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Streszczenie

 Niniejsza praca opisuje dwie metody programowania GPU umożliwiające szybkiego 
przetwarzania obrazów. Jedną z nich jest podejście standardowe, opierające się na implementacji 
programu w języku Cg dla jednostki Pixel Shader, znajdującej się wewnątrz programowalnego 
potoku przetwarzania GPU. Druga natomiast wykorzystuje bibliotekę CUDA. Przedstawione są 
wady oraz zalety  obu metod. Praca ponadto zawiera porównanie czasów przetwarzania obrazów 
za pomocą GPU oraz CPU dla typowych operacji filtrujących. Opisana została integracja kodu 
CUDA odpowiedzialnego za przetwarzanie na GPU z biblioteką OpenCV oraz systemem 
MRROC++.

Słowa kluczowe: GPU, CUDA, OpenGL, Pixel Shader, GeForce, NVidia, Cg, GPGPU, 
Przetwarzanie obrazu,  cvFraDIA

Abstract

 This thesis describes two methods of GPU programming enabling fast image processing. 
First, the standard approach is presented, based on Pixel Shader program implementation using 
Cg shading language. The second method uses the new CUDA platform. The advantages and dis-
advantages of both are presented. Moreover, the paper contains the comparison of CPU-based 
and GPU-based processing time for typical processing tasks. Finally, the integration of CUDA 
with OpenCV library and MRROC++ system is described.

Keywords: GPU, CUDA, OpenGL, Pixel Shader, GeForce, NVidia, Cg, GPGPU, Image 
Processing,  cvFraDIA
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“If you were plowing a field, which would you rather use? 
Two strong oxen or 1024 chickens?”

(“Gdybyś orał pole, czego wolałbyś użyć? 
Dwóch silnych wołów czy 1024 kurczaków?”)

- Seymour R. Cray (1925-1996)1
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Wstęp
 GPU (Graphics Processing Unit) 2 - jest to układ umożliwiający przetworzenie co 
najmniej 10 milionów wielokątów3  w ciągu jednej sekundy, integrując zarazem w sobie 
zdolność do ich transformacji, oświetlania4 oraz obcinania5.

 Jest to techniczna definicja sformułowana w 1999 roku przez firmę nVidia6. W praktyce 
jest to procesor zamontowany na karcie graficznej. W pierwotnym założeniu mający pełnić 
funkcje wcześniej wykonywane przez CPU w zadaniach dotyczących przetwarzania i 
wyświetlania grafiki. Wydzielenie tych operacji z ogółu wykonywanych przez CPU wynikało z 
ich specyfiki umożliwiającej zbudowanie dedykowanych procesorów, które były w stanie 
pracować wydajniej niż  CPU w tym wąskim zakresie, implementując szereg prostych, często 
wykonywanych w grafice operacji na poziomie sprzętowym. Umożliwia zatem wykonywanie 
przez CPU i GPU równolegle pracy, zwiększając efektywność systemu. Wczesne GPU wspierały 
głównie wyświetlanie kształtów i figur geometrycznych w przestrzeni 2D. Obecnie największy 
nakład pracy ukierunkowany jest w stronę wydajności w grafice 3D oraz przetwarzania 
cyfrowego sygnału wizyjnego w czasie rzeczywistym. W produkowanych teraz kartach 
graficznych powszechne jest umieszczanie więcej niż jednego procesora przetwarzającego, 
dodatkowo grupującego jeszcze mniejsze układy  realizujące równoległe potoki przetwarzające. 
Obecne GPU są układami równie, jeśli nawet nie bardziej złożonymi jak CPU. Wykonywane są 
w takich samym procesach technologicznych, a liczba tranzystorów osiągnęła już poziom 1 
miliarda, przy około 400-500 milionach w przypadku najnowszych CPU. To właśnie 
niewiarygodnie szybko rosnąca wydajność tych układów spowodowała wzrost ich popularności i 
zainteresowania programowaniem GPU. Praca ta opisuje podstawy programowania GPU oraz ich 
zastosowanie do przetwarzania obrazów za pomocą biblioteki OpenGL7  i języka Cg8. Ostatnie 
lata przyniosły również  rozwój dziedziny wiedzy dotyczącej wykorzystania GPU do obliczeń 
niezwiązanych ściś le z pierwotnym przeznaczeniem kart graficznych, czyli przetwarzaniem i 
wyświetlaniem grafiki 3D. Dziedzina ta nosi nazwę GPGPU9 i praca ta opisuje zastosowanie 
GPU do wykonywania obliczeń do niedawna zarezerwowanych jedynie dla CPU. Rozpatrywane 
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2 Używa się również nazw: ʻakcelerator 3Dʼ, ʻVPUʼ (Visual Processing Unit) bądź po prostu ʻkarta graficznaʼ
3 W literateraturze spotyka się również nazwy poligon lub z ang. polygon, ew. trójkąt (triangle)
4 Operacje transformacji i oświetlania określa się również skrótem T&L (z ang. Transform & Lighting)
5 Proces polegający na wyłączaniu z przetwarzania wielokątów niebędących w polu widzenia, co ma na celu poprawę 
wydajności, używa się się również nazwy angielskiej ʻClippingʼ.
6 Amerykańska firma komputerowa; jeden z największych na świecie producentów procesorów graficznych i innych 
układów scalonych przeznaczonych na rynek komputerowy - www.nvidia.com
7 OpenGL - Open Graphics Library – biblioteka utworzona przez firmę Silicon Graphics w 1992 roku,       
www.opengl.org - [4]
8 C for Graphics - język programowania GPU opracowany przez firmę NVIDIA - [1], [12]
9 General Purpose Computing on GPU - [2], [3], [6], [14]

http://www.nvidia.com
http://www.nvidia.com


są różne sposoby podejścia do przetwarzania danych, m.in. wykorzystując do tego celu 
technologię CUDA10 opracowaną przez firmę nVidia w celu rozpowszechnienia GPGPU.

Cele i założenia pracy

 Głównym celem pracy jest zbadanie przydatności procesora karty graficznej podczas 
operacji związanych z przetwarzaniem obrazu pochodzącego z kamery dla potrzeb manipulacji 
wykonywanych przez robota. Wykonywanie tego typu operacji w czasie rzeczywistym jest 
bardzo ważnym zagadnieniem w robotyce, gdyż  umożliwia m.in. nawigację robotem na 
podstawie informacji o otoczeniu, którą uzyskujemy z kamery, bądź też  umożliwia chwycenie 
przedmiotu wydobywając z obrazu informację o jego położeniu. 

Do operacji, które powinny być znacząco przyspieszone należą:

• Filtrowanie konwolucyjne - jako najpopularniejszy i najpowszechniej wykorzystywany rodzaj 
przetwarzania, m.in. filtr Gaussa, wyostrzanie, wykrywanie krawędzi operatorem Sobela

• Filtrowanie nieliniowe - szczególnie czasochłonne dla CPU, np. filtr medianowy

• Konwersja pomiędzy przestrzeniami kolorów - często wykorzystywane przy  segmentacji 
kolorów

• Algorytmy służące wydobyciu cech z obrazu, które mogą być wykorzystane do 
rozpoznawania i lokalizacji obiektów - w większości przypadków zbyt czasochłonne dla 
CPU, tak aby możliwe było ich działanie w czasie rzeczywistym. Np. segmentacja obrazu 
(wyodrębnianie obiektów), ś ledzenie obiektów, detekcja linii lub okręgów, rozpoznawanie 
kształtów). 

 Dodatkowym celem pracy jest przedstawienie porównania pomiędzy czasem 
wymaganym do wykonywania powyższych operacji przez CPU oraz przez GPU. Badania 
przeprowadzone zostały  opierając się na komputerach wyposażonych w procesory Intel Core 2 
Duo oraz karty graficzne GeForce 8. 
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Ograniczenia oraz założenia, które zostały określone przed badaniami oraz podczas nich:

• Duża szybkość działania systemu przetwarzającego obraz - Duża szybkość oznacza w tym 
przypadku zarówno dużą przepustowość przetwarzania danych jak i małe opóźnienia w 
dostarczaniu informacji. Spowodowane jest to koniecznością szukania metod optymalizacji, 
zbadania efektywności algorytmów ze względu na sposób pisania kodu i przedstawienia miejsc, 
które mogą stanowić tzw. ‘wąskie gardło’ przy przetwarzaniu obrazu przez GPU

• Integracja z istniejącymi systemami - połączenie kodu, za pomocą którego programowane 
jest GPU oraz istniejącego kodu służącego do sterowania robotem, czyli integracja z językiem 
C/C++.

• Standaryzacja - Zgodność z wieloma rodzajami kamer oraz kart graficznych,  również w 
przyszłości. Wiąże się to z wykorzystaniem sprawdzonych i ustanowionych standardów w 
programowaniu GPU. Dodatkowym aspektem jest działanie systemu na wielu platformach 
sprzętowych i uniezależnienie od systemu operacyjnego w jak największym stopniu. Badania 
oparte zostały na bibliotece OpenGL, języku programowania Cg oraz platformie CUDA, co 
zapewnia stabilne działanie oraz kompatybilność kodu z różnym sprzętem.

• Swobodny dostęp do danych przetworzonych przez GPU za pomocą CPU - nakłada to 
konieczność uwzględnienia opóźnień wynikających z przesyłaniem danych pomiędzy  pamięcią 
główną komputera, a pamięcią karty graficznej w obie strony.

• Łatwość modyfikowania operacji przetwarzających - zarówno pod kątem tworzenia nowych 
filtrów, jak i włączania/wyłączania filtrów, np. redukcja szumu w obrazie.

• Integracja przetwarzania wykonywanego na GPU z systemem MRROC++ - pobieranie 
informacji, będących wynikiem przetwarzania i przesłanie ich do systemu MRROC++.
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Rys. 1 przedstawia schemat analizowanego zastosowania GPU do przetwarzania obrazu. Badania 
opisane w niniejszej pracy nie uwzględniają części systemu odpowiedzialnej za wysłanie danych 
przez CPU w celu sterowania obiektem zewnętrznym, ani też samym sterowaniem. Analizowane 
aspekty  systemu zaznaczone są pogrubioną czcionką. Kolorem czerwonym oznaczony jest 
kierunek wejściowy  danych nieprzetworzonych, natomiast kolorem zielonym, przepływ danych 
przetworzonych przez GPU. Możliwy jest także przypadek, że następuje kilka  lub kilkanaście 
iteracji przetwarzania danych pomiędzy CPU, a GPU, zanim obraz zostanie przetworzony 
całkowicie, co również zostanie w pracy opisane.

GPU/
Video RAM

CPU/RAM

Rys. 1: Schemat badanego zastosowania GPU
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Historia GPU
Lata 1980-1990

 Historia GPU sięga wczesnych lat 80 ubiegłego wieku, kiedy to powstały prymitywne 
układy  potrafiące wykonać tzw. operacje BitBLT11 polegającą na nałożeniu na siebie 2 różnych 
bitmap w postaci rastrowej12 . Nie posiadały  ż adnych funkcji związanych z rysowaniem 
kształtów. Niektóre karty graficzne potrafiły również wykorzystać DMA13 w celu zredukowania 
obciążenia CPU. Przykładem wczesnych GPU są procesory  ANTIC14, wykorzystywane w 
8-bitowych komputerach ATARI oraz bardziej zaawansowane 32-bitowe układy Texas 
Instruments TMS340 popularne w aplikacjach typu CAD15. W 1985 roku światło dzienne ujrzał 
komputer Commodore Amiga 1000, będący pierwszym masowym produktem, który zawierał w 
sobie sprzętową realizację operacji takich jak BitBLT, rysowania kształtów, wypełniania kolorem. 
Komputer ten posiadał własny koprocesor graficzny realizujący kilka prostych instrukcji 
przyspieszających również generację obrazu do wyświetlenia. Ówczesne operacje przetwarzania 
obrazu były bardzo zbliżone do teraźniejszych. Później,  w 1987 roku firma IBM wyprodukowała 
i zaczęła sprzedaż kart graficznych IBM  8514, które były  pierwszym produktem posiadającym 
sprzętową akcelerację grafiki dla masowego rynku PC. Oprócz BitBLT umożliwiały również 
m.in. rysowanie linii oraz wypełnianie kolorem – popularne w aplikacjach CAD, ze względu na 
stosunkowo dużą maksymalną rozdzielczość wyświetlanego obrazu jaką oferowały (do 
1024x768). W tym samym czasie wprowadzony został standard VGA16.

Lata 1990-2000

 Wraz z nadejściem systemu operacyjnego Microsoft Windows w okienkowej wersji 3.0 w 
1990 roku wzrosło zapotrzebowanie na szybkie przetwarzanie dwuwymiarowej grafiki rastrowej 
w dużej rozdzielczości. Dominacja Windows doprowadziła do zaprojektowania pierwszego 
standaryzowanego interfejsu programowania operacji związanych z grafiką – tzw. GDI17.

 W roku 1991 firma S3 wyprodukowała pierwszy akcelerator 2D mieszczący się w jednym 
układzie scalonym – S3 86C911. Produkt ten zapoczątkował serię podobnych rozwiązań innych 
konkurencyjnych firm. Do roku 1995 większość produkowanych kart posiadała sprzętową 
akcelerację wyświetlania grafiki 2D. Wraz z przyrostem liczby  kart graficznych produkowanych 
z myślą o Windows, znikały z rynku drogie koprocesory graficzne ogólnego przeznaczenia znane 

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Dlaczego GPU?

10

11 Nazywane również Bit Blit, Blitting, etc., pełna nazwa to 'Bit Block Transfer'
12 Obraz grafiki rastrowej jest plikiem reprezentującym pionowo-poziomą siatkę odpowiednio kolorowanych pikseli
13 Direct Memory Access – bezpośredni dostęp do pamięci operacyjnej pomijając w tej drodze CPU
14 Alpha-Numeric Television Interface Circuit
15 Computer-aided design (Komputerowe wspomaganie projektowania)
16 Video Graphics Array – standard wyświetlanego analogowego obrazu – rozdzielczość do 640x480 pikseli przy 16 
kolorach
17 Graphics Device Interface



z lat 80. Od 1990 roku następowała systematyczna ewolucja GUI18 systemów operacyjnych oraz 
wyglądu aplikacji. Pozwalały na to rosnące możliwości integracji układów scalonych, a co za 
tym idzie, także wydajności kart graficznych. Powstawały również  nowe biblioteki służące temu, 
aby programowanie grafiki było ł atwiejsze i jednocześnie wykorzystywane były możliwości, 
jakie dawały  karty bez znajomości języków niskopoziomowych. Najpopularniejsze z nich to 
WinG dla Windows 3.x i późniejszą DirectDraw dla Windows 95. Z jednej strony  rosnące 
wymagania programistów wymuszały rozwój procesorów graficznych, a z drugiej ewolucja kart 
powodowała tworzenie nowego coraz bardziej zaawansowanego oprogramowania do ich obsługi. 
Popularnym akceleratorem 2D z tamtego okresu jest Tseng Labs ET4000. Postępował w tym 
samym czasie rozwój takich technologii jak DVD co było dodatkową przyczyną zapotrzebowania 
na karty tego typu.

 W połowie lat  90 trójwymiarowa grafika, mimo iż dosyć prymitywna wówczas, stawała 
się coraz częściej spotykana w grach konsolowych oraz w aplikacjach pisanych pod PC. 
Powstało w międzyczasie dużo niedrogich procesorów kompatybilnych m.in. z DirectDraw w 
Windows i sprzętowo realizujących niektóre funkcje 3D, np. S3 Virge, ATI Rage, Matrox 
Mistique. Były to te same procesory 2D produkowane do tamtego okresu z rozszerzonymi 
możliwościami przetwarzania grafiki trójwymiarowej. Dostarczały one jednak jedynie namiastkę 
tego, co potrzebował rynek i programiści w zakresie przetwarzania grafiki 3D. 

Pierwsze pokolenie GPU
 
 Procesorem, który zrewolucjonizował ś wiat grafiki komputerowej w 1996 roku był 
chipset Voodoo Graphics firmy 3dfx. Pełnił on jedynie rolę akceleratora 3D, który wymagał 
obecności drugiej karty graficznej odpowiedzialnej za grafikę 2D. Karty oparte o Voodoo 
Graphics rozwiązały problem wydajności i były pierwszymi produktami dedykowanymi grafice  
trójwymiarowej. Pozwalały  na przetwarzanie grafiki trójwymiarowej o dużej rozdzielczości w 
czasie rzeczywistym. Był to pierwszy produkt przypominający teraźniejsze GPU. Wraz z 
postępem technologii wytwarzania powiodło się umieszczenie układów odpowiedzialnych 
zarówno za grafikę 2D jak i 3D na jednej karcie. Przykładem takiego rozwiązania jest 
wyprodukowany w 1997 roku 3dfx Voodoo Rush. Programowanie aplikacji 3D w większości 
przypadków przebiegało przy pomocy dwóch konkurencyjnych bibliotek, które powstały w 
międzyczasie: OpenGL19, która była i jest  dostępna na dowolnej platformie  systemowej oraz 
DirectX, która dostępna jest jedynie dla systemu Windows. Oprócz wsparcia dla programowania 
grafiki, zawiera w sobie inne moduły np. do obsługi dźwięku lub wejścia/wyjścia. Do tego 
pokolenia należą również takie produkty jak NVIDIA RIVA TNT, RIVA TNT 2, ATI RAGE. 
Pozwalały one  na rasteryzowanie przetworzonych już wielokątów oraz nakładanie tekstury. 
Dużo ograniczeń nie pozwalało jednak na znaczne odciążenie CPU. Rys. 2 przedstawia schemat 
funkcjonowania GPU z pierwszego pokolenia.
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18 GUI - Graphical User Interface - Graficzny interfejs użytkownika, często nazywany też środowiskiem graficznym
19 OpenGL - Open Graphics Library – utworzona przez firmę Silicon Graphics w 1992 roku, opengl.org



CPU

GPU

T & L Nakładanie tekstur i rasteryzacja

Geometria (Wierzchołki) Tekstury

Obraz wynikowy

Rys. 2: Schemat funkcjonowania GPU przed wprowadzeniem programowalnych elementów

Drugie pokolenie GPU

 Począwszy od roku 1999 nastąpiło przyspieszenie rozwoju kart graficznych, głównie za 
sprawą rozpowszechnienia i ciągłego udoskonalania biblioteki DirectX oraz OpenGL. Wydajność 
układów graficznych zaczęła rosnąć szybciej niż pozostałych komponentów komputerowych. 
Direct3D20 w wersji 5.0 było pierwszą wersją API21, które zdominowało rynek tworzenia gier 
3D, zwalniając programistę z konieczności znajomości niskopoziomowych szczegółów 
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20 Biblioteka wchodząca w skład DirectX, zwana również D3D
21  API -Application Programming Interface – Interfejs programowania aplikacji, specyfikacja procedur, funkcji lub  
interfejsów umożliwiających komunikację z biblioteką w stosunku do aplikacji korzystającej z API



implementacyjnych zależnych od sprzętu, wprowadzając tzw. warstwę abstrakcji HAL22 . 
Direct3D 7.0 wprowadziło sprzętowe wsparcie dla T&L23, przyczyniając się do rozdzielenia 
potoków renderowania 2D oraz 3D wewnątrz karty graficznej. Stanowi to pierwowzór 
późniejszych jednostek Pixel i Vertex Shader. Przełomem sprzętowym pod tym względem była 
wyprodukowana przez firmę NVIDIA w 1999 roku karta graficzna GeForce24 256 z procesorem 
o kodzie NV10. Karta ta z perspektywy czasu i rozwoju uważana jest za model rozpoczynający 
erę współczesnych akceleratorów graficznych. Zgodnie z przytoczoną na wstępie definicją 
według firmy nVidia, jest to pierwszy  układ, który można uznać za GPU, jednak historycznie 
uważa się, iż procesor ten stanowi drugie pokolenie GPU, ze względu na wywodzenie się z 
wcześniejszych kart RIVA TNT2. Wykonany w technologi 0.22 mikrona chipset NV10 zawierał 
już 23 miliony tranzystorów. Ilustracja 3 przedstawia efekt operacji T&L, w tym przypadku 
polegających na obliczeniu współrzędnych wielokątów względem kamery, a następnie obliczeniu 
wypadkowego koloru pikseli należących do tych wielokątów, biorąc pod uwagę umiejscowienie 
źródeł światła. Nadal nie można jednak procesorów z tego pokolenia (GeForce 2, ATI Radeon 
7500) uważać za w pełni programowalne.

Trzecie Pokolenie GPU

 Pokolenie to wprowadza tzw. cieniowanie wierzchołków (Vertex Shading) za pomocą 
definiowania krótkiego programu (Vertex Shader25) wykonywanego przez GPU. Cieniowanie 
wierzchołków polega na wykonaniu takiego programu na GPU dla każdego zdefiniowanego 
wierzchołka w kodzie programu wykonywanego przez CPU. W ramach cieniowania 
wykonywane jest  m.in. rzutowanie współrzędnych każdego wierzchołka w przestrzeni 3D do 
dwuwymiarowych współrzędnych  ekranu, czyli płaszczyzny na której powstaje obraz końcowy. 
Dodatkowo program cieniujący wierzchołki pozwala na dowolne transformacje współrzędnych 
wierzchołka, jego koloru lub współrzędnych tekstury do niego przypisanych. Stanowiło 
prawdziwą programowalność, zamiast jedynie dużej konfigurowalności. Obliczenia 
przeprowadzane są za pomocą specjalnej jednostki nazywanej Vertex Shader. Pierwszym 
modelem karty  ją oferującym był NVIDIA Geforce3 z układem NV20 dostępnym w sprzedaży 
od marca 2001 roku. Posiadał on Vertex Shader w wersji 1.026  i zgodny był ze specyfikacją 
Direct3D 8.0 (początkowo możliwości programowania są mocno ograniczone - limit  ilości 
instrukcji, brak możliwości skoków warunkowych). Dodatkowo, programowanie opierało się na 
języku natywnym GPU, czyli asemblerze. Oznaczenia te wprowadzone zostały w celu 
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22 HAL - Hardware Abstraction Layer – Warstwa abstrakcji sprzętowej, powoduje nierozróżnialność programowanego 
sprzętu z punktu widzenia wysokopoziomowego programowania
23 T&L - Transform and lighting – termin odnoszący się do operacji związanych z przetwarzaniem grafiki 3D, 
polegających na trasformacji współrzędnych punktów w przestrzeni 3D oraz obliczaniu koloru obiektów, będących w 
polu działania wirtualnego źródła światła w tej przestrzeni.
24 GeForce – Geometric Force
25 W przypadku cieniowania, nazwę ʻShaderʼ stosuje się zarówno w odniesieniu do jednostki wykonującej obliczenia 
jak i do programu (procedury) cieniującej
26 Wersję shaderów karty określa się również nazwą 'Shader Model' jeśli wersje Pixel i Vertex Shader są jednakowe 
dla danej karty. W tym przypadku Geforce 3 był zgodny z Shader Model 1.1



ustandaryzowania możliwości jakie oferują karty graficzne, a także aby zapewnić 
kompatybilność z poziomu bibliotek. Innymi procesorami z tego okresu są GeForce 4, XGPU 
(Xbox), ATI Radeon 8500.

Czwarte pokolenie GPU 

 Możliwości GPU rozszerzają się o zdolność do proceduralnego cieniowania pikseli (pixel 
shading) z poziomu OpenGL i DirectX za pomocą jednostki Pixel Shader27. Cieniowanie pikseli 
polega na tym, iż każdy  piksel od tamtej pory  mógł być przetworzony przez krótki program tak 
samo jak każdy  wierzchołek wielokąta, w celu obliczenia wartości koloru dla niego. To czyniło 
karty  należące do tego pokolenia bardzo podobnymi już do obecnie produkowanych. Firma ATI 
w 2002 roku wprowadza pierwszą kartę graficzną zgodną z D3D 9.0 – ATI Radeon 9700, 
rozszerzając jednocześnie możliwości shaderów o m.in. obsługę pętli, czyniąc ich 
programowanie coraz wygodniejszym i bardziej elastycznym. W tym samym czasie firma 
NVIDIA produkuje karty GeForce FX. Ustanowiony zostaje standard Shader Model 2.0.  
Powstanie wysokopoziomowych języków programowania GPU, takich jak HLSL28  oraz Cg29  
przyspiesza ich rozwój. Rys. 3 przedstawia schemat przetwarzania zawierający wprowadzone, 
programowalne elementy.

T & L Nakładanie tekstur

Vertex Shader Pixel Shader

Rys. 3: Umiejscowienie programowalnych elementów

Lata 2004-2008

 Następnym historycznie wydzielonym pokoleniem kart graficznych jest pokolenie piąte, 
do którego należą m.in. takie procesory jak GeForce 6 oraz GeForce 7. Poza znacznym wzrostem 
wydajności w porównaniu do pokolenia czwartego rozszerzone zostają możliwości 
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27 W stosunku do Pixel Shader zamiennie używa się również nazwy Fragment Shader, bądź Fragment Processor. 
Pixel Shader to nazwa przyjęta w terminologii DirectX, natomiast Fragment Shader w OpenGL.
28 High Level Shading Language - język zdefiniowany przez firmę Microsoft, sprzężony z Direct3D (DirectX)
29 C for Graphics - język bardzo podobny do HLSL, opracowany przez firmę nVidia, współpracuje z OpenGL i DirectX



programowania jednostek Pixel Shader i Vertex Shader. Wprowadzony zostaje standard Shader 
Model 3.0 oraz DirectX 9c. Pozwalały one m.in. na wykonywanie skoków warunkowych w 
kodzie programu shadera. Bardziej rewolucyjne są karty  GeForce serii 8 oraz 9, które uważa się 
za szóste pokolenie. Następuje wprowadzenie przetwarzania (cieniowania) geometrii za pomocą 
jednostki Geometry Shader, które polega na proceduralnym przetwarzaniu wierzchołka lub grupy 
wierzchołków (linie, trójkąty) w celu usuwania lub dodawania nowych wierzchołków. Do 
momentu wprowadzania programowalnego cieniowania geometrii, liczba wierzchołków była  
niezmienna w trakcie przetwarzania i możliwa do ustawienia jedynie po stronie CPU. Pomimo 
podziału kodu na przetwarzanie wierzchołków (Vertex), pikseli (Pixel) oraz geometrii 
(Geometry) pokolenie to wprowadza unifikację sprzętową - nie ma już  jednostek fizycznie 
odpowiedzialnych za poszczególne operacje (Vertex Shader, Pixel Shader, Geometry Shader). W 
zależności od tego na jakiego typu operacje jest w danym momencie zapotrzebowanie, taką rolę 
przybiera zunifikowana jednostka przetwarzająca. Następną modyfikacją architektury jaką 
wprowadzają karty GeForce 8 jest modyfikacja dostępu do pamięci, co umożliwia wprowadzenie 
pojęcia pamięci wspólnej, dostępnej dla niezależnych potoków przetwarzających. Ma to 
zastosowanie przy nowopowstałej dziedzinie nauki - GPGPU i oprogramowaniu NVIDIA CUDA 
(opisywanym w dalszej części tej pracy). Ostatnie lata to znaczący  wzrost zainteresowania 
użyciem GPU w celu wykonywania obliczeń niezwiązanych z grafiką, np. algebra liniowa lub 
rozwiązywanie równań różniczkowych. Dziedzina ta dotyczy wykorzystania GPU w taki sposób 
w jaki do tej pory były używane jedynie CPU. W tym momencie na świecie jest 2 czołowych 
producentów GPU – ATI (AMD) oraz NVIDIA. Na zdjęciu widoczna jest domowa konsola do 
gier Playstation 3, której sprzedaż rozpoczęła się w 2006 roku, posiadająca GPU o nazwie RSX, 
dostarczając 1.8 TFLOP/s 30 mocy obliczeniowej.

Rok Profil Shader Model Zmiany

2000 1.0 Vertex Shader, AGP 4x

2002 2.0 Pixel Shader, Pamięć DDR

2004 3.0
Dynamiczne rozgałęzianie w programie shadera

 (Dynamic branching)
Dostęp do tekstur również z  VS (Vertex Texture Fetch), 

PCI Expess

2006 4.0
Geometry Shader

Unifikacja architektury shaderów (Vertex/Pixel/Geometry 
Shader)

Tabela 1: Etapy zwiększania możliwości programowania GPU
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30  FLOP -  Floating OPeration



Tabele 1 oraz 2 prezentują główne zmiany w GPU na przestrzeni lat pod względem 
technologicznym oraz możliwości.

Oznaczenia użyte w tabeli nr 2:

• Technologia - Rozmiar najmniejszego elementu półprzewodnikowego użytego w produkcji 
procesora.

• Tranzystory - Przybliżona liczba tranzystorów w procesorze
• GFLOP/s - maksymalna liczba operacji zmiennoprzecinkowych w ciągu sekundy  (w 

miliardach)
• Wypełnianie - liczba megatekseli31 przetworzona w ciągu sekundy
• Pamięć - maksymalna wewnętrzna przepustowość pamięci w GPU
• DirectX, Shader Model - Zgodność ze standardami

Tabela 2: Porównanie modeli GPU na przestrzeni lat

Pokolenie 

GPU
Rok Nazwa Technologia Tranzystory GFLOPS

Wype!nianie 

MT/s

Pami"# 

GB/s
DirectX Shader Model

I

I

II

II

III

III

IV

V

V

VI

VI

pó$ny 1998 RIVA TNT 0.25! 7M b/d 120 1.7 6.0 -

wczesny 

1999
RIVA TNT2 0.22! 9M b/d 250 2.4 6.0 -

pó$ny 1999
GeForce 

256
0.22! 23M b/d 480 4.8 7.0 -

wczesny 

2000
GeForce 2 0.18! 25M b/d 1600 6.4 7.0 -

wczesny 

2001
GeForce 3 0.15! 57M b/d 1920 8 8.0 1.0/1.1

wczesny 

2002
GeForce 4 0.15! 63M b/d 2400 10.4 8.0a 1.3

wczesny 

2003
GeForce FX 0.15! 125M 40 3800 30.4 9.0b 2.0

kwiecie% 

2004
GeForce 6 0.13! 220M 100 7200 35.2 9.0c 3.0

czerwiec 

2005
GeForce 7 0.11! 302M 200 24000 76.8 9.0c 3.0

listopad 

2006
GeForce 8

0.09!/

0.065!
686M 500 41600 103.7 10 4.0

marzec 

2008
GeForce 9 0.065! 1000M 1000 76800 128 10.1 4.1
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31 Teksel - pojedynczy element tekstury. W szczególnym przypadku i odwzorowaniu na ekranie 1:1  teksel = piksel



Podsumowanie

Zanim powstało GPU (do 1999r)

• Moc kart graficznych skoncentrowana była na ‘wypełnianiu’ obrazu pikselami
• Większość operacji wykonywana była przez CPU
• Trasformacje wierzchołków w przestrzeni obliczane były przez CPU
• Karty graficzne służyły jedynie do wyświetlania obrazu
• Specjalistyczne stacje graficzne były bardzo drogie

Nieprogramowalne/Częściowo programowalne GPU (1999-2001):

• Wprowadzono wsparcie sprzętowe dla operacji wykonywanych przez DirectX/OpenGL
• Brak jest możliwości tworzenia własnych funkcji cieniujących
• GPU oblicza transformacje wierzchołków od 2001r
• Moc obliczeniowa CPU częściowo została uwolniona na operacje niezwiązane z grafiką
• Duża zdolność do konfiguracji zamiast programowalności

Era całkowicie programowalnych GPU

• Powstają jednostki Vertex Shader i Pixel Shader (w 2001 roku w wersji 1.0) - programowalne 
jednostki wykonujące operacje cieniujące per-pixel32 i per-vertex33 , programista proceduralnie 
definiuje jak ma wyglądać transformacja każdego punktu i wierzchołka. Współczesne GPU 
dodatkowo oferują możliwość cieniowania geometrii.

• Powstają wysokopoziomowe języki programowania GPU
• Wprowadzone zostaje pojęcie programowalnego potoku przetwarzania - szereg instrukcji 

wykonywanych dla każdego elementu zbioru
• Architektura GPU oferuje stopniowo taką swobodę programowania jak w przypadku 

programowania CPU
• Następuje unifikacja jednostek przetwarzających, umożliwiająca dowolne operacje 

obliczeniowe na GPU
• Intensywnie rozwijana jest technologia GPGPU
• Szybko rośnie moc obliczeniowa GPU, przekroczenie bariery 1 TFLOP/s dla pojedynczej karty 

graficznej
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32 Operacja wykonywana dla każdego zdefiniowanego fragmentu/piksela.
33 Operacja wykonywana dla każdego zdefiniowanego wierzchołka



Dlaczego GPU?

 Można zadać takie pytanie w kontekście tego, czy  warto jest konwertować problem 
obliczeniowy, tak aby był on przetwarzany przez GPU. Praca ta stara się dowieść, iż  odpowiedź 
jest twierdząca. Dwa główne powody to wydajność i cena. W ciągu ostatniego dziesięciolecia 
GPU obecny w typowych kartach graficznych ewoluował w potężny i elastyczny procesor. Jest 
obecny  w niemal każdym komputerze PC. Zaprojektowany  do wyświetlania grafiki w czasie 
rzeczywistym, oferuje jednak dużo większe możliwości. Do najważniejszych jego cech należą:

• Wydajność
• Paralelizm
• Programowalność
• Precyzja
• Standaryzacja
• Skalowalność

 

Wydajność

  GPU jest  przeznaczona do wykonywania  operacji związanych z przetwarzaniem obrazu i 
w tym zakresie należy spodziewać się dużego wzrostu wydajności w porównaniu z 
najwydajniejszymi implementacjami opartymi na CPU, takimi jak biblioteka OpenCV34 . 
Głównym tematem tej pracy jest opisywanie zastosowania GPU do przetwarzania obrazu 
pochodzącego z kamery w czasie rzeczywistym. Pod tym względem CPU często nie zapewnia 
wystarczającej wydajności. Prowadzone obecnie na ś wiecie badania udowadniają, ż e przy 
analizowaniu czasu wykonania zadań przy pomocy CPU oraz GPU, procesor karty graficznej jest 
w stanie wykonać niektóre operacje nawet do 100 razy szybciej, a w najgorszych przypadkach 
karta graficzna jest równie wydajna jak CPU. Innymi dziedzinami, w których używa się już  GPU 
jako pełnowartościową jednostkę obliczeniową, są m.in. symulacje sieci neuronowych35, 
symulacje sejsmiczne, biologia molekularna, chemia. GPU wkroczyło również w sferę 
superkomputerów i HPC36, czyli obliczeń zarezerwowanych do tej pory  dla wysokowydajnych 
CPU. Tempo rozwoju CPU spada, nastąpiła stagnacja. Każdego roku wydajność procesorów 
głównych rośnie około 1,4x. W przypadku GPU średnio co rok nowe pokolenie kart graficznych 
podwaja wydajność najszybszych układów (roczny wzrost wydajności ok 1.7x w przypadku 
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34 OpenCV (Open Computer Vision)  jest biblioteką, funkcji wykorzystywanych podczas obróbki obrazu, udostępnioną 
w wersji źródłowej i  zapoczątkowaną przez firmę Intel, zooptymalizowaną pod kątem procesorów tej firmy. Główny 
nacisk położony jest na przetwarzanie w czasie rzeczywistym.[21]
35 http://www.evolvedmachines.com
36 High Performance Computing

http://www.evolvedmachines.com
http://www.evolvedmachines.com


przetwarzania pikseli do ok 2.3x dla wierzchołków). Firma nVidia wyprodukowała w 2007 roku 
serwer obliczeniowy TESLA37 oparty  na GPU i dedykowany GPGPU. Najwydajniejsza wersja 
oparta na 4 procesorach zapewnia wydajność ponad 2 GFLOP/s, co jest równoważne mocy 
obliczeniowej ok 200 procesorów Intel Itanium 64-bit  1.3 GHz używanych w rozwiązaniach typu 
cluster. Ponadto w celu podwyższenia wydajności nowoczesnych procesorów, większość z nich 
posiada obecnie więcej niż jeden rdzeń, co utrudnia dodatkowo wykorzystanie ich pełnej 
wydajności. Rozwiązania typu HPC oparte o CPU opierają się na coraz większym 
zrównolegleniu sprzętowym, dlatego architektura zbudowana na podstawie GPU jest naturalnym 
rozwinięciem trendu w jakim porusza się technologia superkomputerów.

Dlaczego wydajność GPU rośnie tak szybko?

• GPU od początku swojego istnienia specjalizowały się w zrównoleglonych,  intensywnych, 
matematycznych obliczeniach.

• Więcej tranzystorów względem ich sumarycznej ilości było dedykowane przetwarzaniu danych 
zamiast na dużą pamięć podręczną i kontrolę przepływu danych.

• Konkurencja wśród producentów GPU (m.in. nVidia, ATI/AMD, Intel) napędza ewolucję 
sprzętu.

• Rynek komputerowy powoduje popyt na GPU, duża rentowność dla producentów, duże środki 
finansowe przeznaczane są na badania. Popularność kart graficznych domowego użytku jest 
ściśle powiązana z rynkiem gier komputerowych, który generuje obrót miliardów dolarów 
rocznie. Producenci sprzętu (GPU) oraz oprogramowania wymuszają obustronny rozwój. GPU 
istnieje nie tylko na rynku PC, ale także w sprzęcie konsol do gier (np. Sony Playstation, 
XBOX 360).

