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POVZETEK
V delu je predstavljena metoda, ki temelji na evolucijskem načinu in je uporabljena v
postopku načrtovanja integriranih vezij.
Prvi del na kratko opisuje bistvene značilnosti načrtovanja oziroma sinteze vezij. Z
odkritjem polprevodniških lastnosti nekaterih materialov ter z iznajdbo tranzistorjev so se
odprla vrata digitalni tehniki. Današnja tehnologija omogoča zelo velike gostote integracije
tranzistorjev; večina vezij je zgrajenih v t. i. CMOS-tehnologiji, s katero dosegamo majhne
izgube moči, majhen šum ter simetrične karakteristike delovanja. Delo obravnava predvsem
načrtovanje namenskih vezij, ki potrebujejo zaradi svoje specifičnosti toliko bolj dodelano
strukturo. V zadnjih letih je z razvojem digitalnih komunikacij, večpredstavnosti, obdelave
podatkov in omrežij naraslo povpraševanje po namenskih vezjih in s tem njihov dodaten
razmah.
Orodja za visokonivojsko sintezo vezij omogočajo ne le krajši čas načrtovanja izdelka,
temveč tudi manjše število ponavljanj, potrebnih za izdelavo zadovoljive rešitve. Obenem pa
z vodenjem načrtovalca tudi zmanjšajo možnost napak v zgodnejših fazah načrtovanja.
Današnja orodja omogočajo izdelavo konkurenčnih in zanesljivih izdelkov v sprejemljivem
času, potrebnem za načrtovanje. Razvitih je več različnih sistemov za načrtovanje ter
optimizacijo digitalnih vezij. Večina jih je sicer namenjena ozkemu krogu uporabnikov v
podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem in izdelavo integriranih vezij. Nekateri sistemi pa so
dostopni tudi širšemu krogu uporabnikov; ti večinoma nimajo vpliva na njihovo delovanje,
saj delujejo ti sistemi po vnaprej določenih algoritmih. Le majhen delež izmed omenjenih
sistemov omogoča vplivanje uporabnika na potek izvajanja posameznih procesov, kot sta
razvrščanje operacij in dodeljevanje enot.
Optimalno razvrščenih operacij v splošnem ni mogoče tudi optimalno dodeliti posameznim
enotam. Da bi lahko operacije dodelili optimalno, je treba posamezna pravila za dodeljevanje
upoštevati že med razvrščanjem. Zato so najuspešnejši tisti algoritmi, ki hkrati izvajajo tako
razvrščanje kot dodeljevanje. Seveda so zaradi tega takšni algoritmi časovno zelo zahtevni.
Pri tovrstnem reševanju se torej srečujemo s kompromisom med kakovostjo končne rešitve
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in hitrostjo, s katero je ta rešitev dobljena. Algoritem je namreč lahko zelo hiter, vendar
njegove rešitve niso nujno dobre in nasprotno.
Evolucijska tehnika je pogosto uporabljena v metodah za iskanje rešitev na najrazličnejših
področjih. Zaradi nedeterminističnosti je ta tehnika ponekod preveč zapostavljena, vendar ji
prav nedeterminističnost daje prednost pri preiskovanju večkriterijskih problemov ter
problemov z več lokalnimi optimumi. Genetski algoritmi, kot pogosto uporabljena različica
evolucijske tehnike, so neposredna optimizacijska metoda, ki temelji na mehanizmih
evolucije in naravne genetike. Navdihnjeni so z naravno selekcijo, ki vodi k preživetju in
razvoju najboljšega osebka. Genetski algoritem zagotavlja iskanje in odkritje optimalne
rešitve danega problema samo s spreminjanjem kodiranega zapisa problema. Zapis se
spreminja zaradi delovanja genetskih operatorjev na podlagi informacije o učinkovitosti
posameznih rešitev ter raznolikosti vseh rešitev. Bolj kot so rešitve raznolike ter manjša kot
je njihova učinkovitost, bolj intenzivno je iskanje boljših rešitev. Pri tem pa v okviru
optimizacije ni treba poznati mehanizmov za ustreznost in pomena sprememb, ki jih izvajajo
genetski operatorji, temveč moramo le ugotoviti ustreznost in učinkovitost posamezne
rešitve, ki je bila izpostavljena spremembam. Za uspeh optimizacije je treba ustrezno zapisati
problem, vpeljati učinkovite načine spreminjanja zapisa ter znati pravilno oceniti posamezen
zapis.
Osrednji del naloge je predstavitev izboljšanega postopka evolucijskega iskanja optimalne
izvedbe integriranega vezja. Izbira evolucijskega načina je upravičena z dokazom
konvergenčnosti metode. Ta je predstavljena z uporabo shem, ki označujejo in poudarjajo
določene značilnosti zakodiranega zapisa. Iz opisa in izpeljanih enačb je razvidno, da število
dobrih shem s časom narašča, kar pomeni, da se z iskanjem približujemo optimalni rešitvi. Z
evolucijskim načinom je torej v splošnem mogoče najti optimalne rešitve.
Predstavljena dejstva so pripeljala do načrtovalne metode, ki temelji na evoluciji. Ta metoda
upošteva razvrščevalne in dodeljevalne zahteve, omogoča kratek načrtovalni čas ter globalno
optimalne rešitve.
Na podlagi vhodnega zapisa vezja je izdelana osnovna razvrstitev operacij z algoritmoma za
najzgodnejši oziroma najkasnejši čas njihovega začetka izvajanja. Ti dve razvrstitvi sta t. i.
mejni vrednosti, saj se vsaka posamezna operacija izvrši v časovnih mejah, ki so postavljene
pri teh dveh razvrstitvah. Posamezna rešitev mora biti ustrezno zakodirana, kar pomeni, da
mora za vsako operacijo obstajati informacija o času začetka izvajanja ter v kateri funkcijski
enoti se izvaja. Izhodiščna populacija je zgrajena na osnovi namnoženih osnovnih
razvrstitev, tako da dobimo populacijo, ki vsebuje le rešitve na skrajnih robovih prostora
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vseh uporabnih rešitev. V vmesnem prostoru je tudi optimalna rešitev, ki jo želimo najti. V
več naslednjih generacijah prihaja do zamenjave podatkov o lastnostih posameznih osebkov.
Pri postopnem spreminjanju se spreminjajo tako časovne razvrstitve operacij kakor tudi
dodelitve enot za njihovo izvajanje. Zamenjave se izvajajo pod vplivom genetskih
operatorjev križanja, mutacije in variacije. Rezultat takšnih zamenjav v več generacijah je v
splošnem globalno optimalna rešitev.
V zadnjem delu smo preizkusili ustreznost predstavljene metodologije načrtovanja vezij.
Opisani algoritem je bil tudi računalniško realiziran ter uporabljen pri množici preizkusnih
vezij. Vezja so bila izbrana glede na pogostost pojavljanja v sorodni literaturi, in sicer vezja
različnih velikosti z različnim številom tipov operacij. Obravnava rezultatov je pokazala, da
je evolucijska metoda sposobna poiskati rešitev, ki je v splošnem ugodnejša s stališča vseh
obravnavanih in pomembnih parametrov glede na rešitve, dobljene s klasičnimi
determinističnimi metodami.
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ABSTRACT
Concurrent operation scheduling and unit allocation with an evolutionary technique in
the process of integrated-circuit design
This work presents a method with an evolutionary approach to some of the tasks of
integrated-circuit (IC) design.
The first part consists of a short description of some essential characteristics of IC design.
The discovery of the semiconducting properties of some materials and the production of
transistors opened the door for digital technology. This technology allows for very high
densities of transistor integration. The majority of today’s ICs are built using CMOS
technology, which results in low power losses and reduced noise while ensuring very
symmetrical characteristics. This study is focused on application-specific integrated circuits
(ASICs) that need an even more sophisticated design due to their specific use. The
development of digital communications, multimedia, signal processing and networks in
recent years has forced the development and widespread use of ASICs.
High-level synthesis tools ensure a shorter design time with fewer iterations in order to
achieve acceptable solutions. They also lead a designer through the design to reduce the
probability of errors in the earlier design stages. Nowadays, these tools are able to build
competitive and reliable ICs in an acceptable design time. A variety of design and
optimization systems exist, these are mainly intended for use in small and specialized design
groups. But there are also some commercial systems for a wide range of users. These
systems do not allow users to influence the design-flow, but work according to built-in
algorithms. Only a few research systems allow their tasks to be influenced, e.g. operation
scheduling and unit allocation.
Optimally scheduled operations are not necessarily optimally allocated to the units. To
enable optimal allocation we need to consider some allocation criteria while the scheduling
is being done. Therefore, algorithms with concurrent scheduling and allocation produce the
best results. However, these algorithms are also time-consuming. It is obvious that we have
to deal with a trade-off between the quality of the solution and its design time. An algorithm
might be fast, but its solutions will not be as good, and vice versa.
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The evolutionary technique is used in various search methods inside different optimization
areas. Its undetermined approach, i.e. probabilistic lowers its popularity but at the same time
it gives it an advantage within the multicriteria problems and problems with more local
optima. The genetic algorithm (GA) as a frequent implementation of evolutionary techniques
is an optimization method based on the mechanism of evolution and natural genetics. The
GA is inspired by the natural selection that results in the survival of the fittest individual and
ensures the search and discovery of the optimal solution through the transformations of the
encoded solutions. According to the effectiveness of each solution the genetic operators
transform the encoded chromosome. The higher the diversity of the solutions and the less
effective they are, the more intensive is the search for better solutions. We do not need to
know the meaning of those transformations but we have to know how to estimate the
effectiveness of the transformed solutions. This means that the key to an effective search is
the appropriate encoding.
The main part of the study is the presentation of an improved method for the evolutionary
search for the optimal design of ICs. The decision for the evolutionary approach is justified
with the convergence proof, through the schemes and their characteristics. The equations
show that with time the number of good schemes is increasing, which leads to the optimal
solution. Generally, the evolutionary approach can find an optimal solution.
The facts mentioned above and in this work lead to the evolutionary design method, which
considers scheduling and allocation constraints and ensures a globally optimal solution in a
reasonable time.
According to the description of the circuit, all operations are scheduled twice, i.e. as soon as
possible and as late as possible. These two schedules are the boundaries between which we
have to find the optimal solution. Each solution has to be properly encoded into the
chromosomes, i.e. start times and unit for each operation. These chromosomes are multiplied
to make a large enough population. In the iterations of the GA the genetic operators
transform the chromosomes. The starting times of the operations or their execution units are
changed by crossover, mutation and variation. At the end we get an optimal solution.
To evaluate our method we built an algorithm and implemented it with a computer. It was
used over the group of test-bench ICs. These ICs were chosen according to their appearance
in a similar study. They differ in size and the number of operation types. It turned out that
the evolutionary method is able to find a solution that is more appropriate in terms of all the
considered and important parameters than is the case when working with classical
deterministic methods.
v
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Sočasno razvrščanje operacij in dodeljevanje enot z evolucijsko tehniko v postopku načrtovanja integriranih vezij

1 NAČRTOVANJE INTEGRIRANIH VEZIJ
1.1 Digitalna vezja
Z odkritjem polprevodniških lastnosti nekaterih materialov ter z iznajdbo tranzistorjev so se
v drugi polovici 20. stoletja odprla vrata digitalni tehniki. Sprva zgolj zanimive (bipolarne)
izvedbe polprevodniških spojev so z razvojem t. i. MOS-tehnologije (angl. Metal Oxide
Semiconductor – kovinskooksidni polprevodnik) postavile odločilen mejnik v zgodovini
integriranih vezij. Omenjena tehnologija omogoča zelo velike gostote integracije
tranzistorjev, kar posledično vodi k vedno večjim (po številu vsebovanih tranzistorjev)
integriranim vezjem. Že vrsto let velja t. i. Moorov zakon, ki opisuje rast gostote integracije
– število tranzistorjev se v vezju z enako površino vsaki dve leti podvoji [39].
Tolikšen razmah integriranih vezij je posledica treh glavnih dejavnikov [13]:
•

zmožnost nadzorovanja vedno večjih površin vezij in s tem večje zanesljivosti vezij

•

zmanjševanje dimenzij posameznih sestavnih enot

•

zmanjševanje cene izdelave vezij.

MOS-tranzistorji temeljijo na poljskem pojavu, tj. na izkoriščanju vpliva električnega polja
[40]. Sestavljeni so iz polprevodnika, na katerega je preko izolacijske oksidne plasti
postavljen krmilni spoj – vrata (slika 1a). V polprevodniškem substratu (v našem primeru
gre za p-substrat, tj. material s presežkom vrzeli – pomanjkanjem elektronov) sta še dve
močno dopirani območji (v našem primeru n+, kjer je velik presežek elektronov), kamor sta
priključeni elektrodi – izvor in ponor. Med obema elektrodama ni (zaradi vmesnega p
območja) nikakršnega toka. Če pa na vrata, ki so nad izolatorjem, priključimo pozitiven
potencial glede na izvor, se na površju inducira negativen naboj. Ta naboj (elektroni)
inducira n-prevodni kanal med izvorom in ponorom ter s tem omogoči tok med elektrodama.
Tako torej z vrati krmilimo prevodnost med izvorom in ponorom.
Čeprav bipolarni tranzistorji (ki tudi temeljijo na polprevodniku, le da izkoriščajo soroden
pojav) dosegajo večje hitrosti, pa omogočajo MOS-tranzistorji večjo stopnjo integracije ter s
tem cenejšo izvedbo. Zaradi svoje strukture zavzemajo MOS-tranzistorji namreč do 100-krat
manj prostora kakor bipolarni tranzistorji [13], obenem pa je v MOS-tehnologiji preprostejša
tudi izvedba povezav.
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Slika 1: Digitalno vezje
Tranzistor (a) je sestavljen iz polprevodnika na katerega je preko izolativne oksidne plasti
postavljen krmilni spoj, v polprevodniškem p-substratu pa sta še dve močno n+ dopirani območji,
kamor sta priključeni elektrodi – izvor in ponor. Pozitiven potencial na vratih inducira n-prevodni
kanal med izvorom in ponorom ter omogoči tok med elektrodama. Pri izdelavi vezja so na
substrat nanešeni posamezni tranzistorji, predstavljeni z geometrijo (b), kjer so označene
elektrode, izolativna plast in dopirana območja tranzistorja na skupni silicijevi površini.
Tranzistorji so med seboj povezani v logična vrata, npr. NAND (c), iz teh pa so zgrajene
funkcijske enote, npr. seštevalnik (e). Temu primerno veliki in zahtevni sta tudi geometriji vrat
(d) in enote (f). Več posameznih funkcijskih enot tvori digitalno vezje, npr. procesor DSP24
podjetja DSP Architectures (g).

2

Sočasno razvrščanje operacij in dodeljevanje enot z evolucijsko tehniko v postopku načrtovanja integriranih vezij

Večina današnjih vezij je zgrajenih v t. i. komplementarni MOS-tehnologiji (angl.
Complementary MOS – CMOS), kar pomeni, da je posamezen logični element (ki ga tvorijo
tranzistorji) sestavljen tako iz n-kanalnih kakor tudi iz p-kanalnih tranzistorjev. V CMOStehnologiji dosežemo manjše izgube moči in manj šuma ter bolj simetrične karakteristike
delovanja kakor pri MOS-tehnologiji (npr. nMOS oziroma pMOS), kjer nastopa samo ena
vrsta tranzistorjev.
Pri izdelavi vezja so na substrat, večstopenjsko - z litografskimi maskami - nanešeni
posamezni tranzistorji. Geometrija takšnega tranzistorja je prikazan na sliki 1b. Geometrija
predstavlja posamezne sestavne dele (elektroda, izolacijska plast, dopirano območje, ...)
tranzistorja na skupni silicijevi površini. Ta geometrija je uporabljena tudi pri izdelavi mask
za končno izdelavo celotnega vezja. Tranzistorji so med seboj povezani v posamezna logična
vrata (slika 1c prikazuje NAND vrata – logični in tranzistorski diagram, slika 1d pa
geometrijo takšnih vrat); različne vrste vrat pa tvorijo funkcijske enote. Na sliki 1e je logični
in tranzistorski diagram seštevalnika, geometrija je na sliki 1f; medtem ko slika 1g prikazuje
geometrijo samostojnega digitalnega vezja – v našem primeru je to procesor DSP24, podjetja
DSP Architectures, ki je namenjen digitalni obdelavi signalov. S slike 1 je razvidno, kako z
zahtevnostjo vezja ter z večanjem števila njegovih funkcij narašča število potrebnih
tranzistorjev.
Postopki za načrtovanje in izris omenjenih geometrij ter postopki za izdelavo integriranih
vezij so podrobneje opisani v mnogih specializiranih delih [3, 7, 13, 45]. Prav tako je treba v
tako zahtevnih vezjih zagotoviti zanesljivost delovanja, kar je lahko izvedeno s
preizkušanjem med izdelavo vezja, pred njegovo vgradnjo ali pa med samim delovanjem
vezja. Izvedbe in značilnosti posameznih preizkusnih metod so opisane v delih, ki
obravnavajo preizkušanje vezij [15, 16, 18].

1.2 Avtomatska sinteza
V elektronski industriji je že dalj časa huda konkurenca, ki sili podjetja v izdelavo vse
zahtevnejših vezij, in to v čim krajšem času. Pri tem je treba zagotoviti še velike hitrosti
vezij, njihovo delovanje brez napak ter velike prihodke kljub izdelavi manjših serij nekaterih
namenskih, t. i. ASIC-vezij (angl. Application-Specific Integrated Circuit) [14]. Tovrstnim
zahtevam je mogoče zadostiti z vpeljavo avtomatskega načrtovanja. Avtomatsko načrtovanje
je postopek avtomatske izdelave oziroma sinteze fizičnega načrta vezja iz njegovega
visokonivojskega opisa delovanja. Avtomatska sinteza je mnogo hitrejša od ročnega
3
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načrtovanja, obenem pa omogoča predhodno preizkušanje izvedbeno različnih, vendar
funkcijsko enakih vezij, pri katerih gre za kompromisne izvedbe glede njihove hitrosti
delovanja ter potrebne velikosti. Seveda je takó narejeno vezje včasih okornejše, saj izkušnje
načrtovalca (pri ročnem oziroma polavtomatskem načrtovanju) niso zanemarljive. Kljub
temu pa so prednosti avtomatske sinteze večje ter pomembnejše od njenih slabosti.
Avtomatsko sintezo lahko v grobem razdelimo v naslednje stopnje [7, 44]:
•

visokonivojska sinteza, ki pretvori funkcijski (višjenivojski, navadno programski) opis
v strukturni načrt na nivoju prenosov med registri (angl. Register-Transfer Level –
RTL), tj. med funkcijskimi, spominskimi in povezovalnimi enotami

•

logična sinteza, ki pretvori strukturni načrt na nivoju prenosov med enotami v
optimizirano kombinacijsko logiko ter jo v izbrani tehnologiji preslika v celice (angl.
gate-level netlist) iz izbrane knjižnice

•

sinteza geometrije, ki pretvori povezano strukturo celic v natančno fizično geometrijo
vezja (angl. layout), potrebno za izdelavo integriranega vezja.

