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Abstrakt  
 

 Tématem bakalářské práce jsou digitální signální procesory TigerSHARC, kterými se bude 

provádět zpracování signálu. Tyto signály budou zpracovány vybranými algoritmy. Úkolem bylo 

implementovat tyto algoritmy a optimalizovat je pro procesory, aby zpracování bylo co nejrychlejší. 

Pro efektivní implementaci je potřeba použít některých z nízkoúrovňových programovacích jazyků, 

jako assembler, C, případně C++. 

 Následně pak porovnání PC (x86) s TigerSHARC, zaznamenání získaných hodnot. Uvedení, 

kde je výhodnější použití DSP procesoru a kde ne. 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

 This bachelor thesis focuses on digital signal TigerSHARC processors, whereby the signal  

processing will be made. These signals will be processed by selected algorithms. The objective was to 

implement these algorithms and optimize them for processors, so that the processing would be as fast 

as possible. Using of low-level programming languages, such as assembler, C, eventualy C++, is 

needed for effective implementation. 

 Consequently comparison of PC(x86) with TigerSHARC, listing acquired values and 

presenting, where is preferable to use DPS processor and where not. 
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1 Úvod 
 
 V oblasti zpracování obrazu hraje největší roli algoritmus, kterým se zpracování provádí. 

Jelikož jde vývoj technologie stále kupředu, tak i rychlost zpracování instrukcí narůstá. Ale vzhledem 

k tomu, že narůst rychlosti nemůže být až do nekonečna díky tomu, že vlastnosti materiálu jsou 

omezeny, tak urychlení zpracování instrukcí se musí provádět jinak. Nejednodušším způsobem je 

například paralelismus. 

 TigerSharc procesor, kterým se tato práce zaobírá, poskytuje paralelní zpracování instrukce, 

které jsou k tomu potřebné, jsou detailněji popsány v kapitolách níže. V úvodní kapitole seznámíme 

čtenáře s problematikou DSP a jejich aplikacemi. V navazující části popíšeme jednoho zástupce těchto 

procesorů, konkrétně procesor TigerSHARC firmy Analog Devices. Popíšeme si tento procesor, a to 

jak ze strany hardwarové, tedy z jakých bloků se skládá, jakým způsobem se integruje do zařízení, 

jeho vstupně výstupní porty a připojení na paměťovou sběrnici. 

 V následujících kapitolách budou uvedeny algoritmy, které se využívají při zpracování obrazu, 

jako je inverze barev, Sobelův operátor atd. Popsaní programů, jejich složitost a co možná nejlepší 

optimalizace kódu. 

 Touto prací bych chtěl ukázat, ve kterých případech je ku prospěchu použít TigerSharc a 

naopak. K čemu je určen, výhody, nevýhody a konečné porovnání. 
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2 DSP 
 
 Digitální signálové procesory již nacházejí uplatnění v procesech, v nichž je třeba měřit, 

analyzovat, vyhodnocovat, uchovávat či jen předzpracovat značné množství informací a v určité fázi 

zpracování vyvodit akční zásah. Vysoký výpočetní výkon tyto procesory předurčuje i pro velmi 

náročné aplikace, které vyžadují řízení v reálném čase. 

 

2.1. Typická aplikace DSP 
 
 Na obrázku je uvedeno blokové schéma zařízení používající DSP. Analogový signál je nejprve 

převeden A/D převodníkem na digitální a v této podobě je průběžně zpracováván digitálním signálním 

procesorem. Zpracovaný digitální signál je D/A převodníkem zpět převeden na analogový. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Architektura DSP 
 

 

2.2. Architektura DSP 
 

 Základ digitálního signálního procesoru tvoří hardwardská architektura. Základní rozdíl od 

Von Neumanové architektury je v tom, že v hardwardském modelu je rozdělena paměť na 

samostatnou část pro data a program. Tím pádem paměť a data využívají vlastní sběrnice, čímž se 

zrychluje propustnost systému. A dále důsledkem rozdělení paměti se nemůže stát, že například 

program přepíše data nebo obráceně. 

 Urychlení vykonávaní procesů DSP dosahuje řadou výpočetní jednotek, které dokáží pracovat 

paralelně. Dále obsahuje aritmeticko-logickou jednotku (ALU) a násobičku. Rozdíl od klasických 

procesorů je v tom, že DSP umožňuje v jednom taktu vykonat jeden krok skalárního násobení dvou 

vektorů (vynásobení hodnot ze dvou bufferů, přičtení do akumulátoru, posun na další index v 

Obrázek 1: Blokové schéma DSP 
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bufferech). Procesor s klasickou architekturou by na stejnou operaci potřeboval několik taktů (např. 1. 

načtení hodnoty z prvního bufferu, 2. vynásobení hodnotou z druhého bufferu, 3. přičtení výsledku do 

akumulátoru, 4. posun adresy prvního bufferu, 5. posun adresy druhého bufferu). 

 

2.3 Rozdělení 
 
 Procesory můžeme dělit podle různých kritérií. Ty často zahrnují formát instrukcí a dat, 

možnosti zřetězení, kde jsou použity. Jaká je vybavenost periferii, podle použité aritmetiky atd. 

 

2.3.1 Podle použité aritmetiky 
 

Procesory s celočíselnou aritmetikou 

 - levné, ale je zde stále potřeba převádět reálné čísla na celé a mezi výsledky výpočtu 

 neustále upravovat. Hodí se proto zejména pro masovou produkci výrobků, kde nevadí 

 poněkud vyšší cena vývoje. 

Procesory s plovoucí řádovou čárkou 

 - složitější a dražší, ale vývoj softwaru je pro ně výrazně jednodušší. Nevýhodou zde může být 

 rovněž vyšší spotřeba energie. 