Rys. 4: Prawo Moora dotyczące wydajności, a GPU - Źródło: nVidia
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37 Nazwany na cześć wynalazcy, fizyka - Nikola Tesla
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50+ GB/s

Do 8 GB/s

PCI Express 16x

6.4+GB/s
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Inne urządzenia

FRAME 
BUFFER

Rys. 5: Umiejscowienie GPU w architekturze komputera PC, przepustowości szyn danych

Rys. 6 przedstawia ewolucję wydajności GPU oraz CPU na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
Wyraźnie widać, ż e wzrost mocy obliczeniowej GPU rośnie bardzo szybko. Zakładając, że 
utrzyma się obecny  roczny przyrost szybkości, w ciągu najbliższej dekady GPU zwiększy  swoją 
wydajność o 1000 razy, natomiast CPU jedynie o 60. Obecnie trend jest taki, ż e procesory 
główne zaczynają coraz bardziej przypominać GPU w architekturze, natomiast  rosnące 
możliwości programowania kart graficznych sprawiają, iż  upodabniają się one pod tym 
względem do CPU. Potęga GPU polega bowiem na potokowym, równoległym przetwarzaniu 
danych. 
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Rys. 6: Porównanie wzrostu wydajności GPU oraz CPU na przestrzeni ostatnich lat - Źródło: nVidia

Dodatkowymi czynnikami decydującymi o dużej wydajności GPU są:

• brak systemu operacyjnego, którym obciążone byłoby GPU
• dedykowana, bardzo szybka pamięć
• paralelizm, wielowątkowość, która nie trzeba jawnie zarządzać

Porównanie wydajności/ceny  aktualnie produkowanych i sprzedawanych jednostek (stan na 
koniec 2007 roku):

3.0 Ghz Intel Core 2 Duo Quad 
Core (QX6850)

nVidia GeForce 8800 GTX

Moc obliczeniowa 96 GFLOP/S (max) 330 GFLOP/s (zaobserwowane)

Przepustowość pamięci 21 GB/s (max) 55.2 GB/s (zaobserwowane)

Cena 800$ (procesor) 300$ (karta)

Tabela 3: Porównanie relacji cena/wydajność CPU i GPU
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Paralelizm

Przetwarzanie równoległe - jednym z głównych powodów gwałtownego wzrostu wydajności 
GPU jest fakt iż zawiera dużą ilość jednostek do obliczeń arytmetyczno-logicznych (ALU38) w 
przeciwieństwie do CPU. Nacisk położony jest na intensywne zrównoleglone obliczenia na 
liczbach zmiennoprzecinkowych, podczas gdy w CPU duża część tranzystorów odpowiada za 
przepływ danych i pamięć podręczną. Ilustruje to poniższy  rysunek. Np. GeForce 8800 GTX 
posiada 128 jednostek ALU, Radeon HD 2900 nawet 320. Paralelizm GPU podwaja się co roku, 
a wydajność rośnie wraz z nim.

Rys 7: W przeciwieństwie do CPU ,w GPU obecna jest duża liczba niezależnych jednostek ALU, a 
większość tranzystorów dedykowana jest obliczeniom - Źródło: nVidia

Konsekwencje:

• GPU jest procesorem potokowym - wiele potoków przetwarzania (tzw. pipelines)
• Operacja typu (SIMD39/MIMD40)
• Wysoce zrównoleglony:

•  na poziomie danych (przetwarzanie różnych danych jednocześnie) 
•  oraz zadań (wykonywanie różnych operacji w tym samym czasie)

W grafice poszczególne piksele oraz wierzchołki przetwarzane są niezależnie:
• Tymczasowe rejestry są zerowane
• Brak współdzielonej pamięci lub danych statycznych
• Brak buforów z dostępem typu zapis/odczyt poza pamięcią tymczasową
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38 Arithmetic Logic Unit
39 Single Instruction Multiple Data - Pojedyncza instrukcja, różne dane
40 Multi Instruction Multiple Data - Rożne instrukcje, różne dane



Duża wydajność jest  uzyskiwana poprzez skalowanie liczby rdzeni w GPU, a nie częstotliwości 
częstotliwości zegara. W celu zmaksymalizowania wydajności potrzebne jest:

• Efektywne wykorzystanie setek rdzeni
• Efektywne użycie dostępnej przepustowości pamięci

 

Programowalność

• Programowalne jednostki Pixel Shader, Vertex Shader, od niedawna także Geometry Shader
• Istnieje duży wybór wysokopoziomowych języków do programowania GPU (GLSL41, HLSL, 

Cg)
• Łatwa integracja z istniejącymi aplikacjami za pomocą API (OpenGL, Direct3D)
• Język programowania GPU bardzo podobny do C, standard Shader Model 4.0 umożliwia 

prawie wszystkie konstrukcje znane z języka C, poza rekurencją.
• Trudność w programowaniu polega na implementacji algorytmów działających równolegle
• Efektywne kompilatory kodu wysokopoziomowego, np. cgc - kompilator języka Cg
• Bardziej złożone problemy programowalne przez platformy takie jak CUDA

Możliwość programowania GPU:

• Systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux
• API: DirectX, OpenGL
• Język: HLSL, GLSL, Cg, …
• Kompilator: DirectX, OpenGL, Cgc, ASHLI42

• Projektowanie w trybie runtime: CgFX, ASHLI, OSG43, etc. - umożliwia jednoczesne pisanie 
programu i oglądanie rezultatu pisanego kodu.

Główne podobieństwa w programowaniu GPU wśród języków:

• Podział na Vertex Shader, Pixel Shader (ew. Geometry Shader)
• Składnia podobna do C (if/while/for etc.)
• Struktury i tablice
• Zmienne typu float, wektory, macierze
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42 Advanced Shading Language Interface
43 http://www.openscenegraph.org/projects/osg
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Aplikacja

API

OpenGL Direct3DCg/GLSL/HLSL

Sterownik GPU

GPU

Rys 8: Schemat przedstawiający standardową hierarchię dostępu do GPU z poziomu aplikacji

Precyzja

• Nowoczesne GPU operują na 32-bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych (IEEE) w całym 
potoku przetwarzania - wystarczających do większości zastosowań

• Istnieją zapowiedzi rozszerzenia do 64 bitów w niedługim czasie (niektóre karty zgodne z e 
standardem Shader Model 4.0 już teraz operują na 64 i 128 bitowych liczbach typu float) 

• Standard DirectX 10 (od GeForce serii 8 i Radeon 2xxx) wprowadza również  32 bitowe liczby 
całkowite.

• W celu podniesienia wydajności możliwe są również  operacje na 16 bitowych liczbach 
zmiennoprzecinkowych (half) lub 16 bitowych liczbach stałoprzecinkowych (fixed)

Standaryzacja

Programowanie GPU w ramach danego języka programowania i API, wprowadza warstwę 
abstrakcji sprzętowej, co umożliwia uruchomienie programu na dowolnym GPU pod warunkiem 
posiadania odpowiednich możliwości. Ż eby  określić możliwości sprzętowe danego GPU 
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wprowadzono pojęcie profilu sprzętowego dla kompilatora wysokopoziomowego języka 
programowania jak Cg. W zależności od wybranego profilu sprzętowego ten sam kod, może być 
skompilowany dla różnych generacji GPU. W większości przypadków profil sprzętowy określa 
opisany wcześniej standard Shader Model. Mogą powstawać jednak drobne różnice pomiędzy 
GPU różnych producentów. Przykładowo, kompilator języka Cg posiada odrębny profil 
sprzętowy zoptymalizowany  pod kątem GPU produkowanych przez firmę nVidia. Biorąc pod 
uwagę takie możliwości, oznacza to, ż e mając urządzenie (GPU) dowolnego producenta 
sprzętowo zgodne44  ze standardem Shader Model 2.0 (czyli zapewniające odpowiedni zestaw 
instrukcji, rejestrów, etc.), to istnieje możliwość uruchomienia kodu na tym urządzeniu, pod 
warunkiem skompilowania go używając odpowiadającego profilu programowego 
(równoważnemu Shader Model 2.0). Profile te są również  kompatybilne wstecz, czyli GPU 
zgodne z SM 4.0 obsługuję również kod SM 3.0 jak i 2.0. Profile sprzętowe i programowe 
opisane są bardziej dokładnie w części pracy  poświęconej programowaniu w języku Cg. 
Dodatkowym aspektem jest kompatybilność. Korzystanie z powszechnych bibliotek, takich jak 
OpenGL lub DirectX uniezależnia programistę od implementacji sterowników. Aplikacja może 
być przenoszona pomiędzy systemami w łatwy sposób. 

Skalowalność

GPU umożliwia efektywne skalowanie mocy  obliczeniowej poprzez równoległą pracę 2 lub 
więcej kart graficznych jednocześnie. Zadania rozdzielane są pomiędzy każdą z pracujących 
jednostek. Technologie takie jak NVIDIA SLI45  lub ATI CrossFire umożliwiają łatwe 
rozproszenie obliczeń pomiędzy jednostki. Ponieważ GPU samo w sobie jest silnie 
zrównoleglone, więc rozłożenie obliczeń na wiele procesorów nie powoduje ż adnych zmian w 
już zaprojektowanym algorytmie. Zwiększa się jedynie liczba dostępnych potoków 

Rys. 9: Cztery GPU połączone za pomocą technologii SLI 
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44 Zgodność ta faktycznie określona jest przez sterownik GPU, bowiem może zaistnieć sytuacja braku wsparcia 
sprzętowego wynikającego z braków w implementacji sterownika lub brakiem odpowiedniego sterownika
45 SLI (Scan Line Interleave - Przeplot Skanowania Linii bądź Scalable Link Interface - Interfejs Skalowalnego Łącza) 
- technologia pozwalająca na skorelowanie pracy dwóch (lub więcej) kart graficznych celem szybszego renderowania 
obrazu.



obliczeniowych. Rozproszenie obliczeń realizowane jest za pomocą sterownika. Stanowi to dużą 
zaletę GPU. Rys. 9 przedstawia system złożony z 4 kart graficznych GeForce 8800 GTX 
posiadających 3GB pamięci operacyjnej i 2.1 TFLOP/s mocy obliczeniowej, oparty na Quad SLI. 
Bardziej zaawansowane rozwiązania jak NVIDIA Tesla umożliwiają na jeszcze większą 
skalowalność na poziomie lokalnym (opartą na SLI), bądź tworzenie klastra łączą cego wiele 
maszyn. Moc obliczeniowa i elastyczność GPU czynią je atrakcyjną platformą do obliczeń. Za 
stosunkowo niewielką cenę otrzymujemy dużą wydajność. Największy rozwój technologii 
łączenia wielu GPU nastąpił w ciągu ostatnich 2 lat.

Najbardziej wydajna karta dostępna w momencie pisania tego tekstu, czyli nVidia GeForce 9800 
GX2 posiada:

•  1.5 miliarda tranzystorów
•  256 zunifikowanych procesorów strumieniowych46

•  ok. 1.1 TFLOP/s maksymalnej mocy obliczeniowej
•  128 jednostek teksturujących
•          76.8GB/s przepustowości przy wypełnianiu tekstur pikselami
•  każdy taktowany częstotliwością zegara 1.5 GHz
•  1 GB pamięci o maksymalnej przepustowości 128GB/s (512-bitowa szyna)

Złącze 16x PCI-Express 2.0

Złącze SLI

Wyjścia na monitory

Rys. 10: Tylna strona karty graficznej
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46 Opisywane dalej w rodziałach pt.  ʻProgramowalny Potok Przetwarzania - Unifikacja Shaderów” oraz ʻProgramow-
anie GPU - CUDAʼ



Programowalny potok przetwarzania
W tym rozdziale opisana zostanie koncepcja,  na podstawie której możliwe jest programowanie 
GPU oraz przepływ danych wewnątrz pojedynczego potoku przetwarzania. Używane jest 
następujące nazewnictwo (poszczególne operacje takie jak przetwarzanie wierzchołków, pikseli i 
geometrii opisane zostały w dalszej części rozdziału):

• Vertex Shader/Vertex Processor - jednostka używana do proceduralnego przetwarzania 
wierzchołków

• Vertex (Wierzchołek) - struktura zawierająca m.in. swoją pozycję, normalną47, współrzędne 
tekstury, kolor

• Geometry Shader/Geometry Processor - jednostka używana do przetwarzania geometrii, tj. 
transformacji figur geometrycznych w inne figury lub kształty

• Pixel (Fragment) Shader/Processor - jednostka przetwarzająca piksele
• Piksel/Fragment - element podlegający przetwarzaniu przez Pixel Shader
• Tekstura/Bufor - struktura przechowująca dane podlegające przetworzeniu

Vertex Shader

Geometry 
Shader

Pixel Shader

Tekstura/Bufor

Potok (Pipeline)
CPU

Wyświetlane piksele

Zapis

Odczyt

Odczyt

Odczyt

Rys. 11: Uszeregowanie programowalnych elementów pojedynczego potoku przetwarzania
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47 Normalna wierzchołka to uśredniona wartość normalnych płaszczyzn równoległych do wielokątów, które dzielą 
wierzchołek



Programowalne elementy potoku

Vertex Shader

Każdy wierzchołek zawiera informacje na temat swoich współrzędnych w przestrzeni, koloru, 
etc. Program pisany dla procesora wierzchołków umożliwia zmianę tych danych bez obciążania 
CPU przez matematyczne operacje, takie jak obliczanie nowych współrzędnych wierzchołka na 
podstawie zadanego algorytmu. Takie transformacje mogą zaowocować zmianą kształtów całego 
obiektu, powodując ruch, deformacje, etc. Do podstawowych operacji jakie są wykonywane na 
grupie wierzchołków (z reguły jeden program Vertex Shadera odpowiada za konkretny obiekt 
złożony z wielu wierzchołków) za pomocą tego procesora należy  translacja (przesunięcie), 
rotacja oraz skalowanie względem zadanego punktu. 

Główne cechy programów dla Vertex Shadera, to: 

• Jeden element wejściowy/jeden wyjściowy - oznacza, to, że dla każdego elementu 
przekazywanego przez CPU, będzie istniał odpowiadający wynikowy wierzchołek. Nie ma 
możliwości zmiany  ilości wierzchołków za pomocą programu - Vertex Shader nie tworzy, ani 
nie usuwa elementów, lecz je modyfikuje.

• Brak komunikacji pomiędzy elementami, tj. każdy z wierzchołków przetwarzany jest 
niezależnie

• Nie można wybrać konkretnego elementu/wierzchołka na podstawie adresu48  - operujemy na 
zadanym z góry wierzchołku

Geometry Shader

Procesor geometrii różni się tym od procesora wierzchołków, iż dla każdego elementu 
wejściowego, może istnieć od 0 do około 100 wierzchołków wynikowych (ograniczone 
wielkością bufora sprzętowego). Zatem za pomocą programu Geometry  Shadera można zmieniać 
liczbę wierzchołków wejściowych przesłanych do GPU z CPU. Dodatkowo, możliwe jest 
jednoczesne przetwarzanie grupy wierzchołków stanowiących figurę (linia, trójkąt, itp.). Daje to 
m.in. możliwość modelowania krzywych za pomocą krótkich algorytmów, bez konieczności 
obliczania współrzędnych wierzchołków a priori po stronie CPU. Inne ważne cechy:

• Brak komunikacji pomiędzy elementami poza tzw. wyjściem strumieniowym (stream out) 
znajdującym się w potoku za Geometry Shader (jedynie od GPU zgodnego z DirectX 10, 
Shader Model 4.0), dzięki któremu można zapisać dane w pamięci wspólnej dostępnej dla 
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innych potoków. Dokładniejszy opis tej pamięci znajduje się w pracy w rozdziale poświęconym 
programowaniu w CUDA.

• Nie można wybrać konkretnego elementu/wierzchołka na podstawie adresu  - operujemy na 
zadanym z góry wierzchołku/wierzchołkach

• Wprowadzony niedawno (od GeForce serii 8)

Fragment/Pixel Shader

Rola procesora pikseli/fragmentów sprowadza się do renderowania pikseli na ekranie lub w 
teksturze49. Na podstawie informacji jakie zawiera pojedynczy fragment, czyli m.in. kolor, głębia 
(współrzędna Z) oraz współrzędne w teksturze, można dokonywać zmiany koloru (i tylko koloru) 
pikseli. Każdy piksel przetwarzany jest niezależnie przez pojedyncze wywołanie programu Pixel 
Shadera dla tego piksela. Najważniejsze cechy:

• Duży potencjał obliczeniowy, dostęp do wielu tekstur (danych) jednocześnie
• Jeden element wejściowy/0-1 wyjściowych - istnieje możliwość ‘odrzucenia’ elementu podczas 

przetwarzania ( przydatne w grafice 3D, aby nie renderować niewidocznych pikseli tekstury)
• Brak możliwości zmiany adresu elementu przetwarzanego (element wejściowy o 

współrzędnych x,y po przetworzeniu będzie elementem wyjściowym o współrzędnych również 
x,y) - oznacza brak możliwości wykonywania operacji typu ‘scatter50’

• Odczyt z dowolnego miejsca w pamięci - gather - istnieje możliwość pobierania wartości 
dowolnego piksela na teksturze. 

• Brak komunikacji pomiędzy elementami

Komunikacja możliwa jest jedynie pomiędzy kolejnymi przejściami (kolejnymi uruchomieniami 
programów) całego potoku (ew. po wcześniejszym zakończeniu przetwarzania Geometry 
Shadera). Nie ma pamięci stałej przypisanej do konkretnego procesora.

Piksel/fragment podlegający przetwarzaniu można formalnie opisać następującą strukturą:

struct {
  short int x,y;//współrzędne
  float depth; //głębia, ważne w grafice 3D
  float r,g,b,a;//4-kanałowa wartość koloru
} fragment;
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49 Można wykorzystać teksturę jako tzw. cel renderowania (Render target)
50 Operacja typu ʻScatterʼ - niekolejne pisanie do pamięci, np. a[i] = x



Elastyczny  model obliczeniowy  zapewnia kompatybilność dla raz napisanego kodu, pomimo 
zmian w sprzęcie (np. istnieje możliwość uruchomienia kodu projektowanego dla starszych kart 
również na obecnych, pomimo zmiany architektury, dodania procesora geometrii oraz wyjścia 
strumieniowego). Etapy programowalne mogą być pominięte w potoku. Oznacza to, ż e chcąc 
wykorzystać jedynie cieniowanie pikseli, nie jest konieczne definiowanie programu dla procesora 
wierzchołków lub geometrii. Wówczas dane zostają przetworzone z pominięciem tych jednostek, 
tak jak miało to miejsce przed powstaniem programowalnych GPU. W przypadku korzystania z 
jakiegokolwiek elementu programowalnego należy również pamiętać, ż e każdy program 
definiuje przetwarzanie typu SIMD ( na każdym etapie potoku ).

Rys. 12: Przykład zastosowania jednostek Vertex oraz Pixel Shader w grafice 3D - źródło: nVidia

Rys. 12 przedstawia efekt funkcjonowania programów Vertex Shadera oraz Pixel Shadera. W 
lewym górnym rogu (1) widoczne są wierzchołki wejściowe na których operuje Vertex Shader, 
jednocześnie stanowią one dane wejściowe ze strony CPU. Obok (2) wierzchołki połączone są w 
wielokąty (poligony), natomiast niżej po lewej stronie (3) widoczny  jest już efekt obliczenia 
przez Pixel Shader dla każdego piksela w każdym wielokącie, padającego światła. Ostatni obraz 
(4) pokazuje efekt ostateczny po zsumowaniu oświetlenia i nałożeniu tekstur w programie Pixel 
Shadera.
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Etapy
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 Interpolation

Fragment Processor

Raster Operations

Frame buffer

Transform 
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VIDEO RAM

Pamięć
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CPU

Driver

Program/API

Szyna danych

 
Rys. 13: Schemat ogólny potoku uwzględniający elementy nieprogramowalne - [9]
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Nieprogramowalne elementy potoku

Odpowiadają m.in za: 

• przetwarzanie instrukcji asemblera
• składanie figur z wierzchołków po przejściu przez Vertex Shader
• rasteryzacja i/lub ew. redukcja danych do przetworzenia przez Pixel Shader (tzw. Z-Culling51 )
• zapis do bufora wynikowego obrazu

Z programistycznego punktu widzenia niektóre z tych operacji wykonywane są automatycznie, 
natomiast możliwa jest  ich ograniczona konfiguracja. Rys. 13 przedstawia schemat, który zawiera  
również te niezmienne etapy przetwarzania potokowego. 

Program/API

Program - Jest to program wykonywany przez CPU. API -  w opisywanym w tej pracy  przypadku 
jest to biblioteka OpenGL umożliwiająca odwołania do GPU. To w tym programie zdefiniowana 
zostaje ‘praca’ do wykonania przez GPU, tj. wygenerowanie wierzchołków i tekstur, które 
następnie podlegają przetworzeniu przez shadery za pomocą określonego programu.

Driver - sterownik

• Jest tzw. ‘czarną skrzynką’
• W większości przypadków producenci GPU nie ujawniają wszystkich tajemnic związanych z 

implementacją sterowników
• Może stanowić ‘wąskie gardło’ i problemy z kompatybilnością w przypadku błędów lub 

brakach w implementacjach niektórych funkcji

Input Assembler (IA)

Zadaniem tego niezmiennego elementu potoku jest odbiór danych pochodzących ze sterownika i 
translację do formy wykorzystywanej przez GPU. Odnosi się to do zadanych przez CPU do 
przetworzenia figur podstawowych (punkty, linie, trójkąty).
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powierzchni będzie widoczny na ekranie, biorąc pod uwagę orientację oraz inne obiekty potencjanie zasłaniające ten 
piksel.



Składanie prymitywów52 (Primitive Assembly)

Transformacja wierzchołków, będących wynikiem działań Vertex Processor w figury 
geometryczne, np. punkty, linie, trójkąty. Efekt pracy tej jednostki widoczny jest na rys. 12 w 
prawym górnym rogu.

Rasteryzacja oraz Interpolacja (Rasterization & Interpolation)

Przypisanie wartości współrzędnych fragmentów wielokąta w przestrzeni do współrzędnych w 
buforze/teksturze (rasteryzacja). Następuje również interpolacja wartości w przypadku braku 
odwzorowania 1:1. 

Frame buffer

Tutaj budowane i przechowywane są obrazy przeznaczone do wyświetlenia na ekranie w postaci 
dwuwymiarowej tablicy pikseli.

Rys. 14 przedstawia poszczególne etapy powstawania obrazu, zaczynając od programu 
wykonywanego przez CPU, gdzie następuje wywołanie tworzące 3 wierzchołki oraz przypisanie 
do nich współrzędnych tekstury. Reszta operacji wykonywana jest już  po stronie GPU. Sterownik 
(Driver) pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy CPU (OpenGL), a GPU. Procesor 
wierzchołków dokonuje transformacji ich współrzędnych. Program dla procesora geometrii może 
zwiększyć ilość wierzchołków opisujących figurę, tak aby zamodelować krzywą. Pixel Shader 
przetwarza każdy piksel tekstury nałożonej na obiekt, w celu ustawienia wartości koloru w 
zależności od położenia i innych danych. Ostatnim etapem przetwarzania jest umieszczenie 
obrazu wynikowego w specjalnym buforze (Frame buffer). Podsumowując, obecnie GPU 
udostępnia trzy elementy w swoim potoku, które mogą być programowane: Vertex Shader, Pixel 
Shader oraz Geometry Shader. Shadery pozwalają programiście kontrolować renderowanie 
obrazu w GPU. Inaczej pisząc, shadery umożliwiają implementowanie programów na GPU. 
Każde wywołanie programu shadera uruchamianego na karcie graficznej odbywa się z API 
działającego po stronie CPU (OpenGL, DirectX). Z tego poziomu wysłane zostaje do GPU 
żądanie przetworzenia zadanych wierzchołków i tekstur do nich przypisanych. Kod programu dla 
shadera dostarczany  jest  do API w postaci kodu źródł owego GPU (asembler). Kod ten można 
przekazać bezpośrednio lub zastosować jeden z dostępnych języków wysokopoziomowych (Cg, 
HLSL, GLSL) do programowania GPU, którego biblioteki integrują się z API, a kompilowanie 
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do postaci asemblera odbywa się w trakcie uruchomienia programu53. W pracy tej opisane 
zostanie programowanie shaderów z wykorzystaniem OpenGL i Cg.

Input Assembler

Vertex Processor

Primitive Assembly

Geometry Processor

Rasterization &
 Interpolation

Fragment Processor

Raster Operations

Frame buffer

GPU

CPU

Driver

Program/API

Szyna danych

glBegin(GL_TRIANGLES);
  glTexCoord2f(1,0); glVertex3f(0,1,0);
  glTexCoord2f(0,1); glVertex3f(-1,-1,0);
  glTexCoord2f(0,0); glVertex3f(1,-1,0);
glEnd();

010111101101
GPU

Transformacje w przestrzeni 3D i 
rzutowanie na powierzchnie

Modelowanie

Zrzutowanie na teksture

Wykonanie operacji na 
fragmentach tekstury i zapis 

wyniku do bufora

Rys. 14: Schemat ogólny potoku prezentujący operacje wykonywane na każdym etapie
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Architektura Pixel Shader

 Praca ta opisywać będzie wykorzystanie procesora do przetwarzania pikseli, jako 
jednostki o największych możliwościach w ramach docelowego zastosowania. W związku z tym 
wszystkie występujące od tego miejsca opisy, schematy i fragmenty  kodu, jeśli nie opisane 
inaczej, będą dotyczyły programowania Pixel Shader.

PIXEL SHADER 
ALU

Rejestry tymczasowe

Rejestry stałych

Rejestry wejściowe/
parametry

Rejestry wyjściowe

Dane/Tekstura 0

Dane/Tekstura n

.

Rejestr Tekstury
/Sampler 0

Rejestr Tekstury
/Sampler n

.

Rys. 15: Pojedyncza jednostka Pixel Shader

5 typów rejestrów:

• wejściowe stałe - tylko do odczytu, ustawiane przez aplikację
• wejściowe zmienne (parametry) - tylko do odczytu, ustawiane przez aplikację
• tymczasowe - odczyt/zapis
• tekstury - przechowują wskaźniki do danych
• wyjściowe - tylko do zapisu
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Ilości rejestrów (zgodnie z Shader Model 4.0/DirectX 10)

• 4096 rejestry tymczasowe (poprzednio 16 w SM 3.0)
• 16x4096 rejestry stałych (poprzednio 256)
• 128 rejestrów tekstury (poprzednio 4)
• 8 rejestrów wyjściowych (poprzednio 4)

Każdy z rejestrów jest w stanie pomieścić 4-elementowy wektor liczb typu float (32-bit)

Rys. 16: Szczegóły architektury jednostki Pixel Shader - źródło: nVidia

Rys. 16 przedstawia architekturę sprzętową pojedynczej jednostki przetwarzającej piksele dla 
GeForce serii 7 (Shader Model 3). Każdy procesor dzieli się na część czysto obliczeniową (FP32 
Shader Unit  1, FP32 Shader Unit 2 w tym przypadku), czyli jednostki zmiennoprzecinkowe, 
wykonujące do 4 operacji typu FP MAD54 w ciągu jednego cyklu zegara. Dodatkowo istnieją 
jednostki mini-ALU wspomagające operacje logiczne oraz niewektorowe. W przypadku tej 
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wersji GPU znajduje się tutaj również  procesor rozgałęzień (skoków) - Branch Processor. 
Równolegle z tą częścią GPU pracuje jednostka teksturująca (Texture Processor), dzięki której 
możliwe jest pobieranie danych z tekstury. [9]

Przepływ danych i instrukcji w Pixel Shader

Rys. 17: Schemat przepływu danych oraz instrukcji w Pixel Shader

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Programowalny potok przetwarzania

37



Schemat na rys. 17 przedstawia sekwencję operacji jakie wykonywane są od rozpoczęcia 
programu shadera, do momentu jego zakończenia. Rejestry stałych mogą przechowywać 
parametry  ustawione przez aplikację (OpenGL/DirectX). Stałe przekazane z CPU przepisywane 
są do rejestrów stałych przed pierwszym przejściem pętli. W każdej iteracji pętli instrukcji 
program ma dostęp  do rejestrów tymczasowych (na obliczenia). Jeśli występuje konieczność 
odczytania danych z tekstury55, następuje odwołanie do tych danych i przepisanie wartości do 
któregoś z rejestrów tymczasowych. W czasie trwania jednego cyklu zegara, możliwe jest 
pobranie danych z tekstury lub wykonanie obliczeń. W przypadku pobrania danych z tekstury nie 
są wykonywane obliczenia (dane dostępne dopiero w następnym cyklu zegara). Po zakończeniu 
obliczeń następuje zapisanie wyniku do rejestru wyjściowego, po czym program jest kończony. 

Architektura wielopotokowa

Rys. 18 oraz rys. 19 przedstawiają schemat równoległego działania potoków przetwarzania 
(takich jak znajdujący się na rys. 11). Dla każdego potoku przetwarzania przypada określona 
ilość procesorów przetwarzających (w tym przypadku przedstawiony jest blok 4 procesorów 
przetwarzających piksele). Wewnętrzna budowa procesora zaprezentowana została na rys. 16. 
Każdy moduł w procesorze przeznaczony ściśle do obliczeń (Shader Unit) składa się dodatkowo 
z określonej liczby ALU, co powoduje dodatkowe zrównoleglenie. Taka architektura implikuje 
przetwarzanie danych typu SIMD lub MIMD. W każdym cyklu zegara oddzielne potoki mogą 
przetwarzać inną instrukcję korzystając z innych danych (MIMD), natomiast  wewnątrz 
pojedynczego potoku, wszystkie jednostki ALU w danym cyklu zegara wykonują tę samą 
instrukcję, lecz na innych danych (SIMD). Jeden potok (stream) dostaje tzw. jądro (kernel), czyli 
funkcję główną według, której przetwarza dane. Zbiór potoków (streams) oraz funkcji (kernels) 
składa się na całość, czyli przetwarzanie potokowe. Dla porównania na rys. 19 przedstawione 
zostało przetwarzanie typowe dla CPU, czyli SISD56.
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Rys.  18: Przedstawienie równoległych potoków przetwarzania w GPU oraz etapów zrównoleglania 
operacji i danych [9]
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Rys 19 : Źródło: www.arstechnica.com

Unifikacja Shaderów

 W GeForce serii 8 nastąpiła wspomniana już wcześniej unifikacja (unified shaders), 
dzięki czemu w zależności od zapotrzebowania jednostki obliczeniowe pełnią rolę procesora 
pikseli, wierzchołków lub geometrii. Niemniej programy cieniujące implementowane są wciąż w 
ten sam sposób. Zabieg ten ma na celu lepsze wykorzystanie mocy obliczeniowej karty graficznej 
i łatwiejsze rozwijanie technologii w przyszłości. Pozwoliło to również  na korzystanie z takiego 
oprogramowania jak NVIDIA CUDA (opisane w oddzielnym rozdziale). Jako synonim shaderów 
przyjmuje się w tym przypadku pojęcie procesorów strumieniowych (SP - Stream Processor). [9], 
[3]

Pixel Shader

Vertex Shader

Procesor strumieniowy
(stream processor)

Pixel Vertex Geometry ?

Rys. 20: Procesor strumieniowy (Stream Processor - SP)
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GPU, a CPU

CPU - Główne różnice w stosunku do GPU

• CPU - Małe zrównoleglenie operacji
• CPU - Sekwencyjny model programowania
• CPU - Kontrola priorytetów przy kolejkowaniu
• CPU - Niższe wymagania wydajnościowe programów
• CPU - Przewidywanie skoków, GPU - skoki możliwe, ale kosztowne
• Optymalizacja pamięci pod kątem minimalizacji czasu dostępu w przypadku CPU, a nie 

przepustowości
• CPU jest uniwersalne - wykonuje stosunkowo szybko wszystkie rodzaje pracy, podczas gdy 

GPU bardzo szybko wykonuje specyficzny rodzaj zadań
• CPU ma za zadanie wykonać konkretną operację w jak najkrótszym czasie, GPU stara się 

przetworzyć jak największą liczbę danych w jak najkrótszym czasie.
• CPU wymaga mniejszego doświadczenia i wiedzy przy programowaniu. Implementacje oparte 

na GPU mogą być nawet do kilkuset  razy bardziej wydajne, jednak wymagają umiejętnego 
wykorzystania wielopotokowego przetwarzania - podobnie jak w przypadku wielowątkowego 
programowania CPU. Można przyjąć, że GeForce 8800 to 128 niezależnych procesorów.

• Większość komputerów typu PC (z pojedynczym procesorem), działa według modelu SISD, 
podczas gdy GPU pracuje jako maszyna SIMD lub potokowa (Stream)

• Przepustowość pamięci pomiędzy CPU, a pamięcią główną jest niewielka w porównaniu do 
przepustowości pamięci wewnętrznej w GPU (ok 6,4 GB/s dla CPU i do 128GB/s dla GPU)

• Ograniczony jest dowolny dostęp do pamięci podczas korzystania z GPU (Scatter/Gather)
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Programowanie GPU - Cg

Programowanie GPU oparte może być na wykorzystaniu mocy obliczeniowej karty poprzez 
program Vertex Shadera, Geometry Shadera lub Pixel Shadera. Każda z tych jednostek ma nieco 
inny charakter ze względu na sposób przetwarzania, rodzaj danych wejściowych oraz 
wyjściowych. Rozdział ten ma przybliżyć techniki programowania GPU oparte na pisaniu 
programów wykonywanych przez Pixel Shader jako najlepiej przystosowanej jednostki do 
charakteru wykonywanych obliczeń. Opisany zostanie proces odbioru obrazu pochodzącego z 
kamery, wczytanie tego obrazu do pamięci tekstury, przesyłaniem danych pomiędzy GPU oraz 
CPU. Na zakończenie pokazane zostaną sposoby sprawdzania błędów przy  programowaniu GPU  
oraz ogólne wytyczne dotyczące wydajności.

Przed powstaniem wysokopoziomowych języków programowania GPU konieczne było 
korzystanie ze specjalnego asemblera (GPU assembly language) ustandaryzowanego przez 
konsorcjum OpenGL ARB57 na potrzeby pierwszych programowalnych GPU (Shader Model 1.0). 

To co wyróżnia ten niskopoziomowy język, to m.in brak adresów, specyficzny zestaw instrukcji58 
oraz typów rejestrów:

Rodzaje rejestrów (wymienionych m.in. w poprzednim rozdziale) :

• TEMP - rejestry tymczasowe
• PARAM - parametry, ustawiane przez aplikację, stałe (Env) lub zmienne (Local)
• OUTPUT - rejestry wyjściowe
• ATTRIB - atrybut dla programu vertex shadera

Zestaw podstawowych instrukcji wykonywanych przez ALU:

• ADD (add)  - obliczenie sumy wartości z dwóch rejestrów
• MUL (multiply) - obliczenie iloczynu dwóch rejestrów
• MAD (multiply and add) - obliczenie iloczynu wartości z dwóch rejestrów i dodanie do 

wartości z rejestru trzeciego (najbardziej wydajna instrukcja dla GPU)

Oprócz podstawowych instrukcji wykonywanych przez ALU, GPU obsługuje specjalne, 
matematyczne instrukcje wspierane sprzętowo. W zależności od generacji i modelu GPU, zestaw 
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tych instrukcji może różnić się. Większość z nich wykonywanych jest bardzo szybko, niektóre 
nawet w ciągu zaledwie jednego cyklu zegara, a większość w co najwyżej czterech cyklach. Do 
standardowych instrukcji matematycznych należą:

• ABS (absolute value) - obliczenie wartości absolutnej liczby
• FLR (floor) - obliczenie części całkowitej liczby
• FRC (fraction) - obliczenie części ułamkowej liczby
• LG2 (logarithm base 2) - obliczenie logarytmu przy podstawie 2 z liczby
• MAX (maximum) - obliczenie wartości większej z dwóch liczb
• MIN (minimum) - obliczenie wartości mniejszej z dwóch liczb
• POW (power) - obliczenie potęgi z liczby
• RCP (reciprocal) - obliczenie wartości odwrotnej
• RSQ (reciprocal square root) - obliczenie wartości odwrotnej pierwiastka kwadratowego z 

liczby
• SIN (sinus) - obliczenie wartości funkcji sinus dla zadanej liczby
• COS (cosinus) - obliczenie wartości funkcji kosinus dla zadanej liczby
• EX2 (exponential base 2) - obliczenie wartości funkcji wykładniczej przy podstawie 2
• LRP (linear interpolation) - obliczenie wartości, będącej liniową interpolacją dwóch innych 

wartości w zadanym punkcie

Trzecią grupę stanowią instrukcje operujące na rejestrach, m.in:

• MOV - kopiuje wartość z rejestru źródłowego do rejestru wynikowego
• TEX - kopiuje wartość z zadanej tekstury i współrzędnych do rejestru wynikowego

Ostatnim typem instrukcji są operacje warunkowe:

• CMP r, c, s1, s2 (compare) - równoważne zapisowi ‘r = c < 0 ? s1 : s2’ w C/C++ 
• SGE r, s1, s2 (set on greater or equal) - równoważne ‘r = s1 >= s2 ? 1 : 0’ w 

C/C++
• SLT r, s1, s2 (set on less than) -  równoważne ‘r = s1 < s2 ? 1 : 0’ w C/C++

Podstawowa składnia:

OPERACJA rejestr_wynikowy [, rejestr_źródłowy1
 [,rejestr_źródłowy2 [, rejestr_źródłowy3]]]; # komentarz

np. 

