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 انواع، بر این اسلللاس. ) اسلللQCA(  در مقیاس نانو ایده اتوماتای سللللولی کوانتومیCMOS  یکی از ایدههای امیدبخش برای جایگزینی:چکیده
 در، در همین را ستا.مختلفی از مدارات الکترونیکی و منطقی طراحی و ارائه شده ا س که ا ساس طراحی آنها گی های اکثری و اینورتر میبا شد
.چند خروجی ارائه خواهد شد- چند ورودیQCA کار پیشرو یک روش بهینه سازی مؤثر برای کاهش تعداد گی های اکثری و اینورتر در مدارات
 به صورت دنبالهای از اعدادQCA ) بوده که در آن مدارCartesian Genetic Programming( روش پی شنهادی مبتنیبر برنامهنوی سی ژنتیک کارتزین
 نوع گی ها و ات صاالت بهینه در،) بهینه با تعداد گی هاphenotype(  فنوتیپ،) کد خواهد شد تا با اجرای برنامهgenotype( صحیح بهعنوان ژنوتیپ
 نتایج. تابع منطقی پیادهسللازی شللده و نتایج گزارش خواهد شللد27  روش پیشللنهادی روی، در ادامه و برای راسللتیآزمایی.خروجی حاصل شللود
 بر.آزمونها حاکی از آن اس که روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای طراحی رقیب در یافتن جواب با کمترین تعداد گی عملکرد بهتری دارد
. با سطح اشغالی و تأخیر کمتر طراحی شوندQCA  مدارهای، انتظار میرود با استفاده از این روش عالوهبر تعداد گی کمتر،این اساس
. گی اکثری و اینورتر، مدارات کوانتومی، بهینهسازی، برنامهنویسی ژنتیک کارتزین، اتوماتای سلولی کوانتومی:واژههای کلیدی
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Abstract: One of the promising ideas to improve over CMOS constrains in the nano-scales is Quantum Cellular Automata (QCA). So
far, a variety of logic circuits are designed based on QCA where usually the majority and the inverter gates are the basic building blocks
from which more complicated circuits are developed. In this paper, first we propose an approach to minimize the number of the majority
and inverter gates in a given circuit with multiple inputs/outputs (MIMO). In our proposal, which is based on Cartesian Genetic
Programming (CGP), a QCA circuit is coded as a series of integer numbers that constitutes a genotype for CGP. Applying CGP
operators then, outputs the optimum phenotype including the number and the type of gates along with their interconnections. As for
the verification of this approach, we apply it to 27 logic circuits and the results are reported, which show better solutions (in majority
of cases) compared to the competing approaches. In addition to a fewer number of gates, our approach may provide a way to design
QCA circuits with less power dissipation and/or less occupied areas.
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 -1مقدمه
بعد از چند دهه ،روند فشردهسازی مقیاس در  CMOSبا محدودی هایی
جدی مواجه شللده بهطوریکه این محدودی ها منجربه توسللعه سللریع
تکنولوژی های جایگزین دیگر در مق یاس نانو گرد یده اسللل  .یکی از
روزنههای امیدبخش در حیطه نانوالکترونیک ،ایده  QCAاسلل  .مفهوم
 QCAاولین بار در سللال  ]1[ 1993مطرح و در سللالهای بعد توسللعه
پیدا کرد [ .]2از جمله ویژگیهای مهم  QCAچگالی باال ،مصللرت توان
پایین و تاخیر کم میباشللد که طبیعتا میتواند یک جایگزین مناسللب
برای تکنولوژی  CMOSدر مدارات منطقی باشللد .بهعنوان مثال میزان
مصرت توان و تاخیر یک گی اینورتر پیادهسازیشده با  QCAبهترتیب
 30/2 meVو  0/25 Psecاسللل [ ،]3درحالیکه همین کمی ها برای
یک گ ی اینورتر  CMOSبهترت یب در حدود چ ند نانووات و چ ند
نانوثانیه میباشند (با توجه به شرایط بایاسینگ و غیره) [.]4
یکی از مشللل کالتی که طراح هنگام طراحی مدارهای الکترونیکی و
دیجیتالی براسلاس ماژولهای 1پایه مث گی های 2منطقی با آن مواجه
میشلللود کاهش ت عداد ماژول ها و همچنین کاهش تأخیر ورودی به