Procesory s pevnou řádovou čárkou  

 - mohou sice být určitým kompromisem, ale prakticky je nelze jasně odlišit od procesorů 

 pracujících v celočíselné aritmetice. 

 

2.3.2 Z hlediska aplikací 
 
 „Existuje mnoho druhů signálových procesorů, které svými vlastnostmi odpovídají potřebám 

trhu. Výrobci signálových procesorů provádějí některé dílčí optimalizace základního typu DSP, takže 

vznikají řady procesorů zaměřené jedním či několika směry. Optimalizace se zaměřují na: 

1) Vybavení periferiemi pro aplikace řízení hybných jednotek, měniče frekvence, senzorické 

snímání apod. a dostatečný výpočetní výkon pro tento okruh aplikací (řada TI C2000, řada 

Motorola 56800/E, ADI ADSP-2199x), 

2) Nízkou spotřebu energie při velkém výpočetním výkonu pro bateriově napájené aplikace (jako 

osobní komunikátory), multimediální zařízení apod. (řada ADI Blackfin, řada TI C5000) 

3) Velmi vysoký výpočetní výkon vyšší stupeň vnitřního paralelismu a širší matematické 

možnosti pro výpočetně náročné aplikace, jako jsou technologické výpočty, zpracování 

obrazu, komunikační stanice apod. (řada TI C6000, řada ADI TigerSHARC, řada Motorola 

MSC8100) 
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 Další optimalizace mohou být zaměřeny na cenu, rozměry čipu, velikost programového kódu, 

zachování funkce při mimořádných klimatických podmínkách, odolnost vůči radioaktivnímu záření a 

jiné.“ [1] 

 

3. TigerSHARC 
 
 Procesor TigerSHARC je rodina procesorů vyráběná firmou Analog Devices. Architektura 

byla navržena tak, aby kombinovala charakteristiky RISC, VLIW a DSP procesorů. 

 

3.1 Architektura TigerSHARC 

 

 Vnitřní paměť ADSP-TS201 je o velikosti 24M bit vložená v DRAM, která je následně 

rozdělena do šesti bloků o velikosti 4M bit. V každém bloku mohou být uložený instrukce, data nebo 

obojí. Aplikace mohou přizpůsobovat paměť pro speciální požadavky. Umístění instrukcí a dat je 

v rozdílných paměťových blocích, avšak umožňuje procesoru přístup k datům, když vykonává 

instrukce. Každý paměťový blok obsahuje 128 bit cach (rychlá vyrovnávací paměť). 

Vestavené DRAM rozhraní mezi každým blokem a jeho „crossbar connector“ obsahuje „prefetch 

buffer“, read buffer, copyback buffer a cache. Tyto vyrovnávací paměti a cache optimaluzují načítání 

do mezipaměti s dvojnásobnou délkou slova (256bit). Těchto šest paměťových bloků připojuje čtyři 

128 bitové vnitřní sběrnice skrz „crossbar interface connection“ umožňující procesoru vykonávat čtyři 

paměťové přenosy v jednom cyklu. Architektura procesorové sběrnice nechá jádru a I/O přístup 

dvanácti 32-bit data words a čtyř 32-bit instrukcí v každém cyklu. 

 

 Přizpůsobivost procesoru umožňuje: 

 - jádro a system-on-chip (SOC) přístup k rozdílným paměťovým blokům ve stejném cyklu. 

 - jádro přistupuje ke třem paměťovým blokům paralelně – jedna instrukce dva datové přístupy 

 - programovatelně rozdělitelná paměť na program a data. 

 - přístup ke všem pamětem, ale s šířkou slova 32 a 64 bit  

 - přístup ke všem pamětem jako 128-bit words zarovnané do 16- nebo 32-bit používající 

  DATA Alignment Buffer. 

 - vnější rozhraní pro přístup k paměti jako 128-bit words 
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 TS201 obsahuje dva výpočetní bloky. Každý z těchto bloků obsahuje soubor registru (registr 

file) a čtyři nezávislé výpočetní jednotky – ALU, CLU, násobičku (multiplier) a blok na bitové 

operace a posuvy (shifter) 

 

3.1.1 ALU (Aritmeticko logická jednotka) 
 

 Tato jednotka vykonává všechny aritmetické operace s pevnou a pohyblivou pevnou čárkou a 

také logické operace s pevnou čárkou. Provádí například operace sčítaní(+), odčítaní (-), minimum 

(MIN), maximum (MAX), absolutní hodnota (ABS), increment (INC), decrement (DEC), logický 

součin (AND), negovaný logický součin (AND NOT), logický součet (OR) atd. 

 
 

 
Obrázek 3: ALU 

Obrázek 2: TigerSHARC 



 12 

3.1.2  CLU (Communications Logic Unit – blok „komunikační logiky“) 
 

 Vstupní i výstupní hodnoty CLU získává ze souboru registrů nebo TR/THR registrů. Většina 

instrukci pracuje v Trellis Register (TR) a Trellis History Register (THR). Tato jednotka vykonává 

komunikační funkci zejména k podpoře Viterbiho kódu, dekódování turbo kódu, code-division 

miltiple access (CDMA) decoding, despreading operace.  

 Zahrnutí CLU instrukcí zjednodušuje programování těchto algoritmů, přitom si stále udržuje 

flexibilitu SW přístupu. Touto cestou je jednoduché přizpůsobit algoritmy speciální požadavků 

uživatele. Dodatečně mohou být instrukce použity k různým účelům, například TMAX podporují 

dekódovaní turbo kódu. 

