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Streszczenie

Systemy nadzoru wizyjnego stały si˛e integralna˛ cz˛eścia˛ przestrzeni miejskiej, w której pracuja˛ i przebywaja˛ ludzie. Rozwój technik przetwarzania obrazów i post˛ep techniczny w
dziedzinie kamer oraz mocy obliczeniowej procesorów spowodował, że sieci nadzoru wizyjnego sa˛ coraz wi˛eksze. Klasyczne podejście, w którym dane wizyjne wysyłane sa˛ do
centralnego serwera i tam analizowane, nie skaluje si˛e do wymagań oraz rozmiaru obecnych aplikacji. Naturalnym krokiem jest przejście w kierunku systemów rozproszonych,
gdzie obliczenia realizowane sa˛ przez w˛ezły sieci nadzoru wizyjnego. W˛ezły, które dokonuja˛ akwizycji danych obrazowych, ich analizy, a nast˛epnie przesłania metadanych o obserwowanej scenie nazywamy kamerami inteligentnymi.
W niniejszej pracy doktorskiej zaproponowano ogólna˛ architektur˛e logiczna˛ i sprz˛etowa˛
kamery inteligentnej, która umożliwia realizacj˛e pogł˛ebionego przetwarzania obrazu. Dedykowana jest dla heterogenicznych układów reprogramowalnych, które w swojej strukturze oferuja˛ logik˛e programowalna˛ oraz osadzone, wysokowydajne rdzenie ogólnego przeznaczenia. Opisane rozwiazanie
˛
udost˛epnia moduły programowe i sprz˛etowe umożliwiajace
˛ łatwe łaczenie
˛
różnych akceleratorów sprz˛etowych, przeznaczonych dla szerokiego spektrum aplikacji, jednak w pracy przedstawiono rozwiazania
˛
zwiazane
˛
z przetwarzaniem obrazów.
W ramach pracy zaimplementowano akceleratory sprz˛etowo-programowe realizujace
˛
kolejne etapy przetwarzania obrazów w typowym potoku przetwarzania kamery inteligentnej. Pierwszym krokiem jest detekcja ruchomych obiektów w sekwencji wideo. Wybrany algorytm przybliżonej mediany w połaczeniu
˛
z dodatkowymi etapami filtracji i obróbki danych oferuje dobra˛ jakość, a przy tym jest efektywny w translacji do sprz˛etowej
wersji. Nast˛epnym etapem jest detekcja, deskrypcja i dopasowanie cech punktowych. Do
realizacji tego zadania zaimplementowano sprz˛etowe akceleratory dla detektora cech punktowych FAST, binarnego deskryptora BRIEF oraz modułu dopasowania. Rozwiazanie
˛
to w
momencie publikacji było najbardziej wydajna˛ i sprz˛etowo efektywna˛ implementacja˛ opisanych algorytmów, a dodatkowo charakteryzowało si˛e możliwościa˛ skalowania do potrzeb
aplikacji poprzez elastyczny moduł dopasowania. Ostatnim etapem przetwarzania jest klasyfikacja obiektów. Wykorzystano deskryptor obszarów LBP w połaczeniu
˛
z klasyfikatorem
bazujacym
˛
na drzewach decyzyjnych. Przy implementacji przedstawionych akceleratorów
wykorzystano zaproponowana˛ uniwersalna˛ architektur˛e.

Poza rozwiazaniami
˛
sprz˛etowymi w pracy przedstawiono rozwiazania
˛
programowe, jak
nowa˛ metod˛e sterowania przepływem informacji oraz aktywnościa˛ w sieci kamer inteligentnych. Bazuje ona na wymianie informacji o aktywności na obserwowanych scenach w celu
obniżenia zużycia energii całej sieci. Dodatkowo w celu ułatwienia wykorzystania zaproponowanej architektury sprz˛etowej opracowano warstwowa˛ architektur˛e programowa,˛ która
ułatwia wdrażanie i testowanie nowych algorytmów w sieciach sensorów wizyjnych. Zaproponowany klasyfikator oparty o drzewa decyzyjne został wygenerowany automatycznie przy użyciu dedykowanego oprogramowania, który pozwala w łatwy sposób opracować implementacj˛e sprz˛etowa,˛ dedykowana˛ dla układów FPGA, drzewa decyzyjnego lub
lasu losowego dla dowolnego problemu. Wszystkie opracowane rozwiazanie
˛
programowe
zostały upublicznione w postaci wolnego oprogramowania.
W ramach prac nad algorytmami przetwarzania obrazu wykorzystywanymi w kamerze inteligentnej i systemach nadzoru wizyjnego zebrano zestaw danych testowych, które
zostały oznaczone i udost˛epnione jako otwarta baza danych.
Zintegrowanie rozwiaza
˛ ń opracowanych w ramach pracy doktorskiej w heterogenicznym układzie reprogramowalnym pozwala na uzyskanie kamery inteligentnej o wysokich
parametrach użytecznych. Dzi˛eki realizacji wi˛ekszości, obliczeniowo kosztownych, zadań
jako akceleratorów sprz˛etowych zaimplementowanych w logice programowalnej, zużycie
energii jest na niskim poziomie zważywszy, na to jak zaawansowane przetwarzanie jest realizowane. Wykorzystanie zaproponowanej architektury i dost˛epnych modułów sprz˛etowych oraz programowych minimalizuje wymagany nakład pracy, co jest najwi˛ekszym problem zwiazanym
˛
z wykorzystaniem rozwiaza
˛ ń sprz˛etowych zamiast procesorów ogólnego
przeznaczenia.

Abstract

Video surveillance systems have become an integral part of the urban space where people
work and live. Developments in image processing techniques, technical progress in the
field of imaging and availability of more powerful processors caused the said systems to
be more complex than ever before. The classic approach, in which video data is sent to a
central server and analyzed there, does not scale up to the requirements and size of current
applications. The natural step is the transition towards fully distributed systems, where
calculations are performed by nodes of the video surveillance network. Nodes that can
acquire image data, analyze it, and then send only the metadata about the observed scene
are called smart cameras.
This doctoral dissertation proposes a general architecture for a smart camera, both for
software and hardware parts, that enables the implementation of an in-depth image processing routines. It is dedicated to heterogeneous, reprogrammable systems, that contain both
programmable logic resources and embedded in them high performance, general-purpose
cores. The described solution provides software and hardware modules enabling easy connection of various accelerators, designed for a wide spectrum of applications. However, the
thesis is focused on solutions designed for image processing.
As part of the work, hardware and software accelerators have been implemented to carry
out subsequent stages of the typical image processing pipeline used in a smart camera. The
first step is the detection of moving objects in a video sequence. The selected algorithm of
the approximate median, when combined with additional filtering and some data processing
stages, is robust and offers good quality. In addition to that, it easily and effectively translates
into a hardware implementation. The next step is the detection, description, and matching
of point features. To accomplish this task, hardware accelerators have been implemented
for the FAST point detector, the BRIEF binary descriptor, and the matching module. At
the time of publication, this solution was the most efficient in terms of performance and
resources-usage implementation of the described algorithms in an FPGA device. Another
advantage of the proposed solution is its ability to scale to the needs of the application thanks
to a flexible matching module. The final stage of processing is object classification. The
LBP region descriptor was used in combination with a decision tree based classifier. The
proposed universal architecture of a smart camera was used to implement the presented
accelerators.

In addition to hardware solutions, the thesis presents a set of software solutions, such
as a new method of controlling information flow and activity in the network of smart cameras. It reduces the energy consumption of the whole network based on the information
about activity on each of the observed scene send by the cameras. To ease the process of
implementation of the proposed hardware architecture, a layered, software architecture was
developed. It helps with testing new algorithms in video sensor networks. The proposed,
decision tree based classifier has been generated automatically using dedicated software.
The prepared software allows the translation of any decision tree or random forest classifier
to a hardware implementation in an FPGA device. All the developed software solutions
have been made public in the form of open-source software.
As part of the work on image processing algorithms designed for smart cameras and
video surveillance systems, a set of test data was collected and annotated. It was then described and made available as an open database.
The integration of all the solutions presented in the thesis as a system on a chip in a heterogenous reprogrammable device gives a very capable and unique smart camera. Thanks
to the implementation of the majority of the compute-intensive tasks in hardware, energy
consumption is relatively small, especially when considering how advanced processing is
realized. The use of the proposed architecture and available hardware and software modules largely reduces the amount of work required to move from software base solution to
the one that utilizes the hardware.
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Rozdział 1

Wst˛ep
Zmysł wzroku jest dla ludzi ważnym źródłem informacji o otaczajacym
˛
świecie umożliwiajacym
˛
im funkcjonowanie. Wykorzystujemy go do określania własnej lokalizacji, omijania
przeszkód, rozpoznawania obiektów i osób, przy manipulowania przedmiotami i wielu innych czynnościach. Wraz z post˛epem technicznym, rozwojem konstruowanych urzadze
˛
ń
oraz oczekiwaniem od nich inteligencji naturalna˛ potrzeba˛ stało si˛e stworzenie systemu,
który umożliwiałby maszynom “widzieć” świat. Obecnie metody przetwarzania obrazu
wykorzystywane sa˛ m.in. w telefonach komórkowych i aparatach fotograficznych np. do
wykrywania uśmiechu, trwaja˛ intensywne prace nad autonomicznymi samochodami, które
rozpoznaja˛ i analizuja˛ sytuacj˛e na drodze. Również konsole do gier śledza˛ ruchy osób graja˛
cych w celu sterowania awatarem uczestniczacym
˛
w grze, w centrach handlowych monitoring wizyjny np. zlicza liczb˛e kupujacych.
˛
Szczególnie wysokie wymagania w stosunku do
systemów wizyjnych stawiane sa˛ w przypadku robotów. Stanowia˛ o podstawowej zdolności robotów do autonomicznej nawigacji i manipulacji przedmiotami. We wszystkich tych
przypadkach rejestrowane sa˛ obrazy, które poddawane sa˛ analizie. Ciagły
˛
wzrost wymagań
sprawia, że obrazy sa˛ coraz bardziej szczegółowe, gdyż składaja˛ si˛e z rosnacej
˛ liczby pikseli. Pozwala to rejestrować obrazy o coraz wyższej rozdzielczości przestrzennej, dzi˛eki której możliwe jest precyzyjne śledzenie i rozpoznawanie obiektów w polu widzenia systemu.
Wzrost rozdzielczości wia˛że si˛e z koniecznościa˛ wykonywania wi˛ekszej liczby operacji na
obrazie. W wi˛ekszości praktycznych zastosowań systemów wizyjnych istotnym problemem
jest możliwość realizacji obliczeniowo złożonych operacji w czasie rzeczywistym. Perspektywa masowego zastosowania systemów wizyjnych nakłada ograniczenia ekonomiczne na
konstruowane rozwiazania,
˛
np. nie opłaca si˛e stosować super-komputera do monitoringu i
analizy sytuacji na parkingu. W tej sytuacji niezb˛edne jest znalezienie kompromisu pomi˛edzy funkcjonalnościa,˛ a możliwościami systemu (warunkujacymi
˛
gł˛ebokość przetwarzania),
a jego moca˛ obliczeniowa˛ i kosztami (warunkowanym wymogiem przetwarzania w czasie
rzeczywistym). W dziedzinie systemów wizyjnych, obok prac dotyczacych
˛
nowych algorytmów przetwarzania i analizy obrazu, istotnym problemem jest zaprojektowanie platformy,
która umożliwia implementacj˛e tych algorytmów i ich praktyczne wykorzystanie, zgodnie
z wymaganiami danej aplikacji.

1.1

Problematyka rozprawy

Mimo znaczacego
˛
post˛epu, jaki dokonał si˛e w ostatnich latach w dziedzinie produkcji układów scalonych o bardzo dużej skali integracji, w szczególności matrycowych przetworników CCD i CMOS, a także w obszarze systemów wbudowanych, współczesne praktyczne
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realizacje sieci czujników video składaja˛ si˛e zazwyczaj z zestawu kamer, które przesyłaja˛
obrazy za pośrednictwem kanału komunikacyjnego do w˛ezła centralnego, w którym prowadzone jest przetwarzanie danych. W wi˛ekszości przypadków analizowane sa˛ przez operatora systemu, ewentualnie w˛ezeł centralny wykorzystywany jest jako platforma obliczeniowa do przetwarzania strumienia obrazów. Przetwarzanie lokalne, w poszczególnych
w˛ezłach sieci (kamerach) w wi˛ekszości przypadków sprowadza si˛e współcześnie do najprostszych operacji takich jak regulacji jasności, kontrastu, filtrowania kolorów itp. Rosnaca
˛
wydajność układów przetwarzania stosowanych w urzadzeniach
˛
mobilnych i systemach
wbudowanych umożliwia obecnie wypełnianie znacznie bardziej złożonych zadań tzw. gł˛ebokiego przetwarzania obrazów do poziomu umożliwiajacego
˛
interpretacj˛e semantyczna.˛
Głównym celem pracy jest opracowanie nowej architektury obliczeniowej dla kamery inteligentnej, przeznaczonej do pracy w automatycznym systemie nadzoru wizyjnego. Projektowane rozwiazanie
˛
zostało oparte o układ reprogramowalny, zaprojektowany z wykorzystaniem metodologii hardware-software codesign. Zadania obliczeniowe, w zależności od
ich charakteru zostały podzielone pomi˛edzy procesory ogólnego przeznaczenia (GPCPU)
oraz zaprojektowane koprocesory osadzone w strukturze matrycowej układu FPGA. Kamera wyposażona w taki układ stanowi tzw. inteligentny w˛ezeł akwizycji i analizy obrazów,
umożliwiajacy
˛ budowanie skalowalnych, rozproszonych przestrzennie rozległych sieci automatycznego nadzoru wizyjnego. Rozprawa doktorska zawiera opis wyników badań i prac
projektowych dotyczacych
˛
nast˛epujacych
˛
zagadnień:
• określenie architektury sprz˛etowo-programowej kamery inteligentnej zbudowanej w
oparciu o heterogeniczny układ reprogramowalny,
• opracowanie efektywnych algorytmów przetwarzania obrazu lub przystosowania znanych algorytmów, umożliwiajacych
˛
detekcj˛e, śledzenie i opis, a nast˛epnie klasyfikacj˛e
obiektów w polu widzenia pojedynczego w˛ezła sieci (kamery inteligentnej),
• efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów, tzn. ograniczonej przepustowości sieci oraz ograniczonych możliwości w zakresie zasilania poszczególnych w˛ezłów
sieci.

1.2

Uzasadnienie podj˛ecia badań

W ostatnich kilku latach znaczaco
˛ wzrosło zapotrzebowanie na urzadzenia
˛
monitoringu wizyjnego. Stosuje si˛e je w celu zwi˛ekszenia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, do
ochrony mienia, nadzoru przebiegu procesów przemysłowych, itp.
Towarzyszy temu wzrost ilości danych generowanych, przesyłanych i przetwarzanych
w takich systemach. Ludzki operator nie jest w stanie poradzić sobie z natłokiem napływajacych
˛
informacji wizyjnych. Scentralizowany schemat automatycznego przetwarzania
danych pochodzacych
˛
z sieci rozproszonych sensorów wizyjnych ma również zestaw swoistych ograniczeń. Szybkie przesyłanie strumieni obrazów do centralnego w˛ezła wymaga
odpowiedniej, cz˛esto kosztownej, szerokopasmowej infrastruktury. W złożonych systemach
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ilość danych może wr˛ecz przewyższać przepustowość kanałów komunikacyjnych i zdolności przetwarzania platformy obliczeniowej. Proponowane środki zaradcze np. kompresja
strumienia video, z jednej strony umożliwiaja˛ do pewnego stopnia przezwyci˛eżenie ograniczeń, z drugiej strony sa˛ źródłem innych kłopotów np. na poziomie analizy obrazu. Wspomniana kompresja zmniejsza wymagania stawiane łaczom
˛
stosowanym do przesyłu danych
wizyjnych, jednakże kompresja i dekompresja strumienia wideo jest operacja˛ stosunkowo
kosztowna˛ obliczeniowo, wprowadzajac
˛ a˛ zniekształcenia obrazowe. W obliczu tych trudności, coraz wi˛eksza˛ popularność zyskuje idea sieci rozproszonych kamer inteligentnych,
w której każda kamera prowadzi pogł˛ebione, lokalne przetwarzanie danych wizyjnych najistotniejszych z punktu widzenia danej aplikacji systemu nadzorujacego.
˛
Zrealizowany zakres badań wpisuje si˛e w współczesny nurt prac prowadzonych nad sieciami rozproszonych
kamer inteligentnych, wzbogacajac
˛ go o istotne z praktycznego punktu widzenia aspekty:
• Adaptacja znanych algorytmów do specyfiki (wydajności) platformy obliczeniowej.
Znaczna cz˛eść algorytmów opracowywanych dla systemów nadzoru wizyjnego jest
testowana jako samodzielne rozwiazania
˛
i nie umożliwia pracy w trybie czasu rzeczywistego. Potok przetwarzania pojedynczego sensora został zaprojektowany z naciskiem na pr˛edkość przetwarzania oraz współdziałanie algorytmów detekcji, śledzenia
i rozpoznawania.
• Migracja schematu obliczeń w kierunku w pełni rozproszonego przetwarzania. Znaczaca
˛ wi˛ekszość publikacji dotyczacych
˛
sieci kamer w mniejszym lub wi˛ekszym stopniu odwołuje si˛e do centralnego schematu obliczeń. W rozprawie przedstawiono zrealizowana˛ implementacj˛e sieci homogenicznych, równoprawnych w˛ezłów (inteligentnych kamer), co umożliwiło zwi˛ekszenie niezawodności takiej sieci oraz jej skalowalność.
• Dzi˛eki lokalnemu, rozproszonemu przetwarzaniu możliwe jest zmniejszenie liczby
transferów danych w sieci. Przełożyło si˛e to na obniżenie poboru mocy przez system
oraz zmniejszenie obcia˛żenia infrastruktury komunikacyjnej.

1.3

Tezy i cel rozprawy

Przedstawione w punkcie 1.1 cele prowadza˛ do sformułowania hipotez:
Zastosowanie architektur sprz˛etowo-programowych i układów reprogramowalnych w projekcie
kamery inteligentnej pozwala na istotne pogł˛ebienie lokalnej analizy strumienia obrazów przy
jednoczesnym znacznym obniżeniu zapotrzebowania na energi˛e zasilania.
Realizacja zadań przetwarzania obrazu bezpośrednio w kamerze inteligentnej pozwala na stworzenie
skalowalnej sieci automatycznego nadzoru wizyjnego.
5

1.4

Wpływ rezultatów rozprawy na obszar potencjalnych zastosowań

Szybki rozwój systemów nadzoru wizyjnego w minionych latach i znaczny wzrost liczby
wykorzystywanych kamer spowodował odejście od klasycznego rozwiazania
˛
polegajacego
˛
na analizie przełaczanych
˛
obrazów przez ludzkiego operatora na rzecz systemów analizuja˛
cych obraz automatycznie metodami wizji komputerowej. Nierozwiazanym
˛
dotad
˛ problemem jest opracowanie architektury sieci oraz metod, które umożliwia˛ obsług˛e bardzo dużych sieci, w przypadku których infrastruktura niezb˛edna do transmisji danych oraz moc
obliczeniowa potrzebna do ich przetworzenia wyklucza stosowanie rozwiaza
˛ ń scentralizowanych. W tym kontekście zrealizowana praca wpływa na rozwój dyscypliny poprzez:
• zaproponowanie uniwersalnej architektury kamery inteligentnej – w˛ezła sieci. Algorytmy przetwarzania obrazów sa˛ implementowane w układach FPGA, jednak cz˛esto
sa˛ one projektowane i testowane jako izolowane jednostki. Opracowana architektura
umożliwia łatwa˛ integracj˛e do potoku różnorodnych operacji przetwarzania obrazu, w
szczególności strumieniowych, co uproszcza testowanie, a także integracj˛e rozwiaza
˛ ń
innych zespołów badawczych.
• implementacje algorytmów przetwarzania obrazu w postaci akceleratorów sprz˛etowych, które charakteryzuja˛ si˛e skalowalnościa˛ procesów i możliwościa˛ wykorzystania
dost˛epnych zasobów w danym układzie FPGA,
• rozwój metod zarzadzania
˛
w˛ezłami sieci kamer inteligentnych. Prace na temat zarza˛
dzania energia˛ w sieci kamer cz˛esto bazuja˛ na mikrokontrolerach oraz sieciach radiowych o niskiej przepustowości. Zużycie energii w takim systemie jest niskie, jednak
ograniczona wydajność platformy uniemożliwia realizacj˛e bardziej skomplikowanych
zadań, a interfejs radiowy nie pozwala na transmisj˛e sekwencji obrazów z zadowalajac
˛ a˛ cz˛estotliwościa.˛ Alternatywnym podejściem jest opracowanie algorytmów sterujacych
˛
cz˛estotliwościa˛ pracy procesora kamery na podstawie aktywności w jej polu
widzenia, jednak rozwiazania
˛
te cz˛esto uwzgl˛edniaja˛ jedynie informacje z pojedynczego w˛ezła, a nie z całej sieci. Prace dotyczace
˛ sterowania trybem działania kamer na
podstawie danych o aktywności w polu widzenia całej sieci, sa˛ dość rzadkie.
• publikacj˛e otwartej bazy sekwencji obrazów, dedykowanej do systemów monitoringu
otwartych przestrzeni miejskich. Duża cz˛eść obecnie dost˛epnych baz danych skupia
si˛e na pojedynczym aspekcie nadzoru wizyjnego, jak np. obecność wielu obiektów jednej klasy w bazach przeznaczonych do testowania algorytmów wykrywania pieszych.
Dodatkowo wiele z nich jest rejestrowanych z myśla˛ o wykorzystaniu w aplikacjach
wspomagania kierowcy.
• opracowane i udost˛epnione narz˛edzia programowe moga˛ być wykorzystywane przez
inne zespoły naukowe.
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1.5

Przeglad
˛ zawartości rozprawy

Rozprawa została podzielona na 7 rozdziałów dotyczacych
˛
tematyki sprz˛etowych implementacji algorytmów przetwarzania obrazu w układach reprogramowalnych, architektury
kamery inteligentnej i zarzadzania
˛
energia˛ i przepływem danych w sieci kamer inteligentnych.
W rodziale 1 “Wst˛ep” przedstawiono tematyk˛e i zakres pracy, tezy główne oraz pomocnicze, przedstawiono w jaki sposób praca wpływa na dyscyplin˛e oraz streszczono zawartość
rozprawy.
W rozdziale 2 “Przeglad
˛ prac z dziedziny kamer inteligentnych oraz systemów automatycznego nadzoru” przedstawiono histori˛e systemów nadzoru wizyjnego oraz perspektywy ich rozwoju ze szczególnym uwzgl˛ednieniem architektur rozproszonych. Zdefiniowano czym jest kamera inteligentna i jak z jej użyciem można budować duże sieci sensorów
wizyjnych. Omówiono w jaki sposób realizowane jest zarzadzanie
˛
przepływem informacji w takich sieciach oraz przedstawiono istniejace
˛ projekty sieci automatycznego nadzoru i
kamer inteligentnych.
W rozdziale 3 “Układy reprogramowalne” streszczono histori˛e układów reprogramowalnych, ze szczególnym uwzgl˛ednieniem najnowszych rozwiaza
˛ ń hybrydowych - układów SoC Zynq firmy Xilinx. Przedstawiono struktur˛e wewn˛etrzna,˛ a także zalety i wady
tych układów. Dodatkowo opisano istniejace
˛ metody projektowania struktury wewn˛etrznej
układów FPGA.
W rozdziale 4 “Algorytmy przetwarzania obrazu w systemach automatycznego nadzoru” opisano jaka funkcjonalność jest oczekiwana od systemów monitoringu wizyjnego i
za pomoca˛ jakich algorytmów przetwarzania obrazu można je zrealizować. Szczegółowo
przedstawiono detektor cech punktowych FAST wraz z binarnym deskryptorem BRIEF, algorytm przybliżonej mediany do wykrywania ruchomych obiektów wraz z procesem etykietowania i śledzenia oraz klasyfikacj˛e obiektów za pomoca˛ drzew decyzyjnych oraz deskryptora obszarów LBP.
W rozdziale 5 “Implementacja elementów składowych” szczegółowo opisano implementacj˛e algorytmów przetwarzania obrazu w docelowej platformie - układzie FPGA typu
SoC. Duża˛ uwag˛e zwrócono na architektur˛e całego układu oraz dokładnie przedstawiono
budow˛e poszczególnych bloków na niższym poziomie. Przedstawiono koncepcj˛e IP-corów
możliwych do ponownego użytku.
W rozdziale 6 “Weryfikacja eksperymentalna opracowanego rozwiazania”
˛
zawarto wszystkie wyniki uzyskane w trackie badań. Zwrócono uwag˛e na zużycie zasobów układu FPGA
przez opracowane rozwiazania
˛
ze szczególnym uwzgl˛ednieniem ich skalowalności do wymagań aplikacji. Przedstawiono również pr˛edkość działania poszczególnych układów w
porównaniu do innych platform przetwarzajacych.
˛
Dokładnie opisano wyniki działania
ogólnego generatora drzew decyzyjnych dla układów programowalnych. Zaprezentowano
także szczegółowe testy modułu DMA pracujacego
˛
pod kontrola˛ systemu operacyjnego Linux i bez. Dodatkowo umieszczono rezultaty uzyskane w trakcie testów algorytmów zarza˛
dzania siecia˛ kamer inteligentnych, a także utworzona˛ baz˛e danych do testowania systemów
nadzoru wizyjnego i udost˛epnione na wolnej licencji oprogramowanie.
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W rozdziale 7 “Podsumowanie” wskazano najważniejsze osiagni˛
˛ ecia pracy, oceniono w
jakim stopniu zrealizowane zostały przyj˛ete cele, a także nakreślono ścieżki dalszych prac.
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Rozdział 2

Przeglad
˛ prac z dziedziny kamer inteligentnych oraz
systemów automatycznego nadzoru

W rozdziale 2 przedstawiono rozwój systemów nadzoru wizyjnego, z wyróżnieniem trzech
generacji. Opisano popularne architektury systemów automatycznego nadzoru, od podejścia z przetwarzaniem danych w serwerze centralnym, do współczesnych rozproszonych
rozwiaza
˛ ń, gdzie obliczenia wykonywane sa˛ w w˛ezłach sieci kamer. Przedstawiono również koncepcj˛e kamery inteligentnej i zaprezentowano istniejace
˛ rozwiazania.
˛
Szczególna˛
uwag˛e poświ˛econo implementacjom w układach FPGA i uzasadniono dlaczego, takie podejście zostało w niniejszej pracy zrealizowane.

2.1

Systemy automatycznego nadzoru wizyjnego

Na przestrzeni minionych lat oczekiwania wobec systemów nadzoru wizyjnego (CCTV)
wcia˛ż wzrastaja,˛ zapotrzebowanie na rozwiazania
˛
jest duże, co przyciaga
˛ zainteresowanie
zarówno przedstawicieli przemysłu, jak i świata nauki. Nadzór wizyjny jest wykorzystywany m.in. do ochrony własności, zapewniania bezpieczeństwa przestrzeni publicznej (np.
lotniska, dworce, parkingi), monitorowania ruchu ulicznego czy procesów przemysłowych.
Szybkiemu rozwojowi sprzyjaja˛ spadajace
˛ ceny kamer, infrastruktury do przesyłu danych
i jednostek przetwarzajacych.
˛
Wszystkie te elementy sprawiaja,˛ że systemów monitoringu
wizyjnego jest instalowanych coraz wi˛ecej, a dodatkowo znaczaco
˛ wzrasta rozmiar najwi˛ekszych z nich. Obecnie, nie ma przesłanek wskazujacych,
˛
żeby trend ten miał si˛e odwrócić w
najbliższym czasie.
Według szacunków z 2002 roku [128] w Londynie zostało zainstalowanych co najmniej
pół miliona kamera CCTV, co oznacza, że jedna kamera przypadała na czternastu mieszkańców. Według doniesień medialnych [46], w całej Wielkiej Brytanii jedna kamera przypada na
trzydziestu dwóch mieszkańców, a mieszkaniec Londynu jest rejestrowany trzynaście razy
na godzin˛e, czyli przeszło trzysta razy na dob˛e. W samym metrze znajduje si˛e 15516 kamer
[4], które rocznie rejestruja˛ przeszło osiemdziesiat
˛ milionów pasażerów.
W tak dużych systemach, zważywszy na ilość informacji zawartych w rejestrowanych
strumieniach obrazów, analiza danych przez operatora czy operatorów jest w praktyce niemożliwa. Wykazano, że operatorzy sa˛ podatni na zm˛eczenie i spadek czujności, gdyż utrzymywanie skupienia przy tak monotonnym zadaniu jest bardzo trudne czy wr˛ecz niemożliwe [63][72]. Z tych wzgl˛edów systemy, w których analiza danych jest realizowana automatycznie, zyskały popularność. Naturalnym podejściem, które umożliwia również przetwarzanie i fuzj˛e informacji z kilku w˛ezłów (np. wiele punktów obserwacji tej same sceny) jest
9

przesłanie danych obrazowych do centralnego w˛ezła, który realizuje operacje ich analizy.
Podejście to odniosło komercyjny sukces, gdyż może być dodane, jako rozszerzenie istnieja˛
cych systemów kamer. Rozwiazanie
˛
to, ma jednak swoje ograniczenia - transfer znacznych
ilości danych, jakim jest strumień wideo, do w˛ezła centralnego wymaga odpowiedniej, cz˛esto kosztownej i kłopotliwej w instalacji, infrastruktury. Dodatkowo wraz ze skalowaniem
si˛e systemu wymagania dotyczace
˛ przepustowości rosna˛ proporcjonalnie. W ekstremalnych
warunkach, zapewnienie odpowiedniej mocy obliczeniowej, czy przepustowości może nie
być możliwe, co skutkuje utrata˛ klatek obrazu lub spadkiem jakości zwiazanym
˛
z zastosowana˛ kompresja˛ [142]. Sam proces kompresji ogranicza ilość danych do wysłania, ale
zwi˛eksza zapotrzebowania na moc obliczeniowa,˛ zarówno przy nadawaniu, jaki i odtwarzaniu, co skutkuje wi˛ekszym zużyciem energii [99][122]. Dodatkowo silna, stratna kompresja może niekorzystnie wpływać na rezultaty stosowanych algorytmów przetwarzania
obrazów [61][103].
Majac
˛ na uwadze przedstawione problemy, kolejnym, naturalnym krokiem w ewolucji
systemów nadzoru wizyjnego sa˛ rozwiazania
˛
rozproszone [25]. Możliwe sa˛ różne realizacje
rozproszenia - wykorzystujace
˛ przetwarzanie w chmurze [225] czy też bazujace
˛ na realizacji
operacji przetwarzania w w˛eźle [161][6][27]. W˛ezły w takich systemach sa˛ do pewnego stopnia autonomiczne i zdolne do komunikacji, co koresponduje z idea˛ internetu rzeczy (IoT)
[14]. Przetwarzanie danych wizyjnych w miejscu ich akwizycji zapewnia, że tylko istotne,
z punktu widzenia aplikacji, dane sa˛ transmitowane do centralnego serwera czy innych kamer w sieci. Ogranicza to znaczaco
˛ obcia˛żenie infrastruktury komunikacyjnej. Dodatkowo
możliwość przetwarzania w w˛eźle pozwala na modyfikacj˛e realizowanych operacji w zależności od stanu i potrzeb takiej inteligentnej sieci. Należy mieć na uwadze, że systemy
rozproszone wprowadzaja˛ inne problemy. Współpraca w˛ezłów, synchronizacja, podział zadań, współdzielenie zasobów czy ograniczona moc obliczeniowa zastosowanych platform
sprawia, że jest to otwarty problem badawczy, pomimo, że sa˛ dost˛epne komercyjne implementacje.

2.1.1

Historia

Systemy nadzoru wizyjnego zaprezentowane w literaturze i komercyjnie stosowane przyj˛eło si˛e dzielić na trzy generacje. Podział ten jest ściśle powiazany
˛
z rozwojem technik
przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych wizyjnych. Geneza powstania systemów nadzoru wizyjnego z lista˛ odkryć naukowych, które doprowadziły do powstania tej
technologi została dokładnie przedstawiona w pracy [154]. Za dat˛e pojawianie si˛e pierwszych komercyjnych systemów CCTV, które oferowały akceptowalna˛ jakość przyjmuje si˛e
lata sześćdziesiate
˛ [3]. Startujac
˛ od tego punktu wyróżnia si˛e nast˛epujace
˛ generacje systemów nadzoru wizyjnego [3][194]:
• pierwsza˛ (1960-1980) - bazujac
˛ a˛ na analogowym systemach CCTV. Systemy te były w
dużej mierze przestrzennym rozszerzeniem możliwości ludzkiego wzroku. Kamery,
za pośrednictwem sygnału analogowego przesyłały obraz do centralnej lokalizacji, w
której był on analizowany przez operatora. Zwykle polegało to na wyświetlaniu wielu
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strumieni wideo na zestawie monitorów z ewentualnym przełaczaniem
˛
si˛e widoków
w przypadku wi˛ekszej liczby źródeł niż wyświetlaczy. Wspomniane wcześniej problemy ze znużeniem operatora, a także braki w kwestii technologii zapisu danych
były istotnymi wadami takich systemów. Zwi˛ekszanie ich skali wiazało
˛
si˛e ze zwi˛ekszaniem liczby operatorów i powodowało problemy z zapewnieniem odpowiedniej
przepustowości łacza
˛
danych.
• druga˛ (1980-2000) - bazujac
˛ a˛ na technice cyfrowej. Przełom w dost˛epności wzgl˛ednie
tanich komputerów, a tym samym mocy obliczeniowej oraz zwi˛ekszenie rozdzielczości kamer przyczyniło si˛e do istotnych post˛epów w dziedzinie cyfrowego przetwarzania obrazów, a także cyfrowych technikach kompresji i przesyłania wideo. Założeniem
było usprawnienie istniejacych
˛
rozwiaza
˛ ń, poprzez opracowanie szybkich (działaja˛
cych w czasie rzeczywistym) metod automatycznej detekcj˛e zdarzeń. W ten sposób
operatorzy mogliby być informowani tylko o istotnych zdarzeniach lub zmianach na
scenie. Automatyzacja umożliwiła instalacj˛e znacznie wi˛ekszych systemów i monitoring rozległych obszarów.
• trzecia˛ (2000-) - bazujac
˛ a˛ na systemach rozproszonych. Czynnikiem umożliwiajacym
˛
zmian˛e podejścia jest ponownie post˛ep technologiczny - dost˛epność wysokowydajnych, a jednocześnie rozmiarowo małych i z niedużym zapotrzebowaniem na energi˛e
platform obliczeniowych, czy znaczne zwi˛ekszenie pr˛edkości transmisji i rozwój rozwiaza
˛ ń chmurowych. Rozwiazania
˛
tej generacji oznaczaja˛ całkowite odejście od analogowych form przesyłania obrazu na rzecz w pełni cyfrowych. Przetwarzanie może być
realizowane bezpośrednio w w˛eźle sieci lub jest tam przeniesiona cz˛eść obliczeń. Nawet w przypadku przesyłania surowych strumieni obrazów wymagana jest spora moc
obliczeniowa, gdyż wykorzystywane sa˛ metody silnej kompresji w celu zmniejszenia
ilości danych. Pojawiaja˛ si˛e podejścia bezprzewodowe, czy w˛ezły przeznaczone do
pracy na zasilaniu bateryjnym. Rozbudowane sieci zawieraja,˛ poza kamerami, również inne sensory dostarczajace
˛ komplementarne informacje. Prace badawcze i przemysłowe skupione sa˛ na opracowaniu architektur w˛ezłów, nowych topologiach sieci,
a także fuzji danych.
Na przestrzeni lat prace zwiazane
˛
z nadzorem wizyjnym spotykały si˛e z dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem, o czym świadczyć może znaczna liczba dedykowanych
projektów. Amerykańska DARPA (ang. Defense Advanced Research Projection Agency)
w 1997 roku wspierała projekt VSAM (ang. Visual Surveillance and Monitoring) [56][57],
którego celem było opracowanie systemu umożliwiajacego
˛
obserwacj˛e złożonych scen (pole
bitwy) pojedynczemu operatorowi. Innym projektem sponsorowanym przez DARPA był
projekt HID (ang. Human Identification at a Distance) [155]. Unia Europejska za pośrednictwem projektów CROMATICA (ang. Crowd Monitoring with Telematic and Communication Assistance) [67] oraz PRISMATICA (ang. (Pro-active Integrated Systems for Security
Management by Technological Institutional and Communication Assistance) [197] wspierała
opracowanie rozległych systemów nadzoru wizyjnego dla transportu publicznego. Projekt
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ADVISOR (ang. Annotated Digital Video for Intelligent Surveillance and Optimised Retrieval) [137] miał na celu opracowanie metod automatycznego opisu rejestrowanych sytuacji
z ich klasyfikacja˛ w celu umożliwienia łatwego wyszukiwania interesujacych
˛
zdarzeń. W
projekcie INDECT (ang. Intelligent Information System Supporting Observation, Searching
and Detection for Security of Citizens in Urban Environment) [74] opracowano narz˛edzia do
automatycznej detekcji zagrożeń, których cz˛eść bazowała na danych z systemów nadzoru
wizyjnego.

2.1.2

Zastosowania

Systemy nadzoru wizyjnego stały si˛e integralna˛ cz˛eścia˛ środowiska miejskiego i znalazły
szerokie spektrum zastosowań. W ogólności celem jest zrozumienie i opisanie zachowań
obiektów. Można wyróżnić kilka głównych pól wykorzystania [205]:
• kontrola dost˛epu do określonych obszarów - w strategicznych lokacjach, jak bazy wojskowe czy ważne jednostki rzadowe,
˛
tylko określony zbiór osób jest upoważniony do
wst˛epu. Cechy biometryczne takie jak wysokość, cechy charakterystyczne twarzy, czy
typ chodu moga˛ być wykorzystane do automatycznego umożliwienia wejścia,
• automatyczne identyfikacja poszukiwanych osób,
• analiza przepływu osób czy pojazdów,
• wykrywanie anomalii w zachowaniach i alarmowanie,
• śledzenie obiektów na dużej przestrzeni, pomi˛edzy wieloma kamerami.
Przedstawione zastosowania tycza˛ si˛e nadzoru osób i pojazdów, jednak nie jest to jedyne
możliwe wykorzystanie. Monitorowanie środowiska, np. upraw, czy kontrola jakości na
linii produkcyjnej to niektóre z innych potencjalnych zastosowań.

2.1.3

Stosowane metody

Na schemacie 2.1 przedstawiono zadania jakie moga˛ być realizowane na podstawie danych
wizyjnych z pojedynczej kamery wraz z zaznaczaniem wymagań dotyczacych
˛
ich realizacji.
Nie jest zaskoczeniem, że wraz ze wzrostem ”inteligencji” kamery, wzrasta zapotrzebowanie na moc obliczeniowa.˛ Co jednak istotne, to fakt, że im przetwarzanie bardziej zaawansowane, tym zmniejsza si˛e ilość danych do transmisji. Najprostszy przypadek to przesyłanie
surowego strumienia obrazów, a po drugiej stronie spektrum jest zrozumienie sceny i przesłanie np. tylko decyzji o konieczności podj˛ecia określonej akcji.
Szczegółowy opis stosowanych metod przetwarzania obrazów w systemach nadzoru
wizyjnego przedstawiono w rozdziale 4, w szczególności metod wykrywania ruchu, klasyfikacji, rozpoznawania i śledzenia obiektów. Należy zwrócić uwag˛e na inne metody, które nie
zostały w niniejszej pracy poruszone, jak fuzja danych z wielu kamer (instalacja, kalibracja,
przełaczanie
˛
zainteresowania, przesłanianie si˛e obiektów), czy analiza zachowań. Szczegółowy opis stosowanych metod można znaleźć w pracy [205]. Istotnym zagadnieniem jest
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Rysunek 2.1: Schemat blokowy przetwarzania danych w systemie nadzoru wizyjnego ze
wskazaniem wymagań poszczególnych etapów pod katem
˛
mocy obliczeniowej i wymaganej
przepustowości

również kwestia organizacji bazy danych, a także bezpieczeństwo przetwarzanych i przesyłanych danych.

2.1.4

Sieci sensorów wizyjnych

Interesujacym
˛
trendem, który w ostatnich latach zyskał na popularności, jest wykorzystanie relatywnie prostych i tanich urzadze
˛
ń integrujacych
˛
sensor wizyjny, wbudowany procesor i, zwykle bezprzewodowy, interfejs komunikacyjny do tworzenia bardzo rozległych
sieci, nazywanych sieciami sensorów wizyjnych (VSN). W odróżnieniu od bardziej tradycyjnych systemów nadzoru wizyjnego, duży nacisk jest tu położony na niskie zużycie energii, a tym samym, cz˛esto, możliwość pracy przy zasilaniu bateryjnym. VSN bazuje w dużej
mierze na koncepcji bezprzewodowych sieci czujników (WSN). Głównym elementem różnicujacym
˛
jest jednak ilość informacji dostarczanych przez sensory wizyjne. Przykładowo,
pomiar ciśnienia, precyzyjnym, 24-bitowym czujnikiem, z cz˛estotliwościa˛ 60 pomiarów na
sekund˛e generuje 180 bajtów na sekund˛e. Kamera o bardzo niskiej rozdzielczości QVGA
(320 × 240 pikseli), rejestrujaca
˛ kolorowe obrazy (8-bitów na kanał) z cz˛estotliwościa˛ 10 razy
na sekund˛e, generuje 2304000 bajtów na sekund˛e. Oznacza to, że przy 6-razy niższej cz˛estotliwości próbkowania, danych jest 12800 razy wi˛ecej. Tak wielka ilość danych znacznie
utrudnia transmisj˛e i sprawia, że ich przetwarzanie bezpośrednio w w˛eźle, celem ekstrakcji
metadanych o scenie, jest szczególnie istotne. Pomimo tych różnic, prace w obr˛ebie sieci
sensorów wizyjnych, tak jak w przypadku bezprzewodowych sieci czujników, sa˛ skupione
na ich skalowalność, możliwości samoorganizacji w˛ezłów, algorytmach efektywnego przepływu informacji, a także na łatwości instalacji i dodawania w˛ezłów. Ten otwarty problem
badawczy, który w chwili obecnej jest trudny do wdrożenia ze wzgl˛edu na ograniczenia
technologiczne, wydaje si˛e być bardzo istotny dla rozległych sieci nadzoru wizyjnego [160].
Wi˛ecej informacji na temat VSN można znaleźć w pracach [174][182].
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Rysunek 2.2: Schemat systemu nadzoru wizyjnego z w˛ezłem centralnym

2.1.5

Topologie systemów nadzoru wizyjnego oraz sieci sensorów wizyjnych

Wraz ze spadkiem kosztu kamer oraz infrastruktury do przesyłu danych, sieci nadzoru wizyjnego staja˛ si˛e coraz rozleglejsze. Powoduje to, że problem skalowania rozwiazania
˛
jest
szczególnie istotny, a jednym z najważniejszych elementów majacych
˛
na to wpływ jest architektura całej sieci. Wraz z rozwojem rozwiaza
˛ ń opartych o rozproszone przetwarzanie
zmienił si˛e sposób organizacji kamer w sieci [6], co przedstawiono w niniejszym rozdziale.
Klasyczne podejście do organizacji systemu nadzoru wizyjnego przedstawiono na schemacie 2.2. W wielu istniejacych
˛
systemach opartych o t˛e architektur˛e, surowe dane obrazowe sa˛ przesyłane do w˛ezła centralnego, gdzie sa˛ analizowane przez ludzkiego operatora/operatorów lub w sposób automatyczny. Należy jednak zaznaczyć, że architektur˛e t˛e
można z powodzeniem stosować dla rozproszonych rozwiaza
˛ ń opartych o kamery inteligentne, które przetwarzaja˛ dane lokalnie. W takim wypadku w˛ezeł centralny odpowiada
za synchronizacj˛e komunikacji, ewentualna˛ fuzj˛e danych i zarzadzanie
˛
na tej podstawie cała˛
siecia.˛ Podejście to jest koncepcyjnie proste oraz łatwe w implementacji, stad
˛ jego duża popularność. Do wad należy zaliczyć ograniczone możliwości skalowania systemu.
Na schemacie 2.3 zaprezentowano w pełni rozproszona˛ architektur˛e, która w swoim założeniu całkowicie różni si˛e od poprzedniej. Nie wyst˛epuje tutaj w˛ezeł centralny, a sieć jest
w pełni rozproszona. Podejście to wymaga, i nie może funkcjonować bez, przetwarzania
danych przez w˛ezły i możliwości ich samoorganizacji. Pomimo licznych zalet, synchronizacja oraz fuzja danych w tego typu sieciach bywa kłopotliwa, a problem ten pogł˛ebia np.
znaczne zróżnicowanie typów w˛ezłów pod wzgl˛edem konstrukcji, możliwości przetwarzania i przesyłania danych.
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Rysunek 2.3: Schemat w pełni rozproszonego systemu nadzoru wizyjnego
Pośrednim rozwiazaniem
˛
pomi˛edzy w pełni centralna,˛ a w pełni rozproszona˛ jest architektura mieszana. Moga˛ w niej wyst˛epować samoogranizujace
˛ si˛e grupy w pełni rozproszone, które jednak posiadaja˛ dedykowany w˛ezeł zbierajacy
˛ informacje i b˛edacy
˛ pośrednikiem z reszta˛ sieci. Moga˛ istnieć również klasyczne grupy, jak ze schematu 2.2, w których
w˛ezeł centralny odpowiada za komunikacj˛e z innymi grupami. Dodatkowo w tym podejściu cz˛esto wyróżnia si˛e poziomy na jakich pracuja˛ poszczególne grupy. Tak hierarchiczna
struktura odpowiada zadaniom i możliwościom w˛ezłów, co pozwala zarówno na łatwe skalowanie, jak i implementacj˛e. Np. na najniższym poziomie realizowane sa˛ operacje detekcji
obiektów, na wyższym poziomie odbywa si˛e ich rozpoznawanie, a na kolejnym ich śledzenie [187]. Podejście hierarchiczne jest uznane za optymalne z punktu widzenia kosztów oraz
zużycia energii [110]. Poszczególne grupy moga˛ wykorzystywać różne interfejsy komunikacyjne, w zależności od ich zadania. Architektura ta została przedstawiona na schemacie
2.4. W opinii autora, rozwiazanie
˛
to jest najlepszym wyborem w przypadku implementacji
rozproszonej, różnorodnej sieci kamer inteligentnych tworzacych
˛
system automatycznego
nadzoru wizyjnego.
Wybór odpowiedniej architektury sieci kamer ułatwia fuzj˛e danych z wielu kamer, co
jest szczególnie istotne dla zadań typu kalibracja wzajemna czy realizacja paradygmatu aktywnej/wczesnej wizji (ang. active/early vision) [11][48].