خروجی اسللل  .در این راسلللتا ،بهطورکلی کارهای متنوعی در زمینه
بهینه سازی مدارهای نانوالکترونیک انجام گرفته ا س  .از جمله در []5
با اسللتفاده از نرمافزار متلب و الگوریتم ژنتیک 3تیوبهای  CNTFETبا
طول بهینه ارائه گردیده ا س  .در [ ]6نیز الگوریتم ژنتیک برای انتخاب
بهترین ضخام عایق گی و طول در  CNTFETا ستفاده شده ا س .
این مقاله نیز از نرمافزار متلب برای شبیه سازی خود ا ستفاده میکند.
همچنین در [ ]8 ،7سلللاختار جدیدی از ترانزیسلللتورها در مقیاس نانو
پیشلللنهاد گردیده که بهترتیب به نام ترانزیسلللتور  DM-DGو QSZ-
 MOSFETنامگذاری شلللدهاند .در این کارها ،از نرمافزار  ATLASبرای
شبیهسازی و بررسی عملکرد استفاده شده اس .
در زمی نه بهی نهسلللازی مدار های  QCAبهطور خاص ،چون این
مدارها براسلللاس گی های اکثری  4و اینورتر 5سلللاخته میشلللوند
خودبهخود تعداد و چیدمان این گی ها از عوام تاثیرگذار اصلللی روی
اندازه مدار و همچنین سلللرع انتقال ورودی به خروجی خواهند بود
[ .]9لذا مسلللأله بهینهسلللازی یک طرح مدار  QCAدر واقع با مسلللأله
کاهش تعداد این گی ها و نحوه چیدمان آنها معادل خواهد بود.
در ارتباط با بهینهسلللازی مدارهای  QCAکارهای متنوعی تاکنون
صلللورت گرفته اسللل [ .]10-19در [ ]10اسلللتراتژی جدیدی برای
ساده سازی توابع منطقی و تبدی عبارتهای مجموع حاص ضرب ارائه
شده ا س که در آن  13تابع استاندارد برای نمایش همه توابع منطقی
 3متغیره معرفی شده و عبارتهای ساده شده مرتبط با آنها ا ستخراج
گردیده اسلل  .در [ ]11از  20تابع اسللتاندارد برای سللادهسللازی توابع
منطقی و ایجاد عبارتهای معادل با گی های اکثری اسللتفاده شللده
ا س  .در این روش ابتدا یک تابع داده شده به شک یکی از بی س تابع
اسلللتاندارد بیان شلللده ،سلللمد مدار مبتنیبر گی اکثری آن از یک
جدول مرجع اسلللتخراج میشلللود .در [ ]12یک الگوریتم جدید برای
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ایجاد عبارتهای اکثری بهینه ارائه شده ا س که طی آن یک جدول
جسللتجو از عبارتهای اکثری ایجاد گردیده ،سللمد براسللاس آن از
تکنیک ترکی ب منطقی حداق /حداکثر برای بهینهسلللازی مدار QCA
استفاده میشود.
از طرت دیگر ،اسللتفاده از الگوریتمهای تکاملی برای بهینهسللازی
مدارات  QCAاولین بار در [ ]13مطرح شد که در آن از ساختار درختی
برنامهنویسی ژنتیک ) (GPبرای بهینهنمودن یک مدار تک خروجی بهره
گرف ته شلللد .در این روش توابع اکثر ی و اینورتر ها گره های داخلی
ساختار درختی میباشند .برهمین اساس ،روش مشابه دیگری در []14
برای مدارات با  2خروجی مطرح گرد ید .در [ ]15عالوهبر توسللل عه
کار های قبلی ،بهی نهسلللازی همز مان کاهش ت عداد گ ی ها و تأخیر
مدارات با تعداد دلخواه ورودی و خروجی پیشنهاد شد .روش کار به این
صورت ا س که الگوریتم ژنتیک برای هر خروجی تکرار شده و بهترین
کروموزومها 6و عبارات مشترک دو کروموزوم شناسایی می شوند .سمد
با حذت قسم های مشترک ،کروموزومهای حاص برای یافتن بهترین
نتیجه با یکدیگر ترکیب میشوند.
7
در [ ]16یک تابع براز ندگی جد ید با وزن های مت فاوتی برای
گی های اکثری و اینورتر در نظر گرفتهشللده و کروموزومی با کمترین
تعداد سلللول بهعنوان نتیجه انتخاب میشللود .از طرت دیگر ]17[ ،از 2
تابع براز ندگی مت فاوت برای الگوریتم ت کاملی بر نا مهنویسلللی ژنت یک
( )Genetic Programmingبهره میگیرد .در گام اول کروموزومی معادل
با تابع منطقی ایجاد میشلللود و سلللمد با قیاس خروجی الگوریتم با
خروجی مطلوب ،مقدار تابع برازندگی موردنظر انتخاب میگردد .در گام
دوم برای هر گی اکثری یک جدول کارنو ایجاد شللده و با قیاس بین
این جدولها از تابع برازندگی دوم اسلللتفاده میکند .در این روش برای
هر خروجی کروموزومهایی با بهترین برازندگی انتخاب شللده و نتایج با
هم ترکیب میشلللوند .در نهای نتیجهای که دارای بیشلللترین گی
مشترک اس بهعنوان بهترین گزینه معرفی میگردد.
در [ ]18براسلللاس الگوریتم ژنت یک چ ند -هد فه 8تکنیکی برای
ترک یب مطلوب مدار  ،QCAبهخصلللوص مدار  QCAچ ند-خروجی
پی شنهاد شده ا س

