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چكيده
با توجه به محدودیتهای منابع محاسباتی موجود در

دســتگاههای تلفن همراه ،این دســتگاهها در اجرای برخی
وظایف روزمره با چالش مواجه هســتند .یک راهحل برای

این مشکل ،برونسپاری است که در آن ،دستگاه پردازش
خود را برای اجرا روی ابر محاسباتی ارسال میکند .مقاله

حاضر با تمرکز بر روی کاربرد تشخیص فعالیت انسانی،

روشهایی برای کاهش حجم دادههای ارســالی وظایف به

ابــر ،با تکیه بر نقاط مطلوب در معامله بین دقت اســتنتاج
یادگیری و هزینه ارتباطات برونسپاری ارائه میکند .سه
روش پیشنهادی کاهش تعداد نمونههای داده ،کاهش دقت

شده اســت که در روش اول نمونههای داده قبل از ارسال

میشوند .در روش فشردهســازی ،نمونههای داده قبل از
ارســال ،با یک الگوریتم فشردهسازی سبک دلتا به یکی از

دو روش با اتالف یا بدوناتالف فشــرده میشوند .نتایج

عملی نشــان میدهد اگر چه روشهای کاهش تعداد نمونه
و کاهش دقت اعشار سبب کاهش حجم داده ارسالی بدون

تأثیر قابل توجه بر روی دقت تشــخیص میشوند ،روش
کاهش دقت اعشار به دلیل میزان کاهش بیشتر حجم داده

نســبت به روش کاهش تعداد نمونهها برتری دارد .ضمن ًا
روش فشردهســازی دلتا به انــدازه دو روش دیگر موثر

نمیباشد.

واژههاي كليدي :برونســپاری محاسباتی ،شبکههای

عصبی عمیق ،تشخیص فعالیت انسانی

به صورت یکی در میان یا بیشــتر حذف شده و در سمت

ابر با تخمین درونیابی مجددا بازیابی میشوند .در روش

کاهش دقت اعشــار ،نمونههای داده قبل از ارســال با یک

نگاشــت به عدد صحیح با تعداد بیت محــدود تبدیل و در
*

مقدمه
در ســالهای اخیر شاهد افزایش چشــمگیر تحقیقات
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اعشار نمونههای داد ه و فشردهسازی نمونههای داد ه ارائه

سمت ابر با نگاشــت معکوس به صورت تخمینی بازیابی

نویسندۀ مسئول
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و توســعه شــبکههای تلفنهمراه بودهایم .با پیشرفت در

ماشین سود میبرند که بنا به تعریف ،قابلیت بهبود کارکرد

ن همراه
محبوبیت زیادی پیــدا کردند ،برنامههای جدید تلف 

تجربه میباشد [ .]6یادگیری عمیق نوع خاص و پرکاربرد

ن همــراه و از آنجا که تلفنهای هوشــمند
پایانههــای تلف 

مانند تشخیص چهره ،پردازش تصویر ،بازیهای تعاملی
و واقعیــت افــزوده توجه زیادی را به خــود جلب کرده و

یادگیری ماشین میباشد که اخیراً مورد توجه محققان قرار

گرفتهاســت و قابلیت خود را در تشخیص با دقت باال در

ن همراه برای اجرای برنامههای
انتظار از دســتگاههای تلف 

کاربردهایی مثل پردازش تصویر ،تشخیص فعالیت انسانی،

همــراه اســتفادههای روزمره فراوانی مانند جســتجو در

عمیق معمو ً
ال از شــبکههای عصبی عمیق استفاده میشود

ســنگینتر در حال افزایش اســت [ .]1اکنون کاربران تلفن
میان آهنگها ،انجام بازیهــای ویدیویی ،ضبط ،ویرایش

پردازش گفتار و ...نشــان داده اســت [ .]7برای یادگیری

که یک نمودار جریان داده هستند و از تعدادی الیه تشکیل

و بارگــذاری فیلم ،تجزیــه وتحلیــل مجموعه عکسهای

شدهاند ،هر کدام از الیهها عملکرد خود را بر روی دادههای

[ .]2با وجود نقش پررنگ این دســتگاهها در زندگی افراد،

بعدی منتقل میکنند [ .]8شبکههای با حافظه دور و نزدیک

خود ،فهرســتبندی محتــوا و مدیریت امــور مالی دارند

ورودی انجــام میدهنــد و دادههای خروجــی را به الیه

اجرای برنامههای پیچیده در دســتگاههای تلفنهمراه به

( )Long Short Term Memoryنوع خاصی از شــبکههای

پردازش گرافیکی و قدرت باتری چالش برانگیز است [.]3

کوتاه مدت و بلند مدت را دارند .این شــبکهها برای اولین

دلیل محدودیت منابع آنها از قبیل ظرفیت حافظه ،سرعت

عصبی عمیق هســتند که توانایی یادگیری وابســتگیهای

دستگاههای تلفن همراه دارای قدرت محاسباتی نسبت ًا

بار در سال  ۱۹۹۷توســط  Hochreiterو Schmidhuber

همچنیــن برنامههــای کاربردی دســتگاههای تلفن همراه

دارا بــودن حافظه ،در مورد دادههایی مثل مســئله تحقیق

دارند .با توجه به محدودیتهای منابع محاسباتی موجود در

به سایر انواع شبکههای عصبی نشان میدهند [.]10

ضعیف ،محدودیت باتری و منابع سخت افزاری میباشند.

معمو ً
ال نیاز به محاســبات فشرده و مصرف انرژی باالیی

معرفی شــدند [ .]9این شــبکهها به دلیل ساختار خاص و
حاضر که وابستگی زمانی دارند معمو ً
ال دقت بهتری نسبت

دستگاههای تلفن همراه ،ممکن است این دستگاهها نتوانند

عملیات محاسبات شــبک ههای عصبی عمیق شامل دو

بهخاطر افزونــی کاربردهایی با حجم باالی پردازش ،نیاز

میتواند در هر دو مرحله مذکور مطرح شــود .در مرحلۀ

برنامــه کاربــردی را بهطور موثر اجرا کننــد [ .]4امروزه

مرحلۀ آموزش و استنتاج میباشد که مسئله برونسپاری

به محیط و منابع قدرتمندی که بتواند این محاسبات سنگین

آموزش با اســتفاده از دادههای ورودی از قبل برچســب

به نام برونســپاری وجود دارد که در آن دستگاههای کم

یالها) تعیین میشــود ،تا شــبکه عصبی عمیق بتواند در

را به عهده بگیرد ،میباشــد .یک را ه حل برای این مشــکل
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یــک برنامه بــدون دخالــت برنامهنویس ،بلکــه از طریق

قدرت مانند تلفن همراه ،اشیاء اینترنتی و ...پردازش خود را
بر روی ابر محاسباتی ارسال کرده و به کارسازهای ابری

