, κάθε ένα από τα οποία 

μπορεί να υλοποιήσει αλγορίθμους Radial Basis Function ή K-Nearest Neighbor. To δεξιό 

τμήμα του Σχήματος 4.7 παρουσιάζει τη δομή του ολοκληρωμένου, ενώ το αριστερό εστιάζει 

στην αρχιτεκτονική κάθε ΕΣ. 
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Σχήμα 4.7: Εσωτερική Οργάνωση του IBM ZISC036 

To IBM ZISC036 παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το ολοκληρωμένο NilOOO. Συγκρί

νοντας τα, μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο μπορεί να κάνει πιο ακριβείς υπολογισμούς 

(ποστάσεων και επιτρέπει την επιλογή 1\ ή 1^ νόρμας. Από την άλλη μεριά, η ευελιξία, που 

φοσφέρει ο ενσωματωμένος microcontroller του NilOOO απουσιάζει από την περίπτωση του 
7JSC036. 

Η χρήση του ολοκληρωμένου για την κατασκευή καρτών, αυτήν τη στιγμή περιλαμβά-

'ει μία υλοποίηση κάρτας ISA και μία κάρτας PCI. Η τελευταία επιδεικνύει και το μέγιστο 

>αθμό επέκτασης, αφού μέσω αυτής μπορούν να συνδεθούν έως 19 ZISC036, προσφέροντας 

να δίκτυο 684, συνολικά, νευρώνων. Περιοχές όπως η οπτική και ακουστική αναγνώριση, η 

πεξεργασία σήματος και εικόνας, ο εργοστασιακός έλεγχος και η μοντελοποίηση, περιλαμ-

άνουν καταγραμμένες εφαρμογές του ZISC036. 
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Hitachi WSI Neurocomputer 

Η πρόταση της Hitachi στο χώρο του Υλικού ΤΝΔ, περιλαμβάνει συστήματα αναπτυγμένα 

με τη μέθοδο ολοκλήρωσης Wafer Scale Integration (WSI) [65, 101], η σύνθεση των οποίων 

οδήγησε στην κατασκευή του συστήματος MY-NEUROPOWER [220]. Η βασική αρχιτεκτο

νική αποτελείται από ένα σύνολο Επεξεργαστικών Στοιχείων συνδεδεμένων όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 4.8. 
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Σχήμα 4.8: Αρχιτεκτονική του Hitachi WSI 

Κάθε ΕΣ υλοποιεί και έναν νευρώνα, ενώ ο τρόπος λειτουργίας του όλου συστήματος 

ακολουθεί την SIMD αρχή, το είδος της οποίας συχνά αναφέρεται σαν τοπολογία δίαυλου 

εκπομπής. Ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει 576 ΕΣ. Ο δίαυλος εισόδου τροφοδοτεί τη 

διάταξη των ΕΣ με δεδομένα σε κάθε χρονικό κύκλο. Ο δίαυλος διευθύνσεων χρησιμοποιεί

ται στην επιλογή ενός βάρους, μέσα από σύνολα καταχωρητών, που περιέχονται σε κάθε ΕΣ. 

Το γινόμενο του βάρους με το δεδομένο εισόδου υπολογίζεται και συσσωρεύεται. Μετά την 

ολοκλήρωση του υπολογισμού, τα ΕΣ χρησιμοποιούν διαδοχικά τον δίαυλο εξόδου για την με

τάδοση των εξόδων των αντίστοιχων νευρώνων, που υλοποιούν. Η δομή του Επεξεργαστικού 

Στοιχείου του συστήματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.9. Μία ιδιομορφία της υλοποίησης 

είναι το μικρό μέγεθος του συνόλου καταχωρητών κάθε ΕΣ, συγκρινόμενο με το πλήθος 

των ΕΣ: 64 καταχωρητές για κάθε ένα από 576 ΕΣ. Στις 64 αυτές θέσεις αποθηκεύονται οι 

Address Weight 

Σχήμα 4.9: Εσωτερική Δομή του ΕΣ του Hitachi WSI 
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μεγαλύτερες τιμές βαρών, ενώ οι υπόλοιπες ουσιαστικά μηδενίζονται. 

Παρόμοια περίπτωση αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει το σύστημα CNAPS της Adaptive Solu

tions [77, 78]. Βασισμένο στο ολοκληρωμένο Inova Ν64000, που μετονομάστηκε σε CNAPS-

1064, περιέχει 64 Επεξεργαστικούς Κόμβους (Processing Nodes) [72]. Ένα μεγάλο εμβαδό 

επιφάνειας περιέχει 80 τέτοιους κόμβους για λόγους καλύτερης αντιμετώπισης κατασκευα

στικών λαθών. Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η δυνατότητα άμεσης 

και συνεχούς επεκτάσεως, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων κυκλωμάτων ελέγχου. Μια καθαρή 

SIMD προγραμματιστική μεθοδολογία επιτρέπει την επίτευξη μεγάλων ταχυτήτων εκμάθησης. 

Η αναλυτική παρουσίαση του συστήματος CNAPS πρόκειται να ακολουθήσει στο επόμενο κε

φάλαιο. Εκεί θα γνωρίσουμε λεπτομερώς την αρχιτεκτονική, τον τρόπο λειτουργίας και τον 

προγραμματισμό του, καθώς θα παρουσιάζουμε εφαρμογές που αναπτύχθηκαν πάνω του. 

4.2.4 Μαζικός Παραλληλισμός 

Genes IV και Mantra Ι 

Η αρχιτεκτονική Mantra Ι [241, 242], που αναπτύχθηκε στο EPFL (Ecole Polytechnique Fed

erale de Lausanne), προϋποθέτει παραλληλισμό σε επίπεδο βαρών, αντί για την πιο συνηθι

σμένη μέθοδο παραλληλισμού σε επίπεδο νευρώνων. Ουσιαστικά, σε κάθε ΕΣ αντιστοιχίζεται 

ένα συναπτικό βάρος, αντί για έναν νευρώνα. Ο υπολογιστικός πυρήνας του συστήματος 

αποτελείται από τα Επεξεργαστικά Στοιχεία Genes IV (Generic Element for Neuro-Emulator 

Systolic arrays) [102], τα οποία σε υποπίνακες 2 x 2 δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο. 

Η σύνδεση των ΕΣ με τους τέσσερις γείτονες τους παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.10.α. Οι 

διαδικασίες εισόδου και εξόδου δεδομένων διεκπεραιώνονται από τα ΕΣ, που βρίσκονται στην 

κύρια διαγώνιο του πλέγματος. Το Σχήμα 4.10.β παρουσιάζει την αρχιτεκτονική ενός από 

ra ΕΣ της κύριας διαγωνίου, ενώ τα υπόλοιπα απλώς στερούνται των παραπάνω καναλιών 

εσόδου/εξόδου. 

Το πλέγμα, που υλοποιείται στο σύστημα Mantra Ι, περιλαμβάνει 40 x 40 Genes IV ΕΣ, 

ra οποία λειτουργούν με ταχύτητα 10 MHz. Ένα μεγάλο τμήμα του συστήματος είναι αφιε-

>ωμένο σε διαδικασίες εισόδου και εξόδου, έτσι ώστε να διατηρείται το συστολικό πλέγμα 

;ε συνεχή λειτουργία. Το τμήμα αυτό, περιλαμβάνει δύο πίνακες μνήμης και μία γραμμική 

ίιάταξη βοηθητικών Επεξεργαστικών Στοιχείων, που ονομάζονται GACD1. Ο συνολικός 

:λεγχος των εντολών και της διαχείρισης των δεδομένων γίνεται από ένα TMS320C40 DSP. 

Γα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.11, όπου φαίνεται η συνολική δομή 

ου συστήματος Mantra Ι. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι διάφορα νευρωνικά μοντέλα, όπως τα δίκτυα Hopfield, τα 

/Iultilayer Perceptrons, το Back-Propagation και τα Kohonen SOFMs υλοποιούνται εύκολα 
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Σχήμα 4.10: Συστολικό Πλέγμα των Genes IV ΕΣ και Αρχιτεκτονική των Διαγώνιων ΕΣ 
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Κεφ. 4: ΚΔΕ για Υλοποιήσεις TN Δ 4.2. Παρουσίαση Υλικού ΤΝΔ 

στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, αξιοποιώντας το σύστημα σε βαθμούς που φτάνουν και το 

100%. Ο μαζικός παραλληλισμός των 1600 ΕΣ βοηθά στην επίτευξη μεγάλων ταχυτήτων 

εκμάθησης και ανάκλησης, σε αλγορίθμους διαφορετικών απαιτήσεων. 

Current Technology MM32k 

Το σύστημα MM32k είναι μία επιταχυντική κάρτα AT της εταιρείας Current Technology, η 

οποία επιτυγχάνει επίπεδα μαζικού παραλληλισμού, μέσω 32768 Επεξεργαστικών Στοιχείων 

[67, 169]. Όπως είναι αναμενόμενο από ένα τόσο μεγάλο επίπεδο πυκνότητας, αυτά τα 

Επεξεργαστικά Στοιχεία είναι εξαιρετικά απλά, δημιουργώντας ένα 64 x 64 σχήμα διασύν

δεσης σταυρωτών διακοπτών, στο οποίο 512 ΕΣ συνδέονται στην πόρτα κάθε διακόπτη. Το 

Σχήμα 4.12 παρουσιάζει τη δομή του συστήματος, καθώς και την αρχιτεκτονική κάθε ΕΣ. 
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Σχήμα 4.12: Δομή του MM32k και Αρχιτεκτονική των ΕΣ 

Το σύστημα περιλαμβάνει 16 ολοκληρωμένα, κάθε ένα από τα οποία περιέχει 2048 ΕΣ. 

Έτσι δημιουργείται μία SIMD Κανονική Διάταξη Επεξεργαστών, κάθε ένας από τους ομοίους 

έχει τη δυνατότητα 1-bit υπολογισμών και περιέχει 512 bits μνήμης. Το σύνολο εντολών της 

διάταξης περιλαμβάνει 17 εντολές, μέσω των οτιοίων μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι 

λογικές πράξεις. Το σύστημα MM32k, εκτός από περιπτώσεις κλασικών αλγορίθμων ΤΝΔ, 

βρίσκει επίσης εφαρμογές σε πεδία όπως η επεξεργασία σήματος, εικόνας και φωνής, καθώς 

και η αναγνώριση προτύπων και φωνής. 
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Κεφάλαιο 5 

Αποδοτικές Υλοποιήσεις Συσχετιστικών 

Μνημών 

Το προηγούμενο κεφάλαιο παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στο χώρο των υπαρκτών 

υλοποιήσεων Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της 

Εισαγωγής, εμάς θα μας απασχολήσουν εκείνες οι περιπτώσεις ΤΝΔ, που ανήκουν στον 

ευρύτερο χώρο των Συσχετιστικών Μνημών [80, 81, 131, 227]. 

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν περιπτώσεις αποδοτικών υλοποιήσεων Συσχετιστικών 

Μνημών, οι οποίες βασίζονται τόσο στην απόκτηση εμπειριών κατά την ανάπτυξη πρωτοτύ

πων μέσω του περιβάλλοντος Ptolemy, όσο και στην χρησιμοποίηση ενός από τα πιο ισχυρά 

συστήματα εφαρμογής αλγορίθμων ΤΝΔ, του CNAPS [47, 48]. Οι περιπτώσεις των Συσχε

τιστικών Μνημών περιλαμβάνουν φάσεις επαναληπτικών πράξεων πινάκων και διανυσμάτων, 

με αποτέλεσμα να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη μεθοδολογία και τις διατάξεις του δεύτερου 

και τρίτου κεφαλαίου για περιπτώσεις Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, θυμίζουμε ότι οι 

Συσχετιστικές Μνήμες, στις οποίες θα αναφερθούμε είναι οι: 

1. Διακριτός Αυτοσυσχετιστής - DA. 

2. Συσχετιστική Μνήμη Διπλής Κατεύθυνσης - ΒΑΜ. 

3. Χρονική Συσχετιστική Μνήμη - ΤΑΜ. —- ~__ 

4. Γραμμική Συσχετιστική Μνήμη - LAM. 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.1. Φάση Ανάκλησης 

5. Novelty Filter - NF. 

6. Βέλτιστη Γραμμική Συσχετιστική Μνήμη - OLAM. 

Ως γνωστόν, η υλοποίηση ενός ΤΝΔ περιλαμβάνει δυο κύριες φάσεις, τη φάση της εκμάθησης 

και τη φάση της ανάκλησης. Δεδομένου ότι η απλούστερη των δύο φάσεων, από άποψη κωδι

κοποίησης και λειτουργικότητας, είναι η δεύτερη, θα περιγράψουμε πρώτα την περίπτωση της 

ανάκλησης και στη συνέχεια τη φάση της εκμάθησης. Επίσης, θα επιδιώξουμε την αποδοτική 

υλοποίηση εκείνων των λειτουργιών, που περιλαμβάνουν επαναληπτικότητα. Για παράδειγμα, 

όταν η εκμάθηση ενός δικτύου προκύπτει από τον απλό πολλαπλασιασμό δύο πινάκων, η φάση 

αυτή μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και με ποικίλους τρόπους, αποτελώντας υποσύνολο της 

επαναληπτικής περίπτωσης, οπότε και δεν θα μας απασχολήσει περαιτέρω. 

Καταλαβαίνουμε επομένως, ότι η περίπτωση της Βέλτιστης Γραμμικής Συσχετιστικής Μνή

μης, η οποία περιλαμβάνει το ενδιαφέρον ζήτημα του υπολογισμού του ψευδοαντιστρόφου, θα 

μας απασχολήσει κύρια, όσον αφορά την εκμάθηση των Συσχετιστικών Μνημών. Η παρα

τήρηση αυτή δεν υποβιβάζει την αξία των υπόλοιπων περιπτώσεων, δεδομένου ότι αποτελούν 

υποσύνολα του OLAM, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο. Τέλος, οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις στην κατασκευή του Πίνακα Μνήμης του OLAM, όσον αφορά την αλγοριθμική 

και κατασκευαστική μεθοδολογία, θα αποτελέσουν διακριτές περιπτώσεις του όλου προβλή

ματος. 

5.1 Κατασκευή και. Προσομοίωση Συσχετιστικών Μνημών 

- Φάση Ανάκλησης* 

Έστω η ύπαρξη ενός ΤΝΔ Συσχετιστικής Μνήμης, της οποίας ο Πίνακας Μνήμης W είναι 

ήδη γνωστός. Ανάλογα με το αν η λειτουργία του δικτύου περιλαμβάνει αυτοσυσχετιστικό ή 

ετεροσυσχετιστικό χαρακτήρα, η φάση της ανάκλησης, που περιλαμβάνει επανάληψη, θα έχει 

την μορφή: 

Τ. Η. Kaskalis, Κ. G. Margaritis, "Systolic Artificial Neural Network Prototyping Using Ptolemy", In

tern. J. Computer Mathematics, vol. 67, no. 1-2, pp. 139-153, 1998. 

T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis, "ANN Prototyping Using the Ptolemy Environment", Workshop on Neural 

Networks: From Biology to Hardware Implementations, poster presentation, 1996. 

T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis, "Systolic Artificial Neural Network Design. Simulation and Implemen

tation", ace. for pubi. Computational Methods and Neural Networks, M. Sambandham & M. P. Bekakos 

(eds.), Dynamic Publishers, 1998. 

T. H. Kaskalis, K.G. Margaritis, "Processor Array Implementation of Artificial Neural Networks", subm. 

for pubi. Information Sciences, 1998. 
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• Αυτοσυσχέτιση: 

χ ( ί-Η) 9 (WxW) (5.1) 

Ετεροσυσχέτιση: 

y( t+1) = / ( W x « , y « ) (5.2) 

x ( * + i ) = / ( w V 0 , x ( t ) ) (5.3) 

όπου οι διαστάσεις των x, y και W είναι iV, Μ και Μ χ JV, αντίστοιχα, ενώ g{ ) και / ( , ) 

είναι μη γραμμικές συναρτήσεις περιορισμού, οι οποίες για την διπολική περίπτωση γίνονται: 

(*'")Ι, = _ · : : ; , ; (") ι , 

- ι , 

1 

* < Γ ) 

- 1 

αν 

αν 

, αν 

, αν 

, αν 

x\q) > 0 

χ? < 0 

x\q) > 0 

x{q) = 0 

xSq ) < 0 

5 

/(xW,x ( r ))[ = < xìr) , αν # = 0 (5.5) 
-1 , αν xf* < 0 

ενώ οι απαιτούμενες αρχικές συνθήκες χ^0^ και ŷ 0^ αποτελούν, προφανώς, τα πρότυπα εισόδου. 

Η επαναληπτική διαδικασία των Εξισώσεων 5.4 και 5.5 τερματίζεται όταν επέρχεται σύ

γκλιση. Όταν δηλαδή χ( ί + 1) = χ(*) και y( i + 1) = yW. Βάσει των όσων αναφέρθηκαν στο 

τρίτο κεφάλαιο, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η διαδικασία της ανάκλησης είναι δυνατόν να 

υλοποιηθεί αποδοτικά μέσω των Κανονικών Διατάξεων Επεξεργαστών, που παρουσιάστηκαν 

εκεί. Δεδομένου ότι οι δυνατότητες των διατάξεων επικαλύπτονται, όσον αφορά την επίλυση 

συγκεκριμένων τύπων εξισώσεων, καταλαβαίνουμε ότι αρκεί να δείξουμε μία υλοποίηση για 

να ισχύουν και οι υπόλοιπες. 

Συγκεκριμένα, θα εφαρμόσουμε την Γραμμική Επαναχρησιμοποιήσιμη Συστολική Διάταξη 

για την υλοποίηση της φάσης ανάκλησης των Συσχετιστικών Μνημών. Τα χαρακτηριστικά της 

αναδιπλωμένης έκδοσης αυτής της ΚΔΕ έχουν ήδη παρουσιαστεί, ενώ έχει επίσης δειχθεί ότι ο 

βαθμός αξιοποίησης των Επεξεργαστικών Στοιχείων προσεγγίζει το 100%. Καταλαβαίνουμε, 

λοιπόν ότι η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί μία πολύ καλή πρόταση για το πρόβλημα μας. 

Η υλοποίηση του DA ΤΝΔ είναι αυτή η οποία θα παρουσιαστεί στη συνέχεια και σχε

διαστικά είναι όμοια με την περίπτωση ενός αυτοσυσχετιστικού OLAM. Απαιτεί Ν/2 + 1 

Επεξεργαστικά Στοιχεία και 2Ν χρονικά βήματα για να παράγει την πρώτη έξοδο (διάρκεια 

επανάληψης). Τα ΒΑΜ και ΤΑΜ ΤΝΔ μπορούν να υλοποιηθούν αν συνδέσουμε δύο τέτοιες 

διατάξεις σε σειρά. Με την αμοιβαία ανταλλαγή δεδομένων, αυτά τα διεπίπεδα δίκτυα πραγ

ματοποιούνται εύκολα και απαιτούν Ν/2 + Μ/2 + 2 Επεξεργαστικά Στοιχεία και 2(Ν + Μ) 

βήματα για να δώσουν την πρώτη έξ,οοο. Τέλος, τα LAM και NF ΤΝΔ περιλαμβάνουν ένα 

απλό γινόμενο πίνακα επί διάνυσμα και αποτελούν υποσύνολα της επαναληπτικής περίπτωσης. 
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Σχήμα 5.1: Πρότυπα Εκπαίδευσης του Δικτύου 

Εστιάζοντας στην περίπτωση του DA Τ Ν Δ , αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρέπει να κατα

λήξουμε σε μία κατασκευή αντίστοιχη με αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 2.4. Το βασικό 

Επεξεργαστικό Στοιχείο Βήματος Εσωτερικού Γινομένου πρέπει να περιλαμβάνει έναν πολ

λαπλασιαστή και έναν αθροιστή, για την σταδιακή δημιουργία ενός διανυσματικού στοιχείου, 

μέσω διαδοχικών αθροίσεων. Διαπιστώνεται, όμως, ότι στην πραγματικότητα αυτή είναι η 

περίπτωση μόνο για τα LAM και NF δίκτυα. Στις άλλες περιπτώσεις, μια πολύ απλούστερη 

λειτουργία, (π.χ. αλλαγή πρόσημου στην bipolar περίπτωση), θα ήταν αρκετή για το κατά 

περίπτωση εισερχόμενο iu,j στοιχείο. Κατά τα άλλα, το βασικό ΕΣ δεν παρουσιάζει διαφορές 

από αυτό που παρουσιάστηκε στο Σχήμα 3.13. 

θ α επιδιώξουμε την υλοποίηση ενός DA Τ Ν Δ , αποτελούμενου από Ν = 120 νευρώνες 

και Ν2 — Ν — 12280 συναπτικά βάρη. Η εκπαίδευση του περιλαμβάνει 8 πρότυπα ψηφίων, 

τα οποία φαίνονται στο Σχήμα 5.1. Κάθε πρότυπο περιέχει 120 pixels και έχει σχεδιαστεί 

ειδικά ώστε να δίνει αποδοτικά αποτελέσματα [81, 149]. Χρησιμοποιώντας την bipolar μέθοοο 

κωδικοποίησης, τα μαύρα pixels αναπαρίστανται με + 1 και τα λευκά με — 1 . 

Διαπιστώνουμε από την αναπαράσταση του βασικού Επεξεργαστικού Στοιχείου, που φαί

νεται στο Σχήμα 5.2, ότι η μοναδική διαφορά του σε σχέση με το Σχήμα 3.13 είναι η αντικα

τάσταση του πολλαπλασιαστή από ένα block, που αλλάζει το πρόσημο της μιας του εισόδου, 

ανάλογα με το πρόσημο της άλλης. Στο κατασκευαστικό επίπεδο, η αλλαγή αυτή εξοικο

νομεί μεγάλη ποσότητα εμβαδού, όπως διαπιστώσαμε και στα συγκριτικά σχόλια του τρίτου 

κεφαλαίου. 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.1. Φάση Ανάκλησης 

Σχήμα 5.2: Το Επεξεργαστικό Στοιχείο του Διακριτού Αυτοσυσχετιστή 

Προχωρώντας στην περιγραφή του Ακραίου Επεξεργαστικού Στοιχείου, επισημαίνουμε ότι 

η λειτουργία του είναι στην πραγματικότητα τριπλή: 

1. Επανακατευθύνει τα δεδομένα πίσω στην διάταξη, παράγοντας τα ταυτοχρόνως και σαν 

έζοοο. 

2. Εφαρμόζει τον μη γραμμικό τελεστή στα δεδομένα εισόδου. 

3. Ελέγχει την επίτευξη σύγκλισης. 