Splošen načrtovalni sistem, ki prevede funkcijski opis vezja v opis fizične realizacije in
vključuje vse tri omenjene vrste sintez, imenujemo sistem za računalniško podprto
načrtovanje integriranih vezij. Ta omogoča izdelavo elektronskih vezij iz višjenivojskega
programskega opisa z malenkostnim ročnim posredovanjem ali celo brez njega. Za ta sistem
se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja uveljavil tudi izraz prevajalnik v polprevodniške
strukture (angl. silicon compiler).
Naše delo obravnava predvsem vezja ASIC, ki potrebujejo zaradi svoje velike specifičnosti
toliko bolj izdelano strukturo. V primerjavi z nekaterimi (večnamenskimi) procesorji, npr. 64
bitna procesorja Intel Itanium™ in Sun UltraSPARC™ III ter 32 bitni IBM PowerPC
750FX™, ki pri svojem delovanju v različnih aplikacijah in razmerah uporabljajo različne
nabore operacij, imajo vezja ASIC vnaprej določeno funkcijo delovanja, ki se praviloma ne
spreminja. Zato je smiselno ta vezja kar najbolj optimizirati s stališča hitrosti izvajanja in
velikosti, saj so večinoma uporabljena v elektronskih napravah, ki težijo k vse hitrejšim in
manjšim izvedbam, kakršne so npr. ure, senzorji, telefonski aparati itd. V zadnjih letih je z
razvojem digitalnih komunikacij, večpredstavnosti, obdelave podatkov in omrežij naraslo
povpraševanje po vezjih ASIC in s tem njihov dodaten razmah.
Posebna izvedba vezij ASIC so programljiva polja logičnih vrat (angl. Field Programmable
Gate Array – FPGA). To so že izdelana integrirana vezja, ki vsebujejo določeno število
elementov, ki jih nato poljubno programiramo in tako določimo njihovo delovanje. Pri
načrtovanju teh vezij je treba upoštevati drugačne kriterije oziroma merila, saj gre pri
4
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optimizaciji samo za zmanjšanje zakasnitev pri prehodu signalov preko povezav. Pogosto so
ta vezja namenjena za preizkušanje delovanja pred dokončno izvedbo vezja ASIC [14],
možnost preprogramiranja vezja FPGA [42] pa omogoča tudi izdelavo vezij, kjer bi bila

računalniško podprto načrtovanje

izdelava vezij ASIC zaradi majhnih serij predraga.

ARCHITECTURE
behaviorOFprimerIS
BEGIN PROCESS
VARIABLE
x,u,x1,u1,t1,t2,t3,t4,t5:
INTEGER
;
BEGIN
x := 0; u := 0;
WAITUNTIL(start = '1');
WHILE(start = '1')
LOOP
x1 := x + dx;
t1 := u * dx;
t2 := 3 * x;
t3 := t1 * t2;
t4 := u- t3;
t5 := 2 * dx;
u1 := t4- t5;
x := x1;
xo <= x1;
u := u1;
uo <= u1;
END LOOP
;
END PROCESS
;
ENDbehavior;

visokonivojska sinteza

logična sinteza
C in

Cin

B

B

A

A

A

B

Sum
Ci n

C out

sinteza geometrije

Slika 2: Avtomatska sinteza
Avtomatsko načrtovanje je postopek avtomatske izdelave oziroma sinteza fizičnega načrta iz
visokonivojskega opisa delovanja. Posamezne stopnje v načrtovanju so: visokonivojska sinteza,
ki pretvori funkcijski opis v strukturni načrt na nivoju prenosov med funkcijskimi, spominskimi
in povezovalnimi enotami; logična sinteza, ki pretvori strukturni načrt na nivoju prenosov med
enotami v optimizirano kombinacijsko logiko ter jo preslika v celice izbrane knjižnice; sinteza
geometrije, ki pretvori povezano strukturo celic v natančno fizično geometrijo vezja, potrebno za
izdelavo integriranega vezja.
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1.2.1 Visokonivojska sinteza
Orodja visokonivojske sinteze omogočajo ne le krajši čas načrtovanja izdelka, temveč tudi
manjše število ponavljanj, potrebnih za izdelavo zadovoljive rešitve. Obenem pa z vodenjem
načrtovalca zmanjšajo možnost napak v zgodnejših fazah načrtovanja [12]. Današnja orodja
omogočajo izdelavo konkurenčnih in zanesljivih izdelkov v sprejemljivem času, potrebnem
za načrtovanje.
Navadno je izhodišče za visokonivojsko sintezo programski opis delovanja načrtovanega
vezja, zbirka razpoložljivih sestavnih enot za izvajanje operacij vezja in nabor omejitev ter
zahtev. Programski opis je ponavadi v jeziku za opis vezij, ki se v postopku sinteze prevede
v graf pretoka nadzora in podatkov (angl. Control/Data-Flow Graph – CDFG). Zbirka
sestavnih enot vsebuje opise razpoložljivih enot, kot so funkcijske enote (množilnik,
seštevalnik, ALE), pomnilne enote (registri, medpomnilniki) in povezovalne enote
(multiplekserji, vodila). Nabor omejitev in zahtev vključuje učinek (zakasnitev), ceno
(površina) ter druge omejitve načrtovalca.
Visokonivojska sinteza je torej avtomatska pretvorba iz opisa delovanja v strukturni opis.
Njeni glavni koraki so [19]:
•

prevajanje

•

preoblikovanje

•

razvrščanje

•

dodeljevanje

•

povezovanje.

Najprej se funkcijski opis vezja prevede v CDFG. Ker je v našem primeru pomemben le
pretok podatkov, bomo ustrezen graf imenovali graf pretoka podatkov (angl. Data-Flow
Graph - DFG). Nadzorni oziroma krmilni del vezja zavzema pri podatkovno intenzivnih
vezjih namreč le manjši del CDFG, obenem pa tudi ne vpliva na razvrstitev operacij oziroma
njihovo dodelitev enotam. Točke v DFG pomenijo posamezne operacije, povezave pa so
nosilke podatkov (operandov in rezultatov) med točkami, tj. operacijami. Zaradi preglednosti
v nadaljevanju ne bo ločevanja med operacijami in točkami grafa. Funkcijski opis je
tekstoven opis delovanja vezja, zapisan bodisi v splošnem programskem jeziku (C, Pascal)
ali v jeziku za opis vezij (VHDL). V drugem koraku se po potrebi DFG preoblikuje tako, da
je primernejši za nadaljnjo obdelavo – npr. operacije s samimi konstantami zamenja stalni
rezultat. Sledi razvrščanje, ki določi vrstni red izvajanja posameznih točk ter s tem tudi
morebitna sočasna izvajanja nekaterih točk. Med razvrščanjem se ugotovi število krmilnih
6
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korakov, potrebnih za izvajanje vseh točk v DFG, najmanjše število funkcijskih enot vsake
vrste in trajnostna doba spremenljivk, potrebnih med preračunavanjem. V koraku
dodeljevanja se določi, katere funkcijske enote bodo izvajale posamezne točke, kateri registri
bodo hranili vrednosti in katere povezave bodo prenašale posamezne podatke. Tako
določene in povezane funkcijske, pomnilne in povezovalne enote tvorijo opis na nivoju
prenosov med registri.
Razvrščanje in dodeljevanje sta medsebojno odvisna koraka, ki ju je težko optimalno rešiti.
Pri tem se optimalnost nanaša na zakasnitev vezja, velikost vezja ali kakšno drugo ustrezno
merilo. Torej je za dosego optimalnega rezultata smiselno in potrebno oba koraka reševati
sočasno [12].
Problem sočasnega razvrščanja in dodeljevanja je podrobneje predstavljen v naslednjem
poglavju, kjer so navedeni načini tovrstnega reševanja ter nakazane smernice za izvedbo
evolucijskega načina reševanja te zahtevne in soodvisne naloge. Preostala poglavja opisujejo
posamezne dele postopka načrtovanja, njegovo izvedbo in ovrednotenje.

7
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Slika 3: Visokonivojska sinteza
Visokonivojska sinteza je avtomatska pretvorba opisa delovanja v strukturni opis. Najprej se
funkcijski opis vezja prevede v graf pretoka podatkov – DFG, v katerem točke grafa pomenijo
posamezne operacije. Funkcijski opis je tekstoven opis delovanja vezja, zapisan bodisi v
splošnem programskem jeziku ali v jeziku za opis vezij. V drugem koraku se po potrebi graf
preoblikuje tako, da je primernejši za nadaljnjo obdelavo. Sledi razvrščanje, ki določi vrstni red
izvajanja posameznih točk ter s tem tudi morebitna sočasna izvajanja nekaterih točk. Med
razvrščanjem se ugotovi število krmilnih korakov, potrebnih za izvajanje vseh točk DFG,
najmanjše število funkcijskih enot vsake vrste ter trajnostna doba spremenljivk, potrebnih med
preračunavanjem. V koraku dodeljevanja se določijo funkcijske enote za izvajanje posameznih
točk, pomnilne enote za hranjenje vrednosti in povezovalne enote za prenašanje posameznih
podatkov. Tako določene ter povezane funkcijske, pomnilne in povezovalne enote tvorijo opis na
nivoju prenosov med registri.
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2 RAZVRŠČANJE OPERACIJ IN DODELJEVANJE ENOT
PRI NAČRTOVANJU

2.1 Algoritmi za razvrščanje
Razvrščanje v visokonivojski sintezi je proces razdelitve niza aritmetičnih in logičnih
operacij (tj. točk v DFG) v skupine operacij, ki se izvajajo sočasno. Pri tem je treba
upoštevati podatkovne odvisnosti med operacijami. Tako dobljena skupina operacij je
razvrščena v krmilni korak. Ta je z urinim ciklom določeno časovno okno, katerega dolžina
je odvisna od časa izvajanja najpočasnejše funkcijske enote, ki izvaja neko aritmetično ali
logično operacijo. Pri večkoračnih funkcijskih enotah je krmilni korak lahko določen s
časom izvajanja najhitrejše enote. Znotraj krmilnega koraka je za vsako operacijo potrebna
svoja funkcijska enota. Torej je skupno število funkcijskih enot, potrebnih v nekem
krmilnem koraku, odvisno od števila operacij, razvrščenih v ta krmilni korak. Če je v neki
krmilni korak razvrščenih več operacij, je v njem uporabljenih več funkcijskih enot, zato pa
je za izvajanje celotnega opisa potrebnih manj krmilnih korakov. Nasprotno pa je za manj
operacij v krmilnem koraku potrebnih manj funkcijskih enot, vendar več korakov in s tem
večja zakasnitev. Razvrščanje je torej zelo pomembna naloga v visokonivojski sintezi, saj se
spoprijema s kompromisom med stroški izdelave in učinkovitostjo [10, 19] že v zgodnjih
fazah načrtovanja.
V splošnem lahko razdelimo razvrščevalne algoritme v štiri večje skupine [31]:
•

osnovni algoritmi, ki razvrstijo točke grafa v najzgodnejše oziroma najkasnejše možne
trenutke izvajanja. To sta algoritma razvrščanja v najzgodnejši korak (angl. As Soon As
Possible – ASAP) [10] in razvrščanje v najkasnejši korak (angl. As Late As Possible –
ALAP) [10]

•

časovno-omejeni algoritmi, kamor spada razvrščanje z upoštevanjem sil (angl. ForceDirected Scheduling – FDS) [34], celoštevilčno linearno programiranje (angl. Integer
Linear Programming – ILP) [10] in podobni, ki skušajo razvrstiti dani problem z
najmanjšo možno zakasnitvijo vezja

•

gradniško-omejeni algoritmi, kamor prištevamo razvrščanje na podlagi seznama (angl.
List Scheduling – LS) [10] in podobne, ki skušajo izdelati razvrstitev z omejenim
številom gradniških enot
9
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•

kombinirani algoritmi, ki razvrščajo z upoštevanjem tako časovnih kakor tudi
gradniških omejitev. V to skupino npr. spada metoda kritične poti (angl. Critical Path
Method – CPM) [10] ter različni evolucijski algoritmi, kot so simulirano ohlajanje
(angl. Simulated Annealing – SA) [10] in genetski algoritem (angl. Genetic Algorithm
– GA) [2].

Večinoma so zgoraj našteti algoritmi sposobni izdelati uporabne razvrstitve, ki pa žal
temeljijo samo na optimizaciji števila funkcijskih enot (število pomnilnih in povezovalnih
enot ni optimizirano), poleg tega pa so le redki, ki so pri razvrščanju sposobni upoštevati
različne vrste izvedb funkcijskih enot za isto vrsto operacij. Obe našteti pomanjkljivosti sta
še najlaže rešljivi z uporabo evolucijskih algoritmov.
Za ponazoritev lastnosti razvrščevalnih algoritmov in algoritmov za dodeljevanje je
uporabljena uveljavljena preizkusna struktura za preverjanje ter primerjanje razvrščevalnih
in dodeljevalnih algoritmov [35]. Slika 4a prikazuje diferencialno enačbo, ki opisuje
preizkusno vezje, medtem ko je na sliki 4b prikazan DFG, iz katerega je razvidna
soodvisnost posameznih operacij glede na podatke, ki jih obdelujejo.
a)

y ′′ + 5 xy ′ + 3 y = 0

b)

u

1

x1 = x + dx
u1 = u − 5 x u dx − 3 y dx
y1 = y + u dx
c = x1 < a
x = x1

×

x

5

2

u

4

×
y

3

5

dx

×

y

×

3

u

dx

x

7

–

6

10

u = u1
y = y1

dx

×
×

9

+
dx

+

a

8

–

11

<
c

Slika 4: Uveljavljena preizkusna struktura
Prikazane so enačbe, ki opisujejo diferencialno enačbo (a), katere DFG (b) nakazuje soodvisnost
posameznih operacij glede na podatke, ki jih obdelujejo.

Omenjeni primerjalni DFG je lahko razvrščen na različne načine, odvisno od pristopa, ki ga
uporablja posamezen algoritem. Za našo primerjavo so uporabljeni samo časovno-omejeni
algoritmi, ki razvrstijo DFG tako, da se izvaja v najkrajšem možnem času – toliko, kolikor
potrebujejo operacije na kritični poti.
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Primerjalni DFG na sliki 5a je razvrščen z algoritmom ASAP, kar pomeni, da se vsaka
operacija izvede čimprej, če so le na voljo vsi njeni vhodni podatki. DFG na sliki 5b je
razvrščen z algoritmom ALAP, kar pomeni, da se vsaka operacija izvede čim kasneje,
oziroma tako pozno, da bi vsakršna še dodatna zakasnitev povzročila povečanje skupne
zakasnitve vezja.
Razvrstitvi DFG z zgoraj omenjenima algoritmoma predstavljata tudi omejitev časovnih
oken (najzgodnejši in najkasnejši krmilni korak), v katerih se morajo izvajati posamezne
operacije, da ne pride do podaljšanja celotne zakasnitve vezja. Ta dva algoritma sta zato
pogosto tudi osnova za delovanje drugih bolj zapletenih algoritmov.
a)

b)
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10
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Slika 5: Razvrstitev primerjalnega DFG z osnovnima algoritmoma
V DFG-ju, razvrščenem z algoritmom ASAP (a), se vsaka operacija izvede čimprej, če so le na
voljo vsi njeni vhodni podatki, medtem ko se v DFG-ju razvrščenem z algoritmom ALAP (b)
vsaka operacija izvede čim kasneje oziroma tako pozno, da bi vsakršna še dodatna zakasnitev
povzročila podaljšanje skupnega časa izvajanja operacij vezja.

Slika 6 prikazuje primerjalni DFG, ki je razvrščen z algoritmom FDS. Za ta algoritem je
značilno, da skuša razvrstiti operacije tako, da je uporaba posameznih funkcijskih enot v
vsakem krmilnem koraku karseda enakomerna. Zaradi tega je algoritem FDS sposoben
izdelati razvrstitve blizu optimalnim, žal pa zaradi računske zahtevnosti porabi pri
razvrščanju večjih vezij veliko časa.

11

Sočasno razvrščanje operacij in dodeljevanje enot z evolucijsko tehniko v postopku načrtovanja integriranih vezij

1

×

2

10

5

×

3

×

7

–

6

×

8

–

+

×

11

<

4

×

9

+

Slika 6: Razvrstitev primerjalnega DFG z algoritmom FDS
Za algoritem je značilno, da skuša razvrstiti operacije tako, da je uporaba posameznih funkcijskih
enot v vsakem krmilnem koraku karseda enakomerna.

2.2 Algoritmi za dodeljevanje
Dodeljevanje je proces, v katerem se posameznim operacijam določijo funkcijske enote za
njihovo izvajanje; nadalje se določijo pomnilne enote za shranjevanje podatkov in
povezovalne enote za njihov prenos. Dodeljevanje všteva tudi povezovanje operacij s
funkcijskimi enotami, spremenljivk s pomnilnimi enotami ter prenosov s povezovalnimi
enotami.
Večinoma se dodeljevanje enot izvede po razvrščanju operacij. Lahko pa je izvedeno tudi
prej in je DGF nato razvrščen z gradniško-omejenimi algoritmi, glede na to, da se upošteva
že določeno končno število vseh enot, ki so na voljo.
Pri procesu dodeljevanja so upoštevane različne izvedbe funkcijskih enot za posamezno
operacijo, saj lahko z uporabo počasnejših enot zmanjšamo celotno površino vezja oziroma z
uporabo hitrejših enot podražimo izdelavo večjega vezja. Primer uporabe različno hitrih (ter
velikih) enot je prikazan v tabeli 1 [39].
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zakasnitev [število krmilnih korakov]

funkcijska enota

UltraSPARC™ II UltraSPARC™ III SPARC64® III

64-bitno celoštevilsko množenje
64-bitno celoštevilsko deljenje
seštevanje s plavajočo vejico (dvojna natančnost)
množenje s plavajočo vejico (dvojna natančnost)
deljenje s plavajočo vejico
korenjenje s plavajočo vejico
deljenje s plavajočo vejico (dvojna natančnost)
korenjenje s plavajočo vejico (dvojna natančnost)

od 5 do 35
64
3
3
12
12
22
22

9
64
4
4
17
24
20
24

6
od 2 do 37
3 ali 4
4
12
12
22
22

Tabela 1: Zakasnitev posameznih funkcijskih enot pri različnih procesorjih
Različne zakasnitve (merjeno v krmilnih korakih) posameznih operacij v različnih procesorjih,
kjer so posamezne funkcijske enote različno izvedene. Iz navedenih podatkov je razvidna
uporaba različno hitrih funkcijskih enot, kar je vsekakor posledica večje gostote integracije, ki
omogoča izvesti hitrejše, sicer obsežnejše enote, obenem pa se kaže tudi namenska izdelava pri
posameznih generacijah procesorjev – SPARC64-III je namreč namenjen predvsem intenzivnim
računskim operacijam s plavajočo vejico.

Tabela 2 pa prikazuje različne izvedbe množilnikov glede na zakasnitev ter velikost,
potrebno za izvedbo v vezju. Razmerja navedenih zakasnitev in velikosti so povzeta iz
rezultatov primerjanja posameznih izvedb množilnikov v vezjih FPGA [41].
izvedba množilnika
polje seštevalnikov
drevo seštevalnikov
seštevanje delnih produktov
naslavljanje shranjenih produktov
postopno seštevanje

zakasnitev
[število krmilnih korakov]
10
19
22
37
58

relativna
velikost
12
11
5
2
1

Tabela 2: Izvedbe množilnikov
Različne izvedbe množilnikov glede na zakasnitev in velikost. Razmerja navedenih zakasnitev in
velikosti so povzeta iz rezultatov primerjanja posameznih izvedb množilnikov v različnih
programljivih poljih logičnih vrat.

