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Akceleracja algorytmów przetwarzania obrazów
z wykorzystaniem zasobów karty graficznej
1. Wprowadzenie
Przetwarzanie obrazów cyfrowych wi¹¿e siê z koniecznoci¹ obróbki ogromnej iloci
danych i w konsekwencji oznacza, ¿e nawet nieskomplikowane algorytmy zajmuj¹ du¿o
czasu procesora CPU (Central Processing Unit) i znacznie go obci¹¿aj¹. Celowe wiêc wydaje siê przeniesienie przynajmniej czêci obliczeñ do karty graficznej, której procesor dysponuje du¿o wiêkszym stopniem równoleg³oci, a pozostaje w znacznej mierze niewykorzystany. W dalszej czêci niniejszej publikacji przedstawiono przyk³ad wykorzystania
zasobów karty graficznej do akceleracji kontekstowych operacji przetwarzania obrazów
cyfrowych. Na przyk³adzie toru wizyjnego dokonano ewaluacji przyspieszenia karty graficznej dla ró¿nej organizacji w¹tków wykonywanych wspó³bie¿nie na wielu procesorach
uk³adu karty graficznej. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ zasadnoæ przedstawionego sposobu akceleracji w implementacji systemów wizyjnych.

2. Procesor karty graficznej jako element obliczeniowy
Procesory GPU (Graphics Processing Unit) wspó³czesnych kart graficznych, chocia¿
dedykowane do renderowania obrazów w celu wizualizacji oraz wspomagania oprogramowania CAD (Computer Aided Design), coraz czêciej [3, 4, 5] s¹ stosowane jako alternatywny do procesorów CPU element obliczeniowy. Technika wykorzystania zasobów procesora karty graficznej okrelana jest mianem GP GPU (General-Purpose computing on Graphics Processing Unit). Uniwersalne u¿ycie zasobów karty graficznej mo¿liwe jest dziêki
zasobom pamiêciowym i obliczeniowym karty graficznej oraz wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania, które za pomoc¹ jêzyka wysokiego poziomu umo¿liwia tworzenie
wydajnych aplikacji oraz ich integracjê w rodowisku systemu operacyjnego komputera. Pakietem dedykowanym do implementacji obliczeñ na wielordzeniowych procesorach
firmy NVIDIA z poziomu jêzyka C jest CUDA (Compute Unified Device Architecture).
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Zalet¹ procesorów GPU jest wysoki stopieñ równoleg³oci danych oraz wiele rdzeni zmiennoprzecinkowych procesorów zdolnych do wspó³bie¿nego wykonywania wielu w¹tków.
Masowa równoleg³oæ w zastosowanym modelu karty 8800GT z uk³adem GeForce G92
objawia siê poprzez dostêpnoæ 112 rdzeni, z których ka¿dy mo¿e realizowaæ 96 w¹tków.
Nie mniej istotna jest organizacja pamiêci i przepustowoci magistral, które umo¿liwiaj¹
efektywne wykorzystanie zasobów GPU – magistrala PCI Express x16 w wersji 2.0 zapewnia transfer na poziomie 16 GB/s, pamiêæ karty graficznej dostêpna przez 256-bitow¹ magistralê pozwala przesy³aæ dane z prêdkoci¹ 57,6 GB/s, a sam procesor GPU jest taktowany
zegarem 1,5 GHz. Zasoby pamiêciowe karty graficznej zorganizowane s¹ w kilka poziomów o ró¿nej pojemnoci oraz zakresie dostêpu:
 1024 zmiennoprzecinkowe rejestry procesorów o wielkoci 32 bitów,
 16 KB pamiêci dostêpnej dla klastra (8 procesorów),
 512 MB pamiêci globalnej DDR.
Programowy model CUDA zak³ada [2] organizacjê zasobów obliczeniowych GPU
w dwuwymiarow¹ siatkê (grid) której elementy sk³adaj¹ siê z bloków (block). Ka¿dy blok,
dwu- lub trójwymiarowy, sk³ada siê z w¹tków, które mog¹ wspó³dzieliæ dane. W¹tki wykonywane w ró¿nych blokach nie mog¹ siê jednak komunikowaæ ze sob¹. Za przydzia³ czasu
procesorów do wspó³bie¿nie wykonywanych w¹tków odpowiada sprzêtowy modu³ zarz¹dzania Thread Execution Manager [1]. Zarówno rozmiar siatki, jak i organizacja w¹tków
w blokach ustalane s¹ przez programistê, który decyduje w ten sposób o stopniu zrównoleglenia wykonywanego programu.
Karty graficzne z za³o¿enia przeznaczone s¹ do generowania, przetwarzania i wizualizacji sztucznych obrazów. Na niektórych etapach tworzenia grafiki struktura danych jest
zgodna z organizacj¹ rastrowych obrazów uzyskanych z kamery wizyjnej. Dziêki temu
przetwarzanie i analiza obrazów jest szczególnym obszarem zastosowañ obliczeñ na GPU.
W dalszej czêci artyku³u zawarto wyniki badañ nad realizacj¹ toru wizyjnego na karcie
graficznej.