MUL iloczyn, czynnik1, czynnik2;
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Języki wysokopoziomowe powstały, aby  uwolnić programistę od  konieczności pisania kodu dla 
GPU za pomocą asemblera. W ten sposób programowanie może przebiegać znacznie szybciej i 
uwalnia programistę od konieczności znajomości wszystkich instrukcji asemblera. Zestaw 
dostępnych instrukcji może ulegać zmianom w zależności od generacji GPU, a kompilator języka 
wysokopoziomowego potrafi wygenerować kod niskopoziomowy odpowiedni dla danego 
modelu i możliwości karty graficznej. 

TEMP RC;
TEMP HC;
OUTPUT oCol = result.color;
TEX   oCol, fragment.texcoord[0], texture[0], 2D;
END

Powyższy  kod inicjalizuje dwa rejestry tymczasowe oraz jeden rejestr wyjściowy, a następnie 
przepisuje wartość z zadanej tekstury do rejestru wyjściowego.Bardziej przejrzysta wersja tego 
samego kodu w języku Cg:

struct Output_struct {
half4 color : COLOR;
};

Output_struct main(uniform samplerRECT cgtexture, float2 tex 
: TEXCOORD0)
{

half4 texcol = texRECT(cgtexture,tex);
Output_struct OUT;
OUT.color = texcol;
return OUT;
}

Kod ten jest programem PS napisanym w języku Cg, nie wykonuje ż adnych dodatkowych 
operacji poza przepisaniem wejściowej wartości koloru piksela na wyjście59. W dalszej części 
rozdziału opisana będzie składnia oraz typy danych.
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Język Cg powstał z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości drzemiących w GPU. Dotyczy to:

• Modelu przepływu danych w architekturze potokowej (Vertex->Geometry->Pixel)
• Obsługi operacji wektorowych i macierzowych
• Wsparcia dla sprzętowych typów danych dla maksymalizacji wydajności
• Wykorzystania własnych funkcji GPU (funkcji matematycznych dostępnych w asemblerze) w 

celu zwiększenia prędkości i  niezawodności kodu, np. funkcje sqrt(), sin(), cos() mapowane są 
na odpowiednie funkcje lub procedury o dużej wydajności - służą temu funkcje biblioteczne w 
Cg (odpowiednik biblioteki STL w C++)

• Kompilator używa różnych profili kompilacji w celu przedstawiania kodu asemblera w różnej 
postaci, tak aby kod był przystosowany dla konkretnej generacji GPU

Wymagania sprzętowe

Programowanie GPU opisane w tym rozdziale wymaga karty graficznej zgodnej z Shader Model 
2.0/DirectX 9.0b, np. GeForce FX lub ATI Radeon 9500 lub nowszej. Kod kompilowany i 
testowany był na 32-bitowym procesorze Intel Core 2 Duo.

Wymagania programowe

Opisywane metody programowania oparte są na języku programowania C, bibliotekach OpenGL, 
OpenCV oraz Cg Toolkit. Dalsze przykłady wymagają również biblioteki NVIDIA CUDA. 
Wymagany  jest zatem kompilator języka C/C++ (np. gcc) oraz Cg (cgc60), jak również obecność 
wyżej wymienionych bibliotek w systemie (testy odbywały się pod systemami Microsoft 
Windows, Linux, Mac OS 10.5). Dodatkowymi bibliotekami wykorzystywanymi przy 
programowaniu w OpenGL są GLUT61 oraz GLEW62

Analogie GPU-CPU

Cg bazuje na języku ANSI-C, z tą różnicą, iż w niektórych miejscach rozszerza ten język, a 
pewnych rzeczy brakuje w stosunku do C. Adaptuje pomysły z innych nowszych języków 
programowania, takich jak C++ i Java jak również wprowadza szereg nowych idei. Częścią 
wspólną jest składnia, poza nielicznymi wyjątkami, jak brak możliwości definiowania funkcji 
rekurencyjnych w obecnej wersji Cg.
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• Tablice = Tekstury - Podstawowymi strukturami przechowującymi dane w GPU są tekstury, 
które mogą być porównane do tablic danych w przypadku CPU, to jeden z aspektów większej 
przydatność jednostek Pixel Shader do programowania - przetwarzany  jest każdy  piksel z 
tekstury

• Kernel = Program shadera - Program shadera można porównać do kodu wewnątrz pętli 
iterującej po wszystkich elementach tablicy bądź obrazu i wykonującego pewne operacje na 
każdym elemencie (kernel lub jądro przekształcenia)

• Zwracanie rezultatu = renderowanie do tekstury - Zwracany wynik obliczeń zapisywany do 
tekstury, w celu późniejszego odczytania przez CPU.

• Obliczanie = rysowanie - Rozpoczęcie rysowania (funkcja glBegin() w OpenGL), to  
rozpoczęcie obliczeń

Typy danych

Typy podstawowe

• float  -  32-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa (IEEE 754) - 1 bit znaku, 23 bity mantysy, 8 
wykładnika

• half - 16-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa - 1 bit znaku, 10 bitów mantysy, 5 wykładnika
• double - 64-bitowa liczba zmiennoprzecinkowa IEEE  - 1 bit znaku, 52 bity mantysy, 11 

wykładnika
• int, unsigned int - 32-bitowa liczba całkowita ze znakiem lub bez
• char - 8-bitowa liczba całkowita
• short - 16-bitowa liczba całkowita
• long - 64-bitowa liczba całkowita
• fixed - 12-bitowa liczba stałoprzecinkowa - ograniczona do przedziału [-2,2). - 1 bit znaku, 1 

bit mantysy, 10 bitów wykładnika
• bool - zmienna typu boolean
• sampler* - specjalny typ zmiennej przechowującej referencję do tekstury

W standardzie starszym niż Shader Model 4.0 typy całkowite mogą być konwertowane przez 
kompilator na typ float.

Typ Sampler

• Sampler1D - dla tekstur jednowymiarowych
• Sampler2D - dla tekstur dwuwymiarowych
• Sampler3D - dla tekstur trójwymiarowych
• SamplerCUBE - dla map sześciennych
• SamplerRECT - dla tekstur typu RECTANGLE w OpenGL, nieobsługiwane w DirectX
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Zmienne tego typu przekazywane są do programu napisanego w Cg z poziomu aplikacji (np. 
OpenGL) jako zmienny63  parametr. Nie ma możliwości ustawienia lub załadowania tekstury 
bezpośrednio w Cg. 

W pracy i w kodzie zawartym w niej będą odwołania jedynie do typów sampler2D oraz 
samplerRECT. Używając karty  graficznej wyprodukowanej na przestrzeni ostatnich 2 lat, nie 
ma zasadniczej różnicy  pomiędzy tymi dwoma typami poza innym rodzajem adresowania 
tekstury  (zależy to również  od sterownika GPU i wersji OpenGL). Tekstury adresowane są za 
pomocą przedziałów [0,1] x [0,1] w przypadku typu sampler2D i [0, szerokość] x [0, wysokość] 
w przypadku samplerRECT. Dawniej (przed OpenGL w wersji 2.0) tekstury  typu 2D w OpenGL 
były w stanie jedynie obsługiwać obrazy, których rozmiar jest  potęgą 2, np. 128x128, 256x256 64, 
itd. Dlatego zasadniczo zalecane jest, aby stosować tekstury typu RECTANGLE65  po stronie 
OpenGL, co implikuje korzystanie z typu samplerRECT w Cg. Typ tekstury w OpenGL i 
samplera w Cg muszą być zgodne. Ma zapewnić to lepszą kompatybilność kodu z różnymi 
modelami GPU oraz redukowanie liczby miejsc, w których ewentualnie może wystąpić błąd.

Tablice - Definiowane tak jak w języku C

float tablica1[3];
float tablica2[10][10];

Ponieważ w Cg nie ma wskaźników, a tablice nie są traktowane jak typ złożony, co oznacza, że 
są przekazywane przez wartość, a więc cała ich zawartość jest kopiowana przed użyciem. Należy 
być ostrożnym przy używaniu tablic i stosować je tylko w konieczności, gdyż  zwłaszcza 
kompilując program używając profilu starszego niż SM  4.0, może okazać się, ż e liczba 
dostępnych rejestrów tymczasowych będzie niewystarczająca. 

Wektory - specyficzne dla GPU, wektor ≠ tablica

Możliwość tworzenia wektorów danych określonego typu o rozmiarach 2,3 lub 4, np.

float2 wektor1 = float2(0.11,1.2)
int3 wektor2 = float3(1,1,1)
double4 wektor3 = double4(0.111,0.2212,1.223,0.5)
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Dostęp do elementu wektora następuje poprzez operator tablicowy [], np. 

float a = wektor1[1] 
int b = wektor2[2]

lub za pomocą odwołania bezpośredniego do elementu, używając oznaczenia xyzw66  lub rgba 
(red, green, blue, alpha) - począwszy od standardu Shader Model 3.0, np.

float a = wektor3.x (równoważne wektor3[0])
float b = wektor3.g (równoważne wektor3[1])

Możliwe jest też jednoczesne przypisanie wielu wartości, np.

float2 a = wektor3.xz
float3 b = wektor3.gba

Taki rodzaj operatora nosi nazwę ‘swizzle operator’ od angielskiej nazwy operacji ‘swizzling’67.

Zaleca się ten sposób operowania na elementach wektorów, ze względu na lepszą wydajność. 
Kompilator specjalnie traktuje takie odwołanie i optymalizuje kod asemblera ze względu na 
możliwość równoległego operowania na wielu elementach tego samego wektora68. Większość 
funkcji bibliotecznych jest zoptymalizowana pod kątem operacji na wektorowym typie danych.

Macierze

Macierze określonego typu o rozmiarze n x m, gdzie n,m ∈ 1,2,3,4{ } , np.

float1x1 = { { 0.1} }
float2x1 = { { 2.1  , 0.1 } }
float3x2 = { { 0.1  , 0    , 0.22} ,
    { 0.111, 0.223, 0.11} }
float4x4 = { { 0    , 0    , 1  , 2.2}  ,
    { 0.1  , 0    , 0  , 1 }   ,
    { 1    , 0    , 0.2 , 0.1}  ,
   { 0.1  , 0.01 , 0.08 , 0.8}  }
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Dostęp do elementów macierzy następuje przy użyciu operatora tablicowego [], np.

float4x4 mat;
float a = mat[2][2];

Możliwe jest również jednoczesne czytanie całego wiersza macierzy, np.

float4 b = mat[0];

Kolejnym sposobem jest  dostęp bezpośredni, jak w przypadku wektorów za pomocą notacji 
._m<nr_kolumny><nr_wiersza> lub ._<nr_kolumny+1><nr_wiersza+1>, przykładowo 
wyrażenie mat[0][1] jest równoważne zapisowi mat._m01 oraz  mat._12.

Umożliwia to pobieranie wartości elementów w dowolnej kolejności i przypisywanie ich innym 
zmiennym, np.

half4x4 matrix; 
half4 vec; 

// Kod w obu liniach dają taki ma efekt
vec = matrix._m00_m23_m11_m31; 
vec = matrix._11_34_22_42; 

Operatory

W przypadku dwóch wektorów lub macierzy  o takim samym rozmiarze możliwe jest użycie 
operatorów znanych z języka C:

• Arytmetycznych, np.  +, -, *, /
• Logicznych, np. &&, !, ||
• Relacji, np. <, >, <= ,>=, !=, ==

Działania wykonywane są na odpowiadających sobie elementach, a wynikiem jest  wektor lub 
macierz o takiej samej wielkości jak operandów.
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Np. 

float3 vec1(0.112, 0.5, 0.9);
float3 vec2(0, 1, 0.5);
vec1 * vec2 -> float3(0, 0.5, 0.45)
vec1 > vec2 -> bool3(true, false, true)

Mnożenie wektorowe/macierzowe w sensie matematycznym macierzy i wektorów odbywa się za 
pomocą funkcji mul(a,b), np.


M,N - macierze
v - wektor

mul(M,v) //zwraca wektor
mul(v,M) //zwraca wektor
mul(M,N) //zwraca macierz

Mnożenie skalarne wektorów w sensie matematycznym wykonuje funkcja dot(a,b), 
np. dot(v1,v2), gdzie v1,v2 - wektory

Struktury

Definiowane są tak samo jak w C, z taką różnicą, iż nie jest wymagane używanie słowa 
kluczowego typedef w przypadku późniejszego definiowania zmiennej typu struct, np.

struct abc {
/*......*/
}
abc zmienna;
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Profile kompilacji

SM 1 SM2 SM3 SM4

Vertex Instructions

Pixel Instructions

Vertex Constants

Pixel Constants

Vertex Temps

Pixel Temps

Vertex Inputs

Pixel Inputs

Render Targets

Textures

Texture Size

Integer Native

Bitwise Native

Swizzling

Dynamic flow

128 256 512 64K

4+8 32+64 512 64K

96 256 256 16 x 4096

8 32 224 16 x 4096

16 16 16 4096

2 12 32 4096

16 16 16 16

4+2 8+2 10 32

1 4 4 8

8 16 16 128

- - 2048 x 2048 8096 x 8096

- - - X

- - - X

- - X X

- - 24 X

Tabela 4: Ograniczenia dotyczące kodu dla poszczególnych profili Shader Model

Tabela 4 ilustruje profile GPU i różnice pomiędzy nimi. Poszczególne wartości ważne są przy 
programowaniu GPU. Wraz z rozwojem kart graficznym ich możliwości zwiększają się, a profile 
mają zapewnić standaryzację pomimo rozbieżności w implementacjach sprzętowych. Wybór 
profilu następuje podczas kompilacji programu.

Wyjaśnienia nazw dotyczące tabeli nr 4:

• Vertex Instructions - maksymalna liczba instrukcji asemblera dla programu Vertex Shadera
• Pixel Instructions - maksymalna liczba instrukcji asemblera dla programu Pixel Shadera
• Vertex Constants - liczba dostępnych rejestrów stałych dla programu Vertex Shadera
• Pixel Constants - liczba dostępnych rejestrów stałych dla programu Pixel Shadera
• Vertex Temps - liczba dostępnych rejestrów tymczasowych dla programu Vertex Shadera
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• Pixel Temps - liczba dostępnych rejestrów tymczasowych dla programu Pixel Shadera
• Vertex Inputs - liczba dostępnych rejestrów wejściowych (uniform) dla programu Vertex 

Shadera
• Pixel Inputs - liczba dostępnych rejestrów wejściowych (uniform) dla programu Pixel Shadera
• Render Targets - liczba możliwych celów renderowania (zapisu danych) jednocześnie
• Textures - liczba możliwych tekstur dostępnych z poziomu programu Pixel Shadera
• Texture Size - maksymalny rozmiar tekstury
• Integer Native - czy możliwe operacja na liczbach całkowitych (bez konwersji na float)
• Bitwise Native - czy sprzętowo wspierane operacje typu bitwise
• Swizzling - czy możliwy bezpośredni dostęp do elementów wektorów .xyzw lub .rgba
• Dynamic flow - czy obsługiwany przepływ danych (liczba oznacza maksymalną ilość rozwinięć 

operacji warunkowych lub pętli na poziomie kompilacji)

Język Cg definiuje szereg profili, będących odpowiednikami dla standardu Shader Model, np. dla 
programów Pixel Shader istnieją profile kompilacji CG_PROFILE_FP20, 
CG_PROFILE_FP30, CG_PROFILE_FP40, dla kolejnych generacji GPU.

Inne cechy Cg, nieobecne w C

• Przypisanie jednej tablicy do drugiej kopiuje całą zawartość
• Funkcje biblioteczne operują na wszystkich elementach wektorów jednocześnie, bez 

konieczności jawnego pobierania elementów.
• Możliwe przeciążanie operatorów oraz funkcji (jak w C++)
• Możliwość definiowania zmiennych w dowolnym miejscu kodu ( jak w C++)
• Dopuszczalne ograniczone dziedziczenie - typ interface, np.

interface jakisInterfejs
{
  void f1 (float3 a);
  void f2 (float3 b);
};

Implementacja interfejsu może wyglądać tak:

struct impl: jakisInterfejs
{
  /* ... */
  void f1 (float3 a) { /*....*/};
  void f2 (float3 b) { /*....*/};
};
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Nieobecne w Cg

• Brak obsługi instrukcji goto, switch, case, default (na chwilę obecną)
• Brak wskaźników i referencji
• Tablice są dostępne, natomiast ograniczony jest ich rozmiar i dostęp do elementów tablic
• Brak typów enum i union
• Brak operacji wejścia/wyjścia
• Brak klas

Powracając do przykładowego kodu shadera z początku rozdziału można przedstawić 
podstawową składnię języka Cg:

struct Output_struct {
half4 color : COLOR;
};

Output_struct main(uniform samplerRECT cgtexture, float2 tex 
: TEXCOORD0)
{

half4 texcol = texRECT(cgtexture,tex);
Output_struct OUT;
OUT.color = texcol;
return OUT;
}

• Tak jak w C, każda instrukcja musi kończyć się średnikiem
• Możliwość pisania komentarzy ( //, /* ... */ )
• Każdy program musi posiadać funkcję główną (program) - odpowiednik main() z C, jednak jej 

nazwa może być inna niż main()
• Funkcja główna musi mieć zdefiniowany typ zwracanych danych
• Funkcja posiada parametry wejściowe, tutaj: cgtexture, tex
• Zwracana jest  struktura, której elementem jest kolor, tutaj zmienna color typu half4 w 

strukturze Output_struct - w przypadku programu dla Pixel Shader (W Vertex Shader lub 
Geometry Shader zwracane są także inne zmienne), można również  dane przesłać w liście 
parametrów formalnych funkcji, jednak jest to mało czytelne rozwiązanie.

• Główna funkcja posiada również parametry wejściowe
• funkcja biblioteczna tex2D() przyjmująca obiekt reprezentujący teksturę cgtexture zwraca 

wartość koloru piksela RGBA na podstawie współrzędnych tex. Dla każdego rodzaju typu 
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sampler, kolor piksela pobierany być musi za pomocą odpowiadającej funkcji tex*, np. dla 
typu samplerRECT - texRECT, sampler1D - tex1D, etc. Współrzędne dwuwymiarowe dla 
tekstury 2D są przekazywane jako typ float2, np. float2(15,40)

Ogólna struktura głównej funkcji

<typ_zwracany> <nazwa_programu>(<parametry>)[: <nazwa_semantyki>] 
{ /* ... */ }

Dane wejściowe oraz wyjściowe, semantyki

Wymagane dane wejściowe oraz wyjściowe różnią się w zależności od rodzaju shadera. Na 
przykład, program Vertex Shadera wymaga pozycji wierzchołka, natomiast program Pixel 
Shadera potrzebuje współrzędnych na teksturze. Aby kompilator był w stanie zinterpretować69, 
jakiego rodzaju jest parametr wejściowy  i aby wskazać, która ze zdefiniowanych zmiennych 
będzie przechowywać dane wyjściowe, stosuje się następującą składnię:

typ nazwa : NAZWA_SEMANTYKI

Podstawowe semantyki (dla Pixel Shader i profilu Shader Model 4)

Parametry wyjściowe:

COLOR - wartość koloru RGBA (4-elementowy wektor)

COLOR0 - równoważne COLOR (4-elementowy wektor)

DEPTH - wartość głębi z zakresu (0,1), współrzędna Z z bufora głębi (Depth Buffer70) (1 element)

Parametry wejściowe:

COLOR (COLOR0, COL, COL0) : wartość koloru RGBA (typ half4)

COLOR1 (COL1) : ew. 2 wartość koloru RGBA (typ half4)

TEXCOORD0 - TEXCOORDn  (TEX0 - TEXn) : współrzędne tekstury (odpowiednio dla 
indeksu tekstury od 0 do n)

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Programowanie GPU - Cg

54

69 Zmienne te mapowane są na odpowiednie rejestry w kodzie asemblera
70 Nazywany też Z-Buffer



Parametry rozróżnia się również na ‘stałe’ i ‘zmienne’. Parametry 'stałe' są stałe w tym sensie, że 
nie zmieniają się dla każdego przetwarzanego piksela. Definiuje się je dodając słowo kluczowe 
uniform.

Jak działa program wykonywany przez Pixel Shader?

Pseudokod

int x,y - wspolrzedne tekstury

dla kazdego x
{
dla kazdego y
 {
  wykonaj_operacje(x,y)
 }
}

W tym przypadku funkcja wykonaj_operacje(x,y) jest tzw. jądrem (kernel), wykonywana jest dla 
każdego elementu w pewnej dwuwymiarowej tablicy danych określonej współrzędnymi x oraz y. 
Programując GPU, program Pixel Shadera będzie działał analogicznie, z taką różnicą, że 
iterowanie po wszystkich elementach tablicy/tekstury nie następuje jawnie (w kodzie nie są 
definiowane pętle jak w umieszczonym powyżej pseudokodzie), natomiast program shadera 
wykonywany jest automatycznie dla wszystkich elementów tekstury podczas rozpoczęcia 
przetwarzania (rysowania). Należy tutaj również zauważyć, ż e dla każdego elementu o 
współrzędnych x oraz y, możliwe jest pobranie wartości dowolnego innego elementu tekstury, o 
innych współrzędnych na potrzeby przetwarzania (np. filtrowanie kontekstowe). Jedynie zapis  
musi być wykonany dla elementu o współrzędnych x,y, nie jest możliwe zapisanie wyniku pod 
innym adresem tekstury.

Przykład:

Zakładając, iż program shadera wykonuje operacje

• Pobierz kolor / samplowanie ( float4 texcol = texRECT(cgtexture,tex) )
• Transformuj / zmniejsz jasność wszystkich składowych 2 razy ( texcol = texcol / 2 )
• Zapisz wynik ( OUT.color = texcol )

Wykonana będzie operacja zmniejszająca jasność wszystkich pikseli - rys. 21
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Rys. 21: Przykład programu przetwarzającego obraz

Funkcje biblioteczne Cg / Własne GPU

Cg udostępnia zestaw funkcji wbudowanych oraz predefiniowanych struktur z semantykami, aby 
ułatwić programowanie GPU. Ich charakter jest podobny do biblioteki standardowej w C, 
dostarczając wygodny zestaw często używanych funkcji. Częstym przypadkiem jest, iż  funkcje 
biblioteczne są mapowane na pojedyncze własne71  funkcje GPU (w kodzie asemblera, niektóre 
opisane wcześniej), co oznacza, iż są wykonywane bardzo szybko. 

Przykład:

Użycie bibliotecznej funkcji zwracającej mniejszą z wartości min(float, float), która mapowana 
jest bezpośrednio na własną funkcję MIN w kodzie asemblera wykonywane jest ok 10 razy 
krócej niż własnoręczne napisanie funkcji dającej ten sam rezultat. Biblioteczna funkcja 
min(float, float) wykonana jest w ciągu zaledwie 1 cyklu zegara.

Np: (pełna specyfikacja w [18])

• cos(x)  - oblicza kosinus x
• dot(a, b) - iloczyn skalarny wektorów a i b
• lerp(a, b, f) -przeprowadza liniową interpolację (1-f)*a +  b*f, a i b to wektory lub skalary, f jest 

skalarem lub wektorem tego samego typu co a i b
• max(a, b) - maximum z a i b
• min(a, b) - minimum z a i b
• mul(M, N) - mnoży macierze M i N (M*N)
• mul(M, v) - mnoży macierz przez wektor (traktowany jako kolumna)
• mul(v, M) - mnoży wektor (traktowny jako wiersz) przez macierz
• rsqrt(x) - oblicza odwrotny pierwiastek kwadratowy z x
• sin(x) - oblicza sinus x
• sqrt(x) - oblicza pierwiastek kwadratowy z x
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OpenGL + Cg

W tej części omówiona będzie współpraca języka Cg z biblioteką OpenGL czyli tzw. Cg runtime. 
Cg runtime nie jest częścią języka Cg jako takiego. Jest biblioteką umożliwiającą podłączenie 
shaderów do API, czyli w omawianym przypadku do OpenGL, jak również zarządzanie ich 
danymi podczas działania programu. W przypadku, tzw. kompilacji offline (z użyciem 
kompilatora cgc), istnieje możliwość pominięcia używania bibliotek Cg runtime i wczytania 
kodu w formacie asemblera bezpośrednio do OpenGL. W przeciwnym przypadku, kompilacja 
programu shadera wykonywana jest podczas wczytania programu napisanego w Cg do kontekstu 
OpenGL (Runtime Compile). Kompilując program poza OpenGL (Offline compile), istnieje 
możliwość ‘ręcznego’ poprawienia kodu asemblera. Zalecane jest jednak używanie trybu 
kompilacji w trybie runtime, czyli bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji, ponieważ  za pomocą 
odpowiednich funkcji (opisanych dalej) możliwe jest sprawdzenie możliwości GPU. Powoduje 
to, że kod zostanie skompilowany korzystając z najlepszych możliwych ustawień kompilatora dla 
danej karty graficznej

Rys. 22: Kompilacja programów w Cg - źródło: nVidia
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Cg runtime składa się w zasadzie z dwóch modułów. Pierwszy z nich to rdzeń tej biblioteki.
Funkcje rdzenia są zawsze takie same, bez względu na to, czy  są wywoływane w aplikacji 
wyświetlającej obraz za pomocą OpenGL czy w aplikacji z Direct3D. 

#include <CG/cg.h>

Drugą częścią biblioteki Cg runtime jest pewnego rodzaju nakładką na API, dostarczającą 
funkcje charakterystyczne dla danego API.  (DirectX 8/9, OpenGL)
W omawianym przypadku jest to moduł dla OpenGL:

#include <CG/cgGL.h>

Inicjalizacja (cg.h)

W aplikacji OpenGL należy zainicjalizować kontekst/środowisko dla operacji związanych z Cg. 
Kontekst Cg służy do przechowywania wszystkich programów jak również ich danych. Dla 
pojedynczej aplikacji integrującej OpenGL oraz Cg istnieje dokładnie jeden kontekst Cg.

CGcontext context = cgCreateContext();

Pamiętać należy o zwolnieniu kontekstu po skończeniu pracy z Cg (najczęściej przy zamykaniu 
aplikacji). Do zwalniania kontekstu służy funkcja

void cgDestroyContext(CGcontext context);

Jako parametr należy przekazać kontekst Cg, który chcemy zwolnić.

Istnieje jeszcze funkcja pozwalająca sprawdzić, czy dany kontekst jest poprawny. 

CGbool cgIsContext(CGcontext context);

Drugim najważniejszym typem danych jest typ  CGprogram. Zmienna ta definiuje program 
shadera niezależnie od tego, czy jest to program do obróbki wierzchołków, czy pikseli. Do 
utworzenia programu Cg służą dwie funkcje, a przy  tworzeniu program można wczytać w wersji 
skompilowanej bądź dopiero przeznaczonej do kompilacji:

CGprogram cgCreateProgram(CGcontext context, CGenum programType, 
const char *program, CGprofile profile, const char *entry, const 
char *args);
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Gdzie:

• context - uprzednio utworzony kontekst Cg
• programType - decyduje o tym, czy program jest już  skompilowany, czy  Cg ma to dopiero 

zrobić. Parametr ten może przyjmować dwie wartości:
        CG_SOURCE - Kiedy program to kod Cg i należy go skompilować.
     W przypadku kompilacji bezpośrednio po załadowaniu programu
    ( Runtime Compile)
            CG_OBJECT - kiedy program został już wcześniej skompilowany i wczytywany jest kod 
   asemblera ( Offline Compile)
• program - wskaźnik na obszar pamięci, w którym znajduje się wczytany uprzednio kod 

programu
• profile - jeden z profili Cg mówiący albo o tym, dla jakiego profilu skompilować kod, albo też 

o tym dla jakiej wersji został on już uprzednio skompilowany
• entry - nazwa funkcji głównej naszego programu (tak jak main w C)
• args - argumenty  dla kompilatora (jako ciąg stringów zakończonych NULL). Można tu 

również przekazać NULL w przypadku argumentów.

Powyższa funkcja służy  do tworzenia programu, jeśli jego kod został już  wcześniej załadowany z 
pliku do pamięci. Cg dostarcza również funkcję ładującą program z pliku:

CGprogram cgCreateProgramFromFile(CGcontext context, CGenum 
programType, const char *program, CGprofile profile, const char 
*entry, const char *args);

Parametr program oznacza tutaj nazwę pliku, z którego ma być wczytany program. Obie 
funkcje zwracają zmienną definiującą program Cg.

Po skończeniu używania programu należy go usunąć. Służy do tego funkcja

void cgDestroyProgram(CGprogram program);

Należy również przeprowadzić inicjalizację zmiennych przechowujących wartości parametrów 
dla programu shadera. Parametr kodu Cg w aplikacji definiuje zmienna CGparameter, a sam 
parametr można pobrać za pomocą poniższej funkcji (choć jest to tylko jedna z wielu metod):

CGparameter cgGetNamedParameter(CGprogram program, const char 
*name);
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Pierwszym parametrem jest identyfikator programu, z którego chcemy pobrać parametr o nazwie 
przekazanej w drugim parametrze. 

Ładowanie programu oraz przekazywanie parametrów w OpenGL (cgGL.h)

Chcąc załadować programy (CGProgram) do OpenGL należy wywołać ciąg instrukcji. 

Pierwsza z nich to

glGLLoadProgram(CGprogram program);

funkcja ta załaduje skompilowany program Cg do OpenGL. Następnie należy włączyć profil, w 
którym ma działać program. Profile włącza się za pomocą funkcji

cgGLEnableProfile(CGprofile profile);

np. CG_PROFILE_FP20,CG_PROFILE_FP3072  w przypadku programu Pixel Shadera. 
Można również użyć następującego polecenia, które zwróci najnowszy dostępny profil.

cgGLGetLatestProfile(CG_GL_FRAGMENT)

Do wyłączenia profilu służy funkcja

cgGLDisableProfile(CGprofile profile);

Po włączeniu odpowiedniego profilu należy jeszcze program ustawić jako bieżący, czyli 
połączyć73. Służy do tego polecenie

cgGLBindProgram(CGprogram program);

Kiedy program jest już załadowany, można przekazać do niego parametry.  Cg dostarcza dość 
pokaźny zbiór funkcji za pomocą których możemy przypisać wartości do parametru. 

Przykładową funkcją dla zmiennej typu half4 jest

void cgGLSetParameter4f(CGparameter parameter, float x, float y, 
float z, float w);
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W zależności od typu parametru zmianie ulegają dwa ostatnie znaki nazwy funkcji. 

voidcgGLSetParameter{1,2,3,4}{f,d}{v}(parametry, …);

Innym typem jaki można przekazać są tablice. Służy do tego kilka funkcji różniących się między 
sobą ostatnią literą i cyfrą, np.

void cgGLSetParameterArray1f(CGparameter parameter, long 
startIndex, long numberOfElements, const float *array);

ogólnie:

void cgGLSetParameterArray{1,2,3,4}{f,d}{v}(.....);

Powyższa funkcja służy do przekazywania tablic wartości wektorowych i skalarnych. Drugi 
parametr oznacza indeks, od którego Cg ma zacząć pobierać dane z tablicy. Trzeci parametr to 
ilość elementów, które mają zostać pobrane, a ostatni to wskaźnik na tablicę, z  której te dane 
mają zostać pobrane.

Można również przekazać macierz za pomocą funkcji

void cgGLSetStateMatrixParameter(CGparameter parameter, GLenum 
stateMatrixType, GLenum transform)

Ostatnim typem parametrów są tekstury. W Cg tekstury reprezentowane są poprzez samplery i 
odnoszą się tylko i wyłącznie do programów Pixel Shadera. Ż eby ustawić parametr będący 
teksturą należy wykonać dwa kroki. Najpierw należy wywołać funkcję

void cgGLSetTextureParameter(CGparameter parameter, GLuint 
texture);

gdzie texture to identyfikator tekstury. Następnym krokiem jest włączenie przekazanej zmiennej 
(włączenie samplera). Robi się to za pomocą funkcji

void cgGLEnableTextureParameter(CGparameter parameter);

Funkcja ta, aby zadziałała, musi zostać wywołana po uprzedniej, ale oczywiście przed miejscem 
jej wykorzystania. Po zakończeniu pracy z daną teksturą możemy ją wyłączyć za pomocą funkcji

void cgGLDisableTextureParameter(CGparameter parameter);
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Uruchamianie programu shadera (przeprowadzanie obliczeń)

Chcąc przeprowadzić obliczenia za pomocą programu shadera (w danym momencie aktywnego -  
włączonego za pomocą funkcji cgGLBindProgram(CGprogram program)) , 
wykonujemy ‘rysowanie’ za pomocą OpenGL. Wówczas każdy piksel znajdujący się na teksturze 
przyczepionej do rysowanej figury, będzie przetworzony przez Pixel Shader.

glBegin(GL_QUADS);
 glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
 glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
 glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
 glVertex3f(1.0f, -1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
 glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
 ...
glEnd();

Podsumowując, aby wykorzystać Cg w celu uruchomienia programu PS operujący na elementach 
tekstury (tutaj GLTexture) na GPU w połączeniu z OpenGL, należy wykonać następujące kroki:

Utworzyć kontekst
CGcontext context = cgCreateContext();

Wybrać i włączyć profil
  CGProfile profile = cgGLGetLatestProfile(CG_GL_FRAGMENT);
 cgGLEnableProfile(profile);

Utworzyć i załadować program
  CGprogram program = 
  cgCreateProgramFromFile( context,       
                   CG_SOURCE,
         “program_zrodlowy.cg”, 
          profile,
         NULL,
         NULL);
 cgGLLoadProgram(program);
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Zainicjalizować uchwyty (ang. handler) do parametrów
 CGParameter cgParam = cgGetNamedParameter(program,"param");
 CGParameter cgTexture = cgGetNamedParameter(program,
          "texture");

Ustawić parametry

 cgGLSetParameter1f(cgParam,wartosc);
	 	 cgGLSetTextureParameter(cgTexture, GLTexture); //tekstura

  cgGLEnableTextureParameter(cgtexture);

Włączyć program

 cgGLBindProgram(program);

Rozpocząć rysowanie - 

//utworzenie prostokąta  pokrywającego
//ekran i rozpięcie na nim tekstury
glBegin(GL_QUADS);  
  glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
 glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
 glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
 glVertex3f(1.0f, -1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
 glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);
     glEnd();

Ew. wyłączenie profilu shadera po zakończeniu przetwarzania

 cgGLDisableProfile(profile);

Po zakończeniu zniszczenie programu i kontekstu Cg i OpenGL

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Programowanie GPU - Cg

63



Przetwarzanie obrazów korzystając z OpenGL/Cg

W przypadku przetwarzania obrazów z wykorzystaniem programów pisanych dla jednostki Pixel 
Shader za pomocą języka Cg, wymagane jest wykonanie dodatkowych kroków i modyfikacji, 
które zostaną omówione:

Pełna procedura powinna przebiegać następująco:

• Inicjalizacja OpenGL/GLUT
• Inicjalizacja OpenCV (dla obsługi kamery)
• Inicjalizacja tekstur
• Pobranie obrazu z kamery
• Przesłanie obrazu w postaci tekstury do pamięci GPU
• Uruchomienie programu shadera (rozpoczęcie rysowania)
• Pobranie wyniku obliczeń w postaci tektury
• Ewentualne wyświetlenie rezultatu

Program shadera powinien działać w głównej pętli renderującej w OpenGL, tak aby przetwarzana 
była każda przychodząca klatka z kamery.

Przykład:

void renderuj()
     {
        cgGLBindProgram(program); 
  // program jest wlaczany
        cgGLEnableProfile(profile); 
 // profil jest wlaczany 
          // rysowanie
          glBegin(...); glVertex3f(...); glEnd();
 //program jest wylaczany
        cgGLDisableProfile(profile);      
 }

Transfer obrazu z CPU do GPU

Ponieważ za pomocą Pixel Shadera przetwarzana jest tekstura, która jest aktualnie aktywna w 
OpenGL (i przekazana jako parametr do programu shadera), zatem każdorazowo podczas odbioru 
nowego obrazu z kamery muszą zostać załadowane dane do GPU. Jest kilka sposobów na jakie 
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można to zrobić, różnią się one między sobą możliwościami technicznymi dostępnego sprzętu, 
stopniem skomplikowania, a co za tym idzie także i wydajnością. Najprostszym sposobem 
załadowania danych do tekstury jest funkcja OpenGL

 void glTexSubImage2D (GLenum target,
     GLint level,
     GLint xoffset,
     GLint yoffset,
      GLsizeiwidth,
      GLsizeiheight,
     GLenum format,
     GLenum type,
     const GLvoid *pixels)

gdzie: 

• target - typ tekstury, np. GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_RECTANGLE_NV
• level - poziom szczegółów mipmap74 (w tym przypadku 0 - niewykorzystywane)
• xoffset - 0 (współrzędna x początku obrazu, do kadrowania)
• yoffset - 0 (współrzędna y początku obrazu, do kadrowania)
• width - szerokość obrazu
• height - wysokość obrazu
• format - format przechowywania pikseli w teksturze (wydajność zależy od formatu obrazu 

pochodzącego z kamery i wewnętrznego formatu danych przechowywanych w GPU), 
zalecanym formatem ze względu na wydajność i powszechność jest GL_BGRA, należy starać 
się dobrać taki format, aby nie były konieczne kosztowne operacje konwersji.