Οι δύο τελευταίες λειτουργίες αποτελούν καινούρια τμήματα της συνολικής σχεδίασης και 

αναφέρονται στο είδος της υλοποιούμενης εφαρμογής. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα τμή

ματα αυτά στο Σχήμα 5.3. Το επάνω τμήμα διεκπεραιώνει τις δύο πρώτες λειτουργίες και το 

κάτω τμήμα υλοποιεί την τρίτη. To Sign star ανήκει στην οικογένεια Nonlinear Functions 

και η λειτουργία του περιγράφει τον μη γραμμικό τελεστή. 

Διαπιστώνουμε την παραγωγή ενός νέου σήματος, με όνομα "Stop", το οποίο είναι συ

νεχώς " 1 " μέχρι να επέλθει η σύγκλιση. Η τελευταία ελέγχεται μέσω μιας διαδοχικής δια

δικασίας OR, που ακολουθεί έναν έλεγχο ισότητας. To Not Equal star (οικογένεια Logic) 

δέχεται σαν είσοδο τα δεδομένα που εξέρχονται από τη διάταξη, αφού εφαρμοστεί πάνω τους ο 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.1. Φάση Ανάκλησης 
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Σχήμα 5.3: To Ακραίο Επεξεργαστικό Στοιχείο του Διακριτού Αυτοσυσχετιστή 

μη γραμμικός τελεστής. Αυτά τα συγκρίνει με τα αποθηκευμένα δεδομένα του προηγουμένου 

επαναληπτικού βήματος. Μέσα από την αναδρομική διάταξη της πύλης OR, δημιουργείται 

κάθε 2Ν βήματα, το σήμα Stop, το οποίο και προσδιορίζει την επίτευξη της σύγκλισης μόλις 

γίνει "0". 

Για να δημιουργήσουμε τον επιθυμητό Διακριτό Αυτοσυσχετιστή, πρέπει να διασυνδε

θούμε Ν/2 Επεξεργαστικά Στοιχεία και ένα Ακραίο ΕΣ σε σειρά. Καταλήγουμε, επομένως, 

στο επιθυμητό galaxy, το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.4. Κάθε ένα από τα 6 blocks 

τεριέχει 10 βασικά ΕΣ. Αυτή η ομαδοποίηση έγινε για λόγους οπτικής ευκρίνειας. Τα στοι

χεία του πίνακα W βρίσκονται αποθηκευμένα σε αρχεία, κατά ρομβοειδή τρόπο [157, 202] και 

διαβάζονται μέσω του Read File star, όπως είδαμε και προηγουμένως. Το Ακραίο ΕΣ δέχεται 

ταν είσοοο το αρχείο, που περιέχει το πρότυπο εισόδου χ^0^ και γράφει την έξοδο του σε ένα 

χρχείο, στο οποίο θα περιέχεται τελικά το πρότυπο εξόδου χ(ί+1->. 

Παρατηρούμε ότι το Σχήμα 5.4 δεν ανήκει στο επίπεδο του Universe, δηλαδή δεν είναι 

:τοιμο προς εκτέλεση, όπως ήταν η περίπτωση του Σχήματος 3.16. Μέχρι εδώ δημιουργού-

ταμε τα σχήματα μας στο πεδίο Synchronous Dataflow (SDF), όπως είπαμε και προηγουμέ

νως. Αυτό το πεδίο, όμως, δεν επιτρέπει δυναμικό έλεγχο της λειτουργίας των κυκλωμάτων. 

\.πό την άλλη μεριά, η φύση της Συσχετιστικής Μνήμης που παρουσιάζουμε, επιβάλλει τη 

'ρησιμοποίηση τέτοιου τύπου ελέγχου, εξαιτίας της σύγκλισης. 

150 
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VEM cel l /hoiie/kaskalis/RPft'Iie.naimsctieiiatlc 

?> 
^ 
^ 

Σχήμα 5.4: Η Διάταξη του Διακριτού Αυτοσυσχετιστή 

Έτσι, λοιπόν, εδώ πρέπει να αλλάξουμε πεδίο και να καταφύγουμε στο Dynamic Dataflow 

(DDF) πεδίο [207]. Το πεδίο αυτό επιτρέπει την δημιουργία "αδιεξόδων" κατά την εκτέλεση 

του, κάτι που απαγορεύεται στο SDF, όπως είδαμε και στην παρουσίαση της σημασίας του 

συγχρονισμού. Με άλλα λόγια, τα διάφορα blocks μπορούν να "εκτελούνται" εφόσον υπάρ

χουν τα απαραίτητα δεδομένα εισόδου, που πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Αν για κάποιο λόγο 

γίνει αδύνατη η εκτέλεση οποιουδήποτε block, η προσομοίωση σταματά. Είναι προφανές, ότι 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σήμα Stop, για να κατασκευάσουμε ένα σχήμα δυναμικής 

διακοπής της εκτέλεσης του κυκλώματος. Για τον λόγο αυτόν, ανεβαίνουμε άλλο ένα επίπεδο 

ιεραρχίας, έτσι ώστε να δηλώσουμε ότι το τελικό Universe, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.5, 

ανήκει στο πεδίο DDF και να χρησιμοποιήσουμε stars αυτού του πεδίου. 

Ì VEH cali /m»e/Ka»edta'RPiyi)fi:3chaiatic 

•••ΕΠΗ 

iCIock 
. ^ 

\ 

Case 
Ο ν 

• 
RoetToInt 

Σχήμα 5.5: Ο Διακριτός Αυτοσυσχετιστής 

Αναφέρθηκε ήδη ότι το DDF είναι υπερσύνολο του SDF και είναι δυνατόν να περιέχονται 

SDF stars, μέσα σε ένα block DDF, όπως είναι το τελικό μας κύκλωμα. Τώρα, χρησιμο

ποιούμε το σήμα Stop για να ανακατευθύνουμε το σήμα ρολογιού προς μία γείωση, ώστε να 

δημιουργηθεί μία προκατασκευασμένη μορφή αδιεξόδου. To star Case, που διακρίνεται στο 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.1. Φάση Ανάκλησης 

Σχήμα 5.5 ανήκει στη γενική οικογένεια stars του πεδίου DDF και η λειτουργία του είναι 

αντίστοιχη με αυτήν ενός αποπλέκτη. Μόλις το σήμα Stop πάρει την τιμή "0", η επόμενη 

έζοΰος του ρολογιού καταλήγει στην γείωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην λειτουργεί 

το galaxy του Σχήματος 5.4, οπότε και να μην παράγεται το απαιτούμενο σήμα Stop, που 

ελέγχει το star Case. Έτσι, δημιουργείται το αδιέξοδο, που αντιπροσωπεύει την επίτευξη της 

σύγκλισης. 

Η προσομοίωση του κυκλώματος του Σχήματος 5.5 επιβεβαιώνει την ορθότητα του σχε

διασμού. Εισάγοντας ορισμένες ενθόρυβες εκδόσεις των αποθηκευμένων προτύπων του Σχή

ματος 5.1, διαπιστώνουμε την ικανότητα της Συσχετιστικής Μνήμης να ανακτά το αρχικό 

πρότυπο. Το Σχήμα 5.6 παρουσιάζει τα αναγκαία βήματα που απαιτούνται μέχρι να προκύψει 

το πρότυπο "3" από μία αρχική διαταραγμένη με θόρυβο έκδοση του. Η τελευταία προήλθε από 

μία ανεξάρτητη, τυχαία κατανομή θορύβου, όπου κάθε pixel του αρχικού προτύπου αλλάζει 

από +1 σε —1 και αντιστρόφως, με πιθανότητα 0.25 [81]. 

Σχήμα 5.6: Επαναληπτικά Βήματα Σύγκλισης (Πρότυπο "3", Ποσοστό θορύβου 0.25) 

Κατά τη φάση της δήλωσης των βημάτων προσομοίωσης (Σχήμα 3.10), πρέπει να εισά

γουμε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό βημάτων, ικανό να διασφαλίσει την επίτευξη σύγκλισης. 

Τονίζεται ότι, λόγω του εσκεμμένου αδιεξόδου που προκαλούμε, στην πραγματικότητα θα 

εκτελεστεί ακριβώς ο αναγκαίος αριθμός βημάτων που απαιτούνται για τη σύγκλιση, χωρίς 

να υπάρχει άσκοπη χρονική επιβάρυνση. Έτσι, τόσο στην περίπτωση του Σχήματος 5.6, όσο 

και σε αυτήν του Σχήματος 5.7, δηλώθηκε ο ίδιος αριθμός βημάτων. Στην δεύτερη περίπτωση, 

όμως, όπου το πρότυπο "4" έχει δεχθεί την εφαρμογή θορύβου με πιθανότητα 0.33, η διάρ

κεια εκτέλεσης ήταν μεγαλύτερη, αφού χρειάστηκαν 2 επαναληπτικά βήματα παραπάνω για να 

επέλθει σύγκλιση. 

Κλείνοντας αυτήν την ενότητα, αξίζει να επισημάνουμε ότι το παράδειγμα που παρου

σιάστηκε εδώ, αντικατοπτρίζει ένα σύγχρονο σχήμα ενημέρωσης (synchronous updating 

scheme). Το σχήμα αυτό ισοδυναμεί με την επανάληψη Jacob-i (χ(*+1) = Wx^). Το σειριακό 

ή ασύγχρονο σχήμα ανά νευρώνα ισοδυναμεί με την επανάληψη Gauss-Seidel της μορφής: 

Χ ( ί + 1 ) = £χ( ί + 1 ) + C/xW, με W = L + U, όπου τα L και U αποτελούν πίνακες κάτω και 

πάνω τριγωνικούς, αντίστοιχα. Ένα τέτοιο σχήμα ενημέρωσης μπορεί, επίσης, να υλοποιη-

_••_•_•__• •._••.*•_ 
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Σχήμα 5.7: Επαναληπτικά Βήματα Σύγκλισης (Πρότυπο "4", Ποσοστό θορύβου 0.33) 

θεί με τις διατάξεις που παρουσιάζονται εδώ, εφαρμόζοντας ορισμένες απλές λειτουργικές 

τροποποιήσεις [160]. 

5.2 Κατασκευή και Προσομοίωση Συσχετιστικών Μνημών 

- Φάση Εκμάθησης 

Η φάση της εκμάθησης των Συσχετιστικών Μνημών περιγράφεται από τις Εξισώσεις 1.110, 

1.114, 1.118, 1.120 και 1.121. Δεδομένου ότι οι τέσσερις πρώτες περιλαμβάνουν απλούς 

πολλαπλασιασμούς πινάκων, καταλαβαίνουμε ότι ο τρόπος υλοποίησης τους δεν παρουσιάζει 

δυσκολίες. Μέσω των διατάξεων, που υλοποιούν επαναληπτικές εξισώσεις, είναι απλό και 

άμεσο να υλοποιήσουμε τέτοιου είδους πράξεις, θεωρώντας κάθε επιμέρους περίπτωση σαν 

μια επαναληπτική διαδικασία ενός βήματος. 

Από την άλλη μεριά, η περίπτωση της Βέλτιστης Γραμμικής Συσχετιστικής Μνήμης (Op

timal Linear Associative Memory - OLAM) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όσον αφορά 

την υλοποίηση της. Ο υπολογισμός του ψευδοαντιστρόφου, που συμπεριλαμβάνει η Εξί

σωση 1.121, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόβλημα, θα προσπαθήσουμε να προσεγ

γίσουμε την φάση εκμάθησης του OLAM, μέσα από τρεις διαφορετικούς τρόπους. Στις δύο 

περιπτώσεις θα εκμεταλλευτούμε τις διατάξεις, που παρουσιάστηκαν στο τρίτο κεφάλαιο και 

υλοποιούν αποδοτικά επαναληπτικές εξισώσεις πινάκων και διανυσμάτων. Η τρίτη περίπτωση 

περιγράφει μία ολοκληρωμένη κατασκευή πάνω σε μία εμπορικά διαθέσιμη μηχανή εκτέλεσης 

αλγορίθμων ΤΝΔ. 

5.2.1 Άμεση Επαναληπτική Υλοποίηση 

Όταν παρουσιάστηκε το εύρος εφαρμογών των διατάξεων, που υλοποιούν αποδοτικά επανα

ληπτικές εξισώσεις πινάκων, αναφερθήκαμε και στην περίπτωση υπολογισμού του ψευδοαντι

στρόφου ενός πίνακα. Συγκεκριμένα, οι Εξισώσεις 2.56 και 2.57 εκτελούν αυτήν ακριβώς την 

πράξη, απαιτώντας περίπου 21og2(cond(A)) επαναλήψεις [13, 228]. Βασιζόμενοι στην μέθοδο 
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αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε την ΕΣΔ, για να υλοποιήσουμε την εξίσωση: 

W = Α+Β (5.6) 

για τον ρ χ n πίνακα ,4 και τον ρ χ m πίνακα β. Κάθε ένας από τους πίνακες αυτούς 

περιέχει ρ πρότυπα διανύσματα διάστασης n και m, αντιστοίχως, τα οποία συσχετίζονται 

κατά τον βέλτιστο τρόπο, δημιουργώντας τον nxm Πίνακα Μνήμης W. Η ΚΔΕ, στην οποία 

αναφερόμαστε, παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.9, ενώ το παράδειγμα, που θα παρουσιάσουμε 

αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες Α και β, για ρ = n — m = 4: 

1 2 3 1 " 

- 1 4 2 - 1 

2 2 - 2 3 

3 1 0 2 

2 - 2 ' 

1 3 

2 4 

1 - 3 

Το γεγονός ότι οι διαστάσεις των πινάκων είναι ίσες μεταξύ τους δεν αποτελεί περιοριστική 

παραδοχή. Η μέθοοος, που θα παρουσιαστεί, εφαρμόζεται για οποιαδήποτε ρ, n και m. Όπως 

θα φανεί και στα επόμενα, η πραγματική διάσταση της Κανονικής Διάταξης Επεξεργαστών 

καθορίζεται από το max {ρ, n, m}. Άρα το όλο πρόβλημα ανάγεται σε μια περίπτωση ίσων 

διαστάσεων, συμπληρώνοντας τους διάφορους πίνακες με μηδενικά στοιχεία. Αξίζει να παρα

τηρήσουμε ότι η τετραγωνική περίπτωση του προβλήματος που μελετάμε, για πίνακες πλήρους 

βαθμού, είναι στην ουσία η υλοποίηση της μεθόδου Newton για αντιστροφή πινάκων. 

Η εφαρμογή της μεθόδου των Εξισώσεων 2.56 και 2.57 προϋποθέτει μια αρχική εκτίμηση 

της μέγιστης ιδιάζουσας τιμής του πίνακα Α, για το καθορισμό της σταθεράς α0. Δεδομένου 

ότι: 

σι = \Α\2 (5.7) 

και λαμβάνοντας υπόψη τις ανισότητες [69]: 

μΐ|2 < V P N U (5.8) 

«Α|2 < v ^ M l i (5-9) 

||-ί41)2 < y/pn max\aij\ (5.10) 

μ| 2 < V Ä Ä (5·ΐι) 

Β = 

1 - 1 

- 2 - 3 

3 - 3 

- 2 4 
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μπορούμε να βρούμε εύκολα και γρήγορα ένα χαμηλό άνω όριο του σ 1 ; το οποίο και θα 

χρησιμοποιήσουμε για την απόδοση τιμής στην παράμετρο OLQ. Στο παράδειγμα μας: 

0 < α0 

\\AU\Al 
2 

<-2 
σ 

(5-12) 

Για την εφαρμογή της Εξίσωσης 2.57 στην ΕΣΔ, το πρόβλημα πρέπει να διασπαστεί σε δύο 

επαναληπτικά τμήματα, όπως είδαμε και στις Εξισώσεις 2.61 και 2.62, και να ακολουθήσει ο 

πολλαπλασιασμός του πίνακα, που θα παραχθεί, με τον πίνακα Β. Συγκεκριμένα, μέχρι την 

επίτευξη της σύγκλισης, πρέπει να υλοποιούνται διαδοχικά οι ακόλουθες πράξεις: 

Α^2

+1) = ΧΜ{-Α)+2Ι 

Χ^ϊ = Χ^ι]=Χ?+ι)Χ^ 

(5.13) 

(5.14) 

με αρχική συνθήκη Χ^ = α0Α
Τ. Και την επίτευξη της σύγκλισης πρέπει να ακολουθήσει ο 

υπολογισμός της πράξης: 

W = X(k+l)B ( = Χί/2

+2)) (5.15) 

Το Σχήμα 5.8 παρουσιάζει την αφαιρετική εικόνα της εκτέλεσης των δύο φάσεων, που περι

γράφουν οι Εξισώσεις 5.13 και 5.14. Ουσιαστικά, παρουσιάζεται η ορθογώνια διάταξη του 

Σχήματος 2.9, με σκιασμένα τα Ακραία Επεξεργαστικά Στοιχεία. Η κίνηση των δεδομένων, 

i-A) 

store 

XW 

X(k) 

X(k) 

store 

Λ 1 / 2 
(discard) 

X 
(A+l) 
1/2 

Φάση 1 Φάση 2 

Σχήμα 5.8: Αφαιρετική Παρουσίαση της Κίνησης των Δεδομένων 

που φαίνεται πίσω από τα ΑΕΣ, γίνεται βεβαίως μέσα σ' αυτά, ενώ υπενθυμίζουμε ότι αν στις 

γραμμές της διάταξης εισάγουμε έναν πίνακα Χ ανά στήλες και στις στήλες της διάταξης 

εισάγουμε έναν πίνακα Α ανά διαφυλλωμένες γραμμές, πραγματοποιείται ο πολλαπλασιασμός 

ΑΧ. Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι το Σχήμα 5.8 αποτελεί τον στόχο της υλοποίησης μας, 

όσον αφορά το επαναληπτικό μέρος της εκμάθησης. 
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Επιπροσθέτως, τα πάνω ΑΕΣ θα αναλάβουν και τον έλεγχο της επίτευξης σύγκλισης, έτσι 

ώστε μόλις αυτή επιτευχθεί, να δοθεί σήμα στα αριστερά ΑΕΣ να εισάγουν τον πίνακα Β στη 

θέση του πίνακα (—.4), ολοκληρώνοντας τον υπολογισμού του Πίνακα Μνήμης. Μπορούμε 

να καταγράψουμε την εισαγωγή και εξαγωγή των δεδομένων μέσα στη διάταξη κατά τις 

επαναληπτικές φάσεις, ως εξής: 

1. Αριστερά ΑΕΣ: Εισαγωγή του πίνακα (—Α) 

Εξαγωγή και αποθήκευση του πίνακα Χ^ 

Πάνω ΑΕΣ: Εξαγωγή, ανακατεύθυνση και εισαγωγή του πίνακα Χ^ 

Έλεγχος επίτευξης σύγκλισης 

(Χρονικά Βήματα: 2η) 

2. Αριστερά ΑΕΣ: Εισαγωγή του αποθηκευμένου πίνακα Χ^ 

Πάνω ΑΕΣ: Εξαγωγή, πρόσθεση του πίνακα 21, 

ανακατεύθυνση και εισαγωγή του πίνακα Χ|, 2 

(Χρονικά Βήματα: 2η) 

Μετά την διαπίστωση της επίτευξης σύγκλισης, η οποία πραγματοποιείται κατά την πρώτη 

φάση των επαναλήψεων, πρέπει να τελειώσει και η δεύτερη φάση (2η βήματα) πριν αντικα

τασταθεί ο πίνακας (—Α) από τον Β, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο τελευταίος 

πολλαπλασιασμός, απαιτεί 2η βήματα για την πραγματοποίηση των πράξεων και 2η για την 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Αρα, συγκεντρωτικά, μπορούμε να πούμε ότι αν απαιτούνται k 

επαναλήψεις για τον υπολογισμό του Α+, ο υπολογισμός του W θα ολοκληρωθεί σε 4(Α; + 2)η 

χρονικά βήματα. 

Σε όλα τα παραπάνω σχόλια δεν αναφέρονται καθόλου τα βασικά Επεξεργαστικά Στοι

χεία, αφού η λειτουργία τους δεν πρέπει να μεταβληθεί καθόλου, εξαιτίας της εφαρμογής ενός 

συγκεκριμένου αλγορίθμου. Αντιθέτως, τα ΑΕΣ αποτελούν εκείνα τα μέρη, τα οποία επιδέχο

νται κάποιο βαθμό προγραμματισμού, αναπαριστώντας συχνά την λειτουργία του υπολογιστή 

φιλοξενίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, το βασικό ΕΣ περιγράφεται κανονικά από το κύ

κλωμα του Σχήματος 3.17. Όσον αφορά τα αριστερά Ακραία ΕΣ, το Σχήμα 5.9 αναπαριστά 

το κύκλωμα τους. 

Οι διαφορές σε σχέση με το κύκλωμα του Σχήματος 3.15 είναι μικρές και έχουν να κά

νουν με την υλοποίηση των δύο φάσεων λειτουργίας. Συγκεκριμένα, μέσα από το σχήμα της 

αναδρομικής XNOR πύλης, που οδηγείται από τον τελεστή modulo, υλοποιείται η επιλογή 

:ων φάσεων. Η έξ,οοος της πύλης ελέγχει έναν πολυπλέκτη, ο οποίος επιτρέπει την εισαγωγή 

:ξωτερικών δεδομένων ή την ανακατεύθυνση των δεδομένων, που έχουν εξαχθεί κατά τα 2η 

φοηγούμενα βήματα. Αξίζει επίσης να παρατηρήσουμε ότι τα εξωτερικά δεδομένα προέρχο

μαι και αυτά από την πολύπλεξη δύο εισόδων, που αναφέρονται στους πίνακες {—Α) και Β. Ο 

156 



Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.2. Φάση Εκμάθησης 

Σχήμα 5.9: Αριστερό Ακραίο ΕΣ Υλοποίησης OLAM 

έλεγχος αυτού του πολυπλέκτη γίνεται από το σήμα εισόδου Stop, το οποίο, όπως και προη

γουμένως, αναπαριστά την επίτευξη σύγκλισης. Το σήμα αυτό, όπως είπαμε και παραπάνω, 

παράγεται στα πάνω Ακραία ΕΣ. 

Η δομή των τελευταίων παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.10. Εδώ, οι διαφοροποιήσεις είναι 

ακόμη μικρότερες. Δεν χρειάζεται έλεγχος των δεδομένων που προωθούνται προς την διάταξη. 