خورده ،پارامترهای شــبکههای عصبی عمیق (نظیر وزن
مرحلۀ کاربرد بر روی دادههایی که تا به حال مشاهده نشده
است ،استنتاج انجام دهد .پردازش هر الیه میتواند بهعنوان

میسپارند [ .]5برونسپاری میتواند موجب صرفهجویی

یک عملیات بردار در نظر گرفته شــود که پارامترهای آن

میتواند قابلیت محاسبات سیستمهای تلفن همراه را تقویت

با دادههای برچســب خــورده آموزش مییابنــد ،بهروز

در مصــرف انــرژی و بهبود عملکرد شــود و همینطور

کند [.]2

بسیاری از کاربردهای محاسباتی ذکر شده از یادگیری

بهطــور تکــراری در حالی کــه شــبکههای عصبی عمیق

میشــوند .با توجه به اینکه کاربردهای عملی گوشیهای
هوشــمند در مرحله اســتنتاج نقش پررنگتری دارد ،اکثر

محققین بر روی برونســپاری محاسبات مرحله استنتاج

 WISDMاستفاده شده است [ .]13این مجموعه داده حاوی

گسترده به منابع محاسباتی بهطور معمول در کارسازهای

دویدن ،فعالیت پلهها ،نشســتن و ایســتادن میباشد .این

برونسپاری مرحلۀ آموزش این است که پس از انجام این

مسئله تشخیص فعالیت انسانی با گوشی هوشمند از طریق

تمرکز دارند .از طرف دیگــر ،مرحلۀ آموزش به دلیل نیاز

قدرتمنــد انجــام میشــود [ .]3دلیل دیگــر کمرنگ بودن

بیش از دو میلیون نمونه شــامل پنج فعالیــت پیادهروی،
تحقیق ،تالشی برای بهینهسازی ارتباطات در برونسپاری

مرحله ،پارامترهای هر الیه ثابت هستند ،بنابراین شبکههای

بررســی معامله بین حجم داده ارســالی و دقت تشخیص

همــان پارامترها را برای اســتنتاج روی دادههای ورودی

●مطالعه روشهای مختلف کاهش حجم دادههای ارسالی

عصبی عمیق مادامی که دادههای آموزش تغییر نیافتهاند،

است .نوآوریهای این مقاله به شرح زیر میباشد:

بــه کار میبرند .برخی از محققان بر روی برونســپاری

به ابر برای برونسپاری استنتاج شبکههای عصبی عمیق.

آن تمرکز کــرد ه و راهحلهایی برای این کار ارائه دادهاند،

اعشار و فشردهســازی نمونههای داده برای بهینهسازی

همه محاســبات شــبکههای عصبی عمیق یا بخشهایی از
تا بر موانعی از قبیل محدودیتهای اســتفاده از باتری در

ن همراه و منابع محدود محاسباتی آن فایق آیند.
سمت تلف 
برونســپاری شــبکههای عصبی عمیق معمو ً
ال با معامله
همراه است و در ازای صرفهجویی در زمان اجرا و انرژی

مصرفی ،هزینهای در کاهش دقت استنتاج پرداخت میگردد

[ ،]11این معامله تمرکز مقاله حاضر است و در این تحقیق
بر روی اولین نقطه ورودی شبکههای عصبی عمیق یعنی

●پیشــنهاد ســه روش کاهش تعداد نمونهها ،کاهش دقت

برونسپاری مذکور.

●بررسی و تحلیل روشهای مختلف کاهش حجم دادههای

ارســالی برای یافتن نقاط مطلــوب در معامله بین دقت و
هزینه ارتباطات.

 -2کارهای گذشته
از آنجا که در ســالهای اخیــر برنامههای تلفنهمراه

دادههای ارسال شده به ابر در مرحلۀ استنتاج تمرکز شده

بهطور فزاینــدهای مورد توجه همه جانبه قــرارگرفتهاند

کاربردی که در این تحقیق به آن پرداخته شــده است،

کردهانــد و با توجــه به اینکه دســتگاههای تلفنهمراه با

است تا حجم آنها به طرق مختلفی کاهش یابد.

و عملکــرد قدرتمندی را در دســتگاههای تلفنهمراه ارائه

تشخیص فعالیتهای انسانی میباشد .تشخیص فعالیتهای

چالشهای محاســبات محدود و کمقدرت روبرو هســتند

اســت .با توجه به همهگیر بودن ،قابلیت ســنجش و قدرت

را به ابر منتقــل کنند .تحقیقات زیادی برای بهینهســازی

توجه برای تشــخیص فعالیت انسانی تبدیل شدهاند .با این

رویکرد کلی برای برونســپاری شبکههای عصبی عمیق،

بهرهبرداری از چنین قدرت ســنجش و پردازش میشــود

عمیق به چند بخش تقســیم میشود و در هنگام اجرا و با

انسانی برای ارائه خدمات در دنیای اینترنت اشیاء ضروری

[ ،]14توســعهدهندگان معمو ً
ال تمایل دارند فرآیند محاسبه

حال ،ظرفیت محــدود باتری و منابع تلفن هوشــمند مانع

بخشبندی میباشــد که در آن گراف شــبکههای عصبی

[ .]12تشخیص فعالیتهای انسانی امکان میدهد بسیاری

در نظر گرفتن وابســتگیها ،فرایند محاسبه بر روی ابر و

میدهد (نظیر پیــادهروی ،دویدن و )...براســاس حرکات

همکارانش [ ،]4برای اســتفاده بهینــه از منابع موجود ،بار

از فعالیتهــای بدنی را که یک کاربر تلفن هوشــمند انجام

یا به صورت محلی انجام میشــود .در پژوهش  Huangو

کاربر تشــخیص داده شــود .در این تحقیــق از دادههای

محاســباتی بین دستگاه ،لبه و ابر توزیع شده است که این

جمعآوریشده از حسگرهای شتابســنج ،مجموعه داده

امــر میتواند تأخیر ارتباطی را بهطور قابل توجهی کاهش
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پردازش ،تلفنهای هوشــمند مدرن به دســتگاههای مورد

برونسپاری شبکههای عصبی عمیق انجام شده است .یک
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دهــد .بخشبندی میتواند با در نظــر گرفتن خصوصیات

کارخواه به کارساز لبه انتقال دهد .بعد از انجام محاسبات

و زمان اجرا همراه باشــد که عالوه بر بهبود زمان تأخیر،

مهاجرت میکند تا کارخــواه بتواند اجرای برنامه را ادامه

پویای بارکاری و شرایط باری لبه در هنگام برونسپاری

بهرهوری انرژی در سیستمهایی با منابع محدود را افزایش

دهد .پژوهــش [ ]11بین تفکیکپذیری و نــرخ قاب معامله

دهد [ .]3برای غلبه بر محدودیتهای منابع در پژوهش []15

میکند تا بتواند بین تجزیــه و تحلیل وضوح باال با تأخیر

کاهش زمان محاسبه و افزایش استفاده از منابع در شبکه

برونســپاری در این است که حداقل نرخ قاب و دقت را با

روشــی برای بخشبندی شبکههای عصبی عمیق با هدف
ارائه شده است.