• type - definiuje typ  w jakim przechowywany jest pojedynczy piksel. W przypadku OpenCV 
jest to bajt, zatem najbardziej odpowiednim jest GL_UNSIGNED_BYTE, tutaj jednak też zaleca 
się eksperymentowanie z różnymi typami danych, ponieważ wydajność przesyłania danych 
może różnić się w zależności od wyboru (na niektórych systemach i kartach szybszy niż  format 
GL_UNSIGNED_BYTE jest GL_UNSIGNED_INT/GL_UNSIGNED_INT_REV_8_8_8_8, 
wiecej w części poświęconej poprawiania wydajności kodu)

• pixels - wskaznik do danych z obrazem. W przypadku OpenCV jest to element imageData 
struktury IplImage. 

Inne metody przesyłania obrazu do GPU znajdują się w części dotyczącej optymalizacji 
wydajności.
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Transfer obrazu z GPU do CPU

Obraz będący rezultatem przetwarzania przez Pixel Shader zapisywany jest w specjalnym 
buforze (frame buffer), którego zawartość może być bezpośrednio wyświetlona na ekranie oraz 
możliwa do odczytu zarówno dla CPU jak i dla GPU (na przykład w celu powtórnego 
przetworzenia, tzw. multipass). Najprostszą metodą odczytu danych przez CPU jest funkcja 
OpenGL

  void glReadPixels ( GLint x,
       GLint y,
          GLsizei width,
       GLsizei height,
       GLenum format,
          GLenum type,
          GLvoid *pixels )

gdzie:

• x - 0 (współrzędna x początku obrazu, do kadrowania)
• y - 0 (współrzędna y początku obrazu, do kadrowania)
• width - szerokość obrazu
• height - wysokość obrazu
• format - format przechowywania pikseli w teksturze
• type - definiuje typ w jakim przechowywany jest pojedynczy piksel.
• pixels - wskaźnik do miejsca w pamięci, gdzie ma być zapisany obraz z bufora GPU. Musi 

być wcześniej zaalokowana pamięć pod danym adresem o rozmiarze:

  width*size*sizeof(char)*4 

w przypadku formatu GL_BGRA (4 kanały) oraz typu GL_UNSIGNED_BYTE

Operowanie na danych, gdzie piksele przesyłane są jako wielokrotność 32-bitów (min. 4 kanały) 
jest znacząco szybsze niż operowanie na przykład na 3 kanałach, z powodu konwersji, dlatego 
warto pobierać 4-kanałowy obraz bezpośrednio z kamery, nawet pomimo niewykorzystania 
jednego z kanałów (A).
Przykładowo, dla obrazu z kamery o wielkości 640 x 480, oraz czterech 8-bitowych kanałach 
typu char (tak jak umożliwia to OpenCV), każdorazowo przesyłane do i z GPU będzie 
640*480*4*1= 1228800 bajtów, co nie jest znaczącą ilością danych biorąc pod uwagę 
teoretyczną przepustowość CPU-GPU-CPU.
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Pseudokod OpenGL + OpenCV + Cg

//Inicjalizacja GL
glutInit (&argc, argv);
glutCreateWindow("NAZWA OKNA");
glewInit();

//Inicjalizacja tekstury
GLuint texID;
glGenTextures (1, texID);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texID);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,
     GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,
     GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_NEAREST);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,0,GL_RGBA, 
        window_width, window_height, 0, 
        GL_BGRA,GL_UNSIGNED_BYTE,0);

//Inicjalizacja OpenCV
CvCapture* capture = cvCaptureFromCAM(CV_CAP_ANY);
IplImage capturedImage = 
   cvCreateImage(cvSize(window_width,   
 window_height), IPL_DEPTH_8U, 4);
IplImage readbackImage =
   cvCreateImage(cvSize(window_width,   
 window_height), IPL_DEPTH_8U, 4);

//Inicjalizacja Cg
CGcontext context = cgCreateContext();
CGProfile profile = cgGLGetLatestProfile(CG_GL_FRAGMENT);
CGprogram program = cgCreateProgramFromFile(context,   
    CG_SOURCE, “program_zrodlowy.cg”,
     profile, NULL,NULL);
cgGLLoadProgram(program);
CGParameter cgTexture = cgGetNamedParameter(program,
        "texture");
//Główna pętla OpenGL (glutMainLoop())
 {
 //Pobranie obrazu z kamery
 capturedImage = cvRetrieveFrame( capture );
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 //Ustawienie aktywnej tekstury
	 	 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texID);
! !

//Transfer danych z RAM do Video RAM
 glTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D ,0,0,0,
     window_width, window_height, 
     GL_BGRA, GL_UNSIGNED_BYTE, 
     capturedImage->imageData);
 
//Włączenie programu shadera
  cgGLEnableProfile(profile);
 cgGLBindProgram(program);
 
//Ustawienie parametru tekstury
 cgGLSetTextureParameter(cgTexture, texID);
 cgGLEnableTextureParameter(cgTexture);
 
//Rozpoczęcie rysowania,
//renderowanie prostokątu pokrywają cego obraz z 
 //rozciągniętą teksturą, mapowanie Pixel=Texel
  glBegin(GL_QUADS);

 glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
 glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
 glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
 glVertex3f(1.0f, -1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
 glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);

 glEnd();

     //wyłączenie programu
  cgGLDisableProfile(profile);
  cgGLDisableTextureParameter(cgTexture);
      
      //Ustawienie bufora z którego odczytujemy dane
      //GL_COLOR_ATTACHMENT0_EXT - bufor koloru,
      //Cg renderuje do bufora koloru
	 	 glReadBuffer(GL_COLOR_ATTACHMENT0_EXT);
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//odczytanie rezultatu do struktury IplImage
  glReadPixels(0, 0, window_width, window_height, 
     GL_BGRA,GL_UNSIGNED_BYTE,
         readbackImage->imageData);

 //W tym momencie kończy się przetwarzanie pojedynczej 
//ramki, przetworzony obraz przechowywany 
//jest w strukturze IplImage: readbackImage

 //zakoncz przetwarzanie klatki
 glSwapBuffers();
 }
//po zakonczeniu dzialania petli
 glDeleteTextures(1,texID);
 cgDestroyProgram(cgProgram);
cgDestroyContext(cgContext);
 .....
exitGL (0);

W przypadku, gdy zamiast tekstury typu GL_TEXTURE_2D, używana jest tekstura typu 
RECTANGLE, np. GL_TEXTURE_RECTANGLE_ARB, rysowanie w głównej pętli należy 
przeprowadzić adresując teksturę za pomocą jej rzeczywistej szerokości i wysokości (w 
przeciwieństwie do GL_TEXTURE_2D, gdzie adresowanie jest znormalizowane do zakresu 
[0,1])

Czyli np:

 int szerokosc,wysokosc;

 glBegin(GL_QUADS);
 glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
 glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(0.0f, wysokosc);
 glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(szerokosc, wysokosc);
 glVertex3f(1.0f, -1.0f, 0.0f);
 glTexCoord2f(szerokosc, 0.0f);
 glVertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);

 glEnd();
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Usuwanie błędów

GLEW75

Przydatnym narzędziem podczas pracy z OpenGL jest biblioteka GLEW (GL Extension 
Wrangler), służąca do sprawdzania możliwości sprzętowych oraz programowych dla GPU76 (tak 
jak wcześniej zostało już napisane, zależą one od GPU, sterownika GPU oraz wersji OpenGL), 
co umożliwia identyfikowanie ewentualnych niekompatybilności jeszcze przed rzeczywistym 
uruchomieniem programu shadera.

#include <GL/glew.h>

glewInit();

//Przykładowo chcąc sprawdzić czy system udostępnia OpenGL w 
//wersji 2.0
 if (!glewIsSupported(“GL_VERSION_2_0")) {
        fprintf( stderr, "Błąd: Brak OpenGL w wersji 2.0");

OpenGL

W celu sprawdzenia czy wystąpił błąd podczas pracy OpenGL należy korzystać z funkcji 
GLenum glGetError() zwracającą jeden z typów:

• GL_NO_ERROR - brak błędu (0)
•  GL_INVALID_ENUM - niewłaściwa wartość dla typu GL_ENUM
• GL_INVALID_VALUE - wartość parametru poza zakresem
•  GL_INVALID_OPERATION - niedozwolona operacja   
•  GL_STACK_OVERFLOW - przepełnienie stosu
• GL_STACK_UNDERFLOW - niedomiar stosu
• GL_OUT_OF_MEMORY - zbyt mało pamięci na wykonanie polecenia

Pojawienie się któregokolwiek komunikatu poza GL_NO_ERROR oznacza, iż nie zostało 
wykonane polecenie, które spowodowałoby wystąpienie określonego błędu.

Funkcja char* gluErrorString(GLEnum kod) zwraca błąd w postaci tekstowej.
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Inną przydatną funkcją przy usuwaniu lub identyfikacji błędów jest

GLenum glCheckFramebufferStatusEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT)

zwracająca błąd (kod inny niż 0) w przypadku jakiegokolwiek błędu związanego z buforem.

Warto utworzyć funkcję pozwalającą na ł atwe identyfikowanie miejsca wystąpienia błędu w 
kodzie.  Przykład:

void checkGLErrors (const char *label) {

    GLenum errCode;
    const GLubyte *errStr;
    
    if ((errCode = glGetError()) != GL_NO_ERROR) {
  errStr = gluErrorString(errCode);
  printf("OpenGL ERROR: ");
  printf((char*)errStr);
  printf("(Label: ");
  printf(label);
  printf(")\n.");
    }
}

Umieszczając taką funkcję wielokrotnie w kodzie programu oraz przekazując do niej różne 
nazwy etykiet identyfikujących miejsca, w których może wystąpić błąd, powodujemy, iż 
likwidacja błędów w programie staje się łatwiejsze i szybsze.

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Programowanie GPU - Cg

71



Cg

Kompilowanie poprzez cgc:

np. cgc –profile fp40 –entry PShader shader.cg

Kompilacja w taki sposób (offline) pokazuje ewentualne błędy identyfikowalne na poziomie 
kompilacji (wraz z numerem linii). Jedynie kompilacja w trybie offline umożliwia debugowanie 
programu shadera za pomocą innych narzędzi (NVidia Shader Debugger).

Uruchamianie shaderów w trybie runtime powoduje, iż ewentualne miejsca błędów są ciężkie do 
zidentyfikowania. Co więcej potencjalne błędy w kodzie programu shadera są gorsze w skutkach 
niż w przypadku kodu C lub innego wykonywanego przez CPU z powodu możliwych zawieszeń 
GPU/braku pamięci GPU.

Bardzo przydatna w szukaniu błędów w trybie runtime jest funkcja

const char* cgGetLastListing(CGcontext context)

Zwróci ona nazwę błędu wygenerowaną przez kompilator. 

Cg umożłiwia również zdefiniowanie funkcji, która będzie wywoływana każdorazowo w 
przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu (tzw. Error Callback Function), np.

void CgErrorCallback(void) {
    CGerror lastError = cgGetError();
    if(lastError) {
 fprintf(stderr,cgGetErrorString(lastError));
 fprintf(stderr,cgGetLastListing(cgContext));
 exit(-1);
    }
} 

Podczas inicjalizacji Cg należy ustawić tę funkcję:

  cgSetErrorCallback(CgErrorCallback);
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Programowanie GPU - CUDA

Podążając za zwiększającym się zainteresowaniem GPGPU, w 2007 roku firma NVIDIA 
udostępniła pierwszą wersję biblioteki dedykowanej temu typowi obliczeń77 - CUDA. Związane 
było to po pierwsze z nowatorską architekturą GPU serii GeForce 8 projektowaną już z myślą o 
GPGPU oraz z ograniczeniami jakie narzucało programowanie za pomocą OpenGL i Cg. Do 
najważniejszych niedogodności jakie miały podlegać zlikwidowaniu należały:

• Trudność w nauce wysokopoziomowych języków służących do programowania GPU
• Zbyt dużo niepotrzebnych w GPGPU funkcji ze względu na ukierunkowanie istniejących 

rozwiązań w stronę grafiki 3D
• Odczyt z  pamięci z dowolnego miejsca (gather), ale zapis (scatter) w dowolne miejsce 

niemożliwy albo bardzo niewydajny
• Brak komunikacji pomiędzy pikselami/programami
• Niewykorzystanie pełnej mocy obliczeniowej GPU ze względu na ograniczenia związane z 

przepustowością pamięci
• Skomplikowany proces przesyłania danych pomiędzy CPU - GPU w OpenGL/DirectX
• Ograniczenia w adresowaniu (limit rozmiaru tekstury)
• Ograniczona ilość rejestrów wyjściowych

Do najważniejszych cech CUDA należą:

• Możliwość integracji kodu GPU i CPU wewnątrz jednego programu
• Typy globalne (dostępne dla CPU i GPU)
• Komunikacja pomiędzy potokami przetwarzania (w obrębie tzw. bloków) - tzw. pamięć 

wspólna (Shared Memory78)
• Dostępność dla systemów: Windows, Linux, Mac OS

W przypadku części zastosowań, CUDA zwalnia również z konieczności mapowania danych na 
tekstury  i szeregu operacji związanych ściś le z grafiką komputerową tak jak miało to miejsce 
przy programowaniu w Cg/OpenGL. Całość obliczeń może odbywać się tylko i wyłącznie w 
ramach CUDA, bez żadnych dodatkowych bibliotek.
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Wymagania sprzętowe

CUDA wymaga GPU produkowanych przez firmę NVIDIA opartych o procesory nie starsze niż 
GeForce 8, Quadro FX 4600 oraz Tesla.

Wymagania programowe

Aby rozpocząć programowanie korzystając CUDA wymagany jest obecnie system operacyjny 
MS Windows (XP/Vista), Linux lub Mac OS X. Ponadto konieczne jest zainstalowanie 
odpowiedniego sterownika dla GPU kompatybilnego z CUDA oraz CUDA Toolkit,  
zawierającego niezbędne biblioteki oraz kompilator, które dostępne są na witrynie internetowej 
pod adresem http://www.nvidia.com/object/cuda_home.html.

Architektura

Czym zatem jest CUDA i w jaki sposób pozwala na to, co nie jest  dostępne poprzez Cg i 
OpenGL? 

Generalnie platforma ta składa się z kilku warstw tak jak na rysunku poniżej. Uruchamiany i 
sterowany przez CPU program (Application) ma dostęp do każdej z 3 warstw CUDA:

• Biblioteki (CUDA Libraries) - w tym momencie dostępne dwie matematyczne - CUFFT79 
oraz CUBLAS 80

• API i jego kontekst (CUDA runtime)

• Sterownik (CUDA Driver) pośredniczący pomiędzy GPU i CPU

Najważniejszą warstwą z  punktu widzenia programisty GPU jest API, które stanowi rozszerzenie 
języka C, tak aby  nauka programowania wymagała niewielkiego nakładu czasu.Kod wyrażony za 
pomocą CUDA może być połączony ze ‘zwykłym’ kodem C i całość kompilowana przy pomocy 
NVCC81  lub też kompilowana do postaci pośredniej (pliku .o) i łą czona z programem 
skompilowanym GCC/G++ lub innym kompilatorem C/C++ na poziomie linkera. Pozwala to na 
łatwą integrację CUDA z już istniejącymi programami napisanymi w C/C++.
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 Rys. 23: Hierarchia warstw CUDA - źródło: nVidia

Model programowania

CUDA dzieli zadania przeznaczone do wykonania na wątki82  (Threads). Każdy wątek 
reprezentuje znany do tej pory piksel lub fragment, czyli wykonanie programu dla pojedynczego 
elementu. Wykonywane są one równolegle dla wielu elementów. Wątki grupowane są w bloki 
wątków (Blocks), które również działają równolegle. Wątki w obrębie jednego bloku mogą 
komunikować się ze sobą. Każdy blok ma wspólną pamięć (Shared Memory/Parallel Data 
Cache), do której dostęp ma każdy z wątków w bloku. Bloki łączone są w siatki (Grids), które 
reprezentują sekwencje operacji, czyli program. Program, czyli głowna funkcja wykonywana 
przez GPU nosi nazwę jądra (kernel). Można zdefiniować wiele programów/kerneli możliwych 
do wykonania sekwencyjnie. GPU automatycznie rozdziela wątki pomiędzy dostępne procesory.
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Rys. 24: Porównanie modelu wątku CUDA i programu Pixel Shadera w Cg
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Rys. 25: Model wątek-blok-siatka (po lewej) oraz model pamięci (po prawej) - źródło: nVidia

Dostęp do pamięci z poziomu wątku:

•  Odczyt/zapis do rejestrów - registers (oddzielne dla każdego wątku)
•  Odczyt/zapis do pamięci lokalnej - local memory (oddzielna dla każdego wątku)
•  Odczyt/zapis do pamięci wspólnej - shared memory (oddzielna dla każdego bloku)
•  Odczyt/zapis do pamięci globalnej - global memory (oddzielna dla każdej siatki)
•  Odczyt z pamięci stałych - constant memory (oddzielna dla każdej siatki)
•  Odczyt z pamięci tekstury - texture memory (oddzielna dla każdej siatki)

Przyjęta organizacja pamięci skutkuje tym, że:

• W pełni możliwe są operacje typu scatter i gather za pomocą pamięci globalnej
• Istnieje komunikacja pomiędzy wątkami tego samego bloku poprzez pamięć dzieloną - 

realizowaną za pomocą specjalnej pamięci cache w GPU83, w praktyce tak samo szybkiej jak 
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wewnętrzne rejestry shadera.
• Powstał elastyczny model dostępu do pamięci, obsługiwane są wskaźniki
• Istnieje komunikacja pomiędzy  CPU i GPU -  CPU ma dostęp  do pamięci globalnej, pamięci 

stałych oraz pamięci tekstury.

Najważniejszą zmianą związaną ze wzrostem wydajności implementowanych algorytmów oraz 
ich większymi możliwościami jest obecność pamięci wspólnej w obrębie bloku wątków. Istnienie 
tego rodzaju pamięci podręcznej nie tylko zapewnia komunikację pomiędzy wątkami, ale 
również minimalizuje liczbę odwołań do, wolniejszej w dostępie, pamięci globalnej, co pozwala 
na pełniejsze wykorzystanie mocy  obliczeniowej ALU. Przykładowo, przy  przetwarzaniu obrazu 
filtrem konwolucyjnym, im większe jest okno/jądro w którym poruszamy się, tym więcej pikseli 
odczytywanych jest wielokrotnie przy standardowej implementacji. Natomiast dysponując 
pamięcią podręczną można raz odczytane wartości wykorzystać ponownie, bez odwołań do 
pamięci globalnej lub tekstury. Ważnym aspektem tej pamięci jest fakt, iż jest  zarządzanie nią 
przebiega w sposób jawny, co odróżnia ją od znanej w przypadku CPU pamięci podręcznej.

Rys. 26: Pamięć podręczna w CUDA - źródło: nVidia

Podsumowując, w odróżnieniu od programowania w Cg, gdzie dla każdego elementu 
uruchomiony zostaje niezależny program niemogący komunikować się z innym programem, 
CUDA traktuje każdy taki program jako wątek. Wątkami zarządza CUDA poprzez tzw. Thread 
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Execution Manager84  - Aplikacja decyduje jak rozdzielić zadanie na wątki, aby je wykonać. 
Każdy wątek może komunikować się z innym wątkiem poprzez pamięć podręczną w obrębie 
bloku lub poprzez pamięć globalną. Programowanie bardziej skomplikowanych algorytmów za 
pomocą Cg wymuszało wiele przejść programu (multi-pass), aby możliwe było wykorzystanie 
wyniku poprzednich obliczeń.

Różnice pomiędzy wątkami znanymi z CPU, a tymi dla GPU, są następujące:

• Wątki GPU są lekkie w stosunku do wątków CPU, jest bardzo mało operacji związanych z 
tworzeniem i zarządzaniem wątkami, synchronizacja nie jest konieczna, ale możliwa.

• Ilość wątków GPU może być bardzo duża, aby  zapewnić odpowiednią wydajność (tysiące), 
CPU obsługuje zazwyczaj kilka w obrębie jednej aplikacji. 

Liczba bloków podlegających jednoczesnemu przetwarzaniu jest zależna od ilości 
multiprocesorów85 w GPU (np. 14 w przypadku GeForce 8800 GT, 4 dla GeForce 8600M  GT). 
Pojedynczy blok może być jednocześnie przetwarzany  przez dokładnie jeden multiprocesor. 
Oznacza to ponadto, że w obrębie danego bloku CUDA ściśle implementuje model 
programowania typu SIMD - w dowolnym cyklu zegara, każdy  z procesorów86 znajdujący się w 
danym multiprocesorze, wykonuje tę samą instrukcję, lecz operuje na innych danych. 

Każdy z multiprocesorów posiada:

• Zestaw 32 rejestry dla każdego procesora
• Pamięć podręczną dzieloną przez każdy z procesorów w obrębie multiprocesora
• Pamięć podręczną stałych usprawniającą odczyt z pamięci stałych
• Pamięć podręczną tekstury usprawniającą odczyt z pamięci tekstury

Programując za pomocą CUDA można uznać, iż  GPU jest urządzeniem (w dalszej części 
‘device’), które jest w pewnym sensie koprocesorem dla CPU (dalej ‘host’), ma własną pamięć i 
potrafi uruchomić dużą liczbę wątków jednocześnie.
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Rys. 27: Architektura multiprocesorowa

Zatem, jeśli istnieje operacja lub szereg operacji, które są wykonywane dużą liczbę razy na 
różnych danych, to można je wydzielić do postaci funkcji, która będzie uruchomiona na GPU 
jako wątek. Oprócz siatek, bloków i wątków w CUDA istnieje jeszcze jedno pojęcie grupujące 32 
wątki wewnątrz jednego bloku, tzw. warp. Jest to najmniejsza jednostka organizacji wątków w 
CUDA. Jego wprowadzenie ma na celu efektywniejsze wykorzystanie zasobów multiprocesora, 
gdyż umożliwia planiście wątków dla danego multiprocesora periodycznie przełączanie się z 
jednego warpu na inny. Z punktu widzenia programisty organizacja wątków w warpy, bloki i 
siatki może być dowolna (pod warunkiem zachowania ograniczeń wynikających z architektury 
konkretnego modelu GPU), lecz ma istotny wpływ na ogólną wydajność programu i należy być 
świadomym architektury danego GPU, które jest programowane.
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Przykładowo, dla kart Geforce serii 8 te ograniczenia to:

• 512 wątków w bloku
• 16 warpów w bloku
• 768 wątków dla multiprocesora
• 24 warpy dla multiprocesora
• 8 bloków dla multiprocesora
• 8192 32-bitowe rejestry dla multiprocesora
• 16kB pamięci podręcznej dla multiprocesora

Generalnie przy podziale powinno się dążyć do maksymalizacji wykorzystania multiprocesora 
pod względem ilości wątków, zatem teoretycznie optymalnym podziałem jest umieszczenie w 
każdym multiprocesorze 2 bloków zawierających po 384 wątki - 12 warpów (Oznacza to blisko 
11 tysięcy wątków sumarycznie w przypadku GF 8800 GT). Wówczas każdy  z wątków 
dysponowałby 10 rejestrami i 8kB pamięci podręcznej. W przypadku większych wymogów 
dotyczących pamięci lub innych aspektów należy odpowiednio zmodyfikować ten podział. 
Uruchomienie programu będzie jednak możliwe na GPU o dowolnej liczbie rdzeni. Podczas 
uruchomienia programu, nie ma możliwości sprawdzenia ile procesorów jest używanych.

Jednym z głównych założeń CUDA było zminimalizowanie czasu jaki musi być poświęcony do 
nauki programowania GPU, dlatego opiera się ono na języku C (również programowanie GPU). 
Możliwe jest również wplatanie kodu Cg. Podstawowym rozróżnieniem występującym w CUDA 
jest podział na CPU (host) oraz GPU (device), dodatkowo wprowadzone zostały dodatkowe 
kwalifikatory  typu funkcji dla odróżnienia, która z nich ma być uruchomiona na GPU, a która na 
CPU. 

Kwalifikatory typu

Kwalifikatory typu funkcji

• __device__ - Kwalifikator ten deklaruje, iż funkcja jest wykonywana przez GPU, i może być 
wywołana tylko z poziomu GPU.

• __global__ - Kwalifikator ten deklaruje, iż  funkcja jest ‘programem właściwym’ (kernel), 
wykonywana przez GPU, możliwa do wywołania jedynie z poziomu CPU

• __host__ -  Kwalifikator ten deklaruje, iż funkcja jest wykonywana przez CPU, możliwa do 
wywołania jedynie z poziomu CPU

Domyślnie funkcja bez kwalifikatora jest funkcją typu __host__.  
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Ograniczenia:

• Funkcje typu __device__ oraz __global__ nie obsługują rekurencji
• Funkcje typu __device__ oraz __global__ nie pozwalają na deklarowanie zmiennych 

statycznych
• Funkcje typu __device__ oraz __global__ nie mogą mieć zmiennej ilości zmiennych 

wejściowych
• Nie jest możliwe pobranie wskaźnika do funkcji typu __device__ 
• Nie jest możliwe jednoczesne użycie kwalifikatorów __global__ i __host__
• Funkcje typu __device__ muszą posiadać typ zwrotny void
• Wywołanie funkcji __global__ jest asynchroniczne, tj. sterowanie do CPU wraca zanim 

funkcja zakończy działanie
• Parametry do funkcji typu __global__  przekazywane są poprzez pamięć wspólną według 

określonego schematu razem z określoną konfiguracją podziału na siatki, bloki i wątki.

Kwalifikatory typu zmiennej

• __device__ - zmienna przechowywana na GPU w globalnej pamięci urządzenia, dostępna z 
poziomu każdego wątku siatki i możliwa do odczytu przez CPU poprzez CUDA Runtime

• __constant__ - zmienna przechowywana na GPU w pamięci stałych, dostępna z poziomu 
każdego wątku siatki i możliwa do odczytu przez CPU poprzez CUDA Runtime

• __shared__ - zmienna przechowywana w pamięci podręcznej bloku wątków. Jest niszczona w 
momencie niszczenia bloku. Dostępna jedynie z poziomu wątku należącego do danego bloku

Dostęp do zmiennych typu __shared__ nie grozi wystąpieniem problemu spójności danych 
podczas jednoczesnego zapisu/odczytu wielu wątków, kompilator tak optymalizuje zapisy i 
odczyty, aby były one najefektywniejsze, nie ma zatem pewności, iż czytając ze zmiennej 
współdzielonej jej zawartość została uprzednio zaktualizowana przez inny wątek. Aby 
zagwarantować, ż e każdy z wątków zakończył fizyczny zapis (tj. aby nowa wartość była 
widoczna dla innego wątku) możliwe jest użycie funkcji __syncthreads() synchronizującej wątki 
do określonego w kodzie miejsca.

Domyślnie zmienna w kodzie wykonywanym przez GPU jest przechowywana w rejestrze.

Ograniczenia

• Żaden z wymienionych kwalifikatorów nie może być użyty wraz ze strukturą lub unią.
• Nie jest możliwe jednoczesne użycie kwalifikatorów __shared__ oraz __constant__
• Wartość zmiennej typu __constant__ może być ustawiona tylko z poziomu CPU
• Nie jest możliwe zainicjalizowanie zmiennej typu __shared__ podczas deklaracji
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Typy danych

CUDA udostępnia znane z Cg wektorowe typy danych:

• char1, uchar1, char2, uchar2, char3, uchar3, char4, uchar4
• short1, ushort1, short2, ushort2, short3, ushort3, short4 
ushort4

• int1, uint1, int2, uint2, int3, uint3, int4, uint4, long1, 
ulong1, long2, ulong2, long3, ulong3, long4, ulong4

• float1, float2, float3, float4

Dostęp do elementów wektorów możliwy  jest również jak w przypadku Cg za pomocą pól x, y, z 
oraz w.

Dodatkowym, specjalnym typem danych określającym wymiary, jest typ dim3 bazujący na 
typie uint3. Podczas deklaracji wartość zmiennej typu dim3 jest automatycznie inicjalizowana 
jako (1,1,1)

Istnieje również typ cudaArray, który jest specjalną strukturą służącą do przechowywania 
danych transferowanych z CPU i do CPU. W CUDA tekstury, czyli dane mogą być bowiem 
przechowywane w pamięci liniowej lub też we wspomnianych tablicach CUDA. W przypadku 
przetwarzania obrazu, szczególnie zalecane jest używanie tablic CUDA, ze względu na 
możliwość dostępu do takiej tablicy  jak w przypadku Cg, są one zoptymalizowane pod względem 
takich operacji. Dodatkowo umożliwiają m.in.  samplowanie pikseli za pomocą funkcji takich jak 
texRECT(), automatycznego interpolowania oraz brakiem ryzyka przekroczenia wielkości tablicy 
przy dostępie do elementów brzegowych. Tablice CUDA mogą być jedno- lub dwuwymiarowe. 
Każdy z elementów tablicy  może być wektorem o rozmiarze 1,2 lub 4, przechowującym 8,16 lub 
32 bitowe liczby całkowite oraz 16 lub 32 bitowe liczby zmiennoprzecinkowe.

Kernel

Zostało już wspomniane, iż  funkcja typu __global__ jest na tyle specjalna, że stanowi program 
główny (kernel), czyli to jej wywołanie rozpoczyna właściwe obliczenia na GPU. Każde 
uruchomienie tej funkcji wymaga zatem ustalenia odpowiedniej konfiguracji uruchomienia m.in. 
z podziałem na wątki, bloki oraz przekazania do niej parametrów i danych.
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Konfigurację definiuje się poprzez wstawienie wyrażenia postaci <<< g, b, s >> 
pomiędzy nazwę funkcji i listę parametrów wejściowych, gdzie:

• g jest typu dim3 i określa rozmiar siatki
• b jest typu dim3 i określa rozmiar bloku
• s jest typu size_t i określa ilość bajtów pamięci wspólnej jaka ma być dynamicznie 

zaalokowana dla każdego bloku ponad pamięć deklarowaną statycznie w kodzie (domyślnie 0)

Przykład: 

Jeśli funkcja zdefiniowana jest jako 

 __global__ void kernelFunction(int* param);

to wywołanie powinno wyglądać tak:

 kernelFunction<<< g, b, s >>>(param);

W ramach programu tak wywołanego dostępne są tzw. zmienne wbudowane pozwalające na 
identyfikację bloku oraz wątku z poziomu kodu.

• gridDim - zmienna typu dim3 zawierająca wymiary siatki
• blockIdx - zmienna typu uint3 zawierająca indeks bloku wewnątrz siatki
• blockDim - zmienna typu dim3 zawierająca wymiary bloku
• threadIdx - zmienna typu uint3 zawierająca indeks wątku w bloku

Zmienne te pozwalają na określenie miejsca elementu podlegającego przetwarzaniu - czyli 
analogicznie do Cg koordynat tekstury.

Przykład:

Przetwarzana jest tablica dwuwymiarowa ( w szczególności obraz z kamery ) o wymiarach N x N

Wówczas:

  dim3 b ( rozmiarBloku, rozmiarBloku );
 dim3 g ( N / b.x, N / b.y );
 kernelFunction<<< g , b >>>(param);

Wewnątrz funkcji kernelFunction indeks (i,j) elementu tablicy możliwy jest do uzyskania 
za pomocą wywołań:
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 int i = blockIdx.x * dimBlock.x + threadIdx.x;
 int j = blockIdx.y * dimBlock.y + threadIdx.y;

Transfer danych pomiędzy CPU, a GPU / Zarządzanie pamięcią w CUDA

W CUDA alokacja pamięci na GPU przebiega w sposób jawny, analogiczny  do alokacji pamięci 
przy programowaniu CPU w języku C. Funkcje alokujące pamięć zwracają wzkaźnik do 
zaalokowanego obszaru pamięci.

Alokacja oraz dealokacja pamięci na GPU

Pamięć w CUDA dzieli się na pamięć liniową i specjalne tablice (CUDA Arrays), 
podstawowymi funkcjami do zarządzania pamięcią liniową są:

• cudaMalloc() - alokuje pamięć liniową
• cudaFree() - zwalnia pamięć liniową

Przykłady:

float* wskaznik;
int wysokosc, szerokosc;

//standardowo
cudaMalloc((void**)&wskaznik, 
  wysokosc * szerokosc * sizeof(float));

//korzystanie w programie
__global__ void kernel(float* wskaznik) { 
  int tx = threadIdx.x;
  int ty = threadIdx.y;
int bw = blockDim.x;
int bh = blockDim.y;
int x = blockIdx.x*bw + tx;
int y = blockIdx.y*bh + ty;
 //piksel o wspolrzednych x,y dostepny pod adresem
float pix = wskaznik[y*szerokosc+x];
} 
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Do zarządzania pamięcią typu cudaArray, służą następujące funkcje:

• cudaMallocArray() - alokuje tablicę CUDA
• cudaFreeArray() - zwalnia pamięć zajmowaną przez tablicę CUDA
• cudaCreateChannelDesc() - określa rodzaj danych przechowywanych

Przykład:

cudaChannelFormatDesc format =                           
                cudaCreateChannelDesc<float>(); 
cudaArray* cuArray; 
cudaMallocArray(&cuArray, &format, szerokosc, wysokosc);

Transfer danych może odbywać się:

• Od CPU do GPU - specyfikator cudaMemcpyHostToDevice
• Od GPU do CPU - specyfikator cudaMemcpyDeviceToHost
• Wewnątrz GPU - specyfikator cudaMemcpyDeviceToDevice
• Wewnątrz CPU - specyfikator cudaMemcpyHostToHost

Do kopiowania danych służą różne odmiany funkcji cudaMemCpy()87, przykładowo, przesłanie 
danych od CPU do GPU wykonuje następujący kod:

float dane[256]; 
int rozmiar = sizeof(dane); 
float* wskaznik; 
cudaMalloc((void**)&wskaznik, rozmiar); 
cudaMemcpy(wskaznik, dane, rozmiar, cudaMemcpyHostToDevice); 
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Jak przetworzyć obraz za pomocą CUDA?

Przedstawiony  tutaj zostanie prosty  schemat prostego przetwarzania obrazu pochodzącego ze 
struktury OpenCV - IplImage. Do przetworzenia obrazu za pomocą CUDA, muszą być wykonane 
następujące kroki:

• Skopiowanie obrazu do pamięci karty  - cudaMemcpyHostToDevice
• Odpowiednie mapowaniem danych w CUDA
• Wykonanie funkcji głównej - __global__ kernel(....);
• Przesłanie danych do CPU - cudaMemcpyDeviceToHost

Zakładamy, ż e OpenCV oraz CUDA są zainicjalizowane oraz, że istnieją i są zainicjalizowane 
następujące zmienne OpenCV:

 IplImage *source - struktura przechowująca obraz źródłowy, 4 kanały 8-bitowe;
 IplImage *result - struktura przechowująca obraz wynikowy, 4 kanały 8-bitowe;

oraz 
 int wykokosc = 768;
int szerokosc = 640;
 
1. Deklarujemy zmienną typu cudaArray* dla danych wejściowych oraz int* dla danych 
wyjściowych88:
 
  cudaArray* dane;
 int* wynik;

2. Alokujemy pamięć dla tablicy oraz pamięci liniowej:

  //deskryptor - typ uchar4, bo uchar4 = 4 x 8bit
 cudaChannelFormatDesc typ = cudaCreateChannelDesc<uchar4>();
  //źródło
 cudaMallocArray(&dane, &typ, szerokosc, wysokosc);
  //wynik
 cudaMalloc((void**)&wynik,
 window_width * window_height * sizeof(uchar4));
3. Następnie kopiujemy zawartość zmiennej source do zmiennej dane:
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 long rozmiar = wysokosc * szerokosc * sizeof(uchar4);
  //Funkcja służąca do kopiowania do typu cudaArray
 cudaMemcpyToArray(dane, 0, 0, source->imageData, 
       rozmiar, cudaMemcpyHostToDevice);

4. Definiujemy teksturę, do której będzie możliwy dostęp taki jak przez Cg - określamy jej typ:

  //texture<typ, wymiar, tryb_dostępu>
 //tryb dostępu: cudaReadModeElementType - nie wykonuje 
 //konwersji wartoś ci, cudaReadModeNormalizedFloat -   
 //normalizuje 
 //wartości do przedziału [0,1]
 texture<uchar4, 2, cudaReadModeElementType> tex;

5. Mapujemy skopiowane dane na teksturę:


 cudaBindTextureToArray(tex, dane);

W tym momencie możliwe jest już wykonanie funkcji głównej. Niech będzie to funkcja typu 
pass-through, czyli przepisująca wartość wejściową na wyjście.