درحالیکه از یک تابع برازندگی ن سبی برای یافتن

راهح بهینه کلی ا ستفاده میکند .در این روش ،بهینه سازی برح سب
مسلللاح با مینیممسلللازی تعداد گی

و کاهش تاخیر مدار در طول

فرایند ترکیب مدنظر بوده اسلل  .در مقاله [ ]19نیز بهینهسللازی توابع
منطقی  3متغیره با استفاده از الگوریتم کلونی مورچهها ()Ant Colony
انجام شلده اسل که در آن بهینهسلازی مدارات  QCAاز لحاظ کاهش
تعداد گی ها و سطوح مورد نیاز انجام میگیرد.
همانطور که در کارهای فوق شللرح داده شللد در روشهای فعلی
بهینهسازی مدارات  ،QCAیا تعداد ورودیها و خروجیها محدود اس ،
یا از روش د ستی ا ستفاده می شود و یا الگوریتمهای تکاملی با ساختار
کروموزوم درختی اسلللتفاده گردیده اسللل  .در کار پیشرو ،بهمنظور
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برطرتکردن م حدود ی ت عداد ورودی و خروجی مدار و نیز بهبود
معیارهای بهینه سازی ،روش برنامهنوی سی ژنتیک کارتزین )CGP( 9در
فرایند تکام مدارات  QCAا ستفاده خواهد شد .بهطور خاص ،معیاری
که بهبود آن دنبال خواهد شللد عبارت اس ل از کاهش تعداد گی (که
میتواند به کاهش تأخیر و کاهش تعداد سلللیک های کالک هم منجر
گردد) .پد از عمل یاتیکردن روش خود ن تایج اجرای آن روی توابع
موجود در کارهای مشلللابه ،گزارش خواهد گردید .همانطوری که در
بخش نتایج شبیه سازی مند رج ا س در اکثر موارد بهبود قاب توجهی
در مدارات حا ص از اجرای روش پی شنهادی ن سب به روشهای رقیب
قاب مشاهده اس .
این مقاله به صلورت زیر تنظیم گردیده اسل  .در بخش  ،2توضلیح
مختصللری از تکنولوژی  QCAارائه شللده و در بخش  3الگوریتم CGP
شرح داده می شود .سمد در بخش  ،4بهینه سازی توابع منطقی QCA
چند ورودی  -چند خروجی با روش پی شلللنهادی ارائه خواهد گردید.
بخش  5مقایسه نتایج با کارهای مشابه را شام شده و نهایتا خالصهای
از نتایج کار پیشرو به همراه پیشللنهاداتی جه توسللعه و ادامه کار در
بخش  6ارائه میشود.

که در آن  c, b, aورودی ها و  fخروجی تابع می باشلللند .بهاینترتیب،
گی های منطقی  ANDو  ORرا میتوان با ثاب نگهداشلللتن قطبی
یکی از ترمی نال های ورودی گ ی اکثر ی بهترت یب با  p=-1و p=+1
ایجاد کرد (شک .]22[ )4

شکل  :1الف) یک سلول  QCAبا  4نقطه کوانتومی ،ب) نمایش قطبیت
 p=+1و  p=-1در سلول []2

 -2اساس ایده QCA

عناصللر اصلللی در ایده  QCAسلللولهای  QCAهسللتند .مطابق شللک
 -1الف هر سلول شام  4نقطه کوانتومی در  4گوشه سلول مربعی و 2
الکترون (چگالی الکترونها) متحرک میباشد که دو الکترون با تون زنی
بین نقاط کوانتومی جابهجا میگردند [ .]20با توجه به نحوه اسلللتقرار
الکترون ها در داخ سلول ،سه حال برای آن پدید میآید .حال null
(قطبی صفر) حالتی ا س که ارتفاع سد پتان سی نقاط پایین بوده و
الکترون ها جایگاه معینی ندارند .دو حال دیگر با افزایش ارتفاع سلللد
پ تانسللل ی ری میده ند و بهعنوان قطب ی  p=-1و  p=+1شللل ناخ ته
میشلللوند (شلللک  -1ب) .در این حال ها بهسلللبب فع و انفعاالت
کولمبی ،الکترونها دو موقعی قطری مانند شلللک  -1ب را اشلللغال
میکنند .با کدکردن قطبی های  p=-1و  p=+1به منطق باینری  0و
 ،1سلللولهای  QCAمیتوانند در پیادهسللازی توابع باینری بهکارگرفته
شوند بهطوریکه ورودیها در نتیجه انتشار قطبی بین سلولی (بهسبب
فع و انفعاالت کولمبی) به خروجیها منتق میشوند.
اسللاسللیترین المانهای مدارات  QCAگی های اکثری و اینورتر
میباشلللند که مانند گی های پایه  ANDو  ORدر مدارات منطقی ،در
سلللاخ مدارات  QCAاسلللتفاده میگردند [ .]22 ،21از طرت دیگر،
گی های اکثری و اینورتر با چیدمان مناسب سلولهای  QCAدر کنار
هم بهدسللل میآی ند .برای نمونه شللل ک  2انواع مختلف و م تداول
پیاده سازی اینورتر و شک  3انواعی از گی اکثری را ن شان میدهند
[ .]23 ،21تابع گی اکثری (-3ورودی) با رابطه ( )1توصیف میگردد.