Na sliki 7 je prikazana dodelitev enot v primeru, ko je dodeljevanje izvedeno za
razvrščanjem. V našem primeru gre za primerjalni DFG, ki je bil razvrščen z algoritmom
FDS. Pri tem so za izvedbo operacij predvidene tri različne aritmetične logične enote (ALE),
prikazane v tabeli 3, ki se med seboj razlikujejo v velikosti ter zakasnitvah za izvajanje
posameznih operacij. Pri tem npr. relativna velikost 1,5 pri funkcijski enoti ALE-II pomeni,
da je zanjo uporabljena 1,5-krat večja površina, kakor za enoto ALE-III.
Ugotavljamo, da je glede na tabelo 3 potrebna površina za izvedbo vezja na način, kot ga
prikazuje slika 7a, 6,5 enot, medtem ko je z uporabo manjših enot na sliki 7b površina vezja
le 6 enot, v obeh primerih pa se vezje izvede v 7 krmilnih korakih.
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V splošnem lahko razdelimo algoritme za dodeljevanje v tri večje skupine:
•

konstrukcijski algoritmi, ki delujejo postopno, saj sproti dodajajo potrebne funkcijske,
pomnilne in povezovalne enote. Tovrsten način je preprost za izvedbo in računsko
nezahteven, obenem pa ne zagotavlja optimalnih dodelitev

•

razčlenjevalni način, pri katerem je postopek razbit na manjše naloge, ki so prevedene
v znane probleme iz teorije grafov ter rešene z ustrezno tehniko. Sem lahko uvrstimo
algoritme, kot so razdeljevanje klik (angl. Clique Partitioning) [10], algoritem leve
strani (angl. Left Edge Algorithm) [10], uteženo dvostransko ujemanje (angl. Weighted
Bipartite Matchning) [10] in podobni

•

algoritmi iterativnega popravljanja, kamor prištevamo algoritme, ki skušajo z
malenkostnimi spremembami in prerazporeditvami izboljšati že obstoječo dodelitev. S
stališča optimalnosti so tovrstni algoritmi zelo uspešni, vendar so tudi časovno precej
zahtevni.

Žal pa večinoma navedeni algoritmi niso sposobni enakovredno dobro optimizirati vseh enot
(funkcijskih, pomnilnih in povezovalnih), saj večinoma optimizirajo vsak sklop enot
posebej, kar posledično vodi k neoptimalni končni rešitvi.
tip funkcijske
enote
ALE-I
ALE-II
ALE-III

relativna
velikost
2,5
1,5
1

zakasnitev operacije [število krmilnih korakov]
×
+
<
2
1
1
1
3
1
1
1
3
2
2
2

Tabela 3: Lastnosti enot za izvedbo DFG
Navedene so tri različne aritmetične logične enote (ALE) za izvajanje operacij množenja,
seštevanja, odštevanja in primerjanja, ki bodo uporabljene pri obravnavi v naslednjih
podpoglavjih. ALE se med seboj razlikujejo v velikosti ter v zakasnitvah pri izvajanju
posameznih operacij. Pri velikosti je navedeno razmerje števila uporabljenih tranzistorjev med
izvedbami posameznih enot, zakasnitev pa je število krmilnih korakov, potrebnih za izvedbo
konkretne operacije. Medtem ko enota ALE-I izvede vse operacije hitreje kakor drugi dve enoti,
pa je treba za njeno izvedbo tudi bistveno več prostora.
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ALE-I

a)
1

ALE-I

2

×

ALE-II

10

×

×

9

+

2

–

3

4

+

–

9

11

6

+

<

×

×

×

8

10

×

×

×

7

ALE-III

<
5

6

ALE-I

×

3

4

1

×
11

5

+

ALE-I

b)

7

×

8

–

–

Slika 7: Dodelitev DFG glede na razvrstitev z algoritmom FDS
Za izvedbo iste razvrstitve lahko uporabimo različne ALE. V prvem primeru (a) potrebujemo dve
enoti ALE-I ter eno enoto ALE-II, kar glede na tabelo 3 pomeni, da izvedba zavzame površino
6,5 enot. V drugem primeru (b) pa potrebujemo 2 enoti ALE-I in eno enoto ALE-III, kar zahteva
skupno površino za izvedbo vezja le 6 enot. V obeh primerih se vezje izvede v 7 krmilnih
korakih.

2.3 Sočasno razvrščanje in dodeljevanje
V splošnem je reševanje zahtevnih problemov (kot je na primer tu obravnavano načrtovanje
vezij) lažje, če so le-ti razdeljeni v manjše podprobleme (npr. razvrščanje, dodeljevanje, ...),
ki jih rešujemo posamično. Zaradi soodvisnosti podproblemov temelji rešitev posameznega
podproblema na oceni delovanja naslednjega, ki pa še ni rešen. Ta odvisnost je vidna tudi pri
razvrščanju in dodeljevanju. Razvrstitev operacij v različne krmilne korake namreč močno
vpliva na kasnejšo dodelitev operacij posameznim funkcijskim enotam [1].
Optimalno razvrščenih operacij v splošnem ni mogoče tudi optimalno dodeliti posameznim
enotam. Da bi lahko operacije dodelili optimalno, je treba posamezna pravila za dodeljevanje
upoštevati že med razvrščanjem. Zato so najuspešnejši tisti algoritmi, ki hkrati izvajajo tako
razvrščanje kot dodeljevanje. Seveda so zaradi tega takšni algoritmi časovno zelo zahtevni.
Pri tovrstnem reševanju se torej srečujemo s kompromosom med kakovostjo končne rešitve
in hitrostjo, s katero je ta rešitev dobljena. Algoritem je namreč lahko zelo hiter, vendar
njegove rešitve niso nujno dobre in nasprotno.
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Problema sočasnega reševanja omenjenih soodvisnih nalog (visokonivojske sinteze) so se že
lotili nekateri avtorji:
•

Landwehr et al. [21] predlagajo reševanje problema s celoštevilčnim linearnim
programiranjem (angl. Integer Linear Programming – ILP). Postopek zagotavlja
optimalne rešitve, vendar je zaradi narave metode računsko zelo zahteven in praktično
uporaben samo za zelo majhna vezja.

•

Zhu in Gajski [49] predlagata “mehko razvrščanje”, kjer se operacije začasno
razvrstijo (tako, da se lahko izvedejo naslednje naloge sinteze), vendar se kasneje
razvrstitev posameznih operacij lahko spremeni glede na nekatere fizične lastnosti
(upoštevani so samo časovni parametri, tj. čas dostopa do pomnilnih enot in trajanje
prenosov po vodilih). Operacije so dokončno razvrščene šele po dodelitvi in povezavi
vseh enot vezja, ko so znani vsi parametri, ki lahko vplivajo na optimalnost razvrstitve.
Dejansko ne gre za pravo sočasnost pač pa za kasnejše popravljanje odmikov, ki so se
izkazali za slabe.

•

Mandal in Zimmer [23] predlagata sočasno razvrščanje in dodeljevanje z GA s
poudarkom na zmanjšanju števila povezav. V procesu optimizacije je celotno vezje
razdeljeno v posamezne bloke, ki vsebujejo funkcijsko enoto, pomnilno enoto ter
notranje povezave. Operacije so nato razvrščene, upoštevajoč enote v posameznih
blokih, dodatne globalne spominske enote in povezave, katerih število se skuša pri tem
minimizirati. Pojavlja se problem določanja ustreznih funkcijskih enot, ki bodo
zastopane v posameznem bloku in bodo zagotavljale izvajanje operacij, dodeljenih v ta
blok.

•

Kim [19] predlaga sočasen postopek, pri katerem se za vsak krmilni korak izbere niz
operacij, ki naj se izvajajo v danem koraku. Te operacije so nato povezane s
funkcijskimi enotami, spremenljivke pa s pomnilnimi enotami ob zagotavljanju čim
boljše izkoriščenosti povezovalnih enot. Pri tem temelji vrstni red izbire operacij na
njihovi pripravljenosti za izvajanje ter njihovem vplivu na število pomnilnih in
povezovalnih enot, obenem pa mora biti čim manjše tudi ocenjeno število vseh
potrebni krmilnih korakov.

•

Grajcar [11] opisuje sočasnost razvrščanja in dodeljevanja na večprocesorskem
sistemu. Bistvo postopka je GA, ki izvaja ocenjevanje posameznih dobljenih rešitev na
osnovi razvrščanje z uporabo seznama, kjer ocenjuje predvsem nekatere pomembnejše
vrednosti (vnaprej določena mesta – kritična mesta) v zapisu kromosoma.
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•

Xie in Wolf [47] opisujeta sočasnost v vstavljenem (angl. embeded) sistemu, kjer gre
za postopno razvrščanje ob upoštevanju razpoložljivih enot ter predhodno določenih
pomembnostih posameznih operacij.

•

V magistrski nalogi [26] je že nakazana smer iskanja optimalne rešitve za sočasen
postopek razvrščanja in dodeljevanja. Razvrščanje se izvaja ob upoštevanju ocene
potrebnih funkcijskih, pomnilnih in povezovalnih enot za končno izvedbo.

Navedene načine reševanja lahko opišemo tudi s prikazi na sliki 8, iz katerih je razvidno,
kakšen je potek postopka pri posameznih načinih. Ločeni stopnji (slika 8a) pri izvajanju
nalog razvrščanja in dodeljevanja imata kot posledico neoptimalen rezultat s stališča
zakasnitve vezja ter velikosti oziroma izrabljenosti enot za sestavo vezja. Primernejši je
način z iterativnim ponavljanjem (slika 8b), kjer si nalogi izmenjaje sledita, pri čemer pa se
pojavlja problem izbire operacije/enote, ki naj bo izpostavljena spremembi v posameznem
iterativnem koraku, ter v kakšnem vrstnem redu naj si spremembe sledijo. Podoben je način
z razdeljevanjem operacij v posamezne skupine (slika 8c), pri katerih pride do postopka
iterativnega izvajanja razvrščanja in dodeljevanja, le da v tem primeru zaradi manjšega
števila operacij ni težav z določanjem vrstnega reda sprememb, pojavlja pa se težava zaradi
razdeljevanja v ustrezne skupine operacij. Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je
najprimernejši način tisti, pri katerem se razvrščanje in dodeljevanje izvedeta sočasno (slika
8d), pri tem pa naj bo morebitno iterativno izboljševanje takšno, da kakovost končne rešitve
ne bo odvisna od vrstnega reda sprememb, temveč samo od učinka vseh sprememb.
Sočasnost je dosežena z uporabo algoritmov, pri katerih posamezna sprememba (razvrstitve
oziroma dodelitve) ni odvisna od druge. Do spremembe razvrstitve operacij torej pride ne
glede na to kam je operacija dodeljena in nasprotno. Šele ko sta obe spremembi izvedeni se
preveri ustreznost obeh sprememb in se jih po potrebi še dodatno popravi. Podobne
značilnosti in ugotovitve glede opisov prikazanih na sliki 8 veljajo tudi v primeru, kadar je
vrstni red razvrščanja in dodeljevanja zamenjan.
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a)

b)
razvrščanje

razvrščanje

dodeljevanje

dodeljevanje

c)
d)
razdeljevanje
razvrščanje

razvrščanje

razvrščanje

dodeljevanje

dodeljevanje

dodeljevanje

razvrščanje
in dodeljevanje

združevanje

Slika 8: Sočasno razvrščanje operacij in dodeljevanje enot
Ločeni stopnji (a) pri izvajanju nalog razvrščanja in dodeljevanja imata kot posledico
neoptimalen rezultat s stališča zakasnitve vezja ter velikosti oziroma izrabljenosti enot za sestavo
vezja. Primernejši je način z iterativnim ponavljanjem (b), kjer si nalogi izmenjaje sledita, pri
čemer pa se pojavlja problem izbire operacije/enote, ki naj bo izpostavljena spremembi v
posameznem iterativnem koraku, ter v kakšnem vrstnem redu naj si spremembe sledijo. Podoben
je način z razdeljevanjem operacij v posamezne skupine (c), pri katerih pride do postopka
iterativnega izvajanja razvrščanja in dodeljevanja, le da v tem primeru zaradi manjšega števila
operacij ni težav z določanjem vrstnega reda sprememb, pojavlja pa se težava zaradi
razdeljevanja v ustrezne skupine operacij. Iz navedenega je razvidno, da je najprimernejši način
tisti, pri katerem se razvrščanje in dodeljevanje izvedeta sočasno (d), pri tem pa naj bo morebitno
iterativno izboljševanje takšno, da kakovost končne rešitve ne bo odvisna od vrstnega reda
sprememb, temveč samo od končnega učinka vseh sprememb. Podobne značilnosti in ugotovitve
veljajo tudi v primeru, kadar je vrstni red razvrščanja in dodeljevanja ravno zamenjan.

V tem delu je opisana metoda, ki rešuje zgoraj navedeni problem s sočasnim razvrščanjem
operacij ter z dodeljevanjem enot (slika 8d). Metoda temelji na evolucijskem računanju ter
iskanju rešitve, kar ji daje še dodatno prednost glede sposobnosti določitve optimalne
rešitve.
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a)

ALE-II

1

ALE-II

2

ALE-III

10

b)

ALE-III ALE-III ALE-III

1

2

10

+
×

+

×

×

×

11

11

<
5

3

×

4

<
5

×

6

3

×

7

4

×

6

7

–
×

9

+

–

×

8

–

×

9

×

8

+

–

Slika 9: Sočasno razvrščanje in dodeljevanje s podaljšanjem zakasnitve
Dodatno znižanje cene izvedbe vezja je možno z uporabo cenejših oziroma najcenejših enot. V
prvem primeru (a) je potrebna površina 4 enote, v drugem (b) pa le 3. Vendar pa ob tem pride do
podaljšanja zakasnitve na 10 oziroma 11 krmilnih korakov.

Iz primerov, prikazanih na slikah 9 in 10, je razvidno, da je možno ceno izvedbe predhodno
obravnavanega vezja še dodatno zmanjšati. Čeprav izhajamo iz domnevno optimalnega
razvrščevalnega algoritma FDS, smo razvrstitev nekoliko spremenili ter dobili še cenejšo
izvedbo. Skupna zakasnitev vezja je v prvem primeru podaljšana (sliki 9a in 9b), v drugem
pa celo enaka izhodiščni zakasnitvi (sliki 10a in 10b). S prerazvrstitvijo posameznih
operacij, kakor je prikazano na sliki 10, smo dobili izvedbo, ki je podobna izvedbi na sliki 7
(rezultat ločenega razvrščanja in dodeljevanja), vendar jo prekaša v smislu velikosti potrebne
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površine. Namesto 6 enot je potrebno površina samo 5,5 enot, medtem ko sta zakasnitvi
vezij enaki.
ALE-I

a)

ALE-II

2

ALE-II

3

ALE-III

10

ALE-I

b)
10

+

ALE-III ALE-III ALE-III

2

3

+
1

×

1

×

×

×

×

×
11

4

<
5

4

6

5

×

×
×

7

11

×

×

<
×

7

–

6

–

9

+
8

–

9

+

8

–

Slika 10: Sočasno razvrščanje in dodeljevanje brez podaljšanja zakasnitve
Dodatno znižanje cene izvedbe vezja je možno tudi brez podaljšanja zakasnitve, vendar je treba v
tem primeru operacije prerazvrstiti. Prikazani sta izvedbi s skupno površino 6,5 enot (a) in 5,5
enot (b). V obeh primerih se vezje izvede v 7 krmilnih korakih. S prerazvrstitvijo posameznih
operacij smo dobili izvedbo, ki je podobna izvedbi na sliki 7 (rezultat ločenega razvrščanja in
dodeljevanja), vendar jo prekaša v smislu velikosti potrebne površine.
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3 AVTOMATSKI POSTOPEK ZA NAČRTOVANJE
3.1 Obstoječi sistemi
Razvitih je več različnih sistemov za načrtovanje ter optimizacijo digitalnih vezij [24, 44]. V
tem poglavju je podan kratek pregled sistemov za načrtovanje vezij z navedbami algoritmov,
ki jih sistemi uporabljajo pri razvrščanju operacij ter dodeljevanju enot. Večina sistemov,
tako spodaj naštetih kakor tudi sicer uporabnih, je sicer namenjena ozkemu krogu
uporabnikov v podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem in izdelavo integriranih vezij (prvi štirje
sistemi). Nekateri sistemi pa so komercialni in dostopni (zadnji trije sistemi) tudi širšemu
krogu uporabnikov, ki pa večinoma nimajo vpliva na njihovo delovanje, saj delujejo ti
sistemi po vnaprej določenih algoritmih. Le nekateri sistemi, kakršen je zadnje opisani
Amical, pa omogočajo vplivanje uporabnika na potek izvajanja posameznih procesov, kot
sta razvrščanje in dodeljevanje. Ta sistem je namenjen raziskovalnim skupinam.

3.1.1 AT&T: Bridge System
Sistem iz visokonivojskega opisa zgradi opis na nivoju prenosov med registri. Prevajanju ter
transformacijam sledi razvrščanje in dodeljevanje s povezovanjem. Sistem v postopku
optimizacije ločuje med začasnimi spremenljivkami in signali, s čimer lahko še dodatno
poveča učinkovitost optimizacije.
Za razvrščanje je uporabljen algoritem ASAP, medtem ko opravi dodeljevanje in
povezovanje ločeno za funkcijske, pomnilne in povezovalne enote, z uporabo algoritma
razdeljevanja klik, pri čemer skuša uporabiti za izvedbo čimmanj enot.

3.1.2 Honeywell: V-Synth System
Sistem prevede in preoblikuje VHDL-opis v obliko, kjer ima vsaka operacija samo dva
operanda, kar natančneje izraža dejanske razmere v vezju. Te operacije nato optimizira
(prevajalniške transformacije – zgibanje, odstranitev, faktorizacija, ...), jih razvrsti in jim
dodeli enote.
Razvrščanje je izvedeno s premeščanjem operacij znotraj posameznih skupin, v katerih je
vrstni red izvajanja neodvisen. Pri tem se upošteva tako sočasnost izvajanja operacij v
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skupinah, kakor tudi sočasnost izvajanja skupin. V prvem primeru v skupini ne sme biti istih
spremenljivk na strani operandov in rezultatov, v drugem primeru pa v skupini kot operand
ne sme biti uporabljena spremenljivka, ki se izračuna v drugi skupini, ki naj bi se izvajala
sočasno. Med dodeljevanjem enot je možno ročno dodeliti posamezne operacije oziroma
spremenljivke enotam, za druge pa je uporabljen algoritem razdeljevanja klik.

3.1.3 IBM: V Compiler
Sistem iz vhodnega opisa V (poceduralni jezik, podoben jeziku C) preko procesov
razvrščanja in dodeljevanja izdela opis na nivoju prenosov med registri.
Razvrščanje je izvedeno s filtrirnim algoritmom, kjer so točke grafa razvrščene glede na
podatkovne odvisnosti ter gradniške zahteve. Za dodeljevanje je uporabljen algoritem
obarvanja grafa.

3.1.4 Siemens: Synthesis System
Sistem vključuje razdeljevanje, dodeljevanje in razvrščanje. Posamezne operacije so
razdeljene v skupine, pri čemer se vse operacije v eni skupini izvajajo v isti funkcijski enoti.
Po več iteracijah se poišče razdelitev, ki zagotavlja najugodnejše razmere glede funkcijskih,
pomnilnih in povezovalnih enot. Ko so operacije razdeljene, je uporabljen še iterativni
algoritem, ki dodatno premakne posamezne operacije med skupinami, kar vpliva na
izboljšanje izvedbe. Kasneje so operacije v skupini še razvrščene, pri čemer je uporabljen
algoritem z upoštevanjem seznama, ki kot prednostno funkcijo uporabi pričakovano prostost
operacije (čas med najzgodnejšim in najkasnejšim začetkom izvajanja).

3.1.5 Cadence: Signal Processing Worksystem
Paket Cadence združuje več orodij, ki delujejo na različnih nivojih in pokrivajo vsa področja
pri procesu načrtovanja. Orodje za načrtovanje vezij za obdelavo signalov (različni filtri)
deluje na sistemskem nivoju. Orodje omogoča izdelavo geometrije vezja iz algoritmičnega
zapisa (podprti so različni jeziki za opis vezij) z uporabo hierarhičnih blokov (izvajajo
posamezne funkcije). Zaradi svoje strukture in zahtevnosti pa ta komercialni paket ne
omogoča vpogleda v vmesne stopnje pri načrtovanju oziroma v posamezne stopnje ne
moremo posegati ali jih bistveno spreminjati in prilagajati.
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3.1.6 Synopsys: Behavioral Compiler
To je visokonivojsko orodje za sintezo in vrednotenje različnih arhitektur ter hitro izdelavo
optimalne izvedbe vezja na nivoju vrat. Sistem izdela strukturni opis vezja iz izhodiščnega
funkcijskega opisa. Operacije so razvrščene na podlagi zahtev glede zakasnitev, vrste
gradnikov in vhodno/izhodnih aktivnosti. Temu sledi še dodeljevanje enot operacijam in
spremenljivkam. Tudi ta sistem ne dopušča večjih posegov uporabnika med izvajanjem.