Τα πάνω Ακραία Επεξεργαστικά Στοιχεία συνεχώς ανακατευθύνουν τα δεδομένα εξόδου προς 

την είσοδο, αφού αυτό υπαγορεύουν όλες οι φάσεις λειτουργίας. Από την άλλη μεριά, μέσω της 

διάταξης που παρουσιάζεται στο κάτω δεξιό τμήμα του Σχήματος 5.10, ελέγχεται η επίτευξη 

σύγκλισης. To block αυτό δεν διαφέρει από το αντίστοιχο τμήμα που παρήγαγε το σήμα 

Stop, στο Σχήμα 5.3. Η μόνη τους διαφορά είναι η αντικατάσταση του Not Equal star από 

μια αντίστοιχη δομή, που ελέγχει την ισότητα μέχρι μια προκαθορισμένη ακρίβεια. Για λόγους 

εύκολης προσαρμογής συνδέσαμε τον καθορισμό της ακρίβειας με μία παράμετρο, που θα πάρει 

τιμή στη φάση της προσομοίωσης. 

Συνδέοντας η/2 βασικά Επεξεργαστικά Στοιχεία, σαν αυτά που φαίνονται στο Σχήμα 3.17, 

καθώς και η αριστερά ΑΕΣ (Σχήμα 5.9) και η/2 πάνω ΑΕΣ (Σχήμα 5.10), προκύπτει η 

επιθυμητή διάταξη, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.11. Η ομοιότητα του Σχήματος 5.11 με 

to αντίστοιχο Σχήμα 3.18 είναι φανερή. Διακρίνουμε απλώς την ύπαρξη ορισμένων Read File 

5tars παραπάνω. Αυτά εξυπηρετούν την εισαγωγή του πίνακα Β, καθώς και επιτρέπουν την 

αεταβολή του σταθερού πίνακα, που προστίθενται στα ΑΕΣ (πίνακας Υ των Εξισώσεων 2.5-

2.11), αφού πλέον διαβάζεται από αρχείο. Τέλος, διακρίνουμε τη διάδοση του σήματος Stop, 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.2. Φάση Εκμάθησης 
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Σχήμα 5.10: Δεξιό Ακραίο ΕΣ Υλοποίησης OLAM 
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Σχήμα 5.11: H Διάταξη Υλοποίησης του OLAM 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.2. Φάση Εκμάθησης 

αφού πρώτα δημιουργηθεί από τα πάνω Ακραία ΕΣ. Το τελευταίο σχόλιο σημαίνει ότι η 

κατασκευή του Stop πρέπει να προκύψει με εκείνη τη διαφορά φάσης, που εξασφαλίζει ότι 

συνδυάζονται τα επιμέρους σήματα διακοπής των πάνω ΑΕΣ κατά τη σωστή χρονική στιγμή. 

Έτσι, η διαπίστωση σύγκλισης από ένα ΑΕΣ δεν θα σημαίνει κατ' ανάγκη και καθολική 

σύγκλιση. 

Όπως και στην περίπτωση της φάσης ανάκλησης, έτσι και εδώ, παρά το ότι κατασκευάσαμε 

την επιθυμητή διάταξη, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του Universe. Δεδομένου ότι το 

κύκλωμα μας είναι δυναμικό, πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες, ώστε να μπορεί 

να τρέχει βήματα προσομοίωσης μέχρι την επίτευξη σύγκλισης. Κατά τρόπο ανάλογο με 

προηγουμένως, λοιπόν, περικλείουμε τη διάταξη του Σχήματος 5.11 σε ένα Universe, που 

ανήκει στο πεδίο DDF, και δημιουργούμε και πάλι το σχήμα του τεχνητού αδιεξόδου, όπως 

ραίνεται στο Σχήμα 5.12. 
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Σχήμα 5.12: Αμεση Επαναληπτική Υλοποίηση OLAM 

Προχωρώντας στη φάση της προσομοίωσης, πρέπει να αποδώσουμε τιμές στις παράμε

ρους, που χρησιμοποιήσαμε. Για τις παραμέτρους, που έχουν ήδη παρουσιαστεί, ισχύουν τα 

>ια. Σχετικά με την επιθυμητή ακρίβεια, ορίζουμε το αντίστοιχο δεκαδικό ψηφίο που απαιτεί-

αι, το οποίο για το παράδειγμα μας επιλέξαμε να είναι το τέταρτο. Τα βήματα εκτέλεσης και 

άλι πρέπει να είναι αρκετά, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη σύγκλισης. Βεβαίως, έχει ήδη 

ξηγηθεί ότι η προσομοίωση περισσότερων βημάτων δεν επιφέρει χρονική επιβάρυνση. Με την 

ιίτευξη της σύγκλισης, το τεχνητό αδιέξοδο, που δημιουργείται, σταματά την προσομοίωση. 

Το "τρέξιμο" του κυκλώματος του Σχήματος 5.12 για το παράδειγμα μας, ολοκληρώνει τη 

:ιτουργία του μετά από 208 βήματα. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι ο αρχικός υπολογισμός των 

ταιτούμενων βημάτων ήταν A(k + 2)n, καταλαβαίνουμε ότι απαιτήθηκαν k = 11 επαναλήψεις. 

αριθμός αυτός, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του πίνακα W, διαπιστώνεται ότι είναι 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ __ 5.2. Φάση Εκμάθησης 

ακριβής, αν κατασκευάσουμε τον αλγόριθμο των Εξισώσεων 5.13 και 5.14 σε μια παραδο

σιακή γλώσσα προγραμματισμού. Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι η φάση της ανάκλησης του 

OLAM ΤΝΔ υλοποιήθηκε σωστά και στον προβλεπόμενο χρόνο. Χρησιμοποιήσαμε άμεσα 

μία από τις διατάξεις, που υλοποιούν αποδοτικά επαναληπτικές εξισώσεις πινάκων, για να πα

ράγουμε τον Πίνακα Μνήμης του αντιπροσωπευτικότερου παραδείγματος των Συσχετιστικών 

Μνημών, της Βέλτιστης Γραμμικής Συσχετιστικής Μνήμης. 

5.2.2 Διαφοροποιημένη Γραμμική Επαναληπτική Υλοποίηση* 

Μία δεύτερη προσέγγιση στο πρόβλημα της εκμάθησης της Βέλτιστης Γραμμικής Συσχετιστι-

κής Μνήμης περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός διαφορετικού αλγορίθμου, θα συνδυάσουμε 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Γραμμικής Επαναχρησιμοποιήσιμης Συστολικής Διάταξης 

με την μέθοδο της διαφύλλωσης, που είδαμε ότι εφαρμόζεται ικανοποιητικά στη συγκεκρι

μένη διάταξη. Η εμπειρία, που αποκτήσαμε τροποποιώντας την ΕΣΔ θα μας εξυπηρετήσει 

ώστε να προταθεί μία νέα μέθοοος εκμάθησης, που θα αξιοποιεί τα δυνατότητα επαναληπτικών 

υπολογισμών πινάκων κατά τρόπο διαφορετικό από όσα γνωρίσαμε έως τώρα. Επίσης, η χρη

σιμοποίηση του Ptolemy θα αποδείξει την ορθότητα του σχεδιασμού, όπως και προηγουμένως. 

Στην προσέγγιση της προηγούμενης ενότητας ο αλγόριθμος που εφαρμόστηκε για τον 

προσδιορισμό του Πίνακα Μνήμης W, ολοκλήρωνε τον υπολογισμό με την επίτευξη σύγκλι

σης. Τώρα, θα χρησιμοποιήσουμε μία διαφορετική προσέγγιση, η οποία ολοκληρώνει τους 

υπολογισμούς σε συγκεκριμένα βήματα, εξαρτώμενα από το μέγεθος του προβλήματος. Η 

μέθοδος αυτή [96, 114] αποτελεί μία αριθμητικά σταθερή, άμεση υλοποίηση επίλυσης γενικών 

συστημάτων εξισώσεων της μορφής: 

ΑΧ = Β (5.16) 

ca οποία αποτελούν μία ειδική περίπτωση της γενικής εξίσωσης πινάκων [199]: 

ΑΧΒ = C (5.17) 

ϊ επίλυση της Εξίσωσης 5.16 έχει τη γενική μορφή: 

W = Χ = Α+Β + (ΙΝ - Α+Α)Υ (5.18) 

ιπου Ρ χ Ν, Ρ χ Μ και Ν χ Μ είναι οι διαστάσεις των πινάκων Α, Β και W, αντίστοιχα, 

νώ Lv είναι ο Ν χ Ν μοναδιαίος πίνακας και Υ είναι οποιοσδήποτε τυχαίος πίνακας ίδιων 

Τ. Η. Kaskalis, Κ. G. Margaritis, "Systolic Optimal Linear Associative Memory ANN Prototyping Using 

îe Ptolemy Environment", Applications of High Performance Computers in Engineering V, H. Power & J. 

Casares Long (eds.), Computational Mechanics Pubi., 1997. 
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διαστάσεων με τον W. Για Υ= 0 προκύπτει η τετραγωνικά ελάχιστη επίλυση: 

W = Α+Β (5.19) 

η οποία, βεβαίως, αντιπροσωπεύει τον Πίνακα Μνήμης, στην περίπτωση των Συσχετιστικών 

Μνημών. 

Ο Α+Α αποτελεί τον πίνακα προβολής στον υπόχωρο C, που παράγουν οι γραμμές του .4. 

Επίσης, ο πίνακας: 

Η = ΙΝ- Α+Α (5.20) 

αποτελεί τον πίνακα προβολής στον κενό χώρο του A, CL [114]. Οι ιδιότητες των γενι

κευμένων αντίστροφων, που παρουσιάστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο, επιβεβαιώνουν αυτές τις 

προτάσεις. Επίσης, από την ιδιότητα (ιγ) των ψευδοαντιστρόφων, διαπιστώνουμε ότι ο πίνακας 

Η είναι συμμετρικός και αυτοδύναμος. Συνεπώς, ο Η είναι θετικά ημιορισμένος αφού: 

x T # x = χ Γ # 2 χ = χ Γ # Τ # χ = ( # χ ) Τ Η χ > 0 (5.21) 

για κάθε μη μηδενικό διάνυσμα χ G R^. Η ικανή και αναγκαία συνθήκη, ώστε το σύστημα 

της Εξίσωσης 5.16 να είναι συμβατό και να έχει λύση είναι: 

ΑΑ+Β = Β (5.22) 

Η συνθήκη αυτή αντιστοιχεί στην γραμμική ανεξαρτησία Q πρότυπων διανυσμάτων, από τα 

υπάρχοντα Ρ, που δημιουργούν τον πίνακα Α. Με άλλα λόγια rank(A) = rank(A+) = Q < 

min(P, Ν) = Ρ, για τις περιπτώσεις των Συσχετιστικών Μνημών. Παρατηρούμε ότι, αν 

Q = Ρ < Ν και τα διανυσματικά πρότυπα είναι και ορθογώνια μεταξύ τους, εκτός από γραμ-

αικά ανεξάρτητα, τότε αναφερόμαστε στην άμεση Hebbian μέθοδο εκμάθησης της Γραμμικής 

Συσχετιστικής Μνήμης Διπλής Κατεύθυνσης. 

Επίσης, αν αναφερθούμε σε περιπτώσεις αυτοσυσχέτισης (Α — Β και Μ — Ν), προκύπτει 

5 ακόλουθος Πίνακας Μνήμης: 

W = Α+Α = ΙΝ-Η (5.23) 

fia τον ίδιο πίνακα Η. Δηλαδή, υλοποιείται η Γραμμική Συσχετιστική Μνήμη. Αν, επι-

[ροσθέτως, ζητήσουμε δυαδική ή διπολική κωδικοποίηση των διανυσματικών προτύπων, με 

•αυτόχρονη εφαρμογή μη γραμμικής συνάρτησης περιορισμού, αναφερόμαστε στις περιπτώ

σεις του Διακριτού Αυτοσυσχετιστή ή της Συσχετιστικής Μνήμης Διπλής Κατεύθυνσης. Από 

ην άλλη μεριά, η επιλογή του πίνακα Η = Ι χ - Α+Α φ 0 (Q < Ν) σαν Πίνακα Μνήμης 

νδηγεί στο Novelty Filter, όπως φαίνεται και από την Εξίσωση 1.127. Η συζήτηση αυτή απο-

εικνύει την ισχύ της Βέλτιστης Γραμμικής Συσχετιστικής Μνήμης, όσον αφορά τις υπόλοιπες 

]υσχετιστικές Μνήμες. 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.2. Φάση Εκμάθησης 

Η0 = ΙΝ , \νϋ = 0 

for k = 1,2,...,Ρ 

Pit = Hk-iB-k 

Tk = W^ak - bk 

if â pfc = 0 then 

else 

AHk = -akpkpl 

Hk = Ffc_! + Affjt 

/\Wk = -akpkrl 

Wk = Wk^ + AWk 

ak = 0 

1 
ak = T 

4Pk 

(5.24) 

(5.25) 

(5.26) 

(5.27) 

(5.28) 

(5.29) 

(5.30) 

(5.31) 

(5.32) 

Πίνακας 5.1: Αλγόριθμος Υλοποίησης της Φάσης Εκμάθησης OL AM 

Το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση της μεθόδου, που θα εφαρμόσουμε [96, 114]. Χρησι-

ιοποιώντας τα σύμβολα, που εμφανίστηκαν παραπάνω, μπορούμε να γράψουμε τον αλγό-

ιιθμο, που παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1. Τα Ρ διανυσματικά πρότυπα a i , a 2 , . . . , a p 

:αι b ! , b 2 , . . . , b p αποτελούν τις γραμμές των πινάκων Α και β, αντίστοιχα. Δηλαδή: 

1 = [ a i | a 2 | . . . | a P ] T και Β = [ ^ | ο 2 | . . . | b P ] T 

Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει Ρ σαφώς ορισμένα βήματα. Στο βήμα k υπολογίζει ουσια

στικά τον Πίνακα Μνήμης σαν να ήταν διαθέσιμα τα k πρώτα διανυσματικά πρότυπα. Δηλαδή, 

ύνει το πρόβλημα προοδευτικά και επιτρέπει την άφιξη νέων προτύπων, αν κάτι τέτοιο είναι 

παραίτητο. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, ότι σε σχέση με την προσέγγιση της προηγούμενης 

νότητας, εκτός του ότι περιλαμβάνει προκαθορισμένο αριθμό βημάτων, ευνοεί και την ori

ne μορφή εκμάθησης. Η προηγούμενη μέθοδος, αντιθέτως, υποστηρίζει την batch μέθοοο 

κμάθησης, αφού κάθε φορά που πρέπει να προστεθεί ένα νέο ζεύγος διανυσματικών προτύ-

ά)ν στον Πίνακα Μνήμης, απαιτείται η εφαρμογή του αλγορίθμου από την αρχή. Επίσης, 

αλγόριθμος του Πίνακα 5.1 υπολογίζει, ταυτοχρόνως, και τον πίνακα Η — Ιχ — Α+Α, 

ΐίτρέποντας την άμεση χρησιμοποίηση του αποτελέσματος και για διαδικασίες novelty filter-

Lg. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνάρτηση με την σταθερότητα και απλότητα του, κάνουν 

)ν συγκεκριμένο αλγόριθμο ιδιαίτερα ελκυστικό, όσον αφορά την εκμάθηση Συσχετιστικών 

,νημών. 

θα επιδιώξουμε την κατασκευή της μεθόδου, κατά τρόπο αποδοτικό, πάνω σε μία από τις 
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Σχήμα 5.13: Διασύνδεση ΕΣ Γραμμικής Υλοποίησης OLAM 

Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών, που έχουμε γνωρίσει. Η Γραμμική Συστολική Επανα

χρησιμοποιήσιμη Διάταξη συγκεντρώνει εκείνα τα χαρακτηριστικά, που κάνουν εφικτή την 

μεταφορά του αλγορίθμου. Συγκεκριμένα, απαιτούνται Ν + Μ βασικά Επεξεργαστικά Στοι

χεία και ένα Ακραίο ΕΣ. Όπως γίνεται φανερό και από τις αντίστοιχες διαστάσεις, τα Ν 

ΕΣ θα αναλάβουν τον υπολογισμό του πίνακα Η και τα υπόλοιπα Μ τον υπολογισμό του 

πίνακα W. Η διασύνδεση των Επεξεργαστικών Στοιχείων, καθώς και η διαμόρφωση των δε

δομένων εισόδου παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.13. Οι διαστάσεις του σχήματος αναφέρονται 

στο παράδειγμα της προηγούμενης ενότητας, όπου Ν = Μ = 4. Μπορούμε, επομένως, να 

πούμε ότι η συνολική διάταξη αποτελείται από τρία τμήματα: α) ένα Ακραίο Επεξεργαστικό 

Ετοιχείο, β) την υποδιάταξη Η, που υπολογίζει τον αντίστοιχο πίνακα, και έχει Ν ΕΣ και γ) 

;ην υποδιάταξη W, που υπολογίζει τον Πίνακα Μνήμης, και έχει Μ ΕΣ. 

Στις προηγούμενες ενότητες αξιοποιήσαμε την ιδέα της διαφύλλωσης των δεδομένων [202] 

αα να αυξήσουμε τον βαθμό αξιοποίησης των ΕΣ. Η ίδια ιδέα εφαρμόζεται και πάλι, όμως τώρα 

εν διαφυλλώνονται τα δεδομένα και οι υπολογισμοί γειτονικών διανυσματικών στοιχείων, 

λλά συνδυάζονται οι πράξεις δύο διαφορετικών πινάκων. Όπως γίνεται φανερό και από το 

]χήμα 5.13 διαφυλλώνονται τα στοιχεία των πινάκων Η και ΔΗ στην υποδιάταξη Η, και, 

ντιστοίχως, τα στοιχεία των πινάκων W και AW στην υποδιάταξη W. Η διαδοχή των 

παιτήσεων των διανυσματικών στοιχείων επιτρέπει αυτήν την διαφύλλωση, όπως θα φανεί 

χι παρακάτω. Βεβαίως, παρά το γεγονός της αναφοράς δύο υποδιατάξεων, στόχος μας είναι 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.2. Φάση Εκμάθησης 

ο ορισμός ενός τύπου βασικού Επεξεργαστικού Στοιχείου, αφού μια πιθανή διαφοροποίηση 

θα καταργούσε την κανονικότητα της διάταξης. 

Τα διανυσματικά πρότυπα a^ και b^ εισάγονται στη διάταξη από την αριστερή και δεξιά 

πλευρά, αντίστοιχα. Ο χρονισμός της εισαγωγής τους θα παρουσιαστεί σε λίγο. Ειδικά τα afc 

διανύσματα, διατρέχουν όλη τη διάταξη, με αποτέλεσμα να απαιτείται αυτή η χρονική διαφορά 

των δεδομένων των πινάκων W και AW του Σχήματος 5.13, σε σχέση με τα Η και AH, αν 

και αναφέρονται σε διαφορετικούς πίνακες. Τα διανύσματα b^ απαιτούνται μόνο από την W 

υποδιάταξη, και δεν είναι απαραίτητο να προωθηθούν παραπέρα. 

Η συνολική διάταξη λειτουργεί σε δύο φάσεις. Κατά το επαναληπτικό βήμα k, k = 

1, 2 , . . . , Ρ, η πρώτη φάση διαφυλλώνει τις ακόλουθες δύο πράξεις: 

Hk-i = Hk„2 + (Xk-iAHk-i * a L Pk = Hk-i&k για την υποδιάταξη Η (5.33) 

Wk-X = V7fc_2 + ak-iàWk-i και rfc = W^xSik - bk για την υποδιάταξη W (5.34) 

όπου τώρα τα ak, AHk και AWk ορίζονται ελαφρά διαφορετικά, ως εξής: 

«fc = — j r - , AHk = p f c p j , AWk = p f c r [ (5.35) 
*ÌPk 

Οι αρχικές τιμές λειτουργίας είναι «ο = 0, Η-\ = IN, ΑΗ0 = 0 και W~i = AW0 = 0. Η 

αρχικοποίηση των pk και r^ δεν γίνεται μέσα στο Ε Σ , όπως προηγουμένως, αλλά λαμβάνεται 

το διανυσματικό στοιχείο του από δεξιά προς αριστερά ρεύματος δεδομένων, το οποίο είναι 

αντίστοιχα 0 και —b^. Η ολοκλήρωση της πράξης υπολογισμού του ρ^ ακολουθείται από την 

μετάδοση του διανύσματος προς τα αριστερά (προς το Ακραίο ΕΣ). Κάτι τέτοιο δεν ισχύει 

για το διάνυσμα rk. Το γεγονός της μη αποστολής δεδομένων των ΕΣ της υποδιάταξης W 

προς τα αριστερά, μπορεί να μεταφραστεί και σαν μία διακοπή του αντίστοιχου ρεύματος στο 

σημείο της διακεκομμένης γραμμής του Σχήματος 5.13. Πάντως, όπως θα φανεί και στο 

διάγραμμα υπολογισμών που ακολουθεί, για να λειτουργεί ορθά η διάταξη αρκεί τα ΕΣ της 

ϋποδιάταξης W να προωθούν τα δεδομένα, που λαμβάνουν από τα δεξιά, προς την αριστερή 

υους έζοοο, χωρίς να παρεμβαίνουν σ' αυτά. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, ακολουθείται 

και από την τοπική αποθήκευση των στοιχείων των διανυσμάτων ρ^ και r^ μέσα στα ΕΣ, που 

ra υπολόγιζαν. 

Η δεύτερη φάση λειτουργίας της διάταξης περιλαμβάνει τον υπολογισμό των ακόλουθων 

δεδομένων: 

AHk = PfePfc γΐ-α την υποδιάταξη Η (5.36) 

AWk — P/t r I Ύια τψ υποδιάταξη W (5.37) 

if a^pfc = 0 t h e n ak = 0 (5.38) 

else Oik = — ψ — YL« τ ο Ακραίο ΕΣ (5.39) 
HPk 
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Τα στοιχεία του ρ*; της πρώτης φάσης, φτάνουν στο ΛΕΣ για να δημιουργήσουν το α^, σε 

συνάρτηση με τα στοιχεία του διανύσματος a^, που επανεισάγονται. Ταυτοχρόνως, το pk 

ανακλάται και επιστρέφει στη διάταξη, μέσω του αριστερά προς δεξιά ρεύματος δεδομένων. 

Καθώς περνά από τα ΕΣ, πολλαπλασιάζεται με το τοπικά αποθηκευμένο pki ή r^, για να 

δημιουργηθούν τα AHk και AWk, αντιστοίχως. 

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του διαγράμματος υπολογισμών της διάταξης, όπου 

θα διαπιστώσουμε τις ειδικές ανάγκες χρονισμού του κυκλώματος. Το διάγραμμα αυτό πα

ρουσιάζεται στο Σχήμα 5.14, για Ν — Μ = 4. Στο εσωτερικό των κύκλων παριστάνονται τα 

δεδομένα εισόδου. Για λόγους απλότητας θα αναφερθούμε στην πρώτη στήλη του διαγράμ

ματος, η οποία περιγράφει τη λειτουργία του πρώτου ΕΣ της υποδιάταξης Η. Τα ίδια σχόλια 

ισχύουν για όλα τα ΕΣ. 