()1
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f  M (a , b , c )  ab  ac  bc

شکل  :2دو مدار  QCAبرای پیادهسازی گیت اینورتر []21

شکل  :3گیت اکثریت  -3ورودی []22

شکل  :4اجرای گیتهای  ANDو  ORبا استفاده از گیت اکثریت []22

یکی از ویژگیهای مشترک مدارات  QCAنیاز به پالدزنی ساع
مناسب برای کنترل گردش اطالعات و انتقال صحیح سیگنال ورودی به
خروجی میبا شد .عالوهبر این سیگنال پالدزنی ساع توان ضروری
برای درایو مدار و محا سبات متوالی را فراهم میکند [ .]24 ،2سیگنال
پالدزنی ساع یک ولتاژ زمانبندی شده ا س که فعالی سلول را
مهیا کرده و می تواند آن را به آرامی از یک حال فعال به یک حال

10
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در QCA

 nullسللوئیک کند [ .]25در واقع هر سللیگنال پالد سللاع
شام چهار فاز ا س  Switch, Hold, Release, Relax :که در شک 5
نشللان داده شللدهاند .همانطوری که قبال بیان شللد ،مدارات  QCAبا
اسللتفاده از گی های پایهای اکثری و اینورتر ایجاد میگردند .لذا برای
داشلللتن طراحی ها ی بهی نه ،ت عداد و چ ید مان این گ ی ها عا م
تعیینکننده خواهد بود .بدین سلبب ،در بخش بعدی روش پیشلنهادی
(که از الگوی  CGPبهره میگیرد) برای بهینه سازی مدارات  QCAشرح
داده میشود.

که در آن  aمقدار  arityهر گره Cij ،ژنهای اتصال Fi ،ژنهای تابع،
ژنهای خروجی n ،تعداد ورودیها و  mتعداد خروجیهای برنامه اس .
مطابق شک  ،6هر کروموزوم (ژنوتیپ) در  CGPدارای سه نوع ژن
اس ل  :ژن تابع ،ژن اتصللال و ژنهای خروجی .ژنهای خروجی در واقع
مکانی که خروجی برنامه از آنجا گرفته میشود را آدرسدهی میکنند.
با اع مال فرای ند های جهش ،انت خاب و  ...بر روی کروموزوم ها و
سلللمد دی کد کردن آن ها فنوتیپ ها (راه ح ها) بهدسللل میآیند.
وقتیکه یک کروموزوم دیکد میشلللود بعالللی از گرههای آن ممکن
ا س غیرفعال با شند و این زمانی ا س که خروجی آن گرهها در داده
خروجی برنامه تأثیری نداشته باشند .لذا در  CGPطول کروموزوم ثاب
اما طول فنوتیپ (تعداد گرهها یا توابع) متغیر میبا شد .لذا یک فنوتیپ
ممکن اسل تعداد گره فعال کمتری نسلب به تعداد گرههای کدشلده
اولیه دارا باشد.
Ok

 -4روش پیشنهادی
شکل  :5چهار فاز مختلف سیگنال پالس ساعت []2

 -3برنامهنویسی ژنتیک کارتزین ()CGP
الگوریتم  CGPاولین بار در [ ]26ارائه شللد و سللمد در سللال 2000
بهعنوان شکلی از برنامهنوی سی ژنتیک تو سعه داده شد [ .]27در CGP
راهح های ممکن بهوسیله رشتهای از اعداد صحیح کد می شوند که آن
را ژنوت یپ 11می نام ند و این راه ح ها بهصلللورت یک گرات ج ه دار
دوبعدی از گرههایی که نماینده عنا صر پایه ه ستند ساخته می شوند.
به طورخاص در مدارات منطقی هر گره در گرات یک تابع یا گی پایه
را ن شان میدهد .بهعالوه ،هر گی با یک شنا سه خاص در یک جدول
جسلتجو لیسل شلده و در ژنوتیپ نیز بهوسلیله تعدادی ژن (آل ) کد
میگردد .برای هر گره یکی از ژنها آدرس تابع گره در جدول جسللتجو
را نشان میدهد که بهعنوان ژن تابع ( )function-geneشناخته میشود.
بقیه ژنهای گره ،آدرس ترمینالهای ورودی گره را مشللخم میکنند
که به آنها ژن اتصللال ( )connection geneمیگویند .در این سللاختار
ماکزیمم تعداد ورودیهای یک گره را  arityآن گره مینامند.
گرهها ورودیشللان را با یک روش رانش روبه جلو )(feed-forward
از خروجی گره های سلللتون های قبلی یا از ورودی های اصللللی برنامه
دریاف میکنند .این مسللأله که ورودیهای گی فعلی از خروجیهای
چند سطح قب آن قاب دریاف ا س  ،بهوسیله پارامتر سطح برگ شتی
12
) (level-backکنترل میشللود .شللک  6شللماتیک ژنوتیپ و فنوتیپ
 CGPرا نشللان میدهد .فرم کلی یک ژنوتیپ را میتوان بهصللورت زیر
نمایش داد [:]28

( )2

Serial no. 94

F0C0,0 .C0, ɑF1C1,0 .C1, ɑ .Fc 1r 1Cc 1r 1, 0
.Cc 1r 1, ɑO0O1 .Om

 -1-4کلیات
همانطوری که عنوان گردید هدت ما بهینهسلللازی مدارات مبتنیبر
تکنولوژی  QCAبا بهرهگیری از روش  CGPاسللل