2.2

Kamera inteligentna

Przestawione systemy nadzoru wizyjnego trzeciej generacji w dużej mierze bazuja˛ na rozproszeniu przetwarzania danych obrazowych do w˛ezłów (kamer) sieci. Urzadzenia
˛
takie
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Rysunek 2.4: Schemat hierarchicznego systemu nadzoru wizyjnego
przyj˛eło si˛e nazywać kamerami inteligentnymi. Według organizacji AIA (ang. Automated
Imaging Association), najwi˛ekszej grupy zrzeszajacej
˛ firmy z branży wizji maszynowej, za
cechy wyróżniajace
˛ kamer˛e jako inteligentna˛ przyjmuje si˛e [25]:
• integracj˛e istotnych funkcji w jednym urzadzeniu
˛
(np. optyki, oświetlenia, akwizycji
obrazu i jego przetwarzania),
• wykorzystanie procesora i oprogramowania w celu uzyskania pewnego poziomu "inteligencji"
• możliwość realizacji różnych zdań.
Podana definicja jest szeroka i jest jedna˛ z wielu, które sa˛ wykorzystywane przez media, producentów i przedstawicieli nauki. Cz˛esto jako element wyróżniajacy
˛ wskazuje si˛e
możliwość przetwarzania danych obrazowych bezpośrednio w kamerze. Nie jest to jednak
określenie jednoznaczne, gdyż obecnie praktycznie każda kamera cyfrowa ma na pokładzie
elektronik˛e realizujac
˛ a˛ operacje przetwarzania obrazu jak np. korekcja barwna czy korekcja
gamma. Autor zgadza si˛e z opinia˛ przedstawiona˛ w pracy [25], że istotny jest rodzaj zadania, jakie jest wykonywane i jego efekt. Tym, co wyróżnia kamer˛e inteligentna˛ jest fakt
ekstrakcji ze strumienia obrazów cech specyficznych dla aplikacji i automatyczne generowanie jego opisu i/lub podejmowanie decyzji.
Należy wspomnieć, że systemy nadzoru wizyjnego to nie jedyne zastosowanie kamer
inteligentnych. W wielu aplikacjach zast˛epuja˛ one bardziej ogólne rozwiazania
˛
w postaci
komputerów klasy PC sparowanych ze ”zwykła”
˛ kamera,˛ jak:
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• rozpoznawanie cech biometrycznych i kontrola dost˛epu (rozpoznawanie twarzy, odcisków palców, czy źrenicy),
• pomiary bezkontaktowe,
• identyfikacja i sortowanie elementów,
• inspekcja materiałów na liniach produkcyjnych (np. papieru, przewodów),
• odczytywanie kodów graficznych (jedno i dwu-wymiarowe kody kreskowe),
• nawigacja robotyczna czy sterowanie robotów manipulacyjnych.
W zwiazku
˛
ze wspomniana,˛ nieprecyzyjna,˛ definicja˛ kamery inteligentnej, może ona znaleźć
zastosowanie wsz˛edzie tam, gdzie stosowane sa˛ metody wizji maszynowej. W dalszej cz˛eści
rozdziału wi˛ekszość rozważań dotyczy kamer inteligentnych dedykowanych dla systemów
nadzoru wizyjnego, wi˛ec nie wszystkie dost˛epne rozwiazania
˛
i architektury sa˛ przedstawione.

2.2.1

Historia

Nie jest jasne, gdzie po raz pierwszy użyto terminu kamera inteligentna, ale przyjmuje si˛e,
że pochodzi z branży militarnej badź
˛ kosmicznej, gdzie taki samodzielny system umożliwiajacy
˛ analiz˛e sceny mógłby być wykorzystany na pokładzie rakiety [25]. W literaturze
naukowej poj˛ecie kamera inteligentna pojawiło si˛e w pracy [158] z 1975 roku. Pierwsza˛
implementacja˛ kamery inteligentnej była optyczna mysz komputerowa opracowana przez
firm˛e Xerox w 1981 roku [121]. Było to pierwsze rozwiazanie,
˛
które w kompaktowym rozmiarze łaczyło
˛
sensor obrazowy oraz układ na bieżaco
˛ przetwarzajacy
˛ rejestrowane dane.
Celem było wyznaczenie przesuni˛ecia całego układu. Interesujacy
˛ jest fakt, że w zwiazku
˛
z
wielka˛ popularnościa˛ tego rozwiazania,
˛
mysz optyczna jest najlepiej sprzedajac
˛ a˛ si˛e kamera˛
inteligentna˛ w historii [25]. Przełom w rozwoju układów scalonych wysokiej integracji spowodował pojawienie si˛e inteligentnych kamer, dla których stosowano rozwiazania
˛
dedykowane do określonego zadania [134]. Rozwój matryc CMOS przyniósł kolejne implementacje,
np. imputer3 firmy VLSI Vision z wbudowanym procesorem firmy Intel [25]. Kolejne lata
to szybki rozwój akademickich i komercyjnych rozwiaza
˛ ń, w których wykorzystywane były
aktualne osiagni˛
˛ ecia nauki i techniki: od coraz wydajniejszych jednostek obliczeniowych,
po nowe technologie transmisji danych, jak np. łacza
˛
bezprzewodowe.
Według branżowego eksperta można wyróżnić cztery generacje kamer inteligentnych
[66]. Pierwsza, zapoczatkowana
˛
w późnych latach osiemdziesiatych,
˛
to głównie rozwiaza˛
nia akademickie. Ówczesna technologia nie umożliwiała integracji jednostki obliczeniowej
o wystarczajacej
˛ wydajności w kompaktowym rozmiarze kamery. Najcz˛eściej stosowano
dedykowane układy scalone do przetwarzania obrazu. Druga generacja jest ściśle powia˛
zana z duża˛ popularnościa˛ i możliwościami procesorów sygnałowych w latach dziewi˛ećdziesiatych.
˛
Problemem była trudność programowania takich układów. Trzecia generacja to
wykorzystanie komputera klasy PC jako jednostki obliczeniowej (lata po roku 2000). Rozwiazania
˛
tego typu były wi˛eksze i bardziej energochłonne niż oparte o DSP, ale znacznie
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łatwiejsze w programowaniu dzi˛eki zastosowaniu popularnej platformy. Ostatnia generacja to rozpowszechnienie masowo produkowanych, tanich i wysokowydajnych jednostek
procesorowych, znanych z telefonów komórkowych.
Opracowanie projektu kamery inteligentnej nie jest łatwym zadaniem i wymaga wiedzy
z zakresu przetwarzania obrazów, wizji komputerowej i maszynowej (interpretacja obserwowanej sceny), a także projektowania systemów wbudowanych i architektury komputerów (niskie zużycie energii, kompaktowy rozmiar, niska cena, praca w czasie rzeczywistym).

2.2.2

Budowa

Jako elementy składowe kamery inteligentnej można wyróżnić:
• układ optyczny (obiektyw), który zapewnia odpowiednia˛ ilość światła dla sensora.
Cz˛eść ta może być na stałe zintegrowana w obudowie lub wymienna, w zależności od
wymagań aplikacji.
• sensor obrazu w postaci przetwornika fotoelektrycznego w technologii matrycy CCD
lub CMOS.
• układ przetwornika analogowo-cyforwego, który zwykle jest zintegrowany z przetwornikiem fotoelektrycznym i dedykowanym cyfrowym modułem realizujacym
˛
operacj˛e korekcji barwnej i gamma. Zwykle wszystkie te elementy sa˛ zintegrowane z sama˛
matryca˛ w jeden układ scalony.
• system obliczeniowy - wyróżnik kamery inteligentnej. Wykorzystywane sa˛ różnorodne rozwiazania,
˛
od specjalizowanych układów scalonych (ASIC), układów reprogramowalnych (FPGA), przez procesory sygnałowe (DSP), procesory ogólnego przeznaczenia (CPU), czy mikrokontrolery (uC).
• interfejsy komunikacyjne - w zależności od potrzeb aplikacji sa˛ to łacza
˛
przewodowe
badź
˛ radiowe, działajace
˛ w oparciu o technik˛e cyfrowa˛ lub analogowa.˛ Do najpopularniejszych można zaliczyć Ethernet, WiFi czy ZigBee.
• moduł zasilajacy,
˛ który w niektórych aplikacjach może zawierać bateri˛e.
Na schemacie 2.5 przedstawiono uproszczona˛ struktur˛e wewn˛etrzna˛ kamery inteligentnej z zaznaczonymi wymienionymi elementami wraz z kierunkiem przepływu danych.
Jednostki obliczeniowe
Duża ilość informacji zawartych w strumieniu obrazów rejestrowanych przez kamer˛e inteligentna˛ oraz wysokie oczekiwania wobec jej funkcjonalności sprawiaja,˛ że jednostka obliczeniowa jest jej najważniejszym komponentem.
Wykorzystywane platformy można podzielić na dwie grupy - sprz˛etowe oraz programowe. Do sprz˛etowych należy zaliczyć specjalizowane (ASIC) oraz układy reprogramowalne (FPGA). Grup˛e rozwiaza
˛ ń programowych stanowia˛ natomiast procesory ogólnego
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Rysunek 2.5: Schemat blokowy struktury wewn˛etrznej kamery inteligentnej
najwyższa
ASIC
CPU/DSP
CPU/DSP
ASIC
FPGA

moc obliczeniowa
zużycie energii
możliwość realizacji innego zadania
koszt projektowania
koszt jednostkowy

średnia
FPGA
FPGA
FPGA
FPGA
CPU/DSP

najniższa
CPU/DSP
ASIC
ASIC
CPU/DSP
ASIC

Tablica 2.1: Porównanie platform możliwych do zastosowania w kamerach inteligentnych
przeznaczenia (CPU) i procesory sygnałowe (DSP). W tabeli 2.1 porównano dost˛epne platformy pod katem
˛
ich możliwości.
Analiza danych jasno wskazuje na specjalizowane układy scalone jako najwydajniejsze,
przy tym o niskim zapotrzebowaniu na energi˛e i tanie w produkcji. Jednak zaporowe koszta
zaprojektowania i uruchomienia produkcji wraz, z cz˛esto, zerowymi możliwościami rekonfiguracji do innego zadania sprawiaja,˛ że rozwiazanie
˛
to nie jest popularne. Po przeciwnej stronie znajduja˛ si˛e procesory ogólnego przeznaczenia i procesory sygnałowe. Możliwościami reprogramowania znaczaco
˛ odbiegaja˛ one od pozostałych rozwiaza
˛ ń, jednak dla
wielu zastosowań ich wydajność jest zbyt niska. Rozwiazaniem
˛
pośrednim sa˛ układy reprogramowalne, które w dużej mierze przypominaja˛ układy ASIC z możliwościa˛ reprogramowania.
Osobna˛ kategoria,˛ o której należy wspomnieć sa˛ mikrokontrolery. Ze wzgl˛edu na znacznie niższa˛ moc obliczeniowa˛ nie został uj˛ete w tabeli. Układy te wykorzystywane sa˛ cz˛esto
w rozwiazaniach
˛
przeznaczonych dla bezprzewodowych sieci sensorów wizyjnych lub w
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kamerach umożliwiajacych
˛
prac˛e na baterii. Podejście takie charakteryzuje si˛e jednak znacznie mniejszymi możliwościami przetwarzania strumienia obrazów.

2.2.3

Zalety i wady

Kamer inteligentnych nie można bezpośrednio porównywać do ”zwykłych” kamer, należy
to zrobić w odniesieniu do pełnego systemu wizyjnego składajacego
˛
si˛e z kamery i jednostki
obliczeniowej (lokalnej lub umieszczonej w innej lokalizacji). W takim porównaniu, jako
zalety kamer inteligentnych można wymienić [25]:
• przetwarzanie obrazu w miejscu jego akwizycji. Oznacza to prac˛e na danych najwyższej jakości, bez zakłóceń zwiazanych
˛
z kompresja,˛ czy utraty cz˛eści obrazów w
zwiazku
˛
z problemami z siecia.˛
• wykorzystanie dedykowanych jednostek obliczeniowych jak układy DSP czy FPGA,
które sa˛ przystosowane do efektywnego przetwarzania dużych ilości danych w sposób
równoległy.
• ograniczenie zapotrzebowania na transmisj˛e danych. Zamiast przesyłania surowego
strumienia obrazów, który w wysokiej rozdzielczości i rejestrowany z duża˛ cz˛estotliwościa˛ oznacza konieczność transferowania znacznych ilości danych, przesyłane sa˛
tylko pewne metadane o scenie.
• możliwość sterowania procesem przetwarzania danych. Jest to pochodna wcześniej
wymienionych zalet - w zwiazku
˛
z przetwarzaniem danych w kamerze możliwe jest
np. zmniejszenie cz˛estotliwości próbkowania lub ograniczenie realizowanego przetwarzania w zależności od wykrytej sytuacji.
• możliwość stworzenia systemów w pełni rozproszonych, w których komunikacja nast˛epuje bezpośrednio pomi˛edzy w˛ezłami sieci.
• wi˛eksze możliwości skalowania ”w gór˛e’ systemu w zwiazku
˛
z jego rozproszonym
charakterem i autonomicznościa˛ jednostek tworzacych
˛
go.
• zwykle kompaktowe rozmiary.
Na podstawie przedstawionych zalet można dojść do wniosku, że inteligentne kamery
powinny być stosowane w zdecydowanej wi˛ekszości przypadków, jednak na chwil˛e obecna˛
jest to nadal rozwiazanie
˛
alternatywne. Zwiazane
˛
jest to z nast˛epujacymi
˛
wadami [25]:
• kamery inteligentne wcia˛ż sa˛ nowościa˛ i rozwijajacym
˛
si˛e rozwiazaniem
˛
w wielu zastosowaniach, a nie ”dojrzałym” produktem.
• dedykowane jednostki obliczeniowe w kamerach inteligentnych w wielu przypadkach
sa˛ efektywne, ale maja˛ ograniczona˛ liczb˛e funkcji, które moga˛ realizować. Problem ten
w dużo mniejszym stopniu dotyczy rozwiaza
˛ ń opartych o procesory ogólnego przeznaczenia.
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• utrudnione lub niemożliwe ulepszanie systemu. W przypadku rozwiaza
˛ ń opartych o
komputery klas PC czy serwerowe i niezależne kamery, możliwe jest np. dołożenie
dedykowanych kamer rejestrujacych
˛
obraz w podczerwieni i wykorzystanie istnieja˛
cej infrastruktury obliczeniowej. Sama˛ jednostk˛e czy jednostki obliczeniowe również
znacznie łatwiej usprawnić, poprzez ich wymian˛e (a zachowanie kamer) czy usprawnienie (dodatkowe procesory).

2.2.4

Przeglad
˛ projektów kamer inteligentnych

W zależności od zadania realizowanego przez kamer˛e, istniejace
˛ rozwiazania
˛
można podzielić na trzy grupy:
• przeznaczone dla bezprzewodowych sieci sensorów wizyjnych. Rozwiazania
˛
z tej kategorii cechuja˛ si˛e niskim kosztem i niskim zapotrzebowaniem na energi˛e, gdyż cz˛esto
sa˛ to rozwiazania
˛
bazujace
˛ na zasilaniu bateryjnym. Jednostka˛ obliczeniowa˛ jest zwykle mikrokontroler, lub prosty, energooszcz˛edny mikroprocesor. W obu przypadkach
możliwości przetwarzania strumienia obrazów ograniczaja˛ si˛e do prostych operacji
wykonywanych na obrazach w niskiej rozdzielczości (QCIF, CIF, czy QVGA) z pr˛edkościa˛ do kilku klatek na sekund˛e lub mniej. Interfejsy komunikacyjne bazuja˛ zwykle
na standardach, w których zużycie energii jest niskie, ale kosztem ograniczonej przepustowości danych, jak ZigBee [88], czy 6LoWPAN. Wykorzystanie takich interfejsów
umożliwia dłuższa˛ prac˛e na baterii, jednak praktycznie uniemożliwia przesyłanie surowych danych obrazowych, szczególnie, że jednostka obliczeniowa nie jest w stanie
wykonywać algorytmów silnej kompresji wideo. W wi˛ekszości tego typu kamer inteligentnych przesyłane dane sa˛ ograniczone do metadanych o scenie [174].
• oparte o procesor sygnałowy lub jednostk˛e ogólnego przeznaczenia. Nie we wszystkich zastosowaniach niskie zużycie energii jest kluczowym aspektem. W wielu przypadkach niezb˛edne sa˛ bardziej złożone metody przetwarzania obrazów wymagajace
˛
wi˛ekszej mocy obliczeniowej. W takiej sytuacji bardzo cz˛esto wykorzystuje si˛e procesory ogólnego przeznaczenia [51][52], sygnałowe [68][100] lub ich połaczenie
˛
[207]
jako jednostki obliczeniowe. Kamery inteligentne z tej grupy umożliwiaja˛ analiz˛e wideo w czasie rzeczywistym, a cz˛esto również równoległe, realizowana˛ w locie, kompresj˛e. Pozwala to na przesyłanie zarówno metadanych o scenie jak i samego obrazu
(np. w celu późniejszej analizy, jako materiał dowodowy itp.). W zwiazku
˛
z tym rozwiazania
˛
te zwykle wykorzystuja˛ popularne interfejsy komunikacyjne o dużej przepustowości, zarówno przewodowe (Ethernet) lub bezprzewodowe (WiFi).
• oparte o układy reprogramowalne. Jak wykazano w pracy [17], algorytmy przetwarzania obrazów, zaimplementowane w układach FPGA, sa˛ bardziej wydajne niż ich
implementacje programowe wykonywane przez współczesne procesory. Twierdzenie to jest szczególnie widoczne dla grupy metod, które przetwarzaja˛ obraz na poziomie pikselowym lub w niedużym otoczeniu analizowanego piksela, gdyż pozwalaja˛
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w pełni wykorzystać możliwości zrównoleglania operacji w układach reprogramowalnych. W teorii podobne możliwości oferuja˛ układy graficzne, jednak ich zastosowanie,
ze wzgl˛edów gabarytowych i zużycia energii nie jest zwykle możliwe w kamerze inteligentnej. Inna˛ alternatywa˛ sa˛ dedykowane układy scalone, jak rozwiazanie
˛
zaprezentowane w pracy [5]. Jednak, jak opisano w 2.2.2, koszty opracowania dedykowanych
układów scalonych o wysokiej sprawności sa˛ znaczace,
˛ szczególnie, gdy planowane
jest wykorzystanie najnowszych procesów technologicznych [112].
Układy FPGA oferuja˛ dodatkowo możliwość rekonfiguracji i pozwalaja˛ na bezproblemowe, bezpośrednie połaczenie
˛
z wieloma zewn˛etrznymi elementami jak matryce obrazowe, czy inne sensory, a także z układami komunikacyjnymi. Nie wszystkie typy
zadań da si˛e efektywnie zaimplementować w układach reprogramowalnych, jednak
popularnym rozwiazaniem
˛
jest wykorzystanie układów FPGA z wbudowanym rdzeniem procesorowym lub implementacja procesora w logice programowalnej. Z tych
wzgl˛edów układy reprogramowalne sa˛ popularna˛ platforma˛ dla kamer inteligentnych
[34][30][124][190].
Interesujacym
˛
rozwiazaniem,
˛
które nie do końca jest zgodne z zaprezentowana˛ definicja˛
kamery inteligentnej jest VCQ-Board firmy Vision Components [200]. Płyta ta zawiera jednostk˛e obliczeniowa˛ (układ FPGA z rodziny Zynq-7000 firmy Xilinx) i umożliwia konwersj˛e
zwykłej kamery IP do kamery inteligentnej. Producent oferuje dedykowane oprogramowanie, które umożliwia wykorzystanie takiego połaczenia
˛
do realizacji zadań zwiazanych
˛
z
detekcja˛ i odczytywaniem tablic rejestracyjnych.
W niniejszej pracy zdecydowano si˛e na wybór rozwiazania
˛
pośredniego, pomi˛edzy kamera˛ oparta˛ o procesor, a kamera˛ oparta˛ o układ FPGA. Wykorzystano heterogeniczny
układ reprogramowalny wyposażony w silnie zintegrowana˛ ze soba˛ cz˛eść procesorowa˛ z
szybkimi rdzeniami ogólnego przeznaczenia oraz logik˛e repogramowalna.˛ Szczegóły dotyczace
˛ tego typu układów i ich struktur˛e wewn˛etrzna˛ przedstawiono w rozdziale 3. Podejście
to umożliwiło wykorzystanie silnych stron obu elementów i w opinii autora jest rozwiaza˛
niem optymalnym dla kamery inteligentnej.
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Rozdział 3

Układy reprogramowalne

W rozdziale 3 przedstawiono, w skrócie, histori˛e układów FPGA oraz zarys ich struktury
wewn˛etrznej. Zaprezentowano również rozwój architektur sprz˛etowo-programowych i wymieniono dost˛epne układy scalone. Szczegółowo opisano architektur˛e układów SoC firmy
Xilinx z rodziny Zynq-7000, które wykorzystano w ramach prac badawczych oraz przedstawiono platform˛e sprz˛etowa˛ wykorzystana˛ do realizacji weryfikacji eksperymentalnej opracowanych rozwiaza
˛ ń. Na koniec opisano metody projektowania układów FPGA.

3.1

Układy FPGA

Mianem FPGA nazywany jest układ scalony, który odznacza si˛e możliwościa˛ konfigurowania jego struktury wewn˛etrznej po jego wytworzeniu i zainstalowaniu w układzie docelowym. W dużym uproszczeniu składa si˛e głównie z konfigurowalnych bloków logicznych
CLB oraz programowalnych połacze
˛ ń mi˛edzy nimi. Korzystajac
˛ z tych zasobów możliwa
jest realizacja dowolnej funkcji logicznej. Oznacza to, że może mieć funkcjonalność specjalizowanego układu scalonego, a przy tym umożliwiać statyczna˛ zmian˛e swojej funkcji lub
aktualizacje. Warta˛ odnotowania jest możliwość dynamicznej rekonfiguracji układu lub jego
cz˛eści w trakcie jego działania. Aby to wszytko oferować układy FPGA sa,˛ w porównaniu
do ASIC, wolniejsze (niższa maksymalna cz˛estotliwość taktowania), a przy tym zużywaja˛
wi˛ecej energii. Jednostkowy koszt takiego układu b˛edzie wyraźnie wyższy niż ASIC, ale
jest to kompensowane znacznie niższymi kosztami przygotowania układu i jest opłacalne
dla produkcji małoseryjnej. Należy tutaj wspomnieć, że istnieja˛ technologie umożliwiajace
˛
konwersj˛e struktury układu FPGA do specjalizowanego układu scalonego (np. HardCopy
firmy Intel).
Układy FPGA znajduja˛ szerokie zastosowanie wsz˛edzie tam, gdzie spełnione sa˛ nast˛epujace
˛ warunki:
• niezb˛edne jest przetwarzanie dużych ilości danych równolegle lub bardzo szybka obsługa wielu wejść/wyjść,
• planowana liczba urzadze
˛
ń jest na tyle niewielka, żeby opłacało si˛e projektować i produkować układ ASIC lub niezb˛edna jest możliwość późniejszego dostosowania struktury wewn˛etrznej do zmieniajacych
˛
si˛e wymagań.
Popularne dziedziny zastosowania układów FPGA:
• przemysł lotniczy (m.in. awionika, moduły komunikacyjne),
23

• przemysł wojskowy,
• przemysł kosmiczny (wykorzystane w łaziku Spirit i Opportunity),
• technologie audio i telekomunikacyjne (m.in SDR - Software-Defined Radio, rozpoznawanie mowy),
• przemysł motoryzacyjny,
• centra danych i serwerownie,
• superkomputery (rekonfigurowalne akceleratory sprz˛etowe),
• automatyka (sterowanie silników, sieci przemysłowe),
• projektowanie układów scalonych (prototypowanie układów ASIC),
• przemysł medyczny (ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
pozytonowa tomografia emisyjna),
• branża finansowa (handel wysokich cz˛estotliwości),
• przetwarzanie obrazów i wideo (VOIP, obrazy wysokiej rozdzielczości, sprz˛etowe przetwarzanie obrazów).
Aktualnie głównymi producentami sa˛ Xilinx oraz Intel (dawniej Altera), którzy w 2016
roku mieli ponad 90% rynku i oferuja˛ szeroki zakres układów FPGA. Inni producenci to
Microchip (poprzez zakup firmy Microsemi, wcześniej Actel oraz Atmel), Lattice Semiconductor, QuickLogic i Achronix.

3.1.1

Historia

Za dat˛e powstania pierwszego układu FPGA uznaje si˛e rok 1985, kiedy nowo utworzona
firma Xilinx wyprodukowała w fabryce Seiko Epson Semiconductor układ w procesie technologicznym 2, 5µm. Był on równoważny 1000 ekwiwalentnym bramkom logicznym układu
ASIC i mógł pracować z cz˛estotliwościa˛ taktowania 18 MHz. Technologi˛e t˛e nazwano Logic Cell Array, a pierwsza˛ rodzin˛e układów Xilinx XC 2000. Poczatkowo
˛
układy te nie był
nazywany FPGA, termin ten został rozpropagowana dopiero w 1988 roku przez firm˛e Actel. Genezy powstania układów FPGA należy doszukiwać si˛e jednak wcześniej. Pierwsze
programowalne układy to PROM (ang. Programmable Read Only Memory), a kolejnym krokiem ewolucji było powstanie układów PLD (ang. Programmable Logic Devices). Istnieje
kilka różnych typów PLD, jednak najpopularniejsze zawieraja˛ zestaw bramek logicznych
OR poprzedzonych zestawem bramek logicznych AND, ale dla których liczba elementów
logicznych jest zdefiniowana i możliwe jest tylko programowanie wszystkich, badź
˛ cz˛eści,
połacze
˛ ń mi˛edzy nimi.
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Rysunek 3.1: Możliwości układów FPGA w porównaniu do pierwszych układów z 1988
roku. Źródło [193]
Wraz ze wzrostem liczby elementów logicznych w układach FPGA zwi˛ekszały si˛e ich
możliwości, realizowane funkcje były coraz bardziej złożone. Tym samym, proces projektowania stawał si˛e coraz bardziej skomplikowany i niezb˛edne były nowe narz˛edzie upraszczajace
˛ to zadanie. W efekcie opracowano j˛ezyki opisu sprz˛etu. W 1988 opublikowany został
pierwszy standard j˛ezyka VHDL [1], równolegle rozwijany był j˛ezyk Verilog. W 1996 roku
w pracy [189] zaprezentowano rozwiazanie
˛
wykorzystujace
˛ algorytmy genetyczne, przy pomocy których znajdowana była struktura układu FPGA do rozpoznawania zadanych dźwi˛eków. Rozwiazanie
˛
to nie tylko odznaczało si˛e wysoka˛ skutecznościa,˛ ale zużywało mniej
zasobów logicznych niż rozwiazania
˛
zaprojektowane r˛ecznie przez człowieka.
Bazujac
˛ na danych firmy Xilinx, od ich powstania, układy FPGA zwi˛ekszyły ilość układów logicznych ponad 10 000 razy, wydajność wzrosła 100-krotnie, a koszt i zużycie energii
na operacj˛e spadło 1000-krotnie [193]. Dost˛epne dane przedstawiono na rysunku 3.1.
Wi˛ecej szczegółów dotyczacych
˛
historii rozwoju układów FPGA można znaleźć w pracy
[193], w której wyróżniono trzy zasadnicze etapy rozwoju tych układów – wiek innowacji,
wiek ekspansji oraz wiek akumulacji. Wskazano również w jakim stanie sa˛ obecnie układy
programowalne i w jakim zdaja˛ si˛e zmierzać – to już nie tylko zbiory bramek logicznych,
a zestaw dedykowanych bloków zintegrowanych logika˛ programowalna˛ – heterogeniczne
jednostki obliczeniowe.

3.1.2

Budowa wewn˛etrzna

Uogólniona˛ struktur˛e wewn˛etrzna˛ układu FPGA przedstawiono na schemacie 3.2.
Każdy układ FPGA, niezależnie od technologii w jakiej został wykonany jest podzielony
na konfigurowalne bloki logiczne CLB. Stanowia˛ one podstawowy element, którego szczegółowa budowa zależy od producenta układu, ale zwykle opiera si˛e na elementach typu
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Rysunek 3.2: Uogólniony schemat budowy wewn˛etrznej układu FPGA. Oznaczenia: CLB konfigurowalny blok logiczny, BRAM - moduł pami˛eci, DSP - blok operacji arytmetycznych,
I/O - blok wejścia/wyjścia
LUT, zwykle 4- badź
˛ 6-wejściowych. Oprócz tego zawarte sa˛ dodatkowe bloki jak multipleksery, dedykowane moduły pami˛eci (ang. distributed RAM), czy rejestry przesuwne.
CLB podłaczone
˛
sa˛ do matrycy połaczeniowej
˛
zawierajacej
˛ pionowe i poziome trakty komunikacyjne umożliwiajace
˛ łaczenie
˛
poszczególnych bloków w celu realizacji założonych
funkcji logicznych. Oprócz tego w układzie FPGA znajduja˛ si˛e dedykowane, programowalne moduły wejść i wyjść, które umożliwiaja˛ interferencj˛e z zewn˛etrznymi elementami.
Funkcja tych bloków jest prosta, jednak w celu obsługi wielu różnych standardów napi˛eć
i dużej liczby funkcji ich budowa jest złożona. Kolejnym istotnym element składowym sa˛
obwody zarzadzania
˛
zegarem, rozłożone równomiernie w całym układzie i których zadaniem jest propagowanie sygnału taktujacego
˛
do wykorzystywanych komórek logicznych
przy zapewnieniu niskiego czasu propagacji. Współczesne układy FPGA w swojej strukturze zawieraja˛ dodatkowo:
• dedykowane bloki DSP, od prostych multiplikatorów, po bardziej złożone elementy
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operujace
˛ na reprezentacji zmiennoprzecinkowej,
• dedykowane moduły pami˛eci, które umożliwiaja˛ przechowywanie dużych ilości danych wewnatrz
˛ układu FPGA,
• bardziej złożone moduły wejść i wyjść do obsługi szybkich interfejsów jak PCI-express,
Ethernet, czy też szybkich nadajników-odbiorników (ang. transciver) dla komunikacji
szeregowej,
• dedykowane kontrolery pami˛eci,
• bloki analogowo-cyfrowe,
• osadzone rdzenie mikrokontrolerów badź
˛ mikroprocesorów.

3.1.3

Architektury programowo-sprz˛etowe

Układy programowalne sa˛ cz˛esto postrzegane jako rozwiazanie,
˛
które wypełnia luk˛e pomi˛edzy oprogramowaniem a sprz˛etem. Majac
˛ odpowiednia˛ aplikacj˛e, wiedz˛e oraz doświadczenie w projektowaniu układów reprogramowalnych, możliwe jest uzyskanie znacznego
przyspieszenia wzgl˛edem realizacji na procesorze ogólnego przeznaczenia dzi˛eki wykorzystaniu możliwości zrównoleglenia obliczeń oraz dowolności w kreowaniu potoku przetwarzania. Takie podejście nie jest jednak możliwe dla wszystkich klas problemów, w szczególności dotyczy algorytmów, w których wyst˛epuje wiele p˛etli o zmiennej długości, skomplikowane schematy warunkowe czy rozbudowane obliczenia sekwencyjne [58]. Z tego powodu we współczesnych układach programowalnych pojawia si˛e tak wiele dedykowanych,
osadzonych na stałe elementów, z których najwi˛eksze możliwości oferuja˛ rdzenie ogólnego
przeznaczenia. Jest to odpowiedź producentów na zapotrzebowanie rynkowe - bardzo
wiele z realizowanych przez klientów projektów wykorzystywało dodatkowy procesor, z
którym układ FPGA si˛e komunikował. Podejście to jest jednak ograniczone ze wzgl˛edu na
brak dedykowanych interfejsów łacz
˛ acych
˛
te dwa układy.
Pierwszym rozwiazaniem
˛
wspomnianego problemu jest zaimplementowanie w strukturze układu FPGA procesora, tj. utworzenie go z dost˛epnych elementów logicznych. Podejście takie ma istotne wady, gdyż oznacza wykorzystanie wzgl˛ednie drogich zasobów układu
FPGA na realizacj˛e funkcjonalności, która˛ mógłby zrealizować tańszy mikroprocesor zużywajac
˛ przy tym mniej energii. Jednakże istotna zaleta takiego podejścia, tj. pełnej integracji w jednym układzie scalonym, przekonała wielu projektantów i znalazła zastosowania,
np. łazik marsjański Curiosity wykorzystywał rdzeń MicroBlaze. Na przestrzeni lat powstało wiele architektur możliwych do zaimplementowania w układzie FPGA, od prostych,
8-bitowych rdzeni, po bardziej rozbudowane, wielordzeniowe jednostki. Dost˛epne sa˛ rozwiazania
˛
własnościowe, jak i bazujace
˛ na otwartym kodzie. Kilka popularnych wymieniono
poniżej:
• PicoBlaze [215] - darmowe, własnościowe rozwiazanie
˛
firmy Xilinx. Prosty, 8-bitowy
rdzeń typu RISC, z ograniczona˛ lista˛ rozkazów, programowany w asemblerze , powstało kilka otwartoźródłowych klonów.
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• MicroBlaze [224] - komercyjne, własnościowe rozwiazanie
˛
firmy Xilinx. Dost˛epne wersje 32- oraz 64-bitowe, architektura RISC, z wieloma opcjami konfiguracji (m.in. gł˛ebokość potoku, rozmiar pami˛eci podr˛ecznej, typ jednostki zarzadzania
˛
pami˛ecia,˛ typ
interfejsów). Dost˛epny kompilator j˛ezyka C/C++, wsparcie dla systemu Linux. Był to
pierwszy soft-CPU, którego architektura została dodana do źródeł jadra
˛
Linuxa. Dost˛epne otwartoźródłowe klony.
• LatticeMico8 [114] - darmowe, otwartoźródłowe rozwiazanie
˛
firmy Lattice. 8-bitowy
rdzeń z konfigurowalna˛ liczba˛ rejestrów i architektura˛ RISC. Dost˛epny kompilator j˛ezyka C. Najmniejsza wersja zajmuje mniej niż 200 elementów LUT.
• LaticeMico32 [113] - darmowe, otwartoźródłowe rozwiazanie
˛
firmy Lattice. 32-bitowy
rdzeń o architekturze RISC z wieloma opcjami konfiguracji (m.in dost˛epność pami˛eci
podr˛ecznej, sprz˛etowej jednostki mnożacej,
˛
liczby przerwań). Dost˛epny kompilator
j˛ezyka C.
• LEON - rodzina 32-bitowych procesorów bazujacych
˛
na architekturze SPARC-V8 RISC.
Pierwsze wersje opracowane przez Centrum Badań i Rozwoju Europejskiej Agencji
Kosmicznej, a nast˛epnie przez firm˛e Cobham Gaisler AB. Dost˛epne dwie licencje, otwartoźródłowa bazujaca
˛ na LGPL/GPL oraz komercyjna. Szeroko konfigurowalny rdzeń
przeznaczony dla zastosowań kosmicznych, dost˛epne wersje tolerujace
˛ awarie (ang.
fault tolerant). W 2019 roku zaprezentowano piat
˛ a˛ generacj˛e procesora.
• Nios II [95] - komercyjne, własnościowe rozwiazanie
˛
firmy Intel (dawniej Altera). Nast˛epca 16-bitowego NIOS, 32-bitowy rdzeń o architekturze RISC i szerokich możliwościach konfiguracyjnych (m.in. możliwość dodania dedykowanych instrukcji, opcjonalne wsparcie obliczeń zmiennoprzecinkowych). Dost˛epna wersja zoptymalizowana
dla układów ASIC.
• OpenRISC [147] - flagowy projekt społeczności OpenCores. Otwartoźródłowy rdzeń,
dost˛epny w wersji 32- oraz 64-bitowej, o architekturze typu RISC. Szerokie możliwości konfigurowania (m.in. wsparcie dla operacji zmiennoprzecinkowych, dost˛epność
procesora wektorowego). Dost˛epne liczne kompilatory, posiada wsparcie dla systemu
Linux.
• RISC-V [204] - projekt rozpocz˛ety w 2010 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, jako otwartoźródłowa architektura, oferujaca
˛ możliwości analogiczne do rozwiaza
˛ ń komercyjnych jak MIPS, Alpha czy ARM. Bazuje na architekturze typu RISC
i jest wysoce skalowalna - oferuje nieduży model programowy procesora, z dużym
zbiorem opcjonalnych rozszerzeń. Sprawia to, że architektura ta w swojej podstawowej formie może być z powodzenie stosowany do celów edukacyjnych, a jednocześnie
jest na tyle kompletna, że znajduje zastosowanie w układach wbudowanych o niskim
poborze energii. Po rozszerzeniu spełnia wszystkie oczekiwania stawiane przed architekturami o wysokiej mocy obliczeniowe (HPC - ang. high performance computing).
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Projekt RISC-V zdobył duża˛ popularność, utworzona została fundacja (RISC-V Foundation), której celem jest dalszy rozwój architektury.
Opisane procesory programowe dysponuja˛ jednak znacznie mniejsza˛ moca˛ obliczeniowa˛
niż dedykowane jednostki, co jest bezpośrednio zwiazane
˛
z maksymalna˛ cz˛estotliwościa˛
taktowania układów reprogramowalnych. Rozwiazaniem
˛
tego problemu było osadzenie
rdzenia lub kilku rdzeni procesora bezpośrednio w układzie FPGA, na takiej samej zasadzie
jak osadzany jest moduł DSP czy kontroler pami˛eci. Kluczowym elementem jest w takim
rozwiazaniu
˛
zintegrowanie cz˛eści procesorowej z logika˛ programowalna,˛ w której oba elementy b˛eda˛ mogły w efektywny sposób si˛e komunikować, przesyłać dane i np. współdzielić pami˛eć. Pierwszymi rozwiazaniami
˛
tego typu były osadzone w układach Xilinx rdzenie PowerPC (rdzeń PowerPC 405 w układach Virtex-II Pro). Na przestrzeni ostatnich lat
nastapiło
˛
znaczne poszerzenie oferty układów reprogramowalnych z osadzonymi dedykowanymi rdzeniami (ARM) i wydaje si˛e, że jest to przyszłościowy trend. Lista dost˛epnych
układów, wraz z krótka˛ charakterystyka:˛
• Virtex II Pro (PowerPC 405, do dwóch rdzeni, do 400MHz) [214], Virtex 4 FX (PowerPC
405, do dwóch rdzeni, do 450MHz, proces technologiczny 130nm) [213], Virtex 5 FXT
(PowerPC 440, do dwóch rdzeni, do 550MHz, proces technologiczny 65nm) [218] pierwsze podejście firmy Xilinx do osadzonych w układzie FPGA rdzeni, wykorzystujace
˛ architektur˛e PowerPC.
• Xilinx Zynq-7000, Zynq-7000S [222] - do dwóch rdzeni ARM Cortex A9, taktowanie do
1GHz, produkowane w technologii 28nm.
• Xilinx Ultrascale+ MPSoC [223] - dwa lub cztery rdzenie ARM Cortex-A53 taktowane
do 1.5GHz, dodatkowy dwurdzeniowy procesor ARM Cortex R5 przeznaczony dla
zadań czasu rzeczywistego (taktowanie do 600MHz), układ graficzny Mali-400MP2
(taktowanie do 667MHz), dedykowany kodek wideo. Produkowane w technologii
16nm.
• Intel Cyclon V SoC [92] - jeden lub dwa rdzenie ARM Cortex-A9, taktowanie do 0.925GHz,
produkowane w technologii 28nm.
• Intel Arria V SoC [91] - dwa rdzenie ARM Cortex-A9, taktowanie do 1.05GHz, produkowane w technologii 28nm.
• Intel Arria 10 SX SoC [93] - dwa rdzenie ARM Cortex-A9, taktowanie do 1.5 GHz,
produkowane w technologii 20nm.
• Intel Stratix 10 SX SoC [94] - cztery rdzenie ARM Cortex–A53, taktowanie do 1.5 GHz,
produkowane w technologii 14nm.
Przedstawiona lista produktów wskazuje, że tego typu rozwiaza
˛ ń w ofercie producentów jest coraz wi˛ecej, a zapotrzebowanie na szybsze rdzenie zmusza ich do ciagłego
˛
aktualizowania oferowanych rozwiaza
˛ ń. Widoczny jest również trend integracji coraz wi˛ekszej
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liczby różnorodnych jednostek przetwarzajacych
˛
jak GPU, dodatkowe rdzenie mikrokotrolerów, wbudowane kodeki wideo.

3.2

Układy Xilinx Zynq

Pierwszym podejściem firmy Xilinx do integracji rdzeni procesorowych było, wspomniane
wcześniej, połaczenie
˛
rdzeni PowerPC w układach z rodziny Xilinx Virtex II Pro (2002), Virtex 4 FX (2004) i Virtex 5 FXT (2008). W 6 generacji układów reprogramowalnych zrezygnowano z tego rozwiazania
˛
i dopiero nadejście kolejnej (7) generacji układów przywróciło
osadzone na stałe procesory. Tym razem wykorzystano procesory firmy ARM, które zdobyły ogromna˛ popularność (dominacja na rynku telefonów komórkowych) i odznaczały si˛e
bardzo dobrym wsparciem od strony oprogramowania. Oficjalne ogłoszenie tych układów
miało miejsce już w 2011 roku, ale dopiero w 2012 roku dost˛epne były pierwsze układy (w
wersji engineering samples). Dopiero w 2013 roku produkcja wszystkich modeli z rodziny
Zynq-7000 została w pelni uruchomiona, do tego czasu sprzedano około 20000 układów i
4000 płyt ewaluacyjnych.
Układy z rodziny Zynq-7000 zostały wykonane w procesie technologicznym 28nm. Posiadaja˛ logik˛e programowalna˛ o architekturze identycznej z innymi układami reprogramowalnymi z serii 7 (w zależności od wersji jest ona identyczna jak w układach Kintex lub Artix) oraz, poczatkowo,
˛
dwa rdzenie ARM Cortex-A9. Wraz z zapotrzebowaniem na mniejsze
i tańsze układy dodano, w późniejszym czasie seri˛e zoptymalizowano pod katem
˛
kosztów,
która posiada tylko jeden rdzeń procesorowy (Zynq-7000S). Rodzina Zynq-7000 była reklamowana jako rozszerzalna platforma obliczeniowa (ang. Extensible Processing Platform).
Nast˛epca˛ serii Zynq-7000 SoC jest seria Ultrascale+ MPSoC, która w chwili obecnej (2019)
jest dost˛epna równolegle do układów z rodziny Zynq-7000. Oferuje znacznie nowocześniejsze rdzenie ARM Cortex-A53, w konfiguracji dwu- lub czterordzeniowej, a dodatkowo zawiera wbudowana˛ jednostk˛e procesorowa˛ czasu rzeczywistego pod postacia˛ dwóch rdzeni
Arm Cortex R5, układ graficzny Mali-400 i kodek wideo wspierajacy
˛ standardy H.264 oraz
H.265. Dodatkowo ilość logiki programowalnej w tych układach jest znacznie wi˛eksza.
Nowy proces technologiczny i bardziej efektywna architektura daje, według szacunków
producenta, 5x wyższa˛ wydajność na wat wzgl˛edem układów Zynq-7000.
Najważniejsze szczegóły techniczne (ilość elementów typu FF, LUT, BRAM, liczb˛e rdzeni
CPU oraz ich maksymalna˛ cz˛estotliwość taktowania) układów z rodziny Zynq-7000 przedstawiono w tabeli 3.1.