Κατά την πρώτη χρονική στιγμή μιας επανάληψης, αρχικοποιείται ο συσσωρευτής, που 

δημιουργεί το αντίστοιχο διανυσματικό στοιχείο του ρ (ή Γ για την υποδιάταξη W), με το 

οε^ομέ\ΐο που δέχεται από τα δεξιά του: ρ = 0 (r = —bj). Ταυτοχρόνως, αποθηκεύεται προσω

ρινά το διερχόμενο Ah (ή Aw). Τη δεύτερη χρονική στιγμή, χρησιμοποιούνται τα διερχόμενα 

α και h (w), καθώς και το αποθηκευμένο Ah (Aw) για να σχηματιστεί η πράξη h — h + aAh 

(w = w + aAw). Το νέο αποτέλεσμα προωθείται στην κατακόρυφη έ^οοο και αντικαθιστά το 

Ah (Aw) στην προσωρινή θέση αποθήκευσης. Την τρίτη χρονική στιγμή ξεκινά, ουσιαστικά 

ο υπολογισμός του αντίστοιχου στοιχείου του ρ (r) με την πράξη ρ = ρ + a\h (r = r + aiw), 

ενώ το διερχόμενο Ah (Aw) αντικαθιστά το αποθηκευμένο h (w). Η διαδοχή αυτών των 

3ημάτων συνεχίζεται, μέχρι να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός του αντίστοιχου στοιχείου του 

ρ (r), την χρονική στιγμή 2Ν -fi. Αν υπήρχε αυστηρή ανακύκλωση των κατακόρυφων δε

δομένων, εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε να περνά το πρώτο Ah (Aw). Δεδομένου, όμως, ότι η 

)εύτερη φάση περιλαμβάνει τον υπολογισμό του ΑΗ^ — PfcP^ (Α\\\ = p^r^), τα νέα υκολο-

βσμένα στοιχεία του ρ^ δεν έχουν προλάβει να φτάσουν στο Ακραίο ΕΣ και να ανακλαστούν. 

~Ί.α να επιτευχθεί ο σωστός χρονισμός, επομένως, πρέπει να εισαχθούν δύο βήματα χρονικής 

:αθυστέρησης. Το γεγονός αυτό, καθώς και τα παραπάνω βήματα φαίνονται στις χρονικές 

πτιγμές 9 και 10 του Σχήματος 5.14, όπου στο εσωτερικό των κύκλων δεν υπάρχουν στοιχεία 

:ατακόρυφων δεδομένων. Τονίζεται ότι η εισαγωγή των 2 ανενεργών κύκλων δεν εξαρτάται 

πό τα Ρ, Ν και Μ και είναι σταθερή για όλα τα μεγέθη προβλημάτων. Καταλαβαίνουμε, 

πομένως, ότι δεν προκύπτει ουσιαστική χρονική επιβάρυνση. 

Η δεύτερη φάση λειτουργίας του κυκλώματος ξεκινά τη χρονική στιγμή 2Ν + 3. Τα δε-

:>μένα εισόδου κάθε ΕΣ εκείνη τη χρονική στιγμή είναι το στοιχείο ρ\, που ταξιδεύει από 

χστερά προς δεξιά, και το Ahn (Δυ;^), του κατακόρυφου ρεύματος. Το ρ\ πολλαπλα-

,άζεται με το τοπικά αποθηκευμένο ρι (rj) και αντικαθιστά στην κατακόρυφη έζοοο την 

σοδο εκείνου του βήματος. Τα άρτια χρονικά βήματα της δεύτερης φάσης δεν περιέχουν 
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Σχήμα 5.14: Διάγραμμα Υπολογισμών Διαφοροποιημένης Γραμμικής Υλοποίησης OLAM 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΑΙ 5.2. Φάση Εκμάθησης 

υπολογισμούς, γι' αυτό και παρουσιάζονται σκιασμένα. Γενικά, η σκίαση χαρακτηρίζει όλα 

τα επιμέρους βήματα, που ένα ΕΣ είναι ανενεργό. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του δια

γράμματος υπολογισμών του Σχήματος 5.14, πρέπει να αναφερθούμε και στην εισαγωγή των 

στοιχείων του b^ διανύσματος από τα δεξιά. Παρατηρούμε ότι για να φτάσουν τα στοιχεία 

του την πρώτη χρονική κάθε επανάληψης στα σωστά ΕΣ, πρέπει να ξεκινήσει η εισαγωγή τους 

κατά το 4JV + 4 — 2(Μ — 1) + 1 = 4ÌV — 2Μ + 7 χρονικό βήμα εκτέλεσης των υπολογισμών του 

δεξιότερου ΕΣ της προηγούμενης επανάληψης. Καταλαβαίνουμε ότι για μεγάλα Μ μπορούν 

να δημιουργηθούν προβλήματα επικάλυψης στοιχείων. Είπαμε παραπάνω ότι μια πιθανή κα

τασκευή της διάταξης μπορεί να περιλαμβάνει μία διακοπή του δεξιά προς αριστερά ρεύματος 

δεδομένων, στα σύνορα των υποδιατάξεων Η και W. Στο διάγραμμα του Σχήματος 5.13 δεν 

υποτίθεται κάτι τέτοιο, αλλά τα μηδενικά στοιχεία καθυστέρησης, που θα αρχικοποιήσουν τα 

ΕΣ της υποδιάταξης Η ξεκινούν από το δεξιότερο ΕΣ της διάταξης. 

Στην πρώτη περίπτωση της διακοπτόμενης διάταξης, πρέπει να ισχύει ότι: 

ΑΝ - 2Μ + 7 > 1 (5.40) 

για να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αρκετά χρονικά βήματα, ώστε να εισαχθεί ολόκληρο το 

διανυσματικό πρότυπο b^. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, ότι πρέπει να ισχύει: 

Μ<2Ν + Ζ (5.41) 

ίτη δεύτερη περίπτωση, της μη διακοπτόμενης διάταξης (Σχήμα 5.13), πρέπει να υπάρχουν 

cai 2Ν ακόμη βήματα, για την εισαγωγή των μηδενικών στοιχείων της υποδιάταξης Η. Άρα, 

) περιορισμός γίνεται: 

Μ <Ν + 3 (5.42) 

\ν δεν ισχύουν οι παραπάνω σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων των διανυσμάτων, πρέπει να 

ισαχθούν περαιτέρω βήματα καθυστέρησης, που θα εξυπηρετούν το μοναδικό σκοπό του δια-

.οιρασμού των στοιχείων αρχικοποίησης. Στα βήματα αυτά, τα ΕΣ απλώς μένουν ανενεργά. 

πα περισσότερα προβλήματα Συσχετιστικών Μνημών, πάντως, τα μεγέθη Ν και Μ είναι της 

κας σχεδόν τάξης. 

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τις λειτουργίες κάθε ΕΣ ανάλογα με το 

ρονικό βήμα εκτέλεσης. Όταν αναφερόμαστε στους συσσωρευτές h, à.h και ρ, προφανώς 

χ αντίστοιχα σύμβολα για την υποδιάταξη W, θα είναι w, Aw και r, χωρίς καμία διαφορά, 

πίσης, θα συμβολίσουμε σαν Fj n , Fou^ το αριστερά προς δεξιά ρεύμα δεδομένων και σαν 

in' -^out τ ο psujaoc της αντίστροφης κατεύθυνσης. Τέλος τα A-m και Aou^ υποδηλώνουν 

) κατακόρυφο ρεύμα δεδομένων. Έτσι λοιπόν, για ένα βασικό Επεξεργαστικό Στοιχείο 

•χύουν τα ακόλουθα: 
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Φάση 1: 

Περιττό Βήμα 

Αποθήκευσε το Ah 

Κατά το τφώτο χρονικό βήμα (ί = 1), ρ = J3 m 

Ρ = Ρ + F in * h 

Κατά το τελευταίο χρονικό βήμα (ί = 2Ν + 1), αποθήκευσε τοπικά το ρ και 

5 o u t = Ρ 

Άρτιο Βήμα 

h = A[n + F[n*Ah 

Αποθήκευσε το νέο /ι και ^40ut = ^ 

Φάση 2: 

Περιττό Βήμα 

^out = Fin*P 

Άρτιο Βήμα 

Ανενεργό 

Τα κανάλια των δεδομένων, που δεν εμφανίζονται στα διάφορα βήματα, λειτουργούν κατά 

τον προφανή τρόπο, προωθούν τα δεδομένα εισόδου στην έξοδο. Όσον αφορά το Ακραίο 

Επεξεργαστικό Στοιχείο, τα πράγματα είναι πολύ απλουστέρα. Η μόνη ουσιαστική φάση 

λειτουργίας του είναι κατά τα άρτια βήματα 2Ν έως 4Ν, οπότε και υπολογίζει το αντίστοιχο 

afe, επανεισάγοντας το διάνυσμα ρ^ πίσω στη διάταξη. Τα υπόλοιπα βήματα λειτουργεί απλά 

προωθώντας τα αριστερά δεδομένα εισόδου κατά τα άρτια βήματα και το εκάστοτε α*, κατά 

τα περιττά χρονικά βήματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας όσα παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα, είμαστε έτοιμοι να σχεδιά

σουμε τα πρωτότυπα Επεξεργαστικά Στοιχεία, με τη βοήθεια του Ptolemy. Το Σχήμα 5.15 

παρουσιάζει το βασικό ΕΣ της διάταξης. Κάτω αριστερά παρατηρούμε την ύπαρξη ενός block, 

το οποίο παράγει σήματα ελέγχου για τους διάφορους πολυπλέκτες. To block αυτό αποτελεί 

μία εξαιρετικά απλή μονάδα ελέγχου, που σηματοδοτεί ορισμένες χρονικές στιγμές. Όπως 

είδαμε στον ορισμό των ΕΣ, πρέπει να διακρίνονται μεταξύ τους: 

1. Οι φάσεις 

2. Τα περιττά και άρτια βήματα 

3. Το πρώτο περιττό βήμα 

4. Το τελευταίο περιττό βήμα της πρώτης φάσης 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.2. Φάση Εκμάθησης 

Β. VEH cell· /haie/kaskatis/Rtw^LçelirsctTBuatic 

Σχήμα 5.15: Επεξεργαστικό Στοιχείο Γραμμικής Υλοποίησης OLAM 

Βάσει του σήματος χρονισμού, λοιπόν, το block αυτό παράγει 4 αντίστοιχα σήματα. Η 

υλοποίηση του είναι μια απλή επαύξηση του modulo block, που είδαμε παραπάνω, και για τον 

λόγο αυτό παραλείπεται. 

Όπως είναι αναμενόμενο, το βασικό τμήμα του ΕΣ περιλαμβάνει έναν πολλαπλασιαστή 

και έναν αθροιστή. Δεδομένου ότι η μοναδική αρχικοποίηση, που απαιτείται, χρησιμοποιεί 

εξωτερικά δεδομένα, δεν χρειάζεται η ύπαρξη register block, όπως προηγουμένως. Ο πολ

λαπλασιαστής δέχεται την μία είσοδο του μονίμως από το ρεύμα F-m. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί το βασικό κοινό σημείο όλων των πολλαπλασιασμών. Η δεύτερη είσοδος του πολ

λαπλασιαστή είναι, κατά περίπτωση, το αποθηκευμένο ρ, το Α^η του προηγούμενου βήματος 

ή το αποτέλεσμα της πράξης πολλαπλασιασμός-άθροιση του προηγούμενου βήματος. Τα κα

τακόρυφα δεδομένα εξόδου μεταβάλλονται μόνο κατά τα περιττά βήματα της δεύτερης φάσης, 

παίρνοντας την τιμή του αποτελέσματος του πολλαπλασιαστή. Στον αθροιστή υλοποιείται η 

συσσώρευση του ρ κάθε δύο χρονικά βήματα και επιτρέπεται η αρχικοποίηση με τα δεδομένα 

του Β[η. Τέλος, το αποτέλεσμα της συσσώρευσης προωθείται στην έξ,ο^>ο κατά το τελευ-
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.2. Φάση Εκμάθησης 

ταίο περιττό βήμα της πρώτης φάσης. Η τελευταία πράξη αναφέρεται κυρίως στα ΕΣ της 

υποδιάταξης Η. 

Το Ακραίο Επεξεργαστικό Στοιχείο καλείται να υλοποιήσει την προοδευτική δημιουργία 

του afe. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.16, η λειτουργία αυτή υλοποιείται κατά τον συνηθι

σμένο τρόπο. Ο αθροιστής ακολουθείται από το κύκλωμα, που ελέγχει τη συνθήκη ajp^ = 0. 

Λόγω πεπερασμένης ακρίβειας, ο έλεγχος αυτός μεταφράζεται σε ajp^ < ε, όπου η τελευ

ταία παράμετρος καθορίζεται από τον χρήστη στο επίπεδο της προσομοίωσης. Το αποτέλεσμα 

του ελέγχου επιτρέπει την έζοοο του — ψ — ή ενός μηδενικού στοιχείου. Τέλος, το αποτέ-

λεσμα της πράξης αποθηκεύεται και μεταδίδεται κατά τα υπόλοιπα περιττά χρονικά βήματα 

λειτουργίας. 

VEM cali /ho»8/kasfcaUs/RWflU;lK-a_caU:stfrieBatic • 
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Σχήμα 5.16: Ακραίο ΕΣ Γραμμικής Υλοποίησης OLAM 

Η διασύνδεση Ν + Μ Επεξεργαστικών Στοιχείων και ενός Ακραίου ΕΣ δίνει το κύκλωμα 

του Σχήματος 5.17. Σε αντίθεση με την προηγούμενη ενότητα, τώρα έχουμε φτάσει απ' 

ευθείας στο επίπεδο του universe, αφού ο αριθμός των βημάτων εκτέλεσης είναι αυστηρά 

προκαθορισμένος. Δεν υπάρχει, δηλαδή, η ανάγκη δημιουργίας τεχνητού αδιεξόδου μέσα 

από ένα πεδίο DDF. Η αρχικοποίηση των κατακόρυφων δεδομένων εισόδου γίνεται κατά τον 

τρόπο, που εξηγήθηκε προηγουμένως, με την αύξηση του συνολικού αριθμού των στοιχείων 

κατά δύο, λόγω των δύο παραπάνω χρονικών βημάτων, που απαιτούνται, ανά φάση. Αριστερά 

και δεξιά συνδέονται τα Read File stars, που εισάγουν τα διανυσματικά πρότυπα a* και b^, 

αντίστοιχα. Στα Printer stars της κατακόρυφης διάστασης αποθηκεύονται οι Η, AH και W, 

AW πίνακες. 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.2. Φάση Εκμάθησης 

Σχήμα 5.17: Διαφοροποιημένη Γραμμική Επαναληπτική Υλοποίηση OLAM 

Η φάση της προσομοίωσης περιλαμβάνει τον καθορισμό της παραμέτρου Ν του μεγέ

θους του προβλήματος και την απόδοση τιμής στην υλοποιούμενη ακρίβεια. Η προσομοίωση 

του κυκλώματος περιλαμβάνει Ρ(4Ν + 4) χρονικά βήματα συν 47V βήματα για την πλήρη 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Εφαρμόζοντας το παράδειγμα της προηγούμενης ενότητας, 

διαπιστώνουμε την ορθότητα του κυκλώματος και των υπολογισμών στον προκαθορισμένο 

χρόνο Ρ(4Ν + 4) + ΑΝ = 96 βημάτων για Ρ = Ν = 4. 

5.2.3 Γραμμική Υλοποίηση Διαύλου Εκπομπής* 

Ολοκληρώνοντας τις περιπτώσεις υλοποιήσεων της φάσης εκμάθησης των Συσχετιστικών 

Μνημών, θα αναφερθούμε σε μία πιο πρακτική εφαρμογή, θ α παρουσιάσουμε την αποδοτική 

υλοποίηση ενός μεγαλύτερου παραδείγματος πάνω σε μια εμπορική μηχανή Τεχνητών Νευρω

νικών Δικτύων, με όνομα CNAPS (Connected Network of Adaptive Processors) [47, 48]. θα 

αναφερθούν οι περιορισμοί, που υποβάλλει η μηχανή, καθώς και οι σχεδιαστικές αποφάσεις 

υλοποίησης. Προφανώς, ο αλγόριθμος, που θα εφαρμοστεί, τελικά, στοχεύει σε ανταγωνιστικά 

επίπεδα χώρου και χρόνου, όσον αφορά τις θεωρητικές προτάσεις, που είδαμε προηγουμένως. 

Παρουσίαση του CNAPS 

Η μηχανή CNAPS αποτελεί μία Κανονική Διάταξη Επεξεργαστών, που ακολουθεί το μοντέλο 

SIMD και υποστηρίζει την τοπολογία Διαύλου Εκπομπής. Περιλαμβάνει διασυνδεδεμένα ολο

κληρωμένα κυκλώματα, τα οποία είναι γνωστά με το όνομα CNAPS-1064 και αποτελούν την 

εξέλιξη των ολοκληρωμένων Inova Ν64000. Κάθε CNAPS-1064 περιέχει 80 Επεξεργαστικούς 

Κόμβους (Processing Nodes - PNs), από τους οποίους αξιοποιούνται οι 64, για λόγους αντι-

Τ.Η. Kaskalis, Κ.G. Margaritis, "An SIMD Implementation of Optimal Linear Associative Memory 

Neural Networks", ace. for pubi. Neural Parallel and Scientific Computations, 1998. 
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Σχήμα 5.18: Κανονική Διάταξη Επεξεργαστών CNAPS-1064 και CSC 

μετώπισης των σφαλμάτων κατασκευής. Στην πορεία αναπτύχθηκε και μια μικρότερη έκδοση 

του ολοκληρωμένου (CNAPS-1016), η οποία συγκεντρώνει 16 Επεξεργαστικά Στοιχεία, επι

τυγχάνοντας καλύτερο λόγο απόδοσης-κόστους. Πολλαπλά CNAPS-1064 ή CNAPS-1016 

μπορούν να συνδεθούν στη σειρά, σχηματίζοντας μεγάλες διατάξεις, για περιπτώσεις υψηλών 

απαιτήσεων. Η εταιρία έχει αναπτύξει και ένα τρίτο ολοκληρωμένο, με την ονομασία CNAPS 

Sequencer Chip (CSC), το οποίο αναλαμβάνει την διαχείριση και δρομολόγηση των εντολών 

και των δεδομένων προς την ΚΔΕ. Το Σχήμα 5.18 αναπαριστά μια πιθανή υλοποίηση ενός 

συστήματος, αποτελούμενου από πολλαπλά CNAPS-1064 και ένα ολοκληρωμένο CSC. 

Κάθε Επεξεργαστικό Στοιχείο αποτελεί έναν πλήρη επεξεργαστή αριθμητικής σταθερής 

υποδιαστολής με 4KB εσωτερικής μνήμης. Μπορεί να εκτελέσει πράξεις 1, 8 ή 16 bit ακέραιας 

αριθμητικής και ολοκληρώνει έναν πολλαπλασιασμό ακολουθούμενο από μία άθροιση σε έναν 

κύκλο ρολογιού. Το Σχήμα 5.19 παρουσιάζει την εσωτερική δομή ενός ΕΣ. 'Εκτός από την 

τοπική μνήμη περιέχει έναν πολλαπλασιαστή, έναν αθροιστή/αφαιρέτη, μία μονάδα λογικών 

πράξεων και ολισθήσεων, 32 καταχωρητές εύρους 16 bit και μία μονάδα διευθυνσιοδότησης. 

Γενικά, η αριθμητική ακρίβεια ενός ΕΣ είναι της τάξης των 16 bit σταθερής υποδιαστο

λής. Ένας 8 Χ 8 ή 8 Χ 16 πολλαπλασιασμός απαιτεί έναν κύκλο ρολογιού. Αντιθέτως, οι 

πολλαπλασιασμοί 16 x 16 εκτελούνται σε τρεις κύκλους, σαν μια διαδοχή δύο πολλαπλασια

σμών και μίας άθροισης. Σε περίπτωση διαδοχικών πολλαπλασιασμών 16 x 16 επιτρέπεται η 

διασωλήνωση της τελευταίας πράξης με την πρώτη, οδηγώντας σε χρονικές απαιτήσεις δύο 

κύκλων. Οι δίαυλοι δεδομένων εισόδου και εξόδου έχουν εύρος 8 bit, ενώ η προσπέλαση 

της μνήμης γίνεται τόσο στα 8, όσο και στα 16 bit. Τέλος, κάθε Επεξεργαστικό Στοιχείο 

περιέχει μονάδες ελέγχου, που μπορούν, συνεργαζόμενες με τα άλλα ΕΣ, να επιλέξουν αυτό 

με το μεγαλύτερο μερικό αποτέλεσμα μιας πράξης. 

Οι δίαυλοι, που συνδέουν τα ΕΣ μεταξύ τους και με το ολοκληρωμένο CSC, περιλαμβάνουν 

τρία κανάλια γενικής προσπέλασης. Ο δίαυλος εντολών οδηγείται από το CSC και εκπέμπει 
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Σχήμα 5.19: Εσωτερική Δομή Επεξεργαστικού Στοιχείου CNAPS 

προς όλα τα ΕΣ, ταυτοχρόνως. Γίνεται, επομένως, κατανοητό ότι ή ίδια εντολή εκτελείται από 

όλα τα ΕΣ σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, όπως άλλωστε ορίζει και το μοντέλο SIMD. Αξίζει 

να παρατηρήσουμε εδώ, ότι το ρεπερτόριο των εντολών επιτρέπει τον διαχωρισμό των ΕΣ σε 

δυο υποσύνολα οποιουδήποτε μεγέθους, το ένα από τα οποία μπορεί να αποκλειστεί από την 

εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εντολής. Κατά τρόπο αντίστοιχο με τις εντολές, και τα δεδομένα 

εκπέμπονται προς όλα τα ΕΣ ταυτοχρόνως. Ο δίαυλος δεδομένων εξόδου, από την άλλη 

μεριά, απαιτεί την σειριακή προσπέλαση από τα Επεξεργαστικά Στοιχεία. Το γεγονός αυτό 

είναι φυσικό, αφού όλα τα ΕΣ καλούνται να προωθήσουν τα δεδομένα τους μέσα από το ίδιο 

κανάλι. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να υπάρξει μια φάση καθορισμού του τρόπου προσπέλασης 

του διαύλου δεδομένων εξόδου. Η συνηθέστερη μέΒο^ος είναι η απλή διαδοχή ανάλογα με 

τη θέση κάθε ΕΣ μέσα στη διάταξη. Γενικά πάντως, προβλέπονται και άλλα πρωτόκολλα 

προσπέλασης, ανάμεσα στα οποία επιτρέπεται και η άμεση προσπέλαση από όλα τα ΕΣ. Η 

τελευταία λύση εξυπηρετεί αλγορίθμους, που είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να απαιτείται η 

έζοοος δεδομένων από ένα μόνο ΕΣ, που δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων, βάσει ορισμένων 

συνθηκών. 
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Σχήμα 5.20: Εσωτερική Δομή του Ολοκληρωμένου CSC 

Εκτός από τα γενικά κανάλια επικοινωνίας, υποστηρίζεται και η ανταλλαγή δεδομένων με

ταξύ γειτονικών Επεξεργαστικών Στοιχείων. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.18, κάθε ΕΣ 

συνδέεται με τον αριστερό και δεξιό γείτονα του μέσω δυο διαύλων αντίθετης κατεύθυνσης, 

εύρους 2 bit. Οι λειτουργίες που αναφέρονται κυρίως στη χρήση των συγκεκριμένων διαύ

λων, περιλαμβάνουν απλές περιπτώσεις μεταφοράς δεδομένων, την αναγνώριση του ΕΣ με το 

μεγαλύτερο αποτέλεσμα, καθώς και διαδικασίες συγχρονισμού. Η τοπική αυτή διασύνδεση 

δίνει τη δυνατότητα στη διάταξη να λειτουργεί και με τη μορφή συστολικής συστοιχίας. 