باال و وضوح پایین بــا تأخیر کم تصمیم بگیرد و کارکرد

توجه به شرایط شبکه بهبود بخشد .رویکرد فشردهسازی

در پژوهــش [ ]16که بر یادگیــری عمیق برای اینترنت

یکی دیگر از روشهای برونســپاری شــبکههای عصبی

پــردازش محدود گرههــای لبه ،یک روش برونســپاری

یک معماری یادگیری عمیق برای خدمات محاســباتی ابر

اشیاء در محیط محاســباتی لبه تمرکز دارد ،به دلیل توان

عمیق اســت .در پژوهش [ ]20پــدرام و همکارانش با ارائه

محاسباتی جدید برای بهینهسازی عملکرد برنامه یادگیری

و دســتگاه تلفن هوشــمند توانســتهاند اندازه ویژگیهای

برونسپاری دادهها را نیز به همراه دارد .روش ]17[ IONN

مصرف انرژی شــبکههای عصبی عمیــق در برنامههای

سپس یک به یک در کارساز لبه بارگذاری میکند .کارساز با

با طراحی یک چارچوب که نسبت به تغییرات شبکه مقاوم

عمیق ارائه شده که محافظت از حریم خصوصی کاربر در

مدل شبکه عصبی عمیق کارخواه را به چند قسمت تقسیم و

مورد نیاز برای ارســال به ابــر را کاهش دهند و تأخیر و

تلفــن همراه را بهبود ببخشــند .همینطور در پژوهش []21

رسیدن هر قسمت از شبکه عصبی عمیق ،مدل را بهصورت

است ،اندازه دادههای منتقل شده در شبکه را کاهش داده و

قبــل از بارگذاری کل مدل ،برونســپاری جزئی از اجرای

تحقیق دیگری مدلی تحت عنوان  JointDNNارائه شده است

تدریجــی ایجاد میکند و به کارخواه اجازه میدهد تا حتی

سبب بهبود ترافیک شبکه ،توان عملیاتی و دقت شدهاند .در

شــبکه عصبی عمیق را آغاز کنــد ،این امر مصرف انرژی

[ ]22کــه در آن عالوه بر اینکه با پــردازش برخی الیهها

عصبی عمیق از دســتگاه تلفن همراه به کارساز را بهبود

برونســپاری شــبکههای عصبی عمیق را بهینه کردهاند،

انتهایی با استفاده از مقیاسپذیری شبکههای عصبی عمیق

ویژگیها هزینههای ارتباطی و زمان الزم برای ارسال داده

و بهرهوری کوئری در برونسپاری محاسبات شبکههای

میبخشــد .همچنین بخشبندی بین ابر ،لبه و دستگاههای
به لحاظ اندازه و مقطع جغرافیایی آنها ،هزینههای ارتباطی
را کاهش میدهد و سبب بهبود دقت میشود [.]18
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در لبــه ،حالت اجرای جدید از کارســاز لبه بــه کارخواه

روش کلی دیگــر که در مقابل رویکرد بخشبندی قرار

بر روی دســتگاه تلفن همراه و برخی بر روی کارساز ابر

توانستهاند با استفاده از روش فشردهسازی با کاهش ابعاد
به ابر را کاهش دهند.

با تأمل در کارهای گذشــته میتوان دریافت که بخش

عظیمــی از تحقیقات بر روی بخشبندی معطوف هســتند

میگیرد ،انتقال کل ســاختار شــبکه عصبی به ابر اســت،

که ایــن رویکرد با چالشهایی مواجه اســت .معمو ً
ال مدل

شبکه عصبی از کارخواه به یک کارساز لبه استفاده کرده

گرفتن یک قســمت از مدل روی تلفنهمراه سربار زیادی

بهعنوان مثال پژوهش [ ]19از رویکرد انتقال کل ســاختار
است .تحقیق مذکور در پیادهسازی روش پیشنهادی خود

از بستر اجرای برنامههای وب بهرهبرداری میکند تا شبکه
عصبی عمیق را در قالب وضعیت اجرای یک برنامه وب از

شبکههای عصبی عمیق آنقدر بزرگ است که حتی در نظر
را بــه وجود میآورد .همچنین با توجــه به اینکه معمو ً
ال

مرحلۀ آموزش روی ابر انجام میشــود ،بهتر اســت مدل

شبکههای عصبی عمیق نیز روی ابر باشد .مدلهای شبکه

ﮐﻞ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وب ﺑﻪ اﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 .3روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮونﺳﭙﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻤﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف در ﺷﮑﻞ ) (1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

Approximate
Data
-0.679523
5.014284
4.651824
……
8.905362

Compressed
Data

Upsampling/
Precision Recovery

Orginal
Data

122.0
159.0
158.0
……
184.0

-0.683255
5.056824
4.901686
……
8.935255

Downsampling/
Precision Reduction

Result

Smart Phone

ﺷﮑﻞ  :1ﭼﺎرﭼﻮب روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪشکل  :۱چارچوب روش پیشنهادی در این مقاله