3.2.1

Budowa wewn˛etrzna

Schemat blokowy architektury układów z rodziny Zynq-7000 SoC przedstawiono na rysunku 3.3. Schemat pochodzi z oficjalnej dokumentacji technicznej [216].
Należy wyróżnić dwa główne elementy wchodzace
˛ w skład układu - podsystem procesorowy (PS) oraz logik˛e programowalna˛ (PL). Z punktu widzenia użytkownika najważniejsza˛ cz˛eścia˛ jest jednak samo połaczenie
˛
i integracja tych dwóch elementów.
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Z-7007S
Z-7012S
Z-7014S
Z-7010
Z-7015
Z-7020
Z-7030
Z-7035
Z-7045
Z-7100

LUT

FF

BRAMs

typ logiki

rdzeni CPU

14400
34400
40600
17600
46200
53200
78600
171900
218600
277400

28800
68800
81200
35200
92400
106400
157200
343800
437200
554800

50
72
107
60
95
140
265
500
545
755

Artix-7
Artix-7
Artix-7
Artix-7
Artix-7
Artix-7
Kintex-7
Kintex-7
Kintex-7
Kintex-7

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

maksymalne
taktowanie CPU
[MHz]
766
766
766
866
866
866
1000
1000
1000
1000

Tablica 3.1: Układy z rodziny Zynq-7000 wraz z dost˛epna˛ ilościa˛ zasobów logicznych (oznaczenia: FFs - flip-flops, LUTs - lookup tables, BRAMs - block RAM memory blocks) [220]
Moduł procesorowy
Moduł procesorowy jest elementem wyróżniajacym
˛
układy Zynq-7000 na tle tradycyjnych
układów reprogramowalnych i innych rozwiaza
˛ ń 7 generacji firmy Xilinx. Na schemacie
3.3 oznaczony został jako Processing System. W jego skład wchodzi APU (ang. Application Processor Unit), jednostka interfejsów do pami˛eci oraz moduł układów peryferyjnych i
wejść / wyjść (IOP - ang. Input/Output Peripherals).
Głównym elementem APU jest dwu- lub jednordzeniowy procesor ARM Cortex-A9.
Charakteryzuje si˛e on [222]:
• wydajnościa˛ 2.5 DMIPS/MHz (Dhrystone MIPS),
• możliwościa˛ pracy w trybie pojedynczego rdzenia, wieloprocesorowości symetrycznej (SMP - ang. symmetric multiprocessing) lub wieloprocesorowości asymetrycznej
(AMP - ang. asymmetric multiprocessing),
• wsparciem liczb zmiennoprzecinkowych pojedynczej i podwójne precyzji z wydajnościa˛ do 2.0 MFLOPS/Mhz,
• wsparciem operacji multimedialnych i przetwarzania sygnałów (SIMD - ang. Single
Instruction, Multiple Data) przez jednostk˛e NEON,
• pami˛ecia˛ cache poziomu 1 (osobne dla danych i instrukcji, 32KB każda) oraz poziomu
2 (512KB),
• dodatkowa˛ pami˛ecia˛ 256KB współdzielona˛ z logika˛ programowalna˛ OCM (ang. On
Chip Memory),
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Rysunek 3.3: Schemat blokowy układów z rodziny Zynq-7000. Źródło [216]
• modułem ACP (ang. Accelerator Coherency Port) umożliwiajacym
˛
spójny dost˛ep do
pami˛eci CPU przez logik˛e programowalna,˛
• 8-kanałowym, konfigurowalnym moduł DMA umożliwiajacy
˛ transfery pami˛eć-pami˛eć,
pami˛eć-układ peryferyjny, w którym 4 kanały sa˛ dedykowane dla logiki programowalnej,
• kontrolerem przerwań i modułem liczników z układem watchdog.
Dodatkowo cz˛eść procesorowa zawiera kontroler pami˛eci wspierajacy
˛ zarówno pami˛eć
dynamiczna˛ (DRAM - ang. Dynamic Random-Access Memory), jak również statyczna˛ (SRAM
- ang. Static Random-Access memory) w wielu standardach. Wymienione elementy, APU
i logika programowalna sa˛ połaczone
˛
przy użyciu standardowych magistrali AMBA (ang.
Advanced Microcontroller Bus Architecture), które łacz
˛ a˛ si˛e w jednym centralnym punkcie
(Central Interconnect na schemacie 3.3) [222].
Zestaw portów peryferyjnych jest typowym zbiorem interfejsów dost˛epnych w popularnych procesorach i zawiera: dwa kontrolery Ethernet MAC, dwa moduły USB 2.0, dwa
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moduły CAN, dwa interfejsy SD/SDIO, dwa port SPI, dwa porty UART, dwa I2C oraz 118
GPIO [222].
Logika programowalna
Układy firmy Xilinx z 7 serii, charakteryzuja˛ si˛e spójna˛ architektura˛ logiki programowalnej,
w której wi˛ekszość podstawowych elementów jest identyczna, co ma na celu umożliwienie
przenoszenia całych rozwiaza
˛ ń, jak i pojedynczych bloków IP pomi˛edzy różnymi układami.
Oznacza to, że 6-wejściowe LUT, moduły zarzadzania
˛
zegarem, pami˛eć Block RAM, jednostki DSP, moduły komunikacyjne (PCI), szybkie wejścia szeregowe i równoległe sa˛ takie
same.
W przypadku układów Xilinx 7-series, jeden blok CLB charakteryzuje si˛e:
• dost˛epnościa˛ ośmiu 6-wejściowych elementów LUT umożliwiajacych
˛
implementacj˛e
funkcji logicznych badź
˛ prac˛e w trybie pami˛eci. Dost˛epne konfiguracje pami˛eci to
64x1 lub 32x2 bit RAM lub rejestry przesuwne,
• możliwościa˛ pracy każdego elementu LUT jako pojedynczy układ 6-wejściowe lub
dwa 5-wejściowe,
• dost˛epnościa˛ szesnastu przerzutników,
• dost˛epnościa˛ dwóch 4-bitowych, kaskadowych modułów sumujacych
˛
do realizacji funkcji arytmetycznych,
• możliwościa˛ pracy w trybie rejestru przesuwnego. Dost˛epne konfiguracje: jeden 32bitowy lub dwa 16-bitowe.
Wejścia / wyjścia ogólnego przeznaczenia wspieraja˛ szeroki zakres napi˛eć (od 1.2V do
3.3V ) i różne tryby pracy (m.in. wyjście pojedyncze, różnicowe). Oferuja˛ do 1600 Mbps przy
zastosowaniu techniki LVDS (ang. Low-voltage differential signaling). Wspieraja˛ obsług˛e
standardów DDR3 oraz QDRII, a impedancja˛ można sterować cyfrowo.
Każdy element typu BlockRAM (BRAM) to dwuportowa pami˛eć RAM o pojemności 36
Kb. Każdy z portów może pracować niezależnie, w tym przypadku jedynym wspólnym
elementem sa˛ dane. BlockRAM pracuje w pełni synchronicznie, wszystkie sygnały sa˛ zatrzaskiwane w dedykowanych rejestrach. Możliwa praca w trybie true dual-port, simple
dual port, single port. Szerokość przechowywanych danych jest konfigurowalna, dost˛epne
wersje to 32K ×1, 16K ×2, 8K ×4, 4K ×9 (lub 8), 2K ×18, 1K ×36 (lub 32), 512K ×76 (lub 64).
Możliwy jest również podział pojedynczego elementu BRAM na dwa całkowicie niezależne,
o pojemności 18 Kb każdy. Dodatkowo w module zintegrowana jest logika kontrolna umożliwiajaca
˛ prac˛e jako szybka kolejka FIFO.
Moduł procesora sygnałowego DSP, którego pełne oznaczanie to DSP48E1, zawiera dedykowany układ mnożacy
˛ o rozdzielczości 25 × 18 bitów, pracujacy
˛ w kodzie uzupełnień
do dwóch. Dodatkowo zawiera on 48-bitowy akumulator oraz 48-bitowy moduł arytmetyczny umożliwiajacy
˛ wykonywanie operacji dodawania oraz odejmowania w trybie SIMD
33

dla różnych konfiguracji danych – 1 × 48 bitów, 2 × 24 bity lub 4 × 12 bitów. W module
DSP umieszczono również układ logiczny umożliwiajacy
˛ realizacj˛e jednej z dziesi˛eciu popularnych funkcji logicznych oraz detektor wzorców. Jednostki DSP sa˛ zoptymalizowane
pod katem
˛
wydajności i moga˛ być taktowane zegarem o cz˛estotliwości do 741 MHz.
Interesujacym
˛
i nietypowym elementem logiki programowalnej układów Zynq-7000 jest
XADC (Analog-to-Digital Converter). Sa˛ to dwa zintegrowane, 12-bitowe konwertery analogowocyfrowe umożliwiajace
˛ próbkowanie do 1 MSPS. W połaczeniu
˛
z logika˛ programowalna˛
umożliwia realizacj˛e złożonego procesu przetwarzania sygnałów bezpośrednio w sprz˛ecie.
Innymi istotnymi blokami sa:˛
• rozbudowany i konfigurowalny system zarzadzania
˛
i propagacji sygnałów zegarowych MMCM (ang. Mixed-Mode Clock Manager) oraz PLL (ang. Phase-Locked Loop),
• zintegrowany moduł interfejsu PCI Express, który umożliwia np. podłaczenie
˛
układu
jako akceleratora do komputera klasy PC.
Integracja PL-PS
Elementem kluczowym we wszystkich heterogenicznych układach programowo-sprz˛etowych
jest sposób integracji i komunikacji poszczególnych modułów obliczeniowych. To właśnie
w najwi˛ekszym stopniu różnicuje układy typu Zynq-7000 od pary niezależnych układów
scalonych (w formie procesor - układ FPGA) i jest ich najwi˛eksza˛ zaleta.˛
Umieszczenie procesora i logiki programowalnej w jednym układzie scalonym sprzyja
wysokiemu poziomowi integracji, który nie jest możliwy do osiagni˛
˛ ecia w innych przypadkach. Rozwiazanie
˛
to oferuje najwyższe pr˛edkości przesyłania danych pomi˛edzy jednostkami obliczeniowymi, a dodatkowo cz˛esto udost˛epnia specjalizowane interfejsy, które
zapewniaja˛ np. spójność pami˛eci podr˛ecznej procesora, czy dedykowane przerwania. W
przypadku układów Zynq-7000 przewidziano nast˛epujace
˛ formy przesyłania danych pomi˛edzy modułem procesorowym i logika˛ programowalna:˛
• poprzez jeden z czterech wysokowydajnych, buforowanych portów AXI (ang. Advanced eXtensible Interface), które oferuja˛ 64- lub 32-bitowe bezpośrednie połacze˛
nie logiki programowalnej z modułem pami˛eci DDR oraz szybka˛ pami˛ecia˛ lokalna˛
OCM. Procesor ma niezależny dost˛ep do tych zasobów, co sprawia, że połaczenie
˛
to
jest szczególnie przydatne przy wymianie dużych ilości danych, jak np. strumienie
obrazów,
• poprzez jeden z czterech 32-bitowych portów AXI ogólnego przeznaczenia. Połacze˛
nia te przewidziano do realizacji prostej komunikacji pomi˛edzy procesorem i logika˛
programowalna˛ jak np. przesyłaniem rozkazów, sygnałów synchronizacji itp.
• poprzez dedykowany, 64-bitowy interfejs AXI podłaczony
˛
do jednostki ACP procesora. Umożliwia on spójny dost˛ep do pami˛eci podr˛ecznej procesora. W odróżnieniu od pierwszego przedstawionego rozwiazania,
˛
spójność pami˛eci jest zapewniana
w sposób sprz˛etowy i nie ma konieczności realizacji operacji czyszczenia pami˛eci podr˛ecznej w celu synchronizacji.
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3.2.2

Zedboard

Wszystkie przedstawione w niniejszej pracy rozwiazania
˛
testowano na należacym
˛
do rodziny Zynq-7000 All Programmable SoC (AP SoC) układzie XC7Z020-CLG484-1 dost˛epnym
na płycie Zedboard. Jest to jeden z mniejszych układów z rodziny Zynq-7000, który oferuje 53200 elementów LUT, 106400 przerzutników, 140 elementów BRAM o rozmiarze 36 kb
każdy (w sumie 4.9 Mb) oraz 220 układów DSP. Dost˛epne sa˛ układy trzykrotnie mniejsze,
jak i pi˛eciokrotnie wi˛ekszy – porównaj 3.1.
Nazwa płyty – Zedboard – pochodzi od angielskich słów Zynq Evaluation & Development
Board. Była ona pierwsza,˛ powszechnie dost˛epna,˛ płyta˛ ewaluacyjna˛ wyposażona˛ w nowe
wówczas układy z serii Xilinx Zynq-7000. W okresie swojej premiery, układy łacz
˛ ace
˛ tak wydajne rdzenie procesorowe i logik˛e programowalna˛ były silnie reklamowane i zapowiadane
z dużym wyprzedzeniem, co oznaczało długi czas oczekiwania na finalny produkt, który
dodatkowo został wydłużony przez problemy techniczne zwiazane
˛
z produkcja˛ układów.
Pierwsza rewizja płyt posiadała układy z serii “próbki inżynieryjne” [15]. Płyta zdobyła
duża˛ popularność ze wzgl˛edu na przyst˛epna˛ cen˛e, dobra˛ dokumentacj˛e (m.in. pełen schemat płyty, bogata biblioteka przykładów) i duża˛ wydajność. Doczekała si˛e wielu rozszerzeń
i nowych wersji różniacych
˛
si˛e zastosowanym układem, rozmiarem, czy zestawem złaczy
˛
peryferyjnych. Przykłady to m.in. MicroZed, PicoZed, UltraZed, Ultra96, MiniZed.
Układ XC7Z020 na płycie Zedboard wyposażony jest w procesor ogólnego przeznaczenia o dwóch rdzeniach z rodziny ARM Cortex-A9, które taktowane sa˛ cz˛estotliwościa˛ 667
MHz i dysponuja˛ 512 MB pami˛eci operacyjnej typu DDR3. Dodatkowe wyposażenie, które
było wykorzystywane w trakcie testów to pami˛eć masowa w postaci karty SD, złacza
˛
USB
oraz FMC w celu podłaczenia
˛
sensora obrazu, a także złacze
˛
gigabit Ethernet. Płyta dysponuje również dedykowanym transmiterem HDMI (Analog Devices ADV7511) i kodekiem
dźwi˛eku (Analog Devices ADAU1761). Programowanie odbywa si˛e przez złacze
˛
JTAG,
wspierane jest wykorzystanie różnych systemów operacyjnych jak Linux, Android, czy rozwiaza
˛ ń typu systemy czasu rzeczywistego.

3.3

Metody projektowania układów reprogramowalnych

Układy FPGA oferujac
˛ pełna˛ reprogramowalność i swobod˛e w konfigurowaniu ich struktury wewn˛etrznej umożliwiaja,˛ w teorii, przygotowanie architektury sprz˛etowej optymalnej dla realizowanego zadania. Uzyskanie takiego rezultatu jest jednak procesem trudnym i
czasochłonnym [87], co wynika z kilku przyczyn:
• konieczności zrozumienia, wyodr˛ebnienia i efektywnego przeniesienia etapów przetwarzania możliwych do zrównoleglenia,
• wyboru reprezentacji liczbowej - zmienno-, badź
˛ stało- przecinkowej, co może prowadzić do odst˛epstw wzgl˛edem oryginalnej implementacji, a co za tym idzie, wpływa na
końcowy rezultat działania,
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• odpowiedniego wyboru algorytmów - wiele opracowywanych rozwiaza
˛ ń jest przygotowywanych z myśla˛ o realizacji na procesorze ogólnego przeznaczenia, co cz˛esto
sprawia, że najszybszy algorytm na takim procesorze nie b˛edzie najszybszym w układzie programowalnym.
Współczesne układy FPGA to nie tylko logika programowalna, a cz˛esto, równie istotne
dla szybkości obliczeń, dedykowane, osadzone bloki sprz˛etowe do realizacji konkretnych
zadań. Rdzenie procesorowe umożliwiaja˛ np. efektywna˛ realizacj˛e zadań, które nie mapuja˛
si˛e dobrze na sprz˛et. Korzystajac
˛ z tego faktu, możliwy jest podział zadań w zależności
od ich charakteru. Komplikuje to jednak proces projektowania - należy wówczas uwzgl˛ednić mechanizmy komunikacji pomi˛edzy różnymi jednostkami obliczeniowymi i konieczność przesyłania, a cz˛esto również współdzielenia pami˛eci, co jest kłopotliwe dla jednostek
wykorzystujacych
˛
pami˛eć podr˛eczna.˛
Należy nadmienić, że proces poszukiwania bł˛edów w układach reprogramowalnych
również jest bardziej kłopotliwy niż w przypadku procesorów ogólnego przeznaczenia czy
graficznych. Oprócz wykonywanego programu umieszczonego w pami˛eci równolegle operacje wykonywane sa˛ tu przez cz˛eść programowa,˛ a to wymaga fizycznego testowania układu.
Wraz z rozwojem układów programowalnych, zwi˛ekszaniem si˛e ilości ich zasobów logicznych i zmianami w strukturze, zmianie ulegały metody ich projektowania. Dla pierwszych układów struktura była projektowana r˛ecznie, nast˛epnie pojawiły si˛e j˛ezyki opisu
sprz˛etu, a kolejnym krokiem ewolucji wydaja˛ si˛e być metody HLS, które próbuja˛ oferować automatyczna˛ konwersj˛e kodu w popularnych j˛ezykach programowania jak C/C++
bezpośrednio do implementacji sprz˛etowej. Równolegle, wraz z pojawianiem si˛e układów
o heterogenicznych jednostkach wykonawczych, metodologie takie jak hardware-software
codesign zyskuja˛ na popularności.

3.3.1

Hardware Description Language

HDL jest specjalizowanym j˛ezykiem komputerowym służacym
˛
do opisywania struktury
wewn˛etrznej oraz działania układów elektronicznych, w tym układów reprogramowalnych.
Opis stworzony w jednym z j˛ezyków z tej rodziny umożliwia przeprowadzenie procesu automatycznego uproszczenia, analizy i symulacji projektowanego układu. Kolejnym krokiem
jest proces syntezy, który tworzy list˛e niezb˛ednych elementów wraz z połaczeniami,
˛
po którym nast˛epuje proces mapowania (ang. place and route). J˛ezyki HDL sa˛ uznawane za j˛ezyki wysokiego poziomu, gdyż nie opisuja˛ bezpośrednio struktury układu, tylko robia˛ to za
pośrednictwem wyrażeń, deklaracji i warunków. Składniowo sa˛ podobne do j˛ezyków programowania, jednak w przeciwieństwie do nich w natywny sposób wspieraja˛ równoległe
wykonywanie operacji.
Do najpopularniejszych j˛ezyków HDL należa:˛
• VHDL, który poczatkowo
˛
powstał na potrzeby Amerykańskiego Departamentu Obrony,
bazujac
˛ na składni j˛ezyka ADA. Pierwszy standard został opublikowany w 1988 roku
[1].
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• Verilog, którego nazwa pochodzi od słów weryfikacja (ang. verification) i logika (ang.
logic), powstał na poczatku
˛
lat osiemdziesiatych,
˛
jako odpowiednik dla j˛ezyka programowania C, na którym oparto jego składni˛e. Pierwszy standard został opublikowany
w 1995 roku [2].

3.3.2

High Level Synthesis

Przedstawione j˛ezyki opisu sprz˛etu składniowo przypominaja˛ j˛ezyki programowania jak
C czy ADA, jednak pod wzgl˛edem poziomu abstrakcji na jakim operuja˛ sa˛ bardziej zbliżone do j˛ezyka programowania assembler. Wia˛że si˛e to z faktem, że w swoim opisie sa˛ one
bezpośrednio zwiazane
˛
z taktowaniem układu. Podobnie jak w przypadku j˛ezyków programowania dla procesorów ogólnego przeznaczenia, gdzie nastapił
˛ przeskok z j˛ezyka assembler do j˛ezyków wysokiego poziomu jak C, C++ czy Java, dla układów reprogramowalnych
podejmowane sa˛ podobne próby przeniesienia opisu problemu na wyższy poziom abstrakcji. Ten automatyczny proces ma na celu zamian˛e opisu rozwiazania
˛
problemu do postaci
implementacji sprz˛etowej. Zwykle jest to realizowane poprzez transkompilacj˛e programu
przygotowanego w podzbiorze j˛ezyka C/C++/Matlab do postaci j˛ezyka opisu sprz˛etu i nast˛epnie poddanie go standardowej procedurze syntezy i mapowania do fizycznego układu.
Działanie to ma na celu przyspieszenie procesu projektowania struktury wewn˛etrznej poprzez jego uproszczenie. W przypadku implementacji bardziej skomplikowanych algorytmów cz˛estym, i używanym w niniejszej pracy, podejściem jest rozpocz˛ecie prac od implementacji programowej. Jest ona nast˛epnie analizowana i r˛ecznie, stopniowo przenoszona do
układu reprogramowalnego, co oznacza, że punktem wyjścia jest algorytm napisany w j˛ezyku programowania wysokiego poziomu. Skoro algorytm jest i tak zaimplementowany w
j˛ezyku programowania, to podejście HLS wydaje si˛e słuszne i doczekało si˛e wielu realizacji,
zarówno komercyjnych jak i akademickich. Dobrym wprowadzeniem do problematyki jest
[60]. Pierwsze prace w tym obszarze sa˛ datowane na lata siedemdziesiate,
˛ ale dopiero ostatnie generacje narz˛edzi HLS zyskały wi˛eksza˛ popularność [126]. Dokładna˛ list˛e istniejacych
˛
rozwiaza
˛ ń wraz z porównaniem jakości działania przedstawiono w pracy [136].
Podejście to wydaje si˛e obiecujace
˛ i wraz z usprawnieniami narz˛edzi, dalszym zwi˛ekszaniem si˛e pojemności FPGA, ma szans˛e stać si˛e preferowana˛ metoda˛ projektowania układów
reprogramowalnych [169]. Na chwil˛e obecna˛ jednak, bazujac
˛ na przeprowadzonych testach,
nie jest, w opinii autora, optymalne.

3.3.3

Hardware-software codesign

Poj˛ecie podziału zadania do wykonania pomi˛edzy jednostki sprz˛etowe i programowe pojawiło si˛e na poczatku
˛
lat dziewi˛ećdziesiatych
˛
[208] wraz z powstawaniem coraz bardziej
skomplikowanych układów scalonych. Problem ten jest ogólny i dotyczy zarówno projektowania układów scalonych, szczególnie w technologi SoC, jak również w pracy z wieloma
współczesnymi platformami, takimi jak np. układy FPGA.
W przypadku układów reprogramowalnych metodologia to polega na podziale zadań
do wykonania na cz˛eść sprz˛etowa,˛ realizowana˛ przez dedykowane akceleratory, jak i cz˛eść
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programowa,˛ wykonywana˛ przez procesory ogólnego przeznaczania, zaimplementowana˛
w logice programowalnej czy też osadzone na stałe w układzie. Podejście to jest szczególnie
aktualne dla wykorzystywanych w niniejszej pracy heterogenicznych układów reprogramowalnych wyposażonych w wysoko wydajne rdzenie procesorowe. Nie wszystkie algorytmy
da si˛e efektywnie zaimplementować w logice programowalnej. Dotyczy to szczególnie zadań, które wymagaja˛ wielu operacji wykonywanych sekwencyjnie [58]. W zwiazku
˛
z tym,
przy projektowaniu rozwiazania
˛
niezb˛edne jest szczegółowa analiza problemu i wydzielenie zadań do realizacji programowej i sprz˛etowej. Warto zwrócić uwag˛e, że poza samym
czasem wykonywania operacji należy rozważyć koszt zwiazany
˛
z ewentualnym czasem poświ˛econym na projektowanie rozwiazania
˛
sprz˛etowego. W przypadku zadań, które realizowane sa˛ przez system sporadycznie i w ostatecznym rozrachunku obcia˛żaja˛ go nieznacznie,
przygotowywanie implementacji sprz˛etowej może być nieuzasadnione ze wzgl˛edu na wymagany nakład pracy.
Cz˛eść współczesnych środowisk rozwojowych dla SoC pochodzacych
˛
od producentów
FPGA oferuje automatyczne lub półautomatyczne dzielenie zadań na sprz˛et / oprogramowanie, bazujac
˛ w dużej mierze na opisanym wcześniej narz˛edziach HLS. Według opinii autora rozwiazanie
˛
to jest ciekawe i posiada duży potencjał, gdyż pozwala wykorzystać logik˛e
programowalna˛ przez osoby bez doświadczenia, jednak na chwil˛e obecna˛ jest jeszcze rozwiazaniem
˛
niedojrzałym, które wymaga dopracowania.

3.3.4

frAGILE

Metodologia frAGILE została zaproponowana w pracy doktorskiej [104]. Adaptuje ona
pewne cechy metodyk zwinnych, które zyskały duża˛ popularność w dziedzinie wytwarzania oprogramowania, do potrzeb układów reprogramowalnych, szczególnie dla zastosowań
zwiazanych
˛
z przetwarzaniem obrazów. Definiuje ona etapy projektowania struktury wewn˛etrznej układu FPGA, dzi˛eki którym możliwe jest opracowanie skalowalnej, uniwersalnej
architektury dobrze dopasowanej do realizowanego zadania. Wspomniane etapy to:
• wybór algorytmu realizujacego
˛
zadanie,
• przygotowanie implementacji programowej,
• rozproszenie zadań na mniejsze moduły,
• implementacja,
• integracja.
Dokładny opis wszystkich kroków jest dost˛epny w pracy [104]. Metodologia ta oraz j˛ezyk
opisu sprz˛etu VHDL zostały wykorzystane do przygotowania wszystkich rozwiaza
˛ ń opisanych w niniejszej pracy.
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Rozdział 4

Algorytmy przetwarzania obrazu w systemach
automatycznego nadzoru

W rozdziale 4 przedstawiono ogólny schemat przetwarzania obrazów, który wykorzystywany jest również w systemach automatycznego nadzoru. Pokrótce omówiono grupy algorytmów najcz˛eściej używanych do realizacji popularnych zadań. Należy zaznaczyć, że
systemy automatycznego nadzoru działaja˛ w zróżnicowanych warunkach, gdzie analizie
poddawane sa˛ zróżnicowane sceny, od korytarzy w centrach handlowych, przez miejskie
ulice w nocy aż po nadzór prywatnego terenu wokół magazynów. W tak wielu różnych sceneriach i z innymi celami do zrealizowania niezb˛edne sa˛ odmienne algorytmy przetwarzania obrazu. Dodatkowo, w rozdziale bardziej szczegółowo zaprezentowano zestaw metod
przetwarzania obrazu, które realizuja˛ typowa˛ funkcjonalność kamery inteligentnej, a które
zostały w ramach pracy zaimplementowane w układzie reprogramowalnym, tj.:
• wykrywanie i śledzenie ruchomych obiektów przy użyciu algorytmu przybliżonej mediany oraz etykietowania [4.2],
• detekcji, deskrypcji i dopasowania cech punktowych przy użyciu detektora FAST oraz
deskryptora BRIEF [4.3],
• klasyfikacji obiektów przy wykorzystaniu deskryptora LBP oraz klasyfikatorów opartych o drzewa decyzyjne i las losowy [4.4.1].
Warto zaznaczyć, że przedstawione rozwiazania
˛
nie sa˛ jedynymi istniejacymi,
˛
a zamieszczony opis algorytmów stanowi tylko wprowadzenie do nich i nie skupia si˛e na porównaniu
jakości działania różnych metod przetwarzania obrazu, a raczej na ich praktycznym zastosowaniu i możliwości implementacji w układach reprogramowalnych. Analiza możliwości
przełożenia algorytmu na implementacj˛e sprz˛etowa,˛ a także krótki przeglad
˛ istniejacych
˛
rozwiaza
˛ ń również został zamieszczony w niniejszym rozdziale.

4.1

Ogólny schemat przetwarzania obrazów w kamerze inteligentnej

W zwiazku
˛
z różna˛ funkcjonalnościa˛ systemów nadzoru wizyjnego oraz ich różnym przeznaczeniem nie da si˛e określić jednego sposobu przetwarzania obrazu dla każdego przypadku. Dodatkowym problemem jest fakt, że system może być rozpatrywany z punktu
widzenia pojedynczego punktu obserwacji i analizy pojedynczego strumienia obrazów lub
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Rysunek 4.1: Schemat blokowy ogólnego potoku przetwarzania obrazów w kamerze inteligentnej
traktowany systemowo jako przetwarzanie wszystkich danych zbieranych przez sieć. Poniższy opis odnosi si˛e do systemu rozproszonego, w którym każda kamera analizuje lokalnie strumień obrazowy i przedstawia potok przetwarzania danych wizyjnych w sposób
ogólny poprzez zgrupowanie operacji w pewne poziomy, które umożliwiaja˛ realizacj˛e określonych funkcji. Na schemacie 4.1 zaprezentowano przykładowy potok przetwarzania realizowany przez system wizyjny.
W przypadku kamer inteligentnych optyka i sensor wizyjny stanowia˛ integralna˛ cz˛eść
urzadzenia
˛
i dokonuja˛ akwizycji obrazu cyfrowego. W zależności od architektury systemu
wykorzystywane sa˛ różnorodne połaczenia
˛
pomi˛edzy jednostka˛ obliczeniowa,˛ a samym
sensorem, jest to jednak szczegół techniczny, który można pominać
˛ z punktu widzenia celu
realizacji operacji przetwarzania obrazu.

4.1.1

Przetwarzanie wst˛epne

Pierwszym etapem jest wst˛epna filtracja obrazu. Z powodu niedoskonałości elementów
optycznych oraz samego przetwornika w zarejestrowanym obrazie wyst˛epuja˛ zakłócenia,
które mog˛e wpłynać
˛ na wyniki kolejnych etapów przetwarzania. Do tej grupy algorytmów zaliczamy m.in. operacje filtracji, operacje morfologiczne, czy operacje korekcji. Cecha˛
wspólna˛ wszystkich tych operacji to fakt, że sa˛ to operacje bazujace
˛ na pojedynczym pikselu lub niedużym, lokalnym wycinku obrazu. Operuja˛ one bezpośrednio na intensywności
pikseli. Celem ich działania jest poprawienie jakości obrazu, usuni˛ecie szumów, czy wyostrzenie kraw˛edzi. Pomimo swojej prostoty ze wzgl˛edu na fakt, że operuja˛ na całym obrazie i w wielu przypadkach wykonuja˛ operacje na dużych oknach obrazu moga˛ być złożone
obliczeniowo i ich stosowanie może być przez to ograniczone.

4.1.2

Detekcja cech

Kolejnym etapem przetwarzania obrazów jest analiza pod katem
˛
wykrycia cech obrazowych. Poprzez cech˛e można rozumieć charakterystyczny element obrazu, który np. b˛edzie
możliwy do odnalezienia na kolejnych obrazach tej samej sceny. Za cechy zwykle przyjmuje
si˛e kraw˛edzie (intensywna zmiana jasności pikseli wyst˛epujaca
˛ w określonym kierunku),
punkty (np. narożniki) czy obszary, które maja˛ określone charakterystyki. Popularne detektory cech można podzielić na grupy detektorów:
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• kraw˛edzi (Sobel, Prewitt[156], Canny[44])
• narożników (Harris[86], Shi-Thomasi[176], FAST (ang. Features from accelerated segment test)[165], SUSAN (ang. Smallest univalue segment assimilating nucleus)[177]),
• obszarów (LoG (ang. Laplacian of Gaussian), MSER (ang. Maximally stable extremal
regions))[127].
Istotnym parametrem cech powinna być ich inwariantność, czyli możliwość znalezienia
tej samej cechy na wielu obrazach, na których wyst˛epuje. Dodatkowo najlepiej aby cecha
była odporna na zmian˛e jasności, kata
˛ obserwacji i skali. W zwiazku
˛
z tym, że pojedyncze
piksele takich charakterystyk zwykle nie wykazuja,˛ stosuje si˛e deskryptory, które w specyficzny sposób opisuja˛ otoczenie lokalizacji cechy tak, aby spełniała ona podane wcześniej
założenia co do inwariantności. Do popularnych deskryptorów można zaliczyć:
• SIFT [120],
• SURF [21],
• HoG [64],
• BRIEF [42][43],
• ORB [167],
• KAZE [9] / AKAZE [10].

4.1.3

Funkcje wyższego rz˛edu

Ostatnim etapem przetwarzania, zawierajacym
˛
najwi˛eksza˛ liczb˛e różnorodnych algorytmów, jest blok oznaczony na schemacie 4.1 jako funkcje wyższego rz˛edu. Za przynależne
do tej grupy można uznać różnorodne metody umożliwiajace
˛ śledzenie, rozpoznawanie czy
klasyfikacj˛e obiektów, a także np. nawigowanie. Wspólna˛ cecha˛ tych metod jest fakt, że
zwykle bazuja˛ one na wynikach działania algorytmów niższego poziomu i cz˛esto operuja˛
na cechach obrazu innych niż te zwiazane
˛
z jasnościa˛ pikseli (np. na cechach punktowych).
W zależności od funkcji algorytmy te znaczaco
˛ si˛e różnia.˛ Poniżej przedstawiono po kilka
funkcji wyższego rz˛edu wraz z odnośnikami:
• śledzenie obiektów [226][83][139],
• detekcja obiektów (m.in. twarzy [198][199], pieszych [64]),
• rozpoznawanie obiektów (m.in. twarzy, osób - rozwiazanie
˛
podobne do detekcji, ale
wzbogacone o proces deskrypcji),
• detekcja, rozpoznawanie i predykcja zachowań [183],
• segmentacja semantyczna [164].
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4.2

Wykrywanie i śledzenie ruchomych obiektów

W przypadku systemów operujacych
˛
na ciagłym
˛
strumieniu obrazów cz˛esto pierwszym
etapem przetwarzania jest odseparowanie ruchomych obiektów (pierwszego planu) od tła.
Działanie to umożliwia szybka˛ lokalizacj˛e obszarów zainteresowania (ang. regions of interest) i poddanie ich procesowi dalszego przetwarzania. Podejście to opiera si˛e na założeniu,
że w wielu przypadkach nie jest wymagana znajomość szczegółów specyfiki ruchu obiektu
na scenie, czy znajomości charakterystyk sceny, a jedynie informacji o wyst˛epujacych
˛
na
scenie zmianach dotyczacych
˛
obiektów zainteresowania (w zależności od aplikacji może to
być np. człowiek, czy pojazd). W ten sposób zaw˛eżany jest obszar przetwarzania informacji wizyjnej. Metoda wykrywania ruchu służy za aktywator funkcji wyższego rz˛edu, co
zmniejsza koszt obliczeniowy, a także minimalizuj˛e możliwość popełnienia bł˛edów. Zbiór
metod nazywanych w literaturze odejmowaniem tła (ang. background subtraction) jest wykorzystywany do realizacji tego zadania. Do przykładowych zastosowań takiego podejścia
należy:
• analiza ruchu ulicznego (zliczanie, wykrywanie pojazdów),
• rozpoznawanie ludzkich akcji,
• śledzenie obiektów,
• rozpoznawanie gestów.
Metoda realizujace
˛ te zadania powinna być odporna na:
• nagłe i znaczne zmiany jasności obiektów w sekwencji,
• powtarzalny, ciagły
˛
ruch w tle (liście drzew, powiewajace
˛ flagi, fale, itp.),
• stałe zmiany elementów sceny (samochód zaparkowany na miesiac).
˛
Ze wzgl˛edu na znacza˛ liczb˛e praktycznych zastosowań, problem odejmowania tła jest
jednym z najbardziej eksploatowanych w dziedzinie wizji komputerowej, a publikacji opisujacych
˛
te metody powstało na przestrzeni lat bardzo wiele. Wi˛ekszość z nich rozważa
zastosowanie różnych matematycznych modeli i metod uczenia maszynowego do uodpornienia separacji pierwszego planu od czynników opisanych wyżej. Należy jednak pami˛etać,
że w wi˛ekszości przypadków celem nadrz˛ednym algorytmu odejmowania tła jest możliwość jego zastosowania w praktyce, np. w aplikacjach nadzorujacych
˛
ruch [35].
Przykłady wysokiej jakości algorytmu odejmowania tła podaja˛ prace [183], [123], [20]
oraz [232]. Poważna˛ wada˛ wszystkich tych metod jest ich wysoki stopień złożoności obliczeniowej. Pomimo, że oferuja˛ wysokiej jakości rezultaty, ich praktyczne zastosowanie jest
kłopotliwe ze wzgl˛edu na liczb˛e operacji do wykonania. Jest to szczególnie problematyczne
w systemach, gdzie jednostka˛ obliczeniowa˛ jest prosty procesor. Prostsze algorytmy nie
oferuja˛ takiej niezawodności jak ich bardziej złożone odpowiedniki, jednak w wielu przypadkach silnie zyskuja˛ na jakości poprzez dodanie dodatkowych kroków przetwarzania na
poziomie pikselowym [40][13]. W pracy [151] autorzy poddali testom zestaw algorytmów
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odejmowania tła i kilka technik post-processingu. Zastosowanie ich sprawiło, że żaden z
algorytmów nie był znacznie lepszy niż pozostałe dla wszystkich danych testowych (przy
czułości > 0.75, precyzja pomi˛edzy rozwiazaniami
˛
były < 6.5%). Rekomendacja˛ końcowa˛
z przeprowadzonych testów było stosowanie algorytmu przybliżonej mediany ze wzgl˛edu
na jej niska˛ złożoność obliczeniowa˛ i nieduże zapotrzebowanie na pami˛eć.
Wartym odnotowania jest fakt istnienia dużej, dedykowanej biblioteki zawierajacej
˛ implementacje bardzo wielu algorytmów (43) odejmowania tła dla różnych platform i dla
wielu j˛ezyków programowania [179] [180]. Kod opisany w cytowanych publikacjach jest
dost˛epny w [181].
Biorac
˛ pod uwag˛e rezultaty przedstawionych prac i platform˛e sprz˛etowa,˛ w której zaimplementowana miała być metoda, wybrany został algorytm przybliżonej mediany[129],
jako rozwiazanie,
˛
które oferuje zadowalajace
˛ wyniki, z możliwościa˛ poprawy poprzez dodatkowe etapy przetwarzania końcowego, a przy tym majace
˛ niska˛ złożoność obliczeniowa.˛

4.2.1

Algorytm przybliżonej mediany

Algorytm przybliżonej mediany jest pochodna˛ algorytmów medianowych wykorzystywanych do operacji odejmowania tła. Metody te wymagaja˛ przechowywania N klatek obrazu
poprzedzajacych
˛
aktualnie przetwarzana˛ klatk˛e. Model tła jest wówczas wyliczany jako mediana wszystkich wcześniej zachowanych klatek obrazu, tj. intensywność każdego piksela
w modelu tła jest wartościa˛ środkowa˛ N intensywności odpowiadajacych
˛
sobie pikseli w
zebranych wcześniej klatkach. Główna˛ wada˛ tak sformułowanego algorytmu jest konieczność przechowywania wielu klatek obrazu w celu zapewnienia danych historycznych do
budowy modelu tła. Jako rozwiazanie
˛
tego problemu zaproponowano algorytm przybliżonej mediany [129]. Zamiast wyznaczania wartości środkowej po zbiorze poprzednich klatek,
aktualizacja modelu tła odbywa si˛e w nast˛epujacy
˛ sposób:
• jeśli wartość intensywność Ix,y bieżaco
˛ przetwarzanego piksela aktualnej klatki obrazu
I jest wi˛eksza od wartości intensywności odpowiadajacego
˛
mu piksela Bx,y w modelu
tła B, to wartość intensywności piksela Bx,y w modelu tła jest inkrementowana o jeden,
• jeśli wartość intensywność Ix,y bieżaco
˛ przetwarzanego piksela aktualnej klatki obrazu
I jest mniejsza od wartości intensywności odpowiadajacego
˛
mu piksela Bx,y w modelu
tła B, to wartość intensywności piksela Bx,y w modelu tła jest dekrementowana o jeden,
• jeżeli wartość intensywność Ix,y bieżaco
˛ przetwarzanego piksela aktualnej klatki obrazu I jest równa wartości intensywności odpowiadajacego
˛
mu piksela Bx,y w modelu
tła B, to wartość intensywności piksela Bx,y w modelu tła pozostaje bez zmian.
Realizacja opisanych powyżej operacji skutkuje tym, że model tła zbiega si˛e do estymaty poziomu odci˛ecia, dla której połowa pikseli jest jaśniejsza niż odpowiadajacym
˛
im
piksel tła, a druga połowa jest ciemniejsza niż odpowiadajacy
˛ im piksel tła, a to w przybliżeniu odpowiada wartości mediany. W celu określenia, które obiekty sa˛ ruchome i należa˛ do
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pierwszego tła wyliczany jest obraz różnicowy D pomi˛edzy aktualnie przetwarzana˛ klatka˛
I, a modelem tła B. Kolejnym krokiem jest wykonanie operacji progowania otrzymanego
obrazu różnicowego z progiem t. W ten sposób piksele, które znaczaco
˛ różnia˛ si˛e od aktualnej estymaty tła sa˛ uznawane za ruchome i za pierwszy plan. Istotna˛ zaleta˛ omawianej
metody jest fakt, że jest operacja˛ stosunkowo prosta,˛ a oferuje w praktyce bardzo dobre
rezultaty, jeśli zostanie wzbogacona o dodatkowe operacje post-processingu. Wyznaczany
obraz różnicowy należy poddać filtracji Gaussa, a nast˛epnie operacji morfologicznej dylacji.
Pozwala to odrzucić fałszywie wykryte małe obszary, a jednocześnie sprawić, że wi˛eksze
obszary b˛eda˛ bardziej spójne. Podejście takie wykazało, że ta prosta metoda może konkurować z bardziej złożonymi, jednak trzeba mieć na uwadze, że aplikujac
˛ dodatkowa˛ operacj˛e
filtracji zwi˛ekszamy znaczaco
˛ koszt obliczeniowy [40][13][151]. W przypadku implementacji w układzie reprogramowalnym, ta wada jest zminimalizowana ze wzgl˛edu na potokowy
sposób wykonywania obliczeń.

4.2.2

Algorytm etykietowania oraz śledzenia

Wynikiem działania algorytmu wykrywania ruchomych obiektów jest binarny obraz zawierajacy
˛ pierwszy plan, czyli obszary oznaczone jako ruchome oraz tło. W celu oznaczenia
pojedynczych obiektów niezb˛edne jest odseparowanie od siebie niezależnych zbiorów pikseli, a proces ten nazywany jest etykietowaniem (ang. connected-component labeling / blob
extraction / region labeling).
Prosta˛ implementacja˛ algorytmu etykietowania jest metoda oparta na kolejkach, która
etykietuje obraz w trakcie jednego przejścia po wszystkich pikselach. Rezultatem działania jest obraz binarny, w którym każdy obiekt ma przypisana˛ odr˛ebna˛ etykiet˛e. Algorytm
operuje na dwóch obrazach - wejściowym I oraz wyjściowym O. Zasada działania jest nast˛epujaca:
˛
• zainicjalizuj wyjściowy obraz O wartościami zero,
• zainicjalizuj licznik obiektów c (numer etykiety) wartościa˛ 0,
• skanuj piksele obrazu wejściowego I jeden po drugim w trybie skanowania progresywnego,
• jeśli przetwarzany piksel obrazu I należy do obiektu (jego wartość jest różna od zera)
i odpowiadajacy
˛ mu piksel w obrazie O ma wartość zero należy:
– zwi˛ekszyć wartość licznika obiektów c i zapisać t˛e wartość aktualnie przetwarzanemu pikselowi w obrazie O,
– dodać ten punkt do kolejki i dopóki kolejka nie zostanie opróżniona wykonywać:
∗ pobrać pierwszy element (piksel) z kolejki,
∗ przeanalizować wartości sasiaduj
˛
acych
˛
pikseli,
∗ jeśli wartość sasiaduj
˛
acego
˛
piksela jest niezerowa na obrazie I, a wartość odpowiadajacego
˛
piksela na obrazie O wynosi zero, należy zamienić wartość
zero na aktualna˛ wartość c i dodać punkt do kolejki.
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Pomimo, że zadanie jest dobrze zdefiniowane i opisany algorytm poprawnie je rozwia˛
zuje, powstało wiele prac i podejść do problemu etykietowania. Wi˛ekszość skupia si˛e na
zmniejszeniu kosztu obliczeniowego. Niektóre prace dotycza˛ zrównoleglania obliczeń [85],
a inne oferuja˛ podejście, w którym czas przetwarzania jest liniowo zależny od liczby pikseli
należacych
˛
do obiektów [185]. Wcia˛ż prowadzone sa˛ prace dotyczace
˛ algorytmów etykietowania, obszerne podsumowanie i duży zbiór testowy wraz z narz˛edziami do weryfikacji
wyników i czasu działania różnych podejść zostały zaprezentowane w [31].
Kiedy wszystkie obiekty maja˛ nadane etykiety, możliwe jest zastosowanie algorytmu
śledzenia wyekstrahowanych obiektów. Najprostszym przykładem może być poszukiwanie najbliższego obiektu na nast˛epnej klatce obrazu. Ta prosta metoda daje dobre wyniki
przy założeniu ciagłego
˛
napływu nowych klatek obrazu i przetwarzaniu sekwencji z wysoka˛ cz˛estotliwościa.˛

4.3

Detektor FAST i deskryptor BRIEF cech punktowych

Detekcja, deskrypcja oraz dopasowanie cech jest fundamentalna˛ operacja˛ realizowana˛ w
procesie przetwarzania obrazu. W zwiazku
˛
z tym, że wykryte oraz dopasowane cechy sa˛
wykorzystywane jako dane wejściowe w algorytmach przetwarzania obrazu działajacych
˛
na wyższych poziomach abstrakcji jakość ich działania bezpośrednio wpływa na rezultaty
całego systemu wizyjnego. Dodatkowo jako, że algorytmy te stanowia˛ cz˛esto element składowy innych algorytmów wysokiego poziomu przetwarzania, istotna˛ kwestia˛ jest możliwość ich realizacji w czasie rzeczywistym.
Odpowiedniość punktów pomi˛edzy kolejnymi obrazami w strumieniu jest wejściowa˛
dana˛ dla szerokiego zakresu algorytmów z obszaru wizji komputerowej takich jak śledzenie
[230][138], rekonstrukcja 3D [178][206], sklejanie obrazów [39], odometria wizyjna [79][102],
nadzór wizyjny [84][50] czy jednoczesna lokalizacja i budowanie mapy [65][111]. W zwiazku
˛
z faktem, że jakość uzyskanych danych bezpośrednio wpływa na rezultat działania wspomnianych algorytmów, przez lata zaproponowano wiele rozwiaza
˛ ń problemu automatycznego wykrywania i dopasowania punktów. Najważniejsza˛ pożadan
˛
a˛ cecha˛ wyróżniajac
˛ a˛
detektory jest ich powtarzalność. Wykryta cecha powinna być dokładna˛ i stabilna˛ projekcja˛
punktu w przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyzn˛e obrazowa˛ bez wzgl˛edu na transformacje czy zakłócenia wprowadzone przez np. ruch kamery. Odporność na zmieniajace
˛ si˛e
warunki akwizycji takie, jak zmiana jasności oświetlenia sceny, czy inne zakłócenia również
jest pożadana.
˛
Dopasowanie wykrytych cech jest operacja˛ towarzyszac
˛ a,˛ która pozwala odnaleźć odpowiadajace
˛ sobie cechy na dwóch lub wi˛ecej obrazach tej samej sceny. Dopasowanie jest zwykle realizowane w oparciu o wykorzystanie pewnego rodzaju deskryptora,
który określa charakterystyk˛e otoczenia wykrytej cechy. Różnica pomi˛edzy wyznaczonymi
deskryptorami jest wykorzystywana do określenia podobieństwa cech. Bez wzgl˛edu na
transformacje oraz zniekształcenia jakie zaszły w otoczeniu tej samej cechy wykorzystany
deskryptor powinien pozwolić na niezawodne dopasowanie. Jako, że obie te operacje sa˛ cz˛esto wykorzystywane jako jeden z poczatkowych
˛
etapów przetwarzania obrazu szybkość ich
działania ma bardzo duże znaczenie. Pomimo, że zaproponowano wiele detektorów naroż45

ników, to żaden z nich nie oferuje rozwiazania
˛
idealnego do dowolnego zadania. Jakość ich
działania w dużej mierze zależy od typu scen, jakie poddawane sa˛ analizie (typ cech, kontrast, rodzaj zakłóceń, inne charakterystyki obrazu) oraz rodzaju transformacji jaka zachodzi
pomi˛edzy obrazami, które sa˛ dopasowywane (rotacja, translacja, skalowanie). Dodatkowo
cz˛eść algorytmów oferuje bardzo dobre rezultaty działania, ale ich poziom skomplikowania
wyklucza praktyczne zastosowania.
Prezentowanymi w niniejszej sekcji algorytmami sa˛ detektor cech punktowych FAST[166]
oraz binarny deskryptor cech BRIEF [43][42].
Wybór algorytmów detekcji i deskrypcji do implementacji był podyktowany kilkoma
czynnikami. Po pierwsze, konwersja tych algorytmów do równoległej, potokowej i efektywnej zasobowo architektury sprz˛etowej jest stosunkowo naturalna. Druga˛ przesłanka˛ do
wyboru tych algorytmów był fakt, że pomimo, że oryginalnie nie zostały one zaprojektowane jako odporne na rotacj˛e i zmian˛e skali, to jednak, jak pokazuja˛ prace [211][131] oraz
[173], para FAST-BIREF ma stosunkowo uniwersalne zalety dobrej powtarzalności, dokładności i wysokiej wydajności przy zużyciu niedużych zasobów pami˛eci operacyjnej. Dodatkowym argumentem za tymi algorytmami był fakt, że przeznaczone sa˛ do rozwiaza
˛ ń, które
nie maja˛ wymagań dotyczacych
˛
dużej odporności na nagła,˛ znaczac
˛ a˛ zmian˛e skali lub rotacj˛e (wyst˛epujacymi
˛
w przypadku nawigacja robotycznej czy śledzeniu obiektów). Ostatnim argumentem przemawiajacy
˛ za wyborem był fakt, że duża szybkość działania sprz˛etowej implementacji pozwoli na dalsze poprawienie czułości metody ze wzgl˛edu na zmian˛e
punktu widzenia.