 

 
 

 

3.1.3 Shifter (blok na bitové operace a posuvy) 
 

 Shifter vykonává bytové operace (aritmetické a logické posuvy) a operace s bitovými poli 

(získávání a ukládání) pro procesor. Shifter obsahuje operace jako: 

 
 - posun a rotace bitového pole, přes levý okraj k pravému 

 - manipulace s bit, nastavené bitů, vyprázdnění, přepínaní mezi nimi a testování 

 - manipulace s bitový polem, jako získávání a uložení do pole 

 

Obrázek 4: CLU 

Obrázek 5: Shifter 
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3.1.4 Multiplier („Hardwarová násobi čka“) 
 

 Multiplier vykonává všechny násobící operace a multiply – accumulate operace (matematická 

operace, která spočítá výsledek násobení a přičte jej do akumulátoru) pro procesor s pevnou a 

pohyblivou a pevnou řadovou čárkou.  

 

 
 

 

3.2 Sběrnice 
 

 Jádro procesoru ADSP-TS202 TigerSHARC obsahuje vestavenou rozsáhlou vnitřní paměť 

DRAM a poskytuje přístup ke vnější paměti skrz externí port. SHARC DSP je krok kupředu v použití 

super harvardské architektury. Tato architektura má programovou a datovou sběrnici, ale poskytuje 

sjednocený adresní prostor pro program a pro uložení dat. Datová sběrnice pouze přenáší data a 

programová sběrnice pracuje s instrukcemi nebo daty. 

 TigerSHARC procesor obsahuje čtyři sběrnice, ale ještě poskytuje jednotný adresní prostor 

pro program a pro uložení dat. J-bus a K-bus pouze přenáší data, I-bus řídí instrukce a S-bus řídí 

přístup z vnější „masters“. 

 

Obrázek 6: Multiplier 
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3.3 I/O rozhraní 
 

3.3.1 Externí port 
 

 Externí port procesoru Adsp-ts201s poskytuje DSP rozhraní k vnějšímu paměťovému čipu a 

periferiím. Adresní prostor 4G slova (word) je obsažen v sjednoceném adresním prostoru. Oddělená 

sběrnice čipu – čtyři 128-bitové datové sběrnice a čtyři 32-bitové adresní sběrnice jsou 

multiplexovány na SOC rozhraní a přeneseny do externího portu přes SOC sběrnici pro vytvoření 

vnějšího spojení systémové sběrnice. Externí systémová sběrnice poskytuje jednu 64-bitovou datovou 

sběrnici a jednu 32-bitovou adresovou sběrnici. Externí port podporuje přenos dat v rychlosti 1GBps 

přes externí sběrnici.  

Externí sběrnice může být nakonfigurována pro 32-bit nebo 64-bit, little endian operací (kódováním 

vícebajtových dat). Když je systémová sběrnice nakonfigurována pro 64-bitové operace, nižších 32 

bitů externí datové sběrnice připojuje k sudým adresám a horních 32 bitů připojuje k lichým adresám. 

Externí port podporuje zřetězené, pomalé a SDRAM protokoly. Adresování externího paměťového 

Obrázek 7: Sběrnice 
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zařízení a mapování paměti je ulehčeno pomocí v čipu vestavěného dekódování úplných adresových 

řádků ke generování paměťové banky vybranými signály. 

 

3.3.2 Host Interface 
 

 Procesor ADSP-TS201S poskytuje jednoduché a konfigurovatelné rozhraní mezi externí 

sběrnicí a host procesory skrze externí port. Aby vyhovoval různým host procesorům, tak host 

rozhraní podporuje zřetězené nebo pomalé protokoly pro přístup hosta k ADSP-TS201S procesoru 

jako slave. Každý protokol má programovatelně přenosové parametry, jako jsou idle cykly, pipe depth 

a interní čekací cykly. Host rozhraní podporuje přerušované protokoly spouštěné host procesorem. 

Poté co host zadá počáteční adresu burst a potvrdí BRST signál, DSP inkrementuje uvnitřní adresu, 

zatímco host pokračuje k potvrzení BRST.  

Host rozhraní poskytuje mechanismus pro navrácení se z deadlocku(uvíznutí). BOFF signal poskytuje 

návratový mechanismus z deadlocku. Když host provede BOFF, DSP se upustí od aktuální transakce a 

provede HBG a uvolní externí sběrnici. 

Host může přímo číst nebo zapisovat do vnitřní paměti ADSP-TS201S procesoru a může přistupovat 

k většině DSP registrů, včetně DMA control (TCB) registrů. Vektorová přerušení podporují efektivní 

vykonávání host dotazů. 

 

3.3.3 Multiprocesorové rozhraní (Multiprocessor Interface) 
 

 ADSP-TS201S procesory nabízejí výkonné funkce přizpůsobené k paralelnímu zpracování 

DSP systémů pomocí externího portu a link portů. Tato schopnost paralelního zpracování poskytuje 

vyšší šířku pásma pro meziprocesorovou komunikaci zahrnující: 

 - až 8 DSP na běžné sběrnici 

 - zabudované rozhodování pro glueless (rozhraní) paralelní zpracování 

 - spojovací porty pro point-to-point komunikaci 

Externí port a spojovací porty poskytují podporu integrovaného glueless paralelního zpracování. 

 Externí port podporuje sjednocený adresní prostor, který umožňuje přímé meziproceorové 

přístupy procesorové vnitřní paměti a registrů. 

 Spojovací porty poskytují druhou cestu pro meziprocesorovou komunikaci s propustností  

4GBps. Cluster bus poskytuje 1GBps propustnost – s celkovou 4.8GBps meziprocesorovou šířkou 

pásma (limitovanou SOC šířkou pásma). 
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3.3.4 SDRAM Controller 
 

 SDRAM controller kontroluje přenosy dat procesoru ADSP-TS201S do a z externí 

DRAM(SDRAM) při propustnosti 32bitů nebo 64bitů za SCLK cyklus použitím externího portu a 

SDRAM kontrolních pinů. 