به این معنی که

کمترین تعداد ممکن از گی های اینورتر و اکثری

در مدار اسلللتفاده

شود .به همین منظور در این مقاله از زبان برنامه نوی سی  Cبرای پیاده
سازی الگوریتم  CGPا ستفاده می شود  .ورودی برنامه یک فای دادهای
اسللل

که حاوی اطالعاتی درباره تعداد ورودی ها و خروجی ها ،جدول

صلللح  ،همچنین دو ورودی ثاب

با مقادیر  0و  1برای پیادهنمودن

توابع منطقی  ANDو  ORب ا ا ستفاده از گی اکثری

ا س  .افزودن دو

ورودی ثاب  0و  1قدرت جسللتجو و انتخاب الگوریتم  CGPرا افزایش
داده و باعث میشللود برنامه بهطور مسللتقیم از گی
ایجاد شده بهو سیله ترکیب گی

های  ANDو OR

اکثری و ورودیهای ساختگی  0و 1

استفاده نماید .بعد از اجرای برنامه ،ژنوتیپ و در نتیجه فنوتیپ نهایی و
بهی نه شلللده با توجه به پارامتر های برنا مه ای جاد میگردد .جدول 1
پارامترهای استفادهشده در روش پیشنهادی را نشان میدهد.
جدول  :1پارامترها و فرایندهای استفادهشده در الگوریتم CGP

)1+4( -ES

Evolutionary Strategy

Point Mutation

Mutation

0/05

Mutation rate

Supervised learning

Fitness function

Select fittest

Selection scheme

Mutation random parent

Reproduction scheme
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شکل  :6فرم کلی ژنوتیپ و فنوتیپ؛ الف) ژنوتیپ ،ب) فنوتیپ []28

ا ستراتژی تکاملی ا ستفاده شده بهو سیله  CGPعمومًا انتخاب یک
والد از هر نسللل و اسلللتفاده از آن برای ایجاد  4فرزند از طریق جهش
اس ؛ یعنی نس بعدی والد انتخاب شده و  4فرزند تولید شده را شام
میشللود .بنابراین اندازه جمعی برابر  5خواهد شللد .این اسللتراتژی را
 (μ+λ)-ESیا  )1+4( -ESمینامند [ .]29شلللک  7اسلللتراتژی تکاملی
 )1+4( -ESرا نشان میدهد.
The (1+4) evolutionary strategy
1: for all i such that 0≤ i <5 do
2:
Randomly generate individual i
3: end for
4: Select the fittest individual, which is promoted as the parent
5: while a solution is not found or the generation limit is not reached do
6:
for all i such that 0≤ i <4 do
7:
Mutate the parent to generate offspring i
8:
end for
9:
Generate the fittest individual using the following rules:
10: if an offspring genotype has a better or equal fitness than the parent then
11:
Offspring genotype is chosen as fittest
12: else
13:
The parent chromosome remains the fittest
14: end if
15: end while

شکل  :7استراتژی تکاملی پیشنهادی

 -2-4تابع برازندگی و جهش
جهش 13یکی از ابزار های روش های ت کاملی ج ه تحول در جمع ی
اسلللل و یک روش م تداول برای این امر جهش نق طهای (point-
 )mutationاسلل که درصللدی از ژنهای ژنوتیپ بهصللورت تصللادفی
انتخاب و به مقادیر تصلللادفی دیگر تغییر می یابند .یک مثال از اعمال
جهش نقطهای برای بهینه سازی تابع  XORدر شک  8نشان داده شده
اس  .مطابق شک  ،عم جهش در ژن خروجی برنامه ری داده که باعث
تغییر گره خروجی از  11به  8گر د یده اسللل  .همچنین با این ع م
گرههای  9 ،11و  5غیرفعال و گره  8فعال میگردد که منجربه کاهش
تعداد گی های فعال و درنتیجه بهدسللل آمدن جواب بدون خطا و
دراینحال بهینه از نظر تعداد گی میگردد.
در پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی از تابع برازش ( )3استفاده شده
اس .
n

()3

fitness   y O ,i  y d ,i
i

در رابطه ( n ،)3اندازه جدول صلللح اولیه yo ،خروجی واقعی برنامه و
 ydخروجی مطلوب فای داده ورودی اس .

شکل  :8مثالی از عملکرد جهش نقطهای؛ الف) قبل از جهش ،ب) بعد از اعمال جهش به یک ژنوتیپ به همراه فنوتیپ مرتبط با آنها (گیتهای
غیرفعال بصورت خطچین مشخص شدهاند)

Serial no. 94
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 -3-4عملکرد الگوریتم
برای برر سی بی شتر روش بهینه سازی خود فرض کنید قرار ا س توابع
) f1=Σ(0,2,4,7و ) f2=Σ(0,2,3,4با اسلللتفاده از گی های اکثری و
اینورتر که در جدول جستجو بهترتیب با  1و  2شمارهگذاری شدهاند با
کمترین تعداد گی طراحی شوند .با تعریف پارامترهای برنامه به صورت
تعداد گره ها  ،arity=3 ،12سلللطح برگشلللتی برابر تعداد گره ها ،تعداد
خروجی  2و تعداد ورودی  ،5ژنوتیپ نهایی حاصللل از اجرای الگوریتم
پد از  2000تکرار برای توابع  f1و  f2بهصللورت شللک  9خواهد بود.
همانطوری که قبالً در بخش  1-4ذکر گردید مقادیر ثاب  0و  1برای
ایجاد مسلللتقیم گی های  ANDو  ORبا اسلللتفاده از گی اکثری به
دیگر ورودیها اضللافه شللدهاند .در نهای فنوتیپ یا جواب نهایی برای
پیادهسازی دو تابع  f1و  f2در شک  10نشان داده شده اس .