__global__ void przetwarzaj
(int* wynik, int szerokosc, int wysokosc) {

int tx = threadIdx.x;
int ty = threadIdx.y;
int bw = blockDim.x;
int bh = blockDim.y;
int x = blockIdx.x*bw + tx;
int y = blockIdx.y*bh + ty;
 //pixel jest przetwarzanym elementem o 4 skladowych  
//rgba, jak w przypadku kodu Cg
float4 pixel = tex2D(tex, x, y);
 //pod adresem pamieci liniowej umieszczamy wartosc po
//przetworzeniu, zakladamy, ze funkcja rgbaToInt
wynik[y*szerokosc+x] = 
rgbaToInt(fresult.x, fresult.y, fresult.z, fresult.w);
}
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__device__ int rgbToInt(float r, float g, float b, float a){
return
((int)(a * 255.0f) << 24) |
((int)(b * 255.0f) << 16) |
((int)(g * 255.0f) <<  8) |
((int)(r * 255.0f) <<  0);
}

6. Konfigurujemy bloki i siatkę oraz wywołujemy główną funkcję:

 dim3 watki(ROZMIAR_BLOKU_X, ROZMIAR_BLOKU_Y);
 dim3 bloki(szerokosc/ROZMIAR_BLOKU_X,
     wysokosc/ROZMIAR_BLOKU_Y);
 przetwarzaj <<< watki, bloki >>> (wynik,
           szerokosc, wysokosc);

7. Kopiujemy pamięć zawierającą przetworzony obraz do CPU:

 cudaMemcpy(result->imageData  //IplImage
    , wynik   //pamięć GPU
   , window_width * window_height * sizeof(uchar4),
   , cudaMemcpyDeviceToHost);

W tym momencie przetworzony przez GPU obraz jest ponownie dostępny dla CPU i znajduje się 
w strukturze IplImage. Po zakończeniu przetwarzania należy zwolnić pamięć GPU - 

 cudaUnbindTexture(tex);
 cudaFree(wynik);
 cudaFreeArray(dane);

Powyższy przykład z racji swojej prostoty nie uwzględnia użycia pamięci dzielonej, a także 
innych funkcji służących do kopiowania, np. trybu DeviceToDevice, czyli kopiowania danych 
wewnątrz GPU (używane podczas wielokrotnego przetwarzania - analogicznie do multi-pass w 
Cg). Dodatkową, ale ważną kwestią jest wspomniana wcześniej asynchroniczność wywołań 
CUDY. Ponieważ zwrócenia sterowania do CPU nie gwarantuje wykonania danej funkcji po jej 
wywołaniu, to należy zabezpieczyć się przez ewentualną sytuacją, gdy zaczynamy przetwarzać 
obraz w GPU, który nie zdążył się tam jeszcze skopiować lub zamierzamy zacząć kopiować 
obraz, którego przetwarzanie nie zakończyło się. Do tego celu używa się specjalnej funkcji 
synchronizującej, której wywołanie wymusza zakończenie wszystkich zakolejkowanych zadań 
dla CUDA (analogicznie do funkcji glFinish() w OpenGL). Dlatego przed każdym wywołaniem, 
które może zależeć od poprzednio wykonanych czynności, należy wywołać następującą funkcję:
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 cudaThreadSynchronize();

Jeszcze jedną kwestią jest inicjalizacja CUDY, która opiera się na funkcji 
cudaSetDevice(int nrGPU), która ustawia nr urządzenia w systemie dla CUDA (w 
przypadku jednego GPU obsługujące CUDA - 0)

Współpraca z OpenGL

Mając dany bufor zawierający dane w OpenGL (PBO)89, istnieje możliwość powiązania go z 
pamięcią CUDA, aby możliwe było wykorzystanie tych danych oraz późniejszy odczyt danych z 
pamięci CUDA, bezpośrednio do PBO. Cała procedura jest  nieco bardziej skomplikowana, niż w 
przypadku poprzedniej metody.

Przed jakąkolwiek operacją na PBO w CUDA, należy zarejestrować taki bufor wejściowy(staje 
się on w wówczas dostępny na wyłączność dla CUDA):

 cudaGLRegisterBufferObject(GLuint pbo);

Następnie wykonujemy mapowanie bufora:

 cudaGLMapBufferObject(void** wskaznik, GLuint pbo)

gdzie:

 wskaznik - miejsce w pamięci CUDA

 pbo - identyfikator PBO w OpenGL

Przykład:

  //zakładamy, ze te dwa bufory są zainicjalizowane
  GLuint PBO_source, PBO_result;
  //zainicjalizowana jest pamięć liniowa CUDA
 int * dane_wejsciowe_CUDA;
 int * dane_wyjsciowe_CUDA;
     //Aktywujemy bufor źródłowy po stronie OpenGL
     glBindBuffer( GL_PIXEL_PACK_BUFFER_ARB, PBO_source);
     //Funkcja glReadPixels() ‘ładuje’ piksele znajdujące się we    
 //buforze ramki karty do zaktywowanego PBO, oznacza to, ż e 
 //obraz, który chcemy przetworzyć musi być już 
 //przetransferowany na kartę za pomocą glTexSubImage2D()
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     glReadPixels( 0, 0, szerokosc, wysokosc, GL_BGRA, 
        GL_UNSIGNED_INT, NULL); 
    //Rejestrujemy bufor dla CUDA
    cudaGLRegisterBufferObject(PBO_source);
  //mapujemy bufory po stronie CUDA na pamięć liniową
  cudaGLMapBufferObject((void**) & dane_wejsciowe_CUDA,  
      PBO_source);
  cudaGLMapBufferObject((void**) & dane_wyjsciowe_CUDA,  
      PBO_result);
  //teraz konfigurujemy watki i wywolujemy funkcje glowna
 //do której przekazujemy wskazniki na oba obszary pamię ci, 
  //czytamy piksele z ‘dane_wejsciowe_CUDA’ i zapisujemy wynik 
 //do ’dane_wyjsciowe_CUDA’
 //po zakończeniu przetwarzania zwalniamy powiązanie buforów
 cudaGLUnmapBufferObject(PBO_source);
 cudaGLUnmapBufferObject(PBO_result);
  cudaGLUnregisterBufferObject(PBO_source);

//aktywujemy wyjściowy PBO
  glBindBuffer( GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER_ARB, PBO_result);
 //wybieramy teksture docelową
     glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, id_tekstury);
  //’ładujemy’ dane z PBO do pamięci tekstury
    glTexSubImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, 0, 0, 
         szerokosc, wysokosc, 
         GL_BGRA, GL_UNSIGNED_BYTE, NULL);
 
Analogicznie, istnieją funkcje wiążące CUDA z Direct3D.

Usuwanie błędów

W celu potwierdzenia prawidłowego wykonania instrukcji, bądź identyfikacji rodzaju błędu, 
który wystąpił CUDA zawiera funkcję, która umożliwia sprawdzenie jakiego rodzaju jest ostatnio 
zwrócony kod błędu oraz jednoczesne ‘wykasowanie’ tego błędu z pamięci:

cudaError_t cudaGetLastError(void) 

Poniższa funkcja zamienia kod błędu na nazwę:

const char* cudaGetErrorString(cudaError_t blad) 
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Efektywne korzystanie z GPU

Cg

Zanim przystąpi się do oceniania wydajności aplikacji należy wykonać kilka kroków 
zmierzających do tego, aby stwierdzić, że pomiary  wydajności (niewystarczającej) są 
wiarygodne. 

1.   Program nie powinien generować żadnych błędów, ani ostrzeżeń
2. Należy upewnić się, że korzysta się z najnowszych wersji dostępnych   
bibliotek oraz sterowników (ale tylko wersje typu release, nie beta lub debug)
3. Ustawienia ekranu muszą być poprawne, w większości przypadków należy  
przywrócić ustawienia domyślne
4. Aplikacja powinna być rozwijana/testowana na docelowym sprzęcie.   
Problemy związane z wydajnością mogą znacząco różnić się  w zależności od klasy sprzętu, 
ilości pamięci, procesora, sterownika, etc.
 
Ważne jest, aby  potrafić stwierdzić co jest ‘wąskim gardłem’ w przypadku programowanej 
aplikacji. Najczęstszymi przyczynami są:

• Niewystarczająca przepustowość szyny danych GPU-CPU  (w przypadku starszych  G P U , 
obecnie dla kart PCI-e raczej rzadkie)

• Zbyt duże obciążenie GPU (CPU musi czekać)
• W przypadku programowania jednocześnie wielu elementów (VS,GS,PS) także 

nierównomierne rozłożenie obciążenia. W potoku jeden element blokuje całość.
 
Frame Buffer Object (FBO)

Jednym ze sposobów zwiększenia wydajności przetwarzania danych jest zastosowanie 
rozszerzenia OpenGL o nazwie Frame Buffer Object (GL_EXT_framebuffer_object). - 
[17]. Umożliwia ono tzw. renderowanie do tekstury, czyli umieszczenie wyniku przetwarzania 
obrazu w teksturze/teksturach zamiast na ekranie. Jednym ze sposobów wykorzystania FBO jest 
włączenie tego bufora podczas renderowania, po wcześniejszym związaniu go ze 
zdefiniowanymi celami renderowania90 . Operacja ta nosi nazwę ‘offscreen rendering’. 
Umieszczając w określonym buforze teksturę reprezentującą obraz, który normalnie byłby 
widoczny  na ekranie jako rezultat przetwarzania obrazu. Jedną z zalet takiego rozwiązania jest 
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redukcja czasu potrzebnego na przetworzenie, natomiast  drugą, są zwiększone możliwości 
przetwarzania, m.in. o wielokrotne przejścia programu shadera. Jeszcze jednym sposobem 
wykorzystana FBO jest jednoczesne rysowanie do wielu tekstur wyjściowych przy pomocy tylko 
jednej tekstury  wejściowej - MRT (Multiple Render Targets). W części dotyczącej debugowania 
OpenGL oraz Cg zawarte są infomacje o sprawdzaniu błędów jakie mogą być spowodowane 
przez FBO lub wynikające z nieprawidłowej inicjalizacji. Przy korzystaniu z FBO definuje się 
tzw. punkty zaczepu (Attachment Points), którymi mogą być m.in. bufory koloru i głębi 
(COLOR_ATTACHMENT0_EXT - COLOR_ATTACHMENT15_EXT).  W celu odczytu danych z 
bufora głębi: DEPTH_ATTACHMENT_EXT stosuje się inny rodzaj obiektu, tzw. RBO - Render 
Buffer Object.

Przykład wykorzystania FBO, inicjalizacja: 
     

//w celu sprawdzenia dostepnosci rozszerzenia
bool glewIsSupported("GL_EXT_framebuffer_object")

GLuint fbo;

//utworzenie bufora
glGenFramebufferEXT(1,&fbo);
glBindFramebufferEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT,fbo);

//przypisanie bufora fbo do bufora koloru
//GL_COLOR_ATTACHMENT0_EXT i tekstury ‘texture’
glFramebufferTexture2DEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT, 
      GL_COLOR_ATTACHMENT0_EXT,  
    GL_TEXTURE_2D,texture,0);

Przykład wykorzystania FBO, renderowanie:

//aktywacja tekstury wejsciowej
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
//przeslanie tekstury do GPU
glTexSubImage2D(......);
//wlaczenie FBO
glBindFramebufferEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT, fbo);
//wlaczenie Cg
cgGLEnableProfile(....);
cgGLBindProgram(....);
//zdefiniowanie bufora docelowego

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Efektywne korzystanie z GPU

93



glDrawBuffer(GL_COLOR_ATTACHMENT0_EXT);
//rysowanie
glBegin();
(.....);
glEnd();
//wylaczenie Cg
cgGLDisableProfile(...);
//zdefiniowanie bufora z ktorego bedziemy czytac
glReadBuffer(GL_COLOR_ATTACHMENT0_EXT);
//odczytanie danych z GPU
glReadPixels(...);

Renderowanie naprzemienne (tzw. ping-pong) 

Technika ta polega na zdefiniowaniu 2 FBO i naprzemiennemu zapisie do 2 tekstur. Dzięki temu 
możliwe jest wielokrotne przetwarzanie jednego obrazu za pomocą programu shadera (obraz 
wynikowy z jednego przejścia staje się obrazem wejściowym w drugim, potem zamiana) oraz 
daje to profity związane z przesyłaniem danych asynchronicznie (podczas gdy jedna tekstura jest 
przetwarzana, można drugą zacząć przesyłać). 

Przykład:

//Inicjalizacja
GLuint fbo;
GLuint texID[2];
int doZapisu = 0;
int doOdczytu = 1;
GLenum attachmentpoints[] = { GL_COLOR_ATTACHMENT0_EXT, 
     GL_COLOR_ATTACHMENT1_EXT };
//(....) inicjalizacja tekstur texID(....)
glGenFramebuffersEXT(1,&fbo); 
glBindFramebufferEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT,fbo);
//pingpong
glFramebufferTexture2DEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT, 
     attachmentpoints[doOdczytu],
      GL_TEXTURE_2D,
     texID[doOdczytu],0);
glFramebufferTexture2DEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT,
       attachmentpoints[doZapisu],
      GL_TEXTURE_2D,
     texID[doZapisu],0);
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//aktywacja tekstury wejsciowej
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texId[doOdczytu]);
//przeslanie tekstury do GPU
glTexSubImage2D(......);
//wlaczenie FBO
glBindFramebufferEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT, fbo);
//petla okreslająca ilosc iteracji programu shadera
for (int i = 0; i < iloscPowtorzen; i ++)
{

//wlaczenie Cg
cgGLEnableProfile(....);
cgGLBindProgram(....);
//zdefiniowanie bufora docelowego
glDrawBuffer(attachmentpoints[doZapisu]);
//rysowanie
glBegin();
(.....);
glEnd();
//wylaczenie Cg
cgGLDisableProfile(...);
//zamiana buforów 
//wyjscie staje sie wejsciem

! doOdczytu = 1-doOdczytu;
doZapisu = 1-doZapisu; !

}

//zdefiniowanie bufora z ktorego bedziemy czytac
//ostatnio zmieniane wyjscie, wiec czytamy z wejscia
glReadBuffer(attachmentpoints[doOdczytu]);
//odczytanie danych z GPU
glReadPixels(...);
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  Rys. 28: Schemat przepływu obrazu wynikowego bez użycia FBO
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 Rys. 29: Schemat przepływu obrazu wynikowego z wykorzystaniem FBO
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Transfery danych CPU/GPU

Programy graficzne często ograniczone są przez szybkość przesyłania danych pomiędzy  GPU, a 
CPU. Ponadto, jeśli brak jest złącza PCI-Express, przepustowość jest asymetryczna, co powoduje 
znacząco mniejszą prędkość transferu danych z GPU do CPU. Dlatego należy  ograniczyć ilość 
operacji I/O pomiędzy CPU, a GPU do potrzebnego minimum. W przypadku, gdy stwierdzona 
zostanie niewystarczająca prędkość przesyłu danych metodami opisanymi wcześniej w tym 
rodziale, pierwszym krokiem jest sprawdzenia poprawności formatów i typów danych (opisane w 
punkcie ‘Formaty pikseli’ w dalszej części tego podrozdziału). W przypadku braku poprawy 
istnieją metody bardziej skomplikowane dające szansę na zwiększenie szybkości. Aby zapewnić 
dużą szybkość przesyłu danych aplikacje powinny korzystać z rozszerzenia PBO (Pixel Buffer 
Object) [10]. Koncepcyjnie PBO jest po prostu tablicą bajtów w pamięci. Korzystanie z PBO 
umożliwia szybsze transfery (umiejętnie wykorzystane) z dwóch powodów: 

• Działa asynchronicznie, tj. w momencie kopiowania, można operować na innych danych, np. 
obliczać, ‘normalne’ korzystanie z glReadPixels() lub glTexSubImage() blokuje 
aplikację

• Eliminuje część kopiowania danych

Implementacja PBO jest nieco trudniejsza jednak niż  używanie poprzednio opisanych metod, nie 
każdy sprzęt obsługuje również  to rozszerzenie, dlatego warto jest sprawdzić dostępność, np. za 
pomocą GLEW: 

bool glewIsSupported("GL_ARB_pixel_buffer_object")

Transfer z CPU do GPU

Bez PBO:

glTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D , 0, 0, 0, szerokosc,   
  wysokosc, GL_BGRA, GL_UNSIGNED_BYTE, dane);

Z PBO (sam transfer, bez inicjalizacji):

//przypisanie obiektu bufora do bufora na GPU 
//(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER_ARB)
glBindBufferARB(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER_ARB, buforWejsciowy);


  //buforowanie danych
 glBufferDataARB(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER_ARB,

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Efektywne korzystanie z GPU

97



     rozmiarObrazu, NULL, GL_DYNAMIC_DRAW);
  //pobranie wskaznika do danych
 unsigned char* inMem =
   (unsigned char*)glMapBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER_ARB,  
          GL_WRITE_ONLY); 
  //skopiowanie danych z pamieci
 memcpy(inMem, dane, rozmiarObrazu);
 
  //’odpakowanie’ danych z bufora na GPU
 glUnmapBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER_ARB);
  glTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D , 0, 0, 0, szerokosc,   
    wysokosc, GL_BGRA, GL_UNSIGNED_BYTE,0);
 glBindBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER_ARB, 0);

Transfer z GPU do CPU

Bez PBO:
 
 glReadPixels(0, 0, szerokosc, wysokosc, GL_BGRA ,
      GL_UNSIGNED_BYTE, dane);

Z PBO (sam transfer, bez inicjalizacji):
 
 //przypisanie obiektu bufora do bufora na GPU 
 //(GL_PIXEL_PACK_BUFFER_ARB)
 glBindBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER_ARB, buforWyjsciowy);
  glBufferData(GL_PIXEL_PACK_BUFFER_ARB, rozmiarObrazu, NULL, 
      GL_STREAM_READ);
 //’spakowanie’/zapisanie danych do PBO
  glReadPixels(0, 0, szerokosc, wysokosc,     
     GL_BGRA,GL_UNSIGNED_BYTE, 0);
  //pobranie wskaznika
  unsigned char* outMem =
    (unsigned char *)glMapBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER_ARB,  
         GL_READ_ONLY); 
  //przekopiowanie danych
 memcpy(dane,outMem,rozmiarObrazu);
  //odlaczenie bufora
 glUnmapBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER_ARB);
 glBindBuffer(GL_PIXEL_PACK_BUFFER_ARB, 0); 
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Używanie wielu FBO jako cele zapisu (renderowania) oraz wielu PBO w celu asynchronicznego 
przesyłania danych w obie strony może zapewnić duże przyrosty wydajności ze względu na brak 
przestojów związanych z oczekiwaniem na dokończenie transferu danych. Przykładowo, dobrym 
rozwiązaniem jest  podział obrazu na 2 części (górna połowa i dolna połowa91), wykonując 
przemiennie operacje przetwarzania, można jednocześnie przesyłać dane pochodzące z jednej 
połowy i przetwarzać dane w drugiej.

Profile kompilacji

Podczas tworzenia programu shadera nie ma większego znaczenia jakiego profilu będziemy 
używać, ponieważ głównym kryterium na tym etapie jest  funkcjonalność programu, czyli 
wykonywanie określonego zadania. Dążąc do zwiększenia wydajności, warto jest sprawdzić jaki 
jest czas potrzebny na wykonanie zadanych operacji, używając innego profilu sprzętowego. 
Generalne zalecenia producentów sprzętu mówią, że w celu maksymalizacji wydajności powinno 
się kompilować program shadera używając jak najniższego92 profilu kompilacji. Jest to jednak 
jedynie ogólne zalecenie i nie zawsze sprawdza się w praktyce, dlatego najlepszym sposobem 
określenia optymalnego profilu jest eksperymentowanie. Czasami może zdarzyć się, ż e warto 
zastąpić jedną prostą instrukcję, przykładowo dostępną w profilu dla GPU zgodnego z Shader 
Model 4.0 kilkoma instrukcjami prostszymi, tak aby program był kompilowalny według profilu 
Shader Model 3.0. Długość kodu asemblera i ilość wykorzystanych rejestrów nie jest 
proporcjonalna do czasu potrzebnego na wykonanie kodu. Używając języka Cg uprzywilejowane 
są karty graficzne z serii GeForce, gdyż  Cg udostępnia specjalne profile zoptymalizowane pod 
kątem tych GPU, np. profil Pixel Shader 4.0 dla GeForce 8xxx/9xxx - CG_PROFILE_GPU_FP. 
Należy sprawdzić dostępną listę profili dla danego systemu i wybrać najlepszy metodą 
doświadczalną, kierując się jedynie ogólną zasadą - ‘prostszy = szybszy’. Szereg badań 
przeprowadzonych pokazuje, iż niektóre operacje szybciej wykonywane są na danym sprzęcie 
używając nowszego profilu, a jedne starszego. Szczególne zmiany  w  wydajności można 
zaobserwować stosując w kodzie zmienne typu half lub fixed. 

Formaty pikseli

Kwestia formatu pikseli jest również silnie związana ze sprzętem/systemem, zwłaszcza w 
przypadku pobierania obrazu z takiego źródła zewnętrznego jakim jest  kamera. Nie ma ogólnych 
wytycznych, które mówiłyby jaki typ danych należy zastosować, za to można sformułować kilka 
wskazówek w celu doświadczalnego sprawdzenia:
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Rozmiar piksela/wewnętrzny format - W przypadku tego formatu należy zastosować 
najprostszy  format, który  jest wielokrotnością 32 bitów (aby uniknąć zjawiska określanego jako 
‘Data Padding’, czyli sztucznego dopełniania komórek pamięci przez driver), w przypadku 
testowanego sprzętu, formatem takim okazał się GL_RGBA8, czyli cztery kanały 8 bitowe. 
Wewnętrznym formatem piksela jest sposób w jaki karta graficzna wewnętrznie reprezentuje 
piksel, np. GL_RGB16, GL_RGBA8, GL_R3_G3_B2. Pomimo, iż format GL_RGBA 
równoważny jest GL_RGBA8, zawsze lepiej i pewniej jest jawnie podać ilość bitów 
przypadającą na piksel.

Zewnętrzny Format Piksela - Należy tutaj odróżnić format zewnętrzny  od wewnętrznego 
formatu piksela. W tym przypadku, stwierdzenie jakiego rodzaju format będzie najwydajniejszy, 
jest o tyle trudniejsze, iż zależy mocno od architektury systemowej. Format ten definiuje, w jaki 
sposób interpretowane są dane przechowywane w pamięci systemowej. Dla 8-bitowych tekstur, 
karty  graficzne serii GeForce zbudowane są, aby dopasować się do formatu DirectX, a więc jest 
to format BGRA (GL_BGRA w OpenGL). Ogólna zasada producentów GPU jest taka, iż tam gdzie 
stosuje się typ  danych całkowity, należy używać zewnętrznego formatu BGRA, natomiast w 
przypadku typu float, formatem zewnętrznym powinien być RGBA.
Jest to o tyle ważne, ż e w przypadku niekompatybilności formatu wewnętrznego sprzętu i w 
programie każdorazowo wykonywana jest  operacja zamiany miejscami składowych koloru przy 
transferze z i do GPU (swizzling). Jest to dosyć kosztowne i zmniejsza prędkość transferu 
danych. 

Typ danych - Ostatnią kwestią dotyczącą formatów jest  typ danych służący  do reprezentacji. Źle 
dobrany rodzaj może wpłynąć na ograniczenie szybkości przesyłania danych, co będzie 
rezultatem konieczności niejawnej konwersji przez GPU. Przykładowo, dla typu 
GL_UNSIGNED_BYTE, równoważnym typem danych jest GL_UNSIGNED_INT lub też  
GL_UNSIGNED_INT_8_8_8_8_REV, który oznacza odwróconą notację bitową i ten właśnie 
typ okazuje się 2 razy szybszy przy  przesyłaniu danych w przypadku karty  GeForce 8 i systemu 
Mac OS. Należy zatem doświadczalnie sprawdzić, czy jest  możliwe poprawienie wydajności 
podczas zmiany tych formatów i typu, w przypadku niewielkiej wydajności przy  transferach 
danych.

Przykłady złego dopasowania formatów (powodujących konwersję i spadek wydajności) [10]:

glTexImage2D(GL_TEXTURE_RECTANGLE_NV, 0, GL_RGBA8 , 
    szerokosc, wysokosc, 0, GL_RGBA,    
   GL_UNSIGNED_BYTE, dane); 
glTexImage2D(GL_TEXTURE_RECTANGLE_NV, 0, GL_RGBA , 
    szerokosc, wysokosc, 0, GL_RGBA,    
   GL_UNSIGNED_BYTE, dane);   
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glTexImage2D(GL_TEXTURE_RECTANGLE_NV, 0,
     GL_FLOAT_RGBA16_NV, szerokosc, wysokosc, 0,  
   GL_BGRA,GL_HALF_FLOAT_NV, dane); 
glTexImage2D(GL_TEXTURE_RECTANGLE_NV, 0, GL_FLOAT_RGBA_NV, 
    szerokosc, wysokosc, 0, GL_BGRA, GL_FLOAT_NV, 
   dane);  

 

Oraz przykłady kodu szybszego, nie powodującego konwersji formatów:

glTexImage2D(GL_TEXTURE_RECTANGLE_NV, 0, GL_RGBA8 , 
    szerokosc, wysokosc, 0, GL_BGRA,    
   GL_UNSIGNED_BYTE, dane); 
glTexImage2D(GL_TEXTURE_RECTANGLE_NV, 0, GL_RGBA , 
    szerokosc, wysokosc, 0, GL_BGRA,    
   GL_UNSIGNED_BYTE, dane);   
glTexImage2D(GL_TEXTURE_RECTANGLE_NV, 0, 
     GL_FLOAT_RGBA16_NV , szerokosc, wysokosc, 0, 
   GL_RGBA, GL_HALF_FLOAT_NV, dane); 
glTexImage2D(GL_TEXTURE_RECTANGLE_NV, 0,     
    GL_FLOAT_RGBA_NV,szerokosc, wysokosc, 0,   
   GL_RGBA, GL_FLOAT_NV, dane);

W opisywanym w tej pracy  przypadku użycia GPU, szybsze okazuje się również ‘sztuczne’ 
zwiększenie liczby  kanałów obrazu pochodzącego z kamery (dołączenie kanału Alpha, w celu 
uzupełnienia rozmiaru słowa do 32 bitów dla formatu RGBA) i przesyłanie 4 kanałów zamiast 3 
do pamięci GPU.

Typy danych

W tym przypadku również obowiązuje zasada prostoty, tj. używać jak najprostszego typu jak to 
tylko możliwe dla danego zastosowania, z preferencją dla liczb zmiennoprzecinkowych (jak 
najniższego typu zapewniającego poprawny efekt dla tego co robimy).
Oznacza to, że należy stosować typy danych w następującej kolejności, biorąc pod uwagę to, czy  
precyzja określonego typu zapewnia pożądany efekt:

a. Fixed
b. Half
c. Float
d. Stałoprzecinkowe
e. Double
f. Pozostałe
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Typ danych fixed okazuje się bardzo szybki, nierzadko nawet do 5 razy szybszy  niż typ  float, 
ponieważ  GPU jest w stanie np. jednocześnie wykonywać operacje na typie fixed i próbkować 
teksturę (pobierać dane z tekstury).

Generalnie należy starać się stosować typ fixed lub half wszędzie, gdzie to tylko możliwe:

• Do zmiennych wejściowych
• Do stałych wejściowych
• Do zmiennych

Specjalna flaga kompilatora /Gpp jest przydatna do konwersji wszystkich zmiennych na typ 
half.

Texture Lookup/LUT93

W przypadku gdy kod shadera staje się wyjątkowo skomplikowany, powtarzają się takie same 
obliczenia lub nie ma możliwości optymalizacji ze względów ograniczeń profilu lub algorytmu, 
warto wprowadzić dodatkowe tekstury, które zawierają wartości wcześniej obliczone w celu 
pobrania ich na podstawie współrzędnych, zamiast obliczeń. Tak samo jak w przypadku obliczeń 
prowadzonych przez CPU, pamiętając, że dla programu shadera tablicą z danymi jest  tekstura i 
jest możliwość dostępu do wielu tekstur jednocześnie przy przejściu programu. 
Przykład:
 Podzielić skomplikowany algorytm na 2 programy shadera. W pierwszym przejściu 
obliczyć wyniki pośrednie i zapisać do tekstury, a w przejściu drugiego programu pobierać te 
rezultaty na podstawie współrzędnych, w celu dokończenia obliczeń. Przydatne jest to również, 
jeśli część algorytmu może być skompilowana używając innego (szybszego) profilu.

Jak najwięcej statycznego kodu

Tak jak zostało już wspomniane w poprzednim punkcie, należy unikać kodu, który nie jest 
‘przewidywalny’ dla kompilatora. W pewnym sensie należy jak najwięcej ‘pomagać’ 
kompilatorowi podczas optymalizacji kodu i zamiast zmiennych stosować stałe, zamiast operacji 
warunkowych, tam gdzie to jest konieczne dyrektywy preprocesora. W miarę możliwości, nie 
należy używać zmiennych typu uniform, a stałe parametry.
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Unikanie kodu warunkowego oraz pętli

Tam gdzie to jest tylko możliwe, należy unikać operacji warunkowych, ponieważ nie są one 
mocną stroną GPU. Pochłaniają one dużo cykli zegara, więc często warto zastąpić jedną 
instrukcję warunkową nawet kilkoma operacjami bezwarunkowymi. Przykład:

Algorytm sortujący (bąbelkowy) tablicę data[dim*dim], używany przy obliczaniu mediany:

Implementacja typowa dla CPU:

void sort() {
half temp;
for (short i = 0; i < dim*dim; i++)
  for (short j = dim*dim-1; j > i; j--)
   {
   if (data[i] > data[j]) 
    {
    temp = data[i];
    data[i] = data[j];
    data[j] = temp;
    }
   }

Wersja zmodyfikowana (bez if):

void sort() {
half temp1;
half temp2;
for (short i = 0; i < dim*dim; i++)
  for (short j = dim*dim-1; j > i; j--)
   {
   temp1 = min(data[i],data[j]);
   temp2 = max(data[j],data[i]);
   data[i] = temp1;
   data[j] = temp2;
   }
   }
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Druga wersja wykonywana jest przez GPU ponad 10 razy  szybciej (zwłaszcza, że wykorzystuje 
się funkcje biblioteczne).

Tabela 5: Przykładowe koszty wykonania instrukcji warunkowych wyrażone w cyklach zegara

Tabela 5 ilustruje koszt każdej z operacji wiążącej się ze zmianą przepływu sterowania programu. 
Jak już wcześniej było wspomniane instrukcje biblioteczne takie jak: min(), max() wykonywane 
są w ciągu jednego cyklu zegara.

Inny przykład - liniowa interpolacja:

 x = lerp(t = {0,1}, a, b);

zamiast

 x = (t == 0) ? a : b;

Innym rodzajem kodu, który zajmuje dużą ilość zasobów i czasu, są pętle. Również należy ich 
unikać, gdyż kompilator nie jest w stanie zbyt dobrze zoptymalizować takiego kodu (szczególnie, 
gdy liczba iteracji nie jest znana a priori, np:

 for (int i = 0; i < n; i++)

gdzie n jest parametrem zmiennym przekazywanym do programu. Gdy  liczba iteracji jest znana, 
kompilator stara się w miarę możliwości rozwijać taki kod, w celu optymalizacji i przyspieszenia 
działania. W miarę możliwości należy ręcznie rozwijać pętle, nie używać ich. Pochłaniają one 
także dużą liczbę rejestrów tymczasowych i stanowią istotne wąskie gardło szczególnie dla 
starszych profili sprzętowych.
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Próbkowanie tekstury

Ponieważ każde odwołanie do tekstury jest kosztowne (dużo bardziej niż  inne operacje), należy 
unikać wielokrotnego pobierania wartości z tekstury (chyba, że stosujemy LUT). Zamiast tego 
starać się przechowywać jak najwięcej danych w rejestrach tymczasowych.
W przypadku pobierania wartości piksela z tekstury  może się również zdarzyć, iż dla sprzętu, 
który jest używany ( testowane dla GeForce 8), szybsze będzie samplowanie 4 składowych za 
pomocą funkcji f4tex2D lub tex2D, niż tylko 3 składowych (funkcja f3tex2D). Prawdopodobnie 
spowodowane jest to architekturą GPU i zoptymalizowaniem pod operacje na wektorach 
4-elementowych.

I tak przykładowo kod:

float3 a = f3tex2D(texture,coords)

będzie wykonany wolniej niż

half4 a = f4tex2D(texture,coords)

Redukcja ilości operacji

Tam gdzie jest  to możliwe, powinno się zmniejszyć liczbę mnożeń, dodawać zastępując je 
prostymi operacjami matematycznymi takimi jak wyciągnięcie mnożnika przed nawias, bądź 
zastąpienie mnożenia dwóch stałych inną stałą. 

Przykład:

  half4 main(float2 diffuse : TEXCOORD0, 
            uniform sampler2D diffuseTex, 
            uniform half4 g_color) { 
   return tex2D(diffuseTex, diffuse) * g_Color * 3.0; 
 } 

g_Color * 3.0 może być obliczone przez CPU oszczędzając miliony niepotrzebnych 
mnożeń. Każda najmniejsza operacja kosztuje cykle zegara, co ma znaczenie przy ogromnej 
ilości pikseli, które są przetwarzane w ciągu pojedynczej sekundy.

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Efektywne korzystanie z GPU

105



Funkcje biblioteczne

Ogólna zasada dotycząca funkcji bibliotecznych mówi, że powinno się je stosować wszędzie tam, 
gdzie jest  to tylko możliwe. Wcześniej w tej pracy przedstawiony był już przykład użycia funkcji 
min() oraz max() i zysk jaki te funkcje dawały. W większości przypadków zastosowanie 
wbudowanych w biblioteki Cg funkcji faktycznie daje dobre rezultaty i zwalnia z konieczności 
zastanawiania się nad optymalnością kodu, np. 

1. 

 float p = (p1.x + p1.y + p1.z + p1.w)*0.25;

2. 

 float p = dot(p1, half4(0.25, 0.25, 0.25, 0.25));

W przypadku obu linii, osiągnięty efekt  będzie ten sam, natomiast druga linia wykonana będzie 
znacznie szybciej.

Czasami jednak zdarza się, iż  w zależności od zastosowanego profilu, posiadanego sprzętu,  
sprytniejszego algorytmu redukującego ilość działań, bądź po prostu błędu, możliwe jest 
osiągnięcie lepszych rezultatów nie używając funkcji bibliotecznych.

Przykład:

1.

 fp = 6*pow(fp,5.0) - 15*pow(fp,4.0)+10*pow(fp,3.0);

2.

 fp = 6.0*fp*fp*fp*fp*fp - 15.0*fp*fp*fp*fp + 10.0*fp*fp*fp;

3.

float2 t2 = fp*fp;
float2 t3 = t2*fp;
fp = 6.0*t2*t3 - 15.0*t2*t2 + 10.0*t3; 

Pierwsza metoda jest najwolniejsza, druga szybsza, natomiast trzecia jest najszybsza.
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Używanie bezpośredniego dostępu do elementów wektora (swizzle)

W celu poprawy wydajności powinno się zastępować wszystkie operacje dostępu w sposób 
tablicowy [] do elementów wektorów 4-elementowych na dostęp operatorem ‘.’, czyli 
bezpośrednie pobieranie wartości .xyzw lub .rgba. Tam gdzie jest to możliwe należy  również 
nie przetwarzać całego wektora, a starać się za pomocą tego sposobu operować na elementach 
wybranych oddzielnie. Architektura GPU pozwala na wykonywanie jednocześnie do 2 operacji 
na jednym wektorze 4-elementowym, np. składowe xy mogą być przetwarzane równolegle z zw, 
lub składowa y razem z xzw, etc.

Rys. 30: Podział operacji względem składowych wektora, źródło: GPU Gems 2, GeForce 6 Series 
Architecture

Rzutowanie

Rzutowanie nie jest korzystne ze względu na wydajność. Należy raczej unikać rzutowania 
jawnego, jak i niejawnego, np. 

 half4 a;
 float4 c;

 
Przy operacji
  c + a

  zmienna a będzie zrzutowana do typu float4.
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Wyłączenie synchronizacji pionowej94

Aby zapobiec powstawaniu różnego rodzaju zniekształceń obrazu, sterownik zazwyczaj oczekuje 
na odświeżenie wyświetlacza/monitora.  W monitorach LCD, których wyświetlanie nie jest 
oparte na wędrującej plamce układ synchronizacji zapewnia synchronizację wyświetlania z 
odświeżaniem pamięci obrazu monitora, która wynika z cykli generowania klatek przez kartę 
graficzną. Przy wyłączonej synchronizacji zazwyczaj można zauważyć błędy  obrazu, natomiast 
ilość przetwarzania klatek w ciągu sekundy powinna wzrosnąć. 