 SDRAM rozhraní poskytuje glueless rozhraní se standartními SDRAM-16Mbit, 64Mbit, 

128Mbit, 256Mbit a 512Mbit. 

 

3.3.5 EPROM rozhraní 
 

 ADSP-TS201S procesor může být nakonfigurován pro bootování z externi 8-bitové EPROM 

při resetu pomocí externího portu. Automatický proces (který následuje po restartu) nahraje program 

z EPROM do vnitřní paměti. Tento proces používá 16 wait cyklů pro každý čtecí přístup. Během 

bootování BMS spojí funkce jako EPROM čipové select signály. EPROM bootovací procedura 

používá DMA Channel 0, který zabalí byty do 32-bitových instrukcí. Aplikace mohou také přistupovat 

k EPROM v průběhu běžných operací pomocí DMA. EPROM nebo rozhraní flash paměti není 

namapované v DSP. Je to bitový adresový prostor limitovaný maximem 16MB(24address bitů). 

EPROM nebo rozhraní flash paměti může být použito po bootování pomocí DMA. 

 

3.3.6 Link Ports (LVDS) 
 

 DSP obsahuje čtyři plně duplexní spojovací porty, kde každý poskytuje 4-bity na příjímání a 

4-bity na odesílaní za použití nízkého napětí, diferenciální-signálovou (LVDS) technologii. Se 

schopností pracovat při dvounásobné datové rychlosti s frekvencí 500 MHz, každý spojovací port 

může podporovat až 500MBps za instrukci pro maximální průtok 4GBps. 

Link porty poskytují volitelný komunikační kanál, který je užitečný v multiprocesorových systémech 

pro implementování point-to-point meziprocesorových komunikací. Aplikace také mohou použít link 

porty pro bootování. 

Jádro DSP může zapisovat přímo do přenosového registru a číst přijímacího registru nebo DMA 

controller může provést DMA přenos přes osm (4 vysílají a 4 přijímají) vyhrazených link port DMA 

kanálů. 
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4. Vývojové kity s TigerSHARC 
 

 Firma Analog Devices nabízí pro vývojáře aplikací pro DSP procesory celou řadu vývojových 

kitů a nástrojů. Pro rodinu procesorů TigerSHARC je k dispozici kit Ez-kit, který je osazen 

procesorem TS201s. 

 Ez-kit lite poskytuje vývojářům cenově výhodnou metodu pro počáteční testování tigersharc 

procesoru a jeho schopnosti paralelního zpracováni. Tento ez-kit lite obsahuje dva adsp-ts201s 

procesory na desktopové testovací desce spolu se základním debugovacím softwarem k ulehčení 

testováni architektury pomoci sady nástrojů v PC s USB. S tímto ez-kit lite se mohou uživatelé naučit 

více o adspts201s hardwarovém a softwarovém prostředí a vytvářet rychle prototypy aplikaci. Ez-kit 

lite poskytuje testovací sadu VisualDSP++ vývojové a ladící prostředí s C/C++ překladačem, 

kompilátorem a linkerem. 

 VisualDSP++ může komunikovat s obsaženým softwarovým ladícím agentem umožňující 

uživatelům provádět standardní ladící funkce (číst a zapisovat do paměti, číst a zapisovat do registru, 

nahrávat a spouštět spustitelné soubory, nastavovat a vymazávat breakpointy a jednotlivé sestavy, C, a 

C++ zdrojový kód) a víceprocesorové funkce ( jako je synchronizované krokováni, synchronní běh, 

synchronní zastaveni). Testovací verze obsažených softwarových nástrojů má limitované používaní s 

ez-kit lite. 

 Ez-kit lite standardní eprom bootovací mód umožňuje použít desku jako samostatnou jednotku 

bez potřeby PC. Jestli je to vyžadováno, může deska nabootovat z volitelného externího rozhraní, link 

port nebo "No Boot" založený na výběru jumperu. Ez-kit lite obsahuje také FLASH pomůcku (utilitu), 

která může být použita ke stažení individuálního uživatelova bootovacího kódu do FLASH paměti na 

desce použitím USB rozhraní. 

 

5. Vývojové nástroje 
 

 Vývojové studium VisualDSP umožňuje vyvíjet aplikace jak v jazyce C, C++, ale také 

v assembleru. Například vývojové studium umožňuje psát kód v jazyce C a k tomu dovoluje 

optimalizaci. Následný vytvořený kód, který jsme naprogramovali, je možné shlédnout i v assmbleru. 

 

5.1 Assembler 
 

Assembler nebo-li jazyk symbolický adres vznikl v 50. letech 20. století, který patří mezi 

programovací jazyky nižší úrovně (strojově orientované). To znamená, že „slova“ jazyka téměř 

odpovídají instrukcím strojového kódu. Což umožňuje kompilátoru práci. Assembler je název pro 

překladač. Výhodou je tedy vysoká rychlost kompilace. 



 18 

Příklad instrukcí: 

  
 instrukce pro skok  JMP ( + parametr) 

 aritmetické instrukce  ADD( + ), SUB ( - ), NEG (negace) 

 instrukce přesunu dat  MOV, PUSH (uloženi slova do zásobníku) 

 

5.2 Jazyk C 
 
 Jazyk C vznikl v roce 1972 ve firmě AT&T pod vedením Dennise Ritchieho. Kriterium bylo, 

že jazyk bude vytvořen pro Unix, který byl v něm vytvořen. Další verze s názvem Kernighan – Ritchie 

C byla uvedena v roce 1978. Zdrojový kód C je o poznání čitelnější než assembler, ale přitom se stále 

jedná o nízkoúrovňový programovací jazyk. Patří mezi nejpoužívanější a proto je snadno použít i na 

jiné architektury. C je nezávislý na hardwaru a softwaru, se kterým pracuje. Jazyk spadá do kategorie 

mezi „kompilační jazyky“, ve který se kód musí přeložit do podoby, které rozumí příslušný procesor. 