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي داده

ادامهﺑﻪ
ارﺳﺎﻟﯽ
ﺗﻌﺪاد
تشخیصﮐﺎﻫﺶ
مطالعاتیﯽ ﻋﻤﯿﻖ،
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒ
ﺳﺎزي ﺑﺮون
پویاﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي
الاﯾﻦ
ﯾﮑﺮد ﭘ
عصبیاوﻟﯿﻦ
ﯿﺸﻨﻬﺎدي ً
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎکهيدر
انسانی
فعالیت
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتمورد
ﺳﭙﺎري (نظیر
پارامترها
هســتندﺑﻬوﯿﻨﻪاگر
عمل معمو
عمیقرودر
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
یو
دﻫﺪ
شدهﮐﺎﻫﺶ ﻣ
داده اﺑﺮ را
ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎي
شــوند،ﻫﻤﯿﺸﻪ
روزي ورودي
ﻧﻤﻮﻧﻪبهدادهﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد
ها .ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﺎﺷﺪ
و وزن اﺑﺮ ﻣ
کاهش انرژی
منجر به
تواند
ﯽم
اســت)،
توضیح
فرستادن
مرتب ًا
بخواهند
هایﯽآن
)زﻣﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ و اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ( ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻨ ًﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﮐﻪ دادهﻫﺎي ورودي از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
نمونهبرداری دادههای حسگر شود .دلیل این امر این است
بخشی یا کل مدل بر روی تلفن همراه هزینهبر خواهد بود.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري دادهﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ
ً
هوشمند
گوشــ
حســگراﻓﺰادر
ﻧﺮخ الیه
مصرفی
انرژی
هســتندﯽکهﻫﺎي که
قدرﻻﯾﻪبزرگ
ﻣﺼﺮﻓ
عمیق آ
شــبک
ﭼﻪ
هایﯿﺠﻪ ﻫﺮ
ﯾﺎﺑﺪ.یدر ﻧﺘ
ﯾﺶ ﻣﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺣﺴﮕﺮ در ﮔﻮﺷ
نﯽ
عصبیاﻧﺮژي
هایاﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮهاﯾﻦ
ضمنا اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪهر
نتیجه
اﻟﺒﺘﻪ در
ﺷﻮدی.یابد.
افزایش م
ﺳﻤﺖنمونه
متناسبي بادرنرخ
زیادی
به ابر
برنامه وب
ﻌﺪادآن به
ارسال ﺗکل
ﻫﺎ،
ﮐﺎﻫﺶ
برداریﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮ
هزینهﮐﻤﺘﺮ
باﯽﺷﻮد
ﯾﺎﻓﺖ ﻣ
زﻣﺎن در
صورتدر واﺣﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
مواجه دﻗﺖ
ﯿﺪا
یﯽ و ﭘ
ارﺗﺒﺎﻃ
زمانﯾﻨﻪﻫﺎي
دﻗﺖ و ﻫﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
تعدادﯿﻖ
چــهﯾﻦ ﺗﺤﻘ
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻤﯿﻖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﻫﺪف از ا
شــود
دریافت م
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑدرﯿﻦواحد
هایی که
نمونه
خواهد بود.
ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺣﺬف ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ دﻗﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ
کمتر باشــد انرژی کمتری در ســمت تلفنهمراه مصرف
ﺣﺪودي وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن دادهﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﺑﻪ
 -3روش پیشنهادی
میشــود .البته کاهش نمونهها ،دقت اســتنتاج شبکههای
ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن )ﻧﮕﻬﺪاري ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ داده از ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ( ،ﺣﻔﻆ دو در ﻣﯿﺎن )ﻧﮕﻬﺪاري ﯾﮑﯽ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داده( و ﺳﻪ در
خواه .د آورد .هــدف از این تحقیق
پایین
عمیــق را
برون
ســازی
پژوهش،
ﻣﯿﺎن از
هــدف
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
عصبی و ﻣﮑﻌﺒﯽ
ســپاریدو روش ﺧﻄﯽ
درونﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ
بهینﻫﺎه را ﺑﺎ
ﺳﭙﺲ آن
ایــنداده و
ﮐﺎﻫﺶ
کردن
ارتباطی
ﯿﺪاههای
هزین
ﻧﻘﺎط
پیداﯿﻦ
در وﻧﻘﺎط ﺑ
ﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ
دقتﺑﺮاوي ﭘ
بیناﺳﺖ.
معاملهداده
مطالعهﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط
طریقﯿﻦ ﻣﻘﺎد
عمیق ﺑﺮاازي ﺗﺨﻤ
عصبیﺷﺪهاي
هایﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ
درونﯾﺎﺑﯽ
کاهشﯾﺮحجم
شــبکه
محاسبات
اﻧﺠﺎم داد:
ﺣﺴﺎﺑ
ﮔﯿﺮي
داده ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮض ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ) (1ﻣﯿﺎن
معامله است و باید دید آیا با بازگرداندن
درﯽاین
بهینه
نقطه

دادههای ارســالی به ابر میباشــد .چارچــوب کلی روش

پیشــنهادی برای رســیدن به این هدف در شکل ( )۱نشان
داده شده است و شامل ســه رویکرد مختلف است که در

ادامه توضیح داده شده است.

کاهش تعداد نمونههای داد ه

برونسپاری محاسبات شــبکههای عصبی عمیق ،کاهش

تعداد نمونههای ارسالی به ابر میباشد .کاهش تعداد نمون ه
دادههای ورودی همیشــه حجم دادههای ارسالی به ابر را

کاهش میدهد و منجر به کاهــش هزینه ارتباطات (زمان،

قیمــت و انرژی مصرفی) میشــود .ضمنــ ًا در بعضی از
موارد که دادههای ورودی از حســگرها دریافت میشوند

تقریبی نمونههای حذف شــده 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑏𝑏𝑏𝑏 −
امکان ترمیم دقت از دست

رفته تا حــدودی وجــود دارد یا خیر .بــرای این منظور،

نگارندگان دادهها را با حالتهای مختلف حذف نمونههای
میانی یعنی حذف نمونه داده به صورت حفظ یکی در میان

(نگهداری یک نمونه داده از هر دو نمونه) ،حفظ دو در میان
(نگهداری یکی از هر سه نمونه داده) و سه در میان کاهش

داده و ســپس آنها را با سیاست درونیابی به دو روش

خطی و مکعبی بازیابی نمودهاند.

درونیابی فرآیند شناخته شدهای برای تخمین مقادیر

موجود بین نقاط مشــخص داده اســت .بــرای پیدا کردن

مقادیر در نقاط بین نقاط داده شده میتوان با فرض خطی
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اولین رویکرد پیشــنهادی این مقاله برای بهینهسازی

)(1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥−
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ﯾﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺣﺬف ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ دﻗﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ
رﻧﺪﮔﺎن دادهﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﺑﻪ
داده از ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ( ،ﺣﻔﻆ دو در ﻣﯿﺎن )ﻧﮕﻬﺪاري ﯾﮑﯽ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داده( و ﺳﻪ در
ونﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ دو روش ﺧﻄﯽ و ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺺ داده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻧﻘﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط
طبقداد:رابطه ( )۱میانگیری حسابی انجام داد:
تغییرات،
اﻧﺠﺎم
بودن ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ) (1ﻣﯿﺎنﮔﯿﺮي
)(1

()۱

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥−

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑏𝑏𝑏𝑏 −

) 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎 + (𝑦𝑦𝑦𝑦𝑏𝑏𝑏𝑏 −

کــه در این رابطــه  xaو  xbدو نقطه موجــود و  xنقطه

مورد نظر برای یافتن مقدار درونیابی شده است .همچنین

میتوان با در نظر گرفتن تعداد نقاط بیشتر ،درونیابی با چند
جملهای از درجات باالتر انجام داد .در این پژوهش از دو نوع

سیاست درونیابی خطی و مکعبی استفاده شده است [.]23

الف) فشردهسازی بدوناتالف دلتا

کاهش دقت اعشار نمونههای داده

رویکرد پیشنهادی دوم در این مقاله برای بهینهسازی

برونسپاری محاسبات شــبکههای عصبی عمیق ،کاهش
دقت اعشــار ( )Precisionنمونه دادههای ارســالی به ابر

میباشــد .برای بهینهسازی برونســپاری میتوان دقت
اعشــار دادهها را کاهش داد تا با کم شــدن تعداد بیتهای
الزم بــرای هر نمونه داده ،حجم دادههای ارســالی به ابر

کاهش یافته و در مصرف انرژی صرفهجویی شود .بدیهی
است که در این روش معاملهای مانند روش قبل بین دقت و

