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Abstract 

 One of the major constraints on hardware implementations of Artificial Neural 
Networks (ANNs) is the amount of circuitry required to perform the multiplication 
process of each input by its corresponding weight and there subsequent addition. Field 
Programmable Gate Array (FPGA) is a suitable hardware IC for Neural Network (NN) 
implementation as it preserves the parallel architecture of the neurons in a layer and 
offers flexibility in reconfiguration and cost issues. In this paper the adaption of the 
ANN weights is proposed using Particle Swarm Optimization (PSO) as a mechanism 
to improve the performance of ANN and also for the reduction in the ANN hardware. 
For this purpose we modified the MATLAB PSO toolbox to be suitable for the taken 
application. In the proposed design training is done off chip then the fully trained 
design is download into the chip, in this way less circuitry is required. This paper 
executes four bit Arithmetic Logic Unit (ALU) implemented using Xilinx schematic 
design entry tools as an example for the implementation of digital circuits using ANN 
trained by PSO algorithm. 
Keywords: Particle Swarm Optimization (PSO), Artificial Neural Network (ANN), 

Field Programmable Gate Array (FPGA). 

 
الحشد الجزيئي لتنفيذ الدوائر  أفضليةالشبكات العصبية ا�صطناعية بواسطة  تدريب

  مصفوفة البوابات القابلة للبرمجة باستخدامالرقمية 
 الخ/صة

حقة �بالوزن المرافق له وعملية الجمع ال إدخالزمة لتنفيذ عملية ضرب كل �تعتبر كمية الدوائر ال
مص-فوفة البواب-ات ). ANN(المعوق-ات الرئيس-ية لتنفي-ذ دوائ-ر الش-بكات العص-بية ا/ص-طناعية  إحدىلھا 

تح-افظ  >نھ-اھ-ي دائ-رة متكامل-ة مناس-بة لبن-اء الش-بكات العص-بية ا/ص-طناعية  )FPGA(القابل-ة للبرمج-ة 
 إع-ادة إط-ارعلى البناء المتوازي للخ�ي-ا العص-بية ا/ص-طناعية ف-ي الطبق-ة الواح-دة وتع-رض مرون-ة ف-ي 

الشبكات العص-بية ا/ص-طناعية  أوزانراح تبني تم في ھذا البحث اقت. قضايا الكلفة إلى باFضافةالبرمجة 
 باFض-افةالعص-بية ا/ص-طناعية   الش-بكات أداءلتحس-ين  كإلي-ة) PSO(الحش-د الجزيئ-ي  أفضلية باستخدام

الحشد الجزيئ-ي  أفضلية أدواتلھذا الغرض قمنا بتعديل صندوق . تقليل الدوائر ال�زمة لبناء الشبكات إلى
خارج الرقاقة  ية التدريبعمل تمت في التصميم المقترح. المأخوذ في بيئة المات�ب ليكون مناسب للتطبيق

ھ-ذا البح-ث  ينف-ذ .ريقة سنحتاج اق-ل ع-دد م-ن ال-دوائربھذه الط ,الرقاقة إلى دريبل التصميم كامل التثم حم
الرسم التخطيط-ي ل-زايلنكس كمث-ال لتطبي-ق  أدوات باستخدامبت  أربعذات ) ALU( دائرة حساب ومنطق
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