Aby jazyk mohl pracovat s I/O operacemi, práci se soubory nebo se složitějšími datovými typy 

musíme využit tzv. knihovnu funkcí, které mám tyto vysokoúrovňové vlastnosti dovolují. 

 

5.3 Jazyk C++ 
 

 Vznikl na počátku 80-tých let. Autorem je Dánským programátor a informatik Bjarne 

Stroustrup, který byl profesorem na Texas A&M University. Byl vyvinut z jazyka C a umožňuje 

objektově orientované programování. V roce 1983 byly do jazyka přidány další vlastnosti a vznikl „C 

with Classes“ (C s třídami). 

 

5.4 Jazyk C# 
 

 Je dílem společnosti Microsoft zároveň s platformou .NET Framework. Jedná se o jeden 

z nejoblíbenějších prostředků pro vytváření aplikací. První verze jazyka se objevila v roce 2002 

společně s .NET Framework 1.0 a vycházela z jazyka C++. C# je nepřímým potomkem jazyka C, 

takže se dá říci, že Microsoft založil C# na jazycích C++ a Java. Další verze vyšla až na konci roku 

2005 a C# 2.0 byl naplněn mnoha novými vlastnostmi jako je například: podpora generického 

programování, statické a neúplné třídy, anonymní metody či možnost práce s nulovatelnými datovými 

typy. V budoucnu nás čeká C# ve verzi 3.0 s dalšími novinkami. 
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6. Paralelní operace nad daty (SIMD instrukce) 
 
 SIMD instrukce (Single Instruction, Multiple data). Jsou to sady, které dokáží pomocí jedné 

instrukce manipulovat s větším množstvím dat. SIMD přebírají práci za procesor ve vykonávání práce, 

ale nenahrazuji procesor úplně. A zároveň dovolují paralelizaci algoritmů. Největší přednosti SIMD 

instrukcí je, že dokáží znásobit výkon procesoru. 

 

6.1 Max-1 
 

 První přišla firma Hewlett Packard s kompletní sadou instrukcí, které se jmenovali Max-1 na 

trh v roce 1994, které byli vyvinuty pro procesory PA-RISC. 

 

6.2 MMX 
 

 Od roku 1994 se každý rokem objevili na trhu další SIMD instrukce, které vyvíjeli firmy pro 

své řady procesoru. Milníkem se stal až rok 1997, kdy firma Intel představila MMX instrukce 

(MultiMedia extensions), které byli vyvinuty pro procesor Pentium MMX. Základní počet instrukcí, 

který byl 220 rozšířen o další 57 nových. Pomocí osmi registrů (MM0 – MM7), které dovolují plný 

paralelismus, byl nárůst výkonu až o 60%. I když instrukční sada byla pokrokem, největší nedostatek 

byl, že obyčejné Pentium a Pentium PRO s těmito instrukce pracovat neuměli. 

 

 
 

 

Obrázek 8: MMX 
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6.3 SSE 
 

 SSE (Streaming SIMD Extensions), které byli původně známé pod názvem ISSE (Internet 

Streaming SIMD Extensions). Je instrukční sada, která byla vyvinuta pro Pentium III firmou Intel. 

Jelikož se jedná o konkurenční boj se společnosti AMD, která předběhla Intel s instrukční sadou 

3DNow!, tak SSE mělo tuto ztrátu vyrovnat. SSE instrukce byli hlavní rozdílem mezi Pentiem II a 

Pentiem III. Instrukční sada byla navýšena o dalších 70 instrukcí a bylo přidáno 8 nových 128-

bitových registrů, které byli označovány jako XMM0 až XMM7. Jedno z největší pozitiv, které 

přinesli SSE instrukce, byla možnost práce s desetinnými čísly. 

 

6.4 SSE2 
 

 S další pokrokem v instrukční sadě přišla opět firma Intel v roce 2000 a jednalo se o SSE2, 

které byli navrhnuty pro procesor Pentium 4. K základní instrukční sadě SSE, která obsahovala 70 

instrukcí přibylo další 144. 

 

6.5 SSE3 
 

 SSE3 bylo představeno firmou Intel v roce 2004 pro procesory řady IA-32. Jedná se zlepšenou 

verzi SSE2. Ke stávající instrukční sadě bylo 13 instrukcí. Již v roce 1998 AMD s procesorem K6-2 a 

instrukční sadou 3DNow! obsahovalo operace horizontálních instrukcí, ale firma intel je přidala až 

k instrukcím SSE3. Jedná se o to, že horizontální instrukce pomáhají při zpracování digitálního signálu 

a 3D. 

 

6.6 3DNow! 
 

 Jak už bylo zmíněno instrukční sadu 3DNow! představila firma AMD v květnu roku 1998. 

Vycházela ze sady MMX, ke které bylo přidáno další 21 instrukcí a práce s desetinou čárkou. V té 

době byl velký problém při zpracování 3D aplikací a 3D scén , ale to bylo vyřešeno s nástupem 

3DNow!. 
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7. Základní filtry pro zpracování obrazu 
 

7.1 Histogram 
 

 Známe-li poměrné třídní četnosti, můžeme sestrojit tzv. histogram, což je sloupcový graf, v 

němž každé třídě přiřadíme její četnost. 

 Histogramy se často využívají u digitální fotografie pro určení jasu ve scéně za účelem 

automatického vyvážení bílé. Histogram se využívá také při vyhodnocování satelitních nebo 

ortografických snímků. Histogram se provádí kvůli tomu, abychom byli schopni provést normalizaci. 