3.1.7 TIMA: Amical
Sistem iz funkcijskega opisa, podanega v VHDL, izdela arhitekturo na nivoju prenosov
podatkov med registri. Sistem omogoča poleg avtomatskega izvajanja posameznih faz
(prevajanje, razvrščanje, dodeljevanje, povezovanje) tudi ročno posredovanje oziroma
sodelovanje pri posameznih avtomatiziranih procesih. Za razvrščanje je uporabljen algoritem
dinamičnega razvrščanja zank (angl. Dynamic Loop Scheduling – DLS), ki operacije
razvršča na podlagi zmožnosti (glede na podatkovno odvisnost) za sočasno izvajanje
posameznih operacij. V naslednjem koraku pa pride do dodeljevanja enot, kjer so
uporabljene iterativne konstrukcijske metode za optimalno dodeljevanje funkcijskih,
pomnilnih in povezovalnih enot. Bistvo in prednost vseh uporabljenih algoritmov tega
raziskovalnega sistema je, da omogočajo kombinacijo avtomatskega in ročnega izdelovanja.
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4 EVOLUCIJSKA TEHNIKA PRI OPTIMIZACIJI
Evolucijska tehnika je razširjena pri metodah za iskanje (optimalnih) rešitev na
najrazličnejših področjih. Uporabljena je na primer pri iskanjih, robustnih optimizacijah,
načrtovanju VLSI vezij, učenju strojev, ... [8, 9, 22, 30, 37]. Odločitev za izbiro te tehnike
pri našem delu pa je temeljila tudi na njeni uspešni in učinkoviti uporabi pri optimizaciji
geometrije elektromotorja, s katero smo dosegli njegov boljši izkoristek [27]. Zaradi
nedeterminističnosti je evolucijska tehnika ponekod preveč zapostavljena, vendar ji prav ta
lastnost daje prednost pri preiskovanju večkriterijskih problemov ter problemov z več
lokalnimi optimumi.
Genetski algoritmi, kot pogosto uporabljena različica evolucijske tehnike, so neposredna
optimizacijska metoda, ki temelji na mehanizmih evolucije in naravne genetike [17].
Navdihnjeni so z naravno selekcijo, ki vodi k preživetju (in nadaljnjemu razvoju) najboljšega
osebka. Uporaba verjetnostnih mehanizmov pri evolucijskih tehnikah za optimizacijo poveča
verjetnost, da najdemo globalno optimalno rešitev problemov z več spremenljivkami.
Namreč, verjetnostni mehanizmi omogočajo skoke iz lokalnih optimumov (glej sliko 11), v
katere se ujamejo številni drugi algoritmi.
a)

b)

zakasnitev

zakasnitev

optimalna
izvedba

lokalni
minimum
globalni
minimum

velikost

velikost

Slika 11: Razmerje med zakasnitvijo in velikostjo
Pri načrtovanju se soočamo z iskanjem ugodnega razmerja med zakasnitvijo celotnega vezja in
njegovo velikostjo. V idealnih razmerah (a) je zakasnitev monotono padajoča funkcija velikosti.
Zato zlahka poiščemo točko, kjer z nadaljnjim večanjem velikosti ne zmanjšujemo več
zakasnitve. V dejanskih razmerah (b) pa je ta krivulja razgibana ter vsebuje tako globalen kakor
tudi lokalne optimume. Uporaba verjetnostnih mehanizmov za optimizacijo poveča verjetnost, da
najdemo globalno optimalno rešitev problemov z več spremenljivkami. Namreč, verjetnostni
mehanizmi omogočajo skoke iz lokalnih optimumov, v katere se ujamejo številni drugi algoritmi.
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V primerjavi z drugimi metodami so najbolj izrazite prednosti evolucijskega računanja:
•

delovanje s kodiranimi in ne z navadnimi spremenljivkami

•

sočasno iskanje množice rešitev in ne le ene same rešitve

•

vrednotenje z uporabo sposobnostne funkcije in ne z drugimi parametri

•

uporaba verjetnostnih namesto determinističnih operatorjev.

Mnoge nelinearne optimizacijske tehnike so namreč računsko prezahtevne ali pa se zlahka
ujamejo v lokalni optimum [17].

4.1 Biološko ozadje
Za dobro oziroma lažje razumevanje delovanja GA je treba poznati analogijo med
“resničnim svetom” in “računalniško simulacijo” [8]:
•

razviti so na osnovi dogajanj v naravi, kjer se živa bitja razvijajo evolucijsko

•

vsaka rešitev problema je označena kot osebek

•

osebek je opisan s kromosomom – nizom znakov (genotip – skupek značilnosti, gen –
posamezna značilnost)

•

skupina osebkov se imenuje populacija

•

vsak osebek ima določeno sposobnost (zmožnost preživetja), ki je določena s
sposobnostno funkcijo (pomeni normirano cenovno funkcijo)

•

osebki v populaciji se razmnožujejo – pri tem pride do zamenjave genotipov izbranih
parov staršev

•

osebek je izbran za sodelovanje pri razmnoževanju na podlagi svoje sposobnosti
(prednost pri izbiri imajo osebki z večjo sposobnostjo) – v naravi se to izraža s
“preživetjem močnejšega”, torej tistega, ki je bolje prilagojen na življenjsko okolje (je
sposoben preživeti in se razmnoževati)

•

nov osebek je izdelan na podlagi križanja (križanje kromosomov), ko se značilnosti
potomca določijo z izmenjavo posameznih lastnosti obeh staršev (izmenjajo se
posamezni geni v kromosomih)

•

zaradi različnih zunanjih vplivov prihaja do mutacij – naključnih sprememb v dednem
zapisu - kromosomu, ki povzročijo pri osebku pojav značilnosti, kakršnih starša nimata

•

zaradi vpliva variacij se na nekem področju pojavi nova lastnost – podobno je ob
priselitvi osebka iz neke druge populacije, saj s seboj prinese lastnosti, ki so tam bolj
izražene, v dani populaciji pa jih ni oziroma niso tako izrazite.
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Slika 12: Evolucija
Genetski algoritem temelji na zakonih naravne selekcije in genetike. V vsaki iteraciji se v
populaciji izvaja razmnoževanje, na njene člane pa vplivajo genetski operatorji. Sposobnejši
osebki imajo večjo možnost za udeležbo pri nastajanju nove generacije osebkov. Pri
razmnoževanju se tako poveča število boljših članov populacije in zmanjša (ali pa celo izniči)
število slabših osebkov. Pri križanju pride pri naključno izbranih parih do zamenjave posameznih
delov kromosomov ter nastanka dveh novih potomcev. Kasneje lahko mutacija in variacija še
dodatno spremenita nize z naključno zamenjavo nekaterih vrednosti v nizu. Mutacija skrbi, da ne
pride do nepovratnih izgub uspešnih vzorcev v nizu, variacija pa poskrbi za občasne prenose
lastnosti na področja, kjer se le-te ne pojavljajo.

4.2 Metodologija
GA temelji torej na zakonih naravne selekcije in genetike. V vsaki iteraciji se v populaciji
izvaja razmnoževanje, na njene člane pa vplivajo genetski operatorji. Sposobnejši osebki
imajo večjo možnost za udeležbo pri nastajanju nove generacije osebkov. Pri razmnoževanju
se tako poveča število boljših članov populacije in zmanjša (ali pa celo izniči) število
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slabših. Na populacijo vplivajo še genetski operatorji, križanje, mutacija in variacija. Pri
križanju pride pri naključno izbranih parih do zamenjave posameznih delov kromosomov ter
nastanka dveh novih potomcev. Kasneje lahko mutacija in variacija še dodatno spremenita
nize z naključno zamenjavo nekaterih vrednosti v nizu. Mutacija skrbi, da ne pride do
nepovratnih izgub uspešnih vzorcev v nizu, variacija pa poskrbi za občasne prenose lastnosti
na področja, kjer se le-te ne pojavljajo.
Generičen genetski algoritem je predstavljen s simboličnim algoritmom na sliki 13.
Kodiranje()
Nastavitev(pop)
while pogoji za nadaljevanje do
IzborInRazmnoževanje(gen)
Križanje(pk)
Mutacija(pm)
Variacija(pv)

endwhile

Slika 13: Simbolični zapis generičnega genetskega algoritma
Potem ko je problem ustrezno zakodiran in izdelana začetna populacija, se v posameznih
zaporednih generacijah osebki razmnožujejo, medtem ko nanje vplivajo genetski operatorji
(križanje, mutacija, variacija).

Za delovanje osnovnega GA je značilnih pet bistvenih sestavin:
•

kodirana predstavitev osebka (kodiranje)

•

način za izdelavo začetne populacije (nastavitev)

•

vrednotenje, ki določa učinkovitost osebkov (sposobnost, izbor)

•

genetski operatorji, ki vplivajo na potomce (elitizem, sheme, dominanca, križanje,
mutacija, variacija)

•

pogoji delovanja (parametri algoritma, konvergenca).

V vsaki iteraciji GA je zgrajena nova populacija. GA, ki zamenja celotno populacijo z novo,
se imenuje generacijski GA. Tisti, ki zamenja samo del nizov, pa je stabilni GA. Pri tem
novi nizi zamenjajo najslabše (tiste z najnižjo vrednostjo sposobnosti), uporabljeno pa je tudi
načelo elitizma, ki omogoča ohranjanje ter dominiranje zelo dobrih nizov. Zaradi vpliva
elitizma so populacije lahko velike, sorazmerno večje pa so tudi verjetnosti križanja,
mutacije in variacije.
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4.3 Značilnosti
Delovanje GA si lahko predstavljamo kot uravnoteženo kombinacijo raziskovanja novih
področij v iskalnem prostoru ter izkoriščanja že znanih področij. Za to je treba uporabljati
ustrezne parametre:
•

število generacij gen je število iteracij pri iskanju ustreznih rešitev

•

velikost populacije pop je število rešitev v vsakem generacijskem ciklu

•

verjetnost križanja pk je verjetnost, da pride do zamenjave kromosomov v paru

•

verjetnost mutacije pm je verjetnost zamenjave bita v kromosomu

•

verjetnost variacije pv je verjetnost zamenjave para bitov v kromosomu

•

ustavitveni pogoj določa število generacijskih ciklov oziroma stopnjo konvergence.

Ti parametri so medsebojno nelinearno povezani, zato jih ne moremo posamično
optimizirati, temveč je treba poiskati ustrezno kombinacijo. Pri izbiri parametrov je treba
smiselno upoštevati naslednja dejstva [38]:
•

večja populacija povečuje njeno raznolikost, in manjša možnost prezgodnje
konvergence v lokalni optimum, vendar poveča čas, potreben za konvergenco v
optimum

•

večja verjetnost križanja poveča spreminjanje nizov, vendar poveča tudi izgubo dobrih
nizov, kar poveča čas, potreben za konvergenco

•

večja verjetnost mutacije in variacije pretvarja genetsko spreminjanje v naključno
spreminjanje, vendar tudi pomaga pri ponovnem uvajanju izgubljenih vzorcev
(kombinacij v nizu).

Priporočene vrednosti posameznih parametrov se razlikujejo glede na velikost in zahtevnost
problema. Zato je v literaturi [2, 25] navedenih nekaj primerov nastavitev algoritma za
različne velikosti problema, v [29] pa je podana tudi podrobnejša analiza, ki upošteva tako
velikost kakor tudi zahtevnost posameznih problemov:
•

10 < gen < 100

•

30 < pop < 200

•

0,5 % < pk < 1 %

•

0,001 % < pm < 0,05 %

•

0,001 % < pv < 0,05 %.

Pomemben parameter delovanja algoritma je ustavitveni pogoj, ki je lahko izražen tudi kot
konvergenca – rešitev doseže želeno ceno (sposobnost). Konvergenca nam pove, ali se
stečejo in kam se stečejo rešitve (večina rešitev) danega problema, dinamika konvergence pa
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pove, kako hitro algoritem konvergira [2]. Na oboje vplivamo z več dejavniki, in sicer z
izbiro generacijskega oziroma stabilnega GA, s spreminjanjem velikosti populacije in z
iskanjem vsaj ene rešitve ali pa vseh (večine) rešitev.

4.4 Koraki evolucijskega računanja
Podrobnejša predstavitev posameznih korakov pri postopku evolucijskega računanja je bila
podana že v [26], zato so tu ti koraki opisani le na kratko, poudarjene pa so nekatere njihove
bistvene značilnosti.

4.4.1 Nastavitev
Sestava začetne populacije (začetni pogoj) ima zelo pomembno vlogo, saj vpliva na hitrost
konvergence in s tem na učinkovitost algoritma.
Načini izdelave začetne populacije so različni. Tudi če je začetna populacija sestavljena iz
naključno dobljenih rešitev, bo v končni fazi GA pogosto našel ustreznejšo rešitev. V tem se
izraža njegova dodatna kakovost. V industrijskih aplikacijah pa je za začetno populacijo
primerneje uporabiti utežene naključne rešitve, rešitve kakšnih preprostih algoritmov ali pa
ročno dobljene rešitve problema.

4.4.2 Kodiranje
Pomemben korak v GA je kodiranje spremenljivk. Način kodiranja je odvisen od narave
problema. Rešitve so lahko predstavljene kot binarna ali desetiška (cela ali realna) števila. V
splošnem je uporabljen kodirni mehanizem, ki preslika rešitev v enoznačno binarno število
(kromosom, sestavljen iz ničel in enic). V primerih, ko gre za preslikanje realnih vrednosti,
je treba le-te sprva pretvoriti v celoštevilske vrednosti, te pa naprej v binarne. Včasih pa
lahko zaradi narave problema uporabimo pri kodiranju kar cela števila, realna števila ali
vektorje ter ustrezno sestavimo kromosom (slika 14).
V splošnem algoritmu je uporabljeno samo binarno kodiranje, saj ga je lažje razumeti s
stališča križanja in mutacije, kjer se izmenjujejo in zamenjujejo posamezni deli
kromosomov. Pogosto pa imamo opravka z realnimi spremenljivkami, ki jih zato skaliramo
do želene decimalne natančnosti ter celoštevilski del zakodiramo s stalnim številom bitov.
Problem, ki se pojavi pri kodiranju celoštevilskih (in realnih) vrednosti, je Hammingova
razdalja, ki je razlika med dvema sosednjima celima številoma. Če binarni števili 011 in 100
pomenita decimalni 3 ter 4, se morajo sočasno spremeniti vsi biti, če želimo vrednost
povečati ali pomanjšati za 1 (Hammingova razdalja je 3). Problem se pojavlja predvsem pri
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križanju in mutaciji, kjer je treba ustrezno upoštevati način kodiranja. Grayeva koda
(spremenjen način binarnega kodiranja) omogoča, da je Hammingova razdalja vedno
kvečjemu 1, vendar pa lahko pride do problemov na drugih nivojih računanja. Rezultat
kodiranja je torej problemsko neodvisna predstavitev osebkov v obliki nizov.
⇒

0

0

0

1

1

1

1

1

b) 0,0625 in 0,8750 ⇒

0

0

0

1

1

1

1
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Slika 14: Kodiranje
Prikazane so različne vrste kodiranj. Pri binarnem kodiranju (a) so vsi biti enakovredni, zato
lahko niz prekinemo na kateremkoli mestu, vendar lahko pri tovrstnem kodiranju prihaja do
velikih sprememb pri mutacijah ob spremembi enega bita (zaradi Hammingove razdalje),
obenem pa s spreminjanjem dobivamo bolj raznolike osebke. Pri binarnem kodiranju s
skaliranjem (b) je vsako število skalirano na ustrezen interval ter predstavljeno z enakim
številom bitov. Pri celoštevilskem oziroma realnem kodiranju (c), ki je bolj primerno za
probleme, kjer v rešitvi ne morejo nastopati enaka števila (npr. razvrstitev), je število zapisano
nepretvorjeno, zato pri prekinjanju niza ostane število nespremenjeno. V zadnjem primeru
prihaja pri križanju samo do zamenjave posameznih števil, medtem ko pri binarnem kodiranju
lahko križamo tudi sredi zapisa števila.

Zaradi izbora napačnega načina kodiranja lahko ob delovanju genetskih operatorjev nekateri
osebki predstavljajo nemogoče izvedbe. V takšnem primeru je treba:
•

ali izbrati drugačen način kodiranja oziroma predstavitve lastnosti

•

ali vpeljati operator popravljanja, ki odpravi (popravi) neustrezna stanja v kodiranem
zapisu osebka.

4.4.3 Sposobnost
Sposobnostna funkcija omogoča ovrednotenje posameznih osebkov, predstavljenih s
kromosomi. Ta funkcija normira različne cenovne funkcije na interval med 0 in 1.
Normiranje je potrebno zaradi možnosti obravnavanja različnih zvrsti problemov z eno samo
izvedbo GA. Takšna normirana vrednost pomeni sposobnost osebka, na podlagi katere so
osebki izbrani pri razmnoževanju. Sposobnost torej pove, kako dober je osebek.

4.4.4 Izbor
Izbor je naravni mehanizem preživetja najmočnejšega. Preživijo dobri osebki, medtem ko
slabi izginjajo. Sposobnejši imajo namreč več potomcev (naslednikov), kar daje večje
možnosti za ohranitev njihovih lastnosti v naslednjih generacijah.
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Najenostavnejši način je naključni izbor, ki pa zaradi nerealnih dogajanj ni pogosto
uporabljen.
V modelu izbora z ruletnim kolesom ima vsak osebek i s sposobnostjo si dodeljen predel
(krožni lok) na ruletnem kolesu, ki je enak 2πsi/sΣ . Pri tem je sΣ vrednost vseh sposobnosti v
populaciji. Osebek je izbran za sodelovanje v naslednji generaciji, če je naključno število z
intervala [0, 2π] enako številu na izseku tega niza. Algoritem izbira osebke, dokler ne izdela
vseh potrebnih parov za naslednjo generacijo. Ta način izbire lahko vnese velike napake pri
končnem številu naslednikov posameznega osebka v primerjavi s pričakovanim številom
naslednikov. Števili se ujemata samo pri zelo velikih populacijah.
V proporcionalnem modelu izbora je osebku i dodeljenih si/ s naslednikov, pri čemer je s
povprečna sposobnost v populaciji. Osebki, ki imajo sposobnost večjo od povprečja (si> s ),
imajo dodeljenih več naslednikov, tisti z manjšo sposobnostjo pa manj ali sploh nobenega.
Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost so ob koncu vse vrednosti še ustrezno
zaokrožene.
Način za izogibanje problemom, ki izvirajo iz nedoslednosti proporcionalne metode, je izbor
s položajem na lestvici. Sama vrednost sposobnosti tu ne vpliva na število dodeljenih
naslednikov osebka, temveč je število naslednikov določeno z uvrstitvijo na lestvici. Zaradi
tega tudi ni treba s sposobnostno funkcijo preslikati vrednosti cenovne funkcije na interval
[0,1], saj je treba osebke samo relativno razvrstiti od najprimernejšega do najmanj
primernega. Seveda pa ima tak način svoje prednosti (ni težav s konvergenco) in
pomanjkljivosti (včasih je kljub vsemu dobro vedeti, za koliko je nek osebek boljši od
drugega).
Naslednja metoda je metoda tekmovalnega izbora, kjer mora osebek zmagati v
“tekmovanju” z naključno izbranimi osebkom. V nadaljnje tekmovanje se uvrstijo samo
zmagovalci medsebojnih “dvobojev”. Prednost te metode je, da ni treba dvakrat pregledati
celotne populacije (za izračun povprečne vrednosti in izračun pričakovanega števila
naslednikov za vsakega posameznika) ter ni treba razvrščati vseh osebkov kakor pri metodi s
položajem na lestvici.