روش ﺑﺎبادر ﻧﻈﺮ
ﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان
ﺷﺪه اﺳﺖ.
درونﯾﺎﺑﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار
ﻪ ﻣﻮﺟﻮد و  xﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦاز
استفاده
ﻫﻤﭽﻨاین
دارد .در
وجود
ارســالی
ﺑﺮايداده
حجم

ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ اي از درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم داد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ درونﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﯽ و ﻣﮑﻌﺒﯽ

رابطه نگاشت خطی ( ،)۲که در آن  xمتغیر اولیه و  nتعداد

ب) فشردهسازی با اتالف دلتا

شکل  :2روش پیشنهادی در فشردهسازی نمونه دادهها

فشردهسازی نمونههای داده

رویکــرد دیگــر مــورد مطالعــه در این مقالــه برای

بهینهســازی برونسپاری محاسبات شــبکههای عصبی
عمیق ،فشردهسازی نمونههای داد ه است .باید توجه داشت

که اگ ر چه الگوریتمهای فشردهســازی مختلفی با ضریب

ممیزﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
جایاﺳﺖ.
ﯾﺎﺑﯽبهﺷﺪه
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار
ﻣﻮرد
bي xدو
نمایش
درونرا
حســگرها
ﺑﺮايهای
ﻧﻈﺮ داده
باشد،
ﻧﻘﻄﻪمی
داده ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮد و xبیت
ﻪ ﻣﻮﺟﻮد و  xﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار درونﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
درونﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﯽ و ﻣﮑﻌﺒﯽ
ﯿﺎﺳﺖ
ﻧﻮع ﺳ
دﻗﺖدو
ﭘﮋوﻫﺶ از
در اﯾﻦ
یکداد.
اﻧﺠﺎم
ﺑﺎﻻﺗﺮ
درﺟﺎت
ي از
ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ا
ﻘﺎﻟﻪﯾﺎﺑﯽ
ن
اﻋﺸﺎر
ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﻤﯿﻖ،
ﻋﺼﺒﯽ
ﻫﺎي
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺳﭙﺎري
ﺑﺮون
ﺑﺮايﺑﺎﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي
)(Precision
و...
بیتی
صحیح
ﺷﺒﮑﻪبا
توان
شــناور م
ﻣﮑﻌﺒﯽ
۱۶ﯽ و
بیتــی ،ﺧﻄ
ﯿﺎﺳﺖ ۸درونﯾﺎﺑﯽ
عدد ﻧﻮع ﺳ
ﭘﮋوﻫﺶ از دو
داد.یدر اﯾﻦ
ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ اي از درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺠﺎم
محاســباتی خیلی پایین انتخاب شــود .یکی از روشهای
ﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮونﺳﭙﺎري ﻣﯽﺗﻮان دﻗﺖ اﻋﺸﺎر دادهﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖﻫﺎي
.[2

فشردهســازی باال وجود دارند ،باید روشــی با ســربار

ترین
کد کرد .بهعنوان مثال برای کدگذاری  ۸بیتی ،کوچک
دادهﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي داده
ي داده

ترین
راﺑﻄﻪ روی
حسگرها بر
شــده
دﻗﺖ و ﺣﺠﻢ داده ارﺳﺎﻟﯽعدد
بزر در
صفر )و ،(2ﮐﻪ
ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺧﻄﯽ
از اﺳﺘﻔﺎده از
روش ﺑﺎ
خوانده اﯾﻦ
وﺟﻮد دارد .در
گ آن x