Η εσωτερική δομή του ολοκληρωμένου CSC παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.20 και, όπως 

είπαμε, αποτελεί τον κύριο ελεγκτή της διάταξης. Η πρωταρχική του αρμοδιότητα είναι ο 

καθορισμός και η δρομολόγηση των εντολών, που εκτελούνται από την ΚΔΕ. Συνδέεται με 

μια τοπική μνήμη προγράμματος, στην οποία έχει φορτωθεί το προς εκτέλεση πρόγραμμα. Το 

μέγεθος της μνήμης αυτής είναι της τάξης των 64Κ x 64 bit εντολών. Μία άλλη αρμοδιότητα 

του CSC είναι η εκπομπή των δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν τα ΕΣ σε κάθε τους 

υπολογισμό και η συλλογή των δεδομένων εξόδου, που αποστέλλονται από τα ΕΣ. Προσφέ

ρεται η δυνατότητα ανακατεύθυνσης των δεδομένων εξόδου προς την είσοοο. Τα διάφορα 

αρχεία, που "συνδέονται" με τα δεδομένα εισόδου και εξόδου είναι κι αυτά αποθηκευμένα 

σε τοπική μνήμη και ορίζονται πριν την διαδικασία εκτέλεσης. Αυτή η μνήμη αρχείων έχει 

μεταβλητό μέγεθος ανάλογα τον τύπο των modules που χρησιμοποιούνται. Γενικά πάντως 

είναι της τάξης των 4-32 MB. Μια τυπική εκτέλεση προγράμματος περιλαμβάνει: α) την αντι-
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γραφή του κώδικα και των αρχείων δεδομένων εισόδου στην τοπική μνήμη του CSC, β) την 

εκτέλεση του προγράμματος και γ) την αποθήκευση των αρχείων δεδομένων εξόδου από την 

τοπική μνήμη προς κάποιο άλλο αποθηκευτικό μέσο (π.χ. σκληρός δίσκος). To CSC διαβάζει 

και γράφει δεδομένα ταυτοχρόνως επιτυγχάνοντας ταχύτητες της τάξης των 20 MB/sec σε 

ρυθμό ρολογιού 20 MHz. Η τοπική μνήμη αρχείων μπορεί να παρακαμφθεί, χρησιμοποιώντας 

τα 8 bit κανάλια Direct In και Direct Out. Επίσης, επιτρέπεται η απευθείας προσπέλαση 

αρχείων από κάθε CNAPS ολοκληρωμένο, μέσω των Quick I/O καναλιών. To CSC, τέλος, 

περιλαμβάνει μία αριθμητική/λογική μονάδα και ένα σύνολο 64 καταχωρητών κοινής χρή

σης και εύρους 32 bit, ενώ μέσω του ADAPTbus έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες 

παρόμοιες διατάξεις. 

Το σχήμα της διάταξης, που παρουσιάστηκε, διατίθεται σε δύο τύπους καρτών: μία υλο

ποίηση VME bus και μία υλοποίηση PCI, η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη ISA υλο

ποίηση. Η πρώτη περίπτωση επιτρέπει την ανάπτυξη συστημάτων έως 512 Επεξεργαστικών 

Στοιχείων και σ' αυτήν είναι βασισμένο το σύστημα CNAPS Server, το οποίο αποτελεί αυτό

νομη μηχανή, που επικοινωνεί με έναν Unix εξυπηρετητή μέσω Ethernet. Εμείς θα αναφερ

θούμε στην PCI περίπτωση, που προστίθεται σαν κάρτα επέκτασης σε συνηθισμένους υπολο

γιστές PC. 

Η αναπαράσταση της κάρτας CNAPS/PC παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.21. Γενικά, υπο

στηρίζονται 64 ή 128 Επεξεργαστικά Στοιχεία, μέσω 4 ή 8 CNAPS-1016 ολοκληρωμένων. 

Προσφέρονται και διατάξεις 256 ΕΣ, με πρόσθετες μονάδες παροχής ρεύματος και ψύξης. Η 

ταχύτητα λειτουργίας είναι 20 MHz, προσφέροντας επιδόσεις της τάξης των 5.12 x ΙΟ9 πράξεων 

πολλαπλασιασμού-άθροισης. Η περίπτωση μας περιλαμβάνει 128 Επεξεργαστικά Στοιχεία, 

υποστηριζόμενα από 16 MB μνήμης αρχείων. 

θ α ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του συστήματος CNAPS με την αναφορά των διαφό

ρων καταστάσεων λειτουργίας, που προσφέρονται. Όσον αφορά την προσπέλαση της τοπικής 

μνήμης κάθε ΕΣ, η εξ ορισμού κατάσταση περιλαμβάνει 8 bit θετικά, ακέραια δεδομένα. Υπο

στηρίζονται, επίσης, προσημασμένα δεδομένα, καθώς και 16 bit στοιχεία, ενώ προσφέρονται 

δομές, που διευκολύνουν την αποθήκευση και διαχείριση αραιών πινάκων. Οι εξ ορισμού πρά

ξεις αναφέρονται σε προσθέσεις 16 bit και πολλαπλασιασμούς 8 x 16 bit. Μπορούν, όμως, 

να εκτελεστούν και 32 bit προσθέσεις, καθώς και προσημασμένοι 8 χ 16 και 16 χ 16 bit 

πολλαπλασιασμοί. 

Υποστηρίζονται ολισθήσεις μετά από πολλαπλασιασμούς, στο ίδιο χρονικό βήμα, ενώ μία 

ειδική μορφή λειτουργίας δίνει σαν αποτέλεσμα το "πλήθος" των bit που είναι 1. Επίσης, 

προβλέπεται ειδική μεταχείριση των δεδομένων κατά τη φάση της ολίσθησης-αποκοπής ψη

φίων. Κατά την λειτουργία αυτή, όταν έχουμε δεξιά ολίσθηση και υπάρχει μη μηδενικό ψηφίο, 

που αποκόπτεται, το τελευταίο σημαντικό ψηφίο γίνεται πάντα 1, ασχέτως της προηγούμενης 

175 



Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.2. Φάση Εκμάθησης 

4MB 
file memory 

(Up to 
36 MB 

with a SIMM) 

64K χ 64 
program 
memory 

CSC 

t J 

CNAPS 
PN Array 

Quick I/O 

CNAPS/PC local bus 

PCI bus 
interface 

Direct I/O 

li 
Optional 

application-specific 
mezzanine board 

PCI bus backplane 

Σχήμα 5.21: Αρχιτεκτονική της Κάρτας CNAPS/PC 

κατάστασης του. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει αμερόληπτη αποκοπή ψηφίων, σε περίπτωση 

προσημασμένων αριθμών. Τέλος, προσφέρεται η διατήρηση του πρόσημου σε πράξεις ολίσθη

σης ή μεταφοράς προσημασμένων δεδομένων. 

Ό σ ο ν αφορά την έξ,οοο δεδομένων, τα Επεξεργαστικά Στοιχεία, πρέπει πρώτα να καθορί

σουν ένα πρωτόκολλο διαδοχικής προσπέλασης του διαύλου. Γενικά, όταν ένα ΕΣ μεταφέρει 

δεδομένα στον καταχωρητή εξόδου του, είναι έτοιμο προς αποστολή, ή αλλιώς "οπλίζεται". 

Η εξ ορισμού κατάσταση προσπέλασης του διαύλου εξόδου είναι η απλή οδήγηση από όποιο 

ΕΣ είναι οπλισμένο. Αν πάνω από ένα Ε Σ βρίσκονται σ' αυτήν την κατάσταση, μπορούν να 

υποστηριχθούν σχήματα γραμμικά (κάθε ΕΣ εξάγει δεδομένα με τη σειρά) ή συνολικά (το αρι

στερότερο οπλισμένο ΕΣ εκπέμπει). Η έξ,οοος του 8 bit δεδομένου τερματίζει την κατάσταση 

όπλισης του αντίστοιχου ΕΣ. Αν απαιτείται η έζ,οοος 16 bit δεδομένων, αυτή πρέπει να γίνει 

σε 2 κύκλους ρολογιού. Τα σχόλια αυτά ολοκληρώνουν την περιγραφή των χαρακτηριστικών 

και των δυνατοτήτων του CNAPS, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής, 

που ακολουθεί. 

Υλοποίηση S I M D Δ ι α ύ λ ο υ Εκπομπής 

Αναφερόμενοι και πάλι στο αλγόριθμο υλοποίησης της φάσης εκμάθησης του Πίνακα 5.1, θα 

επιδιώξουμε την αποδοτική του μεταφορά σε μία διάταξη με τα χαρακτηριστικά, που παρου

σιάστηκαν προηγουμένως, θ α εστιάσουμε την προσοχή μας στα υπολογιστικά απαιτητικά 

τμήματα του αλγορίθμου. 
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Οι Εξισώσεις 5.25 και 5.26 περιλαμβάνουν έναν πολλαπλασιασμό πίνακα-διανύσματος, 

χρησιμοποιώντας το ίδιο διάνυσμα a* και διαφορετικές αρχικές συνθήκες. Η Εξίσωση 5.25 

αρχικοποιείται στο μηδενικό διάνυσμα και η Εξίσωση 5.26 στο — b^. Θεωρώντας ότι κάθε ΕΣ 

περιέχει τοπικά τις απαιτούμενες γραμμές του πίνακα iZ^-i ή στήλες του W^-i, η διαδοχική 

εκπομπή των α\ , ι £ {1,2,..., ÌV}, επιτρέπει την συσσωρευτική δημιουργία των στοιχείων 

των pk και r&, μέσα από διαδοχικές πράξεις πολλαπλασιασμού-άθροισης, σε κάθε ΕΣ. 

Η Εξίσωση 5.28 περιλαμβάνει ένα εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, ακολουθούμενο από 

μία διαίρεση. Το πρώτο τμήμα είναι ισοδύναμο με την λειτουργία ενός ΕΣ της πράξης, που πε

ριγράφτηκε προηγουμένως. Τα ζεύγη των Εξισώσεων 5.29, 5.30 και 5.31, 5.32 προϋποθέτουν 

πράξεις σε επιμέρους στοιχεία πινάκων. Οι πράξεις αυτές διακρίνονται σε έναν πολλαπλασια

σμό, μία άθροιση και μία ενημέρωση μιας θέσης μνήμης. 

Υποθέτουμε την ύπαρξη max(iV, Μ) Επεξεργαστικών Στοιχείων, που έχουν αποθηκευμέ

νες στη μνήμη τους διαδοχικές γραμμές του Hk και στήλες του W/.. Τονίζεται ότι, όσον 

αφορά τον πίνακα Η δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η επιμονή σε γραμμές ή στήλες, αφού Η = ΗΤ. 

Η υλοποίηση της Εξίσωσης 5.25 αναμένουμε να υλοποιείται σε Ν χρονικά βήματα. Παρόμοια 

είναι και η πρόβλεψη για την Εξίσωση 5.28. Η Εξίσωση 5.26 παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα της 

ξεχωριστής αρχικοποίησης σε κάθε επαναληπτικό βήμα (διάνυσμα bfc). Κάτω από ένα batch 

σχήμα εκμάθησης, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την πρότερη αποθήκευση του πίνακα Β στα 

διάφορα Επεξεργαστικά Στοιχεία, πριν ξεκινήσει το κύριο μέρος του αλγορίθμου. Η προσέγ

γιση αυτή, όμως, αποδεικνύεται εξίσου χρονοβόρα, αν συνυπολογίσουμε το χρόνο εισαγω

γής, και στερείται ευελιξίας. Το τελευταίο σχόλιο αναφέρεται σε όσα είπαμε προηγουμένως, 

σχετικά με την καλή συμπεριφορά του αλγορίθμου σε on line εκμάθηση. Καταλαβαίνουμε, 

επομένως, ότι η Εξίσωση 5.26 αναμένεται να ολοκληρωθεί σε Ν + Μ βήματα: Μ για την 

εισαγωγή του hk και Ν για την πραγματική πράξη του πολλαπλασιασμού. 

Κάθε ένα από τα ζεύγη Εξισώσεων 5.29, 5.30 και 5.31, 5.32 απαιτεί 3Ν βήματα ολοκλή

ρωσης, δεδομένων των τριών διακριτών πράξεων, που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Σε μια 

ιδανική περίπτωση, θα απαιτούσαν Ν βήματα, αν προσφερόταν ένας μηχανισμός ταυτόχρονου 

πολλαπλασιασμού, άθροισης με ένα στοιχείο μνήμης και αποθήκευσης στην ίδια θέση μνήμης, 

σε έναν κύκλο ρολογιού. Το σενάριο αυτό απαιτεί έναν τρίτο εσωτερικό δίαυλο δεδομένων, 

για να μεταφέρει τον προσθετέο, σε αντίθεση με τους δύο διαύλους, που προσφέρονται στο 

CNAPS (δίαυλοι Α και Β του Σχήματος 5.19). Επίσης, θα ήταν απαραίτητη ή ύπαρξη πολύ

πλοκων κυκλωμάτων προσπέλασης της τοπικής μνήμης, τα οποία θα επέτρεπαν λειτουργίες 

γνωστές σαν "test-and-set" σε έναν κύκλο ρολογιού. Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη 

μας, καταλήγουμε σε μία συνολική πρόβλεψη: 

7\ = (Ν + Ν + Μ + Ν + 37V + 3Ν)Ρ = (9Ν + Μ)Ρ (5.43) 
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απαιτούμενων χρονικών βημάτων σε μια διάταξη: 

Αχ = max(iV, Μ) (5.44) 

Επεξεργαστικών Στοιχείων, κάθε ένα από τα οποία συμμετέχει στον υπολογισμό τόσο των 

Pk και Hk, όσο και των ι̂  και Wk. 

Μπορούμε να φανταστούμε και μια άλλη προσέγγιση, όπου Ν + Μ ΕΣ χρησιμοποιούνται 

για την επίλυση του προβλήματος. Τα Ν από αυτά αναλαμβάνουν τις Εξισώσεις 5.25, 5.29, 

5.30 και τα υπόλοιπα Μ τις Εξισώσεις 5.26, 5.31, 5.32. Η πρόταση αυτή οδηγεί σε μία διάταξη, 

που απαιτεί: 

Τ2 = {Ν + Μ + Ν + 3Ν)Ρ = (5iV + Μ) Ρ (5.45) 

βήματα εκτέλεσης πάνω σε: 

Α2 = Ν + Μ (5.46) 

Επεξεργαστικά Στοιχεία. Για λόγους ευκρίνειας, ας υποθέσουμε ότι Ν — Μ. Τότε, μπορούμε 

να καταλήξουμε στις ακόλουθες σχέσεις: 

AiTi = ΙΟΡΝ2 ΑιΤ? = 100Ρ2Ν3 (5.47) 

Α2Τ2 = 12ΡΝ2 Α2Ίΐ = 72Ρ2Ν3 (5.48) 

που εκφράζουν το πρόβλημα της επιβάρυνσης ενός μεγέθους σε σχέση με το άλλο. Αν ο 

χρόνος και ο χώρος αντιμετωπίζονται ισάξια, επικρατεί η πρώτη λύση. Στην περίπτωση που 

δίνεται μεγαλύτερο βάρος στην ταχύτητα, η δεύτερη λύση υπερισχύει. Τα αποτελέσματα αυτά 

θα σχολιαστούν και στη συνέχεια, όπου και θα προκύψουν οι πραγματικές χρονικές απαιτήσεις 

σε ρεαλιστικές συνθήκες. Εμείς θα υλοποιήσουμε την πρώτη προσέγγιση για λόγους, που θα 

γίνουν φανεροί σε λίγο. 

Η πρώτη δυσκολία, που παρουσιάζεται στο επίπεδο της υλοποίησης, προέρχεται από την 

πράξη της διαίρεσης της Εξίσωσης 5.28. Όπως είδαμε και προηγουμένως, δεν υποστηρίζεται 

η υλοποίηση της διαίρεσης άμεσα από τα ΕΣ. Η επιλογή αυτή αποτελεί συχνό φαινόμενο σε 

μηχανές ΤΝΔ, καθώς σπάνια εμφανίζεται η πράξη αυτή σε νευρωνικούς αλγορίθμους. Προκει

μένου να αποφύγουμε την αναλυτική κατασκευή της διαίρεσης βάσει διαδοχικών αφαιρέσεων, 

προτείνουμε τη χρησιμοποίηση ενός look-up-table. Επίσης, δεδομένου ότι: 

4Pk = a ^ - i a * > 0 (5.49) 

καθώς ο πίνακα Η είναι θετικά ημιορισμένος, μπορούμε να αυξήσουμε τη συμμετρικότητα 

του αλγορίθμου, υπολογίζοντας το ŷ ä/T, στη θέση του ak. Η τροποποίηση που προκύπτει, 

εκφράζεται ως: 

AHk = -(ν/ο7^ΡΑ;)(ν/οΐρΓ) = -oikPkPk ( 5 · 5 0) 

/\Wk = -(yö^pfe)(v/ö^r^) = -akpkvl (5.51) 
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Κατά τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η συμμετρική μεταβολή των αποτελεσμάτων, λόγω του 

πολλαπλασιασμού με το (συνήθως μικρό) αΑ. 

Παραμένοντας στην ίδια πράξη, διαπιστώνουμε ότι το εσωτερικό γινόμενο της Εξίσω

σης 5.28 απαιτεί την εξαγωγή των στοιχείων του pk από τα ΕΣ, πριν είναι σε θέση να ξε

κινήσει ο υπολογισμός. Προηγουμένως υποθέσαμε Ν χρονικά βήματα για την ολοκλήρωση 

της πράξης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ισχύει, αν υπήρχε κάποιο Ακραίο Επεξεργαστικό 

Στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργεί συσσωρευτικά το αποτέλεσμα καθώς θα εξά

γονται τα ρ\ . Στην περίπτωση του CNAPS, το ολοκληρωμένο CSC δεν περιέχει κυκλώματα 

πολλαπλασιασμού-άθροισης, ώστε να εφαρμοστεί η πράξη αυτή. Καταλαβαίνουμε, επομένως, 

ότι το pfe πρέπει να εξαχθεί και να επανεισαχθεί στην διάταξη σε Ν χρονικά βήματα, ενώ θα 

απαιτηθούν Ν ακόμη βήματα για τον πραγματικό υπολογισμό του εσωτερικού γινομένου. 

Διαπιστώνουμε ότι τα δεύτερα Ν βήματα μπορούν να αποφευχθούν, αν χρησιμοποιήσουμε 

ένα ακόμη Επεξεργαστικό Στοιχείο. Ο κόμβος αυτός θα υπολογίζει το a.Jpk ταυτόχρονα 

με την εκτέλεση της Εξίσωσης 5.26, χρησιμοποιώντας τα α\ , που εισάγονται. Η παραλλη-

λοποίηση αυτή διατηρεί την εκτέλεση της πράξης του εσωτερικού γινομένου στα Ν βήματα, 

επιβαρύνοντας τη διάταξη με ένα πρόσθετο ΕΣ. Αυτό το "Ειδικό ΕΣ" αναλαμβάνει και την 

αποθήκευση του look-up-table, για την υλοποίηση της διαίρεσης. Αξίζει να παρατηρήσουμε 

ότι η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση της λύσης των Ν + Μ Επε

ξεργαστικών Στοιχείων. Το γεγονός ότι τα ρ^ και r^ υπολογίζονται ταυτοχρόνως επιβάλλει 

την αδρανοποίηση της διάταξης, κατά τη διάρκεια του υπολογισμού της Εξίσωσης 5.28. Ο 

λόγος αυτός είναι που ευνοεί την εφαρμογή της λύσης των max(iV, Μ) ΕΣ στην περίπτωση 

του CNAPS, δικαιολογώντας την αρχική μας επιλογή. 

Ένα άλλο ζήτημα προκύπτει από την μη συμμετρική διεκπεραίωση των σειριακών εισόδων 

και εξόδων δεδομένων στο CNAPS. Όταν πρόκειται να εξάγουμε δεδομένα από τη διάταξη, 

παρέχεται ένας άμεσος μηχανισμός καθορισμού της προσπέλασης του διαύλου εξόδου. Βάσει 

του πρωτοκόλλου αυτού, τα ΕΣ εκπέμπουν τα δεδομένα τους το ένα μετά το άλλο σε διαδο

χικούς κύκλους ρολογιού. Όταν, αντιθέτως, θέλουμε να εισάγουμε δεδομένα στη διάταξη, 

έτσι ώστε διαδοχικά ΕΣ να λαμβάνουν και από ένα διαφορετικό διανυσματικό στοιχείο, δεν 

είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εισαγωγής σε Ν βήματα, κατ' αντιστοιχία με την εξαγωγή. 

Συγκεκριμένα, για κάθε ένα χρονικό βήμα, απαιτείται και ένα δεύτερο, που καθορίζει τον 

σειριακό συγχρονισμό. Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι η εισαγωγή των στοιχείων του b^ 

στα επιμέρους ΕΣ απαιτεί 2Μ κύκλους ρολογιού. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω σχόλια, είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τη 

δομή του προγράμματος, που πρόκειται να κατασκευαστεί, θ α χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα 

μηχανής του CNAPS, η οποία είναι γνωστή σαν CPL (CNAPS Programming Language) 

[48], για λόγους επακριβούς διαπίστωσης των χρονικών βημάτων, που έχουμε προβλέψει. Το 
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πρόγραμμα θα πρέπει να ζητά από τα max(/V, Μ) + 1 Επεξεργαστικά Στοιχεία να εκτελέσουν 

τα ακόλουθα βήματα: 

1. (α) Εισαγωγή afc, Υπολογισμός p fc (iV βήματα). 