Programy monitorujące czas wykonywania funkcji

W miarę możliwości (w dużej mierze jest to zależne od systemu operacyjnego oraz API) dobrą 
praktyką jest  stosowanie oprogramowania pomagającego w optymalizacji kodu dla shaderów, 
pokazujące czas jaki potrzebny jest do wykonania określonych operacji w kodzie DirectX, 
OpenGL czy samego shadera w Cg. Pozwala to na identyfikację miejsc spowalniających cały 
kod, gdyż, jak już zostało opisane, powody słabej wydajności programu mogą być bardzo różne.
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CUDA

Efektywne wykorzystanie CUDA jest nieco trudniejsze niż  w przypadku Cg, głównie z racji 
dużych możliwości konfiguracyjnych, dostępnych rodzajów pamięci oraz konieczności 
uwzględnienia architektury GPU. Przy optymalizacji CUDA obowiązują inne zasady  niż 
poprzednio opisane dla Cg. Na dalszy plan schodzą typy danych (w CUDA nie ma typu fixed lub 
half), nie ma również możliwości wyboru profilu (można przyjąć, iż CUDA operuje na profilu 
zbliżonym wydajnościowo do profilu GP4FP w Cg, czyli Shader Model 4.0). Stosując opisaną, 
standardową procedurę pamięci nie ma również problemów z wydajnością przy transferze 
danych CPU-GPU-CPU. W tym podrozdziale wyróżnione zostaną natomiast pola na których 
można szukać wzrostu wydajności. 

Balans wykorzystania procesorów/pamięci 

Jako odnośnik tego, jak dana implementacja algorytmu funkcjonuje na konkretnym modelu GPU, 
przyjęło się mierzyć wydajność obliczeniową we FLOP/s, dążąc do maksymalizacji tej liczby. 
Dodatkowym kryterium jest ilość danych przesyłanych w ciągu sekundy  mierzona w GB/s. 
Wykonanie 1 instrukcji asemblera FMAD 95  czyli mnożenia + dodawania (np. a += b * c) 
jednocześnie jest najbardziej efektywne dla GPU. Równa ona jest 2 operacjom 
zmiennoprzecinkowym, a jej wykonanie trwa 1 cykl zegara. Dodawanie (asembler - FADD) oraz 
mnożenie (asembler - FMUL) liczb zmiennoprzecinkowych równe jest 1 FLOP, jednak czas 
wykonania to również 1 cykl jak w przypadku FMAD, zatem jest mniej efektywne niż  połączenie 
tych dwóch operacji.

W przypadku innych instrukcji (bibliotecznych, na liczbach typu integer), należy sprawdzić w 
specyfikacji danego sprzętu ile cykli trwa ich wykonanie lub na jaką liczbę instrukcji 
zmiennoprzecinkowych składają się. Wówczas możliwe jest obliczenie wykorzystania mocy 
obliczeniowej GPU na jednostkę czasu (Sumując wszystkie wykonane w ciągu jednej sekundy 
operacje). 

Operacjami, które wykorzystują oferowaną przez GPU przepustowość pamięci są wszystkie te 
instrukcje, które implikują odczyt z pamięci globalnej, pamięci tekstury, pamięci stałych, czyli z 
każdego miejsca GPU spoza obszaru multiprocesora. Znając rozmiar ł adowanych z pamięci 
globalnej danych, można obliczyć wykorzystywaną przepustowość pamięci. Przykładowo, jeśli 
w ciągu jednej sekundy, dokonaliśmy miliarda odczytów z tablicy danych typu float (4 bajty), 
oznacza to, ż e wykorzystana przepustowość pamięci to 4GB/s. Funkcja clock() w CUDA 
pozwala na identyfikowanie ilości cykli potrzebnych na wykonanie kodu. 
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Szczytowa moc obliczeniowa dla danego GPU obliczana jest według wzoru:
 
 ilość procesorów * częstotliwość taktowania * ilość FLOP na cykl = FLOP/s

Maksymalna przepustowość wewnętrzna obliczana jest na podstawie wzoru:

 (szerokość szyny w bitach) * częstotliwość taktowania pamięci  = bity/s

GeForce 8800 GT:
 
 Maksymalna moc obliczeniowa fp32-ALU (dla 32-bitowych liczb typu float)

  112 * 1.5 GHz * 2 =  336 GFLOP/s

 Maksymalna przepustowość pamięci wewnętrznej GPU

  256 bit * 2*900MHz = 460.8 Gbit/s = 57.6 GB/s

Znając te wartości, można przystąpić do czynności, która jest najważniejsza w przypadku 
efektywnego programowania CUDA, a mianowicie odpowiedniego zbalansowanego 
wykorzystania pamięci i ALU, tak, aby ani jedno ani drugie nie stanowiło ‘wąskiego gardła’. 
Wiedząc w jakim stopniu wykorzystane są maksymalne możliwości GPU, możliwe jest 
określenie miejsca, które powinno podlegać optymalizacji. W większości przypadków to 
przesyłanie danych powoduje oczekiwanie ALU na nadejście danych i ogólny spadek 
efektywności, dlatego te transfery powinny być ograniczone.

Przykład:

Dana jest funkcja:

 float b[];
float zla_implementacja (int x) {
 float a = b[x] * 2;
 return a;
 }



Używana jest jedna operacja FMAD + 2 odwołania do pamięci globalnej, czyli ogólnie są to 3 
instrukcje, gdzie 2/3 ich liczby  stanowi ł adowanie danych. Zatem jeśli chcielibyśmy w pełni 
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wykorzystać moc obliczeniową procesorów dla danej funkcji w testowanym GPU, 
potrzebowalibyśmy:

 112 * 1.5 GHz *  4 bajty * 2/3 = 448 GB/s przepustowości pamięci!

Wykonanie instrukcji FMAD będzie trwało tylko jeden cykl zegara,  co oznacza, ż e moc 
obliczeniowa GPU będzie wykorzystana jedynie w 12.8% osiągając wartość 43.2 GFLOP/s, 
dysponując jedynie 57.6 GB/s przepustowości pamięci. Obrazuje to istotny problem jakim jest 
efektywne programowanie GPU w CUDA. Należy dążyć do minimalizowania liczby  operacji 
związanych z przesyłaniem danych, pisząc programy, które są obliczeniowo intensywne. W 
przeciwieństwie do CPU, gdzie dąży się do zmniejszenia liczby  obliczeń na rzecz odczytywania 
obliczonych już  wartości z rejestrów i pamięci, w tym przypadku GPU szybsze będzie 
wykonanie obliczeń.

Odpowiednia konfiguracja 

Kluczowa, aby wykorzystać pełną moc obliczeniową. Optymalna konfiguracja powinna 
zapewnić wykorzystanie wszystkich procesorów w każdej chwili działania programu. Ogólne 
zasady  doboru parametrów zostały już podane wcześniej, jednak należy doświadczalnie dobrać 
parametry, dla których wydajność będzie najwyższa (np. wydajność mierzona w GFLOP/s). 
Warto przypomnieć, że każda zwiększenie ilości bloków przypadających na jeden multiprocesor 
owocuje zmniejszeniem ilości pamięci podręcznej przypadającej na jeden blok. W przypadku 
niektótych algorytmów, takich jak opisany w dalszej części separowalny filtr konwolucyjny, 
ważne ponadto jest to jakie wymiary  X oraz Y dla pojedynczego bloku są ustawione (nie tylko 
ilość wątków w bloku), ponieważ filtrowanie odbywa się tylko w pionie lub tylko poziomie.

Asynchroniczność wywołań

Działanie każdej z funkcji CUDA jest asynchroniczne, oznacza to skrócie tyle, że w momencie 
wywołania, zostaje ona zakolejkowana do wykonania, po czym zostaje zwrócone sterowanie do 
CPU. Jest to bardzo korzystne, gdyż  umożliwia równoległą pracę CPU oraz GPU, wymaga 
jednak umiejętnego wykorzystania. W przypadku projektowania aplikacji warto pomyśleć o tym i 
programować tak, aby zminimalizować czas oczekiwania CPU na GPU, czyli czas bezczynności 
CPU. Chcąc jawnie zakończyć działanie funkcji GPU, a tym samym zablokować procesor do 
czasu zakończenia jej działania, należy wywołać funkcję cudaThreadSynchronize(). 
Przykład (pseudokod):

 wywolanieFunkcjiCUDA();
wykonanieOperacjiPrzezCPU();
cudaThreadSynchronize();
odbiórWynikuCUDA();
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Wydajność instrukcji arytmetycznych

Wspomniana wcześniej instrukcja typu FMAD jest najbardziej efektywnym rodzajem operacji 
wykonywanym przez ALU (2 FLOP/s dla pojedynczego procesora). Innymi operacjami 
standardowymi, które wykonywane są w jednym cyklu zegara są96:

• FMUL  - mnożenie 32-bitowych liczb typu float
• FADD  - dodawanie 32-bitowych liczb typu float
• ADD - dodawanie 32-bitowych liczb typu integer
• operacje na bitach (bitwise), np. <<, >>
• konwersja typów
• min(), max()

Przykład:

 W miarę możliwości, zamiast dzielić jedną liczbę typu float przez drugą:
 
   a /= 5.0f; //9 cykli
 
 
 Lepsze będzie wykonanie mnożenia:

   a *= 0.2f; //1 cykl

Programując w CUDA należy sprawdzić aktualną specyfikację oprogramowania oraz sprzętu w 
celu identyfikacji najbardziej wydajnych instrukcji.

Funkcje biblioteczne

Podobnie jak w przypadku Cg, CUDA oferuje szereg funkcji bibliotecznych, które odróżnia 
jednak to, ż e są mniej zorientowane na operacje na wieloelementowych wektorach - brak jest 
funkcji typu dot() lub mnożenia wektorowego. Zaleca się używanie tych funkcji ze względu na 
częste mapowanie bezpośrednio na instrukcje asemblera. W większości przypadków użycie tych 
funkcji będzie znacznie szybsze niż własne implementacje. Ponadto CUDA udostępnia z reguły 2 
wersje takich funkcji, jedna - bardziej dokładna, ale wolniejsza, druga - szybsza, ale z mniejszą 
precyzją (i dostępna jedynie dla funkcji typu __device__). Oznaczone są one przedrostkiem ‘__’. 
Przykładowo, dla funkcji sinus:
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 Istnieje standardowa funkcja sinf(x) oraz  szybsza __sinf(x)

Można wymusić na kompilatorze, aby starał się zamienić wszystkie odwołania do funkcji 
bibliotecznych na szybsze odpowiedniki (w miarę możliwości) używając do tego celu opcji 

 -use_fast_math

podczas kompilacji nvcc.

Pamięć podręczna

Używanie pamięci podręcznej jest  bardzo ważne, jeśli ma być osiągnięta duża wydajność 
wielowątkowego programu w CUDA. Generalnie to istnienie tego rodzaju pamięci jest główną 
przewagą w stosunku do Cg lub innych metod programowania, gdyż po pierwsze umożliwia 
komunikację pomiędzy programami (wątkami) w bloku, po drugie w istotny sposób ogranicza 
ilość odwołań do pamięci znajdującej się poza multiprocesorem. Pamięć podręczna jest bardzo 
szybka, przepustowość i czas dostępu do niej jest  bardzo zbliżony do wartości 
charakterystycznych dla rejestrów. Wykonanie instrukcji załadowania danych z rejestru lub 
pamięci podręcznej wprowadza opóźnienie97 rzędu jednego cyklu zegara, podczas gdy odwołanie 
do pamięci globalnej typowe wartości dla czasu dostępu wynoszą kilkaset cykli.

Efektywne korzystanie z pamięci GPU

W poprzednim punkcie wytłumaczone dlaczego należy unikać korzystania z pamięci globalnej, 
czy  ogólnie z  pamięci spoza multiprocesora. Jeżeli jednak zachodzi konieczność odwołania do 
takiej pamięci, istnieją pewne sposoby  radzenia sobie z dużym opóźnieniem. Jednym  ze 
sposobów jest wykonywanie innych operacji arytmetycznych w czasie oczekiwania na dane z tej 
pamięci. Możliwe jest to dzięki asynchronicznemu dostępowi. Oczywiste jest, ż e korzystać z 
pamięci podręcznej można jedynie wtedy, kiedy już  coś w tej pamięci zostanie umieszczone, 
zatem wymagany jest  odczyt z pamięci globalnej/tekstury/stałych przynajmniej raz dla 
uruchomienia programu. Dobrym schematem operowania na pamięci z punktu widzenia 
wydajności jest  podzielenie przesyłania danych na etapy. Wszystkie te dane, które zostają 
załadowane wówczas powinny być umieszczone w pamięci podręcznej. Dla każdego z wątków 
bloku należy  wykonać odczyt z pamięci urządzenia, przepisać wartość do pamięci wspólnej, po 
czym zsynchronizować wątki (__syncthreads() ), aby upewnić się, ż e dane są spójne. 
Przetwarzanie danych następnie powinno być wykonane w oparciu o pamięć podręczną i do niej 
zapisane wyniki przetwarzania. Następnie należy ponownie wykonać synchronizację wątków, tak 
aby wszystkie dane zostały zapisane. Po tej czynności można przepisać wynik obliczeń z pamięci 
wspólnej do pamięci globalnej. Podstawową zaletą tego podejścia po pierwsze jest fakt, że tylko 
raz dane są odczytane z pamięci globalnej. Natomiast drugą przewagą jest jednoczesny odczyt 
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danych i jednoczesny zapis. Należy tutaj podkreślić, że jeżeli tylko jeden wątek będzie w danym 
momencie czytał z pamięci lub zapisywał coś w niej, co wydajność takiego rozwiązania będzie 
bardzo mała. Seria kilku następujących po sobie odczytów lub zapisów, będzie sumarycznie 
zajmowała znacznie więcej czasu niż tych kilka operacji wykonanych jednocześnie dla 
wszystkich wątków. Największą wydajność będzie osiągało się przy jednoczesnym zapisie lub 
odczycie co najmniej 16 słów 32-bitowych.

Transfery danych CPU-GPU

Można dodatkowo zwiększyć szybkość przesyłania danych pomiędzy  pamięcią CPU, a GPU 
alokując tę pamięć w szczególny sposób. 

Funkcja

    cuMemAllocHost(void** wskaznik, unsigned int ile_bajtow)

alokuje pamięć po stronie CPU w tzw. trybie ‘page-locked’, co czyni ją w dostępną dla GPU 
bezpośrednio. Minusem tej metody jest to, iż pamięć ta przestaje być dostępna w systemie dla 
stronicowania, co może pogorszyć ogólną wydajność systemu/aplikacji po stronie CPU. Zalecane 
jest to zatem jedynie w przypadku niewielkich obszarów pamięci. W ten sposób zaalokowaną 
pamięć zwalnia się funkcją

 cuMemFreeHost( void** wskaznik)

Instrukcje warunkowe oraz pętle

Każda instrukcja kontrolująca przepływ sterowania w programie (if, switch, do for, while) ma 
istotny  wpływ na wydajność, a dokładniej na jej spadek. Należy unikać tego typu operacji i starać 
się umieszczać jak największą ilość kodu bezwarunkowego w obrębie bloku warunkowego w 
celu minimalizacji ich negatywnych efektów. Aby zwiększyć wydajność kodu, w którym 
występują pętle, możliwe jest zastosowanie dyrektywy  #pragma unroll poprzedzając nią 
kod pętli, co nakaże kompilatorowi rozwinięcie kodu pętli - w miarę jego możliwości. Można 
również zrobić to samodzielnie, co powinno znacząco zwiększyć wydajność takiego fragmentu 
kodu. Przykładowo, rozwijając podwójną pętlę iterującą po elementach w oknie dla filtru 
konwolucyjnego o rozmiarze 5x5:

 for (int i=0; i < 5; i++)
  for (int j=0; j < 5; j++)

zaobserwowano ponad 2-krotne przyspieszenie działania całego algorytmu (22 GFLOP/s w 
stosunku do 9 GFLOP/s przed rozwinięciem pętli dla GeForce 8600M GT)
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Multi-GPU - OpenMP98

W przypadku korzystania z wielu urządzeń obsługujących CUDA jednocześnie, dobrym 
rozwiązaniem na zwiększenie wydajności jest przypisanie kontroli każdego GPU do innego 
rdzenia/procesora CPU. Pozwala to na dodatkowe zwiększenie zrównoleglenia algorytmów i 
większej asynchroniczności wywołań. Można do tego celu wykorzystać API OpenMP.

CUDA Arrays

We wcześniejszej części rozdziału opisane zostały niektóre metody alokacji pamięci i kopiowania 
danych. Jeżeli przetwarzany jest obraz, czyli dwuwymiarowa tablica danych, zaleca się 
korzystanie z tablic CUDA (typ cudaArray), jako miejsce przechowywania danych wejściowych. 
Zaletą tego jest  możliwość dostępu do takich danych za pomocą funkcji samplującej Tex2D() 
znanej z Cg, której użycie jest  znacząco szybsze od czytania z pamięci liniowej. Dodatkowo 
otrzymujemy dostęp do każdej ze składowych RGBA bezpośrednio. W przeciwnym razie 
wymagana jest konwersja np. typu int lub float na te cztery  składowe, co wprowadza dodatkowe 
obciążenie obliczeniowe. Mniejsze są także opóźnienia w porównaniu do korzystania z pamięci 
liniowej. 

Używanie pamięci tekstury i pamięci stałych - cache

Jeszcze innym aspektem dającym przewagę przy pobieraniu danych z tekstury zamiast 
bezpośrednio z pamięci globalnej jest pamięć podręczna tekstury, co przy dużej liczbie odwołań 
do tego samego elementu daje istotny  wzrost wydajności. To samo dotyczy  pamięci stałych, 
dlatego pamięć globalna powinna być używana w ostateczności.

Multi-pass

Tak jak w przypadku Cg, w CUDA możliwa jest technika przetwarzania, polegająca na 
wielokrotnym wywołaniu funkcji filtrujących obraz pomiędzy wysłaniem danych do GPU i 
skopiowaniem ich z powrotem. Odbywa się to jednak inaczej niż  w Cg, gdzie w tym celu 
używane było FBO i podmiana tekstury  docelowej ze źródłową (ping-pong). W CUDA można 
zdefiniować wiele funkcji (kerneli), które niezależnie są w stanie przetwarzać obraz, pomiędzy 
każdym wywołaniem takiej funkcji należy jednak wykonać kopiowanie danych wewnątrz GPU, 
tak, aby obszar pamięci docelowej dla jednego kernela nie był obszarem pamięci źródłowej dla 
drugiego. Przykładowo, jeśli jedna funkcja zapisuje dane do pamięci liniowej pod adresem a1, a 
druga zamierza czytać z adresu tablicy CUDA a2, to pomiędzy  wywołaniami obu tych funkcji 
należy wykonać następujące kopiowanie typu cudaMemcpyDeviceToDevice:

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Efektywne korzystanie z GPU

115

98 OpenMP (Open Multi-Processing) jest specyfikacją dyrektyw kompilatora, bibliotek i zmiennych środowiskowych na 
potrzeby przetwarzania współbieżnego, co w praktyce sprowadza się do wykorzystania wielu procesorów, bądź rdzeni 
procesora - www.openmp.org

http://www.openmp.org
http://www.openmp.org


 cudaMemcpyToArray(a1 , 0 , 0 , a2 ,
       rozmiar ,
        cudaMemcpyDeviceToDevice);

Zaletą takiego rozwiązania jest oczywiście zmniejszenie czasu potrzebnego na transfer danych 
pomiędzy CPU i GPU w przypadku wielu operacji wykonywanych na GPU. Wydajność 
ogranicza jedynie przepustowość pamięci wewnątrz GPU.

CUDA profiler

Dodatkowo istnieje narzędzie (obecnie jedynie w wersji beta) pozwalające na monitorowanie 
czasu wykonania kernela w CUDA oraz zbieranie informacji dotyczących uruchomionych 
instrukcji i dokonywanych transferów w pamięci. Program ten służy do identyfikowania miejsc w 
których można wykonać optymalizację w celu podniesienia ogólnej wydajności aplikacji.
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Implementacje

Poniższy rozdział przedstawia opis własnych implementacji przetwarzania obrazu z 
wykorzystaniem GPU. Odpowiadające danej operacji czasy przetwarzania zostały zmierzone w 
oparciu o strukturę timeval, której definicja znajduje się w pliku nagłówkowym time.h dla języka 
C. Funkcja getimeofday(&struct timeval) umieszczająca aktualny czas w danej strukturze 
zapewnia dokładność pomiarów do pojedynczej mikrosekundy. W celu większej stabilności 
pomiarów wprowadzone zostało również uśrednienie czasu przetwarzania określonej liczby 
kolejnych klatek obrazu (20 klatek). Dla operacji wykonywanych przy użyciu OpenGL każda 
operacja, której czas wykonywania był mierzony rozpoczyna oraz kończona była jawnie za 
pomocą funkcji glFinish(), wstrzymującej wątek główny do czasu zakończenia wszystkich 
operacji. W ten sposób czas konkretnej operacji podlegającej pomiarom był izolowany. 
Analogicznie w CUDA, każdą operację poprzedzało wywołanie funkcji synchronizującej wątki 
cudaThreadSynchronize().

Z sumarycznego czasu przetwarzania danych wyodrębnione zostały elementy składowe:

• Czas przesyłania danych z CPU (pamięci RAM) do GPU (pamięci VRAM)
• Czas właściwego przetwarzania (obliczeń)
• Czas przesyłania danych z GPU (pamięci VRAM) do CPU (pamięci RAM)
• Czas przesyłania danych wewnątrz GPU (w CUDA) 

W przypadku nieopisania wykresów inaczej, czasy wykonania zostały zmierzone dla:

• GPU - Nvidia GeForce 8800 GT, 512 MB VRAM DDR3
• CPU - 32-bit Intel Core 2 Duo 2.2 GHz, 2 GB RAM DDR2
• System Operacyjny - Linux Ubuntu 8.04 x64
• Cg w wersji 2.0
• OpenGL w wersji 2.1
• CUDA w wersji 1.1
• OpenCV w wersji 1.0.0
• Sterownika GPU w wersji 169.09
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Cg

Konwersja formatu pikseli BGR na RGB

Zaimplementowany został program wykonujący często potrzebną, w przypadku korzystania z 
kamery, operację konwersji formatu pikseli BGR na RGB, czyli zmiany kolejności składowych w 
ciągu danych reprezentujących obraz dwuwymiarowy. W celach porównawczych przedstawiono 
czasy  wykonania danej operacji dla funkcji cvCvtColor(...,CV_BGR2RGB) znajdującej 
się w bibliotece OpenCV. Ponieważ wykonanie tak prostej czynności wymaga niewiele czasu, 
użycie GPU do przetwarzania opartego jedynie o tę jedną operację jest nieefektywne, ze względu 
na czas przesyłania danych. 

ROZMIAR TRANFER Z CPU DO 
GPU

OBLICZENIA TRANSFER Z GPU DO 
CPU

SUMA

320 X 240 GPU

320 X 240 CPU

640 X 480 GPU

640 X 480 CPU

768 X 576 GPU

768 X 576 CPU

1024 X 768 GPU

1024 X 768 CPU

179 61 242 482
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- 1 797 - 1 797

2 284 211 2 861 5 356

- 3 049 - 3 049
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Rys. 31: Czasy wykonywania zmiany kolejności kanałów

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Implementacje

118



Konwersja przestrzeni kolorów RGB na HSV99

Drugim rodzajem przetwarzania bezkontekstowego jakie zostało zaimplementowane jest 
konwersja przestrzeni kolorów z RGB na HSV, często używana w przypadku późniejszej 
segmentacji kolorów na podstawie barwy. Implementacja programu w Cg oparta została na 
identycznym algorytmie, jaki został zastosowany w bibliotecznej funkcji cvCvtColor(..., 
CV_RGB2HSV) w bibliotece OpenCV, a następnie porównane zostały czasy wykonania 
przetwarzania dla GPU i CPU. W przypadku tej operacji można zaobserwować znaczący przyrost 
szybkości przetwarzania w przypadku GPU, nawet doliczając czas przesyłania danych.

ROZMIAR/RODZAJ TRANFER Z CPU 
DO GPU

OBLICZENIA TRANSFER Z GPU 
DO CPU

SUMA

320 X 240 GPU

320 X 240 CPU
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Rys. 32: Czasy wykonywania konwersji przestrzeni kolorów

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Implementacje

119

99 Hue Saturation Value - Barwa Nasycenie Wartość (Luminancja)



Algorytm:

V = max(R,G,B)
if V≠0 then S = (V - min(R,G,B)/V else V=0
if V=R then H = (G-B)*60/S
if V=G then H = 180+(B-R)*60/S
if V=B then H = 240+(R-G)*60/S
if H<0 then H = 360 - H

Konwolucje

Innym rodzajem operacji jaki został zaimplementowany w języku Cg jest przetwarzanie 
kontekstowe, tzw. filtr konwolucyjny. Konwolucje są używane w wielu aplikacjach 
matematycznych. W dziedzinie przetwarzania obrazu większość filtrów wygładzających 
(redukujących szum) oraz wykrywających krawędzie opiera się na konwolucji. Dlatego tak 
ważne jest, aby filtrowanie konwolucyjne było bardzo wydajne. Konwolucję traktować można 
jako splot dwóch funkcji. Dwuwymiarowa konwolucję funkcji

  f (x, y)  oraz h(x, y) , gdzie x  oraz y  to współrzędne w poziomie i w pionie,

w postaci ciągłej można zdefiniować za pomocą wzoru:

 g(x, y) = f (x '

−∞

∞

∫
−∞

∞

∫ , y' ) * h(x − x ' , y − y' )dx 'dy'

W celu obliczeń komputerowych stosuje się postać dyskretną:

 
g(i, j) = f (k,l) ⋅h(i − k, j − l)

l= j−n

j+n

∑
k= i−n

i+n

∑

Podczas filtrowania obrazu za pomocą tak zdefiniowanej operacji, przyjmuje się, iż jedną funkcję 
stanowią wartości piksela o współrzędnych i oraz j wraz z otaczającymi go innymi pikselami100, 
natomiast drugą z tych funkcji jest  tzw. maska. Wartość piksela (i,j) otrzymuje się poprzez 
przemnożenie maski przez macierz reprezentującą sąsiedztwo danego piksela o tym samym co 
maska rozmiarze. Dodatkowym zabiegiem wymaganym jest normalizacja, czyli podzielenie 
wyniku przez sumę wszystkich współczynników maski. Zakładając, ż e analizowane okno 
(sąsiedztwo) jest rozmiarów 3x3 piksele, filtrowanie konwolucyjne dla każdego piksela o 
współrzędnych (i.j) zdefiniowane jest następująco: 
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f (i, j) = F × H =
1
hk ,l

k ,l
∑

fi−1, j−1 fi−1, j fi−1, j+1

fi−1, j−1 fi, j fi, j+1

fi+1, j−1 fi+1, j fi+1, j+1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

h1,1 h1,1 h1,3

h2,1 h2,2 h2,3

h3,1 h3,2 h3,3

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

W zależności od tego jak zdefiniowana jest maska H, dany filtr spełnia inne zadanie. Ponieważ 
taka operacja wykonywana jest dla każdego pikselu obrazu oraz obliczenia są niezależne, 
algorytm filtrujący całość może być całkowicie zrównoleglony. Najczęściej używane maski o 
rozmiarach 3x3:

Filtr wygładzający jednostajny (tzw. średnia ruchoma lub ‘box blur’)

Filtr wygładzający Gaussa

Do obliczenia współczynników tego filtru stosuje się wzór G(u,v) =
1

2πσ 2 e−(u2 +v2 )/(2σ 2 )

u,v - to odległość od centralnego pikselu w pionie i poziomie, a σ  oznacza odchylenie 
standardowe. Ma lepsze właściwości redukujące szum niż pierwszy filtr.

Filtr służący do wyostrzania obrazu

Filtr Sobela poziomy i pionowy (wykrywające krawędzie)

To tylko niektóre z wielu możliwych filtrów konwolucyjnych. Ilustracja na następnej stronie 
przedstawia ideę zastosowania filtrów takich jak filtr redukujący  szum (na przykładzie filtru 
Gaussa, medianowego oraz filtru Kuwahary -opisanych w dalszej części) oraz filtru Sobela 
wykrywającego krawędzie.
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Obraz niezaszumiony

Filtr konwolucyjny
 Sobela 5 x 5

Niedoskonałość
 sprzętu

Obraz zaszumiony

Filtr konwolucyjny
 Sobela 5 x 5

Filtr medianowy 7 x 7

Filtr konwolucyjny
 Sobela 5 x 5

Obraz odszumiony

Rys. 33: Redukcja zakłóceń w obrazie
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W celu porównania działania filtrowania konwolucyjnego zaimplementowane zostały dwie 
wersje tego algorytmu. Jedna opiera się na najprostszym z możliwych filtrów, tj. o wagach 
równych 1, gdzie nie jest wymagane mnożenie wartości elementów, a jedynie ich dodawanie - 
‘box blur’. Druga implementacja natomiast to filtrowanie konwolucyjne za pomocą maski 
Gaussa. W celach porównawczych sprawdzone zostały czasy takiego samego przetwarzania dla 
funkcji cvSmooth() biblioteki OpenCV (CV_BLUR dla pierwszego przypadku oraz 
CV_GAUSSIAN dla drugiego). Porównane zostały również czasy  filtrowania jednego oraz 
trzech kanałów obrazu jednocześnie (oznaczenia 1K oraz 3K w tabeli oraz na wykresie). Można 
zaobserwować, iż GPU bardzo dobrze radzi sobie w tego rodzaju zastosowaniu.

ROZMIAR / RODZAJ TRANSFER Z CPU 
DO GPU

BLUR TRANSFER Z GPU 
DO CPU

SUMA

3 X 3 GPU SM 3

3 X 3 CPU OPENCV

5 X 5 GPU SM 3

5 X 5 CPU OPENCV

7 X 7 GPU SM 3

7 X 7 CPU OPENCV

9 X 9 GPU SM 3

9 X 9 CPU OPENCV

11 X 11 GPU SM 3

11 X 11 CPU OPENCV

1 350 248 1 600 3 198

- 8 987 - 8 987

1 350 498 1 600 3 448
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1 350 1 454 1 600 4 404
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3 x 3 CPU OPENCV
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Rys. 34: Czasy wykonywania wygładzania typu ʻBox Blurʼ
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ROZMIAR 
JĄDRA I 
RODZAJ

TRANFER Z CPU DO 
GPU

OBLICZENIA TRANSFER Z GPU 
DO CPU

SUMA

3 X 3 GPU 3K

3 X 3 CPU 1K

3 X 3 CPU 3K

5 X 5 GPU 3K

5 X 5 CPU 1K

5 X 5 CPU 3K

7 X 7 GPU 3K

7 X 7 CPU 1K

7 X 7 CPU 3K

9 X 9 GPU 3K

9 X 9 CPU 1K

9 X 9 CPU 3K

11 X 11 GPU 3K

11 X 11 CPU 1K

11 X 11 CPU 3K

1 400 259 1 580 3 239

- 3 434 3 434

- 9 602 - 9 602

1 400 524 1 580 3 504

- 5 430 - 5 430

- 13 610 - 13 610

1 400 1 018 1 580 3 998

- 6 100 - 6 100

- 15 235 - 15 235

1 400 1 487 1 580 4 467

- 6 521 - 6 521

- 17 408 - 17 408

1 400 2 199 1 580 5 179

- 7 400 - 7 400

- 19 208 - 19 208

3 x 3 GPU 3K

3 x 3 CPU 1K

3 x 3 CPU 3K

5 x 5 GPU 3K
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7 x 7 GPU 3K
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Rys. 35: Czasy wykonywania wygładzania filrem Gaussa (konwolucja)
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Filtrowanie nieliniowe

Ten rodzaj filtrowania jest bardziej skomplikowany pod względem implementacji niż 
konwolucje, zapewnia jednak lepsze rezultaty niż poprzednio omówione metody w przypadku 
redukcji szumu w obrazie. Główną zaletą takiego podejścia jest usuwanie samych zakłóceń, które 
obraz zawiera, a pozostawienie więcej informacji dotyczących krawędzi, co jest bardzo ważne. 
Wadą natomiast jest  większy nakład tak obliczeń jak i wielu operacji warunkowych. Zostały 
zaimplementowane dwa filtry nieliniowe w celu sprawdzenia działania ich na GPU pod 
względem wydajności. Pierwszy z nich to filtr medianowy, a drugi to filtr Kuwahary. Ilustracja 
przedstawia porównanie działania tych filtrów pod kątem późniejszego wykrywania krawędzi.

Obraz zaszumiony

Mediana 9 x 9Gauss 9 x 9 Kuwahara 9 x 9

Krawędzie rozmyte Krawędzie zachowaneKrawędzie częściowo rozmyte

Sobel 5 x 5 Sobel 5 x 5 Sobel 5 x 5

Rys. 36: Nieliniowa redukcja szumu
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Filtr medianowy polega na takim przetworzeniu okna n x m analizowanego sąsiedztwa pikselu, 
że wartością wynikową jest wartość środkowa (mediana) po posortowaniu tych wartości. 

Przykład:

Jeśli okno jest o wymiarach 3x3, a wartościami w oknie są 
1 1 1
2 2 7
5 1 8

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

Po posortowaniu 1 1 1 1 2 2 5 7 8[ ]

To medianą jest wartością piątą z kolei, czyli 2.

Problemem jaki pojawią się przy implementacji tego filtru, a zarazem powodem, dla którego nie 
jest on tak szybki w działaniu jak filtrowanie konwolucyjne jest konieczność posortowania 
wartości. W przypadku implementacji dla GPU zastosowanym algorytmem sortującym był 
algorytm sortowania bąbelkowego. Za pomocą tego doświadczenia można zaobserwować, że dla 
większych wielkości okna drastycznie spada wydajność GPU, a dzieje się to z dwóch powodów:

a. Sortowanie bąbelkowego wymaga dużo odczytów i zapisów do pamięci, co nie jest 
efektywne w Cg.

b. Do zastosowanego algorytmu sortowania potrzebna jest bardzo duża liczba rejestrów 
tymczasowych, co również niekorzystnie wpływa na szybkość działania algorytmu (dla 
rozmiaru 9x9 i większego wymaga użycia wolnego profilu SM 4.0, który  nie rozwija pętli 
sortującej dla takiego rozmiaru)

Drugim zaimplementowanym filtrem nieliniowym, jest filtr Kuwahary, który zapewnia co 
najmniej tak dobre rezultaty  jak filtr medianowy, a dodatkowo jest bardziej wydajny ze względu 
na brak wymieniowych wyżej wad. Filtr ten polega na podziale analizowanego okna na 4 
częściowo nakładające się na siebie podobna a,b,c oraz d. 

Dla okna 3x3: 
a ab b
ac abcd bd
c cd d

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

Dla każdego okna obliczana jest wariancja wartości pikseli Va ,Vb ,Vc ,Vd

Następnie dla okna o najmniejszej wariancji obliczana jest średnia wartość pikseli w tym oknie, 
która stanowi wartość wyjściową dla całego okna. Tabela oraz wykres przestawia wyniki 
szybkości działania algorytmów w odniesieniu do funkcji cvSmooth(...,CV_MEDIAN...,) w 
bibliotece OpenCV.
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ROZMIAR / RODZAJ TRANSFER Z CPU 
DO GPU

OBLICZENIA TRANSFER Z GPU 
DO CPU

SUMA

3 X 3 GPU MEDIAN

3 X 3 GPU KUWAHARA

3 X 3 CPU MEDIAN

5 X 5 GPU MEDIAN

5 X 5 GPU KUWAHARA

5 X 5 CPU MEDIAN

7 X 7 GPU MEDIAN

7 X 7 GPU KUWAHARA

7 X 7 CPU MEDIAN

9 X 9 GPU MEDIAN

9 X 9 GPU KUWAHARA

9 X 9 CPU MEDIAN

1 350 1 040 1 600 3 990

1 350 1 030 1 600 3 980

- 22 505 - 22 505

1 350 2 430 1 600 5 380

1 350 1 550 1 600 4 500

- 36 020 - 36 020

1 350 11 290 1 600 14 240

1 350 2 620 1 600 5 570

- 39 820 - 39 820

1 350 138 000 1 600 140 950

1 350 4 560 1 600 7 510

- 42 540 - 42 540

3 x 3 GPU MEDIAN

3 x 3 GPU KUWAHARA

3 x 3 CPU MEDIAN

5 x 5 GPU MEDIAN

5 x 5 GPU KUWAHARA

5 x 5 CPU MEDIAN

7 x 7 GPU MEDIAN

7 x 7 GPU KUWAHARA

7 x 7 CPU MEDIAN

9 x 9 GPU MEDIAN

9 x 9 GPU KUWAHARA

9 x 9 CPU MEDIAN

0 37 500 75 000 112 500 150 000
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Rys. 37: Czasy wykonywania wygładzania nieliniowego

Jak wcześniej zostało wspomniane, mediana o rozmiarze 9x9 dla GPU wykorzystywała tak dużo 
rejestrów i instrukcji, iż konieczne było użycie profilu SM  4.0, zamiast SM  3.0  (Mediana 7x7 w 
kodzie asemblera - 1868 instrukcji, 24 rejestry,  Mediana 9x9  - 5031 instrukcji, 40 rejestrów). 
Filtr Kuwahary natomiast utrzymuje wysoką wydajność wraz ze wzrostem rozmiaru okna.
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Histogram

Innym zastosowaniem GPU, które możliwe było do zaimplementowania w języku Cg (chociaż w 
dosyć ograniczony sposób) jest obliczanie wartości histogramu. Próbkowanie ilości pikseli 
należących do danego przedziału koloru polega na użyciu specjalnej funkcji OpenGL - Occlusion 
Query101, która zwraca ilość pikseli przetworzoną przez program shadera. Możliwe jest  zatem 
wykonanie takiej operacji, jeśli program przetwarzany przez GPU wygląda następująco:

PobierzWartoscPiksela();
//dodawane do licznika Occlusion Query
if (nalezyDoPrzedzialu) return; 
else discard;
//discard - specjalna istrukcja Cg służąca do ‘odrzucenia’ 
//piksela z przetwarzania i kończąca działanie programu

ROZMIAR/RODZAJ TRANSFER CPU - 
GPU

OBLICZENIA SUMA

320 X 240 CPU OPENCV

320 X 240 GPU

640 X 480 CPU OPENCV

640 X 480 GPU

768 X 576 CPU OPENCV

768 X 576 GPU

1024 X 768 CPU OPENCV

1024 X 768 GPU

- 654 654

180 65 245

- 1 482 1 482

820 210 1 030

- 2 006 2 006

1 380 253 1 633

- 2 926 2 926

2 350 453 2 803

320 x 240 CPU OPENCV

320 x 240 GPU

640 x 480 CPU OPENCV

640 x 480 GPU

768 x 576 CPU OPENCV

768 x 576 GPU

1024 x 768 CPU OPENCV

1024 x 768 GPU
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Rys. 38: Czasy próbkowania ilości pikseli z zadanego przedziału wartości
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Wykorzystanie instrukcji bibliotecznych / różnice w profilach

Poniższe wyniki prezentują porównanie wykorzystania instrukcji warunkowych oraz 
bibliotecznych przy  sortowaniu w filtrze medianowych dla 2 profili sprzętowych - SM  3.0 i SM 
4.0.