Dá se použít i při rozeznávání objektů v obraze - zde však existují určitá omezení. 

 

   
 
 

 
 

7.2 Konvoluce 
 

 Je matematický operátor, který zpracovává dvě funkce. Nejčastěji se používá v počítačové 

grafice ke zpracování dvourozměrného diskrétního obrazu. 
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 Konvoluci lze chápat jako tabulku (masku), kterou přiložíme na místo v obrazu, jak je vidět na 

obrázku č.13. Každý pixel překrytý tabulkou vynásobíme koeficientem v příslušné buňce a provedeme 

součet všech těchto hodnot. Tím dostaneme jeden nový pixel. Například mějme konvoluční masku o 

rozměru 3x3 (bude překryto 9 pixelů) a všechny buňky mají koeficient 0,11 (1/9). Nový pixel, který 

vypočteme po aplikaci na jedno místo v původním obraze, tedy bude průměrem z devíti okolních 

pixelů. Neudělali jsme totiž nic jiného, než jsme sečetli hodnoty 9 pixelů a vydělili 9. Pokud 

aplikujeme konvoluci na celý obraz, pak dostaneme rozostřený obraz. Pokud použijeme větší 

konvoluční masku 5x5 s koeficienty 1/25, pak bude obraz rozostřen více. 

Obrázek 10: Cílový obrázek Obrázek 9: Zdrojový obrázek 

Vzorec 1: Konvoluce 
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-1 0 1 
-2 0 2 
-1 0 1 

 
 

 
 

 
 
 

7.3 Prahování 
 

 Prahování obecně znamená to, že se vstupní hodnoty upravují podle předpisu: 

 

 
 
 

 (x,y)   -  je vstupní hodnota jasu nebo barvy 

 g(x,y)  -  výsledná hodnota 

 T  -  je prahovací hodnota 

 1 a 0  -  jsou nové hodnoty pro vstupní hodnotu 

 

-1 -2 -1 
0 0 0 
1 2 1 

Obrázek 11: Maska pro 
svislé hrany 

Obrázek 12: Maska pro 
svislé hrany 
 

Obrázek 13: Konvoluce 

Vzorec 2: Prahování 
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 Prahování je poslední krok při detekci hran. Podle nastavení prahu se dále rozhoduje o kvalitě 

detektoru, příliš nízká hodnota označí hrany i šum, příliš vysoká hodnota zapříčiní, že některé hrany 

nebudou viditelné. Proto se používá prahování s hysterezí, které je důsledkem toho, že na celý obrázek 

se nedá použít jeden práh. Proto se nastaví dva prahy. Nejdřív se najdou pixely výrazných hran 

pomocí vysokého prahu a od těch se pokračuje v označování takových pixelů, v nichž odezva 

hranového detektoru je větší než nízký práh. Díky tomu se omezí šum a hrany zůstanou souvislé. 

 

7.4 Gamma korekce 
 

 Je nelineární operace, která slouží k dekódování kódu a jasu 

 

Hodnota gama se používá pro kvantifikaci kontrastu, je to sklon vstupně-výstupní křivky 
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Výstupní jas pixelu=Vstupní jas pixelu gamma 
 

 Na monitoru se občas stává, že jas obrazu, který zpracováváme, neodpovídá skutečnosti. 

Abychom změnili jas obrazu (vyvážení světlosti barev), tak použijeme gamma korekci. Gamma 

nezmění nejsvětlejší a nejtmavší pixel obrazu, ale mění jas uvnitř tohoto rozsahu. 

 

 

  
 
 
 
 

Obrázek 14:Jedna 
z možných variant 
gamma korekce 

Obrázek 15: Před korekcí Obrázek 16: Po korekci 

Vzorec 3: Výpočet gamma 
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7.5 Fast Fourier Transform/Discrete Fourier Transform 
 
 FFT neboli „rychlá fourierova transformace“ je efektivní algoritmus pro spočítání diskrétní 

Fourierovy transformace (DFT) a její inverzi. FFT je důležitá v mnoha oblastech od digitálního 

zpracování signálu až po rychlé násobení velkých celých čísel. 
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 Složitost algoritmu je O (
2N ). Jelikož FFT jsou obecně založeny na faktorizaci N, proto je 

složitost algoritmu pouze O (N log N) operací. Rozdíl mezi DFT a inverzní DFT je pouze v opačném 

znaménku v exponentu a koeficientu 1/N. FFT je rychlejší oproti DFT díky tomu, že při rozkladu je 

celek rozdělen na části se sudými prvky a části s lichými prvky z původní množiny. Algoritmy, které 

FFT využívá například in-place algoritmus, motýlkový algoritmus. 

 Fourierova transformace se nejčastěji používá k analýze signálu. DFT se v oblasti matematiky 

používá k rekonstruování signálů. 

 

7.6 Cooley – Tukey algoritmus 
 

 Vznikla v roce 1965 a jedná se jednu z nejpoužívanějších variant FFT. Autoři algoritmu jsou 

J.W. Cooley a J.W. Tukey, díky kterým dostal tento název. Základní myšlenkou tohoto algoritmu je 

to, že rekurzivně rozdělí původní DFT o velikosti N, na menší DFTs (N1 N2) v každém cyklu. 

 

Obrázek 17: Grafy 
rovnice s=crγ pro 
různé hodnoty γ 
 

Vzorec 4: DFT 
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8 Algoritmy z oblasti zpracování obrazu 
 

Hlavním úkolem bakalářské práce bylo naprogramovat několik algoritmů tak, aby je bylo možné 

porovnat, jejich složitost a rychlost vykonávaní. 