(β) Εξαγωγή pk, Μόνο το Ειδικό ΕΣ δέχεται την ανακατεύθυνση του pk και τοποθετεί 

τα στοιχεία του στις ίδιες θέσεις που περιέχονται τα στοιχεία του W στα υπόλοιπα 

ΕΣ (Ν βήματα). 

(γ) Εισαγωγή afc, Υπολογισμός rk + hk (κανονικά ΕΣ) και a^p^t (Ειδικό ΕΣ) 

(Ν βήματα). 

(δ) Εισαγωγή b^, Υπολογισμός rk (2 Μ βήματα). 

2. (α) Εκπομπή ^/âkPk και. εισαγωγή του στα κανονικά ΕΣ κάθε 3 βήματα, 

Υπολογισμός — ap f cp£ 

(β) Υπολογισμός Hk + AHk 

(γ) Αποθήκευση νέου Hk 

(3Ν cycles). 

3. (α) Εκπομπή -i/äJfePfc και εισαγωγή του στα κανονικά ΕΣ κάθε 3 βήματα, 

Υπολογισμός —apk

r1 

(β) Υπολογισμός Wk + AWfc 

(γ) Αποθήκευση νέου Wk 

(3Ν cycles). 

Στα παραπάνω βήματα δεν αναφέρεται ο υπολογισμός και η εκπομπή του y/cïk- Η πράξη αυτή 

είναι απλή και άμεση και ολοκληρώνεται σε σταθερό χρόνο 3 χρονικών βημάτων. Επίσης, ο 

υπολογισμός των v/â
TcPfc και yfòTkTk εκτελείται σε ένα βήμα από όλα τα ΕΣ, πριν την έναρξη 

των φάσεων 2 και 3. Έτσι εξασφαλίζεται η ύπαρξη δύο πολλαπλασιαστικών τελεστών αντί

στοιχου μεγέθους, καθώς ξεκινούν τα βήματα 2.(α) και 3.(α). Οι φάσεις 1, 2 και 3 πρέπει 

να επαναληφθούν Ρ φορές για να ολοκληρώσουν την εκμάθηση της Συσχετιστικής Μνήμης. 

Η διατήρηση της on line μορφής εκμάθησης επιβεβαιώνεται από την ανεξαρτησία όλων των 

προηγούμενων παρατηρήσεων από το πλήθος των διανυσματικών προτύπων. Πρέπει να τονι

στεί ότι το θέμα της αριθμητικής αναπαράστασης και ακρίβειας, καθώς και η δημιουργία του 

look-up-table εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το προς υλοποίηση πρόβλημα, θα παρουσιά

σουμε τα δεδομένα πάνω στα ζητήματα αυτά, όταν εφαρμόσουμε ένα ρεαλιστικό παράδειγμα 

στη συνέχεια. 
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Συνοψίζοντας τις χρονικές απαιτήσεις του παραπάνω αλγορίθμου, διαπιστώνουμε ότι εί

μαστε πολύ κοντά στις αρχικές μας προβλέψεις. Η SIMD υλοποίηση τοπολογίας διαύλου 

εκπομπής, που προτείνεται, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Τ = (Ν + Ν + Ν + 2Μ + 3Ν + 3Ν)Ρ = (9Ν + 2Μ)Ρ (5.52) 

Α = max(iV,M) + l (5.53) 

και για την περίπτωση όπου Ν = Μ: 

AT = 11PÌV(JV + 1) « 11ΡΝ2 (5.54) 

AT2 = 122PN2{N + 1) « 1 2 2 P 2 N 3 (5.55) 

Παράδειγμα Υλοποίησης 

Η επιβεβαίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας του αλγορίθμου, που παρουσιάστηκε, θα 

γίνει μέσω ενός παραδείγματος, που χρησιμοποιείται, επίσης, και στην περίπτωση της πιο 

αποτελεσματικής υλοποίησης Βέλτιστης Συσχετιστικής Μνήμης Διπλής Κατεύθυνσης [251], 

σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία. Προφανώς, η χρήση του συγκεκριμένου παραδείγ

ματος γίνεται με σκοπό την αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων της CNAPS κατασκευής με 

υπάρχοντα δεδομένα. Θα υλοποιήσουμε μία Συσχετιστική Μνήμη Διπλής Κατεύθυνσης, όπου 

στη φάση της ανάκλησης θα χρησιμοποιηθεί επαναληπτικότητα μέσω μη γραμμικού τελεστή 

περιορισμού. Η κατασκευή μιας τέτοιας ανάκλησης έχει ήδη συζητηθεί προηγουμένως. 

Σαν ζεύγη διανυσματικών προτύπων θα χρησιμοποιήσουμε τα κεφαλαία και μικρά γράμ

ματα της Αγγλικής αλφαβήτου, όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.22. Κάθε κεφαλαίο γράμμα 

συσχετίζεται με το αντίστοιχο μικρό του και η κωδικοποίηση ακολουθεί το διπολικό πρότυπο, 

ορίζοντας σαν "—1" τα λευκά pixels και σαν " + 1 " τα μαύρα. Διαπιστώνεται ότι Ν = Μ = 49. 

Αρχικά, θα παρουσιάσουμε την αριθμητική αναπαράσταση των δεδομένων. Όπως είδαμε 

προηγουμένως, τα στοιχεία, που χρησιμοποιούν τους κοινούς διαύλους δεδομένων είναι τα 

afe, bfc, pk xaL V^Pfc- Δεδομένου ότι το εύρος των δίαυλων αυτών είναι 8 bit, επιλέγουμε 

την αναπαράσταση των συγκεκριμένων δεδομένων από ένα byte, έτσι ώστε να διατηρηθούν 

τα προβλεπόμενα χρονικά βήματα. 
(k) (k) 

Εφόσον τα α\ και α· κωδικοποιούνται διπολικά, επιλέγουμε την s7.0 αναπαράσταση 

τους: ένα bit πρόσημου και 7 σημαντικά bits αριστερά της υποδιαστολής, χωρίς δεκαδικά 

ψηφία. Τα στοιχεία του pfc ακολουθούν την s3.12 αναπαράσταση (προσημασμένος με 12 

δεκαδικά ψηφία) μέσα σε κάθε ΕΣ, όπου υποστηρίζονται 16 bit καταχωρητές, ενώ στη φάση 

της μεταφοράς τους μετατρέπονται σε s3.4. Οι αντίστοιχες αναπαραστάσεις του ^fòlkPk είναι 

si.14 και si.6, αντίστοιχα. 
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Πίνακας Α Διανυσματικών Προτύπων Κεφαλαίων Γραμμάτων 

••••••••••• 
• •••• 

Πίνακας Β Διανυσματικών Προτύπων Μικρών Γραμμάτων 

Σχήμα 5.22: Διανυσματικά Πρότυπα 

Με τα δεδομένα αυτά, προχωρούμε στη δημιουργία του look-up-table. Η μεγαλύτερη τιμή, 

που μπορεί να προκύψει από το μη αρνητικό γινόμενο a^pjt είναι [96]: 

a^Pfc < a[a f c = TV = 49 (5.56) 

Δεδομένου ότι κάθε ΕΣ διαθέτει 4 KB τοπικής μνήμης, καταλαβαίνουμε ότι, αν θέλουμε να 

δημιουργήσουμε έναν πίνακα 16 bit στοιχείων, μπορούμε να έχουμε μέχρι 5 ψηφία δεξιά της 

υποδιαστολής. Η ακρίβεια αυτή συνεπάγεται ότι κάθε στοιχείο: 

a^Pfc < 2~549 (5.57) 

θα θεωρείται ως μηδέν [96]. Τα δεδομένα αυτά οδηγούν στην κατασκευή ενός look-up-table 

1569 στοιχείων, τοποθετημένων στις θέσεις μνήμης 0 έως 3136 του Ειδικού ΕΣ. Όταν σχη

ματίζεται το εσωτερικό γινόμενο a^p^, μετατρέπεται σε μορφή 6.5. Σ' αυτά τα 11 bits 

προστίθεται ένα 0, ώστε να δείχνουν σε άρτια θέση μνήμης, καθώς αναφερόμαστε σε 16 bit 

αριθμούς. Το περιεχόμενο αυτής της θέσης μνήμης είναι η αντίστροφη τετραγωνική ρίζα του 

δείκτη της σε 1.15 μορφή (afp^ > 0). Η παραπάνω συζήτηση κάνει προφανές ότι οι θέσεις 

μνήμης 0 έως 99 περιέχουν 0, καθώς αντιπροσωπεύουν αριθμούς μικρότερους ή ίσους του 

2"549. 

Προχωρώντας στο εσωτερικό των Επεξεργαστικών Στοιχείων, εκμεταλλευόμαστε τη δυνα

τότητα χρήσης αριθμών 16 bit ακρίβειας. Τα στοιχεία των πινάκων Η και W κωδικοποιούνται 

κατ' αυτόν τον τρόπο και συγκεκριμένα έχουν μορφή si. 14, ενώ η αντίστοιχη μορφή του rfc 

είναι s3.12, κατ' αναλογία προς τα στοιχεία του ρ?;. Όσον αφορά την λειτουργία των ΕΣ, 

εκτελούμε έναν πολλαπλασιασμό μεταξύ ενός s7.0 και ενός si. 14 αριθμού, παίρνοντας μετά τις 
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συσσωρευτικές πράξεις και την ολίσθηση έναν s3.12 αριθμό. Ο τρόπος αυτός αντιπροσωπεύει 

τα βήματα 1.(α) και 1.(γ). Επιλέξαμε να υπολογίζουμε πρώτα το rk + b^ και στην συνέχεια 

να εισάγουμε το hk) ώστε να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός του rk. Η επιλογή αυτή βασίζεται 

στον τρόπο διαχείρισης των αρχείων μνήμης του CNAPS, τα οποία "συνδέονται" με το κανάλι 

εισόδου. Έτσι χρησιμοποιούμε κατά το δυνατό περισσότερο το αρχείο μνήμης των διανυσμα

τικών προτύπων ak πριν το αποσυνδέσουμε αναγκαστικά για να εισαχθεί το αντίστοιχο b^. 

Η προσέγγιση αυτή προσφέρει απλότητα και μικρή βελτίωση των χρονικών απαιτήσεων. 

Τα βήματα 1.(β) και 1.(δ) είναι προφανή, ως προς την υλοποίηση τους, και δεν χρειάζο

νται περαιτέρω επεξηγήσεις. Μετά την εκτέλεση του βήματος 1.(δ), το Ειδικό ΕΣ εξάγει 

το y/ctk, που έχει υπολογίσει, και αυτό ανακατευθύνεται στη διάταξη και διαβάζεται από τα 

κανονικά ΕΣ. Ακολουθεί ο τοπικός υπολογισμός των \fctk~Pk και ^/bT^Tk στα ΕΣ, ώστε να 

προετοιμαστούν για την εκτέλεση των φάσεων 2 και 3. Οι πράξεις αυτές γίνονται σε σταθερό 

χρόνο, όπως τονίστηκε και προηγουμένως. Οι φάσεις 2 και 3 παρουσιάζουν τόσες ομοιό

τητες, ώστε να υλοποιούνται από το ίδιο τμήμα κώδικα, αλλά σε διαφορετικά δεδομένα και 

με διαφορετικές αριθμητικές σταθερές (π.χ. Ν, Μ). Κάθε ΕΣ εξάγει διαδοχικά το τοπικό 

του γ/ô^pfc, το οποίο επανεισάγεται και διαβάζεται από όλα τα ΕΣ. Έτσι υλοποιούνται τα 

εξωτερικά γινόμενα των Εξισώσεων 5.29 και 5.31. Κάθε πολλαπλασιασμός ακολουθείται από 

την αντίστοιχη πρόσθεση με το αντίστοιχο στοιχείο της τρέχουσας θέσης μνήμης. Το αποτέ

λεσμα της πρόσθεσης αποθηκεύεται στην θέση αυτή, αντικαθιστώντας την προηγούμενη τιμή 

(Εξισώσεις 5.30 και 5.32). 

Μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα του τρόπου υλοποίησης του προτεινόμενου αλγορίθμου δίνεται 

μέσω των πραγματικών τμημάτων κώδικα σε CPL, που παραθέτουμε στο Παράρτημα Α. Η 

CPL δίνει τη δυνατότητα κατασκευής τμημάτων, τα οποία αντικαθιστούν αυτούσια τα σημεία 

στα οποία καλούνται μέσω συμβολικών ονομάτων. Ο κώδικας του παραρτήματος παρουσιάζει 

τα απαιτητικά σημεία του αλγορίθμου, όσον αφορά τους υπολογισμούς. Οι αρχικοποιήσεις 

και οι επιμέρους εντολές χειρισμού των αρχείων παραλείπονται για λόγους ευκρίνειας. 

Μετά την παρουσίαση της υλοποίησης προχωρούμε στη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας 

και τις συγκρίσεις με τις υπάρχουσες αναφορές [185, 251]. Το πρώτο ζητούμενο είναι η 

πλήρης ανάκληση των αποθηκευμένων προτύπων χωρίς σφάλματα. Πράγματι, διαπιστώνεται 

ότι και τα 26 πρότυπα ανακαλούνται σωστά. Τονίζεται ότι η Συσχετιστική Μνήμη Διπλής 

Κατεύθυνσης στην αρχικής της μορφή [116, 117] δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει ούτε ένα 

από τα αποθηκευμένα πρότυπα. Σε πρώτη φάση, επομένως, αποδεικνύεται η ορθή λειτουργία. 

Η άλλη σημαντική χρησιμότητα των Συσχετιστικών Μνημών, εκτός της απλής ανάκλησης 

αποθηκευμένων προτύπων, είναι η σωστή ανάκληση ενθόρυβων εκδόσεων των αποθηκευμένων 

προτύπων. Τα υψηλότερα ποσοστά απόσβεσης θορύβου στην τρέχουσα βιβλιογραφία αναφέ

ρονται στο [251], για το ίδιο παράδειγμα υλοποίησης. Κωδικοποιούνται τα 5 φωνήεντα της 
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Πίνακας Μνήμης 

Α+Β (26 πρότυπα) 

Α+Β (5 πρότυπα) 

Β+Α (5 πρότυπα) 

Μέσο Κανονικοποιημένο Σφάλμα 

0.0576493 

0.0059683 

0.0139985 

Πίνακας 5.2: Μέσο Κανονικοποιημένο Σφάλμα Υπολογισμών CNAPS - Σταθμού Εργασίας 

Αγγλικής αλφαβήτου και στη συνέχεια ελέγχεται το ποσοστό της πλήρους αναγνώρισης των 

προτύπων για διαφορετικά ποσοστά θορύβου. Σαν πλήρης αναγνώριση, ορίζεται η ανάκληση 

και των 5 αποθηκευμένων προτύπων. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, εκτός από τον πίνακα: 

W = Α+Β (5.58) 

πρέπει να υπολογιστεί και ο Πίνακας Μνήμης της αντίστροφης συσχέτισης: 

W = Β+Α (5.59) 

ώστε να πραγματοποιηθούν οι διαδοχικές φάσεις των δύο κατευθύνσεων. 

Υλοποιήσαμε τον προτεινόμενο αλγόριθμο σε έναν τυπικό 32 bit σταθμό εργασίας και 

σε αριθμητική διπλής ακρίβειας. Οι τρεις Πίνακες Μνήμης, που προέκυψαν (26 πρότυπα + 

5 πρότυπα Α —> Β + 5 πρότυπα Β —> Α), είναι αναμενόμενο να παρουσιάζουν μεταξύ τους 

απόκλιση, λόγω της πεπερασμένης ακρίβειας του CNAPS. Το μέσο κανονικοποιημένο σφάλμα 

των υπολογισμών παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.2. 

Η συμπεριφορά του αλγορίθμου στο CNAPS, σε συνθήκες ύπαρξης θορύβου, παρουσιάζε

ται σχεδόν όμοια με αυτήν της υλοποίησης της Συσχετιστικής Μνήμης στον σταθμό εργασίας. 

Το γεγονός αυτό γίνεται φανερό στο Σχήμα 5.23, όπου παρουσιάζονται οι δύο επιδόσεις πλή

ρους αναγνώρισης. Επίσης, η υλοποίηση στο CNAPS αποδεικνύεται ανταγωνιστική σε σχέση 

με την αναφερόμενη στο [251]. Σε συνθήκες ύπαρξης θορύβου με ποσοστό 20%, διαπιστώνεται 

απόδοση πλήρους αναγνώρισης της τάξης του 91.4%. Το αντίστοιχο ποσοστό, που αναφέρε

ται στο [251] είναι 93%, ενώ η προσέγγιση της μεθόδου PRLAB [185] παρουσιάζει ποσοστό 

83%. Από την άλλη μεριά, η επίτευξη του γινομένου AT ?» IIP Ν2 βρίσκεται πολύ κοντά στο 

AT « 8PÌV2 της προηγούμενης ενότητας, όπου η αρχιτεκτονική των ΕΣ καθορίστηκε από 

εμάς. Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι παρά την αναπόφευκτη ύπαρξη σφαλμάτων, η υλοποίηση 

του OLAM, βάσει του προτεινόμενου αλγορίθμου, αποδίδει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην 

σταθερής υποδιαστολής και πεπερασμένης ακρίβειας μηχανή CNAPS. 

Χαρακτηριστικά Άλλων Μεθόδων 

Ο ευρύτερος τομέας των Συσχετιστικών Μνημών και ιδιαίτερα οι περιπτώσεις δικτύων Διπλής 

Κατεύθυνσης παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον [63, 106, 110, 138, 162, 245, 247, 
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Σχήμα 5.23: Ποσοστά Επιτυχίας Πλήρους Ανάκλησης 

248, 249, 250, 258, 259]. Τόσο οι ιδιότητες [46, 49, 58, 64, 70, 120, 122, 182, 233, 234, 253], 

όσο και οι εφαρμογές τους [9, 11, 38, 71, 87, 108, 110, 151, 167, 222, 254], εξελίσσονται 

σταδιακά και εμφανίζονται νέες προτάσεις για το πρόβλημα της ετεροσυσχέτισης. Ό π ω ς 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, ανάμεσα στις επικρατέστερες λύσεις, όσον αφορά την απόδοση 

τους σε ενθόρυβο περιβάλλον, περιλαμβάνονται τα PRLAB [185], LBAM-NBAM [251] και 

το τροποποιημένο OLAM, που είδαμε προηγουμένως. 

Η περίπτωση των LBAM-NBAM παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά απόσβεσης θορύβου 

και μοιράζεται τη θεωρητική του βάση με το τροποποιημένο OLAM, στο χώρο των γενικευμέ

νων αντίστροφων. Συχνά, μάλιστα, αναφέρεται στη βιβλιογραφία ο όρος Κανόνας Εκμάθησης 

Ψευδοαντιστρόφου (Pseudoinverse Learning Rule - PI LR) για να περιγράψει την κλάση των 

μεθόδων αυτών [70, 121]. Σημαντικό ρόλο στην απόδοση του ΝΒΑΜ παίζει η εισαγωγή της 

σιγμοειδούς μη γραμμικότητας, η οποία βελτιώνει την συμπεριφορά του δικτύου σε συνθήκες 

θορύβου. Το τίμημα της βελτίωσης είναι οι αυξημένοι χρόνοι ανάκλησης, καθώς η επίτευξη 

σύγκλισης καθυστερεί. 

Τα LBAM και ΝΒΑΜ βασίζουν τον τρόπο εκμάθησης τους σε περισσότερο "νευρομορ-

φικές" διαδικασίες. Το γεγονός αυτό αποτελεί ταυτοχρόνως πλεονέκτημα και μειονέκτημα 

της μεθόδου. Η θετική πλευρά περιλαμβάνει την άμεση συσχέτιση με δυναμικές διαδικασίες 

του φυσικού κόσμου αλλά και άλλων περιπτώσεων Τ Ν Δ . Επίσης, όταν το σύστημα φτάσει σε 

ισορροπία, τα δύο επίπεδα νευρώνων συνδέονται με πιο "προφανή" τρόπο μεταξύ τους: έναν 

ενδιάμεσο Πίνακα Μνήμης και τον ανάστροφο του. Από την άλλη μεριά, η διαδικασία εκμά-
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.3. Ιδιάζουσες Τιμές Διπολικών Πινάκων 

θησης της μεθόδου παρουσιάζει δυσκολίες στην απλή ψηφιακή κατασκευή της. Δεδομένου 

ότι οι υλοποιήσεις των Τ Ν Δ , που κυριαρχούν αυτήν τη στιγμή, αναφέρονται σε λογισμικό 

ή δομημένο ψηφιακό υλικό, καταλαβαίνουμε ότι η συγκεκριμένη μέθοοος στερείται της απαι

τούμενης κατασκευαστικής ευελιξίας. Τονίζεται, πάντως, ότι το σημαντικό χαρακτηριστικό 

της on line εκμάθησης διατηρείται. 

Το Ίδιο ισχύει και για την μέΒοοο PRLAB. Εδώ προσεγγίζεται το ζήτημα της εκμάθησης 

μέσω του άμεσου επιθυμητού αποτελέσματος: τα στοιχεία του προτύπου που ανακαλείται και 

του αποθηκευμένου προτύπου πρέπει να έχουν το ίδιο πρόσημο. Βεβαίως, η διπολική φύση 

της μεθόδου αποδεικνύεται σχετικά περιοριστική, σε σχέση με τις άλλες. Από την άλλη μεριά, 

προσφέρει έναν γρήγορο και άμεσο τρόπο εκμάθησης, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα 

σε συνθήκες θορύβου. Ο πειραματισμός με τις παραμέτρους λ και ξ μπορεί να βελτιώσει τη 

συμπεριφορά του δικτύου, ανάλογα με το πλήθος των αποθηκευμένων προτύπων. Η μέβοοος 

PRLAB παρουσιάζει ενδιαφέρον στον τρόπο που κωδικοποιεί το πρόβλημα και είναι πιθανό η 

ίδια προσέγγιση να εξυπηρετήσει και άλλες περιπτώσεις Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. 

5.3 Ιδιάζουσες Τιμές Διπολικών Πινάκων* 

Έ ν α πλήθος εφαρμογών στο χώρο των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων περιλαμβάνουν πί

νακες, τα στοιχεία των OKOÎCÙV λαμβάνουν μία από δύο πιθανές τιμές. Στην δυαδική κωδικο

ποίηση χρησιμοποιούνται οι {0,1} και στη διπολική οι {—1,1}. Γενικά, η δεύτερη περίπτωση 

παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της άμεσης αμερόληπτης κωδικοποίησης, ως προς το 

0, με αποτέλεσμα να βρίσκει περισσότερες εφαρμογές. Στα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν 

έως τώρα, ακολουθήσαμε την διπολική προσέγγιση, κατασκευάζοντας πίνακες διανυσματικών 

προτύπων. Επειδή όλα τα στοιχεία των πινάκων αυτών λαμβάνουν τις τιμές { — 1,1}, θα τους 

αποκαλούμε διπολικούς πίνακες. 