ســبک برای فشردهســازی جریــان دادههــا ،روش دلتا
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اﻋﺸﺎر
ﻋﻤﯿﻖ ،ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي
ﺳﺎزي ﺑﺮون
ﺑﻬﯿﻨﻪ
)(Precisionروش با فرض اینکه دامنه تغییر هر نمونه
یباشــد .این
)(Precisionدﻗﺖ م
ﻋﺼﺒﯽاﻋﺸﺎر
ﮐﺎﻫﺶ دﻗﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻋﻤﯿﻖ،
ﺳﭙﺎريﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﮑﻪ
ﺳﭙﺎري
ﺑﺮايﺑﺮون
ﻣﻘﺎﻟﻪﺳﺎزي
اﯾﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ
در ﺑﺮاي
ﻘﺎﻟﻪ
ﺷﺪ ،دادهﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻤﯿﺰ ﺷﻨﺎور ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ  8ﺑﯿﺘﯽ 16 ،ﺑﯿﺘﯽ و...
این
در
تناسب
به
بقیه
و
شود
ی
م
نگاشت
۲۵۵
روی
بر
عدد
ي
ﻫﺎ
ﯿﺖ
ﺑ
ﺗﻌﺪاد
ﺷﺪن
ﮐﻢ
ﺑﺎ
ﺗﺎ
داد
ﮐﺎﻫﺶ
را
ﻫﺎ
داده
ﺎر
ﺸ
اﻋ
ﻗﺖ
د
ﺗﻮان
ﻣﯽ
ﺳﭙﺎري
ﺑﺮون
ﺳﺎزي
ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺑﺮاي
ﺷﺪ.
دادهﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖ
ﺑﻪ اﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮونﺳﭙﺎري ﻣﯽﺗﻮان دﻗﺖ اﻋﺸﺎر دادهﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن
ي مقــدار قبلی به حد کافی کوچک اســت ،به
نســبتﻫﺎبه
ﮔﺬاري  8ﺑﯿﺘﯽ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮ روي 255
ﺑﺪش
ﯾﻦ رو
ﯾﯽ در ا
ﺟﻮﮐﻪ
اﺳﺖ
ﺑﺪﯾﻬﯽ
ﻣﺼﺮفﺷﻮد.
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژ
اﺑﺮ در
ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ
ﺣﺠﻢارﺳﺎﻟﯽ
دادهﻫﺎي
ﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش
ﺷﻮد.
ﺻﺮﻓﻪ
اﻧﺮژي
گیرند.يو در
ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﺎﻫﺶ.ﯽ ﺑﻪ
ﻗﺮارياﺑﺮﻣﯽارﺳﺎﻟ
دادهﻫﺎ
قرار می
فاصله
ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺐده،در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
جای ارســال نمونهها ،تفاضل آنهــا را با تعداد بیت کمتر
ﻗﺖ و ﺣﺠﻢ داده ارﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ
ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺧﻄﯽ ) ،(2ﮐﻪ در آن x
))𝑥𝑥𝑥𝑥((𝑥𝑥𝑥𝑥−min
ﻧﮕﺎﺷﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از
روش ﺑﺎ
در اﯾﻦ
 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥,ﺧﻄﯽ ) ،(2ﮐﻪ در آن x
�
راﺑﻄﻪ )𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
دارد× (.
وﺟﻮد2𝑛𝑛𝑛𝑛 −
ارﺳﺎﻟﯽ � )1
ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻦ دﻗﺖ و)(2ﺣﺠﻢ داده()۲
))𝑥𝑥𝑥𝑥((max(𝑥𝑥𝑥𝑥)−minﯿﺢ  8ﺑﯿﺘﯽ 16 ،ﺑﯿﺘﯽ و...
ﺷﺪ ،دادهﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻤﯿﺰ ﺷﻨﺎور ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺻﺤ
ارسال میکند .بدیهی است که در صورت برقرار نبودن این
ﯾﯽﯿﺢ  8ﺑﯿﺘﯽ 16 ،ﺑﯿﺘﯽ و...
دادهﻫﺎﺻﺤ
ﯾﮏﺑﻪﻋﺪد
ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻤﯿﺰ
ﺟﺎيﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ را
ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﯿﺖدرﻣﯽ
ﺗﻮانآنﺑﺎﻫﺎ را
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﻨﺎور ﻣﯽ
ﻧﮕﺎﺷﺖ
ﺑﻪ )(3
راﺑﻄﻪ
ﻫﺎيﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دادهﺗﻮان
اﺑﺮ ﻣﯽ
ﺳﻤﺖ
ﻓﺘﻪ
ســمت255
درد ﺑﺮ روي
ﯾﻦ ﻋﺪ
ﺑﺰرگﺗﺮ
هــایﺻﻔﺮ و
دادهﺑﺮ روي
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ
ﺧﻮاﻧﺪهازﺷﺪه از
ﮔﺬاري  8ﺑﯿﺘﯽ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد
ابر
یافته
ﻗﺒﻠﯽش
کاه
دریافت
پــس
الگوریتم مذکور قادر به فشردهسازی موثر دادهها
فرض،
ﺪ:
ﯿﺘﯽ .،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮ روي 255
ﻗﺮار 8
ﮐﺪﮔﺬاري
ﻣﯽﺑﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺮا ايﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
در
قبلی
نگاشت
معکوس
که
()۳
رابطه
از
اســتفاده
با
توان
ی
م
))𝑥𝑥𝑥𝑥((max(𝑥𝑥𝑥𝑥)−min
))𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥̇ , 𝑛𝑛𝑛𝑛) = min(𝑥𝑥𝑥𝑥) + (𝑥𝑥𝑥𝑥−min
̇𝑥𝑥𝑥𝑥 ×
)(3
نمیباشد .در این تحقیق از دو روش فشردهسازی بااتالف
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
)(2𝑛𝑛𝑛𝑛 −1
ﯾﻦ( ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ �
� 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = )𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥,
)× ( 2𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ در ا )2
))𝑥𝑥𝑥𝑥((max(𝑥𝑥𝑥𝑥)−min
قبلی
های
ه
داد
بــه
نزدیک
هایی
ه
داد
به
را
ها
ن
ی
م
))𝑥𝑥𝑥𝑥((𝑥𝑥𝑥𝑥−min
اﺳﺖ.
داده
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺮ
ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﺮاي
ﻧﻈﺮ
ﻣﻮرد
ﺑﯿﺖ
ﺗﻌﺪاد
باشــد،و آn
دﻗﺖ
ﮐﺎﻫﺶ
از
ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺷﺪه
𝑛𝑛𝑛𝑛
ﺑﺎﺷﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ
ﻓﺘﻪ در ﺳﻤﺖ اﺑﺮ
بدون )𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑥𝑥,
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
ﻣﯽ×
ﻧﮕﺎﺷﺖ−ﻗﺒﻠﯽ( 2
اﺳﺘﻔﺎده(2از راﺑﻄﻪ ) (3ﮐﻪ ﻣﻌﮑﻮس� )1
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ )
اتالف(𝑓𝑓𝑓𝑓دلتا همانند شکل ( )2استفاده شده است.
))𝑥𝑥𝑥𝑥( � (max(𝑥𝑥𝑥𝑥)−minو
گرداند:
يﺪ :ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ در ب
ﻫﺎﯾﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ) (3ﮐﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آنﻫﺎ رادرﺑﻪ داده
ﺳﻤﺖراﺑﺮ ﻣﯽ
فشردهســازی بدوناتالف ،فشردهسازی و
روش
))𝑥𝑥𝑥𝑥((max(𝑥𝑥𝑥𝑥)−minﻓﺸﺮدهﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي داده
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𝑔𝑔𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥̇ , 𝑛𝑛𝑛𝑛) = min(𝑥𝑥𝑥𝑥) +
̇𝑥𝑥𝑥𝑥 ×
𝑛𝑛𝑛𝑛
))۳((3
ﯽﺑ
)−1ﺑﺎﻻ(2وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ روﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎر
ﮔﺮداﻧﺪ:ﻫﺎي ﻓﺸﺮدهﺳﺎزي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزي
ﭼﻪﺮاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
غیرفشردهســازی دادهها سبب هیچ گونه از دست رفتگی
اﺳﺖ.
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بیــت ( ،)n = 32, 16, 8, 4دلتا  mبیــت ( )m = 16, 8, 4, 2و

 m < nاست (بهعنوان مثال ،)n = 32, m = 16 :بجای ارسال
اعداد  nبیتی به ابر ،تفاضل آنها در قالب  mبیت ارســال

میشــود .اگر تفاضل نمونه دادهها از  mبیت (ظرفیت دلتا)
بیشتر باشــد ،اجباراً باید نمونه داده اصلی ارسال شود و
برای تفکیک این حالت ،قبل از نمونه دادهاصلی یک عالمت

(داده ذخیرهشــده) قرار داده شود .کوچکترین عدد منفی
بازه دلتا بهعنوان عالمت ذخیره اســتفاده شــده است .در

نتیجه ســربار این عالمتها ،با وجود فشردهسازی ممکن

اســت حجم نهایی بعد از فشردهسازی از حجم اولیه داده
بزرگتر شود .این حالت زمانی اتفاق خواهد افتاد که دامنه

تغییرات بین نمونه دادههای پشــت ســر هم زیاد باشد و

بهطور مکرر نیاز به اســتفاده از عالمت باشــد .در مقابل،

روش فشردهســازی با اتــاف دلتا بــرآوردی تقریبی از
دادههای اصلی را نگه میدارد و بخشــی از داده اصلی را
به ازای درجه فشردهســازی از دســت میدهد .این روش

همانطور که شکل ( )2ب نشان میدهد ،هنگامی که تقاضل

نمونه دادهها از  mبیت بیشــتر باشــد (برای حالت خاص

 m = 8در این شکل) حداکثر مقداری که در  8بیت میتواند
نمایش یابد را ارســال نمــوده و از نمونههای بعدی برای

اصالح آن اســتفاده میکند .در نتیجه در فشردهسازی با
اتالف ،افزایش حجم مشاهده نمیشود ولی به دلیل وجود

اتــاف ،بهای کاهش حجم با از دســت رفتن دقت پرداخت

میشود.