 

8.1 Inverze barev 
 

 Jedná se o jednu z nejzákladnějších funkcí, na které lze předvést účinnost programu. Je velmi 

jednoduchá a tužíš snadná na pochopení. V principu se jedná o to, že chceme získat přesně opačnou 

barvu, než máme v předloze. Například k černé je inverzní barva bílá, k bílé zase naopak černá atd. 

 

Základní kód v C (v grafu č.1 znázorněn modrou barvou) 

 

 for (i = 0; i < 256; i++ ){ 

  for (j = 0; j < 256; j++) { 

  moto_out[i][j] = 256-obrazek[i*256+j];    

   

 

8.1.1 Popis algoritmu 
 

 Podstatou celého algoritmu jsou dva cykly for, jejichž pomocí procházíme každý pixel, 

nejprve řádky a následně sloupce. Když získáme hodnoty jednotlivých pixelů, tak od největší hodnoty 

(to je 255) jej odečteme a uložíme zpět moto_out[i][j] = 255-obrazek[i*256+j]; 

 

Čas potřebný na zpracování byl 0.000197s a počet cyklů a počet cyklů byl 98319. 

 

 
 

Obrázek 18: Výchozí 
obrázek 

Obrázek 19: Cílový 
obrázek po použití 
inverze barev 
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8.1.2 Optimalizovaný algoritmus (v grafu č.1 znázorněn červenou barvou) 
 

 Za použití optimalizované kódu se nám program urychlil až 18 krát. Největší zásluhu na tom 

mají instrukce, jakou jsou například sub_i4x16. Pomocí VisualDSP++, který má datové typy jakou 

jsou int4x16, pomocí nichž je možno zpracovávat současně čtyři 16-bitové hodnoty. Proto instrukce 

sub_i4x16(max, *ptr) od maximální hodnoty pixelu (255), kterou jsem si uložil do proměnné max 

odečte hodnoty čtyř pixelů a posune se v poli dále na další hodnoty. 

 

ptr = input_packed; 

ptrr = output_packed; 

  // připravím si základ od kterého budu odečítat 

  int4x16 max = compact_to_i4x16_from_i32(255, 255, 255,255); 

  for (i = 0; i < 32768; i+=2) { 

       // na pozici ptrr (32b) zápis rozdíl max - hodnoty na ptr 

    *ptrr = sub_i4x16(max, *ptr); 

    ptr++;    // a posuneme se o další buňku dále 

    ptrr++;   // ve výsledku taky 

  } 

 

 Za pomocí této optimalizace byl výsledný čas 0,000043s a počet provedených instrukcí se 

zmenšil na hodnotu 21658 z původních 98319. Po připojení TigerSharc procesoru je čas strávený 

výpočtem inverze barev pohyboval okolo 0,000117s z toho vyplívá, že při tak jednoduchém algoritmu 

je rychlejší zpracování za použití obyčejné procesoru v PC. 

 
 Srovnání získaných dat 

 
 
 
 

Graf 1: Grafické znázornění dosažených časů 
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8.2 Výpočet hran 
 

 Při výpočtu hrany se využívá jednoduchá rovnice a to, že hrana je tvořena poměrně velkým 

rozdílem mezi hodnotami sousedních pixelů. Například když narazíme na pixel, který má hodnotu 35 

a sousední pixel má hodnotu 235. Tím pádem z rovnice zjistíme ( abs (35-235) = 200), že rozdíl je 

dost velká hodnota pixelu 200, tudíž se jedná o hranu. Na obrázku č. 21 je názorná ukázka, jak 

vypadají hrany v obraze. 

 

     
 
 
 
 

8.2.1 Popis algoritmu 
 

 Jak se počítá konvoluční maska, je uvedené v kapitole 7.2. V této pasáži se budu snažit 

vysvětli algoritmy, které byli použity na srovnání. 

 

8.2.2 Algoritmus v C 
 

 Algoritmus byl psán a následné časy měřeny v Microsoft Visual Studiu 2005. Program pro 

výpočet hrany je jednoduchý. Nejprve jsem si původní obraz rozložil na pole, které bylo naplněno 

hodnotami jednotlivých pixelů. Do cmask (které je dvourozměrné pole) jsem si uložil hodnoty masky. 

Procházíme pole pomocí dvou cyklů a podle vzorce vypočteme hodnoty příslušný pixelu a ukládáme 

výsledek. Čas strávený zpracováním tohoto kódu a následné vyobrazení obrázku se pohyboval okolo 

23ms. 

 
 
 
 

Obrázek 20: Výchozí 
obrázek 

Obrázek 21: Výřez 
obrázku po použití 
konvoluce 
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for (int i = 0; i < 256 - 4; i++) 
                    for (int j = 0; j < 256 - 4; j++) 
                    { 
                        sum = 0; 
                        for (int k = 0; k < 3; k++) 
                            for (int l = 0; l < 3; l++) 
                            { 
                                sum += input[i + k, j + l] * cmask[k, l]; 
                            } 
 
                        if (sum > 128 * 4) output[i, j] = 255; 
                        else output[i, j] = Math.Abs(sum / 4 + 128); 
 

8.2.3 Optimalizovaný algoritmus 
 

 V tomto programu by mělo být využito největší optimalize kódu a urychlení zpracování. Na 

začátku kódu jde vidět, že jsem použil více konvolučních masek, to je způsobeno tím, že do paměti, ve 

které jsou uloženy data, přistupujeme po blocích. A abych nezpracovával stejné hodnoty dvakrát, tak 

na různé varianty výskytu pixelu jsem použil jinou masku. 