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με ορισμένα προβλήματα και διαπιστώσεις, που προέ

κυψαν κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής της προηγούμενης ενότητας. Οι διαπιστώσεις αυτές 

θέτουν ορισμένα ενδιαφέροντα προβλήματα, όσον αφορά τις ιδιότητες των διπολικών πινάκων. 

Συγκεκριμένα, εστιάζονται στις ιδιάζουσες τιμές των πινάκων αυτών, οι οποίες παρουσιάζουν 

μία αξιοσημείωτη ομοιομορφία. 

Στο προηγούμενο πρόβλημα των γραμμάτων της Αγγλικής αλφαβήτου, κατασκευάσαμε 

τους ΡχΝ και Ρ χ Μ διπολικούς πίνακες προτύπων Α και Β. Είναι εύκολο να διαπιστώσουμε 

Τ. Η. Kaskalis, Κ. G. Margaritas, "Minimum Singular Value Estimation of Bipolar Matrices", ace. for 

pubi. Hellenic-European Conf. on Computer Mathematics and its Applications, 1998. 
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ότι ισχύουν τα ακόλουθα, VA; G {1, 2 , . . . , Ρ}: 

max |a f cj | = lajtloo = max \bkj\ = H b J ^ = 1 (5.60) 
» 3 

Κ 1 ι = ΑΓ , (Ibjfellx = M (5.61) 

a f c I 2 = ψ$ΆΗ = ^ (5.62) 

bjfelis = Jblbk = y/M (5.63) 

M b = <7max(A) < v^PÏV max |α 0 · | = v/PÏV (5.64) 

;|5||2 = a m a x (5 ) < v 7 ^ 7 max |fty| = v W (5.65) 
«J 

όπου a m a x ( A ) και amax(fî) οι μέγιστες ιδιάζουσες τιμές των διπολικών πινάκων Α και Β, 

αντίστοιχα. 

Κατά την εφαρμογή στο CNAPS, έπρεπε να επιλέξουμε συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις 

σταθερής υποδιαστολής για τα διάφορα δεδομένα. Έπρεπε, επομένως, να προβλέψουμε τις 

μέγιστες τιμές που θα μπορούσαν να πάρουν τα επιμέρους στοιχεία των υπολογισμών και να 

αποδώσουμε τα αντίστοιχα ψηφία αριστερά της υποδιαστολής. Έτσι εξασφαλίζεται η μέγιστη 

δυνατή ακρίβεια, όσον αφορά τα δεκαδικά ψηφία, αφού όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα bits θα 

χρησιμοποιούνται ως ψηφία δεξιά της υποδιαστολής. Η επιλογή μας για κωδικοποίηση s3.12 

(ή s3.4 κατά τη μεταφορά) των στοιχείων του ρ^ προκύπτει ως εξής [96]: 

max \p\k)\ < \\pk\\2 = V P Ï P I < V ^ = VN (5.66) 

Ομοίως, η επιλογή της αναπαράστασης si.14 των στοιχείων του πίνακα Hk προκύπτει επειδή: 

max|/4 f c ) |< max|/4 f c ) | και /ι[·} > 0 (5.67) 
i,j i 

αφού ο Hk είναι θετικά ημιορισμένος. Τότε όμως: 

<4" = *if-" - Έ Γ Ι < ÄS"" (5.68) 
II Ρ* Il 2 

αφού: 
afcPfc = alHk-iak = a ^ J ^ i ^ a * = p j pk (5.69) 

Η Εξίσωση 5.68 οδηγεί επαγωγικά στο αποτέλεσμα: 

max \h\f\ < max \h\V\ < max | ^ 0 ) | = 1 (5.70) 
i,j i i 
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το οποίο αξίζει, να σημειώσουμε ότι ισχύει για κάθε τύπου πίνακα Α. Στα πλαίσια της διαδι

κασίας αυτής, διαπιστώνουμε ότι, όσον αφορά τα στοιχεία του πίνακα Wk, ισχύει: 

max \w^\ < \\Wk\\2 = \A+Bkh < \\At\\2\\Bk\\2 < VkM\Ath = - ^ ^ T (5-71) 

όπου Ak και Bk είναι οι πίνακες, που προκύπτουν από τις k πρώτες γραμμές των Α και Β, 

αντίστοιχα, και crm[n(Ak) είναι η ελάχιστη μη μηδενική ιδιάζουσα τιμή του Ak. Επειδή, όμως, 

k < Ρ και: 

^min(^i) > ^ m i n (A 2 ) > • · • > amin{Ap) = amin(A) (5.72) 

προκύπτει τελικά ότι: 

max \w\*>\ < -f—— (5.73) ;(*)! < JËE. 
Jij I — Ι Λ\ 

Η εκτίμηση της μέγιστης τιμής των στοιχείων του \\\ συνδέεται, επομένως, με την πρό

βλεψη της ελάχιστης μη μηδενικής ιδιάζουσας τιμής του πίνακα Α. Βεβαίως, δεν μπορούμε να 

μιλάμε για πρότερο υπολογισμό των ιδιαζουσών τιμών του Α, αφού κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρο και καταργεί την ανάγκη χρησιμοποίησης του αλγορίθμου που παρουσιάστηκε, 

αφού, όπως είδαμε και στην Εξίσωση 1.102, ισχύει: 

Α+ = VE+UT (5.74) 

Πρέπει, επομένως, να βρούμε κάποιον τρόπο εκτίμησης της ελάχιστης μη μηδενικής ιδιάζου

σας τιμής διπολικών πινάκων. Στα επόμενα θα υποθέτουμε, χωρίς βλάβη της γενικότητας, 

ότι Ρ < Ν. Η υπόθεση αυτή, χωρίς να διαφοροποιεί τις διαπιστώσεις, έχει και πρακτικό 

αντίκρυσμα στις εφαρμογές των Συσχετιστικών Μνημών, όπου ο αριθμός των προτύπων είναι 

πάντα μικρότερος του αριθμού των νευρώνων, αν θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους 

ανάκλησης. 

Εμβαθύνοντας στο θέμα των ιδιαζουσών τιμών, θα ερμηνεύσουμε τη σημασία τους γεω

μετρικά. Οι ιδιάζουσες τιμές ενός πίνακα Α αντιπροσωπεύουν τα μήκη των ημιαξόνων του 

υπερελλειψοειδούς Ε, που ορίζεται ως: Ε = {Αχ : | |χ | 2 = 1}. Το Σχήμα 5.24 αναπαριστά 

την επίδραση των πινάκων V, Σ και U για ένα επίπεδο πρόβλημα. 

Η μικρότερη μη μηδενική ιδιάζουσα τιμή σχετίζεται με το μικρότερο διάνυσμα, που μπο

ρούν να κατασκευάσουν οι γραμμές του Α μέσω γραμμικών συνδυασμών [240]. Μια άλλη 

διατύπωση του ίδιου πράγματος είναι η μικρότερη απόσταση μιας από τις γραμμές του Α σε 

σχέση με τον χώρο (υπερεπίπεδο), που δημιουργούν οι υπόλοιπες γραμμές. Προφανώς, το 

&min(A) θα είναι τόσο μικρότερο, όσο πιο κοντά έρχονται τα διανυσματικά πρότυπα. Από 

την άλλη μεριά, δεδομένης της διπολικής φύσεως του Α, η φράση "όσο πιο κοντά" αποκτά 

διαφορετική σημασία. 
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περιστροφή από V 

επιμήκυνση από Σ 

Τ k 

σι 

περιστροφή από U 

σι 

Σχήμα 5.24: Γεωμετρική Σημασία Ανάλυσης Ιδιαζουσών Τιμών 

Το Σχήμα 5.25 παρουσιάζει την απλή περίπτωση δύο διανυσμάτων ίσου μήκους. Η μι

κρότερη ιδιάζουσα τιμή ενός πίνακα Χ = [χχ|χ2]Τ, που αποτελείται από τα διανύσματα αυτά, 

είναι: 

σ2 = ^ (-75) 

Για διπολικά διανύσματα διάστασης Ν, η τιμή ||χ2 — χχ||2 ελαχιστοποιείται όταν τα δύο δια

νύσματα διαφέρουν κατά ένα μόνο στοιχείο (απόσταση Hamming = 1). Διαπιστώνουμε, 

δηλαδή, ότι για κάθε 2 x JV διπολικό πίνακα Α, ισχύει ότι: 

2 
^min(^) > -7= = V^ (5.76) 

Για μεγαλύτερες τιμές του Ρ η κατάσταση, βεβαίως, δεν είναι τόσο απλή. Κάνοντας ορισμένες 

εξαντλητικές αναζητήσεις, όσον αφορά τους διπολικούς πίνακες, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια 

χχισλ 
Ν/2 

Σχήμα 5.25: Απόσταση Διανυσμάτων και Ιδιάζουσες Τιμές 
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χαρακτηριστική ομοιομορφία στην εξέλιξη των ελάχιστων ιδιαζουσών τιμών τους. Συγκεκρι

μένα, για διανυσματικά πρότυπα διάστασης /V, μπορούν να κατασκευαστούν 2Ν διαφορετικά 

διπολικά πρότυπα. Παίρνοντας Ρ από αυτά και αποκλείοντας τη δυνατότητα επαναλήψεων, η 

οποία απλά μειώνει το βαθμό του πίνακα, εξετάζουμε τις: 

2Ν \ _ 2Ν\ 

ρ J - Ρ\(2Ν -Ρ)\ ( 5 ' 7 7 ) 

περιπτώσεις πιθανών διπολικών πινάκων και βρίσκουμε την ελάχιστη μη μηδενική ιδιάζουσα 

τιμή τους. Καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά απαιτητικό σε υπολογιστικό 

χρόνο, καθώς αυξάνονται τα Ρ και Ν. Στο Παράρτημα Β δίνονται τα προγράμματα, που χρη

σιμοποιήθηκαν για την εύρεση των ελάχιστων ιδιαζουσών τιμών. Αξίζει να παρατηρήσουμε, 

ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην απεξάρτηση όλων των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών από 

το εξαιρετικά μεγάλο νούμερο των πιθανών πινάκων της Εξίσωσης 5.77. Εξετάζονται διαδο

χικά όλοι οι πίνακες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διαπιστώνεται ο τερματισμός των πιθανών 

περιπτώσεων μόνον στο τέλος και όχι με μία εκ των προτέρων πρόβλεψη, που θα δημιουργούσε 

προβλήματα. Το Σχήμα 5.26 παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας για Ρ — 3, 

4 και 5. 

Παρατηρούμε μια πολύ ομοιόμορφη μεταβολή των ελάχιστων ιδιαζουσών τιμών, η οποία 

εξελίσσεται μη γραμμικά και φαίνεται να οδηγείται σε κάποιο όριο. Μας δημιουργείται, επο

μένως, το ενδιαφέρον να ερευνηθεί η ύπαρξη κάποιας μορφής κλειστού τύπου συνάρτησης 

f(P7N), η οποία περιγράφει ή βρίσκεται πολύ κοντά στις καμπύλες αυτές. Βάσει των παρα

τηρήσεων μας, θα πρέπει να ισχύει: 

lim f(P,N) = g(P) (5.78) 
iV—>οο 

Δυστυχώς, οι απαιτήσεις της υπολογιστικής διαδικασίας σε χρόνο είναι τόσο μεγάλες, για 

τον εξοπλισμό που διαθέτουμε, ώστε να καθιστούν απαγορευτική τη συλλογή ικανού αριθμού 

δεδομένων, που θα επιτρέψει την αποκάλυψη ενός τέτοιου τύπου. Το Σχήμα 5.27 συγκεντρώνει 

τις καμπύλες του Σχήματος 5.26, συνδυάζοντας τη γραφική παράσταση της εξέλιξης των 

ιδιαζουσών τιμών για: 

ί(Ρ,Ν)\Ρ=„ (5.79) 

Παρατηρούμε την φθίνουσα πορεία της συνάρτησης, η οποία φαίνεται να οδηγείται ασυμπτω-

τικά στο 0, κάτι που είναι αναμενόμενο για μεγάλα Ρ. Δηλαδή: 

lim /(Ρ, Ρ) = 0 (5.80) 
Ρ—too 

Τα παραπάνω αποτελέσματα περιγράφουν ένα σημαντικό ερώτημα, που σχετίζεται γενικότερα 

με τις ιδιότητες των διπολικών πινάκων. Είναι δυνατή η εκτίμηση, ή ιδανικά η εύρεση λο

γικών ελάχιστων ορίων, των ιδιαζουσών τιμών των πινάκων αυτών, μέσω κλειστού τύπου; 

190 



Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.3. Ιδιάζουσες Τιμές Διπολικών Πινάκω\ 

(α) (β) 

(τ) 

Σχήμα 5.26: Ελάχιστες μη Μηδενικές Ιδιάζουσες Τιμές Διπολικών Πινάκων (Ρ = 3,4,5) 

sä 

> 

3 
öß 
C 

i/5 
ε 
3 
S 

'Ξ 

1.4 Κ 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

ρ=3; 
Ρ=4^ 
ρ=5'Ι 

Ρ=Ν: 

ίο 11 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dimension Ν 

Σχήμα 5.27: Συνδυασμός Καμπυλών και Εξέλιξη Συνάρτησης για Ρ = Ν 
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Κεφ. 5: Αποδοτικές Υλοποιήσεις ΣΜ 5.3. Ιδιάζουσες Τιμές Διπολικών Πινάκων 

Δεδομένης της ευρείας εφαρμογής της διπολικής αναπαράστασης στο χώρο των Συσχετιστι-

κών Μνημών και κατ' επέκταση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, ο υπολογισμός μιας 

τέτοιας συνάρτησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. 
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Κεφάλαιο 6 

Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα 

Εξετάζοντας συνοπτικά τις προτάσεις και τα αποτελέσματα των προηγούμενων κεφαλαίων, 

μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα γενικά συμπεράσματα και απόψεις. Ο χώρος των επα

ναληπτικών υπολογισμών διανυσμάτων και πινάκων παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς 

βρίσκει εφαρμογές σε διαφορετικά ερευνητικά πεδία. Όπως δείξαμε, ένα πλήθος υπολογιστι

κών προβλημάτων μπορεί να κωδικοποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να καταλήγει σε κάποιες 

συγκεκριμένες μορφές αναδρομικότητας. Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι η κατασκευή δια

τάξεων, που θα επιλύουν τέτοιου τύπου προβλήματα, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Επιδιώκοντας την αποδοτική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος, παρουσιάσαμε 

στο Κεφάλαιο 2 μία σειρά διατάξεων, που στοχεύει στην υλοποίηση επαναληπτικών υπολο

γισμών κατά τρόπο αποδοτικό. Αρχικά, διαπιστώσαμε το εύρος των εφαρμογών του συ

γκεκριμένου πεδίου, κωδικοποιώντας τα επιμέρους προβλήματα μέσω ομοιόμορφων αναπαρα

στάσεων. Έχοντας, έτσι, ένα συγκεκριμένο υποσύνολο πράξεων σαν τελικό σκοπό πραγ

ματοποίησης, προχωρήσαμε στην αναλυτική παρουσίαση μιας τροποποιημένης και δύο νέων 

διατάξεων. Στην πρώτη περίπτωση, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τα μειονεκτήματα 

και να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά μιας ήδη υπάρχουσας πρότασης, ενοποιώντας τους 

διαφορετικούς υπολογισμούς, που είναι σε θέση να εκτελεί. Οι άλλες δύο διατάξεις αποτε

λούν νέες προτάσεις, οι οτιοίες προσανατολίζονται στην αποδοτική εκτέλεση επαναληπτικών 

υπολογισμών. 

Όλες οι περιπτώσεις μοιράζονται το κοινό χαρακτηριστικό του βέλτιστου γινομένου χώ-

ρου-χρόνου και της πλήρους αξιοποίησης των Επεξεργαστικών τους Στοιχείων. Από την 

άλλη μεριά, προσεγγίζουν το πρόβλημα από διαφορετικές σκοπιές, εστιάζοντας άλλοτε στην 
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απλότητα, που ενδεχομένως καταλήγει περιοριστική, και άλλοτε στην πληρότητα, που μπορεί 

να αυξήσει την πραγματική πολυπλοκότητα των κυκλωμάτων. Η αναλυτική παρουσίαση τους, 

σε συνδυασμό με τα διαγράμματα υπολογισμών τους, επιτρέπει την βαθύτερη κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας και των ειδικών χαρακτηριστικών τους. 

Η σύγκριση των προτάσεων, μέσω συνοπτικής πινακοποίησης, αναπαριστά τη δυνατότητα 

επιλογής, που προσφέρεται, όταν θέλουμε να υλοποιήσουμε ένα πρόβλημα. Αν στοχεύουμε 

στην ευελιξία και απαιτούμε την επίλυση μεγάλου φάσματος επαναληπτικών εξισώσεων, η 

τροποποιημένη Επαναχρησιμοποιήσιμη Συστολική Διάταξη συγκεντρώνει τα απαραίτητα χα

ρακτηριστικά. Από την άλλη μεριά, αν το εύρος των προβλημάτων, που επιθυμούμε να επιλύ

σουμε, είναι γνωστό εκ των προτέρων και περιορισμένο, το Πλέγμα με Διαύλους Επικοινωνίας 

επιτρέπει την επίτευξη μεγάλου βαθμού ολοκλήρωσης, διατηρώντας χαμηλό το ποσοστό της 

συνολικής πολυπλοκότητας. Ανάμεσα στις δύο λύσεις βρίσκεται ο Επαναδιατάξιμος Συστολι

κός Τόρος, ο οποίος λύνει το πρόβλημα στο σύνολο του, μεταφέροντας το βάρος στο επίπεδο 

των επικοινωνιών. Ανάλογα, λοιπόν, με το α) αν διαθέτουμε ή επιθυμούμε τη δυνατότητα 

ενός βαθμού προγραμματισμού των Επεξεργαστικών Στοιχείων, β) αν θέλουμε το πλήθος των 

κόμβων να είναι κατά το δυνατόν μέγιστο ή γ) αν διαθέτουμε κάποια εξελιγμένη μορφή επι

κοινωνίας μεταξύ των Επεξεργαστικών Στοιχείων, μπορούμε να κάνουμε και την αντίστοιχη 

επιλογή. 

Στην προσπάθεια μας να προχωρήσουμε από το επίπεδο της θεωρητικής αναπαράστασης 

και των διαγραμμάτων υπολογισμών στο επίπεδο της πραγματικής κατασκευής, αναζητήσαμε 

ένα εργαλείο και μία μεθοδολογία, που θα επέτρεπαν την γρήγορη μετάβαση από την αφαιρε

τική σχεδίαση στην υλοποίηση πρωτοτύπων. Τα θέματα αυτά εξετάζονται στο Κεφάλαιο 3, 

όπου προτείνουμε την χρήση του περιβάλλοντος Ptolemy για την μεταφορά νέων ΚΔΕ από 

την θεωρία στην πράξη, χωρίς να χάνεται η οπτική πληροφορία των αρχικών κυκλωμάτων. 

Μέσα από αναλυτικά παραδείγματα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία μεταφοράς γενικού τύπου 

διατάξεων σε ευέλικτα ιεραρχικά σχήματα, τα οποία μπορούν να προσομοιωθούν. Ο στόχος 

της φιλικότητας προς τον χρήστη επιτυγχάνεται, χωρίς να στερείται η δυνατότητα άμεσης 

παραγωγής πρωτότυπων κυκλωμάτων. Η επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών αυτών έρχεται 

σε συνδυασμό με την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας των προτεινόμενων Κανονικών Δια

τάξεων Επεξεργαστών. 

Όλες οι διατάξεις, που προτείναμε για την αποδοτική υλοποίηση επαναληπτικών υπο

λογισμών, σχεδιάστηκαν και επαληθεύτηκαν, παραμένοντας πολύ κοντά στην αίσθηση των 

αφαιρετικών τους αναπαραστάσεων. Η ευελιξία της καθυστέρησης καθορισμού του ακριβούς 

μεγέθους του προβλήματος έως το υψηλότερο ιεραρχικό στάδιο, αποτελεί χαρακτηριστικό της 

φιλικότητας που προσφέρεται. Από την άλλη μεριά, τα κυκλώματα που προτείνονται, μπορούν 

άμεσα να παράγουν πραγματικές υλοποιήσεις, μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων. Έτσι λοι-
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πόν, η ανάπτυξη απλών παραδειγμάτων, που παρουσιάζουν την προτεινόμενη μεθοδολογία, σε 

συνάρτηση με την κατασκευή των νέων διατάξεων, που στοχεύουν σε επαναληπτικούς υπολο

γισμούς, επιβεβαιώνουν την δυνατότητα γρήγορης και αποδοτικής δημιουργίας πρωτοτύπων, 

σύμφωνα με τις αρχικές μας απαιτήσεις. 

Περνώντας στο γενικό πεδίο των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, διαπιστώνουμε την 

ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού υπολογιστικών συστημάτων, που προσανατολίζονται στην απο

δοτική εκτέλεση αλγορίθμων αυτού του χώρου. Τα συστήματα αυτά, όμως, δεν είναι ευρέως 

διαδεδομένα, παρά το μεγάλο ποσοστό ερευνητικής δραστηριότητας, που έχει δαπανηθεί για 

την ανάπτυξη τους. Καταλαβαίνουμε ότι η συνοπτική παρουσίαση μιας, κατά το δυνατό, πλη

ρέστερης αναζήτησης του συγκεκριμένου χώρου εξυπηρετεί την καταγραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης, την σύγκριση των διαφόρων προτάσεων και την διαπίστωση των ανοικτών προ

βλημάτων. Η αναζήτηση, που επιχειρήσαμε στο Κεφάλαιο 4, καλύπτει το πιο μεγάλο μέρος 

της τρέχουσας δραστηριότητας στον χώρο του Υλικού Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Απο

τελεί, επομένως, χρήσιμη πηγή αναφοράς για την σύγκριση μιας νέας πρότασης σε σχέση με 

τις ήδη υπάρχουσες. 