شکل  :9ژنوتیپ نهایی در نتیجه اجرای الگوریتم

اینورتر و اکثری اسللتفادهشللده نشللان میدهد .برای نمونه ،شللک های
 -11الف و  -11ب بهترتیب مدارهای بهدسللل آمده از روش [ ]10و
روش پیشلنهادی برای تابع )  m (0, 3, 6, 7در جدول  2را نشلان
میدهند .همانطور که در شک  11قاب م شاهده ا س  ،برای این تابع
خاص مدار بهدسللل آ مده از روش ما  4گی اکثری و  1گی اینورتر
داشلللته در حالیکه مدار [ ]10حاوی  5گی اکثری و  3گی اینورتر
میباشد.
برای ارزیابی بیشللتر ،روش پیشللنهادی برروی توابع چند ورودی -
چند خروجی اعمال شده و نتایج بهترتیب در جداول  5 ،4 ،3و  6آورده
شللدهاند .جدول  3مقایسلله بین توابع  -3ورودی -2/خروجی را نشللان
میدهد .همانطوری که در جدول  3نمایان اسلل  ،روش ما نسللب به
توابع [ ]17به ا ندازه  ،%30نسلللب به توابع [ ]14به اندازه  %22/2و
ن سب به توابع [ ]18به اندازه  %30کاهش در تعداد گی های اینورتر و
اکثری استفاده شده نشان میدهد .در جدول  4نتایج شبیه سازی برای
توابع  -3ورودی -4/خروجی ارائه شللده اسلل  .مطابق این جدول روش
پیشلللنهادی ما نسلللب به [ ]18و [ ]15بهترتیب به اندازه  %66و %26
کاهش در تعداد گی اینورتر و اکثری نتیجه میدهد .درنهای جداول
 5و  6بهترتیب نتایج شبیه سازی توابع  -4ورودی -2/خروجی و توابع
 -4ورودی -4/خروجی را نشلللان میده ند .ه مانطور که در این دو
جدول هم نمایان ا س  ،عموما روش ما عملکرد بهتری در کاهش تعداد
عناصر پایه مدارات  QCAداشته و سبب کاهش پیچیدگی (و تأخیر) در
طرح های  QCAمیشود.

 -6خالصه و نتیجهگیری
هدت این مقاله ارائه یک روش جدید بهینه سازی مبتنیبر برنامهنوی سی
ژنتیک برای کاهش تعداد عناصلللر پایه در طرح های  QCAبود .روش
شکل  :10فنوتیپ نهایی ناشی از ژنوتیپ شکل 9

با توجه به شلللک  ،10از حداکثر  12گی مجاز در ورودی برنامه
تنها  8گی در راهح نهایی اسللتفاده شللده و گی های دیگر غیرفعال
میبا شند .در بخش بعدی توابع بی شتری با استفاده از روش پی شنهادی
طراحی خواهد گردید.

پیشللنهادی دارای مزی هایی نسللب به روشهای دیگر اسلل

ازجمله

اینکه از ساختا ر ماتریسی به جای درختی در بهینهنمودن توابع استفاده
کرده و بهآسللانی قاب توسللعه و اجرا برروی مدارات با چندین خروجی
ا س  .در این روش ،ابتدا جدول صح توابع بهعنوان یک فای ورودی
برای برنامه تعریف میشود .سمد ،با اجرای الگوریتم ،در خروجی تعداد
و نوع گی ها و همچنین نحوه اتصللال بین آنها نتیجه میشللود .نتایج

 -5نتایج شبیهسازی

شبیه سازی مدارات با  3و  4ورودی و  2 ،1و  4خروجی ن شان میدهد

در این بخش نتایج شلللبیهسلللازی مدارات  QCAچند ورودی  -چند
خروجی با اسللتفاده از روش پیشللنهادی ارائه شللده و با کارهای مشللابه
قبلی مقای سه می شوند  .برای تمامی این توابع اندازه جمعی اولیه برابر
 5و ت عداد تکرار بین م قادیر  1000تا  10000انت خاب میشلللوند .در
جدول  ،2اجرای  15تابع  -3ورودی -1 /خروجی ا ستاندارد ن شان داده
شللده اس ل  .با توجه به جدول  2روش پیشللنهادی ما تقریبا نسللب به
توابع [ ]10به اندازه  ،%26/9نسللب به توابع [ ]19به اندازه  %22/85و
نسلللب به توابع [ ]12به اندازه  %20/00کاهش در تعداد گی های

که عموما روش ما در مقایسللله با روش های دیگر تعداد گی اینورتر و

Serial no. 94

اکثر ی

کمتری دارد .این کاهش بهویژه در مدارات  QCAمیتوا ند

منجر به کاهش سلللطح اشللل غالی مدا رات ن هایی شلللود که پارامتری
تعیینکننده برای تکنولوژیهای ساخ