4.3.1

Detektor cech punktowych FAST

Detektor cech punktowych FAST został zaproponowany przez Rostena w artykule [165]
oraz [166]. Rozwiazanie
˛
bazuje na analizie własności strukturalnych punktu kandyduja˛
cego w celu określenia, czy jest on przekonywujac
˛ a˛ i charakterystyczna˛ cecha˛ obrazowa.˛
Detekcja opiera si˛e na sasiedztwie
˛
opartym o okno 7 × 7 pikseli, którego środkiem jest analizowany punkt p. W celu zdecydowania czy piksel p o wartości funkcji obrazowej Ip jest
cecha˛ punktowa˛ detektor FAST wykonuje tak zwany test segmentu na okr˛egu Bresenhama
o długości 16 pikseli, który otacza analizowany punkt. Test jest uznawany za zaliczony, jeśli
n ciagłych
˛
pikseli na okr˛egu Bresenhama o promieniu r dookoła piksela p jest ciemniejszych
od Ip −t (’ciemne’ piksele) lub jaśniejszych od Ip +t (’jasne’ piksele). Proces ten zobrazowano
na obrazie 4.2.
Autorzy oryginalnego rozwiazania
˛
zasugerowali, że algorytm najlepiej działa dla n = 9.
Sposób, w jaki test segmentu jest wykonywany pozwala wykonywać go bardzo szybko, jeśli poszczególne ’jasne’ i ’ciemne’ piksele sa˛ sprawdzane w określonej kolejności, poprzez
wyeliminowanie wielu kandydatów już w poczatkowej
˛
fazie przetwarzania. W celu określenia tej kolejności, oryginalny detektor FAST wykorzystuje algorytm IDE3 [157] w celu
skonstruowania drzewa decyzyjnego, które realizuje proces klasyfikacji binarnej.
W zwiazku
˛
z faktem, że test segmentu zwraca wiele przyległych do siebie pozytywnych odpowiedzi, jest wykonywany dodatkowy krok tłumienia niemaksymalnego w celu
określenia stabilnych współrz˛ednych cech punktowych. Jako, że test segmentu daje wynik
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Rysunek 4.2: Ilustracja działania detektora cech punktowych FAST. Wartości na środkowym
obrazie odpowiadaja˛ wartościom funkcji obrazowej dla poszczególnych pikseli. Przykładowe piksele, które zdaja˛ test segmentu w sasiedztwie
˛
z progiem o wartości 110 zaznaczono
czerwonym łukiem na obrazie z prawej strony
logiczny pozytywny / negatywny, wprowadzenie dodatkowego wskaźnika, tzw. corner
score jest niezb˛edne. Funkcja V jest określona jako suma bezwzgl˛ednych różnic pomi˛edzy
wartościa˛ funkcji obrazowej punktu centralnego, a wartościa˛ funkcji obrazowej pikseli 1−16
na ciagłym
˛
łuku. Wartość ”corner score” jest wyznaczana dla wszystkich pozytywnych odpowiedzi testu segmentu, a te piksele, dla których wartość V jest lokalnym maksimum sa˛
zachowane jako cechy punktowe. Jeśli oznaczymy ’jasne’ piksele Sbright , a ’ciemne’ piksele
Sdark , to wartość corner score można wyznaczyć na podstawie równania 4.1:
V = max{

X

|Ip→x − Ip | − t,

x∈Sbright

X

|Ip − Ip→x | − t}

(4.1)

x∈Sdark

Ta koncepcja została dalej rozwini˛eta [125] poprzez wykorzystanie ogólnych drzew decyzyjnych, które nie wymagaja˛ uczenia celem przystosowania do danego środowiska, w
którym detektor FAST ma działać. Cytowana praca przedstawia również wpływ rozmiaru
szablonu (okr˛egu Bresenhama) na proces detekcji, a także wpływ zakłóceń impulsowych
czy efektu rozmazania obrazu.

4.3.2

Deskryptor cech punktowych BRIEF

Deskryptor cech punktowych BRIEF został przedstawiony w pracy [43] i rozszerzony w
[42]. Wykorzystuje on binarne wektory opisujace
˛ cech˛e do wyznaczania miary podobieństwa bazujacej
˛ na odległości Hamminga. Taka miara podobieństwa może być efektywnie
wyznaczona przez współczesne procesory, co sprawia, że jest atrakcyjna alternatywa˛ dla
norm L1 oraz L2 .
Jako, że deskryptor jest bardzo wrażliwy na zakłócenia o wysokiej cz˛estości przestrzennej, obraz wejściowy jest poddawany operacji wygładzania przez filtr uśredniajacy.
˛ Każdy
bit w binarnym wektorze deskryptora reprezentuje rezultat porównania pomi˛edzy wartościa˛ funkcji obrazowej dwóch pikseli wewnatrz
˛ obszaru obrazu, którego centrum jest opisywana cecha. Bit odpowiadajacy
˛ parze punktów jest ustawiany na ’1’ jeśli wartość funkcji
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obrazowej dla pierwszego punktu z pary jest wyższa niż wartość funkcji obrazowej dla drugiego punkt, a na ’0’ jeśli zachodzi odwrotna sytuacja. Działanie to zaprezentowano na
obrazie 4.3.

Rysunek 4.3: Sposób formowania binarnego deskryptora BRIEF
Autorzy oryginalnego rozwiazania
˛
przetestowali kilka różnych strategii wybierania par
punktów. Rezultatem tych działań był wniosek, że najlepsze wyniki daje próbkowanie
punktów z prawdopodobieństwem opisanym krzywa˛ Gaussa umieszczona˛ centralnie nad
analizowana˛ cecha˛ punktowa.˛ Wst˛epne wygładzanie jest wykonywane przy użyciu blokowego filtru wygładzajacego,
˛
którego maska wynosi 9 × 9 pikseli. Długość deskryptora i rozmiar obszaru obrazu, dla którego jest on wyliczany, można modyfikować i dostosowywać
do wymagań aplikacji. Twórcy sugeruja˛ wykorzystanie deskryptora o długości 512 bitów,
jednak wersja 256-bitowa oferuje porównywalne wyniki działania przy niedużych ruchach
kamery i tylko nieznacznie gorsze w innych przypadkach [43]. Przykładowy wzór próbkowania dla 128 testów binarnych w oknie o rozmiarze 49 × 49 pikseli został zaprezentowany
na obrazie 4.4. Porównywane pary punktów sa˛ połaczono
˛
niebieskimi liniami.
W zwiazku
˛
z tym, że wszystkie wyznaczane rezultaty porównań par punktów sa˛ binarne, deskryptor jest odporny na zmiany oświetlenia, jednak istotnym ograniczeniem omawianego deskryptora jest nieuwzgl˛ednianie wpływu rotacji i zmiany skali. Jednakże generowanie kilku wersji deskryptora na potrzeby dopasowania umożliwia rozwiazanie
˛
tego
problemu [42].

4.3.3

Prace o podobnej tematyce

Pierwsze powszechnie używane detektory cech punktowych wywodza˛ si˛e z prac [135] i bazuja˛ na analizie autokorelacji funkcji pochodnych drugiego rz˛edu na obrazie [86][176]. Te
detektory były zwykle sparowane z metodami bezpośredniego dopasowania np. bł˛edem
średniokwadratowym, suma˛ bezwzgl˛ednych różnic czy znormalizowana˛ korelacja˛ krzyżowa˛ sasiadów
˛
cech. Dalsze prace w tej dziedzinie doprowadziły do rozwoju detektorów,
które były odporne na rotacj˛e, zmian˛e skali czy zmiany oświetlania [130]. Równocześnie
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Rysunek 4.4: Przykładowe 128 par punktów dla deskryptora cech BRIEF dla obszaru 49x49
pikseli
metody detekcji cech i ich dopasowania ewoluowały od metod bezpośredniego dopasowywania do metod wykorzystujacych
˛
deskryptory. Znaczacym
˛
przykładem tego typu algorytmu jest algorytm SIFT zaprezentowany w [120]. Pomimo, że SIFT jest szeroko doceniany
za swoja˛ dokładność to jest jednym z najbardziej obliczeniowo złożonych algorytmów tej
klasy. W zwiazku
˛
z faktem, że działanie w czasie rzeczywistym jest krytycznym elementem
dla wielu aplikacji dalsze prace w tej dziedzinie były w dużej mierze zwiazane
˛
z opracowaniem szybkich detektorów cech [165][166], a także szybkich metod realizujacych
˛
detekcj˛e i deskrypcj˛e przy zachowaniu wysokiej jakościa˛ wyników [21][7]. W przypadku metod
detekcji i deskrypcji przyspieszenie uzyskano poprzez wykorzystanie obrazów całkowych.
Kolejnym znaczacym
˛
przełomem było zaproponowanie omawianych wcześniej deskryptorów binarnych [42]. W tym przypadku obliczanie odległości pomi˛edzy para˛ deskryptorów
jest wykonywane poprzez wyznaczenie odległości Hamminga, która to operacja może być
realizowana bardzo szybko przez współczesne jednostki przetwarzajace.
˛ Podejście oparte o
binarne deskryptory zostało szybko docenione i w krótkim czasie rozszerzone o rozwiazania
˛
b˛edace
˛ odporne na zmian˛e skali obrazu i jego obrót [167][116].
Operacje ekstrakcji i deskrypcji cech sa˛ zwykle wykonywane na procesorach ogólnego
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przeznaczenia, lub, rzadziej, na kartach graficznych. Platformy te sa˛ szeroko dost˛epne i
popularne, jednak nie nadaja˛ si˛e do tych rozwiaza
˛ ń, w których wyst˛epuja˛ ograniczenia
zwiazane
˛
z rozmiarem jednostki liczacej
˛ lub jej zużyciem energii [143][184]. Wbudowane
i mobilne mikroprocesory, które sa˛ zaprojektowane do pracy przy wymienionych ograniczeniach oferuja˛ bardzo ograniczona˛ moc obliczeniowa.˛ Takie uwarunkowania wpłyn˛eły
na zainteresowanie środowiska badawczego wykorzystaniem alternatywnych platform obliczeniowych do realizacji procesu detekcji i deskrypcji, takich jak układy reprogramowalne.
Wczesne implementacje sprz˛etowe były głównie skupione na przyspieszeniu procesu
ekstrakcji cech i bazowały na algorytmach takich jak SUSAN [192] oraz detektorze narożników Harrisa [26]. Pojawienie si˛e bardziej złożonych i obliczeniowo wymagajacych
˛
metod
detekcji cech i deskryptorów takich jak SIFT jeszcze bardziej zwi˛ekszyło zainteresowanie
opracowaniem dedykowanego sprz˛etowego rozwiazania.
˛
Sprz˛etowa architektura przedstawiona w pracy [32] wyznacza cechy SIFT w oknie 320 × 240 pikseli generowanych z
pr˛edkościa˛ 30 klatek obrazu na sekund˛e. W pracy [90] znacznie poprawiony system realizujacy,
˛ zarówno, operacj˛e detekcji cech SIFT, jak i ich deskrypcj˛e, co umożliwia prac˛e z
pr˛edkościa˛ 30 klatek w rozdzielczość VGA (640 × 480) na sekund˛e. Należy zaznaczyć, że
wspomniane rozwiazanie
˛
nie realizuje operacji dopasowania. Podobnie dla detektora i deskryptora SURF przedstawiono kilka implementacji w układach reprogramowalnych. W
pracy [186] uzyskano pr˛edkość przetwarzania 10 klatek na sekund˛e dla obrazów o rozdzielczości 1024 × 768 pikseli. Rozwiazanie
˛
przedstawione w [170] jest zmodyfikowana˛ wersja˛
opisanego wcześniej [186], gdzie zredukowano zużycie zasobów układu reprogramowalnego przy zachowaniu pełnej funkcjonalności, jednak kosztem obniżenia pr˛edkości przetwarzania. Podejście to zostało dalej rozwini˛ete w pracy [171]. System zaprezentowany
w [78] skupia si˛e na opracowaniu precyzyjnego deskryptora cech przeznaczonego do implementacji w logice programowalnej. Deskryptor ma postać wektora trójwartościowego,
co wpływa na małe zużycie pami˛eci i sprawia, że operacja dopasowania cech jest bardzo
szybka.

4.4

Klasyfikacja obiektów za pomoca˛ deskryptora LBP oraz drzew
decyzyjnych

Wykrywanie obiektów oraz ich rozpoznawanie w oparciu o obrazy jest aktywnym polem
badawczym. Wi˛ekszość obecnie istniejacych
˛
rozwiaza
˛ ń korzysta z nast˛epujacego
˛
schematu
przetwarzania: zdefiniowane okno detekcji jest przesuwane po całym obrazie i podejmowana jest decyzja czy aktualnie analizowany region zawiera instancj˛e poszukiwanego obiektu.
Proces ten jest zwykle powtarzany dla obrazu odpowiednio przeskalowanego w celu uwzgl˛ednienia rozmiaru zarejestrowanego obiektu. Kluczowymi elementami takiego systemu sa˛ w
zwiazku
˛
z tym deskryptor obszarów oraz ich klasyfikator. Problem klasyfikacji jest zwykle
definiowany jako klasyfikacja binarna. Najpopularniejszymi wykorzystywanymi klasyfikatorami sa˛ wzmocnione klasyfikatory kaskadowe (ang. boosted cascade classifier) [172],
maszyny wektorów wspierajacych
˛
(SVM) [41] oraz drzewa decyzyjne lub lasy drzew decyzyjnych [37]. Wybór klasyfikatora ma znaczny wpływ na jakość wyników, jednak nie
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należy zapomnieć, że wybór danych dla niego jest równie istotny. Na przestrzeni lat zostało
zaprezentowanych bardzo wiele rozwiaza
˛ ń, takich jak: histogram zorientowanych gradientów (HOG) opisany w [64, 153], cechy Haara [118, 152], a także cechy punktowe [21, 84].
Inna˛ popularna˛ metoda˛ opisu obszarów stosowana˛ do detekcji i rozpoznawania obiektów
sa˛ lokalne wzorce binarne (LBP) [146]. Oryginalnie zostały one zaprojektowane do opisu
tekstur. Wartościowe charakterystyki, takie jak prostota koncepcji i niska złożoność obliczeniowa, odporność na zmiany jasności i zdolność do generowania jednoznacznego opisu
sprawiły, że zostały one szeroko zaadaptowane w wielu aplikacjach. Przykładami zastosowań moga˛ być wykrywanie oraz rozpoznawanie twarzy [8], wykrywanie samochodów
czy tekstu [228], a także wykrywanie sylwetek ludzkich [229], a nawet rozpoznawanie akcji
(ang. behaviour analysis) [101].
Ze wzgl˛edu na prostot˛e wyznaczania oraz binarna˛ postać deskryptora do implementacji
w układzie reprogramowalnym, stanowiacym
˛
przedmiot rozprawy, wybrano deskryptor
regionów LBP.

4.4.1

Deskryptor regionów LBP

Local Binary Patterns to cechy obrazowe, które sa˛ wyliczane dla każdego piksela obrazu.
Maja˛ postać wektora wartości binarnych wyznaczonych na podstawie wartości funkcji obrazowej w analizowanym pikselu i jego otoczeniu. Najpopularniejsza wersja LBP wykorzystuje sasiedztwo
˛
3 × 3 i jest oznaczana jako LBP8,1 . Pierwszy z indeksów odnosi si˛e
to liczby pikseli sasiaduj
˛
acych
˛
z analizowanym, wykorzystywanych do obliczenia deskryptora i bezpośrednio określa liczb˛e bitów deskryptora. Drugi z indeksów oznacza promień w
pikselach sasiaduj
˛
acych
˛
pikseli. Jeśli wartość funkcji obrazowej centralnego piksela zostanie opisana jako ic a wartość funkcji obrazowej ośmiu sasiaduj
˛
acych
˛
pikseli jako i0 do i7 , to
LBP8,1 można przedstawić za pomoca˛ wzoru (4.2) oraz (4.3).
(

s(x) =

LBP8,1 =

1 if x ≥ 0
0 if x < 0

7
X

= s(ip − ic )2p

(4.2)

(4.3)

p=0

Pomimo, że wynik porównania jest wartościa˛ binarna,˛ cały deskryptory jest interpretowany jako 8-bitowa wartość całkowita bez znaku, która posiada 256 możliwych wartości. W
pracy [146] przedstawiono, szczegółowa˛ analiz˛e, która wykazała, że tylko 36 z tych wartości stanowi do ponad 90 procent wszystkich deskryptorów LBP znajdowanych na obrazach.
Wzorce te nazywane sa˛ jednorodnymi lokalnymi binarnymi wzorcami (ang. uniform local
binary patterns - ULBP) i sa˛ identyfikowane poprzez fakt, że ich binarna reprezentacja zawiera co najwyżej dwa przejścia pomi˛edzy stanami 0 oraz 1. Biorac
˛ pod uwag˛e ten fakt i klasyfikujac
˛ wszystkie pozostałe wzorce z pełnego 256 elementowego zbioru jako jedna˛ klas˛e,
uzyskujemy bardziej kompaktowa˛ reprezentacj˛e ULPB wzgl˛edem LBP. W tym przypadku
zamiast 256 unikalnych wartości deskryptora pozostaje tylko 59, co wpływa na uproszczenie
procesu ich rozróżniania.
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Rysunek 4.5: Ilustracja pełnego okna przetwarzania utworzonego z siatki obszarów, dla których wyznaczane sa˛ histogramy cechy, łaczone
˛
nast˛epnie w jeden deskryptor całego okna
Dalsze modyfikacje ULBP zostały zaproponowane w pracy [141] i dalej rozwini˛ete jako
deskryptor regionów w [140]. Uzasadnieniem modyfikacji był fakt, że dwa obiekty o podobnej strukturze, ale z innym kontrastem pomi˛edzy pierwszym planem a tłem sa˛ reprezentowane przez różne deskryptory ULBP. Na przykład jeśli jedno okno przetwarzania zawiera
obraz czarnego samochodu, a drugie białego samochodu, oba na tym samym szarym tle to
zostana˛ one zapisane jako dwa różne ULBP, pomimo, że klasa i kształt obiektów jest identyczna. Aby wyeliminować t˛e kwesti˛e wartość deskryptora ULBP i jego binarna negacja (np.
0b00000110 and 0b11111001) sa˛ uznawane za tożsame, co poprawia jakość opisu i redukuje
liczb˛e możliwych wzorców do 30. Tak zdefiniowane wzorce nazywane sa˛ nieredundantnymi jednorodnymi lokalnymi wzorcami binarnymi (ang. non-redundant uniform library
patterns - NRULBP).
Na potrzeby rozpoznawania i detekcji obiektów najcz˛eściej stosuje si˛e metod˛e polegajac
˛ a˛
na wyznaczenie histogramu cech nad pewnym zbiorem pikseli, a nast˛epnie zastosowanie
siatki takich obszarów. Okno przetwarzania składajace
˛ si˛e z opisanych regionów jest przesuwane nad całym obrazem realizujac
˛ operacj˛e detekcji. Dane wejściowe dla detektora lub
klasyfikatora stanowi połaczenie
˛
histogramów cech ze wszystkich obszarów, co przedstawiono na obrazie 4.5.
Proces wyznaczania cech oraz ich dystrybucji w postaci histogramu dla całego obrazu,
pomimo, że algorytmicznie i koncepcyjnie prosty, jest zadaniem obliczeniowo złożonym i
wykonywanie go w czasie rzeczywistym na strumieniu obrazów jest trudne do zrealizowania. Wykorzystanie współczesnych, wysokowydajnych procesorów wielordzeniowych lub
jednostek graficznych jest pewnym rozwiazaniem
˛
problemów z wydajnościa,˛ ale tylko, gdy
zużycie energii nie jest kluczowym parametrem [33]. Jednak w pewnych zastosowaniach,
jak w przypadku kamer inteligentnych i automatycznego nadzoru wizyjnego czy zastosowań robotycznych zużycie energii jest istotnym ogranicznikiem. W takich przypadkach dedykowana implementacja w układzie reprogramowalnym jest rozsadn
˛ a˛ alternatywa,˛ szczególnie, że duża cz˛eść operacji jest wykonywana w oknie przetwarzania, które jest przesuwane po całym obrazie [77].
Majac
˛ na uwadze powyższe kwestie i charakter obliczeń zaprezentowanego rozwiaza˛
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nia, zostało ono zaimplementowane jako mieszane podejście wykorzystujace
˛ zarówno zasoby układu reprogramowalnego jak i procesory ogólnego przeznaczenia.

4.4.2

Klasyfikacja za pomoca˛ drzew decyzyjnych

W celu określenia czy obraz lub jego wycinek zawiera poszukiwany obiekt, należy sam obraz lub pewien jego opis porównać z wzorcem poszukiwanego obiektu. Powstało wiele,
opisanych we wcześniejszych rozdziałach, metod ekstrakcji charakterystycznych cech czy
pewnych opisów obszarów. Oferuja˛ one niezb˛edne dane, które nast˛epnie można wykorzystać do klasyfikacji opisywanego obszaru jako odpowiadajacego
˛
poszukiwanemu obiektowi
lub nie. Do rozwiazania
˛
problemu określenia, które wartości pochodzace
˛ z dużego zbioru
identyfikuja˛ dany obiekt, wykorzystywane sa˛ metody uczenia maszynowego. W trakcie
procesu uczenia w sposób automatyczny odnajdywane sa˛ cechy jednoznacznie opisujace
˛
obiekt. Do tego typu metod można zaliczyć m.in.:
• naiwny klasyfikator bayesowski,
• algorytm k najbliższych sasiadów,
˛
• maszyn˛e wektorów nośnych (ang. Support-vector machine – SVM),
• drzewa decyzyjne i lasy losowe,
• metody rozmyte,
• sztuczne sieci neuronowe.
Pomimo pojawienia si˛e rozwiaza
˛ ń z dziedziny uczenia maszynowego opartych o gł˛ebokie sieci neuronowe (ang. deep learning), algorytmy takie jak drzewa decyzyjne (DT) i lasy
losowe (RF) pozostaja˛ popularnym rozwiazaniem
˛
dla wielu zadań bazujacych
˛
na uczeniu
nadzorowanym. Zgodnie z twierdzeniem ”no free lunch” przedstawionym w pracy [210]
nie istnieje pojedyncze optymalne rozwiazanie,
˛
które b˛edzie oferowało najlepsze wyniki dla
wszystkich typów problemów. Twierdzenie to ma szczególne znaczenie dla uczenia nadzorowanego [209]. Dla przykładu, poprawa precyzji, która˛ można uzyskać stosujac
˛ gł˛ebokie
sieci neuronowe zwykle wymaga znacznie wi˛ecej danych uczacych
˛
i odpowiedniej, cz˛esto
kosztownej, platformy sprz˛etowej. Jednak w wielu zagadnieniach możliwy do uzyskania
wzrost precyzji nie uzasadnia kosztów zwiazanych
˛
z rozwojem i użytkowaniem bardziej
skomplikowanej metody.
Na przestrzeni lat wykazano, że metody bazujace
˛ na drzewach decyzyjnych i lasach
losowych dla wielu klas problemów sa˛ najlepszym podejściem. Opublikowana niedawno
praca przekrojowa [76], w której testom poddano 179 klasyfikatorów z 17 różnych rodzin,
na 121 zróżnicowanych bazach danych, zakończyła si˛e podsumowaniem: "Klasyfikatorem,
który ma najwi˛eksze szanse być najlepszym sa˛ różne wersje lasów losowych (...)"(ang. "The
classifiers most likely to be the bests are the random forest (RF) versions (...)"). Należy jednak wspomnieć, że w pracy tej nie brano pod uwag˛e żadnej metody bazujacej
˛ na gł˛ebokich
sieciach neuronowych.
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Rysunek 4.6: Struktura przykładowego drzewa decyzyjnego
Popularność metod bazujacych
˛
na drzewach decyzyjnych wynika również z faktu, że
poza dostarczaniem wzgl˛ednie dobrych wyników, sa˛ one łatwe w użyciu i bardzo uniwersalne. Możliwe jest ich stosowanie zarówno do zadania klasyfikacji, jak i regresji. Dodatkowo potrafia˛ radzić sobie zarówno z danymi poetykietowanymi, jak i numerycznymi, a
także nieliniowościami w tych danych. W trakcie procesu trenowania najistotniejsze cechy
danych sa˛ automatycznie znajdowane i wykorzystywane. Poza tym, rozwiazanie
˛
oparte o
drzewa decyzyjne sa˛ wzgl˛ednie bezproblemowe w fazie trenowania - proces ten jest szybki
i działa dla bardzo szerokiego zakresu hiper-parametrów [62].
Pomimo, że czas pojedynczej operacji wykonywanej przez klasyfikator oparty o drzewa
decyzyjne w trakcie predykcji jest niski, to wraz ze skalowaniem liczby cech lub liczby drzew
w lesie, wzrasta. W wielu przypadkach realizacja klasyfikacji w czasie rzeczywistym nie jest
możliwa. Jednakże rozwiazania
˛
oparte o drzewa decyzyjne charakteryzuja˛ si˛e możliwościa˛
znacznego przyspieszenia wykonywania operacji poprzez zastosowania metod zrównoleglania obliczeń [175][24].
Drzewa decyzyjne
Drzewo decyzyjne to bezparametrowa metoda uczenia nadzorowanego, która˛ można zastosować do problemu klasyfikacji oraz regresji. Na potrzeby realizacji predykcji z danych
uczacych
˛
ekstrahowany jest zbiór prostych reguł decyzyjnych. Struktura przykładowego
drzewa decyzyjnego została zaprezentowana na obrazie 4.6. Wewn˛etrzne elementy nazywane sa˛ w˛ezłami (przedstawione na niebiesko) i reprezentuja˛ pojedynczy test na pojedynczej cesze. Gał˛ezie przedstawiaja˛ wyniki tego testu, gdzie jedna gałaź
˛ oznacza pojedynczy
wynik. Końcowe elementy (przedstawione na zielono) nazywane sa˛ liśćmi i oznaczaja˛ ostateczny wynik działania drzewa. W przypadku klasyfikacji b˛edzie to etykieta przyporzad˛
kowanej klasy.
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Do najważniejszych zalet drzew decyzyjnych należy zaliczyć:
• intuicyjny charakter i wzgl˛edna prostota – sa˛ łatwe do zrozumienia i interpretowania,
• zdolność dostarczania wzgl˛ednie dobrych wyników nawet dla niedużego zbioru danych uczacych
˛
– drzewo rozrasta si˛e wraz z ilościa˛ danych,
• klasyfikacja z wykorzystaniem drzew decyzyjnych jest szybka,
• bardzo łatwo połaczyć
˛
je z innymi metodami.
Należy zaznaczyć, że jakość wyników oferowanych przez drzewa decyzyjne jest znacznie niższa niż bardziej skomplikowanych klasyfikatorów, ale ze wzgl˛edu na swoja˛ prostot˛e,
łatwość użycia i niski koszt obliczeniowy znajduja˛ zastosowanie dla pewnej grupy problemów.
Las losowy
W okresie po zaproponowaniu drzew decyzyjnych były one używane jako samodzielne klasyfikatory, jednak z czasem pojawiły si˛e prace, które wykazały, że wykorzystanie zbioru słabych klasyfikatorów (jak drzewa decyzyjne) z dodatkiem metod fuzji ich wyników oferuje
wi˛eksza˛ precyzj˛e i zdolności generalizacji problemu [36][163].
Las losowy zaprezentowany w pracy [37] jest zestawem wielu drzew decyzyjnych, w
którym każde drzewo jest trenowane na podstawie próbki danych ze zbioru treningowego
losowanej z powtórzeniem (ang. sampling with replacement). Dodatkowo każdy w˛ezeł w
drzewie jest generowany jako najlepszy z losowego podzbioru cech, co jest znaczac
˛ a˛ różnica˛ wzgl˛edem klasycznych drzew decyzyjnych, gdzie w˛ezeł jest dobierany jako najlepszy z
bazujacych
˛
na wszystkich cechach. Istotny jest fakt, że dodanie takiej losowości w procesie
trenowania modelu zwi˛eksza wartość systematycznej tendencyjności (ang. bias) klasyfikatora. Ten negatywny efekt jest jednak kompensowany, gdyż ostateczna decyzja modelu to
wynik głosowania wszystkich drzew w zestawie. Tym samym zwi˛ekszona wartość systematycznej tendencyjności jest kompensowana zmniejszeniem wariancji poprzez uśrednianie. Dzi˛eki temu las losowy nie jest podatny na problem nadmiernego dopasowania do
zbioru uczacego,
˛
jak pojedyncze drzewa decyzyjne, a tym umożliwia uzyskanie lepszych
wyników działania. Może si˛e wydawać, że w zwiazku
˛
z duża˛ liczba˛ drzew decyzyjnych
wchodzacych
˛
w skład lasu, metoda ta b˛edzie wzgl˛ednie wolna, jednak pojedyncze drzewa
sa˛ zwykle mniejsze, a sam proces głosowania prosty, dzi˛eki czemu wydajność przetwarzania
jest nadal zadowalajaca.
˛
Metoda ta dobrze radzi sobie z niezbalansowanymi oraz brakuja˛
cymi danymi. Przykładowy las losowy przedstawiono na obrazie 4.7.
Prace o podobnej tematyce
Ze wzgl˛edu na liczb˛e potencjalnych zastosowań, zapotrzebowanie na wysoko wydajne implementacje klasyfikatorów jest duże i lasy losowe nie sa˛ w tej kwestii wyjatkiem.
˛
Rozwia˛
zania bazujace
˛ na zrównoleglaniu obliczeń sa˛ przydatne zarówno przez możliwość przyspieszenia wykonywania, ale również ze wzgl˛edu na możliwość skalowania do bardziej
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Rysunek 4.7: Struktura przykładowego lasu losowego
złożonego problemu klasyfikacji. Opisane w literaturze zrównoleglone implementacje wykorzystuja˛ różnorodne platformy sprz˛etowe, od wielordzeniowych procesorów, po karty
graficzne czy układy reprogramowalne. W pracy [97] została opisana równoległa implementacja lasu losowego na karcie graficznej. Autorzy przeprowadzili testy na zróżnicowanym zestawie baz danych i skupili si˛e na analizie uzyskanego wzrostu wydajności, a
wnioskiem był fakt, że wykorzystanie kart graficznych umożliwia wykonywanie operacji
znacznie szybciej niż na wielordzeniowym procesorze ogólnego przeznaczenia. Interesujace
˛
studium porównawcze przedstawiono w pracy [195], gdzie do testu wykorzystano procesor ogólnego przeznaczenia, kart˛e graficzna˛ i układ reprogramowalny. Poza porównaniem
bezwzgl˛ednej wydajności autorzy przeanalizowali, jak efektywne kosztowo i energetycznie
sa˛ testowane platformy. Należy jednak zwrócić uwag˛e, że użyta implementacja w układzie
FPGA nie wykorzystywała wszystkich walorów tego podejścia. Została ona zaimplementowana w arytmetyce zmiennoprzecinkowej, co sprawiło, że oferowała identyczne wyniki jak
pozostałe podejścia, jednak takie rozwiazanie
˛
nie jest najlepszym sposobem wykorzystania
możliwości układu FPGA, gdyż zużywa bardzo dużo jego zasobów logicznych [16]. Dla
procesorów ogólnego przeznaczenia, czy jednostek graficznych nie stanowi to problemu,
gdyż jest to dla nich natywny sposób wykonywania obliczeń. Interesujacym
˛
podejściem byłoby wykorzystanie reprezentacji stałoprzecinkowej, jednak wymagałoby to szczegółowej
analizy precyzji metody i zwiazanego
˛
z tym kosztu sprz˛etowego.
Autorzy pracy [53] skupili si˛e głównie na przyspieszeniu procesu trenowania lasu losowego poprzez przeniesienie go do układu reprogramowalnego. To prawdopodobnie pierwsze podejście do przyspieszania procesu trenowania w układzie FPGA, jednak praca nie
analizuje efektów późniejszego wykonywania predykcji wytrenowanym klasyfikatorem, ani
nie rozważa efektów kwantyzacji cech.
Podejście umożliwiajace
˛ automatyczna˛ generacj˛e sprz˛etowych akceleratorów dla pojedynczych drzew decyzyjnych zostało zaprezentowane w pracy [12], a nast˛epnie rozwini˛ete
o moduł głosujacy
˛ umożliwiajacy
˛ łaczenie
˛
takich klasyfikatorów [19]. Szczegóły dotyczace
˛
implementacji nie sa˛ przedstawione, podobnie jak dokładny opis, w jaki były reprezento56

wane cechy i wartości porównawcze w w˛ezłach. Samo narz˛edzie nie zostało przez autorów
udost˛epnione, co utrudnia jego dokładna˛ ocen˛e.
Podejście wykorzystujace
˛ automatyczna˛ translacj˛e j˛ezyka wysokiego poziomu do implementacji sprz˛etowej zostało zaprezentowane w pracy [109]. Autorzy przygotowali klasyfikator bazujacy
˛ na drzewie decyzyjnym i lesie losowym dla zadania klasyfikacji cyfr. W
pracy wykorzystano dwa zbiory danych – jeden, w którym dane były reprezentowane przez
liczby całkowite i drugi z wartościami zmiennoprzecinkowymi. Rozwiazanie
˛
w automatyczny sposób zostało dostosowane do danych, wi˛ec w zależności od problemu korzystało
odpowiednio z obliczeń na liczbach całkowitych i zmiennoprzecinkowych. W zwiazku
˛
z
tym nie było potrzeby analizy kwantyzacji danych, ale autorzy zaznaczyli, że rozwiazanie
˛
bazujace
˛ na wartościach zmiennoprzecinkowych zużywa znacznie wi˛eksza˛ ilość zasobów
logicznych.
W literaturze opisano również bardzo wiele sprz˛etowych implementacji drzew decyzyjnych i lasów losowych dla specyficznych zastosowań. W pracy [98] opisano implementacj˛e
w układzie FPGA lasu losowego na potrzeby zarzadzania
˛
przepływem danych w sieci. Klasyfikator podejmuje tam decyzj˛e o sposobie przekazania pakietów na podstawie ich nagłówków. Z kolei autorzy [22] przedstawili pełna˛ sprz˛etowa˛ architektur˛e systemu wizyjnego realizujacego
˛
zadanie śledzenia obiektów. Jednym z bloków funkcjonalnych tego systemu był
klasyfikator bazujacy
˛ na lesie losowym, który identyfikował obiekty bazujac
˛ na 2-bitowych
wzorcach, które kodowały zmian˛e jasność w prostokatnych
˛
oknach. Klasyfikator obrazów
zaimplementowany w układzie FPGA został przedstawiony w pracy [148]. Wykorzystano
tu las losowy, a wartości cech zostały przekonwertowane z postaci zmiennoprzecinkowej do
logarytmicznej, co według autorów pozwoliło na redukcj˛e pojedynczego słowa do 16 bitów.
W pracy [145] przedstawiono implementacj˛e w układzie algorytmu klasyfikacji pikseli realizowana˛ przez czujnik Kinect. W zwiazku
˛
z wykorzystaniem bardzo dużej liczby lasów losowych autorzy wykorzystali zewn˛etrzne moduły pami˛eci dla przechowywania parametrów,
a metoda transferu danych do i z zewn˛etrznej pami˛eci była jednym z głównych elementów
przedstawionych w pracy.
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Rozdział 5

Implementacja elementów składowych

W poprzednich rozdziałach przedstawiono koncepcj˛e kamery inteligentnej oraz sieci kamer
tworzacych
˛
system nadzoru wizyjnego (rozdział 2), opisano wykorzystywane w tej dziedzinie algorytmy przetwarzania obrazów (rozdział 4) oraz opisano układy reprogramowalne
(rozdział 3). Niniejszy rozdział stanowi opis realizacji sprz˛etowej w układzie reporgamowalnym kamery inteligentnej. Zaproponowano nowa˛ architektur˛e kamery inteligentnej wykorzystujac
˛ a˛ heterogeniczny układu FPGA z rodziny Xilinx Zynq, a także opisano implementacj˛e algorytmów przetwarzania obrazu realizujacych
˛
wymagane operacje w systemach
automatycznego nadzoru. Ponadto przedstawiono metody sterowania przepływem informacji w pojedynczej kamerze oraz w całej sieci. Przedstawiono architektur˛e całego systemu
oraz dokładnie omówiono budow˛e poszczególnych bloków. Wprowadzono koncepcj˛e IPcorów umożliwiajacych
˛
wykorzystanie modułów sprz˛etowych w dowolnej skonfigurowanej architekturze.

5.1

Stosowana metodologia

W pracy wykorzystano metodologi˛e frAGILE do przygotowania wszystkich sprz˛etowych
implementacji. Została ona w skrócie przedstawiona w rozdziale 3.3.4, a zaproponowana w
pracy [104].

5.2

Architektura sprz˛etowa i logiczna kamery inteligentnej

Realizacja operacji nadzoru wizyjnego w czasie rzeczywistym jest zadaniem skomplikowanym, które wymaga obróbki dużej ilości danych obrazowych w krótkim czasie. Wykonywanie tego zadania w w˛eźle sieci wielokamerowej wymaga skonfigurowania wysokowydajnej obliczeniowo i oszcz˛ednej energetycznie architektury potoku przetwarzajacego.
˛
Aby
sprostać tym przeciwstawnym wymaganiom opracowana została architektura kamery inteligentnej opartej o układ FPGA Xilinx Zynq. Omawiana architektura jest uniwersalna
ponieważ może stanowić platform˛e ramowa˛ umożliwiajac
˛ a˛ dostosowanie kamery do konkretnych potrzeb realizowanego zadania. W rozprawie wybrano algorytmy dla z różnych
poziomów przetwarzania obrazu i zaimplementowano je z wykorzystaniem przedstawionej
architektury.
Przeciwstawne oczekiwania dużej mocy obliczeniowej i niskiego zapotrzebowania na
energi˛e zasilania sprawiaja,˛ że wybór platformy obliczeniowej dla kamery inteligentnej jest
skomplikowanym zadaniem. W przeprowadzonych wcześniej pracach [105], [80] szereg
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algorytmów przetwarzania obrazów zaimplementowano w układach FPGA z rodzin Spartan 6 oraz Virtex 6. We wspominanych projektach wykorzystywano logik˛e programowalna˛
celem znacznego przyspieszenia operacji przetwarzania obrazu, podczas gdy operacje zwia˛
zane z komunikacja˛ i kontrola˛ przepływu zrealizowano na osadzonym w logice mikroprocesorze MicroBlaze. Ta cz˛eść zadań, która była trudna do implementacji sprz˛etowej w logice
reprogramowalnej została rozdzielona pomi˛edzy kilka rdzeni MicroBlaze. W zwiazku
˛
z
ograniczona˛ wydajnościa˛ obliczeniowa˛ rdzeni należało użyć kilka takich jednostek, co wpływało znaczaco
˛ na zużycie zasobów logicznych układu FPGA.
Pojawianie si˛e układów Xilinx Zynq, w których na stałe osadzono dwa wysokowydajne
rdzenie ARM Cortex A9 (szczegółowo opisane w rozdziale 3) pozwoliło na opracowanie
efektywnych, mieszanych, heterogenicznych architektur. W rozwiazaniach
˛
opartych o te
układy akceleratory sprz˛etowe pracuja˛ współbieżnie z procesorami ogólnego przeznaczenia (GPCPU). Rozwiazanie
˛
zaprezentowane w niniejszej pracy doktorskiej charakteryzuje
si˛e na takim podejściem. Odznacza si˛e ono istotnymi zaletami wzgl˛edem rozwiaza
˛ ń zaprezentowanych w 2.2.4, jako, że integracja CPU oraz akceleratorów sprz˛etowych w jednym
układzie scalonym umożliwia szybka˛ i wydajna˛ komunikacji pomi˛edzy nimi. Należy jednak zauważyć, że rozwiazanie
˛
takie, mimo swoich zalet jest trudne w implementacji. Głównym celem rozprawy jest zaprojektowanie architektury ułatwiajacej
˛ implementacj˛e poprzez
zaoferowanie systemu uniwersalnych modułów umożliwiajacych
˛
łatwa˛ integracj˛e nowych
funkcjonalności kamery.
Przedstawione rozwiazanie
˛
jest ogólnym (ramowym) systemem właściwym dla heterogenicznych układów firmy Xilinx, gdyż pozwala na łatwa˛ integracj˛e sprz˛etowych akceleratorów z algorytmami wysokiego poziomu (np. wykorzystujacymi
˛
takie biblioteki jak
OpenCV), wykonywanymi na rdzeniach ARM Cortex A9. W przedstawionej architekturze wyst˛epuja˛ moduły odpowiedzialne za transport danych do przetworzenia pomi˛edzy
elementami systemu, a także do/z pami˛eci zewn˛etrznej. W architekturze wyst˛epuje uniwersalny interfejs umożliwiajacy
˛ prosta˛ reparametryzacj˛e wykorzystywanych akceleratorów sprz˛etowych. Schemat blokowy architektury przedstawiono na obrazie 5.1.
Przyj˛eto podstawowy paradygmat, że zadania kosztowne obliczeniowo powinny być
realizowane przez dedykowane i zoptymalizowane akceleratory zaimplementowane sprz˛etowo w cz˛eści układu określonej jako logika reprogramowalna. Podejście to pozwala uzyskiwać rozwiazania
˛
o niskim zużyciu energii przy zachowaniu wymaganej szybkości wykonywania zadania. Wysoka wydajność jest uzyskiwana dzi˛eki szerokiemu zastosowaniu
zrównoleglania obliczeń. Niestety, nie wszystkie algorytmy analizy obrazu sa˛ podatne na
zrównoleglanie, szczególnie gdy wymagaja˛ losowego dost˛epu do pami˛eci (instrukcje warunkowe), a nie operowania na strumieniu danych. Przykładowy system zaprezentowany
na schemacie 5.1 pobiera wejściowe dane obrazowe bezpośrednio z sensora wizyjnego, a
nast˛epnie przekazuje je do pierwszego dedykowanego koprocesora strumieniowego. To
pozwala wykorzystać różne moduły zapewniajace
˛ dane wejściowe w postaci strumienia jak
np. kamery IP GigE Vision, podłaczone
˛
bezpośrednio do interfejsu Ethernet, czy dane zawarte w pami˛eci zewn˛etrznej. W każdym z tych przypadków wymagana jest jedynie konwersja pikseli do standardowego interfejsu AXI4-Stream. Tak zorganizowane dane moga˛
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Rysunek 5.1: Schemat blokowy proponowanej architektury procesora wizyjnego
być podane do jednego lub wielu jednostek wykonawczych równocześnie. Każda z jednostek zawiera logik˛e kontrolna˛ oraz procesor strumieniowy. Szczegółowa budowa jednostki
wykonawczej została zaprezentowana na obrazie 5.2.
Dane wejściowe sa˛ dostarczane zgodnie ze specyfikacja˛ formatu AXI4-Stream i dodatkowo buforowane za pomoca˛ wejściowej oraz wyjściowej kolejki FIFO. Procesor strumieniowy wykonuje operacje tylko wtedy, gdy dost˛epne sa˛ dane wejściowe (zbuforowane w
wejściowym FIFO), a wyjściowa kolejka FIFO nie jest pełna. Podejście takie pozwala na
stosowanie różnych cz˛estotliwości taktowania poszczególnych elementów tego modułu, co
może być przydatne, gdy np. dane sa˛ dostarczane jako wektory 256-bitowe, a koprocesor strumieniowy operuje na pojedynczych pikselach (dane o rozmiarze 8-bitów). Możliwe
wówczas jest taktowanie procesora strumieniowego z kilkukrotnie wyższa˛ cz˛estotliwościa˛
w celu zapewnienia przetwarzania danych z pr˛edkościa˛ z jaka˛ sa˛ dostarczane. Przedstawiony na schemacie moduł kontrolny jest uniwersalnym elementem, który umożliwia łatwe przesyłanie parametrów konfiguracyjnych do procesora strumieniowego. Umożliwia
to użytkownikowi skupienie si˛e na projektowaniu istotnego algorytmu przetwarzania ob61

Rysunek 5.2: Schemat blokowy pojedynczej jednostki wykonawczej

razów jako procesora strumieniowego, bez potrzeby zapewnienia mu odpowiednich możliwości komunikacyjnych. Interfejsem komunikacyjnym wykorzystywanym przez uniwersalny kontroler jest standardowy interfejs AXI4-Lite.
Jak przedstawiono na rysunku 5.1, jednostki wykonawcze moga˛ być łaczone
˛
mi˛edzy
soba˛ pod warunkiem, że wyjście bloku poprzedzajacego
˛
jest kompatybilne z wejściem kolejnego modułu. Podejście to może być zastosowane np. w kolejnych operacjach filtracji,
czy operacjach morfologicznych lub w połaczeniu
˛
detektora cech punktowych z deskryptorem tych cech, bez konieczności przechowywania danych tymczasowych w zewn˛etrznej
pami˛eci. W każdym przypadku, końcowy rezultat działania takiej kaskady procesorów jest
zapisywany w pami˛eci zewn˛etrznej przy użyciu jednostek DMA, czyli z wykorzystaniem
bezpośredniego dost˛epu do pami˛eci. Operacja ta jest wykonywana przez moduł sprz˛etowy,
bez użycia procesora pośredniczacego.
˛
Podejście to jest korzystne z punktu widzenia wydajności całego systemu jako, że zapewnia, że wszystkie transfery do/z jednostek wykonawczych sa˛ realizowane wyłacznie
˛
przez kontroler pami˛eci. Tak zapisane dane moga˛ być
w nast˛epnych etapach pobrane przez inne jednostki wykonawcze lub programy działajace
˛
na rdzeniach procesorowych (GPCPU). Przy takim podejściu tym można traktować rdzenie
CPU również jako jednostki wykonawcze. Należy jednak mieć na uwadze, że sa˛ one na stałe
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osadzone jako dwa rdzenie i nie ma możliwości ich dodatkowego zreplikowania. W przypadku wykorzystania architektury w kamerze inteligentnej cz˛eść procesorowa jest również
wykorzystywana do obsługi interfejsów komunikacyjnych takich jak Ethernet czy WiFi, a
także do sterowania innymi jednostkami wykonawczymi.
Zaprezentowana architektura kamery inteligentnej może być przydatna w takich zastosowaniach jak automatyczny nadzór wizyjny, czy inspekcja produktów na linii produkcyjnej. W każdym z tych przypadków proces projektowania powinien być rozpocz˛ety od przygotowania w pełni programowej implementacji systemu, a nast˛epnie na przeniesieniu obliczeniowo złożonych elementów do logiki programowalnej, w której zaimplementowano
akceleratory sprz˛etowe. Algorytmy wykonujace
˛ operacje na poziomie pojedynczych pikseli
lub pewnego regionu (zbioru sasiaduj
˛
acych
˛
pikseli) sa˛ szczególnie predysponowane, jako,
że moga˛ być umieszczone bezpośrednio za modułem akwizycji danych z kamery. Proponowane rozwiazanie
˛
oparte o uniwersalne koprocesory upraszcza proces sprz˛etowej implementacji i ukrywa przed użytkownikiem szczegóły zwiazane
˛
z komunikacja.˛ Algorytmy
wysokiego poziomu jak np. rozpoznawanie obiektów moga,˛ jeśli to możliwe zostać zaimplementowane jako procesory sprz˛etowe, lub, gdy nie jest to możliwe, wykonywane na
rdzeniach procesorowych. Zastosowane w układzie Xilinx Zynq rdzenie ARM Cortex A9
umożliwiaja˛ zastosowanie systemu operacyjnego Linux, a tym samym dost˛ep do wielu bibliotek programowych, jak np. OpenCV. Modułowa architektura prezentowanego rozwia˛
zania sprawia, że oparte o nia˛ systemy moga˛ w łatwy sposób być dopasowane do potrzeb realizowanego zadania poprzez replikacj˛e elementów wykonawczych w celu uzyskania wi˛ekszego stopnia zrównoleglenia. Wartym odnotowania jest fakt, że o ile architektura jest dedykowana dla kamer inteligentnych, to jej ogólny i modułowy charakter umożliwił inne
zastosowania np. w projekcie dedykowanego akceleratora dla serwerowni. Rozwiazanie
˛
to
łaczyło
˛
akcelerator oparty o opisana˛ architektur˛e z serwerem poprzez interfejs PCIe [107].