4.4.5 Križanje
Iz populacije so izbrani naključni pari osebkov in izpostavljeni križanju. Če je l dolžina
kromosoma, izbere algoritem naključno število (točko križanja) med 1 in l-1. Del obeh
kromosomov od izbrane točke dalje se nato, na istoležnih mestih, zamenja, govorimo o
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enotočkovnem križanju. Vse točke na intervalu 1 do l-1 so izbrane z enako verjetnostjo.
Vendar pa lahko ostaneta kromosoma nespremenjena, saj dejansko pride do zamenjave z
verjetnostjo križanja pk, ki pa je praviloma precej visoka.
Ponavadi sta točki, ki določata, kateri del kromosomov se zamenja, dve, takrat govorimo o
dvotočkovnem križanju. Pri dveh točkah se izbere odsek na kromosomu, ki se zamenja, s
čimer se izognemo zamenjavi samo zadnjega bita, kar se lahko zgodi pri križanju z eno samo
točko.
Pri večtočkovnem križanju je vsak kromosom s k točkami razdeljen na k+1 segmentov. Med
dvema kromosomoma se nato izmenjujoče zamenjajo odseki.
Enolično križanje izmenjuje posamezne bite. Vsak bit je zamenjan z neko verjetnostjo in je
neodvisen od zamenjave drugih bitov v kromosomu.
Tehnike križanja lahko razdelimo glede na pozicijsko in distribucijsko pristranskost.
Pozicijska pristranskost je pri križanju, kjer je verjetnost, da se bit zamenja, odvisna od
njegovega položaja v kromosomu (točkovno križanje), medtem ko se distribucijska
pristranskost nanaša na število zamenjanih bitov v kromosomu (enolično križanje).
Pri odločanju za vrsto križanja je pomembna tudi izkustveno ugotovljena odvisnost med
velikostjo populacije in vrsto križanja. Enolično križanje je primernejše za majhne
populacije (zagotavlja več raznolikosti v majhni populaciji), medtem ko je pri večjih
populacijah primernejše dvotočkovno križanje (velika populacija je že sama po sebi dovolj
raznolika).

4.4.6 Mutacija
Mutacija bita v binarno zapisanem kromosomu spremeni vrednost iz 0 v 1 ali nasprotno, pri
čemer verjetnost mutacije pm določa verjetnost spremembe bita. Pri tem je mutacija pri
posameznem bitu neodvisna od mutacij pri drugih bitih. Mutacija skrbi, da ne pride do
nepovratnih izgub uspešnih vzorcev v kromosomu. V primeru ko bi imeli na določenem
mestu v kromosomu vsi osebki 0, nikdar ne bi dobili 1 samo s križanjem, čeprav bi 1 na
tistem mestu pomenila idealno rešitev. S tem mutacija poskrbi, da se optimizacija ne ustavi v
kakšnem lokalnem optimumu.
Pri nebinarnih zapisih kromosomov mora mutacija upoštevati uporabljeno kodiranje ter
kromosom ustrezno spremeniti.
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a) osebek cena sposobnost
A
B
C
D

14
3
2
1

0,70
0,15
0,10
0,05

naključni
1
0
1
2

število naslednikov
ruletni proporcionalni lestvica
2
3
2
1
1
1
0
0
1
1
0
0

tekmovalni
1
2
1
0

b) enotočkovno
A
B

0
1

0
0

1
0

1
1

1
0

1
0

⇒

A'
B'

0
1

0
0

0
1

1
1

1
0

1
1

0
1

0
1

1
1

1
0

1
1

1
0

1
0

⇒

A'
B'

0
1

0
0

1
0

1
1

1
0

1
1

1
0

1
0

0
1

1
1

1
0

1
1

1
0

1
0

⇒

A'
B'

0
1

0
0

0
1

1
1

0
1

1
1

1
0

0
1

↑

↑

0
1

1
1
↑

dvotočkovno
A
B

0
1

0
0

0
1

↑
enolično
A
B

0
1

↑
0
0

↑

↑

c)

A
B

0
1

0
0

0
1

1
1

1
0

1
1

1
0

1
0

⇒

A'
B'

0
0

0
0

1
1

1
0

1
0

0
1

1
0

1
1

d)

A
B

0
1

0
0

0
1

1
1

1
0

1
1

1
0

1
0

⇒

A'
B'

0
1

0
0

1
1

1
0

1
0

1
1

1
1

0
0

Slika 15: Genetski operatorji – izbor, križanje, mutacija, variacija
Prikazan je vpliv različnih vrst izbora (a), iz katerega je razviden način določitve števila
naslednikov posameznega osebka. Podobno je lahko na več načinov, med osebkoma A in B,
izvedeno križanje (b), saj je le-to enotočkovno, dvotočkovno oziroma enolično, kar posledično
pripelje k različnemu načinu izmenjave nizov (različni potomci A' in B'). Medtem ko mutacija (c)
spremeni vrednosti v nekaterih bitih, pri binarno zapisanem kromosomu pa variacija (d) zamenja
vrednosti dveh bitov v kromosomu.

4.4.7 Variacija
Variacija bitov v binarno zapisanem kromosomu zamenja naključno izbrane pare bitov, pri
čemer verjetnost variacije pv določa verjetnost zamenjave. Pri tem je variacija pri
posameznem paru bitov neodvisne od variacij pri drugih parih. Variacija skrbi, da z
zamenjavo pride do popolnoma novih vzorcev v kromosomu, ki jih s križanjem ne bi
dosegli, ker noben od kromosomov nima ustreznih vrednosti, z mutacijo pa bi trajalo
predolgo oziroma bi morala biti verjetnost mutacije prevelika, da bi tako hitro prihajalo do
ustreznih sprememb. Tako kot mutacija tudi variacija skrbi, da se optimizacija ne ustavi v
kakšnem lokalnem optimumu.
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4.4.8 Elitizem
Elitizem skrbi, da nekatere zelo dobre rešitve vedno sodelujejo pri tvorbi naslednje
generacije. Tako dosežemo, da se dobre rešitve ne izgubijo ter na neki način tudi vodimo
iskanje v smeri želenih rešitev. S tem vplivamo tudi na konvergenco algoritma.

4.4.9 Shema
Shema opisuje nize s podobnostmi na določenih mestih. Z njimi lahko določamo (podobno
kot z elitizmom) smer razvoja nizov.
Pri binarnem zapisu kromosomov lahko nastopajo v shemi biti {0,1,*}. Shema tako
predstavlja vse tiste osebke, ki se ujemajo v lastnosti, predstavljenih z biti, različnimi od *
(npr. shema *1*0 označuje nize: 0100, 1100, 0110 in 1110). Stopnjo sheme predstavlja
število nespremenljivih bitov (ničel in enic) v shemi (za primer **10**1* je stopnja 3),
dolžina sheme pa je razdalja med prvim in zadnjim nespremenljivim bitom v shemi (za
primer **10**1* je dolžina 4). Sposobnost sheme v populaciji je povprečna vrednost
sposobnosti vseh nizov v populaciji, ki ustrezajo shemi.
Da bo imela shema eksponentno veliko predstavnikov v kasnejših populacijah, mora biti
kratka, nizke stopnje in nadpovprečno sposobna. Seveda pa je ta eksponentna rast omejena z
velikostjo populacije.

4.4.10 Dominanca
V primeru da je eden izmed osebkov pomembnejši, postane njegov kromosom pri križanju
dominanten. To pomeni, da ima njegov zapis prednost pred drugim v paru. Tako dobi pri
križanju nov zapis samo podrejeni kromosom, medtem ko dominanten ostane nespremenjen.
Kadar moramo ustreznost zamenjave preverjati, lahko izberemo enega od kromosomov za
dominantnega. Tako nastane naslednik iz dominantnega osebka, kateremu se dodajo podatki
iz podrejenega samo, če so v okviru omejitev, ki jih dani problem zahteva (npr. pri
razvrščanju je lahko operacija razvrščena samo v določeno časovno okno).

4.5 Evolucijsko računanje z neodvisnim GA
Prednost t. i. neodvisnega GA [12] v primerjavi z osnovnim je v tem, da ni treba nastavljati
posameznih verjetnostnih parametrov – velikost populacije ter verjetnosti delovanja
genetskih operatorjev se določajo samodejno glede na potek in hitrost napredovanja
optimizacije.
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4.5.1 Nastavitev
Če je kromosom, ki predstavlja določeno rešitev, velik, je temu primerno večja tudi velikost
populacije, saj je potrebno zagotoviti bistveno več raznolikih kromosomov, da bo lahko
sočasno preiskan čim večji prostor možnih rešitev. Velikost populacije je torej premo
sorazmerna velikosti kromosoma oziroma zahtevnosti problema.

4.5.2 Križanje
Križanje je izvedeno tako, da gresta izmed dveh osebkov, udeleženih pri križanju, ter njunih
potomcev, nastalih s križanjem, v naslednjo generacijo samo dva. Vsi štirje so razvrščeni
glede na sposobnost, v nadaljnjo generacijo pa se uvrstita prvo- in tretje-uvrščeni. Prvo
uvrščeni se uvrsti zato, ker je najboljši, tretje-uvrščeni pa zato, da se poveča verjetnost
uvrstitve enega izmed potomcev. Če sta namreč starša dobra, je verjetnejše, da bo prišlo ob
prvi spremembi do nižje sposobnosti potomcev, ki bosta zato uvrščena na tretje in četrto
mesto. Če pa bo vsaj eden izmed potomcev zelo dober, se bo poleg njega naprej uvrstil še
eden od staršev ali pa celo tudi drugi potomec.

4.5.3 Mutacija
Do mutacije prihaja predvsem pri tistih kromosomih, ki predstavljajo osebke s slabo
sposobnostjo. Do mutacije pride pri tistih bitih, ki imajo v celotni populaciji relativno
največji delež enakih vrednosti. S tem poskuša algoritem pri slabih osebkih spremeniti tiste
lastnosti, ki se že pojavljajo pri drugih, boljših osebkih in preusmeriti iskanje v drugo smer
ter tako povzročiti iskanje boljših osebkov s spremenjeno lastnostjo. V primeru dobrih
osebkov pa pride do mutacije pri posameznem bitu v kromosomu v primeru, če je vrednost
bita drugačna od večine boljših osebkov v populaciji. S tem je zagotovljena hitrejša
konvergenca v sklepnih korakih optimizacije.

4.5.4 Variacija
Variacija oziroma zamenjava vrednosti dveh bitov se izvede v primeru, če ima večina
osebkov v populaciji vrednost enega izmed dveh bitov enako, medtem ko vrednost drugega v
populaciji na danem mestu v kromosomu ni pogosta.
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5 IZBOLJŠAVA POSTOPKA NAČRTOVANJA
5.1 Posplošena predstavitev načrtovanja
Glede na predstavljena dejstva v prejšnjih poglavjih, sem zasnovali metodo, ki na podlagi
evolucijske optimizacije izvaja del postopka načrtovanja integriranega vezja.
Bistvena dela (zahtevna in odločilna) visokonivojske sinteze, razvrščanje operacij in
dodeljevanje enot sta izvedena sočasno. S tem se izognemo problemom, ki se pojavljajo
zaradi izključujočih se zahtev obeh nalog.
Sočasnost omenjenih nalog je vpeljana na preprost način preko evolucijske optimizacije. Pri
tem je enostavno (z osnovnimi algoritmi) razvrščeno ter dodeljeno vezje spremenjeno z
uporabo transformacij, katerih razsežnost ter učinkovitost sta verjetnostno odvisni.
GA namreč zagotavlja iskanje (in odkritje) optimalne rešitve danega problema samo s
spreminjanjem kodiranega zapisa problema. Zapis je spreminjan zaradi delovanja genetskih
operatorjev na podlagi informacije o učinkovitosti posameznih rešitev ter raznolikosti vseh
rešitev. Bolj kot so rešitve raznolike ter manjša kot je njihova učinkovitost, bolj intenzivno je
iskanje boljših rešitev. Pri tem pa v okviru optimizacije ni treba poznati mehanizmov za
ustreznost in pomena sprememb (ni treba poznati moči posamezne spremembe), ki jih
izvajajo genetski operatorji, temveč je potrebno le ugotoviti ustreznost in učinkovitost
posamezne rešitve, ki je bila izpostavljena spremembam.
Iz navedenega izhaja, da je treba za uspeh optimizacije ustrezno zapisati problem, vpeljati
učinkovite načine spreminjanja zapisa ter znati pravilno oceniti posamezen spremenjen
zapis.

5.2 Ustreznost evolucijskega načina
Pri odločitvi za vrsto optimizacije je treba upoštevati tudi njeno konvergenčno sposobnost.
Da je evolucijski način ustrezen, še posebej ob uporabi principa elitizma, je predstavljeno v
mnogih delih, ki obravnavajo evolucijske algoritme, na primer v [48].
Ustreznost evolucijskega iskanja optimalnih rešitev lahko opišemo z uporabo shem ter
njihovimi lastnostmi. Shema prikazuje podobnost posameznih lastnosti osebkov. Z njo lahko
določamo smer iskanje osebkov, če želimo vnaprej določiti vrednost določenih spremenljivk,
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ali pa vidimo kako iskanje napreduje in v katero smer se razvija, če zgolj sledimo pojavnosti
shem znotraj posameznih rešitev [46].
Pri binarnem zapisu kromosomov nastopajo v shemi Hi trije znaki {0,1,*}. Shema
predstavlja vse tiste osebke, ki se ujemajo v vseh delih zapisa kromosoma, različnih od * –
imajo enako lastnost (slika 16). Stopnja sheme o(H) je število fiksnih znakov – znanih
lastnosti (ničel in enic) v shemi (v primeru **10**1* je stopnja 3), dolžina sheme δ(H) pa je
razdalja med prvim in zadnjim fiksnim znakom v shemi (v primeru **10**1* je dolžina 4).
Sposobnost sheme v populaciji je povprečna vrednost sposobnosti vseh osebkov v
populaciji, ki ustrezajo shemi.
V našem primeru je shema določena s časom začetka izvajanja operacij na kritični poti ter
cenejšimi (manjšimi) enotami za izvajanje operacij. Operacije na kritični poti se morajo
namreč izvajati vedno takoj, ko so na voljo vsi njihovi vhodni podatki, s čimer dosežemo
najkrajšo možno zakasnitev vezja, obenem pa mora biti vezje realizirano s čim cenejšimi
enotami, da tako zadostimo zahtevi po čim manjši površini, potrebni za izdelavo vezja.

populacija

{

shema

i1
1
0
1
0
*

i2
1
1
0
1
*

i3
1
1
1
1
1

i4
0
0
0
0
0

i5
0
1
0
1
*

i6
1
0
0
0
*

i7
1
1
1
1
1

i8
0
0
0
1
*

dolžina δ(H) = i7 - i3 = 4
stopnja o(H) = 3
Slika 16: Sheme
Shema predstavlja vse tiste osebke, ki se ujemajo v vseh delih zapisa kromosoma, različnih od *
– imajo enako lastnost. Stopnja sheme o(H) je število fiksnih znakov – znanih lastnosti (ničel in
enic) v shemi, dolžina sheme δ(H) pa je razdalja med prvim in zadnjim fiksnim znakom v shemi.

Dani naj bosta populacija z n osebki in shema H. V času t je v populaciji število osebkov s
shemo H enako
s(H,t)

(1)

Ker je osebek i, ki ima sposobnost fi, izbran za razmnoževanje z verjetnostjo
pi =

fi
f

(2)

kjer je f povprečna vrednost sposobnosti vseh osebkov v populaciji
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f =

1
n

n

∑f

(3)

j

j =1

potem je v času t+1 pričakovano število osebkov s shemo H enako:
s ( H , t + 1) = s ( H , t )

fH
f

(4)

kjer je f H povprečna sposobnost osebkov s shemo H:
fH =

n
1
∑ fj
s ( H , t ) j =1

(5)

j∈H

Vendar pa operatorji križanja, mutacije in variacije spreminjajo sheme. Jih bodisi rušijo ali
gradijo. Naj bodo pk, pm in pv verjetnosti križanja, mutacije in variacije, ps,k, ps,m in ps,v pa
verjetnosti, da se shema obdrži po križanju, mutaciji in variaciji, potem je pričakovano
število osebkov s shemo H v času t+1 enako:
s ( H , t + 1) = s ( H , t )

fH
p s , k p s , m p s ,v
f

(6)

Verjetnost (njena spodnja meja), da se shema H obdrži po križanju, je enaka:

p s ,k ≥ 1 − p k

δ (H )
L −1

(7)

kjer je L število genov in δ(H) dolžina sheme. Verjetnost se zmanjša pri večjih verjetnostih
križanja, večjih dolžinah sheme, ki so bolj izpostavljene temu, da pride točka križanja ravno
v nizu, ki določa shemo, obenem pa večja dolžina kromosoma zagotavlja večjo odpornost
sheme za spremembo, saj je verjetnejše, da bo točka križanja postavljena zunaj niza sheme.
Mutacija in variacija vplivata na shemo H pri vsakem izmed o(H) fiksnih bitov. Verjetnost,
da se posamezno fiksno mesto obdrži po mutaciji, je:
1 - pm

(8)

in podobno je verjetnost, da se obdrži po variaciji enaka:
1 - 2pv

(9)

saj je lahko pri postopku variiranja posamezen bit izbran in zamenjan dvakrat (v povprečju).
Prvič bit sodeluje v zamenjavi takrat, ko je njemu izbran par, drugič pa takrat, ko je bit
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izbran za par drugemu. Seveda je lahko izbran za par drugemu tudi večkrat, vendar v
povprečju vseh bitov je vsak izbran za par drugemu natanko enkrat.
Verjetnost, da se obdrži shema H po mutaciji je:
p s ,m ≥ (1 − p m ) o ( H )

(10)

saj mutacija vpliva na vsakega izmed fiksnih bitov. Manjša kot je verjetnost mutacija pm in
manjša kot je stopnja sheme o(H), bolj verjetno je, da se bo shema ohranila. Podobno velja
tudi za vpliv variacije.
Izraz (1 − x) y razvijemo v potenčno vrsto:
(1 − x) y = 1 − yx +

y ( y − 1) 2
y ( y − 1) L ( y − n + 1) n
x − L (±1) n
x +L
2!
n!