ROZMIAR / RODZAJ TRANSFER Z CPU 
DO GPU

MEDIANA TRANSFER Z GPU 
DO CPU

SUMA

3 X 3 GPU SM 3 MIN,MAX

3 X 3 GPU SM 3 IF

3 X 3 GPU SM 4 MIN,MAX

5 X 5 GPU SM 3 MIN,MAX

5 X 5 GPU SM 3 IF

5 X 5 GPU SM 4 MIN,MAX

1 350 1 030 1 600 3 980

1 350 1 090 1 600 4 040

1 350 1 040 1 600 3 990

1 350 2 430 1 600 5 380

1 350 4 200 1 600 7 150

1 350 2 150 1 600 5 100

3 x 3 GPU SM 3 min,max

3 x 3 GPU SM 3 IF

3 x 3 GPU SM 4 min,max

5 x 5 GPU SM 3 min,max

5 x 5 GPU SM 3 IF

5 x 5 GPU SM 4 min,max

720 1 440 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760 6 480 7 200

mikrosekundy

R
oz

m
ia

r, 
ro

dz
aj

Transfer z CPU do GPU Mediana Transfer z GPU do CPU

Rys. 39: Wpływ funkcji bibliotecznych na wydajność

Oznaczenia:

MIN, MAX - użycie funkcji bibliotecznych przy sortowaniu listy elementów

IF - operacje warunkowe przy sortowaniu listy elementów

Przykład pokazuje także znaczne różnice w wydajności profili zależne od ilości elementów, na 
których operujemy (różna ilość rejestrów, inna optymalizacja kodu). Implementacje oparte o kod 
zawarty w części “Optymalizacja wydajności - Unikanie kodu warunkowego, pętli”. Nawet w 
przypadku tak małych rozmiarów jak 3x3 i 5x5 pojawiają się już różnice. Jak można 
zaobserwować, nie zawsze wyższy  profil jest wolniejszy niż  starszy, co udowadnia konieczność 
samodzielnego sprawdzenia wydajności dla każdego implementowanego algorytmu i profilu.
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Multi-Pass

Przedstawione w tym punkcie wyniki prezentują wykorzystanie techniki polegającej na 
wielokrotnym przetworzeniu obrazu znajdującego się w pamięci GPU (zgodnie z opisem w 
części dotyczącej optymalizacji wydajności Cg - używając do tego celu 2 zamieniane bufory typu 
Frame Buffer Object). Dzięki temu rozwiązaniu można znacznie bardziej efektywnie 
wykorzystać moc obliczeniową, nie tracąc czasu na transfer danych. 

ROZMIAR / RODZAJ TRANFER Z 
CPU DO GPU

BGR - 
GRAY

MEDIANA 5 X 5 
- LUMINANCJA

SOBEL 5 X 5 TRANSFER Z 
GPU DO CPU

SUMA

320 X 240 GPU SM 3

320 X 240 GPU SM 4

320 X 240 CPU OPENCV

640 X 480 GPU SM 3

640 X 480 GPU SM 4

640 X 480 CPU OPENCV

768 X 576 GPU SM 3

768 X 576 GPU SM 4

768 X 576 CPU OPENCV

1024 X 768 GPU SM 3

1024 X 768 GPU SM 4

1024 X 768 CPU OPENCV

1680 X 1050 GPU SM 3

1680 X 1050 GPU SM 4

1680 X 1050 CPU OPENCV

250 69 328 319 238 1 204

250 69 278 270 238 1 105

- 1 368 6 743 1 368 - 9 479

1 041 142 1 188 1 233 988 4 592

1 041 149 1 187 1 226 988 4 591

- 1 359 24 930 5 070 - 31 359

1 411 176 1 692 1 681 1 580 6 540

1 411 181 1 467 1 463 1 580 6 102

- 1 785 35 667 7 178 - 44 630

2 626 269 2 979 3 109 3 049 12 032

2 626 280 2 485 2 498 3 049 10 938

- 2 791 62 456 12 594 - 77 841

5 933 415 6 194 6 203 6 204 24 949

5 933 439 5 163 5 161 6 204 22 900

- 6 065 143 375 27 928 - 177 368

320 x 240 GPU SM 3

320 x 240 GPU SM 4

320 x 240 CPU OPENCV

640 x 480 GPU SM 3

640 x 480 GPU SM 4

640 x 480 CPU OPENCV

768 x 576 GPU SM 3

768 x 576 GPU SM 4

768 x 576 CPU OPENCV

1024 x 768 GPU SM 3

1024 x 768 GPU SM 4

1024 x 768 CPU OPENCV

1680 x 1050 GPU SM 3

1680 x 1050 GPU SM 4

1680 x 1050 CPU OPENCV
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Rys. 40: Przetwarzanie wielokrotne (multi-pass)
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Zaimplementowana została jedna z możliwych typowych ścież ek przetwarzania obrazu, tj. 
konwersja kanałów koloru, filtrowanie odszumiające oraz wykrywanie krawędzi. Te same 
czynności zostały wykonane korzystając z biblioteki OpenCV w celach porównawczych. Inną 
zaletą takiego filtrowania jest możliwość wielokrotnego filtrowania np. filtrem medianowym o 
mniejszym rozmiarze okna, zamiast jednorazowego filtrowania z użyciem dużego okna, co 
pozwala uzyskać podobny efekt końcowy przy krótszym czasie obliczeń.

Mediana 9 x 9, 1 przejście

Sobel 5 x 5

Mediana 5 x 5, 25 przejść

Sobel 5 x 5

Mediana 7 x 7, 5 przejść

Sobel 5 x 5

Sobel 5 x 5

Mediana 5 x 5, 1 przejście

Rys. 41: Przetwarzanie wielokrotne (multi-pass) - 2
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ROZMIAR / RODZAJ TRANSFER Z 
CPU DO GPU

OBLICZENIA TRANSFER Z 
GPU DO CPU

CZAS CAŁKOWITY

MEDIANA 3 X 3 CPU OPENCV

MEDIANA 5 X 5 CPU OPENCV

MEDIANA 7 X 7 CPU OPENCV

MEDIANA 9 X 9 CPU OPENCV

MEDIANA 5 X 5 GPU, 1 PRZEJŚCIE

MEDIANA 5 X 5 GPU, 25 PRZEJŚĆ

MEDIANA 5 X 5 GPU, 50 PRZEJŚĆ

MEDIANA 7 X 7 GPU, 1 PRZEJŚCIE

MEDIANA 7 X 7 GPU, 3 PRZEJŚCIA

MEDIANA 7 X 7 GPU, 5 PRZEJŚĆ

MEDIANA 7 X 7 GPU, 7 PRZEJŚĆ

MEDIANA 9 X 9 GPU, 1 PRZEJŚCIE

KUWAHARA 5 X 5 GPU, 1 PRZEJŚCIE

KUWAHARA 5 X 5 GPU, 10 PRZEJŚĆ

KUWAHARA 11 X 11 GPU, 1 PRZEJŚCIE

- 22 505 - 22 505

- 36 020 - 36 020

- 39 820 - 39 820

- 42 540 - 42 540

1 350 2 430 1 600 5 380

1 350 42 360 1 600 45 310

1 350 83 840 1 600 86 790

1 350 11 290 1 600 14 240

1 350 30 320 1 600 33 270

1 350 53 340 1 600 56 290

1 350 74 380 1 600 77 330

1 350 138 400 1 600 141 350

1 350 1 450 1 600 4 400

1 350 8 610 1 600 11 560

1 350 9 920 1 600 12 870

Filtrowanie jednego kanału - luminacji obliczonej na podstawie składowych RGB

Mediana 3 x 3 CPU OpenCV

Mediana 5 x 5 CPU OpenCV

Mediana 7 x 7 CPU OpenCV

Mediana 9 x 9 CPU OpenCV

Mediana 5 x 5 GPU, 1 Przejście

Mediana 5 x 5 GPU, 25 Przejść

Mediana 5 x 5 GPU, 50 Przejść

Mediana 7 x 7 GPU, 1 Przejście

Mediana 7 x 7 GPU, 3 Przejścia

Mediana 7 x 7 GPU, 5 Przejść

Mediana 7 x 7 GPU, 7 Przejść

Mediana 9 x 9 GPU, 1 Przejście

Kuwahara 5 x 5 GPU, 1 Przejście

Kuwahara 5 x 5 GPU, 10 Przejść

Kuwahara 11 x 11 GPU, 1 Przejście

0 37 500 75 000 112 500 150 000

12 870

11 560

4 400

141 350

77 330

56 290

33 270

14 240

86 790

45 310

5 380

42 540

39 820

36 020

22 505

mikrosekundy

R
oz

m
ia

r, 
R

od
za

j

Czas całkowity

Rys. 42: Przetwarzanie wielokrotne (multi-pass) - 3
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Transfery danych

W celu określenia możliwej do osiągnięcia przepustowości szyny danych, zostały 
przeprowadzone testy wydajnościowe pod tym kątem. Wyniki zawierają omówione w części 
poświęconej wydajności, zastosowanie Pixel Buffer Object (PBO).

ROZMIAR / RODZAJ TRANSFER Z CPU - GPU (MB/S) TRANSFER Z GPU - CPU (MB/S)

320 X 240

320 X 240 Z PBO

640 X 480

640 X 480 Z PBO

768 X 576

768 X 576 Z PBO

1024 X 768

1024 X 768 Z PBO

1680 X 1050

1680 X 1050 Z PBO

1 274 1 020

1 422 1 214

1 404 1 280

1 522 1 354

1 325 1 150

1 528 1 426

1 187 1 210

1 227 1 431

1 190 1 220

1 203 1 469

GeForce 8800 GT PCI-E 16X, Ubuntu Linux 8.04 x64, 2.66 C2D, 800MHz DDR2

Typ tekstury:	 	 	 GL_TEXTURE_RECTANGLE_NV
Format wewn:  	 	 	GL_RGBA8
Format zewn: 	  	 	GL_BGRA
Typ danych: 	  	 	GL_UNSIGNED_BYTE

320 x 240

320 x 240 z PBO

640 x 480

640 x 480 z PBO

768 x 576

768 x 576 z PBO

1024 x 768

1024 x 768 z PBO

1680 x 1050

1680 x 1050 z PBO
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Rys. 43: Transfer danych używając funkcji OpenGL
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Typy danych

Zastosowane typy danych w implementowanym algorytmie mają wpływ na wydajność, im 
większa precyzja, tym mniejsza będzie prędkość wykonania programu. Porównane zostały 3 typy 
danych dla filtru Kuwahary oraz przedstawione skutki niedostatecznej precyzji jaką w tym 
zastosowaniu oferuje typ danych ‘fixed’ (pomimo dużej wydajności).

Rys. 44: Nieprzetworzony obraz z kamery Rys. 45: Filtr Kuwahary 7 x 7 - obliczenia prze-
prowadzone na 32-bitowych liczbach typu float

Rys. 46: Filtr Kuwahary 7 x 7 - obliczenia prze-
prowadzone na 16-bitowych liczbach typu half

Rys. 47: Filtr Kuwahary 7 x 7 - obliczenia prze-
prowadzone na 12-bitowych liczbach typu fixed
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ROZMIAR HALF (16 
BITÓW) - SM 3

FLOAT (32 
BITY) - SM 3

HALF (16 BITÓW) - 
SM 4

FLOAT (32 
BITY) - SM 4

FIXED (12 BITÓW) 
- SM 3

3 X 3

5 X 5

7 X 7

11 X 11

15 X 15

1 030 1 030 1 040 1 050 1 010

1 550 1 570 1 450 1 540 1 450

2 650 2 700 52 110 53 510 1 940

9 920 10 550 155 860 159 320 3 140

184 300 191 740 339 020 348 130 6 120

Podane czasy dotyczą samych obliczeń GPU

3 x 3

5 x 5

7 x 7

11 x 11

15 x 15

1 4 13 48 174 632 2 297 8 345 30 314 110 117 400 000
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Rys. 48: Wpływ precyzji na wydajność

Profile kompilacji:

Ostatnim aspektem, dotyczącym Cg w wynikach wydajnościowych jest zastosowanie różnych 
profili sprzętowych. W poprzednich punktach umieszczane były już czasy przetwarzania oparte o 
wykorzystanie 2 profili - Shader Model 3 oraz Shader Model 4. Poniżej znajduje się analiza 
jeszcze jednego przypadku.
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Wydajność profili na przykładzie konwersji RGB - BGR i RGB - HSV:

PROFIL/RODZAJ RGB NA BGR RGB NA HSV

FP40 - SM 3

GP4FP - SM 4

235 240

305 298

RGB na BGR

RGB na HSV

0 77,5 155,0 232,5 310,0

298

305

240

235
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Rys. 49: Wpływ profilu kompilacji na wydajność

//struktura wyjściowa
struct Output {
half4 color : COLOR;
};

Output main(uniform samplerRECT cgtexture, half2 tex : TEXCOORD0) 
{

 //samplowanie tekstury w kolejności 3214 (BGRA)
half4 val = texRECT(cgtexture,tex).bgra;
 //deklaracja struktury wyjściowej
Output OUT;
 //przypisanie wartości wyjściowej
OUT.color = val;
 //koniec
return OUT;
}

Profil FP40 jest najniższym możliwym profilem dla powyższego programu ( z powodu dostępu 
do zmiennych za pomocą operatora bezpośredniego dostępu ‘.’);

KOD asemblera dla konwersji RGB na BGR ( dla profilu FP40 - Shader Model 3) - 
wykorzystanie zasoby: 2 instukcje, 1 rejestr tymczasowy typu half:

#pobranie wartości koloru z tekstury do rejestru H0
TEX   H0, f[TEX0], TEX0, RECT; 
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#przypisanie składowych rejestru H0 w kolejności 3214 do 
#rejestru wyjściowego o
MOVH  o[COLH], H0.zyxw; 
END

KOD dla profilu GP4FP ( GeForce 8 - Shader Model 4)

Program skompilowany za pomocą tego profilu nie wykorzystuje rejestru typu half odwołując się 
do pełnego rejestru typu float, co powoduje wolniejsze działanie programu, a także pochłonięcie 
w sumie 2 rejestrów typu half.

ATTRIB fragment_texcoord[] = { fragment.texcoord[0..0] };
TEMP R0;
TEMP RC, HC;
OUTPUT oCol = result.color;
TEX.F R0, fragment.texcoord[0], texture[0], RECT;
MOV.F oCol, R0.zyxw;
END

Przykład ten dowodzi tego, iż  większości przypadków najbardziej wydajnym profilem dla 
programów będzie najniższy z możliwych dla danego kodu. Wyższe profile sprzętowe 
zaprojektowane są, tak aby zwiększać elastyczność  i wygodę programowania kosztem 
optymalizacji wydajności. Np. profil SM 4 nie będzie rygorystycznie przestrzegać opcji 
kompilatora dotyczących rozwijania pętli lub instrukcji warunkowych.

Dodatkowe ograniczenia, które powodują, iż użycie niektórych profili jest niemożliwe 
(przykłady):

Mediana 9x9 - Shader Model 3.0
Komunikat kompilatora: limit 1024 instrukcji przekroczony

Mediana - Shader Model 2.0
Komunikat kompilatora: brak funkcji ‘min’ oraz ‘max’ dla profilu

Konwersja koloru - Shader Model 2.0
Komunikat kompilatora: Brak operacji ‘swizzle - .zyxw’
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CUDA

Porównanie czasów wykonywania filtru konwolucyjnego redukującego szum (Gauss) w 
zależności od implementacji (GPU/CPU), wykorzystania pamięci wspólnej jako pośredni etap 
przesyłu danych w przypadku GPU oraz różnego sprzętu zastosowanego do obliczeń.

ROZMIAR 
OBRAZU

GEFORCE 8800 
GT OBLICZENIA

GEFORCE 
8800 GT 
CAŁOŚĆ

GEFORCE 
8600M GT 

OBLICZENIA

GEFORCE 
8600M GT 
CAŁOŚĆ

32-BIT 2.2GHZ 
INTEL C2D

64-BIT 2.66GHZ 
INTEL C2D

4 X 4
8 X 8

16 X 16
32 X 32
64 X 64

128 X 128
256 X 256
512 X 512

1024 X 1024
2048 X 2048

21 75 61 176 14 10
22 76 62 181 17 12
24 78 65 197 44 13
25 81 68 203 59 30
31 111 88 262 213 109
52 217 189 529 818 397

143 658 584 1 548 3 145 1 652
511 2 407 2 145 5 764 12 662 6 587

1 969 8 175 8 393 20 840 50 757 26 757
8 215 33 405 33 143 75 532 209 384 107 857

Dla jądra o wielkości 5x5 Implementacja filtru oparta na separowanym przetwarzaniu w osi X i Y

4 x 4

8 x 8

16 x 16

32 x 32

64 x 64
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2048 x 2048
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GeForce 8800 GT obliczenia GeForce 8800 GT całość GeForce 8600M GT obliczenia
GeForce 8600M GT całość 32-bit 2.2GHz Intel C2D 64-bit 2.66GHz Intel C2D

Skala logarytmiczna

Rys. 50: Czasy przetwarzania filtrem konwolucyjnym o rozmiarze maski 5 x 5 i róznego rozmiaru obrazu
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ROZMIAR 
JĄDRA

GEFORCE 8800 GT GEFORCE 8600M GT 32-BIT 2.2GHZ INTEL C2D 64-BIT 2.66GHZ INTEL C2D

3 X 3
7 X 7

11 X 11

15 X 15

23 X 23

35 X 35

67 X 67

103 X 103

163 X 163

243 X 243

2 387 4 560 9 560 6 578
2 404 4 760 15 830 6 614

2 435 4 950 22 800 8 436

2 470 5 130 29 710 12 827

2 513 5 630 48 130 19 143

2 636 6 380 71 420 26 891

2 742 7 920 135 470 40 069

3 068 11 290 203 100 77 997

3 775 16 380 311 400 115 434

4 679 19 810 381 830 175 804

3 x 3

7 x 7

11 x 11

15 x 15

23 x 23

35 x 35

67 x 67

103 x 103

163 x 163

243 x 243
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GeForce 8800 GT GeForce 8600M GT
32-bit 2.2GHz Intel C2D 64-bit 2.66GHz Intel C2D

Rys. 51: Czasy przetwarzania filtrem konwolucyjnym o zmiennym rozmiarze maski dla obrazu 512 x 512, 
dla GPU czas = czas obliczeń + czas transferów
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GEFORCE 8800 GT vs 2.66GHz C2D
GEFORCE 8600M GT vs 2.66Ghz C2D

0

0,33

0,66

0,99

1,32

1,65

1,98

2,31

2,64

2,97

3,30

4 
x 4

8 
x 8

16
 x 

16

32
 x 

32

64
 x 

64

12
8 

x 1
28

25
6 

x 2
56

51
2 

x 5
12

10
24

 x 
10

24

20
48

 x 
20

48

Rys. 52: Stosunek szybkości konwolucyjnego przetwarzania (1/czas) obrazu GPU do CPU, w zależności 
od rozmiaru obrazu, wartość 1 oznacza równy czas przetwarzania, rozmiar maski filtru - 5 x 5

Rys. 52 przedstawia zależność pomiędzy czasem potrzebnym na wykonanie danej operacji przez 
CPU (OpenCV), a GPU (CUDA). Można zaobserwować, że dla niewielkich rozmiarów obrazu 
przetwarzanie za pomocą CPU jest szybsze - do wielkości ok. 64 x 64. W przypadku większych 
rozmiarów obrazu widoczna jest przewaga GPU.
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ROZMIAR 
JĄDRA

GEFORCE 
8800 GT

GEFORCE 
8600M GT

GEFORCE 
8800 GT OB-

LICZENIA

GEFORCE 
8600M GT 

OBLICZENIA

GEFORCE 8800 GT 
CZAS OBL/CZAS 

CAŁK

GEFORCE 8600M GT 
CZAS OBL/CZAS 

CAŁK

3 X 3

7 X 7

11 X 11

15 X 15

23 X 23

35 X 35

67 X 67

103 X 103

163 X 163

243 X 243

2 387 4 560 494 980 0,2070 0,2149

2 404 4 760 509 1 140 0,2117 0,2395

2 435 4 950 528 1 320 0,2168 0,2667

2 470 5 130 562 1 500 0,2275 0,2924

2 513 5 630 598 1 920 0,2380 0,3410

2 636 6 380 714 2 750 0,2709 0,4310

2 742 7 920 827 4 310 0,3016 0,5442

3 068 11 290 1 163 7 270 0,3791 0,6439

3 775 16 380 1 859 12 730 0,4925 0,7772

4 679 19 810 2 771 16 160 0,5922 0,8157

Dla obrazu o wielkości 512 x 512 pikseli

Implementacja filtru oparta na separowanym przetwarzaniu w osi X i Y
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Rys. 53: Czasy przetwarzania filtrem konwolucyjnym o zmiennym rozmiarze maski w zależności od 
sprzętu (automatyczny podział wątków na różną ilość procesorów)
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Pamięć wspólna

W tym punkcie przedstawione są wyniki wykorzystania pamięci wspólnej, jako 
charakterystycznej cechy CUDA. Jej zastosowanie w tym przypadku ograniczyło się do 
buforowania danych podczas odczytu (jednoczesny  odczyt) oraz zapisu (też jednoczesny dla 
wszystkich wątków), a efekty są już zauważalne. Dodatkowym elementem, który  tutaj został 
zaprezentowany jest zastosowanie własności tzw. separowalnych filtrów konwolucyjnych. Maska 
separowalnego filtru charakteryzuje się tym, ż e możliwe jest złożenie jej jako iloczyn dwóch 
innych jednowymiarowych macierzy. Pozwala to na podział na filtrowanie pionowe i filtrowanie 
poziome, tak ż e złożenie tych dwóch operacji daje ten sam efekt, który  daje jednoczesne 
filtrowanie w pionie i poziomie. Przykład - Filtr Gaussa:

Filtrowanie maską 3 x 3
1 2 1
2 4 2
1 2 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

Równoznaczne jest filtracji w pionie za pomocą maski 1 x 3 
1
2
1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

A następnie w poziomie maską 3 x 1 1 2 1[ ]

To co jest najważniejsze, przy tego rodzaju zabiegu, to, ż e dla dwuwymiarowej maski o 
wymiarach m x n, po rozdzieleniu na filtrowanie pionowe i poziome, następuje redukcja ilości 
potrzebnych odczytów z pamięci, mnożeń i dodawań z liczby m*n do m+n. W CUDA 
realizowane jest to za pomocą techniki analogicznej do Multi-Pass w Cg. Zdefiniowane są dwie 
funkcje przetwarzające tj. Gauss_Y filtrująca w pionie oraz Gauss_X filtrująca w poziomie, 
funkcja Gauss_Y przyjmuje jako źródło danych obraz wejściowy, natomiast funkcja Gauss_X na 
wejściu dostaje obraz będący wynikiem przetwarzania przez Gauss_Y, po czym wynik jej 
działania zwrócony jest do CPU. Wyniki zaprezentowanego podejścia obrazują dużą przewagę 
przy rozmiarach filtra większych niż 5x5 i stanowi to kolejny przykład znacznie większej 
efektywności GPU w przypadku wielokrotnego przetwarzania, zamiast wykonania pojedynczej 
operacji.

Użyte oznaczenia w Tabeli 5 oraz rys. 54:

Normal - standardowe dwuwymiarowe filtrowanie konwolucyjne

Separable - jednowymiarowe filtrowanie konwolucyjne w pionie, a następnie w poziomie

Shared - wykorzystanie pamięci podręcznej w celu jednoczesnego odczytu i zapisu z/do pamięci.
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CZAS PRZETWARZANIA OBRAZU ZA POMOC! RÓ"NYCH IMPLEMENTACJI FILTRU 
KONWOLUCYJNEGO - CUDA (MIKROSEKUNDY)

ROZMIAR DANYCH TRANSFER 
CPU - GPU

OBLICZENIA TRANSFER 
GPU - CPU

SUMA

3 X 3 CPU NORMAL

3 X 3 CPU SEPARABLE

3 X 3 GPU NORMAL

3 X 3 GPU SEPARABLE

3 X 3 GPU SEPARABLE SHARED

5 X 5 CPU NORMAL

5 X 5 CPU SEPARABLE

5 X 5 GPU NORMAL

5 X 5 GPU SEPARABLE

5 X 5 GPU SEPARABLE SHARED

7 X 7 CPU NORMAL

7 X 7 CPU SEPARABLE

7 X 7 GPU NORMAL

7 X 7 GPU SEPARABLE

7 X 7 GPU SEPARABLE SHARED

9 X 9 CPU NORMAL

9 X 9 CPU SEPARABLE

9 X 9 GPU NORMAL

9 X 9 GPU SEPARABLE

9 X 9 GPU SEPARABLE SHARED

11 X 11 CPU NORMAL

11 X 11 CPU SEPARABLE

11 X 11 GPU NORMAL

11 X 11 GPU SEPARABLE

11 X 11 GPU SEPARABLE SHARED

15 X 15 CPU NORMAL

15 X 15 CPU SEPARABLE

15 X 15 GPU NORMAL

15 X 15 GPU SEPARABLE

15 X 15 GPU SEPARABLE SHARED

21 X 21 CPU NORMAL

21 X 21 CPU SEPARABLE

21 X 21 GPU NORMAL

21 X 21 GPU SEPARABLE

21 X 21 GPU SEPARABLE SHARED

49 X 49 CPU NORMAL

49 X 49 CPU SEPARABLE

49 X 49 GPU NORMAL

49 X 49 GPU SEPARABLE

49 X 49 GPU SEPARABLE SHARED

- 8!895 - 8!895

- 10!851 - 10!851

1!210 796 1!444 2!006

1!210 1!168 1!444 2!378

1!210 700 1!444 1!910

- 17!431 - 17!431

- 13!219 - 13!219

1!210 1!049 1!444 2!259

1!210 1!217 1!444 2!427

1!210 729 1!444 1!939

- 26!617 - 26!617

- 15!698 - 15!698

1!210 1!469 1!444 2!679

1!210 1!250 1!444 2!460

1!210 809 1!444 2!019

- 39!642 - 39!642

- 18!156 - 18!156

1!210 2!010 1!444 3!220

1!210 1!298 1!444 2!508

1!210 859 1!444 2!069

- 55!147 - 55!147

- 20!083 - 20!083

1!210 2!768 1!444 3!978

1!210 1!418 1!444 2!628

1!210 862 1!444 2!072

- 94!628 - 94!628

- 23!041 - 23!041

1!210 4!506 1!444 5!716

1!210 1!482 1!444 2!692

1!210 977 1!444 2!187

- 238!603 - 238!603

- 30!786 - 30!786

1!210 8!334 1!444 9!544

1!210 1!806 1!444 3!016

1!210 1!041 1!444 2!251

- 875!780 - 875!780

- 50!294 - 50!294

1!210 41!523 1!444 42!733

1!210 2!440 1!444 3!650

1!210 1!637 1!444 2!847

GPU = GeForce 8800 GT

CPU - 2.66GHz C2D 64-bit

Obraz o wielko"ci 768x576

Skala logarytmiczna

Tabela 5: Czasy przetwarzania filtrem konwolucyjnym o zmiennym rozmiarze maski w zależności od 
implementacji
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3 x 3 CPU NORMAL

3 x 3 CPU SEPARABLE

3 x 3 GPU NORMAL

3 x 3 GPU SEPARABLE

3 x 3 GPU SEPARABLE SHARED

5 x 5 CPU NORMAL

5 x 5 CPU SEPARABLE

5 x 5 GPU NORMAL

5 x 5 GPU SEPARABLE

5 x 5 GPU SEPARABLE SHARED

7 x 7 CPU NORMAL

7 x 7 CPU SEPARABLE

7 x 7 GPU NORMAL

7 x 7 GPU SEPARABLE

7 x 7 GPU SEPARABLE SHARED

9 x 9 CPU NORMAL

9 x 9 CPU SEPARABLE

9 x 9 GPU NORMAL

9 x 9 GPU SEPARABLE

9 x 9 GPU SEPARABLE SHARED

11 x 11 CPU NORMAL

11 x 11 CPU SEPARABLE

11 x 11 GPU NORMAL

11 x 11 GPU SEPARABLE

11 x 11 GPU SEPARABLE SHARED

15 x 15 CPU NORMAL

15 x 15 CPU SEPARABLE

15 x 15 GPU NORMAL

15 x 15 GPU SEPARABLE

15 x 15 GPU SEPARABLE SHARED

21 X 21 CPU NORMAL

21 X 21 CPU SEPARABLE

21 X 21 GPU NORMAL

21 X 21 GPU SEPARABLE

21 X 21 GPU SEPARABLE SHARED

49 X 49 CPU NORMAL

49 X 49 CPU SEPARABLE

49 X 49 GPU NORMAL

49 X 49 GPU SEPARABLE

49 X 49 GPU SEPARABLE SHARED

1 31 949 29!220 900!000

2!847

3!650

42!733

50!294

875!780

2!251

3!016

9!544

30!786

238!603

2!187

2!692
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23!041

94!628
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2!628
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1!939
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Skala logarytmiczna

Rys. 54: Czasy przetwarzania filtrem konwolucyjnym o zmiennym rozmiarze maski dla obrazu 768 x 576 
w zależności od implementacji
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Przepustowość pamięci w CUDA

Poniżej zaprezentowane zostały wyniki testów mających określić rzeczywistą przepustowość 
pamięci, jaka jest  dostępna przy wykonywaniu programu w CUDA. Można zaobserwować, że 
wydajność CUDA pod tym względem jest wyższa niż  w przypadku transferów z użyciem 
OpenGL.

Została również podana przepustowość dla transferów wewnętrznych, która jest  bardzo istotna w 
tym przypadku, ponieważ określa wydajność przy dostępie do pamięci globalnej. 

ROZMIAR DANYCH CPU-GPU GPU-CPU WEWN. TRANSFER 
GPU-GPU

50 KB

100 KB

200 KB

400 KB

800 KB

1.6 MB

3.2 MB

5 MB

16 MB

32 MB

1 152 840 11 764

1 400 956 17 699

1 551 989 25 974

1 661 1 041 33 195

1 716 1 064 39 702

1 948 1 224 43 360

2 152 1 237 45 812

2 197 1 334 45 866

2 078 1 594 46 036

2 134 1 582 46 845

GeForce 8800 GT PCI-E 16X, Ubuntu Linux 8.04 x64, 2.66 C2D, 800MHz DDR2
CPU-GPU (Host to Device)
GPU-CPU (Device to Host)
GPU-GPU (Device to Device)
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Rys. 55: Transfery danych w CUDA
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Integracja z systemem MRROC++

 W celu praktycznego wykorzystania wydajności GPU, przetwarzanie wykonywane za 
pomocą biblioteki CUDA zostało zintegrowane z systemem MRROC++ [33]. Należy w tym 
momencie zauważyć również, iż wybór CUDA jest  zdeterminowany łatwości ą integracji tej 
biblioteki z istniejącym kodem C/C++. W przypadku Cg, konieczne byłoby dołączenie biblioteki 
OpenGL, co mogłoby okazać się kłopotliwe, chociażby ze względu na konieczność inicjalizacji 
kontekstu OpenGL i utworzenia dodatkowego okna (glutWindow). Warstwą pośredniczącą 
pomiędzy CUDA oraz MRROC++ jest struktura ramowa cvFraDIA102 . Została ona 
zaprojektowana w celu stworzenia uniwersalnej platformy, standaryzującej pracę osób 
zajmujących się przetwarzaniem obrazu w Zespole Sterowania Robotów i Systemów 
Rozpoznających. cvFraDIA może działać jako samodzielna aplikacja umożliwiając weryfikację 
algorytmów. Opierając się w dużej mierze na bibliotece OpenCV, zwalnia programistę z 
konieczności implementacji cyklicznego pobierania obrazu z kamery lub innego źródł a (plik 
wideo, obraz nieruchomy). Z drugiej strony, może również  pełnić rolę czujnika wirtualnego w 
systemie MRROC++. Komunikacja pomiędzy  tym systemem, a cvFraDIA została 
zaimplementowana przy użyciu mechanizmu gniazdek (sockets).

 W ramach biblioteki cvFraDIA implementowane są tzw. zadania, które dzielą się na dwie 
części - właściwy algorytm przetwarzania oraz ewentualny interfejs użytkownika, za pomocą 
którego można konfigurować działanie algorytmu. Każde zadanie zawiera się w oddzielnym 
module (np. biblioteki współdzielone SO103 w przypadku systemu Linux, biblioteki DLL104  w 
przypadku systemu MS Windows). Aplikacja zbudowana za pomocą struktury ramowej cvFradia 
składa się z części stałej zwanej powłoką, która jest niezmienna dla wszystkich zadań oraz z 
części wymiennej zwanej jądrem, charakterystycznej dla danego zadania. Tworząc konkretne 
zadanie do wykonania, należy zaprogramować jądro, co odbywa się poprzez implementację 
dwóch klas specyficznych dla zadania, dziedziczących odpowiednio po klasach bazowych 
Base_TaskPanel (GUI - panel użytkownika) oraz Base_ImageProcessor (algorytm 
przetwarzający). Base_ImageProcessor jest abstrakcyjną klasą bazową, z której wywiedziona 
musi być klasa konkretnego procesora w każdej bibliotece współdzielonej. Jedyną metodą, którą 
klasa dziedzicząca musi przedefiniować, jest process(), odpowiedzialna za realizację danego 
algorytmu przetwarzania obrazu. Dodatkowo w konstruktorze tej klasy zawarte mogą być 
procedury inicjalizujące proces przetwarzania, a w desktruktorze zwolnienie wcześniej 
wykorzystywanych zasobów. Dodatkowo wykorzystywana w tym przypadku jest przeciążona 
wirtualna metoda initialize()  dziedziczona z klasy bazowej, pozwalająca na inicjalizację zasobów 
CUDA.
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W celu implementacji przetwarzania za pomocą CUDA w ramach klasy potomnej dla klasy 
Base_ImageProcessor, odbywa się zatem według następującego schematu:

Konstruktor - Inicjalizacja OpenCV

• Inicjalizacja struktur przechowujących obraz po stronie CPU (IplImage) - dla obrazu 
wynikowego oraz pośrednich, służących do przechowywania tymczasowego

Metoda initialize() - Inicjalizacja CUDA

• Sprawdzenie obecności odpowiedniego GPU
• Alokacja pamięci GPU dla danych przesyłanych i przetwarzanych

Metoda process() - Przetwarzanie CUDA

• Przesłanie zadanego obrazu do pamięci GPU
• Przetworzenie obrazu
• Odczyt przetworzonego obrazu z pamięci GPU
• Synchronizacja (oczekiwanie na zakończenie wszystkich wątków CUDA)
• Ewentualne wyświetlenie obrazu przetworzonego 

Destruktor - zwolnienie zasobów OpenCV oraz CUDA

• Zwolnienie obszaru pamięci zaalokowanej wcześniej w GPU oraz ewentualnie innych 
zajmowanych zasobów

W celu zwiększenia przejrzystości kodu, wszystkie funkcje CUDA zostały wyodrębnione i 
zawarte w oddzielnym pliku (generalnie przyjmuje się to jako jeden z wzorców programowania 
CUDA) o rozszerzeniu .cu. Pozwala to na kompilację kodu klasy implementującej przetwarzanie 
w ten sam sposób, w jaki byłaby kompilowana bez użycia CUDA (np. za pomocą kompilatora 
g++). Natomiast plik .cu kompilowany jest do postaci pośredniej (plik .o) przy pomocy 
kompilatora CUDA (nvcc), a następnie dołączany (linkowany) jest  podczas finalnego etapu 
kompilacji biblioteki współdzielonej. Takie modularne programowanie pozwala na łatwe 
modyfikacje filtrów przetwarzających obraz. W Dodatku B znajdują się fragmenty  kodu 
odpowiadające za inicjalizację i przetwarzanie obrazów przy pomocy CUDA w cvFraDIA. 
Przetwarzanie obrazu w CUDA zaimplementowane zawarte zostało jako zadanie KR_CUDA z 
odpowiednimi klasami implementującymi panel użytkownika oraz realizację przetwarzania, tj.