5.3

Implementacja wybranych algorytmów przetwarzania obrazów

W celu wykazania przydatności i użyteczności opracowanej architektury dla kamery inteligentnej, została ona wykorzystana przy osadzaniu kilku algorytmów, z różnych poziomów potoku przetwarzania obrazu. Wykorzystane algorytmy to wykrywanie i śledzenie
ruchomych obiektów, wykrywania i dopasowywanie cech punktowych oraz klasyfikowanie obiektów.

5.3.1

Zapewnienie równoległego dost˛epu do danych dla algorytmów operuja˛
cych na obrazach

Współczesne układy reprogramowalne zawieraja˛ w swojej strukturze zbiór dwuportowych
bloków pami˛eci przeznaczonych do przechowywania i buforowania danych. Możliwe jest
wykorzystanie tych elementów wraz z bankami rejestrów w celu zapewnienia jednoczesnego dost˛epu do pikseli w sasiedztwie
˛
piksela aktualnie przetwarzanego. Taki blok formujacy
˛ nie korzysta z zewn˛etrznej pami˛eci RAM, co jest wielka˛ zaleta,˛ gdyż przesyłanie danych
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Rysunek 5.3: Moduł ogranizujacy
˛ dane wejściowe do postaci okna 3 × 3. Składa si˛e z
dwuportowych pami˛eci RAM pracujach
˛ w trybie kolejki FIFO oraz zestawu przerzutników
wykorzystywanych do organizacji danych w sposób umożliwiajacy
˛ jedoczesny dost˛ep do
wszystkich pikseli w aktualnie przetwarzanym obszarze

z/do pami˛eci zewn˛etrznej jest waskim
˛
gardłem w aplikacjach operujacych
˛
na strumieniu
danych. Ogólny schemat blokowy modułu buforujacego
˛
obszar na obrazie przedstawiono
na rysunku 5.3.
Wykorzystany moduł opiera si˛e na założeniu, że źródło obrazu dostarcza kolejne piksele
w trybie skanowania progresywnego (co jest popularnym rozwiazaniem
˛
we współczesnych
sensorach wizyjnych). Na strumień danych składaja˛ si˛e pojedyncze piksele dostarczane z
każdym cyklem zegara – ich jasność w przypadku obrazów w skali szarości lub wektor
składowych koloru w przypadku obrazów barwnych. Dane te sa˛ buforowane i na wyjściu
modułu dost˛epne jest okno prostokatne
˛
b˛edace
˛ otoczeniem aktualnie przetwarzanego piksela. Podejście to jest szczególnie istotne dla algorytmów lokalnego przetwarzania obrazów.
’Lokalne’ oznacza, że operuja˛ nie na wartości jasności pojedynczego piksela, ale również
na jego sasiedztwie.
˛
Proponowany moduł działa w sposób ciagły
˛
– jeden takt powoduje dostarczenie jednego piksela, a tym samym przesuni˛ecie całego okna. Przesłanie całego obrazu
przez moduł powoduje, że wyjściowe okno udost˛epni kolejno wszystkie fragmenty obrazu.
Dost˛epne w układach reprogramowalnych dwuportowe bloki pami˛eci moga˛ wykonywać
jednocześnie, a zarazem niezależnie operacj˛e zapisu i odczytu. Pomimo, że ich pojemność
jest nieduża, sa˛ one równomiernie rozłożone na powierzchni układu oraz umożliwiaja˛ elastyczne łaczenie
˛
ich w bufory o różnych rozmiarach i dla różnych typów danych [217].
Główna˛ cz˛eścia˛ opisywanego układu jest sposób organizacji bloków dwuportowej pa64

mi˛eci, z których każdy pełni rol˛e kolejki first-in, first-out (FIFO). Gł˛ebokość (pojemność)
każdej z kolejek FIFO jest równa szerokości przetwarzanego obrazu. Szerokość szyny danych zależy natomiast od typu danych wejściowych (binarne, w skali szarości, kolorowe) i
gł˛ebi kolorów. W ogólności jest równa liczbie bitów potrzebnych do zaprezentowania pełnych informacji o pojedynczym pikselu. Przepływ danych w układzie jest kontrolowany
przez prosta˛ maszyn˛e stanów, która składa si˛e z licznika wykorzystywanego do wyznaczania adresu odczytu i zapisu. Wyjścia poszczególnych kolejek FIFO sa˛ połaczone
˛
ze zbiorem
rejestrów. Składaja˛ si˛e one z przerzutników i zapewniaja˛ jednoczesny dost˛ep do wartości
pikseli w założonym oknie.
Przyjmujac,
˛ że L oznacza liczb˛e bloków pami˛eci niezb˛ednych do zaimplementowania
pojedynczej linii opóźniajacej
˛ i oczekujac
˛ na wyjściu okna o rozmiarze M × N (szerokość ×
wysokość) niezb˛edne jest zastosowanie (N − 1)L bloków pami˛eci. Jeśli B definiuje liczb˛e
bitów do przechowania pełnej informacji o wartości piksela, to B · M · N przerzutników jest
potrzebnych do zaimplementowania wspominanego zestawu rejestrów.
Układ wprowadza opóźnienie zwiazane
˛
z długościa˛ potoku przetwarzajacego,
˛
które
zależy zarówno od rozmiaru przetwarzanego obrazu, jak i oczekiwanego rozmiaru okna.
Opóźnienie jest czasem (mierzonym w taktach zegara), który upłynie pomi˛edzy zapisaniem
piksela do układu, a jego pojawieniem si˛e w centrum formowanego okna. Jeśli długość
kolejki FIFO oznaczono jako D, a rozmiar okna wyjściowego utworzonego z rejestrów to
M × N , to opóźnienie można wyliczyć ze wzoru 5.1.
δ = ceil(

5.3.2

N
M
)D + ceil( )
2
2

(5.1)

Detekcja ruchomych obiektów za pomoca˛ algorytmu przybliżonej mediany

Zasad˛e działania, przykładowy wynik i podstawy teoretyczne zaimplementowanego algorytmu opisano ze szczegółami w rozdziale 4.2.
System bazuje na opisanej wcześniej architekturze kamery inteligentnej (5.2) i może współpracować z obrazami pozyskiwanymi bezpośrednio z sensora wizyjnego lub korzystać z
danych zawartych w pami˛eci zewn˛etrznej. Ogólny schemat blokowy przedstawiono na rysunku 5.4. Należy zwrócić uwag˛e, że na schemacie przedstawiono tylko cz˛eść programowalna˛ układu, jako, że struktura podsystemu procesorowego nie ulega zmianie.
Zadania realizowane przez opracowany system zostały rozdzielone pomi˛edzy dedykowane moduły sprz˛etowe. Dotyczy to operacji wykrywania ruchomych cz˛eści obrazu oraz
aktualizacji modelu tła. Procesor ogólnego przeznaczenia realizuje operacja detekcji obiektów.
Strumień danych wejściowych stanowia˛ obrazy wysokiej rozdzielczości (1920 × 1080), co
uniemożliwia przechowywanie ich w pami˛eci logiki programowalnej układu, w zwiazku
˛
z
czym wykorzystano zewn˛etrzny moduł pami˛eci DDR RAM. Zgodnie z zaproponowana˛ organizacja˛ systemu pami˛eć ta jest dost˛epna dla wszystkich jednostek wykonawczych w systemie, czyli zarówno dla akceleratorów sprz˛etowych oraz procesorów ogólnego przeznaczenia. W obu przypadkach wykorzystywane sa˛ moduły DMA do przyspieszenia operacji
przesyłania danych z/do pami˛eci zewn˛etrznej.
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Rysunek 5.4: Schemat blokowy systemu realizujacego
˛
operacj˛e wykrywania oraz śledzenia
ruchomych obiektów
Schemat blokowy sprz˛etowego koprocesora przedstawiono na rysunku 5.5. Koprocesor
na wejściu przyjmuje dwa strumienie obrazów i przetwarza je piksel po pikselu. Aktualny
obraz wejściowy It oraz model tła z poprzedniego kroku Bt−1 sa˛ od siebie odejmowane,
a nast˛epnie poddawane dodatkowemu przetwarzaniu, na które składa si˛e operacja filtracji
filtrem Gaussa oraz operacja morfologiczna dylacji. Ostatnim krokiem jest progowanie. Na
schemacie dla czytelności pomini˛eto moduły organizujace
˛ dane, opisane szczerzej w rozdziale 5.3.1. Sa˛ one niezb˛edne, gdyż zarówno operacja filtracji jak i dylacji sa˛ wykonywane
na pewnym obszarze i wymagaja˛ wcześniejszego uformowania odpowiedniego okna.
Wspomniane operacje filtracji sa˛ tu wykonywane w kwadratowym oknie o rozmiarze
3 × 3 piksele. Schemat blokowy modułu realizujacego
˛
operacj˛e filtracji Gaussa przedstawiono na rysunku 5.6. Należy zwrócić uwag˛e, że jest to aproksymacja filtru (równanie
5.2). Zastosowano przybliżenie pozwalajace
˛ zaimplementować operacj˛e splotu z wykorzystaniem przesuni˛ecia bitowego zamiast mnożenia oraz dzielenia, co skutkuje bardzo małym
zużyciem zasobów, przy zachowaniu zadowalajacej
˛ jakości filtracji.





1 2 1
1 

H=
 2 4 2 
16
1 2 1

(5.2)

Operacja morfologiczna dylacji dla obrazu w skali szarości wymaga jedynie zamiany
jasności piksela analizowanego przez wartość maksymalna˛ jasności w analizowanym obszarze o określonym kształcie i rozmiarze. W przypadku zastosowanego algorytmu przybliżonej mediany wykonywana jest ona w kwadratowym sasiedztwie
˛
o rozmiarze 3×3 (5.6).
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Rysunek 5.5: Schemat blokowy koprocesora sprz˛etowego realizujacego
˛
operacj˛e wykrywania ruchomych obiektów

Rysunek 5.6: Schemat blokowy modułu implementujacego
˛
filtr Gaussa

Podobnie jak w przypadku bloku filtracji Gaussa, moduł dylacji jest kompatybilny potokowa˛ architektura.˛ Składajac
˛ podstawowe operacje jak na rysunku 5.7 możliwe jest znalezienie najwi˛ekszej wartości w obszarze 3 × 3.
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Rysunek 5.7: Schemat blokowy zaimplementowanej operacji dylacji w oknie 3 × 3

5.3.3

Detektor FAST oraz deskryptor BRIEF cech punktowych

W rozdziale przedstawiono implementacj˛e systemu wbudowanego realizujacego
˛
operacje
detekcji, deskrypcji i dopasowanie cech punktowych. System bazuje na detektorze cech
punktowych FAST oraz deskryptorze BRIEF, których zasad˛e działania, przykładowe wyniki
przedstawiono w rozdziale 4.3. Proponowane rozwiazanie
˛
umożliwia znalezienie odpowiadajacych
˛
sobie punktów na kolejnych obrazach danej sceny bazujac
˛ na danych napływaja˛
cych z zewn˛etrznego sensora lub pami˛eci z pr˛edkościa˛ kilkuset klatek na sekund˛e, a tym
samym sprostać nawet najbardziej wymagajacym
˛
aplikacjom.
Cechy szczególne proponowanego rozwiazanie:
˛
• implementacja pełnego, kompaktowego, parametryzowanego potoku przetwarzania
obrazu do detekcji, deskrypcji i dopasowania w układzie reprogramowalnym,
• wykorzystanie standardowych, wydajnych interfejsów opartych o protokół AMBA
AXI4 oraz przesyłanie danych poprzez dedykowane bloki DMA umożliwia łatwa˛ integracj˛e z innymi systemami,
• możliwość dostosowania do wymagań aplikacji dzi˛eki skalowalności rozwiazania.
˛
System umożliwia znalezienie kompromisu pomi˛edzy zużycie zasobów układu reprogramowalnego a szybkości przetwarzania danych.
Ogólny zarys architektury
Proponowane rozwiazanie
˛
zostało opracowane dla układu Xilinx Zynq-7000 SoC i korzysta
z opisanej wcześniej ogólnej architektury kamery inteligentnej (rozdział 5.2). Wykorzystuje
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obecny w układzie procesor ogólnego przeznaczanie do kontrolowania przepływu danych,
wizualizacji i ewentualnej komunikacji z układem nadrz˛ednym. W logice programowalnej
zaimplementowano dedykowany detektor cech punktowych FAST, deskryptor cech BRIEF
oraz moduł realizujacy
˛ operacj˛e dopasowania deskryptorów. Wszystkie te elementy sa˛ ze
soba˛ połaczone,
˛
a dodatkowo dysponuja˛ połaczeniem
˛
z pami˛ecia˛ zewn˛etrzna.˛ Ewentualne
operacje przesyłu danych realizowane sa˛ za pomoca˛ modułów DMA. Dodatkowo zastosowanie uniwersalnych interfejsów umożliwia podłaczenie
˛
różnych źródeł danych wejściowych jak kamery, wejście HDMI, czy pami˛eć masowa. Schemat blokowy systemu przedstawiono na rysunku 5.8.
Proponowany system detekcji, deskrypcji oraz dopasowania wykonuje wszystkie swoje
operacje w logice programowalnej układu, w którym został zaimplementowany. Obraz
rejestrowany przez czujnik wizyjny jest przekazywany za pośrednictwem interfejsu AXI4Stream do pierwszego z bloków przetwarzajacych
˛
- detektora, a nast˛epnie do modułu deskrypcji. Dla każdego piksela ze strumienia wejściowego koprocesor sprawdza czy jest on
cecha˛ punktowa˛ i wylicza deskryptor dla obszaru wokół tego piksela. Wyznaczony deskryptor jest zapisywany tylko w przypadku, gdy dany piksel zostanie uznany za cech˛e
punktowa.˛ Wynik działania, czyli położenie cechy punktowej oraz jest opis, jest przesyłany
do pami˛eci zewn˛etrznej (DDR RAM) za pośrednictwem bloku DMA. W ten sposób wyznaczany jest wektor danych dla pojedynczego obrazu. Po przetworzeniu dwóch pełnych
obrazów procesor zarzadzaj
˛
acy
˛ uruchamia moduł dopasowujacy,
˛ w celu znalezienia najlepszych dopasowań pomi˛edzy wektorami deskryptorów z obu obrazów. Odpowiednie dane
(deskryptory) sa˛ przesyłane z zewn˛etrznej pami˛eci DDR RAM do dedykowanego modułu
porównujacego,
˛
który jako wynik zwraca najlepsze dopasowanie dla każdego z przesłanych
punktów. Ewentualne dalsze przetwarzanie wyników może być realizowane przez wyst˛epujacy
˛ w systemie procesor ogólnego przeznaczenia, który w opisanym procesie pełni tylko
rol˛e nadzorcza.˛
Koprocesor detekcji i deskrypcji cech
Schemat blokowy kompletnego systemu realizujacego
˛
operacj˛e detekcji cech przy pomocy
algorytmu FAST oraz ich deskrypcji przy użyciu algorytmu BRIEF został przedstawiony na
rysunku 5.9. Układ formujacy
˛ okno 7 × 7 pikseli, którego architektur˛e opisano w rozdziale
5.3.1, otrzymuje napływajace
˛ do systemu dane w postaci strumienia pikseli. W tym miejscu przetwarzanie danych rozdziela si˛e na dwie niezależne ścieżki – jedna˛ dla detekcji cech,
a druga˛ do deskrypcji cech. Operacje te realizowane sa˛ niezależnie i równolegle dla każdego piksela, ale tylko te uznane za interesujace
˛ sa˛ na koniec zapisywane. Oznacza to, że
wynik detekcji - określenie czy dany punkt uznać za cech˛e punktowa˛ warunkuje zapisanie
deskryptora dla niego wyliczonego.
W zwiazku
˛
ze specyficzna˛ struktura˛ logiki programowalnej układu FPGA, zaimplementowana wersja algorytmu FAST, mimo, że oferuje ten sam rezultat, to jest znaczaco
˛ różna od
oryginału zaproponowanego w [165] oraz [166]. Oryginalne rozwiazanie
˛
wykorzystywało
drzewa decyzyjne do określania czy dany piksel na okr˛egu Bresenhama zalicza si˛e do kategorii ’jasne’ czy ’ciemne’. Rozwiazanie
˛
to zostało zastosowane z myśla˛ o implementacji na
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Rysunek 5.8: Schemat blokowy systemu detekcji, deskrypcji i dopasowania cech punktowych
procesorach sekwencyjnych. W takiej sytuacji algorytm drzew decyzyjnych jest wzgl˛ednie
efektywny i pozwala na odrzucenie cz˛eści rozważanych punktów jako cech (niespełniaja˛
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Rysunek 5.9: Schemat blokowy zaimplementowanego modułu detekcji i deskrypcji cech
(FAST oraz BRIEF)
cych warunku na przynależność do ’jasnych’ badź
˛ ’ciemnych’) wcześnie, kosztem wyższego
zużycia pami˛eci. Jako, że układem docelowym w pracy doktorskiej był układ obliczeniowy
o odmiennej architekturze, to zastosowano alternatywne rozwiazanie.
˛
W miejsce drzewa
decyzyjnego, realizowane jest wyczerpujace
˛ przeszukiwanie wszystkich pikseli. Podejście
to jest uzasadnione, ze wzgl˛edu na fakt, że w logika programowalna umożliwia wykonywanie wielu operacji równolegle i wpływa pozytywnie na wydajność, przy tym zajmujac
˛
niewiele zasobów logicznych mimo zastosowania wyczerpujacego
˛
przeszukiwania do znajdywania pikseli z kategorii ’jasne’ oraz ’ciemne’.
Wejściowy strumień pikseli jest szeregowany w okno 7 × 7 za pośrednictwem modułów
FIFO, dostarczajac
˛ kolejnym modułom dost˛ep do centralnego piksela oraz jego otoczenia.
Piksele te, tworza˛ okrag
˛ Bresenhama i sa˛ przekazywane do modułu klasyfikacji na kategori˛e
’jasne’ oraz ’ciemne’. Szczegółowy schemat blokowy tego modułu został przedstawiony na
rysunku 5.10.
Moduł ten zawiera dwie niezależne ścieżki przetwarzania danych, w skład których wchodza˛ bloki odejmujace,
˛ komparatory oraz multipleksery. Każda z nich realizuje operacj˛e kla71
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odejmowania
(jasne)

16 operacji
porównania
(jasne)

16 multiplekserów
(jasne)

czy_ciemny

cs_01_ciemny

cs_16_ciemny

16 operacji
odejmowania
(ciemne)

16 operacji
odejmowania
(ciemne)

16 operacji
porównania
(ciemne)

warto_progu

16 multiplekserów
(ciemne)

Rysunek 5.10: Schemat blokowy modułu klasyfikacji pikseli na jasne/ciemne
syfikacji 16 pikseli leżacych
˛
na okr˛egu Bresenhama jako ’jasne’ badź
˛ ciemne odpowiednio.
Dane wejściowe to sygnały piksel_środkowy oraz piksel_XX, które odpowiadaja˛ wartości funkcji obrazowej dla piksela centralnego oraz szesnastu leżacych
˛
na okr˛egu Bresenhama. Dodatkowym sygnałem wejściowym jest wartość progu detektora FAST. Fragment
odpowiadajacy
˛ za klasyfikacj˛e pikseli jako ’jasne’ rozpoczyna działanie od odj˛ecia wartości
funkcji obrazowej piksela centralnego od jednego z pikseli na okr˛egu. Operacja ta jest zrównoleglona szesnaście razy i w jednym kroku wykonywana dla wszystkich pikseli z okr˛egu
za pomoca˛ szesnastu modułów odejmujacych.
˛
Wyniki tego działania sa˛ przekazywane do
nast˛epnego modułu odejmujacego,
˛
który wyznacza różnic˛e z wartościa˛ progu. Analogiczne
operacje sa˛ realizowane celem sprawdzenia czy piksele sa˛ ’ciemne’ - szesnaście wartości
funkcji obrazowej dla pikseli z okr˛egu Bresenhama jest poddawane równolegle dwukrotnie operacji odejmowania - najpierw z wartościa˛ funkcji obrazowej centralnego piksela, a
nast˛epnie z progiem.
Wyniki zwracane przez opisane powyżej potoki przetwarzania sa˛ nast˛epnie przekazywane do zestawu komparatorów. Jeśli wartość jest wi˛eksza niż zero, to jest podawana do
nast˛epnego kroku obliczeń, gdzie jest wykorzystywana do obliczenia ’corner score’. Sygnały te zostały oznaczone na schemacie jako cs_XX_YY, gdzie XX jest numerem z zakresu
1-16 (pojedyncza wartość oznacza określony piksel na okr˛egu Bresenhama), a YY ma wartość jasny dla ’jasnych’ pikseli oraz ciemny dla ’ciemnych’ pikseli. Działanie to osiagni˛
˛ eto
poprzez zastosowanie zestawu multiplekserów sterowanych wynikiem operacji porównania, co jest widoczne na rysunku 5.10. Dodatkowo wyniki zwracane przez komparatory
ustawiaja˛ odpowiednie bity w wektorze czy_jasny oraz czy_ciemny w celu spełnienia
warunku przynależności do kategorii ’jasnych’, badź
˛ ’ciemnych’ pikseli. Jeśli wartość po72

równania jest ujemna lub równa zeru odpowiedni bit jest resetowany, gdy jest wi˛eksza niż
zero odpowiedni bit jest ustawiany.
Końcowym efektem działania bloku klasyfikacji jest zbiór szesnastu 8-bitowych wartości używanych do wyznaczenia ’corner score’ zgodnie z równaniem 4.1 oraz dwa 16bitowe wektory zawierajace
˛ rezultat klasyfikacji pikseli z okr˛egu Bresenhama jako ’jasne’
badź
˛ ’ciemne’ wykorzystywane na dalszych etapach do realizacji testu ciagłości.
˛
Wyniki przekazane sa˛ dalej do dwóch kolejnych modułów. Pierwszy z nich wyznacza
wartość ’corner score’. Element ten składa si˛e z dwóch zrównoleglonych drzew sumatorów, z których każde ma szesnaście wejść dla pojedynczych pikseli z grupy ’jasnych’ oraz
’ciemnych’. Sumatory wyznaczaja˛ dwie wartości – sum˛e komponentów dla każdej ze wspomnianych grup, z czego wi˛eksza z nich jest przekazywana do modułu obliczajacego
˛
’corner
score’ zgodnie ze wzorem 4.1. Drugi z modułów wykonuje test ciagłości
˛
odcinka zarówno
dla ’jasnych’, jak i ’ciemnych’ pikseli, poszukujac
˛ ciagu
˛ co najmniej dziewi˛eciu kolejnych ’1’
logicznych w każdym z 16-bitowych wektorów wejściowych. Blok ten składa si˛e z dwóch
grup szesnastu 9-wejściowych bramek AND. Jeśli którykolwiek z wektorów wejściowych
zawiera ciag
˛ dziewi˛eciu wartości ’1’, test ciagłości
˛
jest uznawany za zaliczony.
Wyznaczona wartość ’corner score’ oraz wyniki testu ciagłości
˛
sa˛ przekazane do kolejek FIFO oraz zbioru rejestrów, które tworza˛ okno o rozmiarze 7 × 7 pikseli na potrzeby
wykonania operacji tłumienia niemaksymalnego. Wcześniejsze uformowanie sasiedztwa
˛
umożliwia wykonanie wszystkich 48 operacji porównania równolegle. Punkty, które odpowiadaja˛ lokalnemu maksimum wartości ’corner score’ w oknie 7 × 7, a dodatkowo spełniaja˛
test ciagłości
˛
sa˛ uznawane za finalne cechy.
Równolegle realizowana jest operacja generacji współrz˛ednych obrazowych każdego z
analizowanych punktów. Funkcjonalność ta jest niezb˛edna, gdyż dotychczas opisany potok przetwarzania detektora dostarczaja˛ tylko informacji, czy dany piksel jest cecha,˛ czy
nie. Baza˛ wyznaczania współrz˛ednych sa˛ dwa liczniki, z których jeden odpowiada za inkrementacj˛e numeru kolumny, natomiast drugi za inkrementacj˛e numeru wiersza. W zwiazku
˛
z faktem, że potok przetwarzania detektora ma pewna˛ długość dodatkowe bufory FIFO zostały użyte w celu należytego opóźnienia współrz˛ednych obrazu.
Potok przetwarzania dla deskrypcji cech zaczyna si˛e od modułu filtru uśredniajacego.
˛
W oryginalnej implementacji algorytmu BRIEF wykorzystany był filtr uśredniajacy
˛ o masce kwadratowej [43]. Uzasadnieniem takiego podejścia był fakt, że wartość filtru może
być wyznaczona relatywnie efektywnie na komputerze PC dzi˛eki wykorzystaniu obrazów
całkowych [118]. W zwiazku
˛
z wykorzystaniem platformy sprz˛etowej umożliwiajacej
˛ wykonywanie wielu operacji równolegle została podj˛eta decyzja o zastosowaniu filtra uśredniajacego
˛
o masce okragłej.
˛
Taki filtr odznacza si˛e lepszymi charakterystykami wzgl˛edem
bazujacego
˛
na masce kwadratowej, jako, że jego odpowiedź jest izotropowa. Maska została
zdefiniowana dla obszaru 7 × 7 pikseli. Dane wejściowe sa˛ identyczne z danymi wykorzystywanymi przed potok przetwarzania detektora FAST.
Odfiltrowane dane obrazowe sa˛ podawane do kolejnej pary kolejek FIFO oraz banku rejestrów celem utworzenia okna 33 × 33 piksele, w którym każdy element jest dost˛epnym
do natychmiastowego wykorzystania. Sposób próbkowania wykorzystany jest identyczny
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Rysunek 5.11: Schemat blokowy modułu wyznaczajacego
˛
deskryptor BRIEF
z przedstawionym na rysunku 4.4. W zwiazku
˛
z faktem, że długość deskryptor to 256 bitów, dokładnie tyle komparatorów zostało wykorzystanych w celu wyznaczenia wartości
deskryptora w jednym takcie. Wynikowy wektor binarny jest przechowywany w rejestrze.
Schemat blokowy modułu wyznaczajacego
˛
deskryptor BRIEF został przedstawiony na rysunku 5.11. Wartość z wyjściowego rejestru jest nast˛epnie przekazywana do kolejki FIFO.
Cały przedstawiony system przechowuje wyniki w pośrednich kolejkach FIFO – jedna
z nich zawiera współrz˛edne cechy, natomiast druga jego deskryptor. Rozwiazanie
˛
takie zostało zastosowane, gdyż długość potoków przetwarzania dla detektora oraz deskryptora nie
jest jednakowa. Implementacja dużego bufora do przechowywania współrz˛ednych w celu
synchronizacji jest bardziej efektywna pod wzgl˛edem zużycia zasobów od podejścia opartego o moduły opóźniajace.
˛
Sygnał informujacy
˛ o wykryciu cechy jest wykorzystany jako
sygnał ’write enable’ dla obu kolejek i jest przesyłany przez moduły opóźniajace
˛ w celu dopasowania go do długości obu potoków przetwarzania. Szerokość opóźnianego sygnału to
jeden bit, w zwiazku
˛
z czym zastosowane podejście wykorzystuje minimalna˛ ilość logicznych.
Proponowany koprocesor w pełni wykorzystuje wyst˛epujacy
˛ w algorytmach paralelizm
przestrzenny i czasowy. Przedstawiona architektura jest systoliczna i zdolna do pracy na
strumieniu danych, oferujac
˛ wysoka˛ wydajność.
Moduł dopasowania cech
Koprocesor dopasowania cech punktowych jest strumieniowym modułem podłaczonym
˛
do
instancji uniwersalnego kontrolera procesorów strumieniowych opisanego w rozdziale 5.2.
Składa si˛e ze współdzielonej cz˛eści logiki kontrolnej oraz zbioru rdzeni dopasowujacych,
˛
z
których każdy pracuje niezależnie i równolegle z pozostałymi. Liczba rdzeni dopasowuja˛
cych jest ograniczona tylko zasobami wykorzystywanego układu FPGA. W opisywanym
systemie przetestowano do 32 takich rdzenie. Szczegółowy schemat blokowy przedstawiono na rysunku 5.12. Dane wejściowe dla modułu stanowia:˛
• N wzorcowych deskryptorów, gdzie N oznacza liczb˛e rdzeni dopasowujacych;
˛
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Rysunek 5.12: Schemat blokowy koprocesora dopasowujacego
˛
• wektor deskryptorów do porównania zawierajacy
˛ M deskryptorów, które maja˛ być
porównane z wzorcowymi;
• liczb˛e M deskryptorów w wektorze do porównania.
Koprocesor rozpoczyna działanie od otrzymania N wzorcowych deskryptorów i zapisania ich w wewn˛etrznych rejestrach poszczególnych rdzeni dopasowujacych.
˛
Nast˛epnie
każdy z rdzeni dopasowujacych
˛
wykonuje operacj˛e porównania posiadanego wzorca z każdym z M kolejnych deskryptorów dostarczanych strumieniowo jako elementy wektora do
porównania. Operacja ta polega na wyznaczeniu wartości odległości Hamminga dla dwóch
wektorów zawierajacych
˛
po 256 bitów każdy. Indeks oraz dystans najlepszego dopasowania
jest zapisywany i aktualizowany w przypadku wystapienia
˛
lepszego dopasowania. Pełen
cykl działania jest zakończony po wykonaniu M takich testów, kiedy każdy rdzeń zawiera
informacje o najlepszym dopasowaniu dla danego wzorca. Wyznaczone wartości – informacja o dopasowaniu cech – może być odczytana z koprocesora, a cały cykl działania wyko75

Rysunek 5.13: Potok przetwarzania modułu dopasowujacego
˛
nany ponownie w celu znalezienia najlepszego dopasowania dla dużych zbiorów punktów.
Każda iteracja znajduje dopasowanie dla N punktów. Szczegółowy schemat blokowy potoku przetwarzania rdzenia dopasowujacego
˛
przedstawiono na rysunku 5.13.
Przerywana˛ linia˛ zaznaczono na schemacie cz˛eść wspólna˛ koprocesora (dolna cz˛eść schematu) oraz cz˛eść rdzenia dopasowujacego
˛
(górna cz˛eść schematu), która jest duplikowana
N razy. Każdy z nich składa si˛e z dwóch głównych cz˛eści - fragmentu odpowiedzialnego za
wyznaczenie odległości Hamminga oraz sekcji realizujacej
˛ aktualizacj˛e i przechowywanie
najmniejszej znalezionej odległości i odpowiadajacego
˛
mu indeksu. W celu uzyskania dużej
szybkości przetwarzania wszystkie obliczenia zostały zrównoleglone. Pierwszym krokiem
jest wykonanie 256 operacji XOR pomi˛edzy deskryptorem wzorocowym i aktualnie porównywanym. Rezultat tego działania jest przekazywany na w pełni zrównoleglone drzewo sumatorów. Licznik w cz˛eści wspólnej odpowiada za dostarczanie indeksu aktualnie przetwarzanego deskryptora z wektora do porównania. W zwiazku
˛
z faktem, że potok przetwarzajacy
˛ w cz˛eści obliczeniowej jest dłuższy, niezb˛edne było zastosowanie kolejki opóźniajacej
˛
o gł˛ebokości 9 dla indeksów. Dodatkowy komparator sprawdza ile elementów z wektora
do porównania zostało przetworzonych i ustawia odpowiednia˛ flag˛e, w przypadku, gdy
wszystkie zostały przetworzone.

5.3.4

Deskryptor regionów LBP

Zasad˛e działania, przykładowy wynik i podstawy teoretyczne zaimplementowanego algorytmu opisano ze szczegółami w rozdziale 4.4.1. Schemat blokowy koprocesora wyznaczajacego
˛
deskryptor LBP o rozmiarze 10 × 5 przedstawiono na rysunku 5.14.
Koprocesor jest w pełni potokowy o architekturze tablicy systolicznej – dla każdego
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Rysunek 5.14: Schemat blokowy koprocesora wyznaczajacego
˛
wartość deskryptora LBP dla
obszaru
przychodzacego
˛
piksela zwracany jest pełen wektor deskryptora. Dane sa˛ wpierw organizowane w okna o rozmiarze 3 × 3 piksele przy użyciu dwu-portowych pami˛eci oraz rejestrów, w celu zapewnienia jednoczesnego dost˛epu do całego obszaru 5.3.1. Na podstawie
wartości funkcji obrazowej pikseli w oknie, wyznaczana jest wartość surowego, podstawowego deskryptora LBP dla pojedynczego piksela opisana równaniem 4.2 oraz 4.3. Wartość
ta nast˛epnie jest konwertowana do NRULBP za pomoca˛ tablicowania. Blok realizujacy
˛ t˛e
operacj˛e przedstawiono na rysunku 5.15.
W nast˛epnym kroku, strumień kolejnych wartości NRULBP wyznaczonych dla pojedynczych pikseli jest buforowany i formowany w okno o rozmiarze 50 × 1. Działanie to umożliwia jednoczesny i natychmiastowy dost˛ep do danych, z którego korzystaja,˛ znajdujace
˛ si˛e
dalej w potoku przetwarzania, moduły wyznaczajace
˛ lokalne histogramy. Każda z 10 identycznych jednostek wylicza wartość histogramu dla obszaru o rozmiarze 5 × 5. Sposób jego
kalkulacji bazuje na spostrzeżeniu, że wartość dla regionu jest modyfikowana tylko przez
wartość funkcji obrazowej pikseli opuszczajacych
˛
oraz wchodzacych
˛
do analizowanego obszaru. Schemat blokowy wspomnianego modułu wyznaczajacego
˛
histogram dla regionu o
rozmiarze 5 × 5 przedstawiono na rysunku 5.16.
Kolejne grupy 5 pikseli sa˛ buforowane w zestawie rejestrów a wartość histogramu nie jest
liczona dla całego okna, a tylko aktualizowana o zmian˛e, tj. histogram dla pikseli wchodza˛
cych do analizowanego obszaru i opuszczajacych
˛
go. W przedstawionym na rysunku 5.14
schemacie dla deskryptora LBP o rozmiarze 10×5 buforowany zestaw 50 surowych wartości
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Rysunek 5.15: Schemat blokowy modułu wyliczajacego
˛
NRULBP

Rysunek 5.16: Schemat blokowy modułu wyznaczajacego
˛
wartość ruchomy histogram
NRULBP trafia na wejście 10 modułów wyznaczajacych
˛
histogram dla obszaru 5 × 5 każdy.
W ten sposób, w jednym kroku wyznaczana jest wartość deskryptora dla jednej kolumny.
Aby uformować końcowy deskryptor niezb˛edne jest dodatkowe buforowanie wyznaczonych histogramów. W omawianym przypadku deskryptora LBP o rozmiarze 10 × 5 niezb˛edne jest buforowanie 5 kolumn z wartościami histogramu. W celu realizacji tego zadania
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zaprojektowano specjalne moduły opóźniajace.
˛ Każdy z nich opóźnia wchodzace
˛ do niego
wartości histogramu o liczb˛e taktów zegara równa˛ poziomemu rozstawowi pomi˛edzy kolumnami, która w omawianym przypadku wynosi 5. Podejście to wymaga dla deskryptora
LBP o rozmiarze 10 × 5 40 bloków opóźniajacych,
˛
tj. po 4 na każdy z 10 wierszy. Podejście to
umożliwia wyznaczania pełnej wartości deskryptora całego obszaru w jednym takcie zegara
dla każdego piksela osobno. Jedyne opóźnienie zwiazane
˛
jest z długościa˛ potoku przetwarzania, ale w przypadku pracy na obrazach, które zawieraja˛ stosunkowo dużo danych jest
znikome.
Omawiana architektura, poprzez wyznaczanie wartości całego deskryptora regionu LBP
dla każdego piksela ze strumienia wchodzacego,
˛
pozwala na bezpośrednie podłaczenie
˛
zw
pełni zrównoleglonym klasyfikatorem. Takie podejście wydłuża potok przetwarzania, ale
wcia˛ż zachowuje własność wyznaczania wyniku w jednym takcie zegara. Należy dodatkowo zaznaczyć, że przedstawione podejście umożliwia bardzo łatwe przystosowanie do
potrzeb aplikacji i rozmiaru regionu jaki ma być wyznaczany. Odpowiedni kształt uzyskuje
si˛e poprzez zmian˛e liczby modułów liczacych
˛
histogram i bloków opóźniajacych.
˛
W przedstawionym przypadku regionu 10×5 wyst˛epowało 10 modułów wyznaczajacych
˛
histogram
i 40 bloków opóźniajacych.
˛
Inne popularne rozmiary okien jak np. 5 × 5, czy 6 × 3 skutkuja˛ odpowiednio 5/20, 6/12 blokami wyznaczajacymi
˛
histogram / opóźniajacymi.
˛
Dodatkowo cały system można podzielić na dwa niezależne moduły. Pierwszym jest wyznaczanie
surowej wartości deskryptora dla pojedynczego piksela, który można podmienić na inny
deskryptor wykorzystujacy
˛ t˛e sama˛ metod˛e agregowania (np. histogram zorientowanych
gradientów – HOG). Druga cz˛eść to organizacja wyjściowego regionu, której skalowalność
omówiono wcześniej. Należy zaznaczyć, że w niektórych zastosowaniach, przydatne jest
wykorzystanie tylko pierwszego modułu wraz z jednym blokiem histogramu i np. składowanie wyników w pami˛eci operacyjnej i dalsze ich przetwarzanie przez inna˛ jednostk˛e obliczeniowa,˛ która samodzielnie zajmie si˛e organizacja˛ regionu np. procesor ogólnego przeznaczenia czy odpowiednio przygotowany koprocesor.