 První maska se použije v případě, když počítáme hodnotu pixelů, která se nachází v bloku 

paměti, se kterým právě pracujeme. V tomto případě se nemusím o nic dalšího starat, a hodnotu 

získáme bez problémů pomocí algoritmu. Kde je opět použit datový typ int4x16 a jeho aritmetické 

instrukce mult_i4x16 pro vynásobení hodnot. 

 

conv = &conv1[k][0]; 

                pos = (i+k)*(width/4-1) + j/4; 

       int4x16 s1 = input[pos]; 

       int4x16 s2 = *conv; 

       int4x16 soucin = mult_i4x16 (s1,s2); 

       s += sum_i4x16(soucin);       

          } 
 

 
 
 
 
 

Obrázek 22: Přiložení masky na 
hodnoty pixelů v paměti 
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 Další část algoritmu je téměř totožná, protože se stále pracujeme s daty, které jsou ve 

vymezeném úseku. Akorát se použije další maska conv2. 

 

 
 

 

 Při dalším kroku vzniká problém, protože pixel se nachází na „konci“ vymezeného bloku a 

když přiložíme masku na daný pixel, tak by přesahovala. Proto si to rozdělíme na dva menší bloky, na 

které přiložíme odpovídající masky. Uděláme dva výpočty, které následně sečteme a dostaneme 

odpovídající hodnotu pixelu. 

 

int4x16 sa1 = input[pos]; 

       int4x16 sb1 = input[pos+1]; 

       int4x16 ca2 = *conva; 

       int4x16 cb2 = *convb; 

           int4x16 soucin1 = mult_i4x16 (sa1,ca2); 

       int4x16 soucin2 = mult_i4x16 (sb1,cb2); 

           s += sum_i4x16(soucin1);       

       s += sum_i4x16(soucin2); 

 

 

Obrázek 23: Přiložení masky na 
hodnoty pixelů v paměti 

Obrázek 24: Přiložení masky na 
hodnoty pixelů v paměti 
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 Poslední verze výskytu pixelů je, že se nachází na „začátku“vymezeného bloku. Algoritmus i 

myšlenka je stejná, akorát se použijí opět jiné masky. 

 

 
 
 

 

 Ve všech čtyřech výskytech pixelu jsme použili konvoluční masky, které byly zapsány 

v hexadecimálním tvaru, jelikož už vstupní data jsme měli předpřipraveny v takovém tvaru a tudíž 

nám to urychlilo práci. Čas, který byl zapotřebí ke zpracování obrázku je 1597s. 

 Po připojení TigerSharc procesoru a nahrání programu do jeho paměti se výsledný čas 

pohyboval kolem 67ms. 

 

 
 

 

 Do grafu č.2 jsem úmyslně nezahrnul čas, který byl vykonávaný pomocí simulátoru, jelikož se 

jednalo o hodnotu času okolo 1597s, což by celý graf znehodnotilo a nebylo by možné udělat 

porovnání. 

 

Obrázek 25: Přiložení masky na 
hodnoty pixelů v paměti 

Graf 2: Grafické znázornění dosažených časů 



 31 

8.3 Rozmazání 
 

 Dalším často používanou metodou ve zpracování obrazu je rozmazání. Ve skutečnost 

algoritmus zůstává stejný jako byl použit při výpočtu hran v kapitole výše. Rozdíl je v tom, že se 

použije jiná konvoluční maska. 

 
1 1 1 
1 9 1 
1 1 1 

 
 

 

     
 
 
 
 

9 Porovnání  
 

 Veškeré časy a počty instrukcí, kterou jsou vedeny v kapitole 8, jsou zkoušeny na mém 

notebooku, který má typ procesoru Intel Celeron M440 pracující na frekvenci 1860. Maximální 

spotřeba procesoru je 35W. Samozřejmě novější a výkonnější procesory dokáží pracovat na větší 

frekvencí a i spotřeba klesá. Ale když se podíváme na TigerSHARC TS201s a na jeho spotřebu 

270mW při frekvenci 600MHz, tak z toho plyne, že je efektivnější. 

 Při výpočtu hran v obraze TS201s pracoval 67ms a Intel Celeron pracoval 23ms. 

 

W

instrukcestrojové
STS 2,248

27.0

67
201 ==  

 

W

instrukcestrojové
Celeron 658,0

35

23 ==  

Obrázek 26:Konvoluční 
maska pro rozmazání 

Obrázek 27:Výchozí obrázek Obrázek 28:Cílový obrázek 
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 Výsledné hodnoty vypovídají o tom, že TigerSHARC a jeho procesor TS201s co se týče 

poměru výkonu a spotřeby mnohem lepší. 

 

10 Závěr 
 

 Závěrem bych chtěl poukázat na to, že při zpracování obrazu za použití algoritmů, které jsem 

uvedl, bylo dosaženo lepších (menší) časů. O poznání lepších výsledků bylo dosaženo využitím 

optimalizovaných kódu. Samozřejmě, že čas je závislý i na architektuře procesoru, na kterém se daný 

software vykonával. 

 Všechny algoritmy se povedlo urychlit, některé více, některé méně. TigerSHARC technologii 

bych navrhoval použit u mobilního zařízení, kde se klade důraz na rychlost zpracování vstupních dat a 

na spotřebu procesoru. Zadání bakalářské práce bylo popsat vhodné rozhraní pro připojení 

CCD/CMOS čipu k procesoru a implementovat základní funkce pro digitální zpracování obrazu, tedy 

splněno. 

 Tato práce pro mě měla velký přínos, hlavně z pohledu efektivního programování, 

prohloubení znalosti programovacích jazyků jako jsou C, C++, C#. Seznámení se s TigerSHARC bylo 

největším poznáním, protože si myslím, že bych neměl nikde jinde příležitost se s ním setkat. 

 Další optimalizace určitě nastane, protože vývoj jde neustále kupředu, i když nebude tak 

razantní. 
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