3. Przetwarzanie obrazów na karcie graficznej
Do realizacji na karcie graficznej wybrano tor wizyjny z³o¿ony z kilku elementarnych
operacji przetwarzania obrazów o kontekcie przestrzennym. Zadanie obliczeniowe stanowi³a sekwencja filtrów s³u¿¹ca do detekcji krawêdzi w monochromatycznym obrazie o rozmiarach 512×512 pikseli:
1)
2)
3)
4)
5)

filtracja uredniaj¹ca w oknie o kontekcie 5×5,
binaryzacja z progiem ustalanym programowo,
operacja morfologicznego otwarcia w oknie o kontekcie 3×3,
operacja morfologicznego domkniêcia w oknie o kontekcie 3×3,
gradient Sobela w oknie o kontekcie 3×3.

Akceleracja algorytmów przetwarzania obrazów...

851

Badania nad implementacj¹ pojedynczego operatora konwolucji przedstawiono w pracy [6]. Autorzy przeprowadzili tam szczegó³ow¹ analizê z³o¿onoci obliczeniowej filtrów realizowanych na CPU i GPU metod¹ szybkiej transformaty Fouriera, konwolucji w dziedzinie
koordynat przestrzennych oraz dokonali jej optymalizacji poprzez separacjê wspó³czynników filtrów. Opisane rezultaty uwzglêdnia³y równie¿ ró¿ne rozmiary obrazów 256×256,
512×512 i 1024×1024, ró¿ne formaty danych: 16 bitów oraz 32 bity oraz ró¿ne wymiary macierzy wspó³czynników filtra (5–90). Do implementacji autorzy u¿yli jêzyka HLSL (High Level
Shader Language) stanowi¹cego rozszerzenie biblioteki DirectX. rodowisko to nie umo¿liwia jawnego specyfikowania stopnia zrównoleglenia, jak to ma miejsce w bibliotece CUDA.
W stosowanych praktycznie systemach wizyjnych najczêciej wykorzystuje siê wiêcej
ni¿ jeden filtr. W niniejszej pracy podjêto zatem próbê przebadania przyspieszenia obliczeñ
dla z³o¿onego toru wizyjnego w zale¿noci od stopnia zrównoleglenia. Wprawdzie wczeniej wspomniana publikacja zawiera³a wyniki szybkoci przetwarzania dla wielu filtrów
wykonywanych na jednym obrazie, jednak eksperymenty przeprowadzono jedynie dla filtrów separowalnych, co znacznie zawê¿a zakres zastosowañ. Dlatego te¿, jako czynnik
zmienny wybrano liczbê w¹tków przydzielonych do bloku podczas przetwarzania obrazu
przez kolejne filtry i operacje morfologiczne. Uzasadniony jest pomiar przyspieszenia obliczeñ dla sekwencji operacji na obrazie, poniewa¿ sposób sk³adowania porednich wyników
w buforach pamiêciowych karty graficznej oraz zale¿noci pomiêdzy równolegle dzia³aj¹cymi procesorami równie¿ mog¹ mieæ wp³yw na szybkoæ dzia³ania aplikacji.
Badania polega³y na rozdzieleniu zadania obliczeniowego pomiêdzy procesory zorganizowane w siatkê o zmieniaj¹cych siê rozmiarach oraz mog¹cych korzystaæ z okrelonej
liczby w¹tków wykonywanych jednoczenie. Podczas wstêpnych badañ stwierdzono, ¿e
w przypadku siatki zawieraj¹cej 16 lub wiêcej bloków decyduj¹ce znaczenie ma liczba
w¹tków przypisana do bloku. Z tego w³anie wzglêdu prezentowane wyniki dotycz¹ tylko
zmieniaj¹cej siê liczby w¹tków w bloku. Ca³kowita liczba w¹tków jest natomiast sta³a
i wynosi 16 384. Mierzono czas wykonania programu podzielonego w ka¿dym bloku na
zadan¹ liczbê w¹tków, a nastêpnie porównano uzyskane wyniki z czasami wykonania klasycznego jednow¹tkowego programu korzystaj¹cego z CPU. Uzyskane rezultaty zestawiono w tabeli 1 oraz pokazano na rysunku 1.
Tabela 1
Czas wykonania i przyspieszenie w zale¿noci od liczby w¹tków w bloku

Liczba w¹tków
w bloku

Czas wykonania
[ms]