در مقیاس نانومتر

مانند QCA

می باشلللد .در کارهای آتی میتوان عالوهبر کاهش پیچیدگی مدارات
 ،QCAبا تمرکز بر تعداد سطوح مدارات ایجاد شده تو سط کروموزومها،
کاهش تأخیر ک از ورودیها به خروجیها بررسی شود.
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 خروجی-1/ ورودی-3  نتایج شبیهسازی توابع:2 جدول
تابع

 m (7)
 m (6,7)
 m (0,7)
 m (1,6,7)
 m (4,5,6,7)
 m (1,5,6,7)
 m (0,1,6,7)
 m (3,6,7)
 m (0,3,6,7)
 m (4,7)
 m (2,4,7)
 m (3,5,6,7)
 m (1,2,4,7)
 m (2, 4,6,7)
 m (0,1,2,7)

]10[

]19[

]12[

روش پیشنهادی

M(M(A,B,0),C,0)

2Maj

M(M(A,B’,C),B,0)

2Maj
2Not

-

-

M(M(A,B,0),C,0)

2Maj

M(A,B,0)

1Maj

M(A,B,0)

1Maj

-

-

M(A,B,0)

1Maj

M(M(M(A,B,0),C
,0),M(M(A’,B’,0)
,C’,0),1)
M(M(A,B,0),M(
M(A’,B’,0),C,0),1
)
M(A,0,1)

5Maj
3Not

M(M(B,C,1)’,M(A
,C,0),M(A’,B,1)

4Maj
3Not

M(M(A,1,B), M’
(B,1,C),M(A’,1,C))

4Maj
2Not

M(1,M’(1,A,M((A,C,1)
),M(0,A,M(B,C,0))

4Maj
2Not

4Maj
2Not

M(M(A,B,1)’,M(
M(B,C,1),A,B’),B)

4Maj
2Not

M(M(A,0,B), M’
(A,1,B),M(A,1,C))

4Maj
1Not

M(M(1,B,C),M’(A,B,1
),M(A,B,M’(A,B,1)))

4Maj
1Not

1Maj

A

1Maj

-

-

A

1Maj

M(M(A,B,0),M(B
’,C,0),1)

3Maj
1Not

M(M(B,C,1),M(A,
B,1)’,A)

3Maj
1Not

M(M(A,0,B),1,M(B’,0,
C))

3Maj
1Not

M(A,M(B,C,1),M(B’,C
,0))

3Maj
1Not

M(M(A,B,0),M(A
’,B’,0),1)

3Maj
2Not

M(M(A,B,0),M(A,
B,1)’,1)

3Maj
2Not

-

-

M(B,M’(A,B,1),M(A,1
,M’(A,B,1)))

3Maj
1Not

M(B,M(A,C,1),0)

2Maj

M(M(A,B,C),B,0)

2Maj
1Not

-

-

M(0,B,M(A,B,C))

2Maj

M(M(B,M(A,C,1)
,0,M(A’,M(B’,C’,
0),0),1)
M(M(A,C,0),M(A
,B,C’),M(A’,B’,C
’))
M(M(A,C,0),M(A
,B,C’),M(A’,B’,C
’))
M(A,B,C)

5Maj
3Not

-

-

M(M(A’,1,B),M’(B,1,
C),M(A,B,C))

4Maj
2Not

M(1,M(B,0,M(A,1,C)),
M’(1,B,M(A,1,C)))

4Maj
1Not

3Maj
2Not

M(M(B,C,0),
M(B,C,1)’,A)

3Maj
2Not

M(M(B,0,C),A, M’
(B,1,C))

3Maj
1Not

M(A,M’(A,B,C),M(B,
C,0))

3Maj
1Not

4Maj
3Not

-

-

-

-

M(M(A,C,0),M’(A,B,C
),M(A,B,M’(A,B,C)))

4Maj
1Not

1Maj

-

-

-

-

M(A,B,C)

1Maj

M(M(A’,B,C),
M(A,B’,C),C’)

3Maj
3Not

M(M(A,B,C)’,
M(A,B,C’),C)

3Maj
2Not

M(M’(A,B,C),A,M(A’,
B,C))

3Maj
2Not

M(B,M’(A,B,C),M(A,
C,M’(A,B,C)))

3Maj
1Not

M(A,B,C’)

1Maj
1Not

-

-

4Maj
2Not

M(A,B, C’)

1Maj
1Not

M(M(A’,M(B,C,0
),1),M(C’,M(A,B’
,1),1),0)

5Maj
3Not

-

-

M(M(A,0,C),
M’(A,B,C),M(A,B,
C’))
-

-

M(M(M(B,C,0),A,0),
M’(1,A,M(0,B,C)),1)

4Maj
1Not

 خروجی-2/ ورودی-3  نتایج شبیهسازی برای توابع:3 جدول
روش
]17[

تابع

تعداد ک
Maj.

Inv.