5.4

Generator drzew decyzyjnych na potrzeby klasyfikacji

W rozdziale 4.4.2 przedstawiono zasad˛e działania oraz zalety klasyfikatorów opartych o
drzewa decyzyjne i las losowy. W ramach pracy doktorskiej opracowano wysokowydajna,˛
sprz˛etowa˛ architektur˛e drzew decyzyjnych oraz lasów losowych dla układów reprogramowalnych. Wzrost wydajności wzgl˛edem realizacji programowej został osiagni˛
˛ ety poprzez
wykorzystanie możliwości układów FPGA do wykonywania wielu operacji równolegle. W
przypadku omawianych klasyfikatorów podstawowe operacje, tj. porównanie pojedynczej
cechy z pewna˛ wartościa˛ progowa,˛ sa˛ od siebie całkowicie niezależne i nie wyst˛epuje konieczność synchronizacji czy wyścig o zasoby.
Opracowany akcelerator może być wykorzystany jako samodzielne rozwiazanie
˛
lub zostać zintegrowany jako cz˛eść bardziej złożonego systemu, zarówno jako karta rozszerzeń
dla systemu obliczeniowego czy element systemu SoC. Pierwsza z opcji może przyspieszać
operacje wykonywane przez komputer klasy PC [96] czy też serwer w rozwiazaniu
˛
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wym, jako dedykowana karta rozszerzeń [49][47]. W wersji przeznaczonej do implementacji w SoC może pracować jako system wbudowany w rozproszonej sieci urzadze
˛
ń Internetu
Rzeczy [115].
Główne zalety rozwiazania
˛
opracowanego w ramach niniejszej pracy:
• zaproponowanie wysokowydajne sprz˛etowej architektury klasyfikatora opartego o drzewa
decyzyjne oraz las losowy dla układów FPGA. Zaimplementowana architektura jest w
pełni zrównoleglona i łatwa do zreplikowania, co umożliwia np. wykorzystanie kilku
takich klasyfikatorów w jednym układzie scalonym. Rozwiazanie
˛
charakteryzuje si˛e
niższym zużyciem energii i wyższa˛ pr˛edkościa˛ przetwarzania wzgl˛edem realizacji na
komputerze klasy PC.
• zaimplementowana architektura jest sparametryzowana pod wzgl˛edem liczby bitów
wykorzystywanych do przechowywania cech i wykonywania porównań. Taka kwantyzacja pozwala użytkownikowi na wybór rozwiazania,
˛
które spełnia oczekiwania
zwiazane
˛
z dokładnościa,˛ szybkościa˛ działania i zużyciem zasobów logicznych układu
FPGA.
• zaproponowanie zestawu narz˛edzi programowych, które realizuja˛ proces automatycznej konwersji drzew decyzyjnych i lasów losowych do sprz˛etowej implementacji. Narz˛edzie to dokonuje translacji klasyfikatorów wytrenowanych w popularnym i otwartym oprogramowaniu naukowym scikit-learn do postaci j˛ezyka opisu sprz˛etu
VHDL. W takiej formie klasyfikator jest możliwy do bezpośredniego wykorzystania
w układzie FPGA.
• szczegółowa analiza efektów kwantyzacji cech na dokładność klasyfikacji oraz zużycie zasobów układu reprorgamowalnego. Co istotne wpływ ten oceniono dla kilku
zbiorów danych przeznaczonych do różnych zastosowań.
Schemat blokowy pojedynczego drzewa decyzyjnego został zaprezentowany na rysunku
5.17. Należy zaznaczyć, że jest to bazowy blok, za pomoca˛ którego implementowane jest
również las losowy.
Podstawowym elementem drzewa jest moduł porównujacy
˛ wartości poszczególnych
cech z ustalona˛ wartościa˛ progowa.˛ Przedstawiona w rozdziale 4.4.2, na schemacie 4.6,
struktura drzewa decyzyjnego jest naturalnie podzielona na poziomy i, dla implementacji
programowej, wykonywane sa˛ tylko niezb˛edne porównania. Oznacza to, że dla zbalansowanego drzewa decyzyjnego o gł˛ebokości 4 niezb˛edne jest wykonanie 4 różnych porównań,
z 24 − 1 = 15 możliwych. Jednak aby zastosować to podejście niezb˛edne jest wykonywanie porównań sekwencyjnie. Jest to naturalne w przypadku implementacji programowych na procesory ogólnego przeznaczenia. Należy zaznaczyć, że wraz ze wzrostem gł˛ebokości drzewa, liniowo rośnie liczba sekwencyjnie wykonywanych operacji, a tym samym
czas wykonywania całego algorytmu. W przypadku omawianej implementacji w układzie
FPGA, wszystkie możliwe porównania wykonywane sa˛ równolegle (porównaj - rysunek
5.17) w jednym takcie zegara, niezależnie od gł˛ebokości drzewa. Niezb˛edne jednak jest dodanie kroku, który, z wszystkich dost˛epnych sekwencji wyników porównań, znajdzie pra80

Rysunek 5.17: Schemat blokowy sprz˛etowej implementacji pojedynczego drzewa decyzyjnego

widłowe, które oznacza wskazana˛ przez klasyfikator klas˛e. Etap opiera si˛e na wykonaniu
zestawu operacji logicznych AND, w celu określenia, która ścieżka od korzenia drzewa do
jego liścia spełnia wszystkie warunki na swojej drodze. W zwiazku
˛
z faktem, że ścieżki
si˛e wzajemnie wykluczaja˛ tylko jedna z nich b˛edzie spełniona. Krok ten również jest realizowany w jednym takcie zegara. Należy zaznaczyć, że oba przedstawione etapy moga˛
tworzyć potok, wi˛ec czas klasyfikacji dla pojedynczego zestawu danych to wcia˛ż jeden takt
zegara. Natomiast opóźnienie, zanim dost˛epny b˛edzie wynik, wynosi dwa takty zegara.
Las losowy jest implementowany jako zbiór przedstawionych wcześniej drzew decyzyjnych, które sa˛ odpowiednio replikowane z zasobów układu FPGA. Każde z nich pracuje
niezależnie i generuje wynik na podstawie wspólnych dla wszystkich drzew danych wejściowych - wektora cech. Oznacza to, że, jak opisano, każde z drzew decyzyjnych wykonuje
swoje operacje równolegle, a w lesie losowym sa˛ dodatkowo zrównoleglone. Wynika z tego,
że szybkość działania generowania głosów w lesie losowym jest identyczna z szybkościa˛
działania pojedynczego drzewa.
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5.4.1

Automatyczna translacja i kwantyzacja

W zwiazku
˛
z ograniczeniami j˛ezyków opisu sprz˛etu, opisanymi w rozdziale 3.3, przygotowanie ogólnej architektury drzewa decyzyjnego czy lasu losowego nie jest zadaniem prostym. O ile w j˛ezyku VHDL wyst˛epuja˛ pewne elementy umożliwiajace
˛ multiplikowanie
pewnych bloków kodu (for ... generate) to pod wzgl˛edem generalizacji i stosowania szablonów ust˛epuja˛ on znaczaco
˛ klasycznym j˛ezykom programowania. Z tego wzgl˛edu podj˛eto
decyzj˛e o zaimplementowaniu, w j˛ezyku Python, generatora drzew decyzyjnych i lasów losowych do postaci j˛ezyka opisu sprz˛etu. Podejście to sprawia, że wygenerowany kod VHDL
jest prostszy, a całość generalizacji i wykorzystania szablonów został przeniesiony poziom
wyżej do generatora w j˛ezyku programowania Python. Wybór j˛ezyka Python był podyktowany faktem jego popularności, szczególnie w obszarze uczenia maszynowego. Podejście
takie pozwoliło na ścisła˛ integracj˛e z bibliotek˛e scikit-learn, która umożliwia uczenie i
predykcj˛e m.in. drzew decyzyjnych i lasów losowych. Biblioteka ta jest szeroko stosowana,
a wykorzystywany w niej interfejs stał si˛e standardem dla innych bibliotek oferujacych
˛
narz˛edzia dla uczenia maszynowego.
Wi˛ekszość programowych implementacji drzew decyzyjnych operuje na wartościach zmiennoprzecinkowych, gdyż takie podejście jest najbardziej uniwersalne i działa jednakowo dla
wszystkich danych wejściowych. Ewentualne ograniczenie precyzji poprzez kwantyzacj˛e
może przyspieszyć czas wykonywania, jednak w wi˛ekszości przypadków rozwiazanie
˛
to
nie jest wykorzystywane. W zwiazku
˛
z faktem, że układy FPGA maja˛ ograniczone możliwości realizacji operacji zmiennoprzecinkowych kwantyzacja cech oraz progów jest niezb˛edna.
Oznacza to, że zarówno cechy, jak i wartości, z którymi sa˛ porównywane w w˛ezłach drzewa
musza˛ zostać sprowadzone do postaci stałoprzecinkowej. W zaproponowanej implementacji, wszystkie cechy sa˛ normalizowane do zakresu 0-1, a nast˛epnie kwantyzowane do zadanej liczby bitów. Dla cech zmiennoprzecinkowych oznacza to pewna˛ utrat˛e dokładności.
Jednak dla wielu przypadków cechy sa˛ wartościami zarejestrowanymi za pomoca˛ czujników o określonej precyzji, co oznacza, że przy wybraniu takiej liczby bitów proponowane
podejście nie powoduje utraty dokładności.
Istotna˛ zaleta˛ zaproponowanej architektury jest fakt, że implementacja skwantyzowanego drzewa sprowadza si˛e do podmiany wykorzystanych komparatorów na wersj˛e o zadanej szerokości. Proces predykcji nie ulega żadnej zmianie.
Na schemacie blokowym 5.18 przedstawiono przebieg prac z wykorzystaniem zaproponowanego narz˛edzia. Jest on identyczny dla klasyfikatora typu drzewo decyzyjne oraz typu
las losowy.
Pierwszy etapem procesu jest uczenie modelu klasyfikatora z wykorzystaniem surowych
danych, tj. bez kwantyzacji. Jego wynikiem jest maksymalna dokładność procesu klasyfikacji. Nast˛epnym krokiem jest kwantyzacja cech i ponowienie uczenia na tak przygotowanych
danych. Ponownie rezultatem jest jakość działania i ten parametr należy ocenić, czy jest wystarczajacy
˛ na potrzeby aplikacji. Jeśli nie, należy wrócić do etapu kwantyzacji i zwi˛ekszyć
liczb˛e bitów przeznaczonych na każda˛ cech˛e. W przeciwnym przypadku generowany jest
opis klasyfikatora w j˛ezyku VHDL, a nast˛epnie realizowana operacja syntezy i implementacji w układzie FPGA. Wynik, czyli zużycie zasobów ponownie trzeba ocenić, tym razem,
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Rysunek 5.18: Schemat blokowy iteracyjnego procesu doboru wartości kwantyzacji dla implementacji pojedynczego drzewa decyzyjnego lub lasu losowego
czy nie przekracza założeń. Jeśli zużycie jest za duże, konieczne jest zmniejszenie liczby bitów i powtórzenie procesu od etapu kwantyzacji. W przeciwnym przypadku procedura jest
zakończona.
Warto dodać, że, dla lasów losowych, istnieje możliwość optymalizacji jakości działania i
liczby zużytych zasobów poprzez realizacj˛e procesu poszukiwania najlepszych parametrów
(ang. grid search), takich jak gł˛ebokość pojedynczego drzewa oraz liczba drzew w lesie. Oba
te parametry maja˛ kluczowy wpływ na zużycie zasobów oraz jakość działania i odpowiedni
ich dobór może mieć wi˛ekszy wpływ niż kwantyzacja.

5.5

Sterowanie przepływem informacji

W rozdziale 2.1.5 przedstawiono różne podejścia do przesyłania informacji w sieciach sensorów wizyjnych. Niniejsza praca dotyczy implementacji kamery inteligentnej, która realizuje
przetwarzanie danych lokalnie, wi˛ec naturalnym rozwiazaniem
˛
jest transmisja tylko metadanych o obserwowanej scenie lub inicjacja komunikacji tylko w określonych przypadkach.
Bazujac
˛ na tym podejściu zaproponowano metod˛e zarzadzania
˛
siecia˛ kamer umożliwiajac
˛ a˛
redukcj˛e zużycia energii i ilości przesyłanych informacji, która˛ opisano w 5.5.1. Przy realizacji tego pomysłu zauważono z jak wieloma technicznymi problemami wia˛że si˛e praktyczne
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testowanie sieci kamer inteligentnych i zaadresowano ten problem poprzez opracowanie
modułowej programowej architektury dla sieci kamer [5.5.2].

5.5.1

Sterowanie przepływem informacji w sieci kamer inteligentnych

Istniejace
˛ rozwiazania
˛
Duża cz˛eść opublikowanych prac naukowych na temat zarzadzania
˛
energia˛ w sieci sensorów wizyjnych skupia si˛e na warstwie sprz˛etowej pojedynczego w˛ezła. Popularnym podejściem sa˛ rozwiazania
˛
bazujace
˛ na wzgl˛ednie niedrogich i bardzo oszcz˛ednych mikroprocesorach komunikujace
˛ si˛e przy użyciu bezprzewodowych interfejsów transmisyjnych o
niskiej przepustowości [88][159]. Zużycie energii przez taka˛ platform˛e jest rzeczywiście bardzo niskie, jednak niska moc obliczeniowa uniemożliwia realizacj˛e jakichkolwiek bardziej
skomplikowanych operacji przetwarzania obrazu, a szybkość interfejsu komunikacyjnego
uniemożliwia przesyłanie wszystkich danych w celu przetworzenia w innym w˛eźle. Preferowane jest wysyłanie tylko zbioru metadanych o obserwowanej scenie [174]. Koncentracja
na niskim zużyciu energii jest też charakterystyczna dla rozwiaza
˛ ń o wi˛ekszej wydajności,
które bazuja˛ na procesorach aplikacyjnych czy DSP, a osiagaj
˛ a˛ to poprzez staranny dobór
komponentów i szerokie zastosowanie trybów uśpienia [52], [100].
W wi˛ekszych sieciach kamer inteligentnych, które składaja˛ si˛e z wielu w˛ezłów, pojedyncze kamery obserwuja˛ sceny z bardzo różnym poziomem aktywności, który dodatkowo
ulega zmianie wraz z upływajacym
˛
czasem. Można wnioskować, że dostosowujac
˛ aktywność pojedynczych w˛ezłów, a także całej sieci do aktywności na obserwowanych scenach
możliwa b˛edzie znaczaca
˛ redukcja zużycia energii oraz ilości transmitowanych danych. Należy jednak zauważyć, że proces ten nie powinien wpływać na jakość wyników zwiazanych
˛
z główna˛ funkcja˛ systemu, jak np. zliczanie przechodniów, czy wykrywanie naruszenia
obszaru. W celu realizacja takiej adaptacyjnej strategii niezb˛edne jest zastosowanie dedykowanych algorytmów zarzadzaj
˛
acych.
˛
W [45] zaprezentowano algorytm do adaptacyjnego
sterowania kamera˛ opisana˛ w [52]. Współczynnik aktywny / bezczynny jest dostosowywany na podstawie obecności śledzonych obiektów oraz szybkości ich ruchu. Rozwiazanie
˛
to jest jednak dedykowane pojedynczej kamerze inteligentnej, a metody zarzadzania
˛
cała˛
siecia˛ nie sa˛ popularne. Mechanizm zaprezentowany w [227] bazuje na programowalnych
wyłaczeniach
˛
w˛ezłów, których długość zależy od aktywności na obserwowanej scenie oraz
sasiaduj
˛
acych
˛
kamer. W pracy [59] zaproponowano metod˛e zarzadzania
˛
rozproszona˛ siecia˛
kamer, ale jej głównym zadaniem była kontrola aktywności sensora do sterowania uwaga˛
sieci, żeby żadne istotne zdarzenia na monitorowanym obszarze nie zostały pomini˛ete.
Proponowane podejście
Poziom aktywności każdej kamery w sieci jest wyznaczany na podstawie ruchu wyst˛epujacego
˛
na obserwowanej scenie. Wykorzystano opisany wcześniej [4.2] algorytm odejmowania tła w postaci algorytmu przybliżonej mediany [4.2.1]. Został on zaimplementowany
w wszystkich w˛ezłach sieci. Dla każdej nowej klatki obrazu wyznaczana jest jej różnica z
modelem tła, a sam model tła jest w odpowiedni sposób aktualizowany. Istotny, z punktu
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Rysunek 5.19: Ogólny schemat blokowy modułu zarzadzaj
˛
acego
˛
aktywnościa˛ pojedynczego
w˛ezła sieci kamer

widzenia zarzadzania
˛
aktywnościa,˛ jest współczynnik pikseli uznanych za różne od modelu
tła, które można interpretować jako piksele zwiazane
˛
z wyst˛epujacym
˛
na scenie ruchem, dalej nazywane pikselami pierwszego planu. Wartość ta, wraz z wartościami pochodzacymi
˛
z
sasiaduj
˛
acych
˛
kamer stanowia˛ wejście modułu kontrolujacego
˛
aktywność w˛ezła.
Na rysunku 5.19 przedstawiono schemat obliczeń funkcji aktywności dla pojedynczej kamery. Wagi reprezentowane przez lokalne wzmocnienie kL oraz wzmocnienia pochodzace
˛
od sasiadów
˛
kN 1 , kN 2 , ·, kN n sa˛ elementem, który należy dostosowywać do potrzeb. Suma
ważonych wejść jest nast˛epnie przekazywana do bloku realizujacego
˛
dyskretna˛ funkcj˛e filtracji dolnoprzepustowej, z parametrem w postaci stałej czasowej T . Kontroluje ona zanik
funkcji aktywacji. Finalna˛ wartość transmitancji operatorowej dla pojedynczego w˛ezła sieci
przedstawiono za pomoca˛ równania 5.3, a odpowiadajace
˛ mu równanie różniczkowe zapisano jako równanie 5.4.

H(z) =
1−
y(n) =

1
T
Ts
z −1 e− T

!2

[kL

kN 1

kN 2

...

kN n ]

Ts
1
(kL xL + kN 1 xN 1 + kN 2 xN 2 + . . . + kN n xN n ) + e− T y(n − 1)
T

(5.3)

(5.4)

Za pomoca˛ symbolu Ts oznaczono czas próbkowania pojedynczej kamery inteligentnej
w˛ezła. Zmienna ta odpowiada za cz˛estotliwość z jaka˛ klatki obrazu, stanowiace
˛ dane wejściowe dla algorytmu odejmowania tła, sa˛ pobierane i przetwarzane. Poprzez zmian˛e tego
parametru możliwe jest dostosowanie aktywności w˛ezła. W ogólności im wyższa cz˛estotliwość próbkowania tym wi˛ecej czasu jest potrzebne na przetwarzanie danych, których jest
wi˛ecej do wysłania. Oba te elementy wpływaja˛ na zwi˛ekszenie zużycia energii. Zmniejszenie cz˛estotliwości próbkowania redukuje zużycie energii, danych do przetwarzania i wysłania jest mniej.
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Rysunek 5.20: Przykładowa struktura sieci kamer inteligentnych z zaznaczeniem wyst˛epujacych
˛
typów połacze
˛ ń

Zaimplementowany algorytm zakłada, że pomimo iż w˛ezły sieci sa˛ zdolne do autonomicznej pracy, istnieje centralny koordynator odpowiedzialny za wymian˛e informacji o aktywności kamer, a także umożliwiajacy
˛ odbieranie danych wizyjnych. Należy zaznaczyć, że
koordynacja przesyłu informacji jest zadaniem prostym i wymaga niedużej mocy obliczeniowej.
Jak przedstawiono na rysunku 5.20, koordynator dostarcza do w˛ezłów informacje o stanie sieci i dostosowuje ich parametry. Kamery przesyłaja˛ do niego informacje o swoim indywidualnym stanie, a także, na żadanie,
˛
strumień rejestrowanych obrazów. Jak pokazano
na rysunku 5.19, informacja od sasiadów
˛
jest w całości przetwarzana przez w˛ezeł centralny
i wysyłana dalej w zagregowanej postaci. Koordynator przechowuje informacje o wzajemnych relacjach pomi˛edzy w˛ezłami sieci (w postaci wartości wzmocnień), tworzac
˛ w ten sposób wirtualne połaczenia
˛
pomi˛edzy poszczególnymi kamerami. Bazujac
˛ na otrzymanym
stanie poszczególnych sensorów (w postaci współczynnika pikseli pierwszego planu), koordynator wylicza wartość dodatkowego wejścia dla każdego w˛ezła. Informacja ta nast˛epnie
uzupełnia lokalnie wyznaczona˛ wartość aktywności pochodzac
˛ a˛ z obserwowanej sceny. W
ten sposób możliwe jest kontrolowanie aktywności, a tym samym zużycia energii poszczególnych kamer na podstawie informacji o stanie całej sieci. Należy zaznaczyć, że zdecydowana wi˛ekszość przetwarzania danych odbywa si˛e lokalnie, tj. w w˛ezłach sieci. Obraz jest
przesyłany tylko na zgłoszenie takiej konieczności. Wyłacznie
˛
metadane, o niewielkim rozmiarze, sa˛ przekazywane dalej i przetwarzane centralnie przez koordynatora. Co ważne,
możliwe jest rozproszenie tych obliczeń i transferu danych. Podejście to wia˛że si˛e ze znacznym skomplikowaniem procesu, jednak nie ma wpływu na zużycie energii przez cała˛ sieć.

5.5.2

Sterowanie przepływem informacji w kamerze inteligentnej

Bazujac
˛ na doświadczeniach zwiazanych
˛
z implementacja˛ i wdrożeniem metody zarzadza˛
nia siecia˛ kamer przedstawiona˛ w poprzednim rozdziale [5.5.1] zdecydowano si˛e opracować
ogólna˛ architektur˛e programowa˛ dla kamer inteligentnych bazujacych
˛
na różnych platfor86

mach sprz˛etowych. Przedstawione rozwiazanie
˛
zakłada niezależność od sprz˛etu, a tym samym przenośność, możliwość dynamicznego automatycznego dołaczania
˛
i odłaczania
˛
w˛ezłów, a także zdolność rozsyłania informacji o topologi sieci i wykonywania aktualizacji
oprogramowania.
Istniejace
˛ rozwiazania
˛
Można obserwować znaczny post˛ep dotyczacy
˛ metod przetwarzania i transmisji danych w
sieciach kamer, jednak zdecydowanie mniej uwagi przykłada si˛e do architektur i rozwiaza
˛ ń
programowych (ang. middleware) wspierajacych
˛
realizacj˛e głównych funkcji. Wiele prac
dotyczy projektów pojedynczych w˛ezłów sieci sensorów, które wykorzystuja˛ różnorodne
protokoły komunikacyjne [52][133], fuzj˛e informacji [18], czy kolaboratywne przetwarzanie
dla różnych sytuacji [188].
W [168] autorzy proponuja˛ architektur˛e oprogramowania dla sieci kamer, które przenosi wi˛ekszość obliczeń do centralnego w˛ezła w chmurze. Propozycja ta motywowana jest
niezdolnościa˛ kamer inteligentnych do przetwarzania obrazów lokalnie w zwiazku
˛
z ich
mała˛ moca˛ obliczeniowa.˛ Rozwiazanie
˛
najbardziej zbliżone do zaproponowanego zostało
przedstawione w pracy [69]. Również dotyczy architektury programowej i jest niezależne
od systemu operacyjnego, sprz˛etu, bazuje jednak na uniwersalnej architekturze producentkonsument i jest rozwiazaniem
˛
bardzo ogólnym, którego zastosowania wykraczaja˛ poza
sieci kamer.
Proponowane podejście
Głównym założeniem opracowywanej architektury programowej było ułatwienie testowania i wdrażania nowych rozwiaza
˛ ń w sieci sensorów wizyjnych. Rozwiazanie
˛
składa si˛e z
dwóch niezależnych elementów - oprogramowania pokładowego dla pojedynczej kamery
inteligentnej (w˛ezła sieci) oraz aplikacji dla koordynatora (w˛ezła centralnego).
Główne zalety proponowanego rozwiazania:
˛
• automatyczne wykrywanie nowych w˛ezłów dołaczaj
˛
acych
˛
do sieci,
• scentralizowany schemat dystrybucji wiadomości,
• ogólna architektura oprogramowania dedykowanego kamerze inteligentnej,
• możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania w˛ezłów sieci w momencie pojawianie si˛e nowe wersji na serwerze,
• wsparcie dla wielu platform obliczeniowych, w zwiazku
˛
z faktem, że opracowane
oprogramowanie jest niezależne od sprz˛etu,
• możliwość zdalnej zmiany parametrów kamer w sieci,
• opcjonalna aplikacja z interfejsem użytkownika umożliwiajaca
˛ monitorowanie działania sieci.
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Rysunek 5.21: Schemat blokowy sieci kamer inteligentnych wykorzystujacych
˛
zaproponowana˛ architektur˛e programowa˛
Schemat blokowy proponowanego rozwiazania
˛
przedstawiono na rysunku 5.21.
Prezentowane oprogramowanie dla kamery inteligentnej jest rozdzielone na cztery wymienne moduły, które współpracuja˛ ze soba.˛ Odpowiadaja˛ za nast˛epujace
˛ zadania: akwizycj˛e obrazu, przetwarzanie surowych danych wizyjnych, analiz˛e metadanych i komunikacj˛e.
Zastosowanie takie separacji pozwala na bardzo łatwa˛ podmian˛e jednego z elementów. W
ramach zrealizowanych prac, poza sama˛ architektura˛ i struktura˛ oprogramowania, przygotowano przykładowe realizacje wszystkich bloków. Moduł akwizycji danych pobiera dane
z sensora wizyjnego i konfiguruje jego parametry. W przykładowym rozwiazaniu
˛
zastosowano dwie różne implementacje - jedna˛ dedykowana˛ dla kamery Raspberry Pi, która
korzysta z interfejsu CSI (Camera Serial Interface), a druga˛ ogólna˛ wykorzystujac
˛ a˛ UVC
(USB video class). Blok przetwarzania obrazów jest odpowiedzialny za ekstrakcj˛e informacji o obserwowanej scenie na podstawie dostarczonych danych. Opracowana implementacja
wykorzystuje bibliotek˛e OpenCV i realizuje algorytm przybliżonej mediany w celu wykrycia
ruchu na scenie. Kolejnym etapem jest analiza wyznaczonych informacji i podj˛ecie odpowiedniej akcji, np. wysłanie wiadomości o alarmie do innych w˛ezłów, czy przeprowadzenie
dodatkowej, pogł˛ebionej analizy obrazów. Ostatni moduł jest odpowiedzialny za komunikacj˛e z reszta˛ systemu, wykonywanie aktualizacji wcześniej opisanych składowych w przypadku dost˛epności nowej wersji, a także realizacj˛e operacji dołaczanie
˛
do sieci i pobierania
parametrów pracy.
Oprogramowanie koordynatora ma również modułowa˛ budow˛e, ale składa si˛e tylko z
dwóch cz˛eści. Blok odpowiedzialny za komunikacj˛e jest podobny do tego wyst˛epujacego
˛
w
kamerze inteligentnej – realizuje operacje transferu danych do innych w˛ezłów sieci. Drugi
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– moduł inteligencji sieciowej zbiera dane od w˛ezłów, a nast˛epnie, korzystajac
˛ z posiadanej informacji o topologii sieci, podejmuje akcje jak np. informowanie wszystkich lub tylko
cz˛eści kamer, wybór jakie przetwarzanie maja˛ realizować itp. W przykładowej aplikacji, koordynator zbiera dane o aktywności (definiowane jako ilość ruchu na obserwowanej scenie)
od wszystkich w˛ezłów, a nast˛epnie wzbogaca je o informacji o sasiedztwie
˛
i rozsyła dalej.
Szczegóły tej operacji opisano w rozdziale 5.5.1.
Opisane rozwiazanie
˛
zostało napisane z użyciem wysokopoziomowego j˛ezyka programowania Python, w celu uniezależnienia si˛e od sprz˛etu. Python, jako j˛ezyk interpretowany,
nie wymaga kompilacji i umożliwia uruchomienie na bardzo wielu platformach bazujacych
˛
na architekturze x86 czy ARM. Dodatkowo całość została zamkni˛eta jako kontener przy użyciu oprogramowania Docker, w zwiazku
˛
z czym jedynym wymaganiem wobec platformy
docelowej jest zdolność do wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego. Dodatkowo
opracowane oprogramowanie bazuje na otwartym oprogramowaniu jak system operacyjny
Linux, czy bibliotek przetwarzania obrazów OpenCV. Wszystko to ma na celu ułatwienie
wykorzystania i wdrożenia rozwiazanie
˛
przez innych naukowców na potrzeby testowania
nowych rozwiaza
˛ ń w sieciach kamer inteligentnych.
Moduły komunikacyjne w˛ezłów jak i koordynatora wykorzystuja˛ protokół kontroli transmisji TCP poprzez API Transports and Protocols z biblioteki ayncio wchodzacej
˛ w skład
standardu j˛ezyk Python. Wszystkie przesyłane pakiety sa˛ enkodowane do postaci binarnej.
W momencie uruchomienia, serwer otwiera port, do którego podłaczać
˛
b˛eda˛ si˛e dost˛epne
kamery. Dodatkowo rozpoczynany jest proces odkrywania istniejacych
˛
w sieci kontenerów
Dockerowych poprzez protokół mDNS/DNS-SD. W momencie wykrycia nowego urzadza˛
nia, serwer łaczy
˛
si˛e z jego procesem Docker, pobiera lub aktualizuje jego obraz i uruchamia nowy kontener dla aplikacji. Nast˛epnie adres serwera jest przekazywany do kontenera
jako zmienna środowiskowa co umożliwia klientowi inicjalizacj˛e połaczenie
˛
z serwerem. W
odpowiedzi na nie przesyłany jest pakiet konfiguracyjny, który klient przetwarza, aplikuje
ustawienia i odsyła z powrotem do koordynatora swój unikalny identyfikator bazujacy
˛ na
swojej nazwie hosta. Jest to ostatni krok odkrywania nowego urzadzenia,
˛
po którym jest
ono potwierdzone i zaakceptowane, co oznacza, że może rozpoczać
˛ transmisj˛e danych o
obserwowanej scenie.

5.6

Baza danych dla systemów automatycznego nadzoru

Wzrost zapotrzebowania na automatyczne wizyjne systemy nadzoru poskutkował szybkim
rozwojem nowych metod wykrywania ruchomych obiektów, śledzenia, rozpoznawania i
identyfikacji [6][203][27]. Zróżnicowanie stosowanych metod i algorytmów, duża skala systemów powoduje, że testowanie rozwiaza
˛ ń nie jest zagadnieniem trywialnym, a tym samym
wysokiej jakości dane do ewaluacji sa˛ bardzo pożadane.
˛
W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, a także na konieczność testowania proponowanej architektury kamery inteligentnej
zebrano nowa˛ baz˛e dedykowana˛ dla automatycznych systemów nadzoru wizyjnego. Celem
było zgromadzenie sekwencji obrazów wysokiej jakości i rozdzielczości ze szczegółowym,
r˛ecznym oznaczeniem na potrzeby testowania algorytmów z dziedziny nadzoru wizyjnego.
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Przeglad
˛ istniejacych
˛
baz danych
Obecnie do celów naukowych istnieje bardzo wiele ogólnodost˛epnych, zróżnicowanych baz
danych, jednak zdecydowana wi˛ekszość skupia si˛e tylko na jednym aspekcie nadzoru wizyjnego. Przykładami baz, które zawieraja˛ bogaty zbiór obiektów należacych
˛
do pojedynczej klasy, na potrzeby ewaluacji algorytmów detekcji i rozpoznawania sa˛ bazy zawierajace
˛
pieszych [64][149][71][117]. Duża cz˛eść z nich jest zbierana z myśla˛ o zastosowaniach w inteligentnych samochodach i skupia si˛e na etapie detekcji, bez spójnego etykietowania instancji
obiektu w całej sekwencji obrazów. Takie informacje sa˛ dost˛epne w bazach zbieranych na
potrzeby testowania algorytmów reidentyfikacji obiektów, w których cz˛esto nie sa˛ dost˛epne
informacje o lokalizacji i rozmiarze, w postaci prostokata
˛ ograniczajacego
˛
(ang. bounding
box), a obiekty należa˛ do jednej klasy [29][82].
Interesujace
˛ podejście do przygotowywania bazy danych zostało przedstawione w [196].
Autorzy wygenerowali zbiór obrazów testowych korzystajac
˛ z silnika graficznego pochodzacego
˛
z gry komputerowej. Wykazali również, że korzystajac
˛ z takich syntetycznych
danych do nauczenia detektora/klasyfikatora, możliwe jest wykrywanie obiektów tej samej klasy na obrazach zebranych w świecie rzeczywistym. Baza ta zawiera tylko klas˛e pieszych, należy jednak zauważyć, że podejście jest obiecujace,
˛ gdyż znaczaco
˛ ogranicza czas
potrzebny na zebranie / oznaczenie zdj˛eć, ze wzgl˛edu na znajomość pozycji oraz rozmiarów obiektów. Liczba klas może być wzgl˛ednie łatwo zwi˛ekszona poprzez dodanie nowych
wirtualnych obiektów.
Potencjalne zastosowania bazy danych
W założeniu proponowana baza danych miała zawierać obrazy oraz dodatkowe informacje
przydatne w trakcie prowadzenia prac rozwojowych i testowania algorytmów przetwarzania obrazów / wideo dla systemów nadzoru wizyjnego, a w szczególności:
• do testowania algorytmów realizujacych
˛
operacj˛e odejmowania tła,
• do testowania algorytmów śledzenia, zarówno umożliwiajacych
˛
śledzenie pojedynczych obiekty, jak i wielu obiektów jednocześnie, również przy wyst˛epowaniu przesłoni˛eć,
• do testowania metod detekcji, a nast˛epnie klasyfikacji lub rozpoznawania obiektów,
• do testowania algorytmów i metod reidentyfikacji,
• rozwijania i testowania metod łacz
˛ acych
˛
dwa lub wi˛ecej wspomnianych punktów powyżej jednocześnie.
Należy zaznaczyć, że baza danych była gromadzona z myśla˛ o systemach automatycznego nadzoru wizyjnego, jednak w swojej postaci może być wykorzystana również poza ta˛
dziedzina,˛ np. dla systemów wsparcia kierowcy do rozpoznawania obiektów typu pieszy /
pojazd.
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Rozdział 6

Weryfikacja eksperymentalna opracowanego
rozwiazania
˛
W rozdziale 6 przedstawiono wyniki uzyskane w trackie badań. Zwrócono uwag˛e na zużycie zasobów układu FPGA przez opracowane rozwiazania
˛
w szczególności uwzgl˛edniajac
˛
ich skalowalność ze wzgl˛edu na rozmiar zadania. Przedstawiono pr˛edkość działania poszczególnych architektur w porównaniu do innych platform przetwarzajacych.
˛
Dokładnie
opisano wyniki działania ogólnego generatora drzew decyzyjnych i lasu losowego dla układów programowalnych. Zaprezentowano także szczegółowe testy modułu DMA pracuja˛
cego pod kontrola˛ systemu operacyjnego Linux oraz bez systemu operacyjnego. Dodatkowo
umieszczono rezultaty uzyskane w trakcie testów algorytmów zarzadzania
˛
siecia˛ kamer inteligentnych, utworzona˛ baz˛e danych do testowania systemów nadzoru wizyjnego, a także,
udost˛epnione na wolnej licencji, oprogramowanie.

6.1
6.1.1

Ocena implementacji sprz˛etowych
Warunki i metodologia testów

Pierwszym etapem testów algorytmów zaimplementowanych w logice programowalnej układów FPGA była weryfikacja poprawności ich działania. Wi˛ekszość algorytmów jest projektowana do wykonywania na procesorze ogólnego przeznaczenia (CPU). W celu opracowania efektywnej implementacji sprz˛etowej danego algorytmu niezb˛edna jest jego modyfikacja. W zwiazku
˛
z tym, opracowywany jest najpierw programowy model algorytmu z
uwzgl˛ednieniem możliwości dost˛epnych w implementacji sprz˛etowej. Tym samym, pierwszym krokiem weryfikacyjnym jest określenie czy zmodyfikowany algorytm działa identycznie z oryginalnym. Jeśli nie, to niezb˛edne jest dokładne określenie różnic i ich ewentualnego wpływu na wynik. Etap ten jest bardzo zróżnicowany - w niektórych przypadkach zmiany sa˛ niewielkie lub ich nie ma i wyniki obu programowych implementacji sa˛
identyczne. W innych przypadkach wprowadzone zmiany wpływaja˛ np. na przetwarzane
dane na samym poczatku
˛
algorytmu, ale wynik końcowy jest pochodna˛ wielu operacji, co
powoduje, że określenie poprawności i jakości usprawnienia jest trudne. Opisany proces
weryfikacji zobrazowana na schemacie blokowym 6.1.
Drugi etap weryfikacji, tj. porównanie wyników zwracanych przez rozwiazanie
˛
sprz˛etowe i jego programowy model jest procesem prostym i dajacym
˛
jednoznaczny wynik. Takie
same dane wejściowe sa˛ przesyłane do obu rozwiaza
˛ ń, a nast˛epnie wykonywane jest porównanie wyników, które powinny być w pełni zgodne.
Dla każdego z opisanych dalej algorytmów wykonano taki właśnie proces weryfikacji
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Rysunek 6.1: Trzy wersje algorytmu podczas procesu projektowania implementacji sprz˛etowej
poprawności, tj. przedstawiono rezultat działania zaimplementowanego w sprz˛ecie algorytmu w porównaniu do oryginalnej implementacji, a dodatkowo opisano ewentualne różnice dotyczace
˛ działania.
Weryfikacja poprawności działania to warunek niezb˛edny, aby nast˛epnie móc ocenić jakościowo implementacj˛e sprz˛etowa,˛ czyli zmierzyć jej szybkość przetwarzania oraz określić
zużycie zasobów układu FPGA. W przypadku sprz˛etowych implementacji algorytmów należy zwrócić uwag˛e na sposób definiowania szybkości wykonywania. Szybkość działania
jest zależna od typu użytego układu programowalnego oraz od tego, czy dana˛ jednostk˛e
wykonawcza˛ traktujemy osobno czy jako element systemu. Popularnym podejściem wyst˛epujacym
˛
w wielu publikacjach jest podawanie maksymalnej możliwej do osiagni˛
˛ ecia cz˛estotliwości taktowania danego układu, a nast˛epnie znajac
˛ jego przepustowość (np. 10 bajtów na
takt) określenie jego użytkowej szybkości przetwarzania (dla systemów wizyjnych b˛edzie to
liczba klatek na sekund˛e). Przy tego typu podejściu nie sa˛ brane pod uwag˛e takie ograniczenia jak transfer danych z/do pami˛eci, opóźnienia układów DMA, ograniczona maksymalna
cz˛estotliwość taktowania kanałów przesyłu danych. W opinii autora lepszym sposobem jest
określanie szybkości przetwarzania w konkretnie określonym układzie i systemie. Podejście
to jest bardziej zbliżone do rzeczywistych warunków pracy. Należy pami˛etać, że konfiguracja pami˛eci oraz kanałów komunikacyjnych w systemach bazujacych
˛
na FPGA może być
bardzo zróżnicowana w zależności od aplikacji.
Podobnie skomplikowana sytuacja wyst˛epuje w przypadku zużycia zasobów układu
FPGA. W niniejszej pracy zawsze podawane jest zużycie zasobów przez sam koprocesor realizujacy
˛ sprz˛etowa˛ implementacj˛e określonej funkcji przetwarzania w algorytmie. Dodatkowo uwzgl˛edniane sa˛ pozostałe układy niezb˛edne do pracy w przykładowym systemie.
Podejście to pozwala ocenić zarówno sam koprocesor oraz wymagania wobec interfejsów
komunikacyjnych i dodatkowej infrastruktury. Należy jednak uwzgl˛ednić, że w finalnym
systemie wiele z dodatkowych modułów jest współdzielona pomi˛edzy różnymi koprocesorami.
Ważnym aspektem, który należy poddać analizie jest kwestia skalowalności rozwiaza˛
nia. W układach programowalnych operacje sa˛ w miar˛e możliwości zrównoleglane aż do
wyczerpania zasobów układu. Z drugiej strony w wielu aplikacjach strumień wejściowy
ma nat˛eżenie 25 klatek na sekund˛e i rozwiazanie
˛
oferujace
˛ przetwarzania z pr˛edkościa˛ 200
obrazów na sekund˛e nie ma uzasadnienia.
W przypadku koprocesorów sprz˛etowych, które pracuja˛ zawsze w identyczny sposób i
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realizuja˛ tylko dane zadanie, czas działania można teoretycznie wyznaczyć na podstawie
maksymalnej cz˛estotliwości taktowania oraz czasu potrzebnego na przetworzenia jednej
porcji danych. Podejście to pozwala wyznaczyć maksymalna˛ możliwa˛ do uzyskania wydajność, jednak nie jest w pełni reprezentatywne dla rzeczywistego systemu. Z tego wzgl˛edu
czas działania koprocesorów był mierzony w działajacym
˛
systemie, a cała procedura zaczynała si˛e w momencie wykonania rozkazu kolejkowania danych do przesłania, a kończyła w
momencie, gdy wszystkie dane zostały odebrane.
Zaprojektowane rozwiazania
˛
testowano na płycie Zedboard wyposażonej w układ XC7Z020CLG484-1 zawierajacy
˛ logik˛e programowalna˛ oraz osadzony procesor ogólnego przeznaczenia o dwóch rdzeniach z rodziny ARM Cortex-A9. Szczegóły techniczne dotyczace
˛ tej
płyty ewaluacyjnej zostały zaprezentowane w rozdziale 3.2.2, a informacje o układach z rodziny Xilinx Zynq i ich strukturze wewn˛etrznej przedstawiono w rozdziale 3.2.

6.1.2

Ogólna architektura kamery inteligentnej

Opisana w rozdziale 5.2 ogólna architektura sprz˛etowa stanowi układ bazowy umożliwiajacy
˛ połaczenie
˛
sprz˛etowych modułów realizujacych
˛
operacje przetwarzania obrazu z cz˛eścia˛ procesorowa˛ układów Zynq, pami˛ecia˛ zewn˛etrzna˛ oraz pomi˛edzy soba.˛ Sama w sobie
nie spełnia żadnych funkcji, w zwiazku
˛
z czym przedstawianie zużycia zasobów przez jej
elementy nie ma uzasadnienia. Dodatkowo rozmiar uniwersalnych i elastycznych bloków
proponowanej architektury ściśle zależy od akceleratora, który jest podłaczany,
˛
a dokładnie
od szerokości strumienia i liczby danych, cz˛estotliwości jego taktowania oraz ewentualnego
zapotrzebowania na buforowanie danych.
Analizujac
˛ schemat 5.1 można wyróżnić nast˛epujace
˛ bloki wchodzace
˛ w skład architektury:
• interfejs AXI4-Lite, który realizowany jest przez IP core firmy Xilinx AXI Interconnect.
Szczegóły zużycia zasobów, wydajność dost˛epne w [219],
• wiele instancji modułu DMA, które implementowane sa˛ jako IP core fimy Xilinx AXI
DMA. Szczegóły zużycia zasobów, wydajność dost˛epne w [221],
• procesory strumieniowe, specyficzne dla aplikacji, sparowane z dedykowanymi modułami kontrolnymi – schemat 5.2. Sam moduł kontrolny jest w każdym przypadku
oparty o jednakowa˛ baz˛e, ale niezb˛edne jest dostosowania go do wymagań koprocesora. Zużycia zasobów sa˛ w przypadku każdego opisanego dalej koprocesora wliczone i przedstawione jako jeden element w tabelach prezentujacych
˛
zużycie.