(11)

ki jo za majhne vrednosti x zapišemo kot
(1 − x) y ≈ 1 − yx

(12)

Torej velja za majhne verjetnosti mutacije in variacije (kar ponavadi so):
ps,m ≈ 1 - pm o(H)

(13)

ps,v ≈ 1 – 2 pv o(H)

(14)

oziroma

Upoštevaje enačbo (6) ter vse genetske operatorje, dobimo pričakovano število osebkov s
shemo H v času t+1, ki je enako:
s ( H , t + 1) ≥ s ( H , t )

fH
δ (H )
(1 − p k
)(1 − p m o( H ))(1 − 2 p v o( H ))
L −1
f

(15)

v razstavljeni obliki pa:

fH
δ (H )
(1 − p k
− p m o( H ) − 2 p v o( H ) +
L −1
f
δ (H )
δ (H )
+ pk pm
o( H ) + 2 p k p v
o( H ) + 2 p m p v o( H ) 2 +
L −1
L −1
δ (H )
− 2 p k p m p v o( H ) 2
)
L −1

s ( H , t + 1) ≥ s ( H , t )

(16)

ali poenostavljeno:
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s ( H , t + 1) ≥ s ( H , t )

fH 
δ (H )

− p m o( H ) − 2 p v o( H ) 
1 − p k
L −1
f 


(17)

pri čemer smo zanemarili člene višjega reda, saj imajo na končno vrednost le neznaten vpliv.
Število osebkov z določeno shemo s časom narašča premo sorazmerno z relativno
sposobnostjo in obratno sorazmerno z dolžino sheme ter njeno stopnjo.
Ob upoštevanju enačbe (17) ter dejstva, da je shema H lahko zaradi svoje sposobnosti
f H = f + bf uspešnejša za delež b (b>0) vseh povprečnih sposobnosti od drugih shem

(postane dominantna), je pričakovano število shem H v času t+1 enako:
s ( H , t + 1) ≥ s ( H , t )

f + bf 
δ (H )

− p m o( H ) − 2 p v o( H ) 
1 − p k
L −1
f 


(18)

Po poenostavitvi zgornje enačbe dobimo:

δ (H )


s ( H , t + 1) ≥ s ( H , t )(1 + b)1 − p k
− p m o( H ) − 2 p v o( H ) 
L −1



(19)

Uspešnost evolucijske optimizacije je odvisna predvsem od deleža b, saj zagotavlja, če je
dovolj velik, naraščanje števila dobrih shem. V nasprotnem primeru, ko je že skoraj vsa
populacija zelo sposobna, pa seveda s kakršnimkoli spreminjanjem začne število dobrih
shem upadati.
Z večanjem kromosoma (pri večjih problemih) raste tudi o(H), zato se morata pm in pv
ustrezno zmanjševati. Tako se zmanjša tudi delež znakov, ki se zaradi vpliva mutacije in
variacije spreminjajo, saj ne bi bilo dobro, če bi se kromosom v enem samem koraku preveč
spremenil.
Enačbo (19) lahko poenostavimo v zapis oblike:
fi ≥ f0 (1+b)i g(pk, pm, pv, L, δ(H), o(H))

(20)

kar pomeni, da bo število shem boljših od povprečja s časom eksponentno naraščalo
(sočasno obstaja sicer več shem, vendar se samo dobre ohranjajo in njihovo število
povečuje).
Če predstavitev problema omogoča izdelavo shem, potem lahko na opisani način pokažemo
da bo GA našel rešitve, ki se konstantno izboljšujejo s stališča sposobnostne funkcije.
Seveda pa lahko GA najde dobre rešitve tudi če problema ne moremo predstaviti s shemami.
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Neodvisen GA
Zgoraj opisano velja za osnovni GA, pri katerem uporabljamo verjetnosti (križanja, variacije,
mutacije) ter določeno velikost populacije. Pri neodvisnem GA se velikost populacije ter
verjetnosti genetskih operatorjev (pk, pm in pv) določajo samodejno glede na napredovanje
optimizacije. Ustreznost evolucijskega računanja z neodvisnim GA lahko opišemo na
naslednji način.
Verjetnost, da se shema obdrži po križanju je:

p s ,k ≥ 1 −

1 δ (H )
2 L −1

(21)

saj gresta v naslednjo generacijo dva niza (izmed dveh staršev ter dveh potomcev) z boljšo
sposobnostjo. Verjetnost križanja pk glede na enačbo (7) je v tem primeru ½, saj ima en
izhodiščni niz zelo veliko verjetnost, da se pojavi v naslednji generaciji, kamor se uvrstita
prvo- in tretje-uvrščeni v razvrstitvi glede na vrednost sposobnostne funkcije.
Podobno velja za verjetnosti variacije in mutacije, saj bo pri posameznem simbolu v nizu
prišlo do mutacije v primeru, ko ima večina nizov v populaciji vrednost tega simbola enako,
do variacije dveh simbolov pa bo prišlo, ko ima večina nizov v populaciji vrednost enega
izbranega simbola enako, drugega pa različno.
Verjetnost mutacije je v tem primeru:
pm =

o( H )
L

(22)

saj je le-ta večja, kadar je večina simbolov že fiksnih (nastopajo v shemi), in manjša, če je
shema relativno majhna. S tem je verjetnost ohranitve sheme enaka:
p s ,m ≥ (1 −

o( H ) o ( H )
)
L

(23)

Verjetnost variacije je enaka:
pv =

2o ( H ) − L
L

(24)

saj je le-ta največja, ko približno polovica simbolov sestavlja shemo, ter najmanjša, ko so že
vsi simboli sestavni del sheme. Zaradi tega je verjetnost ohranitve sheme:
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p s ,v ≥ (1 −

2o( H ) − L
L

) o( H )

(25)

Skladno s tem je enačba za pričakovano število nizov z določeno shemo v naslednji
generaciji:
s ( H , t + 1) ≥ s ( H , t )

f ( H )  1 δ( H ) o( H ) 2o( H ) − L
1−
−
−
2 L −1
L
L
f 






(26)






(27)

upoštevaje dominantnost sheme ter poenostavitev dobimo:
 1 δ( H ) o( H ) 2o( H ) − L
s ( H , t + 1) ≥ s ( H , t )(1 + b)1 −
−
−

2 L −1
L
L


Zgornja enačba je ponovno oblike:
fi ≥ f0 (1+b)i g(L, δ(H), o(H))

(28)

kar pomeni, da bo, tudi v tej različici GA, število shem, boljših od povprečja, s časom
eksponentno naraščalo.

5.3 Zasnova metode
Predstavljena dejstva so pripeljala do evolucijsko temelječe načrtovalne metode. Ta upošteva
razvrščevalne in dodeljevalne zahteve, omogoča kratek načrtovalni čas ter zagotavlja
pridobitev globalno optimalne rešitve.
Na podlagi vhodnega zapisa vezja v obliki DFG je izdelana osnovna razvrstitev operacij z
algoritmom ASAP, medtem ko so uporabljene enote tiste iz nabora najhitrejših enot za
izvedbo posamezne vrste operacije. Podobno je z uporabo počasnih enot izdelana tudi druga
osnovna razvrstitev, pri kateri je uporabljen algoritem ALAP. Ti dve razvrstitvi sta t. i. mejni
vrednosti, saj se vsaka posamezna operacija izvrši v časovnih mejah, ki so postavljene v teh
dveh razvrstitvah.
Posamezna rešitev mora biti ustrezno zakodirana (v kromosomski zapis), kar v mojem
primeru pomeni, da mora za vsako operacijo obstajati informacija o času začetka izvajanja
ter v kateri funkcijski enoti se izvaja. Vsak tak niz zakodirane rešitve je dodeljena
razvrstitev, tj. razvrstitev operacij, katerim so dodeljene enote za izvajanje.
Izhodiščna populacija je zgrajena na osnovi prej omenjenih osnovnih razvrstitev. Le-ti sta
večkrat namnoženi, tako da sprva dobimo populacijo, ki vsebuje le rešitve na skrajnih
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robovih prostora vseh uporabnih rešitev. V vmesnem prostoru se torej nahaja tudi optimalna
rešitev, ki jo želim najti. Zato v več naslednjih generacijah prihaja do zamenjave podatkov o
lastnostih posameznih osebkov. Pri postopnem spreminjanju delov rešitve se ustrezno
spreminjajo tako časovne razvrstitve operacij kakor tudi dodelitve enot za njihovo izvajanje.
Te zamenjave se izvajajo pod vplivom genetskih operatorjev križanja, mutacije in variacije,
ki vsak na določen način zamenjajo oziroma spremenijo posamezen del kromosomskega
zapisa. Delovanje genetskih operatorjev je določeno z delovanjem osnovnega oziroma
neodvisnega GA.
Pred koncem, ko je že izbran najprimernejši osebek, le-tega še dodatno obdelam z
algoritmom simuliranega ohlajanja. S tem preverim, ali se iskanje ni slučajno ustavilo v
bližini globalnega optimuma in temu primerno se zapis še dodatno spremeni (izboljša).
Takšno vodeno (preko učinkovitosti posameznih rešitev) ter neodvisno (deluje na podlagi
verjetnosti in zgodovine sprememb) spreminjanje pripelje do končne rešitve, ki je optimalna
predstavitev dodeljene razvrstitve.
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Slika 17: Metoda za evolucijsko sočasno razvrščanje in dodeljevanje
Iz vhodnega zapisa vezja je izdelana razvrstitev operacij z algoritmoma za najzgodnejši oziroma
najkasnejši čas njihovega začetka izvajanja. Izhodiščna populacija je zgrajena na osnovi
namnoženih osnovnih razvrstitev. V več naslednjih generacijah prihaja do zamenjave podatkov o
lastnostih posameznih osebkov, kjer se spreminjajo tako razvrstitve operacij v krmilne korake
kakor tudi dodelitve enot za izvajanje posameznih operacij. Zamenjave se izvajajo pod vplivom
križanja, mutacije in variacije. Rezultat teh zamenjav je globalno optimalna rešitev.
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6 EVOLUCIJSKI ALGORITEM
ZA SOČASNO RAZVRŠČANJE IN DODELJEVANJE

6.1 Prednosti in pomanjkljivosti evolucijske tehnike
Pri odločitvi za izbiro evolucijskega načina optimizacije so imeli vpliv, poleg zadovoljivih
rezultatov vrednotenja različnih načinov optimizacije [28, 32], naslednji dejavniki, ki dajejo
temu načinu prednost pred drugimi:
•

nepotrebnost poznavanja problematike (ni treba vedeti, kako nekaj deluje, temveč
samo, kako to ovrednotiti)

•

možnost uporabe vmesnih rešitev (kakovost rešitev se v splošnem izboljšuje z
naraščanjem števila generacij, vendar so dostopne in uporabne tudi vmesne rešitve)

•

relativno kratek čas računanja v primerjavi z večino eksaktnih algoritmov

•

posnemanje narave (vedno teži v najugodnejše stanje).

Seveda pa se tudi pri evolucijskem načinu optimizacije pojavljajo nekatere pomanjkljivosti,
ki pa sem jih odpravil z ustrezno uporabo postopka in dobrim poznavanjem lastnosti
evolucijskega računanja:
•

določanje ustreznih vrednosti parametrov verjetnosti (izbor, križanje, mutacija,
variacija)

•

divergenca pri iskanju zaradi nepravilne izbire vrste kodiranja

•

padec v lokalni optimum zaradi slabe izbire vrste kodiranja oziroma slabe določitve
verjetnostnih parametrov.

Problem nenatančnosti končne rešitve pri optimizaciji z GA je rešen z vpeljavo simuliranega
ohlajanja v zadnjo stopnjo optimizacije. Simulirano ohlajanje namreč pospeši iskanje
natančnega položaja globalnega optimuma, v bližino katerega je prišel genetski algoritem.

6.2 Delovanje algoritma
V nadaljevanju so navedene in opisane posamezne stopnje pri postopku optimizacije z
algoritmom za evolucijsko sočasno razvrščanje in dodeljevanje – ESRD. Uspešnost
optimizacije je odvisna od pravilne izvedbe teh stopenj ter pravilnega obravnavanja njihovih
rezultatov. V opisih ne razlikujem med ESRD, ki uporablja osnovni GA, in ESRD, ki
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uporablja neodvisni GA. Njuno delovanje je načeloma enako, le da pri neodvisnem ni treba
podajati vrednosti verjetnosti.

6.2.1 Kodiranje posameznih rešitev (dodeljenih razvrstitev)
Uspešnost evolucijskega računanja je odvisna od ustreznega kodiranja osebkov. Kromosom
celotne rešitve je sestavljen iz posameznih genov, ki za vsako operacijo vsebujejo naslednje
podatke:
•

čas začetka izvajanja (razvrstitev)

•

dodeljena enota za izvajanje.

Pri tem so znane podatkovne odvisnosti operacij ter tehnološke značilnosti posameznih enot.
Na sliki 18 je prikazana sestava kromosoma, ki vsebuje naštete podatke o operaciji in
predstavlja posamezen osebek.
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Slika 18: Sestava kromosoma
Kromosom celotne rešitve je sestavljen iz posameznih genov, ki za vsako operacijo vsebujejo
podatek o času začetka izvajanja (razvrstitev) in dodeljeni enoti za izvajanje. Tako se začne
operacija št. 1 izvajati v 1. krmilnem koraku in se izvaja v funkcijski enoti i, operacija št. 2 se
začne izvajati prav tako v 1. krmilnem koraku in se izvaja v funkcijski enoti ii, itd.
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6.2.2 Cenovna funkcija
Ključna naloga vsakega optimizacijskega postopka je iskanje optimuma ustrezno definirane
cenovne funkcije [5]. Pri tem je zaželeno:
•

da je vrednost cenovne funkcije v vsaki naslednji iteraciji ugodnejša, kar zagotavlja
konvergenco postopka

•

da dobimo optimalno rešitev v čim manj iteracijah, kar zagotavlja učinkovitost
postopka.

Ključ do hitro dobljene in učinkovite rešitve je pravilno sestavljena cenovna funkcija
oziroma pravilno zasnovan model problema. Cenovna funkcija mora zato upoštevati vse
enote, ki sestavljajo vezje, ter ustrezno utežiti njihovo pomembnost v vezju.
Moja cenovna funkcija upošteva vse zahteve, podane s soodvisnostjo podatkov ter
omejitvami enot. Pri spodaj opisanih enačbah ter nadaljnjih obravnavah so uporabljene
naslednje oznake:
O

- nabor vseh operacij

T

- zakasnitev vezja

A

- površina vezja

FEm(i) - funkcijska enota m, ki izvaja operacijo i
om(i)

- operacija, ki jo enota m izvaja nad operacijo i

tm(i)

- zakasnitev enote m pri izvajanju operacije i

am

- površina enote m (zaradi izvedbe neodvisna od operacije)

tz(i)

- začetek izvajanja operacije i.

a) Soodvisnost podatkov
Če sta operaciji i in j povezani (izhodni podatki operacije i so vhodni podatki operacije j), se
mora operacija j začeti izvajati potem, ko je operacija i že izvedena:
tz(i) + tm(i) ≤ tz(j)

(29)

kjer je tz(i) začetek izvajanja operacije i in tm(i) zakasnitev operacije i v funkcijski enoti m.
b) Število posameznih enot
Skupna površina vseh uporabljenih enot (funkcijskih, pomnilnih in povezovalnih) mora biti
manjša ali enaka skupni dovoljeni površini:
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M

∑n

m

am ≤ A

(30)

m =1

kjer je M število vseh različnih enot, nm je število enot posamezne vrste, am je velikost
posamezne vrste enote in A skupna dovoljena velikost.
c) Ustreznost preslikav spremenljivk in operacij na spominske in funkcijske enote
Če se operaciji i in j izvajata sočasno, potem se ne smeta izvajati v isti funkcijski enoti FEm:

(i∈ FEm ∧ j∈ FEm) ∧ (tz(i) + tm(i) > tz(j) ∨ tz(j) + tm(j) > tz(i)) ⇒
⇒ FEm,k(i) ≠ FEm,k(j)

(31)

kjer je FEm vrsta funkcijske enote in FEm,k(i) k-to kopijo funkcijske enote te vrste, ki izvaja
operacijo i.
č) Zakasnitev vezja
Vse operacije se morajo izvesti pred iztekom največje dovoljene zakasnitve:

∀i: tz(i) + tm(i) ≤ T

(32)

kjer je T dovoljena skupna zakasnitev vezja.
Vse navedene zahteve in omejitve sem razdelil v funkcije preverjanja, ki se izvedejo po
vsakem delovanju genetskih operatorjev križanja, mutacije in variacije, ter v cenovno
funkcijo, ki ovrednoti posamezno izvedbo vezja ter omogoča evolucijsko iskanje optimalne
rešitve.

Cena =

vrste
enot

∑ (FE
m =1

m

* a mi

) + (Reg * cena ) + (Vod * cena ) + (T * cena )
2

2

Reg

2

Vod

T

2

(33)

Vrednosti, ki nastopajo v cenovni funkciji Cena, so določene na naslednji način:
•

število posameznih funkcijskih enot FEm je največje število enot ene vrste, potrebnih v
kateremkoli krmilnem koraku

•

število registrov Reg je največje število spremenljivk, potrebnih v posameznem
trenutku. Pri tem se upoštevajo spremenljivke, ki jih funkcijske enote potrebujejo kot
vhodni podatek, spremenljivke, ki jih funkcijske enote vrnejo kot svoj izhodni podatek,
ter spremenljivke, ki jih v danem trenutku ne uporablja nobena funkcijska enota, bo pa
podatek uporabljen v kasnejšem krmilnem koraku oziroma mora biti na voljo do konca
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izvrševanja vseh operacij. Pri vsem tem je treba upoštevati, da lahko več funkcijskih
enot hkrati uporablja podatek iz istega registra
•

število vodil Vod je največje število prenosov (vhodov oziroma izhodov iz funkcijskih
enot) v posameznih časovnih trenutkih. Ti prenosi neposredno vplivajo na število
vodil, saj je od števila prenosov, v funkcijske enote in iz njih, odvisno, koliko
neodvisnih vodil je potrebnih v posameznem trenutku

•

zakasnitev T je čas, potreben za končanje vseh operacij obravnavane razvrstitve.

Glede na različne vrste večkriterijskih cenovnih funkcij ter njihovo uporabnost in uspešnost
[6, 43] sem se odločil za uporabo funkcije, ki meri razdaljo od koordinatnega izhodišča
večrazsežnostnega prostora, v katerem je vsaka koordinata eno od meril. Poleg tega so
posamezna merila dodatno utežena, s čimer se njihov pomen ustrezno poenoti oziroma
izpostavi. Tako zasnovana funkcija omogoča iskanje tiste točke na frontni črti Pareto [6], ki
je od izhodišča najmanj oddaljena. Frontna črta Pareto je skupek rešitev z najnižjo ceno.
Sprememba parametrov v rešitvah na tej frontni črti lahko ceno samo zviša oziroma ostane
le-ta enaka, ne more pa je še bolj znižati.
Prednost izbrane metode je, da zaradi uteži lahko poudarim pomembnost katerega izmed
parametrov, pa tudi rešitev je najverjetneje Pareto. Slabost te metode pa je izbira pravilnih
uteži za posamezne parametre. Napačna izbira lahko pripelje do nezadovoljivih rezultatov.
Pri uporabljeni cenovni funkciji so uteži določene z velikostjo posameznih sestavnih enot in
jih zato ni treba posebej določati (izračunavati). V primerjavi z drugimi metodami ima ta
funkcija lahko neomejeno število meril, relativno nizko računsko zahtevnost, zaradi
preoblikovanosti izhodiščne distančne funkcije pa ni treba vnaprej podajati želenih ciljnih
vrednosti.