Przyspieszenie wzglêdem
procesora CPU

Przyspieszenie wzglêdem
najgorszego czasu GPU

1

72,59

0,64

1,00

4

18,92

2,47

3,84

16

5,82

8,03

12,47

64

3,94

11,87

18,44

256

3,40

13,73

21,33
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Rys. 1. Przyspieszenie biblioteki IPP i GPU wzglêdem implementacji
na CPU, w zale¿noci od liczby w¹tków w bloku

Przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e podzia³ wykonywanego programu na znaczn¹
liczbê w¹tków daje dobre rezultaty jedynie prze dobrej ich organizacji. Du¿a liczba bloków
w siatce daje przyspieszenie wzglêdem CPU poni¿ej wartoci 1,0. Przy niewielkiej liczbie
w¹tków w bloku (4, 16) mo¿liwe jest uzyskanie znacznego wzrostu przyspieszenia. Dalsze
zwiêkszanie liczby w¹tków nie daje ju¿ tak du¿ego przyrostu przyspieszenia. Po przekroczeniu 256 w¹tków na blok program przestaje dzia³aæ poprawnie. Sterownik karty zg³asza
wówczas b³êdy, co najprawdopodobniej wi¹¿e siê z przekroczeniem dostêpnej pamiêci lokalnej procesorów jednostki GPU. Warto zwróciæ uwagê, ¿e tylko w przypadku pojedynczego w¹tku w bloku, otrzymany wynik jest gorszy ni¿ rezultat przetwarzania z wykorzystaniem CPU (czas wykonania na CPU to 46,72 ms). Godny podkrelenia jest równie¿ fakt,
¿e przy 256 w¹tkach w bloku czas dzia³ania programu na GPU jest krótszy ni¿ uzyskany na
CPU z wykorzystaniem dedykowanej do przetwarzania obrazów biblioteki Intel IPP (Integrated Performance Primitives), pozwalaj¹cej uzyskaæ czas 3,85 ms. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
implementacja algorytmu wykonuj¹cego dzia³ania toru wizyjnego nie by³a w ¿aden sposób
optymalizowana. Podczas eksperymentów aplikacjê GPU poddawano jedynie dynamicznej
parametryzacji ze wzglêdu na organizacjê w¹tków w blokach.
Uogólnienie uzyskanych wyników na inne algorytmy i platformy GPU ni¿ te opisane
w artykule jest k³opotliwe, gdy¿ zale¿¹ one zarówno od wykonywanego programu (jego
stopnia skomplikowania), jak i samej karty graficznej – mo¿liwoci obliczeniowych oraz
zadañ, jakie ona w danym momencie realizuje. Warto wspomnieæ, ¿e wielow¹tkowe wykonanie programu u¿ytkownika to zadanie dodatkowe, za podstawowym jest renderowanie obrazu wywietlanego na monitorze komputera. Biblioteka CUDA mo¿e byæ wykorzystana jedynie do urz¹dzeñ wyposa¿onych w uk³ady GPU firmy NVIDIA – w przypadku
GPU firmy ATI konieczne jest u¿ycie innych narzêdzi, przez co stworzona aplikacja wizyjna nie jest w pe³ni przenona.
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4. Wnioski
Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki potwierdzaj¹ celowoæ wykorzystania biblioteki CUDA i zasobów karty graficznej jako prostego sposobu na zrównoleglenie wykonywanych obliczeñ, a co za tym idzie, na skrócenie czasu obliczeñ w przetwarzaniu obrazów. Wyniki pokazuj¹ dobitnie, ¿e przyspieszenie wykonania programu na GPU zale¿y nie
tylko od liczby w¹tków które wykonuj¹ ten sam kod, ale równie¿ od ich organizacji i dostêpnoci zasobów pamiêciowych. Objawia siê tutaj efekt wspó³dzielenia danych przez
w¹tki w obszarze jednego bloku  jak zauwa¿ono w rozdziale 2, w¹tki wykonywane
w odrêbnych blokach nie mog¹ siê ze sob¹ komunikowaæ. Wysokie zrównoleglenie elementów obliczeniowych GPU i wspó³bie¿ne wykonanie wielu w¹tków jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczaj¹cym do efektywnego przetwarzania obrazów. Przedstawione
rezultaty s¹ obiecuj¹ce. Potrzebne s¹ jednak dalsze szczegó³owe badania i eksperymenty,
które w konsekwencji pozwol¹ na bardziej efektywny dobór struktury zasobów (liczby bloków i przydzielanych w¹tków) do wykonywanego zadania i jego rozmiarów oraz do mo¿liwoci u¿ytej karty graficznej.

Podziêkowania
Praca zosta³a zrealizowana w ramach badañ statutowych  umowa AGH nr
11.11.120.612. Autorzy dziêkuj¹ równie¿ studentom wydzia³u EAIE Akademii Górniczo-Hutniczej: Panu Paw³owi Sawie oraz Panu Norbertowi ledziowi za udzia³ w realizacji
przedstawionych badañ.
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