 -4پیاده سازی

شکل  :3دقت تشخیص به تفکیک فعالیت بدون حذف داده

مذکور شــامل دو الیه کام ً
ال متصل و دو الیه  LSTMبا 64

واحد است.

آزمایشها و نتایج

در ایــن بخش تالش میشــود با توجــه به روشهای

پیشنهادی ،نقطه بهینه در معامله بین دقت و هزینه ارتباطی

مطالعه شــود .برای این منظور روشهای پیشــنهادی این
مقاله بر روی مجموعــه دادۀ  ]13[ WISDMمورد ارزیابی

قرار گرفته است .ابتدا دقت استنتاج شبکه عصبی عمیق برای
دادههای اصلی بدون روشهای پیشــنهادی با اختصاص

 ٪۸۰از دادهها به آموزش و مابقی آن به آزمایش ،آزمایش

شد .شکل ( )3جزئیات میزان دقت تشخیص به تفکیک فعالیت

را نشان میدهد .در این شکل فعالیتها شامل دویدن (،)Jog

نشســتن ( ،)Sitباال و پایین رفتن از پلهها ( ،)Staایســتادن
( )Stanو قدم زدن ( )Wمیباشد .دقت کلی تشخیص در این

اندازهگیــری میکند .در این مقاله نگارنــدگان از دادههای

در اولیــن آزمایــش ،روش پیشــنهادی کاهش حجم

و یک شبکه عصبی  ،LSTMکه با زبان پایتون در کتابخانه

مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور ،کسری از دادهها با

آزمایشها برای شناســایی فعالیتهای انسانی ( )HARاز

سیاست درونیابی به دو روش درونیابی خطی و مکعبی

ســه محوری است که شــتاب را در هر ســه بعد فضایی

 ٪۹۸/۷میباشد.

جمعآوری شــده از حسگرهای شتابسنج استفاده کردند

دادههای ارســالی بــه ابر از طریق کاهش تعــداد نمونهها

 ]24[ Tensorflowاجرا شــده است را بهعنوان مدل مرجع

حالتهای مختلف حذف نمونههای میانی حذف شــده و با

دادههای شتابســنج آموزش دادند .مدل شــبکه عصبی

بازیابی شــد .هر دو گام یادگیری و اســتنتاج با دادههای

علوم رایانشی  /زمستان 1400

تقریب ًا هر گوشی هوشمند مدرن دارای یک شتابسنج

حالت (بدون صرفهجویی در حجم داده ارســالی) برابر با
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ب) بازیابی مکعبی

الف) بازیابی خطی

شکل  :4اثر حذف نمونههای داده قبل از ارسال به ابر بر روی دقت

کاهشیافته انجام شــد .شکل ( )4اثر حذف نمونههای داده

قبل از ارسال به ابر را بر روی دقت نشان میدهد که قسمت

دقت تشــخیص همراه اســت .اما این معامله دقت در ازای

بازیابی به روش خطی و قسمت (ب) برای بازیابی به روش

بیتــی که به میزان  ۸برابر صرفهجویی در حجم ارســالی

(الف) حذف یــک د ر میان ،دو در میان و ســه در میان با

کاهش حجم ســودمند اســت و بهعنوان مثال در حالت ۸

مکعبی را نشان میدهد .همانطور که در شکلها مشاهده

(در مقایسه با دقت اعشــار  ۶۴بیتی ممیز شناور) حاصل

سودمند قلمداد شــود .بهعنوان مثال حذف یک در میان با

اتفاق افتاده اســت .نکته جالب توجه این اســت که حتی با

میشــود بهطــور کلی رویکــرد حذف نمونههــا میتواند

اینکه باعث کاهش چشمگیر ۵۰درصدی حجم داده ارسالی

میشــود ،تنها در حدود یک درصد کاهش دقت تشخیص

کاهش بیشتر دقت اعشار و استفاده از دقت  ۴بیتی که منجر

میشــود تنها به میزان یک درصد در دقت پیشبینیها اثر

به کاهش  ۱۶برابری حجم داده میشود ،دقت تشخیص در

خطی و مکعبی مشاهده نمیشود.

میزان کمتر از  ۴بیت دقت تشــخیص را بــه حد غیر قابل

منفی دارد .ضمن ًا تفــاوت معناداری بین دو روش بازیابی
شکل ( )5اثر حذف نمونههای داده در دقت تشخیص به

همین محدوده باقیمانده است .البته کاهش دقت اعشار به
قبولی پایین میآورد.

تفکیک فعالیت بــرای بازیابی خطی و مکعبی در حالتهای

شکل ( )7جزئیات اثر کاهش دقت اعشار نمونههای داده

مشــاهده میشــود عمده اثر منفی دقت تشخیص مربوط

نشــان میدهد .همانطور که در شــکل مشاهده میشود،

مختلــف حذف را نشــان میدهد .همانطور که در شــکل

را در دقت تشخیص به تفکیک فعالیت در حالتهای مختلف

به فعالیت باال و پایین رفتن از پله میباشــد .بنابراین دقت

مشــابه روش اول ،بیشــترین اثر منفی کاهش دقت اعشار

یکی از روشهــای دیگر برای کاهــش حجم دادههای

افتاده اســت .همچنین کاهش بیش از اندازه دقت اعشــار

تشخیص به نوع فعالیت وابسته میباشد.
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همانگونه که انتظار میرود ،کاهش دقت اعشــار با کاهش

ارســالی به ابر ،کاهش دقت اعشار میباشد .قبل از ارسال

بر روی تشــخیص فعالیت باال و پایین رفتن از پلهها اتفاق

سبب کاهش دقت تشــخیص اغلب فعالیتها شده است که

به ابر ،دادهها با تابع نگاشــت خطی به عدد صحیح  nبیتی

در آزمایشهای  1بیتی به وضوح قابل مشاهده است.

دادهها در ابر محاســباتی ،با رابطــه معکوس به دادههایی

ارســال اعداد  nبیتی ،تفاضل آنها در قالب دلتای  mبیتی

تبدیــل میشــود ( )n = 1, 2, 4, 8, 16, 32و پس از دریافت
نزدیک به دادههای اولیه برگردانده میشــود .شکل ( )6اثر

کاهــش دقت نمونههای داده قبل از ارســال به ابر به روی
دقت را برای حالتهای مختلف نگاشت خطی نشان میدهد.