6.2.3 Genetski operatorji in verjetnostni parametri
V vsaki iteraciji algoritma (tj. v vsaki generaciji) so izvedeni štirje genetski operatorji: izbor,
križanje, mutacija in variacija. Pri izvajanju genetskih operatorjev se upošteva soodvisnost
posameznih operacij in podatkov ter nabor ustreznih enot za določen tip operacij in število
razpoložljivih enot posamezne vrste.
a) Izbor
V postopku izbora so na podlagi vrednosti cenovne funkcije izločeni najslabši osebki. Da
ostane populacija številčno enaka, pa so nadomeščeni z enakim številom najboljših osebkov.
Tako je povečana verjetnost za večjo udeležbo boljših osebkov pri tvorbi nove generacije.
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Pri tem namreč sodelujejo vsi osebki tekoče generacije, zaradi nadomeščanja slabih pa se
boljši pojavljajo v večjem številu.
Takšen način izbora je dejansko podoben izboru na podlagi položaja na lestvici, saj so vsi
osebki razvrščeni glede na svojo sposobnost, na podlagi te razvrstitve, pa je določeno tudi,
kako pogosto bo neki osebek sodeloval pri tvorbi nove generacije.
b) Križanje
Pri izvajanju križanja sta izmenjaje uporabljena dva podobna načina, ki nekako izražata
dominantnost posamezne lastnosti. V enem primeru gre, po izbiri dveh osebkov ter določitvi
mest križanja (dvotočkovno križanje), za zamenjavo informacije o enotah, ki posamezno
operacijo izvajajo, medtem ko se začetki vseh odvisnih operacij ustrezno prilagodijo. V
drugem primeru pa gre za zamenjavo začetkov izvajanja operacij ter nato prilagoditev z
ustrezno hitro enoto za izvajanje te operacije. V prvem primeru je tako dominantnejši
podatek o enoti za izvajanje operacije, v drugem pa podatek o času začetka izvajanja
operacije.
c) Mutacija
Tudi ta operator ima vpeljani dve podobni metodi, ki skušata popraviti kromosomski zapis
osebka. Obakrat gre za spremembo začetka časa izvajanja operacije. V prvem primeru gre za
zakasnitev začetka izvajanja operacije ter uvedbo ustrezno hitrejše enote, tako da se skladata
časovna konca izhodiščne počasnejše operacije in spremenjene hitrejše operacije. V drugem
primeru pa je čas začetka izvajanja operacije prestavljen v zgodnejši trenutek, kolikor je to
pač možno glede na izvajanje predhodnikov operacije, enota pa je nadomeščena s
počasnejšo.
č) Variacija
Podobno kot pri mutaciji je tudi tu, le da sta izbrani po dve operaciji. V primeru da sta istega
tipa (npr. obe seštevata), se navskrižno zamenjata enoti za izvajanje operacije. Po potrebi se
potem še uskladijo začetni trenutki izvajanja naslednjih odvisnih operacij.
Po vsaki uporabi naštetih operatorjev, ki spremenijo kromosomski zapis osebka, je ta zapis
izpostavljen pregledu in ustreznemu popravilu, če predstavlja neustrezen in neveljaven zapis
osebka (mišljena je neusklajenost v zvezi s podatkovnimi odvisnostmi ter vrstami enot za
izvedbo operacij).
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6.2.4 Simulirano ohlajanje
Po zaključku vseh predvidenih razvojnih generacijah je izbran najprimernejši osebek, ki pa
je še dodatno obdelam z algoritmom simuliranega ohlajanja. To je postopek, podoben
fizikalnemu opisu ohlajanja, kjer skuša staljeni material poiskati najnižje energijsko stanje s
počasnim zmanjševanjem temperature.
Algoritem SA uporabi kot izhodišče že dodeljeno razvrstitev, v kateri izvaja naključne
premike tako časovnih razvrstitev kakor tudi uporabljenih enot. Za vsak premik se izračuna
nova cena in preveri, ali le-ta ustreza merilom. Sprejemljivost nekega premika je odvisna od
trenutne temperature. Z nižanjem temperature se manjša možnost za sprejem neke
spremembe s slabšo novo ceno. S tem preverim, ali se iskanje poprej ni ustavilo v bližini
globalnega optimuma, in po potrebi se rešitev malenkostno spremeni, da dobim še
ustreznejšo.
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7 OVREDNOTENJE IZBOLJŠANEGA POSTOPKA
Za preizkus ustreznosti predložnega postopka načrtovanja vezij je bil moj algoritem ESRD
tudi računalniško realiziran ter uporabljen pri množici preizkusnih vezij. Izbral sem vezja, ki
se pogosto pojavljajo v sorodni literaturi, in sicer vezja različnih velikosti ter z različnim
številom tipov operacij.

7.1 Izbrana preizkusna vezja
7.1.1 Diferenčna enačba
Že predstavljeno vezje diferenčne enačbe [35] je razmeroma majhno, saj vsebuje samo 11
operacij, med katerimi pa so kar 4 različni tipi (6 množenj, 2 seštevanji, 2 odštevanji in 1
primerjanje). Omenjeno vezje je zato primerno za preverjanje uspešnosti algoritmov pri
delovanju z različnimi tipi operacij.
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Slika 19: Diferenčna enačba
Slika prikazuje soodvisnost operacij; opazna pa je tudi kritična pot, ki jo tvorijo operacije na levi
strani. Te operacije (množenje) bistveno vplivajo na rešitev problema načrtovanja vezja, saj
zahtevajo velike funkcijske enote oziroma povzročijo velike zakasnitve.

S slike 19, ki prikazuje DFG diferenčne enačbe, je razvidna soodvisnost operacij, opazna pa
je tudi kritična pot, ki jo tvorijo operacije na skrajni levi strani. Očitno je, da te operacije
bistveno vplivajo na rešitev problema načrtovanja vezja, saj so tu medsebojno povezane
operacije (množenje), ki zahtevajo velike funkcijske enote oziroma povzročijo velike
zakasnitve.
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7.1.2 Eliptični filter petega reda
Eliptični filter petega reda, podrobneje predstavljen v [12, 20, 36], je sestavljen iz 34
operacij, pri čemer pa nastopata samo dva tipa: 26 seštevanj in 8 množenj. Vezje je primerno
za primerjavo zaradi svoje velikosti ter razporeditve operacij, saj večkratno zaporedje enakih
operacij zahteva toliko bolj natančno in ustrezno razvrščanje le-teh.
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Slika 20: Eliptični filter petega reda
Iz DFG na sliki sta razvidni dve ločeni veji operacij, saj obe določata kritično pot in s tem
zakasnitev vezja. Pri razvrščanju in dodeljevanju je treba obravnavati obe veji hkrati.
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Vezje je zanimivo zaradi večjega števila operacij ter dveh ločenih vej operacij, saj obe
določata kritično pot in s tem zakasnitev vezja. Pri razvrščanju in dodeljevanju je tako treba
hkrati upoštevati obe veji.

7.1.3 Pasovni filter
Uporabljen pasovni filter [12], ki je le ena izmed obstoječih izvedb vezja za pasovno
filtriranje, je sestavljen iz 29 operacij, od tega 11 množenj, 10 seštevanj in 8 odštevanj.
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Slika 21: Pasovni filter
Vezje je primerno za preverjanje uspešnosti pri optimizaciji različnih tipov operacij (trije različni
tipi). Zaradi medsebojne prepletenosti operacij skoraj vsaka vpliva na dolžino kritične poti in s
tem na zakasnitev vezja.

Vezje je izbrano zaradi svoje velikosti ter uporabe treh različnih tipov operacij. Podobno kot
pri diferenčni enačbi je vezje primerno za preverjanje uspešnosti pri optimizaciji različnih
tipov operacij. Zaradi medsebojne prepletenosti operacij skoraj vsaka vpliva na dolžino
kritične poti in s tem na zakasnitev vezja.
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7.1.4 Filter z metodo najmanjših kvadratov
Ta filter za prilagajanje signala temelji na metodi najmanjših kvadratov [4]. Zaradi
preprostosti je uporabljen v mnogih vezjih za omejevanje šuma. Za preizkušanje smo ga
izbrali zaradi števila operacij ter zaradi povezanosti vseh operacij, saj jih večina leži na
kritični poti oziroma neposredno vpliva na njeno dolžino.
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Slika 22: Filter z metodo najmanjših kvadratov
Preizkusni DFG je bil izbran zaradi števila operacij ter zaradi povezanosti vseh operacij, saj jih
večina neposredno vpliva na dolžino kritične poti.

Filter sestavlja 47 operacij: 24 množenj in 23 seštevanj.
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7.2 Zahtevnost funkcijskih enot
Za lažjo ter pravilnejšo oceno delovanja algoritma ESRD glede na velikost in zakasnitev
vezij sem naredil analizo različnih načinov in izvedb vezij. Tako sem dobil vrednosti, ki so
blizu dejanskim in izražajo resnična razmerja.
V tabelah 4, 5 in 6 so prikazane zakasnitve in velikosti vezij, ki izvajajo različne aritmetičnologične operacije. Pri tem so za posamezne operacije uporabljeni različni načini in vrste
logičnih vezij, kar vpliva na zakasnitve in velikosti. Vrednosti v tabelah so dobljene na
osnovi analize podatkov o zgradbi vezij in njihovi kompleksnosti [33, 39, 41]. Število
prehodov skozi različna vrata (IN, ALI, ...) določa zakasnitev, skupno število potrebnih vrat
za izvedbo vezja pa določa njihovo velikost. Navedene vrednosti so le orientacijske, saj je
dejanska zgradba posameznega vezja odvisna od izbrane tehnologije [33]. Zgolj
orientacijsko lahko izračunamo tudi število tranzistorjev, potrebnih za izvedbo vezja, saj so v
povprečju za posamezna vrata potrebni štirje tranzistorji (v CMOS-tehnologiji), medtem ko
poteka kritična pot v takšnih vratih v povprečju preko dveh tranzistorjev.
izvedba operacije
seštevanje s prehajanjem prenosa
seštevanje s stalnim preskokom
seštevanje s pogojno vsoto
množenje s postopnim seštevanjem
množenje s seštevanjem delnih produktov
množenje s poljem seštevalnikov
deljenje s postopnim seštevanjem
deljenje s seštevanjem delnih produktov
deljenje s poljem seštevalnikov

zakasnitev
[prehodi skozi vrata]
32
16
5
16
7
3
80
35
15

velikost
[število vrat]
80
88
123
152
760
1824
152
760
1824

Tabela 4: Značilnosti nekaterih 16-bitnih operacij
Navedene so zakasnitve in velikosti logičnih vezij, ki izvajajo posamezno operacijo nad 16bitnimi operandi.
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izvedba operacije
seštevanje s prehajanjem prenosa
seštevanje s stalnim preskokom
seštevanje s pogojno vsoto
množenje s postopnim seštevanjem
množenje s seštevanjem delnih produktov
množenje s poljem seštevalnikov
deljenje s postopnim seštevanjem
deljenje s seštevanjem delnih produktov
deljenje s poljem seštevalnikov

zakasnitev
[prehodi skozi vrata]
64
25
6
32
13
6
160
65
30

velikost
[število vrat]
160
176
282
304
1520
3648
304
1520
3648

Tabela 5: Značilnosti nekaterih 32-bitnih operacij
Navedene so zakasnitve in velikosti logičnih vezij, ki izvajajo posamezno operacijo nad 32bitnimi operandi.

izvedba operacije
seštevanje s prehajanjem prenosa
seštevanje s stalnim preskokom
seštevanje s pogojno vsoto
množenje s postopnim seštevanjem
množenje s seštevanjem delnih produktov
množenje s poljem seštevalnikov
deljenje s postopnim seštevanjem
deljenje s seštevanjem delnih produktov
deljenje s poljem seštevalnikov

zakasnitev
[prehodi skozi vrata]
128
38
7
64
26
11
320
130
55

velikost
[število vrat]
320
352
633
608
3040
7296
608
3040
7296

Tabela 6: Značilnosti nekaterih 64-bitnih operacij
Navedene so zakasnitve in velikosti logičnih vezij, ki izvajajo posamezno operacijo nad 64bitnimi operandi.

V tabeli 7 so prikazane tehnološke značilnosti funkcijskih enot za izvajanje posameznih
operacij. Iz splošnih značilnosti vezij izhaja, da se lahko različne operacije izvajajo v istih
funkcijskih enotah, pri čemer je večji del vezja skupen, le manjši del pa je specifičen za
posamezno operacijo. Tako se seštevanje in odštevanje izvajata v istem vezju, le da se
ustrezno obravnava predznak. Prav tako se v istem vezju lahko izvajata množenje in
deljenje, vendar je v tem primeru razlika tudi v krmilnem delu vezja. Prikazane zakasnitve v
tabeli so relativne, tj. normirane, glede na najhitrejše vezje za izvajanje vseh navedenih
operacij.
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funkcijska enota (operacije)
FE1 (+, -)
FE2 (+, -)
FE3 (<)
FE4 (+, -, <)
FE5 (×)
FE6 (×)
FE7 (/)
FE8 (/)
FE9 (×, /)
FE10 (×, /)
FE11 (+, -, <, ×, /)
FE12 (+, -, <, ×, /)

zakasnitev
[število krmilnih korakov]
6/6
1/1
6
1/1/1
4
2
21
9
4 / 21
2/9
1 / 1 / 1 / 4 / 21
1/1/1/2/9

velikost
[število vrat]
370
665
353
696
3040
7296
3040
7296
3344
8025
3692
8373

Tabela 7: Tehnološke značilnosti nekaterih 64-bitnih funkcijskih enot
Navedene so zakasnitve in velikosti funkcijskih enota za izvajanje operacij nad 64-bitnimi
operandi. Funkcijska enota FE1 vsebuje seštevalnik in odštevalnik s stalnim preskokom; FE2
vsebuje seštevalnik in odštevalnik s pogojno vsoto; FE3 vsebuje primerjalnik s stalnim
preskokom; FE4 vsebuje seštevalnik, odštevalnik in primarjalnik s pogojno vsoto; FE5 vsebuje
množilnik s seštevanjem delnih produktov; FE6 vsebuje množilnik s poljem seštevalnikov; FE7
vsebuje delilnik s seštevanjem delnih produktov; FE8 vsebuje delilnik s poljem seštevalnikov;
FE9 vsebuje množilnik in delilnik s seštevanjem delnih produktov; FE10 vsebuje množilnik in
delilnik s poljem seštevalnikov; FE11 vsebuje seštevalnik, odštevalnik in primerjalnik s pogojno
vsoto ter množilnik in delilnik s seštevanjem delnih produktov; FE12 pa vsebuje seštevalnik,
odštevalnik in primerjalnik s pogojno vsoto ter množilnik in delilnik s poljem seštevalnikov.

V zvezi z velikostjo vezij naj omenim, da je v navedenih tabelah podano le število vrat,
potrebnih za obdelavo podatkov, medtem ko krmilni del ni upoštevan; ta je sorazmeren
uporabljenemu številu vrat in obenem odvisen od načina združevanja posameznih vezij ter
izbrane tehnologije. Za različne izvedbe vezij (z različnimi kombinacijami funkcijskih enot)
z enako funkcijo delovanja je krmilno vezje približno enako in obenem pri podatkovno
intenzivnih vezjih, kakršna so ponavadi namenska vezja, praviloma zavzema le manjši del
celotnega vezja. Krmilni del namreč skrbi, z naslavljanjem krmilnih signalov, le za pravilen
potek; določa, kateri operandi se izvajajo v posamezni funkcijski enoti in kam gredo
posamezni rezultati.

7.3 Primerjava algoritma ESRD z algoritmom FDS
V želji po čimbolj objektivni ocenitvi evolucijske metode sem želel dobljene rezultate
primerjati z rezultati komercialno dosegljivih orodij (Amical, Synopsys, Cadence, ...). Žal se
je pri tem izkazalo, da ima vsako od dostopnih orodij neko pomanjkljivost. Tako nekatera
niso omogočala izbiranja med različnimi izvedbami funkcijske enote za isto operacijo, druga
so posamezne operacije združevala v krmilna stanja namesto v krmilne korake, zaradi česar
so bile izničene razlike v različnih časovnih zakasnitvah posameznih operacij, spet tretja pa
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niso omogočala vpogleda v posamezne stopnje načrtovanja, ali pa so bila prilagojena za delo
z vezji FPGA, kar je prav tako nekakšna omejitev, saj so imela poudarek predvsem na
časovni optimizaciji, ne pa tudi glede velikosti vezja.
Sprava sem vsako izmed preizkusnih vezij dvakrat razvrstil z algoritmom FDS, ki zagotavlja
skoraj optimalne rešitve [34]. Pri tem sem najprej uporabil hitre in temu primerno večje
enote, nato pa še počasne in manjše enote. Tako sem dobil z dvema različnima razvrstitvama
oceno meja za zakasnitev vezja ter oceno meja za velikost potrebnega vezja.

7.4 Ocena
Za lažjo primerjavo rešitev je bila vpeljana ocena (od 0 do 5), dobljena s seštevkom
relativnih vrednosti posameznih obravnavanih parametrov glede na najnižjo vrednost, pri
čemer so parametri še dodatno uteženi zaradi svoje pomembnosti pri obravnavi. Ocena je
izračunana z naslednjo formulo:

ocena = 1,25

velikost min
registri min
vodila min
čas min
+1
+ 1,25
+ 1,5
velikost
registri
vodila
čas

(34)

pri čemer so velikostmin, registrimin, vodilamin in časmin tisti v tabeli z najnižjo vrednostjo.
Najvišja ocena, tj. 5, označuje rešitev, ki ima v danih razmerah najustreznejše razmerje
števila uporabljenih sestavnih enot ter časa izvajanja, medtem ko nižje ocene označujejo
sorazmerno slabše razmerje števila sestavnih enot v izvedbi vezja. Pri tem je vedno
obravnavan vsak DFG posebej.

7.5 Parametri delovanja
Pri ESRD sem uporabil naslednje parametre, ki določajo delovanje osnovnega GA: gen =
200 za diferenčno enačbo, gen = 300 za pasovni filter ter gen = 400 za druga vezja, pop =
20, pk = 0,9, pm = 0,1 in pv = 0,1. Vrednosti omenjenih parametrov sem dobil s poskusnimi
teki algoritma ter na način opisan v [29], ki so pokazali, pri katerih vrednostih najhitreje
konvergira h končni rešitvi. Pri uporabi ESRD z neodvisnim GA teh parametrov ni bilo treba
določati. Drugi parametri, ki jih tako GA kot algoritem FDS potrebujeta za izračun cenovne
funkcije, pa so bili odvisni od posamezne izbrane funkcijske enote, saj je bila cena za
posamezno enoto definirana kar z njeno površino (oziroma z razmerjem števila potrebnih
tranzistorjev za izvedbo funkcijskih, pomnilnih in povezovalnih enot).
Za izvajanje omenjenih primerjav sem uporabil osebni računalnik. Vse simulacije so bile
časovno malo zahtevne, saj je najdaljša trajala le nekaj sekund, kar pa je pri tovrstnem
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načrtovanju, ki ne zahteva odzivnosti v realnem času, zelo majhna zakasnitev. Sicer pa je to
tudi še ena prednost v primerjavi z drugimi algoritmi, saj na primer celoštevilsko linearno
programiranje porabi zelo veliko časa, nič manj časovno potraten pa ni algoritem FDS, ki je
bil uporabljen za primerjavo z algoritmom ESRD. Pri primerjanju učinkovitosti algoritmov
časa izdelave vezja nisem upošteval, vendar poleg učinkovitejše (velikost in zakasnitev
vezja) oziroma vsaj primerljive zgradbe vezja algoritem ESRD vezje izdela tudi precej
hitreje.

7.6 Vrednotenje s preizkusnimi vezji
Tabele v naslednjih poglavjih so rezultat preizkušanj vezij z omenjenimi algoritmi; FDS z
uporabo hitrih in počasnih funkcijskih enot ter ESRD z uporabo osnovnega in neodvisnega
GA. Prva tabela pri vsakem izmed vezij obravnava izhodiščni DFG, kakršen je večinoma
obravnaven v literaturi in primerljivih člankih. V želji po natančnejši določitvi vseh
sestavnih enot vezja pa sem izhodiščnemu zapisu DFG-ja dodal še nekaj podatkov, ki
omogočajo pravilnejšo določitev števila potrebnih registrov in vodil. Zato vsebuje zapis
dodatne točke, ki pa jih ne obravnavam kot operacije, temveč kot vhodne spremenljivke
vezja. Pri nekaterih vezjih je zaradi različne uporabe vhodnih spremenljivk za delovanje
lahko različno število različnih vhodnih spremenljivk. Tako so npr. vsa množenja v DFG
izvedena z enakim operandom (spremenljivko) ali pa se le-te pri vseh množenjih razlikujejo.
V takem primeru razlikujem DFG s skupno rabo začetnih registrov ter DFG z upoštevanjem
različnih začetnih registrov.