F1=M(M(1,A,C)’,M(A,B’,C),M(1,B,C’))
F2= M(0,M(0,A,B)’ ,M(1,B,C’))

F1   m (0,2,4,7)

F1=M(M(C,1,M(A,B,C))’,M(A’,C,M(1,B,A’)),A)
F2=M(M(1,B,A),A’,M(1,C,M(A,B,C)’))

5
4

2
2

7

2

F1   m (0,2,4,7)

F1 =M(M’(A,C,B),M(A,C’,1),M(B,0,C))
F2 =M’(M’(0,B,C),M(B,0,A),C)

4
3

2
2

6

4

F1=M(M(C,0,M(A,B,0)),M’(C,1,M(A,B,0)),1)
F2=M(B,M’(A,B,0),M’(C,1,M(A,B,0)))

4
3

1
2

5

2

F2   m (0,2,3,4)
روش پیشنهادی

Inv.

F1   m (0,2,4,7)

F2   m (0,2,3,4)
]18[

Maj.

4
3

F2   m (0,2,3,4)
]14[

خروجی

F1   m (0,2,4,7)

F2   m (0,2,3,4)
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2 در جدول

1600

 m (0,3,6,7) ] و روش ما برای تابع10[  مدارهای بهدستآمده از روش:11 شکل
 خروجی-4/ ورودی-3  نتایج شبیهسازی برای توابع:4 جدول

تابع

]18[ مرجع
Output

F1   m (1,4,5,7)

]15[ مرجع
Maj.

Inv.

Output

روش پیشنهادی

Maj.

Inv.

Output

Maj.

Inv.

1

1

M(A,B’,C)

1

1

M(C,B’,A)

1

1

M(A,B’,C)

M(M(0,C’,A),M(A,C,0)’,M(
B,C,0))

4

2

M(M(M(C,B,A),1,
A),A’,M(A,1’,C’)

4

3

M(M(C,1,M(A,B’,C)),M(
0,A,C’),M’(A,B’,C))

4

3

F3   m (0,2,5,6)

M(M’(M’(C,0,A),A,B)),B,
M(M’(B,0,C),A,C’)

5

4

M’(M(A,1,C),M(1’
,B,C),M’(C,B,A))

4

3

M(M’(A,B,M(0,A,C’)),A,
M’(1,C,M(A,C,B’)))

5

4

F4   m (4,6,7)

M(A,M(0,C’,A),M(B,C,0))

3

1

M(M(A,B’,C),B,M
(A,1’,C’))

3

3

M(A,B,M(0,A,C’))

2

1

9

6

9

6

6

5

F2   m (3,4,6)

Total

 خروجی-2/ ورودی-4  نتایج شبیهسازی برای توابع:5 جدول
تابع

]18[ مرجع

F1   m (0,2,6,12,13,14)
F2   m (1,3,4,5,7,12,13,15)

]15[ مرجع

روش پیشنهادی

Output

Maj.

Inv.

Output

Maj.

Inv.

Output

Maj.

Inv.

M(M(B,1,A’),M(
M’(B,C,1),C,D’),
M(A,0,M(0,B,C’))
)
M(D,M(1,A’,B),
M(C’,0,B))

6

4

M(M’(A,1’,C),M(D’
,M’(B,A,1),M(A,B,C
)),M(1’,B,A))

6

5

M(M(1,A’,B),M(0,A
,M(B,0,C’)),M’(D,M
(1,B,A’),M(0,B,C’)))

5

3

3

2

M(B,M’(A,C,1’),M(
M’(B,A,1),D,M(A,B
,C)))

5

3

M(M(1,B,A’),D,M(
B,0,C’))

3

2

7

4

8

5

6

3

Total

 خروجی-4/ ورودی-4  نتایج شبیهسازی برای توابع:6 جدول
تابع

]17[ مرجع

]15[ مرجع

روش پیشنهادی

Output

Maj.

Inv.

Output

Maj.

Inv.

Output

Maj.

Inv.

F1   m (3,4,7,15)

M(M(A’,B,D),
M(1,C,D)’ ,
M(0,C,D))

4

2

M(M(C, 0, D),
M(D, M(C, B,
A)’,B), D’)

4

3

M(B,M’(A,B,M(B,C,D)),
M(0,C,M(B,D,M’(A,B,M(
B,C,D)))))

5

1

F2   m (1,3,4,9,13,15)

M(M(A’,B,D),M(
B,C,D)’,M(0,D,M
(A,B’,D)))

5

3

M(M(0, M(D’, A,
1), B), M(D, M(C,
B, A)’, B), B’)

5

4

M(M(B,D,M’(A,B,M(B,C
,D))),M’(A,B,M(B,C,D))),
M(0,A,D))

5

1

M(0,M(1,A,C),M(
B,C,D))

3

0

M(C, D, M(0,
M(D’, A, 1), B))

3

2

M(C,M(0,A,D),M(B,C,D)
)

3

0

M(C,M(A’,B,D),
M(0,C,D’))

3

2

M(M(M(C, 0, D),
M(D,M(C, B, A)’,
B), D’)’,0, C)

5

5

M(0,C,M’(B,D,M’(A,B,M
(B,C,D)))

4

2

12

5

9

4

9

2

F3

  m (3, 6, 7,11,13,14,15)

F4   m (2,6,10,11,14)
Total
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