در رویکــرد فشردهســازی نمونههــای داده ،به جای

ارســال میشــود .البته قبــل از این کار ،دادههــا از حالت

نمایش اعشــاری به حالت صحیح  nبیتی تبدیل میشوند.
اثــر فشردهســازی به هــر دو صورت بــدون اتالف و با

شکل :6اثر کاهش دقت اعشار نمونههای داده قبل از ارسال به ابر بر روی
دقت تشخیص برای حالتهای مختلف نگاشت خطی

وجود فشردهسازی ممکن است حجم نهایی از حجم اولیه

بیشتر شــود .این مراحل را برای دادههای  8 ،16و  4بیتی

با دلتای  4 ،8و  2بیت آزمایش شــده و حجم دادهها مورد

بررسی قرار گرفته است .همانطور که در شکل( )8مشاهده

میشود در اغلب حالتها حجم نهایی بعد از فشردهسازی
از حجم اولیه دادههای اصلی بیشــتر شده است .در نتیجه،

ت داده
روش فشردهســازی بدون اتالف دلتا به جز در حال 

 4بیتی با ظرفیت دلتا  2بیتی ،روش مناســبی برای کاهش
شكل  :5اثر حذف نمونههای داده بر دقت تشخیص به تفکیک فعالیت
برای بازیابی خطی (سمت چپ) و مکعبی (سمت راست) با حذف یک در
میان (باال) ،دو د ر میان (وسط) سه در میان (پایین).

اتالف آزمایش شده اســت .معیار اندازهگیری مؤثر بودن

فشردهسازی ،نسبت فشردهسازی است که طبق رابطه ()۴

تعریف میشود.
()۴

حجم دادههای ارسالی به ابر نمیباشد.

روش فشردهسازی با اتالف دلتا که برآوردی تقریبی

از داده اصلی را نگه میدارد ،همانند فشردهسازی با اتالف

به جای ارســال دادههای صحیح  32بیتــی ،تفاضل آنها

در قالب دلتای  4، 8، 16و  2بیتی ارســال میشــود با این
تفاوت که در حالت بیشتر بودن ظرفیت دلتا حداکثر مقداری

که در ظرفیت دلتا اســتفاده میشــود را قرار میدهد و از

اگرچه فشردهســازی بدون اتالف اثری بر روی دقت

نمونههای بعدی برای اصالح آن استفاده میکند .در نتیجه

فشردهســازی بررسی شود .از طرف دیگر ،فشردهسازی

داده به اندازه دلتا است ،اما به دلیل از دست رفتن بخشی از

با اتالف پیشنهادی ،اگرچه نســبت ثابتی از فشردهسازی

داده اصلی ،دقت تشخیص کمتر خواهد شد .در مواردی که

حالت بدون اتالف ابتدا به جای ارسال دادههای صحیح 32

میزان فاحشی از دست خواهد رفت .از این رو آزمایشهای

ارائه میکند ،باید اثر آن بر دقت تشخیص بررسی شود .در

اختالف اندازه داده و اندازه دلتا قابل توجه باشــد ،دقت به

بیتی ،تفاضل آنها در قالب دلتای  4، 8، 16و  2بیتی ارسال

این بخش با فشردهسازی دادههای  8 ،16و  4بیت به ترتیب

باشــد نمونه داده اصلی ارسال میشود و برای تفکیک این

در جدول ( )۱قابل مشــاهده اســت .با توجه به این نتایج،

میشود .در حالتی که تفاضل دادهها از ظرفیت دلتا بیشتر

بــا دلتای  4 ،8و  2بیت انجام شــد کــه نتایج دقت حاصل

حالت قبل از داده اصلی یک عالمت قرار داده میشود و با

فشرده سازی دلتا با اتالف بهتر از حالت بدون اتالف است.
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شكل  :8اثر فشردهسازی بدون اتالف دلتا بر حجم نمونه داده
جدول :1تاثیر فشردهسازی با اتالف نمونه داده ها در دقت
اندازه نمونه داده
)بیت(

اندازه دلتا
)بیت(

4

3

8

2

96.7

94.7

0.27

97.0

95.0

0.29

97.0

95.4

0.09

شكل  :7اثر کاهش دقت اعشار نمونهها بر دقت تشخیص به تفکیک
فعالیت در نگاشت خطی  32بیتی (باال سمت چپ) 8 ،بیتی (باال سمت
راست) 16 ،بیتی (پایین سمت چپ) و  1بیتی (پایین سمت راست)

بدون اتالف فشرده شده و در سمت ابر بازیابی میشوند.

بهعنوان مثــال در حالت داده  ۵بیتــی در ازای دو درصد

دقت اعشــار نمونههای دادهها ،کاهش حجم داده ارسالی

اما در هر حال روش فشردهسازی دلتا به اندازه دو روش

روش کاهش دقت اعشار به دلیل کاهش چشمگیرتر در حجم

در دو روش پیشنهادی کاهش حجم تعداد نمونهها و کاهش

کاهش دقت ،اندازه داده ارسالی به نصف کاهش یافته است.

تنها باعث کاهش اندکی در دقت تشخیص فعالیت میگردد.

قبل مؤثر نمیباشد.

داده نسبت به روش اول برتری نشان میدهد .با استفاده از

 -5نتیجهگیری

برابری حجم دادهها میشود ،دقت از دست رفته محدود به

تنها  ۴بیت برای ارسال هر نمونه داده که باعث کاهش ۱۶

تحقیق حاضر به مطالعه امکان بهینهسازی برونسپاری

یک درصد میباشــد .اگر چه روش فشردهسازی با اتالف

محاسباتی با تمرکز بر کاربرد تشخیص فعالیت انسانی با

هیــچ یک از این دو روش به کارآمدی روش کاهش دقت و

محاســبات از طریــق کاهش حجــم داده ارســالی به ابر
یادگیری عمیق اختصاص دارد .برای این منظور سه روش

نتایج بهتری نســبت به روش بدون اتالف نشــان میدهد،
کاهش تعداد نمونههای داده نیستند .بهعنوان کار آینده این

کاهش تعداد نمونههای داده ،کاهش دقت اعشار نمونههای

تحقیق ،نیاز به بررسی اثر ترکیبی روشهای کاهش حجم

روش اول ،دادهها قبل از ارسال به صورت یکی در میان یا

ضمنا شایســتگی روش پیشنهادی در ســایر کاربردهای

داد ه و فشردهسازی نمونههای داد ه پیشنهاد شده است .در
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4

6

دقت بدون فشردهسازي

دقت با فشردهسازي

نسبت فشردهسازي

بیشتر حذف شده و در سمت ابر به روش تخمینی بازیابی

میشوند .در روش دوم ،نمونه دادهها قبل از ارسال با تابع

در معامله بین دقت تشخیص و هزینه ارتباطات خواهد بود.

ش کاهش
مختلف نیازمند بررســی میباشــد .بررسی رو 
ش کاهش دقت اعشار
هزینه ارتباطی نظیر اســتفاده از رو 

نگاشت خطی به عدد صحیح با تعداد بیت کمتر تبدیل شده و

نمونهها با نگاشتهای مختلف غیر خطی و یا بررسی سایر

در روش ســوم ،دادهها با یک الگوریتم فشردهســازی با

تحقیق میباشد.

یشوند.
در سمت ابر با رابطه معکوس نگاشت تخمین زده م 

سربار کم و به یکی از دو صورت فشردهسازی با اتالف و

روش های فشردهســازی از دیگر کارهای پیش روی این
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