7.6.1 Diferenčna enačba
DFG diferenčne enačbe, katere rezultati obravnave so prikazani v tabelah 8 in 9, vsebuje več
različnih operacij, zato je kljub majhnosti grafa mogoče z metodo ESRD poiskati rešitve, ki
so po velikosti ugodne ter tudi precej hitrejše od klasično dobljenih. Obravnavani sta samo
dve vrsti opisa, saj zaradi majhnega števila operacij ter vnaprej določenih vseh operandov ni
skupne rabe začetnih registrov.
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FDS-hitro
FDS-počasi
ESRD-osnovni
ESRD-neodvisni

funkcijske enote
1×FE2 + 1×FE4 + 3×FE6
2×FE1 + 1×FE3 + 2×FE5
1×FE2 + 1×FE4 + 3×FE6
2×FE2 + 1×FE4 + 3×FE6

velikost registri vodila
6
23249
17
7173
18
6
23249
17
4
23914
17
6

čas ocena
6
3,72
20
3,48
8
3,76
6
3,71

Tabela 8: Diferenčna enačba brez upoštevanja začetnih registrov
Prikazani so rezultati za diferenčno enačbo brez upoštevanja začetnih registrov. Z metodo ESRD
sta dobljeni rešitvi z ugodno skupno površino funkcijskih enot, vendar je pri tem tudi na račun
manjšega števila potrebnih vodil prišlo do večje zakasnitve vezja.

funkcijske enote
velikost registri vodila
23249
10
FDS-hitro
9
1×FE2 + 1×FE4 + 3×FE6
FDS-počasi
7173
11
9
2×FE1 + 1×FE3 + 2×FE5
11
ESRD-osnovni 1×FE2 + 1×FE4 + 2×FE5 + 2×FE6 22033
7
ESRD-neodvisni
30545
10
7
1×FE2 + 1×FE4 + 4×FE6

čas ocena
6
3,86
20
3,58
8
3,69
6
4,04

Tabela 9: Diferenčna enačba z upoštevanjem začetnih registrov
Prikazani so rezultati za diferenčno enačbo z upoštevanjem začetnih registrov. Nasprotno od
zgornje obravnave je tu metoda ESRD uspela najti rešitev, ki je ugodna s stališča velikosti vseh
funkcijskih enot, manjšega števila potrebnih vodil ter v enem primeru enake zakasnitve vezja.

7.6.2 Eliptični filter petega reda
Tabele 10, 11 in 12 so rezultat obravnave eliptičnega filtra. Iz prve tabele je razvidno, da je
evolucijska metoda sposobna poiskati rešitev, ki je ugodnejša s stališča števila potrebnih
registrov ter vodil. Zaradi posebnosti vezja, ki vsebuje samo dva različna tipa operacij, mi ni
uspelo bistveno zmanjšati velikosti vezja, glede na tisto, izvedeno samo s hitrimi
funkcijskimi enotami.
Z drugačno razvrstitvijo in dodelitvijo kot jo naredijo deterministični algoritmi, sem z
algoritmoma ESRD dobil rezultate, ki so ne glede na način obravnave začetnih registrov
(tabeli 11 in 12), po velikosti celo enaka vezja ter še s po dvema izboljšanima parametroma
izmed preostalih treh (registri, vodila, čas).

FDS-hitro
FDS-počasi
ESRD-osnovni
ESRD-neodvisni

funkcijske enote
3×FE2 + 3×FE6
5×FE1 + 3×FE5
3×FE2 + 1×FE5 + 2×FE6
4×FE2 + 4×FE6

velikost registri vodila
23883
26
8
10970
30
6
19627
30
6
31844
30
8

čas ocena
17
4,01
78
3,69
19
4,15
17
3,73

Tabela 10: Eliptični filter brez upoštevanja začetnih registrov
Prikazani so rezultati za eliptični filter petega reda, pri katerem niso upoštevani začetni registri,
zaradi česar ni mogoče natančno določiti števila potrebnih registrov. Metoda ESRD je uspela
izdelati manjše vezje, vendar se je ob zmanjšanju števila potrebnih vodil povečala zakasnitev
vezja.
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FDS-hitro
FDS-počasi
ESRD-osnovni
ESRD-neodvisni

funkcijske enote
3×FE2 + 3×FE6
5×FE1 + 3×FE5
3×FE2 + 2×FE6
3×FE2 + 2×FE6

velikost registri vodila
9
23833
14
10970
18
9
16587
18
9
16587
18
9

čas ocena
17
4,32
78
3,60
19
4,20
21
4,07

Tabela 11: Eliptični filter s skupno rabo začetnih registrov
Prikazani so rezultati za eliptični filter s skupno rabo začetnih registrov. Metodi ESRD je uspelo
najti rešitev, ki je po skupni velikosti vseh funkcijskih enot manjša od hitre rešitve dobljene z
algoritmom FDS, vendar je prišlo pri tem do povečanja zakasnitve vezja.

FDS-hitro
FDS-počasi
ESRD-osnovni
ESRD-neodvisni

funkcijske enote
3×FE2 + 3×FE6
5×FE1 + 3×FE5
2×FE2 + 1×FE5 + 2×FE6
2×FE2 + 2×FE6

velikost registri vodila
23883
21
16
10970
25
16
18962
24
16
15922
18
9

čas ocena
17
3,63
78
3,00
19
3,52
21
4,33

Tabela 12: Eliptični filter z upoštevanjem začetnih registrov
Prikazani so rezultati za eliptični filter z upoštevanjem začetnih registrov. Poleg zmanjšanja
potrebne velikosti vezja pa je v enem primeru obravnave z ESRD prišlo tudi do zmanjšanja
števila potrebnih registrov in vodil, seveda na račun povečanja zakasnitve vezja.

7.6.3 Pasovni filter
Tabele 13, 14 in 15 prikazujejo rezultate obravnave pasovnega filtra. Ugotavljam, da je
evolucijska metoda našla rešitve, ki so ugodnejše tako s stališča velikosti vezja kakor tudi po
enega izmed preostalih obravnavanih parametrov.

FDS-hitro
FDS-počasi
ESRD-osnovni
ESRD-neodvisni

funkcijske enote
3×FE2 + 4×FE6
4×FE1 + 3×FE5
3×FE2 + 4×FE6
3×FE2 + 1×FE5 + 4×FE6

velikost registri vodila
31179
34
10
10600
35
8
31179
32
12
34219
32
8

čas ocena
10
3,87
44
3,76
10
3,76
10
4,11

Tabela 13: Pasovni filter brez upoštevanja začetnih registrov
Prikazani so rezultati za pasovni filter, pri katerem niso upoštevani začetni registri, zaradi česar
ni mogoče natančno določiti števila potrebnih registrov. Metoda ESRD je našla ugodno rešitev s
stališča velikosti vezja, pri tem je prišlo do zmanjšanja števila potrebnih registrov ter v enem
primeru do zmanjšanja števila potrebnih vodil.
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FDS-hitro
FDS-počasi
ESRD-osnovni
ESRD-neodvisni

funkcijske enote
3×FE2 + 4×FE6
4×FE1 + 3×FE5
3×FE2 + 2×FE5 + 4×FE6
2×FE2 + 3×FE6

velikost registri vodila
12
31179
14
10600
15
12
19627
13
14
23218
14
8

čas ocena
10
3,04
44
2,69
10
2,88
14
3,89

Tabela 14: Pasovni filter s skupno rabo začetnih registrov
Prikazani so rezultati za pasovni filter s skupno rabo začetnih registrov. Skupna velikost vezja je
precej ugodna, povečalo se je število potrebnih vodil ob uporabi osnovnega ESRD, medtem ko se
je zmanjšalo število vodil ob uporabi neodvisnega ESRD, vendar se je tu povečala tudi
zakasnitev vezja.

FDS-hitro
FDS-počasi
ESRD-osnovni
ESRD-neodvisni

funkcijske enote
3×FE2 + 4×FE6
4×FE1 + 3×FE5
3×FE2 + 2×FE5 + 3×FE6
3×FE2 + 3×FE6

velikost registri vodila
31179
25
23
10600
26
23
29963
24
19
31179
23
19

čas ocena
10
3,88
44
3,51
11
4,01
13
3,96

Tabela 15: Pasovni filter z upoštevanjem različnih začetnih registrov
Prikazani so rezultati za pasovni filter z upoštevanjem različnih začetnih registrov. V tem
primeru je ob ugodni skupni površini vezja prišlo do povečanja zakasnitve vezja, poleg tega pa se
je še zmanjšalo število potrebnih vodil ter registrov.

7.6.4 Filter z metodo najmanjših kvadratov
Pri DFG-ju filtra z najmanjšim kvadratom (tabeli 16 in 17) nastopa veliko število operacij,
vendar zopet samo dva različna tipa. Na račun malenkostnega podaljšanja zakasnitve mi je
vendarle uspelo zmanjšati število potrebnih registrov in vodil, kar se izkazuje tudi v oceni
rešitev.

FDS-hitro
FDS-počasi
ESRD-osnovni
ESRD-neodvisni

funkcijske enote
3×FE2 + 6×FE6
3×FE1 + 4×FE5
4×FE2 + 7×FE5 + 4×FE6
9×FE2 + 6×FE5 + 9×FE6

velikost registri vodila
12
45771
68
13270
72
8
53124
72
18
89889
69
30

čas ocena
13
3,70
70
3,72
15
3,11
15
2,80

Tabela 16: Filter najmanjšega kvadrata brez upoštevanja začetnih registrov
Prikazani so rezultati za metodo najmanjšega kvadrata, pri kateri niso upoštevani začetni registri.
V obeh primerih je prišlo do povečanja velikosti vezja in ob povečanju zakasnitve tudi do
povečanja števila potrebnih vodil in registrov.
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FDS-hitro
FDS-počasi
ESRD-osnovni
ESRD-neodvisni

funkcijske enote
3×FE2 + 6×FE6
3×FE1 + 4×FE5
3×FE2 + 5×FE5 + 6×FE6
5×FE2 + 3×FE5 + 7×FE6

velikost registri vodila
29
45771
33
13270
37
27
60971
32
25
63517
33
25

čas ocena
13
3,91
70
3,55
13
4,02
13
3,98

Tabela 17: Filter najmanjšega kvadrata z upoštevanjem začetnih registrov
Prikazani so rezultati za metodo najmanjšega kvadrata z upoštevanjem začetnih registrov. Glede
na zgornjo obravnavo je skupna površina vezja ugodnejša, ob zmanjšanju števila potrebnih
registrov in vodil pa je nespremenjena tudi zakasnitev vezja.

Iz obravnave vseh preizkusnih vezij je razvidno, da je algoritem ESRD izdelal uspešne
rešitve tako z uporabo osnovnega kot tudi neodvisnega GA. Zaradi tega je priporočljiva
uporaba slednjega, saj pred zagonom ni treba določati vrednosti verjetnosti genetskih
operatorjev, obenem pa se je izkazalo, da najde primerljive rešitve že po približno enakem
številu generacij, kakor osnovni ESRD. Iz tega sledi, ne le da neodvisni algoritem dobro
deluje, temveč tudi da so bili verjetnostni parametri za delovanje osnovnega algoritma
pravilno nastavljeni.
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8 SKLEP
Prvi del v kratkem predstavlja nekaj bistvenih značilnosti načrtovanja oziroma sinteze vezij.
Z odkritjem polprevodniških lastnosti nekaterih materialov ter z iznajdbo tranzistorjev so se
odprla vrata digitalni tehniki. Današnja tehnologija omogoča zelo velike gostote integracije
tranzistorjev; večina vezij je zgrajenih v t. i. CMOS-tehnologiji. Delo obravnava predvsem
načrtovanje namenskih vezij, ki potrebujejo zaradi svoje specifičnosti toliko bolj dodelano
strukturo. V zadnjih letih je z razvojem digitalnih komunikacij, večpredstavnosti, obdelave
podatkov in omrežij naraslo povpraševanje po namenskih vezjih in s tem njihov dodaten
razmah.
Orodja za visokonivojsko sintezo vezij omogočajo ne le krajši čas načrtovanja izdelka,
temveč tudi manjše število ponavljanj, potrebnih za izdelavo zadovoljive rešitve. Obenem pa
z vodenjem načrtovalca tudi zmanjšajo možnost napak v zgodnejših fazah načrtovanja.
Današnja orodja omogočajo izdelavo konkurenčnih in zanesljivih izdelkov v sprejemljivem
času, potrebnem za načrtovanje. Razvitih je več različnih sistemov za načrtovanje ter
optimizacijo digitalnih vezij, le nekateri sistemi pa omogočajo vplivanje uporabnika na potek
izvajanja posameznih procesov, kot sta razvrščanje operacij in dodeljevanje enot.
Optimalno razvrščenih operacij v splošnem ni mogoče tudi optimalno dodeliti posameznim
enotam. Da bi lahko operacije dodelili optimalno, je treba posamezna pravila za dodeljevanje
upoštevati že med razvrščanjem. Zato so najuspešnejši tisti algoritmi, ki hkrati izvajajo tako
razvrščanje kot dodeljevanje. Seveda so zaradi tega takšni algoritmi časovno zelo obsežni.
Pri tovrstnem reševanju se torej srečujemo s kompromisom med kakovostjo končne rešitve
in hitrostjo, s katero je ta rešitev dobljena. Algoritem je namreč lahko zelo hiter, vendar
njegove rešitve niso nujno dobre in nasprotno.
Genetski algoritmi, kot pogosto uporabljena različica evolucijske tehnike, so neposredna
optimizacijska metoda, ki temelji na mehanizmih evolucije in naravne genetike. Navdihnjeni
so z naravno selekcijo, ki vodi k preživetju in razvoju najboljšega osebka. Genetski
algoritem namreč zagotavlja iskanje in odkritje optimalne rešitve danega problema samo s
spreminjanjem kodiranega zapisa problema. Pri tem pa v okviru optimizacije ni treba poznati
mehanizmov za ustreznost in pomena sprememb, ki jih izvajajo genetski operatorji, temveč
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moramo le ugotoviti ustreznost in učinkovitost posamezne rešitve, ki je bila izpostavljena
spremembam. Za uspeh optimizacije je treba ustrezno zapisati problem, vpeljati učinkovite
načine spreminjanja zapisa ter znati pravilno oceniti posamezen zapis.
Osrednji del naloge je predstavitev izboljšanega postopka evolucijskega iskanja optimalne
izvedbe integriranega vezja. Izbira evolucijskega načina je upravičena z dokazom
konvergenčnosti metode. Ta je predstavljena z uporabo shem, ki označujejo in poudarjajo
določene značilnosti zakodiranega zapisa. Iz opisa in izpeljanih enačb je razvidno, da število
dobrih shem s časom narašča, kar pomeni, da se z iskanjem približujemo optimalni rešitvi. Z
evolucijskim načinom je torej v splošnem mogoče najti optimalne rešitve.
Predstavljena dejstva so pripeljala do evolucijsko temelječe načrtovalne metode. Ta upošteva
razvrščevalne in dodeljevalne zahteve, omogoča kratek načrtovalni čas ter globalno
optimalne rešitve. Na podlagi vhodnega zapisa vezja je izdelana osnovna razvrstitev operacij
z algoritmoma za najzgodnejši oziroma najkasnejši čas njihovega začetka izvajanja. Ti dve
razvrstitvi sta t. i. mejni vrednosti, saj se vsaka posamezna operacija izvrši v časovnih mejah,
ki so postavljene pri teh dveh razvrstitvah. Posamezna rešitev mora biti ustrezno zakodirana,
kar pomeni, da mora za vsako operacijo obstajati informacija o času začetka izvajanja ter v
kateri funkcijski enoti se izvaja. Izhodiščna populacija je zgrajena na osnovi namnoženih
osnovnih razvrstitev, tako da dobimo populacijo, ki vsebuje le rešitve na skrajnih robovih
prostora vseh uporabnih rešitev. V vmesnem prostoru je tudi optimalna rešitev, ki jo želimo
najti. V več naslednjih generacijah prihaja do zamenjave podatkov o lastnostih posameznih
osebkov. Pri postopnem spreminjanju se spreminjajo tako časovne razvrstitve operacij kakor
tudi dodelitve enot za njihovo izvajanje. Zamenjave se izvajajo pod vplivom genetskih
operatorjev križanja, mutacije in variacije. Rezultat takšnih zamenjav v več generacijah je v
splošnem globalno optimalna rešitev.
V zadnjem delu sem preizkusil ustreznost predstavljene metodologije načrtovanja vezij.
Opisani algoritem je bil tudi računalniško realiziran ter uporabljen pri množici preizkusnih
vezij. Vezja so bila izbrana glede na pogostost pojavljanja v sorodni literaturi, in sicer
različnih velikosti ter z različnim številom tipov operacij. Obravnava rezultatov je pokazala,
da je evolucijska metoda sposobna poiskati rešitev, ki je v splošnem ugodnejša s stališča
vseh obravnavanih in pomembnih parametrov glede na rešitve, dobljene s klasičnimi
determinističnimi metodami.
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8.1 Prispevki k znanosti
Glavni del disertacije obsega predstavitev in podroben opis metode za sočasno razvrščanje
operacij in dodeljevanje enot z evolucijsko tehniko v postopku načrtovanja integriranih vezij.
Izvedeni izvirni znanstveni prispevki disertacije so:
•

Zasnoval in izdelal sem metodologijo sočasnega razvrščanja operacij in dodeljevanja
enot, ki za razliko od obstoječih metod ne določa izvajanja posameznih korakov že
vnaprej (kot je to pri preprostem ponavljanju razvrščanja in dodeljevanja oziroma pri
razdeljevanju operacij v skupine), ampak je vrstni red spreminjanja popolnoma
neodvisen od predhodno izvedenih sprememb.
Ta del postopka načrtovanja upošteva več funkcijsko enakih in cenovno različnih enot;
predstavljena so dejstva, ki določajo in omogočajo možnost izbire med različnimi
izvedbami funkcijskih enot za posamezen tip operacije, s čimer iščemo najustreznejše
enote tako s stališča velikosti kakor tudi s stališča hitrosti izvajanja.

•

Opisal sem in z uporabo na različnih primerih (razvrščanje opravil, načrtovanje vezij,
optimizacija industrijskih izdelkov) preveril postopke optimizacije z evolucijskimi
tehnikami.
Analiziral sem ustreznost evolucijskega načina pri načrtovanju vezij; izvedena je bila
na podlagi rezultatov različnih evolucijskih optimizacij in z izpeljavo enačb, ki
dokazujejo konvergenčnost metode.

•

Izvedel sem primerjavo predlagane različice evolucijske tehnike ESRD in blizuoptimalne metode FDS.
Pokazal sem, da je predlagana metoda ESRD, ki s kombinacijo različnih
optimizacijskih načinov (osnovne razvrščevalne metode, genetski algoritem,
simulirano ohlajanje, večkriterijske cenovne funkcije) omogoča sočasno razvrščanje
operacij in dodeljevanje enot, primerljiva z metodo FDS, saj je sposobna izdelati enako
dobre oziroma boljše rešitve v sprejemljivem načrtovalnem času.

Omenjeni prispevki kažejo, da je tako zasnovano in izdelano vezje ustreznejše od vezij
izdelanih s klasičnimi determinističnimi pristopi, s stališča števila vseh obravnavanih
uporabljenih enot ter njihove izkoriščenosti.
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8.2 Nadaljnje delo
V okviru nadaljnjih možnosti za delo na tem področju bi bilo smiselno predstavljeno metodo
povezati tudi s preostalimi koraki v načrtovanju vezij. Pri tem je mišljena tudi razporeditev
samih sestavnih enot v vezju, postavitev vhodno izhodnih sponk, razmestitev povezovalnih
enot, ... Za vse to pa bi bilo seveda treba vedeti, kakšna je izbrana tehnologija izdelave, saj
so te naloge tehnološko odvisne in zatorej nerešljive, dokler se ne odločimo za eno izmed
tehnologij izdelave.
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