6.1.3

Detekcja ruchomych obiektów za pomoca˛ algorytmu przybliżonej mediany

Wykorzystanie zasobów systemu opisanego w [5.3.2] przedstawiono w tabeli poniżej [6.1].
Należy zwrócić uwag˛e, że w celu ułatwienia analizy przedstawiono dodatkowo zużycie
zasobów poprzez moduły ogólne opisane szczegółowo w poprzednim podrozdziale [6.1.2].
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Sprz˛etowa implementacja została zrealizowana na przedstawionej wcześniej płycie Zedboard wyposażonej w układ XC7Z020-CLG484-1. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane z wykorzystaniem j˛ezyka VHDL. Poza samym koprocesorem realizujacym
˛
algorytm
przybliżonej mediany umieszczono cała˛ niezb˛edna˛ infrastruktur˛e do przesyłania danych
z/do pami˛eci oraz linie komunikacji z CPU w celach synchronizacji. Wykorzystano opisana˛
wcześniej architektur˛e kamery inteligentnej [5.2], która umożliwiła łatwe połaczenie
˛
rdzeni
wykonawczych do współpracy z systemem. Układ był taktowany cz˛estotliwościa˛ 100 MHz,
a weryfikacja polegała na przesłaniu zapisanego w zewn˛etrznej pami˛eci RAM obrazu do
koprocesora, a nast˛epnie na porównaniu wyników z implementacja˛ programowa.˛
LUT

FF

BRAMs

cały system

8612 (16,19)

9745 (9,16)

19 (13,57)

axi_dma

2006 (3,77)

2314 (2,17)

5 (3,57)

axi_interconnect

1514 (2,85)

1707 (1,60)

3 (2,14)

axi_lite

970 (1,82)

1144 (1,08)

0 (0,00)

approx_median_core

509 (0,96)

559 (0,52)

4 (2,86)

inne

93 (0,17)

0 (0,00)

0 (0,00)

53200 (100)

106400 (100)

140 (100)

układ Zynq XC7Z020

Tablica 6.1: Podsumowanie zużycia zasobów układu reprogramowalnego przez system realizujacy
˛ detekcj˛e ruchomych obiektów za pomoca˛ algorytmu przybliżonej mediany oraz
wyszczególnienie zużycia poszczególnych elementów systemu. Oznaczenia: FF – flip-flops,
LUT – lookup tables, BRAM – BlockRAM memory blocks. Wartości w nawiasach to procentowe zużycie zasobów w porównaniu do dost˛epnych w układzie XC7Z020. Bezwzgl˛edna˛
wartość zawarto w ostatnim wierszu
Prezentowany system zużywa nieduża˛ cz˛eść zasobów układu, co umożliwia połaczenie
˛
go z innymi modułami, wykorzystujacymi
˛
pozostała˛ cz˛eść układu FPGA. Sam koprocesor
(approx_median_core) wykorzystuje 0,36% dost˛epnych przerzutników i 0,61% elementów
LUT. Jedynym wi˛ekszym zużyciem jest wykorzystanie 2,86% bloków BRAM, co jest zwia˛
zane z koniecznościa˛ buforowania obrazu na potrzeby operacji morfologicznych i filtracji.
Cz˛eść interfejsowa zużywa znacznie wi˛ecej zasobów, ale należy zwrócić uwag˛e, że cz˛eść z
modułów (axi_interconnect, axi_lite, inne) jest ogólna i w przypadku wi˛ekszej liczby koprocesorów w systemie zmieni si˛e nieznacznie. Najwi˛ekszy blok (axi_dma) jest tak rozległy,
gdyż w prezentowanym systemie koprocesor posiada niezależny i pełen dost˛ep do pami˛eci
RAM. W przypadku współpracy bezpośrednio z sensorem obrazowym albo w potoku wielu
koprocesorów moduł ten byłby dużo mniejszy lub w ogóle by nie wyst˛epował.
W celu oceny szybkości działania zaimplementowanego systemu porównano go z komputerem przenośnym wyposażonym w dwurdzeniowy (cztero-watkowy)
˛
procesor Intel Core
i5-2540M o wysokim bazowym taktowaniu 2.6 GHz. Wyniki zamieszczono w tabeli 6.2
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oraz 6.3. Zaprezentowane rezultaty przedstawiaja˛ czas przetwarzania pojedynczego obrazu
przez PC, CPU na płycie Zedboard oraz CPU korzystajace
˛ z koprocesora. Poza surowym
czasem przetwarzania w milisekundach obliczono również liczb˛e klatek na sekund˛e możliwa˛ do przetworzenia.
rozdzielczość

640x480

platforma
przetwarzanie obrazu
etykietowanie

1920x1080

Zynq

PC

Zynq

PC

software

42,45

2,80

285,53

18,15

hardware

3,10

N/A

20,94

N/A

software

3,27

1,05

21,86

7,10

Tablica 6.2: Czas przetwarzania w milisekundach dla różnych rozdzielczości i platform przetwarzajacych
˛
rozdzielczość

640x480
Zynq

PC

Zynq

PC

software

23,56

357,57

3,50

55,10

hardware

322,34

N/A

47,75

N/A

software

305,70

951,67

45,74

140,77

platforma
przetwarzanie obrazu
etykietowanie

1920x1080

Tablica 6.3: Liczba klatek na sekund˛e dla różnych rozdzielczości i platform przetwarzajacych
˛
Analizujac
˛ wyniki warto spojrzeć na szybkość działania wersji programowych - operacje
przetwarzania obrazu na Zynq trwaja˛ 14-15 razy dłużej niż na PC, a etykietowania 3 razy.
Pokazuje to, że porównywanie wydajności procesorów jest złożone i zależne od zadania,
jako, że omawiane jednostki różnia˛ si˛e m.in. architektura,˛ ilościa˛ pami˛eci cache oraz cz˛estotliwościa˛ taktowania. Pokazuje to również, że podejście polegajace
˛ na przeniesieniu cz˛eści
dotyczacej
˛ przetwarzania obrazu do warstwy sprz˛etowej jest słuszne - znaczaco
˛ bowiem redukuje czas potrzebny na to zadanie przy niedużym koszcie zasobów. Wersja sprz˛etowa
jest nieznacznie wolniejsza od współczesnego, nie-niskonapi˛eciowego PC. Wartym podkreślenia jest jednak fakt, że w przypadku wykorzystani koprocesora do wykonania operacji
przetwarzania obrazu a CPU do etykietowania możliwe jest zrównoleglenie tych operacji
dla sekwencji obrazów. Tj. kiedy koprocesor przetwarza aktualny obraz, CPU etykietuje
poprzedni. Tym sposobem czas wykonania obu operacji przez system zaimplementowany
w układzie FPGA wynosi 3,27ms (305,70 fps) przy 3,85ms (259,74 fps) dla wersji PC przy rozdzielczości 640x480 oraz 21,86ms (45,74 fps) przy 25,25ms (39,60 fps) dla 1920x1080. Oznacza to, że zużywajacy
˛ kilka watów system oparty o układ reprogramowalny jest szybszy niż
procesor o TDP 35W, w przypadku którego należałoby dodać zużycie energii przez układy
pomocnicze (pami˛eć RAM, kontrolery magistrali).
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Rysunek 6.2: Przykładowe obrazy z sekwencji użytej do testowania systemu. Od lewej
do prawej – wejściowy obraz w skali szarości, pierwszy plan – piksele oznaczone jako żuchome", wykryte i oznaczone ruchome obiekty z środkiem ci˛eżkości i obrysem

Istniejace
˛ rozwiazania
˛
algorytmu detekcji ruchomych obiektów sa˛ w wi˛ekszości oparte o
bardziej skomplikowane algorytmy. Na przykład architektura przedstawiona w [162] bazuje
na metodzie kwantyzujacej
˛ piksele tła do postaci ksia˛żki kodowej, a rozwiazanie
˛
[81] jest
akceleratorem algorytmu mieszanin Gausowskich. W porównaniu do [162] proponowany
system jest szybszy i zużywa mniej zasobów, jednak zaimplementowana w [162] metoda
jest prostsza. Rozwiazanie
˛
z [81] uzyskuje podobna˛ szybkość działania zużywajac
˛ mniej
zasobów, jednak jest to wyłacznie
˛
detekcja ruchomych pikseli, bez fragmentu etykietowania
i śledzenia.
Do weryfikacji poprawności działania wykorzystano testowe obrazy odpowiadajace
˛ typowemu zastosowaniu algorytmu detekcji ruchomych obrazów. Przykładowe obraz z oznaczonym pierwszym planem oraz ruchomymi obiektami przedstawiono na obrazie 6.2.
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rozdzielczość obrazu

liczba klatek na sekund˛e

640x480

325

1280x720

109

1920x1080

48

Tablica 6.4: Pr˛edkość przetwarzania, w klatkach na sekund˛e dla detektora FAST sparowanego z deskryptorem BRIEF w zależności od rozdzielczości obrazu

6.1.4

Detektor FAST oraz deskryptor BRIEF cech punktowych

Algorytm detekcji cech punktowych, ich deskrypcji oraz dopasowania przedstawiono w
rozdziale [4.3], a szczegóły implementacji zawarto w [5.3.3].
W celu wykonania testów ponownie wykorzystano płyt˛e Zedboard wyposażona˛ w układ
XC7Z020-CLG484-1. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane z wykorzystaniem j˛ezyka
VHDL. Poza koprocesorami realizujacymi
˛
zadanie detekcji, deskrypcji i dopasowania umieszczono cała˛ niezb˛edna˛ infrastruktur˛e do przesyłania danych z/do pami˛eci oraz komunikacji
z CPU w celach synchronizacji. Wykorzystano opisana˛ wcześniej architektur˛e kamery inteligentnej [5.2], która umożliwiła łatwe połaczenie
˛
rdzeni wykonawczych do współpracy z
systemem. Układ był taktowany cz˛estotliwościa˛ 100 MHz. Weryfikacja poprawności działania polegała na przesłaniu, przy użyciu DMA, zestawu obrazów (przykładowa˛ par˛e przedstawiono na rysunku 6.5) zapisanego w zewn˛etrznej pami˛eci RAM do sekcji wykrywajacej
˛
i opisujacej
˛ cechy punktowe. Rezultat, czyli zbiór cech punktowych z opisem, był odbierany dla każdego obrazu z pary, a nast˛epnie przesyłany do moduły dopasowujacego.
˛
Efekt,
czyli zbiór najlepszych dopasowań punktów z pierwszego obrazu do drugiego był ponownie odbierany i zapisywany w pami˛eci RAM w celu finalnej weryfikacji rezultatów z wersja˛
programowa.˛
W tabeli 6.4 przedstawiono uzyskiwana˛ pr˛edkość przetwarzania (wyrażona˛ w liczbie
klatek na sekund˛e) przez sekcj˛e detekcji-deskrypcji, w zależności od rozdzielczości obrazu.
Jako, że moduł ten jest w pełni potokowy, czas przetwarzania, a tym samym maksymalna do
osiagni˛
˛ ecia pr˛edkość przetwarzania w klatkach na sekund˛e, jest liniowo zależna od liczby
pikseli obrazu oraz cz˛estotliwości taktowania układu. Liczba wykrytych cech obrazowych
nie wpływa na całkowity czas działania. Co istotne - akcelerator przetwarza nawet obrazy
w rozdzielczości Full HD w czasie rzeczywistym.
Operacja dopasowywania jest realizowana równolegle do operacji detekcji i deskrypcji
– opisane cechy z poprzedniej klatki obrazu sa˛ dopasowywane, podczas gdy na aktualnej
klatce wykonywana jest operacja detekcji i deskrypcji. W takiej sytuacji najwi˛eksza˛ wydajność można uzyskać, gdy czas przetwarzania obu składowych jest taki sam. W zwiazku
˛
ze
stała˛ wydajnościa˛ detekcji i deskrypcji dla określonego rozmiaru obrazu i cz˛estotliwości taktowania, dostosowywać można tylko czas pracy moduł dopasowywania. Dokonuje si˛e tego
za pomoca˛ zmiany liczby rdzeni porównujacych,
˛
jednak działanie takie ma swój koszt, gdyż
wzrasta zużycie zasobów układu FPGA. Bazujac
˛ na wymaganiach realizowanego zadania
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liczba prztwarzanych klatek na sekundę
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liczba rdzeni porównujących
Rysunek 6.3: Pr˛edkość przetwarzania w klatkach na sekund˛e w zależności od liczby rdzeni
dopasowujacych
˛
dla 512 cech
liczba rdzeni dopasowujacych
˛

liczba klatek na sekund˛e

4

308

8

607

16

1187

32

2289

64

4349

Tablica 6.5: Pr˛edkość przetwarzania w klatkach na sekund˛e w zależności od liczby rdzeni
dopasowujacych
˛
dla 512 cech
(maksymalnej liczbie cech na obrazie), oczekiwanej wydajności i rozmiarze układu FPGA
należy oszacować ile rdzeni dopasowujacych
˛
b˛edzie niezb˛ednych.
W tabeli 6.5 przedstawiono wpływ liczby rdzeni dopasowujacych
˛
na pr˛edkość przetwarzania w klatkach na sekund˛e dla 512 cech. W celu lepszego zobrazowania tej zależności
te same dane dodatkowo przedstawiono jako wykres 6.3. Zgodnie z oczekiwaniami wzrost
liczby rdzeni porównujacych
˛
liniowo zwi˛eksza liczb˛e klatek na sekund˛e możliwych do przetworzenia przy założeniu stałej liczby cech do porównania. Należy zaznaczyć, że drobne
odchylenia moga˛ wyst˛epować w niektórych skrajnych przypadkach, jak np. w przypadku
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znacznej liczby rdzeni porównujacych
˛
(64) i przy liczbie cech nie b˛edacej
˛ pot˛ega˛ dwóch - w
takim przypadku 65 cech b˛edzie przetwarzanych równie długo jak 128. Jest to zwiazane
˛
ze
sposobem zrównoleglania przetwarzania. Niemniej jest to sytuacja mało prawdopodobna
i nie majaca
˛ wpływu na ogólny trend, ale wskazujaca
˛ jak ważna˛ zależnościa˛ jest wpływ
liczby cech na czas przetwarzania. Przy projektowaniu należy uwzgl˛ednić najgorszy możliwy przypadek, czyli zakładana˛ maksymalna˛ liczb˛e spodziewanych cech punktowych. W
tabeli 6.6 i wykresie 6.4 przedstawiono t˛e zależność. Dodatkowo, dla porównania, w tabeli zamieszczono szybkość działania programowej wersji dopasowania zaprezentowana˛
w [42]. Zarówno dla wersji sprz˛etowej jak i programowej pr˛edkość przetwarzania jest w
kwadracie odwrotnie proporcjonalna do liczby cech. Należy tutaj dodać, że w przypadku
rozwiazania
˛
sprz˛etowego detekcja-deskrypcja jest wykonywana równolegle do dopasowania i jest niezależna od liczby cech, ale może, w niektórych przypadkach wpływać też na
wydajność. W rozwiazaniu
˛
programowym operacje te wykonywane sa˛ sekwencyjnie. Dwie
ostatnie kolumny 6.5 dodatkowo przedstawiaja˛ wzrost wydajności dla wersji sprz˛etowej w
porównaniu do rozwiazania
˛
programowego. 32-rdzeniowy sprz˛etowy akcelerator umożliwia dopasowywanie cech około 4-16 razy szybciej niż procesor wyposażony w specjalizowane operacje do liczenia bitów (POPCNT dla rodziny procesorów Intel Core) i 15-25
razy szybciej bez tychże. Wartym odnotowania jest fakt, że prezentowany koprocesor dopasowujacy
˛ uzyskuje relatywnie wysoka˛ pr˛edkość przetwarzania nawet dla niedużej liczby
rdzeni porównujacych,
˛
co może być przydatne dla systemów z wi˛ecej niż jednym wejściem
wideo. W takim przypadku dwie lub wi˛ecej instancje modułu detektor-deskryptor dostarczaja˛ dane dla współdzielonego akceleratora dopasowujacego.
˛
Podejście takie ma istotne
zalety wzgl˛edem dwóch mniejszych akceleratorów dopasowujacych
˛
jako, że wymaga tylko
jednego kanału DMA do pami˛eci, a tym samym mniejszej ilości infrastruktury dodatkowej.
Jako, że sam proces detekcji, deskrypcji i dopasowania jest zwykle jednym z kroków potoku
przetwarzania jego realizacja przez koprocesor jest szczególnie istotna, gdyż wykonywana
równolegle zostawia wi˛ecej czasu na dalsze przetwarzanie. Dodatkowo, gdy wydajność nie
jest najważniejszym wymogiem możliwe jest ograniczenie liczby rdzeni porównujacych
˛
i
obniżenie cz˛estotliwości taktowania w celu zmniejszenia zużycia energii.
Zużycie zasobów dla każdego z elementów składowych i całego systemu z różna˛ liczba˛
rdzeni porównujacych
˛
zaprezentowano w tabeli 6.7. Wiersze pozostałe zawieraja˛ w sobie
wszystkie niewymienione wcześniej elementy, m.in. magistral˛e AXI4-Lite, kontroler zegara,
moduł resetujacy.
˛
Dla wykorzystywanego układu XC7Z020 możliwe było zaimplementowanie do 32 rdzeni porównujacych.
˛
System może być dalej skalowalny w gór˛e w przypadku
wi˛ekszego układu FPGA.
Dla wszystkich konfiguracji moduł detekcji i deskrypcji wraz z towarzyszacym
˛
mu modułem DMA oraz niezb˛ednymi interfejsami zużywał taka˛ sama˛ ilość zasobów, tj. 9,866 (19%)
LUTs, 17,412 (16%) FFs oraz 38 (27%) BRAMs. W przypadku najmniejszego systemu z czterema rdzeniami porównujacymi
˛
jest to około trzy razy wi˛ecej zasobów niż w przypadku
modułu dopasowujacego
˛
(pod wzgl˛edem LUTs i FFs). Sytuacja jest odmienna w przypadku
najwi˛ekszego systemu z trzydziestoma dwoma rdzeniami porównujacymi,
˛
gdy moduł ten
jest wówczas ponad dwa razy wi˛ekszy niż wszystkie pozostałe elementy.
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Rysunek 6.4: Pr˛edkość przetwarzania w klatkach na sekund˛e w zależności od liczby dopasowań dla 32-rdzeniowego modułu dopasowujacego
˛

HW
liczba

SW det. des. dopasowanie
bez POPCNT

z POPCNT

przyspieszenie HW/SW
bez POPCNT

z POPCNT

cech

fps

fps

fps

512

2289

90

145

25,4

15,8

1024

654

31

65

21,1

10,1

2048

175

10

27

17,5

6,5

4096

44

2,7

10

16,3

4,4

8192

11

0,7

3,2

15,7

3,4

Tablica 6.6: Pr˛edkość przetwarzania w klatkach na sekund˛e w zależności od liczby dopasowań dla 32-rdzeniowego modułu dopasowujacego
˛
wraz z porównaniem do wersji programowej (testowane na Intel Core i7). Oznaczenia HW - implementacja sprz˛etowa (hardware),
SW - implementacja programowa (software)

Wydajność systemu może być dalej zwi˛ekszana poprzez wykorzystanie trybu scatter100

LUT

FF

BRAMs

4 rdzenie dopas.

13206 (25)

22488 (21)

46,5 (33)

8 rdzeni dopas.

14723 (28)

26616 (25)

46,5 (33)

16 rdzenie dopas.

18729 (35)

34869 (33)

46,5 (33)

32 rdzenie dopas.

26926 (50)

51381 (48)

46,5 (33)

4 rdzenie

2927 (6)

5076 (5)

8,5 (6)

8 rdzeni

4987 (9)

9204 (9)

8,5 (6)

16 rdzeni

9001 (17)

17457 (16)

8,5 (6)

32 rdzeni

17205 (32)

33969 (32)

8,5 (6)

det. and desc.

4118 (8)

9543 (9)

31 (22)

3800 (4)

3,5 (3)

cały system

składowe
moduł dopasowujacy
˛

inne
DMA oraz elementy komunikacyjne dla modułu
dopasowujacego
˛

2771 (5)

DMA oraz elementy komunikacyjne dla modułu
det. i desk.

2378 (5)

3321 (3)

3,5 (3)

pozostałe

600 (1)

748 (1)

0 (0)

układ Zynq XC7Z020

53200 (100)

106400 (100)

140 (100)

Tablica 6.7: Zużycie zasobów przez poszczególne elementy systemu jak i cały system (oznaczenia: LUTs - lookup tables, FFs - flip-flops, BRAMs - block RAM memory blocks). Wartości w nawiasach to procentowe zużycie zasobów w porównaniu do dost˛epnych w układzie
XC7Z020. Bezwzgl˛edna˛ wartość zawarto w ostatnim wierszu
gather modułu DMA. Pozwala to uniknać
˛ kosztownych operacji kolejkowania pakietów
na potrzeby transferu danych do i z koprocesorów. Podejście to jest szczególnie korzystne
dla systemów z nieduża˛ liczba˛ rdzeni porównujacych,
˛
gdzie w celu wykonania porównania pomi˛edzy dwoma obrazami wykonuja˛ one wi˛ecej operacji transferów danych. Warliczba_cech
tość t˛e można wyrazić jako liczba_rdzeni
_dopasowujcych . Należy mieć jednak na uwadze to, że
tryb scatter-gather zwi˛eksza złożoność modułu DMA i całego interfejsu komunikacyjnego,
który zużywa wówczas dwa razy tyle zasobów. Przedstawione wartości dotycza˛ systemów,
które można było zmieścić w układzie XC7Z020. Gdyby wykorzystać wi˛eksze układy, jak
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Rysunek 6.5: Przykładowy efekt działania algorytmu detekcji, deskrypcji i dopasowania
cech punktowych na potrzeby rozpoznawania obiektów
XC7Z030, XC7Z045, czy XC7Z100 możliwe byłoby przygotowanie jeszcze bardziej wydajnego systemu, który byłby taktowany z wyższa˛ cz˛estotliwościa.˛
Należy zaznaczyć, że prezentowane rozwiazanie
˛
wykorzystuje standardowa˛ pami˛eć DDR
RAM do przechowywania wykorzystywanych obrazów i wyników operacji. Umożliwia to
łatwy dost˛ep do tych danych przez inne koprocesory czy rdzenie ARM realizujace
˛ dalsze
etapy przetwarzania. Dodatkowo w ten sposób do dyspozycji jest wzgl˛ednie duża ilość
pami˛eci (setki megabajtów), która jest tania w porównaniu do innych dost˛epnych rozwia˛
zań. Uniwersalność przedstawionego podejścia zwi˛eksza wykorzystanie standardowych
interfejsów komunikacyjnych jak AXI4-Stream oraz AXI4-Lite, które ułatwiaja˛ integracj˛e z
innymi systemami.

Porównanie z pracami o podobnej tematyce
Sprz˛etowe implementacje algorytmów przetwarzania obrazów sa˛ trudne to bezpośredniego
porównania, gdyż zależa˛ od wewn˛etrznej architektury wykorzystanego układu, a także
ustawień narz˛edzia realizujacych
˛
proces konwersji opisu na struktur˛e układu reprogramowalnego [144]. Dodatkowo, wi˛ekszość architektur prezentuje rozwiazania,
˛
które bazuja˛ na
innych wariantach jednego algorytmu, tudzież dwóch różnych algorytmach, co sprawia, że
bezpośrednie porównanie jest jeszcze bardziej kłopotliwe. W zwiazku
˛
z tym poniżej opisano
rozwiazania,
˛
które sa˛ najbardziej zbliżone do przedstawionego w niniejszej pracy.
Implementacja detektora cech FAST zaprezentowana w pracy [106] była, według najlepszej wiedzy autora, pierwszym tego typu rozwiazaniem.
˛
Od tego czasu zostało zaprezentowanych kilka alternatywnych implementacji – [70], [28] oraz [73]. Czas przetwarzania
oraz wykorzystanie zasobów wszystkich jest podobny do oryginalnego podejścia, jednak
niektóre z nowych rozwiaza
˛ ń nie oferuja˛ realizacji kroku tłumienia niemaksymalnego. Brak
tego etapu znacznie ogranicza ich zastosowania, gdyż uniemożliwia ustalenie wartości dokładnego położenia cechy poprzez znalezienie maksymalnej wartości funkcji corner score
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(wi˛ecej – [4.3.1]).
Kombinacja detektora FAST i deskryptora BRIEF na potrzeby znajdowania, opisu i dopasowania cech została przedstawiona w pracy [150]. Najwyższa możliwa do uzyskania
pr˛edkość przetwarzania jest porównywalna do jednego z rozwiazania
˛
zaproponowanego
w niniejszej pracy, jednak rozwiazanie
˛
z [150] zostało finalnie zaimplementowane jako specjalizowany układ scalony (ASIC) i umożliwia taktowanie wyższa˛ cz˛estotliwościa˛ jednocześnie charakteryzujac
˛ si˛e mniejszym zapotrzebowaniem na energi˛e. Należy jednak zaznaczyć, że koszt opracowania i wdrożenia do produkcji układu typu ASIC jest dla wielu
aplikacji zbyt wysoki, a rozwiazanie
˛
mało elastyczne. Efektem tego jest odgórne ograniczenie maksymalnej liczby deskryptorów, które można wyznaczyć dla pojedynczego obrazu
do 4000, co ogranicza możliwość zastosowania układu do przetwarzania obrazów o bardzo dużej rozdzielczości. Implementacja detektora SIFT z deskryptorem BRIEF i modułem
dopasowujacym
˛
została zaprezentowana w pracy [202]. Wspomniany detektor został pozbawiony elementów wyznaczajacych
˛
orientacj˛e i skal˛e, co w efekcie daje taki sam wynik
jak detektor FAST, jednak przy wykorzystaniu znacznie bardziej złożonego obliczeniowo
detektora. Autorzy wspomnianego artykułu [202] informuja,˛ że takie podejście jest planowane jako nast˛epny etap badań. Jeden z wariantów rozwiazanie
˛
proponowanego w niniejszej pracy oferuje porównywalna˛ wydajność przy niższym zużyciu zasobów, co potwierdza
słuszność wyboru detektora FAST. Dodatkowo najbardziej wydajna wersja zaproponowanego w niniejszej pracy rozwiazania
˛
oferuje trzy razy wyższa˛ wydajność, a jej dalszy wzrost
jest możliwy dzi˛eki pełnej skalowalności. Inna implementacja detektora FAST i deskryptora
BRIEF została przedstawiona w pracy [89]. Rozwiazanie
˛
jest kompaktowa, wzgl˛ednie wolne
i oparte na własnościowych interfejsach. Dodatkowo wykorzystanie wewn˛etrznej pami˛eci
układu reprogramowalnego do przechowywania danych obrazowych znaczaco
˛ ogranicza
jego możliwości. Bardziej szczegółowe porównanie nie jest możliwe, gdyż w artykule zaprezentowano tylko ogólne informacje o architekturze.

6.1.5

Deskryptor regionów LBP

Deskryptor regionów przedstawiono w rozdziale [4.4.1], a szczegóły implementacji zawarto
w [5.3.4].
W celu wykonania testów wykorzystano płyt˛e Zedboard wyposażona˛ w układ XC7Z020CLG484-1. Wszystkie elementy składowe zostały zaprojektowane z wykorzystaniem j˛ezyka
VHDL. W zwiazku
˛
z podobna˛ zasada˛ działania jak opisany wcześniej deskryptor BRIEF w
niniejszym przypadku nie tworzono całego systemu, a ograniczono si˛e do dokładnego przetestowania samego koprocesora odpowiedzialnego za wyznaczenie opisu regionu. W celu
połaczenia
˛
z reszta˛ systemu możliwe jest wykorzystanie opisanej wcześniej architektury kamery inteligentnej [5.2]. Weryfikacja poprawności działania polegała na porównaniu wyników deskrypcji wyznaczonych przez zaimplementowany koprocesor oraz programowa˛
wersj˛e algorytmu.
Zużycie zasobów dla różnych wariantów deskryptora LBP przedstawiono w tabeli 6.8.
Zaprezentowane rozwiazania
˛
różnia˛ si˛e rozmiarem okna wykorzystywanym przez deskryptor oraz siatk˛e modułów opóźniajacych.
˛
Zwi˛ekszanie szerokości okna wymaga bu103

rozmiar okna

LUT

FF

BRAMs

10 x 5

23223 (43,65)

13816 (12,98)

26,0 (18,57)

5x5

12789 (24,04)

6966 (6,55)

13,0 (9,29)

6x3

12163 (22,86)

6536 (6,14)

15,5 (11,07)

XC7Z020

53200

106400

140

Tablica 6.8: Zużycie zasobów przez zaimplementowany koprocesor realizujacy
˛ wyznaczanie deskryptora LBP dla obrazów o rozdzielczości 640x480 pikseli i różnym rozmiarze opisywanych regionów (oznaczenia: LUTs - lookup tables, FFs - flip-flops, BRAMs - block RAM
memory blocks). Wartości w nawiasach to procentowe zużycie zasobów w porównaniu do
dost˛epnych w układzie XC7Z020. Bezwzgl˛edne wartości zawarto w ostatnim wierszu
forowania wi˛ekszej liczby linii obrazu, co skutkuje zwi˛ekszeniem zużycia elementów typu
BRAM, natomiast zwi˛ekszanie wysokości ma wpływ na zużycie elementów LUT oraz FF.
Każdy moduł opóźniajacy
˛ wymaga 150 elementów LUT oraz 150 FF.
Aby ułatwić tworzenie różnych wariantów deskryptora przygotowano dodatkowe narz˛edzie, w postaci skryptu w j˛ezyku Python, które umożliwia automatyczne przygotowanie
bloku formujacego
˛
okno o odpowiednim rozmiarze.
Przedstawiony koprocesor umożliwia taktowanie cz˛estotliwościa˛ nieznacznie powyżej
80 MHz w układzie Xilinx Zynq 7020, który używa wolniejszych elementów logicznych
niż bardziej zaawansowane układy z tej rodziny (np. Zynq 7045, czy Zynq 7100). Pomimo
tego, dzi˛eki w pełni potokowej architekturze, uzyskiwana jest pr˛edkość przetwarzania przekraczajaca
˛ 250 klatek na sekund˛e dla obrazów rozdzielczości VGA. Szczegóły dla różnych
rozdzielczości przedstawiono w tabeli 6.9. Dla porównania, w pełni programowa implementacja prezentowanej metody, która˛ wykorzystano do weryfikacji poprawności działania
umożliwiała przetwarzanie około 1, 5 klatki na sekund˛e dla rozdzielczości VGA. Należy jednak zauważyć, że była to prosta, jednowatkowa
˛
implementacja programowa z użyciem biblioteki OpenCV. Niemniej, nawet z wykorzystaniem wielu watków
˛
i dodatkowych technik
optymalizacji niskiego poziomu rozwiazanie
˛
programowe b˛edzie rzad
˛ wielkości wolniejsze
niż przedstawiona wersja sprz˛etowa.
Zaprezentowany moduł wyznaczania deskryptora regionów LBP jest strumieniowym
koprocesorem przetwarzajacym
˛
dane obrazowe piksel po pikselu, który może być poła˛
czony, poprzez odpowiednia˛ infrastruktur˛e, np. z modułem odbierajacym
˛
surowe dane
bezpośrednio z kamery i podajacym
˛
je w odpowiednim formacie. Jeśli podłaczane
˛
moduły operuja˛ z cz˛estotliwościa˛ co najmniej 80 MHz, to nie b˛eda˛ wpływały na wydajność
modułu LBP. Zwi˛ekszeniu ulegnie tylko potok przetwarzania, co wpływa tylko na opóźnienie dostarczanych danych, a nie na szybkość ich obróbki. Rozwiazanie
˛
jest przygotowane
do współdziałania z modułem dokonujacym
˛
klasyfikacji. W [108] taki system został zaprezentowany i umożliwiał prac˛e z cz˛estotliwościa˛ 40 MHz i pozwalał na przetwarzanie 60
klatek rozdzielczości VGA na sekund˛e. W [33] przedstawiono różne implementacje, sprz˛e104

rozdzielczość

czas przetwarzania [ms]

liczba klatek na sekund˛e

640 x 480

3,84

260,4

1280 x 720

11,52

86,8

1920 x 1080

25,92

38,6

Tablica 6.9: Liczba klatek na sekund˛e przetwarzanych przez zaimplementowany koprocesor
realizujacy
˛ wyznaczanie deskryptora LBP w zależności od rozdzielczości obrazu wejściowego
towe i programowe, modułu LBP. W niektórych przypadkach uzyskiwano wyższa˛ wydajność niż przedstawione w rozprawie rozwiazanie,
˛
ale trzeba mieć na uwadze, że były one
zdecydowanie bardziej specjalizowane - umożliwiały wyznaczenie tylko surowych wartości LBP. Gdyby w prezentowanym rozwiazaniu
˛
zastosować takie uproszczenie, możliwe
byłoby usuni˛ecie całego bloku odpowiedzialnego za wyznaczanie histogramu i formowania deskryptora, co pozwala na taktowanie cz˛estotliwościa˛ ponad 250 MHz, a tym samym
przetwarzanie 271,3 klatek rozdzielczości 720HD na sekund˛e.

6.1.6

Generator drzew decyzyjnych na potrzeby klasyfikacji

Proces kwantyzacji oraz generacji sprz˛etowej implementacji został zweryfikowany z wykorzystaniem zestawu baz danych dla różnych domen. Pierwsza baza, zgodnie z tematyka˛
pracy, zawiera dane obrazowe. W pracy [119], b˛edacej
˛ cz˛eścia˛ wi˛ekszego projektu, zaprezentowano zbiór zdj˛eć lotniczych zebranych przez bezzałogowy statek powietrzny nad obszarem o bogatej i zróżnicowanej florze. Celem projektu było opracowanie metod automatycznej inspekcji stanu obszaru na podstawie zdj˛eć lotniczych. W omawianej bazie na zdj˛eciach r˛ecznie oznaczono wyst˛epowanie pewnej odmiany kaktusów. Wybór bazy był podyktowany faktem, że w tym przypadku przetwarzanie warto byłoby realizować na pokładzie
bezzałogowego statku powietrznego, co oznacza konieczność zastosowania rozwiazania
˛
o
dużej wydajności i niskim zużyciu energii, jak np. układ FPGA. Baza danych zawiera obrazy o rozmiarze 32 × 32 piksele należace
˛ do jednej z dwóch klas - zawierajace
˛ kaktus oraz
ich nie zawierajace.
˛ Dostarczono 17500 obrazów na potrzeby treningu oraz 4000 do testów.
Warto wspomnieć, że w oparciu o t˛e baz˛e danych przygotowany był otwarty konkurs na
platformie kaggle1 .
Druga, z wykorzystanych baz danych dotyczy obszaru badań nad robotami kroczacymi
˛
[201]. Zebrano w niej dane charakterystyczne dla różnych typów powierzchni, po których
przemieszczał si˛e robot kroczacy.
˛
Dane zostały zebrane z wykorzystaniem czujników siły
i momentu zamontowanych na punktach styku nóg robota z podłożem. Każdy z rejestrowanych punktów oferuje sześć składowych - po trzy komponenty dla siły oraz momentu (w
osiach X, Y oraz Z). Dla celów klasyfikacji, z surowych danych wyodr˛ebnione zostały r˛ecznie
1

https://www.kaggle.com/c/aerial-cactus-identification/
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dobrane cechy. Pojedynczy wektor wejściowy zawiera wariancj˛e, współczynnik skośności,
kurtoz˛e, piaty
˛ moment statystyczny oraz wartość szybkiej transformacji Fouriera (FFT) zarejestrowanego sygnału. W ogólności zostały użyte 24 komponenty FFT, od 0.5 do 12.5 Hz,
z odst˛epem 0.5 Hz. Oznacza to, że pojedynczy wektor wejściowy zawiera 168 różnych wartości. Zarejestrowano 30 kroków robota na potrzeby treningu oraz 12 na potrzeby testów.
Podejście to jest identyczne z zastosowanym w oryginalnej pracy [201].
Trzecia wykorzystana baza danych jest przeznaczona dla zastosowań biomedycznych
[191]. Zawiera on elektromiograficzne pomiary napi˛ecia pochodzace
˛ z wielokanałowego
systemu elektrod umieszczonych na powierzchni skóry r˛eki badanej osoby. Sygnały zostały
zarejestrowane na potrzeby rozpoznawania wykonywanych gestów. W celu wykonania klasyfikacji z surowych danych wyekstrahowano zestaw r˛ecznie dobranych cech. Autorzy bazy
danych [191] wybrali cechy odpowiadajace
˛ średniej mocy sygnału oraz średniej cz˛estotliwości dla każdego kanału. W celu reprezentacji siły sygnału wybrano średnia˛ kwadratowa˛
(RMS - ang. root mean square). Kolejna˛ cecha˛ była liczba przejść sygnału przez zero w
ciagu
˛ sekundy, która pozwala estymować cz˛estotliwość sygnału. Wspomniane cechy zostały wyliczone z użyciem przesuwanego okna o rozmiarze 1024 próbek (200 ms) z krokiem
512 próbek (100 ms). Ostatecznie baza danych zawiera informacje o dwóch wymienionych
cechach dla każdego kanału wraz z prawdziwa˛ informacja˛ o wykonywanym geście.
Sposób pracy z przygotowanym oprogramowaniem przedstawiono w rozdziale 5.4.1.
Przeprowadzone testy opierały si˛e na podobnych krokach, tj. normalizacji zależnej od typu
bazy danych, nast˛epnie uczeniu z wykorzystaniem biblioteki scikit-learn, konwersji do
j˛ezyka opisu sprz˛etu VHDL i finalnie ocenie jakości działania i zużycia zasobów. Proces był
powtarzany dla różnej liczby bitów użytych do kwantyzacji. Wyniki zaprezentowano w
poniższych tabelach – 6.10, 6.11 oraz 6.12.
Dla bazy danych zdj˛eć kaktusów, drzewo decyzyjnej uzyskiwało wartość f1 na poziomie
0.800, gdy nie stosowano żadnej kwantyzacji. Analizujac
˛ uzyskane wyniki można zauważyć, że stosujac
˛ nawet silna˛ kwantyzacje możliwe jest uzyskanie bardzo zbliżonego wyniku.
Warto jednak zwrócić uwag˛e, że w przypadku kwantyzacji do 1 bita, powstałe drzewo ma
gł˛ebokość 187, czyli ponad 4 razy wi˛eksza˛ niż w pozostałych przypadkach. Pomimo tego,
zużycie zasobów jest najmniejsze, co pokazuje jak efektywne potrafia˛ być układy FPGA. W
ogólności można zaobserwować powiazanie
˛
zużycia zasobów z gł˛ebokościa˛ drzewa, jednak
wyst˛epuja˛ pewne skokowe zmiany - przy przejściu z 1 do 2 bitów oraz z 5 do 6 bitów. W
pierwszym przypadku nie jest potrzebny komparator do sprawdzania pojedynczego bitu,
drugi zwiazany
˛
jest z faktem, że elementy LUT w użytym układzie FPGA sa˛ 6-wejściowe. W
celu lepszego zobrazowania tego faktu zależność zużycia elementów LUT oraz FF od liczby
bitów użytych do kwantyzacji przygotowano wykres 6.6.
W przypadku lasu losowego wyst˛epuja˛ podobne zależności. Bazowy wynik, bez kwantyzacji wynosił 0.881 i jego uzyskanie umożliwia reprezentowanie cech za pomoca˛ już 3
bitów. Można zaobserwować wi˛eksza˛ stabilność uzyskiwanych wyników, ale tak jak dla
drzew decyzyjnych, wraz z wykorzystaniem wi˛ekszej liczby bitów spada gł˛ebokość drzewa.
Warto zwrócić uwag˛e, że liczba porównań również maleje wraz z bardziej dokładna˛ reprezentacja,˛ nawet przy tej samej średniej gł˛ebokości drzew.
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liczba bitów

gł˛ebokość

liczba porównań

f1

LUT

FF

drzewo decyzyjne
1

187

1695

0.809

1020

631

2

40

1294

0.784

1682

934

3

40

1095

0.798

1646

978

4

37

1028

0.790

1722

976

5

39

944

0.814

1795

924

6

41

940

0.806

2280

921

7

38

892

0.807

2093

883

8

38

884

0.800

2268

885

las losowy (liczba klasyfikatorów - 100)
1

203.3

2119.6

0.870

98805

34655

2

38.7

1423.9

0.866

168549

100731

3

34.8

1198.9

0.883

160719

100078

4

32.3

1085.2

0.887

166353

102963

5

32.2

1010.5

0.877

173242

99334

6

32.5

968.7

0.881

199779

96226

7

32.2

941.2

0.885

224382

93914

8

31.2

920.1

0.881

238104

91957

Tablica 6.10: Gł˛ebokość drzewa, liczba operacji porównania, współczynnik f1 oraz zużycie
zasobów dla różnej liczby bitów danych wejściowych dla bazy danych kaktusów [119]

Problem klasyfikacji terenu z wykorzystaniem przygotowanych cech jest zagadnieniem
prostszym - wygenerowane drzewa decyzyjne oraz lasy losowe sa˛ wyraźnie mniejsze niż
dla pozostałych baz danych - ich gł˛ebokość oscyluje w granicach 10. Dodatkowo w tym
przypadku wartość f1 jest znacznie wyższa dla lasów losowych - około 0.95 wzgl˛edem około
0.75. Wartości te odpowiadaja˛ wynikom klasyfikacji bez stosowania kwantyzacji. Analizujac
˛
szczegółowo dane można określić, że już 4 bity sa˛ wystarczajace
˛ do uzyskania maksymalnej
jakości działania.
W przypadku bazy sygnałów EMG wygenerowane klasyfikatory należa˛ do najwi˛ekszych. Najlepsze uzyskane wyniki pokrywaja˛ si˛e z wynikami uzyskanymi bez kwantyzacji,
tj. 0.84 dla drzewa decyzyjnego oraz 0.91 dla lasu losowego. Dla omawianej bazy danych,
wyniki przy kwantyzacji do 1 i 2 bitów znacznie odstaja˛ od pozostałych i nie wyst˛epuje
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Rysunek 6.6: Zużycie zasobów LUT w zależności od liczby bitów wykorzystanych do kwantyzacji dla bazy danych zdj˛eć kaktusów
kompensacja tego poprzez bardzo duża˛ gł˛ebokość klasyfikatora. Zjawisko to można jednak
zaobserwować dla rozwiaza
˛ ń, gdzie kwantyzacja była realizowana do 3 i 4 bitów - gł˛ebokość drzew wzrasta, a tym samym ich zużycie zasobów. Drzewo wykorzystujace
˛ kwantyzacj˛e do 4 bitów jest wi˛eksze niż rozwiazanie
˛
korzystajace
˛ z 16, a przy tym zapewnia gorsze
wyniki. Kwestia ta pokazuje konieczność dokładnej analizy możliwych rozwiaza
˛ ń przed
wybraniem końcowego. Odnotować należy problem, że, ze wzgl˛edu na powtarzajacy
˛ si˛e
wewn˛etrzny bład
˛ oprogramowania do syntezy i implementacji, nie udało si˛e wygenerować
lasu losowego przy kwantyzacji do 16 bitów.
Zgodnie z oczekiwaniami las losowy charakteryzuje si˛e znaczaco
˛ wyższa˛ dokładnościa˛
niż pojedyncze drzewa, jednak okupione jest to dużo wyższym zużycie zasobów. Kwantyzacja cech ma bezpośrednio wpływ na wykorzystanie zasobów, jednak nie jest to zależność
liniowa. Jest to spowodowane konstrukcja˛ układu FPGA - porównania zużywaja˛ tyle samo
zasobów dla różnej liczby bitów np. do sześciu. Co interesujace
˛ spadek dokładności nawet
przy silnej kwantyzacji nie jest drastyczny. Na podstawie wykonanych testów nie można
jednoznacznie wskazać, jakie rozwiazanie
˛
jest optymalne i każdy przypadek powinien być
analizowany osobno.
Jak wspomniano w rozdziale [4.4.2] prace o podobnej tematyce zostały zrealizowane i
zaprezentowane, jednak w wielu przypadkach opracowane narz˛edzia nie zostały udost˛epnione, a w artykułach brakuje wszystkich szczegółów dotyczacych
˛
implementacji sprz˛etowej, co sprawia, że bardzo trudno o bezpośrednie porównanie generowanych klasyfikato108

liczba bitów

gł˛ebokość

liczba porównań

f1

LUT

FF

drzewo decyzyjne
1

10

73

0.691

94

57

2

14

68

0.678

114

66

3

12

59

0.734

99

57

4

9

51

0.756

90

50

5

8

51

0.749

108

51

6

9

45

0.725

108

46

7

9

47

0.798

125

49

8

8

43

0.723

129

45

10

9

43

0.686

148

45

12

8

41

0.758

177

43

16

8

41

0.757

238

43

las losowy (liczba klasyfikatorów - 100)
1

13.3

87.6

0.874

8520

5308

2

14.3

78.8

0.895

11025

6718

3

12.5

66.9

0.897

10997

6520

4

11.4

59.4

0.965

10570

6025

5

10.8

54.4

0.955

10165

5614

6

10.7

52.2

0.945

11378

5414

7

10.4

50.6

0.954

12469

5274

8

10.1

49.3

0.966

13344

5148

10

10.2

48.9

0.944

15927

5113

12

10.3

48.3

0.920

18185

5052

16

10.2

47.8

0.955

23288

4997

Tablica 6.11: Gł˛ebokość drzewa, liczba operacji porównania, współczynnik f1 oraz zużycie
zasobów dla różnej liczby bitów danych wejściowych dla bazy danych terenów po których
kroczył robot [201]
rów. Z tych wzgl˛edów, przedstawione w niniejszej pracy rozwiazanie
˛
zostało udost˛epnione
na wolnej licencji i jest kompatybilne z popularna˛ bibliotek˛e scikit-learn. Dost˛epne jest
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liczba bitów

gł˛ebokość

liczba porównań

f1

LUT

FF

drzewo decyzyjne
1

24

473

0.625

235

201

2

29

1649

0.732

1865

71

3

37

3289

0.782

4989

149

4

32

2942

0.819

4977

230

5

31

2128

0.826

2708

333

6

30

1765

0.831

2199

595

7

29

1620

0.835

2420

778

8

29

1548

0.837

2612

914

10

27

1486

0.840

3307

1167

12

28

1456

0.839

3824

1250

16

29

1466

0.838

4782

1247

las losowy (liczba klasyfikatorów - 100)
1

23.4

418.1

0.630

21746

765

2

28.4

1416.9

0.746

155736

1800

3

34.0

2856.7

0.806

452685

5080

4

32.5

2688.8

0.870

426516

12395

5

30.6

2069.7

0.887

250194

31276

6

28.8

1701.2

0.902

214093

57189

7

29.2

1576.7

0.902

238256

78396

8

28.4

1493.0

0.908

258167

89853

10

28.1

1420.8

0.908

316175

110724

12

28.5

1395.5

0.905

372402

118717

16

28.3

1388.3

0.908

-

-

Tablica 6.12: Gł˛ebokość drzewa, liczba operacji porównania, współczynnik f1 oraz zużycie
zasobów dla różnej liczby bitów danych wejściowych dla bazy danych sygnałów EMG przy
wykonywaniu gestów [191]
w repozytorium2 .
2

https://github.com/PUTvision/decision_tree/
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6.2

Porównanie wydajności podsystemu DMA układu Zynq SoC
działajacego
˛
pod kontrola˛ systemu operacyjnego Linux oraz w
przypadku braku systemu operacyjnego

Zaimplementowane i opisane systemy umożliwiaja˛ przetwarzanie obrazów w wysokiej rozdzielczości wiele razy na sekund˛e co wia˛że si˛e z operowaniem na znacznych ilościach danych, które nie moga˛ być przechowywane w pami˛eci wbudowanej układu FPGA. Wia˛że si˛e
to z koniecznościa˛ przesyłania danych do i z pami˛eci zewn˛etrznej, tak wi˛ec przepustowość
interfejsu komunikacyjnego z tym elementem ma kluczowe znaczenie i może spowalniać
działanie całego systemu. Z tego wzgl˛edu zaprezentowana sprz˛etowa architektura kamery
inteligentnej wykorzystuje bloki DMA do realizacji operacji przesyłania danych. Kwestia˛
niezależna˛ od warstwy sprz˛etowej jest warstwa programowa, która może wprowadzać dodatkowe opóźnienia. W zwiazku
˛
z tym przeprowadzono szczegółowe porównanie podsystemu DMA układu Zynq System on Chip w dwóch konfiguracjach - działajacej
˛ bez systemu
operacyjnego (tzw. bare metal) oraz działajacej
˛ pod kontrola˛ systemu operacyjnego Linux.
Układy z rodziny Zynq, poza logika˛ programowalna,˛ posiadaja˛ dwa rdzenie ARM Cortex
A9, dla których dost˛epna jest gotowa dystrybucja systemu Linux. Wykorzystanie systemu
operacyjnego ma wiele zalet w porównaniu z praca˛ w trybie bare metal. Poza dost˛epnościa˛ sterowników i obsługa˛ urzadze
˛
ń zewn˛etrznych przez system operacyjny, dost˛epny jest
duży ekosystem wysokiej jakości, dobrze przetestowanych bibliotek programowych, które
umożliwiaja˛ szybki rozwój aplikacji. Dodatkowo w natywny sposób wyst˛epuje wsparcie dla
systemów wieloprocesorowych. W przypadku braku systemu operacyjnego, aby osiagn
˛ ać
˛
podobna˛ funkcjonalność konieczne jest opracowanie wszystkich niezb˛ednych elementów i
modułów od podstaw. Z drugiej jednak strony oprogramowanie takie jest zwykle prostsze i nie posiada wielu poziomów (kernel-space, user-space), które obniżaja˛ wydajność i
zwi˛ekszaja˛ czas odpowiedzi. Przeprowadzone testy miały na celu określenie za pomoca˛
mierzalnych parametrów wpływu systemu operacyjnego na operacje transferu danych za
pośrednictwem podsystemu DMA w zaproponowanej architekturze kamery inteligentnej.
Podj˛eto decyzj˛e, aby do testów wykorzystać użyteczna,˛ wykorzystywana˛ w praktyce
aplikacj˛e zamiast specjalnie spreparowanego benchmarku. Wybrano operacj˛e wykrywania
ruchomych obiektów za pomoca˛ algorytmu przybliżonej mediany (zasada działania [4.2.1],
implementacja [5.3.2], wyniki [6.1.3]). Pomimo, że sam algorytm jest bardzo prosty, to jest
dobrym obiektem do testowania podsystemu DMA, gdyż wymaga ciagłej,
˛
jednoczesnej,
transmisji dwóch obrazów (obrazu pierwszego planu oraz modelu tła) z oraz do pami˛eci.
Dodatkowo, aby ułatwić implementacj˛e i odnieść testy do opracowanych rozwiaza
˛ ń
wykorzystano zaproponowana˛ w rozprawie architektur˛e kamery inteligentnej [5.2], która
umożliwiła szybkie połaczenie
˛
sprz˛etowego koprocesora z blokami DMA oraz pami˛ecia˛ zewn˛etrzna.˛ Architektura ta oferuje zarówno sterownik działajacy
˛ bez systemu operacyjnego
jak i wersj˛e dla systemu Linux. Wersja bare metal jest szybsza i bardziej niezawodna, jednak nie oferuje wsparcia dla wielu rdzeni oraz dost˛epu do wartościowych bibliotek takich
jak OpenCV. Wykorzystanie systemu Linux wprowadza również pewne problemy zwiazane
˛
z komunikacja,˛ jako, że moduły DMA wymagaja˛ wyłaczenia
˛
lub odpowiedniej inwalidacji
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rozmiar przesłanych

czas wykonywania [us]

różnica [us]

danych [bajty]