• KR_CUDA_TaskPanel
• KR_CUDA_ImageProcessor
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Rys. 56: Okno panelu użytkownika oraz okno podglądu przetwarzanego obrazu w cvFraDIA

Rys. 56 przedstawia panel użytkownika dla zadania KR_CUDA. Użytkownik ma możliwość 
wyboru rodzaju przetwarzania (CUDA/OpenCV) oraz rodzaju filtrowania (poszczególne filtry 
można ze sobą łączyć):

• Kuwahara - filtr Kuwahary (medianowy w przypadku OpenCV),  redukcja zaszumienia obrazu
• Edge - filtr Sobela wykrywający krawędzie
• Convolution 5x5 - filtr konwolucyjny o definiowalnej masce (Rys. 56 przedstawia filtrowania z 

maską Gaussa)

Każda z tych operacji przetwarzających za pomocą GPU zaimplementowana została jako 
oddzielny program/kernel w pliku CV_CUDA.cu. Informacje zawarte w panelu użytkownika 
pozwalają zaobserwować różnice w szybkości filtrowania obrazu pomiędzy  CPU i GPU. 
Możliwy jest także ciągły podgląd efektów przetwarzania w oknie (rys. 56)
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Wnioski

Wydajność

Na wstępie warto podkreślić, iż generalnie trudno jest porównywać bezpośrednie szybkości 
działania programów wykorzystujących GPU i CPU jednocześnie oraz tych niewykorzystujących 
GPU podczas przetwarzania. Architektura procesorów graficznych jest  zupełnie inna od tej 
znanej z CPU i z tego powodu odpowiednia i wydajna implementacja dla jednej i drugiej 
powinna być także zupełnie inna. Każde zastosowanie GPU wymaga odrębnej analizy i w 
gruncie rzeczy, należałoby porównywać najlepszą znaną implementację danego algorytmu na 
CPU oraz na GPU. Pomimo bardzo dużej mocy obliczeniowej drzemiącej w GPU, efektywne jej 
wykorzystanie nie jest takie proste jak podczas programowania sekwencyjnego CPU. Nieraz 
zdarza się, iż pierwsza, naiwna implementacja algorytmu przeniesionego z CPU na GPU jest 
nawet kilkadziesiąt  razy wolniejsza niż wersja później zoptymalizowana. Natomiast odrębnym 
aspektem jest  sam efekt jaki ma być osiągnięty oraz cel w jakim GPU jest wykorzystywane. W 
niektórych zastosowaniach widoczna jest przewaga CPU, zwłaszcza w przypadku bardzo 
drobnych operacji, gdzie czas przetworzenia jest dużo krótszy  niż czas przesłania danych do 
GPU i odebrania. Istnieją również algorytmy, których efektywna implementacja na GPU jest 
sporym wyzwaniem i możliwym tematem odrębnej pracy  (np. mediana, wymagająca sortowania i 
wielu operacji niebezpośredniego zapisu/odczytu). CPU radzi sobie lepiej w przypadku 
niektórych implementacji, przynajmniej w ramach testowanych algorytmów. Faktem natomiast 
jest to, iż po niewielkiej optymalizacji kodu, GPU wykonuje większość operacji, które były 
testowane co najmniej tak szybko jak CPU, a w wielu przypadkach zaobserwowane były wzrosty 
szybkości dochodzące do kilkunastu razy (szczególnie w przypadku dużych obrazów), np. dla 
wielokrotnego filtrowania w Cg lub separowalnego filtru konwolucyjnego wykorzystującego 
pamięć podręczną w CUDA. Warto dodatkowo zwrócić uwagę na fakt dużej wydajności CUDA 
w dziedzinie transferów danych do i z GPU, co można wytłumaczyć dedykowaniu tej biblioteki 
GPGPU (oraz sprzętu, czyli kart graficznych opartych o procesory G80105 i nowsze).

Tak samo trudno jest porównać wprost wydajność Cg oraz CUDA. W jednych zastosowaniach 
wydajność programu skompilowanego z postaci kodu Cg będzie większa niż   wydajność 
bezpośrednio przeniesionego algorytmu do CUDA. Pomimo tego, możliwości implementacyjne, 
konfiguracyjne i optymalizacyjne CUDA są znacznie większe, w wyniku czego efektywna wersja 
algorytmu dla Cg może znacznie różnić się od najlepszej implementacji dla CUDA. Rozdziały 
dotyczące wydajności zarówno dla aplikacji wspomaganych przez Cg jak i CUDA pokazują, że 
efektywne programowanie GPU jest sztuką, nieodpowiednio programowane mogą wykonywać 
obliczenia wolniej niż CPU. Natomiast oferują ogromną wydajność dla algorytmów 
implementowanych ze świadomością specyficznej architektury tego sprzętu.
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Możliwości
 

Przeprowadzone badania oraz implementacje algorytmów dowodzą, iż GPU przestało być 
urządzeniem przetwarzającym jedynie wierzchołki wielokątów oraz piksele w kontekście 
renderowania realistycznie wyglądającej grafiki trójwymiarowej. Pomimo, ż e opisywane w tej 
pracy  zastosowanie GPU jest blisko związane z przetwarzaniem grafiki, to klasyfikowane jest już 
do dziedziny GPGPU, chociażby z powodu nienaturalnego w przypadku rysowania scen 
trójwymiarowych odczytowi danych z powrotem do pamięci CPU. Bardziej ogólnym 
przypadkiem użycia jest oczywiście traktowanie tekstur jako tablic z danymi, które niekoniecznie 
muszą zawierać obrazy. Szczególnie CUDA oferuje tutaj dużą łatwo ść w programowaniu,  
pozwalając m.in. na definiowanie wielu typów tablicowych i dostęp do danych nie tylko za 
pomocą typów próbkujących tekstury, jak to ma miejsce w języku Cg (typy sampler*). 
Dodatkowym argumentem przemawiającym za CUDA, są wspomniane wcześniej transfery 
danych, które zostały w znacznym stopniu uproszczone w stosunku do OpenGL/Cg.

Sądząc po dotychczasowym tempie rozwoju GPGPU, można stwierdzić, że niedługo biblioteki 
takie jak CUDA będą oferowały pełnię możliwości dostępnych przy programowaniu CPU. 
Głównie dotyczy  to ograniczeń jakie wprowadzone są ze względu na architekturę GPU, takich 
jak brak możliwości rekurencyjnych wywołań, ‘emulowanie’ pętli i kodu wykonywanego 
warunkowo. Pod tym względem CPU nadal ma przewagę.

Podsumowanie

W pracy tej starano się przedstawić metody przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym, 
wykorzystując do tego celu GPU, czyli procesor karty  graficznej. Opis zastosowań opiera się na 
dwóch podejściach do programowania GPU. Jednym z nich jest tradycyjny model bazujący  na 
bibliotece OpenGL oraz języku programowania shaderów Cg, natomiast druga metoda 
wykorzystuje bardziej nowatorską technologię jaką jest architektura GPU serii GeForce 8 i 9 oraz 
CUDA. W przypadku użycia obu tych metod zaobserwowano znaczący wzrost szybkości 
przeprowadzanych na obrazie operacji w stosunku do algorytmów programowanych dla CPU. W 
najbliższej przyszłości należy się spodziewać jeszcze większej różnicy, w związku z większym 
przyrostem mocy  obliczeniowej GPU w stosunku do CPU w określonym przedziale czasowym. 
Coraz głośniej mówi się także obecnie o połączeniu CPU i GPU w ramach jednego układu, tak, 
że GPU faktycznie stanie się koprocesorem. Wybór pomiędzy CUDA oraz Cg zależy ściśle od 
konkretnego zastosowania. Jednak patrząc perspektywicznie można stwierdzić, ż e lepszym 
rozwiązaniem w przypadku operacji związanych z przetwarzaniem obrazu jest CUDA. Po 
pierwsze dlatego, że umożliwia zaprogramowanie znacznie bardziej skomplikowanych 
algorytmów niż w Cg (generalnie oferując możliwości zbliżone do programowania CPU) i 
wykorzystuje nowoczesną architekturę GPU. Ponadto zoptymalizowany kod dla CUDA jest 
porównywalny pod względem prędkości wykonania lub nawet szybszy niż kod Cg (przykład: 
transfer danych CPU-GPU-CPU). Platforma ta stając się coraz bardziej popularną, zapewnia 
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także stałe wsparcie ze strony producenta i jej rozwój. Dodatkowym plusem CUDA jest 
uniezależnienie od jakiegokolwiek API graficznego i dedykowanie GPGPU. 

Powodzeniem zakończyło się włączenie przetwarzania za pomocą GPU/CUDA w system 
MRROC++, korzystając w tym przypadku z biblioteki cvFraDIA. Daje to możliwość dalszej 
pracy  z GPU w ramach potrzeb Zespołu Sterowania Robotów i Systemów Rozpoznających. 
Podsumowując, w przyszłych pracach związanych z przetwarzaniem obrazów oraz w ogólności 
danych przez GPU, lepszym rozwiązaniem niż proceduralne programowanie programów 
shaderów jest biblioteka CUDA lub inne, podobne rozwiązanie dla GPU innych niż  produkty 
firmy NVIDIA.

Poniższe zestawienie prezentuje zaobserwowane cechy obu testowanych rozwiązań:

CUDA

Zalety:

• Oferuje prosty model rozdzielania zadań na wątki, większość operacji wykonywanych jest 
automatycznie przez CUDA

• Wykorzystuje pamięć podręczną/wspólną pozwalającą na komunikację pomiędzy grupami 
wątków

• Zapewnia większą wydajność w przesyłaniu danych pomiędzy GPU, a CPU niż OpenGL
• Możliwość dowolnego dostępu do pamięci (scatter/gather)
• Prosty  model programistyczny - C dla GPU, nie wymaga dużej ilości specyficznej wiedzy 

w przeciwieństwie do OpenGL i Cg dla prostych programów, pozwala to na łatwy początek 
przy programowaniu CUDA

• Asynchroniczność wywołań, możliwość równoległego wykorzystania mocy obliczeniowej 
CPU i GPU

• Zaprojektowane dla GPGPU - wszystkie potrzebne operacje są zawarte w modularnych 
funkcjach, np. przesyłanie danych CPU-GPU

• Pełne wsparcie dla trybu SLI opartego o wiele GPU, możliwość podziału kontroli GPU 
konkretnemu procesorowi lub rdzeniowi CPU

• Posiada biblioteki matematyczne zoptymalizowane dla GPU (CUFFT, CUBLAS)
• CUDA już teraz jest standardem, aplikacje będą kompatybilne dla nowszych wersji i GPU
• Programowane GPU może opierać się jedynie na CUDA, nie są wymagane ż adne inne 

biblioteki, łatwa integracja z istniejącymi aplikacjami/bibliotekami C/C++, np.  cvFraDIA
• Możliwe połączenie z OpenGL i Direct3D - w przypadku przetwarzania obrazu czasem 

przydatne
• Biblioteka dostępna jest dla Windows, Linux i Mac OS X
• GPU obsługujące CUDA dostępne dla laptopów, komputerów stacjonarnych, serwerów, 

stacji roboczych
• Darmowe oprogramowanie
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• CUDA jest standardem, każde GPU serii GeForce 8 lub nowsze uruchomi kod CUDA. Brak 
problemów związanych z kompatybilnością - jedna firma tworzy sprzęt, sterownik i 
oprogramowanie.

• Powstają moduły pozwalające na integracje w innymi aplikacjami, np. z MATLABem

Wady:

• Wymaga w miarę nowego (produkowanego po 2006 roku) GPU firmy NVIDIA - Brak 
profili kompilacji dla różnych modeli GPU

• Wydajność prostych programów niewykorzystujących pamięci podręcznej i innych zalet 
CUDA będzie wyższa korzystając jedynie z OpenGL i Cg, zwłaszcza dla niższych profili - 
implementacje przenoszone ‘wprost’ na CUDA z Cg są wolniejsze niż kompilowane przy 
użyciu profilu SM 4.

• Brak typów half oraz fixed wymusza stosowanie wolniejszego w obliczeniach typu float, 
tam gdzie możliwa jest niższa precyzja obliczeń

• Efektywne programowanie w CUDA wymaga szczegółowej wiedzy dotyczącej architektury 
GPU oraz konieczności konfiguracji uruchomienia programu

OpenGL + Cg

Zalety:

• Prosty model wykonania programu
• Duża wydajność kodu/kompilatora
• Możliwość ‘ręcznej’ optymalizacji kodu asemblera
• Dostępne dla Windows, Linux, Mac OS X, Solaris
• Obsługiwane niemal wszystkie obecnie dostępne GPU, dzięki różnym profilom kompilacji 
• Cg i OpenGL to standardy, programy raz napisane w Cg i oparte na OpenGL, będą działały 

wszędzie tam, gdzie jest OpenGL i Cg
• Dużo literatury i przykładów programów dostępnych jest zarówno do Cg jak i dla OpenGL

Wady:

• Stosunkowo małe możliwości, ograniczenia związane z brakiem możliwości zapisu danych 
w dowolne miejsce, bardziej skomplikowane algorytmy wymagałyby  wielu przejść różnych 
programów i pośrednich zapisów wyniku do tekstury

• Brak komunikacji pomiędzy programami/shaderami. W związku z tym nieefektywne stają 
się np. algorytmy liczące sumy elementów z dużego obszaru tekstury.
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• Nie zawsze jasne zasady zachowania dużej wydajności kodu. Dużo profili i typów tworzy 
mnóstwo możliwych kombinacji, dla których czas wykonania nie jest zawsze 
przewidywalny - np. dla profilu SM 4 filtr medianowy  5 x 5 jest wykonywany szybciej niż 
dla SM 3, w przeciwieństwie do innych rozmiarów tego filtru. Czasami funkcje 
biblioteczne wykonywane są dłużej, niż ‘ręczna’ implementacja.

• Skomplikowane i nie zawsze poprawnie działające szybkie przesyłanie danych pomiędzy 
CPU, a GPU w OpenGL - działanie odpowiednich rozszerzeń OpenGL zależy w dużym 
stopniu od sterownika karty graficznej. Aby zachować dużą wydajność wymagana jest 
konieczność znajomości dokładnego formatu przechowywania piksela w systemie i GPU

• Przetwarzanie obrazu za pomocą Cg wymusza inicjalizowanie kontekstu OpenGL/GLUT, 
co niekiedy może być niewykonalne lub trudne w przypadku próby  podłączenia się do 
istniejących już aplikacji (m.in. powód wyboru CUDA przy integracji z MRROC++)

• Mimo, iż dostępne są warunkowe wywołania, to są one bardzo wolne, zazwyczaj należy 
‘ręcznie’ rozwinąć kod w celu uniknięcia kodu warunkowego

• Długość kodu jest ograniczona
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DODATEK A - Słownik skrótów i terminów
ALU - Arithmetic Logic Unit, jednostka do obliczeń arytmetyczno-logicznych
Blok (Block) - zbiór wątków (Threads) w CUDA
Cel Renderowania (Render Target) - określa miejsce gdzie ma zostać wysłany wynik obliczeń 
wykonanych przez GPU, domyślnie jest to ekran (Frame Buffer), w GPGPU zazwyczaj celem 
renderowania są tekstury/pamięć. Określenie to jest częściej używane w kontekście Direct3D, niż 
OpenGL.
Cg (Cg Toolkit) - C for graphics, język programowania GPU zdefiniowany przez firmę NVIDIA
Cgc - kompilator dla języka Cg
CUDA - Compute Unified Device Architecture, technologia GPGPU opracowana przez firmę NVIDIA 
rozszerzająca możliwości języka C o programowanie GPU, jednocześnie automatyzując proces podziału 
programu na wątki.
Device - w nazewnictwie CUDA oznacza GPU, urządzenie
Direct3D - część biblioteki DirectX zajmująca się wyświetlaniem grafiki trójwymiarowej. Pozwala na 
zaawansowany, niskopoziomowy dostęp do karty graficznej
DirectX - to tzw. API, zestaw funkcji wspomagających generowanie grafiki (dwu i trójwymiarowej), 
dźwięku oraz innych zadań związanych zwykle z grami i innymi aplikacjami multimedialnymi
FBO - Frame Buffer Object - jest to rozszerzenie biblioteki OpenGL, pozwalające na renderowanie bez 
wyświetlania wyniku na ekranie (off-screen rendering), w szczególności na renderowanie do tekstury.
Fragment = Pixel
Fragment Shader = Pixel Shader
FLOP - FLoating Point OPeration - operacja zmiennoprzecinkowa
FMAD - Floating Multiply-Add - operacja zmiennoprzecinkowego dodawania, mnożenia lub dodawania i 
mnożenia
Gather - operacja niekolejnego odczytu z pamięci
GDI (Graphics Device Interface) - jeden z podstawowych komponentów interfejsu użytkownika w 
Microsoft Windows.
Geometry Shader - jest programowalną jednostką odpowiadającą za przetwarzanie zbiorów 
wierzchołków (figur, prymitywów) w celu transformacji w inną figurę geometryczną (np. zmiana liczby 
wierzchołków)
GLEW (OpenGL Extension Wrangler) - biblioteka służąca do sprawdzania wsparcia sprzętowego dla 
rozszerzeń OpenGL
GLUT (OpenGL Utility Toolkit) - biblioteka udostępniająca m.in. system okienkowy dla OpenGL
GPGPU (General-purpose computing on graphics processing units) = GPGP = GP² - technika używania 
GPU do obliczeń wykonywanych typowo przez CPU, niezwiązanych ściśle z przetwarzaniem grafiki 3D
GPU - Graphics Processing Unit, procesor danych znajdujący się w karcie graficznej
Grid = Siatka 
GUI (Graphical User Interface) - Graficzny interfejs użytkownika, często nazywany też środowiskiem 
graficznym
HAL (Hardware Abstraction Layer) - warstwa abstrakcji sprzętowej, łączy warstwę ściśle sprzętową z 
warstwą oprogramowania w celu ukrycia różnic w architekturze sprzętowej widzianej z poziomu systemu 
operacyjnego
HLSL (High Level Shading Language) - język programowania GPU opracowany przez firmę Microsoft, 
część Direct3D, bardzo podobny do Cg
Host - w nazewnictwie CUDA oznacza CPU
HPC (High Performance Computing) - obliczenia wysokiej wydajności
Kernel - w nazewnictwie GPGPU oznacza najmniejszy dający się wydzielić program, którego 
uruchomienie jest powtarzane dla każdego elementu wejściowego
LUT - LookUp Table
MAD (MADD) - Multiply-Add - - operacja dodawania, mnożenia lub dodawania i mnożenia
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Multi-Pass - technika polegająca na wielokrotnym przetworzeniu danych pomiędzy przesłaniem ich do 
GPU i odbiorem wyniku
Multiprocesor - autonomiczna grupa procesorów, np. 8 dla GeForce serii 8
NVCC - kompilator CUDA
OpenCV (Open Computer Vision) jest biblioteką, funkcji wykorzystywanych podczas obróbki obrazu, 
udostępnioną w wersji źródłowej i zapoczątkowaną przez firmę Intel, zooptymalizowaną pod kątem 
procesorów tej firmy. Główny nacisk położony jest na przetwarzanie w czasie rzeczywistym.
OpenGL (Open Graphics Library) - specyfikacja uniwersalnego API do generowania grafiki, – biblioteka 
utworzona przez firmę Silicon Graphics w 1992 roku, opengl.org
PBO (Pixel Buffer Object) - rozszerzenie OpenGL, umożliwiające szybsze, asynchroniczne 
transferowanie danych 
PDC (Parallel Data Cache) - pamięć podręczna w GPU serii GeForce 8, wykorzystywana m.in. przez 
CUDA w celu komunikacji wątków wewnątrz pojedynczego bloku
Pixel Shader - jest programowalną jednostką odpowiadającą za obliczanie koloru pikseli
Pipeline = Potok
Poligon - wielokąt, podstawowa figura geometryczna w grafice 3D
Raster - reprezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli
Rasteryzacja - w grafice komputerowej działanie polegające na jak najwierniejszym przedstawieniu 
płaskiej figury geometrycznej na urządzeniu rastrowym, dysponującym skończoną rozdzielczością. 
Rasteryzacji mogą podlegać krzywe: odcinki, okręgi, elipsy, etc.
Renderowanie (rendering) - oznacza prezentowanie informacji zawartych w dokumencie elektronicznym 
dokonywane w formie najbardziej właściwej dla danego środowiska, np. jako obraz
Render Target = Cel renderowania
Sampler - typ danych w języku Cg służący do próbkowania (samplowania) wartości w teksturze na 
podstawie współrzędnych elementu
Scatter - operacja niekolejnego zapisu do pamięci
SFU (Special Function Unit) - jednostki wspomagające obliczenia wykonywane przez ALU w GPU, 
obsługują matematyczne instrukcje asemblera, np. sin, cos
Shader Model (SM) - standard specyfikujący zestaw instrukcji (ISA - instruction set architecture) jaki musi 
być obsługiwany przez GPU w celu zgodności z jego odpowiednią wersją
Siatka - zbiór bloków w CUDA, siatka -> kernel
SLI (Scan Line Interleave/Scalable Link Interface) - technologia opracowana przez firmę NVIDIA, 
pozwalająca na łączenie wielu GPU w celu równoległego przetwarzania
Stream Processor (SP, Thread Processor) - procesor strumieniowy
Streaming Multiprocessor (SM) - multiprocesor strumieniowy
Swizzle - operacja bezpośredniego dostępu do elementów wektora, polega na konwersji referencji 
bazującej na nazwie albo pozycji na referencję przez bezpośredni wskaźnik, można spotkać tłumaczenie 
jako ‘Operator zamiany składowych’
Teksel (Texel - Texture element) - w grafice komputerowej najmniejszy punkt tekstury, który jest 
wyświetlany na ekranie.
Tekstura - najczęściej obraz dwuwymiarowy, w ogólności wielowymiarowa (min. jednowymiarowa) tablica 
danych
Thread = Wątek
T&L (Texture & Lighting) - termin odnoszący się do operacji związanych z przetwarzaniem grafiki 3D,
polegających na trasformacji współrzędnych punktów w przestrzeni 3D oraz obliczaniu koloru obiektów, 
będących w polu działania wirtualnego źródła światła w tej przestrzeni
Warp - zbiór 32 wątków w CUDA
Wierzchołek - wierzchołek wielokąta, pojedynczy element podlegający przetwarzaniu przez Vertex Shader
Vertex = Wierzchołek
Vertex Shader - jest jednostką odpowiadającą za obliczanie położenia wierzchołków wielokątów w 
przestrzeni. Jednostka Vertex Shader zastąpiła stosowaną wcześniej jednostkę T&L
VPU - Visual Processing Unit = GPU
V-Sync - Synchronizacja pomiędzy częstotliwością odświeżania monitora a liczbą klatek obrazu
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DODATEK B - Kod wybranych programów
Cg

W każdym programie wykorzystywana jest poniższa struktura wyjściowa:

struct Output {
half4 color : COLOR;
};

Konwersja formatu pikseli BGR na RGB:

Output main(uniform samplerRECT cgtexture, half2 tex : TEXCOORD0){

half4 val = texRECT(cgtexture,tex).bgra;
Output OUT;
OUT.color = val;
return OUT;
}

Konwersja przestrzeni kolorów RGB na HSV:

Output main(uniform samplerRECT cgtexture, half2 tex : TEXCOORD0){

half4 val = texRECT(cgtexture,tex);
half h;
half s = 0;
half v;
half temp;

v = max(val.r,val.g);
v = max(v,val.b);

temp = min(val.r,val.g);
temp = min(temp, val.b);

if (v == 0)
 s = (v - temp) / v;
if (v == val.r)
 h = (val.g - val.b) * 60 / s;
else if (v == val.g)
  h = 180 + (val.b - val.g) * 60 / s;
 else
  h = 240 + (val.r = val.g) * 60 / s;
if (h < 0)
 h = -h + 360;
h /= 360;
Output OUT;
OUT.color = half4(h,s,v,0);
return OUT;
}
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Filtr Sobela (3x3):

Output main(uniform samplerRECT cgtexture, uniform half prog, half2 tex 
: TEXCOORD0) {

/*
Maska Gx
|-1 0  1|
|-2 0  2|
|-1 0  1|

Maska Gy
|-1 -2 -1|
| 0  0  0|
| 1  2  1|

*/
//samplowanie wokol przetwarzanego piksela ( tex + koordynaty )
half4 c = texRECT(cgtexture,tex + float2(0.0f,0.0f));
half4 ul = texRECT(cgtexture,tex + float2(-1.0f,-1.0f));
half4 u = texRECT(cgtexture,tex + float2(0.0f,-1.0f));
half4 ur = texRECT(cgtexture,tex + float2(1.0f,-1.0f));
half4 l = texRECT(cgtexture,tex + float2(-1.0f,0.0f));
half4 r = texRECT(cgtexture,tex + float2(1.0f,0.0f));
half4 dl = texRECT(cgtexture,tex + float2(-1.0f,1.0f));
half4 d = texRECT(cgtexture,tex + float2(0.0f,-1.0f));
half4 dr = texRECT(cgtexture,tex + float2(1.0f,1.0f));

Output OUT;
//mnożenie, dodawanie
half4 Gx = -ul - dl -2*l + ur + dr + 2*r;
half4 Gy = ul + ur + 2*u -dl - dr -2*d;
half4 G = sqrt(Gx*Gx + Gy*Gy);

half4 null = half4(0,0,0,0);
//distance(null,G) - luminancja
//sprawdzenie czy wartosc przekracza prog
if (distance(null,G) >= prog)
     OUT.color =  half4(1.0f,1.0f,1.0f,1.0f);
else
 OUT.color = null;
    return OUT;
  }

Mediana:

//wymiar
static const short dim = 5;
static const half mid = (dim*dim)/2;
static half data[dim*dim];

//algorytm sortujący
void sort() {
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half temp1;
half temp2;
for (short i = 0; i < dim*dim; i++)
for (short j = dim*dim-1; j > i; j--)
 {
 temp1 = min(data[i],data[j]);
 temp2 = max(data[j],data[i]);
 data[i] = temp1;
 data[j] = temp2;
 /* // dla porównania, wersja bez funkcji bibliotecznych
 if (data[i] > data[j])
  {
  temp1 = data[j];
  data[j] = data[i];
  data[i] = temp1;
  }
 */
 }
mid = data[mid];
}

Output main(uniform samplerRECT cgtexture, half2 tex : TEXCOORD0) {
//samplowanie, w tej wersji, w pętli
//konwersja do skali szarośći za pomocą funkcji dot
for (short i = 0; i <dim; i++)
 for (short j = 0; j < dim; j++)
  data[i*dim + j] = dot(texRECT(cgtexture,tex 

+ half2((-dim/2 + (half)i),(-dim/2 + (half)j) )), 
half4(0.3f,0.59f,0.11f,0));

Output OUT;
//sortowanie
sort();
OUT.color = half4(mid,mid,mid,0);
return OUT;
}

Filtr Kuwahara:

//wymiar
static const int DIM = 5;

Output main(uniform samplerRECT cgtexture, half2 tex : TEXCOORD0) {

half values[DIM][DIM];

for (int i = 0; i < DIM; i++)
 for (int j = 0; j < DIM; j++)
  values[i][j] = dot(texRECT(cgtexture,tex 

+ half2((-DIM/2 + (half)i),(-DIM/2 + (half)j) )), 
half4(0.3f,0.59f,0.11f,0));



Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Dodatek B

160



//sumy wartości pikseli dla 4 okien
// ( a  a  ab   b  b)
// ( a  a  ab   b  b)
// (ac ac abcd bd bd)
// ( c  c  cd   d  d)
// ( c  c  cd   d  d)

half sum_a;
half sum_b;
half sum_c;
half sum_d;

for (int i = 0; i <= DIM/2 ; i++)
 for (int j = 0; j <= DIM/2; j++)
  sum_a += values[i][j];
for (int i = DIM/2; i < DIM ; i++)
 for (int j = 0; j <= DIM/2; j++)
  sum_b += values[i][j];
for (int i = 0; i <= DIM/2 ; i++)
 for (int j = DIM/2; j < DIM; j++)
  sum_c += values[i][j];
for (int i = DIM/2; i < DIM ; i++)
 for (int j = DIM/2; j < DIM; j++)
  sum_d += values[i][j];

//srednie i wariancje dla kazdego okna
half mean[4];
half var[4];

mean[0] = (sum_a)/((DIM/2+1)*(DIM/2+1));
mean[1] = (sum_b)/((DIM/2+1)*(DIM/2+1));
mean[2] = (sum_c)/((DIM/2+1)*(DIM/2+1));
 mean[3] = (sum_d)/((DIM/2+1)*(DIM/2+1)); 

for (int i = 0; i <= DIM/2 ; i++)
 for (int j = 0; j <= DIM/2; j++)
  var[0] += dot((values[i][j] - mean[0]), 
    (values[i][j] - mean[0]));
for (int i = DIM/2; i < DIM ; i++)
 for (int j = 0; j <= DIM/2; j++)
  var[1] += dot((values[i][j] - mean[1]),
    (values[i][j] - mean[1]));
for (int i = 0; i <= DIM/2 ; i++)
 for (int j = DIM/2; j < DIM; j++)
  var[2] += dot((values[i][j] - mean[2]),
    (values[i][j] - mean[2]));
for (int i = DIM/2; i < DIM ; i++)
 for (int j = DIM/2; j < DIM; j++)
  var[3] += dot((values[i][j] - mean[3]),
    (values[i][j] - mean[3]));

half out_mean;
half min_var;  
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min_var = var[0];
out_mean = mean[0];

 //znajdujemy okno o najmniejszej wariancji i przepisujemy srednia 
//wartosc pikseli w nim srednia jako wartosc wyjsciowa
if (min_var > var[1]) { min_var = var[1]; out_mean = mean[1];}
if (min_var > var[2]) { min_var = var[2]; out_mean = mean[2];}
if (min_var > var[3]) {out_mean = mean[3];}
Output OUT;
OUT.color = half4(out_mean,out_mean,out_mean,0.0f);
return OUT;
}

Histogram: przetwarza elementy w przedziale luminancji ( ilość sprawdzana za pomocą ‘Occlusion Query’ w 
OpenGL )

Output main(uniform samplerRECT cgtexture, uniform half przedzial_dol, 
uniform half przedzial_gora, half2 tex : TEXCOORD0) {

float4 val = texRECT(cgtexture,tex);

Output OUT;

  //wartosc luminacji
float lum = dot(half3(1,1,1), val.rgb);

//odrzuc piksele (nie przetwarzaj dalej) nie bedace w przedziale
if (lum < przedzial_dol && lum > przedzial_gora)
 discard;

//w przeciwnym przypadku skopiuj wartosc na wyjscie
OUT.color = val;
return OUT;

}

Wygładzanie jednostajne typu ‘Box blur’:

const int DIM = 3;

Output main(uniform samplerRECT cgtexture, half2 tex : TEXCOORD0) {

half4 mean;
for (int i = 0; i < DIM; i++)
 for (int j = 0; j < DIM; j++)
  mean += texRECT(cgtexture,tex 
  + half2((-DIM/2 + (half)i),(-DIM/2 + (half)j)));
 mean /= (DIM*DIM);
Output OUT;
 OUT.color = mean;
return OUT;
}
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CUDA

Wygładzanie jednostajne typu ‘Box blur’ (niezoptymalizowane pod kątem wydajności):

__global__ void
blur(int* daneWyjsciowe, int szerokosc, int wysokosc, int radius)
{
 
 short DIM = radius*2 + 1;
int tx = threadIdx.x;
int ty = threadIdx.y;
int bw = blockDim.x;
int bh = blockDim.y;
int x = blockIdx.x*bw + tx;
int y = blockIdx.y*bh + ty;
float mean_x = 0.0f;
float mean_y = 0.0f;
float mean_z = 0.0f;
for (int i = -DIM/2; i <= DIM/2; i++)
for (int j = -DIM/2; j <= DIM/2; j++)
 {
 float4 fresult = tex2D(texImage, x+i, y+j);
 mean_x += fresult.x;
 mean_y += fresult.y;
 mean_z += fresult.z;
 }
mean_x /= DIM*DIM;
mean_y /= DIM*DIM;
mean_z /= DIM*DIM;

daneWyjsciowe[y*szerokosc+x] = rgbToInt(mean_x, mean_y, mean_z,0);
}

cvFraDIA  - współpraca z CUDA - fragmenty kodu

Dane z OpenCV:  

 IplImage * obraz4kanalowy;

IplImage * obrazWynikowy;

int szerokoscObrazu, int wysokoscObrazu;

initialize() {

if (!cudaInit()) {

 printf(stderr, “Brak obslugi CUDA\n”);
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 exit(-1);

 }

initArrays(szerokoscObrazu, wysokoscObrazu);

}

process(IplImage* _image) {

//konwersja obrazu do 4 kanałowej postaci

cvCvtColor(_image, obraz4kanalowy, CV_BGR2BGRA);

//kopiuj dane do GPU

copyDataToGPU(obraz4kanalowy->imageData,

    szerokoscObrazu, wysokoscObrazu);

//przetwórz w CUDA

processCUDA(szerokoscObrazu, wysokoscObrazu);

//odbierz dane z GPU

copyDataToCPU(obrazWynikowy->imageData,

    szerokoscObrazu, wysokoscObrazu);

//zakończ wszystkie operacje na GPU

cudaSynchronize();

}

Dane w CUDA:

//Deskryptor tekstury
texture<uchar4, 2, cudaReadModeNormalizedFloat> texImage;
cudaChannelFormatDesc uchar4tex = cudaCreateChannelDesc<uchar4>();

//tablica przechowująca dane wejściowe
cudaArray *data_in;
//dane wyjściowe
int *data_out;

//alokuje miejsce na dane wejsciowe i wyjsciowe
void initArrays(int window_width, int window_height){


cudaMallocArray(&data_in, &uchar4tex, 
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      window_width, window_height);
cudaMalloc((void**)&data_out, 
      window_width * window_height * sizeof(uchar4));
}

//kopiuje dane (data) z hosta (CPU) do obszaru pamięci GPU (data_in)
void copyDataToGPU(char* data, int window_width, int window_height){

cudaMemcpyToArray(data_in, 0, 0, data,
         window_width * window_height * sizeof(uchar4), 
   cudaMemcpyHostToDevice);

}

//kopiuje dane (data_out) z GPU do obszaru pamięci CPU (data)
void copyDataFromGPU(char* data, int window_width, int window_height){

cudaMemcpy(data , data_out, 
      window_width * window_height * sizeof(uchar4),
      cudaMemcpyDeviceToHost);


	 	}

! 
__host__ void processCUDA(int width, int height) 
{

dim3 threads(BLOCKDIM_X, BLOCKDIM_Y);
dim3 grid(width/BLOCKDIM_X, height/BLOCKDIM_Y);

cudaBindTextureToArray(texImage, data_in);

passThrough <<< grid, threads >>> (data_out, width, height);

cudaUnbindTexture(texImage);

}

__host__ void cudaSynchronize(void) {

cudaThreadSynchronize();

}

//kernel - przepisanie wartosci wejsciowej na wyjscie
__global__ void
passThrough(int* daneWyjsciowe, int imgw, int imgh)
{

int tx = threadIdx.x;
int ty = threadIdx.y;
int bw = blockDim.x;
int bh = blockDim.y;

Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym za pomocą GPU - Dodatek B

165



int x = blockIdx.x*bw + tx;
int y = blockIdx.y*bh + ty;
float4 fresult = tex2D(texImage, x, y);
daneWyjsciowe[y*imgw+x] =
  rgbToInt(fresult.x, fresult.y, fresult.z, 0);
}

// konwersja skladowych rgba do zapisu bajtowego
__device__ int rgbToInt(float r, float g, float b,float a)
{
return
((int)(a * 255.0f) << 24) |
((int)(b * 255.0f) << 16) |
((int)(g * 255.0f) <<  8) |
((int)(r * 255.0f) <<  0);
}
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DODATEK C - Zawartość płyty dołączonej 
do pracy

Katalog articles:

Niektóre pozycje zawarte w bibliografii w postaci elektronicznej oraz inne materiały 
wykorzystane podczas pisania pracy.

Katalog media:

Własne pliki wideo prezentujące działanie niektórych programów.

Katalog source-Cg:

Pliki źródłowe własnych programów wykorzystujących opisane techniki programowania GPU w 
języku Cg.

Katalog source-CUDA:

Pliki źródłowe własnych programów wykorzystujących opisane techniki programowania GPU za 
pomocą CUDA.

Katalog source-cvFraDIA:

Pliki źródłowe zadania KR_CUDA dla struktury ramowej cvFraDIA.
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