Διαπιστώνουμε ότι τα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά των μεθόδων, που ανήκουν στον 

ευρύτερο χώρο των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την προ

σπάθεια συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού αλγορίθμων κάτω από μια ενιαία αρχιτεκτονική, 

χωρίς να γίνονται θυσίες στον τομέα της απόδοσης. Από την άλλη μεριά, το συγκεκριμένο 

ερευνητικό πεδίο, αν και εξελίσσεται συνεχώς, δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε μεγάλο 

αριθμό απλών καθημερινών εφαρμογών. Έτσι, ο χώρος των εξειδικευμένων υπολογιστικών 

συστημάτων παραμένει εμπορικά αναξιοποίητος. Η εφαρμογή των αντίστοιχων αλγορίθμων, 

σε συνδυασμό με την ανάγκη αποδοτικότερων υλοποιήσεων, αναμένεται να αλλάξει την κα

τάσταση αυτή. 

Στο Κεφάλαιο 5 ασχοληθήκαμε με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τμήμα των ΤΝΔ, το πεδίο των 

Συσχετιστικών Μνημών. Μέσα από την εμπειρία, που αποκτήσαμε με την ανάπτυξη, προσο

μοίωση και υλοποίηση επαναληπτικών προβλημάτων, μπορέσαμε να προχωρήσουμε στην πρό

ταση ορισμένων αποδοτικών μεθόδων κατασκευής Συσχετιστικών Μνημών. Τόσο η φάση της 

ανάκλησης, όσο και η φάση της εκμάθησης, υλοποιούνται, χρησιμοποιώντας ειδικές Κανονικές 

Διατάξεις Επεξεργαστών. Συνδυάζονται τα ελκυστικά χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων, που 

υποστηρίζουν επαναληπτικότητα, με τη δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοτύπων, που αναλύθηκε, 

ώστε να κατασκευαστούν γραμμικές και μη γραμμικές υλοποιήσεις Συσχετιστικών Μνημών. 

Ταυτοχρόνως, παρουσιάζεται και ένα ακόμη ενδιαφέρον πεδίο προβλημάτων, όπου μπορούν 

να βρουν εφαρμογή οι διατάξεις, που προτάθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Η απαιτητική φάση της εκμάθησης επεκτείνεται περαιτέρω, καθώς προτείνουμε την μετα

φορά ενός σταθερού και αποδοτικού αλγορίθμου τόσο σε μια ειδικού σκοπού ΚΔΕ, όσο και 
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σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά υπολογιστικά συστήματα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. 

Στην πρώτη περίπτωση, αξιοποιείται κατά τρόπο διαφορετικό η έννοια της διαφύλλωσης, και 

προτείνεται μία νέα προσέγγιση, η οποία, αξιοποιώντας τις ιδέες, που χρησιμοποιήθηκαν προη

γουμένως, στοχεύει αποκλειστικά στην αποδοτική κατασκευή της φάσης εκμάθησης. Η δεύ

τερη περίπτωση διαμορφώνει τον ίδιο αλγόριθμο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η 

αποτελεσματική μεταφορά του σε μία υπαρκτή υπολογιστική μηχανή, που ευνοεί συγκεκριμέ

νου τύπου παράλληλους υπολογισμούς. 

Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρεται η δυνατότητα σύγκρισης της διαδικασίας ανάπτυξης 

και των αποτελεσμάτων των δύο προσεγγίσεων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν, απο

δεικνύουν ότι είναι δυνατή η αποδοτική υλοποίηση της γενικής περίπτωσης της Βέλτιστης 

Γραμμικής Συσχετιστικής Μνήμης στον εμπορικά διαθέσιμο "νευρο-υπολογιστή" CNAPS. 

Το επίπεδο των απαιτήσεων, σε χώρο και χρόνο, της προτεινόμενης θεωρητικής πρότασης 

προσεγγίζεται σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να προκύπτουν προβλήματα. Η ανάπτυξη μιας εφαρ

μογής οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων επιτρέπει την σύγκριση της προτεινόμενης λύσης με 

τις υπόλοιπες υπάρχουσες θεωρητικές προτάσεις. Αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη προσέγ

γιση ανταγωνίζεται την πιο αποτελεσματική θεωρητική περίπτωση και παραμένει υψηλότερα 

από τις υπόλοιπες. Το γεγονός, ότι εκμεταλλεύεται ένα εμπορικά διαθέσιμο σύστημα, το οποίο 

εισάγει αναπόφευκτους συμβιβασμούς, αποδεικνύει την αξία της συγκεκριμένης πρότασης. 

Από την άλλη μεριά, οι περιορισμοί αυτοί δημιουργούν την ανάγκη συστηματικής πρό

βλεψης των αναγκών των υλοποιούμενων προβλημάτων. Διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση 

των διπολικών πινάκων, οι οποίοι συναντώνται πολύ συχνά σε προβλήματα Τεχνητών Νευ

ρωνικών Δικτύων, υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μιας τέτοιας συστηματοποίησης. Η 

εκτέλεση εξαντλητικών περιπτώσεων διαπίστωσης ορισμένων χαρακτηριστικών των πινάκων 

αυτών, μας επέτρεψε να αναγνωρίσουμε μια ιδιαίτερη ιδιομορφία της εξέλιξης των ελάχιστων 

ιδιαζουσών τιμών τους, η οποία μας οδηγεί στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, όσον 

αφορά την συμπεριφορά τους. 

Το ζήτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω έρευνας, αφού η αποκάλυψη τέτοιου τύ

που ιδιοτήτων αποτελεί από μόνη της ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόβλημα. Στα πλαίσια της 

μελλοντικής μας έρευνας εντάσσεται, επίσης, η κατασκευή ενός ολοκληρωτικά συστηματο

ποιημένου τρόπου μεταφοράς προβλημάτων, που περιλαμβάνουν Συσχετιστικές Μνήμες, σε 

τυπικές Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών. Το πρόβλημα του ψευδοαντιστρόφου, που πε

ριλαμβάνεται στο συγκεκριμένο πεδίο και συναντάται, επίσης, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, 

αξίζει να αναλυθεί περαιτέρω. Οι διάφοροι αλγόριθμοι κατασκευής του ψευδοαντιστρόφου 

μπορούν να συγκριθούν βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (π.χ. αποθηκευτικές απαιτή

σεις, ακρίβεια, πολυπλοκότητα) και να εξαχθούν συμπεράσματα, όσον αφορά την αποδοτική 

τους μεταφορά σε μηχανές διαφορετικών χαρακτηριστικών. 
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Κεφ. 6: Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα 

Από την άλλη μεριά, αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία ενός εργαλείου, που 

θα επιτρέπει την γρήγορη μεταφορά νέων προτάσεων ΚΔΕ σε πραγματικά κυκλώματα, θα 

πρέπει να συνδυάζεται ο αυτοματισμός και η φιλικότητα προς τον χρήστη, με την δυνατότητα 

άμεσης κατασκευής συστημάτων, που θα αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα του αρχικού 

σχεδιασμού. Ένα τέτοιο εργαλείο αυτήν τη στιγμή απουσιάζει από τον χώρο και σίγουρα 

μπορεί να αξιοποιηθεί σε προβλήματα διαφορετικών πεδίων έρευνας. 

Όσον αφορά τις προτεινόμενες Κανονικές Διατάξεις Επεξεργαστών, ενδιαφέρον συγκε

ντρώνει η μελέτη της συστηματικής μεταφοράς μεγάλων προβλημάτων σε κυκλώματα συγκε

κριμένου μεγέθους, μέσω της κατάτμησης. Το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο 

ομοιόμορφο, για όλες τις επιμέρους διατάξεις, στην περιγραφή των οποίων θα προστεθούν 

εκείνες οι ιδιότητες, που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Τέλος, στα πλαίσια της μελλοντικής μας έρευνας περιλαμβάνεται η μεταφορά των προ

τεινόμενων πρωτότυπων διατάξεων σε επίπεδο VHDL και VLSI. Στην πρώτη περίπτωση, θα 

επιδιώξουμε την αξιοποίηση της δυνατότητας, που προσφέρει το Ptolemy, για τέτοιου είδους 

αυτοματοποιημένες εξαγωγές, σε συνάρτηση με μία εκ των υστέρων επέμβαση στον κώδικα 

VHDL, για λόγους βελτιστοποίησης. Η δεύτερη περίπτωση στοχεύει στην εξ ολοκλήρου ανά

πτυξη των προτεινόμενων κυκλωμάτων σε VLSI, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα επι

μέρους χαρακτηριστικά τους, χωρίς την επιβάρυνση που εισάγουν οι διάφοροι προσομοιωτές 

και τα τρέχοντα εργαλεία ανάπτυξης. Ο συνδυασμός μιας τέτοιας κατασκευής, σε συνάρ

τηση με την αποδεδειγμένη αξία της αποδοτικής υλοποίησης επαναληπτικών υπολογισμών, θα 

εξυπηρετήσει την εφαρμογή μεγάλου αριθμού υπαρκτών μεθόδων και αλγορίθμων. 
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Παράρτημα 

Α Τμήματα Κώδικα CPL 

Α.1 Κύριο Μέρος Υλοποίησης OL A M σε Κώδικα CPL 

LOOP Κ ; 

•C 

CONNECT (Α_ΜΑΤ) 

Matrix_Vector (H_matrix, Ν, Ρ) 

Feedback_P (W.matrix, Ν, Ρ) 

SEEK (A.MAT, OFFSET, RELATIVE) 

Matrix_Vector (W_matrix, N, R) 

CONNECT (B_MAT) 

Calculate_R (M, R) 

Transmit_Alpha (P, R, Alpha.P) 

Matrix_Update (W_matrix, N, P, R) 

Matrix_Update (H_matrix, Ν, P, Alpha_P) 

noop; 

noop; 
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Α.2 Επιμέρους Τμήματα Κώδικα CPL της Υλοποίησης OLAM 

Matrix_Vector (): 

LOOP size; 

{ 

IN inA memB.16 mul.Asgnjam addaddL muladdR incbase ; 

> 

Feedback_P (): 

xmit.2seq ; 

xmit.2seq ifpnO omitx ; 

LOOP (pn_number-2) xmit.2seq ; 

{ 

xmit.2seq cndx lo ; 

xmit.2seq cndx inA Amem.16 incbase ; 

> 

xmit.2seq cndx lo ; 

cndx inA Amem.16 incbase ; 

cndx lo ; 

cndx inA Amem.16 incbase ; 

Calculate_R (): 

LOOP pn_number ; 

{ 

cndx IN inA Areg R setdn ; 

ifgo omitx clrdn ; 

> 

Matrix_Update (): 

xmit.seq ; 

noop ; 

LOOP (N-l) ; 

{ 

inA SOURCE regB mul.Asgnjam xmit.seq incbase; 

memA.16 AaddL mulB BaddRL ; 

addA Amem.16 ; 

} 

inA SOURCE regB mul.Asgnjam incbase ; 
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memA.16 AaddL mulB BaddRL ; 

addA Amem.16 ; 

Β Κώδικας C Εύρεσης Ελάχιστων Ιδιαζουσών Τιμών 

Β.1 Κύριο Μέρος Κώδικα 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

#define MY.ZERO 0.000001 

#define END_N 11 

#define START_P 2 

#define END_P 8 

unsigned int Combination(unsigned int n, int m); 

void Next_Combination(unsigned int n, int m, int *WHICH); 

int svdcmp(float **a, int m, int n, float *w, float **v) ; 

float **matrix(int nrl, int nrh, int nel, int neh); 

void free_matrix(float **m, int nrl, int nrh, int nel, int neh) 

float *vector(int ni, int nh); 

void free_vector(float *v, int ni, int nh); 

int *ivector(int ni, int nh); 

void free_ivector(int *v, int ni, int nh); 

void output_results(int P, int N, float min_svd); 

main() 

{ int i, j, stop; 

int P, N; 

unsigned int N_2; 

float **PATS; 

int *WHICH, *SWHICH; 
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f l o a t *W, **V; 

f l o a t min_svd, temp_min; 

f o r (P=START_P; P<=END_P; P++) 

f o r (N=P; N<=END_N; N++) { 

N_2 = ( ( u n s i g n e d i n t ) pow(((double) 2 ) . ( ( d o u b l e ) N ) ) ) ; 

WHICH = i v e c t o r ( O . P - l ) ; 

SWHICH = i v e c t o r ( O . P - l ) ; 

PATS = m a t r i x ( 0 , N , 0 , P ) ; 

W = v e c t o r ( O . P ) ; 

V = m a t r i x ( 0 , P , 0 , P ) ; 

min_svd = 1000.0; 

f o r ( i = 0 ; i<P; i++) 

WHICH[i] = i + 1 ; 

s t o p = 0; 

whi le ( ! s t o p ) { 

f o r ( i = l ; i<=N; i++) 

f o r ( j = l ; j<=P; j++) 

i f ( (WHICH [ j - l ] - l ) & (1 « ( i - 1 ) ) ) 

PATS[N-i+l][ j ] = - 1 . 0 ; 

e l s e 

PATS[N-i+l][ j ] = 1 . 0 ; 

i f (svdcmp(PATS,N,P,W,V)) { 

temp_min = 1000.0; 

f o r ( i = l ; i<=P; i++) 

i f (temp_min > W[i]) 

temp_min = W [ i ] ; 

i f ((temp_min >= MY_ZER0) && (temp_min < m i n . s v d ) ) 

min_svd = temp_min; 

> 
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f o r ( i = 0 ; i < P ; i++) 

SWHICHCi] = WHICH Ci] ; 

Next_Combination(N_2,P,WHICH); 

s t o p = 1; 

f o r ( i = 0 ; i<P; i++) 

i f (SWHICH[i] != WHICH[i]) 

s t o p = 0; 

> 

o u t p u t _ r e s u l t s ( P , N , m i n _ s v d ) ; 

f r e e _ m a t r i x ( V , 0 , Ρ , 0 , P ) ; 

f r e e _ v e c t o r ( W , 0 , P ) ; 

f r e e _ m a t r i x ( P A T S , 0 , P , 0 , N ) ; 

f ree_ivector(SWHICH,0,P); 

f ree_ivector(WHICH,0,P); 

} 

} 

void Next_Combination(unsigned int n, int m, int *WHICH) 

{ int i,j; 

j = m; 

while (j > 0) 

i f (WHICH[j-1] < (n-m+j)) { 

WHICH [ j - l ] + + ; 

f o r ( i = j + l ; i<=m; i++) 

WHICH[i-1] = WHICH[i-2] + 1; 

r e t u r n ; 

} 

e l s e 

j — ; 
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} 

void o u t p u t _ r e s u l t s ( i n t Ρ, int Ν, f loat min_svd) 

{ FILE *fp; 

fp = fopenC'results" , "a") ; 

fprintf(fp, , 7.3d 7.3d '/.25.20f \n" ,P,N,min_svd) ; 

fc lose( fp) ; 

} 

B.2 Ρουτίνα Ανάλυσης Ιδιαζουσών Τιμών 

#include <math.h> 

static float at,bt,ct; 

#define PYTHAG(a,b) ((at=fabs(a)) > (bt=fabs(b)) ? (ct=bt/at,at*sqrt(1.0+ct*ct)): 

(bt ? (ct=at/bt,bt*sqrt(1.0+ct*ct)): 0.0)) 

static float maxargl,maxarg2; 

#define MAX(a.b) (maxargl=(a),maxarg2=(b),(maxargl) > (maxarg2) ? (maxargl): 

(maxarg2)) 

#define SIGN(a,b) ((b) >= 0.0 ? fabs(a) : -fabs(a)) 

int svdcmp(a,m,n,w,v) 

float **a,*w,**v; 

int m,n; 

{ 

int flag,i,its,j,jj,k,l,nm; 

float c,f,h,s,x,y,z; 

float anorm=0.0,g=0.0,scale=0.0; 

float *rvl,*vector(); 

void nrerrorO ,free_vector() ; 

if (m < n) nrerror("SVDCMP: You must augment A with extra zero rows"); 

rvl=vector(l,n); 

for (i=l;i<=n;i++) { 

l=i+l; 

rv l [ i ]=sca le*g ; 

224 



β. Κώδικας C Εύρεσης Ελάχιστων Ιδιαζουσών Τιμών 

g=s=scale=0.0; 

if ( i <= m) { 

for (k=i;k<=m;k++) scale += f a b s ( a [ k ] [ i ] ) ; 

if (scale) { 

for (k=i;k<=m;k++) { 

a [ k ] [ i ] /= sca le ; 

s += a [ k ] [ i ] * a [ k ] [ i ] ; 

} 

f = a [ i ] [ i ] ; 

g = -SIGN(sqrt(s) , f ) ; 

h=f*g-s; 

a [ i ] [ i ] = f - g ; 

if ( i != n) { 

for ( j=l; j<=n;j++) { 

for (s=0.0,k=i;k<=m;k++) s += a [ k ] [ i ] * a [ k ] [ j ] ; 

f=s/h; 

for (k=i;k<=m;k++) a [ k ] [ j ] += f * a [ k ] [ i ] ; 

> 

> 

for (k=i;k<=m;k++) a [ k ] [ i ] *= sca le ; 

} 

> 

w[i]=scale*g; 

g=s=scale=0.0; 

if ( i <= m && i != n) { 

for (k=l;k<=n;k++) scale += f a b s ( a [ i ] [ k ] ) ; 

if (scale) { 

for (k=l;k<=n;k++) { 

a [ i ] [k] /= sca le ; 

s += a [ i ] [ k ] * a [ i ] [ k ] ; 

> 

f = a [ i ] [ l ] ; 

g = -SIGN(sqrt(s) , f ) ; 

h=f*g-s; 

a [ i ] [ l ] = f - g ; 

for (k=l;k<=n;k++) r v l [ k ] = a [ i ] [ k ] / h ; 

if ( i != m) { 

for (j=l;j<=m;j++) { 
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for (s=O.0,k=l;k<=n;k++) s += a[ j ] [ k ] * a [ i ] [ k ] ; 

for (k=l;k<=n;k++) a [ j ] [ k ] += s*rv l [k] ; 

> 

> 

for (k=l;k<=n;k++) a [ i ] [ k ] *= sca le ; 

> 

> 

anorm=MAX(anorm,(fabs(w[i])+fabs(rvl[i]))); 

} 

for ( i = n ; i > = l ; i — ) { 

if ( i < n) { 

if (g) i 

for ( j=l; j<=n;j++) 

vCj]Ci] = ( a [ i ] C j ] / a [ i ] [ l ] ) / g ; 

for ( j=l; j<=n;j++) { 

for (s=0.0,k=l;k<=n;k++) s += a[ i ] [k]*v[k] [j] ; 

for (k=l;k<=n;k++) v [k] [ j ] += s * v [ k ] [ i ] ; 

> 

} 

for ( j=l; j<=n;j++) v[ i ] [ j ]=v[ j] [ i ]=0.0; 

> 

v [ i ] [ i ] = 1 . 0 ; 

g = r v l [ i ] ; 

l = i ; 

> 

for ( i = n ; i > = l ; i — ) { 

l = i + l ; 

g=w[i] ; 

if ( i < n) 

for ( j=l; j<=n;j++) a [ i ] [j]=0 .0; 

if (g) i 

g-1.0/g; 

if ( i != n) { 

for ( j=l; j<=n;j++) { 

for (s=0.0,k=l;k<=m;k++) s += a [ k ] [ i ] * a [ k ] [ j ] ; 

f = ( s / a [ i ] [ i ] ) * g ; 

for (k=i;k<=m;k++) a [ k ] [ j ] += f*a[k] [ i ] ; 

} 
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} 

for (j=i;j<=m;j++) a [ j ] [ i ] *= g; 

> 

else for (j=i;j<=m;j++) a[j][i]=0.0; 

++a[i] [i] ; 

> 

for (k=n;k>=l;k—) { 

for (its=l;its<=90;its++) { 

flag=l; 

for (l=k;l>=l;l—) { 

nm=l-l; 

if ( ( f loat) ( fabs(rv l [ l ] )+anorm) == anorm) { 

flag=0; 

break; 

} 

if ((float)(fabs(w[nm] )+anorm) == anorm) break; 

> 

if (flag) { 

c=0.0; 

s=1.0; 

for ( i=l; i<=k;i++) { 

f = s * r v l [ i ] ; 

r v l [ i ] = c * r v l [ i ] ; 

if ((f loat)(fabs(f)+anorm) == anorm) break; 

g=w[i] ; 

h=PYTHAG(f,g); 

w[i]=h; 

h=1.0/h; 

c=g*h; 

s=(-f*h); 

for (j=l;j<=m;j++) { 

y=a[j] [nm] ; 

z=a[j] [ i ] ; 

a[j][nm]=y*c+z*s; 

a [ j ] [ i ] = z * c - y * s ; 

> 

> 

} 
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z=w[k]; 

i f (1 == k) { 

i f (ζ < 0.0) { 

w[k] = - ζ ; 

f o r ( j = l ; j < = n ; j + + ) v [ j ] [k] = ( - v [ j ] [k] ) ; 

> 

break; 

> 

if (its == 90) { 

free_vector(rvl,l,n); 

return 0; 

} 

x = w [ l ] ; 

nm=k-1; 

y=w[nm]; 

g = r v l [ n m ] ; 

h=rv l [ k ] ; 

f = ( ( y - z ) * ( y + z ) + ( g - h ) * ( g + h ) ) / ( 2 . 0 * h * y ) ; 

g=PYTHAG(f,1.0); 

f = ( ( x - z ) * ( x + z ) + h * ( ( y / ( f + S I G N ( g , f ) ) ) - h ) ) / x ; 

c=s=1.0 ; 

f o r ( j = l ; j < = n m ; j + + ) { 

i = j + l ; 

g=rvl [ i ] ; 

y=w C i ] ; 

h=s*g; 

g=c*g; 

z=PYTHAG(f,h); 

r v l C j ] = z ; 

c = f / z ; 

s=h/z; 

f=x*c+g*s; 

g=g*c-x*s; 

h=y*s ; 

y = y * c ; 

f o r ( j j = l ; j j < = n ; j j + + ) ί 

x = v [ j j ] [ j ] ; 

z = v [ j j ] [ i ] ; 
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v[ j j ] [ j ]=x*c+z*s; 

v [ j j ] [ i]=z*c-x*s; 

} 

z=PYTHAG(f,h); 

w[j]=z; 

if (z) { 

z=1.0/z; 

c=f*z; 

s=h*z; 

> 

f=(c*g)+(s*y); 

x=(c*y)-(s*g); 

for ( j j=l; j j<=m;j j++) { 

y = a [ j j ] [ j ] ; 

z=a[ j j ] [i] ; 

a [ j j ] [j]=y*c+z*s; 

a [ j j ] [ i]=z*c-y*s; 

} 

> 

r v l [ l ] = 0 . 0 ; 

rvl[k]=f; 

w[k]=x; 

> 

} 

free_vector(rvl,1,n); 

return 1 ; 

} 

#undef SIGN 

#undef MAX 

#undef PYTHAG 
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