Linux

bare-metal

640x1

87

32

55

640x10

152

90

62

640x100

727

666

61

640x480

3161

3101

60

640x1000

6490

6432

58

640x1600

10330

10276

54

Tablica 6.13: Czas realizacji transferu danych w zależności od rozmiaru przesyłanych danych oraz trybu pracy
cache dla obszarów pami˛eci, na których operuje system.
Według najlepszej wiedzy autora podobne testy nie były wcześniej publikowane. Istnieja˛ co prawda prace dotyczace
˛ wydajności modułu DMA wbudowanego w podsystem
procesora (PS-subsystem) układu Zynq [54], ale nie ma żadnych publikacji dotyczacych
˛
modułów DMA zaimplementowanych w logice programowalnej układu FPGA (w przypadku
układów Zynq PL-subsystem).
Tak jak w przypadku sprz˛etowych implementacji, do zbadania wersji programowej wykorzystano popularna˛ płyt˛e ZedBoard wyposażona˛ w układ XC7Z020 o dwóch rdzeniach
ARM Cortex-A9. Obraz pierwszego planu oraz model tła były przesyłane i przetworzone
przez zaimplementowany w logice programowalnej koprocesor do detekcji ruchomych obiektów. Wynik działania porównano z obliczonym wcześniej rezultatem przez wersj˛e programowa˛ w celu zapewnienia poprawności działania.
W celu odwzorowania rzeczywistych warunków pracy zmierzono czas jaki zajmuje przesłanie danych do koprocesora i ich odebranie przez procesor, co uwzgl˛ednia fakt, że niezb˛edne jest odczekanie na wynik operacji. W zwiazku
˛
z projektem sprz˛etowego koprocesora
do testu wykorzystano obrazy o szerokości 640 pikseli i różnej wysokości. Aby sprawdzić
wydajność użyto obrazy o 1, 10, 100, 480, 1000 i 1600 linii, co odpowiada transferowi o rozmiarze 640, 6 400, 64 000, 307 200, 640 000 and 1 024 000 bajtów.
Wyniki opisanego testu zostały zaprezentowane w tabelach - w tabeli 6.13 przedstawiono czas wykonywania programu w zależności od ilości transferowanych danych.
Pomiary, dla małych porcji danych (640x1, 640x10), wskazuja,˛ że system operacyjny w
znaczacy
˛ sposób negatywnie wpływa na czas transmisji danych. Jednak wraz z rosnac
˛ a˛
ilościa˛ przesyłanych informacji różnica czasu transmisji nie zmienia si˛e, zwi˛ekszeniu ulega
tylko czas wykonywania całej operacji przez obie konfiguracje. Wyjaśnieniem takiego stanu
rzeczy jest to, że sam transfer danych jest realizowany przed moduł sprz˛etowy i jest liniowo
zależny od ilości przesyłanych danych. Przed jego uruchomieniem, w obu przypadkach,
wykonywana jest inicjalizacja modułu DMA, która realizowana jest dużo szybciej w przy112
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Rysunek 6.7: Czas realizacji transferu danych w zależności od rozmiaru przesyłanych danych oraz trybu pracy (Linux – pomarańczowy, bare-metal – niebieski)
padku pracy w trybie bare metal. Wyznaczona˛ różnic˛e czasu można traktować jako miar˛e
tego, jak bardzo system operacyjny opóźnia rozpocz˛ecie wykonywania operacji. Pomimo,
że różnica może wydawać si˛e znaczna (ok 60 us), w porównaniu do czasu całego transferu
dla wi˛ekszych porcji danych jest pomijalnie mała, co zostało zobrazowane na wykresie 6.7
prezentujacym
˛
dane z omawianej tabeli 6.13.
W tabeli 6.14 przedstawiono uzyskiwana˛ przepustowość w MB/s dla systemu działaja˛
cego pod kontrola˛ systemu operacyjnego Linux oraz bez tego systemu, w porównaniu do
maksymalnej, teoretycznie możliwej do uzyskania, przepustowości. Dla niewielkich transferów danych narzut zwiazany
˛
z inicjalizacja˛ jest znaczacy,
˛ szczególnie dla systemu Linux.
Jednak im wi˛ecej danych w pojedynczym transferze tym przepustowość bliższa maksymalnej. W przypadku najwi˛ekszej paczki danych, tj. 1024000 bajtów (obraz o rozmiarze
640 × 1600) uzyskiwana jest przepustowość na poziomie 99,13% przepustowości idealnej
dla systemu działajacego
˛
pod kontrola˛ systemu Linux i 99,64% dla systemu w trybie baremetal.
Maksymalna możliwa do uzyskania przepustowość jest ograniczona cz˛estotliwościa˛ taktowania logiki programowalnej (100 MHz) oraz wielkościa˛ przesyłanych bloków danych (w
omawianym przypadku na jeden piksel przypada 1 bajt). Korzystajac
˛ z powyższych parametrów wyznaczana jest maksymalna przepustowość, czyli 95,367 MB/s. W praktyce, zanim sam transfer zostanie uruchomiony, niezb˛edne jest skonfigurowanie sprz˛etowego bloku
DMA, wi˛ec przepustowość b˛edzie niższa, czego potwierdzeniem sa˛ wyniki wersji bez systemu operacyjnego.
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rozmiar przesłanych

przepustowość [MB/s]

danych [bajty]

Linux

bare-metal

maksymalna

640x1

7,03

19,28

95,37

640x10

40,20

67,93

95,37

640x100

83,99

91,64

95,37

640x480

92,68

94,47

95,37

640x1000

94,05

94,89

95,37

640x1600

94,54

95,03

95,37

Tablica 6.14: Przepustowość uzyskiwana pod kontrola˛ systemu operacyjnego Linux, bez
kontroli systemu operacyjnego oraz maksymalna
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Rysunek 6.8: Przepustowość uzyskiwana pod kontrola˛ systemu operacyjnego Linux (niebieski), bez kontroli systemu operacyjnego (pomarańczowy) oraz maksymalna (zielony)
Należy wspomnieć, że wszystkie przedstawione wyniki bazuja˛ na zmierzonym, średnim, czasie wykonywania 1000 iteracji tej samej operacji. W przypadku aplikacji działajacych
˛
w różnych warunkach istotnym parametrem może być czas wykonywania żadanej
˛
operacji w najgorszym przypadku. Do oceny tego parametru zebrano dane dotyczace
˛ mini114

rozmiar przesłanych

czas [us]

danych [bajty]

średni

min

max

st. dev.

640x1

87

83

130

5,38

640x10

152

143

191

5,43

640x100

727

721

756

4,15

640x480

3161

3149

3248

3,24

640x1000

6490

6483

6514

3,99

640x1600

10330

10324

10363

4,99

Tablica 6.15: Średni, minimalny, maksymalny i odczylenie standardowe czasu wykonywania dla różnych rozmiarów przesyłanych danych dla konfiguracji działajacej
˛ pod kontrola˛
systemu operacyjnego Linux

malnego i maksymalnego czasu wykonywania oraz wyznaczono odchylenie standardowe.
W przypadku aplikacji bare metal wydajność była jednakowa i żadne znaczace
˛ fluktuacje
czasu wykonywania nie zostały zaobserwowane. Dla konfiguracji działajacej
˛ pod kontrola˛
systemu Linux zauważone zostały pojedyncze, acz znaczace
˛ odchylenia od średniego czasu
wykonywania. Dokładne wyniki przedstawiono w tabeli 6.15.
Przedstawione wyniki wskazuja˛ na problemy, który wyst˛epuja˛ w systemie operacyjnym
Linux – odchylenie standardowe ma nieduża˛ wartość, średni czas jest zbliżony do minimalnego, natomiast najgorszy przypadek może mieć znaczacy
˛ wpływ, szczególnie przy przesyłaniu niedużych porcji danych. Charakterystyka ta musi być brana pod uwag˛e przy doborze
odpowiedniego rozwiazania
˛
dla systemu wbudowanego, szczególnie takiego, gdzie odpowiedź jest wymagana zawsze w ściśle gwarantowanym czasie.
Dodatkowe pomiary zostały wykonane w celu określenia ile czasu zajmuje inicjalizacja
modułu DMA. Pomiar ten możliwy był tylko dla systemu bare-metal, jako, że Linux nie
umożliwia wydzielenia tego procesu. Rozmiar przesyłanych danych nie miał znaczenia i w
każdym przypadku inicjalizacja zajmowała 5,68 us. Oznacza to, że im wi˛eksza porcja danych jest przesyłana tym uzyskiwana przepustowość b˛edzie wyższa, np. dla 64 000 bajtów
uzyskiwane jest 96% maksymalnej przepustowości.
Przedstawione wyniki wskazuja,˛ że wybór architektury sprz˛etowej wymaga ostrożności
i analizy wszystkich wymagań jako, że różne podejścia oferuja˛ zarówno zalety i wady. W
przypadku układu Zynq rozwiazania
˛
bare metal oferuja˛ wyższa˛ wydajność, szczególnie dla
małych porcji danych. Dodatkowo w zwiazku
˛
z brakiem narzutów na inicjalizcj˛e modułu
DMA operacje sa˛ bardziej niezawodne niż w systemie Linux. Należy jednak podkreślić, że
system Linux wprowadza opóźnienia, które sa˛ pomijalne już dla przesyłania średnich rozmiarów danych. Dla systemów wizyjnych, które operuja˛ na obrazach, czyli przesyłaja˛ duże
porcje danych rozwiazanie
˛
oparte o system operacyjny Linux wydaje si˛e wi˛ec optymalne.
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Oprogramowanie użyte do testów zostało udost˛epnione w formie kodu źródłowego na
platformie GitHub3 .

6.3
6.3.1

Sterowanie przepływem informacji
Sterowanie przepływem informacji w sieci kamer inteligentnych

Metod˛e zarzadzania
˛
siecia˛ kamer przedstawiona˛ w 5.5.1 poddano testom w warunkach rzeczywistych.
Jako platform˛e testowa˛ wybrano moduł PiCam. Bazuje on na standardowej płycie ewaluacyjnej Raspberry Pi model B pierwszej generacji, działajacej
˛ pod kontrola˛ systemu operacyjnego Arch Linux. Sercem modułu jest układ typu System-on-Chip Broadcom BCM2835
wyposażony w procesor ARM1176JZF-S oraz 512MB pami˛eci RAM. Dodatkowo zawiera dedykowany interfejs MIPI CSI-2 wraz ze złaczem,
˛
a także wbudowany procesor obrazu, co
pozwala na bezpośrednie podłaczenie
˛
kamery. Moduł kamery został wyposażony w szerokokatny
˛
obiektyw typu fisheye. W celu zapewnienia komunikacji, pełnej niezależności
i mobilności systemu, wykorzystano kart˛e wifi na usb oraz zasilanie za pomoca˛ pojemnej
baterii poprzez złacze
˛
micro-USB. Wszystkie opisane elementy systemu zawarto w dedykowanej obudowie, co przedstawiono na rysunku 6.9
Wybór platformy był podyktowany jej popularnościa,˛ dost˛epnościa,˛ dobra˛ dokumentacja,˛ niska˛ cena˛ oraz dużym wsparciem społeczności, a co za tym idzie szeroka˛ dost˛epnościa˛ bibliotek programowych. Całe oprogramowanie zostało napisane w j˛ezyku Python, ze
wzgl˛edu na łatwość prototypownia w tym j˛ezyku i przenośność. Biblioteki OpenCV użyto
do wszystkich zadań zwiazanych
˛
z przetwarzaniem obrazu. Kontroler zasilania PiCam został skonfigurowany jak przedstawiono w tabeli 6.16. W przypadku wystapienia
˛
dużego
zapotrzebowania na moc obliczeniowa˛ procesor oraz układy peryferyjne sa˛ przełaczane
˛
w
tryb wysokiej wydajności. W przeciwnym przypadku używany jest tryb oszcz˛edzania energii. Należy zaznaczyć, że dla układu BCM2835 nie sa˛ dost˛epne żadne tryby uśpienia (sleep
mode), a wi˛ec w celu redukcji zużycia energii stosowane jest obniżenie taktowania procesora i układów peryferyjnych. Dodatkowo, istotnym elementem zużywajacym
˛
energi˛e jest
sam moduł kamery, który odpowiada za pobór pradu
˛ w wysokości 0.25 [A].
Na potrzeby testu pi˛eć urzadze
˛
ń PiCam zostało rozstawionych w typowej przestrzeni
biurowej. Pole widzenia kamer zostało celowo dobrane tak, aby cz˛eściowo na siebie nachodziło. Schemat ustawienia przedstawiono na rysunku 6.10.
Poszczególne w˛ezły przełaczaj
˛
a˛ si˛e w tryb wysokiej wydajności, kiedy funkcja aktywności
przekracza wartość T A, a wracaja˛ do trybu oszcz˛edzania energii kiedy wartość spada, badź
˛
jest równa T A, gdzie T A = 15. Cz˛estotliwość próbkowania wynosiła 10 [Hz] w trybie wysokiej wydajności oraz 1 [Hz] w trybie oszcz˛edzania energii. W celu zapewnienia szybkiego
pobudzenia w przypadku aktywności, w˛ezły korzystaja˛ z dwóch różnych wartości lokalnego wzmocnienia – kL = 0.1 w trybie wysokiej wydajności oraz kL = 2 w trybie oszcz˛edzania
3

https://github.com/PUTvision/AXIControllerLibrary/
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Rysunek 6.9: Platforma PiCam

parametr

tryb

tryb

wysokiej wydajności

oszcz˛edzania energii

cz˛estotliwość taktowania CPU [MHz]

1000

300

cz˛estotliwość taktowania RAM [MHz]

500

150

cz˛estotliwość taktowania GPU [MHz]

500

150

pobór pradu
˛ [A]

0.5

0.4

Tablica 6.16: Podstawowe parametry dwóch trybów pracy PiCam

energii. Stała czasowa T ustawiono na 0.7 [s]. Moduł kamery dostarczał obrazy w rozdzielczości 320 × 240 pikseli.
Faktyczny eksperyment był poprzedzony seria˛ prób, których celem było dobranie parametrów kamer. Zarówno cz˛estotliwość próbkowania w każdym z trybów, jak i wartość
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Rysunek 6.10: Schemat rozłożenia kamer wraz z oznaczeniem ich pola widzenia na potrzeby
eksperymentu

wzmocnienia zostały dokładnie dobrane na podstawie obserwacji pracy kamer we wspomnianych próbach. Oprócz rejestrowanego ruchu obiektów, fizyczna odległość pomi˛edzy
kamerami została wzi˛eta pod uwag˛e przy dobieraniu wartości wzmocnienia od sasiadów.
˛
Ostateczne wartości wzmocnień przedstawiono w tabeli 6.17.
Każda z kamer wpływa na swoich bezpośrednich sasiadów
˛
z wartościa˛ 50% wykrytych
aktywnych pikseli, natomiast z wartościami 20% lub 10% dla bardziej oddalonych kamer.
Należy zwrócić uwag˛e, że rozmiar ruchomych obiektów na scenie ma znaczacy
˛ wpływ na
działanie algorytmu i niezb˛edne jest uwzgl˛ednienie tego faktu przy ustalaniu parametrów
systemu, zarówno wartości wzmocnień jak i progu przełaczaj
˛
acego
˛
tryby.
Przeprowadzony eksperyment trwał sześć minut, a w jego trakcie zebrano informacje
dotyczace
˛ aktywacji każdej z kamer co przedstawiono na rysunku 6.11. Na poczatku
˛
eksperymentu wszystkie obserwowane sceny były statyczne, po około 40 sekundach jedna osoba
przemieściła si˛e z pola widzenia kamery 1 (pomieszczenie 2) w stron˛e korytarza, a nast˛epnie, po około 90 sekundach to pomieszczenia 1. Osoba kontynuowała przemieszczanie si˛e
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kamera

PiCam01

PiCam02

PiCam03

PiCam04

PiCam05

PiCam01

0.0

0.5

0.2

0.0

0.0

PiCam02

0.5

0.0

0.5

0.1

0.0

PiCam03

0.1

0.5

0.0

0.5

0.2

PiCam04

0.0

0.1

0.5

0.0

0.5

PiCam05

0.0

0.0

0.2

0.5

0.0

Tablica 6.17: Wartość wzmocnienia dla aktywności sasiadów
˛

i powróciła do pozycji startowej w pomieszczeniu 2. Po krótkiej chwili bez ruchu, ta sama
ścieżka została pokonana ponownie.

Rysunek 6.11: Stan aktywacji każdej z kamer w trakcie trwania eksperymentu (wartość 1
oznacza tryb wysokiej wydajności, wartość 0 oznacza tryb oszcz˛edzania energii)

Opisane aktywności sa˛ wyraźnie widoczne na rysunku 6.11 – kolejne kamery przechodza˛ w tryb wysokiej wydajności gdy sasiaduj
˛
ace
˛ z nimi kamery wykrywaja˛ ruch. Taka propagacja aktywności pozwala obserwowanie szybko poruszajacych
˛
si˛e obiektów, które mogłyby
zostać niezauważone w przypadku pracy w trybie oszcz˛edzania energii. W omawianym eks119

perymencie poczatkowo
˛
ruch wykrywa PiCam01 i poprzez propagacj˛e informacji aktywuje
sasiaduj
˛
ac
˛ a˛ PiCam02. Gdy obiekt porusza si˛e, kolejne urzadzanie
˛
PiCam przechodza˛ w tryb
wysokiej wydajności, podczas gdy poprzednie stopniowo wracaja˛ do trybu oszcz˛edzania energii. W zwiazku
˛
z faktem, że obie sekwencje ruchu były bardzo podobne, z nieznacznymi
zmianami czasu trwania i pr˛edkości, schemat aktywacji kamer jest bardzo podobny.
Czas jaki poszczególne kamery pracowały w różnych trybach przedstawiono w tabeli
6.18.
tryb wysokiej

tryb oszcz˛edzania

% trybu

wydajności [s]

energii [s]

wysokiej wydajności

PiCam01

112

249

31.02

PiCam02

140

221

38.78

PiCam03

149

212

41.27

PiCam04

77

284

21.33

PiCam05

59

302

16.34

kamera

Tablica 6.18: Czas w sekundach jaki każda z kamer znajdowała si˛e w trybie wysokiej wydajności oraz oszcz˛edzania energii. Ostatnia kolumna prezentuje procent czasu w trybie wysokiej
wydajności w porównaniu do czasu trwania całego eksperymentu
Dodatkowo zaprezentowano stosunek czasu w jakim kamery znajdowały si˛e w trybie
wysokiej wydajności do czasu całego eksperymentu, w celu podkreślenia zalety omawianej
metody. W najgorszym przypadku, kamery PiCam03, która była umieszczona centralnie,
możliwe było oszcz˛edzanie enrgii przez 59% czasu, podczas gdy peryferyjna kamera PiCam05 znajdowała si˛e w tym trybie przez 84% czasu. Oznacza to redukcj˛e zużycia energii
w porównaniu do ciagłego
˛
pracy o odpowiednia 12% oraz 17%. Wartości te nie wydaja˛
si˛e znaczne, ale należy mieć na uwadze, że platforma Raspberry Pi, która˛ użyto nie zapewnia odpowiednich mechanizmów zarzadzania
˛
zużycia energii i usypiania urzadzenia.
˛
Niemniej, proponowany algorytm pozwala znaczaco
˛ ograniczyć zapotrzebowania na moc
obliczeniowa˛ przy zapewnieniu rejestracji szybko poruszajacych
˛
si˛e obiektów.

6.3.2

Sterowanie przepływem informacji w kamerze inteligentnej

Architektura programowa dla kamery inteligentnej zaprezentowana w 5.5.2 została przetestowana na kilku różnych architekturach sprz˛etowych. Celem testów było określenia jaki
narzut obliczeniowy wprowadza ona w przypadku przykładowej aplikacji. Do testów wybrano nast˛epujace
˛ jednostki obliczeniowe:
• płyt˛e ewaluacyjna˛ Raspberry Pi model B wyposażona˛ w procesor Broadcom BCM2835
(jeden rdzeń ARMv6 , 0.7 GHz) oraz 512 MB pami˛eci RAM,
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Rysunek 6.12: Zaangażowanie CPU (po lewej) oraz ilość wysłanych i odebranych danych
(po prawej). Pierwszy wiersz przedstawia dane dla Raspberry Pi, drugi dla Odroid XU4,
podczas gdy ostatni to dane dla komputera przenośnego. Niebieski kolor na wykresach
po prawej oznacza ilość danych wysłanych i odnosi si˛e do lewej osi, podczas gdy kolor
pomarańczowy to ilość danych odebranych i odnosi si˛e do prawej osi
• płyt˛e ewaluacyjna˛ Odroid XU4 wyposażona˛ w procesor Samsung Exynos 5422 (osiem
rdzeni ARMv7, 2 GHz), oraz 2 GB pami˛eci RAM,
• komputer przenośny wyposażony w procesor AMD E2-1800 (dwa rdzenie x86-64, 1.7
GHz) oraz 6 GB pami˛eci RAM.
Jako przykładowa˛ metod˛e detekcji aktywności na scenie i generowania metadanych wybrano algorytm wykrywania ruchomych obiektów w postaci algorytmu przybliżonej mediany, opisany w 4.2.1. Identyczne oprogramowanie zostało uruchomione na wszystkich
platformach, a dane dotyczace
˛ użycia CPU oraz transferowanych danych były zapisywane
w celach porównawczych. Aplikacja analizowała obraz dostarczany przez kamer˛e pod ka˛
tem detekcji ruchu na scenie. W sytuacji, gdy aktywność w w˛eźle i informacja o aktywności
sasiadów
˛
przekraczała ustalony poziom dana kamera rozpoczynała przesyłanie strumienia
wideo do centralnego w˛ezła sieci (koordynatora). Zebrane dane przedstawiono na rysunku
6.12.
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Przedstawione wyniki jednoznacznie wskazuja,˛ że wykorzystanie procesora oraz znaczny
transfer danych wyst˛epował tylko w okresach aktywności, tj. gdy ruch na obserwowanej
scenie był znaczny i obrazy były analizowane z pr˛edkościa˛ 15 klatek na sekund˛e, a dodatkowo nast˛epowała ich transmisja do w˛ezła centralnego. W pozostałym czasie, wykorzystanie procesora było niewielkie, a transfer danych pomijalnie mały, co wskazuje, że zaprezentowana architektura programowa nie wprowadza istotnego obcia˛żenia dla procesora, ani
interfejsów komunikacyjnych. Należy zaznaczyć, że w przypadku najwolniejszej platformy,
tj. Raspberry Pi system nie był w stanie przetwarzać obrazów z cz˛estotliwościa˛ 15 klatek na
sekund˛e, co spowodowało ograniczeniu ilości przesłanych danych.

6.4

Baza danych dla systemów automatycznego nadzoru oraz narz˛edzie do oznaczania zdj˛eć

W rozdziale 5.6 przedstawiono istniejace
˛ bazy danych dla systemów nadzoru wizyjnego i
specyfik˛e potrzeb. Poniżej opisano szczegółowo proces zbierania oraz oznaczania nowej
bazy zdj˛eć oraz przedstawiono przykładowe obrazy z niej pochodzace.
˛
Proces akwizycji danych
Do zbierania danych została wykorzystana kamera wysokiej rozdzielczości Basler ace AcA160060gc GigE Vision. Urzadzenie
˛
umożliwia rejestracj˛e kolorowych obrazów w rozdzielczości
1600×1200 pikseli z pr˛edkościa˛ 60 klatek na sekund˛e. Kamera była wyposażona w obiektyw
o ogniskowej od 4.4 do 11 mm, który posłużył do ustawienia pola widzenia. Rejestrowane
obrazy były zapisywane w surowym, bezstratnym formacie w celu unikni˛ecia wprowadzania jakichkolwiek dodatkowych artefaktów czy zakłóceń [75]. Obrazy zebrano z pr˛edkościa˛
10 klatek na sekund˛e, co wymagało wykorzystania szybkiego dysku SSD w celu zapewnienia wystarczajacej
˛ szybkości zapisu. Obserwowana scena oddaje typowa˛ sytuacj˛e dla
systemów nadzoru wizyjnego – tereny miejskie z chodnikami, przechodzacymi
˛
pieszymi i
skrzyżowaniami. Zapewniono w ten sposób wykrywanie zarówno pieszych jak i pojazdów.
Dane o obiektach
Do każdego z obrazów w bazie został dołaczony
˛
dodatkowy plik w formacie XML, który
pozwala wykorzystać baz˛e danych do przetestowanie szerokiego spektrum algorytmów automatycznego nadzoru. Wybrano format XML ze wzgl˛edu na popularność i dost˛epność
narz˛edzie umożliwiajacych
˛
łatwy odczyt tych danych.
W celu zachowania spójnego formatu z ewentualnym przyszłym rozszerzeniem bazy
o sekwencje zarejestrowane jednocześnie przez wiele kamer, informacja o ID kamery jest
zawarta w pliku z opisem.
Wszystkie interesujace
˛ obiekty, tj. piesi, pojazdy oraz rowerzyści zostali r˛ecznie oznaczeni na wszystkich obrazach niezależnie za pomoca˛ prostokata
˛ ograniczajacego
˛
(ang. bounding box). R˛eczne oznaczanie jest zaj˛eciem bardzo czasochłonnym, jednak w porównaniu do rozwiaza
˛ ń automatycznych odznacza si˛e wi˛eksza˛ dokładnościa˛ i niezawodnościa.˛
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Informacje o klasie obiektu (człowiek, samochód, rowerzysta) oraz unikatowe ID obiektu sa˛
również zapisywane. Wybrana wartość ID jest ciagła
˛
wśród wszystkich obrazów z danej
sekwencji, co pozwala na testowanie algorytmów w przypadku zasłoni˛ecia obiektu. Dodatkowo taki opis pozwala na testowanie metod rozpoznawania obiektów [55], a także algorytmów reidentyfikacji [23].
Środek ci˛eżkości oraz rozmiary prostokata
˛ ograniczajacego
˛
sa˛ zapisywane w pliku XML
odpowiadajacym
˛
zdj˛eciu, do którego si˛e odnosi. Podejście to pozwala na ewaluacj˛e metod
śledzenia poprzez wyznaczenie średniej odległości pomi˛edzy środkiem śledzonego obiektu,
a r˛ecznie oznaczonymi danymi. Porównywanie zachodzenia na siebie prostokatów
˛
ograniczajacych
˛
to inna cz˛esto stosowana metoda do oceny jakości śledzenie. Jeśli wyznaczony
prostokat
˛ ograniczajacy
˛ śledzony obiekt to rt , a manualnie oznaczony prostokat
˛ ograniczart ∩rGT
jacy
˛ dane ground truth to rGT , wartość wskaźnika wyznaczamy jako: S = rt ∪rGT [212][132].
Prostokat
˛ ograniczajacy
˛ ma również zastosowanie w ewaluacji algorytmów odejmowania
tła [38].
W celu umożliwienia testowania algorytmów, które wymagaja˛ ściśle określonego współczynnika proporcji wykrytych obszarów, został dodany dodatkowy zbiór prostokatów
˛
ograniczajacych.
˛
Nowe oznaczenia powstały poprzez umieszczenie prostokatów
˛
ograniczaja˛
cych o proporcjach określonych dla danej klasy i wycentrowanych nad środkiem ci˛eżkości
wykrytego obiektu. Rozwiazanie
˛
to jest szczególnie przydatne do testowania algorytmów
klasyfikacji, gdyż zwykle wymagaja˛ one okna o stałym rozmiarze na potrzeby ekstrakcji
cech [64][231]. Dzi˛eki opisanemu wzbogaceniu, dane z bazy moga˛ służyć jako pozytywne i
negatywne próbki do treningu klasyfikatora.
Baza danych jest ogólnodost˛epna do celów naukowych na stronie internetowej4 .
Oprócz opublikowania bazy danych opracowano narz˛edzie umożliwiajace
˛ łatwe oznaczanie zdj˛eć na potrzeby tworzenia bazy danych. Dost˛epne sa˛ gotowe rozwiazania,
˛
jednak
sa˛ one zbyt ogólne, w zwiazku
˛
z czym nie były najlepszym wyborem do oznaczania niniejszej bazy danych. Omawiane narz˛edzie jest dost˛epne jako wolne oprogramowanie w
repozytorium5

4
5

https://www.vision.put.poznan.pl/surv_database/
https://github.com/Michal-Fularz/database_marking_tool/
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Rysunek 6.13: Przykładowe obraz z bazy danych wraz z zaznaczonymi obiektami

Rysunek 6.14: Obrazy tej samej osoby w różnych pozycjach pozyskane z bazy danych
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Rozdział 7

Podsumowanie
W pracy zaprezentowano architektur˛e sprz˛etowa˛ kamery inteligentnej dla heterogenicznego układu FPGA wyposażonego w rdzenie procesorowe oraz logik˛e programowalna.˛ Dodatkowo opracowano szereg dedykowanych akceleratorów sprz˛etowych kompatybilnych z
przedstawiona˛ architektura.˛ Realizuja˛ one funkcjonalność, która oczekiwana jest od kamer
inteligentnych pracujacych
˛
w systemach automatycznego nadzoru wizyjnego. Jako uzupełnienie rozwiaza
˛ ń sprz˛etowych zaproponowano programowa˛ architektur˛e kamery inteligentnej wraz z zestawem metod umożliwiajacych
˛
optymalizacj˛e przesyłu danych w sieci
kamer.

7.1

Zrealizowane prace

Istotnym wynikiem niniejszej pracy jest sprz˛etowa architektura kamery inteligentnej dla
układów FPGA. Powstała w celu rozwiazania
˛
znanego problemu, jakim jest trudność projektowania układów FPGA, a w szczególności łaczenie
˛
różnorodnych modułów w całość.
Zaproponowane rozwiazanie
˛
wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom oferujac
˛ możliwość
łatwej integracji zróżnicowanych modułów, a dodatkowo w naturalny sposób umożliwia
wykorzystanie zasobów systemu SoC z rdzeniami ogólnego przeznaczenia oraz logika˛ programowalna.˛ Podstawowym założeniem projektowym była prostota i uniwersalność. Wykorzystano istniejace
˛ w układzie szybkie interfejsy do przesyłu danych w celu maksymalizacji przepustowości i odcia˛żenia projektanta od przygotowywania tego elementu. Każdy
strumieniowy akcelerator może być łatwo wkomponowany i uzyskać dost˛ep do zewn˛etrznej pami˛eci. Dodatkowo oferowany jest zbiór modułów programowych umożliwiajacych
˛
sterowanie parametrami akceleratorów. Wszystkie opracowane rozwiazania
˛
wykorzystywały t˛e architektur˛e. Przy realizacji prac zbadano ze szczegółami możliwości szybkiego
transferu danych z i do zewn˛etrznej pami˛eci. Jest to kluczowy aspekt, który w wielu przypadkach stanowi waskie
˛
gardło przetwarzania. Z przeprowadzonych testów wynika, że
wybór porcji przesyłanych danych, zastosowanych sterowników i programowych kontrolerów powinien być poprzedzony dokładna˛ analiza˛ wymagań. Inne podejście należy zastosować dla systemów, które musza˛ odpowiadać w skończonym, bardzo ograniczonym czasie,
a inne dla rozwiaza
˛ ń przetwarzajacych
˛
duże ilości danych, gdzie opóźnienie rz˛edu milisekund nie jest krytyczne.
Pierwszym opracowanym akceleratorem sprz˛etowym była realizacja zadania wykrywania ruchomych obiektów. Ta prosta operacja jest kluczowym elementem wielu systemów
nadzoru wizyjnego i z tego powodu została wybrana do implementacji. Ze wzgl˛edu na
specyfik˛e platformy docelowej - układ FPGA - wybrano prosta˛ koncepcyjnie metod˛e, która
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uzupełniona o dodatkowe etapy przetwarzania wst˛epnego oferuje wyniki nieodbiegajace
˛
bardziej złożonym algorytmom. Co istotne, podejście takie umożliwiło wykorzystanie pełnego potencjału układów reprogramowalnych, gdzie użyte operacje przetwarzania wst˛epnego można efektywnie zaimplementować. Nie zwi˛ekszaja˛ one czasu realizacji procesu, a
wydłużaja˛ jedynie potok przetwarzania, co zwi˛eksza opóźnienie, które dla danych strumieniowych jest w wi˛ekszości przypadków pomijalne.
Kolejnym modułem było opracowanie pełnego potoku przetwarzania dla operacji poszukiwania cech punktowych, ich opisu i dopasowania na kolejnych obrazach. Zaimplementowano par˛e detektor FAST i deskryptor BRIEF, które dla wielu zastosowań sa˛ preferowanym podejściem. Moduły te, z wykorzystaniem zaproponowanej architektury sprz˛etowej, sprz˛eżono z w pełni skalowalnym koprocesorem dopasowujacym.
˛
Jest to szczególnie
istotne, gdyż w tym przypadku liczba dopasowań do wykonania rośnie kwadratowo wraz
z liczba˛ punktów, wi˛ec możliwość dostosowania zużycia zasobów i szybkości działania do
wymagań aplikacji jest kluczowa. Najwi˛eksza˛ zaleta˛ sprz˛etowej realizacji algorytmów jest
możliwość osiagni˛
˛ ecia wysokiej szybkości przetwarzania, stosunkowo niskie zapotrzebowanie na energi˛e oraz możliwość osadzenia w jednym, niewielkim układzie scalonym. W
typowym zastosowaniu przedstawione rozwiazanie
˛
jest w stanie realizować operacje detekcji, deskrypcji i dopasowania z pr˛edkościa˛ ponad 100 klatek na sekund˛e przy zużyciu mniej
niż 5 watów mocy.
Nie we wszystkich zastosowaniach cechy punktowe spełniaja˛ swoje zadanie, w zwiazku
˛
z czym na potrzeby klasyfikacji obiektów, takich jak piesi czy samochody, opracowano koprocesor realizujacy
˛ deskrypcj˛e regionów. Wykorzystano popularny algorytm LBP, który
dzi˛eki operowaniu na danych binarnych umożliwił bardzo efektywna˛ implementacj˛e sprz˛etowa.˛ Połaczono
˛
go z modułami obliczajacymi
˛
histogram wartości i opracowano w sposób
umożliwiajacy
˛ automatyczne dostosowanie okna przetwarzania do potrzeb aplikacji. W
celu realizacji operacji klasyfikacji opracowany został sprz˛etowy moduł drzewa decyzyjnego oraz lasu losowego. W trakcie prac nad tym etapem zauważona została potrzeba automatycznej translacji wytrenowanego klasyfikatora do postaci sprz˛etowej. Narz˛edzie takie
zostało opracowane i udost˛epnione społeczności na zasadach wolnego oprogramowania.
Odznacza si˛e ono kompatybilnościa˛ z najpopularniejsza˛ biblioteka˛ do trenowania tego typu
klasyfikatorów i oferuje z nia˛ pełna˛ integracj˛e.
Jako uzupełnienie rozwiaza
˛ ń sprz˛etowych opracowano programowe komponenty ułatwiajace
˛ ich zastosowanie w sieciach kamer inteligentnych. Pierwszym z nich jest zbiór
oprogramowania bazujacego
˛
na systemie operacyjnym Linux, które oferuje metody automatycznej detekcji nowych w˛ezłów, przesyłania komunikatów dla całej sieci, aktualizacji
oprogramowania pokładowego, sterowania parametrami kamer i podgladania
˛
stanu sieci.
Komponenty te zostały udost˛epnione na licencji wolnego oprogramowania. Rozwiazaniem,
˛
który wykorzystało wspomniana˛ architektur˛e programowa˛ jest nowa metoda sterowania
aktywnościa,˛ a tym samym zużyciem energii w sieci kamer. Wykorzystuje ona algorytm
wykrywania ruchomych obiektów oraz komunikacj˛e pomi˛edzy w˛ezłami sieci w celu ich
aktywacji badź
˛ dezaktywacji w zależności od wyst˛epujacej
˛ sytuacji. Zaproponowany regulator charakteryzuje si˛e szybka˛ odpowiedzia˛ na zmiany przy jednoczesnej redukcji zużycia
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energii. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że żadne istotne zdarzenie nie zostało
pomini˛ete.
Na potrzeby testowania opracowywanych rozwiaza
˛ ń programowych i sprz˛etowych zebrano baz˛e danych zawierajac
˛ a˛ obiekty z klas piesi, rowerzyści oraz samochody, która,˛ po
pełnym oznaczeniu, udost˛epniono.

7.2

Potencjalne zastosowania

Zaprezentowana architektura kamery inteligentnej jest ogólna˛ realizacja˛ potoku przetwarzania i jej elementy składowe, zarówno programowe, jak i sprz˛etowe moga˛ znaleźć zastosowanie wsz˛edzie tam, gdzie niezb˛edny jest system przetwarzania obrazów, który charakteryzuje si˛e niskim zapotrzebowaniu na energi˛e, a jednocześnie jest wydajny. Do głównych
obszarów potencjalnego zastosowania można zaliczyć m.in. automatyczny nadzór wizyjny,
kontrola procesów przemysłowych, czy robotyk˛e. Potwierdzeniem szerokiej stosowalności
rozwiaza
˛ ń jest fakt, że wybrane elementy sprz˛etowej architektury znalazły zastosowanie w
akceleratorze obliczeń dedykowanym dla rozwiaza
˛ ń serwerowych [107], który odznaczał
si˛e wysokim stosunkiem wydajności do zużycia energii.
Wśród zaproponowanych modułów przetwarzania obrazu na uwag˛e zasługuje programowo - sprz˛etowy akcelerator detektora FAST i deskryptora BRIEF wraz z modułem dopasowujacym.
˛
Zastosowanie może znaleźć w robotyce mobilnej przy realizacji zadania
odometrii wizyjnej, czy w rozwiazaniach
˛
zwiazanych
˛
z samolokalizacja˛ i jednoczesna˛ budowa˛ mapy otoczenia (SLAM). Koprocesor realizujacy
˛ rozpoznawanie obiektów przy użyciu deskryptora LBP oraz drzew i lasów decyzyjnych poza nadzorem wizyjnym może zostać
wkomponowany w zaawansowany system wspomagania kierowcy (ADAS - ang. advanced
driver-assistance systems). W takim zastosowaniu jego realizacja w układzie FPGA jest dodatkowa˛ zaleta.˛
Zaproponowana metoda sterowania aktywnościa˛ kamer w sieciach jest mało wymagajaca
˛ pod wzgl˛edem zużycia zasobów, a pozwala uzyskać oszcz˛edność zużycia energii przez
cały system. Stanowi niezależny modułem i może być zaimplementowana na praktycznie każdej platformie dysponujacej
˛ procesorem ogólnego przeznaczenia - w pracy została
zrealizowana na bardzo prostej płycie o ograniczonych możliwościach jak pierwsza wersja
RaspberryPi.

7.3

Ocena stopnia realizacji przyj˛etych celów

W rozdziale 1.1 oraz 1.3 zdefiniowano cele pracy oraz zaprezentowano hipotezy.
Zrealizowane prace w pełni pokrywaja˛ przyj˛ete cele - w oparciu o opracowane rozwia˛
zania sprz˛etowe oraz programowe możliwe jest zaimplementowanie, w heterogenicznym
układzie reprogramowalnym, kamery inteligentnej, która umożliwia realizacj˛e pogł˛ebionej
analizy strumienia obrazów. Wykazano, że akceleratory sprz˛etowe, dzi˛eki wykorzystaniu
możliwości zrównoleglania obliczeń oferowanych przez układy FPGA, odznaczaja˛ si˛e bardzo wysoka˛ wydajnościa,˛ która nie jest okupiona podwyższonym zużyciem energii. Naj129

wi˛ekszy problem zwiazany
˛
ze sprz˛etowa˛ realizacja˛ algorytmów przetwarzania obrazów,
czyli czasochłonność oraz trudność procesu projektowania, może być zminimalizowany poprzez zastosowanie opracowanej uniwersalnej architektury.
Rozwiazanie
˛
to spełnia założenia współczesnych sieci nadzoru wizyjnego – przetwarzanie jest lokalne, a przesyłane dane ograniczaja˛ si˛e do metadanych o scenie. Sieć takich kamer
umożliwia łatwe skalowanie do wymagań aplikacji, zarówno ze wzgl˛edu na swój rozproszony charakter, ale również poprzez modułowość i skalowalność opracowanych rozwiaza
˛ ń
sprz˛etowych.

7.4

Kierunki dalszych badań

W zwiazku
˛
z duża˛ różnorodnościa˛ opracowanych w ramach pracy doktorskiej rozwiaza
˛ ń
można wyróżnić kierunki dalszych prac zarówno dla całego systemu – kamery inteligentnej,
jak i pojedynczych komponentów.
Dla architektury sprz˛etowej planowane jest rozszerzenie jej dla najnowszych układów
Zynq Ultrascale+. Ważnym elementem jest wkomponowanie, dost˛epnych tam, jednostek
GPU oraz dedykowanych procesorów czasu rzeczywistego jako zunifikowanych jednostek
wykonawczych dost˛epnych dla projektanta poprzez prosty interfejs, tak jak rdzenie ogólnego przeznaczenia czy koprocesory sprz˛etowe. Poza tym istotne byłoby poszerzenie zbioru
dost˛epnych akceleratorów o rozwiazania
˛
bazujace
˛ na najnowszych metodach wykorzystywanych w przetwarzaniu obrazów. Kluczowym rozszerzeniem wydaje si˛e dodanie możliwości zintegrowania algorytmów bazujacych
˛
na gł˛ebokich sieciach neuronowych, z racji
uzyskiwanych przez nie rezultatów i dużej popularności. Przygotowane akceleratory sprz˛etowe sa˛ zamkni˛etymi jednostkami i w ich przypadku dalsze prace zwiazane
˛
sa˛ raczej z ich
wdrożeniem do konkretnej aplikacji niż dalszym usprawnianiem szybkości działania czy
zużycia zasobów, gdyż oba te parametry sa,˛ według opinii autora, na wysokim poziomie.
Ze wzgl˛edu na swój ogólny charakter i szerokie pole zastosowań duże możliwości rozszerzenia ma programowy generator drzew decyzyjnych. Planowane jest dodanie automatycznego przeszukiwania hiperparametrów klasyfikatora z wst˛epnym szacowaniem zużycia zasobów sprz˛etowych, bez konieczności przeprowadzania procesu syntezy i implementacji. Oznacza to znaczna˛ redukcj˛e czasu trenowania, poszukiwania optymalnego do zastosowania rozwiazania
˛
i jeszcze bardziej ułatwia stosowanie narz˛edzia przez osoby bez doświadczenia z układami reprogramowalnymi. Dodatkowo planowane jest dołożenie sprz˛etowego modułu zliczania głosów dla lasu losowego, w dwóch wersjach – sekwencyjnej i
równoległej, co umożliwi realizacj˛e całego procesu klasyfikacji w sprz˛ecie.
Dalsze prace zwiazane
˛
z metodami sterowania aktywnościa˛ sieci kamer inteligentnych
przewiduja˛ przeprowadzenie wi˛ekszej liczby eksperymentów lub opracowanie, ewentualnie zaadoptowanie, istniejacego
˛
symulatora w celu zebrania wi˛ekszej ilości danych. Istotnym usprawnieniem zaproponowanego algorytmu b˛edzie wzbogacenie go o moduł automatycznego doboru jego parametrów. Jest to zwiazane
˛
z automatycznym wykrywaniem
topologii sieci. Rozwiazanie
˛
tej kwestii jest planowane poprzez wykorzystanie metod reindetyfikacji obiektów, a nast˛epnie uczenia maszynowego, co powinno pozwolić zidentyfiko130

wać zależności przestrzenne pomi˛edzy kamerami, a tym samym odpowiednio, w sposób
automatyczny, dostroić parametry algorytmu sterowania aktywnościa˛ w celu optymalizacji
zużycia energii przez sieć.
Duży potencjał rozwoju posiada zaproponowana baza danych. Jej zwi˛ekszenie oraz dodanie wi˛ekszej liczby obiektów wydaje si˛e kluczowe. Poza samym powi˛ekszeniem bazy,
istotne jest usprawnienie metod oznaczania zdj˛eć i sekwencji. Opracowane do tej pory narz˛edzie do pół-manualnego oznaczania nie skaluja˛ si˛e do rozmiarów obecnych baz danych.
Wskazuje to, że niezb˛edne jest wzbogacenie narz˛edzi o wi˛ecej metod wst˛epnej automatycznej, badź
˛ półautomatycznej segmentacji interesujacych
˛
obiektów.
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M. Fularz, M. Kraft, A. Kasiński L. Acasandrei. A hybrid system on chip solution for the
detection and labeling of moving objects in video streams. 2013 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), pages 94–99. Poznan, 2013.
M. Fularz, M. Kraft, A. Schmidt, A. Kasiński. A High-Performance FPGA-Based Image
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